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طـبـق االصل

تغيري أمساء أم تغيري مسميات؟!!
الدكتور تيسري عبد اجلبار اآللوسي

مؤيد نعمة

العــصي لـســوريــا واجلـــزر للفلـسـطـينـيني
فرض الرئيـس جورج بوش عقوبات
علـى سـوريـا للـضغط علـى رئـيسهـا،
بشار األسـد للتعاون يف مسـألة العراق
والصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيين .يف
الـوقت نـفسـه ،كتب الـرئـيس بـوش
رسالة تـرضية للقيادة الفلـسطينية،
مشـددًا علـى أن الـواليـات املتحـدة ال
حتـــــاول تقــــويــض احملــــادثــــات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية.
ألكثـر من عـام ،كانـت أمريـكا تـهدد
سوريـا باختـاذ (إجراءات قـاسية) ،إن
مل توقـف تسلل املهـامجني واألسـلحة
إىل العـراق ،وإن مل تـكف عن إيـوائهـا
اجلمـاعـات اإلسالميـة املـسلحـة اليت
تقــوم بهـجمــات مـنتــظمــة علــى
إسرائيل.
بعد اإلطـاحة بصـدام حسني يف العام
املـاضي ،كــانت هنـاك تـوقعـات بـأن
يكـون بـشـار األسـد اهلــدف التــالي
جلـورج بــوش يف تغيري الـنظـام .لكن
لـزم الـرئـيس بـوش كل هـذا الـوقت
ليفـرض عقوبات معتـدلة فقط على
ســوريــا .اإلجــراءات الـيت أعلـنت يف
احلادي عـشر من أيـار ستجعل األمور
صعبـة ،لكن لـيست مـستحيلـة ،على
الشركات األمريكية العاملة يف سوريا،
وقـد تكـون األمـور أكثـر صعـوبـة إن
واصلت سوريا ممانعتها يف التعاون.
يعـتقد أن مـن بني املتمـردين الـذين
يــشـنـــون هجـمـــات علـــى القــوات
األمـــريكـيــة يف العــراق عــددًا مـن
(اجملاهـدين) األجـانب الـذين تـسللوا
عرب احلدود السورية .وإضافة إىل منع

التسلل عرب حـدودها ،يطلب الرئيس
بـوش سـحب القـوات الـسـوريــة من
لبنـان والتـوقف عن دعـم حزب اهلل،
الذي يهـاجم القوات اإلسرائيلية على
حنو مـتقطع مـن قاعـدته يف جـنوب
لبنـان ،كما يطلب من األسـد التشديد
على محاس واجلماعـات الفلسطينية
املـسلحـة األخـرى وتفكـيك األسلحـة
الكيمياوية السورية.
وبسـبب تشجـيع سوريـا (للمقـاومة)
العراقية ،أصدر الكوجنرس األمريكي
يف كـانون األول املـاضي قـانونـ ًا يتيح
للـرئيس بوش اختيـار العقوبات ضد
سوريـا .من بني تلك الـعقوبـات اليت
أصـدرهـا الــرئيـس بـوش حتـديـد
العالقـــات مع املـصــرف الـتجــاري
السوري وتـوقف الصادرات األمريكية
إىل ســوريــا عــدا املــواد الغـــذائيــة
واإلنسانية.
قـال مسـؤولـون يف واشـنطن أن مـا ال
يـقل عــن  100ملــيـــــون دوالر مــن
الصـادرات األمـريكيـة إىل سـوريـا (يف
العـام املاضي بلغـت  214مليون دوالر)
سوف تتوقف.
شـركـات النـفط والغـاز األمــريكيـة
ستجد األمور (صعبة للغاية) ،مع إنها
مل متنـع من مــواصلـــة االستـثمــار
هـنـــاك ،وحـتـــى إن غـــادرت هـــذه
الشـركات فـإن ذلك لن يـضر سـوريا
كثريًا ألن سرعان مـا ستحل الشركات
األوروبية والكـندية املـنافسـة حملها.
وبالـرغم من العقـوبات األمـريكـية
أعلـن االحتــاد األوروبـي أن يف نـيـته

