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الديمقراطية يف الرشق االوسط
بحاجة إىل دعم
*بقلم :دانيل بليتكا
ترجمة فاروق السعد

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

كسب احلرب الكالمية يف احلملة ضد اإلرهاب
بقلم :جون هوكز
ترجمة :املدى
ان احلـ ـ ــرب ضـ ـ ــد االرهـ ـ ــاب هــي
اي ـض ــا حـ ــرب كالمـيـ ــة -كلـم ــات
بــامكـانهـا اســر مثل ومـعتقـدات
االطـراف املتحـاربــة .ان حقيقـة
كــون االره ــابيـني يفـهم ــون ذلك
لــم ي ـتـ ــضح اكــث ـ ـ ــر مم ـ ـ ــا ورد يف
ال ــرس ــال ــة الـتـي كـتـبـت مـن قـبل
م ـســاعــد اســامــة بـن الدن اميـن
الـظــواهــري ،العــام امل ــاضي إلــى
ابــو مـصـعب الــزرقــاوي" ،ف ــاكثــر
م ــن نـ ـ ـصـف احل ـ ـ ـ ــرب ي ـ ـ ـ ــدور يف
ميدان املعـركة لـوسائل االعالم"
كمــا كـتب الــسيــد الـظــواهــري".
نحـن يف سبـاق لـوسـائل االعالم
م ـ ــن اجــل كـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــب ال ـقــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
والـعقـ ـ ــول" .وجـ ـ ــاءت االســبـ ـ ــوع
املــاضـي رســالــة تـتكــون مـن 18
صفحــة مـن الــرئـيـس االيــرانـي
مح ـم ـ ــود اح ـم ـ ــدي جن ـ ــاد إل ـ ــى
الـرئـيس بـوش ،وهي االولـى من
رئ ــيـ ـ ــس اي ـ ـ ــران ــي إل ـ ـ ــى رئ ــيـ ـ ــس
للـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة خالل 27
عــام ـاً .مـن ال ــواضح انهــا متـثل
هجــومــا كـبـي ــرا علــى الــواليــات
املــتحـ ــدة ،مـ ــؤكـ ــدة فـ ــشل منــط
الــدميقــراطـيــة الغــربـي وتفــوق
االسالم .يقـر الـرئـيس االيـراني

بــان صــدام حــسني (الــذي دخل
مـع اي ـ ـ ــران يف ح ـ ـ ــرب ط ـ ـ ــويـل ـ ـ ــة
ومـكـلـف ـ ـ ــة) ك ـ ـ ــان " دكــت ـ ـ ــات ـ ـ ــوراً
سفــاحـ ـاً" .ولكـنه يــشيــر إلــى ان
الـسيـد بـوش ال ميكـنه ان يكـون
مـن اتـبــاع ال ـسـيــد امل ـسـيح" النه
دخل يف حـ ــرب يف العـ ــراق عل ــى
حـ ـسـ ــاب اخلـ ـسـ ــائـ ــر الـبـ ـشـ ــريـ ــة
الـ ــرهـيـبـ ــة .كـمـ ــا قـ ــال الـ ـسـيـ ــد
احمدي جناد كلمات قاسية عن
اسرائيل ،التـي يقول عنها بانها
ال متتـلك احلق يف الــوجــود .ان
"الـنـظ ــام االس ــرائـيلـي ،لـم يـب ــد
رح ـم ـ ــة " ح ـت ـ ــى مـع االطف ـ ــال،
يــدمــر الـبيــوت علــى س ــاكنـيهــا،
يخـطط الغـتيـال الـشخـصيـات
الفلـسـطيـنيــة ويحتـفظ بـآالف
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني يف الـ ــسجـن".
فـهـل ان دع ــم ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـن ـ ــظ ـ ـ ـ ــام
االسـرائيلي يتـطابق مع تعـاليم
الــسيــد املــسيـح؟ كم ــا يتـســاءل.
يق ــول ال ــرئـي ــس االي ــرانـي ب ــان
ح ــمـ ـ ـ ـ ــاس متـ ـثـل ال ــنـ ـ ـ ـ ــاخـ ـب ــني
الفلـسـطـينـيني ويــشيــر إلــى ان
مـح ـ ـ ــاوالت دفـع حــم ـ ـ ــاس إل ـ ـ ــى
االعتراف بـاسرائيل هي امور"ال
تـص ــدق" .ويق ــول ب ــان هجـم ــات

