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

رسالة مواطن اميركي

)

طـ ـبـق االصـل

ولكن العراقيني
ال بواكي هلم
تــرجـمـــة  :مفـيــد وحـيــد
ن ـش ــرت صحـيفــة نـيــويــورك تــامي ــز يف االشهــر االخـيــرة
تقاريـر تؤكـد فيهـا مقتل نحـو مئة عـراقي كل يـوم ،ثالثة االف كل
شهر ،ومقارنة مع عدد السكان بهذا الرقم يعادل مقتل ثالث مئة
الف امريكي يف الـشهر ،أي عشـرة االف يف اليوم ،فتـرى يف كليبات
التلفزيون املعتادة ويف نشرات االخبار ،انفجارات ،اطالق رصاص،
جثث ملقاة يف الشوارع ،وكـأن هذه االشياء اصبحت كليشة يومية
مثـل اخبـار الـطقـس ،وكــأن العــراقيـني ليـسـوا سـوى الـصـور الـتي
ن ـشــاهــده ــا يف الع ــاب الفـيــدي ــو ،اشخــاص يــرتــدون الـبـيجــامــات
ببـشــراتهم الــداكنـة وديـنهم اخملـتلف والكــراهيــة يف عيـونهـم وهم
يـصـرخـون بــألم علــى فقـد اعــزاء لهـم ،فهل نـبكـي معهـم ام نبـكي
عـليـهم؟ وملــاذا تــزعجــون انفـسـكم؟ نــادرا م ــا اعتــرف االمــريكــان
النفـسـهم بـأن الـواليـات املـتحــدة بلـد احلـريـة ومــواطن االبـطـال
مسؤولة عن عمليات القتل هناك.
لقـد دمرنـا كل البـنى الـتحتيـة لهم يف نـوبة مـن نوبـات االستعالء
والتـسلـط ونحـن االن غيــر قــادريـن علــى حمــايتـهم مـن انفـسـهم
دماء العـراقيني سفكت على ايـدي قادتنا الـذين بدأوا احلرب دون
قـوات كـافيـة ومـن دون خطـة ملـا بعـد احلـرب ثم مـا زاد الـطني بلـة
ارسـالنـا الى العـراق مسـؤولني اميـركان غـير اكفـاء لم يـستطـيعوا
ت ــوفيــر ابـسـط اخلــدمــات العــام ــة ،وكمــا قــال ك ــولني بــاول الــذي
ميتـلك خبـرة يف احلـروب الـى حـد مـا ،وهـو مخـتلف عن الـرئـيس
ومفكـريه الكـبار قـال الى الـرئيـس بوش اذا حـطمت الـشيء فـأنت
متــتلـكه واذا م ــزقــت مجـتــمع ــا فـ ـسـ ــوف يكـ ــون لك ،وت ـصــبح انـت
امل ـس ــؤول عــنه ،لق ــد حـطـمـت ال ــوالي ــات املـتح ــدة الع ــراق ،ونحـن
املـســؤولــون عـن الفــوضــى احلــاصلــة التـي لم نــستـطع الــسيـطــرة
عليـها ،وهكـذا يقتل كل يـوم مئـة انسـان بينمـا اكبـر قوة يف العـالم
(كما يـؤكد السـيدان رامسفـيلد وتشـيني) غير قـادرة على وقف كل
هذا املوت.
ان غـزو العراق وفق قياسـات احلروب العادلة هي حـرب غير عادلة
ولقد اراد السادة وولف وتيـز وتشيني ورامسفيلـد غزو العراق بعد
الهج ــوم عل ــى م ــرك ــز الـتج ــارة الع ــاملـي يف نـي ــوي ــورك ،بع ــد اقـن ــاع
