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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

من اجل حتقيق النجاح يف العراق علينا ان نتعامل مع بعض االشخاص املقيتني
قد يكون من الضروري التخلي عن خطاب الدميقراطية للشرق االوسط
من اجل التوصل الى حل اقليمي.
مي ــر الع ــراق يف م ــرحل ــة ح ــرج ــة
جـ ـ ـ ــدا .ونـح ــن ،حـ ـتـ ـ ـ ــى االن ،ل ــم
نخ ـ ـس ـ ــر املع ـ ــرك ـ ــة كل ـي ـ ــا لـك ـن ـن ـ ــا
ب ــالت ــأكيــد ال ن ــربحهــا ايـضــا .ان
ه ــذا الكالم يــزعج اولـئك ال ــذين
يجـادلون ان استعمـال القوة ضد
صدام كـان امرا صـائبا .تقـدم لنا
االنـتخ ــاب ــات االخـي ــرة حلك ــوم ــة
الع ــراق اجل ــديـ ــدة  -العلـم ــانـي ــة
ج ـ ــزئ ـي ـ ــا وال ـ ــدي ـن ـي ـ ــة ج ـ ــزئ ـي ـ ــا -
الفـرصـة العـمليـة االخيـرة لقلب
االمـ ـ ــور ووضـعهـ ـ ــا يف م ـ ـسـ ـ ــارهـ ـ ــا
الصـحيح .لكن مـايقلقنـي هو ان
لنـدن وواشنـطن اليـوم منغلقـتان
سي ــاسيــا بــشكل كـبيــر علــى قــرار
االن ــسحـ ــاب لـ ــدرجـ ــة انهـم رمبـ ــا
يكونون مبكرين فيه جدا.
وه ــذا قـ ــد يعـنـي ف ــشال اكـي ــدا يف
الع ــراق .فه ــو يعـنـي الـتخلـي عـن
البـالد لتـصـبح مجــاال فــوضــويــا
يـوفر املالذ والـتسهـيالت لالرهاب
العـاملـي ،وينـشـر الـزعـزعـة يف دول
املـنطقـة الـهشـة الـغنيـة بـالـنفط،
ممـا سـيعـني عــرقلــة اكبـر لـسـوق
الـنفـط العــاملـي املتــذبــذب .وهــذا
سيعني بالتـأكيد انفصال االكراد
يف الـ ـشـمـ ــال ،وهـ ــو الـ ـشـي الـ ــذي
التـستـطيع تـركيـا جتـاهله .وهـذا
سيعني فراغاً يف السلطة يف قلب
الـ ـشـ ــرق االوســط الـ ــذي ســتجـ ــر
اليه ايران وسوريا بالتأكيد.
ممـ ــا ســيعـنـي ت ـضـ ــرر الـ ــواليـ ــات
املـتحـ ــدة ،ووضعه ــا يف مخ ــاط ــر
األنكفـاء علـى نفـسهــا والتـراجع

