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مواقـــف

NO. (780) Ths. (28) September

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

)

طبق االصل

كفانا اعتذارات
عن :آن ابليباوم
ترجمة :مروة وضاء
لقــد قــام فــدائـي ــون فل ـسـطـيـنـيــون غــاضـبــون
بــالهجــوم علـى سـبع كنـائـس يف غـزة والـضفـة
الغربية محطمني اثنتني منها .ويف الصومال
قـتل رجــال مــسلحــون راهبــة ايـطــاليــة مــسنــة
رميا بالرصـاص ودعا رجال الدين االصوليون
يف قطـر الـى "يـوم للتـعبيـر عن الغـضب" دعـوا
املـسلـمني فـيه "ملقــاطعــة" البـابــا واتبــاعه .ويف
تـركيـا ومـاليـزيــا دان السـاسـة املـسلمـون البـابـا
واصفـني اعتذاره "بغير الكايف" .وكل ذلك الن
البـابـا بنـدكـت السـادس عشـر اقتبـس يف اثنـاء
حـديثه بجـامعـة ريغنـسبيـرغ قـوال المبـراطـور
بيــزنطـي منـذ اكثـر من  600عــام مضـت داعيـا
االسالم بالعقيـدة التي "نشرت بالسيف" .لقد
مررنا مبثل ذلك املوقف من قبل عندما قامت
احـتجــاجــات وتـظــاهــرات ممــاثلــة يف الــشتــاء
املاضـي على الـرسوم الـكارتـونيـة يف الصحـافة
الــدمن ــاركي ــة نتـجت عـنه ــا اعتــذارات ممــاثلــة
بــالــرغـم مـن ان اعـتــذارات الـبــابــا تـبعـث علــى
ال ـ ــده ـ ـش ـ ــة اك ـث ـ ــر مــن اع ـت ـ ــذارات احلـك ـ ــوم ـ ــة
الــدمنــاركـيــة .حـيـث الميكـن الحــد ان يـتــذكــر
بـوضــوح اعتـذار اي بـابـا ســابق عن اي امـر يف
مثل تلك الشـروط احملددة والحتـى جون بول
ال ـث ـ ــان ــي املق ـ ــرب م ــن اجهـ ـ ــزة االعالم :ال عــن
االس ــتقـ ـصـ ـ ــاء وال عــن اضـ ــطهـ ـ ــاد غـ ـ ــال ــيلـ ـ ــو
وب ـ ــال ـت ـ ــأك ـي ـ ــد ل ـيـ ــس عــن تـعلــيق مل ـ ـس ـتــمعــني
اكادمييني يف مدينة املانية غير ذات اهمية.
تل ــت ردود االفعـ ـ ــال الغ ـ ــرب ـيـ ـ ــة عل ـ ــى "غـ ـضــب
املسلمـني" أمناط مشـابهة ايضـا .حيث دافعت
بـعـ ــض ال ـ ـصـحـف الـغ ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة عــن زم ـيـل ـتـه ـ ـ ــا
الـدمناركـية حتـى باعـادة نشـر الرسـوم _-لكن
اخـ ــريـن ومـن بـيــنهــم الفـ ــاتـيـكـ ــان هـ ــاجـمـ ــوا
الــدمنــارك بـسـبب هــذه الــرســوم املهـينــة .دافع
بعض الـكاثـوليك الـبارزيـن عن البـابا الـيوم -
اال ان اخــريـن ومن ضـمنـهم ب ــالت ــاكيــد بعـض
الدمنـاركيني تـذمروا من أن عـبارته كـان يجب
ان تـكـ ــون اكـثـ ــر دقـ ــة او لـم يـكــن يج ـ ــدر به ان
يقـولهـا مـطلقـا .وذلك لـيس بـاالمـر املفـاجئ:
فــالغ ــرب ليـس ــوا ممن اليـهتـم بحــريــة الفــرد.
حيـث اليشعر الصحفيون يـساريو امليل بنفس
شعـ ــور زمـالئهـم الـيـمـيـنـيـني فـ ــال ـصـحفـيـ ــون
ال ـيـ ـ ـسـ ـ ــاريـ ـ ــون الي ـتـفق ـ ـ ــون مع ال ـي ـم ـي ـي ـنــني
وبـالعكـس .كمـا وليـس كل املـسيحـيني نــاهيك
عن كل الكاثـوليك وحتـى الكاثـوليك االملان -
مـتفقـني مع الـبــابــا وبــالـطـبع هـم اليــرغـبــون
بالدفاع عن كل اقتباس اكادميي يصدر عنه.
ولـســوء احلـظ فــان اولـئك املـتعـصـبني ال ــذين
يحرقـون السفـارات والكنـائس اليـدركون تلك
املميزات غيـر امللحوظة .وقد مينعـوننا جميعا
من رد مفيـد ملوجـات الغضـب والعنف املعـادية
لـلغ ـ ــرب تلـك والـتـي ت ـضـم ت ـ ــدريجـيـ ــا اجـ ــزاء
جــديــدة مـن العــالـم االسالمـي .ومن الــواضح
جـ ـ ــدا ان ج ــملـ ـ ــة االع ـتـ ـ ــذارات وال ــنقـ ـ ــاشـ ـ ــات
