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

إعادة صياغة دور األمم
املتحدة

)

طـ ـبـق االصـل

بقلم ديفيد كندي*
ترجمة فاروق السعد
معـظـم الـتحــديــات الـب ــارزة لعــالـم الـيــوم ،ســواء أكــانـت ان ـســانـيــة أم
عـسكـريـة ،تـتم معــاجلتهــا عن طــريق حتــالفــات تعقــد لهــذا الغـرض.
وسـتتـطلب هــذه التعـدديـة املـزيــد من اجلهـد مـن االمم املتحـدة ،ممـا
يجعل عـملية اختيـار االمني الالحق اكثر اهـمية مما كـان عليه احلال
يف ج ـمــيع االوق ـ ــات مــن تـ ـ ــاريخ امل ـن ـظ ـم ـ ــة .وان م ـ ــا ي ـ ـس ـتـحق اج ـ ــراء
اصالحــات لـيــس االمم املـتح ــدة فح ـسـب ،بل شـكل و م ـسـتقـبل مـبــدأ
الـتع ــددي ــة ذاته .ففـي ال ــوقـت ال ــذي تق ــوم فــيه مخــتلف الـتح ــالف ــات
مبعــاجلــة بــرنــامج ايــران الـنــووي ،والعـنف الــدائــر يف افغــانـسـتــان او
دارفـور ،واملفـاوضـات مع كـوريـا الـشمــاليــة ،و انتـشـار االيــدز يف جنـوب
الصحـراء االفريقيـة ،فان مبـدا التعدديـة قد اعيـد ايقاظـة و تعريفه.
سيحتـاج خليفة كـويف عنان الـى رؤية ،وخبـرة ،و مرونـة ملقاومـة اشكال
الـدبلـومـاسيـة العـتيقــة املتمـركـزة يف نيـويـورك  .وسـيحتـاج األمـر الـى
قائـد شجاع العـادة صيـاغة دور االمم املـتحدة كـجهة داعـمة ،بـدال من
ان تكـون منافسة ،لهذا الصنف اجلديـد من التعددية .فمنذ قرن ،كان
االمميــون امللتـزمـون يقـولـون  ،بـان املـؤسـسـات الـدوليـة تـتطلـب قيـادة
قـويـة ،علـى منط الـشخـصيـة االشتـراكيـة الفـرنـسيـة اجلـذابــة البيـرت
تـومـاس ،اول مـديـر عـام ملنـظمـة العمل الـدوليـة .يف املقـابل ،ان اولئك
الذيـن يشكـكون بـاهميـة االمم املتـحدة او الـذين يـرتابـون من سيـاسة
االمني العام قد قـاموا بتعريف دور االمني العام بشكل ضيق و حاولوا
البحث عن مدير فعال كي يخدم على منط املوظف املدني البريطاني
اريـك درومـ ــونـ ــد ،اول امـني عـ ــام لع ـصـبـ ــة االمم املــتحـ ــدة .انه خلـيـ ــار
خــاطيء .فــاالمم املتحــدة ليــست بحـاجـة الــى قيـادة قـويـة و جـذابـة،
لغـرض اصالح املنظـمة و املسـاعدة يف معـاجلة التحـديات االنسـانية و
السيـاسية ،ابتـداء من النزاعـات االقليميـة و انتشـار االسلحة النـووية
و الـ ــى الفق ــر ومـنع انـت ـش ــار االم ــراض .و عل ــى اي ــة ح ــال ،لكـي تق ــوم
بواجباتهـا بكفاءة ،فان االمم املتحـدة حتتاج ايضا الـى ان تثق بالدول
االعـضــاء .ال ميكـن لكـال املنـظ ــورين ان يـلتـقي ــا اال يف امني عــام قــوي
تك ــون ل ــديه وجه ــة نـظ ــر عـن الـنـظ ــام الـتع ــددي و دور االمم املـتح ــدة
عــامليـا .ان الـنظــام التعـددي مـتنـوع و مـتغيـر .وسـواء اردنــا ذلك ام لم
نـرده ،ان التحالفات املائعـة هي مستقبلنا .ان اعـظم التحديات امللحة
هـذه االيـام ال تخـضع الـى حلـول مـن منط واحـد و الـى عالج خـلقي
ش ــاف جلمـيع االمــراض .نحـن نعـلم ب ــان االوبئــة الع ــامليــة ،حتــديــات