عـن رغـبـتهــا يف الـت ــدخل ل ــوضع
حـل لـع ـ ـ ــدم االس ـتـق ـ ـ ــرار .وه ـ ـ ــذا
ســيعـنـي تـي ـ ــارات مــن الالجـئـني
تـتـ ــوجه الـ ــى اوربـ ــا ،وتهـ ــديـ ــدات
مـت ــزاي ــدة مـن املغ ــرب املـت ــزع ــزع
والـى الـشــرق منه .ويف احلـقيقـة
فأن اوربـا لديهـا الكثيـر لتخـشاه
مـن عـ ــواقــب الفـ ـشـل يف العـ ــراق
اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن اي م ـكـ ـ ـ ــان اخـ ـ ـ ــر يف
الغـرب .لـذا فـالفـشل  -واسلـوب
 اضـ ــرب واهـ ــرب لـي ــس خـيـ ــارا،لـكـن ه ـ ــذا ال يعـنـي االسـتـم ـ ــرار
بــال ــذي فعلـنــاه الن ذلـك يعـتـبــر
مخ ــاط ــرة بـ ــالف ــشل عـن طـ ــريق
اخر.
ان هذه هـي مشكـلة سـياسـية وال
ميـكن حلهــا اال عن طـريق احلل
الـ ـسـيـ ــاسـي ،ولـي ــس عـن ط ـ ــريق
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــوة او الـ ـ ـ ـ ـسـالح .وال ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الميـك ـن ـنـ ـ ــا الف ـ ــوز ب ـ ــالــتحـ ـ ــالف
احل ــالـي ،لق ــد ك ــان هـن ــالك ي ــوم
كــان فيه ذلـك ممكنــا لكن األوان
ق ــد ف ــات اآلن .ان وظـيف ــة ق ــوات
التحالف يف توطيـد الشراكة مع
اجلـيــش العــراقـي هـي االنـتـظــار
ريـثمــا يتـوصل الـسيــاسيـون الـى
حل .ان مـلخــص الق ــول هـ ــو انه
الميكـن للـم ـشـكل ــة العــراقـيــة ان
حتل ضمـن نطـاق العـراق وحـده
او بقوات التحالف وحدها.
ان هنـالك قواعـد صارمـة تخص
االســتق ــرار وبـن ــاء ال ــدولـ ــة بع ــد
احل ـ ــرب .اح ـ ــده ـ ــا هـ ـ ــو ان تلـك
العمليات لـديها فرصـة كبيرة يف

الــنجـ ــاح اذا مـ ــا شـ ــاركـت الـ ــدول
اجملاورة بـشكل بنـاء يف العملـية.
لقــد بــدأ جنــاحـنــا يف الـبــوسـنــة
فقـط عـنــدمــا حتــولـت كــرواتـيــا
والحقــا صــربـيــا مـن اعــداء الــى
مساعدين يف العملية.
كما وبـدأت احلكومة البـريطانية
حتـق ـ ـيـق ف ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـنـج ـ ـ ـ ـ ــاح يف
ايـرلنـدا الـشمـاليـة فقـط عنـدمـا
اع ـتـ ـ ــرف ــت ان دبلــن مت ــتلـك دورا
قـانــونيـا يف العـمليـة .وكـان هـذا
درسـ ـ ـاً  -مــن بــني الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـ ــدروس الـتـي مت جتـ ــاهـلهـ ــا يف
العـ ـ ــراق .لق ـ ــد ح ـ ــاول ـن ـ ــا فـ ــصل
العــراق عـن جيــرانـه ومن عــدوى
عـ ـ ـ ـ ــدم االس ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــرار يف اجـ ـ ـ ـ ــزاء
املـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة االخ ـ ـ ـ ــرى ل ـك ــن دون
جدوى .ولقد دفعنا الثمن.
والك ـ ــون ع ـ ــادال .ان ـ ــا اع ــتق ـ ــد ان
لندن قد فهمت ذلك منذ مدة.
لكـن مهـم ــا ح ــاولــت احلك ــوم ــة
البـريـطــانيـة تــدويل هــذا النـزاع
لم تــستـطع ان تقـنع املــؤسـســات
العـاملية او ايـاً من جيـران العراق
او الـ ــدول االوربـيـ ــة للـمـ ـشـ ــاركـ ــة
بشكل اكبر.
واح ــد االسـب ــاب هـ ــو انه بـيـنـم ــا
تـ ــرغـب لـنـ ــدن بـ ــالـ ــوصـ ــول الـ ــى
النتـائج مـا تـزال واشنـطن تبـدو
مترددة يف الوسائل.
وانه المــر يثيـر الـشفقـة فعال ان
اليـتـمكـن تــونـي بلـيــر مـن اقـنــاع
ج ــورج ب ــوش ب ــأن الـت ـس ــوي ــة يف
فل ـسـطـني والـنـت ــائج اجلـي ــدة يف

