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البـد إلدارة بـوش الثـانيـة من ان
تتعـامل مـع معضلـتني رئيـستني
وهـمـــا، كـيف تـتـــوافق يف احلـــرب
على االرهـاب مع االلتزام بجعل
العــــــالــم اكــثــــــر امــنــــــاً مـــن اجل
الــدميقــراطيـة، وكـيف تـسـتعـمل
قـوة الـواليــات املتحـدة يف تقـويـة
قدرتها على تشكيل العالم، بدالً

من استثارة معارضة عاملية.
ان تـعيني كوندليـزا رايس كوزيرة
خـارجيـة يـبني امكـانيـة كبـرى يف
اعــــــــادة تــــــشــكـــيـل الــــــســـيــــــــاســــــــة
اخلـارجيـة المـريكـا، انهـا قـريبـة
مـن الــــرئـيــــس، ويفـتـــــرض انهــــا
تـــتحــــــدث بــــــإســـمه ان نــــــائـــبهــــــا
ســتــيـفــن هـــــــادلــي ســـــــوف يـحـل
محـلهـــــا كــمــــســتــــشـــــار يف االمــن
القـومي، وانها تعمل بكفاءة  مع
العـبني آخــريـن لالمـن القــومي،
خـــــاصـــــة ديـك تــــشــيــنــي، نـــــائــب
الـــرئـيــس، ودونـــالـــد رامــسفـيلـــد

وزير الدفاع.
مع ذلك فـإن التنسيق الدائم يف
فــــــريق االمـــن القـــــومــي هـــــذا ال
يــشكل الـنهــايــة بحــد ذاتهــا فــإن
الـوزيـرة اجلـديـد ة ال بــد لهـا ان
تـــتحـــــــرك كالعــب مـــــســتـقل، ان
ذلـك مينح الــرئيـس ومـسـاعـديه
نـظــرة واقـعيــة مـطلــوبــة بـشــدة،
ومتـركـزة علـى الـنتـائـج املنجـزة،
بــــــــــدالً مــــن احــــتـــــضــــــــــان صــــيـغ
انفعـاليـة متـر كـاالفكـار حقـاً، ان

ان هذه االزدواجيـة الوجدانـية حول
الـثـمـن املــدفــوع بــاالرواح الـبــشــريــة
يـعــكـــــــس رمبـــــــــا كـالً مـــن االميـــــــــان
بــالقـضـيــة الـتـي حتــارب مـن اجلهــا
قواتـنا واالدراك على ان الـتضحيات
حـني احـتــســـابهـــا كـمجـمـــوع نهـــائـي
متــثل شـيـئـــاً ضـئــيالً مـن الـنـــاحـيـــة
التـأريخيـة وان كانـت مأسـاوية عـلى
املــسـتـــوى الفـــردي. ان القـــاء نـظـــرة
ــــؤكــــد هــــذا ــــى حــــروب مــبـكــــرة ت عل
اجلـنـــوح العـــاطفـي علــى مــا يـبــدو.
ـــاملقـــارنـــة بـــأكـثـــر مـن )405.000( وب
جــنـــــدي امـــــريـكــي قـــتل يف احلـــــرب
الـعاملـية الـثانـية و )58.000( جـندي
ـــوا يف فـيـتـنـــام فـــإن ذلـك يـبـــدو قــتل
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مــــا يـــــدفع مـن ثـمــن إلنجـــــاز املهـمّــــة بــــرغـم الـــصعــــوبــــات 

حزب الرجل األبيض
للضريبة.

ويف عـــــام 1905 كـــــان املـــــوضـــــوع
االســاس لــروايـــة جيــسنــون هــو
منع السود االمريكيني من حق
الــتـــصـــــويــت، وكـــــان الـــصـحفــي
واخملـــــرج الـــســيــنــمـــــائــي غـــــريغ
بــــاالسـت وآخــــرون قـــــد اتهـمــــوا
احلـــزب اجلـمهــــوري مبحـــاولـــة
الغـــاء الـتـصـــويـت االســـود عـــام
2004، متــامــاً كــالــذي حـصل يف
فلـــوريـــدا يف خالل  انـتخـــابـــات
عـــــام الفـني، واشــــار )بــــاالسـت(
عـلى سـبيل املثـال انه يف الـوقت
الــذي كــان فـيه علــى الـســود يف
واليــة اوهــايــو الــوقــوف بــالــدور
ملـدة ساعات قبل التصويت، كان
الناخبـون البيض يف الضواحي
يـــصـــــوتـــــون بــــسهـــــولـــــة وبـــــدون
مشاكل. ويف محاولة اخرى كان
ـــــواضح مـــنهـــــا هـــــو القـــصـــــد ال
ـــــاخــبــني الــــســـــود تخــــــويف الــن
لـلحــــزب اجلــمهــــوري بــــإرســــال
االف املـراقـبني علـى الـتصــويت
الــى احـيــاء الــســود يف اوهــايــو،
وان احلـــــزب هـــــو الـــــذي يـــطـلق
التفـاهـات والـريـاء مـدعيـاً بـأنه
ـــــدميقـــــراطــيـــــة الـــــى يحـــمل ال