املناخ ،و الـتطور االقـتصادي ال ميكـن معاجلتهـا اال باصنـاف مختلفة
من االدوات .لقـد انتهت ايـام املؤمتـرات الدولـية التـي كانت تهـدف الى
حتـديد املعـايير حـول مسائل مـثل مقاييـس العمل ،العنـاية الـصحية،
او الـبـيـئ ــة .و حـتـ ــى يف مجـ ــال حق ــوق االن ـس ــان ،ف ــان اولــئك ال ــذيـن
يستكـشفون افكـارا متنوعـة مع متلقني مـختلفني سيكـونون مـؤثرين
اكث ــر من احلــركــة املـتجــانـســة ع ــاليــة الـتنــسيـق .و اليــوم ،فــان االمم
املـتحــدة ال تـشـكل رأس اله ــرم لنـظــام تعــددي مــوحــد ،و لكـن هنــالك
العب واحـد يف عـالـم معقــد و متـطــور .لقـد اصـبح النـظــام التعـددي
لعبـة متاس علـى عدة الـواح .سيحـتاج القـائد اجلـديد لالمم املـتحدة
ان يجــرب و يتــابع ،خلـيط ـاً متغـايــراً من الـسيـاسـات علـى املـستـويـات
الوطنيـة ،احمللية ،و الـدولية .و هـذا يتطلب شخصـية مبهارات قـيادية
كـي يكــسب ثقـة مـختلـف التحــالفــات و يتـمكـن من حتــشيـد شـراكـات
مـؤسسـاتيـة بـني اولئك الـذيـن من غيـر املـرجـح ان تتنـاغـم مصـاحلهم
يف ايـة رؤيــة منفـردة .كــان ذلك صعـب التـنفيـذ خالل احلــرب البـاردة.
ومنــذ ذلك احلني ،ازداد عــدد املصـالح و املـسـاهـمني بـشكل حــاد .ففي
هـذا العــالم اجلـديـد ،يـجب ان تكـون القـاعـدة االولـى" بال مفـاجـآت".
يجب ان يكون االمني العـام موثوقا به كي يسـتشار ،و من ثم التصرف
بعقـالنية .فـيمكن للـسكرتـير العـام القوي بهـذه الرؤيـة ان يخفف من
بــروز خليـط التحــالفـات ،مـسـاعــدة النـاتـو ،االحتــاد االوربي ،االحتـاد
االفريقـي ،مختلف الدول ،و الالعبني غـير احلكوميـني يف العثور على
ادوار منـسقـة يف االزمــات مثل دارفـور .حتـت مثل هــذه القيـادة ،ميـكن
لالمم املـتحــدة ان تـصـبح غــرفــة خــاصــة لـالفكــار املــؤثــرة ،والـتجــارب
البنـاءة ،تنــوع من املمـارسـات املـتضـاربـة .ينـبغي ان يكـون مهمـا بـشكل
خاص للواليات املـتحدة .الن مؤسس االمم املتحـدة ،املؤسس االبرز ،و
املــضيف ،الـواليــات املتحــدة هي شــريك ال يـسـتغنــى عنه لـعمل االمم
املتحدة .فبوجود التزاماتها االقتصادية ،العسكرية ،و االنسانية حول
العـالـم  ،ينـبغي علـى الـواليــات املتحـدة ان تــدعم تعـيني سكــرتيـر عـام
قـوي والــذي سيعـمل عبـر اطـر مـؤسـســاتيــة متعــددة لتـسـهيل عـمليـة
الـتوصل الـى مختلف احلـلول .و عنـدما تـشعر االمم املـتحدة بـانها ال
حتظـى مبا يكفي من االصـوات و غير محبـوبة يف االمم املتـحدة ،فانه
ملـن السهـولة ان تـرغب يف قـيادة ضعـيفة .و لـكن الضعـف هو تفـويض
سيـئ للـثقــة .فلـن تكــون ســوى الـقيــادة الــدبلــوم ــاسيــة –و االداريــة-
القويـة قادرة عـلى الضـغط من اجل وضع اجنـدة االصالح الضـرورية
العـادة الـشبــاب لالمم املتحـدة .فلقـد تغيـر العـالم ،و يجـب ،ايضـا ،ان
يتغير دور االمم املتحدة .تطالب العناوين العريضة بجنرال عام ممن
يفهم هـذه احلقيقة اجلـديدة .نتـمنى اللـبيرت تـوماس و الـسير اريك
دروموند ان يستقرا بسالم.