املـواطن االمـريكي بتـورط العـراق فيـها الـى حد مـا .واصروا عـلى
ان العراقيني قـد امتلكوا اسلحة الدمـار الشامل ،وكانت حججهم
عند احلرب ،كما نعرف االن ،غير صادقة.
لم يكـن هنـالك سـبب واضـح ولم تكـن هنـالك محـاولـة السـتنفـاذ
كل الـبــدائل املـمكـنــة قـبل احلــرب ولـم يكـن هـنــالـك امل حقـيقـي
بـاالنتصـار ولم تكن هـنالك خطـة ملا بعـد احلرب ولم تكـن هنالك
قــدرة علــى مـنع كل املــاسي الـتي حــدثـت بعــد احلــرب والـتي تـنبــأ
البعض بها بسهولة النهم يفهمون العراق.
وانتـقلت احلــرب من شعـار الـى آخــر اسلحـة دمـار شـامـل اجلبهـة
اخلـطـيــرة يف احلــرب العــاملـيــة علــى االره ــاب ،وضع العــراق علــى
طــريق احلــريــة والــدميق ــراطيــة .ولـكن كـل تلك الــشعــارات ك ــانت
كـاذبـة فهـل تعمـد الــزعمـاء االمــريكـان كـل ذلك الكــذب؟ يجب ان
يـتـ ــرك هـ ــذا االمـ ــر الـ ــى ضـمـ ــائـ ــرهـم  .فـعلــيهـم ان يـعلـمـ ــوا وفق
القيـاسـات املـوضــوعيـة بــأنهـم يتـحملـون مـســؤوليــة جنــائيــة عن
عـشرات القـتلى الـذين يـسقطـون من العـراقيني كل يـوم .بل جتب
محــاكمـتهم عـن تلك اجلــرائم بــرغم عـدم تـوفـرهـا يف امـريكـا ،ان
الـضحـايـا الــذين يـسـقطـون كل يــوم ليـسـوا مجـرد ارقـام بـل انهم
انـ ــاس كـ ــان مـ ــوتهـم م ـصـيـبـ ــة لهـم والـ ــى كل مـن احــبهـم االبـ ــاء،
االطفـال ،الـزوجـات ،واالزواج ،لم يـشتـط اغلب االمـريكـان غـضبـا
علـى مــوت العـراقـيني ولـكن مـاذا لـو قـتل من االمــريكـان االعـداد
نفـسهــا منــا نحـن االميــركــان من يـبكـي علــى كـل التــراجيــديــات
الـي ــومـيـ ــة يف الع ــراق ،بـل عل ــى الـعك ــس كل مـ ــا يهـمـنـ ــا ان يك ــون
الطقس يف بالدنا لطيـفا حتى نهاية االسبوع .هل ترى دماء على
ايدي االميركان؟ وثانيـة يجب ان يترك اولئك الى السماء ،ولكن
القيـاسـات املـوضـوعيـة تـرى من الـصعب ان اؤلـئك غيـر مسـؤولني
عن اجلـرائم اجلمـاعية النهـم سمحوا النفـسهم بان يخـدعوا من
قبل قادتهـم عن كل ذلك ،وكيف لهم ان يـروا اجلرائم املـستمرة يف
العـراق وال يـشعـروا بـالــذنب؟ كـيف ستـشعـر لــو امتال ْالـشــارع من
دمــاء ابـنك او ابـنـتك وكــان ابــوك يف امل ـسـتــشف ــى بعــد ان قـطعـت
ساقه؟ لـن نسمـح النفسنـا ان نحزن علـى الم العـراقيني الن ذلك
يعني البكاء بحرقة بدموع مذنبة كل يوم.