افغانستان والعراق.
لقــد فــاز بــوش يف االنـتخــابــات
عـــــــــــــام 2004 الن مــاليـــــني مـــــن
الناخبني البيض فهموا موقفه
مـن املـــشـكلـــــة العــــرقـيـــــة، فقــــد
استـدعـى مخـاوفـهم وشعــورهم
بغـيـــاب االمـن يف بلـــد تـتــســـارع
فـيه وتيـرة لـوالدات االميــركيني
من اصــول آسيـويــة او اسبــانيـة
بــشكـل ملحــوظ وحـيـث اعـتـبــر
ــــــــــذيــــن مت 37% مــــن هــــــــــؤالء ال

احصاؤهم على انهم سود.
لقد فـاز بوش يف اجلنوب، ليس
علـى اســاس القـيم االخـالقيـة.
ففــي العـــامـني املـــاضـيـني، كـــان
عــدد معـني من الـــذين ميـثلــون
فــــضــــــائـل اجلـــمـهــــــوريـــني قــــــد

اعتبروا من اصحاب الرياء.
بل الن اجلنوبيني لم يسامحوا
ـــــســـن ــــــدن جــــــون ــــــدي ولـــيـــن كـــن
اســـتخــــــدامهــمـــــا لـلحـكـــــومـــــة
الفـيدالـية يف تـطبيق االنـدماج
ــــــــوب ــــــــة اجلـــن وكــــــــانـــت اغـلـــبـــي
االمــــيــــــــــركــــي تـفـــــضـل فــــتــــــــــرة
االرباريـتدا الـفصل العنـصري/
ومــثل الـكـثـيـــــر مـن االملـــــانـيـني
الــذيـن كــانــوا يــريــدون اعــادة /
اجلدار/ فـان العديـد من سكان
اجلـنـــوب كـــانـــوا يـــريـــدون عـــودة
الالفـتــات الـتـي تقــول)الـبـيـض

فقط( و)امللونون فقط(.
وعنـدما قـال غريغ بـاالست بان
الـــــدميقـــــراطـيـني لـم يـبـــــذلـــــوا
الـكــثــيـــــر مـــن اجلهـــــود جلـــــذب
الــتـــصـــــويــت االبــيــــض، سعـــــى
الــــرئـيـــس كلـنـتــــون الـــــى ابعــــاد
السـود من خالل اهـانـة جيـسي
جـاكسـون، امـا جـون كيـري فقـد
انتقـده بعض الناشـطني السود
النه احـتقــر. النــاخـبني الـســود
وهكــذا حــاول الــدميقـــراطيــون
مـداهمـة الصـوت االبيض، غـير
ان اجلــمهــــوريـني هـم  االفـــضل

يف هذه اللعبة. 

ترجمة - زينب محمد
عن لوفيغارو
"اسمــاعـيل ريــد: كــاتـب اميـــركي

من اصول افريقية"

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

وبعــد اعــادة انـتخــاب الــرئـيــس
ـــــراء الــيــمــني ـــــوش، قـــــدم خــب ب
والـيـــســـار عــــدة تفـــسـيـــرات عـن
فـــــــــــوزه:رفــــــض الــــتـخـلــــي عــــن
ـــــــس يف وقــــت احلـــــــــرب ـــــــــرئــــي ال
العالقـــة احلـمـيـمـــة لـبـــوش مع
الـطـبقــات الــشعـبـيـــة املعــارضــة
لــطــبقـيـــة الــسـيـنـــاتـــور كـيـــري،
ـــــــالقــيــم ــــــرئــيـــــس ب ــــــاط ال ارتــب
االخالقـيـــة او تـصـمـيـمه الـــذي
يـتعــارض مع تـغيــر الـسـينــاتــور

وتقلبه املستمر.. الخ.
وثـمــــة مــن يقــــدر بــــوش ايــضــــاً
ألسلـــــوبه الــتـكـــســـــاســي، وحــبه
لـلحـيــــاة األســــريـــــة واألطعـمــــة
البسـيطة، بينما كـان السيناتور
كيـري متهمـاً بحبه للفـرنسيني
وهـــو االتهـــام الـــذي كـيل ايـضـــاً
لتــومــاس جـيفــرســـون يف اثنــاء

حملته الرئاسية.
ـــــد وكـــــان املـعلـق الفـــطـــن ديفــي
جيــرجن واملــستـشــار الكثــر من
رئـيس احـد انـدر الـذين وضعـوا
ـــــــــة ـــــــشــكـل ـــــــــى امل اصــــبـعـهــــم عـل
االسـاسيـة يف احلمـلة والـتي لم
يــــذكــــرهــــا احــــد علــــى االطالق
تقــريـبـــاً، وذلك عـنــدمــا حتــدث
عن عــدم قــدرة الــدميقــراطـيني
علـــى احلـصـــول  علـــى اغلـبـيـــة
الصوت االبيض، امـا بوش فقد
اشــــار بــــوضـــــوح خالل حــملـتـي
)2000( و)2004( االنتخـابـيتني
ــــــى انـه كــــــان مــــــرشـح الـقــــــوة ال

