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يف رسالة لـ (املدى)
رجل اعمال كندي يوضح
مالبسات ورود امسه يف قوائم
(النفط مقابل الوالء)

مؤيد نعمة

هل ينجح االحتاد األفريقي يف اختبار حل أزمة دارفور؟
حتت عنـوان (دارفور اختيار مبكر
لالحتاد األفـريقي) كتبـت صحيفة
الغارديـان موضـوعاً قـالت فيه :ان
األزمة اإلنسانية يف السودان سلطت
األضــواء علــى االحتــاد األفــريـقي
اجلـديـد ،وقـالت :إن جميء االحتـاد
األفريـقي ميكن وصفه بـأنه حدث
ذو أهـمـيـــة كـبـرية يف الـتــطـــور
املؤسـساتي للقـارة األفريـقية ،ففي
الـتاسع مـن أيلول عـام  ،1999أصدر
قــادة دول وحكــومــات منــظمــة
الـوحدة األفـريقيـة إعالناً أطـلقوا
عليه  /إعالن سريت  /دعوا فيه إىل
تـأسـيس االحتـاد األفـريقي بهـدف
مشرتك هو تسـريع عملية التكامل
يف القــارة ومتكـينهــا من أن تـلعب
دورها الصـحيح يف االقتصاد العاملي
والتـوجه حنـو املشـاكل السـياسـية
واالقتـصــاديــة واالجـتمـــاعيــة
املـتعــددة اليت ضــاعفـتهــا بعـض
اجلوانب السلبية للعوملة.
ولعل من سلبـيات منظمـة الوحدة
األفـريقيـة القـدميـة أنهــا أصبحت
نـاديـاً يلتقـي فيه القـادة األفـارقـة
ليصفع بعـضهم بعضـاً أو يتبـادلوا
اإلهانات ويصدروا القرارات احلمق
ثـم يعـــودوا إىل دوهلـم لـتـــدمـري
بلدانهم.
لقــد شكـلت الــدول األفــريـقيــة،
االحتاد األفـريقي بـدفع مـن ليبـيا
وبقيادة جنـوب أفريقيـا ،ومنحته
رؤية وصالحـيات أوسع بـكثري من
منظمـة الوحدة األفـريقية ،وألغي
املـبدأ القديم اخلاص بعدم التدخل
يف الـشؤون الـداخليـة ،وحلت حمله
مـطالـبات بـالتقـصي والتـدخل يف
حكـم الدول األخـرى .وبدأ احلـكام
األفـارقة بطـرح املشاكل األفـريقية
العميقة اليت تتضمن إحالل السالم
يف املناطق املـضطربـة مثل دارفور
بسبب السخط الذي تبديه شعوبهم
وشعـورهم بـاخلجل الـشـديـد من
صورة أفريقيا عاملياً.
وحـــول دور االحتـــاد األفــــريقـي
خبـصـــوص أزقـــة دارفـــور كـتـب
ريـتـــشــــارد داودن يف صحــيفـــة
مريكوري اجلنوب  -أفريقية يقول:
إن االحتــاد األفـــريقـي يعـمل اآلن
سعياً جلـمع األطراف احملرتبـة على

