العدد ( )713السبت( )8متوز 2006

POSITION

مواقف

NO. (713)Sat. (8) July

هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

13

)

افغانستان ختشى عودة
رجال طالبان..

طـ ـبـق االصـل

بقلم:ادريان جوملز
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من أعمال الراحل مؤيد نعمة

الديمقراطية يف العامل العريب :شكرا ،مل حين الوقت بعد!
ترجمة :فاروق السعد
اآلمـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ـ ــرزت
مـؤخـرا يف حـدوث تقـدم
مـط ــرد لل ــدميق ــراطـي ــة
ق ــد اخ ــذت ب ــاخلـم ــود وال ــى ح ــد
بعيد.
ق ــبل عـ ـ ــام ــني ،طلــب الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
ال ـي ـم ـنــي ،ع ـبـ ـ ــداهلل ص ـ ـ ــالح مــن
زمـالئه الق ــادة الع ــرب ان يج ــروا
اصـالح ـ ـ ـ ـ ــات ،أو أن يـغ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــروا
بـالتعرض خلطـر االجنراف على
يـد التـيار العـاملي للـدميقراطـية.
وكـان الــرئيـس الـيمـني قـد حـذر"
شــذب شعــرك اآلن واال سيـحلقه
لــك شخ ــص آخ ـ ــر ".ان ال ـ ـس ـي ـ ــد
صالـح ،الذي كـان يف احلكم مـنذ
 ،1978ق ــد وع ــد ب ــاالح ــال ــة ال ــى
ال ــتقـ ـ ــاع ـ ـ ــد يف نهـ ـ ــايـ ـ ــة ف ـت ـ ـ ــرته
الـرئـاسيـة احلـاليـة .ويف االسبـوع
املاضـي غير رأيه .فبعـد االنحناء
مل ــا اسـم ــاه" الــضغــط ال ــشعـبـي"،
ال ــذي متـثل مب ـسـي ــرات ح ــاش ــدة
علـ ــى امـتـ ــداد الـبـالد ،اعلـن عـن
تــرشـحه لالنـتخــاب ــات يف أيلــول،
الـتي من املـرجح ان تـطيل فتـرته
الــرئ ــاسيــة لغــايــة  2013.ميـتلك
الــسيــد صــالح نــزعــة مـس ــرحيــة
افـ ـ ـضـل م ــن مـعـ ـ ـظ ــم احل ـك ـ ـ ـ ــام-
األبــديـني اآلخــريـن يف املـنـطقــة،
ولكـن غ ــرائ ــزهـم يف حـب الـبق ــاء
هـي بــنف ــس احلـ ــدة .فقــبل عـ ــدة
سـن ــوات ،خ ـص ــوصـ ــا بعـ ــد الغ ــزو
االمـريـكي للعـراق ،وجـد العـديـد
مـ ـنـه ــم بـ ـ ـ ــانـه م ــن احل ـكـ ـمـ ـ ـ ــة ان
يــظهـ ــروا اســتجـ ــابـ ــة للــضغـ ــوط
املتـصـاعـدة املـطــالبـة بــالتغـييـر.
كـ ــانــت تلـك ال ــضغـ ــوط مـحلـيـ ــة
بجزء مـنها ،ملـهمة بعـوامل مثل

ال ـ ــدمي ـ ــوغ ـ ــراف ـي ـ ــا وذب ـ ــول ق ـ ــوة
االي ــدي ــول ــوجـي ــات الـتـي حكـمـت
ط ــويال ،وتــأثـيــر وس ــائل اإلعالم
احلـديثة الـتي يصعـب السيـطرة
عل ــيهـ ـ ــا م ــثل ق ـنـ ـ ــوات ال ـتـلفـ ـ ــاز
الفـ ـضـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة .ك ـم ـ ـ ــا ان القـ ـ ــوى
اخل ــارجيــة قــد ســاعــدت ،ايـضــا،
وبـ ـ ـ ـ ــاالخ ـ ــص دعـ ــم ادارة بـ ـ ـ ـ ــوش
الـ ـصـ ـ ــاخ ــب لهـ ـ ــا ،وال ـ ـ ــذي رددته
حكــومــات غــربـيــة اخــرى ،حــول
احلــريــة الــسي ــاسيــة بــاعـتبــارهــا
عـالجـ ـ ـ ـاً نـه ـ ـ ــائ ـيـ ـ ـ ـاً لـل ـت ـ ـط ـ ـ ــرف.
واخـ ـ ـتـلـف ـ ــت ردود االفـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف
املنطـقة .فـقادة اجلـزائر وتـونس
و مـ ـص ـ ــر ال ــتج ـ ــأوا ال ـ ــى إزع ـ ــاج
أنفـسـهم يف إعــادة اخـتي ــارهم يف
انــتخ ــاب ــات تـن ــاف ـسـي ــة ،كـم ــا ان
العربية السعـودية قد اجرت اول
انتخـابـات لـلمجـالــس البلـديـة.
وان مكـانـة املـرأة قـد حتـسـنت يف
كل مكان تقـريبا .وانضـمت قطر
والك ــويـت الـ ــى مع ـظـم الــبل ــدان
الع ــربيــة يف دعــوتهــا لـلتـص ــويت
واملنافسة على الوظائف العامة.
وات ـ ــسعــت ح ـ ــري ـ ــة الـ ــصح ـ ــاف ـ ــة
خـصــوصــا يف بعـض الـبلــدان ،يف
ح ــني يف بـل ـ ـ ـ ــدان اخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـثـل
الـ ـبـحـ ـ ـ ــري ــن واملـغـ ـ ـ ــرب ،خـ ـ ـ ــول ــت
املـؤسـسـات الـقضــائيـة يف الـنظـر
بــاألنـتهــاكــات الـســابقــة حلقــوق
االنـسـان .و مبـشـاركـة العـراقـيني
والـفلـ ـس ـطـيـنـيــني بحـمـ ــاسـ ــة يف
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات ام ـ ــام ك ـ ــام ـي ـ ــرات
الع ــالــم ،شع ــرت حـت ــى عـم ــان و
ســوريــا ،رغـم تــرددهـمــا ،ب ــانهـمــا
مـجبــرتــان علــى قبــول اخلـطــاب
الـن ـظـ ــري ،ان لـم يـكــن العــملـي،