البيضاء.
يف عــام )2000( كــان يخــطب يف
جـــامعــة بــوب- جــونــس جـنــوب
كــــارواليـنــــا، الـتـي كــــانـت تـتــبع
آنـذاك سياسـة احلظر الـرسمي
للعالقـات العرفـية بني الـطلبة،
ووجـه له ســـؤال بــشـــأن قــضـيـــة
علـم الـــواليـــات املـتحـــدة الـــذي
يــرفــرف علــى قمــة الكــابـيتــول،
كـــــولـــــومـبـيـــــا، وفـــضل الــتهـــــرب
بـــــالقــــول ان االمـــــر يعــــود الــــى
سـكــــان كــــارواليـنــــا اجلـنــــوبـيــــة
لتـسـويـة هـذه املــشكلـة. وتــركت
لـزوجته لـورا بـوش مهمـة  عـدم
املـــوافقـــة علـــى الكـــونفـــدرالـيـــة
وعلمهـا، الـذي ميثل لـلسـود مـا
ميــــثـلـه الـــــصـلــــيــــب املـعـقـــــــــوف

بالنسبة لليهود.
ــــــــة ــــــــذيـــئ ــــــــة ب ويف خـالل حـــمـل
كـــــاحلــمالت ضـــــد كــيـــــري فـــــان
احملـيـطـني بـــالـــرئـيــس احلـــالـي
نــشــروا شـــائعــة قــالــوا فـيهــا ان
الـــسـيـنــــاتــــور جــــون مــــاك كـني،
منـافسـه يف االنتخابـات االولية
لعام الفني كان قد اجنب طفالً

اسود.
وخالل احلــملــــة االنــتخــــابـيــــة
الـتي انـتهت يف الـشهـر املــاضي،
ــــــة ــــــى الهــيــئ ــــــوش ال اعـــطــــــى ب
االنـتخــابـيــة الـبـيـضــاء اشــارات
واضحـــة جـــداً تــتعـلق مبـــوقـفه
مـن االفارقة- االمـريكيني، فقد
رفـض الــدعــوة الـتـي كــانـت قــد
وجهـت له للـظهــور علـى شـبكـة
 BETوهــــــــــي الــــقــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاة
الـتـلفــــزيــــونـيــــة الـــســــوداء، ويف
خالل االســــابــيع االخـيــــرة مـن
احلـــملـــــة، هـــــددت ادارتـه بفـــتح
حتقيق بشأن الرابطة الوطنية
لـتقـــدم امللـــونـني، مـــدعـيـــة بـــان
رئيـس الــرابطـة جـوليـان بـونـد،
كــان يــؤيــد الــسـيـنــاتــور كـيــري،
ومثل هــذا التـحقيق كـان يهـدد
بفـضح عــدم خـضــوع الــرابـطــة
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السـياسـة اخلارجـية االمـريكيـة بحاجـة اىل رؤية جـديدة
الــذين ينـالـون الـرضـا عبـر اثـارة
االنـتبــاه بــأنفــسهـم ولكـن يكــون
االكــثــــــر احــتــمـــــــاالً علــــــى خـلق

النتائج.
رابعــــــاً، يجــب ان نـلغــي االدعـــــاء
املـزيف بــشكل واضح بـأن جـميع
الـــدول تـتــشـــارك بـنفـــس القـيـم
بـــشـكل جــــذري، فـكل دولـــــة لهــــا
مسـارهـا اخلـاص يف الـتطـور. ان
امـــــــــريــكـــــــــا ال تـــتـفـق يف الـقـــيـــم
والـسيـاســات حتــى مع حلفـائهـا
الـــــــدميقــــــراطــيــني االوربــيــني او
شــركــائهــا يف الـتجــارة احلــرة يف
امــــريكـــا الــشـمـــالـيـــة، ان تـــركـيـــز
امــريكــا علــى الــديـقمـــراطيــة ال
يجــب ان يقـــــدم الـــــى اآلخـــــريــن

على انه امر امبريالي.
حتـتــــاج امــــريـكــــا الــــى مـتــــابعــــة
سيــاســة خـــارجيــة تعـتمــد علــى
تقـــومي الـتـفكـيـــر ممــــا ميكـن ان
يـكـــــون اجنــــــازاً واقعــيـــــاً، اصـــــرار
احملـــــــافــــظــني اجلـــــــدد عـلـــــــى ان
امـــريكـــا ال ميكـن ان تكـــون آمنــة
عـلـــــــى نـفــــــسـهـــــــا دون جـعـل دول
اخــرى تتـقبل القـيم االمــريكيـة،
وهــذا عالج لـصــراع احلـضــارات،
بــدالً مـن اسلــوب لـتقــويـــة ودعم

