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طـ ـبـق االصـل

سر اجلناح اليميين اخلفي والشرير

البعض منهم يأمل خبسارة بوش،
وهذا هو السبب

املخدرات واإلرهاب

مؤيد نعمة

كيف تستفيد ( القاعدة ) من جتارة اإلفيون؟!
بقلم  /تيم ماكغريك

مل تبـال القـوات األمـريـكيــة اليت
كـانت تـتعقب إثـر أسـامـة بن الدن
وقـادة طــالبـان أواخـر عـام ,2001
برجـال ذوي هيئة تـدل على الورع
مـثل احلـــاج مجعــة خــان  ,هــذا
الـزعيم الـقبلي القـادم من صـحراء
بلـوشستان قـرب باكسـتان.اعتقلته
القـوات األمـريكيـة يف كـانـون األول
مـن تلك السنة قرب قندهار ورمته
يف احلجـز بالـرغم من أنه مـعروف
للقـوات األمـريـكيـة واملـســؤولني
األفغـان كمهرب للمخدرات .مع ذلك
اعتـربوه صيـدًا قـليل األهـميـة .يف
تلك الفرتة كان األمريكيون مهتمني
فقـط بإلقـاء القبض علـى ابن الدن
واملال عمر ,فأطلقوا سراح الرجل.
اآلن بـــدأت الـــواليـــات املـتحـــدة
وحلفـاؤها يف أفـغانـستـان يدفـعون
الثمـن  .فوكاالت املخابـرات الغربية
بـدأت تتأكد من أن خان أصبح قائد
عمليات تهـريب اهلريويني اليت تعد
املـورد األسـاس يف متــويل حـركـة
طالـبان وإرهـابيي القـاعدة .طـبق ًا
ملـسؤول غربي يف مكـافحة املخدرات
ان خان ومـنذ تسلله من أفغانستان
بعد إطالق سراحه ,قـدم مساعدته
للقاعدة إلقامـة شبكة تهريب تقوم
بـنشـر وتـوزيـع اهلريويني األفغـاني
إىل املـشـرتيـن يف الـشــرق األوسـط,
وآسيا وأوروبا ,ويف املقـابل تستخدم
عـائـدات املخـدرات يف شـراء أسلحـة
ومتفـجرات .ويقـول املسـؤول الذي
يتتبع خطى مجعة خان أن العمالء
يف باكستان وأفغـانستان عثروا على
أدلـة تــشري إىل أن خـان يـسـتخـدم
أسـطـــو ًال من سـفن الـشـحن لـنقل
اهلـريويـني األفغــانـي عـرب مـيـنــاء
كـراتـشي .ويـضيـف املسـؤول أنه يف
رحلـة العـودة مـن الشـرق األوسط,
فـــإن ثـالث سفـن يف األقـل تعـــود

حمملـة بـاألسلحـة مـثل املتفجـرات
الـبالسـتيـكيــة ,واأللغــام املـضــادة
للدبـابات ,وتفـرغ شحنتهـا سرًا يف
كـراتـشي وتـشحن بـرًا إىل مقــاتلي
طــالبـان والقـاعـدة( .خـان) رجل
مشهـور اآلن ,يقـول روبرت شـارلز
مسـاعـد وزيـر اخلـارجيـة لشـؤون
املخدرات الـدولية (مـن الواضح أنه
يـــرتبـط مع طـــالبـــان بعالقــات
وثيـقة) .ويـقول مـرويز يـاسيين,
مديـر دائرة مـكافـحة املـخدرات يف
أفغانـستان (هـنالك صلـة مركـزية
تـربـط بني خــان و املال عمـر وبن
الدن).
إن ظهور شبكـة مجعة خـان تعكس
التحـديــات اليت ال تـزال الـواليـات
املـتحدة تواجههـا يف أفغانسـتان منذ
اإلطـاحة بنـظام طـالبان يف كـانون
األول عام  . 2001فـالواليـات املتحدة
جتـاهـد إللقــاء القبـض علـى قـادة
القـاعدة ونـزع سالح أمـراء احلرب
األفغـان لــدعم الــرئيـس حـامـد
قرضاي ضـد اهلجمات اليت تـقودها
طالبان .ان اسـتئناف جتارة األفيون
زاد هــذه املشـاكل سـوءاً .فقـد قـدر
تقريـر حديث للـبنك الدولي اىل إن
أكثـــر من نـصـف اقتـصــاد الـبالد
مـرتـبط بـاملخـدرات ,وإن الـدخل
اإلمجــالـي لـلفالحـني واملهــربـني
داخل الـبالد وصل إىل  2.23مـليــار
دوالر يف العـام املـاضـي بيـنمـا كـان
الدخل  1.3مليار دوالر يف عام .2002
إن تهريب اهلريويني كان ومنذ زمن
طــويل املصـدر الـرئيـس لـتمـويل
العــــديــــد مـن أمــــراء احلــــرب
وميليشيـاتهم اخلاصـة اليت تواصل
إعاقة حماوالت قرضاي يف مد نطاق
سلـطته خـارج كـابـول .لكن جتـارة
املخـدرات أصبـحت أكثـر خطـورة:
يقــول خـرباء مكــافحــة اإلرهــاب
األمـريـكيــون والربيـطــانيـون ان

