
فقب���ل ه���ذا التاري���خ كان���ت روؤو����س 
الإرهاب وتنظيماته بعيدة عن جمهر 
املجتم���ع ال���دويل، مبعن���ى اأنها كانت 
وتخط���ط  وتره���ب  ومت���رح  ت�س���رح 
وتت�سل���ح دون ح�سي���ب اأو رقيب. اأما 
بعده، فق���د �سارت يف دائ���رة الر�سد 
واملتابع���ة من قبل اأجه���زة املخابرات 
واملحلي���ة  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
�سم���ن عملية تع���اون وتب���ادل حمكم 
للمعلوم���ات، الأم���ر الذي لع���ب دورا 
كب���ار  قت���ل  و  ا�سطي���اد  يف  حا�سم���ا 
املطلوبني من روؤو�س الفتنة و ع�ساق 
الدم اأو اإحباط خمططاتهم الإجرامية 

قبل تنفيذها.
و لع���ل من الأدل���ة الدامغة على �سحة 
م���ا نقول ه���و اأنه مل تعد هن���اك اليوم 
دول���ة طالبانية حتت�س���ن الإرهابيني 
ر�سمي���ا وتوفر له���م امل���اأوى والدعم، 
ب���ل اأن رموز هذه الدول���ة املتوح�سة، 
وعل���ى راأ�سه���م زعيمه���ا امل���ا حمم���د 
عم���ر، يعي�س���ون كالفئ���ران املذعورة 
يف كه���وف معزولة يف اأفغان�ستان اأو 
باك�ست���ان. كما مل يعد هن���اك �سخ�س 
متوح�س مث���ل زعيم "قاع���دة اجلهاد 

م�سع���ب  اأب���و  الرافدي���ن"  ب���اد  يف 
الزرق���اوي ال���ذي مت���ت ت�سفيت���ه يف 
يوني���و/ حزي���ران 2006، م���ن بع���د 
اأن �س���وه �سورة الإ�س���ام وامل�سلمني 
)بحماقات���ه وغروره و تعط�سه ل�سفك 
الأعن���اق(، وبطريق���ة  الدم���اء وج���ز 
مل يفعله���ا حت���ى اأ�س���د النا����س ع���داء 
هن���اك  تع���د  مل  وباملث���ل  لاإ�س���ام. 
حرية لأ�سخا�س م���ن اأمثال املتطرف 
"عم���ر بك���ري ف�ست���ق" اأو  اللبن���اين 
الأردين "اأبوقت���ادة" لن�س���ر �سمومهم 
وتلويث عقول ب�سط���اء امل�سلمني يف 
املهج���ر الربيطاين، من بعد اأن قررت 
لن���دن عدم ال�سماح بع���ودة الأول اإىل 
الث���اين  حري���ة  وتقيي���د  اأرا�سيه���ا، 

باإيداعه يف معتقل منيع.
وم���ن الأدل���ة الأخ���رى مقت���ل املدع���و 
يناي���ر/  يف  جنج���اين"  "ق���ذايف 
كانون الثاين 2007 وحلاقه ب�سقيقه 
جنج���اين"  اأبوبك���ر  "عبدال���رزاق 
موؤ�س�س حركة "اأبو �سياف" الفلبينية 
والت���ي قام���ت م���ا ب���ني عام���ي 2002 
اإرهابية تراوحت  و2009 بعملي���ات 
م���ا بني اخلط���ف والقت���ل والحتجاز 

والبت���زاز والحتي���ال وقطع الطرق 
با�س���م الدف���اع ع���ن حق���وق م�سلم���ي 

اجلنوب الفلبيني.
اإىل ذل���ك �س���ار اأح���د اأك���رب املطلوبني 
ب���ه  ونق�س���د  الع���امل،  يف  للعدال���ة 
ر�س���وان  الندوني�س���ي  الإرهاب���ي 
باحلنبل���ي،  امللق���ب  الدي���ن  ع�س���ام 
والذي و�سفت���ه جملة تامي الأمريكية 
الأق�س���ى"  ال�س���رق  لدن  "ب���ن  باأن���ه 
كناي���ة عم���ا قي���ل م���ن اأن���ه كان العقل 
ع���دد  تفج���ر  حماول���ة  وراء  املدب���ر 
من طائ���رات الركاب املدني���ة العابرة 
للمحي���ط اله���ادي، ناهي���ك ع���ن دوره 
يف توف���ر املاج���ئ وتنظي���م ال�سفر 
لثن���ني من امل�سارك���ني يف اأحداث 11 
�سبتم���رب ولواحد م���ن امل�ساركني يف 
اإ�سابة املدم���رة الأمريكية "كول" يف 
ميناء عدن يف عام 2000 وتخطيطه 
�سوكارن���و  "ميغاوات���ي  لغتي���ال 
بوت���ري" حينما كانت نائب���ة لرئي�س 
معتق���ل  نزي���ل  اإندوني�سيا..�س���ار 
غوانتنام���و الأمريك���ي من���ذ اعتقال���ه 
يف 14 اأغ�سط����س/ اآب 2003 على يد 
قوات ال�سرط���ة التاياندية وت�سليمه 

