
 1األمير الحسن بن طاللالملكي سمّو المقابلة مع صاحب 

ملك لشقيقه الاألمير الحسن بن طالل أقرب المستشارين السياسيين الملكي سمّو ال صاحب آان
من المعاهد والمنظمات أسس عددًا و. 1999 حتى عام هسره ونائبموضع  و،األردنالحسين، ملك 
وهو رئيس منتدى الفكر العربي . مشارآة فعالةاليوم ها  فييشاركردنية والدولية التي واللجان األ

 اإلنسانية وعضو في  المستقل للقضاياالمكتبرئيس آما أنه ،  سابقًالنادي روماآان رئيسًا و حاليًا
المؤتمر الدولي وبرنامج عمل  تنفيذ إعالن بهدففريق الخبراء الذي عينه األمين العام لألمم المتحدة 

في المنعقد ، وما يتصل بذلك من تعصبلتمييز العنصري وآراهية األجانب  العنصرية والمكافحة
من وحاز عددًا من جامعة أوآسفورد ج األمير الحسن وتخّر. 2001في جنوب أفريقيا عام " دوربان"

والدراسات الشرقية واألفريقية، آما الدين م وفي القانون واألدب وعلالفخرية شهادات الدآتوراه 
العربية للهالل األحمر جمعيات ال منظمةأبو بكر الصديق من منها جائزة ئز حصل على عدة جوا

الطبعة " (المسلم" : هاشر من ما ُنآخر  عدةولألمير الحسن بن طالل مؤلفات. والصليب األحمر
الطبعة األولى " (مقاالت مختارة: االستمرارية واإلبداع والتغيير"، و)2003نجليزية، األولى باال

، بالعربيةالطبعة األولى " (فيصل األولرحيل في ذآرى  –المسألة العراقية "، و)2001 ،نجليزيةباال
2003.( 

 لنزاع الدائر في العراق؟ لآلثار اإلنسانية الناجمة عن اما هو تقييم سمو األمير

 ذلك مثللوأضرب . وقائع تجريبيةالقائمة على  غياب البيانات  هيالتي تواجهنا المشكلة الرئيسية إن 
الذي " Peace Direct"ني عضو في مجلس أل  في ضواحي الفلوجة، رحاهاارتلمعرآة التي دا

 هذه مشاهدوتصف ". الفلوجة"تحت عنوان مسرحية اقُتبست منه رواية  ًا في هذا الصددأجرى بحث
وغيره من الممثلين " إيموغن ستابس" التي تم أداؤها في لندن بمشارآة الممثل 2المسرحية

المشارآة  طرافاأل آل حالة انتهاك للقانون الدولي اإلنساني ارتكبتها 70ا يزيد على المرموقين، م
. جهة ةضد أييترتب عليها رفع أية دعوى لم أن تلك االنتهاآات في األمر والغريب . النزاعفي 

 . للقانون اإلنسانيصارخةتهاآات انعن التي آابدتها الفلوجة ناجمة معاناة ال والوفياتأغلب وآانت 
وغياب قاعدة بيانات يمكن . ولية للمبادئ اإلنسانيةمدونة دوضع تستدعي أرى أن قضية العراق لذلك 

إذا آنا نريد بالتالي، و. القانون اإلنسانيتطبيق التي تعيق الهائلة أحد العراقيل االعتماد عليها يشكل 
 .لينا أن نرجع إلى الوقائعع، فمحاسبة المسؤولين

أن صاحب وبما في وقت الحرب؟ قواعد بيانات للوقائع التجريبية ضع من الممكن عمليًا وهل 
ال فالعراقيين في العراق، حصر أعداد الضحايا  مشروع وتابع" Lancet"دراسة السمو اطلع على 

  .ًاسياسي ىمنحتتخذ  ما اإلصابات غالبًاأرقام  أن ميغيب عنك

ى سبيل المثال، قامت جامعة أوآسفورد فعل. أطراف النزاع ذلكقررت إذا محاسبة المسؤولين يمكن 
واستعملت أدوات مختلفة . وجامعة جونس هوبكينس وعدد من المنظمات الدولية برصد آثار الحرب

                                                 
، رئيس بعثة اللجنة الدولية "بول آاستيال"، والمجلة الدولية للصليب األحمررئيس التحرير في " توني بفانير"أجرى المقابلة   1
 .2008مارس / آذار2، في )األردن(لصليب األحمر في عمان ل

" سيال الورثي"، مستمدة من أبحاث ومقابالت أجرتها المؤلفة المسرحية "جوناتان هولمس"، التي ألفها وأخرجها الفلوجةمسرحية   2
القوات العسكرية األمريكية ورجال وتعرض المسرحية أقوال شهود مدنيين عراقيين ورجال دين وأفراد في . المرشحة لنيل جائزة نوبل

