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هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (
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طـ ـبـق االصـل

التحدث بوضوح مع ايران
بقلم :ديفيد إغناتيوس
ترجمة:املدى

من أعمال الراحل مؤيد نعمة

بوش حيث رشكاءه يف العراق عىل الوفاء بالتزاماهتم
بقلم :بيتر غرير
ترجمة :مروة وضاء

ت ــذك ــر واشـن ـطـن الـتـي ق ــامـت
بـالـتعهــد للمـسـاعـدة يف اعـادة
بـنـ ــاء الع ــراق بـ ــأن علــيهـم ان
يدفـعوا مـنحهم .قـام مسـؤولو
ادارة ب ــوش يف االي ــام األخـي ــرة
بــاإلصــرار م ــرارا وتكــرارا علــى
ان الــوقـت قــد ح ــان لالخــريـن
لـتنـفي ــذ التــزامــاتـهم امل ــاليــة
جت ـ ـ ــاه بغـ ـ ــداد ال ـتــي تـعهـ ـ ــدوا
مبعظمها يف 2003.
بـدأ الــرئيـس بــوش خطـابه يف
األكادميية البحرية األمريكية
للتجـارة " لقـد تعهـد اجملـتمع
الــدولي بــدفع  13بـليـون دوالر
ملـســاعــدة احلكــومــة اجلــديــدة

ورغ ـ ــم ذل ــك ل ـ ــم ي ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـل ـ ــم
العــراقـيــون س ــوى  3.5بلـيــون
فقط".
اث ـبــت وضـع العـ ـ ــراق االم ـنــي
عـ ــزميـ ــة العـ ــديـ ــد مـن الـ ــدول
املـ ــانحـ ــة علـ ــى دفع األم ــوال .
فـهم اليرغبـون برؤيـة نقودهم
تـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ـ ـ ــرس
والـعيــادات واحمل ــاكم الـتي قــد
يـتـم تفجـيــره ــا .لكـن يجــادل
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــت االبـ ـ ــي ـ ـ ـ ــض بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
القضـاءعلـى قائـد التمـرد ابو
مـ ــصعــب الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي يـ ــظهـ ـ ــر
حتسنا يف الوضع االمني.

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت ـ ــي احل ـ ــث املـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
للمـساهـمات الـدوليـة يف وقت
اصبح فيه واضحـا كم سيكون
بناء العراق مكلفا.
يف الــشهــور القــادمــة يـجب ان
يـصبح دور االمم املـانحـة،غيـر
الـواليـات املتحـدة ،مهمـا جـدا
يف اعــادة اعمــار العــراق طبقـا
ملا صـرح به مسـؤولو الـواليات
املـتحـدة .حـيث ان االمـوال يف
حـ ـس ـ ــاب ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة
الرئيسي العـادة اعمار العراق
وعــمل ـي ـ ــات االغ ـ ــاث ـ ــة واع ـ ــادة
البـناء تتـضاءل .كمـا ان تسلم
احلكـومـة العــراقيـة اجلـديـدة
مـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــات ادارة عــمل ـي ـ ــات
اع ــادة االعـم ــار مـن ال ــوالي ــات
املتحدة يف ازدياد.
لق ـ ـ ــد وافقــت االمم امل ــتحـ ـ ــدة
علـ ــى ت ــصعـيـ ــد نـ ـشـ ــاطهـ ــا يف
العــراق حـيث قــام الــسك ــرتيــر
العــام كــويف عنــان بــالــرد علــى
التمـاس املسـؤولني العـراقيني
ب ـ ــانه سـيـ ـسـ ــاعـ ــد يف تـن ـظـيـم
الدعم االقتصـادي والسياسي
الدولي للعراق.
عــارضــا ذلـك كله اص ــر البـيت
االبيـض بـأن الــوقت قـد حـان
للـوفــاء بتبـرعـات اعـادة اعمـار
الع ـ ــراق .ان ال ـ ــوع ـ ــود ج ـي ـ ــدة
والعـ ـ ــديـ ـ ــد مــن االمم قـ ـ ــامــت
ب ــالــتعه ــد مبـنح كـبـيـ ــرة لكـن
العـ ــراق الـيـ ــوم بحـ ــاجـ ــة الـ ــى
االموال.