خمفورا اإىل الأمريكيني.
وال�س���يء نف�س���ه تقريب���ا ينطبق على 
الإرهابي اخلطر الآخر الذي و�سف 
باأن���ه كان العقل املخطط لهجمات 11 
�سبتمرب، ونق�سد ب���ه البلو�سي اأ�سا 
والكويتي ن�س���اأة "حممد �سيخ خالد" 
ال���ذي اعتقلته باك�ست���ان يف مار�س/ 
اآذار 2003 و�سلمت���ه اإىل الأمريكيني 
ليعرتف لهم ب�سلوعه يف اأعمال قذرة 
عدي���دة كان م���ن بينه���ا امل�سارك���ة يف 
التخطي���ط لهج���وم ع���ام 1993 على 
مركز التج���ارة العاملي يف نيويورك، 
عل���ى مبن���ى  والتخطي���ط لهجوم���ني 
�ساع���ة بي���غ ب���ن ومط���ار هي���رو يف 
لن���دن، والتخطي���ط لإ�سق���اط طائ���رة 

ركاب فوف مياه الأطل�سي.
اإن التع���اون العامل���ي و يقظة املجتمع 
الدويل وكفاءة خمابرات بع�س الدول 
املتقدمة �ساهمت كث���را يف احلد من 
جناح الإرهابيني يف تنفيذ جرائمهم 
الرببرية. فف���ي باك�ستان التي تعترب 
بح���ق ب���وؤرة لاإرهاب ب�سب���ب �سعف 
حكومتها املركزية واخرتاق اأجهزتها 
الع�سكري���ة والمني���ة واملخابراتي���ة، 

ناهي���ك ع���ن روح الت�س���دد والتطرف 
من���ذ  مفا�سله���ا  يف  �س���رت  الت���ي 
انغما�سه���ا يف حرب اجلهاد الأفغانية 
و�سروع زعيمها ال�سبق �سياء احلق 
�سق���ط  ا�سلم���ة مظاه���ر احلي���اة،  يف 
زعي���م حرك���ة طالبان/باك�ستان "عبد 
الل���ه حم�س���ود" اأول، ث���م �سق���ط م���ن 
بع���ده خليفت���ه "بيعة الل���ه حم�سود" 
)املتورط يف اغتيال رئي�س احلكومة 
الباك�ستاني���ة ال�سابقة بي نظر بوتو 
يف ع���ام 2007 وامل�س���وؤول اي�سا عن 
�سل�سل���ة م���ن العملي���ات النتحاري���ة 
عام���ي  يف  وذل���ك   ،)2009 ع���ام  يف 
2007 و2009 على التوايل كنتيجة 
ل�سرب���ات �ساروخي���ة اأمريكي���ة على 
معاق���ل احلركة يف اإقلي���م وزير�ستان 

املتاخم لأفغان�ستان.
ويف باك�ست���ان اأي�سا، مت يف يوليو/ 
الدي���ن  رج���ل  اعتق���ال   2007 مت���وز 
املت�س���دد امل���وايل للقاع���دة ولطالبان 
يحاول  كان  عبدالعزيز" بينما  "املا 
الف���رار م���ن ح�س���ار فر�س���ه اجلي�س 
الأحم���ر  امل�سج���د  يف  معقل���ه  ح���ول 
يف و�س���ط العا�سم���ة، وه���و يرت���دي 

ماب����س ن�سائية وبرقعا، وذلك بعدما 
كان �سبب���ا يف مواجه���ات دموي���ة م���ا 
ب���ني عنا�س���ر ال�سرط���ة واأتباع���ه من 
املغ���رر به���م. تل���ك املواجه���ات الت���ي 
كان���ت ح�سيلتها مقت���ل 102 �سخ�س 
)بينه���م 10 جنود و�سقيق عبدالعزيز 

ووالدته(.
ابتلي���ت  الت���ي  اندوني�سي���ا  ويف 
قي���ادة  باجلماع���ة الإ�سامي���ة حت���ت 
رجل الدين املت�سدد من ذوي الأ�سول 
احل�سرمي���ة "اأبوبك���ر ب���ا عا�س���ر"، 
متكن���ت ق���وات اجلي�س والأم���ن بعد 
جهد جهيد وعمليات مداهمة متوالية 
واأمني���ة  ا�ستخباراتي���ة  ومب�ساع���دة 
م���ن قبل ا�سرتالي���ا وال�سني والفلبني 
و�سنغاف���ورة والياب���ان م���ن حتدي���د 
يف  ال�سالع���ني  الإرهابي���ني  اأ�سم���اء 
جم���زرة ب���ايل يف اأكتوب���ر/ ت�سري���ن 
�سحيته���ا  راح  والت���ي   2002 الأول 
و  اأجنب���ي،  و�سائ���ح  مواط���ن   202
اأ�سم���اء ال�سالع���ني اأي�س���ا يف �سل�سلة 
فن���ادق  �س���د  التفج���ر  اأعم���ال  م���ن 
يف  جاكرت���ا  يف  الأوىل  الدرج���ة 
مت  وهك���ذا  و2005.   2003 عام���ي 