وتعرض . سياسة أمريكيين وصحافيين وأطباء وعاملين في مجال تقديم المساعدات وأفراد في الجيش البريطاني، لم يسبق االستماع إليها قط
 .مشاهد المسرحية أقوال الشهود حرفيا



) قوات التحالفشّنتها التي (خالل العملية العسكرية الرئيسية المسجلة عدد اإلصابات للتحقق من 
وهذا . والتفجيرات االنتحارية، وما إلى ذلك، التي ال تزال قائمة االستنزافوبعدها، وخالل حرب 

عام في وطنها ومحام في آل نائب  لديها التي النظامية أن تكون الجيوش فمن المفترض. أمر مهم
 الخسائر البشرية في مثل تلك الظروف من أية إدارة مدنية إحصاءوحدة عسكرية، أآثر تمكنًا من 

 .الخبرة الكافيةتفتقر إلى نها أقل ما يمكن القول عنها أالتي حديثة النشوء 

 . شديدة التناقضالمقدمةلكن األرقام 

ستهل عام العراقيين الذي احصر أعداد الضحايا وقد اتضح ذلك بوجه خاص في تقارير مشروع . نعم
 شخص 2 500إلى  صلارنة عدد الموتى العراقيين الذي ووعند مق.  حين بدا الغزو وشيكًا2003

عدد الوفيات في صفوف لولى من الحرب، مع تقديرات الواليات المتحدة سقطوا خالل المرحلة األ
 . الجانبيةاألضرار على أنه من ، ال يمكن تفسير هذا التباين ) شخصًا114نحو (قوات التحالف 

تقليل بشأن ك شكوال 2004عام الطبية " Lancet"في مجلة وغيرهما " بورنام"و" روبرتس"وأآد 
أورط  وبالطبع، عندما أقول هذا، ال أريد أن . من جانب الواليات المتحدة بين العراقيينالموتىعدد 
عدد ال آان أياLancet :"" "مجلة في تحرير ال، رئيس "ريتشارد هورتن"وآما ذآر .  مع أحدنفسي

 صل إلىمن جراء الحرب في العراق والمدنيين عدد المصابين ، يبدو أن بشأن الوفياتالمستشهد به 
سواء تعلق األمر بفلسطين أو دارفور أو  محبطجد وأجد هذا ".  وال يزال في ارتفاععشرات اآلالف

 ". األسباب والموت واحدتعددت: "يقولعربي وهناك مثل . أفغانستان أو العراق

نقلت إلى و" ميونيخ"مفتوحة، التي أسست في المحفوظات تجاه جمعية الوأآّن تقديرًا بالغا 
 الحرب الباردة أثناءمعلومات مفصلة عن أوروبا الشرقية والوسطى ، لما أتاحته من "بودابيست"

في الشعوب التي تعيش أن هو من ذلك  استخالصه ما يمكنويبدو لي أن . عقبتهاأوالسنوات التي 
فضاء ب  في المستقبلالتي ستلحقربية  أوروبا الغشعوبأقل شأنًا من هي الشرق األوسط منطقة 

 .  نطاقًاأوروبي أوسع

 لم تكن تبالغ في عدد اإلصابات فإنها فهي إن .بصورة عامةليست جديرة بالثقة ك البيانات تلإذن 
 تقلل من شأنها ألسباب سياسية؟

التقديرات ب ال تقارن تلك البياناتفإن عندما تصدر الحكومة العراقية بيانات عن حجم اإلصابات، 
بإمكانيتها تخاطر  قدولية للصليب األحمر ل اللجنة الدومن الواضح أن منظمة مث. الدولية للتحقق منها
لخسائر البشرية، فإنه اإلى البعض إذا أشار و.  تكون في حوزتهاًا أرقامتنشرلو على أداء مهمتها 

فالحرب في العراق ليست .  في حالة العراقلواليات المتحدةمناهضة ا وأ، ّتهم على الفور باالنحيازُي
 أردنا أن ولو. جهة أخرى والشعب العراقي من نبية من جهة أجبين قوة تحالفأي نزاعًا بين طرفين، 

  فاعلة جهاتُنسب إلىأن الكثير منها لوجدنا اإلصابات المدنية، في ما يتعلق بنتحلى بالموضوعية 
وغيرها من " Blackwater"الحرب، مثل مؤسسة " خصخصة"وإلى العاملين على أخرى غير الدول 
 . شرآات المرتزقة

 المنطقة آاملة؟في شعوب داخل العراق وخارجه تأثير لهم الذين يبحثون عن مالذ ن هل للنازحي



ويؤثر ذلك في المنطقة آاملة وفي قدرتها على استعادة . تشهد بالد المشرق حرآة نزوح هائلة
تحليل  تساعد على وقائع تجريبية على ومرة أخرى، من الضروري استقاء بيانات قائمة. عافيتها
وينطبق ذلك . األضرار البشريةة واالقتصادية والبشرية للوضع من أجل تحديد حجم  الماديالمظاهر