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

افتتاحية كرستيان ساينس مونيتر

إعالن العفو عن املتمردين يف العراق أم زيادة عدد القوات؟
ترجمةاملدى
مـن املفهــوم جـيــدا بــالـن ـسـب ــة للـمـتـتـبعـني لل ــوضع
العـراقي بـان يـركـزوا علـى االمـن ،خصـوصـا عنـدمـا
تصل عـمليــات القتل الـى  100يف اليـوم .ينـبغي ان
يـتـم الـت ــركـي ــز ايـض ــا عل ــى خـط ــة ج ــدي ــدة الع ــادة
املصـاحلـة بني االطـراف العـراقيـة بـاعالن العفـو .و
كـان عـرض العفـو قـد اعلن الـشهـر املـاضي مـن قبل
رئيس وزراء العـراق اجلديـد ،نوري املـالكي .ويف يوم
الـسـبت ،اجـتمعـت جلنـة وطـنيــة من قـادة مخـتلف
الـشــرائح الــسيــاسيـة و الـديـنيـة أول مـرة_ بــرغم
عدم مشـاركة بعض القادة  .فهم يقـولون بان العفو
لم يـذهب بعيدا لكي يـشمل املتمردين الـذين قتلوا
االجــانـب .سـتكــون الـتفــاصـيل الـنهــائـي ــة للخـطــة
حـاسمـة بـالنـسبـة للـسالم متـامــا مثل عـدد القـوات
االم ــريكـي ــة يف العــاصـم ــة .ان العفــو ميـثل خـطــوة
اخـ ـ ــرى يف مح ـ ــاول ـ ــة ت ـ ــوح ـيـ ـ ــد الع ـ ــراق مــن خالل
التسـويات السيـاسية -التي سـتكون اكثر تـاثيرا من
استخـدام القـوة .فـالـرصــاص ال يكـسـب القلـوب .و
لكن القلـوب املفتـوحـة بـامكـانهـا ان تـفعل ذلك .لم
يتـم حتقـيق خـطـوة كـبيـرة لـلمـصـاحلـة اال يف هـذا
العــام بـتــشكـيـل حكــومــة مـتــوازنــة طـبقــا لــدسـتــور
يحظـى بدعـم شعبي .ومـا زالت هـنالـك حاجـة الى
التـســويــات حــول املـط ــالب الـسـنيــة املـتبـقيــة ،مـثل
ال ـت ـ ــوزيـع الع ـ ــادل لع ـ ــائ ـ ــدات الــنفــط .و اخل ـط ـ ــوة
الـنهــائيــة النهـاء الـتمــرد و حل املـليــشيـات سـتكـون
بـ ــاعالن الـعفـ ــو .ففـي ال ــشهـ ــر الق ــادم ،سـت ـس ــاع ــد
اجلـامعـة العــربيـة يف رعـايـة مـؤمتــر املصـاحلــة بني
اجملموعات الـعرقية و الـدينية يف العـراق .و بامكان
االمم االخـرى الـتي مــرت بنـزاعــات اهليـة ان تقـدم

منــاذج اخ ــرى مخـتلف ــة للعــراق يف مــوازنــة مـطلـب
العــدال ــة مع احلــاجــة الــى املـصــاحل ــة .و ان العفــو
الــذي يعقـب النــزاع ،مـثل ذلك الــذي مـنح للـجنــود
الهـاربني بعـد احلـرب االهليـة االمــريكيـة او احلـرب
العاملية الثـانية ،هو اسهل بكثيـر من عملية الصفح
يف اثنــاء النــزاع .سيـحتــاج العــراق الــى احلــرص يف
عمـليــة اخـتيــار اي من املـتمــرديـن ينـبغـي ان يعفــى
عـنهـم و اي مـنهـم يـنـبغـي معــاقـبـتهـم .لغــايــة هــذه
الفتــرة لم يـشـمل العـرض ســوى " اولئك الـذيـن لم
يـســاهمــوا يف اعمـال اجــراميـة او ارهــابيـة و جــرائم
احلـ ــرب و اجلـ ــرائـم ضـ ــد االنـ ـسـ ــانـيـ ــة ".و هـ ــذا قـ ــد
يــستـثنـي العـديــد من املـتمـرديـن و لكـن ليـس آالف
املسـانـدين الـذيـن يعملـون من خلف الـستـار .تـزعم
احلكـومـة أن سـبع مـجمـوعـات عـسكـريـة سـنيـة قـد
طلـبت املزيـد من التفـاصيل .و هذا اجنـاز للجميع.
ففـي االقـل ،تق ــدم مــثل تـلك املـب ــادرات امل ــزي ــد مـن
املـعلـ ـ ــومـ ـ ــات الـ ـ ــى احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة عــن انـ ـ ــواع و اعـ ـ ــداد
املـتمــرديـن .و ستـحتــاج املـليــشيــات  ،ايـضــا ،الــى ان
تـتقــدم بـطلـب العفــو ،و هـي اخلـطــوة الـتـي يـنـبغـي
ل ــرجل الــديـن علـي ال ـسـي ـسـتــانـي ،بــاعـتـبــاره اقــوى
شخصية دينية يف العراق ان يشجعها .يبدو انه من
املـسـتحيل يف هـذه اللـحظــة أن تتخلـى العـديــد من
املليـشيــات عن اسـلحتهـا يف القــريب العــاجل .دعنـا
نلقي مجـرد نظـرة علـى العملـية الـبطيـئة اخلـاصة
بنــزع األسلحــة يف شمـال ايــرلنـدا .و لكـن كمـا قـال
رئـي ــس الـ ــوزراء املـ ــالـكـي ،بـ ــان الـعفـ ــو" هـ ــو اجلـ ـسـ ــر
الوحيد و نقطة التقاطع التي ميكن من خاللها ان
نصل الـى شاطيء االمان الـذي يوحد ابـناء الشعب
الع ــراقـي ،يـنهـي ح ــال ــة العــنف ،يق ــدم االسـتق ــرار و