 9/11عل ــى ال ــوالي ــات املــتح ــدة
ك ــانت رهـيبــة وان قـتل االبــريــاء
كـان مـرعبـا .ولكنه لـم يشـر إلـى
دور االره ــابيـني االسالمـيني يف
الهجمات وبـدال من ذلك ينظم
إلى دعـاة نظريـة املؤامـرة الذين
يقـولـون بـان تـنظـيمهــا لم يـكن
"بـالعـمليـة الـبسـيطـة" ولـم يكن
بـ ـ ــاالمـكـ ـ ــان ال ــتخـ ـط ـيـ ــط لهـ ـ ــا
وت ــنفــيـ ـ ــذهـ ـ ــا " بـ ـ ــدون وكـ ـ ــاالت
اخملـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــرات واجـهـ ـ ـ ــزتـهـ ـ ـ ــا" .ان
اطـ ــروحــته الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة ،الـتـي
خ ـ ـ ــاط ـبــت ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح الـع ـ ـ ــالــم
االسالمي ،هي ان الدميقراطية
علـى النـمط الغـربي قـد فـشلت
وان " م ــن ل ـ ـ ـ ــديـه ــم بـ ـ ـص ــي ـ ـ ـ ــرة
يتـمكنــون االن من سمـاع تـكسـر
وانهـي ــار اي ــدي ــول ــوجـيـ ــا وافك ــار
الـ ــن ـ ـ ـظـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراطـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
الل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــة" .جملـ ـ ــابهـ ـ ــة تلـك
احملـاججات الوهمـية من جانب
العـالم االسالمي ،كانـت حكومة
الــواليــات املـتحــدة تعــزز ردهــا.
فـلـق ـ ـ ـ ـ ــد عـ ــني ب ـ ـ ـ ـ ــوش ك ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر
م ـسـت ـشـ ــاريه ل ــوس ــائـل االعالم،
ال ـسـي ــدة ك ــاريـن ه ــوك ــز ،ك ــوكـيل
وزارة للـ ــدبل ــوم ــاسـيـ ــة الع ــام ــة

ب ــوزارة اخل ــارجـي ــة .ومت ن ـصـب
مـحـ ــط ـ ـ ــة رادي ـ ـ ــو لـلـحـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
االمـريكيـة للبـث ملنطـقة العـالم
االسالمــي ،خـ ـص ـ ــوص ـ ــا اي ـ ــران.
ولـكــن ســنـ ـ ــوات مــن الــتـ ـ ــدهـ ـ ــور
واالهـم ــال مـن ــذ نه ــاي ــة احل ــرب
البـاردة كانت لهـا ضريبـتها على
الـ ــنـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ــام احلــكـ ـ ـ ـ ــومـ ــي الدارة
الـدبلوماسية العـامة التي كانت
يف ي ـ ــوم مـ ـ ــا فع ـ ــالـ ـ ــة يف انح ـ ــاء
العـ ــالـم كـ ــافـ ــة .يـ ـشـيـ ــر تقـ ــريـ ــر
جـ ــديـ ــد مـن مـكـتـب املـ ـسـ ــاءلـ ــة
احلــك ـ ـ ـ ــوم ــي ـ ـ ـ ــة GAOح ـ ـ ـ ــول
مـ ـسـتـ ــوى اجلهـ ــود احلـكـ ــومـيـ ــة
الـ ـ ـ ــرام ــيـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـخـ ـ ـ ــاط ــبـ ـ ـ ــة
املـستـمعني املـسلـمني يف اخلـارج
إلـى حـالـة نـقص خـطيــرة .فمـا
يـق ـ ـ ـ ـ ــارب  %30مـ ــن مـخـ ــت ـ ـ ـصـ ــي
الـ ـ ــدبل ـ ــوم ـ ــاســيـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة يف
املـن ـ ــاصـب ال ـ ــدبل ـ ــوم ـ ــاسـي ـ ــة يف
العالـم االسالمي يفتقـدون إلى
املهــارات اللغــويــة الـتي متـكنـهم
من االتـصــال بــاجلـمهــور الــذي
يـ ـســته ـ ــدف ـ ــونه .والــته ـ ــدي ـ ــدات
االمنية اخلطـيرة يف الكثير من
تلـك الــبلـ ــدان تعـيـق محـ ــاوالت
الوصـول اليـهم .ورحالت العمل