األطراف المشارآة في مختلف  والعراقيين وآذلك الفلسطينيين داخل العراق وآل نعلى الفلسطينيي
 . الجاريةالنزاعات 

ن العراقيين في عدد النازحي: "أنالذي يشير إلى لمفوضية السامية لشؤون الالجئين لوأستشهد ببيان 
نازح  مليون 2,2نحو يوجد  ماليين شخص 4بما يزيد على  2007سبتمبر /في أيلولُيقدر آان العالم 
  200، باإلضافة إلى قرابة داخل العراق والعدد نفسه في بلدان الجوار، ال سيما سورية واألردنمنهم 
ين، فعلينا أن نسّلم أوًال بأن وإذا أردنا أن نناقش وضع األشخاص النازح". مشرد خارج الوطنألف 

 .  عديدةمتباينةاألربعة ماليين نازح ينتمون إلى فئات 

تشير التقديرات في العراق إلى أن إذ . رئيسيةفي العراق مشكلة  العدد الكبير لألرامل يطرحآما 
نطقة، في المالثقافي  للسلوكونظرًا . حروببسبب ما دار من قرابة ثالثة ماليين من النساء ترّملن 

لقمة فهّن ال يستطعن السفر إلى الخارج بحثًا عن ". مواطنات من الدرجة الثانية"أصبح العديد منهن 
 . إلى بلد آخر سافرنالعيش ألنهن غير مؤهالت قانونًا إلعالة األسرة وخاصة إذا 

إلى  األآثر آفاءةها مواطنوهاجر فقد . العراق الثقافيةلثروة  إفالس  عمليةوما يجري اليوم هو
  .القابلة للتصديرلمهارات ا الفتقارهم إلىومكث الباقون اضطرارًا . الخارج

وأصبحت بغداد اآلن . الهشاشةشديدة  يةمناطق العراقالال تزال األوضاع األمنية في العديد من 
تلك ل يمنطق ثمة أساسهل . من الناحية الثقافية والعرقيةها االنقسام رغم تنوعشديدة مدينة 
 ؟لطائفيةالنزعة ا

" جيري مولير"الذي آتبه مقال الإلى ألفت االنتباه وأود أن . ةطائفيأي منطق وراء النزعة الال يوجد 
تحت  ، 2008عام أبريل / نيسان–مارس /شهر آذارفي عددها الصادر في " فورين أفيرز"مجلة في 

بصورة عامة يكا لم تِعر إن أمر: "فيهإْذ جاء ، "ة العرقية للقوميالراسخةالسلطة :  وهمنحن"عنوان 
لمهاجرين في غضون فقد انحلت الهوية العرقية ل) . (...العرقيةوالسياسة  القوميةأهمية آبيرة لدور 

راد  بين أفالمختلطالتزاوج وصهر الهويات الثقافية في بوتقة واحدة جيلين أو ثالثة أجيال بسبب 
، افتراضيبدو هذا التصريح مجرد وقد  ".في أماآن أخرىال تختلف األوضاع المؤآد أن و. المجتمع
ضروب النفوذ مختلف الطائفية في منطقتنا زادت من حدتها النزعة أن بشدة  أود أن أوضح إال أنني

الحرب التي و.  طرق قتاليةتباعباتمارسها ما فتئت قوى خارجية التي غير المنسجمة والمنفصلة 
من المحتمل أن ونزاعات العرقية والطائفية،  الإلى جانبحرب بالوآالة هي  العراق حاليا يعيشها

 .أخرى في المنطقة بقع فضًال عن ،يشهد لبنان مثلها

 لكن االنقسامات الطائفية واقع تعيشه بغداد؟

تحدثت عن لكن الحقيقة أنك إذا . جهارًاة يالشيعالطائفة أو نية الطائفة الُسإلى انتماءهم السكان قد يبدي 
 محتوم ، تكتشف أنه ال يوجد تضاربحيث النقاش مناسبلمكرمة والنجف نة أو الشيعة في مكة االُس

ه العرقية حتى مكوناتلوفصل لمجتمع إلى جماعات لاآلن هو تفتيت يجري وما . نة والشيعةبين الُس
 . لشيعة العربابن  والشيعة اإليرانيو،لعرباب األآراد يصطدم



تكتيكية ال يقوم على اإلرهاب آوسيلة و.  عن تفتيت المجتمعالناجموهكذا يمأل اإلرهاب الفراغ 
صناعة  وأعتقد أن صناعة الكراهية .الرعب وترسيخ جذوربل ينمو متغذيًا من التخريب  التمييز
فما عالقة آل . األرواحالمزيد من لإلطاحة بواقع التبسط ظاللها على فهي  في الوقت الحالي، ناجحة
تتقاتل جماعات و، األجنبي والمحليبين  هو نزاع الجاريالنزاع و.  شخصيًا بالدين؟ ال أعرفذلك