العـشــوائيــة -الـتي تــوحي بــأن علــى البــابــا ان
يقـول كذا ورئـيس الـوزراء الدمنـاركي ان يفعل
ك ــذا -لهــا غـيــر مــؤئــرة وواهـي ــة :فال احــد مـن
رج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدي ــن االص ـ ـ ـ ــولـ ـي ــني قـ ـبـل بـ ـتـلــك
االعـتـ ــذارات الغ ــربـي ــة وال اح ــد مـن اتـبـ ــاعهـم
االصــولـيـني يقــرأ الـصحــافــة الغــربـيــة اصال.
ب ـ ــدال مــن ذلـك فـعل ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــة والـك ـت ـ ــاب
واملفكرين الغرب التوقف عن االعتذارات -وان
يبدأوا باالحتاد.
وبذلك انـا الاعني اننـا يجب ان نـسرع للـدفاع
او حتلـيل تـلك اخلـطـب ــة املعـيـنــة .فــانــا اتــرك
ذلك لـلمتخـصصني بـالنظـريـة البيـزنطيـة- .
نـستـطيـع ان نتحــد جمـيعنـا يف دعـمنـا حـريـة
التعـبيـر -فبـالـطبـع يسـمح للبـابـا بـاالقـتبـاس
من نـصــوص القــرون الــوسـطــى-والـصحــافــة.
وميكننـا ايضا االحتـاد وبصوت عـال يف ادانتنا
العنف واالعتـداءات غير املـبررة على الـكنائس
والسفـارات والراهبات املسـنات .وبكلمة "نحن"
ان ــا اعـنـي هـن ــا الـبـيـت االبـيــض والف ــاتــيك ــان
وح ـ ــزب اخل ـض ـ ــر االمل ـ ــانـي ووزارة اخل ـ ــارجـي ـ ــة
الفــرن ـسـي ــة وحلف الـنــاتــو والــسالم االخـضــر
واخبـار اللوموند والفوكس -ومؤسسات الغرب
اليـسـاريــة واليـميـنيـة ومــا بيـنهمـا .يف الــواقع
تبــدو تلـك املب ــادئ اوليــة ج ــدا -فنـحن ن ــدعم
حـريـة الكالم ونــرفض العـنف غيـر املبــرر-لكن
منذ يـوم خطبـة البابـا ال اعتقد انـي سمعتهم
يـتحــدثــون بـصــوت واحــد .بل بــدال مـن ذلك
اضـاعـوا الكـثيـر من الـوقـت يف حتليـل القصـد
مـن وراء القــول او مــاذا كــان يجـب ان يقــال او
ميكن ان يقوله لو اعطي نصيحة افضل.
فـكل ذلك خــارج عن مـســار املــوضــوع حيـث لم
يقل البابا شيئا اطالقا وكان مقاربا او يساوي
العـب ــارات الق ــاسـي ــة والـتـط ــرفـي ــة واملـتعـصـب ــة
واملفعـم ــة ب ــالك ــراهـي ــة الـتـي تخ ــرج مـن اف ــواة
االئمـة ورجـال الـديـن املتـعصـبني كل يــوم عبـر
أوروب ــا والع ــالـم االسالمـي ولـم ي ـسـتـث ــر اي رد
فعل غربي مـطلقا .لكن رمبـا حان وقت ذلك :
فعنـدما تصـدر العربيـة السعـودية كتـابا يـأمر
الوهابيني املسلمني "بكره" املسيحيني واليهود
واملـسلـمني غيـر الـوهـابـيني فعلـى سبـيل املثـال
ملـاذا اليـديـنهم الفـاتيكـان واملعمـدان اجلنـوبي
واحلبـر االكبـر البـريطـاني ومجلـس العالقـات
االمريكية االسالمية -بشكل مماثل؟
رمب ــا انـه امل ك ــاذب :ف ــالـي ــوم الـ ــذي ميكـن ان
يـصـدر فـيه الـبيـت االبيـض والـسالم االخـضـر
خطابـا مشتركـا هو يوم بعـيد بالفعل .لكن اذا
مـا استمـرت تعليقـات الـزعمـاء الغـرب نـاهيك
عــن االفالم والـكـتـب والــتقـ ــالـيـ ــد والقـيـم -يف
اشعال العنف فانا الاشعر بانني اطلب الكثير
من الغـرب بـالـكف عن قــول كلمـة اسف وبـدال
من ذلك االحتاد يف الوقت املناسب.
ان املـتعصبـني الذيـن يهاجـمون الـبابـا يحدون
مـن حق اتبــاعهم يف حـريـة الكالم .وأنـا ال أَرى
ملــاذا يـجب أَن نـسـمح لـهم بـتحــديــد حـقنــا يف
حرية الكالم ،أيضاً.
عن :الواشنطن بوست

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

جنودنا يدفعون دماءهم ثمناً إلخفاقات احلكومة

بقلم  :السير مينزيس كامبيل.
ترجمة  :هاجر العاني.