القاعـدة وحليفتهـا طالبـان ميوالن
عملياتهم من مبيعات األفيون.
تاريخ وحاضر
ال تتـوفـر لـدى مسـؤولي مكـافحـة
املخدرات يف أفغانستان أرقام حمددة
حـــول مقــدار مــا حتــصل علـيه
القاعدة وطالبان من املخدرات ,لكن
الـتقـديـرات احملـافـظـة تــشري إىل
عشـرات املاليني من الـدوالرات .إن
دخول القـاعدة إىل جمـال املخدرات
يعـــود إىل أيـــام حكـم طـــالـبـــان.
وبـالـرغـم من أن أغـلب املـسلـمني
يعـتربون املخـدرات حمـرمـة ً ,إال أن
ابـن الدن مل يصــدر مبـاشـرة آيـة
إدانة لبيع املخـدرات .يقول مسؤول
غـربـي يف مكـافحـة املخـدرات ( يف
بدايـة  2001أنضم اخلـرباء املالـيون
للقـــاعـــدة إىل مجعـــة خـــان وإىل
مهربني أفغـان آخرين إلقنـاع قائد
حـركـة طـالبـان املال عمـر حبظـر
زراعـة اخلـشخـاش ,فحـقق احلظـر
مـنفعــة ذاتـيـــة :ارتفعـت أسعــار
األفيـون مـن  30دوالرًا للكيلـوغـرام
الــواحــد إىل مـــا يقــارب مـن 650
دوالراً.وقد حـقق ذلك أرباح ًا هائلة
حلـركـة طـالبـان واصـدقـائهـا من
املهـربني الذيـن كانوا جيلـسون على
خزين احتياطي كبري.
يف الواقع ,ال تقوم القاعدة أو طالبان
بـزراعــة نبـات اخلـشخـاش ,لـكن
مشـاركتهـم تقع يف احللقـات العليـا
من العـمليـة حـيث األربــاح أكثـر
دسـامـة وحـصتهـم من الـصفقـات
أكـرب .يقول يـاسيـين ,مديـر مكتب
مكـافحة املخـدرات يف أفغانـستان أن
اإلرهابيني حيصلون على حصة من
األرباح مـن مبيعـات اهلريوين لـقاء
تــوفري رجـال مـسلحـني حلمـايـة
املخـتـربات والقــــوافل .اهلجـمـــات
األخـرية كشفت ارتـباط القـاعدة يف
هـذه التجـارة .عـشيـة رأس الـسنـة