 . أخرى يتقاتل فيها رفاق الدربفي ما بينها و

 المدنيين؟ األعداد الكبيرة للمصابينالناجمة عن ثار اآلما هي 

أو ال يأبه بما يدور والقيم األخالقية وجود المجرد أآثر فأآثر ينكر  تغييرال إلىآل من آان تواقًا صار 
وفي . من يميل إلى االستبعاد واإلقصاءثمة من تعزف نفسه عن آل شيء و فثمة. عامةبصورة  حوله

إما عن طريق  على أرض الواقع جم يتَروقد  ،زيادة التطرف بين الناسهو والمآل واحد آلتا الحالتين 
  األفيون فيإنتاج، مثل تنظيم اقتصاد بديلالمشارآة في من خالل للتضحية بالنفس وإما  االستعداد
 . عاقتصاد اليأس واقتصاد الجشإال الحقيقة في البديل قتصاد وليس هذا اال. العراق

القادة السابقين في أدانت المحكمة العراقية الخاصة ف.  مسألة مهمة في العراقةلاالعدتطبيق إن 
 . عادلةمحاآمة جميع المحتجزين محاآمة والمطلوب منها حاليًا نظام البعث 

، حكمت المحكمة في هنا نظام استبدادي، أي حزب البعث  من قيودراقيالشعب العبحجة تحرير 
 معرفة ما ة هي المطروحوالمسألة.  للنظاماألخيرةاأليام  في في الحكمالذين آانوا النهاية على القادة 

  إنها ستشرعالبعث السابقين أمقادة حزب محاآمة إذا آانت البرامج األمنية والقانونية ستقتصر على 
 على خلفية ما حدث في سجن أبو غريب  السلوك المتحضرتنظم بعض المعايير التي في وضع

 . وغيره من السجون العراقية

من تخفيف الالسبيل إلى  هي إيجاد "انهنري دون"في زمن التي أثارت الجدل  ةالبارزالمسألة  توآان
. در أآبر من اإلنسانية بقفي السجونمعاملة المحتجزين ندعو إلى إننا فاليوم أما . وحشية الحرب

أو الالإنساني في البعد اإلنساني في تحديد في الواليات المتحدة حاليًا المناقشات الجارية  وتصب
نية المتعلقة بأشكال التعذيب التي ستسمح بها فالمسألة المناقشة في  بل أبعد من ذلك،، مراآز االحتجاز
غير . وافرة المتهمينتسليم ملكة المتحدة في عملية  الممشارآةالوثائق التي تؤآد و. الواليات المتحدة

 الجديدة هذه الثقافةيعارضون " هيلينا آينيدي"على األقل، ثمة أشخاص مثل في المملكة المتحدة أن 
، "حروب عادلة"في آتابها الرائع " هيلينا آينيدي" وتعيد. لحقوق المدنيةبانتهاك الدولة ل التي تسمح

 وتغدو ةاألخالقيستفقد سلطتها المملكة المتحدة أن  غير أخالقي، وإجراًءيظل أن التعذيب التأآيد على 
 .  إذا لجأت إلى التعذيبالتأثيرعديمة 

حماية حقوق اإلنسان؟ الكل  لضمان هنفعل أن ماذا يمكن:  آاآلتيفي جوهره والسؤال الذي أطرحه هو
الحرب االستثنائية وغير المحددة التي هذه ، لكن إنسانآل يتمتع بها يتكلم عن الحقوق األساسية التي 

وعلى .  عرض الحائط الحقوقتضرب تلكالحرب على اإلرهاب،  المسماةو،  تدورال تزال رحاها
لحرب تلك ال تستخدم أداة الممارس في السجون التي –رهاب اإل وال نسميه – الترهيبأليس آل حال، 

إقامة أمل في أليس هناك  ؟ًاجميع افق عليهنتي التمحظورًا بموجب مدونات قواعد السلوك األخالقي 
 نساني مشترك؟إنظام 



 من القانون الدولي، ال سيما القانون ًاجزءبصفتها ه تلك الحقوق األساسية ما هو الدور الذي تؤدي
 ؟ صاحب السموتصورهيالذي نساني اإل دولياللنظام االدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، في 

تدريجيًا ُيستعاض عنها أن  ينبغي فكرة انتهاك قانون الحرب التي لحوار لمناقشةنبدأ اينبغي لنا أن 
  جديدقانونوضع ومواطنة للميثاق نا أن نفكر في إنشاء  علييتعينوربما . فكرة انتهاك قانون السالمب

ترآيز االهتمام إلى ولعل ذلك سيدفع .  الحرب على اإلرهاباإلدالء بتصريحات عنبدًال من للسالم 
 . والتي لم تناقش بعدلوضع العالمي الذي نعيشهمن اجوانب معينة على 

 ؟"قانون السالم"صاحب السمو سميه  التي ستترتب على ما يما هي اآلثار

 منذ بداية"  مطوقين"عندما يكون المراسلون . أرجع مرة أخرى إلى جمعية المحفوظات المفتوحة
في  وجودهم فإنلمنطقة الخضراء، في ا األمن حزامعلى مغادرة إال القليل منهم يجرؤ ال والحرب 