ردد ب ــوش املـ ـس ــأل ــة كـثـي ــرا يف
االي ــام االخـي ــرة .كـم ــا ق ــامـت
االدارة ب ـ ــارس ـ ــال ن ـ ــائــب وزي ـ ــر
املـاليـة روبـرت كمـت ومسـتشـار
وزارة اخلـارجيـة فـيليـب زيلكـو
لزيارة العواصم العاملية وكسر
اجلمود.
ذكـر مــستـشـار االمـن القــومي
ستـيفن هـادلـي يف تصـريحـات
مختصرة للمراسلني االسبوع
امل ــاضــي " نحـت ــاج لـلح ـص ــول
علـى تـلك املبـالغ وبعـد ثالثـة
الى اربعة اشهر نحتاج للنظر
يف حجـم املـبـ ــالغ االضـ ــافـيـ ــة
التي يجب ان نتعهد بها.
قــال خـبــراء مـن خــارج االدارة
ان مـن الــصحـيح ان اجملـتـمع
الــدولـي ميكـنه ان يـصع ــد من
نشاطه يف العراق لكن الوضع
اكـث ـ ــر تـعقـي ـ ــدا مم ـ ــا ي ـص ـ ــوره
البيت االبيض.
لقــد مت الـتعهــد بــاملـســاعــدات
ال  13.6بــل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر يف
مـ ــؤمتـ ــر مـ ــدريـ ــد يف تـ ـشـ ــريـن
االول  . 2003حيث عـرضت 4
باليـني مـن ه ــذا املــبلغ كـمـنح
تـ ــامـ ــة ام ـ ــا  9.6بلـيـ ــون دوالر
املـتـبقـي ــة فع ــرض عل ــى شـكل
قـروض وليس علـى شكل منح
مباشرة.
ووفق ـ ــا للــمفـت ــش االمـ ــريـكـي
الع ــام اخملتـص بــأع ــادة اعمــار
العـراق فلقــد مت دفع  %25من
قيمـة املبـالغ املتعهـد بهـا وهـو

ما يعادل  3.5بليون دوالر.
اضـ ــافـ ــة الـ ــى ذلـك لقـ ــد بـ ــدأ
ص ــنـ ـ ـ ــدوق الـ ـنـقـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدول ــي
والبنـك الدولي بـتوفيـر بعض
االمـ ــوال املـ ــوعـ ــودة (.والحقـ ــا
رفع سـقف الـعهـ ـ ــود الـ ـ ــى مـ ـ ــا
مجموعه  14.6بليون دوالر)
حتــركـت بعـض الــدول ســريعــا
لتوفير املساعدات التي وعدت
به ــا .وح ـسـب تق ــري ــر خ ــدم ــة
بحث الكـونغرس االخيـر بهذا
اخلـ ـصـ ـ ــوص فـ ـ ــان ال ـيـ ـ ــابـ ـ ــان
وب ــريـط ــانـي ــا ك ــانـت ــا فع ــالـتـني
ب ـ ـ ـ ـ ـشـ ـكـل خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الناحية.
فـلقـ ــد قـ ــامـت الـيـ ــابـ ــان ،وهـي
ثـانـي اكبـر مــانح للعــراق بعـد
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة ،ب ـصـ ــرف
معـ ـظ ــم ال  1.5بل ـيـ ـ ــون دوالر
التي تعهـدت بها كمـنحة وهي
قـ ــريـبـ ــة مــن اطالق امل ـ ــرحلـ ــة
االولـ ـ ـ ــى م ــن الـقـ ـ ـ ــرض ب3.5
بليون دوالر.
صـ ــرفـت امـ ــوال املـ ـسـ ــاعـ ــدات
الـيـ ــابـ ــانـيـ ــة يف اعـ ــادة تـ ــأهــيل
محـطــات الـكهــربــاء ون ــاقالت
امل ــيـ ـ ـ ــاه وس ــيـ ـ ـ ــارات االطـفـ ـ ـ ــاء
واجه ــزة ال ــري ( كـمـ ــا اعلـنـت
سحــب ج ـن ـ ــوده ـ ــا ال 600مــن
الع ــراق لكـنهــا تــأمل يف زيــادة
العمليات اجلوية غير املقاتلة
هناك).
سـاعـدت بــريطــانيـا يف متـويل
اعـ ــادة بـنـ ــاء ن ـظ ـ ــام العـ ــدالـ ــة