طاولة املفاوضـات وإقناع اخلرطوم
بقـبـــول قــــوات حفــظ الـــسالم
األفـريقـية املـكونـة من الفي رجل
ملراقـبة أمـن املنطقـة ومن جـانبه
دعـا أوليـسيـغان أوبـاسيـخا رئـيس
نـاجيرييا ،والرئيـس احلالي لالحتاد
األفريقـي ،دعا حكـومة اخلـرطوم
واملتمـردين إلرسـال مـوفـديهم إىل
العاصمة الناجيريية أبوجا ،وتعزيز
عـمليـة الـسالم يف القــارة ،يف حني
قــالـت احلكــومــة الــســودانـيــة
وجمموعـات التمـرد األساسيـة انها
ستنتظـر القمة ،ولـكن ال يزال كال
اجلـانيني يتبـادالن التهم بـارتكاب
األعمـال الوحشـية وخرق اتفـاقية
وقف إطالق النار ممـا جيعل قضية
الــسالم تبــدو بعيـدة االحـتمـال،
وحول الوجود العسكري يف دارفور،
قالت وكالة الصحـافة الفرنسية ان
أول قـوة أجنبيـة وصلت إىل دارفور
يف اخلـامـس عـشــر من آب كــانت
( )150روانــديــاً تعهــدوا بــاسـتخــدام
القـوة حلمايـة املدنيـني من اجملازر
وكانوا طليعـة قوة االنتشار املكونة
من ( )300شخـص حلمـايــة البعثـة
املكـونــة من مــراقيب وقف إطالق
النار ومراقيب حقوق اإلنسان ،اليت
قـالـت عنهـا الـســودان ان القـوات
األجـنبية ليست قوات حفظ سالم،
يف حني أوضـح الرئـيس الـرواندي
(بــول كــاغـيم) أن هــذه القــوات
مـكلفــة أيـضـــاً حبمــايــة الجـئي
دارفور.
وعــن االنــتقـــــادات الــيت ميـكــن
توجيهها للمـنظمة قال ديفيد بلري
مراسل صحيفة الديلي تليغراف يف
الـســودان :انه كــان هنــاك سخـط
عاملـي على اثر الـتعليقات اليت أدىل
بهــا األمـني العــام لـألمم املـتحــدة
حـول قـضيـة دارفـور قـبل بضعـة
أشهـر ،مما دفع االحتاد األفريقي إىل
بـذل اجلهود الـدبلومـاسية احلـالية
لـتغـيري صــورة القــارة املعــروفــة
بـاستهـانتهـا بـاحليـاة الـبشـريـة..
وفـيمـا خيـص منـظمـة الـوحـدة
األفريقـية ،فإنـها كانـت تعمل على
إضعـاف القـارة من خالل احلـروب
األهليـة اليت أثـرت بـشكـل كبري يف
املـوارد املـاديـة والـبشـريـة للقـارة،

ستون عام ًا على تأسيسها

وعنـدمـا أعيـد تـسميـة املنـظمـة
لتـصبح (االحتاد األفريقي) توقعت
الـــشعـــوب أن تـــشهــــد تغـيـريات
حقـيقية ،لكن كل ما رأيـناه حتسناً
حمـدوداً ،دلت قضـية دارفـور على
ذلك بـشكل واضح .ويف افتـتاحـية
(هـذا اليـوم) النـاجيرييـة تسـاءلت
الصحيفة هل تسعـى املنظمة اليوم
لـتكون أكـثر اسـتجابـة؟ إن دارفور
ينـبغي أن تكـون درساً مـوضوعـياً
لالحتـاد األفـريـقي يف اسـتجـابـته
للحـاجــة إىل ضمـان عــدم ظهـور
صراعات سياسيـة مماثلة ومشاكل
لوجسـتية ومعوقات أخرى ،عندما
تـستـقر الـقوات األفـريقـية بـشكل
نهائي يف عام .2010
أمـا هدف االحتـاد األفريقـي احلالي
فهـو عزمه على نـشر مخسـة ألوية
على املـناطق اليت قسـم القارة على
وفقهـــا ،ويـضـم اللـــواء ( )5آالف
شخـص وهــو أدنــى مــستــوى من
الـتعـداد يف الـتنـظيـم العـسكـري
القادر على القيام بعمليات طويلة.
ويف حـال متكـن مثل هـذه القـوات
القـويــة البقـاء مـدة أسبـوعني يف
املنـاطق احملـددة هلـا ،فقــد حتصل
القـارة علــى مصــداقيـة عــامليـة
حـقيقيـة يف جهـودهـا الـراميـة إىل
حفـظ السالم هـناك .ويف الـسودان
قـال مراسل الديلي تـلغراف ديفيد
بلري :أن احتـمال فـرض العقـوبات
الدوليـة على الـسودان بـات وشيكاً
عندما قال مبعوث األمم املتحدة يف
اخلــرطـــوم ،ان أي تقــدم يف نــزع
أسلحـة مـيليــشيــا اجلنجـويـد يف
دارفـور مل يـتحقق .وان مئـات من
الالجـئني الــذين وصلـوا إىل تـشـاد
قالوا ان القوات احلكومية بالتعاون
مع ميليشيا اجلنجويد شنت املزيد
من اهلجمات على قراهم باستخدام
طـائـرات اهلـليكـوبرت ،وكـان قـرار
جملـس األمن قـد أعطـى يف الـشهـر
املـاضي السـودان استـحقاق الـتاسع
والعـشـريـن من آب مـوعــداً أخرياً
لــوقف أعمــال اجلنجـويـد وقــالت
األمم املـتحــدة يف هــذا الـصــدد ان
مبعوثـاً للمنـطقة (جـان برونك)
عرب يف آخـر احملـادثـات بيـنه وبني
الـوزراء السـودانيني عـن اهتمـامه