 يجعلنا  قانون السالمالحديث عنلكن . التقاط روايات يمكن بيعهايقتصر أساسًا على ساحة األحداث 
ملزمين الوخبراء في القانون وغيرهم من األشخاص  علماًء وخبراء في مجال حقوق اإلنسانشرك ُن

 .ريراالتقوضع الدقة في ام بااللتزيساعد ذلك على و.  فقطبالحقيقة

 ".السوداء الحفرة"بأنه مرارًا  الشرق األوسط وصف صاحب السمو

هل ؟ "السوداء الحفرة"لماذا أسمي الشرق األوسط . الظروف األمنية األساسيةإلى هذه العبارة تشير 
منطقة غرب آسيا آما فعل للتعامل مع الالزمة ية مؤسسالتحتية البنية الأو الكافي ستعداد االهناك 

معنية بتلك  منظمة األمن والتعاون في أوروبا  بعثةعن طريق إنشاءفي البلقان " آارل بيلت"
هل يتعين على المجتمع أو ؟ هاع نطاق معالم أن تنفتح وتوسبلدان المنطقةعلى هل أو ؟ المنطقة

ة حفر"تشكل تلك المنطقة  بأن قّرأن ت بصورة خاصة، الرباعية والمجموعةالدولي، ومجلس األمن 
 األمنيةعلى اإلطالق عندما يتعلق األمر بالمسائل من حيث أنها ال تحظى بأي تمثيل " سوداء

على مبعدة من الشواطئ ت المتحدة سفنها الحربية ا الواليأرسلت: األساسية؟ فلنتأمل هذا المثل
فإلى أين . البحاريطرتها على إال إظهار ستبرير لذلك وال أية غاية أخرى أي ولم تقدم  اللبنانية

 األمن والتعاون عن مؤتمر تنظيمو  إقليميةتحالف منظمةنشاء إل أن نجتهد؟ أال ينبغي لنا ذلكسيقودنا 
 إلى تحمل مسؤولياتها في سبيل أمنها الجماعي؟بلدان المنطقة  فيهفي المنطقة، ندعو 

التقليدي لسالمة امفهوم  وتستعيض عن ةالبشريلصالح  األمن تدعو إلىوأود أن أنوه بمبادرة آندية 
وتشدد هذه المبادرة على أن واجب . القائم على القوة العسكرية بنهج جديد يرآز على سالمة األفراد

 . في ظل حقوق اإلنسانسالم وأمانالعيش في الدولة األول هو حماية األفراد وضمان 

 زاع في العراق؟سبيال لوضع حد للنالجديد يكون هذا النهج  هل من الممكن أن

. لحقوق القانونيةاإحالل ثقافة فهو الحل الثالث أما . حل ثاٍناالقتصاد و الممكنة، الحلول، إنه أحد نعم
يكون جديد  في وضع صك بفعالية السوداء لنساهم الحفرةوربما استطعنا بذلك أن نخرج من تلك 

 .ي وذوي الخبرة في إدارة النزاعات بالتعاون مع المجتمع الدول وذلكقانونًا للسالم وباعثًا لألمل

 ؟التقسيمأو  كيكمعرض للتفهل العراق 



 وأ، الهرولة وراء النظام االتحاديب"أصفه ما حول خالل السنوات األخيرة دارت معظم المناقشات 
القائم على تسوية  ناالعراق إلى نهاية نظاميؤدي تقسيم قد و". تحادياالدارة اإلنظام الهرولة وراء 

تشعل فتيل من الممكن أن التي  البلقنةدول الشرق األوسط وبداية سياسة مجموعة اختفاء و تالخالفا
 .ًا وأطول أمدًاأوسع نطاقتكون حرب 

 الدولة بوحدة والقوميةعلى العرق القائمة  اإليديولوجية تنادي  حيث مثال أوروبا الشرقيةولننظر إلى
 المؤرخ قالفقد . ذه النزعة وخيمة دائماوعواقب ه. على أساس عرقي فعّرُتالتي " األمةب"و
 مع األمةعند وضع الدولة على قدم المساواة : "1862في هذا الصدد عام  نجليزي اللورد أآتوناال

 جنسية يحملون  الالسكان الذين آل من الناحية العملية تجعل] القومية[، فإن من الناحية النظرية
ه كَر أو ُت، األعراق الدنيا لإلبادةتتعرض، وبالتالي...ولةالدلتلك رعايا الدولة ويقيمون في أراضيها 

على درجة اإلنسانية والتحضر وفقًا ل، تخضع للتبعية أو ،أو تحرم من حماية القانون ،على العبودية
ألدوس "نجليزي  وعّرف الكاتب اال".حقوق الجماعةكل ب تطالب الحاآمة التي السلطةتلك مستوى 