اقـصــر ممــا هـي يف الكـثـيــر مـن
البلـدان االمنة ،مما ينتج عنها
الـكـثـيـ ــر مــن االنفـ ــاق وحـ ــاالت
نقــص يف الكــادر .ورمبــا ان اهـم
نقـطــة نقـديــة يف تقـريــر مكـتب
املـ ـسـ ــاءلـ ــة احلـكـ ــومـيـ ــة هـ ــو ان
هنالـك نقصاً عامـاً يف التنسيق
حـيـث يـتـعلق االمــر بــالــرس ــائل
االس ـ ــاس ـي ـ ــة ،اس ـت ـ ــراتــيج ـي ـ ــات،
الــتكـتــيك ــات ،والــبحــث العـمــيق
وال ـتـحلــيل -خـ ـط ـ ــة اتـ ـص ـ ــاالت
التي ميكن ان "جتمعهـا سوية".
يشيـر التقريـر إلى ان احلكـومة
ميكن ان تـاخـذ بعض الـنصـائح
من القطاع اخلاص يف التكامل
الـ ـنـ ـبـه لـعـ ـمـل ــي ـ ـ ـ ــة تـخـ ـ ـطـ ـي ـ ــط
الـعالق ـ ـ ــات الع ـ ـ ــام ـ ـ ــة .واح ـ ـ ــدى
النقاط الالمعـة هو برنامج قام
بجلـب  600طــالـب مـن املــدارس
االعدادية مـن العالم االسالمي
للـدراسـة يف الـواليـات املـتحـدة،
و 170طـالباً جامعيـاً ملدة عامني
مــن ال ـ ــدراس ـ ــة االك ـ ــادمي ـي ـ ــة يف
ال ـكـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــات االم ـ ـ ـ ـ ــري ـكـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة او
اجلـامعـات .رغم ان هـذه االرقـام
صغـي ــرة ن ـسـبـي ــا ،اال ان بـ ــرامج
كهـ ـ ــذه ،تـ ـ ــدار مــن ق ـبـل كل مــن

احلـكـ ــومـ ــة والق ـطـ ــاع اخلـ ــاص،
يـكـ ــون مـ ــؤث ـ ــراً يف زرع وجهـ ــات
نـ ـظ ـ ــر صـ ـ ــديق ـ ــة عــن ام ـ ــريـك ـ ــا
واالمـ ــريك ــان بـني شـ ــريح ــة مـن
اجمل ـت ــمعـ ـ ـ ــات االسالمــي ـ ـ ــة .ويف
االس ــبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاض ــي حـ ــضـ ـ ـ ــرت
اجـتـم ــاع ـ ـاً جملل ــس االدارة هـن ــا
للـم ــرك ــز ال ــدولـي لل ـصـحفـيـني
وهو مـؤسسة غيـر ربحية والذي
يختـص يف بــرامج التــدريب ،يف
امل ــواقع ويف ال ــوالي ــات املـتح ــدة،
للـصحـفيـني من الـبلــدان االقل
تـطــورا .خالل الـسـنني املــاضيــة
قام ببـناء شبكة صحفـية مؤثرة
على امـتداد العـالم متعـمقة يف
تقــاليـد الـصحـافـة احلــرة .وهم
صــنـ ـ ــاع مح ـت ــملـ ـ ــون لل ـ ــراي يف
بـلـ ـ ـ ـ ـ ــدانـهـ ــم وهـ ــم االن اف ـ ـ ـضـل
اســتعـ ــدادا الكـتـ ـشـ ــاف مـ ــا هـ ــو
حقيقـة ومـا هـو خيـال يف حـرب
الكلـمات التـي تستـنزف العـديد
مــن بل ـ ــدانهـم .وان املـ ــزيـ ــد مـن
بـرامج التـبادل تلـك هي مسـالة
مهمة.