يــضع حـ ــدا ألفك ــار الـتـمـيـي ــز بـني الـب ـش ــر طــبق ــا
للطـائفـة ،احلـزب الـسيــاسي ،او العـرق ".قـد يبـدو
مــن الغ ـ ــراب ـ ــة يف انه يف خ ـضــم عــمل ـي ـ ــات العــنف
اجلـاريـة  ،يقـوم الـسيـد املــالكي بـدعـوة العـراقـيني
الــى ت ــوحيــد امـتهـم املمــزق ــة عن طــريق"االخــوة و

احمل ـبـ ـ ــة ".و يف ان يـ ـ ــرى العـ ـ ــرب مــن الـ ـطـ ـ ــائف ـتــني
مـسـتقـبلـهم مــرتبـطــا مع بعـضـهم ،فــان ذلك ميـثل
قفــزة الــى االمــام .و ان االعـالن عن "جـســر" العفــو
قد يساعدهم يف القيام بذلك.

عدد من املشتبه بهم صور ة من االرشيف

حـــسـنـي مـبــــارك " ال يــــوجــــد ضــــوء يف هنــــايــــة الـنـفق"
تــــرجـمــــة فــــاروق الـــسعــــد

يقول احلليف العربي الكبير
للواليات املتحدة إلى التامي بان
رد الفعل األمريكي على األزمة
اللبنانية كان " ضئيال جدا ،متأخرا
جدا" و يكشف عن محاوالت مصر
يف التوسط.
الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس املـ ـصـ ـ ــري حـ ـ ـس ـنــي م ـبـ ـ ــارك ،
الـ ــوسـيــط الـ ــرئـي ــس يف الـن ـ ــزاع العـ ــربـي-
اإلسرائيلي الذي ستمر  25عاماً ،يعبر عن
عدم رضـاه عن الـطريـقة الـتي تتعـامل بـها
إدارة بـ ــوش مع الـنـ ــزاع يف لـبـنـ ــان .ففـي رد
مـكتــوب علــى أسـئل ــة التــامي  ،ق ــال مبــارك
بـان االجتماع الـطارئ مع املبعـوثني العرب
الـذي ضـيفته وزيـرة اخلـارجيـة كـونـدوليـزا
رايــس يف روم ــا يـ ــوم األربع ــاء ق ــد ف ــشل يف
وقف ن ـ ــزيف الـ ــدم .و يف الـ ــوقـت الـ ــذي لـم
يـنـتق ــد فـيه ب ـشـكل مـب ــاش ــر رفـض الـبـيـت
األب ـي ــض ال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى ال ـ ــوقـف الف ـ ــوري
للهجـمات اإلسـرائيليـة علـى لبنـان ،إال انه
قـ ــال أن األزمـ ــة"كـ ــان ميـكـن احـتـ ــواؤهـ ــا يف
مـ ـ ــرحلــته ـ ــا األول ـ ــى" و ط ـ ــالــب ب ـ ــان يـقف
اجملتمع الـدولي " وقفة دبلومـاسية جادة و
ع ـ ـ ــاجلـ ـ ــة ل ـتـحق ــيق ال ـ ــسالم و األمــن .وان
احلملـة اإلسـرائيليـة يف لبنـان ،كمـا يقـول
مبـارك " قـد ذهـبت بـعيـدا جـدا" و " أثـارت
املـزيـد من الغـضب داخل العــرب ،املسـلمني
و يف ك ــافـ ــة أنحـ ــاء الع ــالــم ".و بخ ـص ــوص
عمليـة السالم االشمل يف الـشرق األوسط،
فـ ـ ــانه ق ـ ــد ع ـب ـ ــر عــن ت ـ ـشـ ـ ــاؤمه حـ ـ ــول حل
االزمــة ".ليــس هنـالـك من ضــوء يف نهـايـة