علينا أال ننسى دول و". لجارعامة ل للتاريخ وآراهية عامسوء فهم نها إ "القومية قائال" آسلياه
 نشاهده فيوهذا ما . مدخال في القاموس السياسيأصبحت البلقان صفة لفظ وأن نتذآر أن البلقان 

 . منطقتنا اليوم

، )The Grand Chessboard(" المسرح السياسي الكبير"في آتابه المعنون " زبينييف بريزينسكي"وذآر 
وأنا أرى . احتماالت تجزؤ الصين أيضاو ،القوقازوربيا ودول البلطيق التحاد الروسي إلى سيتفكك ا

إلى جنوب ،  االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئمجلس التعاونمنطقة من ، انطالقا المّطردأن التعاون 
سوفو اليوم،  من دعوة آو وغربها والجماعة األوروبية األطلنطية، هو وسيلة أآثر فعاليةآسيا
فكم سيكون عدد القضايا . إعالن استقاللهابعد غد، إلى ما ، ودول أخرى ًاآاراباخ غد –غورني اون
 يصلمنظمة األمم المتحدة التي تنتمي إلى عدد البلدان علمًا بأن  إلشكالية التي ستطفو على السطح،ا

  بلد؟200إلى قرابة حاليًا 

 والعراق؟

، أخرجت الواليات فأوًال. الوقائعما لم نفحص  القوميةبشأن " ريلنإيرنست غ"آراء  قبولال يمكن 
وبارزة  ثريةأرضية تتيح  العراق  الفوضى فيوغدت. المتحدة تنظيم القاعدة بالقوة من أفغانستان

آيف يمكن أفهم وال  .الهزليةاإلستراتيجية إال أن العراقيين هم الذين يدفعون ثمن هذه : سياسيًاومهمة 
على  فوق أرض العراق رحاهاالحرب بالوآالة التي تدور ظل  في  في العراقاالستقرارعن الحديث 
يضمن أمن من شأنه أن العراق استمرار االضطراب في  ألمن البشرية مفاده أنمنطق خاطئ أساس 

 . الواليات المتحدة وأوروبا

من ية من واشنطن أو إدارة األوضاع بطريقة جزئعن طريق البيزنطية المناقشات سياسة الميل إلى و
في " جيري مولير"، آما وّضحه  هذا"إيرنست غيلنر "لفكرهو اعتماد مقر حلف شمال األطلنطي، 

توّلد المنافسة العسكرية بين الدول : "بالعبارات التالية، "Foreign Affairs"مقاله الصادر في مجلة 
النمو االقتصادي بدوره و. قتصاديالنمو االموارد الدول وبالتالي استمرار نطاق الطلب على توسيع 

، ويستحث السياسات العامة على تشجيع يّسرةمالتصال االووسائل الجماهير على مستوى تعّلم يعتمد 
 ضمنالمتاحة  اللغة والفرص حولما يؤدي مباشرة إلى نشوب نزاعات  م–التعليم واللغة المشترآة 

 ."الجماعة



 تأثير إيجابي على الوضع؟له أن يكون للدين هل يمكن لكن . س الديني يضرم نيران العنفإن الحما

عن األمن مؤتمر وعندما أتحدث عن تنظيم . ديانات عالميةإن اإلسالم والمسيحية واليهودية آلها 
هذه على مبادئ وجهة نظري باالرتكاز أبني ، فإني مواطنةلل أو وضع ميثاق والتعاون في المنطقة

إلى الرجوع إلى مبادئ الكرامة البشرية واإلعالن العالمي لحقوق الثالث وأدعو العلمانيين  العقائد
 .اإلنسان

خصخصة الحرب، وقد حان بسبب رعب الفي جميعهم يعيشون اليهود والمسيحيون والمسلمون و
ومن . وال أرى وجودًا للحرب بين اإلسالم والغرب. الناسنفوس األمل في بعث نبدأ في لالوقت 

، أو الصراع بين الجهاد الديمقراطي والجهاد في الغرب" ب الصليبيةولحرا"الخطأ تماما الحديث عن 
 بن الدنقان على موقف ُديْص لخالص العالموحماسه المثالي النزعة بوش موقف الرئيس و. اإلسالمي
والواقع أني أرى في . على أنه نزاع بين المسيحية واإلسالمالنزاع بينهما ، فال ينبغي فهم وحماسه

 . القاعدةتنظيم لنزاع بين الغرب وًا ل تصعيدإن لم يكنال طائل فيه  تضليالذلك 

 العراق؟التي يعيشها حالة الما هو دور اإلسالم في 

، يرغبون المسلمين وغيرهمما ينبغي أن نفعله هو االعتراف بأن التقدميين والمتحّررين والعلمانيين 
 في اعتماد أسلوب منهجي ذلك دون لكن آيف يمكن تحقيق. العامة النهوض بالمصلحةفي جميعهم 
الطبقات مع  وإقامة حوار اعية، ومنح إمكانات أآبر للفقراءالخدمات االجتمالصحة والتعليم ومجاالت 
 .  السالمإعادة؟ وهذا جزء من برنامج الشعبية