عن :بوسطن كلوب
*ديفيد كندي :بروفيسور القانون يف جامعة هارفرد ،مستشار
س ــوراكـي ــارت س ــاثـي ــراث ــاي مـن تـ ــايلـن ــد ،مـ ــرشح مـن ـظـم ــة اسـي ــان
لسكرتارية االمم املتحدة.

من اعمال الراحل مؤيد نعمة
ثمن النجاح يف العراق

جيـب إدخــــال املـتـمــــرديــن إىل العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
ان االمــر سـيك ــون بهــذا احلــال :لــو ان
عفــوا يجعـل من املـمكـن عن طــريقه ،
دفع املتمردين الى العملية السياسية.
فـان الـواليــات املتحـدة ال تـستـطيع ان
تـنخــرط يف م ــوقف سـيــاسـي وتـتهـيـب
من ان يكون املتمـردون الذين التحقوا
بـ ــاحلك ــوم ــة هــم أشخ ــاص ه ــاجـم ــوا
وجـ ــرحـ ــوا او قــتلـ ــوا االمـيـ ــركـ ــان .امـ ــا
االرهــابيــون واملتـطــرفــون فـســوف يـتم
ابع ــادهم عـن العــرض الع ــراقي يف ايــة
حـالــة .وتبقـى هنــاك مجمـوعـة كـبيـرة
مــن امل ـتــم ـ ــرديــن مــن ي ـ ـ ــرون القـ ـ ــوات
االمــي ـ ـ ــركــي ـ ـ ــة كـغ ـ ـ ــزاة او مـح ـتـلــني او
صل ـي ـب ـيــني ي ـ ــرون مق ـ ــاومــتهــم متــثل
ح ــرب ــا .وه ــذا سـيعـنـي عف ــوا للـبعـض
لل ــذيـن ض ــرب ــوا االمـي ــرك ــان وكـ ــذلك
االه ـ ــداف العـ ــراقـيـ ــة .هـنـ ــالـك نحـ ــو
ع ـش ــريـن ح ــرك ــة سـنـي ــة ويف الـنه ــاي ــة
سـيلتحق قـسم من الـشيعـة معهم .اذا
ك ـ ــان عل ـ ــى الع ـ ــراق أن يــن ـ ــال الـ ــسالم
ويـصل الى حلقـة ثابتـة من التسـويات
الـسيـاسيـة فـاننـا بحـاجـة الـى االتيـان
بـاملـتمــردين الـى العـمليـة الـسيــاسيـة.
يجــب معـ ــاملــتهـم كــمقـ ــاتلـني ولـي ــس
كـمجــرمـني او إرهــابـيـني .لـي ـسـت هــذه
اح ـ ـســن ال ـ ــوس ـ ــائل ل ـتـخف ـيــض ع ـ ــدد
اإلص ـ ــاب ـ ــات يف اجل ـيـ ــش االمــيـ ـ ــركــي،
ولـكنهــا افضـل الطــرق العطــاء معنـى
لـتـضحـيــات اجلـنــود االمـيــركــان  ،وان
الغـرض والهدف مـن عملهم هـو عراق
حر وليس معـاقبة العـدو فقط.كما ان
هنـالك هـدفـ ًا اخـر يـجب دفعه ،وعلـى
احلكـومـة العـراقيـة اظهـاره :الـتحقيق
بـشكل مختلف يف ايـة تهمة تـوجه الى
ال ـ ــسل ـ ــوك االمــيـ ـ ــرك ــي يف العـ ـ ــراق .ال