يف نوفم���رب/ ت�سرين الث���اين 2005 
ا�سطي���اد وقت���ل الإرهاب���ي املالي���زي 
"اأزه���ري ح�س���ني" ال���ذي ظل طويا 
على قائم���ة املطلوب���ني يف اآ�سيا، كما 
مت���ت حماكم���ة الندوني�سيني الثاث 
ب���ايل  جم���زرة  بارت���كاب  املتهم���ني 
)عمرو�س���ي و�سقيقه خمل�س واميان 
�سام���ودرا( و�س���در حك���م باإعدامه���م 
رمي���ا بالر�سا����س، وه���و م���ا نفذ يف 

نوفمرب 2008.
ويف بنغادي�س متكنت ال�سلطات يف 
اأغ�سط����س 2005 من القب�س على 45 
م�ستبه���ا يف مناطق متفرقة من الباد 
يف اأعقاب وقوع 350 تفجرا متزامنا 
يف ع���دد من املدن، خل���ف وراءه عددا 
كبرا من القتلى واجلرحى. ويف 30 
مار����س 2007 مت تنفيذ حكم الإعدام 
�سنق���ا يف �ستة متهم���ني بارتكاب تلك 
اجلرمي���ة كان من بينهم زعيم جماعة 
"جاجرات���ا" املت�س���ددة "بنغال باي" 
و�سايق عبدالرحمن الزعيم الروحي 

جلماعة املجاهدين.
ويف تركيا اأحبط���ت ال�سلطات عملية 
كان���ت  اأنق���رة  يف  �سخم���ة  تفج���ر 
رج���ب  احلكوم���ة  رئي����س  ت�سته���دف 
طي���ب اأردوغ���ان م���ن خ���ال �سي���ارة 
حتم���ل 3000 كيلوغ���رام م���ن امل���واد 
�سدي���دة النفجار. اأم���ا يف ال�سعودية 
التي باتت هدف���ا اأ�سا�سيا للمجرم بن 
لدن واأتباع���ه فق���د متكن���ت الأجهزة 
الأمنية يف ال�سنوات القليلة الأخرة 
م���ن ا�سطياد املئ���ات م���ن الإرهابيني 
قت���ا اأو اعتقال، ناهي���ك عن جناحها 
عملياته���م  م���ن  العدي���د  اإحب���اط  يف 
الإجرامي���ة مث���ل عملي���ة 20 فرباير/ 
�سب���اط 2006 الت���ي كان���ت ت�ستهدف 
من�ساآت نفطية تابع���ة ل�سركة اأرامكو 
يف بقي���ق. ويف اليم���ن التي كثرا ما 
�سهدت عمليات انتحارية، بل �سارت 
احدى ال���دول الو�سيطة جلهة انتقال 
عنا�س���ر القاعدة م���ن افغان�ستان اىل 
بلدان اأخ���رى، متكن���ت ال�سلطات من 
اعتق���ال الإرهابي امل�س���ري اجلن�سية 
ال���ذي  دوي���دار"  ب�سي���وين  "احم���د 
قيل ان���ه العقل املدب���ر لثاث هجمات 
انتحارية كانت اإحداها �سد جمموعة 
م���ن ال�سي���اح الغربيني يف م���اأرب يف 

يوليو 2007.
ويف بريطانيا املنعوتة باملرتع الأكرب 
يف اأوروبا لاإرهابيني بف�سل ت�ساهل 
حكومته���ا م���ن جهة، وبف�س���ل وجود 
بريطاني���ني ك���ر م���ن ذوي الأ�س���ول 
الباك�ستانية ممن لوحظ ترددهم على 

وطنه���م الأم وت�سربهم هناك مبفاهيم 
اجله���اد والتطرف يف مدار�س كابول 
وب�س���اور وله���ور وك�سم���ر الكئيبة 
م���ن جه���ة اأخ���رى، فكك���ت املخابرات 
وال�سب���كات  اخلاي���ا  ع�س���رات 
الإرهابي���ة قب���ل اإقدامه���ا عل���ى اأعمال 
تفج���ر الطائ���رات و�سن���ع القناب���ل 
و�س���رب املع���امل ال�سياحي���ة واملباين 
واعتقل���ت  وامل�س���ارف،  احلكومي���ة 
عنا�س���ر مهم���ة �سمن ه���ذه ال�سبكات 
ممن ثب���ت ات�سالهم بتنظي���م القاعدة 
اأو بتنظيم���ات اإ�سامي���ة متطرفة يف 
الت���ي  اأملاني���ا  اأوروب���ا ول�سيم���ا يف 
قدمت خمابراته���ا م�ساهمة فعالة يف 
اإلق���اء القب����س عليه���م على �س���وء ما 
تو�سل���ت اإلي���ه م���ن نتائ���ج يف اأعقاب 
ح���ول   2007 ع���ام  يف  حتقيقاته���ا 
اكرب خمط���ط اإرهاب���ي كان ي�ستهدف 
الذك���رى  يف  اأمريكي���ني  مواطن���ني 