إرسال بعثة عاليـة املستوى إىل سوريا
تهـدف إىل تعـزيـز التجـارة يف جمـالي
النفط والغاز.
يأمل الـسيد بـوش أن يتبع الـرئيس
األسـد خطى معمر القذايف الذي وافق
العـام املـاضي علـى طلبـات الـواليـات
املتحدة يف التخلـص من أسلحة الدمار
الـشــامل .يف الـشهـر املــاضي ،كـافـأ
الـرئيس بـوش حسـن التصـرف هذا
بـتخفيف العقـوبات األمـريكيـة على
ليبـيا .حـتى إيـران ،اليت هـي واحدة
من أصدقـاء سوريا القليلني يف العامل،
تقــوم ببعـض التحـركـات العـرجـاء
إليقــاف عـملهــا يف جمــال الـتقـنيــة
النـووية ،استجابة للضغط األمريكي.
مع ذلـك ليـسـت هنــالك أيـة إشـارة
توحي بأن السيد األسد خيضع لرغبة
الرئيس بوش.يف مقابلة مع الصحافة
األوروبيـــة قبـيل اإلعالن الـــرمسي
للعقـوبات قـال الرئـيس الـسوري أن
السـياسـة األمريكـية تـشجع اإلرهاب
وعـدم االستقـرار يف الشـرق األوسط.
وأضاف أن أمـريكا سوف حتقق جناح ًا
أفضل إن هي تـبنت مـوقف ًا سـياسـي ًا
(عـادالً) يف نقـد صريـح لدعـم بوش
رئـيــس الــوزراء اإلســرائـيلـي اريل
شارون.لقد اعتربت الـواليات املتحدة
سـوريـا دولـة راعيـة لإلرهـاب منـذ
الـسبعينيـات .لكن العالقـات حتسنت
لـفرتة وجيـزة بـدايـة التـسعـينيـات
عندمـا دعم الرئيس الـسوري حينها
كان حافظ األسد والد بشار –احلرب
إلرغـام صـدام علـى االنـسحــاب من

الكويـت ودعم مؤمتر الـسالم العربي
–اإلسـرائـيلي يف مـدريـد .مع ذلك،
ذهـبت إدراج الـريـاح حمـاوالت عقـد
تسوية سلميـة بني إسرائيل وسوريا،
وبقـيت الـــدولتــان مـن النـــاحيــة
العملـية ،يف حـالة حـرب .يف تشـرين
األول املــاضي ،أرسل الـسيـد شـارون
املقـاتالت اإلسرائيلية لقصف معسكر
قـــرب دمـــشق قــيل أن مــسـحلـني
فلـسـطيـنيـني يتـدربــون فيه علـى
القيـام بهجمـات ضد إسـرائيل.مـنذ
احلرب على صـدام اليت جاءت بقوات
مـسلحـة أمــريكيـة إىل عـتبـة أبـواب
سـوريـا ،قـام الـرئـيس األسـد بـبعض
احملـاوالت السرتضـاء القـوة العظـمى،
من ضمنهـا حماولة حتـسني العالقات
مع تركيـا  -احلليف الرئيـس ألمريكا
والعـدو القديم لـسوريا  -لكـن مشكلة
السيـد األسد هـي أنه أضعف من أبيه
الراحل  -الذي ما زال بعض أصدقائه
احلمـيمـني مينعـون بـشــار من وضع
نهـايـة لعـزلـة بلـده والـدفع بـاجتـاه
التحرر السيـاسي واالقتصادي .السيد
األسـد ،الـذي درس طـب العيـون ،مل
يكن راغـب ًا أبدًا يف خالفـة والده لكنه
أصبح الــوريث الـشــرعي بعــد قتل
أخيه األكـرب يف حادثـة سيـارة.السـيد
األسد مل يكـرر ،حتى اآلن ،قمع والده
الـوحـشي ملعـارضيه (والـذي يـشمل
جمـزرة سقـط فيهـا  30ألف مـدني يف
حادثـة واحدة عام  )1982لكن نظامه
قـام مـؤخـرًا بـتقــديم أحـد قـادة
محالت حقوق اإلنـسان إىل احملـاكمة.