القيادة العاملية االمريكية.
ترجمة/ مفيد وحيد الصايف
عن/ الفايننشل تاميز

يف مقـاومة صـدقيـة االنتخـابات
يف اوكرانيا املـكرسة لثـبيت نظام
فاسد، ويف نفس الوقت، ومبعزل
عن اآلخــرين كـان حـذراً علـى ان
ال حتــــــول تلــك القـــضــيــــــة الــــــى
مـواجهـة مع روسيـا والـتي بـرغم
عــدم مــوافقـتهــا، تعـتبــر شــريكــاً
مـفيــداً يف الـتعــامل مع االرهــاب
وعـدم انـتشـار االسلحـة النـوويـة،
اشـــد الــتهـــديـــدات اآلنـيــــة علـــى

االمن االمريكي.
ثـــانـيــــاً، علـــى ادارة بــــوش العـمل
علـى اعـادة الـزعـامـة االمـريـكيـة
وال يعــنــي هــــــذا الـــــســمــــــاح ألي
شخـــص آخـــــــر يف الـلعـــب علـــــــى
حـسـاب قـوة امــريكــا وال يتـطلب
ذلك تقييماً جاداً بني املستويات
بــإسم الــدعم االمــريكـي العــاملي
االعــــظــم وبــني حـــــــريـــــــة الـفـعـل
املرتبـط بالعـمل فقط حيـنما ال
تـتــوفــر هـنــالـك حلــول مـتعــددة

االطراف.
ثــــالـثـــــاً، ان علــــى امــــريـكــــا أن ال
تخـاف يف دعم مصـاحلهـا، ولكن
اعـتــــدال او وســطـيــــة الـتـــــواضع
ســـــــوف تـعـــني اآلخـــــــريـــن عـلـــــــى
املــــصـــــــاحلـــــــة مـع انـفـــــسـهــم مـع
تعـاظم امـريكـا ولـتجعلهـا اسهل
بــالنـسبـة لـهم علــى التــوافق مع

ما تفضله امريكا.
وال يــــــــأتـــي هــــــــذا طـــيـعــــــــاً الــــــــى
اجلــــدلـيـني احملــــافــظـني اجلــــدد

يجـادل احملـافـظـون اجلـدد، بـأن
كل مــا يـتـطلـب لــزيـــادة فعــالـيــة
الـسيـاسـة اخلـارجيـة االمــريكيـة
هـو يف تغييـر نغمـة التصـريحات
الـعـــــــامـــــــة واالرتــبـــــــاط بــــصـالت
جــمـــــاهــيـــــريـــــة افـــضل. ان هـــــذا
مـحـــــض خـــيـــــــــال. اذا مـــــــــا هـــــــــو
مـطلـــوب ليــس مجــرد تغـييــر يف
فن البيع ولكن يف كيفية تواصل
الــسـيـــاســـة االمــــريكـيـــة، نقـتـــرح
تعـديالً ولـيس تـصحيحـاً كـامالً.
ان بـــــوش مـحق يف االعــتقـــــاد ان
على امـريكا ان تتـهيأ للفعل من
طــرف واحــد او عـبــر الـضــربــات
املــسـبقـــة اذا اقـتــضـت الــضـــرورة
ذلك، وحينمـا يكون هنـالك ثمة
دلـيل مـصــدق يف حــالـــة تهــديــد
حقـيقـي للـمـصـــالح االمـــريكـيــة
احليـويـة. ولكن مجـريـات الفعل
يجــب ان تــــــوازن علــــــى قــــــاعــــــدة
املـصـــالح ولـيــس االخـتـيـــارات او

االفضليات.
اوالً، ان احلــــــرب علـــــى االرهـــــاب
يجــب ان تـكـــــون املــبـــــدأ املــنـــظــم
احلقيـقي للــسيـاسـة اخلــارجيـة
االمـريكية، وال يعنـى هذا اهمال
االختيـارات، او اهتمـامـات قيمـة
اخـــرى مـثل قــضـــايـــا الـبـيـئـــة او
حـقـــــــــوق االنـــــــســـــــــان، وال يـجـــب
محـاولــة متــابعــة اي منهــا علـى
حــســـاب احلــــرب علـــى االرهـــاب،
وكـان الـسيـد بـوش محقـاً متـامـاً

الــــرؤيــــة احملــــافــظــــة اجلــــديــــدة
للـسيـاسـة اخلــارجيـة مـشحـونـة
بــــاخملــــاطــــر، وان االسـتـمــــراريــــة
خـالل تلك الــوصفــات، رمبــا قــد
تــدمــر شــرعـيــة الــرئـيــس بــوش،
وتعرض االستقرار املالي للدولة
الـى اخلـطــر وتعقـد قــدرته علـى