الع ــراق هـم ــا ام ــران م ــرتـبـط ــان
بـبعـضـهمــا بــشكل كـبي ــر .واليــوم
تعيـد اصـوات قـويــة يف واشنـطن
الـنـظ ــر يف ه ــذه القـضـي ــة ،وامل
انهـم سـيــصغ ــون اخـي ــرا .فـت ــرك
العـراق بكـرامـة قـد يعـتمـد علـى
ذلك.
واليـوم لدينا ايـران لكي نضيفها
ال ـ ـ ــى اخلـل ـيـ ــط  .وب ـي ـن ـم ـ ـ ــا مــن
الـ ـ ـصـحـ ـيـح ان نـ ـ ـضـغ ـ ــط عـل ـ ـ ـ ــى
طهــران ،ل ــدينــا مــدة اطــول ممــا
يقتـرح البعض –رمبـا سنـتان او
ثالث .فال يجب ان نضع انفـسنا
يف مـوضع مـغلق كمـا يف العـراق.
ف ــنح ــن نح ـت ـ ــاج ل ــتج ـنــب ع ـ ــزل
االصـوات العلمـانيـة البـديلـة يف
الـ ـبـالد ول ـ ـضـ ـم ـ ـ ــان تـفـه ــم االمم
االخـ ـ ــرى مل ـ ـ ــوقف ـنـ ـ ــا .ان عـ ـ ــرض
الـواليـات املتحـدة للمحـادثـة هـو
امر مـرحب به وانه المـر مشجع
ان نـ ـشـ ــاهـ ــد وزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة
االمـ ــريـكـيـ ــة كـ ــونـ ــدالـيـ ــزا راي ــس
تـع ـ ـمـل ل ـكـ ـ ـ ـسـ ــب دعـ ــم الـ ـ ـصـ ــني
وروسـي ــا .لكـنـنــا بحــاجــة الــى ان
نتــذكــر ان الــدبلــوم ــاسيــة تعـمل
اف ـ ـضـل  -ومـع دول مـ ـثـل ايـ ـ ـ ــران
وان ـ ـ ـ ـ ـ ــاس مـ ـ ـثـل سـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـ ــودان
ميلـوســوفتـش رمبــا تعـمل فقـط
اذا ما كـانت املـقاطعـة احلقيقـية
قائمة يف حال فشل احملادثات.
انــا ال اعـتقــد ان ايــا مـن جـيــران
الـع ـ ـ ــراق ومــن ض ـم ـنـهــم اي ـ ـ ــران
يــرغبـون بـرؤيــة ثقب اســود عنـد
عـتـب ـ ــة ب ـ ــابهـم .فـكـلهـم ل ـ ــديهـم
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مـصالح يف بقـاء العراق مـوحدا.
وذلك احد اهـم اولوياتنا .فنحن
سنقوم بأبـرام تعامالت مع اناس
جنــدهـم مقـيـتـني  -لكـن لـي ـســوا
اكثــر مقتـا مـن ميلـوسـوفـيتـش و
فرانكو توغدمان يف البلقان.
كـم ـ ــا وسـيـك ـ ــون علـيـن ـ ــا القـي ـ ــام
بتنازالت غيـر سارة .فلقد دخلت
الـواليـات املتحـدة العــراق معلنـة
رغـبتها بإحالل الـدميقراطية يف
املنـطقـة .وقـد القـت دعم العــالم
الغـ ــربــي علـ ــى ذلـك ،لـكـن لـي ــس
هنــالك احـد مـن جيـران العـراق
يــدعـمه ــا .فقــد يـتــوجـب علـيـنــا
الـ ـ ـ ـت ـخ ـل ـ ـ ــي ع ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الــدميقــراطيــة للـشــرق االوسـط
الي ــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ح ــل اقـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي
لـلعـ ـ ــراق.فــكل ـمـ ـ ــا كـ ـ ــانــت دائـ ـ ــرة
الـتح ــالف ال ــدولـي ــة اكـب ــر ك ــانـت
فــرص الـنجــاح اكـبــر .وهــذا كــان
احـد قواعـد جناح حفـظ السالم
االخــرى الـتي نـسـينــاهــا عنــدمــا
انـ ـطـلق ـنـ ـ ــا يف هج ـ ــوم ـنـ ـ ــا عل ـ ــى
العـ ــراق .اذا مـ ــا ارادت واشـن ـطـن
اخلـروج من ذلك بـكرامـة وشرف
فعلـيهــا ان تـطلـب مـن االخــريـن
لـعـ ــب دور يف ص ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــة احلـل
االقـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ـ ـ ــذي ميـ ـثـل االن
الــسيـاق االفـضل ورمبـا الــوحيـد
العادة السالم واالستقرار.
هـنـ ــا يـ ــأتـي دور اوربـ ــا سـمـ ـسـ ــاراً
صـ ــادق ـ ـاً ،اذا مـ ــا متـكـن االحتـ ــاد
االوربـ ــي ان ي ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاوز مـ ـ ـ ـ ــزاجـه