حبقيقـة أن ميلـيشيـا اجلنجـويد ال
تزال فاعلـة وال تزال تشكل تهديداً
وأن رجـاالً مسلـحني يطلقـون على
انفسهـم (جيش حتـرير الـسودان)
ارتكـبــوا أعـمــاالً وحــشـيــة ،وأن
السـودان مل تف بـوعـدهـا يف خلق
األمن حـول ( )11منطقـة يف دارفور
مـن ضـمـنهـــا معــسكــر مــورنـي
لالجـئني حـيث يـعيـش ( )75ألف
شخـص يف مالجـيء دغليـة ،وكـان
وزير اخلارجية السوداني مصطفى
عثمان إمساعيل قد وعد بأن تكون
اخلـطــة ســاريــة املفعـــول غري أن
برونك قال ان األمـم املتحدة سوف
تـنتظـر ما سـوف تثـمر عـنه هذه
التحـركات ميـدانياً ،وخيـش عمال
اإلغـــاثـــة يف دارفـــور أن حتـــدد
احلكـومـة عـملهـا إذا مـا فــرضت
العقوبـات على السـودان مما ينجم
عنه نتائج كـارثية يف املنطقة اليت
يعيش فيها  1.2مليون الجئ.
ويف تطور الحق جـاءت زيارة وزير
اخلارجـية الربيـطانيـة جاك سرتو
إىل السـودان حلث حكومة اخلرطوم
علـــى كـبح مجـــاح مـيلـيــشـيـــا
اجلنجويـد اليت تشن محلة إرهابية
يف الواليات الغربية لدارفور.
ويقول مسـؤولون بريطانيون كبار
انهم يـركـزون علـى تـشجـيع حل
أفـريقي للمسـألة ،إذ بعـد احلرب يف
أفغــانــسـتـــان والعــراق تــرفـض
بـريطـانيـا االشرتاك بـاملـزيـد من
الـعمل العـسكـري الـذي قـد يبـدو
هجومـاً غربـياً علـى بلد عـربي أو
مسلم ،وتـدعم من ذلك مبـاحثات
الـسالم بني اخلـرطـوم ومـتمـردي
دارفور ،الـيت تراعاها نـاجيرييا كما
تقدم الـدعم باملال واخلربات لقوات
املـــراقبــة األفــريـقيـــة اليت بــدأ
انتـشـارهـا يف دارفـور ،كمـا يقـول
املسؤولون الربيـطانيون انهم سوف
يـسـانــدون انتـشـار قـوة االحتـاد
األفـريقي املكـونـة من ( )300رجل
وحيثــون الــدول العــربيــة علــى
املـســاهـمــة بقــواتهــا ..وتقــول
االنتقـادات ان من الـسذاجـة توقع
قيـام حكـومـة الـسـودان املـتهمـة
بدعم اجلنجويد بإعادة األمن ،غري
أن مسؤوالً بـريطانيـاً كبرياً قال ان