ممارسة القيادة العاملية.
ال يـتفق الــواقـعيـــون ذوو املبــادئ
العــــالـيـــــة مع االبــطــــال الــــذيـن
نـصبــوا انفـسـهم للــدميقــراطيـة
العامليـة بأن هـنالك افـضليات او
ميـوالًُ معـينـة للـدميقـراطـي من
اجل احلـــــريــــــة بحــيــث يجــب ان
تكون، جزءاً تكاملياً يف السياسة
اخلــارجـيــة االمـــريكـيـــة ولكـنهـم
يـدركـون ان هنـالك مبـادالت بني
احلث علـى الــدميقــراطيــة وبني
الـعــــمـل  مـع دول ســــيــــــــــاديــــــــــة -
بعضها ليس دميقراطياً دائمأًُ -
مــن اجل احملــــاربــــة ضــــد ارهــــاب
عـــــــاملـــي، لـقـــــــد رأيـــنـــــــا كـــيـفـــيـــــــة
احلــمـــــاســـــة الـــــزائـــــدة يف ســبــيل
الــــدميقــــراطـيــــة الـتـي ادت الــــى

التحرك احلذر يف العراق.
ان علـــى امـــريكـــا ان تـــدفع ثـمـن
اخـطائهـا دماءً وامـواالً، السـمعة
العـــاملـيـــة املـتـنـــاقــصــــة، والقـــدرة
الـــضعــيفــــة يف احلــصـــــول علــــى
التعـاون العــاملي حـول اسـبقيـات
عـاجلـة - مثل ايـران علـى سـبيل

املثال.

بقلم/ دميتري ساميز وروبرت السورث

واالن يـيـنـبغـي علـــى الــسـيـــد كـــارزاي ان
يعــود الــى املـهمــة العــسيــرة يف ادارة بلــد
مـازال مـدمــرا. سيكـون اولـى التحـديـات
هو تـشكيل حـكومـة، تتـطلب اتخـاذ عدة
اجراءات متوازنة ومـتزامنة. احداها هو
عـــرقـي. فـــالــسـيـــد كـــارزاي يـنـتـمـي الـــى
اجملـمـــوعـــة العـــرقـيـــة االوسع يف الـبالد،
البــشتــون، الـتي تـسـتقــر يف الــشمــال. و
لـكـــن االقلــيــــــات االفغـــــانــيـــــة تــتـــضــمــن
الـــطــــــاجــيـك، و االزبــك، و الهــــــازاراس و
غـيـــرهـم. تــشـــرف هــــذه االقلـيــــات علـــى
حتـالف الشمـال، الذي ساعـد امريكا يف
االطـاحـة بـنظـام طـالبـان يف اواخـر عـام
.2001 و كـــــــانــت نـــــســبـــــــة متــثــيـلـهــم يف
احلكــومــة االنـتقـــاليــة بــرئــاســة كــارزاي
قــبـــيل انـــتخـــــــابه اكــبــــــر مـــن حجـــمهــم
احلقـيقـي. و ســوف يـتــوقعــون مـنــاصـب

هل يكون كارزاي مؤسس افغانستان احلديثة؟
او مـا شــابه من الـصفقـة، ولـكن الـبقيـة
ســيــتــم تـــــشجــيـعهـــم علــــــى االلـــتحــــــاق
بالدوائـر او املشاركـة يف اعادة االعمار او
املـــصــــــاحلــــــة الــــــوطــنــيـــــــة. اعلــن احــــــد
ـــــــــــــى ـــــــــــــراالت االمـــــــــــــريـــكـــــــــــــان ال اجلـــــن
االسـيـــوشـيــسـت بـــريــس بـــان بـــرنـــامجـــا
نــــاجحــــا قــــد يـــســمح بـتـخفـيــض عــــدد
القـــوات االمــــريكـيـــة بعـــد االنـتخـــابـــات

البرملانية يف نيسان.
و لكـن حتـى يف حـالـة حتـييــد مخـاطـر
العــنف مـن جـــانــب االسالمـيـني، ســـواء
كـانـوا مـن الطــالبــان او القـاعـدة، اال ان
هـذا ال يعني نـهايـة ملشـاكل افغـانسـتان.
فخمـسة اعـوام من حـكم الطـالبـان بعد
سبـعة اعـوام من احلـرب االهليـة بقـيادة
لــوردات احلــرب، و قـبل ذلـك ، عقــد مـن
االحـتالل الـســوفيـتي قـد تـرك الـبالد و
اقـتــصــــادهـــــا بحــــالــــة خــــراب. الـبـنـيــــة
الـتحـتيــة مــدمــرة، و الــدخل الفــردي ال