الـبعض يـشك يف أن اهلجـوم اإلرهـابي
الغــامض يف دمـشق الـشهـر املـاضي -
حيـث قام مسلحون جمهولون بتفجري
سيارة مفخخـة ورموا بعـض القنابل
اليدويـة على مـركز للـشرطـة  -كان
من تـدبري جهـاز أمن الـسيـد األسـد،
وذلك لصـرف االنتـباه عـن احملاكـمة
ولكـسـب العـطف األمـــريكـي جبعل
سوريـا تبدو وكـأنها تنـاضل ببسـالة
ضد اإلرهابيني اإلسالميني.
بـينمـا يبـدو مـتشـددًا ضـد سـوريـا،
يظهـر الـرئيـس بـوش وكــأنه يلني
مـوقفه جتـاه الفلـسطـينـيني ،فقـد
أرسل رســالــة تـــرضيـــة إىل رئيـس
الوزراء الفلسطيين أمحد قريع واعدًا
بـأن ال يـتحيـز يف نتـائج املبـاحثـات
حـول حـدود الـدولـة الفلـسطـينيـة
املـوعــودة .لقـد كــان ذلك حمـاولـة
لتهدئة غـضب الفلسطينيني والعرب
بعـد الدعـم األخري خلطـة شارون يف
االحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية
بعـد انسحـابه من قطـاع غزة.بـداية
هـذا الشـهر ،أكـدت الواليـات املتـحدة
وبعض القوى العاملية التزامهم خبطة
الـسالم البـاليـة (خارطـة الطـريق).
لكن دورة اهلجمات واهلجـمات املضادة
بني الـقوات اإلسـرائيلـية واملـسلمني
الفلـسطينـيني يف غزة تـواصلت بكل
حـدتهـا هـذا األسبـوع ،مع خـسـائـر
جسيـمة حلقت بـكال الطرفـني ،فيما
يبدو تصعيدًا للمعركة.
ترمجة :زهري رضوان
عـــن االيــكــــــــونــــــــومــــــســـت

الــــرقـــص علـــــى انفــــراد
لقـد حـان الـوقـت لطـرح هـذا
الـسؤال :هل لـدينـا أية فـرصة
للـنجــاح يف تـغيـري النـظــام يف
العــراق مـن دون أي تغـيـري يف
النظام هنا يف الوطن؟
(هـاي ،فـريـدمـان ،ملـاذا حتشـر
الـسيـاسـة يف هـذا فجـأة هكـذا؟
فـأنـت الفتـى الـذي كـان يقـول
على الـدوام إن تكوين حـصيلة
مرضـية يف الـعراق أمـر يتـسم
إبقـاؤه بأهمـية بالغـة بالنـسبة
للبالد حبيث ينبغي إبقاؤه فوق
السياسية).
نعم ،ذلـك صحيح .وأنـا ال أزال
اعتقد بـذلك .وكان خطئي هو
التفكري بـأن فريق بوش يعتقد
بـذلك أيضاً .وقـد رأيت أن على
اإلدارة القيـام مبا هـو صائب يف
العـراق  -من التخطيـط السابق
للحـرب والـزج مبــا يكفـي من
القــوات العـسكـريـة إىل طـرد
وزير الـدفاع لعدم الكفاءة  -ألن
هذا بـالتـأكيـد هو األمـر األهم
بـالنسبة لـلرئيس وللبالد .غري
إنين كـنت خمطـئاً ،إذ أن هـناك
حتـى مـا هــو أهم بــالنـسبـة
للحـشـــد احمليــط ببـــوش من
إصالح حال العراق ،وهو مسألة
إعـادة االنتخـاب والبقـاء علـى
والئهم للقـاعدة احملـافظـة من
أجل القيـام بذلك .وكـان األهم
علـى الدوام لدى قوم بوش قهر

الليـرباليني يف الـوطن من قـهر
البعـثيني يف خارجـه .وهذا هو
الــسبـب يف أنهم قـد قـضـوا يف
دراسـة االقرتاعـات األمـريكيـة
وقـتــاً أطــول مـن ذاك الــذي
قـضـــوه يف دراســـة الـتـــاريخ
العراقـي .وهذا هو السبب يف أن
كاول روف قد هـيمن على هذه
احلـرب أكثر مـن مساعـد وزير
اخلــارجيــة لـشــؤون الـشــرق
األدنـى ،بـيل برينـز .فـالـسيـد
برينــز مل يكـن يعــرف إال مــا
سيلعبه يف الشـرق االوسط .أما
الـسيـد روف فكـان يعـرف مـا
سيلعبه يف الغرب األوسط.
وأنا اعـرتف بأني بـطيء قليالً،
فألني حاولت أن افكر بشيء ما
خطري للغاية كالعراق ،وعامل ما
بعد  ،11/9بطـريقة ال حربية -
كمـا فعل جـو بيـدين ،وجـون
مــاكـني وديك لــوغــر  -فقــد
افـرتضـت أن مـــوظفـي بــوش
كـانـوا يفعلـون الـشيء نفـسه.
وكنت عـلى خـطأ .فـقد كـانوا
دائمـاً بطـيئني جـداً يف تـغيري
املسار ألن مواجهة أخطائهم مل
تـكن تتـضمن جمـرد مـواجهـة
الواقع ،وإمنا سياستهم هم.
فلـمـــاذا مل يـبـــادر الــسـيـــد
رامـسفيـلد ،يف مـواجهـة النهب
الـعنـيف الـذي أعـقب احلـرب،
اليت أقحـمتنـا يف هـذه احلفـرة