املــاضيـة ,أوقـفت سفـينـة تـابعـة
للبحـرية األمـريكيـة قاربـ ًا صغريًا
لصيد السمك يف حبر العرب.
حتت السمك أفيون
القــارب مل يكن حيـمل مسكـاً .بعـد
التفتيش وجدوا رجا ًال من القاعدة
جيلسـون على بـضاعـة ضخمـة من
املخـدرات .يف كـانــون الثـانـي شن
وكالء أمريكيـون وأفغان غـارة على
منـزل يـديـره جتــار املخـدرات يف
كابول وعثروا على عشرات اهلواتف
اخللوية .مت تـسليم هذه اهلواتف إىل
مكتب وكـالة املـخابـرات املركـزية
CIAيف كـابـول والـذي اكـتشف أن
هــذه اهلـــواتف كــانـت تــسـتعـمل
لالتـصــال بهـــواتف تعـــود إىل من
يشتبه بكونهم إرهابيني يف تركيا و
دول الـبلقـان وغـرب أوروبـا .لقـد
كـانـت شبكـة مـتطـورة بـدرجـة ال
تصدق.
يف آذار كــانت القـوات األمـريـكيـة
تـفتـش يف مــا يعـتقــد أنـه خمبــأ
لإلرهـابيـني يف منطقـة أوروزغان,
وبعـد اشـتبـاك بـاألسلحـة وجـدت
القـوات األمــريكيـة أفيـونـ ًا تقـدر
قـيمـته التـســويقيــة بـ 15مليـون
دوالر .يقـول مـسـؤولــو مكـافحـة
املخدرات أن الـسبيل الوحـيد لقطع
اإلمـدادات عن القاعدة هـو مهامجة
مصادرهـا التمويليـة :تدمري مزارع
اخلشخـاش نفسهـا .تشري التـوقعات
هـذا العـام إىل أن حصـاد األفيـون يف
أفغانـستان وصل إىل  3600طن ويعد
اإلنتاج األكرب منـذ عام  1999ويكفي
إلنـتــاج هـريويـني تقــدر قـيـمـته
الـتسـويقيـة بـ 36مليـار دوالر.من
جهتـهم ,يعارض القادة العـسكريون
األمريكيون قيـام القوات األمريكية
البالغـة  20.000جندي يف أفغانستان
بتدمري مـزارع اخلشخاش خشية أن
يــصــــرفهــم ذلك عـن مــطـــاردة

اإلرهابيني .يقول املسؤولون األفغان
أن القــوات اخلــاصــة األمــريـكيــة
حـددت العـام املـاضي ولعـدة مـرات
مـسري قــوافل تنـقل األفيــون ,لكن
عندما قـامت هذه القوات باالتصال
بقيـادتهـا وجهت هلـا األوامـر برتك
هــذه القــوافل وشــأنهــا والتــوجه
ملطـاردة إرهــابيي القـاعـدة .يقـول
مـســؤول أفغـانـي كبـري إن القـوات
األمـريـكيـة ال تــرغب يف خـسـران
املسـاعدة اليت تتلقـاها من الـزعماء
احمللـيني عنـد قيـامهـا بـاالسـتيالء
علـى خمـابـئ األفيـون أو مهـامجـة
املـختـربات اليت يــسيـطــر علـيهــا
أصدقـاؤهم مـن أمراء احلـرب.لكن
الواليات املتحدة بدأت تعري انتباهها
أخرياً .السفري األمريكي زملاي خليل
زاده ,وجـه تعلـيـمــاته إىل مــديــر
مكتب مـكافحة املخـدرات األمريكي
يف أفغـانستان ,هارولد وانكل ,للقيام
حبملـة مكثفـة العتقـال كبـار جتار
األفيـون وإغالق خمتربات اهلريويني
وتــدمـري حقــول زراعـــة األفيــون
وإقنـاع املزارعني بزراعـة حماصيل
غذائـية .إن مل يتم إيقـاف كارتالت
املخـدرات فـإن الـواليــات املتحـدة
ختشـى من املـزيـد من الفـوضـى يف
أفغـانـستـان واليت سـوف تـستغلهـا
القــاعــدة وطــالـبــان السـتعــادة
سيـطرتهما .يقـول وانكل (علينا أن
نضع فـرق ًا يف الـسنتني القـادمتني)
ويقـول ميـوا كـاتـو مـديـر مكـتب
األمم املـتحـدة لـشـؤون اجلـرميـة
واملخـدرات يف كـابـول (أن مـشكلـة
األفيـون تكمن يف القدرة علـى إفساد
كل شيء جيـري عمله هنـا ملسـاعدة
األفغـان) .لكن بعض النتـائج ستسر
أعداء الواليات املتحدة أكثر.