العبـوس احلـالي .فبعـد كل شيء
اوربـا اكثـر من سـيعانـي يف الغرب
من انهيار العراق .لقد عزلت كل
من باريـس وبرلـني نفسيهـما عن
احلــرب ولقـد حـان الـوقـت للـعب
دور فع ــال ،والعـمل مع واشـنـطـن
واالمم امل ـتـح ـ ـ ــدة عـل ـ ـ ــى ج ـ ـ ــدول
االعمـال االقليمي هـذا .ان خبرة
االحتــاد االوربـي واالمم املـتحــدة
يف االشـ ــراف علـ ــى االنــتخـ ــابـ ــات
وبـنـ ــاء املـ ــؤسـ ـسـ ــات وتقـ ــويـ ــة دور
القــانــون وخلـق االمن االقـليـمي
ميكن ان تساعد بشكل عملي.
م ـ ـ ــا ت ـ ـ ــزال بـعـ ــض م ـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات
التطـوير كـوكاالت االمم املـتحدة
والـبنك الـدولي تـوسـع عمليـاتهـا
بـبـطء ش ــدي ــد يف الع ــراق .وه ــذا
اجتاه يجب تشجيعه بقوة .نحن
بح ـ ــاج ـ ــة الن ن ـب ـ ــدأ مبـ ـ ــواجه ـ ــة
احلقـ ـ ــائق املـ ـ ــزعج ـ ــة لـ ـ ــوضع ـن ـ ــا
احلـ ـ ـ ـ ــال ــي يف الـعـ ـ ـ ـ ــراق ،وبـع ـ ــض
التـسويـات املزعجـة التي يـتوجب
عـملهــا اذا مــا اردنــا قلـب الفــشل
املتحقق الى فرصة للوصول الى
النجاح.

