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

)

طبق االصل

تصاعد
االنتقادات للحرب..
ترجمة /عبد علي سلمان
كتابة :كولني براون
وروبرت كورنويل
يبدو جورج بوش وتوني بلير اكثر عزلة من اي
وقـت م ـض ـ ــى ،فـيـم ـ ــا تــتغـي ـ ــر االرضـي ـ ــة حتـت
است ــراتيـجيــة الـبقــاء يف الع ــراق "حلني اجنــاز
املهمة".
ولم يعـد الــرئيـس بــوش ورئيـس الـوزراء تــوني
بـل ـي ـ ـ ــر ي ـتـ ـ ـش ـب ـث ـ ـ ــان بـحـلــم اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة وادام ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراطـ ـيـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــراق ،اذ حـ ـثـهـ ـمـ ـ ـ ــا
مـستـشــاروهمـا علـى الـبحث عـن استـراتـيجيـة
جديدة واكثر واقعية للخروج.
وقـد مهـد تقـريـر تـسـرب مـن مجمـوعـة دراسـة
العراق التي يـرأسها وزيـر اخلارجيـة االمريكي
ال ـســابق جـيـمــس بـيكــر ،الـص ــديق املقــرب مـن
عــائلــة بــوش ،الـطــريـق لتـغيــر كـبيــر يف ميــزان
انـ ـ ــسح ـ ـ ــاب القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة ول ــتحـ ـ ــول
دراماتيكي يف سياسة الواليات املتحدة.
ويقـتــرح هــذا الـتقــري ــر انه بــدال مـن سـيــاســة
"البقاء علـى املسار" فـان بامكان الـرئيس بوش
تـخلـيــص الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة مـن مـ ـسـتـنـقع
الع ــراق عبــر حت ــريك القــوات االمــريـكيــة الــى
قـواعد خـارج العراق ،ويف حتـول أخاذ فـان ثمة
اعتقـاداً بامكـانية دعـوة ايران وسـوريا للـتعاون
يف استقرار عراق الفوضى.
وقـد مت رفـض كل ذلـك بصـورة كـاملـة مـن قبل
ت ــونـي سـن ــو املـتح ــدث ب ــاسـم الـبـيـت االبـيـض،
الذي قال ان االدارة لن حتيل ادارة احلرب الى
"عقـود ثـانـويـة" خــارج مجمـوعـة املـستـشـارين.
لكـن اثنـني من املــطلعـني علــى خفــايــا االمــور
من الـشيـوخ اجلمهـوريني قـد دعيـا الـى تـغييـر
امل ـس ــار ،فقــد قــال شــاك ه ــاكل ال ـسـنــاتــور مـن
ن ـب ـ ــرسـك ـ ــا واملـ ـ ــرشح احمل ـت ـمـل لالن ــتخ ـ ــاب ـ ــات
الــرئــاسيــة عــام " 2008نحـن االن بحــاجــة الــى
استـراتـيجيـة جـديـدة بـشكل واضح" امـا جـون
وارنـ ــر رئـي ــس جلـنـ ــة اخلـ ــدمـ ــات املـ ـسـلحـ ــة يف
مجلـس الشـيوخ فـقد قـال ان العـراق "ينـحرف
ال ــى ط ــرق ج ــانـبـي ــة" واذا لــم يكـن هـن ــاك مـن
حتـسـن خالل الــشه ــرين او الـثالثــة القــادمــة،
فيتوجب حينها ان تتغير السياسة.
وق ـ ــد ت ـ ــرافق احل ـ ــديــث عــن آخ ـ ــر م ـ ــوع ـ ــد مع
االصـدار املتوقع الستنتاجات مجموعة السيد
بيكر لدراسة العراق يف حوالي نهاية السنة.
ان اسنـاد احلـرب يف انحـسـار شـديـد وقـد حـذر
كـب ــار اجلــمه ــوريـني مـن ان احل ــال ــة ال ــراهـن ــة
للوضع يتوجب ان ال تستمر.
ومع املذبحـة التي تـزداد يومـياً يف املـيدان ومع
اخلـسـائـر االمــريكيـة الـتي قـاربت ( )2800فـان
اسـتــطالعـ ـاً ج ــدي ــداً ق ــامـت به (سـي ان ان) ان
 %64من الـشعب االمـريكي يـؤمنـون ان احلـرب
كـ ــانـت خ ـطـ ــأ وهـ ــو رقــم يفـ ــوق اي رقـم مـنـ ــذ
الهجوم على العراق يف آذار 2003.
ومعدل االطراء على الرئيس بوش يقترب من
ادن ــى م ـسـت ــوي ــاته قـبل االنـتخ ــاب ــات الـنــصف
فـصلية الـتي يواجه فـيها اجلمهـوريون خـسارة
واح ـ ــد او االث ـنــني مــن مـجلـ ــس الـكـ ـ ــونغ ـ ــرس
(مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
وت ـ ـ ــأمـل رم ـ ـ ــوز مـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــة يف ح ـ ـ ــزب الـع ـمـل
البريـطانـي من ان تغييـراً يف املستـويات العـليا
يف االدارة االمــريـكيــة قــد تكــون اشــارة لـنقـطــة
حتـول الجبار الـسيد بليـر على تعـديل مدخله
ال ــى الع ــراق ،حـيـث ف ــشلـت الق ــوات احللـيف ــة
بـتـ ــأسـي ــس حـكــم القـ ــانـ ــون ،علـ ــى الـ ــرغـم مـن
الوعود التي اعقبت االطاحة بصدام حسني.
وقـد قـام اجلنـرال الـسيـر ريشـارد واننت رئـيس
هـيئـة االركــان البــريطــانيــة بحث الـسيــد بليـر
علــى تخـفيــض طمــوح ــاته يف العــراق محــذراً
مـن ان اجليس قـد ينهـار اذا اجبـر على الـبقاء
يف العـراق .وقـد قـال الـسيـر ريـشـارد "لقـد كـان
االهـتـم ـ ــام االصلـي هـ ــو احـالل دميقـ ــراطـيـ ــة
لـيب ــرالي ــة تكــون منــوذجـ ـاً يف املنـطق ــة ،وتكــون
حلـيفة لـلغرب وذات تـأثيـر مفيـد على الـتوازن
يف الشـرق االوسط ..وانـا اعتقـد اننـا يجب ان
نهدف الى الطموح االدنى".
ويق ــول ال ـسـي ــر ريـت ـش ــارد ان ت ــواجـ ــد الق ــوات
البــريطـانيـة يف العـراق قـد زاد الـوضع االمـني
س ــوءاً .وق ــد ك ـس ــر وزي ــر ال ــداخلـي ــة ج ــون ري ــد
القـواعـد بــاعتــرافه لـلمـرة االولـى يف اجـتمـاع
خ ـ ـ ــاص لل ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ـيــني مــن ح ـ ـ ــزب الع ــمل ان
الـسياسة اخلـارجية ساهمـت يف زيادة التطرف
لدى الشباب املسلم يف بريطانيا.
ويف اول مـؤمتــر صحـفي له يف داونـنغ ستــريت
منـذ اعالنه انه سيغـادر (منـصبه) خالل سـنة،
ع ـ ــارض ال ـ ـس ـيـ ـ ــد بل ـي ـ ــر ال ـ ــدع ـ ــوات لــتغ ـي ـي ـ ــر
االستــراتيـجيــة .ويبــدو بـليــر وكــانه يكــذب مــا
قاله وزيـر الداخليـة واصفا هكـذا دعوات بـانها
سخـيفــة ،حـيـث ق ــال بلـي ــر "ال ميكـن ان يــؤول
مـصـي ــرنـ ــا للح ــال ــة الـتـي تـتح ــدث انـت عـنه ــا
وح ـي ـن ـم ـ ــا ك ـن ـ ــا يف ال ـ ــوضع االع ـت ـي ـ ــادي ،ف ـ ــان
الشـرفـاء مـن املسـلمني يف العـراق وافغـانـستـان
ممـن رغـب ـ ــوا بحـكـ ــوم ـ ــاتهـم ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة،
وعنـدمــا كنــا هنـاك بـامـر مـن تلك احلكـومـات
مع ق ــرار كـ ــامل مـن االمم املــتح ــدة ،وعـن ــدم ــا
نحـمي اولـئك مـن االشخــاص الــذيـن يقــودون
الـسيـارات املفخـخة يف االسـواق ويف املسـاجد..
الـخ وهك ــذا ف ــانـن ــا ب ـطـ ــريق ــة م ــا نـت ـسـبـب يف
تطـرفهم ".ويضيف "وانـه المر مضحك ،وانك
لن تهـزم التطـرف حلني ان نـاخذ هـذه احلجة
على عاتقنا ،واملشكلة احلقيقية التي واجهتنا
هي قبول التحدي يف اجملتمعات االسالمية".
الـسيـاسيـون علـى جـانـبي االطلـسـي يعتقـدون
ان نهـ ــايـ ــة الـلعـبـ ــة اصــبحـت تــنهـك اع ـصـ ــاب
السيـدين بليـر وبوش وان تغـيير الـسياسـة بات
قـريبـاً وقد قـال عضـو برملـاني من حـزب العمل
سـراً ان الـسيــد بليـر قـد يكـون آخـر احـتيــاطي
لل ــرئيـس بــوش .ويف ه ــذه االثنــاء فــان غــودرت
بـراون البــديل احملتمـل لبليـر الـذي اعتـرف يف
الـ ــشهـ ــر املـ ــاضـي ان اخ ـطـ ــاءاً قـ ــد ارتـكـبـت يف
الع ــراق ،ق ــد ت ــرك ي ــراقـب بـقلق فـيـم ــا جـن ــود
آخرون يفقدون حياتهم يف العراق.
عن :صحيفة االندبندنت البريطانية