ال ــداعــي لإلصالح ال ـسـي ــاسـي .و
لـكــن ال ـي ـ ــوم ي ـب ـ ــدو ان امل ـ ــد ق ـ ــد
انعكـس .فالقـائد الـسوري ،بـشار
االسـد ،لم يعـد يزعج نفـسه باي
كالم عن االصالح؛ فقـد اعتقلت
شـ ـ ـ ــرطـ ـتـه مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات
املع ــارضـني .ومـن ــذ االنـتخ ــاب ــات
البــرملــانيــة والــرئــاسيــة يف العــام
امل ـ ــاضــي ،تـ ـ ــراجعــت احلـك ـ ــوم ـ ــة
امل ـ ـص ـ ـ ــري ـ ـ ــة اي ـ ـض ـ ـ ــا .ف ـمــن بــني
اجــراءات اخــرى ،قــامـت ب ــالغــاء
بعــض االنــتخ ـ ــاب ـ ــات الــبل ـ ــدي ـ ــة
واعـتق ــال املـن ــاف ـسـني لل ــرئـيــس
حـ ـسـنـي مـبـ ــارك يف انــتخـ ــابـ ــات
العـ ـ ــام املـ ـ ــاضــي ،واع ـتـقلــت 600
عـضــو مـن مجـمــوع ــة معــارضــة
رئيــسيــة من االخـوان املـسلـمني،
وارسلـت الـبلــطجـي ــة مـن رج ــال
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة لـ ـض ـ ــرب احمل ــتجــني
املـساملـني ،واصدرت قـوانني متنح
الـسلطـة التنفـيذيـة سلطـة فوق
ال ــسل ـطـ ــة الق ـضـ ــائـيـ ــة ومــنعـت
مـعهـ ــديــن مقـ ــرهـمـ ــا واشـن ـطـن
يعمالن عـلى نشـر الدميقـراطية
من العمـل يف البالد .وان مملكـة
البحـرين ،التي روجت يف يـوم ما
لنفـسهـا علــى اعتبـارهـا منـوذجـا
لـالصالح ،قـ ــامـت هـي اي ـضـ ــا يف
الفترة املاضيـة بطرد ممثل احد
تلـك املع ــاه ــد ،املـعه ــد ال ــوطـنـي
الدميقراطي للشؤون الدولية.
هذه ليست مأساتك
وقامت الشـرطة يف االردن ،البلد
االخـر املـفتـوح نـسـبيــا ،بتـوقـيف
أربعــة من رجــال املعــارضــة ،بعــد
ان قـدموا التعازي الـى عائلة ابو
مـصعب الزرقـاوي،زعيم القـاعدة
الـ ـ ـ ــذي قـ ـتـل يف الـعـ ـ ـ ــراق ،وهـ ـ ـ ــو

العــمل الـ ــذي كـ ــان اســتفـ ــزازيـ ــا
ولكـن بالكـاد ميكن ان نقـول عنه
بانه جـرمي .كما ان املغرب ،التي
بدات ايضـا بعملية االصالح ،قد
فــرضـت اخـيــرا غــرام ــات ثقـيلــة
علــى الـصحــافــة الـنــاقــدة .كـمــا
تــصلـبـت الق ــوانـني يف اجل ــزائ ــر،
ايضـا ،بتقييـد حريـة الصحـافة.
فرئيـسها ،عبد العزيز بوتفليقة،
طــرد رئيـس وزرائه يف أيـار يف مـا
اعـتـبــرت خـط ــوة لك ـسـب الــدعـم
الجـراء تـغييـرات علـى الـدستـور،
لـكي يـسـمح له ب ــاملنــافـســة علــى
رئاسـة البالد للمـرة الثـالثـة ملدة
خـمــس سـنــوات اخــرى .ورغـم ان
االنـ ـتـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــرت يف
الـ ــسع ـ ــودي ـ ــة الـ ـسـن ـ ــة امل ـ ــاضـي ـ ــة
الختيـار اجملالس البلدية ،اال ان
تلك اجملــالـس لـم جتتـمع بعــد.
وان االشـ ــارات مـن جـ ــانـب كـبـ ــار
االمــراء حــول اجــراء املــزي ــد من
االصالحــات ال تــزال يف انـتـظــار
ت ـ ـ ــرج ـم ـتـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى افـع ـ ـ ــال .ويف
الـكـ ــويـت ،فـ ــان االنــتخـ ــابـ ــات لـم
جتر إال بـعد إن قـام أميـر البالد،
الـ ـشــيخ ص ـب ـ ــاح االح ـم ـ ــد ،بـحل
الـبرملـان يف موجـة غضـب بعد ان
هـ ــدد اجملل ــس بــتغـيـيـ ــر قـ ــوانـني
الـدوائــر االنتخــابيـة الـتي كــانت
منذ امد بعيد لصالح املرشحني
املــدعــومـني مـن قـبـل احلكــومــة.
وبتقليدهـا الدميقراطـي املشابه
وانفـت ــاحه ــا ،ف ــان لـبـن ــان ت ـشـكل
ايـض ــا استـثنــاء بــارزا آخــر .ومع
ذلـك ففي الــوقت الــذي ادت فيه
"ث ـ ــورة األرز" إل ـ ــى إح ـ ــداث ه ـ ــزة
س ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ،وادت ال ـ ــى زع ـ ــزع ـ ــة
الكـثيـر مـن نفـوذ الـبلـد اجملـاور،