ال ـنـفق" ك ـم ـ ــا قـ ـ ــال .ويف املقـ ـ ــابل ـ ــة ،كـ ــشف
مـبـ ــارك اي ـضـ ــا عــن تفـ ــاصــيل الـ ــوسـ ــاطـ ــة
املـصـريـة الـتي كـادت تـضع حــدا لتـصـاعـد
االزمـة يف الـشـرق االوسـط قبل ان تـنتـشـر
مــن قـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ــزة الـ ـ ــى ج ــبهـ ـ ــة اسـ ـ ــرائ ــيل
الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة يف  12متـ ــوز .وقـبــيل انـ ــدالع
امل ـ ــواجه ـ ــات يف لـبـن ـ ــان ،كـم ـ ــا ق ـ ــال ،ك ـ ــادت
اخملـابــرات املصـريــة ان تنـجح يف التــوسط
الب ـ ــرام صـفقـ ـ ــة الطالق س ـ ــراح اجل ـن ـ ــدي
االس ـ ـ ــرائ ـيـلــي ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـ ـطـف مــن ق ـبـل
منـظمـة حمـاس الفلـسـطيـنيـة من غـزة .و
لكـنه قــال بــان" طــرفــا ث ــالثــا معـينــا" -يف
اشارة واضحـة الى قـائد حـماس يف املـنفى
خـالـد مـشعل و الـنظــام السـوري يف دمـشق
الذي يـدعمه "-قد افـشل تلك احملاوالت".
كمـا كـشـف ايضـا عـن قيـامه بـالـطلـب من
الــرئيـس الـســوري بـشــار االســد بــالتــدخل
ل ــدى ح ــزب اهلل الطالق س ــراح اجلـن ــديـني
االســرائيـليـني اللــذين اســرهمــا حــزب اهلل
الشعــال الـقتــال يف لـبن ــان .و لكـن مبــارك
اشـار الى انه لـن ينضم الـى قيام الـواليات
املتحدة بدفع العرب لـلضغط على سوريا،
ال ـسـن ــد ال ــرئـي ـسـي حل ــزب اهلل ً مع اي ــران،
ق ــائال"ان احمل ــاوالت لع ــزل س ــوري ــا تعـطـي
نتــائج معـاكـسـة ".و علـى ايـة حــال ،انتقـد
مـب ــارك ح ــزب اهلل لـلعــبه دور "دولـ ــة داخل
دول ـ ــة" و ت ـ ــذم ـ ــر مــن ان مع ـ ــارض ـ ــة اي ـ ــران
للـسالم العــربي االسـرائـيلي" قـد ادى الـى
بــروز مــزي ــد من الـتعـقيــدات علــى الــوضع
املعق ــد اصال ".اص ــدر مـب ــارك مالحـظ ــاته
يــوم اخلـمـيــس يف اجــاب ــات مكـتــوب ــة علــى
اسـئل ــة ق ــدمـت له مـن قـبل الـت ــامي ح ـسـب
طلـب مـكـتـب الـ ــرئـيـ ــس .مقـت ــطفـ ــات مـن
املقابلة:
التامي :ما دور مصر يف االزمة؟
مـبـ ــارك :لقـ ــد بـ ــدات جهـ ــودنـ ــا مـن الـيـ ــوم