أكـثر الطـرق فاعلـية لتـوفري األمن
يف دارفـــور تــشجـيـع احلكـــومـــة
السـودانية علـى ذلك .وتشري بعض
املصـادر إىل أن بريـطانيـا ترغب يف
تربئـة اخلـرطـوم وقـوهلــا أن من
الصعب التحدث بدقة عما جيري يف
منطقة بعيدة حبجـم فرنسا وقول
مسـؤولني بـريطـانيني ان ال أحـد
يـستطـيع اإلحاطـة بدافـور بشكل
كامل مبـن فيهم بريطـانيا يف حني
تــشري مـصـادر أخـرى إىل تــأكيـد
مسؤولني بريطانيني تفاقم األزمة
يف دارفـور بـسبب الـبطء الـكبري يف
عمليات اإلغـاثة وتعويقها من قبل
حكـــومـــة الــســـودان ووصـــول
املسـاعدات الغـذائيـة إىل  %65فقط
من احملـتاجني إلـيها حـسبمـا تشري
إليه األمم املـتحدة وأنه على الرغم
من اخلطوات اليت اختذتها السودان
إال أنه يف بعض املنـاطق ليس هناك
مـا يـدل علـى استجـابـة حكـومـة
السودان لكل شروط جملس األمن.
وال يزال مـسؤولـون بريـطانـيون
يصـرحـون بـأنهـم ال يعتقـدون أن
حكـومة الـسودان ستقـدم مرتكيب
اجلـرائـم املعـروفـني إىل العـدالـة،
وهذا شيء تريد بريطانيا أن تراه،
كما مل تسعَ احلكـومة السودانية إىل
ضمــان األمن يف دارفـور وحـوهلـا،
ووضعت القيود على دخول وكاالت
اإلغاثـة إىل دارفور علـى الرغم من
أن تــوني بـلري كــان قــد أملح إىل أن
بــريطـانيـا قـد تـستعـد لتـدخل
عـسكري ،ال تـرغب فيـه ،وال تنوي
الـواليــات املتحـدة األمــريكيـة وال
االحتـاد األوروبي همـا أيضـاً إرسال
قـوات إىل دارفـور ،وبـدالً مـن ذلك
فـإن بريطـانيا تعتمـد على االحتاد
األفريقي الذي اقرتحت ناجيرييا أن
يـزيـد االحتـاد عـدد املـراقـبني إىل
ثالثــة آالف جـنــدي ،كـمــا حتـب
حكومـة بريـطانـيا أن تـرى قوات
من مشـال أفــريقيــا العــربيـة يف
املنـطقـة وسـيكــون ذلك بــرأيهـا
مقـبـــوالً أكـثـــر مــن احلكـــومـــة
السودانية الناطقة باللغة العربية.