س ـ ــوريـ ـ ــا ،اال انه ـ ــا لــم تقـلل مــن
هـيـمـن ـ ــة القـ ــادة ال ـط ـ ــائفـيـني و
القــبل ـيــني ال ـ ــذيــن يـلع ـب ـ ــون دور
العـ ـ ــائق .تـ ـ ــوضح ع ـ ــدة عـ ـ ــوامل
س ـبــب تـ ـضـ ـ ــاؤل زخ ــم االصالح.
احدهـا هو سعـر النفـط املرتفع.
فاملـصدرون ،من اجلـزائر و ليـبيا
وحتـى ممــالك اخللـيج العــربي،
يـجـ ـ ـ ـ ــدون انـفـ ـ ـ ـسـه ــم غـ ـ ـ ـ ــارق ــني
بـ ــاألمـ ــوال إلـ ــى درج ـ ــة جتعـلهـم
قادريـن على شـراء املعارضـة مرة
اخـرى .ولـكن العــامل األكبـر هـو
التقـدم الذي حتـرزه اجملمـوعات
االسالمية .ففـي السنة املـاضية،
سـحـقــت االح ـ ـ ــزاب ال ـ ـ ــدي ـن ـي ـ ـ ــة
مـنــاف ـسـيهــا مـن العلـمــانـيـني يف
العـراق ،و استـولـت حمـاس علـى
احلـكومـة الفلسـطينـية املـهزوزة،
و االخ ــوان امل ــسلـم ــون يف م ـص ــر
فــازوا بــشكـل لم يـسـبق لـه مثـيل
بخـم ـس ــة مق ــاع ــد يف الـب ــرمل ــان.
واألكـث ــر إث ــارة ،رغــم انه لـم يـتـم
اللجـوء حلـد االن الــى صنــاديق
االقتـراع ،ان احلـركــة االسالميـة
الــولـيــدة يف الـصــوم ــال(العـضــو
غـي ــر العــربـي يف ج ــامعــة الــدول
العـربية) تبدو قريـبة من توحيد
القـ ـسـم االكـبـ ــر مــن تلـك الــبالد
املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ان صـع ـ ـ ـ ـ ـ ــود
االسالميـني لم يــرعب حكـومـات
املنطقـة فحسب ،ولـكن من يقوم
ب ـنـ ـ ـشـ ـ ــر ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة مــن
االجـانب ايضـا .وخصـوصـا ،فـان
الـورطة التي شكلتهـا حماس قد
حـطـت مـن حـم ــاس االمـ ــريك ــان
من اجل الـتغييـر .يصف الـسيـد
حـم ــزاوي ،ال ــذي يق ــوم بـتقـيـيـم
ع ــمل ـي ـ ـ ــة االصالح الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاســي

العــربـي يف "كــارنـيج انــداومـنـت"
ب ـ ــواش ـن ـطــن ،بف ـ ــزع ك ـيـف ظه ـ ــر
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون الـغ ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــون و
األكـ ــادميـيـ ــون يف مـ ــؤمت ـ ــر عقـ ــد
مــؤخــرا "وهـم يغــسلــون ايــديـهم
من دعم الدميقراطية يف العالم
الع ـ ــربــي" .و خالل جـ ـ ــدل داخل
الـك ـ ــوجن ـ ــرس االم ـ ــريـكــي ح ـ ــول
مقتـرحــات تخفيـض املسـاعـدات
املقـدمـة الــى مصــر كعقـوبـة لهـا
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـ ـشـلـهـ ـ ـ ـ ـ ــا يف اجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االصالح ــات ،استــشهــد العــديــد
من املـتحــدثـني بخـطــورة متـكني
االسالميني و تـقويض احلكـومة
الـ ـت ــي ،رغ ــم كـ ـ ـ ــونـهـ ـ ـ ــا مـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــرة
لالشـمـئـ ــزاز ،خـ ــدمـت م ـص ـ ــالح
امــريكــا .كمــا لــوحـظـت عالمــات
مماثلـة عن العودة الى الـسياسة
احلـق ـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــارتـ ـي ـ ـ ـ ــاح م ــن قـ ـبـل
احلكومـات العربـية .فـالقلق من
خطط ايـران النـووية قـد كبحت
ال ــنق ـ ـ ــد الغـ ـ ــربــي امل ـ ـ ــوجه ضـ ـ ــد
اخلــوف من الــدميقــراطيــة كمــا
هـو احلــال يف اجليـران املـؤيــدين
لـلغ ــرب مـثل اذربـيجـ ــان وبل ــدان
آسـيـ ــا الـ ــوس ـط ـ ــى .لقـ ــد اعـ ــادت
امـ ــريـكـ ــا الـعالق ـ ــات مع لـيـبـيـ ــا،
مـكافـأة حلكـومتهـا علـى تخليـها
عـن ب ـ ــرامج الـتـ ـسـلح يف الـ ــوقـت
ال ـ ــذي تغــض فــيه ال ـطـ ــرف عـن
املعــاملـة املــرعبـة الـتي تفــرضهـا
علـى شعبها ذاته .و حتـى سوريا،
تخـلصت من العقـوبات القـاسية
لـتح ــديه ــا ق ــائـم ــة ط ــويل ــة مـن
املطالب الغربية.