الـعمـيقــة واملـكلفـــة ،فيــدفع
باملـزيد من القـوات يف العراق؟
إنهـا السيـاسة .فقـد أراد رامي،
قـبل كل شيء ،أن يـسحق مـبدأ
بـاول القائل بـأنك تشن حـرباً
كهذخ فقط بقـوة ساحقة .وأنا
أعرف أن مـن الصعب تـصديق
هـذا ،غري أن طاقـم البنتـاغون
كـانـوا يكـرهـون كـولن بـاول،
ويـودون رؤيته ذليالً أكـثر من
صـدام حــسني بعـشـر مـرات.
ثــانيـاً ،إن رامـي أراد أن يثـبت
لكل جنراالت الـواليات املتحدة
الـذين كـانـوا يعتـزم ختفـيض
حـجم جيـشهم أن قـوة صغرية
مـتحركـة عالـية الـتقنيـة هي
كل ما حيتـاجه املرء لألستيالء
علـى بلد مـا .وثالثـاً ،إن البيت
االبيض كـان يعرف على الدوام
أن هـــذه احلـــرب هـي حـــرب
الصفـوة  -صفوتـه وهلذا أكد أن
االمـريـكيني العـاديني جيب أن
يـدفعوا أي مثـن وال يتحملوا أي
عبء .ولــذلك مل يــستـطع أن
يـستـدعـي الكـثري مـن جنـود
االحتـياط ،نـاهيك عـن إجراء
قرعة للخدمة العسكرية .نعم،
لقـد كـان هنـاك تنـاقـض بني
حـرب بـوش علــى الضــرائب
وحـرب بــوش علـى االرهـاب.
لكنه تـناقـض وجد حـالً :فقد
قــرر فــريق بــوش ختـفيـض

الــضــــرائـب بــــدالً مــن رفع
مـستـويـات القـوات ،فلمـاذا مل
تـبـــدد اإلدارة ،يف مــــواجهـــة
حمـاكاة أبـو غريـب السـاخرة،
إميــاءة مــا أمــريـكيــة بــشكل
استثـنائـي؟ ألن هؤالء الـقوم ال
ميـتلكــون مفتـاحـاً لـتصـديـر
األمل .إنهم لن يـفكروا أبداً بأن
يقـولـوا( :دعـونـا نـطلق هـذا
الـسجن على الفور ونعيد فتحه
خالل شهــر مـثل كلـيــة أبــو
غـريب التقنـية للتـدريب على
الكــومبيـوتـر  -بكل أجهـزتهـا
املـمـنـــوحـــة مــن ديل هـ .ب
ومــيكـــروســـوفـت) ملـــاذا مل
تــسـتخـــدم اإلدارة أبـــداً 11/9
كـمهـمـــاز إلطالق مــروع مـن
مــانهـــاتن مـن أجل اسـتغالل
وصيـانة الطـاقة ،فكـان ميكننا
اآلن أن نـتخلـص من إدمــاننــا
علـــى الـنفــط اخلـــام ونـفك
ارتبـاطنا بهـذه املنطقـة ببطء
ونقــول احلقـيقــة لألنــظمــة
األصــولـيــة مـثل العــربـيــة
الـسعــوديــة؟ (واملــدمنــون ال
يقولون احلقيقة أبداً لدافعيهم
إىل ذلك) ،ألن ذلك رمبـا استلزم
ضــريبـة غـاز أو مـواجهـة مع
أثريـاء نفط اإلدارة .ملـاذا ظلت
اإلدارة على الدوام تضرب ياسر
عرفـات ضرباً مـربحاً ،لكنها مل
تـرفع إصبعـاً أو تـنطـق بكلمـة

