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طـــبـق االصـل

ميكـن احيــانــاً ان يكـــون لالعالن عـن فكــرة مــا
تــاثـيــر اسـتفــزازي، وكــان لـكل مـن مـيــرشــاميــر
ــــــة يف ذلـك مـــن خـالل وســـتـــيـفـــن والـــت جتــــــرب
نشـرهمـا دراسـة حـول تـاثيـر اللـوبي املـوالي السـرائيل
على السيـاسة اخلارجـية للواليـات املتحدة االمـيركية
يف اذار املـــاضـي، ومـثلـمـــا كـــانـــا يـتـــوقعـــان، اثـــار هـــذان
االستــاذان اجلــامـعيــان جــدالً يف الــدوائــر االكـــادمييــة
االمـيـــركـيـــة، واذا كـــان الهـــدف طـــرح نقـــاش معـمق يف
الـبلـــد، اال انهـمـــا اخفقـــا يف ذلك، إذ انـتهـــى املـطـــاف
مبناظـراتهما الساخـنة بفرقعة انفعـالية، قبل ان يتم
كنـس املوضـوع بسـرعة ووضـعه حتت السجـادة ويف بلد
اللـــوبيــات والــشفـــافيــة كـــان هنــاك حـــديث طــويـل عن
حـسـاسيـة املـوضـوع وجـريـرة املـوضـوع وهـو نـص مكـون
مـن )22( صـفحـــة. انه ذو لـهجـــة جـــدلـيـــة مقــصـــودة
ومتعمدة وفـيه يقول هذان االستـاذان املتخصصان يف
العلـوم الـسيــاسيــة :" منـذ عـدة عقـود، وبـشكل خـاص
مـنـــذ حـــرب االيـــام الــسـتـــة يف عـــام 1967، كـــان جـــوهـــر
السياسـة االميركية يف الشـرق االوسط ومنطقتها هو
عالقـتهــا مـن اســرائـيل" اال انهـمــا يــريــان ان الــدولــة
، الـى احلـد الـذي اليهـوديـة ال تـتصـرف كـحليفٍ مـوالٍ
اصـبحـت فـيه عـبـئــاً سـتــراتـيجـيـــاً، بل ان مـيــرشــاميــر
ووالت يـــذهبــان الــى ابعــد مـن ذلك بــالقــول: ان لــدى
الــواليــات املـتحـــدة االميـــركيــة مــشكلــة اإلرهـــاب وهي
مــشكلــة يقــوم جــانب كـبيــر مـنهــا علــى كــون الــواليــات
املتحــدة االميــركيـة حـليفـاً شـديــد القـرب الســرائيل،
فـــالـــدعـم االمـيـــركـي املقـــدم الـــى إســـرائـيل لـيــس هـــو
الــسـبـب الـــوحـيـــد لــظهـــور اإلرهـــاب املـضـــاد المـــريكـــا،
ولكـنه سـبـب مهـم". وأتـيـــا علــى ذكــر سـيــاســة احـتالل
األراضي الفلـسـطيـنيـة ومـبيعـات االسلحـة احلـسـاسـة
ـــــى الـــصــني وحـــــاالت الـــتجــــســــس االســـــرائـــيلــي يف ال
الــواليــات املـتحــدة االميــركيــة وانتـهيــا الــى القــول ان
لـيــس بـــوسع الـــذرائع الــسـتـــراتـيجـيـــة ان تفــســـر دعـم
الـــواليـــات املــتحـــدة االمـيـــركـيـــة الســـرائــيل اكـثـــر مـن
ـــرأيهـمـــا يـتخـــذ تفــسـيـــر ذلك الـــذرائـع االخالقـيـــة وب
الــدعم صـيغـة واحـدة وهـي ان اللــوبي االســرائيـلي يف
بلــد يحـمي الـــدستــور فـيه اللـــوبيــات وفـيه اللـــوبيــات
مـكـــان وطـيـــد ووضع مـــســتقـــر النهـــا متــثل املــصـــالح
املــشـــروعـــة لقـطـــاعـــات مـن اجملـتــمع يجــب ان اليكـــون
للـمفـــردة املفهــوم الـتحقـيــري احملـط املـمـنـــوح لهــا يف
فرنسا بصـورة عامة، غير ان الكاتـبني يتبنيان تعريفاً
واسعاً لـكي تشمـل مجموعـة الضغـط هذه كل مـؤيدي
الـــدعـم الـثـــابـت واملــسـتـمـــر الـــى إســـرائـيل: املـنـظـمـــات
التـمثـيليـة لـلمجـتمـع اليهـودي يف الـواليــات املتحـدة
االمـيــركـيــة مـثل )ايـبــاك( واملــسـيحـيــون االجنـيلـيــون
ــــرون ان نهــضـــة إســـرائــيل مـــوجـــودة يف الـــذيــن يعـتـب
التـعاليم االجنيليـة ويف اهدافها أو احملـافظون اجلدد
الـذين ال يـزالـون ميـارسـون تـأثيـرهم علـى ادارة بـوش،

