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طـــبـق االصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

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

مواقف
POSITION

ترجمة فاروق السعد 

الدبلوماسية والقوة
يـستعـد كـبيــر مفتـشـي االمم املتحـدة إلصـدار تقـريـر
حـول بـرنـامج ايــران النـووي وهـو مـا سـيتـرك صـدى
واسعـاً يف ارجاء العـالم كـافة. الـشخص الـذي يحتل
املــــركــــز الــــوســط يف الـتــــوتــــرات اجلــــاريــــة بـني ايــــران، أوروبــــا
والـــواليـــات املـتحـــدة هـــو محـمـــد - الـبـــرادعـي، املـــديـــر العـــام
،IAEAللمنـظمة الدوليـة للطاقة الـذرية. ان - البرادعي و
اللذيـن تسلمـا جائـزة نوبل للـسالم العام املـاضي، اوكل لـهما
او عـــــدم الــتـــــزامهـــــا- مهــمـــــة الــتحـقق مــن الــتـــــزام ايـــــران  –
بـاالتفاقـية الدولـية اخلاصـة مبنع انتشـار االسلحة الـنووية.
ويف اول مقــابلــة لـه منــذ ان قـــامت ايــران بــرفـع االختـــام من
علـى اجهـزتهـا اخلـاصـة بـاألبحـاث االسبـوع املـاضي، حتـدث -
البـرادعـي بصـراحـة يف مقــره بفيـينـا مع مـراسل الـنيـوزويك
كــــرسـتــــوفــــر دكـي حــــول حــــاالت االحـبــــاط مـع طهــــران، وعـن

تصوراته، وعن كيفية جتنب املزيد من التصعيد. 
*نيوزويك: لقد قلـتم بان صبركم نفـد مع ايران. ماذا يعني

ذلك؟
- الـبـــرادعـي: كـنــــا خالل الــسـنـــوات الـثالث املـــاضـيـــة جنـــري
حتــريــات مكـثفــة يف ايـــران، وحتـــى رغم مــرور هــذه الــسنــوات
الثالث اال اني لسـت بعد يف موقف ميكنني من تقدمي تقييم
للطـبيعـة السـلميـة للبـرنـامج النـووي. فمـازلنـا بحـاجـة الـى
التــأكــد مـن خالل الــوصــول الــى الــوثــائق، االفــراد، واملــواقع
الـتـي نــرى ضــرورة رؤيـتهـــا، وانه ال يــوجــد هـنـــالك مــا يـثـيــر

الشك، ان اردت، حول البرنامج. 
*نيـــوزويك: يف احــد املــواقع املــسمـــى الفيـــزان، متت تـســويــة
املنـشـآت بــواسطـة اجلـرافـات مـن قبل ايـران قـبل ان تتـمكنـوا
مـن القاء نظـرة عليها، ولـم يسمح لكم بـإجراء فحـوصات يف

املنطقة.
- البـرادعـي: من الـواضح بــأننــا نحتـاج الـى اخـذ منــاذج من
البيـئة مـن بعض املـعدات الـتي استخـدمت يف الفيـزان. نحن
بحاجة الى مقابلة بعض االشخاص الذين كانوا يعملون يف
الفـيـــزان. كـمـــا حــصلـنـــا علـــى بعــض املعلـــومـــات حـــول بعـض
الـتحـــديـثـــات علـــى صــــواريخهـم الـتـي قــــد يكـــون لهـــا بعـض
الـعالقـــة بـــالـبـــرنــــامج الـنـــووي. لـــذلـك، نحــن بحـــاجـــة الـــى
ايـضــاحــات حــول كـل تلك االمــور. انهــا اشيــاء محــددة جــدا.
وهم يعرفون مـا نود عمله، وينبغي عليهم القيام بذلك. اني
اوضح االمـــر جـيـــدا االن بـــانـي ال اسـتــطـيع متـــديـــد املـــوعـــد

االخير، الذي هو 6 آذار. 
*نـيـــوزويـك: مع كل احـتـــرامـــاتـنـــا، ال يـبـــدو بـــان االيـــرانـيـني