الـع ـ ـ ـ ــراق ــي م ــن ب ــني االم ـ ـ ـ ــور
االخرى.
أمـا الـدول األخـرى فـتتحـرك
ب ـبـ ــطء ،علـ ـ ــى س ـب ــيل امل ـثـ ـ ــال
قدمـت الدول اجملـاورة للـعراق
تـعه ـ ــدات سخـيـ ــة ،لـكـن حلـ ــد
االن لـم ن ــر س ــوى القلـيل مـن
تلك االموال.
ذكـ ـ ــر مف ـتـ ــش عـ ـ ــام مخ ـت ــص
بـتقــدمي الـتقــاريــر الــشهــريــة
للكونغـرس " لم تدفع الكويت
الـك ـث ـيـ ـ ــر م ــن ال 565مل ـيـ ـ ــون
دوالر الـ ـت ــي تـعـه ـ ـ ـ ــدت بـه ـ ـ ـ ــا".
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ونـف ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـشـ ــئ
بالنـسبة للـسعوديـة واالمارات
اللتني تؤجالن الدفع ايضا".
يعتـبر الـوضع االمني املـتردي
سـببــا رئيــسيـا لـذلـك التـردد.
فحــاليـا يـنفق مــا بني  16الـى
 22باملـئة من مـساعـدات اعادة
اعـم ــار الع ــراق علــى احلــراس
املـسـلحني والـقضـايـا االخـرى
املرتبطة باالمن .والعديد من
الـدول املـانحــة غيـر الـواليـات
املـتحــدة التــريــد المــوالهــا ان
تـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــرف يف ذلــك اجمل ـ ـ ـ ـ ــال.
فعمـومـا هـم غيـر مـتحمـسني
المـ ـ ـ ـ ــداد سـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ـ ــرب
باالموال.

عن:الكرستيان ساينس
مونيتور

هـــــل يمكن ترويض محـــــــاس؟
بقلم :ميخائيل هيرتسوك*
ترجمة :فاروق السعد
يقــول املتفـائلـون بـان دخــول حمـاس
يف الـعمليـة الـسيـاسيـة الفلـسطـينيـة
سيــدفع بــاملنـظمــة الــى االعتــدال يف
مجـ ـ ــال اه ـ ـ ــدافهـ ـ ــا الـ ـ ــراديـكـ ـ ــالــيـ ـ ــة
وتكتيكـاتها االرهابيـة .و لكن التاريخ
يـبني بـان املـشـاركـة الـسيــاسيـة تـؤدي
ال ــى تغـيـي ــر امللـي ـشـيـ ــات ولكـن فقـط
ض ــم ــن ش ـ ـ ـ ــروط مـح ـ ـ ـ ــددة ج ـ ـ ـ ــدا -و
اليـوجد تقـريبـا اي منهـا يف السلـطة
الفلسطينية هذه االيام.
لقد حـدث الكثـير يف الـعقد الـفاصل
بـني االنـتخــابــات الـبــرملــانـيــة االولــى
للسلـطة الفلسطـينية  ،عام  ، 1996و
الثانيـة ،هذا العام .ان عـملية السالم
يف اوسل ــو ق ــد ت ــرنحـت ال ــى االم ــام و
م ــن ث ــم انـهـ ـ ـ ـ ــارت؛ واالنـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــة
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة هـبـت ثـم
انح ـســرت؛ اقــامـت اســرائـيل اجلــدار
الفـ ـ ــاصـل علـ ـ ــى امــتـ ـ ــداد جـ ـ ــزء مــن
الضفـة الغربـية و انـسحبت مـن غزة؛
و غ ــاب عن املــشهــد ،يــاســر عــرافــات ،
م ـ ـ ــؤس ـ ــس و من ـ ـ ــوذج الـ ـ ـشـخـ ــص ــي ـ ـ ــة

الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة .و يف نف ــس ال ــوقـت،
واصلــت حــمـ ـ ــاس -اكــبـ ـ ــر مــنـ ـظــمـ ـ ــة
اسالميــة فلـسـطيـنيـة -مــسيــرتهـا يف
احللبـة الـسيـاسيـة .وبعـد ان قـاطعت
االنــتخـ ــابـ ــات االولـ ــى ،شـنـت حــملـ ــة
انـتخــابـيــة قــويــة يف الـثــانـيــة ،و بعــد
فوزهـا املدوي يف كانـون الثانـي ،نراها
تقف االن متـأهبـة للعـب دور مهم يف
احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة .ان اشتـراك
حمــاس يف الـعمـليــة الــسي ــاسيــة قــد
ي ــصـ ـ ــدم الع ـ ــدي ـ ــد ب ـ ــاع ـتــب ـ ــاره ميــثل
سخـ ــريـ ــة عـمــيقـ ــة .فــبعـ ــد كل شـيء،
متتلك املـنظمة جيشا خاصا ،و تتبع
العــنف وســيلـ ــة سـيـ ــاسـيـ ــة ،وتـنـ ــسق
باستمـرار شن هجمات ارهـابية ،وهي
تكـ ــرس نف ــسه ــا لـت ــدمـي ــر اس ــرائــيل
واقامـة دولة اسالميـة الدارة اسرائيل
والـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة .و يبــدو أن
مـنح حمـاس وضعــا سيــاسيـا شــرعيـا
والـتـ ــوصل الـ ــى حق امـتـيـ ــاز سلــط ــة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة مي ــثل ع ــملــي ـ ـ ــة بحــث عــن
املــش ــاكل .يق ــول ع ــدد مـن امل ــراقـبـني

املـتفــائلـني ،علــى ايــة حــال ،بــان هــذا
الـقـلـق مـ ــب ـ ـ ـ ـ ــالـغ ف ـ ـيـه .الن اعـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاء
امل ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤول ــيـ ـ ـ ـ ــات ال ــت ــي تـ ـ ـ ـ ــات ــي مـع
ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،كـمـ ــا
يــزعـمــون ،هــو مــا سـيــروض حـمــاس
علــى وجه الـدقــة .فبــالنـتيجــة  ،كمـا
كـتـبـت مـ ــاريـنـ ــا اوتـ ــوواي مـن مـعهـ ــد
كــارنـيجـي للــسالم الـصـيف امل ــاضي"،
هنـالـك دليل كـبيـر علـى ان املـشـاركـة
يف عـمليــة انتخــابيــة جتبـر اي حـزب
بغـض النظـر عن االيـدولوجـيا ،عـلى
تـل ــي ــني مـ ـ ـ ــوقـفـه اذا اراد ان يـجـ ـ ـ ــذب
الـن ــاخـبـني ب ــاع ــداد كـبـيـ ــرة" .فح ــال
وقــوعهــا يف منــط سي ــاسي اعـتيــادي،
كما يقول هؤالء املـراقبون ،سيتوجب
عل ـ ــى حــم ـ ــاس اج ـ ــاب ـ ــة امل ـ ــزي ـ ــد مــن
مختلف الدوائـر االنتخابـية و اما ان
تقوم بتقدمي نتائج عملية او جتازف
يف مجـابهــة التهمـيش بـسبب فـشلهـا
يف القيـام بـذلك .لـذلك فـان حمـاس
ستـجبــر بقــوة علــى وضع سـيفهــا يف
غمـده و ان حتـسن الـتصـرف .و بـدال