يف إطـار مـســاعي القـوى الـوطـنيـة
املخلصة لـوضع حدّ ألعـمال اإلجرام
اليت تـسـتبـيح الـشــارع العـــراقي
وتـستهني بالقـيم اإلنسانـية ،تـُجري
بعض القـوى يف ظل النيـات الطيـبة
احلسنة وبعض حماوالتها ،لقاءات مع
قـوى املـيليـشيـات املـسلحـة حمـاولـة
تهـدئة األوضـاع عرب اقرتاح حتـويلها
إىل أحزاب أو منـظمات سيـاسية غري
مسلحة...
ولكـ َّن ما خيـتفي وراء األفق القـريب
يـشـري إىل روائح الـبــارود ودخــانه
املتـصاعـد طاملـا تسـاحمنا الـيوم مع
تلك امليلـيشيـات املسـلحة الـيت ليس
مـن مبــادئهـــا وال من تـصــوراتهــا
وخططها غـري السالح والعنف والدم
ي
ورائحـة البـارود ..وهي ال تهـدأ بـأ ِّ
شـرط وال تنـتهي مطـالبهـا عنـد ما
تعلنه من مطالب ..خالقة باستمرار
مسببات احلرب واالقتتال...
إنَّ القبــول بتــأسيـس مــستقـبلنـا
القـريـب مبعنـى دولـتنـا اجلـديـدة
ومنـطلقهــا التــأسيـسي األول علـى
أرضيـة قلقـة بـإدخـال قـوى العنف
الـسيـاسـي واالجتمـاعي والـديين يف
تـلك اخلطـوة التـأسيـسيـة هـو أمـر
ينطوي علـى مزيد مـن التوجه حنو
ف
إشعال فتيل أزمـات جديدة يف ظر ِ
ِ شعـبـنـــا فـيه أحـــوج مـــا يكـــون
لـالستقـرار واهلـدوء والعـمل يف ظل
السالم واألمن واألمان..
أما موضـوع احتواء تلك امليلـيشيات
يف أنـشطـة سيـاسيـة فهـو أمر لـيس
مطلقا وغري مسـوّغ بتات ًا ألنَّ طبيعة
مطالبـها ال تلتقي مع مطالب الشعب
يف الـبنــاء والتقـدم؛ هـذا فـضال عن
انتفاء إمكان حتـويل تلك امليليشيات
إىل قـوى تعمل سياسيـا يف ضوء ثبات
جـوهـرهـا وتكلـس مبـادئهـا وعـدم
تـغيري فلسـفتها القـائمة عـلى العنف
والقوة وإرهاب اجملتمع عرب تصورات
تكفريية أو ماشابه ذلك...
إ َّن كل مـا يف مـسـألـة اقرتاح حتـويل
تلك الـقوى إىل أحـزاب سيـاسيـة هو
إعطـاؤهـا فـرصـا جـديـدة ملـواصلـة
عملـيات الـتخريـب والوقـوف بوجه
تقـــدم اجملتـمع وتـطــوره  ..فـيمــا
سـنكــون مـضـطــريـن عنــدهــا إىل
التـعاطي مـع أزمات عنـفية شـديدة
الـوطأة تعـرِّض جمتمعـنا لـكثري من
املـآسي والـزالزل اخلطرية ..ويـنبغي
أال يعنيـنا شأن التـدخالت اإلقليمية
والــدوليـة بــاخلصـوص أل َّن ديـدن
أولـئك يكـمن يف مـزيــد من إحـراج
املوقف العراقي الشعيب...
إ َّن قــوى العـنف ال تـُقــدِمُ علـيه [أي
علــى العـنف] ألغــراض ومـطـــالب
إنسـانيـة ختـص اجملتمـع ألنّ العنف
(جبـوهـره اإلرهــابي اخلـاص بـتلك
القـوى املعنيـة هنا مبـقالنـا) مل يقم
يـومـا بهـذا اجلـوهـر املشـار إليه من
أجـل اجملمـوع وال مـن أجل مـصـاحل
إنسـانيـة مـستـقيمـة ،ومـن ثمَّ فال
ميكن منح قـوى التطـرف واإلرهاب
فرص العـيش يف كنف جمتـمع السلم
ألنَّ ذلك يعـين تأمـني مصري الـشعب
بيد جالديـه كالذي يضع أمـانة بيد
حرامي بل أسوأ مبا ال يقاس..
وعلـيه فـــإ َّن الفــارق بـني حتـــويل
مـيلـيــشـيـــات القـــوى واألحـــزاب
الـسياسيـة الوطنيـة اليت مترست يف