بقلم :انتوني كورديز مان
ترجمة :مفيد وحيد

يجب ان يكون للواليات املتحدة والعراق هدف مشترك :وهو اعادة
العراق الى حالة السيادة الكاملة وانسحاب القوات االميركية حاملا
ينهزم التمرد او يتم احتواؤه وتكون القوات العراقية قادرة على تولي
املهمات األمنية ..وحاملا تكون الواليات املتحدة واثقة بشكل معقول
بان العراق وصل الى درجة من االستقرار السياسي .ولكن ثمة ثمن
سيكون على القوات االميركية دفعه للحصول على فرصة جناح
حقيقي.
تـستطيع احلكـومة العـراقية اجلـديدة
ادعاء كونها مستقلة او ذات سيادة ويف
نفــس ال ــوقـت تـتجـ ــاهل الـتـحقـيق يف
االنـتهــاك ــات االمي ــركيــة .لقــد ارتكـبنــا
اخــط ـ ــاء حقــيقـي ـ ــة ،ومجـمـ ــوعـ ــة مـن
اجلنــود ارتـكبــوا ج ــرائم بـينــة .ويـجب
عل ــى امل ــواطـن الع ــراقـي م ـش ــاه ــدة ان
حك ــومـته ال تـتجـ ــاهل او ت ــؤجـل ذلك
العـتمــادهــا علـينــا .ويف الــوقـت نفــسه
نحن بحـاجة الـى فهم ان التحقـيقات
النـزيهــة من هــذا النـوع سـتنقــذ حيـاة
االميــركــان .العــراق م ــرتع لالتهــامــات
اخلـاطئـة ونظـريـات التـآمـر .واملبـالغـة
وتـ ــش ـ ــويه اجل ـ ــرائــم واحل ـ ــوداث ال ـتــي
ي ــرتكـبهــا االمـيــركـي ــون تك ــون أسلحــة
دعـايــة رئيــسيـة يف أيـدي أعــدائنـا.وان
دحـض ذلك من قبل القـضاء العـراقي
يف ـس ــر ض ــروريـ ــات املع ــرك ــة ويـبـني ان
تعــاون الق ــوات االمي ــركيــة والع ــراقيــة
ســوف يبـطل هـذه االتهـامــات ويخفف
من غلـواء االنتقـام .وهـو مينح كـذلك

م ــص ـ ــداقــي ـ ــة الـ ـ ــى جه ـ ــودنـ ـ ــا يف وقف
اشتراك قوات الشـرطة العراقية وقوى
االمــن يف االنــته ـ ــاك ـ ــات .وف ـ ــرق امل ـ ــوت
واألفعـال االخـرى الـتي تــدفع بــالبالد
ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ــرب اهـلــي ـ ـ ــة وه ـ ـ ــذا ي ـ ـ ــدعــم
الـتمـرد.الـثمـن الثــالث الــذي يتــوجب
دفـعه ،ه ـ ــو تــن ـ ــامــي ثـ ـ ــابــت يف قـ ـ ــدرة
العـراقيني علـى صنع القـرار والسلـطة
والــسيـطــرة الع ــراقيــة علــى نـشــاطــات
الق ــوات االمـي ــركـي ــة .وم ـسـتـ ــوى ذلك
يجب ان يتـرك الى الـسفيـر االميـركي
يف الع ــراق والق ــوات االمـي ــركـي ــة .ف ــاذا
ح ـ ــدث ذلـك عل ـ ــى عـجل ف ـ ــانه س ـ ــوف
يعرض االنتـصار الى اخلـطر .ول جاء
مـت ــاخ ــرا فـ ــانه سـ ــوف يع ــرض وح ــدة
ومـصــداقـي ــة العـملـيــة ال ـسـيــاسـيــة يف
الع ــراق ال ــى اخلـط ــر.وج ــزء مـن ه ــذا
االنـتق ــال س ــوف ي ـشـكل مــيك ــانــيكـي ــة
افضل لعـمليات اعـادة النظـر املشتـركة
واي ـ ــة اتهـ ــامـ ــات اخـ ــرى ض ـ ــد القـ ــوات
االمـيركـية .والـعراق يف حـالة مـن عدم