يهتمون مبا تفكرون فيه.
- البرادعي: حسنا، قد ال يبدو بأنهم يهتمون. ولكن لو قلت
بــاني ال استـطيع ان اؤكـد الطـبيعــة السـلميـة للبـرنـامج بعـد
مـــــرور ثالث سـنـــــوات مــن العــمل املـكــثف، فـــــان ذلـك يعـتـبـــــر
اسـتـنـتـــاجـــاً سـيـــدور صـــداه، كـمـــا اعــتقـــد، يف جـمـيـع انحـــاء

العالم.
*نـيــــوزويـك: هل لــــديـكـم اي اشــــارة الــــى ان هـنــــالـك بعــض

البرامج االيرانية االخرى للتسلح النووي؟
- البرادعي: كال، ال منتلك. ولكني ال استبعد االحتمال. 

*نيوزويك: ولكن هنـالك مشكلة اخرى. فحتـى لو كان مركز
االبحـــاث الـنـــوويــــة املعلـن عـنه هـــو كل مـــا متـتلـكه ايـــران، ال
يـوجـد يف معـاهـدة منع انـتشـار االسلحـة النـوويـة بحـد ذاتهـا
ما ميـنعهم من تـخصيب الـيورانيـوم- الذي يقـولون بـانه من
حقهم. فهـم قادرون عـلى الـوصول الـى نقـطة انـتاج وقـودهم
الـنــــووي، او مـــــواد القـنــبلــــة، ومـن ثــم يقــــولــــون لـك،" نحـن

ننسحب من املعاهدة".
- الـبـــرادعـي: هــــذا صحــيح. واذا مـــا كـــانـــوا ميـتـلكـــون املـــواد
النـوويــة وميتلكـون بـرنـامجـا مـوازيـا للتـسلح، فــانهم يكـونـوا
حقــا غيــر بعيــدين كـثيـرا- بـضعــة اشهــر- عن الـسـالح. نحن
نـريـد ان جنـري مـراجعــة للمعـاهـدة، الن هـامــش االمن ذلك
غيــر مقبـول. ولـكن حـول ايـران بـوجه خـاص، يقــول مجلـس
االدارة،"لـــــــديـكــم احلـق طــبـقـــــــا لـلــمـعـــــــاهـــــــدة يف تـخــــصــيــب
اليـــورانيــوم، ولـكن بــسبـب ضعف الـثقــة يف بــرنــامجـكم والن
لـم تعــطكـم بعــــد شهــــادة سالمــــة صحـيـــة، فـيـنـبغـي IAEA 
عليـكم ان ال متـارسـوا هــذا احلق. وعلـى ايـة حــال، علـيك ان
متر مبـرحلة اختبار، لـبناء الثقة مـرة اخرى،  قبل ان تتمكن

من ممارسة حقوقك كاملة".
*نيــوزويك: كــان ذلك اسـاسـاً ملفـاوضـات األوروبـيني والـروس
مع ايـران. ولـكنهــا وصلت الـى طـريق مـســدود، والتـوتـرات يف
طـــور التـصـعيــد. ومـن احملتـمل الــدعــوة إلــى اجـتمــاع طــارئ
خالل االســابـيع القــادمــة. ودعـت االن IAEA  جمللــس ادارة

واشنطن واوروبا مجلس االمن الى معاجلة املوضوع. 
- البـرادعي: سـاقـول لك، ال احـد يـريـد الـذهـاب الـى مجـلس
االمن- ان اسـتطـاعـوا جتـنب ذلك... ولـكن حتـى عنـد احـالـة
القــضـيــــة الــــى مـجلـــس االمـن، فـــسـيـكــــون ذلـك علـــــى نحــــو
تــدريجي. فـإذا مـا قـرر االيــرانيــون سلـوك طــريق املــواجهـة ،
فــسيعـانـي اجلمـيع، ال شك مـن ذلك. ولـكن يف نهـايــة اليـوم،
علــى مــا ارى، فــانـهم سـيعــانـــون اكثـــر من الـغيـــر الن هنــالك

مجتمعاً دولياً اكثر توحدا. 
*نيــوزويك: كـــانت ايــران تـــراقب بــروتــوكــول، الـتي قـــامت يف
الواقع بـالتوقيع عـليه، يسمح مبـوجبه ملفتـشيك بزيـارة عدة