عن :كرستيان
ساينزمونيتر

بع ــد االنـتخ ــاب ــات الـ ــدميق ــراطـي ــة ،اصـبحـت ال ــسل ـط ــة
الفلسطينية مدينة مببلغ  1.3مليار دوالر وجالسة على
ح ــاف ــة ك ــارث ــة م ــالـي ــة .لق ــد جعل ق ــادته ــا املـنـتخـب ــون
االرهاب اداة لـلدولـة .وكل ذلك يطـرح مسـالة ان كـانت
الـواليــات املتحـدة تقـوم بـارتكــاب خطـأ قـاتل يف الـدفع
من اجل االصالح الدميقـراطي يف الشرق االوسط .ان
االجـابة هي كال ،ولكن يـجب على واشنطن ان تـدفع بشكل اقوى-
ليـس فقـط ضــد االنــظمــة االره ــابيــة فحــسب ،بـل من اجـل بنــاء
مـؤسـسـات اجملـتمع احلـر .وبــالتــاكيـد ،كـان جنــاح حمــاس حكـايـة
حت ــذي ــري ــة .فـب ــدال مـن ان تق ــوم ب ــاتخ ــاذ م ــواقف اكـث ــر اعـت ــداال
للـتـكـيـف مع اعـبـ ــاء القـيـ ــادة ،اتخـ ــذت حـمـ ــاس مـبـ ــدا مـتـ ـشـ ــددا
واسـتخـدمـت سلـطـة الـدولـة لـدعـمه .بـالـرغـم من الـضغــوط من
الغـرب ومـن حكـومـات عــربيـة اخـرى لـنبـذ الـعنف ،قـامـت حمـاس
بــتعـيـني مــطل ــوبـني يف املـن ــاصــب املهـم ــة واطـ ــرت عل ــى االعـم ــال
االره ــابـي ــة ض ــد امل ــدنـيـني يف اس ــرائـيل .مت ــسك ال ــرئـيــس ب ــوش
مبـوقفه ،مصـرا علـى ان االنتخـابـات الفلـسطـينيـة كــانت" صحيـة
للـمجـتـمع" .يف احلقـيق ــة ،اوضح بــوش بــان اشـبــاه حـمــاس غـيــر
كـافني لـثنيـه عن فضـائل الـدميقـراطيـة .والرئـيس عـلى حـق ،إلى
حــد مــا .اولـئك ال ــذين يف الـقيــادة يـسـتحقــون ان يخـتبــروا .فــان
ك ـ ـ ــانــت ح ـم ـ ـ ــاس قـ ـ ـ ــادرة علـ ـ ـ ــى الق ـيـ ـ ـ ــادة ،وعلـ ـ ـ ــى حتق ـيـق احالم
الفـلسطينيني ،ستكون هنـالك نداءات من اجل اعادة التقييم .ان
املؤشـرات املبكـرة تدل عـلى ان الـشعب الفلـسطـيني -الـذي ،طبـقا
الستطالعات الـراي ،صوت إلى حمـاس احتجاجا علـى فساد فتح
وس ــوء االدارة -سـتخـيـب آم ــاله إل ــى ح ــد بعـي ــد .فهـل ميكــن فعل
املزيد للمـساعدة يف تشكـيل اللوحة السـياسية املتنـوعة يف الشرق
االوســط؟ يعـتـم ــد اجل ــواب ب ـشـكل كـبـي ــر عل ــى م ـس ــأل ــة ان ك ــانـت
الـواليــات املتحـدة وحلفـاؤهـا الغــربيــون يعتقـدون بــان هنـالك يف
الــواقع اكثــر من بعــدين للـسيـاسـة يف العـالـم االسالمي .فـان كـان
هـنـ ــالـك ،مـثـل الغـ ــرب ،عـمـ ــالـيـ ــون واشـتـ ــراكـيـ ــون وراسـمـ ــالـيـ ــون
وليبـراليــون ،وعليه يـوجـد مجـال لـلنمـو .ان مفـاتـيح النجـاح هي
الـصحــافــة احل ــرة ،التـسـجيـل غيــر املـقيــد لالحــزاب الــسي ــاسيــة،
متـويل عـام لالحـزاب الشـرعيـة ونهـايـة لالكـراه الـسيـاسي املـدعـوم
مـن قبل الـدولـة .متـتلك الـواليــات املتحــدة النفـوذ الـدبلـومــاسي