ترمجة وإعداد :زينب حممد
عن الصحافة الربيطانية

آرثـر ميلهوالنـد رجل اعمال كنـدي ورد امسه يف قائمـة (النفط
مقابل الوالء) اليت نشرتها (املدى).
يف هذا املقـال يوضـح السيـد ميـلهوالنـد آليـة الصفقـة وكيفـية
التـعامـل من قبل االجـهزة الـعراقـية مـع هذه الـقضيـة ،ننـشر
مقالته املرسلة (للمدى) عمالً حبرية النشر.اظهر التحقيق الذي
اثري بعـد نشـر ملفـات يف شهـر كانـون الثـاني ضمـت امساء 270
لشركات ووكاالت واشخاص زعم انهم استلموا رشاوى يف برنامج
الغذاء مقابل النفط.
ضمت هـذه القائمـة اسم مديـر دائرة الربامـج العراقيـة التابع
لالمم املتحـدة وشركة مرتـبطة بابن رئيـس االمم املتحدة كويف
انـان ،وقد انـكرت كال الـشخصـيتني ارتكـابهمـا أي عمـل خمالف
للقوانني .وكان اسم السـيد ميلهوالند موجـوداً يف القائمة ايضاً،
والذي انكر استالمه او دفعه الية رشاوى.
ان شـركة اويل اكـسيكو قـد وقعت عدداً مـن العقود يف ظل ذلك
الربنـامج ولكنهم قد شاركوا يف تـسليم شحنتني فقط من النفط
يف عام  1998وعام  ،1999تضـمنت كلتا الشحنـتني مليوني برميل
ومت الـتنفيـذ خالل عقـد االمم املـتحدة وورقـة التـصديق .ومت
دفع املبالغ اىل االمم املتحدة عرب هذا العقد.
وذكر السـيد هوالند ان املـوظفني العراقيني مل يكـونوا يطلبون
اية مـبالغ اول االمـر وبدا ان الـربنامج قـد حقق بعض الـتقدم
ولكن املـوظفـني السـابـقني التـابعـني لشـركــة تسـويق الـنفط
العــراقي (سـومـو) عـام  1999بــدأوا يطــالبـونه بـدفع (اجـور
اضافية) كشرط المتـام العقود واستمرت الطلبات على دفع هذه
الـرشاوى طـوال عام  2000و 2001و ،2002وبـدأت تزداد تعقـيداً.
واضاف ان العـراق قد صـدر من النفط مبـا يعادل ( )2.2مـليون
بـرمـيل نفط يـوميـاً كجـزء من جهـد بـرنـامج الـنفط مقـابل
الغذاء.
ويف هذا الربنـامج فإن عقـود شراء النفط كـان جيب ان توقع مع
شـركة (سـومو) امـا مجيع املبـالغ فكـان من املفـروض ان تودع
باسم االمم املتحدة.
وكان عـلى العـراق ان يسـتعمل املبـالغ النقـدية يف شـراء الغذاء
والدواء حتت اشراف االمم املتحدة.
وذكر السيد ميل هوالند ان املوظفـني العراقيني كانوا يطالبون
بأن تتجه اموال االجور االضافية اىل شركة (سومو) مباشرة.
ان االجور االضافية كانت تبلغ  25سنتاً عن كل برميل من نفط
كركوك وان الشحنة تـتوجه حسب ذلك اىل اوربا ،وثالثني سنتاً
عن الـربميل من نفط البصرة اخلفيف والـشحنة تتوجه كلياً اىل
امريكا الشمالية .واخـربه املوظفون العراقيون ان عليه ان يودع
املبالغ االضافية يف حساب يف املصرف الوطين االردني يف عمان.
وذكر السيد ميل هوالند :لقـد اعتذر الرجال العاملون يف شركة
(سـومو) لقـد قالـوا لي ،ارثـر لسنـا حنن املسـؤولني ،ثـم وجهوا
اصـابعهم حنـو السقف ،مبعنـى ان االمر قـد جاء مـن فوق أي من
صدام نفـسه ،من القصر ،وحني رفض هذا املـطلب فإنهم حتولوا
اىل حالـة اكثر جتـهماً ،قـالوا له :اذا دفـعت االجور سـوف ندعك
تغادر العراق ،اجبتهم :كال.
و قال ان املـوظفني قـد اخربوه ان عليـه ان يدفع نـصف االرباح
اليت حصلت عليها شـركة اويل اوكسلوا يف احـد العقود النفطية
اىل جممـوعة تـتواجـد يف الواليـات املتـحدة .وقـال انه ال يـعرف
افـراد هــذه اجملمـوعــة ولكـنه ظـن انهـم من املـتعــاطفـني مع
احلكومة العراقية.و اضاف (ولكنهم ليسوا ارهابيني).
(حقاً كـان اولئك حياولون العثور علـى شركات غربيـة كشركتنا
من اجل كسر احلصار).
وذكـر ايضاً بأنه كـان على كل شركـة تعمل على تصـدير بضائع
للعـراق ان تــدفع اجـوراً اضــافيـة تـصل اىل  %10كـرشـاوى اىل
املـوظفني العـراقيني ،لـقد كـان اجلميع يـعرف هـذا ،كل شخص
يعـمل يف جمال االسـترياد والتـصديـر عليـه ان يدفع هـذا املبلغ.
وبعد اجراء املزيد من الـتحقيقات هلذا الربنامج ،فقد مت الكشف
عن مئـات املـاليني من الـدوالرات علـى شكل رشـاوى علـى حـد
زعمهم مدفوعة اىل موظفني عراقيني واليت اودعت يف حسابات
مصرفية يف بلدان عديدة.
لقد زار الـسيد ميل هوال ند العراق مـرات عديدة ،وكان منتقداً
بشكل صريح للعقوبات واالحتالل االمريكي.
قـال انـه عمل علـى ان يكـون اسلـوب شـركـة (اويل اكـس يكـو)
العـاملة يف بـرنامج الغـذاء مقابل الـنفط ملسـاعدة املـواطنني يف
هـذا البلـد وهو يـستنكـر أي تلمـيحات بـأنه عمل لـصاحل نـظام
صدام.
وذكر بأنه يرحب مبراجعة لالمم املتحدة لربنامج الغذاء مقابل
النـفط( .مل يكن املـشروع فـشالً ذريعاً مـن منظـور انسـاني من
جهة ،رغم انه من جهة اخرى كان يتخلله الفساد).
والسـؤال من وجهة نـظر دبلـوماسيـة هل كانـوا على عـلم بهذا
الفسـاد ،ثم اهملـوه ليقـولوا بـأنه امر مـوروث من النظـام وهو
اهون الشرين.