الـتــوزان ال ـشــديــد لـي ـسـمح للــسلـطــة
العراقيـة بالقبض ومحـاكمة أي متهم
ام ــي ـ ـ ــرك ــي.الشــك ان ه ـ ـ ــذا سـ ـيــكـ ـ ـ ــون
تـضحية انسـانية للـمصالح السـياسية
العـراقيـة الـتي تـرغب بـإخـراج القـوات
االمـيـ ــركـيـ ــة او خـ ــدمـ ــة مــص ـ ــاحلهـ ــا
احلــزبيــة .هـيئــات تـشــاور مــشتــركــة او
مجـمـ ــوع ـ ــات تعـني ال ـ ــواقع ،هـي أمـ ــر
ممـكــن حتـق ـيـقـه .ف ـ ـ ــان الـفـك ـ ـ ــرة مــن
محـكمــة عــراقيــة خــاصــة او مــد ٍع عــام
يرفع االتهـامات بشكل معـتبر من قبل
القـضــاء العــسكــري االمـيــركـي .وهــذا
سـيـمـنـح احلكــوم ــة العــراقـي ــة القــدرة
علـى تــوليــد ضغـط منــاسب حملــاكمـة
وال ــت ـ ـ ـ ــأك ـ ـ ـ ــد م ــن امت ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـشــك ـ ـ ـ ــاوى
واالتهــامــات ،وهـي محـط اهـتـمــامــات
امـيــركـيــة حــالـيــا .الـثـمـن االخـيــر هــو
ت ـ ــوضــيح ب ـ ــان ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة ال
تـبحـث عـن قــواع ــد له ــا يف الع ــراق بل
ستعيـنه من اجل التـوجه الـى امتالك
قوى تواجه الـتمرد وقادرة علـى الدفاع

عـن البلـد ضــد التهـديــدات االجنـبيـة.
الكـثيــر من العـراقـيني يـرون قـواعـدنـا
العسكرية احلالـية كاشارة الى احتالل
دائ ــم والـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن الـع ـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ــني
العـراقيني يتـساءلـون فيمـا اذا سنمنح
الع ــراق ق ــدرة ال ــدف ــاع عـن نف ــسه .ل ــو
اوضـحت اميـركـا عـدم نـيتهـا يف البقـاء
يف العـراق اكثـر ممـا يـريـده العـراقيـون
وحتتـاجه القـوات االميـركيـة فـان هـذا
ســيك ــون اثـب ــات ــا كـبـي ــرا مل ـص ــداقـيـتـن ــا
وعـدالتنـا  ،وسـوف يضـعف التمـرد ويف
الــوقت نفـسـه يعيــد بعـض اجلمـاعـات
ال ــى مم ــارسـ ــة العــملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
الــسلـمـيــة ب ـشـكل حقـيقـي .كل واحــدة
مـن هذه اخلطوات سـوف حتفظ حياة
االميـركــان يف النهـايـة وتـقلل من عـدد
اص ـ ــاب ـ ـ ــاته ــم .وكل واحـ ـ ــدة مــن هـ ـ ــذه
اخلطوات سوف تزيد من احتمالية ان
الـت ــضحـيـ ــات االمـيـ ــركـيـ ــة الـ ـسـ ــابقـ ــة
س ـيـك ـ ــون له ـ ــا معــن ـ ــى حقــيقــي .ولـك
واحـدة من هذه االثـمان ستـظهر بـاننا
جــادون يف ايجــاد عــراق حــر ومـسـتقل
وس ــيعــي ـ ــد الـ ــش ـ ــرف الـ ـ ــذي لـ ــطخ ــته
مجمـوعة مـن اجلنود الـذين يعـرضون
رفاقهم الى اخلطر وال يشرفونهم.