ترمجة  /زهري رضوان
عن /جملة التايم

بقلم جون مكليثوايت وادريان ولدرج
ال مهد
رأى العديد من احملافظني يف هزمية جريالد فورد عام  1976سبي ً
الطـريق إىل انتصار العقائـدي املتشدد رونالـد ريغان يف عام  .1980وقد
أثـارت هزمية بـوش األب يف تشريـن الثاني  1992احتفـاالت مل تقتصر
على لتل روك (عـاصمة اركنسـاس) حيث رقص مؤيـدو كلنتون على
أنغام فليتوود ماك ,واملثري هو إن االحتفاالت مشلت أيض ًا بعض نواحي
أمريكا احملافظة أيضاً.
(نعم كـان أمـرًا غري قـابل للـتصـديق) يـستـذكـر تـوم ديالي ,عضـو
الكونغرس اجلمهوري ذو االجتاه املتشـدد من تكساس ,الذي كان خيشى
مـن (أربع سنـوات أخـرى من الـشقـاء) ومكـافحـة الـرغبـة امللحـة يف
معـارضـة قـائـد احلـزب اللـيربالي جـداً .ويف مــؤسسـة هريتج قـامت
جمـموعـة من اجلـناح الـيميين الـيت تطلق علـى نفسهـا اجليل الثـالث
بطقوس عـجيبة تشمل تقـديم رأس بالستيكي للرئـيس املخلوع على
طبق كبري مزين بالورق الرقيق ذي اللون األمحر الدموي.
ليس هناك احتمال من أن اجلمهوريني سريحبون بهزمية االبن بنفس
الـطريـقة اليت ابـتهجوا بـها عنـد هزميـة األب  .جورج االبن هـو أكثر
حمافظة مـن جورج األب ,لقد ذهب خـارج الطرق املألـوفة إلرضاء كل
زمـرة من زمـر الـيمني مـثل ختفيـض الضـرائب إلرضـاء احملـافـظني
املعادين للحكومة و معارضة زواج املثليني جنسي ًا ومعارضة اإلجهاض
إلرضاء احملافـظني اجلدد .مع ذلك هنـالك مخسة أسبـاب جيدة جتعل
قسمـ ًا من اليمـني جيد انتـصار جـون كريي نعـمة مقـنعة يف الـسنوات
القادمة.
الـسبب األول هو إن الرئيس بوش مل يكن حمـافظ ًا كما يرغب البعض .
مناصـرو احلكومـة الصـغار استـشاطـوا غضـب ًا من الـرئيس لـزيادته
املصـاريف احلكومـية دون قيـد أو شرط وبـسرعـة فاقت سـرعة بيل
كـلنتون  .أمـا احملافظـون االنغراليـون ,املؤيـدون ملذهب حـرية اإلرادة
والتعاون الدولي يف احلقلني السـياسي واالقتصادي فمهتاجون ,وكل له
أسـبابه  .بـل إن قسمـ ًا من احملـافظني اجلـدد جيدون يف إدارته لـلحرب
أمـرًا مـثريًا لالنفعـال ..وخـاصـة فـشلـه يف حشـد قـوات كـافيـة جلعل
املشروع فعاالً.
السبب الثـاني الذي جيعل احملافظـني يهللون خلسارة بـوش هو الرغبة
يف إجناز نصر يف السياسـة اخلارجية .فريق بوش يف السياسة اخلارجية
ال يفتقـر إىل اخلربة ,ولكن مسعـة الفريق قـد لطخت بـسبب النـزاعات
الـداخليـة ,والتـصرفـات اخلرقـاء يف العراق واملـشاجـرات مع أوربا .يف
خمتـلف األحوال والـظروف ,اسـتنتج العـديد مـن احملافـظني أن كريي
الذي قبل معظم املعطيات يف مبـدأ بوش بالضربة الوقائية ستكون له
فـرصة أكـرب يف النجاح بـزيادة التـورط الدولي يف العـراق ويف احلصول
علـى الدعم مـن أجل حرب شامـلة على اإلرهـاب وحتى فـرض تنفيذ
اإلصالحـات يف األمم املـتحدة .مـع ذلك هل يسـتطيع شـرياك وشرودر
والـبقيـة من هـؤالء األوربـيني املهـزوزي الـشخـصيـة أن يقـولـوا (ال)
لشخـص جييد الفـرنسيـة واألملانيـة بطالقـة والذي خلـص العامل من
التكساسي السام.
السبـب الثالث الـذي يدعـو اليمني لالحتفـال خبسارة بـوش يتمثل يف
كلـمة واحدة بسيطة :اإلعـاقة ,إعاقة التشـريعات اليت تتبناها اإلدارة,
إنها هـدية مـن السمـاء إىل بعض احملـافظـني  -طريقـة جمربـة لوقف
اإلنفاق احلكومي .من احملتمل إعـاقة إدارة كريي بدرجة أكرب من إدارة
بـوش الثـانيـة ,ألن اجلمهـوريـني متـأكـدون من إنهـم سيحـتفظـون
بـأغلـبيـتهم يف جملـس النـواب ولــديهم فـرصـة أكثـر مـن متـوازنـة
لالحتفاظ مبجلس الشيوخ.
السبب الرابع يتعلق باللغط الدائر حول إعادة الروح إىل املبادئ .حيث
يعتقـد بعض احملـافـظني أن احلـزب اجلمهـوري وحـركـة احملـافـظني
األوسع حتتاج إىل أن تكتشف هويتها من جديد .هل هو حزب احلكومة
الصغرية ,إن احملافظني الـذين يدعون إىل حكومـة كبرية حيملون حس ًا
أفضل؟ هل هو حزب رجال األعمال الكبار أم هو حزب األسواق احلرة.
حتت إدارة بوش خسر احملافظون املعادون للحكومة الكبرية والقادمون
من غرب الـواليات املتـحدة بصـورة عامـة القاعـدة لصاحل احملـافظني
االجـتمـاعـيني القـادمني مـن جنـوب الـواليــات املتحـدة .املـؤمنـون
الواقعيـون بالتعـاون الدولي أحـبطت منـاوراتهم من قبل احملـافظني
اجلـدد املثاليني .فرتة مـن إراقة الدماء قـد تساعد يف عـودة حزب أكثر
قوة إىل حلبـة الصراع.وهذا هـو السبب اخلامـس  :ملاذا سريحب القليل
من احملافظني بضربة عنيفة إىل بوش:
اإلميـان األكيـد أنهم سيـعودون أحـسن ممـا كانـوا يف أي وقت .حـركة
احملـافـظني لـديهـا سجل مـثري لإلعجــاب من انتـزاع الـنصـر من فك
اهلزمية .زوال حكم فورد ساعد بـاحلقيقة يف وصول ريغان إىل السلطة
وبأغلبية ساحقـة .هزمية بوش األب وضعت األسس لثورة كنكريتش,
حيث يعـتقد العـديد من احملـافظني أن بعـد أربعة أعـوام كافيـة لكي
يرتنح الـرئيـس كريي حنـو اهلـاويـة علـى أيـدي شخـص مثل حـاكم
كولورادو بيل ادينز.
ترمجة /إحسان عبد اهلادي
عن /لوس أجنلس تاميز