عن :االيكونومست

الديمقراطية املزيفة يف اململكة املغربية
لعــدم امكــانيـة االسـتمـاع الـى
امللك املغـربي املتـوفى احلـسن
الـث ــانـي تـ ـســتجـ ــوب الع ــدال ــة
الـفرنـسيـة ظله ،فقـد استجـوب القـاضي
الـبـ ــاريـ ـسـي بـ ــاتـ ــريـك رامـ ــائــيل /ادري ــس
ب ـ ــاس ـ ــري ./ال ـ ــرجـل اخملل ــص ال ـ ـسـ ـ ــابق
للعـاهل املغـربي حـول اختفـاء املعـارض/
املهدي بن بـركة /يف نهاية تشرين الثاني
ع ــام  1965وبعــد اكـثــر مـن اربعـني عــامــا
علـ ــى هـ ــذه الق ـضـيـ ــة يـبـ ــدو االحـتـمـ ــال
ضعيفا يف ان تنبثق احلقـيقة من جلسة
استـماع للشاهـد الذي كان خالل ثالثني
عـامـا عيـون وآذان امللك احلـسـن الثـاني.
غي ــر ان الستــدعــائه يف احملـكمــة مـعنــى
واهـميـة رمــزيني ،فعلـى الـرغـم من وعـود
محمــد السـادس احلــريص علـى تـطهيـر
م ــاض ك ــان رديـئ ــا احـي ــان ــا كـثـي ــرة ظلـت
قـضـي ــة /بـن ب ــرك ــة /لغ ــزا يخـتلـط فـيه
الظلـم واالنفالت من العقاب ،فقـد اعيد
فـتـح ملـف الق ـضـي ـ ــة بعـ ــد تـ ــولــي امللـك
محـم ــد اخل ــام ــس الع ــرش ويـبـ ــدو انه ــا
س ـ ــوف ت ـنـ ــطلـق عل ـ ــى اس ـ ـسـ ــس وط ـ ــرق
جــديــدة مـع التــزام الــسلـطــات املغ ــربيــة
بالتعاون بإخالص مع التحقيقات ولكن
القــاضي رامــائيل مــستــاء ،فعلـى الــرغم
مــن االتفـ ــاق بـني ال ـ ــوزراء الفـ ــرنـ ـسـيـني
واملغـ ــارب ـ ــة علـ ــى الــتعـ ــاون بـ ـشـ ــأن هـ ــذه
القـضيـة زادت الـربـاط مـن العقبــات ملنع
الق ــاضـي مـن اجن ــاز مهـمـته يف االن ــاب ــة
القـضائيـة الدوليـة بشكل جيـد ،ويفضح

ذلـك الـيـ ــوم العـ ــودة الغـ ــريـبـ ــة لـ(ادري ــس
بـ ــاسـ ــري /ال ـ ــرجل الـ ــذي ك ـ ــان يجـ ـسـ ــد
الــسنــوات الـثقـيلــة او سنــوات الــرصــاص
كـمـ ــا يـ ـسـمــيهـ ــا الـيـ ـسـ ــار املغـ ــربـي الـ ــذي
تخلـص مـنه مـحمــد الـســادس لـيب ــرهن
علــى انـتهــاء عه ــد املمــارســات القــدميــة،
وقـ ــد واتــت الفـ ــرصـ ــة وزيـ ــر ال ـ ــداخلـيـ ــة
الـس ــابق بعــد عقــود مـن الـصـمـت املـلكـي
لكي يعبـر عن سخطه من غيـاب اجلدية
واحلكـمة/لـدى الربـاط /والهجـوم الذي
تعـرضت له اسـرة الضحـية ،امـا العقـبات
الـتي وضـعتهـا املغـرب لعـرقلــة التحـقيق
فانها جتعل القضية مربكة.
ومع ذلك ،كـانت نتـائج عمليـة الشفـافية
وادخـال الدميـقراطـية الـتي التـزمت بـها
اململكــة الشـريفيـة تبـدو ايجـابيـة بـشكل
واسع ،فالـقرارات العديدة املذهلة اتاحت
للــمغـ ــرب ان تـكـ ــون منـ ــوذج ـ ــا للــمغـ ــرب
العــربي بـرمـته ،وان تكـون حـالــة متفـردة
يف ال ـ ــدول العـ ــربـي ـ ــة وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن
املنـزلق الذي وقعت فيه املغـرب يف قضية
معـاملـة اسـرى احلـركــات االسالميـة ،اال
ان العـاهل املغــربي محمـد اخلـامس كـان
ي ــولـي عل ــى ال ــدوام اهـتـم ــامـ ـ ًا الحـت ــرام
حق ــوق االن ـس ــان وه ــذا االهـتـم ــام غـي ــر
معـتــاد يف املـنـطقــة ،فـبع ــد اربعـني يــومــا
علـ ــى تـ ــولـيـه العـ ــرش يف املغـ ــرب يف عـ ــام
 1999اع ـ ــاد الع ـ ــاهـل محـم ـ ــد الـ ـس ـ ــادس
ابـراهـام سيـرفـاتي /اقــدم منفـي سيـاسي
الـ ــى بلـ ــده ورفع االق ــام ــة اجلـب ــري ــة عـن