يف احلــادي عشـر من ايلـول عـام  ،2001و بعـد سـاعـات
فقــط من انـهيــار مــركــز الـتجــارة الع ــاملي ــة ،عب ــر رئيـس
الـوزراء البريطـاني تونـي بلير عن تـضامنه مـع الواليات
املتحـدة ".هنا يف اململكـة املتحدة" كمـا قال" نقف كتفـا الى كتف
مـع االصدقـاء االمريـكان يف سـاعة املـاساة هـذه ،و نحـن ،مثلهم،
لن يهدأ لـنا بال حتى يـتم طرد هذا الشـر من العالم" .كان ذلك
التعهـد منـسجمـا متامـا مع مبـدأ السـياسـة اخلارجـية القـدمية
لبريـطانيـا :ينبـغي على املـملكة املـتحدة ان تنـشئ عالقة خـاصة
مع الواليـات املتحـدةعلى امل تـأطير ممـارسة الـواليات املـتحدة
للق ــوة .ويف واشنـطـن لم تــؤخ ــذ الفكــرة رمبــا بــشكل جــاد ابــدا،
ولكن املـسـؤولني يف الـواليــات املتحـدة لم يـنصحـوا بـشكل فعـال
ب ــالعــدول عـنهــا .ويف ال ـسـنــوات احلــالـيــة ،كــانـت ه ــذه العالقــات
املتميـزة قد شـهدت شيـئاً من االنـبعاث ،مع الـرئيس جـورج بوش
الـذي كـان مـرتـاحـا الن لـديه صـديق مـوثـوق علـى االقـل ،و لكنه
كان ايضـا تعهدا يعتقد الكثيـر بانه كلف بلير ثمنـا غاليا .فعلى
العكـس من رؤسـاء احلكـومـات االخـرى الــذين صـاغـوا وعــودهم
بحــذر اكبــر ،تبـع بليـر بـوش بـوالء الـى افغـانـستـان ومـن ثم الـى
حـملـة ال حتـظـى بـالـشعـبيـة ،وتـبني بــانهـا مـثيـرة لـلمـشــاكل يف
العــراق .و يـصــور االن ،وعلــى نح ــو متــواصل ،بــأنه "كـلب بــوش"
النه ،طبقــا للتهـم ،يتـبع بخنـوع الـسيـاسـات االمــريكيــة املتهـورة
واثـبـت بـ ــانه غـيـ ــر قـ ــادر ،او غـيـ ــر راغـب يف اســتخـ ــدام رأسـمـ ــاله
الـسياسـي للتخفيف مـن هذا التهـور .فقد عـبر سفيـر بريطـانيا
الـسابـق يف واشنطن يف الفـترة االخيـرة عن اسفه الن بليـر فشل
حتــى يف االصــرار علــى الـقيــام بــاسـتع ــدادات من ــاسبــة الحـتالل
العـراق .وذهب نـقاد آخـرون الى حـد مقـارنة تـاريخ بليـر بسجل
هــارول ــد ويل ـســون ،الــذي ،رغـم انه قلـمــا يـتـم اسـتــذكــاره ب ـشـكل
ايجابي رئـيساً للـوزراء ،قام علـى االقل مبقاومـة طلبات الـرئيس
لـينــدن جــونـســون يف ان تلـتحق القــوات البــريـطــانيــة بــاجليـش
األمـريكي يف فيتنام .وتدور احللقة علـى اجلدل الدائر حاليا يف
احل ــوار البــريـط ــاني االوربـي املعــاصــر حــول قـضــايــا الع ــالم :ان
التحــدي االكبـر للـسيـاسـة اخلــارجيـة هــو يف العثـور علـى طـرق
لكـبح الــواليــات املـتحــدة الـتـي تـبحـث دومــا عـن حل للـم ـش ــاكل
الدوليـة املعقدة من خالل استخـدام القوة العسكـرية يف مناطق
واسعـة من العـالم وعـبر وسـائل غـير مـناسـبة متـاما .لـقد تـوافق
االتهـام مع سخـريـة امـريكـا حـول مــزاعم نـزوع اوربـا الن تـصبح
جــبـ ـ ــان ـ ـ ــة يف وجه ال ــتهـ ـ ــديـ ـ ــدات الـ ـ ــدولــيـ ـ ــة :يف هـ ـ ــذه ال ــصـ ـ ــورة
الكـاريكاتيرية ،يقال بـان االمريكان من املريخ ،وان االوربيني من
الــزه ــرة .تعكـس ه ــذه االراء النــزاع الــدائــر االن حــول العــراق .و
لكن سيكـون من غيـر احلكمـة التعـميم استـنادا الـى ذلك ورسم
استـنتـاجـات حـول الكـيفيـة التـي ميكن ان تـتصــرف فيهــا بعض
الـبلــدان يف االزم ــات القــادمــة .ان نـظــرة ب ـسـيـطــة ال ــى العقــود
امل ــاضيــة تكـشف بــان الــواليــات املـتح ــدة ليــست مـسـتعــدة دومــا
للجـوء الـى القـوة العـسكـريــة .يحتـوي "تقـريـر االمـن البـشـري"
الــذي ن ـشــر اخـيــرا ،وهـي دراســة عـن الـنــزاع ــات املعــاصــرة ،يـتـم
متــويله جــزئيــا من قـبل احلكـومـة الـكنـديـة ،علـى جــدول مبـينـا
الـبلدان طبقا ملـشاركتها يف احلـروب الدولية منـذ  1946.تتصدر
اململكة املتحدة القائمة بـ ( )21حالة ،تتبعها فرنسا ( )19وتليها
الـواليــات املتحـدة ( .)16وتــشيــر العـديــد من حـاالت بـريـطــانيـا
وفرنسا الى محاوالت السيطرة على االوضاع او تهدئتها.

عن فورن افيرز
*لــورنس فـريـدمـان :بـروفـيسـور الـدراسـات احلـربيـة يف كليـة
امللك-لـندن .نـشر جـزء من كـتابه " الـتاريخ الـرسمي حلـملة
الفوكالند" عام 2005.