من الـقلق مـن دور حمــاس اجلــديــد،
كمـا يــواصل املتفـائلــون ،ينـبغي علـى
االط ـ ــراف االخ ـ ــرى يف احلقــيق ـ ــة ان
تــرحب به بـاعـتبـاره العـامل املـسـاعـد
املـ ــرشح االف ــضل لــتحـ ــريـك تـ ــركـيـ ــز
املنظـمة مـن الرفـض الراديـكالـي الى
العمليـة السيـاسيـة .ان املنـطق الذي
يـقف خـلف هـ ــذا الـتــطـ ــور الـنــظـ ــري
يستند الـى اسس صلبة ،و هنالك يف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـع من ـ ـ ـ ـ ـ ــاذج م ـ ــن امل ـ ــمـ ـ ـثـل ـ ــني
ال ـسـي ــاسـيـني غـي ــر الـ ــدميق ــراطـيـني
الـ ــذيــن يقـ ــومـ ــون بـ ــالـ ــرحلـ ــة صـ ــوب
االحترام من خالل املشاركة يف روتني
العــملـيـ ــة ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة .تـتـمــثل
امل ـ ـ ـش ـكـل ـ ـ ـ ــة يف ان الـقـلـ ـيـل م ــن تـلــك
االمــثلـ ــة متــتلـك ارضـيـ ــة مـ ـشـتـ ــركـ ــة
واسعـ ــة مع حـمـ ــاس -وان تلـك الـتـي
لـها قـواسم مـشتـركة لـيسـت مشجـعة
متـامــا .فبـالــرغم مـن كل التــوكيـدات
امل ـطـمـئـن ــة مــن ان كل شـيء ســيك ــون
علـ ــى مـ ــا يـ ــرام ،تـ ـشـيـ ــر الـتـحلــيالت
املقــارنــة الــى ان الــشك ــوك يف محلهــا

فـيـمـ ــا ان كـ ــانـت الــظـ ــروف نـ ــاضجـ ــة
ب ــالـن ـسـب ــة ال ــى حـم ــاس الن تـتغـي ــر
مب ــشـ ــاركــتهـ ــا الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة او بـ ــانهـ ــا
سـت ـسـتخــدم وبـب ـســاطــة م ـشــاركـتهــا
ال ـسـي ــاسـي ــة ع ــرب ــة اخ ــرى ملـ ــواصل ــة
ج ـ ــوه ـ ــر اهـ ـ ــدافهـ ـ ــا املقـلق ـ ــة .ان م ـ ــا
تـتـضـمـنه م ـشــاركــة حـمــاس قــد بــدأ
ب ــالـفعل ،بـكلـم ــات اخالى ،الـتج ــرب ــة
املهمة -التي ستـكون لنتائجهـا تأثير
ك ـبــيـ ـ ــر عل ـ ــى م ـ ـســتق ـبـل فلـ ــسـ ـطــني،
اســرائـيل ،و الـشــرق االوسـط بـصــورة
عامة.
* مـيخــائـيل هـيــرتـســوك :عـمـيــد يف
قوات الدفـاع االسرائيليـة وزميل زائر
يف معهـد واشنـطن لـسيـاسـة الـشـرق
االوس ــط .كـ ـ ــان يف الـ ــس ـ ـ ــابق ي ـ ـشـغل
مـنصـب كبيــر مسـاعـدي وزيـر الـدفـاع
االسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـلـ ــي و رئـ ــي ـ ـ ـ ــس جـهـ ـ ـ ـ ـ ــاز
الـتخـطـيـط االسـت ــراتـيجــي للق ــوات
املسلحة.