عن :الواشنطن بوست
*انتوني كورديز مان :كاتب يشغل
مقعد الري بـيرك يف مركز الدراسات
الق ــومي ــة واالست ــراتيـجيــة وص ــاحب
ك ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" احل ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
،االستـراتيجـية والـتكتيـك ،والدروس
العسكرية"

أفغانستان على الطريق الصحيح

سـرتاجتـيـــــة األركـــــان األربعـــــة الـتـي هتـــــزم الـتـمـــــرد
أثـار تصـاعــد نشـاطـات طـالبـان
اخملـاوف مؤخـرا يف أفغانـستان،
حــول مـســألــة انعــدام الـتنـميــة
فــيه ،بـ ــرغـم الـت ـ ــوسع املـت ـ ــوقع
لقـ ــوى حفــظ األمـن ال ــدولـي ــة
التــابعـة الـى  36دولــة تقـودهـا
منظمـة حلف شمـال االطلسي
،يف املـ ــنـ ـ ـ ـ ــاطـق اجلـ ــنـ ـ ـ ـ ــوبـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرق ــي ـ ـ ـ ــة الـقـلـق ـ ـ ـ ــة م ــن
افغــانــست ــان،والتـي تقع ح ــاليــا
حت ــت م ـ ــس ـ ـ ــؤول ــي ـ ـ ــة الـق ــي ـ ـ ــادة
االمـ ــريكـي ــة.ب ــال ــرغـم مــن ذلك
فـاجلنـرال البـريطـانـي املسـؤول
ديفيــد ريتـشـارد قـال بـبهجـة" :
حتـت قـي ــادتـي أفــضل ال ــرج ــال
والـن ــسـ ــاء  ،وصـ ــداقـ ــة مـثـمـ ــرة
وممتازة مع حكومـة افغانستان
 ،وه ــي ع ــن ـ ــص ـ ـ ـ ــر أس ـ ـ ـ ــاس ــي يف
اجملـتمع الــدولي ،وبــاالستفـادة
مــن ال ــتج ـ ــرب ـ ــة االم ـ ــريـكــي ـ ــة ،
فـنحـن نقــوم بــدورنــا معــا ،وقــد

وضعـت ستــراتيـحيـة دقـيقـة يف
مـك ـ ــانه ـ ــا ال ــصحـيـح  ،كل ذلـك
مي ـثـل الع ـ ـ ــوامل الـ ــصح ــيحـ ـ ــة
لـلـ ـنـجـ ـ ـ ــاح".وم ــن اجـل تـقـلـ ـيـل
م ـ ـســت ـ ـ ــوي ـ ـ ــات الـع ـنـف  ،ووضـع
اجليـش االمـريـكي حتـت قيـادة
اجنـبيــة لـم يكـن سهال .ان قــوة
حفـظ األمن الدولـية علـيها ان
تـق ـنـع االفـغ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــان ل ـ ـ ــديـهــم
مـصلحــة حـقيـقيــة يف حكــومــة
مـرحلـة مـابعـد طــالبـان .حـيث
تتـزايـد شكـوكهم بقـدرتهـا علـى
ت ــوفـي ــر اخل ــدم ــات االس ــاسـي ــة
والقانـون والنظـام .ويتسـاءلون
مل ـ ــاذا لــم يل ـم ــس ـ ــوا ش ـيــئ ـ ــا مــن
الـباليني الثالثـة من الدوالرات
التي تبـرعت بهـا الدول املـانحة
الــى افغــانــستــان .اننــا بحــاجــة
الــى استـراتـيجيـة تعـتمـد علـى
اربـعـ ـ ـ ــة اركـ ـ ـ ــان م ــن اجـل هـ ـ ـ ــزم
الـتمــرد وكـسـب االفغــان ال ــركن