واملدافعون املتحمسون عن الدولة اليهودية.
ان االتهــام املتـأتـي من هــذا اخلليـط مـن املفتـرض ان
يعزز الـبرهـنة ولـكنه يف احلقيقـة يضعفهـا وبالـتأكـيد
فـــان منــظمـــة )ايبــاك( تعلـن بفخــر انهــا لـــوبي مــوالٍ
السرائـيل وتزهـو بان عـدد اعضـائها )100( الف عـضو
فاعل، وانها مصنفة بني أكـثر مجموعات املصالح قوة
يف الواليـات املتحـدة االميـركيـة، وبالـتاكـيد كـان آرييل
شـــارون يــسـتـنـــد علـنـــاً وبـصـــورة صـــريحـــة الـــى شـبكـــة
تــأثـيـــره وبخــاصـــة يف الكـــونغــرس، مـن اجل ان يـجعل
بـــوش يقـبل سـيـــاسـته يف االنــسحـــاب احـــادي اجلـــانـب
الناجم عن )ضـمانات امنـية( حول التـسوية الـنهائية
وبـــالتـــاكيــد فــان )اللـــوبي( الــذي يـكتـبه املــؤلفـــان عن
حمـاقة بحـرف كبـير لـتعزيـز الشكـوك يسعـى لتـوجيه
النقـاش الــسيــاسي واالكــادميي ملـصلحـة إسـرائـيل مع
احتمـال ممارسـة التخـويف احيـاناً والـتلويح الـسريع
بــاالتهــام مبنـاهـضـة الـســاميـة، لـكن قـصــر النـظـر هـو
ـــوع معـني مـن الـــذي يحــصـــر هـــذه الــظـــاهـــرة عـنـــد ن
الــتقلـيل ممـــا اى الـــى ارتهـــان الــسـيـــاســـة اخلـــارجـيـــة
االمـيـــركـيـــة، ويغـفل الــبحـث الـــذي كـتــبه االسـتـــاذان
جوانب بـاكملها من املصالح الستـراتيجية لو اشنطن
يف املـنـــطقــــة مــثل الــنفــط أو الـعالقــــة مـع العــــربـيــــة
الـسعــوديــة . وتـغفل مقــالــة ميــرشــاميــر ووالت بــشكل
ـــــوطــنــي وهـــــو يف صــمــيــم خـــــاص حتلـــيل الــتـــــوافق ال
الــتحـــالـف مع إســـرائــيل ظـــاهـــرة عـمــيقـــة ذات ابعـــاد
تـأريخيـة وايديـولوجـية وشعـورية يف ذات الـوقت حـتى
ان اسـتــاذ اجلـــامعــة/ ايـــريل راعــاب كــان يـتحــدث عـن
اخلـشيـة من ان يـؤدي تخلي امـيركـا عن إسـرائيـل الى