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

غورباتشوف  :ال يمكنك فرض الديمقراطية باستخدام الدبابات والصواريخ..
ترجمة :فاروق السعد

بعد خمسة عشر عاما من تنحيه عن قيادة االحتاد السوفيتي،
مازال ميخائيل غورباتشوف 75 ،عاماً ،ميثل صوتا ال يكل يف
العالقات الدولية .فباإلضافة الى مواصلته جهوده للتقليل من
خطر األسلحة النووية يف العالم (التي مكنته من الفوز بجائزة نوبل
للسالم عام  ،)1990فانه نشيط يف العديد من املبادرات األخرى ،بضمنها
اجملموعة الدولية" الصليب األخضر الدولي واجلوائز العاملية ،وهي
منظمة أوجدها ممول منساوي كرستيان بهاء لالحتفال بأعمال
األفراد الذين كان لهم دور يف التغيير.
كـ ـ ــان غـ ـ ــوربـ ـ ــات ـ ـشـ ـ ــوف يف الف ـتـ ـ ــرة
األخيـرة يف نيـويورك لـترؤس جلـنة
مـنح "اجل ــوائ ــز الع ــاملـي ــة" ،ج ــوائ ــز
املـرأة العـامليـة؛ ومـن الالتي حـصلن
علـ ــى جـ ــوائـ ــز ه ـ ــذا العـ ــام سـ ــوزان
سـارانــدون ،ووبي كـولــدبيــر و ملكـة
األردن نـ ـ ــور .و مـ ـ ــا بــني واج ـب ـ ـ ــاته
العـامــة اغتـنم القـائـد الـســوفيـتي
السـابق بضعـة دقـائق للتحـدث مع
مـراسلـة الـنيـوزويك كـارين فـراكـاال
سميث حـول مواضيع مـتعددة ،من
التهديد النووي لكوريا الشمالية و
الـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــدائـل ال ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة و دروس
أفغانستان.
نـي ــوزويك :ح ـسـب رأيكـم ،مــا مــدى
الــته ــدي ــد ال ــذي ي ــشكـله ب ــرنـ ــامج
كـ ــوريـ ــا الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة الـنـ ــووي علـ ــى
الواليات املتحدة و األمن الدولي؟
غـوربــاتشـوف :اعتقـد بـان التهـديـد
يف ال ـ ـ ــوقــت ال ـ ـ ــراهــن م ـبـ ـ ـ ــالغ ف ــيه
نوعـما .ومع ذلـك ،فأن نـظام كـوريا
ال ـشـمــالـيــة ال يـتـصــرف مـن م ــوقع
املسؤولية .واعتقد بان القرار الذي
مت تـبـنــيه يف  14تـ ـشـ ــريـن االول يف
مجلــس األمن كــان قــرارا متــوازنــا.
آمل ان ال يعنـي تطبيق ذلك القرار
فرض حـصار علـى كوريـا الشمـالية
ألني اعـتقــد بــان احلـصــار سـيكــون
خ ـط ـ ــأ .علـيـنـ ــا ان نـ ــأخـ ــذ بـن ـظـ ــر
االعتبار مصالح كوريا الشمالية .و
بعـكـ ــسه ،ف ـ ــإنهـم سـي ـ ــدفعـ ــون الـ ــى
زاوي ــة .ف ــاحلـي ــوان اذا م ــا دفع ال ــى
زاويـ ـ ــة ميـكــن ان ي ــتحـ ـ ــول الـ ـ ــى أي
شـيء .انها حلظـة مناسبـة لتطـوير
نـوع من الضـمانـات األمنيـة لكـوريا
الـشمـاليـة ،و املـسـاعـدة يف معـاجلـة

جميع املشاكل التي تواجهها.
ن ـيـ ـ ــوزويـك :ان م ـبـ ـ ــادراتـكــم ل ـنـ ـ ــزع
االسلح ــة النــووي ــة التـي تعــود الــى
الثمانينات قـد أنهت سباق التسلح
االمـ ــريكـي -الـ ـس ــوفـيـتـي و خـلقـت
منـوذجـا لـلتفـتيـش علــى االسلحـة
يف املــوقـع .هل تعـتقــد ب ــان هن ــالك
حـاجة ملنع حـدوث حالـة جمود بني
الـواليـات املتحـدة و القـوى النـوويـة
الـصـاعــدة مثل كـوريـا الــشمــاليـة و
ايران؟
غــوربــات ـش ــوف :علــى املــرء ان يـبــدأ
بــأشيــاء بــسيـطــة :اجـتمــاع .لــذلك
اجـتـمعـن ــا يف جـنـيف ،يف ن ــوفـمـب ــر
 1985.و بعــد يــومـني ،وقعـن ــا علــى
إعـالن مـهــم ج ـ ـ ــدا ك ـ ـ ــانــت ث ـم ـ ـ ــرة
احلـوار ،الــذي مت من خالل الـنظـر
العني بـالعـني .حيـث قيـل" ال ميكن
إحراز نـصر يف احلـرب النـووية و ال
يجـب أب ـ ــدا خ ـ ــوضه ـ ــا" .ك ـ ــان ذلـك
يـشكل إجنازا مـدهشـا .فقد غطـينا
على مـسافـة عقد مـن الزمن خالل
يـومـني فقـط .ومن احلــوار ،تكــسب
الــثق ــة .و مـن الــثقـ ــة ميكـن إح ــراز
خطـوات معينـة .وبدال من ممـارسة
األلعـ ــاب الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،ميـكـن رسـم
سـيــاس ــة حقـيقـي ــة .و لكـن يف هــذه
األيـ ـ ــام ال ي ـت ـمـك ــن بلـ ـ ــد واحـ ـ ــد ان
يضـمن أمنه مبفـرده .نحن بحـاجة
الــى إعــادة ت ــركيــز اهـتم ــامنــا علــى
االسلحــة الـنــوويــة ب ــالعـمل ضـمـن
اطار معـاهدة منع انتـشار االسلحة
الـنـ ــوويـ ــة و حتـت إشـ ــراف مـجل ــس
األمن التابع لألمم املـتحدة .و هذا
بشكل مـا يتـرك اثراً يف كل مـنا .ان
البلـدان التي هي لـيست أعـضاء يف

