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الـعالمـــــة االولـــــى تـتـمــثل يف قـبـــــول
عـمليـة سيـاسيـة عـراقيـة مبقـدورهـا
ان تفــــوق يف دميــــومــتهــــا الـهجـمــــات
االرهــابيــة واالعمـال الـبيـروقــراطيـة
غـيـــر املـتقـنـــة يف املـــاضـي واحلـــاضـــر
إلدارة )بـــوِش( وهـــو مـــا هـيـمـن علـــى

عناوين الصحافة اليومية.
اما العـالمة الثـانية املـشجعة فـيأتي
بـــــريـقهـــــا مـن االمم املــتحـــــدة: ففـي
أعقــــاب تــــردد كـبـيــــر وجـــــدل داخلـي
تتخذ املنظمة الدولية خطوة جدية
وان كـــانـت بــسـيــطـــة هـي عـبـــارة عـن
مجهـــود ملــســـاعـــدة العـــراقـيـني علـــى
تنـظيم انتخـابات تـتمتع مبصـداقية
يف كـانــون الثــاني.ان هـذه الـتطـورات
ال تعني ان العراق اصبح يقترب من
الــوقــوف علــى قــدمـيه وهــو معــافــى،
غيـر انهـا ميكـن ان متثّـل ذلك النـوع
من االجتـاهـات املنـبثقـة التـي ميكن
اســتــثــمـــــارهــــــا وجعـلهـــــا جـــــزءاً مــن
سيــاســة امــريـكيــة خـــارجيـــة متـينــة

لندن: انتهت الـدورة التدريبيـة للقضاة واملـدعني العامني العـراقيني الذين
مت اختـيارهـم حملاكـمة صـدام وكبـار قادة نـظام حـكمه، انتهـت هذا األسـبوع
يف لنــدن مع االتفــاق بـني العــراقـيني ومــستـشــاريهـم الغـــربيـني علـــى شيء
واحــد مفــاده: ان العــراقيـني غيـر مـهيـئني لـقيــادة محــاكم فـتيـة يف الــوقت

القريب.
وكـان القلـق يسـاور العـديـد مـن املشـاركني يف هـذه الـدورة، وعلـى الــرغم من
الــدعـــوات للعــديــد مـن كبــار احملــامـني والقـضـــاة التــابـعني حملـــاكم جـــرائم
احلرب يف )الهـاي( ومن األمم املتحـدة حلضور تـلك الدورات إال ان األمني
العـام كـويف عنـان كـان قـد مـنع مشـاركـة هـؤالء مثيـراً القلق حـول احملـاكمـة
بـصورة عـامة.  ويف رسـالة جـاءت من مكتـب السيـد عنان تـعبّر عـن )شكوك
خـطيـرة( بـان )احملـكمـة اخلـاصـة العــراقيـة ميـكنهــا التعـبيــر عن املفـاهـيم
الـــدوليـــة املنـــاسبــة(. وأعــاد إلــى األذهــان وجهــة نـظــره القــائلــة بــأن األمم
املـتحــدة لن تــدعم احملــاكم الـوطـنيـة الـتي تـأمــر بقـرار اإلعـدام وقـال بـأن
املنـظمــة ليـس لـديهـا تفــويض شــرعي ملـسـاعـدة هـذه احملــاكمـة وان هــذين
التطـورين يقـترحـان انه وعـلى الـرغم مـن تأكـيدات رئـيس الـوزراء العـراقي
الــدكتـور أيــاد عالوي  بـدء احملــاكمـة يف بـدايــة شهـر تـشـريـن الثــاني إال ان
احتمـال القيـام بها يـبدو بعـيداً عـن هذا الـتاريخ. وقـد ذكر بـعض مسـؤولي
الـواليــات املتحــدة يف لنـدن أن حتـقيقــات أوليـة قـد جتـرى يف كـانـون األول