املـرشد الروحـي حلركة العـدل واالحسان
االسالم ـي ـ ــة احمل ـظ ـ ــورة ،واع ـ ــاد ال ــصل ـ ــة
بسكـان (الريفـني) الذين كـانوا مهـمشني
يف عه ــد املـلك احل ـسـن الـث ــانـي ،وأغ ــرت
هــذه القــرارات اس ــرة (بن بــرك ــة) للعــودة
الـ ــى املغـ ــرب وهـ ــذا مـ ــا حــصل .ويف عـ ــام
( )2003فرض امللك مـحمد الـسادس مع
قـ ــانـ ــون املـ ــدونـ ــة املـ ـسـ ــاواة بـني الـ ــرجـ ــال
والـن ـس ــاء يف الـنـص ــوص عل ــى االقل ،ثـم
اس ــس محـكـمـ ــة العـ ــدل والـتـ ــوافق وهـي
مؤسـسة مكلفة بـتسوية مـاضي السنوات
الـثقـيلــة وهــذه املــؤسـســة الـتي يــديــرهــا
ادريــس بـن زكــي حتقق ب ـش ــأن الــسج ــون
الـتعــسفـيــة وعـملـيــات الـتعــذيـب وتهـتـم
بتعـويـض الضحـايـا وعلـى الــرغم من ان
الع ــاهـل املغ ــربـي م ـصـلح ب ـشـ ــأن حق ــوق
االن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان اال ان لـ ـ ـ ــديـه ال ـكـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن
التـحفظـات عنـد الـعمل علـى املــؤسسـات
ال ـسـي ــاسـي ــة ،وب ـسـبـب قـلقه مـن ان ــدف ــاع
االسالمـيني من حـزب العـدالة والـتنمـية
فـانه فـرض علـى هذا احلـزب العمل بكل
ش ــيء ل ـك ــي ال ي ـك ـ ـ ـس ــب االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
االخيرة ،وخضع هذا احلزب الذي يشبه
بحــزب اردوغــان يف تــركـيــا وال ــذي متكـن
مــن ان يـك ـ ـ ــون مق ـبـ ـ ــوال لـ ـ ــدى اجل ـيـ ــش
وخضـع الى القـرارات االستـبداديـة ولكن
ال يع ـن ــي انه س ــيعـ ـ ــود يف االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات
التـشــريعيـة يف عـام  2007ويعـتبـره قـسم
مــن الـ ـ ــرأي الع ـ ــام ال ـبـ ـ ــديل ال ـ ـس ـي ـ ــاســي
الـصحـيح الــوحـيــد امــام يـســار بال قــوة،

حتليل :تيري اوبرليه
ترجمة :زينب محمد
واعلــن أنه مـ ـســتعـ ــد لـلحـكـم ،ومبـ ــوجـب
اسـتطالع من املعـهد اجلمهـوري الدولي،
املـؤسسـة املقربـة من الـبيت االبيـض فان
مـد ًا اخضر قـد ينتشـر يف البالد يف العام
القادم.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ــوافـق املـلــك عـل ـ ـ ـ ـ ــى ان ي ـ ـ ـ ـ ــدع
االسالم ـيــني غ ـيـ ـ ــر املع ـ ــاديــن له ب ـ ـشــكل
اســاس ب ــاحلكـم ان يخـضعــوا له ،بــشكل
كامل.
امـ ــا اذا قـ ــاومـ ــوا فـ ــان تق ـطــيع الـ ــدوائـ ــر
االنـتخ ــابي ــة ،واالقتــراع الفــردي وبعـض
احليل قد يـسمح بتفـادي األسوأ عنـدما
حت ــني سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة الـف ـ ـصـل يف صـ ـنـ ـ ـ ــاديـق
االقتــراع الن امللك يـريــد ان يبقــى سيـد
الـلع ـب ـ ــة ال ـ ــوح ـي ـ ــد ،سـ ـ ــواء تعـلق االم ـ ــر
بــاالنـتخــابــات ب ــاحلكـم او مبلف قــضيــة
الصحـراء الغـربيـة ،وعلـى الـرغـم من ان
االنتقـال الدميقـراطي املعظـم يف املغرب
لــم يكــن فخ ــا ،اال انـه يقـ ــوم عل ــى س ــوء
فهم.
ومنـذ سبعة اعـوام لم يكن ممـكنا اطالق
تقـسيم السلـطة التـي ما زالت مـحصورة
بيـد رجل واحد ،ويجمع محمد السادس
املنحـدر مبـوجـب التقــاليــد العلـويــة من
ال ـن ـبــي (ص) ،كـل االدوار ،فهـ ـ ــو شخ ــص
معصـوم ومقدس وامير املـؤمنني ومرشد
سيــاسي ،فهـو احلـكم والفـصل الـوسـيط
واملـالذ االخير واخيـرا فانه بـفضل ثروته
اله ـ ــائلـ ــة رب الـبـالد يف املعـنـ ــى االخـيـ ــر