الـنـ ــادي الـن ـ ــووي تقـ ــوم مبـ ــراقـبـ ــة
أعـ ـضـ ـ ــاء ال ـنـ ـ ــادي ال ـنـ ـ ــووي ،ممـ ـ ــا
يـجعلهــا تفكـر بـامـتالك أسلحـتهـا
الـنوويـة اخلاصـة بهـا .علـى امريـكا
ان تــدخل بلـدانـاً اخـرى و ان تـعمل
سـويـة معهــا .ان االعتقـاد بـان بلـدا
واحـداً مبفـرده يف العـالم قـادر علـى
فـ ــرض مفـ ــاهـيـمـه علـ ــى اآلخـ ــريـن
استـنادا الـى مصـاحله اخلاصـة هو
اعتقاد خاطئ متاما.
نـيـ ــوزويـك :شهـ ــدت الـثـمـ ــانـيـنـ ــات
تـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـظـ ـيـ ـم ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاجت ـ ـ ـ ــاه
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة يف جـمـيـع أنحـ ــاء
الـع ـ ـ ـ ــال ــم .م ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو تـقـ ـيـ ـيـ ـم ـك ــم
الحتمـاالت انتشـار الدميقـراطية و
مـ ــا جـ ــدوى ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة هـ ــذه
األيام؟
غــوربــاتـش ــوف :يف العق ــود األخيــرة
من القـرن العـشـريـن ،ويف اكثــر من
 100بلـد ،كانـت النظم الـدكتاتـورية
و االستبـداديـة قـد نحيت جـانبـا .و
ان العــملـيـ ــة ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة قـ ــد
انتـشرت الى جـميع القارات .و لكن
الـعيــد ســرعــان مــا انـتهــى .ميكـنك
إيجـاد املـؤسـسـات الــدميقــراطيـة و
لـكـن لـي ــس مـن الـ ـسـهل ان تـتـعلـم
العـي ــش يف ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة .انـك
تالحظ انتكاسات يف الدميقراطية
الن امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائـل االقـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة -
االجـتم ــاعي ــة لم تـكن قــد ع ــوجلت
بـشـكل منـاسـب .لم يـشـاهــد النـاس
أي حتسـن و يف الكثيـر من البـلدان
قـالوا " لـسنا بحـاجة الـى هذا الكم
مـن الدميقـراطيـة ،و لكنـنا بحـاجة
الــى إطعــام أطفــالنــا ".ال أستـطـيع
ان اتـفق مع ذلك ،و لكـني أستـطيع

ان أتفهم ذلك .مـا لم تتم معـاجلة
ال ـفــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و الـ ـ ـ ـت ـخ ـلــف ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة ال قـيـمـ ــة لهـ ــا .ال
ميـك ـنـك فـ ـ ــرض الـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة
بـاستخـدام الـدبـابـات و الصـواريخ.
ان ال ــدميق ــراطـي ــة لـي ـسـت ح ــزم ــة
جـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــزة .ال بـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ت ـ ـن ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــو
الـدميقـراطيـة يف التـراب الــوطني.
انهــا تعـتمــد كـثيــرا علــى مــستــوى
ت ـطـ ــور الــبالد الــثقـ ــايف و الـت ـ ــوجه
الـف ـكـ ـ ـ ــري لـلـ ـنـ ـ ـ ــاس .ان املـ ـبـ ـ ـ ــاديء
مـتـ ـش ـ ــابهـ ــة و لـكــن كل ام ـ ــة تقـ ــوم
بـت ـط ــوي ــر منـ ــوذجه ــا اخل ــاص .ان
أصــدقــاءنــا يف امــريكــا لـم يفـهمــوا
ذلك جيدا بعد.
نيـوزويك :لعـدد كـبيـر من الـسـنني،
كــان االحتــاد الـس ــوفيـتي يف حــالــة
حــرب مع افغـانــستــان ،و لكـنهــا لم
جتلـب مـنـ ــافـع حقــيقـيـ ــة ألي مـن
الطــرفني .هل لـديـك من نـصيحـة
الـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة حـ ـ ــول
تعاملها مع افغانستان؟
غ ــورب ــات ـش ــوف :يـب ــدو لـي بـ ــأنه يف
افغ ــان ـسـت ــان ،علـيـن ــا ان نـت ــأك ــد ان
احلـك ـ ــوم ـ ــة ق ـ ــادرة عل ـ ــى ت ـ ــوح ـي ـ ــد
مخـتلف شــرائـح ذلك اجملـتـمع .ال
يـنبغي ان يحـاول فرض منـوذج من
الـ ــدميق ــراطـي ــة االمـ ــريكـيـ ــة عل ــى
افغـ ــانـ ـسـتـ ــان .ان ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة
االمـريـكيـة تــسيـر بــشكل حــسن يف
امــريكــا ،و لكـن ليــس لبلـد ميـتلك
البنـية التـركيبـية و التـاريخ و منط
التفكير الذي لدى افغانستان.
نـيـ ــوزويك :كـيف أصـبحـت مهـتـم ــا
"بجوائز املراة العاملية"؟
غورباتشـوف :يف واحدة من زياراتي
الـى النـمسـا ،اتصلـت بي مجمـوعـة
مـن الشبـاب التـي كانـت لديهـا هذه
الفـك ـ ــرة املـمــتع ـ ــة لـلقـي ـ ــام بـ ـشـيء
لـتشـجيع النـاس بحق  ،إلعطـائهم
أمـثلــة مـن احليــاة احلـقيـقي ــة ،من
األبـ ـطـ ـ ــال احلق ــيق ـيــني بـ ـ ــدال مــن
أبطال الروايـات .لذلك قدمت لهم
بع ــض األفـكـ ـ ــار و ت ـ ـ ــوصلــت الـ ـ ــى
نـتــيجـ ــة ان ذلـك ميــثل مـ ـشـ ــروعـ ــا
ج ــدي ــا .اعـتق ــد ب ــأنـن ــا لـم نـ ــرتكـب
خ ـطـ ــأ .أوال أنه ــا ك ــانــت لل ــرج ــال،
وكـانـت الفكــرة تتـمثل بــان هنــالك
شـيـئـ ـاً م ــا خـط ــا يف ال ــرج ــال ه ــذه
األيـام -فغــالبـا مـا كـانـوا يعـرضـون