مواقع على نحو مفاجئ. واالن تهدد طهران بإيقاف ذلك.
- البـــرادعي: بــالــضبـط سـيكـــون ذلك تـصـعيــدا جــديــدا. قــد
ينعكس ذلك ايضا على ايران، ألننا ان كنا على االرض كحد
ادنـــى فـــإنـنــــا ميكـن ان نـــرى مـــا يـــدور. وان لــم يكـن هـنــــالك
تفتيـش، فان الناس ميكـن ان يكون لديهم خـيال خصب ومبا
يحلــــو لهـم حـــول االنــشـطـــة االيـــرانـيـــة، وســـوف يــــؤذي ذلك

ايران.  
*نيوزويك: تتحدثون عن "بناء الثقة" ولكن على االقل منذ
مجيء الرئيـس محمود احمـدي جناد الى الـسلطة يف يـونيو

املاضي، كانت انشطة ايران بصورة عامة ناسفة للثقة. 
- الـبـــرادعـي: ان ذلـك محـبـط متـــامـــا الن اجلـمـيع اسـتـثـمـــر
الكـثيـر من الــوقت واجلهـد يف بنـاء تلـك الثقـة. انهـا عـمليـة
بــطـيـئـــة جــــدا. ميكــن ان يكـــون هـنـــالـك انهـيـــار بـني عــشـيـــة
وضحـاهــا. آمل ان الـسلـطـات االيــرانيـة سـتفـهم،مـرة اخـرى،
بـأنهم يف حـالـة فقـدانـهم بنـاء الثقـة هـذه فـإنهـا ستـصبح يف
املــستـقبـل اكثــر تعـقيــدا علــى اسـتعــادتهــا. ان االمــر مـحبـط
جـــدا. ولكـنك ان كـنـت حتـمـل عقلـيــة اعـمــال فــانـك يجـب ان

تكون صبوراً جدا، جدا. 
*نيــوزويك: مـاذا لـو كـان االيــرانيــون يكــسبـون الــوقت فقـط

لغرض تصنيع قنبلتهم؟
- البـرادعي: لهذا السـبب قلت بأننـا مقدمون علـى جتربة يف
االســابـيع القلـيلــة املقـبلــة. ان الــدبلــومــاسيــة ليـسـت مجــرد
كالم. ينبغـي ان تدعم الـدبلومـاسية بـالضغـط و، يف احلاالت
املتـطــرفــة، بــالقــوة. لــدينــا قــواعــد. وعلـينــا ان نعـمل كل هــو
ممكن للمحافظة على القـواعد عن طريق االقناع. وبعكسه،
تقـــــوم بفـــــرضهــــا. وبــــالــطــبع، ان ذلـك يجـب ان يـكـــــون املالذ

االخير، ولكن يف بعض االحيان عليك القيام بذلك. 
*نيوزويك: انك غاضب.

- البـرادعي: كـال، لست غـاضبـا، ولكني اريـد ان اتاكـد من انه
لـن تـتعـــرض العـملـيــة الــى االســاءة. هـنـــالك فــرق. فـمــازلـت
راغبـا يف جتـنب التـصعيـد، ولكنـي يف نفس الـوقت ال اريـد ان
تــتعـــرض الـــوكـــالـــة لـلخـــداع؛ ال اريـــد ان تــتعــــرض العــملـيـــة
لالسـاءة. اعتقـد بان ذلـك امر واضح. لـدي مسـؤوليـة، واريد

ان انفذها بالشكل الذي يرضي ضميري قدر االمكان.
عن نيوزويك

لم يعـد العراق هو من يـشكل خارطة
العـــالـم اجلـــديــــدة فهـــا هـــو اخلــطـــر
النووي اإليراني يقصم ظهر الوحدة
الـعـــــــاملــيـــــــة بـــــــإيـجـــــــاد حـلـفـــــــاء لـه أو
معـــسكـــرات مـنـــاوئـــة ملـــا يــسعـــى الـيه

اجلانب اإليراني..
ذلـك ان الــتحــــدي االخـيــــر لــطهــــران
مبعـاودة ممـارسـة انـشـطتهــا النـوويـة
بــتخــصـيـب الـيــــورانـيـــــوم وضع حــــداً
للـمفـــاوضـــات الـتـي بـــدأتهـــا فـــرنــســـا