االول ،اي رب ـ ـ ـ ــط األعـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
التنمـوية للبلـد مع النشـاطات
االمـنيـة .وهــذا يعنـي ان نظهـر
ان اخلـطـط املـصـمـمــة غــربـيــا
ميكنهـا نفع املواطنني هناك –
وليـس عن طـريق االسـتشـارات
ال ـ ـ ـ ــدول ــيـ ـ ـ ـ ــة فـق ـ ــط .تـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــر
ستــراتيجيـة الـتطـويـر القـومي
االفغــاني ،هـيكـليــة تـطــويــريــة
شــاملــة فكــرا منـظمــا ونتــائج
حـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  .لـ ــكـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الـ ـسـت ــراتــيجـيـ ــة تـتـبـ ــدد عـنـ ــد
االلـتق ــاء مب ــوارد افغ ــان ـسـت ــان
البـشـريـة الـضعـيفـة  ،واملـيثـاق
ال ـسـي ــاسـي الهــش  ،واالوض ــاع
املعـي ـشـي ــة املــشـ ــابه ــة الوض ــاع
القـ ـ ــرون الـ ـ ــوس ــطـ ـ ــى .الـ ـ ــركــن
الث ــاني :ســوف تــركــز املـشــاريع
الـتــطـ ــويـ ــريـ ــة يف الــبلـ ــد علـ ــى
القطاعات املرتبطـة بتأثيراتها
االقـتصـاديـة كخـدمــات الطـرق

واإلسـك ـ ـ ــان وامل ـ ـ ــاء وال ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة والـتــي يجـب ان
تـصـنف وتعلـن للحـصــول علــى
اكبر تأثير جماهيري وبطريقة
جتعل اجملـتـمع الــدولـي يــدعـم
القــضيــة بـثب ــات وليـس انـقيــاد
االفغـان خلفهـا .إن تزايـد عدد
االتفــاقـيــات امل ــوقع ــة يجـب ان
يـترافق مع الهـدوء واالزدهار و
مع جهــود التـطـويــر واالمن يف
امل ــواقع امل ـض ـط ــرب ــة ،اسـتـثـم ــر
بـفـعـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة وروج لـه م ــن قـ ـبـل
اجلنـرال ريتشـارد .فالهـدف هو
ت ـ ــوس ــيع قـ ـ ــابلــي ـ ــة احلـك ـ ــوم ـ ــة
والوصول الى غايتنا من خالل
الـطرق السلمية وليس القتال.
ان فرق اعـادة البنـاء االقليمـية
ال ــدولـي ــة ال  32الـتـي تق ــوده ــا
االدارة االمــريـكيــة ،اســاسيــة يف
تـطويـر البـنى الـتحتيـة العـامة
حـيــث تعـتـب ـ ــر ال ـ ــدلــيل امل ـ ــادي

ال ـ ـ ــذي سـ ـتـ ـتـحـقـق م ــن خـاللـه
تـلـك االتـف ـ ـ ــاق ــي ـ ـ ــات .ال ـ ـ ــرك ــن
الـثــالـث هــو إعــادة الـتـفكـيــر يف
احمل ــاوالت ال ــدولـي ــة لـتــسـ ــريح
ح ـ ــوالــي  1800مــن اجمل ـ ــوع ـ ــات
املـتبـقيــة املــسلحــة بــشكـل غيــر
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ــي .م ـ ـ ـثــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الستراتيجية تخاطر بتقويض
االسـتقــرار يف املنــاطق الهـادئـة
نـسـبيـا يف الـشمـال والغــرب من
افغ ــان ـسـت ــان .خ ــاصـ ــة بع ــد ان
فق ــدت احلك ــوم ــة وق ــوة حفـظ
االم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ــي ـ ـ ـ ــة ،الـق ـ ـ ـ ــدرة ،
واالدارة ال ـ ـســي ـ ــاســيـ ـ ــة والق ـ ــوة
العسكرية التي ستمأل الفراغ .
فـبــدال مـن ت ـس ــريح املـيلـي ـشــات
يجــب ان يك ــون الـت ــركـي ــز عل ــى
ت ــش ـ ــريـعهــم وت ـنـ ـظ ـي ــمهــم مــن
خالل سيـطرة حـكومـة مركـزية
والـدعم املالي  .يجب ان يسمح
لـالفغ ـ ــان ب ـ ــاب ـتـكـ ـ ــار حلـ ـ ــولهــم