ما نراه يف افغانستان
هو نتيجة ألكثر من اربع
سنوات من جتاهل
اجملتمع الدولي ،وملدة عامني
عقب الغزو الذي وقع عام 2001
كان الناتو حبيس كابول وأًفسـِدت
احلملة املضادة للمخدرات بشكل
أخرق ومت تهميش اعادة
االعمار.

ومت تركيـز قوات الواليات املـتحدة ليس على
ت ــوسـيع أمـ ــر احلك ــوم ــة بـل عل ــى اص ـطـي ــاد
االرهـابـيني ،وقـد كـان الــدعم مـن اجلمــاهيـر
االفغـ ــانـيـ ــة ضـ ــائع ـ ـاً وأصـبـح نفـ ــاذ ب ـصـيـ ــرة
االحتالل متأصالً.
وألربع سـنوات مـتواصلـة وعقب قـرار امريـكا
بـالكف عن وجـودها يف افـغانـستـان وبال ريب
نـزوالً عند طلبهـا قمنا بـألتزام متـزايد ،وقد
ادّع ــى رئيــس وزرائنــا أنه"اذا أردنــا أن نـصــون
طـريقـة حيـاتنـا فلـيس لـدينـا من خيـار آخـر
سوى القتال من أجلها".
ولـيــس ثـمـ ــة شك ب ــأن للـمهـم ــة االفغ ــانـي ــة
مضـامـني من أجل أمـن املنـطقـة ويف الـواقع
مــن أجل ب ـ ــريـ ـط ـ ــان ـي ـ ــا ،اال أن ه ـ ــذا ال يـحلّ
حكومتنا من واحدة مـن أصعب مسؤولياتها
علـى الفهم ،أال وهي التفكير املدقق يف مبرر
نـ ـشـ ــر اجلـنـ ــود الـبـ ــري ـطـ ــانـيــني يف املعـ ــركـ ــة

وعواقبه.
وقـد أخبرنـا جون ريـد وزير الـدفاع يف حـينها
ان املـهمــة ق ــد تتـم دون اطالق طلقــة واحــدة
وان ن ـ ــش ـ ـ ــر اجلــن ـ ـ ــود يف اجلــن ـ ـ ــوب املـع ـ ـ ــادي
ك ــان"خـط ــوة صغـي ــرة ولكـنه ــا ه ــام ــة ب ـشـكل
كبير" ،غير أنها كانت بالكاد خطوة"صغيرة".
ومع ذلك فقـد ثابر الوزراء علـى هذه القصة
اخليالية ،ففي متوز قال وزير الدفاع احلالي
دي ــس ب ـ ــراون أنه"ال ال ـط ـ ــالـب ـ ــان وال طــبق ـ ــة
اجلـم ــاع ــات امل ــسلح ــة تــسلـيحـ ـاً الق ــان ــونـيـ ـاً
ي ـطـ ــرحـ ــون حـ ــالـي ـ ـاً تهـ ــديـ ــداً طـ ــويل االمـ ــد
إلستقرار افغـانستـان" ،فهل كان سيـقول هذا
اآلن؟ أشك يف ذلك.
فقـد قـال رئيـس جنـود النـاتـو يف افغـانـستـان
ان الــبلـ ــد"علـ ــى مقـ ــربـ ــة مــن الفـ ــوضـ ــى"وان
القتــال هنـاك قـد يكـون أشـد وأطــول من أي
ص ــراع آخ ــر وقـع خالل نــصف ق ــرن ،وي ــروي
اجلـنـ ــود أنهــم يخـ ــوضـ ــون معـ ــارك حـ ــادة يف
ظروف عـسيرة ومع دعـم غير وافٍ ،وقـد تويف
 31ع ــسك ــريـ ـاً ب ــريـط ــانـيـ ـاً يف ه ــذا الـبل ــد يف
االشهـر الستـة املنصـرمة ،وهـذا االمر بـالكاد
ينسجم مع ما قاله البرملان.
وبعد العلم باخفـاق احلكومة البريطانية يف
التـنبــوء بقــوة مقـاومـة طــالبـان يـجب طـرح
االس ــئل ـ ــة ع ــن كف ـ ــايـ ـ ــة تخ ـمــني احلـك ـ ــوم ـ ــة
للتهـديـد ،ففـي شبـاط قـال املـسـؤول يف وزارة
اخل ــارجـي ــة كـيـم ه ــوويل ــز"لـم نقـم بـتخـمـني
مـسـتقل ألعـداد أو قــوة اجلمـاعـات املـسلحـة
غـيـ ــر الق ــان ــونـيـ ــة يف افغ ــان ـسـت ــان" ،فـهل أن
احلك ــوم ــة لـم تـتـعلـم شـيـئـ ـاً مــن اخف ــاق ــات
االستخبارات يف طول العراق وعرضه؟
ومنـذ البدايـة كان ثمـة تشوش حـول الغرض