املقبل.
لقد مت تنظيم دورة لندن ذات السبعة أيـام من قبل محامني امريكان كانوا
قـد اشتغلـوا مع محققـني وقضـاة عـراقـيني يف بغــداد ملسـاعـدتهم يف تـهيئـة
هـذه احملاكـمات. بـريطـانيـا من جهـتها قـدمت مـساعـدتها أيـضاً عـن طريق
كـبـيــر قـضــاة بــريـطــانـيــا )لـــورد وولف( ورئـيــس محــامـي حقــوق اإلنــســان
)جيفـري روبـرتـسـون( ضمـن أولئك الـذين حـاضـروا يف هـذه اجملمـوعـة.لم
يعلـن هــذا اخلـبـــر وذلك العـتـبــارات أمـنـيـــة تخـص الـ)42 عــراقـيــاً( الــذيـن
يشـكلون احملكـمة العـراقية اخلـاصة والـذين عادوا إلـى الوطن يـوم االثنني

املاضي.
)كــابــريـل كيــرك مكــدونــالــد( أمــريـكيــة خـــدمت قـــاضيـــة ورئيـســة حملـكمــة
)الهـاي(  الدولية حتـى عام 1999 قالت انهـا حضرت إلى هـذه الدورة النها
تـشعـر مبـســؤوليـة املـسـاعــدة ووصفت امـر عــدم التـدخـل الصــادر عن األمم
املتحـدة بأنه )صورة زائفة عن العـدالة والدميقراطيـة( وأضافت قائلة: "ان
هــذا املــوضـــوع يهـم قـضــاة يــســاعــدون قـضــاة آخــريـن ولـيــسـت لهـم عالقــة
بالسيـاسة".ولكن بعض محـامي حقوق اإلنسـان يتفقون مـع كويف عنان يف
مـوقـفه )ريتـشــارد ديكـر( مـديــر )هيـومــان رايتـس ووتـش( قـال هــاتفيـاً: "ال
تــزال هنـاك نـواقـص يف حقـوق اإلنـســان".داخل نـظـام احملـكمــة العــراقيـة.
فاالعـتراف مـثالً يتم مـن خالل االكراه ويـكون مقـبوالً بـوصفه دليل اثـبات
وبهذا يقـول ديكر: "ففي احملاكم العادلة تكـون حقوق املتهم محترمة جداً،
وان أول مجموعة من املتهمني بـضمنهم صدام حسني ليـست لديهم حرية
االتـصــال مبحـــامي الــدفـــاع حني مت اسـتجــوابـهم، وال ســاعــة جـلبـهم إلــى
احملــاكمــة يف األول من متـوز املــاضي".فـفي لقــاءات لنـدن قـال العـديــد من
اخلـبراء الغـربيني: يـبدو ان العـراقيـني قد ادركـوا جيـداً قوانـينهم الـوطنـية
إال انهـم غيـر مـطلـعني علـى تـعقيـدات القـانـون الــدولي الــذي يتعــامل مع
جرائم القتل واإلبـادة اجلماعيـة فالقضـاة العراقيـون انفسهم يـشاركون يف
حوارات كثيرة وذات اتفـاق واسع يف الرأي ـ والبعض يقول عنهم بأن لديهم
القلـيل من املعـرفـة حـول: "هـذا الـهيكل اجلـديـد من القـوانـني". ومن جهـة
أخـرى يقـول القـاضي الـشاب الـذي استـدعى )صـدام( للمـحاكـمة يف األول
من متـوز املــاضي: "ان هـذه الــدورة مفيـدة جـداً، ألن هـذه اجلــرائم حــديثـة
جداً بـالنـسبـة للقضـاة العـراقيـني. ونحن بحـاجة إلـى الكثيـر من اخلـبراء
الـدولـيني ملـسـاعـدتنــا، ولكن املـواد املـطبـوعـة لـدينـا محـدودة جـداً وخـاصـة
بـاللغة العـربية".ويـؤكد القـضاة واملـدعون العـامون دائـماً انهـم بحاجـة إلى
تــدريـبــات عـملـيــة أكـثــر ويـطــالـبــون مبــادة إضــافـيــة بـضـمـنهــا منــاذج مـن
التحقيقات ومفاتيح احملاكمة من محكمة الهاي ومترجمة إلى العربية.