يزيد على 240 دوالراً يف العام.
فـليـس مـسـتغــربــا ان يـنخـــرط 10% من
االفغـــان االن يف زراعـــة االفـيـــون)الـــذي
يشتق منه الهـيروين(، كمـا ذكرت دراسة
حــديثـة مـن قبـل االمم املتحـدة. يــشكل
االفـيـــون العـنـصـــر االهـم يف االقـتـصـــاد
االفغـــاني، وهــو يف حــالــة ازدهــار. بلـغت
قـيمـة املـنتـوج لهـذا العـام، حـسب اسعـار
اخلبراء، 2.8 مليار دوالر- ما ميثل %60
من الــدخل القــومـي لعــام .2003 عـلمــا
ان االنــواء اجلــويــة الــسـيـئــة قــد مـنعـت
املنـتوج مـن ان يرتفـع بشكل اكـبر. كـانت
اجلـهــــــــود الـــتـــي بــــــــذلـــت جلـعـل زارعـــي
االفيـون يتـحولـون الى زراعـة الزعـفران

او الفواكه قد فشلت فشال ذريعا.
ترجمة فاروق السعد 
عن االيكونومست

ـ ـ ـ ـ

العناصـر الشريرة من احلكومة وتقدمي
مـــن انـــتـهــك حـقــــــــوق االنــــــســــــــان الــــــــى

احملاكمة.
ولـكن رمبــا سيــدفع الــسيـد كـارزاي الـى
ضـم مـــا ال يـقل عـن واحـــد مـن لـــوردات
احلـــــــرب: اســمـــــــاعــيـل خـــــــان. كـحـــــــاكــم
للمقـاطعـة الغـربيـة هـارات، قـام الـسيـد
خـــــان بـــــادارتهـــــا و كـــــأنهـــــا اقــطـــــاعــيــته
اخلــاصــة، ممــا قــاد الــسيــد كــارزاي الــى
اقـصائه يف ايلـول. و لكن هـذا النـوع من
احلكومـات احملليـة كان يف الـواقع فعاال
متـاما، و كـان موضع اعـجاب العـديد يف
املنـطقــة. لــو ابعــد عـن احلكــومــة، فقــد
يخلق معارضة شعبية مثيرة للرئيس.

واضــافــة الــى ذلك، فــان الــسيــد كــارزاي
كــــان بحــــاجــــة الــــى مـــســــاعــــدة لــــوردات
احلرب للمحافظة على الهدوء النسبي
يف الــبالد. متــتلـك امــــريـكــــا مـــــا يقــــرب
مـن18000 جـنــــدي يف الــبالد، و لـكــنهـم
مـنهــمكـــون بــشـكل اســـاسـي يف مـطـــاردة
بقايـا الطالـبان و القاعـدة يف اجلنوب و
الـشـرق. و ال متـتلك قـوة حـفظ الـسالم
الــدوليــة للنـاتــو اكثـر مـن 8000 جنـدي
يـسـتقــر معـظمـهم يف كــابل، العــاصمـة.
قـــد حتــصل علـــى 2000 جـنـــدي اضـــايف
قـريبـا، ولكـن هذا العـدد لن يكـون كافـيا
الحـداث فـرق علـى االرض. امـا اجلـيش
االفغاني حـديث التكوين الـبالغ تعداده
13400 جـنــــدي فهــــو رديء الـتـــسلــيح و
التــدريب و تـنتـشــر فيه ظـاهـرة الهـروب

من اخلدمة.
وهـنـــالـك امل يف اصـــدار عفـــو عـــام عـن
املقــــــاتلــني الـــــذيــن كـــــانـــــوا مـــــرتــبـــطــني
بالـطالـبان. لقـد شجعتهم احلكـومة يف
املـــــاضـــي علــــــى القـــــاء الـــــسالح. و لـكــن
الـــسـيــــد كــــارزاي علــــى وشـك اعالن اول
بـرنـامج متكـامل: سـيسـتبعـد اعلـى 100

وزارية افضل يف احلكومة اجلديدة.
لـن تـنـطـــوي بعـض اخلـيــارات لـتــشكـيل
حكـــومــته علـــى مــشـــاكـل. فعلـــى سـبـيل
املثـــال، يتـــوقع ان يقــدم الــسيــد كــارزاي
الـى يـونـس قـانــوني، اقــرب منـافـسيه يف
االنـتخـابـات الـرئــاسيـة وهـو طــاجيـكي،
ارفـع منـصـب. و لكـن اخليــارات االخــرى
اكـثــــر صعـــوبـــة. فـمـــاذا بــصـــدد لـــوردات
احلــرب الــذين يــسيـطــرون علــى معـظم
اجــــــــزاء الـــبـالد؟ فــــــــالــــــــى احلــكــــــــومــــــــة
االنـتقــالـيــة، مت اخـتـيــار اشخــاص غـيــر
الئـقني لغـرض ابعـادهـم عن املـشـاكل. و
لـكـن هــــذا لـم يــــؤد الــــى ســــوى  تــــأجــيل
الـتعـــامل مع املــشـكلـــة. كـتـبـت مـنـظـمـــة
"هيومن رايت ووجـز"، وهي منظمـة غير
حكوميـة، الى السـيد كارزاي طـالبة منه
ان يــتخـــــذ اجـــــراءات مــــشــــــددة، البعـــــاد