النـضال السيـاسي كما هـو حال قوى
التحـرر الــوطين الكـرديـة وقـوات
األنصـار األخرى هو أمـر ممكن ألنَّنا
ال حنـوِّل العـناصـر املسلحـة إىل قوى
سياسية بـل القوى السياسـية نفسها
مـوجـودة ومـؤسسـة وهلـا مبـادؤهـا
وأهــدافهــا الـصحـيحــة املعــروفــة
واملختربة على أرض الواقع...
وقواتها املـسلحة ليـست قوات إرهاب
وعنف دموي كـاليت نشـري إليها ،ومل
تكن يومـا موظفة ضـد أبناء الشعب
بل كانت بـاستمـرار القوى املـدافعة
عن مصاحل شعبنـا وفئاته العريضة،
وهي بــذلك مـدربــة لالنـضـواء يف
جيـش وطـين ليــس من مـهمــاته
القمع والتـقاطع مع مصـاحل املواطن
العادي وإرهابه بأعمال عنف دموية
ال تستقيـم مع مبدأ إنساني ومن ث َّم
فهي قوى ال جيـري احلديث بصددها
وبصـدد حتـويلهـا إىل أحـزاب علـى
الـرغم مـن مبـدئيـاتهـا الـوطـنيـة
الرصينة..
وهـــذا الفـــارق مع مـيلـيــشـيـــات
العـصابـات املافـيويـة اجلديـدة اليت
تتـضمن عـناصـر مدربـة من أبـناء
النظـام املقبـور وكل تدريـبها قـائم
علــى مـطــاردة املــواطـن العــادي
واالعتداء عليه وعلى مصاحله ..كما
أن تلك القـوى املسلحـة ليس هلـا من
األرضيـة السياسيـة أي مبادئ ختص
مشاريع التقدم والتـطور وبرناجمها
العـنفـي املخـصــوص هـــو كل مــا
متتـلكه .العـراق حبـاجـة ملـشـاريع
ولبـدائل سلمـية تـركز علـى البـناء
وإعـــادة اإلعمـــار وليـس ملـشــاريع
الصـراعات والـتصفيـات اليت تـتسم
بهــا تلـك امليـليــشيــات املـــرضيــة
الوبائية..
ويف تقدمنـا حنو الغد القريب وإنشاء
مـؤسسـات الـدولـة ينـبغي أ ْن نكـون
حذريـن إىل أبعد درجـة من أ ْن نـبدأ
قفـزة واحدة حنـو الدميـوقراطـية
ونفتح األبـواب على مـصاريعهـا من
دون غربلة وتوجيه مبا خيدم القيم
الدميوقـراطية نـفسها ويـؤصلها وال
يـسلمهـا بأيـدي من يـصادرونهـا من
جديد بـأحابيل والـتواءآت خطرية؛
ومعـروفـة جتـارب اآلخــرين بهـذا
الـصــدد والــدمــاء مــازالت تـسـيل
نتـيجتهـا يف التجـربـة اجلـزائـريـة
ومناذج يف الواليات اهلندية وما حيصل
يف باكـستـان وغريهـا من الفـضاءات
املشابهة ملا نشري إليه هنا...
احلالة الوحيـدة املمكنة للحديث مع
تـلك القـــوى هي حــالــة اخلـضــوع
للقضاء العادل للشعب ومن ثمَّ ميكن
بعـــد ذلـك أنْ نقـــول لـكل حـــادث
حديث أما أنْ تغض القوى السياسية
الــوطـنيــة الـطـــرف عن جـــرائم
امليلـيشيـات املسلـحة حبق الـشعب يف
طريق حمـفوف باملخـاطر ويف ظرف
كـــارثي منــر به ومــآسِ ِ ال نــدري
نهايتهـا يف الغد فأمـر ال ميكن قبوله
أل َّن منـطق العقل ومـنطق القـانـون
ومنطق مصـاحل الشعب ووالدة دولة
الـدميوقـراطية واملـؤسسـات وآليات
عملها مل يكن يوما قد أهمل جرمية
بال عقاب ومل يُـستهرت يـوما بـدماء
أُسيلت من دمـاء األبريـاء فرتكت بال
تعويض وبال جلب املعتـدين لساحة
الـــعــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــــة..
ـ
ـ