ويف أحد احلـوارات كان هـناك ثالثـة قضـاة عملـوا طويالً محـامني مـدنيني
وعــسكــريـني حتــدثــوا عـن الــشعــور الـــواقع بـني الـــرأي العــام الــدولـي ورأي
الـعراقـيني. فهم يـريدون قـضاة مـدربني من دول أخـرى ليـجلسـوا معهم يف
هيئة احملكمة ولكنهم يخشون من أن العديد من العراقيني سينظرون إلى
هذا األمر بوصفه نوعاً من اإلذالل "وسيقول الناس بأن الغرباء هم الذين
يقــــررون العـملـيـــة". جـــاء هــــذا علـــى لــســـان احــــد القــضــــاة.ويقــــول بعــض
املــشـــاركـني "أن تــــدخل دول أخــــرى ويفــضل مـن األمم املـتحـــدة، سـيــضفـي
شـرعيـة أكبـر علـى احملـاكمـة. ويـذكـر أحـد املـدعني العـامني قـائالً: "ان هـذا
األمــر ســوف يــوقف االنـطبــاع القــائل بــأن الـعمـليــة بــرمـتهــا تــدار من قـبل
األمـريكان". وان النمـوذج املقنع للمحكمـة العراقيـة يف واشنطن هـو ايجاد
محـاكمـة بقيـادة عراقـية مع مـساعـدة أمريكـية ومـستشـارين أجـانب. ولكن
مجـامـيع حقـوق اإلنـسـان قــد حثـت واشنـطن إلقـامـة منـوذج مـختلـط من

القضاة الدوليني مصادق عليهم من قبل األمم املتحدة ومنذ البداية.
ترجمة: عمران السعيدي
عن: هيرالدتربيون

إن اسـتــطالعـــات الـــرأي العـــام
تـظهـر أن األغلـبيـة الـسـاحقـة
يف العــالم تــأمل بــإمكــانيـة أن
يهـزم جــون كيـري جـورج بـوش
يــــــوم الــثـالثــــــاء الـقــــــادم. وأن
بعـض املعـلقني بـدأوا يـدونـون
نقـــاط االخــتالف بـني كـيـــري

وبوش.
فقـد وضحت إدارة كيري بأنها
ســـتـــــــدعـــم إســـــــرائـــيـل بـقـــــــوة
وســـــتــقــف بــحــــــــــــــزم بــــــــــــــوجــه
ـــامج الـنـــووي اإليـــرانـي الـبـــرن
ـــــى ـــــرفـــض الــتـــصـــــديـق عل وت
اتفـاقيـة كيـوتـو. أمـا بـالنـسبـة
لـلعـــــراق فـــــإن إدارة كــيـــــري ال
تـــسـتــطـيـع أن تعـيــــد عقــــارب
الـسـاعـة إلـى الــوراء بحـيث ال
تـقوم بغـزو العراق. هـناك رأي
يقــول ان االختـالف بني جــون
كيــري وجــورج بــوش يكـمن يف
أن بــــــــــوش لــــــــــديـه قــــــــــاعــــــــــدة
جـمـــاهـيـــريـــة أوسع مـن جـــون
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)كــيـــــري( يف آخـــــر اســبـــــوع مــن هـــــذا
احلـــشــــو الـكالمــي يجـب ان تـــصفـي
هــذه التـســاؤالت وهــو تقــدمي التــزام
صلـب بعقــد انـتخــابــات مــشــرفــة يف
العـراق يف كانـون الثانـي. وهذا ميكن
ان يؤدي بدوره الى بداية جديدة مع
االمم املـــــــتــحـــــــــــــــــدة كــجـــــــــــــــــزء مـــــــن
استـراتيجيـة اوسع ومعادة صيـاغتها