ادى حامد كارزاي اليمني الدستورية كأول رئيس منتخب
يف تاريخ افغانستان- انها حلظة سعيدة لبلد عرف

عقودا من اليأس. اال ان وجود قسم كبير من البالد حتت
سيطرة لوردات احلرب و كونه يعج بتجارة اخملدرات

فان االمر يعتبر حتديا امام السيد كارزاي.
لكل جديد لذة. ففي يوم التتويج يف 7 كانون االول،

اصبح الفغانستان اول قائد يتم انتخابه بشكل
دميقراطي. حضر االحتفال العديد من كبار قادة

العالم، منهم دك تشيني و دونال رامسفيلد، نائب
رئيس اجلمهورية و وزير الدفاع، وسط اجراءات امنية

مشددة. وكما كان احلال مع االنتخابات ذاتها، التي
اجريت يف تشرين االول، فشلت التهديدات التي

اطلقتها طالبان يف ان ترى النور.

بقلم/ براين جيفورد
حقــائق الظـروف يف العـراق. والـذي
يـثيـر املـشــاكل اكثـر هـو ان اخلـسـائـر
مــن الــيـــــوم ازدادت ثالثـــــة اضعــــاف
حتى قـبل اول هجوم عـلى الفلـوجة
يف نيسان. فاالحوال تزداد سوءاً وال
تــتحـــسـن. والـــشـيء املـــؤكـــد هـــو ان
القـــوات االمـــريـكـيــــة تفـــوز يف عـــدّ
اجلـثـث واالفــراد. ثـم ان حقـيقــة ان
التـمرد املـسلح مع ذلـك يصبح اكـثر
فـــاعلـيــة يف مــسـتهل خــســائــر اكـثــر
ــــصــــــــور ــــــــة ت يـجـعـل مـــن الــــصـعــــــــوب
استـراتيجيـة خملرج فـكيف لعاقل ان

يعتبر ذلك )انتصاراً(.
ورمبـا يتهـم البعض ان حتلـيالً لهذا
يـــرقـــى الـــى درجـــة االنهـــزامـيـــة وال
ــــى ذلــك. ان فهــم ســــاحــــة اوافـق عل
املعـركـة كمـا خَبـرهـا ابنـاؤنـا وبنـاتنـا
يف القــوات املــسلحــة امنــا هــو اقــرار
بــالـضحــايـــا التـي يقــدمــونهــا لــرفع

اسمنا.
ان االنـــشـــراح املــــزيف بـحقــيقـــة ان
حـروبـاً سـابقـة اوقعـت خسـائـر افـدح
يجـعل مـن الـتـــضحـيـــات احلـــالـيـــة
شـيـئــاً تـــافهــاً ونــسـيــاً مـنــسـيــاً. انـنــا
مـــديـنـــون لهـم والمـتـنـــا مبـنـــاقــشـــة
حقـيقيـة بـالفـوائـد الفـعليـة اآلفـاق
ـــرغـم يف اجنـــاز املهـمـــة يف العـــراق ب
ـــات ومــــا يقــــابل ذلـك مـن الـــصعـــوب
الـثـمـن احملـتــمل الـــدفع. فـــإن كـــان
التـاريخ هـو دلـيلنـا فـإن هــذا الثـمن

سيكون باهظاً.

ترجمة/ كاطع احللفي
عن/ الواشنطن بوست
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الــنــتــــــائـج حــــســب حـجــم الـقــــــوات
املـسلحة فـإن اخلسـائر تـكون بنـسبة
)4.8( مـرات زيــادة عن اخلـسـائـر يف
العـــراق غيــر انهـــا ستـبلغ فقـط ربع
ــــر الــتــي وقعــت يف )0.25( اخلـــســــائ

فيتنام.
وتـــوحـي هـــذه االرقـــام ان قـــواتـنـــا يف
العراق تـواجه  تهديـداً اشد خـطورة
ممــــــا يـقــــــرّه او يـفـهـــمـه اجلـــمـهــــــور
ووســـــــــــائـل االعـالم واملـــــــــــؤســــــــســـــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة بــصــــورة منــــوذجـيــــة.
فحـــســـاب رجـل مقـــابـل رجل ســـواء
اكان جنـدياً ام من البحـرية يبني ان
املهمـة يف العـراق صعبـة كصعـوبتهـا
ـــى يف فـيـتـنـــام قــبل جــيل. وهـــذا عل
الرغم مـن حقيقة ان العـدو احلالي
ـــــاقالت جــنــــد مــــدرّعــــة ال ميــتلـك ن
ثقيلـة او طـائــرات وال يتـمتع بــدعم
ــــرى تـقف وراءه كــــاالحتــــاد قــــوة كــب
الـســوفـيتـي اثنــاء حــرب فيـتنــام. ان
اخلـســائـــر التـي تقع يف قـــواتنـــا هي
ضــمــن املعــــدل احلقــيقــي ولــيـــســت
ـــاملقـــارنـــة واطـئـــة الـــى حـــد كـبـيـــر ب
بـــاخلــســـائـــر الـتـي وقعـت يف احلـــرب
العــاملـيــة الـثــانـيــة وهـي حــرب اكـثــر
دموية وكلفـة وطوالً وقد اندلعت يف
ثالث قــارات وعـبـــر ثالث محـيـطــات
وهـي حـــرب اعـتـمـــدت كـثـيـــراً  علـــى
ــــــوجه اكــثـــــر  مــن القــتــــــال وجهـــــاً ل