وبريطانيا واملانيا يف عام ..2003 
قــضـيــــة إيــــران سـتــتحــــول مـنــــذ االن
حتـت سلــطـــة مـجلــس األمـن الـتــــابع
لهـيئــة األمم املـتحــدة لـينـظــر فـيهــا،
وقـبل فـــرض ايــــة عقـــوبـــات، ســيكـــون
علـى كل بلـد ان يقرر مـا سيـؤول اليه
مـوقفه مـن القضيـة خاصـة بالـنسـبة
لـألوربـــيـــني الـــــــــذيـــن يـــــــســـــــــانـــــــــدهـــم
االميــركـــان منــذ مــا يقــارب العــام يف

هذا اجلانب..
يف مــنــتـــصف الــــشهـــــر اجلـــــاري، زارت
املـستـشـارة االملـانيـة اجلـديــدة اجنيال
ميركل واشنطن لـتعيد العالقات بني
أملــــــانــيــــــا والــــــواليــــــات املـــتحــــــدة الــــــى
طــريقهـا الـصحـيح بعـد ان قــوضتهـا
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ســـبقـــت ورافقــت االنـــتخــــــابــــــات
نقــاشــات مــريــرة وحـمــاسـيــة يف
الواليات املتحدة حول مستقبل
وجـــــودهــــــا يف العـــــراق. ان هـــــذه
االحــــداث تــــوفــــر فــــرصــــة نــــادرة
ملــراجعــة دور القــوى العــسكــريــة
االجــنــبــيـــــة واجملــتــمع الـــــدولــي
بيـنمــا يخـطــو العـراق مـتقـدمـا
نحــــــو العـــــودة الـــــى احلـــضــيـــــرة
الدوليـة، ومثل هذه املراجعة قد
جتعل املـؤرخني يحاولـون ايجاد
االجـوبــة عن كـيف وملـاذا دخـلنـا
العـــراق. مهـمـــا بقـي مـن اسـئلــة
نـحن هنـالك بقـواتنـا والقـضيـة
املركزيـة التي تواجهـنا هي كيف

نتقدم لالمام بفعالية اكبر.
ان مـصـــالح الـــواليـــات املـتحـــدة
والعـــــالــم كــبــيـــــرة يف املــنـــطقـــــة،
العـــراق يقع يف مـــركـــز مـنــطقـــة
حـرجــة ومهمـة الزدهـار الـنظـام

التـحتية واعادة التأهيل( .حيث
ميكـن لهــذه القــوى ان تـنخــرط
يف مهـــام اســـاسـيـــة مـثل تـــدريـب
القوات العـراقية وحمايـة البنية
الـتحـتيــة وتــولـي مهـــام منــاطق
خــاليــة من الـتمـرد وقـد يـشجع
وجــود مثل هـذه القــوات اعضـاء
مـــن دول الـــتـحــــــــالـف احلــــــــالـــي

ملواصلة مشاركتهم.
ومـع حتـــــســن الـــــــوضـع االمــنــي
وتـــطـــــويـــــر قــــــابلــيـــــات اجلــيــــش
العـراقي  تـستـطيع هـذه القـوات
الــــــدولــيـــــــة ان تلــتـــــــزم مهــمــــــات
تقلـيـــديـــة حلفـظ االمـن والـتـي
جنحـــوا يف تنـفيــذهـــا عمـليــا يف
الـســابق مـــا سيـسـمح للــواليــات
املتحـدة بـاعـادة هـيكلـة مهـمتهـا
وتقليل وجود قواتها العسكرية.
ويف احلقـــيقـــــة فـــــان مـــثل هـــــذا
النقاش املكثف قـد يكشف طرق
عمل اخـرى مـشجعـة ومحـتملـة
لـكن قبل كل شـيء قد حـان وقت
الـتــركـيـــز علــى اهــدافـنـــا بعـيــدة
املـــدى يف العـــراق و علـــى افــضل

طريقة لالستمرار باجنازها.
----------------

*الكاتب كان يشغل منصب
مستشار األمن القومي يف
عهد الرئيسني جيرالد فورد
وجورج بوش األب. يشغل
اآلن منصب رئيس منتدى
السياسة الدولية.