تخليها عن اجملتمع اليهودي االميركي نفسه.
وكون االخـير هو األكثـر انتماءً للـسياسة االسـرائيلية
من هـيئــاته التـمثـيليــة ال يضـر بهـذه االتفــاقيـة. وردّ
عدة معلقني على مهاجـمي اللوبي االسرائيلي، فعلى
مـوقع االنتـرنيت يف جـامعـة هارفـارد، اشتـكى احملـامي
ـــــــون )االن درشـــــــوفـــتـــــــز( مـــن املـــنـهـج وأســـتـــــــاذ الـقـــــــان
الـالمنـطقـي وسعـي املتــآمــريـن من رفــاقه الـــذين كــان
ــــان تـلفــيـقهــم أقــــواالً قــــدميــــة علــيهــم ان يعــــرفــــوا ب
ومـزعـومـة ال يحلــو اال للمنـاهضـني للسـاميـة، واحتج
ديفـيد جـيرجـني املستـشار الـسابـق الربعة رؤسـاء على
ـــــر اطالقــــاً قــــراراً واحـــــداً اتخــــذ يف املـكــتــب انه لــم ي
الـبـيـضــاوي لـتــوجـيه الــسـيــاســة اخلــارجـيــة ملــصلحــة
إسـرائـيل علـى حـسـاب املـصــالح االميــركيـة وبـانـدفـاع
وحـمــاســـة يقــول الــصحفـي كــريــسـتــوفــر هـيـتــشـنــز ان
جـوهـر املقـالـة نفـسهـا عبـارة عن نقـد مـركـزي وواقعي
لتـأثيـر إســرائيل وتـتضـمن علـى الكـثيــر من احلقـائق
مع بعـض الفـرادة لكـن االصيـل فيهــا وليـس حقـيقيـاً
واحلقــيقـي فــيهــــا لـيـــس اصــيالً، ويف اخلـتــــام، اخـفق
االميــركيــون مــرة أخــرى يف االمـســاك بهــذا )الـنقــاش
املــشـــروع( الـــذي يـــدعـي كل واحـــد انه يـتـمـنـــاه، حـــول
جـانب اســاسي يف العالقـات اخلـارجيـة للقـوة العـامليـة
االولـى". ويف صحيفة هـا آرتس اشار املفـاوض السابق
)دانـييل ليفي( بالقول: سيكـون من مصلحة إسرائيل
لــو صــدر الـنقـــاش املفـتــوح والـنقــد يـنـتــشــر هـنــا الــى

هناك".
عن: لوفيغارو 
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مواقف
POSITION

استحالة النقاش حول تأثري
إرسائيل يف السياسة اخلارجية

االمريكية 

بعــد أربـع سنـــوات من الــدعــاوى
املــــــســـتـــمـــــــــرة وصـــــــــرف مـاليـــني
الـــــــدوالرات، وزج الـعـــــــديـــــــد مــن
مــــــوظفــي الـــــدولـــــة ومـــــواردهـــــا،
انـتهت محــاكمـة زكـريـا مـوسـوي
بــــاحلكـم علـيه بـــالـــسجـن مـــدى
احليــاة . لقــد اعـتبــر الكـثيــرون
هذه القـضية مثاال على صعوبة
محـــاكـمـــة ارهـــابـي يف مـحكـمـــة
مــدنيـة. ويف الــواقع ان مـاحـدث
هــو درس يــدفـعنــا الــى ان نــدرك
كـــيـف ان مـغــــــــاالة الــــــــدولــــــــة يف
إجـراءاتها قد أضعفت من أمننا
. قـبل اربع سنـوات كـان مـوسـوي
علــــى وشـك ان يـــــدان بجــــرميــــة
عقــوبتهـا الــسجن مــدى احليـاة
لـكــنه لـم يـكـن راغـبــــا يف قـبــــول
احلــــــاح احلـكــــــومـــــــة علـــيه بــــــان
يـعتــرف بكــونه احــد اخلــاطـفني
العـــــشــــــريــن يف احـــــــداث أيلــــــول
2001، وهـي التهمـة الـتي وجهت
الــيه مــنـــــذ ذلـك احلــني. وعلـــــى
مـدى سـنتني تـوقفت االجـراءات
يف هـذه القـضيــة عنـدمـا طلـبت
الـــدولـــة احلكـم علـيه بـــاالعـــدام
بـيـنـمــــا انكــــرت علـيه يف الـــوقـت
نفــسه الــسـمـــاح له بـــاسـتـــدعـــاء
الـــــشهـــــود الـــــذيــن كـــــانـــــوا حتــت
سيـطــرتهــا واالدالء بـشهــاداتـهم
املـبنية علـى انه لم يكن مـرتبطا
باحداث 11 ايلـول على االطالق
. اجـــــراءات كهـــــذه تــتـــطلــب مــن