مــن املهـم ــة ،وق ــد قــيل لـن ــا أن الـنـي ــة ك ــانـت
مــتجه ــة لـت ــوجـيه اجلـن ــود مــن اجل تع ــزي ــز
االستقرار ونـشر سلـطة احلكـومة االفغـانية،
بـيد أنـه ما كـان معلنـاً عنهـا علـى أنهـا مهـمة
اسـتقــرار أصـبحـت ب ـســرعــة عـملـيــة ك ــاملــة
مضادة للتمرد.
ولـم يكـن من الــواضح أبــداً كيـفيــة امكــانيــة
حتقــيق اهـ ــداف االمـن واالهـ ــداف املعـ ــاديـ ــة
للمخـدرات حتقيقاً متزامناً ،فـالستراتيجية
املضــادة للمخــدرات ،والتـي من أجلهـا تــولت
املـملكــة املتحـدة دوراً قيـادي ـاً ،تخفق اخفـاقـاً
جليـاً ،اما مـحصول االفيـون لهذا العـام فقد
ك ــان أعل ــى محـص ــول حـت ــى اآلن مع ازدي ــاد
املـسـاحـة املـزروعـة مبقــدار ( )%59عمـا كــانت
عل ـيـه يف العـ ـ ــام املـ ـ ــاضــي ل ـتـ ـص ــبح 165000
هكتار.
وعالوةً علـى ذلك من اجلليّ انه لـم يتم بعد
مــد اجليـش بـاملــوارد وجتهيــزه للـمهمــة كمـا
ي ـنــبغــي ،ففــي أرض مع ـ ــادي ـ ــة ال ب ـ ــد مــن ان
املـ ــركـبـ ــات املع ـ ـرّضـ ــة للـهجـ ــوم مــن القـنـ ــابل
املــوجــودة علــى قــارعــة الـطــريق والـنقـص يف
اجل ـ ـس ـ ــر اجلـ ـ ــوي وحجــب ال ـ ــدعــم اجل ـ ــوي
تع ـ ـرِّض االرواح للــمخـ ــاطـ ــر ،وبعـ ــد تخ ـطـي
افتـراضــات التخـطيـط العـمليــاتي لـسنـوات
متعاقـبة يتم نـشر قواتـنا املسلحـة الى احلد
االق ـص ـ ــى ،فقـ ــد اعـتـ ــرف الـ ــرأس اجلـ ــديـ ــد
للجيش البـريطاني اجلنرال الـسير ريتشارد
داننـات بـأن جنـودنــا"فقط وحـسب"يتـدبـرون
الـتـغلــب علـ ــى ال ــصعـ ــوبـ ــات ،اذ يـتــم اجهـ ــاد
اجلـن ــود ب ــالعـمل والـتـط ــويع وثـم ــة ح ــاالت
نقص يف املـِالك الطبي واالستخباراتي.
واذا اسـتـمـ ــر هـ ــذا احلـ ــال فـمـن احملـتـ ــوم ان

فاعلية املعنويات والعمليات ستكون مقوضة
االس ــاس ،وعل ــى ال ــوزراء ان يـب ــدأوا ب ــاج ــراء
معـاينـة ليـروا فـيمـا اذا كـانت قـدراتنـا وافيـة
لاليفـاء بــالتـزامــاتنـا ،اذ ان ذلك هـو اقل مـا
يدينون به للشباب والنساء.
ولـكن أي ـاً من هــذا لم يـؤثــر يف واجب الـدول
احللـيف ــة يف الـن ــات ــو لـيق ــوم ــوا ب ــدعـم ن ـش ــر
اجلـنـ ــود يف افغـ ــانـ ـسـتـ ــان ،وقـ ــرار احلـكـ ــومـ ــة
البـولنـدية يف االمـداد بجنـود اكثـر ،وان يكن
فقــط يف شـبـ ــاط ،يـلقـ ــى الـتـ ــرحـيـب  ،اال ان
اآلخرين يجب ان يخطوا الى داخل الصدع،
فافغـانستـان هي اختبـار حاسـم لقوة النـاتو،
وهو هل ان هناك سيـاسياً سيذهب الى ابعد
من امل َــطامـح املتـكبرة؟ وهل سـيقر اعضـاؤها
بأن القـواعد الـوطنيـة للتعهـد والتحـذيرات
بخـصــوص قــواتـهم قــد تـُ ـسـت َـخ ـدَم لـتقـييــد
أيــدي اآلمــريـن واعت ــراض سبـيل اسـتجــابــة
قويـة وموحـدة؟ وهل سـيتقبلـون ان عملـيات
نـشــر اجلنـود الـكبــرى تتـطـلب مـوارد مــاليـة
كبرى؟
وحتـى مع وجود امـدادات عسـكريـة كافـية ال
تــزال ثـمــة حــاجــة الــى وضــوح ح ــول مهـمــة
النـاتـو وتكـتيكـاتهـا ،و يحتـاج االمـر ان تكـون
ه ـن ـ ــاك اه ـ ــداف ام ـن ـيـ ـ ــة واضح ـ ــة وقـ ـ ــابل ـ ــة
للـتـحقـيق ب ــاالض ــاف ــة ال ــى سـت ــراتـيجـي ــات
عـسكـريـة عـمليـة ،ويجـب ان ميتـلك جنـودنـا
كل االسلحــة واملعــدات ومـصــادر القــوة الـتي
يحتاجونها.
وعلـيـن ــا ان نـ ــوسع قـ ــدرات الق ــوات االمـنـي ــة
االفـغانيـة ونتخـذ خطـوات بأجتـاه نزع سالح
امللـي ـشـيــات وت ـس ــريحهــا ،وكــذلـك علـيـنــا ان
نضمـن اشتراك حكـومة بـاكستـان الكامل يف