ال�ساد�سة لهجمات 11 �سبتمرب.
واحلقيق���ة اأن نظ���رة تاأم���ل مل���ا حدث 
خ���ال �سه���ر �سبتم���رب املا�س���ي فق���ط 
يكفي للقول باأن الإرهاب حما�سر من 
كل الزواي���ا واأن الأعني مفتوحة عليه 
عل���ى م���دار ال�ساعة. ففي ذل���ك ال�سهر 
حقق���ت اندوني�سيا جناحا باهرا اآخر 
بقتلها للمجرم املاليزي املراوغ "نور 
الدي���ن حممد توب" الذي ظل مطلوبا 
ومطاردا ل�سنوات طويلة. وفيه اأي�سا 
اأحبط���ت ال�سعودي���ة عملي���ة مبتك���رة 
لغتيال م�ساعد وزير الداخلية الأمر 
حممد بن ناي���ف بن عبدالعزيز. ويف 
منت�سفه اأعلن الأمريكيون اأنهم قتلوا 
يف غ���ارة جوي���ة يف ال�سوم���ال اأحد 
الإرهابي���ني املطلوبني لديه���ا )�سالح 
عل���ي نبهان( ل���دوره يف تفجر فندق 
يف مومبا�سا الكينية يف عام 2002.

 اأم��������ا يف اأواخ���ر ال�سه���ر ذات���ه، فقد 
متكنت ال�سلطات الأمريكية من اإحباط 
اإره�����ابيت���ني: الأوىل كان  حماولتني 
يفرت�س اأن يقوم به���ا مهاجر اأفغاين 
�سرع���������������ي يف نيوي���ورك، والثانية 
ك�������������������ان يفرت����س اأن تت���م عل������������ى 
يد �س���اب اأردين يف دال�س بتك�سا�س 
�سح���اب  ناطح���ة  ا�سته���داف  ع���رب 
ب�سي���ارة مفخخ���ة. ع���اوة عل���ى ذلك 
�سه���د �سهر �سبتمرب ق���رارا باك�ستانيا 
جريئ���ا بتقيي���د حري���ة حاف���ظ حممد 
�سعيد موؤ�س����س جماعة "ع�سكر طيبة 
ع���ن هجم���ات  امل�سوؤول���ة  الرهابي���ة 
 2008 ع���ام  يف  الدموي���ة  مومب���اي 
والت���ي راح �سحيته���ا اأك���ر من 166 

ان�سانا بريئا.

يواجه ال�سع���ب امل�س���ري واأحزابه وق���واه ال�سيا�سية التي 
تعرب عن���ه حتديات �سيا�سي���ة واقت�سادي���ة واجتماعية غر 
م�سبوق���ة خ���ال عام���ي 2010 و2011، حيث ي�سه���د العام 
الأول انتخاب���ات جمل�س ال�سع���ب، وي�سهد الثاين انتخابات 
رئا�س���ة اجلمهورية، ونتائج املعركتني �ستحدد م�ستقبل هذا 
الوطن ل�سنوات عديدة، وهل �سيبقى احلال علي ما هو عليه 

واأ�سواأ اأم يفتح الباب اأمام التغير والتقدم.
ويف مقدم���ة امل�س���اكل التي تقف حج���ر عرة اأم���ام التغير 
تعدي���ل الد�ست���ور ال���ذي األغ���ى الإ�س���راف الق�سائ���ي عل���ى 
انتخاب���ات جمل�س ال�سعب، واأكد ال�سلط���ات املطلقة لرئي�س 
اجلمهورية وهيمنة ال�سلطة التنفيذية على باقي ال�سلطات، 
والنتقا����س م���ن احلق���وق واحلري���ات العامة ال���واردة يف 
الد�ست���ور بحج���ة مكافح���ة الإرهاب، كذلك قوان���ني مبا�سرة 
احلق���وق ال�سيا�سية وانتخابات جمل����س ال�سعب واملجال�س 
املحلية وانتخاب رئي�س اجلمهورية والأحزاب واجلمعيات 
واملوؤ�س�س���ات الأهلية والتي ج���رى تف�سيلها ل�سمان هيمنة 

حزب رئي�س اجلمهورية على ال�سلطة واملجتمع.
ولتاأكيد ه���ذه الهيمنة وحمايتها �س���د التغير فر�ست حالة 
الط���وارئ عل���ى م�س���ر يف اأكتوب���ر/ ت�سري���ن الأول 1981 
وحت���ى الآن، اأي ط���وال 28 عام���ا مت�سل���ة دون اأن يبدو يف 
الأف���ق اأي اأمل يف اإلغائها، وا�ستخدم���ت حالة الطوارئ يف 
م�س���ادرة احل���ق يف الجتم���اع والتنظي���م والتظاهر، ويف 
اعتق���ال اخل�س���وم ال�سيا�سي���ني واملحاكم���ات ال�ستثنائية، 
والتعذيب يف ال�سج���ون واملعتقات واأق�سام ال�سرطة، ويف 
اإ�س���دار قوان���ني وتعديات قانوني���ة باأوام���ر ع�سكرية )!(، 