اخملـتــصـــة بـــاحلـــادي عــشـــر مـن
ايلول تقـريرا تضمـن الكثير من
االخفــاقـــات عن نـشــاطهــا وفـيه
تــوصـيــات أمـنـيــة مـثـل الفحـص
الـدقيق للـمسـافـرين وللـبضـائع
يف املـــــطــــــــارات واحلــــــــاويــــــــات يف
املــــوانـئ والـتــــاكــــد مـن ان املــــواد
النــوويــة يف االحتــاد الـســوفيـتي
ســـــابقــــا هـي مبـنــــأى عـن أيــــدي
اإلرهـــابـيـني، والقـيـــام بحـمـــايـــة
االهــداف احلـســاســة كـــاملنـشــآت
الـكـيـمـيــــاويــــة. أمــــا األحــــاديـث
الـــــســـــــاخــنـــــــة الــتــي تـــــــدلـــــــى يف
املـــؤمتـــرات الــصـحفـيـــة وكــــذلك
التهم املبالغ فيها والتي سرعان
ما تتالشى عندما تواجه الواقع
وتـطلق السبـاب رمـزيـة فـان هـذا

كله لن يجعلنا اكثر أمناً. 
إن على االدارة ان تـتحول بعـيدا
عـن الــــرمــــزيــــة بــــاجتــــاه مــــاهــــو
جــوهـــري وملـمــوس اذا مــاارادت

لنا ان ننجو من هجوم اخر .

عن: الواشنطن بوست

*الكاتب استـاذ يف القانون يف
جـــامعـــة جـــورج تـــاون ومـــؤلف
)غـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــاء الـــعـــــــــــــــــــــدو :
معـــــايــيـــــرمـــــزدوجـــــة وحـــــريـــــة
دســتـــــوريـــــة يف احلــــــرب علـــــى

االرهاب ( .
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فـتـيـــان يف الـثـــالـثـــة عــشـــرة مـن
العـمــــر امــــا الـبــــاقــــون فلـم تـتـم
تـــــوجــيـه تهــمـــــة االنــتــمـــــاء الـــــى
القـاعدة اال على 8% منهم فقط
. البقـية الـباقـية لـم تتم تـوجيه
تهــمـــــة الــيهــم بــــــالقــيــــــام بعــمل
عـدواني ضـد الـواليـات املتحـدة.
خـــوزيه بـــاديال األمـــريكـي الــذي
القــي القــبـــض علــيه يف مــطـــــار
اوهـيـــر يف شــيكـــاغـــو واخـــذ الـــى
مـعتقل عـسكــري وسط ادعـاءات
وزيـــر العــدل بـــانه كـــان يخـطـط
بتـفجيـر قـنبلـة مـشعـة ) قـنبلـة
قـــــــــــذرة (، أطـلـق ســـــــــــراحـه مــــن
املعـــتقـل العــــسـكـــــري واالن هـــــو
مـــتهـــم فقـــط بـكــــــونه عــنـــصــــــراً
هــامــشيــاً يف تــواطــؤ غيــر واضح
بــدعم االرهــاب . كمــا ان الئحــة
اتهــــامه التـــشـيــــر الــــى اي عــمل
ارهـــابـي او القـيـــام بـــدعــم فعلـي
للـجمــاعــات اإلرهــابيــة. وبيـنمــا
تكـيـل احلكـــومــــة تهـمـــا لـلعـــرب
واملــــــسلــمــني، والــتــي لــم تــثــبــت
صـحـــتـهـــــــــا، وأجـــــــــازت الـقـــيـــــــــام
بـــالـتعـــذيـب والـتغـيـيـب اللـــذيـن
سـبـبـــا االخفـــاق الكـثـــر قـضـــايـــا
الـتـحقـيق أهـمـيـــة، كــــان علـيهـــا
القيام باجراءات ملموسة والتي
من شــانهـا ان تـؤمـن سالمـتنـا .
يف شهـــــر كـــــانـــــون االول قـــــدمــت
الـلجـنــــة املـــشـتــــركــــة لـلحــــزبـني
اجلـــمـهـــــــوري والـــــــدميـقـــــــراطـــي