لـلخـ ـط ـ ــر ،ال ــبع ــض م ــنهــم مي ـ ــوت
بـشكـل مبكـر جــدا ،بعضـهم يقع يف
مـشـاكل ،الكـثيـر مـنهم يعـانـون من
م ـش ــاكل صحـيــة .وبعــد ثالثــة مـن
تـلك االحـتف ــاالت الـتـي يـتـم فـيه ــا
م ــنح اجل ـ ــوائ ـ ــز ،ال ـتــي اس ــتق ــبلــت
بشكل جيـد ،الحظنا أن النساء كن
غـيـ ــورات ،بـ ــأنـنـ ــا يـنــبغـي ان تـكـ ــون
لــدينـا جـوائــز للنـســاء ايضــا .ومن
هنا نشأت " جوائز النساء".
نـيـ ــوزويـك :حـ ـسـب رأيـكـم ،مـ ــا هـي
اخطـر املسـائل التي تـواجه النـساء
هذه األيام؟
غورباتشـوف :التحديات العاملية يف
مج ـ ــال األمــن ،الـفق ـ ــر و الــتخـلف
وأالزمات البيئية العاملية -هذه هي
املـشـاكل الـتي تـواجه العـالـم ،و هي
ت ــواجه كل ع ــائل ــة يف أي مكــان .إن
ال ـن ـ ـسـ ـ ــاء و األطف ـ ــال مــن ب ــني كل
النــاس هـم من يـتحـمل عـبء تلك
املـشــاكل .و اعتقـد بـان مـن املهم ان
نقــول إن هـن ــالك م ـش ــاكل خــاصــة
بــالنـســاء -فهـن يجــدن صعـوبـة يف
كـ ـسـ ــر احلـ ــواجـ ــز ،التخـ ــاذ قـ ــرارات
مـهـ ـم ـ ـ ــة ت ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر عـلـ ـيـه ــن و عـل ـ ـ ــى
عـ ــوائلهـن .إنهـن ال يحــصلـن دوم ــا
على أجور متساوية لذات العمل.
نيــوزويك :لقـد الحـظـتم اخملـاطـر
احملتـملــة لـلتـكنــول ــوجي ــا النــوويــة
بـشـكل مبـاشـر يف كـارثــة شيـرنــوبل
عــام  1986.مــا هـي وجهــة نـظ ــركم
حـ ــول ال ـطـ ــاقـ ــة الـنـ ــوويـ ــة يف هـ ــذه
األيام؟
غورباتشوف :بعد حادثة شيرنوبل،
قمنـا بـإغـالق بعض مـن محطـاتنـا
النـوويــة إلنتـاج الـطـاقــة ،و اعتقـد
بـأنه يف ذلك الوقـت كان ذلك ميثل
قرارا صـائبا .ولكننـا يف هذه األيام،
نالحـظ بـان مـصـادرنــا محـدودة ،و
لم نكن قـادرين علـى تطـوير طـاقة
ب ـ ـ ــديـل ـ ـ ــة .و ب ـ ـ ــال ـ ـطـ ـبـع ،امل ـ ـص ـ ـ ــادر
الـبـي ــول ــوجـي ــة -وال ــريح والـط ــاق ــة
ال ـشـم ـسـي ــة -مـت ــوف ــرة ،و لكـنـن ــا ال
نـتمـكن بعـد مـن استخـدامهـا علـى
نطـاق مقبـول .لـذلك فــان السـؤال
هو هل ان علـينا ان نستأنف برامج
نـوويـة كـبيــرة إلنتـاج الـطـاقـة لـكي
نـحل مـ ـشـكل ـ ــة ال ـط ـ ــاق ـ ــة .إنـن ـ ــا ال
ن ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـ ـيـع ان نـ ـتـجـ ـن ــب ذلــك يف
الكـثـي ــر مـن أج ــزاء الع ــالــم .ولكـن