املــشــاركــة الــدولـيــة فـيه  بـطــرق
تــــشــــــابـه تلـك  الــتــي اتـــبعـــتهــــــا
الواليات املتحـدة يف افغانستان.
ميكن الـطلب من االمم املـتحدة
ان تلعب دورا اكـبر لـتوفـيرمـظلة
سيـاسيـة دوليـة وخبـراء يف بنـاء
وتـنــسـيق املـــؤســســـات والـبـــرامج
واملـنـظـمـــات. فقـــد كـــان لهـــا دور
بـــــارز بعـــــد ازالـــــة نــظـــــام صـــــدام
حـــسـني الــــى ان دفـعهــــا انـفجــــار
)فنـدق القناة( علـى اخلروج من
الـــبـالد.  ان قــــــــوات الـــتـحــــــــالـف
نفـسها مـوجودة يف العـراق وفقا
لقـــرار مــن مجلــس االمـن، كـمـــا
قـام موظفـون من االمم املـتحدة
باالشراف على إدارة اإلنتخابات
الـبـــرملـــانـيـــةِ األخـيــــرة. علــــى كل
حـــــــــال يـــتـــــطـلـــب وجـــــــــود االمم
املتحـدة بهـذا احلجم يف العـراق
تكريس قوات امن كبيرة لتجنب

تكرار مأساة .2003
ومــثـل هـــــــذه الـقـــــــوات ميـكــن ان
توفـر من قـبل حلف النـاتو اواي
وحــدات دوليـة عـسكـريـة اخـرى.
ان الـــظــــــروف اجلــــــديـــــــدة بعــــــد
االنـتخــابــات مـضــاف الـيهــا دور
االمم املــتحــــــدة االيجـــــابــي قـــــد
يـوفــر ارضيـة للـطلـب من بلـدان
مـــثـل الـهـــنــــــــــد وبــــــــــاكـــــــســـتــــــــــان
وبـــــــانغـالدش واملغـــــــرب ومـــصـــــــر
ليــسهمـوا يف تــوفيــر امن اضـايف
كاف وتـدريب الكفـاءات لتـسريع
تـطــويــر دولــة عــراقيــة مـسـتقــرة
ومــتقـــدمـــة )وتــسـتــطـيـع بعــض
الــدول العــربـيــة ان تــوفــر دعـمــاً
مـــــالــيـــــاً العـــــادة بــنـــــاء الــبــنــيـــــة

)غـــيـــــــــر واضـح املـعـــــــــالـــم لــكـــنـه
يفترض  بقاء القوات يف العراق
حـتـــــى حتقــيق اهـــــدافهـــــا فــيه(

وبني زيادة عدد القوات هناك.
ركـــز اصحــاب الـــراي االول علــى
تـقلـــيل الـكـلفـــــــة مــن الـــــــدمـــــــاء
واالموال الـتي تنفقـها الـواليات
املــتـحـــــــدة يف الـعـــــــراق. هـــــــذا ان
حتقق فـانـه يقبـل )او يتجـاهل(
اخلطـر احلقيقي مـن عدم قـيام
دولـــــة مــــســتـقلـــــة ونــــــاجحـــــة يف
العـــراق وان املنـطقــة قـــد تنــزلق

الى حالة من الفوضى.
امـــــــا اصحــــــاب الــــــراي الــثــــــانــي
فـيــركـــزون علــى اهـمـيـــة حتقـيق
"الــنـجـــــــاح" مـعـــــــولــني عـلـــــــى ان
الـــشعـب االمــــريكـي  سـيــسـتـمـــر
بـــتقـــبل حتـــمل اعــبـــــــاء العــــــراق