حـاول وزير العدل جون اشفورت
ان يـطـمـئـنـنــا عـبــر تـصـــريحــات
متكررة عن اعتقـال اعداد كبيرة
) من االرهـابـيني املـشـتبـه بهم (
والـتـي اعـتـــــرفـت احلـكـــــومـــــة يف
النهـاية ان اعـدادهم وصلـت الى
خــــمــــــــســـــــــــة االف مـعــــتـقـل مــــن
جـــنــــــســـيــــــــات مـخـــتـلـفــــــــة خـالل
الــسـنـتـني االولـيـني مـن احـــداث
أيلـول. وأالن، وحتـى هـذا اليـوم،
لـم تـتـم ادانــــة اي واحــــد مــنهـم
بـــــــالـقــيـــــــام بـعـــــــدوان ارهـــــــابــي .
وبنفــس الطـريقـة قــامت االدارة
بحملـة عـرقيـة لـتحقيق الهـويـة
امـــتـــــــــدت عـلـــــــــى طـــــــــول الـــبـالد
وعـــــــرضـهـــــــا شــمـلــت اكــثـــــــر مــن
ثمـانيـة االف من الـشبــان والتي
قــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــت ال اف بــــــــــــي اي
بــــاســتجــــوابهـم وكــــذلـك قــــامـت
دائــــرة الهجـــرة بـنفــس االجـــراء
علــى اكثـر مـن ثمــانني الفــاً من
املـهـــــــاجـــــــريـــن بـعـــــــد ان اخـــــــذت
بـصمـاتهم وصـورهم جملـرد انهم
جاءوا من بالد عـربية واسالمية
. ومـثلـمــا حــدث يف الــســـابق لـم
تـتـم ادانـــة اي واحـــد مـن هـــؤالء
ال 88000 . وكــــــــــــــــــــــانـــــــــت االدارة
االمريكيـة قد نعتـت احملتجزين
يف غــــوانـتـنــــامــــو بــــانهـم ) اســــوأ
الــسـيـئـني ( . وقـــد تـبـني االن ان
اكــثـــــر مــن 250 مــن هـــــؤالء قـــــد
اطـلـق ســــــــراحـهـــم مـــن بـــيـــنـهـــم
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املــتحـــــدة نفــــسهـــــا يف محــــاربــــة
االرهــاب . وقــد اشـيع ان ال سـي
اي اي كـانت تعذب خـالد الشيخ
محــمـــــود بـــــاغــــــراقه يف املـــــاء يف
محاولـة منها النـتزاع اعتـرافات
مــنه، كـمــــا ان سـجالت اجلـيـــش
تــشيــر هنــالك الـى ان احملـققني
كانوا يهددون قحطاني بواسطة
الـكـالب ويجــبـــــرونـه علـــــى خـلع
مالبـــسه حـتـــى الـتعـــري وجـعله
يـــــــــرتـــــــــدي مـالبـــــــس الـــنـــــــســـــــــاء
الـــــداخلـيـــــة ثـم يـــــربـــط مبقـــــود
للـكـالب ويجــبــــــر علـــــى الــنــبـــــاح
ويحقن بـسوائل يف الـوريد تـزيد
مـن تـبـــوله ثـم ميـنع مـن قـضـــاء
حاجته يف احلمـام، مما يضطره
للــتــبــــــول علــــــى نفــــسـه . بهـــــذه
االسـاليب الالانـسانـية واملتـسمة
بقلــة التـبصـر ابعــدت احلكـومـة
املـتهـم احلقـيقـي وبــدأت تـبحـث
عـــن اعـــــــــدام شـخـــــص لـــم يــكـــن
متـهما باحداث أيلول. إن قضية
مـوســوي تعكـس االسلـوب الـذي
تـستخدمه احلكـومة يف محـاربة
اإلرهـاب، والتـي حاولـت وبتلهف
ان حتصل على انتصارات رمزية
مستخدمة أساليب أضعفت من
قـــــــدراتـهـــــــا عـلـــــــى حتـقــيـق امــن
حقيقـي بينما اهـملت استخدام
أساليـب اقل بريقـا، ولكنهـا أكثر
فعـــالـيـــة يف حـمـــايـــة امـنـنـــا . يف
االيـام االولـى الحـداث 11 ايلـول