معاجلـة حتركـات املتمـردين واسـحلتهم عـبر
احلدود.
اال ان م ـشـ ــاكل افغ ــان ـسـتـ ــان ال ميكــن حله ــا
ب ــالق ــوة الع ــسك ــري ــة او االج ــراءات االمـنـي ــة
وحـدهـا ،اذ املـطلـوب سلـسلــة من الـسيـاسـات
املـتك ــامل ــة ملعــاجلــة الـتحــديــات ال ـسـيــاسـيــة
واالقـتـصــاديــة والـتـنـمــوي ــة الكـبـيــرة هـنــاك
ويجــب ان يـكـ ـ ــون ه ـنـ ـ ــاك اجـ ـ ــراء ل ــتعـ ـ ــزيـ ـ ــز
االصالح السـياسـي ملعاجلـة الفسـاد وحمـاية
حقــوق االنـس ــان ،كمــا يجـب حمــايــة حقــوق
النساء والفتيات وتعزيزها.
ويف العـ ــام املـ ــاضـي نـقلـت االمم املــتحـ ــدة يف
تقــاريــرهــا ان اكـثــر مـن ( )6ماليـني افغــانـي
يعانـون من نقص الغذاء وان متوسط العمر
هو ( )44عامـاً وان اكثر من نـصف السكان ال
يلق ــون العـنــايــة الـصحـيــة ،وب ــدون ان نقــدم
اثبـاتـاً علـى حتـسني حيـاتهم فـأننــا لن نفلح
أبداً يف الفوز بقلوب االفغانيني وعقولهم.
وعلـينـا جـميعـاً أن نـأمل يف أن يــرتفع النـاتـو
الــى مــستــوى االحــداث ،اذ سيـضــر االخفــاق
بــاحللف ضــرراً بلـيغ ـاً وسيـضع قــدرة النــاتــو
عـلى تـولي أيـة عملـيات ممـاثلـة يف املسـتقبل
مـ ــوضع ال ــشك ،وب ــأس ــرع وقـت اذا اسـتـم ــرت
الظـروف بــالتـدهـور وعجـز احلـلف عن نـشـر
قــوات ك ــافيــة لـتنـفي ــذ ست ــراتيـجيــة واضحــة
وفعـالـة فـأننــا سنكـون مجبـرين علـى الـنظـر
ثانية يف معقولية املهمة.
* السيـر مينزيـس كامبيل عضـو يف البرملان
ع ـ ــن ش ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــف وزعـ ـ ـي ـ ــم
الدميقراطيني الليبراليني.

عن التلغراف البريطانية

الــــــــــــــــوداع الـــــــــطــــــــــــــــويــل
يقـ ـ ــول تـ ـ ــون ــي بل ـيـ ـ ــر إنه س ـي ـتـ ـ ــرك
مـنـصـبه كــرئـيــس وزراء بــريـطــانـيــا
خالل عـ ــام ،و لـكـن كـ ــوردون بـ ــراون،
وزيــر مــاليـته و اخللـيفــة املـفتــرض،
يـواجه حتـديـات قـويـة من جـانبه" .
كان بـودي ان اقوم بـذلك بطـريقتي
اخل ــاص ــة" كـم ــا اوضح ت ــونـي بلـي ــر،
رئيـس ال ــوزراء البــريـط ــاني ،يف يــوم
اخلـمـيــس  7أيل ــول .و لكـنه بعــد ان
امـضــى تـسـع سن ــوات يف املنــصب ،و
حتت ضغـوط شـديـدة هـذا االسبـوع
مـن اعـضــاء بــرملــان مـتـمــرديـن مـن
ح ـ ـ ــزبه ،ح ـ ـ ــزب الع ـم ـ ـ ــال ،اعل ــن أنه
سـيغ ــادر يف ه ــذا ال ــوقـت مـن الع ــام
القــادم ،علــى ابعــد تقــديــر .متـتلك
بــريـط ــاني ــا االن رئيــس وزراء عبــارة
عن بطة عـرجاء ،و لكن ذلك اصبح
ام ــرا ال ميكـن جتـنــبه بعــد ان قــال
الـ ـسـي ـ ــد بلـي ـ ــر ،العـ ــام املـ ــاضــي ،أنه
سـيـتــنحـ ــى بـ ــدون ان يـكــمل فـتـ ــرته