شهــر العـــراق املشــــوش
أنـتهـــى أول شهـــر حلكــومــة
السيـادة على حنو سيء  ,مؤمتر
وطـين كان من املقـرر أن خيتار
مجعـية مكـونة من  100عـضو
تعـمل جـنـبـــا اىل جـنـب مع
احلكـــومـــة املـــؤقـتــــة أجل
ألسـبوعني ألن أطـرافا أسـاسية
رفــضت املـشــاركــة  ,أنفجــار
سيارة ,قتل  70شـخصا  ,موجة
مـن عمليـات أألختطـاف ,فيـما
تـظل احلقيقـة املـؤكـدة هي أن
أألمـن مــشـكلــة تــشل حـيــاة
العـــراقـيـني .أولــئك الـــذيـن
يؤمنون يف واشنطن بأن العراق
ميضي قـدمـا بـأجتـاه الكـارثـة
سـيجــدون يف هــذه أألحــداث
تـأكيـدا على مـايقولـون  ,وقد
يثـبت أنـهم علــى حق رغم أن
التـمعن يف التقـرير املـوسع عن
الـثالثني يومـا املاضيـة يوضح
لنــا أن الـنهــايــة الـــرمسيــة
لألحتالل أألمريكي رمبا جعلت
العـــــراق أقـــــرب اىل هـــــدف

أألسـتقــرار يف ظـل حكــومــة
نيابية.
داللـة واحـدة كهـذه هي بـروز
أيـــاد عالوي رئـيــس الــوزراء
املؤقت كقائد قوي نسبيا وذكي
وليـس كــسلفه جملـس احلـكم
متعـدد الـرؤوس .قـدم الـسيـد
عالوي لبلـده حضـورا قيـاديا
وقد تـصرف تـصرفـا كفاحـيا
علــى قــدر مــاتــسـمـح له به
مـــوارده احملـــدودة ..لقـــد مت
أحتــواء متمـردين وجمـرمني
بسهولة من قبل قوات الشرطة
ورجال أمن احلكومـة فيما كان
يعـمل الــسـيـــد عـالوي خلف
الكـواليـس ليعـقد أتفـاقات مع
القوات املضادة للحـكومة  ,وقد
كان منه قـرار شجاع وذكي من
النـاحيـة السـياسـية هـو أعادة
فـتح صحيفـة رجـل امليليـشيـا
الـشيـعي مقتـدى الصـدر الذي
قـاد متـردا دمـويـا ضـد سلطـة
أألحـتالل يف الـربـيع املــاضي .

