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مؤيد نعمة

قــام الـثنــائي، ايــان هــرسي عـلي )نــائبــة بــرملــانيــة عن حــزب   VVD، مـن اصل
صومـالي ومعـروفة مبـواقفهـا املثيـرة ملشـاعر املـسلمني( وثـيو فـان خوخ )مـخرج
سينـمائي معـروف بالصالفـة البالغـة والعدائيـة للمسلـمني وانتاج بـرامج جنس
من ادنى املـستويـات( بانتـاج فلم )االذعان( )بـاللغة االنـكليزيـة(. تقوم فـيه فتاة
ترتدي النقـاب وثوباً شفافاً يكشف كل جسمها. بالصالة ومناجاة اهلل بكالم عن

مغامراتها اجلنسية. ملدة 12 دقيقة. 
تقـــــول ايـــــان: )اريـــــد ان اعـــــري قــــســـــوة االسـالم علـــــى املـــــرأة بــــــاملعــنـــــى احلـــــريف
لـلكلمـة(.تـعليقــات الصحـافـة كــانت منـافقـة بـشكل عـام. فـافتـرضـت ان الثنـائي
املـذكـور يـريـد حتـريـر املـسلمـني من محـرمـاتـهم ووضعهـا علـى طـاولــة النقـاش،
وحتـريـر املــرأة خصـوصــا. وحصــرت النقـاش يف الـسـؤال فـيمـا اذا كـان املـسلمـون
سـيـتــمكـنـــون مـن تقـبل اسـتفـــزازه )الفـنـي( وصـــدمـته واالسـتفـــادة مــنه. اغلـب
املقــاالت اكــدت علــى ان معــظم املـسـلمـني لن يـتقـبلــوه النهـم علـــى العكــس من
املــسـيحـيـني لـم يـتعـــودوا عـــروضـــا تـتحـــدى املقـــدســـات. ومـــا يعـتـبـــره املــثقفـــون
العلمـانيون حـرية الفن الهـادفة لالستفـزاز والصدمـة. تعتبـره غالبيـة املسلمني
اهانـة مقصـودة العمق مـشاعـرهم الـدينـية. ركـز الكالم كـذلك عـلى العـنف ضد

النساء يف )الدوائر االسالمية(.
بــالـطـبع ان فـــرضيــة الـنيــة الـطـيبــة للـثنـــائي الاســاس لهـــا من الـصحــة. فـهمــا
يـتبـاريــان يف استفـزاز املـسلمـني وينحـدران الـى مـستـويـات يف غـايــة التـدنـي من
اجل ذلك. فأيـان هرسي وصفت نبي االسالم بانه )مهـووس(، اما فان خوخ فمن
مـآثره انه كان قد وصف املسلـمني بـ)ناكحي العنزات(، ويعمل حـاليا على اخراج
فلم عن السيـاسي الهولندي املـغتال بيم فورتـان، الذي كان قد اسـس حزب كتلة

فورتان سيء الصيت. على االقل لدى املسلمني واالقليات.
الصحافة قالـت ان ردود فعل الهولنديني كانت يف معظـمها ايجابية على الفلم،
فـتحمـس البعـض حلملـة ايـان )لتحـريـر املـرأة املـسلمـة( وقـارنهـا بـاحلملـة ضـد
الـتمـييـز العـنصــري يف جنـوب افــريقيـا، والـتمـييـز العـرقـي يف الهنـد والـسـود يف

اميركا ومالحقة اليهود يف املانيا. 
البعـض القليل نـسبيـا مـن ردود الفعل الهـولنـديـة كـان انتقـاديـا واحيـانـا بـشكل
الذع للفلـم واتهم هـؤالء الـثنــائي بـاثـارة الـضغـائـن والبحـث عن الـشهـرة بـغض
الـنظر عن االذى الـذي يتسببـان به للمجتـمع الهولنـدي. وكأمثلـة لردود الفعل
تـلك:  )ايـــان ثـــور هــــائج يف مخـــزن اخلـــزف االسالمـي. التـفعل اال حتـطـيـم كل

شيء. انها عمياء تثير الكراهية مرة بعد اخرى(.
)لـــوان العكـس حــدث لقـــامت الـــدنيــا ولـم تقعــد يف العـــالم املـسـيحـي. لكـن من

سيدافع عن املستضعفني املسلمني؟(
)حماقة التستحق التعليق. والتدل اال على سطحية معرفتنا باالسالم(.