انتـاج متطـوعني يف التـعذيب
توماس فريدمان

أبداً لتـوقف بناء شارون الواسع
للمستـوطنات غري الـشرعية يف
الضفة الغربية؟
ألنه يف الــوقت الــذي ميـكن أن
يكــسـب فـيـه ذلك أمــــريكـــا
املصـداقيـة يف الشـرق األوسط،
فإنه ميكن أن تكلف محلة بوش
االنتخـابيـة أصـوات اليهـود يف
فلوريدا.
وملاذا ،بـالطبع ،أثـنى الـرئيس
علـى السيد رامسـفيلد بدالً من
إطـالق النــار علـيه؟ ألن كـارل
روف يقول ،لإلمساك بالقاعدة
احملافـظة :جيب علـيك أن تبدو
علــى الــدوام قــويــاً ،حــامســاً
وخمـلصــاً وأن يبـدو الــرئيـس
خملصـاً لفريقه أكثر أهمية من
أن تـبــدو أمـــريكـــا خملـصــة
ملبـادئهــا( ،هنــا رامي الـدفـاع
اجلديد( :أنا وراء كل شيء ،لكن
األوالد كـانوا مسـؤولني .فأنا مل
أكـن أفعل شـيئـاً سـوى إصـدار
األوامر))!
أمجعـوا ذلك كله ،وأنتـم ترون
كـيف إننـا خـرجنـا عن سـواء
السبيل يف العراق ،وملاذا نرقص
علـى انفراد يف العـامل  -وملاذا ال
ميتـلك رئيـسنـا ،الـذي ميـتلك
رؤيـة أخالقيـة قويـة أي نفوذ
أخالقي.
ترمجة  /عادل صادق
عن  /واشنطن بوست

قبل بـضعة سنوات صـدر كتاب هام
بعنـوان مثري هو( .مـتطوعـو هتلر
لالعـدامـات) حـاز علـى مـبيعـات
عـاليـة يف الـواليـات املتحـدة مـؤلف
الكتاب وضع اصول معسكرات املوت
النـازيـة يف الـشخـصيـة القــوميـة
االملـانية أي انه فسر هذه املعسكرات
بالطبيعة املعادية للسامية وأشار إىل
ان ما حدث يف املانيا ال ميكن حدوثه
يف أي مكـــان آخـــر وال سـيـمـــا يف
الواليات املتحدة األمريكية.
ان جــــرائــم القــتل اجلـمــــاعـي
وارتبـاطهــا بثقـافـة خـاصـة يـثري
النقـاش ،فقـد حـدثـت دائمـاً مثل
هـذه اجلــرائم يف اوقـات وثقـافـات
عـديـدة .ويف خالل أي حـوار حـول
االحتاد السـوفييت قد يدعي البعض
بـان الشـموليـة السـوفيتيـة صنعت
من الـتقاليد الروسـية القدمية اليت
تـــؤمن بـقيـصــر بــوصفه ابــ ًا وال
يتـطـرق إلـيه الفـســاد وسيـأخـذ
العديـد من املواطنني علـى عاتقهم
حـتـــى وان مل يقــولـــوا ذلك بــأن
اجملازر اجلـماعيـة يف رواندا نـتجية
الـتخلف ،وانهـا حـصلت يف بلـد غري
حضاري.
لـكن كـيف نفـســر قــدرة االحتــاد
الـسوفييت علـى تصديـر معسكراته
املـركـزيـة حنـو امـاكـن غري روسيـة
مثل رومـانيـا وكوريـا الشـمالـية و
فرنسـا وهولندا ولتوانيا واوكرانيا.
ويف شرح مـذابح رواندا باالشارة إىل
ثقـافـة روانـدا (البـدائيـة) ..يثـار
السـؤال التـالي :ومـاذا عن املـذابح
الكمبـودية الـيت حدثـت يف جمتمع
بـوذي قــديم ومـتخلف جـداً؟ ويف
نـظــرة شــاملــة إىل تــاريخ القــرن