ما الدمار من  مسلمة لكنها آابدت ولم تكن فيتنام أرضًا. في فيتنامبالنجاح  هذا البرنامج تكللوقد 
في جماعة األمم مزدهرا ة وعضوًا تقدمية اشتراآيفيتنام اليوم دولة وأصبحت .  العراقعانى منه

 . سيوية التي تشمل أيضا دولة تايلند التقليدية القائمة على نظام ملكياآل

مدارس أو ال مثل، لمؤسساتبا يتيّسر النهوضحتى ضع الدين فوق االعتبارات السياسية سيومتى ف
 مشترآة للسالم؟ هيئةوإنشاء ، ذات موارد وافرةمنظمات دينية التي يمكن تمويلها من  مستشفيات،ال

: قية قلت فيها العراالصحافةسنتين رسالة مفتوحة إلى منذ  آتبت لقد النفط؟ عائداتوآيف ستوزع 
 الكعبةمن الحجر األسود عند سقوط  مثلما حدث المساجد والكنائس، أضاعوالذين ألم يحن الوقت ل"

دور الدين في استعادة بل وأيضا   بإعادة بناء أماآن العبادةأن يجتمعوا من جديد ويلتزموا ،لشريفةا
 ." مثاللزآاةل إنشاء صندوقاسة، والسي

  هذا الصندوق؟سيوًظفآيف 

غير ودولية سالم هيئة تأسيس قد ينتهي إلى  زآاةدولي للنشاء صندوق إب على مدى ربع قرن ناديت
القدرات المؤسسية ال يملكون نهم لهذا الغرض قالوا إاألشخاص العديد من بنا عند اتصالو. دينية

على هذا آفيلة باإلشراف منظمة  عن للسؤاللمقابلتي  ومنهم من جاء. المشروعلتحقيق هذا المحترفة 
 .التمويلالنوع من 

اديق   في إدارة صن محترفامديرًا أني لست مؤآدًااسمي لهذه الخدمة عرضت ني  أوآان جوابي
، رئيس الوزراء السابق لنيوزيلندا والمدير العام "مايك مور"وتحدثت إلى . أو االئتماناالستثمار 



ورد أنه يظنه " رئاسة هذا الصندوق؟تقبل أمل في أن ثمة هل : "وسألتهلمنظمة التجارة العالمية، 
الحكومة مثال ذلك أن و.  بطبيعتهن اإلسالم الذي أتحدث عنه عالمي، فقلت إمشروعًا إسالمي الطابع

 وبالتالي، .من المصارف اإلسالمية بناًء على قواعد إسالميةالمقدمة القروض ال ترفض البريطانية 
ما إنجاح بنك الشرق األوسط للتنمية آللعمل على أآفأ وأبرع المهارات لماذا ال يمكننا أن نستدعي 

نمية غير  للتويكون بنكًا؟ الي األمريكينك االحتياطي الفدر، الرئيس السابق للب"بول فولكير"أسماه 
الترآيز  مفهوم غير متجانس من حيث العمليات منذ البداية،والمراد من متجانس من حيث العمليات، 
سبتمبر وضع حدًا لهذا المشروع وقضى /من أيلولإال أن الحادي عشر . على احتياجات الفقراء فقط

 .والصدقةمبادرة اإلحسان في الوقت ذاته على 

 الخصخصة اإلنفاق على "دين"تولى فيها عملية مختلفة تماما، عملية ل الشرعية نمنحواليوم إننا 
شرآة علة خاصة، إْذ تسلمت إلى جهات فاأثناء الحرب وقدمت أموال طائلة . الدمار

"KBR/Halliburton co. " بناًء على عقود من للعمل في العراق  مليار دوالر أمريكي 19,3قرابة
تغطية نفقات دوالر لتريليون آان من الممكن تخصيص :  التاليةولنتأمل اآلن األرقام! دمصدر واح

المدارس س في  مليون مدّر15  مليون في السنة لسد نفقات530 ، أوسكنيةثمانية ماليين وحدة 
 .  مليون طالب43منح جامعية إلى تقديم ، أو الصحيةرعاية الخدمات تقديم ل، أو العامة

. ومنسجمة في العراقويفكروا في إنجاز عملية ضخمة  ةوا العديعّدي القرارات أن وينبغي لصانع
 بلدان الخليج  اليوم، وأصبحتت أمريكية دوالرا102سعر برميل النفط الواحد يساوي فبعد أن بات 

الشعب  مساعدةعائدات النفط في  ينبغي تسخير ، مليار دوالر أمريكي وما يزيد يوميًاآل منهاتكسب 
يسمح فورًا بتبديد الشعور بالعدمية برنامج لتثبيت االستقرار إعداد وعلى إعادة السالم  اقيالعر