واالقتصـادي للمـساعـدة يف خلـق اجملال لـلدميـقراطـية احلـقة يف
الـشــرق االوسـط .فـليـس جـميـع الن ــاخبـني يف املنـطقــة ي ــؤمنــون
بالطغيان ،سواء كان علمـانيا او اسالميا .لكن زرع بذور الشك هو
بـضاعة املتاجرة للقادة االقليميني ،طـريقة مؤكدة الخافة امريكا
من مسيرتها العقيمـة من اجل احلرية .فالرئيس املصري حسني
مـب ــارك ،ال ــذي ه ــو يف ال ــسلـط ــة مـن ــذ  ،1981اح ــدث مـصـيـب ــة يف
انـتخ ــاب ــاته الع ــام ــة الع ــام امل ــاضـي .ورغـم ان احل ــزب نفــسه غـي ــر
شــرعي ،جنح مـرشحـو (االخـوان املـسلمــون) يف االنتخـابـات .لقـد
استفـاد االخـوان املــسلمـون جــزئيــا من مـؤسـســة رفيعــة من جهـة
ومن جهـة اخرى مـن سجن مبـارك لقـادة معتـدلني واكـراه صفيق
للنـاخبني .واستخـدمت العائلـة املالكـة يف السعـودية نفـس اللعبة
يف انــتخـ ــابـ ــاتهـ ــا الـتـي جـ ــرت عـ ــام  2005.فقـ ــد كـ ــان املـ ــرشحـ ــون
املعتـدلون(الـذين يـدعون إلـى سيـاسة نـظام معـتدلـة) قد حجـبوا
بـ ـ ـشــكل درامــي مــن ق ــبل امل ـ ـ ــرشح ــني االسالم ـيــني امل ـتـ ـطـ ـ ــرفــني،
والـكـثـيـ ــرون مـن أفـ ــراد العـ ــائلـ ــة املـ ــالـكـ ــة لـم يـ ــزعجـ ــوا انف ــسهـم
بالتـصويت ،سامحني للمتشددين بتحقيق فوز سهل .كان رد فعل
الــواليــات املـتحــدة علــى هــذه اخلــدع الــسيــاسيــة متـضــاربــا .فقــد
عملت واشـنطن ضجة حول اعـتقال ومطاردة سيـاسيني معتدلني
يف مصر .وعندمـا قام مبارك بشكل مفاجـىء بتاجيل االنتخابات
البلـديـة ،أوقـفت واشنـطن مفـاوضـات اتفـاقيـة التجـارة احلـرة مع
مصـر .ويف اماكن اخرى ،علـى اية حال ،كـان رد الفعل اخرس .ولم
يبـذل اال القليل جـدا من اجلـهد عـلى تـشجيع االحـزاب املعتـدلة
يف ال ـشــرق االوســط .ففـي مـصــر هـن ــالك تـن ــوع واسع يف وجهــات
النظـر ومـا ال يقل عن حـزب معـارض واحـد جـدي ،علمـاني .ومن
بـني الفلـسـطـينـيني ،ك ــان هنــالك م ــا ال يقل عـن خمـســة احــزاب
سي ــاسيــة فـيمــا بـني القــطبـني فتـح وحمــاس .ونفـس الــشيء هــو
صحـيح يف النـظـم االسالميـة الــسيــاسيـة لـلمغـرب ولـبنــان .ففي
منـاطق حيث يكون هنـالك قطبان فقط ،يكـون هذا الن احلكومة
تعـمل عل ــى التــاكــد مـن انه ال يــوج ــد هنــالـك من اوكـسـجني الي
شـخص اخـر .واذا مـا ارادت الـواليــات املتحــدة وحلفـاؤهـا ان حتل
املـشكلـة ،فـالـعتلـة بحـاجـة إلـى ان تــوضع يف املكـان الـوسـط لتـتم
عـمليـة الـرفع .فلقـد كـانت املـنطقـة مهــدا لالبتكـارات واالفكـار يف
املــاضـي؛ والــشع ــوب بحــاجــة إل ــى مجــال اللـتق ــاط االنفــاس كـي
تتمكن من احلصول عليها مرة اخرى.