يف منطقة اخلليج.
ان اخلــبــــــر الـكــبــيــــــر الــــــذي اغـفلــت
الــتقـــــاريـــــر ذكـــــره مــن جــبهـــــة االمم
املـتحـدة يـتعلق بـرفـض )كـويف انـان(
امـيــنهـــــا العــــام والـــسـيــــدة )كــــاريـنــــا
بيــريلي( صــاحبـة الـرؤيـة الـشـديـدة
الـتي عـينهـا مـديـرة لـالنتخـابـات ملـا
اقتـرحه مـسـؤولــون كبــار يف املنـظمـة
الـــــدولــيــــــة لالنـــــسحـــــاب او تـــــأجـــيل
انــتخـــــابـــــات كـــــانـــــون الــثـــــانــي. وقـــــد
أبلغـتنـي )بيــريلـي( االسبـوع املــاضي
انهــا ال تــرى سـبـبــاً فـنـيــاً يــسـتــدعـي
تــــأجــيل انــتخــــابــــات ذلـك الـتـــــاريخ.
ويتــوقع افـتتــاح 600 مــركــز تـسجـيل
هــذا االسبــوع ومن ضـمنهـا واحـد يف
الفلـوجـة.ان اقـطـاب احلــرب البـاردة
مـن امـثـــال )جـــورج كـيـنـــان( و )بـــول
نـيتـزا( الـذي تـوفـى االسبـوع املـاضي
عـن عمـر نـاهـز الـ 97 عـامــأً يعـرفـون
كـــيـفـــيــــــــة حتــــــــويـل هــــــــذه االحــــــــداث
الــصغـيــرة الــى مــادة خــام تـــدخل يف
صنـاعة االستـراتيجـية. غيـر ان نفاد
الصبـر االستـراتيجي احلـالي لـالمة

يجعل من هذا املنهج صعب املنال.
وبحـسب معتقدات االغريق القدماء
فـإن تــوقيت مــوت نيتـزا ميثل رسـالـة
مـن )اوملـبــــوس(. فــــإن ســمحـت امــــة
لـلـعـجـــــــالـــــــة والـــــســــطـحــيـــــــة وطـلــب
احلـــداثـــة بـــالهـيـمـنـــة علـــى حــســـاب
الـــتفـكــيـــــر الـــــسلــيـــم حلل املــــشــــــاكل
اخلطيـرة مثل الـعراق واالرهـاب فإن
اآللهـــــة ســتحـكــم علــــــى تلـك االمـــــة
بعـــــدم حـــــاجــتهـــــا ملفـكـــــريــن امــثـــــال

)نيتزا(
ترجمة/ كاطع احللفي 
عن الواشنطن بوست

ـ ـ

ويحـاول )عالوي( ان يطـرح حكـومـة
حتــــالف يف قــــائـمــــة تقــــدم الــــوعــــود

ذاتها.
امــا احمــد اجللـبي الــذي بــرئ اآلن،
ممــــا طـبـل له مــن تهـم تــــزويــــر كــــان
صنــاع القـرار االمـريـكيــون يهـدفـون
مـن ورائهــا الــى مـنعه مـن منــافـســة
عالوي فـإنـه )اي اجللبـي( يتفـاوض
بـشـأن قــائمــة تنـافــسيــة تهـدف الـى
جـذب دعم آيـة اهلل العـظمـى الـسيـد
علي الـسيـستـاني واالقليـة  الكـرديـة
الـعـــــــراقـــيـــــــة، ومـفـهـــــــوم ان االكـــــــراد
سيـلتحقـون بـالقـائمـة التـي تضـمن
لهـم اسـتـقالالً اقلـيـمـيــاً ذاتـيــاً اكـثــر
عـــن بغــــــداد.فـهل يـــــســمـح )عالوي(
بـاالنتخابات؟ وهل تـتخلى الواليات
املــــتـحــــــــــــدة عــــن ســــيــــــــــــاســــــــــــاتـهــــــــــــا
الـبيـروقــراطيــة عبــر رئيـسهـا القـادم
اذا مـــا فـــازت قـــائـمـــة يـــرضـــى عـنهـــا

السيستاني؟
ان اهـم بيــانــات يـصــدرهــا )بــوش( و

بهم.
ان االخفــــاق يف فعـل ذلك كـــان ومـــا
يـزال مـسـاراً خــاطئـاً ومــستـدميـاً يف
سـيــــاســــة )بــــوش( ابـتــــداءً بــــالــطــــرد
القـاسـي لـ )جي غـاردنــر( وحكــومته
املـــؤقتــة املــؤلفـــة من سـبعــة اعـضــاء
الـتي كـان يعـد العــدة لتـسمـيتهـا يف
آيـــــار .2003 ان فقــــدان الــثقــــة كــــان
طاغياً يف تشـكيل صورة قوة احتالل
حتت قيـادة )بـول بـرميـر(وهـو مـا لم
يــرتفع الــى مــستــوى املهــام اجلـســام