)يكفي مـا قـالته هـرسـي علي ( ان العـالـم االسالمي كله سـينقـض علّي) ملعـرفـة
دوافعها احلقيقية(.)تاريخهما يثبت انهما مهووسان بلفت النظر الغير(.

)هــرسـي تخـــون ثقــة الـنــاس وتــسـتغل جـهلهـم بـــالقــرآن لـتخــرج الـكلـمــات عـن
معـانيـها. اخلـوف من االسالم يف هـولنـدا يعطـي ايان حـرية احلـركة. ويـستفـيد
منهـا رؤسـاؤهـا لغـايــات انتخـابيـة. وذلك اهـم عنـدهم مـن نتــائجه علـى احليـاة
االجـتمــاعيــة يف هــولنــدا(.خــديجــة اريـب النــائبــة البــرملــانيــة عن حــزب العـمل
 (PvdA)ترى ان املسلمـات سيشعرن باالهانة من الفلم..وان )ايان( تسعى الى

اجملابهة وهذا مثير للقلق.
قيـادة حـزب الـ  (VVD)الـيميـني اللبـرالي الـذي تنتـمي اليه ايـان هـرسي علي
رحـبت بـالـفلم بــشكل عــام. رئيـس الفــريق البـرملـانـي للحـزب فـان ارتــسن : ايـان
امرأة ذات رسـالة لـذا فهي معنـا يف الفـريق. امـا )زالم( فـيرى الـفلم خليـعا اكـثر

مما يجب. ووزير الداخلية رمكس قال ان ليس يف الفلم ما هو غير قانوني.
امـا ردود الفعل للمـنظمـات االسالميـة فكـان معظـمها يـؤكد علـى اعتبـار العمل

تافها اليستحق اال التجاهل التام. واعتبرته )استفزازا ال يساعد احلوار(.
هاسـي كاراكـار من مللـي خوروس : )اذا ارادت ايـان حربـا دينيـة فلهـا ذلك.انـا لن

استجيب لذلك(.
محمـد سـني من )االسالم واملـواطنـة( يـأمل يف ان يحـتفظ املـسلمـون بهـدوئهم:
)يجب ان نـتمكـن من منـاقشـة التـمييـز ضد الـنسـاء واليهـود والشـاذين جـنسـيا

ولكن ليس بهذه الطريقة(.
من نـــاحيــة اجـــد ان االهمـــال خيــار اولـي ممتــاز ملــواجهــة مـثل هــذه الهـجمــات
االستفـزازية الـرخيصـة. ولكنه غيـر كاف واليـضمن احد الـتزام جميـع املسلمني
بـه. ان اخلطــر االكبـر الــذي يتهـدد اجلــاليـة املــسلمـة االن هــو استجـابـة بـعض
افـرادهـا لالستفـزاز املتكـرر بـارتكـاب عمل عـنيف. ممـا يـوصل مثل هـذا الثنـائي

ومن وراءه الى غايتهم.
ومـن ناحـية ثـانيـة. فان قـبول مـثل تلك االستفـزازات بال رد. امر قـاتل ملعنـويات
املسلمني واالقليات. ويدفع الى املـزيد منها بالنسبـة ملستفزيهم. والى تقوقعهم

بعيدا عن اجملتمع. 
فمـا هـو الـرد؟ الـرد بـبسـاطـة هـو اعـادة الضـربـة بشـكل حضـاري. لـيس بـشكل رد
علـى الفلـم، بل اهمـاله، والبـحث عن طـريقـة تصـبح فيهـا اجلـاليـة اقـوى واقـدر
على الـرد مستقبال. تقويـة اجلمعيات، تطويـر مستوى اللغة الهـولندية،  العمل
علـى تــوكيـد مـا هـو صـحيح ويـفتخـر به مـن التــراث. وبنفـس الــوقت الـشجـاعـة

لرفض مااليناسب احلياة االن ويعرقلها. 
صحـيح ان مـثل هــذا املــسـتــوى املـنحـط مـن الـتعـــامل. يـنـعكــس علــى صــاحـبه،
وصحيح ان االهانـة التلحق باملسلمني بل بـالهولنديني جـراء ذلك، اذ يبدو فان
خـــوخ ممـثال مـنحــطــــا لهـم يف هـــذه الــســـاحـــة. اال ان اخلــطـــر االكـبـــر يـــواجـهه