 .وّلد المجابهة ليس إاليي الذالوجود وإنكار 

 يؤدي ذلك إلى المصالحة في العراق؟سهل 

  من الشهر القادم31 ويقرر أن العراق سيستعيد استقالله التام في يومًاأن يستيقظ للشعب ال يمكن 
لكن . إلى الوفاقالقوة الدافعة أقوى من قوى التنافر من الواضح أن و ،بعدفالمصالحة لم تتحقق . مثًال

 .آسر دائرة العنفالالزم أصبح من 

تسمح للناس االنتقال من المواجهة إلى تقاسم المسؤوليات هو إيجاد الوسائل التي إلى والسبيل الوحيد 
حاليا في  الحكومة المرآزية الذي تتبعهالنهج أرى تضليال في و.  المشترآةالمسؤولياتتلك  بممارسة

لقوات  لخدماتهيقدم آل من و الجديدة للبرجوازية الجديدة من أصحاب الثروات مواردالتخصيص 
 .هاغسلو األموال لتحصيلفرصة  الوضع الراهنتخذ ي والدولية

لطبقة الوسطى الجديدة ورجال حوار بين ايبدو أنه ما يجري اليوم و. من األساسيشّيد مبنى وآل 
 ماحتياجاتهب واإلدالءأنفسهم عن التعبير إقدام عامة الناس على السياسة، في حين أن ما نحتاج إليه هو 

سواء تعلق األمر ببناء بيت أو  وإعادة التكّيف مع الوضع، ، وإعادة البناء،إعادة التوطينفي الحقيقية 
 .المصالحة آذان صاغيةمحادثات تقتضي لهذا . جديدأو الرحيل إلى مكان  توسيعه

 ؟من ينبغي له المشارآة في تلك المحادثات



ومع آل احترامي لكل منها، . منظمة ذات قدرة على االستماع الجيد بين المنظمات الدوليةال أرى 
 ،لشخصيات الدوليةدعوة اينبغي لذلك . ة منها تعمل داخل إطار ضيق حسب مهمتهاأن آل واحدأجد 

يز هذه المساعي، على تعزإلى المساعدة تجربة أزمات مماثلة، شخصيات التي عاشت الوخاصة 
 وسبق أن .عن طريق االستماع بانتباه إلى الطرف اآلخرإعادة البناء وتشجيعها عملية  ومراقبة

 من ترآيا، ومحمد خاتمي من إيران، وأحمد ديميريلاقترحت لهذه المهمة أشخاصًا مثل سليمان 
، )نة والشيعة معًاوهو بلد مكون من الُس( من اليمن الوزير الجزائر، وإبراهيم بن علي اإلبراهيمي من

 .ألداء هذه المهمةشخصيا مستعد أني فضال عن  ، أمثالهمو

 العراقيين؟آيف يمكن إشراك 

وذلك هو . عن نفسهاعدم قدرتها على الدفاع المستضعفة هي الفئات بالنسبة إلى المشكلة الكبيرة 
لتعاطف وآأنهم بيادق بنوع من انحن نتكلم عن المستضعفين و.  الذي تعاني منهالحقيقيف االستضعا

.  وال نتكلم عنهم آمواطنين لعراق جديد.نا وسخائنا وجودناتإلى شفقفي حاجة شطرنج ال لوحةعلى 
 وعجزنا عن  أآبرديمقراطيةيتمتع بعراق مستقل جديد بناء فثمة تناقض أساسي بين الحديث عن 

 .عامة الناساصل مع التو

من غرب آسيا وشمال بمجموعة من األسئلة المجّمعة استبيان إعداد ويعمل منتدى الفكر العربي على 
مكونة من أطباء ومحامين (أفريقيا سيوزع على جمعيات طبية عربية وجمعيات مهنية عربية 

 الرضيع عند توسط وزن مثال إلى معرفة مالمطروحةاألسئلة وترمي بعض ). وغيرهمومدرسين 
لك السن تفي األطفال ارتفاع وفيات في سن الخامسة، وسبب الصحية ألطفال احالة الوالدة، و
العالقة بين الطبقات المتوسطة والطبقات  إضفاء الطابع اإلنساني على ونحن نسعى إلى. المبكرة

 . وباسم السالمهباسمتجاهل الشعب، االستمرار في األدنى مستوى بدال من 

الذآرى الستين في  ن يكون لمنطقة غرب آسيا، والعراق وأفغانستان بدرجة خاصة، وقعونأمل أ
 الحربآثار  على األضواءفُتسلط ، 2008ديسمبر /لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في آانون األول

 .ةغير متحّيزوتؤول إلى توصيات 

دورا وانطلقت منها جميع شرور فقد ُفتحت علبة البن.  األحداث في العراقال نعرف أي اتجاه ستّتخذ
 .البشر ولم يبق داخلها غير األمل

 . لةالحثحتى في قاع موجود مل األ  إناألدب اإلغريقيالمثل في يقول وآما . تمامًا