املطلوبة التحقيق.
ويف الوقت الـذي يستحـوذ فيه قطع
الــرؤوس املفــزع وانفجـارات الـقنــابل
الـتـي تـنفـــذهـــا شـبكـــات االرهـــابـيـني
علـــى اهـتـمــــام العـــالـم، فـــإن هـنـــاك
عـملـيـــة سـيـــاسـيـــة مـتقـنـــة تـتــشـكل
باجتـاه نظام متـثيل تناسـبي تختاره
االمم املــتحــــدة النــتخــــاب جــمعـيــــة
وطـنية يف كـانون الثـاني تسنـد اليها

مهمة صياغة الدستور.

ملــــــــوازنــــــــة املــكــــــــاســـب مـع االهــــــــداف
وتصنيف االصدقاء مقابل االعداء.
لقــد كــانـت سيــاســة االحتــواء إطــاراً
لـلحــــــرب الــبــــــاردة. اي انـه يجــب ان
تقــدم االنتخـابــات العــراقيـة فـرصـة
ذهـبـيـــة ســـواء لـ )بـــوش( ام )كـيـــري(
لـتـــشـكــيل اسـتــــراتــيجـيــــة اقلـيـمـيــــة
حتـمـي مـن نـــاحـيـــة االخـتـيـــار احلـــر
للعــراقـيـني عـبــر صـنـــاديق االقـتــراع
ومـن نــاحـيــة اخــرى تــسـمح بـبــدايــة
تـخـفــيــــض لـلـــــــوجـــــــود الـعـــــسـكـــــــري

االمريكي يف اخلليج.
ان مفتـاح حتقيق هـذه النـتيجـة هـو
عبــارة عن رغبـة امـريكيـة لـلعمل مع
الغـالـبيـة الـشـيعيـة الـتي يحـتمل ان
تبـرز بوصـفها قـوة سيـاسيـة مهيمـنة
يف اعقــاب انـتخــابــات حــرة ونــزيهــة.
ومفـتــاح هـــذا املفـتــاح ثــانـيــة - كـمــا
كتـبت مـــراراً وتكـــراراً وكم ذهـب ذلك
ســــــــــدى - هــــــــــو ان تــــثـق واشــــنـــــطــــن
بـالعـراقيني إلدارة شـؤونهم اخلـاصـة

مـــــاذا يعـنـي لـلعــــامل انـتــصــــار كــريي عىل بــــوش
ـــإحــــداث تغـيـيـــرات كــتعـيـني ب
ـــدالـيـــزا رايـــس مبـنــصـب كـــون
وزيرة للـخارجيـة وولفوفـيتس
مـــســتـــشـــــاراً لألمــن القــــومــي
ـــد يف الـبـنـتـــاغـــون ورامـــسفــيل
وبعـدهـا يـسـأل العــالم:ملـاذا ال
تصدقـونني عندما أقـول بأننا
سـنظل نسيـر بنفس بـالطريق
نفـسه.أن إحـداث أي تـغييـر يف
سـيـــاســـة الـــواليـــات املــتحـــدة
أثنـاء الـواليــة الثــانيــة لبـوش
لن يكون بسبـب تغيرات مهمة
ــــوش يف شخــصــيــــة الـــســيــــد ب
وإمنا بـسبب العجـز الكبـير يف
املــيـــــزانــيـــــة ووجـــــود اجلــيـــش
األمــريكـي يف العـراق، وكــذلك
وقـــــــوف الـعـــــــالـــم ضـــــــد تـلــك
احلــــرب وبــــأن أمــــريـكــــا بــــدأت

تشعر بثقل تلك احلقائق.
ترجمة : سوسن نادر
عن: الغارديان
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ـــى إيقـــاف تــطـــويـــر بعــض عل
أالنواع اجلـديدة من األسلحة
النووية التي تعتزم إدارة بوش