البعض يرى يف رئيس احلكومة
املـيول الـفاشـستيـة اليت متـيز
الــــرجـل العــــربــي القــــوي
التقليـدي ,وعلى كل حـال فأن
اخلطـر الذي ميكن أو يـستطيع
الـسيـد عالوي أن ميثلـه يف هذا
أألجتاه يبدو ضئيال.
لقــــد حقق رئـيــس الـــوزراء
وفـريقه بعـض التقـدم لكـسب
الدعم احمللي والدولي الذي هم
حباجـة ماسـة اليه .قـد يشكل
نداء السعودية يوم اخلميس اىل
الـدول أألسالمية ألرسـال قوات
حفظ سالم اىل العـراق تقـدمـا
مفاجـئا بـاملقيـاس السيـاسي ,
وبـاألمــس وافق النـاتــو أخريا
علـى نشـر بعثـة تـدريبيـة يف
العراق  ,وأألكثـر أهمية أن عدة
عـملـيــات مــسح وأسـتــطالع
أظهــرت أن العــراقيـني أكثــر
تفـاؤال حنو وضعهـم من معظم
الـنــــاس يف خـــــارج العــــراق
ويـــرغـبـــون يف تـصـــديق أن

احلكـومـة اجلـديـدة وأألنتقـال واشــنـــطـــن للــــــدراســــــات
املخـطط له اىل الـدميقـراطيـة أألسـرتاتيجيـة قابلـوا أكثـر من
سوف ينجحان  .حسب مايقوله  700عــراقـي وصــدر الـتقــريــر
بـاحثــون يعملـون مع مـركـز أمس يقـول أنه فيمـا مل حيقق

أغلب العـراقيني بعـد مكـاسب
يف حيـاتهـم الشخـصيـة فـأنهم
يؤمنـون بأن أألحـداث تسري يف
أألجتـاه الـصحيح ويـتمـسكـون

بتفاؤلية متشككة.
ألدامـة هذا الـزخم املتـواضع ,
لدعـم القوى الـيت تكد بـأجتاه
التكـون فـأن أألدارة العـراقيـة
سـتحتـاج اىل تـســريع الــدعم
الدولي يف أألسابيع املقبلة .أشار
وزير اخلـارجية كـولن باول اىل
مهـمة ألمـريكـا أساسـية أثـناء
زيــارة لـبغــداد أمــس واعــدا
بتدفق أسـرع للباليني يف جمال
مسـاعدة الـتطويـر اليت صادق
عليهـا الكونـغرس قبل مثـانية
أشهـر .إن تـنفيـذ هــذا التعهـد
الــذي الميكـن تربيـر تــأخريه
جـوهــري  .جيب علـى الـدول
العــربيــة وأألوربيـة أن تقـرر
فـيمـا إذا كـانت تـريـد عـراقـا
مـستقرا أم ال  ,فإذا كـانت تريد
فهذا هـو الوقت املناسب ألرسال
قـــــــوات حلفـــظ الـــــسالم و
مساعدة تطوير كذلك  .وأخريا
فـأن علـى أألمـم املتحــدة اليت
أعـتـربت مـن قــبل اجلـمــيع

بـضمـنهم أدارة بـوش ذات دور
أســاسي كــوسيـط يف أألنتقـال
السـياسي أن تتقدم ألداء املهمة.
ممثلـوهـا يف العـراق يـرون أن
اجلـو مهيـأ ملنــاقشـات عـلنيـة
خلـطـط مـؤمتــر وطين ولـكن
أألمني العـام كـويف عنـان الزال
ميـيل اىل أرســال بـعثــة كـبرية
كفـاية ملـساعـدة العـراقيني يف
التغـلب علـى املـشــاكل ,ألقـوة
أألمنية املكلفة حبماية موظفي
أألمم املـتحــدة والـيت طلـبهــا
الـسيــد عنـان وصــادق عليهـا
جملـس أألمـن جيب أن تــشكل
بسـرعة ,وإذا كـانت الدول اليت
أحلت لـزمن طـويل عـلى قـيام
أألمـم املتحـدة بـدور قيـادي يف
العراق لن توفر القوات هلا فعلى
الـــواليـــات املـتحــــدة أن متأل
الفراغ.

ترمجة :جودت جاليعن:
الواشنطن بوست