عن فورن افيرز

سـتجلـس وزيـرة اخلــارجيـة كـونــداليـزا رايـس او
مـوظـف رفيع آخــر من وزارة اخلــارجيــة يف وقت مـا
من الـشهـور القـليلـة القـادمـة الـى طـاولـة املفـاوضـات مع
ممثـلي جـمهــوريــة ايــران االسـالمي ــة .وهي تـسـتعــد لهــذه
االج ـت ـم ـ ــاع ـ ــات ،أت ـ ــوقع ان ت ـ ــراجع راي ــس أك ـث ـ ــر امل ـ ــواقف
األمـريـكيــة شهـرة يف الـتحــدث مع العـدو كـانـفتــاح هنـري
كيسنجر السري على الصني يف اوائل السبعينات.
فقـد فتحت للتو نافـذة جديدة حول دبلومـاسية كيسنجر
ال ـس ــريـ ــة بع ــد ن ـش ــر وثـ ــائق مـن ارشـيف االمـن الق ــومـي
تلخص بعـضاً من اكثر مناقشاته حساسية .ان قراءة هذه
ال ــوث ــائـق يع ــد رس ــال ــة ت ــذكـي ــري ــة بـ ــاسل ــوب كـي ـسـيــنج ــر
الــدبلـومــاسي بــاستـعمـال الـتعـبيـر احلــديث "اخلــارج من
الصندوق".
وكـمبعوث دبلومـاسي كان كيسـينجر صريحـا بشكل متهور
– مـسـتخــدمــا الفـتنــة واالث ــارة والتـملق واالغــراء .حـيث
وصف يف لقـائه مع رئـيس الـوزراء الصـيني شـو ان الي يف
حــزيــران عــام  1972زعيـم مجلـس الــشيــوخ الــدميقــراطي
مـ ــايك م ــان ــسفــيل ــد ب ــال"رهـب ــانـي ــة" واملـ ــرشح ال ــرئ ــاسـي
الـدميقـراطي جـورج مكغـوفـرن بـال"االستـاذيـة" وطـريقته
البيروقراطية يف السياسة اخلارجية ب"سوفيتية الوالء".
حتـى املكـار شـو ان الي سحـر بـرغبـة كـيسـينجــر الظـاهـرة
الختراع اي موضوع ممـا نقل االحساس املفيد بأن ال شئ
محـرم يف محـادثــات الصني والـواليـات املتحـدة املفتـوحـة.
لقــد اخبـر كـسـينجـر شـو ان الي يف احـدى املــراحل " لقـد
حـققنـا الـسـريـة بقــول الكـثيــر من االمــور بحيـث لم يعـد
احد يعرف اين احلقيقة".
فـاملـرور عبـر منــاقشـات كيـسنجـر كـان عقيـدة اسـاسيـة من
واقع الــسيـاسـة اخلــارجيــة التـي تتـبعهــا االمم العـقالنيـة
لـتـحقــيق م ـصـ ــاحله ــا ال ــشخ ـصـي ــة .فـم ــا قـ ــاد اسلـ ــوبهـم
الـ ــدبل ــوم ــاسـي لــم تكـن العـ ــواطف او املـبـ ــادئ االخالقـي ــة
اجملردة او املـمارسـات القدميـة ،لكن احلجـر االساسـي كان
املـصــالح املـتبــادلــة .ففـي املنــاقـشــات مع شــو ان الي علــى
سبـيل املثـال كـان كـيسـينجـر صـريحـا بـشكل مـذهـل بشـأن
رغبـة امـريكـا يف التــدخل يف اخضـاع فـيتنـام " نعتقـد بـأن
مـ ـســتقـبـل عالقـتـنـ ــا مَع بـكـني أكـثـ ــر أهـمـيـ ــة بـ ـشـكل دائـم
ملـستـقبلِ آسيـا من الـذي يحـدث يف بنـوم بنه أو يف هـانـوي
أَو يف سايغون".
لقــد قـمت بـســؤال كيــسيـنجــر هــذا االسبــوع عن الــدروس
التي يـستخلصـها من جتـربته الـدبلومـاسية اخلـاصة من
اجـل االرتبــاط االمــريـكي اجلــديــد مع ايــران.اجــابنـي انه
اليرغـب باعـطاء رايـس نصيحـة علنيـة لكنه ذكـر كمقـترح
ع ــام ان عل ــى ال ــوالي ــات املـتح ــدة ان تـبحـث عـن مـص ــالح
امـنيـة مـشتـركـة مع ايـران – مـشـددا علـى ان ايـران قـويـة
وناجحة التهـدد الواليات املتحـدة طاملا ميتـنع االيرانيون
عن القيام باالعمال املتهورة واملربكة.
اوضح كيـسينجر" على ايران ان تقـرر ما اذا كانت تريد ان
تكون امة ام علة" " فاذا كانت تسعى لتكون امة فعليها ان
تـدرك بان مـصاحلـها الـوطنيـة التتضـارب مع مـصاحلـنا.