القيام بها.
مـــاذا يحـــدث إذا فـــاز بـــوش يف

االنتخابات؟
أن التــوقعــات الـــدوليــة تــشيــر
إلـى أنه يف حـالـة فـوز بـوش يف
االنتخابات فـإنه سيعمل على
إحــــداث تغـيـيـــر يف سـيـــاســته
ــــــرأي الـعــــــام ــــــة لـل املـــتـجــــــاهـل
ــــوش العــــاملــي. وكــــان جــــورج ب
يــــــأمل مــن غــــــزوه العـــــراق يف
إمكـانيـة إعـادة تنـظيـم الشـرق
األوســـــط وخـفـــــض قـــيـــمــــــــــة
الـــضــــرائــب مــن أجـل إنعــــاش
االقتـصــاد. لــذا يعــد الــرئيـس
بوش رجل اخملاطـر وهو يؤمن

مبا يقوم به من أعمال.
ومــن غــيــــر املــتــــوقـع أن يقــــوم
جورج بـوش بعد فوزه باجلولة
ــــات الــثــــانــيــــة مــن االنـــتخــــاب
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املــتحـــدة ويحـــاول ان يـــشـــرك
بــصــــورة أوسع األمم املــتحـــدة
وحلفـاء الواليـات املتحـدة من
الـــدول األوروبيــة يف مـسـتقـبل

العراق.
وقـــد يتـبنــى الــسيـــد كيــري يف
النهاية توجهاً جديداً يف عدد
مـن القـضــايــا الـتي يــرفـضهــا
الـسيد بـوش. ومن احملتمل أن
تتغيـر النظـرة غير احملـببة يف
مـجلـــس الـــشـيـــوخ األمـــريـكـي
بـالنـسبـة إلـى الـتصـديق علـى
ــــو ومحـكـمـــة معـــاهـــدة كـيـــوت
جرائم احلـرب ومعاهـدة احلد
مـن انتـشـار األسلحـة النـوويـة

عند تسلم كيري السلطة.
وسـيعـمل الــسـيــد كـيـــري علــى
إعـــادة تـــرتـيـب تـلك املـــواضـيع
مع دول العــالـم، وعلــى سـبـيل
املـثـــال فـــإنه ســيعـيـــد الـنــظـــر
مبـوضـوع االحـتبـاس احلـراري
مع ) .(ICC(كــمــــا ســـيعـــمل
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علـى مـا قـام به مـن استخـدام
للقـوة ضـد العـراق واسـتعمـال
ســـــيــــــــــــــــاســــــــــــــــة احلــــــــــــــــزم مــع
ــــتــــي ــــيــــني ال ـــــــــســــــطــــيــــن الـفـل
ـــــول ــــــى القــب ـــــرهـــم عل ســـتجــب
بـــالـتــســـويـــة. ولكـن مـثل تـلك

التوجهات لم تؤت ثمارها.
وقــد يـــرسل الــسـيــد كـيــري يف
ــــات حــــال فــــوزه يف االنـــتخــــاب
مـبعــوثــاً خــاصــاً إلــى املنـطقــة
وقـــد يـكـــون الـــسـيـــد كلـنـتـــون
نفــسه مـن أجل الـتـــوصل إلــى

اتفاقات للسالم.
وبـــالـنــسـبـــة إلـــى العـــراق فـــإن
الــسيــد كيـري ال يــستـطـيع أن
يغيـر شـيئـاً يف مـوضـوع الغـزو
األمــــــريـكــي لـلـعــــــراق، ولـكــنـه
بعـكس الـسيـد بـوش سيعتـرف
ـــــــواجه ــــــوجــــــود مـــصــــــاعــب ت ب
الــواليــات املـتحــدة يف العــراق،
كـــذلك سـيعـتـــرف بـــاألخـطـــاء
ـــــواليـــــات الــتــي ارتـكــبـــتهـــــا ال
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ـــامج الـنـــووي اإليـــرانـي الـبـــرن
لالســتخــــدامــــات الــــسلــمــيــــة
مقــــــابل تـعهـــــد إيــــــران بعـــــدم
تـطـــويـــر أسلحـــة نـــوويـــة، ومع
هذا فـإن بوش سـيواصل اتـباع
سـيـــاســـة حـــازمـــة مـع طهـــران
وسـيــطلـب مـن أوروبـــا الـــدعـم
من أجل فـرض عقـوبـات علـى
إيــــــــــران يف حــــــــــال رفـــــضـهــــــــــا
الـتعـــاون. وتـلك هـي سـيـــاســـة
اجلزرة والعـصا التي سيتبعها
السيـد كيري. وقـد قرر الـسيد
كــيـــــري إحــيــــــاء مفـــــاوضـــــات
ـــــسالم بــني اإلســـــرائـــيلــيــني ال
ـــــدالً مــن ـــســـطــيــنــيــني ب والـفل
سيـاسـة عــدم التـدخل أو عـدم
ـــــى ســيـــــاســـــة االعــتــــــراض عل