عن :الغارديان

*بـ ـ ـ ــادي اشـ ـ ـ ــدون :كـ ـ ـ ــان املـ ـمـ ـثـل
األعـلـ ـ ـ ـ ــى لـإلحتـ ـ ـ ـ ــاد األوربـ ــي يف
البــوسنـة الهـرسـك من عـام2002
حتى كانون الثاني املاضي .

انزعاج اوروبي من اعالن بوش نبأ مصرع الزرقاوي

ليربر حربه ضد االرهاب
بوش ضخم صورة الزرقاوي ّ

يف صبـاح اخلمـيس املـوافق  ،6 / 8وعنـدما
اعلـن ال ــرئـيــس ب ــوش مـن ح ــديق ــة الـبـيـت
االبـيـض نـب ــأ مـص ــرع ال ــزرق ــاوي عل ــى ي ــد
القـ ــوات االمـ ــريـكـي ـ ــة يف الع ـ ــراق ،شعـ ــرنـ ــا
ببعض االنزعاج ،ليـس بسبب اخلبر حتماً
فال يــوجــد بـيـنـنــا مـن ميـتلـك شعــوراً ولـم
يبـتهج مبــوت القــاتل الــذي اشـتهــر بقـطع
رؤوس الـرهــائن ومبـسـؤولـيتـه عن العـديـد
مــن ال ـتـفـج ـي ـ ـ ــرات يف الـع ـ ـ ــراق ويف االردن
وال ـتــي اس ــتهـ ـ ــدف بهـ ـ ــا املـ ـ ــدن ـيــني ،..لـكــن
انـزعــاجنــا كمــستـمعني غـربـيني يــأتي أوالً
من اميـان بـوش بتــدخله شخـصيـاً يف هـذا
املـوضـوع ومـن نشـوته الـتي ال تـتنـاسب مع
ك ــونه رئـيــس الــواليــات املـتحــدة  -الــدولــة
االقـوى يف العـالم  -فقـد وصف الـزرقـاوي،
الذي كـان شابـاً وصار يـتخفى حتـت عباءة
االسالم ويستـخدم العنف سالحـاً ،كخصم
مباشر ورفعه إلى مستواه...
واذا كان انـتحار هتلـر يف حجرته احملـصنة
حت ــت االرض يف  30نـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان  1945ق ـ ـ ـ ــد
اك ـت ـ ــشف حـ ـ ــاالً مــن ق ــبل االس ــتخ ـبـ ـ ــارات

ال ـس ــري ــة للـحلف ــاء ،وأعلـن عـنه ال ــرئـيــس
االمـ ـ ـ ــري ـك ــي تـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان ورئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
البــريـطــاني تـشــرشل شخــصي ـاً ،فقــد كــان
اعـالنهـمـ ــا مـبـ ــرراً ،لـكـن الـ ــزرقـ ــاوي لـي ــس
(هـتلــر) ،وهــو لـيــس ايــديــولــوجـي ـاً كـبـيــراً
وقــائــد دولــة عــظمــى امنــا هــو زعـيم زمــرة
تـستهـدف تــدميـر الـدولـة العــراقيـة واثـارة
املزيد من الفوضى واالضطرابات فيها..
ك ـ ــان ال ـ ـس ـبــب ال ـث ـ ــانــي الن ـ ــزع ـ ــاج ـن ـ ــا مــن
تصـريحات الـرئيـس بوش هـو تعليـقه على
مقـتل الــزرقــاوي بقــوله "ان ايــديــولــوجيــة
االره ــاب فق ــدت واح ــداً مـن اكـث ــر ق ــادته ــا
ع ـ ـ ـ ــدوانـ ـي ـ ـ ـ ــة ووض ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـاً" ،فـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـطـلـح
"ايـديولـوجية االرهـاب" هو مفهـوم غامض
يـقوم علـى فكـرة مجوفـة ابتكـرها الـرئيس
ب ـ ــوش بع ـ ــد تـفج ـي ـ ــرات " 11ايل ـ ــول "2001
الـ ــرهـيـبـ ــة يف الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة لـي ـطـلق
بعدها شعاره "احلرب على االرهاب".
ولــو فـت ـشـنــا املـصــطلحــات الـت ــاريخـيــة ملــا
وج ــدن ــا فـيه ــا م ــا ي ــدع ــى "اي ــدي ــول ــوجـي ــة
االرهاب" فنحن نعرف بوجود ايديولوجية