اوال وق ـبـل كل ش ــيء ،نح ـتـ ـ ــاج الـ ـ ــى
تـ ــدقــيق صـ ــارم مـن قــبل مـن ـظـمـ ــة
الـطــاقــة ال ــدوليــة لغ ــرض التــأكــد
بــأنهـم لن يـشــرعــوا بـبنــاء مـشــروع
لألسـلحـ ــة الـنـ ــوويـ ــة حتـت غ ـطـ ــاء
الطاقة النـووية .و األكثر أهمية هو
إنـن ـ ــا نحـتـ ــاج الـ ــى متـ ــويـل أبحـ ــاث
مـصادر الطاقة املـتجددة و البديلة.
و كـ ـ ــرئ ـي ـ ــس "للـ ــصل ـيــب األخـ ـضـ ـ ــر
الـ ـ ــدولــي" ،إنــي أدعـ ـ ــو الـ ـ ــى إيجـ ـ ــاد
صـندوق ،جلمع مـا قيمـته  50مليار
دوالر ،لـتمــويل األبحــاث العلـميـة و
الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة اخلـ ــاصـ ــة بــتلـك
املصادر البديلة للطاقة .نحن نعلم
ب ـ ــانه مـن الـ ــسهـ ــولـ ــة جـمـع ،خالل
أسـبـ ــوع واحـ ــد 50 ،الـ ــى  100ملـيـ ــار
دوالر م ــن اجل الـ ـ ــدخـ ـ ــول يف نـ ـ ــزاع
عـسكري آخر ،كمـا حدث يف العراق.
ل ــذلك ملــاذا ال يـنـظــر الــى م ـســالــة
إيجـ ــاد صـن ـ ــدوق يخ ــضع إلشـ ــراف
دولــي يق ــوم بـتـمـ ــويل ه ــذا الــبحـث
املهم؟ وبـالطبع علينا االستمرار يف
اس ـتـك ـم ـ ــال أنـ ـظ ـم ـ ــة الـ ــسالم ـ ــة يف
جـمـيـع مح ـطـ ــات إنـتـ ــاج ال ـطـ ــاقـ ــة
النووية.
ن ـيـ ـ ــوزويــك :يف مفـ ـ ــاوضـ ـ ــاتـك ــم مع
رئيسة الوزراء ماركريت تاتشر حول
خف ــض االسـلحـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة ،مــن
املعــروف بــأنهــا ق ــالت بــان فكــرتـكم
عـن الع ــالـم اخل ــالـي مــن االسلح ــة
ال ـن ـ ــووي ـ ــة ق ـ ــد ك ـ ــانــت " ي ـ ــوت ـ ــوب ـي ـ ــا
خيــاليــة ".يف سيـاق مـسـائل العــالم
هذه األيام ،هل تتفق معها؟
غورباتشوف :لقد أجبتها مبا يلي":
أنـي مـنــدهــش مـن ان رئـي ـســة وزراء
بلد دميقـراطي ،البلد الـذي ظهرت
ف ــيه ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة أول األمـ ـ ــر،
م ــرت ــاح ــة ج ــدا يف ان جتلــس عل ــى
ترسانـة من االسلحة النـووية ،التي
ق ــد تــنفج ــر يف أي ــة حلـظ ــة " .ك ــان
ذلك ميـثل حــوارا مـسـتمــرا بيـني و
بـني ت ــاتـ ـش ــر .مل ــاذا يـنــبغــي علـي ان
اتـفق مـع وصف أفـك ـ ــاري مــن إنه ـ ــا
يـوتـوبيـا اآلن وقـد عـمل الكـثيـر من
اجل اخلفـض احلقـيقـي لألسلحــة
ال ـن ـ ــووي ـ ــة ،عل ـ ــى ط ـ ــريـق إلغ ـ ــائه ـ ــا
النهـائي؟ كان ريغـان قد اتفق معي.
لذلك فـاني اعتقد بان تـاتشر كانت
مخطئة.
عن :النيوزويك

الـفـقـــــــــر مـــــــســـــــــألـــــــــة نـــــــســـبـــيـــــــــة

مهاجرو امريكا الالتينية متفائلون بطريقة معيشتهم
أغل ــب املهـ ـ ــاجـ ـ ــريــن مــن امـ ـ ــريـكـ ـ ــا
الالتيـنيـة يف الـواليــات املتحــده هم
من الفـقراء بعملية حسابية واحدة
فـ ـ ــان ثالثـ ـ ــة اخ ـمـ ـ ــاسهــم هــم مــن(
العمال الفقـراء) من اسفل الطبقه
الــوسـطــى وبــدخـل سنــوي يقـل عن
 30الـف دوالرسـ ـنـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــا .سـ ـت ـكـ ـ ـ ــون
االخبـار الـسيـئه اكثـر ســوءاً عنـدمـا
ننظـر الى مـا حصل علـيه هؤالء يف
ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــده اذ ســنج ـ ــد ان
حــصتـهم مـن الفقــر قــد تـضــاعـفت
مـن  %12يف عـ ــام  1980لـت ــصل الـ ــى
 %25يف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2004و يـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقــع
امله ــاج ــرون اجل ــدد األس ــوأ يف سـن ــة
2006.ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــده ح ـ ــددت
الفقر باقل من 20الف دوالر سنويا
للعـائله املـؤلـفه من اربعـة اشخـاص
اي مبع ـ ــدل  1600دوالر تقـ ــريـبـ ــا يف
الشهر الواحد.
ولـكــن ب ـ ــال ـن ـ ـس ــبه الول ـئـك ال ـ ــذيــن
يـ ــصلـ ـ ــون حـ ـ ــدي ـثـ ـ ــا مــن امـ ـ ــريـكـ ـ ــا
الـالتـ ـيـ ـنـ ـيـه ال تـ ـتـجـ ـ ـ ــاوز مـعـ ـ ـ ــدالت
اجـ ـ ـ ـ ــورهـ ــم ال ـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــريـه  900دوالر
اسـتنــادا الــى تقــريــر ح ــديث نـشــره
هـ ـ ـ ــذا االسـ ـبـ ـ ـ ــوع الـ ـبـ ـنــك الـ ـ ـ ــدول ــي