شارون.
أراد الــسـيـــد بـــوش أن يـتجـنـب
ما يعتقـده جهوداً غيـر مثمرة
قـــامــت بهــــا إدارة كلـنـتـــون يف
املـنـــطقـــة. وهـــذا مـــا يـنــطــبق
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تـسـلمـهم الــسلـطــة عــام 2000
أن يتجنبوا ما كانوا يعتقدون
أنـه إذعـــــــــــان زائـــــــــــد مـــن إدارة

كلنتون حللفائها.
ـــــــم ويف حــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــســـل
الـدميقـراطـيني الـسـلطـة عـام
2004 فـأنهـم سيتـداركـون تلك
األخــطـــاء. وقـــد قـــال الــسـيـــد
كيـري أن معـاجلــة التحـديـات
املتـزايـدة الـتي تـواجه أمـريكـا
مـن قــبل كـــوريـــا الـــشـمـــالـيـــة
وإيـــران تكـمـن يف الــبحـث عـن
اتفــاقـيــات فـــاعلـــة بخالف مــا
ــــوش الــــذي يـفعـله الـــســيــــد ب
يـتحــاور مع كـوريـا الــشمــاليـة
من خالل الـلجنـة الـســداسيـة
ـــــشـــيء مـع وال يـفـعـل هــــــــذا ال

إيران.
لقــد قــدم الــسـيــد كـيـــري حالً
ــــــة إيــــــران وهــي عـقــــــد ملــــشـكـل
صفقـــة حـــاسـمـــة مفـــادهـــا أن
تقــدم مـســاعــدات تقـنيــة إلــى
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كيـري. اذن مـا األسلـوب الـذي
علـــى كـيـــري إتـبـــاعه مـن اجل

الفوز يف االنتخابات.
إن جــــــــوهــــــــر االخـــتـالف بـــني
كـيـــري وبـــوش هـــو يف كــيفـيـــة
ــــســيــــــاســــــة الــتـعــــــاطــي مـع ال
اخلـــارجـيـــة. تــشـيـــر احلقـــائق
إلـى أن للـدميقــراطيـني أيضـاً
أهــدافهم أحـاديـة اجلـانب وأن
كال املــــرشحـني ملـنــصـب وزيـــر
اخلـــارجـيـــة وهـم الــسـيـنـــاتـــور
جـوزيف بـايـدن ورتـشـارد هـول
ـــروك وهــــو سفـيـــر ســــابق يف ب
األمم املتحـدة قـد أثـارا غضب
ــــا مــنهــمــــا يف الـــســـــابق. أوروب
ــــــدو أن إدارة كــيــــــري تـعــي ويــب
ــــــدول أهــمــيــــــة مــــســــــاعــــــدة ال
األخـرى للعمل املـشتـرك أكثـر
ـــزال مـن إدارة بـــوش الـتـي ال ت
ـــــول ـــــرفـــض مــثـل تلــك احلل ت

التي تزيد من قوة أمريكا.
لقـــد قـــرر اجلـمهـــوريـــون عـنـــد
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تدخل حملتا )بوش( و )كيري(
االنتخابيتان اسبوعهما االخير وهو ما
تبقى من سباق دوّخ الرأس ووصل

الى طريق مسدود دون ان يطرح على
الطاولة خطة ذات مصداقية ملا ميكن

ان يعنيه نصرٌ انتخابي ألي من
املرشحني بالنسبة للعراق، حيث يقوم
املرشحان بإهمال عالمتي تغيير تشعّان

بوميض متقطع يستدعي رعايته بدل
القفز عليه او دوسه باالقدام.

بقلم / فيلب غوردن 
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