االول .كـ ــان هـنـ ــالـك وفـ ــد مـن اخملـ ــابـ ــرات
املـص ــري ــة ق ــد ارسل ال ــى غ ــزة .و كـن ــا عل ــى
وشـك اب ـ ــرام صـفق ـ ــة ل ـت ـ ــسل ـيــم اجل ـن ـ ــدي
اخمل ـت ــطف ال ـ ــى ال ـ ــرئ ـيـ ــس الـفل ـ ـس ـط ـي ـنــي
محـم ــود عـب ــاس او ال ــى مـص ــر .وعل ــى اي ــة
حال ،ادى تـدخل طرف ثـالث الـى اجهاض
جه ــودن ــا .لــم نفق ــد االمل .فل ــديـن ــا سـبـب
لالعـتقــاد بــان الـت ــوصل ال ــى اتفــاق الزال
ام ـ ــرا ممـك ـن ـ ــا .و ه ـ ــذا شــيء عل ـ ــى غ ـ ــاي ـ ــة
االهـمـيـ ــة النه ــاء الـتــصعـي ــد االس ــرائـيلـي
احل ــالي يف غــزة و البقــاء ف ــرص استـئنــاف
محادثات السالم حية.
التامي :و ماذا بخصوص حزب اهلل؟
مبــارك :بعــد بـضع ســاعــات مـن اختـطــاف
اجلنديني االسرائيليني من قبل حزب اهلل،
قـمـت ب ــارس ــال وزي ــر اخل ــارجـي ــة امل ـص ــري
احمـد ابـو الغـيط الـى دمـشق .و قــام بنقل
رسـالـة الـى الــرئيـس الـسـوري بـشـار االسـد
محـذرة ايــاه من خـطـورة الــوضع و طــالبـة
منه التـدخل لـدى حزب اهلل الطـالق سراح
اجلـنديني االسـرائيليني .اسـتمرت جهـودنا
مع شــرك ــائنــا االقلـيمـيني و ال ــدوليـني من
اجـل ايق ــاف الـتــصعـي ــد احل ــالــي .ابقـيـن ــا
ق ـن ـ ــوات ـنـ ـ ــا مف ـت ـ ــوح ـ ــة مـع الل ـب ـن ـ ــان ـيــني و
االس ــرائـيلـيـني اض ــاف ــة ال ــى ال ــسع ــوديـني،
االردنيني ،االمـريكـان ،االوربيـني ،الروس و
االمم املتحدة.
التامي :ما الذي ينبغي عمله؟
مبــارك :تـتجه لـبنــان الــى الــوقــوع يف ازمــة
انسانيـة .وان العمليات العـسكرية لن حتل
مـ ـش ـ ــاكل اسـ ــرائـيـل مع حـ ــزب اهلل .ف ـ ــوقف
اطالق الـن ــار الف ــوري يحـظ ــى ب ــاالول ــوي ــة
القـصــوى .و ان وقف الـعمـليــات الع ــدائيــة
قد يخلق البيئة التي تساعد على معاجلة
هــذه املـشــاكل بـطــريقــة صــريحــة .و يـجب
وضع حـ ــد ل ــسفـك الـ ــدمـ ــاء و لـلخـ ـسـ ــائـ ــر