العشرين نالحظ امكانية اية ثقافة
القيـام باعمـال وحشيـة إذا حصلت
الظروف املالئمة لذلك.
ومــاذا عـن اجلـنــود االمـــريكــان
واملـدنـيني املـسـؤولـني عن اهـانـة
وتعــذيب الــسجنـاء العـراقـيني يف
سـجن (ابـو غـريـب) انهـم ليـسـوا
نـــازيني وال حــراســاً يف معــسكــر
ســوفيـيت ،واعمـاهلـم تثـبت تكـرر
حـــاالت مــشـــؤومـــة يف الـتـــاريخ
اإلنساني.
ولدينـا هنا الـدليل املرعـب :جنود
امــريكـان نـشــأوا حتت الـثقـافـة
األمــريكيــة وهم يهـينــون سجنـاء
عراقـيني وقد وضعـوا اكياسـاً فوق
رؤوسهـــم ويهـــــــددونهــم وهــم
يضحكون بالصدمة الكهربائية.لقد
التـقطـوا صـوراً ألنفـسهـم وهم يف
حالـة نشـوة اليـس غريـباُ ان يـأتي
هـؤالء السجـانون مـن جمتمع حيرتم
اجلسد؟
يف الـواقـع ليــس من الـصعـب خلق
موقف يـكون فيه اجلنـود العاديني
أليـة قـوميــة يشعـرون بـالتخـويل
والتـسـيري إلسـاءة معـاملـة اسـرى
احلرب كل مـا حيتـاجه البعـض هو
الشعور بـأن القوانني االعتـيادية ال
تطبق ،وهـو موقف معـروض باسم
غيــاب القــانــون .ويف اجملتـمعــات
الشموليـة واملستبدة يكـون القانون
غـــائبـــاً دائمــاً ،لكـن حتــى داخل
اجملتـمعات الـدميقراطـية قـد يعلق
القـانـون اثنـاء فرتة احلــرب وقبل
حنو ألفـي عام كتب ثيـوسيدس عن
احلرب قائالً( :ان املـواثيق يف احلياة
اإلنـسانـية تـنتهك) ويبـدو ان هذه
اجلملة ما زالت صحيحة.

بقلم :آن أبلبوم

ازاء شـيــــوع عــملـيـــــات القــتل
واالغتـصــاب والـتعـــذيب يف ايــام
احلرب فـان احلكـومات األمـريكـية
السابـقة قد أقرت اتفـاقيات جنيف
والـيت صُمـمت لـتعــزيــز النـظــام
والقـانون اثـناء وبـعد فـرتة احلرب
وعلى الـرغم مـن ان هذه القـوانني
الدولـية مل تكـن مثار جـدل إال انها
مل تــطبـق دائمــاً يف بعـض دوائــر
واشنطـن الن امريـكا تعـتقد بـانها
فوق مجيع القوانني!
هنـاك طــريق طــويل يف سلـسلـة
االوامـر من رامـسفيلـد إىل اجلنـود
الستـة التـابعني لـشركـة ( )372من
الشرطة العسكـرية والذين يتهمون
اليـوم بـإسـاءة معـاملـة الــسجنـاء
العراقيني .ولكن وزير الدفاع يشعر
بـان حـرب امـريكـا هـي استـثنـاء
بالنسبة للقـوانني القدمية وخاصة
يف حـالة مسـاعدة خلق بـيئة جتعل
من سـوء املعـاملـة واالهـانـة امـرًا
حمتمالً.ويبدو ان اجلنود قد تبلغوا
بذلك :وان هـذا االمر هو مـا تريده
املخابرات العسكرية فعال.
وسوف تظهـر لنا وقـائع أخرى عن
هذه القصـة خالل األسابـيع املقبلة
وسوف نسمع عن دور آمري اجليش
واصحاب العقود العسكرية اخلاصة،
وستـتم معاقبة املـسؤولني عن هذه
االهـانـات وسـيتعـزز دور القـانـون
والنـظـام يف الـسجــون العــراقيـة.
وهنـاك تصاعـد يف الغضـب القومي
وذلك امـــر جيــد .إال انه ال ميـكن
الحد ان ينزع منـا النقطة االعمق:
نعــم امـــــريـكـــــا هــي مــــشـعل
الـدميقـراطيـة ولكن االمـريكـان ال
يزالـون هلم القدرة علـى التعذيب!.