وجرى تزوير النتخابات العامة كافة.
ويف املج���ال القت�س���ادي والجتماع���ي، تخل���ت الدولة عن 
دورها يف ال�ستثمار والتنمية وتوفر اخلدمات الأ�سا�سية 
م���ن تعلي���م وعاج وتوفر فر����س العمل، وهو م���ا اأدي اإيل 
تراج���ع معدل النم���و وانخفا�س معدلت الدخ���ار وتراجع 
ال�ستثمارات املحلية والأجنبية، والعجز يف املوازنة العامة 
وامليزان التجاري، وزيادة الت�سخم وارتفاع الأ�سعار عامة 
واأ�سعار امل���واد الغذائية والدواء خا�سة، و�سقوط ما يقرب 
م���ن ن�سف املجتمع حتت خط الفق���ر وارتفاع ن�سب البطالة 

و�سي���وع الف�س���اد، ويف النهاية غياب الدول���ة وانهيارها اإل 
ك�سلطة قمع.

ويع���د احلك���م لهجمة جديدة عل���ى اأرزاق النا����س وحياتهم، 
عن طريق ال�ستياء على التاأمينات الجتماعية للمواطنني 

ومعا�ساتهم، وخ�سخ�سة التاأمني ال�سحي، واإلغاء الدعم.
�سيا�سات���ه  متري���ر  يف  �سينج���ح  احلك���م  اأن  املوؤك���د  وم���ن 
ال�سع���ب  جمل����س  انتخاب���ات  اأجري���ت  اإذا  وخمططات���ه 
وانتخاب���ات رئا�سة اجلمهورية يف ظل الأو�ساع والقوانني 

احلالية.
والت�س���دي له���ذا املخطط احلكوم���ي يتطلب ط���رح برنامج 
بديل موجود بالفعل يف »برنامج التجمع للتغير الوطني« 
ال�س���ادر ع���ام 2006، ويف وثيق���ة الئت���اف الدميقراط���ي 
ال�س���ادرة عن اأحزاب التجمع والوف���د والنا�سري واجلبهة 
الوثائ���ق  م���ن  عدي���د  ويف   ،2008 �سب���اط  فرباي���ر/  يف 

والدرا�سات الأخرى.
ول ميك���ن حل���زب واح���د اأو جمموع���ة قليل���ة م���ن الأحزاب 
اأن تخو����س املعرك���ة لتحقيق ه���ذا الربنامج وب���دء التغير 
احلقيقي، فالتغي���ر املطلوب واملعارك التي يتحتم خو�سها 
يف مواجهة القوى املهيمنة يتطلب احت�ساد كل قوى التقدم 

والدميقراطية والوطنية.
مطل���وب اأن تكّون الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف التحالف 
ال�سرتاك���ي »ح���زب التجم���ع الوطني التقدم���ي الوحدوي، 
واحل���زب ال�سيوع���ي امل�سري، وح���زب الكرام���ة، واحلزب 
التاأ�سي����س،  حت���ت  الدميقراط���ي  الجتماع���ي  امل�س���ري 
وح���زب ال�سع���ب، وال�سرتاكي���ون الثوري���ون« والأح���زاب 
املكون���ة ل� »الئت���اف الدميقراطي« واحل���ركات الجتماعية 
الوطني���ة  وال�سخ�سي���ات  كفاي���ة،  كحرك���ة  والحتجاجي���ة 
والدميقراطي���ة والتقدمي���ة، جبه���ة وا�سع���ة خلو�س معركة 
التغير، بدءًا بتعديل الد�ستور والقوانني املكملة له، خا�سة 
قان���ون مبا�س���رة احلق���وق ال�سيا�سي���ة وقان���ون انتخاب���ات 
جمل����س ال�سع���ب وقان���ون انتخاب���ات رئي����س اجلمهوري���ة 
واإلغ���اء حال���ة الط���وارئ، وتوف���ر الظ���روف لك���ي جت���ري 
انتخابات جمل�س ال�سعب القادمة يف مناخ �سحي متخل�سة 
من التزوي���ر والتدخل الأمن���ي والإداري والبلطجة واملال، 

وحتقيق التكافوؤ لنتخابات رئا�سة اجلمهورية القادمة.
فمن دون هذه اجلبهة وفت���ح الباب اأمام التغير.. الطوفان 

قادم.
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1 � يذكر ا�سم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد 
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــش ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــشــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