اخل ــاصـ ــة ،وحـتـ ــى لـ ــو ت ـضـمـن
ذلـك بـعـ ــض االخـ ــط ـ ـ ــاء .فـفــي
االغلـب ســتح ــشـ ــد احملـ ــاوالت
القصـيرة االمـد للتخـلص من
الـ ــوس ـ ــائل الـ ــوحـي ـ ــدة لل ـ ــدخل
لـبعـض اجملـتـمعــات خــاصــة يف
اجلنــوب يف ظل غيــاب البـدائل
ال ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداة
احلـكومـة.الميكـن حتقيق ذلك
من دون دعـم جهــاز الـشــرطــة ،
فـ ـ ــالق ـب ــيل ـ ــة ال مت ــثل حت ـ ــدي ـ ــا
ضـ ـئـ ـيـال  ،مـجـ ـتـ ـمـع م ـ ـ ـ ــا قـ ـبـل
احلـداثـة بـفتـرة طــويلـة ،حـيث
لـ ــن ي ـ ـتـالءم مـع االس ـ ـ ـ ـ ــالـ ــيـ ــب
القـض ــائي ــة لنــا بـسهــولــة .لـكن
بـغ ــيـ ـ ـ ــاب االم ــن واحلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
اجلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــدة واحملـ ــيـ ـ ــط احملـلـ ــي
امل ــزده ــر لـن يـنـجح االفغ ــان يف
معاجلة امر حقول اخلشخاش
ال ـتــي مت ــثل  %90مــن م ــص ـ ـ ــدر
اورب ـ ـ ــا لـلـه ـ ـ ــرويــن.ق ـ ـ ــد يـك ـ ـ ــون
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الـتح ــدي االكـب ــر يف ردم اله ــوة استـطــاعــوا ان يـفعل ــوا ذلك يف
الـسيـاسيـة  -العسـكريـة ضمن افغ ــانـ ـسـتـ ــان ف ـ ــانهـم يـقلـبـ ــون
الـ ـتـح ـ ـ ــالـف .يـج ــب عـل ـ ـ ــى امم االم ـ ــور ل ــصـ ـ ــاحلهــم يف ج ــمع
منظـمة حلف شمـال االطلسي املعلـومـات اخلـاصـة يف احلـرب.
االوربـية دعم قيـاداتها بطـريقة وه ــذا يعـنـي ايج ــاد حل وسـط:
درامــاتيـكيــة عن طــريق تـقيـيم وهـو ان يـضع االوروبيـون املـزيـد
املـتــطلـب ــات اليج ــاد ن ـش ــاط ــات م ـ ـ ــن االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
عــسكــريــة قــويــة بجــانـب سمــة والــتقـيـيـم ـ ــات علـ ــى املـنــضـ ــدة
وفهم الـواليـات املتحـدة للعـالم
التطوير "الهادئة جدا ".
كمــا ويـجب ان تـصل الــواليــات اجل ــدي ــد وح ــدودهـ ــا ومكـ ــانه ــا
املـ ـتـح ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــى ذلـك احل ـ ـ ــزب فيه.
اجل ــدي ــد ب ـضـم سـت ــراتــيجـي ــة *غـريـغ ميلــز يتـرأس مـؤسـسـة
مكـافحـة الـتمـرد اخلـاصـة بهـا برينثيرت اجلنوبية  ،مقرها يف
ال ـ ــى قــيـ ـ ــادة م ـنـ ـظــمـ ـ ــة حـلف أفــريـقيــا و مــستـشــار خــاص يف
الـناتـو .يتـطلب هـزم املتمـردين قو ِة حفظ األم ِن الدولية.
كسـب تأييد الـشعب لصاحلك.
فـكـلــم ـ ـ ــا قـل ع ـ ـ ــدد الـقــن ـ ـ ــابـل
* تيرينس ماكنيم :محرر يف
والـتفـجيــرات زاد ع ــدد القلــوب
صحــيفـ ــة مـ ــؤسـ ـسـ ــة اخلـ ــدمـ ــات
والـعـق ـ ـ ــول لـ ــص ـ ـ ــاحلـك –واذا امللكية املتحدة يف لندن .