عن :واشنطن بوست

*دانـيـل بلـيــتك ــا :ن ــائـب رئـيــس ق ـسـم دراس ــات سـي ــاس ــة ال ــدف ــاع
واخلارجية يف معهد املشروع االمريكي.

الضجة عىل إعادة تأميمِ بوليفيا النفط والصمت عن التشاد
بقلم :جورج مونبويت
ترجمة :مروة وضاء
ـت ـ ــواجه احل ـضـ ــارة عـ ــدوا جـ ــديـ ــدا وهـ ــو مـ ــزارع
مخــدرات ســابق يــدعــى ايفــو م ــوراليــس رئيـس
بـ ــولــيفـيـ ــا احلـ ــالــي .فقـ ــد وقف امـ ــام الـبـ ــرملـ ــان
االوربـي لـي ـشــرح سـبـب ارس ــاله قــوات السـتعــادة
الـسيطرة علـى حقول غاز ونفـط بالده موضحا
ان "ال ـشــركــات االجـنـبـيــة تـنهـب مـص ــادر بالده"
وه ــو ي ـسـت ــرده ــا مـن اجل مــصلح ــة شعـبه .ويف
االسبـوع املاضي وخالل قمـة اللغة الالتـينية يف
فيـينــا ،أخبــر الــزعمــاء االمــريكـيني واالوربـيني
بـانه لن يعـوض الشـركـات التي كـانت تـستخـرج
وقود بالده عن ذلك الفعل.
ميـكنـك ان تتــوقع كم كــان ذلك محـبطـا .حـيث
حثه توني بليـر على استعمال قـوته مبسؤولية.
واتهمته كونداليزا رايس بال"دمياغوجية".
اعلـنـت صحـيفـ ــة االيك ــون ــوم ـسـت ان ب ــولـيفـي ــا
"تت ــراجع للــوراء" ودعـت التــاميــز م ــوراليـس يف
ـتع ـ ــالـي بـ ـشـكل اليــص ـ ــدق ب ـ ــال(وقح) و
نــص مـ ـ
(اجلـبــان) و(الـنــزوي) وصـنفـت سـيـط ــرته علــى
حقول الغـاز بال"بادرة الطفولـية " غير مبالني
ان خصخصة غاز ونفط بوليفيا يف التسعينات
كـانت غيـر شرعيـة ،حيث مت العمـل بها من دون
اخذ موافقـة الكونغرس.وغيـر مبالني انه  -إلى
حـد االن -لم تسهـم ثروات البـالد الطبيـعية اال
بـافقـار شعـبه .وغيــر مبــالني ان مــواراليـس كـان
قـد وعد شعـبه باستـعادة السـيطرة علـى مصادر
بالده الـطبـيعيـة ،وهي الـسيـاسـة الـتي يــدعمهـا
البولـيفيون بـشكل هائل.ولـن يطول االمـر اكثر
حـتــى نــرى دونــالــد رامــسفـيلــد يــدع ــوه بهـتلــر
اجلديـد ،ونسمع بوش يتحـدث يف خطاباته عن
تعــرض احلــريــة والــدميقــراطيــة للـتهــديــد من

احلرية والدميقراطية!!.
وتـص ــور كل تـلك الــضج ــة عل ــى انهــا قـلق علــى
ال ــشعـب الـب ــولــيفـي .حـيـث ص ــرحــت صحــيف ــة
الف ــايـن ــان ـشـي ــال ت ــامي ــز عـن قـلقه ــا مـن "س ــوء
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد" احملـ ـ ــتـ ـ ـ ـمــل .وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت
االدارة والـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االيكـونومـست من"انه بـينمـا ستـزداد احلكـومة
ثــراءا سيــزداد الـشعـب فقــرا" ورثـت التــاميــز ان
مــوراليـس "اخــر من تـطـويـر بــوليـفيــا بحــوالي
10سنوات ---وستجد اجملـموعات االكثر عرضة
للخـط ــر خـط احلـي ــاة االقـتـص ــادي بعـي ــدا عـن
متناولها قريبا ".
اربع ـ ــة ايـ ـ ــام مــن قــيـ ـ ــام
كل ذلـك ـه ـ ــراء .فق ـبـل ـ
م ــوراليـس بــالــسيـطــرة علــى حقــول الـنفـط يف
االول من ايــار ،ح ــدث انت ــزاع اكبــر للـملـكيــة يف
ـمه ـ ــوريـ ـ ــة ال ـتـ ــشـ ـ ــاد
فق ـ ــرا وهــي ج ـ ـ
بالد اكـ ــث ـ ـ ــر ـ
االفريقية .عندمـا قامت حكومة الـتشاد باعادة
الــسيـطــرة علــى ايــراداتهــا الـنفــطي ــة ،لم تــؤكــد
اسـتح ــال ــة وص ــول الـفق ــراء إل ــى خــط احلـي ــاة
املقـرر لهم فحسـب ،وامنا دفعت ادعـاءات البنك
الـدولـي يف استخــدام النـفط كـممــول لبـرنـامج
االصالح االجتماعي لالنهيار.
كـيف كــانـت ردة فـعل كل مـنـتقــديـن مــورالـيــس
الوقحني؟
لم تـكن لـديهـم اي ردة فعل .فقــد صب احلـشـد
املنافق باكمله اهتمامه يف االجتاه االخر.
ك ــان الـبــنك ال ــدولـي ق ــد ق ــرر متـ ــويل مخـطـط
نفـط هائل يف تشـاد يف عام  2000بعـد احلصول
علـى وعد من حكومة ادريس ديبي –والتي لها
سـجل ف ـضـيـع يف حقـ ــوق االنـ ـسـ ــان –علـ ــى ان