الـرئاسيـة .كانت االشـارة ،يف حينها،
بـ ـ ـ ـ ــانـه س ـ ـيـغـ ـ ـ ـ ــادر يف 2008؛ وكـ ـ ـ ـ ــان
االفـت ــراض ي ـشـي ــر ال ــى ان ال ـسـي ــد
كوردون براون ،وزير املـالية ،قد يحل
محلـه .فخالل العــام املــاضـي ،علــى
اية حـال ،اصبح الـسيـد بلـير بـشكل
تـدريجي اقل شعبية ( جزئيا بسبب
سيــاسته اخلــارجيــة من جهــة و من
اجلـه ـ ـ ــة االخ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـسـ ـب ــب وج ـ ـ ــود
ادعـ ـ ــاءات بـ ـ ــالـ ـضـعف)  ،و اك ـت ـ ــشف
اعـضــاء احلــزب "الـت ــوري" املعــارض
قــائ ــدا ميكـن ان يـنـتخـب يف ديفـيــد
كـ ــامـيـ ــرون و ان الـ ـسـيـ ــد بـ ــراون قـ ــد
اصــبح اكـث ــر ج ــزع ــا .وقــبل بــضع ــة
اشهــر كــان العــديــد يـفتــرضــون بــان
السيـد بليـر سيغـادر يف وقت مـا بني
مـ ــاي ــس ( 2007الـ ــذكـ ــرى العـ ــاشـ ــرة
لـتــسلـمه رئ ــاس ــة ال ــوزراء) وم ــؤمت ــر
احلزب يف تشرين الثاني .و لكن ،يف
الـفت ــرة االكثــر قــربــا ،اصـبح املــزيــد

من قــادة حــزب الـعمــال يقــولــون إن
هــذا لـيــس جـيــدا مبــا يـكفـي .فـبــدا
مخ ـطــط مــن اجل االصـالح .ففــي
هذا االسبوع بعث اعضاء ساخطون
يف الـبرملان و مـساعدو وزراء بـرسالة
ال ــى رئيـس الــوزراء " .نحـن نعـتقــد
بـانه مـن املسـتحيل ان يقـوم احلـزب
و احلكومة بتجديد نفسيهما بدون
جتــديــد قـيــادتهـمــا بـشـكل عــاجل"،
كمــا ختـمت الـرسـالــة " .و كمـا قـال
موالـون وحاقـدون معتدلـون ،لذلك
عل ـي ـن ـ ــا ان ن ــطلــب م ـنـك ال ـتــنحــي
ج ــانـبـ ــا ".و بع ــد ي ــومـني ،اسـتق ــال
م ــنهــم اول ـئـك ال ـ ـ ــذيــن مي ــتلـك ـ ـ ــون
منــاصـب حك ــوميــة .مــا يقــارب 100
مـن اعضــاء البـرملــان ،بضـمنهـم من
كـانـوا يف يـوم مـا مقــربني مـن بليـر،
يبـدو أنهم ينوون اجـبار السيـد بلير
علــى امــا تــرك املـنـصـب او حتــديــد
تـاريخ للقـيام بـذلك .مـا زال السـيد

بـليــر يــرفـض كـليـهمــا -رغم اشــارته
الـى انه قـد يحــدد التـاريخ الــدقيق
ملغـادرته يف االشهر القادمـة .فهو ما
زال يـعتقـد بـان امـامــة اشيـاء عـليه
اجنــازهــا يف املنـصـب .فهــو يــريــد ان
يدفع بـاجتاه املزيد من االصالحات
املـستنـدة علـى السـوق(خصـوصـا يف
مجالي الـصحة و التعليـم) والتاكد
من ان ارثه سـيبقــى حيـا .انه يـريـد
ان يلــزم الــسيــد بــراون نفــسه عـلنــا
بـ ـتـلــك االصـالح ـ ـ ـ ــات او سـ ـت ـك ـ ـ ـ ــون
هـن ــالـك شخـصـي ــة بلـي ــري ــة لـيق ــوم
بــالـتح ــدي من اجـل قيــادة احلــزب،
لـ ــذلك ســتك ــون هـنـ ــالك مـن ــاف ـس ــة
مفتـوحة علـى قمة الهـرم .ومع هذا
فان الـوضع غـريب .فـسلطـة السـيد
بليـر علـى حـزبه يف حـالـة جـزر كمـا
ان اس ـت ـ ـطـالع ـ ـ ــات ال ـ ـ ــراي ت ـبــني أن
احلـك ـ ــوم ـ ــة تع ـ ــانـي مـن انـخف ـ ــاض
الـت ــأيـيـ ــد ،و لكـن لـيــس ال ــى احل ــد