احلـكــــومــــة ان تـتـفحــص االدلــــة
الـتي تبـرىء مـوســوي لكنهـا، أي
احلــكــــــــومــــــــة، ارتــــــــأت إن األمـــن
الـــوطـنـي له االفــضلـيـــة يف هـــذا
املقـام، ورفضت ان متنح موسوي
الفـــرصــــة لالسـتفـــادة مـن هـــذه
االدلـــة . يف شهـــر تــشـــريـن االول
سـنة 2003 قـدمت احملكمـة التي
تقـــوم مبحـــاكـمـــة مـــوســـوي حال
مـعقــــوال تـتـمــثل بــــان تـــسـتـمــــر
احملــــــاكــمــــــة ولـكــن بــــــاســتـــبعــــــاد
عقــــوبــــة اإلعــــدام، ألن ذلـك مــــا
تـؤكـده األدلـة احلكـوميـة نـفسهـا
الـتـي تـبــــرىء مــــوســــوي . اال ان
احلـكـــــومـــــة رفـــضــت ذلــك احلل
وامـــضــت ســنــــــوات عــــــديــــــدة يف
محـاكمـة مـوسـوي والـتي انـتهت
مـن حـيـث بـــدأت وهـي مـــواجهـــة
مـــــوســـــوي لـلحـكــم املـــــؤبـــــد . يف
غضـون ذلـك ويف سجن تـابع لل
سي اي اي يف ) املــوقع االسـود (
حتـتجز الـواليات املـتحدة خـالد
الـشيـخ محمـود الـذي تــزعم انه
العقل املـدبـر للحــادي عشـر من
ايلـول. امـا يف خليج غـوانتنـامـو
يف كـــوبـــا فـتـــدعــي احلكـــومـــة ان
محـمــــد الـقحــطــــانـي احملــتجــــز
هـنــــاك هــــو اخلـــــاطف رقـم 20 .
لـكــن احلـكـــــومـــــة الميـكـــنهـــــا ان
حتــاكم ايــاً من هــذين الــرجـلني
الن اجـراءات كهذه ستنقلب الى
محـــاكـمـــة ألســـالـيـب الـــواليـــات