االم ـ ـ ـ ـ ــري ـكـ ــي لـالمن ـ ـ ـ ـ ــاء واذا ك ـ ـ ـ ـ ــان
املهــاجــرون وخـصــوص ــا الالتـيـنـيـني
مـنهـم  .محـســوبـني علــى الـطـبقــات
السفـلى فـان اجملتمع بـصورة عـامة
سـيجــد صعــوبــة ب ــاقنــاعـهم ب ــذلك
.فاملـهاجـرون الالتـينيـون مشغـولون
ج ــدا بعــملهـم ي ـشـت ــرون ال ـسـي ــارات
والـبـيــوت وحـت ــى انهـم ي ـسـتـثـمــرون
امـ ـ ــوالهــم يف اخل ـ ــارج ان مــثل ه ـ ــذا
النمـط من احليـاة ليـس من الفقـر
بشيء فاملفروض بالفقير ان يكون
ضعيفا و منبوذا واملفروض باجلياع
وامل ـضــطه ــديـن ان يـقف ــوا ط ــوابـي ــر
للحصـول على اخلبـز واستنـادا الى
هـ ــذه الق ــاع ــده ف ــان مــن املفـت ــرض
ف ـ ـيـهـ ــم ان ي ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاضـلـ ـ ـ ـ ــوا مـ ــن اجـل
احل ــاج ــات االس ــاسـيـه وان يك ــون ــوا
خــارج املــستــوى الع ــام غيــر ق ــادرين
عـلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــدم.ومـع ذلــك فـ ـ ـ ـ ــان
املـ ــراقـبــني للــتجـ ــربـه الالتـيـنــيه يف
الـواليـات املتحـده يعتقـدون ان هـذه
املـواصفات ال تنطبق عـلى مهاجري
امـ ـ ـ ــري ـكـ ـ ـ ــا الـالتـ ـيـ ـنـ ـيـه ل ـ ـ ـسـ ـبـ ـب ــني
رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــني:ال ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص
واالمكــانيـات.فـاملهـاجـرون ال يـالـون

جـهـ ـ ـ ـ ــدا لـ ـ ـ ـ ــدفـع اجـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـس ـكـ ــن
واملـ ـت ـ ـطـلـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـصـحـ ـيـه وب ـ ـ ــاق ــي
املـصروفـات والفواتـير الـى ادنى حل
مم ـكـ ــن.عـالوة عـلـ ـ ـ ـ ــى ان لـ ـ ـ ـ ــديـهـ ــم
ع ـ ــوائل.ومـن ال ـ ــواضح ان اكـثـ ــر مـ ــا
يـثـيـ ــر املهـم يف اسـت ــراتـيجـيـتهـم يف
توفير الـنقود هو التقليل من اعداد
ال ــذيـن يعـيل ــونهـم داخل ال ــوالي ــات
املتحدة  .ان الدخل الذي يحصلون
عـلـ ـيـه م ــن عـ ـمـلـه ــم يـ ـ ـ ــذه ــب الـ ـ ـ ــى
امل ـصـ ـ ــاريف امل ـ ــرت ـب ـط ـ ــة بـ ـ ــالعــمل و
احلاجـات االساسية تاركني اكثر من
 %90مـن مـ ــدخـ ــوالتهــم لالقـت ـصـ ــاد
االمـ ــريـكـي كـمـ ــا اشـ ــار الــيه الـبـنـك
االمريكي الدولـي للتنمية  .و اغلب
مـا يتبقـى من هـذا الدخل يـستثـمر
يف اوطــانهم الـتي جــاؤوا منهـا و قـد
اشـار الـبنك املـذكـور الـى ان مجمـوع
املبــالغ الـتي حــولهــا املهـاجـرون قـد
بـلغــت  45ملـي ـ ــار دوالر خالل سـنـ ــة
 2006جـ ـ ــاعلــني مــن ه ـ ــذه االم ـ ــوال
احملـمــولــة واحــدة مـن اكـب ــر و اوسع
بــرامج مــواجهــة الفقــر يف العــالم .
ووج ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــذلــك ان اغـل ــب ه ـ ـ ـ ــؤالء
املهاجرين ينـوون شراء بيوت لهم او