مـشــروع تــأسيـس منـظمـــة األمــم املتحـــدة

قـــبل  60ســنــــــة مت وضع
مـشــروع معــاهـــدة األمم
املــتحـــــدة ففـي الـــــرابع
والعشـرين من تشرين األول
عـام  1945تـأسـس منـظمـة
األمـم املتحـدة وكـانت هلـذا
تـأسـسـت قصــة وحمطـات
تارخيية.
أختتـم الرئـيس األمـريكي
هاري ترومان أعمال املؤمتر
الدولي يف سـان فرانسـيسكو
يف عام  1945بهذه الكلمات:
(علـى األمم العظمـى يف هذا
العـــامل أن تكـــون مثــاالً يف
كيفـية إرسـاء العدالـة على

املــستـوى الـدولـي .ومبـدأ
العدالـة هو احلجـر األساس
هلذه املـعاهـدة .وهذا املـبدأ
هـو الفكـرة الـرئـيسـة اليت
جيـب أن تــــوضع مــــوضع
التـطبـيق ليـس فقـط عن
طريق الكالم ،وإمنا من خالل
خطوات حمددة ومـستدامة
لإلرادة احلرة).
وعلـى مدى شهـرين كاملني
عمـل ممثلو الدول املـشاركة
بعيداً عن أحـداث احلرب يف
احمليـط اهلــادي ويف أوروبــا
مـن أجل وضع نظام ملـا بعد
احلــرب جيـســد يف الـــوقت

نفسه نظاماً عـاملياً جديداً.
وكـانت احلرب يف أوروبـا قد
انـتهـت ومل يعــد استـسالم
اليابان سوى مسألة وقت.
وذكّـر تـرومـان يف بـدايـة
املؤمتـر املؤمتـرين بكلـمات
جيـاشـة بـالــدور الفــاعل
والقوة احملركة لعقد املؤمتر
الذي لـعبه سلفه فـرانكلني
روزفلت الـذي تـوفــى قبل
أسبــوعـني من افـتتــاحه
حيث قـال (يـدين املـؤمتـر
بـوجـوده للـرؤيـة الـبعيـدة
لفـرانكلني روزفلت وخلياله
وعزمه ،وأنتم هنا مهندسو