هل نحن فعال نحارب اإلرهاب؟

 كــان املـنــاهـضـــون للعــوملــة قـبل بـضعــة اعــوام
يغلقون الـشوارع، و يربكون االجـتماعات التي
ـــــة مـــتعـــــددة ـــــدولــي جتــــــريهـــــا املــنـــظــمـــــات ال
اجلـنــسـيــات. و الـيــوم، يــدورهـنـــالك شـيء مــا
اكثـر جـديـة. فلقـد تـوارى احملتجـون بـسالم، و
لكـن املـــؤســســـات الـــدولـيـــة هـي يف حـــالـــة مـن
الفوضى. رمبا تكون احلركة املناهضة للعوملة
قــد فقـدت صــوتهـا، و لـكن العـوملــة تعـانـي من
ذات الــشـيء. فلـنـبـــدأ مـن انهـيـــار مفـــاوضـــات
الـتجــارة. يف عــشـيـــة الهجـمــات االرهــابـيــة يف
2001، اتفـق العـــالـم اجـمـع علـــى ان الــبلـــدان
الـغنيـة ينـبغي ان تـنفتح علـى الـدول املصـدرة
الـفقيــرة. و لكن جـولـة الـدوحـة لـلمفـاوضـات
الـتجــاريـــة هي مـيتــة مـن النـــاحيــة الـعمـليــة.
فلن يـتم االلتـزام بـاملـوعـد احملـدد هــذا الشهـر
لـلخـــــروج مــن حـــــالـــــة اجلــمـــــود؛ لقـــــد رفـــض
االحتـــاد االوربـي تقــــدمي تخفـيـضـــات جـــديـــة
علـــى تعـــريفــات املـنـتجــات الــزراعـيــة، كـمــا ان
ادارة بـوش اشـارت الـى انهـا بصـدد االنـسحـاب
بـــــاحـــــالــتهـــــا ملـــســـــؤول الــتجـــــارة الـــــى مـكــتــب
املـيـــزانـيـــة. و االن لــنلق نـظـــرة علـــى صـنـــدوق
النقـد الــدولي  .IMFفقـد صــرح النقــاد من
تــيــم آدام، ارفـع رجل يف خـــــزانـــــة بـــــوش، الـــــى
مـيـــرفـني كـنغ، مـــديـــر بــنك انـكلـتـــرا، الـــى ان
 IMFبحاجـة الى ان يبـرر وجوده عـن طريق
تعـــريـــة املـتالعـبـني بـــالعـمالت، و مـن ابـــرزهـم
الـصني. و هـذا مـا يــرتقي الــى مصـاف القـول
بـان  IMFيـنبغـي ان يغلق ابــوابه، النه ليـس
هـنــــالك ايـــة فـــرصـــة يف ان يقـــوم الـصـيـنـيـــون
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املعارضة الوطنية. و يف نفس الوقت، و بسبب
تنـامي الصـني و الالعبني االخـرين، فـان قمم
مجموعة الثماني قد فقدت شرعيتها. و لكن
املقـتــــرحــــات املــتعـلقــــة بــــاعــــادة تـــشـكـيـل تلـك
التجمعات لم تصـل الى نتيجة. قبل خمسني
عـامـاً، كــان هنــالك امــال يف ان نهـايـة احلـرب
البــاردة  قــد تـسـمح لـلمــؤسـســات الـــدوليــة يف
الـــوصـــول الـــى تالحـم جـــديـــد. و لكـن القـــوى
العـظمــى اليــوم ليــست مهـتمــة و ببـسـاطـة يف
خلق نظـام تعـددي مـرن.  فـاوربـا قلقـة بـسبب
ازمتهـا االقـتصـاديـة و بـسبـب التحـدي الـذي
يـواجه احتادهـا ذاته. و تواجـه اليابـان مسـالة
حتويـل نفوذهـا االقتـصادي الـى قوة سـياسـية
او عـسكـريـة. و يهـتم حكـام الـصني املـستبـدون
بـاحملـافظـة علـى الغطـاء علـى احلـزازات التي
تغلـي، و لـيــس بــاملــســاعـــدة علـــى حل مــســـائل
الالمساواة االقتصـادية الدولية او ازمة ايران
الدوليـة. متتلك الـهند امـكانيـات كبيـرة كقوة
عـظمـى دميقـراطيـة، ولكنهـا لـم تشـرع اال تـوا
يف ادراك هذا االمر. و تبقى الواليات املتحدة
الـظهيــر السـليم االوحـد للـنظـام التعـددي. و
لكن ادارة بوش قد نفـرت الكثير من الالعبني
حـتـــى بـــاتـت غـيـــر قـــادرة علـــى قـيـــادة الفـــريق
بـشكل كفء. فـلقد بـدأت سيـاستهـا اخلارجـية
الـصـــارخـــة كـــرد فعـل مفهـــوم لـضـعف القـــوى
االخـرى. و لـكن التعـدديـة قـد انتكـست بـشكل
ماسـاوي، مدمـرة اية فـرصة قـد تكون سـانحة