لفترة غير محددة.
يحتوي كال الرأيني على جوانب
غــيـــــر مــــشـجعـــــة وحــتـــــى غــيـــــر
مـقـــبـــــــــولـــــــــة. لــكـــن الـــتـحـــــــــدي
احلقيقـي ليس االختيار بينهما
بل بــصــنع اخلـيــــار الــــذي يــضع
املـصلحــة الــوطـنيــة األمــريـكيــة
الـعـــــــــامـــــــــة يف املـقـــــــــام االول. ان
خيــار"النجــاح"--  يبــدو مقبـوال
ويف نفـس الوقت محـتمال اذا ما
قلل مـن كلفـته ومخـاطــره.  من
الواضح اننـا حققنا تقـدما لكن
يجـب علـيـنــا ان نـبـــذل كل مــايف
وسعنا لتحسني فرص النجاح. 
وهـــذا ميكـن حتقـيقه مـن خالل
عــــــدة خـــطــــــوات تـــصــمــم جلـعل
الـــوجـــود االجـنـبـي يف العـــراق ذا
طـــــــابـع اســـتـــــشـــــــاري وتـــــــوســـيـع

مـن االنــضـبــــاط يـكــــون والؤهــــا
للـحكـــومـــة املـــركـــزيـــة وحـــدهـــا
ولـيـــس للـطـــوائف اخملــتلفـــة يف

اجملتمع العراقي.
ان الـســؤال االســاسـي للــواليــات
املـتحـــدة هـــو مـــاهـي الــسـيـــاســـة
الـتي ميكـن ان تتـبعهــا لتحـقيق
مـثل هــذه الـنتـيجــة ويف الـــوقت
نفــسه حتـظــى بـــدعم اجلـمهــور
االمــــريـكـي.  وبــــرغــم مخــــاطــــر
املـبــــالغــــة يف الـتـبـــسـيــط ميـكـن
الـقــــــــول ان "االجــــــــوبــــــــة" الـــتـــي
اقتــرحت يف هــذه املنـاقـشـة كـان
اغلـــبهـــــــا يـقع ضــمــن تــيـــــــاريــن
واسـعـــني.  االول مـقـــتـــــــــرحـــــــــات
"االنـسحــاب" والتـي تتــراوح بني
االنـسحاب الفوري وبني"حتديد
مـــــــــوعـــــــــد ثـــــــــابـــت"، والـــثـــــــــانـــي
مقــتـــــرحـــــات "الــنجـــــاح" والــتــي
تـتـــراوح بـني"الـبقـــاء يف املهـمـــة"

العــاملـي ومحــاط بــدول مهـتمــة
بـطبـيعــة ومـسـتقـبل هــذا الـبلــد
وحـكـــــومــته. ان عـــــراقـــــاً فــــــاشالً
سـيـمــثل كــــارثـــــة علــــى الـــشــــرق
االوسط ومـأساة على العالم . و
يف الــــوقـت احلــــاضــــر مـثـل تلـك
النـتيجــة ستَكـون حتـميـةَ بـدون

الوجود األمريكيِ.
هــنــــــالــك علـــــــى االقل عـــــــامالن
اساسيـان ل"النجـاح" يف العراق،
االول هـو حكـومة مـركزيـة تلبي
احـتـيـــاجـــات املـــواطـنـني وجـيـــدة
مبا فـيه الكفايـة للحصـول على
تـأييدهم الدائم وتـولي اهتماما
كافيا حلقوق االقليات وبالتالي
كـــســب والئهــم لهــــا وان تـــظهــــر
تصـميمـا صادقـا للعيـش بسالم

مع جيرانها.
والثــاني هـو مـؤسـسـة عـسكـريـة
وامنية فعـالة على مـستوى عال

الرتكيز عىل النجاح يف العراق

مقابلة مع محمد البرادعي

بقلم: برينت سكوكروفت*
ترجمة: مروة وضاء

اثبتت انتخابات كانون االول يف العراق بانها
كانت حدثا مؤثرا، إذ سيختار البرملان املنتخب

يف الشهر املاضي رئيس الدولة ورئيس الوزراء
وتنبثق يف العراق اول حكومة منتخبة يف ظل

دستور مقُر باستفتاء عام. سوف تسعى هذه
احلكومة او على االقل سترحب بتغيير وضع الوجود

العسكري االجنبي. كما وضح الرئيس بوش انها
ستتحمل مسؤولية متزايدة فيما يخص اعادة بناء

البالد سياسيا واقتصاديا بينما ستزداد
مسؤولية قوى االمن العراقية لهزمية

التمرد.