ت ـسـتعــمل الفــوائــد ملــصلحــة الــشعـب .وضعـت
ادارة ديـبي قــانــونــا يخـصــص  %85من ايــرادات
الـبلــد الـنفـطـيــة لـتـطــويــر الـتعلـيـم والـصحــة
ـاي ـ ــة االجــيـ ـ ــال القـ ـ ــادم ـ ــة" .وذك ـ ــر
ـرع ـ ـ ـ
"ل ـ ـ ـ
و %10ـ
املـصـ ــرف ان ذلك "نـظ ــام وق ــاي ــة لـم ي ـســبق له
مثيل لضمان استعمال تلك العائدات لتمويل
التطوير يف تشاد".
لـم يكـن للـم ـشــروع ان ميـضـي قــدمــا مـن غـيــر
ال ـ ــذي طل ـبــت م ــنه ش ـ ــرك ـ ــة
ال ـب ـنـك ـال ـ ــدولــي ،ـ
ـش ـ ــريـك االسـ ـ ــاســي يف امل ــش ـ ــروع،
ـس ـ ــون ،ال ـ ـ
ايـك ـ ـ
االشـتـ ــراك لـتـ ــأمـني ال ـضـمـ ــان ضـ ــد اخل ـطـ ــر
الـسيـاسي .ووفـرت سـبل دفع املصـرف اخملتلفـة
م ــبلـغ  333ملـ ــي ـ ـ ــون دوالر ،وسـ ـ ـ ــاهــم م ــص ـ ـ ــرف
االستـثم ــار االوربي ب120مـليــون دوالر اخــرى.
بــدأت شــركــات الـنفــط (ايك ـســون وبـيـتــرونــاس
وشـيف ــرون) بحفــر  300بـئــر يف جـنــوب الـبالد،
وبـن ــاء خــط ان ــابـيـب إل ــى مـيـنـ ــاء الك ــامـي ــرون
وال ــذي افـتـتح يف ع ــام  2003.تـ ــوقع مخـتـص ــو
الـبيئـة ان خط االنـابيب هـذا سـيتلف الغـابـات
االسـتـ ــوائـيـ ــة يف الـكـ ــامـيـ ــرون ويـهجـ ــر سـكـ ــان
املنطقـة االصليني الـذين يعيـشون هـناك ،كـما
وتــستـهلك شــركــات الـنفـط معــظم مــاء تـشــاد
النادر ،وان تـدفق عمال النفط يـصاحبه تدفق
مرض االيدز.
كمـا جادلوا ايضا ان دعم شـركات النفط بأسم
الرفاهيـة االجتماعية هو اعـادة تفسير جذرية
النتداب الـبنك.فمنذ عـام  1997حذر صندوق
الـدفـاع الـبيـئي بـان حكـومــة التـشـاد لـن تلتـزم
بوعـودها بـاستـخدام االمـوال خلفـض مسـتوى
الفق ــر .ويف ع ــام 1999ق ــام ب ــاحـث ــون مـن كلـي ــة