لبناء تعددية بديلة محتملة.
عن: الواشنطن بوست

الـصفقات التجارية الثنائية تنتشر كالعشب؛
ولكـن احلكـومـات ال جتــد مبــاحثـات الـدوحـة
املــتعـــددة االطـــراف صــيغــــة مالئـمـــة لـتـقلــيل
التعريفات. و بنفس القدر، فان املساعدات يف
حالـة توسع؛ ولكن الكثيـر من االموال تتدفق
من خالل قنـوات ثنائية غيـر منسقة بدال من
ان يكــون ذلـك عن طــريـق البـنك الـــدولي. ان
عـمليات تدفق االمـوال الدولية مـستمرة على
نطـاق واسع؛ و لكن ال يـبدو ان الـدول مهتـمة
يف احملــافـظــة علــى  IMFيف دوره الـتــاريخـي
كـضـمـــان امـــام االزمـــات. لــــذلك فـــان عـملـيـــة
حتريـر التجـارة قد فـشلت، كمـا ان املسـاعدات
هي اقل مما ينبغـي و ان احلريق املالي القادم
سـيـتـم الـتعـــامـل معه بـــواسـطــــة رجل اطفـــاء
جريح. ومـع ذلك فان اكـبر اخلـسائـر النـاجتة
عـن الالمـبــاالة ازاء املــؤســســات الــدولـيــة هـي
عـــسـكــــريــــة و سـيــــاسـيــــة. فــــايــــران مـــشغــــولــــة
بـــاحلـصـــول علـــى الــسالح الـنـــووي، و تـــرتكـب
السـودان عـمليـة ابـادة جمـاعيـة. و لكـن نظـام
االمم املــتحـــــدة مــــشلـــــول يف مـــــواجهـــــة كلـتـــــا
االزمـتني. و لـم تعــد الــدول االعـضــاء مهـتمــة
يف العــمـل مجــتــمعـــــة اكــثـــــر مــن رغــبــتهـــــا يف
احلصول علـى تنازالت جتارية.  و يصيب هذا
اخلـمول قالعـاً اخرى لـلتجمعـات السـياسـية.
فالـناتـو لم يـثبت كـونه اكثـر تشـددا من االمم
املـتحـدة بـصـدد دارفــور. كمــا ان علـى االحتـاد
االوربي ان يـستـرد عــافيـته من رفـض دستـوره
مـن قبل النـاخبني؛ و ان مـسالـة عبـور احلدود
يف فرنـسا، ايـطالـيا و اسـبانـيا تـواجه معضـلة

IMF بـتغـييــر سيــاستـهم الـنقـديـة جملـرد ان
يــطلـب مــنهـم ذلـك. و يف نفــس الـــوقـت، فـــان
ـــــائهــم االســيـــــويــني يـــتجـــــاهلـــــون  IMFبــبــن
احـتـيــــاطـــــات للــنقــــد االجـنـبـي، ممـــــا يجـعل
خـدمات  IMFغـير ضـرورية. كـما سـددت كل
IMF مـن االرجنتني و البرازيل ديونهما الى
بــشـكل مـبكــر، و ان خــســارة هــذيـن الــزبــونـني
اللــذين يقـومـان بـدفع فـوائـد كـبيـرة قـد اوقع
يف ازمـــــة نقــــديــــة. و مـن ثــم فهـنــــالـك IMF 
البـنك الدولـي، الذي يكـافح كي يشـق طريقه
حتـت قيــادة رئيـسه، بــول وولفـوفـيتــس. ليـس
ذلـك بـــسـبـب ان لــــدى الـــسـيــــد وولفــــوفـيـتـــس
افكــارا سـيئـــة؛ فتـــركيــزه علــى الفـســاد له مــا
يـبــــرره. ولكـن املـــديـــر اجلـــديـــد يـلقـي معــظـم
خــطبـه التـي تعكــس سيــاســة البـنك بــدون ان
يـــزعـج نفـــسه يف الــبحـث عـن املـعلـــومـــات مـن
احملترفني يف كادره، كما انه قام بابعاد اعضاء
مجلس االدارة الـذين ميثلـون كبار املـساهمني
الـــدوليـني يف البـنك. و كـنتـيجــة لـــذلك، فــان
احلكومات املانحة اقل ميال الى تقدمي العون
مبسـاعـدة البـنك. و هنـالـك احتمــال كبيـر يف
ان تـقوم ببناء مـؤسسات موازيـة، باعادة دوران
،IMF  العجلـة بشكل اكثـر كلفة. ان مـشاكل
الـبـنك الــدولـي و مـنـظـمــة الـتجـــارة العــاملـيــة
مـتنــاقضــة. ليــس ذلك الن القــوى التـي تقف
وراء العـوملـة قــد اصبـحت عـرجــاء؛ بل النه ال
يـوجد مـن يريـد ان يسـتثمـر راسمـال سيـاسي
يف مؤسـسات عامليـة. فالتجارة تـتوسع، كما ان
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ما سبب اهنيـــــار العوملـــــــة؟