واخيـرا ..فـانه بفـضل ثـروته الهـائلـة رب
البالد يف املعنى االقتصادي للكلمة.
ويعـتـم ــد محـم ــد ال ـس ــادس يف الــتقلـي ــد
االســري ،علــى اسلــوبه اخلــاص املــأخــوذ
من اســالـيب ابـيه وب ــدأت عمـليــة ادخــال
الـدميقـراطيـة ليـست يف متـوز عـام 1999
بعـ ــد تـ ــولـي الـ ـش ـ ــاب محـمـ ــد الـ ـسـ ــادس
الـعرش وامنـا اثنـاء حكم احلـسن الثـاني
يف ب ــداي ــة الـتــسعـيـنـي ــات ع ـشـي ــة انهـي ــار
الـكتلـة الـشيـوعيـة ،امــا محمـد الـسـادس
فانه ببسـاطة اعطاهـا دفعة للتعجيل يف
ب ــدايـ ــة حكـمـه ،ولكـن هـ ــدفه يـن ـصـب يف
اعطـاء املزيـد من احلريـة يف اطار مـلكية
اسـتبـداديـة وتـسعــى االدارة امللـكيــة كلمـا
بدأت باالنتشار الى تخليد نفسها بشكل
افـضل وضمـان بقـائهـا ،ويثيـر الهـوس يف
اقامة احلواجز بطريقة استبدادية حول
النظـام الدهشة الن فكـرة امللكية ال تبدو
انهـا مهـددة ،ومحمـد اخلـامـس يحتـرمه
اتـباعه وهناك اجـماع واسع واتفاق واسع
ح ــول الع ــرش ال ــذي يـب ــدو انـه يكـت ـسـب
الـ ـشـ ــرعـيـ ــة ،ان ادارة مـلف االنــتخـ ــابـ ــات
الـتشريعـية املقبلـة اخلطرة سـوف تسمح
رمبــا بــالقــول هل يــشع ــر امللك ان الـبلــد
مـ ـســتعـ ــد لـلعـبـ ــة الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة ،وهل
سيـمتلك املـزيـد من اجلـرأة لقـول ذلك؟
ان التقـييــد الظـاهـر يف معـاجلـة قـضيـة
بن بركة يثير اخلشية من رد سلبي.