املـاساوي .فـطبقـا الستطـالع اجري ترجمة  :فاروق السعد

حــديثـا ،سـيكـون حــزب العمــال اقل
شعـبيــة حتـى لـو كـان الـسيـد بـراون
عل ـ ــى راس اله ـ ــرم .و مع ذلـك ف ـ ــان
الـ ـسـيـ ــد بـ ــراون هـ ــو الـ ــذي يـت ـ ــوقع
اع ـضـ ــاء الـبـ ــرملـ ــان املـتـمـ ــردون مـن
سيعيـد الـى احلكـومـة هـيبتهـا .كمـا
ان م ـ ـس ـ ــان ـ ــدي احلـ ـ ــزب يفـ ــضل ـ ــون
االسـراع بالتخلص من السيد بلير
اكـثــر مـن اي شـيء آخــر .يــري ــد اقل
مـن الــثلـث مــنه ان يـ ـســتقــيل هـ ــذا
العام و اثـنان مـن خمسـة سيكـونون
سعـداء لرؤيته يستمـر لغاية الفترة
التي تسبق االنـتخابات القادمة .ان
الــسيــد بــراون ،الــذي حتــدث ايـضــا
يـ ــوم اخلـمـيـ ــس ،يقـ ــول بـ ــان االمـ ــر
مـت ــوقف عل ــى رئـيــس ال ــوزراء يف ان
يقــرر الــوقـت الــذي سـيغــادر فـيه ،و
لكنه اضـاف أن هذا القـرار يجب ان
يـتخــذ مـن اجل مـصلحــة احلــزب و

اخطاء أمريكا تصب يف مصلحة القاعدة!
عند مـا تعامل مع االسالم بـطريقته
ال فـاش يـة ال قـائ مـة ع لـى العنف ،فـان
أسا مـة بن الدن لم يفعل شيئ ا ً سوى
خــد مــة ا هــداف ال قــا عــدة ،ف ه ــو حني
ـوق ـ ـ ــوفه وراء تـف ج ـيـ ـ ــرات
ا ع ـتـ ـ ــرف بـ ـ ـ ـ
ا حل ــادي ع ـش ــر مــن أي ل ــول ،لــم ي كـن
مـ ــد فـ ــو ع ـ ـا ً بـ ــاحل قـ ــد ع لـ ــى ا لــي هـ ــود-
ا مل ـ ـس ـيـح ،بل ب ـ ــوا سـ ـط ـ ــة ح ـ ـس ـ ــا ب ـ ــات
سـيـ ــا سـيـ ــة و عـقال نـيـ ــة ر غـم ك ـ ــون هـ ــا
مقيتة جد ا ً..
ل ق ـ ــد س ع ـ ــى يف ا ل ـ ــو قــت ن فـ ــسه ا ل ـ ــى
تــوسيع ص فـوف االسالم ا لـرادي كـالي
املتع صـب واحياء النز عـات اجلهادية
بــا قـنــاع ا ملــس لـمـني ب ــام كــا نـيــة ضــرب
ا مــري كـا يف ع قـر دار هـا وا ثــارة ج نـون
ال غ ــرب ل ــدر ج ــة دف عـته ا لـ ــى ارت ك ــاب

سلسلة من االخطاء القدرية.
و ب ــع ـ ـ ـ ــد خـ ـمـ ـ ــس س ـ ــن ـ ـ ـ ــوات م ــن تـلــك
ا لـت فـج يــرات ،حــدث مــا كــان ي تــوقعه
بن الدن ،إذ تزا يـدت شب كـات االرهاب
يف آ س ـي ـ ــا ويف أورو ب ـ ــا ويف ا فـ ـ ــري ق ـي ـ ــا
لـدر جـة تـشكيل ا عـداد ال حت صـى وال
ت ـنـ ـضــب م ــن "اجل هـ ـ ــاد يــني" ك ـمـ ـ ــا ان
ا ل ـتـف ج ـيـ ـ ــرات لــم ت ـتـ ـ ــوقف .ويف مـ ـ ــا
يخص اال حـزاب االسالم يـة ف قـد فـاز
ب عـض هــا يف اال نـت خــا بــات ،ويف ا ل ــوقت
ذاته ،كانت ا لـواليات املت حـدة ترتكب
ي ــوم ي ـا ً خـطــوة خ ــاط ئــة ب عــد ا خــرى،
ملقي ة ً ال عـراق يف حالة من الفوضى
ـع ـ ـ ــدا ـت ـ ـ ــور ط ــه ـ ـ ــا يف ا ف ــغ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـس ــتـ ـ ـ ــان
و صـ ـ ــراع هـ ـ ــا ع ل ـ ــى ع ـ ــدة ج ــب ه ـ ــات يف
م حـاو لـة من هـا ملنع ا يـران مـن تنف يـذ