مـثل الــشي ــوعي ــة والنــازيــة اسـتخــدم فـيهــا
االرهــاب كــوسـيلــة لـيفــرض بهــا الــزعـمــاء
انفـسهم علـى شعــوبهم أو ليـرسخـوا أسس
سلـ ـطــتهــم فــيهـ ـ ــا ..بل ان تـفج ـي ـ ــرات (11
ايلول) التي نـفذها مـحمد عطـا وشركاؤه،
انـتـمـت إل ــى االي ــدي ــول ــوجـي ــة ال ـشـم ــولـي ــة
الكليـانيـة (وتعـني قيـام نظـام سيـاسي ذي
حزب واحـد ال يقبل أي معـارضة منـظمة)
والـتـي حتـ ــرز تقـ ــدم ـ ـاً سـ ــريع ـ ـاً يف العـ ــالـم
االسالمـي اليــوم ،...فـفي عــام  ،1996اعـلن
اسـامـة بن الدن مـن مخبـأه يف افغـانـستـان
ح ــربه ضــد الـيهــود والـصلـيـبـيـني معـتـبــراً
نفــسه ن ــذي ــر ح ــرب عـص ــريـ ـاً يحـمل ه ــذه
االي ــدي ــول ــوجـي ــة اجل ــدي ــدة الـتـي ت ــزدري
الـدميقــراطيـة وتعـتبـرهـا احلــاداً وتطــالب
بــاعــادة نـظــام اخلالف ــة وتنــصيـبه خلـيفــة
للمـسلـمني كمـا يف عصـور االسالم االولـى،
ولم ينـجح املليـارديـر الـسعـودي يف ايصـال
ن ـظ ــريـ ــاته إلـ ــى الع ــالــم الع ــربـي -امل ــسلـم
مبــاشــرةً ،لكـنه نـشــرهــا فـيمــا بعــد بـسـبب
بـ ــراعــته اخلـ ــاص ـ ــة ومعـ ــارفـه الالهـ ــوتـيـ ــة

والفكـريـة رغم ان معـارفه لـم تسـاعـده علـى
ال ـت ـنـ ـ ــاف ـ ــس مـع عل ـمـ ـ ــاء ديــن ك ـبـ ـ ــار م ــثل
ال ـس ــودانـي ح ـسـن الـت ــرابـي وال مع فـقه ــاء
السنة..
واذا ك ــان اس ــام ــة بـن الدن مـبـتـهجـ ـاً الـي ــوم
بكــونه زعـيمـ ـاً لكـتل كـبي ــرة من احمل ــرومني
سـياسياً يف العالم العـربي املسلم ،فقد جاء
ذلـك بع ــد شــنه حــملـ ــة ضخـمـ ــة يف مج ــال
االعالم سـاعـدتـه فيهــا احلكـومـات ووســائل
االعالم االمـريـكيــة ،ففي عــام  ،1998وصفه
الرئيـس كلينتـون بأنه "عـدو الشعب رقم "1
ب ــالـن ـسـب ــة للــشعـب االم ــريكـي ،وه ــو وصف
م ـ ـ ـس ـ ـطـح ومـ ـب ـ ـ ــالـغ بـه ،وق ـ ـ ــد ع ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــوش
ليستخدمه بعد تفجيرات ايلول 2001...
ام ـ ــا ب ـ ــال ـنـ ـس ـب ـ ــة لل ـ ــزرق ـ ــاوي ال ـ ــذي ت ـ ــأث ـ ــر
بـايـديـولــوجيــة بن الدن فقـد تـسلق الــسلم
االعالمـي بـ ـسـ ــرع ـ ــة بعـ ــد دخـ ــولـه العـ ــراق
بـف ـ ـضـل اربـع ـ ـ ــة ع ـ ـ ــوامـل اولـه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــراس ـتـه
ووح ـشـيـته الـتـي تك ــاد تكــون مــرضـي ــة فهــو
يـسـتمـتع بقـطع رؤوس ضحــايــاه الغــربـيني
عبـر شـاشــات القنـوات الـفضــائيـة والعـامل