القيـام باعمال جتـارية يف اوطانهم.
وان ثلــث املهـ ــاجـ ــريـن قـ ــال ـ ــوا انهـم
ب ـ ـ ــالـفـعـل ق ـ ـ ــد اس ـت ـث ـم ـ ـ ــروا بـعـ ــض
مــدخ ــوالتهـم يف العقــارات .ان هــذا
ال ـ ــسلـ ـ ــوك اليـ ـ ــدل علـ ـ ــى حـ ـ ــرمـ ـ ــان
اقـتصـادي ،واملهـاجــرون الالتيـنيـون
ال ي ـ ــشعـ ـ ــرون بـ ـ ــالـ ـضـ ـ ــرورة ب ـ ـ ــأنهــم
معـزولـون او مهـمشـون .ويف احصـاء
ثقايف قام به املركز الديني الالتيني
وم ـ ــؤس ـ ـســته ( ك ـي ـ ــد فـ ـ ــاملــي) قــبل
سـ ـنـ ـت ــني وج ـ ـ ـ ــد ان املـه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــري ــني
الالتـينـيني كــانــوا ايجــابـيني بــشكل
مـلحـ ــوظ يف جن ـ ــاحهـم يف املـ ــدارس
احلكـوميـة يف منـاطق و جـودهم  .و
بصورة اكثر وضوحا انتهت الدراسة
اال ان املهـاجـريـن الالتيـنيني لـيسـوا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ـط ـ ــني عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وض ـع ـه ـ ــم
االجتماعي او ينظرون الى انفسهم
كــضح ــايـ ــا مغـب ــونـني  .فـم ــا يـفعـله
املهـاجــرون الالتيـنيـون بـامــوالهم و
الـط ــريقــة الـتـي يـتـصــرف ــون بهــا ال
تــوحي بــاحلــرمــان او الـتهـميـش بل
بتوفر االمكانيات لديهم .
ان الـفقـ ــر مـ ـسـ ــالـ ــة نـ ـسـبـيـ ــة  .و ان
الــدخل الــذي يقـل عن  20000دوالر

ترجمة  :فؤاد عبداجلبار
بقلم  :مارسيال شانكيز

سـن ــوي ــا ق ــد يجـعل امله ــاج ــريـن مـن
طـبقة الفـقراء لكـن هذا الـدخل قد
يعـتـب ــر ث ــروة يف الـبالد الـتـي ج ــاؤوا
مــنهـ ــا  .حـيـث املـ ــواطــن العـ ــادي ال
يـحصل علـى عشـر هـذا املبلغ  .و يف
النهاية ماذا نستنتج ؟ تزايد اعداد
الفقــراء بـني املهــاجــريـن ؟ نعـم  .و
هل تـ ــزايـ ــدت اعـ ــداد امل ـضــطهـ ــديـن
بـ ـيـ ـنـه ــم ؟ كـال  .ان املـهـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــري ــن
الالتـيـنـيـني ك ــاسالفهـم املهــاجــريـن
مـتفــائلــون بـطــريقــة مـعيــشتـهم  .و
قـد وجـد الـبنك االمـريكـي للتـنميـة
الـدوليـة انه بـالـرغـم من ان  %64من
املهــاج ــرين ال ــذين يــرسلــون امــواال
الوطـانهـم يحصلـون علـى دخل اقل
م ــن  30000دوالر سـ ـنـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــان
معـ ـظ ــمه ــم يع ـت ـبـ ـ ــرون ان وضـعهــم
االقـتـص ــادي يف ال ــوالي ــات املـتح ــدة
جيـد .وتبلغ نـسبـة هؤالء  %58و 10
 %يعتـقدون ان وضعهم ممـتاز و هم
واثقـ ـ ــون مــن م ـ ـس ــتق ـبـله ــم  .انهــم
متفائلون بالطبع وان من يوصفون
بــالفقــراء اجليـاع الــذين يـصـرفـون
االموال و يـوظفونهـا اليتنـاسب مع
اجلـدل الـدائــر منـذ بـضعــة اشهـر و

الـ ــذي يقـ ــول ان املهـ ــاجـ ــريــن الالتـني
ميثلون عائقاً لالقتصاد االمريكي .
ان من املؤكد و مبـوجب املعلومات عن
الـهجـ ــرة  .فـ ــان معـ ــدالت الـفقـ ــر بـني
هؤالء املهـاجرين قـد ازدادت و هم من
الـذين قـد تكـون مدخـوالتهم اقل من
م ـث ـيـالتهـ ـ ــا م ــن اهل ال ــبلـ ـ ــد  .اال ان
االق ـت ـ ـص ـ ـ ــاديــني مــن ام ـث ـ ـ ــال ج ـ ـ ــارد
بـي ــرن ـسـت ــايـن مــن معه ــد ال ـسـي ــاس ــة
االقتـصاديـة قد وجـد ان حالـة هؤالء
تـتح ـسـن ب ـســرعــة اكـثــر مـن الــسكــان
احملليـني .ان اولئك الـذين يـستغلـون
فقــر ه ــؤالء املهــاجــريـن لـيـقللــوا مـن
قيـمهم و مـعتقـديـن بعبء و جــودهم
سـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرون يف اجلـ ـ ـ ــدل ان
املهاجرين و باالخـص غير الشرعيني
مــنهــم ي ـ ـس ـب ـبـ ـ ــون االذى لالق ـتـ ـص ـ ــاد
االم ــريكـي .ام ــا احلقـيق ــة فهـي ابعــد
من ان يزيـدوا الفقر يف هـذا البلد ،اذ
ان هـؤالء املهاجرين سيـساعدون على
الــتقلـيل مـن معـ ــدالت الفق ــر هـن ــا و
خـ ــاصـ ــة يف املـن ـ ــاطق اجلـنـ ــوبـيـ ــة ،اذ
سـي ـس ــاع ــدونـنـ ــا علـ ــى ايق ــاف تـ ــدفق
املهـ ــاجـ ــريـن مــن بل ـ ــدانهـم عـنـ ــدمـ ــا
يساعدون عوائلهم هناك .
عن  :الواشنطون بوست