الق ـ ــوانــني ال ـتــي س ـنــته ـ ــا
ـارف ـ ــارد ب ـتـفح ــص ـ
ـه ـ ـ ـ
احلكـومة ذاكـرين ان " ليس لـدى السلطـات نية
مبمارسة تلك القوانني فعال".
ويف عــام 2000اعـطـت شــركــات الـنفــط حكــومــة
التـشــاد عالوة وقـدرهــا  4.5مليـون دوالر والـتي
صرفـت فورا على شراء االسلحـة .ويف بدايةعام
 2006قـ ــامـت احلـكـ ــومـ ــة بـبـ ـسـ ــاطـ ــة بخـ ــرق كل
القــوانـني الـتـي اص ــدرتهــا يف ع ــام  1998.فلقــد
اعـادت تعريف مـيزانيـة التطـوير لتـشمل االمن
واستــولت علـى الـتمــويالت اخملـصـصــة الجيـال
املـستقبل وحولـت  %30من االيرادات االجمـالية
إلـ ــى "االنفـ ــاق الع ــام" والـ ــذي يعـتـب ــر يف ت ـش ــاد
تعبيرا اخر عن التسلح.
احـ ــرج امل ـصـ ــرف الـ ــدولـي بـتـحقـق كل تـ ــوقعـ ــات
منـتقــديه .فـجمــد كل العـائـدات الـتي اودعـتهـا
احلكومـة يف لنـدن وعلق باقـي قروضهـا .كان رد
حك ــوم ــة الـت ـش ــاد بـب ـس ــاط ــة انه ــا سـتـغلق اب ــار
الـنفـط .فــأســرعت املــؤسـســات إلــى األب األكبــر
(احلكـومـة االمـريـكيـة) ويف الـســابع والعـشــرين
مـن نيـسـان تــراجع املـصــرف عن مــوقفه،عقـدت
اتفـاقية جـديدة مع تشـاد تؤهل حـكومة الـتشاد
لالحتفاظ بكل شيء اخذته اصال.
كـ ــانــت محـ ــاوالت الـبـنـك الـ ــدولــي حلفــظ مـ ــاء
وجهه مـضحكـة .فلقـد صـرح العـام املـاضي بـان
اخلطـة كـانت "جهـود رائـدة ومتعـاونــة....تظهـر
ان مـشـاريـع النفـط الــواسعــة النـطـاق ميـكن ان
حتــسن ف ــرص التـطــويــر الـطــويل املــدى بــشكل
ملحـوظ .وبتعبـير اخـر لقد كـان منوذجـا ميكن
لبلـدان النفط االخـرى اتبـاعه .واليـوم يخبـرنا
ان املـشــروع يف تـشــاد كــان منــوذجــا فــريــدا وضع

ليـوفـر حـال لتحـديـا فـريــدا " لكـن مهمـا كــانت
ذرائعه الي ـسـتـطـيع ان يـنك ــر حقـيق ــة ان اع ــادة
فـرض احلكومة لـسيطرتهـا هو كارثـة للمصرف
وللشعب الفقير الذي تدعي مساعدته.
منــذ ان بــدأ املـشــروع انحــدرت التـشــاد من 167
إل ــى  173يف ق ــائـم ــة االمم املـتحـ ــدة للـتـط ــوي ــر
وتهـاوى مسـتوى متـوسط االعمـار من  7،44إلى
 6،43س ـ ــن ـ ـ ــة .ـف ـ ـ ــاذا فـعـل ـم ـ ـ ــورال ــيـ ـ ــس الـعـك ـ ــس
واستـعمل العـائــدات النفـطيــة من حقـول بالده
بــالـطــريقــة نفــسهــا الـتي اسـتخــدمه ــا هيــوغــو
ش ــافي ــز يف فنــزويال فــالـنتـيجــة ميكـن ان تكــون
حتسنا ملحوظا يف رفاهية شعبه.
جه ـ ــة رجل حـ ـ ــاف ــظ عل ـ ــى وع ـ ــده
فل ـ ــديـك مــن ـ
ـ
ب ــاسـتع ــادة ال ـسـيـط ــرة عل ــى ام ــوال الـصـن ــاع ــة
الهيدروكربـونية لكي يـستعملها ملسـاعدة فقراء
اخ ـ ـ ــرى رجـل ن ـك ــث وعـ ـ ـ ــوده
بـالده ،وم ــن ج ــه ـ ـ ــة ـ
ب ــاســتع ــادة سـي ـط ــرتـه عل ــى ام ــوال ال ـصـن ــاع ــة
الهـيــدروكــربــونـيــة ل ـش ــراء االسلحــة .فــال ــرجل
االول يـذم ويوصف بـالالمسـؤوليـة والصبـيانـية
ام ـ ـ ــا ـال ـ ـ ــرجل الـ ــث ـ ـ ــانــي ف ـيــت ـ ـ ــرك
والالمـ ــب ـ ـ ــاالة ـ
لالستمرار باعماله .ملاذا؟
حــسنــا .ان افعــال ديبـي لم تـؤثــر علـى شـركـات
النفط ،لكن افعال موراليـس قد اثرت .فعندما
يقـول بلير ورايـز والتاميـز وكل اولئك املدافعني
عن القــوى غيـر الـدميقــراطيـة" :الـشعـب" ،فهم
يعنـون املـؤسـسـات .وسـبب كــرههم ملـوراليـس انه
عندما يقول "الشعب " فهو يعني الشعب.

عن :الغارديان