واذا كــانـت اخملــاوف االيــرانـيــة تـتـمـثل يف االمـن وتـطــويــر
بـالدهم فهـذا يالئـم املصـالح االمــريكيـة ".اذا مــا ارتبـطت
ايـران باالقـتصاد
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــان
ـب ـ ـ ــامـكـ ـ ـ ــانـه ـ ـ ــا ان
ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـبــح ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
اق ـ ـتـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اقـليميـة تضـاهي
كوريا اجلنوبية".
الحظ كيسينجر
بـ ـ ـ ـ ـ ــان عـالقـ ـ ـ ـ ـ ــات
ام ــريك ــا اجلـي ــدة
مــع ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران يف
اوائل السبعينات
حـني كـ ــان وزيـ ــرا
لـلـخـ ـ ـ ـ ـ ــارج ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ح ـ ـي ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان
اسـاسهــا مصـالح
الواليات املتحدة
الــوطـني ــة وليـس
شخصية الشاه يف النظام يف إيران.وأضاف " ليس هنالك
سبـب معقــول جلعل ايـران تعـتبـر امـريكـا تهـديـدا وطـنيـا
المـنه ــا".حـيـث ان وج ــود اي ــران م ـسـتق ــرة وم ــزدهـ ــرة يقع
ضـمـن م ـصـ ــاحلـنـ ــا .فـ ــاذا مـ ــا حـ ــذت ايـ ــران حـ ــذو كـ ــوريـ ــا
اجلنــوبيـة فــان ذلك ضـمنـاً يـصب يف نـطـاق مـصــاحلنـا".
لكـنه اكـمل "اذا م ــا ك ــانـت مـص ــالح اي ــران هـي يف زع ــزع ــة
استقرار املنطقـة حينها سـيكون من الصعب الـوصول الى
اتفاق".
وفيمـا يخص الـقضيـة النـووية اسـاس التـحاور االمـريكي
االيـراني ،جـادل كيـسينجـر ان علـى االيــرانيني ان يعـوا ان
انتـشــار االسلحــة النـوويـة يهـدد امـنهم اخلـاص بقـدر مـا
يهــدد امن الـواليــات املتحـدة او اسـرائـيل .فحــال اختـراق
قـانـون عــدم انتـشــار االسلحــة النـوويـة سـيبـدو ذلـك غيـر
عـادل للبلـدان التـي لم متتلـك القنبـلة حلـد االن واضاف
"واذا مــا لـم تتــوقف الـعمـلي ــة سيـطــال الـتهــدي ــد كل بالد
املنطقة بضمن ذلك املالكني للقنبلة".
وبالتفكير بانفتاح كـسينجر على الصني يبدو لي ان على
ادارة بوش ان تستلخص درسـا واضحا وهو ان ليس عليها
ان تكـون حـذرة جـدا مـن ارتبــاطهــا مع ايــران .فلقـد حـان
وقـت الكالم واذا كــان االي ــراني ــون سيــوافقــون علــى شــرط
الغـرب املـسبق بـايقـاف تخصـيب اليـورانيـوم عنـدهـا يجب
ان تطرح كل القـضايا على الطـاولة .فالميكن الدخول يف
حــوار مـفتــوح تـشــوبه الـتقـييــدات .فكل مــا نحـن بحــاجــة
اليـة هــو منـاقـشـة مـوسعـة فـيمـا اذا كـانـت مصـالح ايـران
االمـنيــة ومـصــالح الــواليــات املـتحــدة وحلفــائهــا االمـنيــة
ميكن ان تلتقي.
الــيك م ــاك ــان كـي ـسـيـنج ــر سـيفـعلـه  :ان أمل اي ــران ب ــأن
تـصـبح ق ــوة عـظـمـ ــى ميكـن ان يـتحـقق فقـط عـن ط ــريق
ايقـاف بـرنــامجهــا النــووي والعـمل مع الـواليــات املتحـدة
علـى استقرار الـعراق والشـرق االوسط الكبيـر .انا آمل ان
حتضـر وزيـرة اخلـارجيـة كـونـداليـزا رايس عـرضـا ممـاثال.
واذا كــان ذلك يبـدو لك بـالهـدف املـستحـيل فكـر يف الـذي
حـققــته ال ـصــني خـالل عق ـ ــود قلــيل ـ ــة م ـن ـ ــذ ق ـ ــام ه ـن ـ ــري
كيسينجر مبحاورة شو ان الي وإقناعه.
عن :الواشنطن بوست