االسلحة دقيقة التوجيه.
ان التـركيـز علـى )ضـآلـة( اخلـسـائـر
اكـثــر مـن مــا متـثله هــذه اخلــســائــر
مغــزى امنـــا ذلك يخــدم االسـتمــرار
يف االدارة احلالية للحرب واالمتناع
ـــا كـــأمـــة عـن مـــواجهـــة مـن جـــانـبـن
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شــدّة املــواجهــة الـقتـــاليـــة للحــروب
الـســابقــة. فــأثنــاء احلــرب العــامليــة
الـثــانـيـــة فقــدت الــواليــات املـتحــدة
)300( جنـدي يــوميـاً يف املعـدل امـا
يف فـيتنـام فقـد كـان املعـدل اليـومي
)15( جـنــديــاً. وعـنـــد مقــارنـــة ذلك
بجـنــديـني يــومـيــاً يف العــراق حـتــى
اآلن فــــــإن مــــــا طُـحــن يف مــــــاكــنــــــة
احلـروب الـســابقـة كـان ممـا متــر به
قـــواتـنـــا حـــالـيـــاً. ومـن الـنـــاحـيـــة
االخــرى فــإن حتـسـن احلمــايـــة عن
ـــــدروع واســـــالــيــب الـعالج طـــــريق ال
املـيـــدانـي كل هـــذا يـبقـــى اجلـــرحـــى
علـــى قـيـــد احلـيـــاة والـــذيـن كـــانـــوا
سـيمــوتــون يف حــروب ســابقــة. فـفي
احلـرب العـامليـة الثـانيـة كـان هنـاك
)1.7( جـــريح مقـــابل كل قـتـيل ويف
حـــرب فـيـتـنـــام كـــان هـنـــاك )2.6(
جــــريـح مقــــابـل كل قــتـــيل. امــــا يف
العـــراق فـــإن نــسـبـــة اجلـــرحـــى الـــى
ـــــــى هـــي )7.6( جـــــــريـح لــكـل الـقـــتـل
قـتــيل.  وهــــذا يعـنـي ان اجلـــرحـــى
احلاليـني لو كانـوا يف عداد االموات
كمــا كــان آبــاؤهـم يف فيـتنــام لـبلـغت
حصيلة قتالنا من )3500( قتيل يف

العراق على اقوى احتمال.
وفــوق هــذا فــانـنــا دخلـنــا الــى تـلك
احلــروب بـجيــوش جـــرّارة اكثــر ممــا
نحــشـــر اآلن يف املـيـــدان. لقـــد كـــان
عنـد الواليـات املتحـدة )12( ملـيون
جـنـــدي جـــاهـــز للـــواجـب يف نهـــايـــة
احلـــرب العـــاملـيـــة الـثـــانـيـــة و )3.5(
ملـيـــون جـنـــدي يف حـــرب فـيـتـنـــام
بــاملقـارنـة مـع )1.4( مليــون جنـدي
يف الــوقت احلـاضــر.. وعنــد تعــديل
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ضئيالً لو قورن بحرب العراق.
ــــى االعــــداد غــيــــر ان الــتــــركــيـــــز عل
ــــى يف ـــــود القــتل ــــة مــن اجلــن الـقلــيل
صفــوفنــا يخفـي يف طيّــاته صعـوبـة
املهـمــة وتـصـمـيـم القــوى املـنـضــويــة

ضد الوجود االمريكي يف العراق.
وان نظـرة اقـرب الــى اخلسـائــر التي
بلغـت )1232( جنــديـــاً حتــى ســاعــة
اعـداد هــذه التقـريــر تكـشف معـدالً
حقـيقيـاً لتـآكل القـوة البـشـريـة مبـا
يـثير سـؤاالً حول قـدرتنا علـى ادامة

وجودنا هناك على املدى البعيد.
ولفـهم الصعـوبة بـصورة اكـثر بـشأن
احلـرب يف العـراق يجب ان ال نـنظـر
فقط الى عـدد جثث القتلى بل الى
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قتل حتى اآلن )1200( عسكري امريكي
او يزيد يف العراق. ويف ضوء

ارتفاع اخلسائر فإن االستطالعات التي
اجريت اثناء موسم االنتخابات كشفت

عن عدم ارتياح اجلمهور لتقدمنا يف
العراق غير انه لم تظهر اال اشارة

ضئيلة على ضعف الدعم للمهمة.