الـثــانـي ه ــو محــاب ــاته ومج ــاملـته لـبعـض
القنــوات الفـضــائيــة العــربيـة املـوجـودة يف
ممـ ــالك الـبـت ــرول اخللـيجـي ــة وامل ــرتـبـط ــة
بـالواليـات املتحدة لـتتحدث عـنه ،والعامل
الث ــالث هــو تــرشـيحه زعـيم ـاً للقــاعــدة يف
العــراق عبــر رســالــة الســامــة بن الدن ،أمــا
الـعـ ـ ـ ـ ــامـل الـ ـ ـ ـ ــرابـع فـ ـيـعـ ـ ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ــى االدارة
االمريكيـة ذاتها والـتي وضعت ثمنـاً لرأس
الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي يـ ــصل إل ـ ـ ــى  25مل ـيـ ـ ــون دوالر
ورفعته الـبنتـاغـون بـذلك إلـى مـستـوى بن
الدن نفــسه ..ومـن املالحـظ ان هــذا املـبلغ
الهائل اضخم بكـثير من تلك املـبالغ التي
كــان تــرصــد للـقبـض علــى املـطلــوبـني من
اخلارجني عن القانون يف افالم رعاة البقر
وه ـ ــو م ـ ــا ي ـ ــدل عل ـ ــى اه ـم ـي ـ ــة ال ـ ــزرق ـ ــاوي
بالنسبة لالمريكان...
ويـبقــى مـصــطلح "احل ــرب علــى االرهــاب"
مجــوف ـاً رغـم االعالن عـنه بــاسـتمــرار عبــر
شـاشـات الـ ( ) CNNفـاالرهــاب بحــد ذاته
هو استخـدام العنف ضد املـدنيني للتـأثير
يف بلـدٍ ما ودفعه إلـى تغيـير سـياسـته ،وهو

بقلم  :رينو جيرار
ترجمة :عدوية الهاللي
بذلك ميثل نوعـاً من التكتيكـات احلربية،
ام ـ ـ ـ ـ ــا االعـالن عـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة مـح ـ ـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ـ ــة
االره ــابـيـني يف عـم ــوم انح ــاء الع ــالـم فه ــو
شع ـ ــار غ ـي ـ ــر ق ـ ــابـل لل ـت ـط ـب ـيـق فال وج ـ ــود
لعــوامل مــشتــركــة بني االرهــابـيني الـيهــود
ال ــذيـن قــتل ــوا يف ع ــام  1947ممــثل هـيـئ ــة
االمم املـتحـ ــدة يف فل ـس ـطـني واالره ــابـيـني
اجلـ ـ ــزائـ ـ ــريــني الـ ـ ــذيــن ق ــتلـ ـ ــوا املـ ـ ــدرســني
الفـ ـ ــرنـ ـ ـس ـيــني يف تـ ـ ــوسـ ـ ــان عـ ـ ــام  ،1954أو
االرهـابيني الـذين لعبـوا دوراً يف احلرب يف
ايرلندا.
اذن ،ف ـت ـمـ ـسـك ب ـ ــوش به ـ ــذا الـ ــشع ـ ــار ه ـ ــو
اقـتـب ــاس لل ــدالالت اله ــولـي ــوودي ــة بـيـنـم ــا
تـبقــى الــرهــانــات والـتحــديــات احلـقيـقيــة
خف ـيـ ـ ــة عل ـ ــى امل ـ ــواط ـنــني وت ـن ـ ــوب ع ــنه ـ ــا
تـضخـيمــات سيــاسيـة واجـتمــاعيـة وديـنيـة
وحتــوالت واضحـة يف اجملـتمعــات العــربيـة
واملــسلـمــة قــد تـنجح مـسـتقـبالً يف اخـمــاد
الفنت وإعادة السالم العاملي.

عن لوفيغارو