ال ـب ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـتــي حت ـ ـ ــدثه ـ ـ ــا الع ــمل ـيـ ـ ــات
االسـ ــرائــيلـيـ ــة .لقـ ــد ف ــشل اجـتـمـ ــاع رومـ ــا
للــمج ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ــدول ـي ـ ــة ح ـ ــول ل ـب ـن ـ ــان يف
ال ـت ـ ـ ــوصل الـ ـ ــى ذلــك الهـ ـ ــدف .و ان لـ ـ ــدى
مجلــس االمـن دورا يقـ ــوم به و يجـب علـيه
ان يقوم بواجباته.
التامي :ماذا وراء االزمة؟
مـبــارك :ان لـب امل ـســالــة يـتج ـس ــد يف تعـثــر
عـملـي ــة ال ــسالم .فـيـنـبغـي انع ــاش عـملـي ــة
الــسالم و ان تـت ــوصل الــى نـتـيج ــة نهــائـيــة
نــاجحــة و بــاســرع م ــا ميكـن .و بهــذا فقـط
ميكـن احملــافـظ ــة علــى االمـن و االسـتقــرار
لـلجـمــيع و لـكـل بلـ ــد يف الـ ـشـ ــرق االوســط،
بـضمـنهـا اســرائيـل .ان عمـليــات التـصـعيـد
الراهـنة يف غـزة و لبنـان هي مجـرد اعراض
للـوضع املـستـعصي غـير املـستـقر يف الـشرق
االوس ــط .فلــم يحـ ـ ــدث تقـ ـ ــدم بخـ ـص ـ ــوص
خارطـة الطـريق .و ان التصـور القائـم على
دولـتني الــذي اعلن مـن قبل الــرئيـس بـوش
لم يتـحرك قيـد امنلة .و ركـد مسـار السالم
االســرائـيلـي-الـســوري امــا مع لـبـنــان فقــد
تـوقف بسبب مـشكلة مـوضوع مـزارع شبعة.
ال يـوجـد ضـوء يف نهـايـة الـنفق .و هـذا قـد
اثــار عمليـة احبـاط كبيـرة يف جـميع انحـاء
املنطقة و قاد الى مثل هذا التصعيد الذي
نشهده هذه االيام.
الـتامي :ما الـدور الذي تلعبه كل مـن سوريا
وايران؟
مـبـ ــارك :ان سـ ــوريـ ــا هــي بلـ ــد عـ ــربــي مهـم
يـ ـسـ ــاهـم االســتقـ ــرار فــيه بـ ــاالســتقـ ــرار يف
املـنــطقـ ــة بـ ــرمــتهـ ــا .نحـن نــبقـي قـنـ ــواتـنـ ــا
مف ـتـ ـ ــوح ـ ـ ــة مع دمـ ـ ــشق و ان الـ ـ ـسـ ـ ــوريــني
يـستجيبون لـنصائحنـا و طلباتنـا على قدر
مـا يـستـطيعـون .وان محـاوالت عـزل سـوريـا
سيكـون لها نتائج عكسية .و ان الطموحات
الـسوريـة لتحـرير مـرتفـعات اجلـوالن يجب

ان تتحقق و تنفذ.
الـت ـ ــامي :هل تــتفـق عل ـ ــى ان اي ـ ــران تق ـ ــوم
بلعب دور اكثر جزما يف الشرق االوسط ،و
على حساب الدول املعتدلة كمصر؟
م ـب ـ ــارك :ان امل ـ ـس ـ ــال ـ ــة ال تــتعـلق " مب ـ ــدى
اجلــزم" الــذي يكــون عـليــة دور مــا .بل هــو
"م ــدى ايجــابـيـته ".ان خـيــار مـصــر هــو يف
القيـام بدور املسـاهم االيجابـي و البناء يف
الـ ـ ـ ـسـالم يف الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق االوس ـ ــط ،االم ــن و
االسـتقــرار .ال ميـكن لــدور اخــر ان يجــري
علـ ــى حـ ـسـ ــاب م ـصـ ــر و ال ـ ــدول املعـتـ ــدلـ ــة
االخ ـ ـ ــرى يف امل ـنـ ــطق ـ ـ ــة .و ال ميـكــن الي ـ ـ ــة
تـرتيبـات امنـية اقلـيميـة ملنطقـة اخلليج و
الـشــرق االوسـط ان تـتجــاوزنــا او ان تقــوم
بـتهـميــشنــا .لقــد زاد املــوقف الــذي تـبنـته
ايـران مـن تعقيـد الـوضع الـذي هـو معقـد
اصال يف املنطـقة .كما نـامل ان تقوم ايران
بـ ــاســتخـ ــدام نفـ ــوذهـ ــا علـ ــى اجملـمـ ــوعـ ــات
املتـطـرفـة و الــراديكــاليــة يف املنـطقــة ،من
اجل شرق اوسط اكثر امنا و استقرارا.
الـت ــامي :كـيف تـنـظ ــر ال ــى حـم ــاس وح ــزب
اهلل؟
مبــارك :كـالهمــا بحــاجــة الــى اعــادة نـظــر
ب ـسـيــاس ــاتهـم ــا و تكـتـيك ــاتهـم ــا .و كالهـمــا
يـحتــاجــان الــى اعــادة تـقيـيم اربــاحـهمــا و
خـ ـسـ ــائـ ــرهـم ـ ــا .وكالهـمـ ــا مـ ـسـ ــؤوالن عـن
دوائـرهمـا االنتـخابـية .هـنالـك الكثيـر من
ال ــدروس الـتــي يجـب تـعلــمه ــا مـن االزم ــة
احلاليـة .امل ان يتعض قـادتهمـا من اجل
الــشعبـني الفلـسـطيـني و اللـبنـانـي .فعلـى
حمـاس ،و جـميع الـفصــائل الفلـسـطيـنيـة
االخـ ــرى و ابـ ــو مـ ــازن ان ي ــضعـ ــوا جـ ــانـبـ ــا
خالفــاتـهم و ان يـتحــدثــوا بـصــوت واحــد.
علــيهـم ان يـثـبـتـ ــوا بـ ــان هـنـ ــالـك شـ ــريـك ـ ـاً
فلـسطـينيـاً مـوجـوداً قـادراً علـى التفـاوض
مع اســرائـيل ح ــول التــوصل الــى تـســويــة