عن :لوفيغارو

يف عام  ،2001كـان القصف االمـريكي قـد قضـى تقريـباً
عل ــى النـظ ــام املت ــزمت لـلمـال عمــر ودون مقــاومــة كـبيــرة،
والـيــوم ،يحــاول رجــال طــالـبــان العــودة الــى افغــان ـسـتــان
والــسيـطــرة علـيهـا مـسـتلـهمـني افكــار القـاعـدة ومــستـفيـديـن من
الفـتـنـ ــة يف العـ ــراق وغـيـ ــاب االمـن وانـتـ ـشـ ــار الفـ ـسـ ــاد يف مع ـظـم
املقاطعات اجلنوبية يف افغانستان..
يف املق ـ ــابل ،يــتح ـ ــالف ويــتحـ ــد ال ـطـيـ ــران االمـيـ ــركـي واجلـيـ ــوش
البـريطـانيــة والكنـديـة والهـولنـديـة حملـاربـة عـدوهم الـعنيـد ،رغم
فقــدان الــسلـطــات االفغــانـيــة املـتجــاوز علـيهــا كل يــوم جــزءاً مـن
ارضهـا ،فقـد عـاد محل االقـامـة السـابق ملال عمـر ليـصبح مـنطقـة
محـظــورة حتيـطهــا االسالك الـشــائكـة واألضـويــة الكــاشفــة علـى
سفـح فيل كو ،تلك القـمة اجلبليـة الصخريـة التي تنتصـب بهيئة
فيل شمال قنـدهار ،وهكذا حتـول قصر الـزعيم االعظم للـطالبان
الـى قـاعـدة للقـوات اخلـاصـة االمــريكيـة وبعـد خمـس سنـوات من
هـرب املال املـشبـوه ،مـا زالت قـوات املغـاويـر تنـطلق يف اثـره يف اكبـر
حملة تعقب لرجل يف التاريخ املعاصر..
يف خ ـ ــريف  ،2001متـكـنـت طـ ــائـ ــرات الـبـ ــويـنـغ  52يف سالح اجلـ ــو
االمريكي من تشتيت رجال طالـبان ليعودوا الى مقاطعات جنوب
افغــانــستــان ويـختـبئ ــوا يف جبــال اوروزك ــان وزابل او علــى احلــدود
البــاكــستــانيــة يف كــويتــا لكـنهـم يحــاولــون اآلن العــودة الــى ابــواب
قندهار بيـنما تتعقبهم طـائرات الهيليكـوبتر واملدفعيـة االمريكية
يف اجلبـال فتقصف ضواحي عاصمتهم القـدمية الغارقة يف فساد
مستوطن ميهد الطريق لرجال طالبان..
يف املساء ،ميكن حملافظ قندهار اجلديد أسعد اهلل خالد التواجد
يف قصـره الباذخ قـرب معبد بـابا والـي يف شمال املـدينة وهـو يشبه
الس فـيغـاس بـأضـويـته الـســاطعـة وحــدائقـه اجلمـيلـة لـكن هـذا
احملــافــظ ال ميكـنه الـتقــدم لـبـضعــة كـيلــومـتــرات دون ان ت ــرافقه
حراسة مشددة عدا ان محل اقامته يف مركز قندهار محاط بسور
سميك من اجلـدران االسمنتيـة كما هـو احلال يف مـراكز الشـرطة
ومكاتب بعثات االمم املتحدة يف افغانستان والعراق..
يف اجلــانـب اآلخــر مـن املــديـنــة ،ي ــواجه رجــال ال ـشــرط ــة االفغــان
صعـوبـة بـالغــة يف السـيطـرة علـى احيـاء كـاملـة من مـدن طـالبـان،
يقـول رامــان اهلل ،الشـرطي االفغـانـي الشـاب وهـو يـنظـف مسـدسه
علـى سجـادة قـذرة تغـطي ارض مـركـز الـشـرطـة الـصغيـر" :يـوجـد
معـي ع ـشــرة رجــال شــرطــة آخ ــرون لكـنـنــا ال منـلك اال سـت قـطع
سالح يف حـالــة جيـدة ..كـان علـي استعـارة رشــاش آر بي جـي سفن
وتـسلـم خمـســة لتــرات من الـوقـود يف الـشهـر ألدمي عـمل سيــارتي
اجليب الصغيرة ..ويتطلب مني االمر مع ذلك مواجهة الطالبان
الذين يغامرون بحياتهم كل ليلة يف الضواحي القريبة"..
ومتتلئ واجـهة مـركز الـشرطـة بثقـوب الرصـاص وينتـصب البـناء
االسمنتي الفقير وسط مياه آسنة وقمامة وكان قد تعرض لثالث
هجمـات منذ بـداية العـام ..ويقول رامـان اهلل مسـتري انه ال يـريد
االسـت ــسالم للـتخ ــاذل لكـن علـيه الـتــسلـيـم ب ــال ــواقع الف ــاس ــد يف
قنـدهــار ويضـيف" :التـحقت بـالـشـرطـة يف نهـايـة عـام  ،2001بعـد
فــرار الـط ــالب ــان مبــاشــرة وكـنت اعـمل يف املـيكــانـيك ..كـنت قــادراً
آن ــذاك علــى الـتجــوال يف قـنــدهــار ضـمـن دوريــة دون اخلــوف مـن
السـيارات املفخـخة او االنفجـارات واالختـطاف ،امـا اآلن فقد اقع
يف كمني فيما لو ابتعدت عدة كيلومترات من هنا كما ان اسلحتنا
تـتعطل فجـأة يف كل اشتبـاك وعلـي ان اقرر ان كـان علي استـخدام
راتبي الشهـري لشراء الوقـود والذخيرة او العـالة عائلتـي املتكونة
من  14فـرداً؟ وكـنت قــد كتـبت عـشــرين مــرة للـمحـافـظ لـكنـي لم
اتسلم أي رد"..
ويـتـنــاسـب فقــر حــال ال ـشــرط ــة االفغــانـي ــة والف ـســاد املـنـت ـشــر يف
احلكـومـة مع نـوايـا طــالبــان بل ميهــد الطــريق لعـودتـهم .بعـد ان
آمـن سك ــان قنــدهــار بــانهـم تخلـصــوا مـنهـم نه ــائيـ ـاً من ــذ خمـس
سـنـ ــوات فهـم يـن ـظـمـ ــون مح ــاكــم تق ـضـي بـني اخل ـص ــومـ ــات وفق