د. عبداهلل املدين

يتواف���ق الرئي�س���ان »مب���ارك« و»عبا����س« ح���ول 
املناب���ع الفكري���ة الت���ي يبني���ان عل���ى الأ�سا����س 
منه���ا مواقفهم���ا ال�سيا�سي���ة وذل���ك يف واقعت���ني 
متزامنت���ني، الأويل ه���ي احلديث ال���ذي اأديل به 
الرئي����س »مب���ارك« جلريدة الق���وات امل�سلحة يف 
ذك���ري انت�سار اأكتوب���ر، والثانية ه���ي م�ساهمة 
رئي�س ال�سلط���ة الفل�سطينية حممود »عبا�س« يف 
اإجها�سه تقرير يف�س���ح املمار�سات الوح�سية يف 
حربها عل���ي غزة يف يناير املا�س���ي، وهو تقرير 
القا�سي اليهودي من جنوب اإفريقيا جولد�ستون 
الذي كلفت���ه جلنة لتق�سي احلقائ���ق تابعة لاأمم 
املتح���دة ع���ن ح���رب اإ�سرائي���ل �سد غ���زة لف�سح 
ممار�سات اإ�سرائي���ل، واإذا بال�سلطة الفل�سطينية 
تتقدم يف اللحظة احلرجة حلظة الت�سويت علي 
القرار، وذلك الت�سويت الذي كان مقررا اأن ينقل 
امل�ساألة اإيل جمل�س الأمن واإىل حمكمة اجلنايات 

الدولية وجمل�س حقوق الإن�سان.. فرتف�سه.

يف الواقع���ة الأوىل ق���ال الرئي����س »مب���ارك« يف 
معر�س تدليله على �سرورة ا�ستئناف مفاو�سات 
ال�سام ب���ني الفل�سطينيني واإ�سرائي���ل اإن الياأ�س 
يطلق العنان حللقات خمتلفة من العنف والعنف 
امل�س���اد ف�س���اوى ب���ني اجل���اد وال�سحي���ة، ب���ني 

ال�ستعمار والواقعني حتت هيمنته.
اأما رئي����س ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة فطالب بوقف 
الت�سوي���ت وتاأجيل���ه، وقيل علن���ا اإن هذا املوقف 
ه���و موق���ف اأمريك���ي - فل�سطين���ي بدع���وى اأن 
ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة »ل تري���د اأن ت�س���ع عقبات 
يف طري���ق املفاو�س���ات« على حد تعب���ر ال�سفر 
الفل�سطيني لدى الأمم املتحدة اإبراهيم خري�سة.

وممار�س���ة  »مب���ارك«  الرئي����س  ق���ول  ينطل���ق 
يف  مندوب���ه  يف  ممث���ا  الفل�سطين���ي  الرئي����س 
الأمم املتح���دة من الفل�سف���ة الرباجماتية الرديئة 
التي ينظ���ر ممار�سوها ودعاته���ا اإىل الأمور من 
حتت اأقدامهم ويفرح���ون بالإجنازات ال�سغرة 
خ�سم���ا من الأهداف البعي���دة وابتعادا عن القيم 
واملب���ادئ التي م���ن املفرت�س اأنه���م ي�سرت�سدون 
به���ا يف عمله���م كل���ه.. ب���ل اإن ه���ذه الرباجماتية 
والت���ي تختل���ف متاما ع���ن املرون���ة يف ال�سلوك 
وعن النت�سار للطابع العملي الذي يحقق نتائج 
على املدى الق�سر، تخدم اأهداف املدى البعيد.. 
فمثل هذه الرباجماتية الرديئة توؤدي اإىل ن�سيان 

العتبارات الأ�سا�سية الك���ربى من اأجل امل�سالح 
اليومي���ة العاب���رة لهاث���ا وراء حتقي���ق جناحات 
موؤقت���ة، والتخلي عن م�ستقب���ل احلركة من اأجل 
حا�سره���ا، وتق���دمي تن���ازلت دائم���ة وامل�ساواة 
الظاهري���ة ب���ني املواق���ف والق���وى املختلف���ة فا 
يك���ون هناك معتد و�ساحب حق، جمرم و�سحية 

لاإجرام.
فو�س���ف كًا م���ن الحت���ال ومقاوم���ة الحت���ال 
باأنهم���ا عن���ف ي�سع اجل���اد وال�سحي���ة علي قدم 
امل�ساواة، بل ويقدم للجاد برهانا علي م�سروعية 
موقفه وممار�ساته بل وخرافاته خا�سة يف حالة 

اإ�سرائيل التي تدعي حقوقا تاريخية لي�ست لها.
وممار�سة ال�سلطة الفل�سطينية يف الأمم املتحدة 
�س���واء بق���رار منها اأو حت���ت ال�سغ���ط الأمريكي 
ا�ستئن���اف  ب���ني  مقاي�س���ة  ه���ي  الإ�سرائيل���ي   -
مفاو�س���ات م�سكوك يف اآلياته���ا ونتائجها، وبني 
اأك���رب عملي���ة ف�س���ح عاملي���ة لاحت���ال باعتباره 
احت���ال وملمار�سات���ه الوح�سي���ة الت���ي ا�ستمرت 
طيل���ة �ستني عام���ا وه���ي اأي�سا تاأكي���د مل�سروعية 
مقاومة ال�سع���ب الفل�سطيني له���ذا الحتال بكل 
الو�سائل، ف�س���ا عن اأن عملية الف�سح هذه تفكك 
ب���ل تدمر ثقاف���ة احل�سانة التي حتم���ي اإ�سرائيل 
باعتبارها دولة فوق القانون، وقد تراكمت ثقافة 
احل�سان���ة هذه على مدى ع�س���رات ال�سنني حتت 