سلميـة.اما بـالنـسبـة الى حـزب اهلل ،انهم
جـزء من نـسيـج الشعـب اللبنـاني .و علـى
اية حال ،ال يجـب ان يسمح الحد باقامة
دولــة داخل دولــة ،ال يف لـبـنــان و ال يف اي
مكان اخر.
التـامي :كيف تـنظـر الـى رد فعل اسـرائيل
على هجوم حزب اهلل؟
مبـارك :غيـر متـناسـب ،هذا اقل مـا اقوله
عـنـه .لقـ ــد ادى الـ ــرد االسـ ــرائــيلـي الـ ــى
تـ ـ ـ ــوجـ ـيـه عـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة جـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ــد
الفل ـسـطـيـنـيـني و اللـبـن ــانـيـني .ان سـفك
الـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــاء و الـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـب ـ ـبـه
الس ــرائـيلـي ــون ق ــد ذهـب بعـي ــدا ج ــدا .ان
هـذا الـرد االســرائيلـي غيـر املـتنــاسب قـد
اثــار مــوجــة مـتـنــامـيــة مـن الغـضـب بـني
العـ ـ ــرب  ،امل ـ ــسل ـم ــني و يف كل مـكـ ـ ــان مــن
العــالـم .و ان م ـســألــة الــرهــائـن يجـب ان
يتـم التعـامل معهـا بـحكمـة كـبيـرة وحـذر
شديد.
التـامي :مـا رأيكـم بشـأن الكـيفيــة التي رد
بهـا اجملـتمع الــدولي و الـواليــات املتحـدة
على االزمة؟
مبــارك :متـاخـر جـدا .كـان ميكـن احتـواء
املـ ــوقف يف م ــراحـله املــبك ــرة .و ب ــدال مـن
ذلك ،سـمح له بـالـتفــاقم ،و لـم يبـذل اال
القليل من اجلهـد ضمن و خـارج مجلس
االمــن  .و لقـ ــد حـ ــان الـ ــوقـت بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
جمللـس االمـن الن يتـحمل مـسـؤولـيته يف
صـيــانــة الــسلـم العــاملـي و االمـن .و علــى
الـواليات املـتحدة و الـدول االخرى دائـمة
الـعضـويــة ان تتـحمل مـسئـولـيته خـاصـة
به ــذا اخلـص ــوص .وان وقف ــة ج ــدي ــة مـن
قـبل اجملـتـمع ال ــدولـي هـي ام ــر ض ــروري
جــدا .وان مـصــر جــاه ــزة ،راغبــة ،قــادرة و
تتطلع للمساهمة يف مثل هذه اجلهود.