(ال ـش ــريع ــة االسالمـيــة) بـتــزمـت كـبـي ــر ويقـتل ــون االفغــان الــذيـن
يعـملــون مع قـوات الـتحــالف ويـؤكـدون بـاسـتمــرار ان الغـربــاء لن
يظلوا الى االبد يف افغانستان!
يف عـام  ،1994تـزايــدت عصـابــات االبتـزاز واالغـتصـاب واخـتطـاف
الـسكـان مقــابل دفع فـديـة وتفـاقـم غيـاب االمـن كمـا يقـول سـواق
الشاحنـات االفغان الذين يجوبون طـرق هذا البلد الواسع ومنهم
عبــد الكــرمي ،رئيـس جـمعيـة سـواق الـشــاحنــات يف قنـدهـار الـذي
يقـول :لم نعـد كمـا كنـا يف عـامي  1993 ،1992لـكننـا قـد نعـود الـى
حـالة انعـدام االمن التـام ،ففي الـطرق الـرئيـسيـة يضـايقنـا رجال
الـ ـشـ ــرطـ ــة حملـ ــاولـ ــة ابـتـ ــزازنـ ــا ،امـ ــا يف ال ـطـ ــرق الـنـ ــائـيـ ــة فــيقـ ــوم
الـطالـبانـيون بـايقـافنـا وتفتيـش البضـاعة واذا كـان فيهـا أي شيء
يعــود لـلحكــومــة ،يـتم حــرق الـش ــاحنــة ..مـع ذلك ،يحــاول رجــال
املكــاتـب املكـيفــة لــوكــاالت مـنـظـمــة االمم املـتحــدة املـنقــولــة الــى
معـسكـرات محـصنـة خـوفـاً من الـتفجيـرات االنتحـاريــة ان يظلـوا
متفائلني..
ويقـول مسؤول بعثـة االمم املتحدة يف افغانـستان" :يعمل الضعف
والف ـس ــاد يف احلكــوم ــة االفغــانـي ــة علــى تــسهـيل امــر اجلـمــاعــات
اخملتلفـة ابتداء مـن طالبـان وليس انـتهاء بـسادة اخملـدرات الذين
ميثـلون ثقالً مـاليـاً ضخمـاً وترتـبط مصـاحلهم بغـياب االسـتقرار
واالمـن ..ويصعـب هنـا مـواجهـة هــذه الظـواهـر بـوسـائل عـسكـريـة
فقيــرة ،اذ يتــوجب علــى احلكـومـة االفغــانيــة استعـادة سـيطـرتهـا
علـى هـذه املنـاطق ..لـكن ضعف الـوسـائل العـسكـريـة والبـوليـسيـة
للـدولـة االفغـانيـة جتـعل االعتمـاد علـى القـوات االمـريكيـة وقـوات
متـعددة اجلـنسـية امـراً ال غنـى عنه وهكـذا ستقـوم رئاسـة االركان
االمـريـكيـة يف نهـايـة شهـر متــوز بتـسلـم قيــادة خمـس محــافظـات
جنوبية..
وتعمل الوحـدات البريـطانيـة املنتـشرة يف اجلنـوب معها الـوحدات
الكنـديـة بــالتعـاون مع الــدعم االمـريـكي علـى كـســر عصـا الفـتنـة
لكـن عمـليــة "هجــوم اجلـبل" الـتي انــطلقـت منــذ مـنتــصف شهــر
مـايـس ،هيـأت الشتبـاكـات قـاتلـة ومـستمـرة استخـدمـت فيهـا اكثـر
مـن وسـيلــة مل ــواجهــة حــرب عـصــابــات شــديــدة ..ورغـم اخل ـســائــر
الـفادحـة التي يقـدمهـا املسلـحون لـكنهم ال يـتراجـعون ،..واخـيراً،
حتول مـطار قنـدهار يف جنـوب املدينـة الى قـاعدة واسعـة للجيش
االمـريكي وتزين بوابته طـائرة ميغ  21سوفيـتية هي من مخلفات
القـوات الـروسيــة التي كـانت قـد عـسكـرت سـابقـاً يف املـنطقـة ،لكن
قـوات التحـالف تخـتلف عن القـوات الـروسيـة اذ لم يتـم اعتبـارهـا
قوات محتلـة من قبل اغلب االفغان وبـدالً من انسحابهـا يطالبها
الـسكـان بـالبقـاء لـضمـان االمن ويقـول عبـد القـادر نـورزاي رئـيس
اجلـمعيـة االفغــانيـة حلقـوق االنـســان يف قنـدهـار" :احــاول البقـاء
متفائالً لكن علـى احلكومة والقوات االجنبية ان تسرع بالتصرف
لصالح سكان املقاطعات اجلنوبية"..
ومـنــذ عــام  ،2001انــشغل االم ــريكــان بـتعقـب مال عـمــر وبـن الدن
وافــراد القــاعــدة ولـم يهـتمــوا بــالــسكــان وبــالكــاد كــان ميـكن رؤيــة
قواتهـم التي تـتألف مـن متطـوعني مـحجوزيـن يف قواعـد منعـزلة
يـتواجـدون احيـاناً عـلى الـطرق الـرئيـسيـة او يطـيرون يف طـائرات
هـيليكـوبتـر فـوق اجلبـال االفغـانيـة بـينمـا ال يتـورع املـسلحـون عن
تفجـيــر امــاكـن مخـتلفــة يف مــركــز قـنــدهــار مــطلقـني سـي ــاراتهـم
االنتحارية ضـد قوات التحالف او السلـطات احمللية ومهددين كل
املـتعــاونـني مع القــوات االجـنـبـيــة ..امــا عـن ســوق قـنــده ــار ،فقــد
تضـاءل عـدد زبـائنه بـشكـل كبيـر ولم يعـد اصحـاب احملـال قـادرين
عل ــى دفع ايج ــار مح ــالهـم خ ــاص ــة ب ــالـن ـسـب ــة لـب ــاع ــة االش ــرط ــة
املوسـيقية وكل ما كان رجـال طالبان يعتبـرونه ممنوعاً ..مع ذلك،
يـرى احد باعة االشرطة املوسيقـية التي حتوي اغاني افغانية عن
حتـرير البالد مـن االمريكـان واعتبـار املقاتلـني ضدهم شهـداء بان
نظام طالبان لن يعود ما دامت املدفعية االمريكية موجودة!!

عن :لوفيغارو الفرنسية