مظلة احلماي���ة التي متنحها الق���وى الإمربيالية 
املتعاقب���ة لإ�سرائي���ل �سد �سع���ب حما�سر وجائع 
ول ميل���ك الآن - بع���د التخ���اذل العرب���ي - �سوى 
اإرادة مواجه���ة الحتال بكل ما ميلك من اأدوات، 
وكان تقري���ر القا�س���ي »جولد�ست���ون« يفت���ح ل���ه 
اأبواب���ا م�سرعة عل���ى امل�ستقبل حل�س���د الت�سامن 
�سرب���ات  حت���ت  اهت���ز  ق���د  كان  ال���ذي  العامل���ي 
التحولت و�سق���وط املع�سكر ال�سرتاكي والقوة 

املتزايدة لل�سهيونية والعجز العربي.
تك�سف ه���ذه العقلية الرباجماتي���ة الرديئة اأي�سا 
عن عمق اخل�سوع لاأوام���ر الأمريكية، والعجز 
الفا�س���ح عن التعامل م���ع الإدارة اجلديدة بندية 
و�سراح���ة بدل من الن�سياع مل���ا متليه حتى  اإذا 
كان ه���ذا ال���ذي متلي���ه يتنافى كلية م���ع احلقوق 
امل�سروع���ة وق���رارات ال�سرعي���ة الدولي���ة وكل ما 
�سب���ق اأن اأق���ره ال�سم���ر الإن�س���اين امل�سرتك من 
قيم عليا وعلى راأ�سها حق املظلومني يف مقاومة 
ظامليه���م، وحقهم اأي�س���ا يف اأن يتعرف العامل كله 
عرب موؤ�س�ساته اجلامعة على ق�ساياهم لي�ساندها 
امت���داد  عل���ى  ال�سمائ���ر  وذوو  ال�سرف���اء  كل 

املعمورة.
وهكذا ي�سهم العرب والفل�سطينيون بالرباجماتية 
الرديئة يف و�سع اأ�س�س جديدة لثقافة احل�سانة 

التي حتمي عدوهم وت�سعفهم.

تتخ���ذ املوؤ�س�سات البحثية العلمية يف 
ارج���اء الع���امل دورًا فاع���ًا يف تهيئ���ة 
فر����س التق���دم والنهو����س وتت�سابق 
الت���ي  البح���وث  مي���دان  يف  ال���دول 
تطرحها ه���ذه املراكز،وتتوزع املراكز 
البحثي���ة يف الع���راق عل���ى اجلامعات 
غالبيته���ا  ت�س���م  الت���ي  وال���وزارات 
وحدات بحوث متخ�س�سة اىل جانب 
انتماء بع�س م���ن املراكز البحثية اىل 

منظمات املجتمع املدين.
دائ���رة البح���وث يف جمل����س الن���واب 
الوح���دات  بنظ���ام  تاأخ���ذ  والت���ي  
واملكتبي���ة  واملعلوماتي���ة  البحثي���ة 
جمتمعة، وحتت هيكل تنظيمي واحد  
يعرف بدائ���رة البح���وث،  واحدة من 
الع���راق،  يف  البحثي���ة  املراك���ز  ب���ني 
ع���ام  يف  تاأ�سي�سه���ا  من���ذ  ا�ستطاع���ت 
2006 تق���دمي مئ���ات البح���وث املهمة 
والقان���وين  ال�سيا�س���ي  ال�س���اأن  يف 
والجتماع���ي  ف�س���ا ع���ن الدرا�س���ات 
يف جمالت خمتلف���ة  لع�ساء جمل�س 
الن���واب. ا�ساف���ة اىل عق���د املوؤمترات 

املتخ�س�س���ة  العلمي���ة  والن���دوات 
واحللق���ات  املحا�س���رات  وتنظي���م 
النقا�سي���ة الت���ي تتن���اول مو�سوعات 
والآني���ة  القائم���ة  الوقائ���ع  تفر�سه���ا 
وتاأثراته���ا ال�سيا�سي���ة والقت�سادية 
والجتماعي���ة على ال�ساح���ة العراقية  
العربية والدولي���ة.  وبذلك فقد قدمت 
الدائ���رة اك���ر من 400 خدم���ة بحثية  
منذ ع���ام 2006  وحتى نهاي���ة ال�سهر 
املا�س���ي مق�سم���ة عل���ى الآت���ي: ق�س���م 
البح���وث  ق�س���م الدرا�س���ات القانونية 
وال�سياغ���ة الت�سريعي���ة، ق�سم بحوث 
املوازن���ة، ق�س���م املكتب���ة  ف�س���ا ع���ن 
الع�سرات من اخلدمات  املرتجمة. ول 
يخفى على احد �سعوبة العمل  و�سط 
�سيا�سي���ا  امل�سحون���ة  الربمل���ان  بيئ���ة 
حي���ث تتعاي����س الق���وى املتنّوعة ذات 
امل�سالح املت�سارب���ة؛ وحداثة  احلياة 

الدميقراطية.
تل���ك العم���ال واخلدم���ات   وت�ستن���د 
علمي���ة  اأ�س����س  اىل  ع���ادة  البحثي���ة  
وت�ستق���رئ اجتاهات ال�س���ادة اع�ساء 