الـــدول اخلـمـــس الكـبــــرى يف مجلــس
األمـن لالتفاق علـى ادانة إيـران فقد
تــــــــرددت روســـيــــــــا والــــصـــني، وابـلـغـــت
مــــوسكـــو مـــوقـفهـــا لــطهــــران فهـي ال
تــريـــد فقــدان زبــون جـيــد بــوقـــوفهــا
ضــــــده امــــــا بـكـــني فالتــــــزال تــــــأخــــــذ

متوينها من النفط اإليراني..
يف ما يخـص دول عدم االنحيـاز فقد
انقـسمت آراؤهـا بني مـؤيـد ومعـارض
ومــالـت الهـنــد والـبـــرازيل وافـــريقـيــا
اجلنــوبيـة وانــدونيـسيـا الـى اجلــانب
الغربي  بيـنما شكلـت الدول األخرى
جبهـة جديدة للـرفض مثل فنزويلال

وكوبا وسوريا . 
امـــا يف مـــا يـتـعلق بـــالـــدول العـــربـيـــة
االخـــــــرى فهـــي تخـــــشــــــى الــتـــطــــــرف

الشيعي لطهران..
ويف إيـران، يعّـول الـرئـيس جنـاد علـى
ضـعف األوروبــيـــني وعلـــــــى العـــــــوائق
الـتي يــواجههـا بــوش يف العـراق وقـد
تكـون حـسـابــاته خــاطئـة متـامــاً ولن
تفـعل حتـــــريـــضــــــاته املــتـكـــــررة اال يف

زيادة عزلته!!
عن- لوفيغارو الفرنسية

علــى عــزل طهــران ولـتجـتمـع آراؤهم
ضـد إيــران وانشـطتهـا النـوويــة عسـى
ان ينـتهي تقـسيم املهـام بني احللفـاء
بالنجاح يف ادانـة إيران وما جرى من
كارثـة يف العراق خيـر دليل على ذلك

!
بقـي إذن اقنـــاع اكبــر عـــدد من الــدول
بعـدم السمـاح للجمهوريـة اإلسالمية
اإليـرانية بان متتلك السالح النووي،
ففـي مجلـس احملــافـظني يف الــوكــالــة
،AIEA)( العـــامليــة للـطــاقــة الــذريــة
ميـكـنـنـــــا ان نالحــظ رغـبــــة غــــالـبـيــــة
الــدول بـتحـــويل القـضـيــة اإليــرانـيــة

الى مجلس األمن..
ويف 24 ايلـول املـاضـي، اعتبـرت وكـالـة
الـطــاقــة الــذريـــة اللجــوء الــى هـيـئــة
األمم املــتحــــدة كحـل لقــضـيـــة إيـــران
وصـــوتـت دولـتـــا الهـنـــد والـيـــابـــان مع
الدول الغـربيـة بينـما امـتنعت روسـيا
والـــصــني عــن الــتـــصــــــويـــت وتفــــــردت
فـنـــزويال وحــدهــا يف الـتـصــويـت ضــد
الـفكـــرة.. وبهـــذه الـطـــريقـــة تــشـكلـت

خارطة العالم اجلديدة تلقائياً...
ورغــم احملـــــاوالت املــــســبقـــــة مــن قــبل

كـانت قضـية العـراق قد فـرقتهـا، وما
تفعـله ميـركل حــاليـاً يـثيـر الـدهـشـة
لـكنـه ليــس وليــد املـصــادفــة ابــداً بل
جــاء بنــاء علــى جهــود مبـذولــة منـذ
أشهـــر تـــوجــتهـــا الـــواليـــات املــتحـــدة
بترك األوروبيني يتفاوضون ليعملوا

االزمــــــة العـــــراقــيـــــة، وتــتـفق مــيــــــركل
حـاليـاً مع واشـنطن حـول الكثيـر من
املــــــواضـــيع ومـــن املهــم ان نــــــذكــــــر ان
زيــارتهــا الـبيـت األبيـض تـــزامنـت مع
تفجيـر قضيـة إيران.. ميـركل ميكنها
ان تعبـر بذلـك عن وحدة أوروبـا التي

من يقف وراء رسم خارطة العامل اجلديدة؟!
بقلم- بيير روسيالن
ترجمة - عدوية الهاللي 