برنامجها النووي.
يف ا لـن هــا يــة ،يــؤ كــد م جــرى اال حــداث
ان االسالم املت عـصب يف طـريقه ا لـى
حت قـيق ا نـتـص ــار م حـت ــوم بـت ــش كــيله
ـوح ـ ـ ــده ال ع ــنف
عـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـا ً اسال م ـي ـ ـ ـا ً يـ ـ ـ ـ
م حـ ــاو ال ً ا ثـبـ ــات هـ ــو يــته ا لـ ــد يـنـيـ ــة
بـال عـودة ا لــى ع صـور االسالم االو لـى
واق نـاع الكث يـر من الش بـاب املسلمني
بـص ــدق ر س ــا لـت هـم ر غـم م ــا تـنـط ــوي
ع لـيه مــن أف ك ــار ه ــد ا ّ م ــة ،سـيـم ــا ان
ـح ـ ـ ـ ـ ــر فـ ــت
ـاه ـ ـ ـ ـ ــداف ا جل ــه ـ ـ ـ ـ ــاد يـ ــني ا ن ـ
تـ ـ ــدري ج ـي ـ ـ ـا ً م ــن م حـ ـ ــار بـ ـ ــة ا ل ــي هـ ـ ــود
وا مل ـسـي حـيـني ا ل ــى م حــار بــة حــر كــات
اخرى.
ويف كـانون ا لـثا نـي املن صـرم ،وع نـدما
ا نـت ـصـ ــرت حـمـ ــاس يف اال نــت خـ ــا بـ ــات

الف لـس طـين يـة ،لم يـشكل ذلك نـصر ا ً
لـنب الدن إذ إن ا نـت ـصـ ــار حـمـ ــاس ال
ي عـنـي ب ــا لـض ــرورة ا نـض ــواء ه ــا حتـت
ـل ـ ـ ــواء "ا جل ــه ـ ـ ــاد" اال سـال م ــي الـ ـ ـ ــذي
يـد عـو لـه بن الدن ،بل جـاء ملـواج هـة
ال فـسـاد ا لــذي اس تـشــرى يف م نـظ مـة
ف ــتح حتـ ـ ــد يـ ـ ــد ا ً أ مـ ـ ــا بـ ـ ــا ل ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة..
لـالخوان ا ملـسلمني ف هـم اقو يـاء جد ا ً
ـوري ـ ـ ــا وا مل ــغ ـ ـ ــرب و هــم
وس ـ ـ ـ ـ
ـص ـ ـ ــر ـ
يف مـ ـ ـ
يحل مـون قبل كل شيء با يـجاد مناخ
مـنـ ــا سـب لـتـح قــيق ا لــن ه ـضـ ــة ا لـتـي
ت ـس ــا ع ــد هـم ع ل ــى مـت ــاب ع ــة ا لـتـط ــور
ا حل ـضـ ــاري ا ضـ ــا فـ ــة ا لـ ــى متـ ـسـك هـم
بالدين..
يف م ــا ي خـص ا ي ــران ،ف هـي ال تــطلق
ت ه ـ ــد ي ـ ــدات ه ـ ــا ل ـت ـ ــد م ـي ـ ــر ا ل ـ ــوال ي ـ ــات

الـبالد .و ذلك يتـرك الـوضع مـا زال
غـي ـ ــر محـ ـسـ ــوم :فـبـ ــالـ ــرغـم مـن ان
الـسيــد بليــر سيغـادر خالل عـام ،اال
انه ليـس من الـواضح متـامـا متـى و
كــيف سـيـت ــسلــم خلـفه ،وال مـن ه ــو
الـشخص الـذي يـرغب الـسيــد بليـر
يف ان يــراه يــرتـقي الــى الـقمــة .كمــا
انـه لـ ـيـ ـ ــس م ــن املـ ـ ـ ــرجـح ان يـقـ ـبـل
املتمـردون يف احلزب الشـيء العائم.
وهـنــا تـبقــى احـتـمــالـي ــة ان يخـضع
حـ ـ ــزب الع ـم ـ ــال ال ـ ــى امل ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــة و
االنقـسامـات التي كـادت تدمـر حزب
احملافظـني عندمـا اجبرت مـاركريت
تـاتـشـر علــى االستقـالــة .و ذلك قـد
يـك ـ ــون ارث ـ ــا ال ال ـ ـس ـيـ ـ ــد بل ـي ـ ــر ،و ال
السيد براون  ،ميكن ان يستسيغه.
عن االيكونومست

بقلم :برنارد غويتا
ترجمة :عدوية الهاللي
ا ملــت ح ـ ــدة أو ا س ـ ــرا ئ ـيـل بل لــت ف ـ ــرض
ن فـس هـا ك قـوة بـارزة مبـواج هـة ال غـرب
يف الشرق االوسط.
واذن ،ف ــا ل ــرؤ ي ــة ال ف ــا شـي ــة ال عـنـي ف ــة
لالسالم تصب يف مـصلحة ال قـاعدة،
و"ا حلــرب" ضــد االر ه ــاب هي قــض يــة
س ـي ـ ــا س ـي ـ ــة ق ـبـل كل شــيء ،و هــي لــن
حتقق النصر ا ال ّ بعد تطويق أسباب
اال نـت صــار االسالمي و تـو سـيع ق نـوات
مـواجه تـه وهذا لـيس بـاألمر ا لـسهل
دون شـك ،بل ه ــو سـبـب أ كـب ــر ي ــدفع
ال غـرب ا لـى ا ملــواج هـة و عــدم الت هـرب
من م سـؤولية املساعدة يف حدوث كل
تلك االخطاء واخملاطر!!!
عن مجلة االكسبريس الفرنسية