م���ع  امل�ستقبلي���ة  للتغ���رات  املجل����س 
مطابقته���ا للواق���ع احل���ايل ف�سا عن 
ا�ستخدامها املعاير العلمية التطبيقية 
يف اإج���راء بحوثه���ا بق�س���د تطبيقه���ا 
�سم���ن �سيا�س���ات وخط���ط م�ستقبلية  
لتاأ�س���ر الظواه���ر الت���ي �ستح���دث ما 
ي�ستلزم اجراء تغيرات يف ال�سيا�سات 
اخلا�سة بالوزارات التنفيذية لتعديل 
ر�سم �س���ورة امل�ستقبل. فحازت  بذلك 
ان  ال  املجل����س،  اع�س���اء  ثق���ة  عل���ى 
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا الدائ���رة  ل 
تل���زم جلن���ة او ع�س���وا  بتنفيذه���ا... 
ب���ل اآراء وحتلي���ات  وبحوث���ًا علمية 
ومو�سوعي���ة غ���ر منح���ازة  وروؤي���ة 
م�ستن���دة اىل بيانات واقعية اخ�سعت 
ملراجعات �ساملة توؤ�سر منافع وا�سرار 
ال�سيا�س���ات  وايجابي���ات   �سلبي���ات 
او اخلط���ط املنف���ذة يف وق���ت واحد. 
وبهذا فه���ي رمبا تق���دم بدائل متعددة 
وحل���وًل ميكن من خاله���ا اتاحة اكرب 
قدر ممكن من التنوع، وعليه فالدائرة 
ملتزمة يف منهاجها مببداأ املو�سوعية 

وع���دم التحيز فيما تقدم���ه من بحوث 
حتدي���د  عل���ى  قائم���ة  وا�ست�س���ارات 
وال�سلبي���ات  البدائ���ل  اأو  اخلي���ارات 
والإيجابيات املرتتب���ة على كل بديل، 
واللج���ان  لاأع�س���اء  ي���رتك  بينم���ا 
املتخ�س�س���ة اختيار البدي���ل املنا�سب 
دون اأن يربز اآراء الباحث اأو تف�سيله 
خلي���ار دون اآخر.كم���ا تنبغي ال�سارة 
اىل احلر����س عل���ى مب���داأ ال�سري���ة يف 
تق���دمي اخلدم���ة لاأع�س���اء بحيث تتم 
كل  ومطال���ب  خ�سو�سي���ة  مراع���اة 
نائ���ب على ح���دة م���ا مل يق���رر الع�سو 
خاف ذل���ك. ان دور خدمات البحوث 
هو ا�سن���اد العم���ل الت�سريعي لتطوير 
عمل الربمل���ان، ويتجلى ذلك: مبتابعة 
مقرتح���ات وم�ساري���ع القوانني كافة، 
والق���رارات  املرا�سي���م  اىل  اإ�ساف���ة 
التنفيذي���ة،   ال�سلط���ة  م���ن  ال�س���ادرة 
تعزي���ز املب���ادىء الد�ستوري���ة للف�سل 
ب���ني ال�سلط���ات، واحل���د م���ن اعتم���اد 
الن���واب عل���ى احلكوم���ة يف م�س���ادر 

معلوماتهم.

���ض��رب��ات م��اح��ق��ة ج���دي���دة ���ض��د �لإره�����اب

للتغي��ر و��ضع��ة  جبه��ة 
ح�شني عبد الرازق

فريدة النقا�ش

م�شطفى ناجي املو�شوي

ثق��اف�������ة �حل�ض��ان�����ة

�ل��ع��ل��م��ي ل��ل��ب��ح��ث  ف����اع����ل  دور  ن���ح���و 
د�ئرة �لبحوث يف جمل�س �لنو�ب منوذجًا

�شحيح اأن احلرب العاملية �شد االإرهاب 
واالإرهابيني مل تاأت اأكلها بالكامل اأو مثلما كان 
يراد لها، بدليل التقرير االأمريكي اخلا�ش حول 
املو�شوع لعام 2006 والذي اأ�شار اإىل تزايد عمليات 
االإرهاب حول العامل يف ذلك العام عن العام 
ال�شابق له وو�شولها اإىل 14338 عملية، ا�شتهدفت 
74543 مدنيا واأوقعت 20498 وفاة، مقابل 11153 
حادثا اإرهابيا يف عام 2005، بلغ جمموع �شحاياه 
74217 مدنيا.
و�شحيح اأن بع�ش رموز االإرهاب العاملي من 
اأمثال راأ�ش االأفعى "اأ�شامة بن الدن ومعلمه 
االأيديولوجي امللعون "اأمين الظواهري" ال يزاالن 
طليقني. غري اأن هناك مالحظة جديرة بالتاأمل، 
وال ميكن الت�شكيك فيها وهي اأن امل�شهد العام منذ 
اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمر/ اأيلول 2001، 
اأو ما ا�شطلح االإرهابيون على ت�شميته بغزوة 
مانهاتن، تغري كليا.