عـامل أفـضل ،وبني أيـديكم
يقع مـستقبلنـا ،ومن خالل
عـملكـم هنـا سـوف نعـرف
قريبـاً ما إذا كانت الـبشرية
املثخـنة بـاآلالم قادرة عـلى
حتقـيق العــدالــة والــسالم
الدائم).
وسبق انعقـاد هـذا املـؤمتـر
عــدة مــؤمتــرات لـلحلفــاء
حـيث إن التصـورات األولية
إلقــامــة منـظمــة دوليــة
ظهـــــــرت يف لقــــــاء بــني
(روزفلـت) و (ونــسـتـــون
تشـرشل) عـام  1941بعـدمـا
اتفقـا على معاهدة األطلسي

الـيت متحــورت حـــول حق
الـشعوب يف تقـرير مـصريها
ومـنع العـنـف ،ولكـن بعــد
اهلجوم الـيابـاني علـى بريل
هـاربـر يف كـانـون األول 1941
حصـل وبعد أسـابيع قلـيلة
حتالـف سياسي حيث وقعت
 26دولــة بـيـنهــا الـيــونــان
وجنـوب أفــريقيـا يف األول
من كــانــون الثــانـي علــى
إعالن األمم املتحدة ويهدف
اإلعالن يف جـــــوهـــــره إىل
الـــدفـــاع عـن احلـــريـــة
واالسـتقالل يف وجه أملــانيـا
واليـابان وحـلفائهمـا .وبعد

عــــدة خــطــــوات حـــصل
االنعـطــاف يف شهــر آب من
عــــــام  1944يف (دمبـارتـون
اوكــس) مـن العـــاصـمـــة
واشنطن.
وكــانت احلـرب قـد بـدأت
تـدنـو من نهـايتهـا بعـدمـا
جنح اإلنزال يف النـورماندي
وحـــرر اجلـيــش األمحـــر
مينسك وتـقدم حنو الغرب.
واتـفق ممثلـو الـدول األربع
الكربى (الـواليــات املتحـدة
واالحتـــاد الــســـوفـيـــاتـي
وبـريطـانيـا والصـني) على
مـشــروع معــاهـــدة األمم

املــتحـــدة الــــذي وضعــته
الـواليــات املتحـدة وجـرى
التوقـيع عليه يف التاسع من
تشرين األول.
وهـــذا االتفـــاق قـــد وضع
عملـياً حجر األسـاس ملؤمتر
سان فرانسيسـكو التأسيسي
الـذي وافقت علـى تـنفيـذه
الـواليـات املتحـدة واالحتـاد
الـسوفـياتـي وبريـطانـيا يف
قمـة يـالـطــا اليت عقـدت
مطلع عام .1945
وعـشيـة انعقـاد املـؤمتـر مل
يكن أحـد أكثـر فـرحـاً من
الكـاتب األملاني تـوماس مان

احلاصل علـى جائـزة نوبل
لآلداب بـسبب الفـرص اليت
يفـتحهــا هــذا املــؤمتــر يف
حتقـيق الــسالم واحلــريــة
والعـدالة حيث قـال توماس
مـان يف هــذه املنــاسبـة( :ال
يوجـد إنسـان مثل الكـاتب
الـــذي يـتـطـلع إىل حتقـيق
النجاح يف سـان فرانسـيسكو
وإىل إرســاء حجــر األســاس
لـلسالم بـني الشعـوب .سالم
يف حرية وعدالة).
بهاء حممود علوان
عن (ديوتش ويل)