املسلمون وعليهم حتمل مسؤوليته.
ان كـان املسـلمون حـريصني علـى الدفـاع عن انفـسهم كمـسلمني فيجـب ان يثبت
ذلك بــاستعـدادهـم للعـمل والتـضحيـة مـن اجله. لقــد تبـرع فـان خــوخ بـ18الف
يورو لـالساءة الـى االسالم يف هـولنـدا. فكـم سيتـبرع مـن يريـد رفع اسم االسالم

فيها؟

هل تدافع اجلالية املسلمة يف هولندا 
عن نفسها بشكل حضاري؟

ولـرمبــا يحـدث هــذا الجل كــسب انـتبــاه اوسع
حني تقوم إسرائيل بـاشعال حدة املوقف حول
بــــرنـــــامج إيــــران وإثــــارة واشـنــطـن والــــوحــــدة
الـدوليـة يف محـاولـة لثـني إيـران عـن التحـول
نحـــو اخلـطـــوة الـتـــالـيـــة يف إثـــراء نــشـــاطـــات
مـفاعل بـوشهر الـنووي.وان مـخطط اسـرائيل
هذا اثـار ردة فعـل قويـة لدى طـهران مبـا فيـها
التهـديــدات بضـرب مفـاعل )دميـونــا( النـووي
يف صحراء النقب الـذي يتم تطويـر برنامجه
النــووي منــذ عقـود.قــد تلـمح حــرب الكـلمـات
هذه إلى نقـطة حقيقيـة: هي ان اسرائيل ذات
اميـان قـاطع بـان ايـران اصـبحت علـى مقـربـة
من عبـور اعتـاب تكملـة اجناز املـشروع الـنووي
وقد يـستغـرق ذلك عـامني او ثالثـة من تـاريخ
اآلن. وان اعالن الـســابع عـشــر من آب املــاضي
عن ان مفاعل بوشهـر النووي لن يكون جاهزًا
حـتــى عــام 2006 رمبــا جــاء لـيعـنـي غلق هــذه
الـدائــرة الكالميــة. وهل تلمح ايـران لـلبيـانـات
االســرائيـليــة أم انهـا تــأمل بكــسب الـوقـت مع
الــوحــدة الـــدوليــة الـتي سـتخــاطـب القــضيــة

رهانـــات الواليـــــات املتحــــدة بيـــن العـــــراق وايـــــران

قــبل أكـثـــر مــن عقـــد مـن الـــزمـــان
وبعـــد إتفـــاقـيـــة تـــدمـيـــر االسلحـــة
الـكيـميــاويــة الـــروسيــة االمــريـكيــة
عـــــام 1992 وبعــــد ســبع ســنــني مــن
الـــدخـــول يف االتفـــاقـيـــة الـــدولـيـــة
حـول تلك االسلـحة عـام 1997 فان
التقـدم حـول إزالـة اخملـزون الـكبيـر
لهـذه االسلحـة قـد تعثـر من خالل
فـصـول يـائـســة مثل )شــؤون األمن
العــــــام( )اخلالفـــــات الــبــيــئــيـــــة( و
)املـصــاعـب الـتكـنــولــوجـيــة( وأمــور

أخرى.
وإن تـصــاعــد املــشـــاكل يـبــدو وكـــأنه
يؤثر ويبطئ مسيرة املسعى النبيل
ــــد عقــب نهـــايـــة احلـــرب الـــذي ول
البــاردة بحيـث ال ميكن المـريكـا أو
روسيـــا ـ وهمــا الـــدولتــان املــالـكتــان
ــــــر مــن 95% مــن االسـلـحــــــة ألكــثـــــــــ
الـكيـميـاويـة ـ ان يـصال إلـى املـوعـد
احملدد وهو عـام 2007 لتدمـير هذه
االسلحـة حـسب االتفـاقيـة املـوقعـة
بـيـنهـمــا، وقــد ميـتــد هــذا الـتـــاريخ

حتى عام .2012
االتفـــاقـيـــة االصلـيـــة تـنــص علـــى
ــــصـف هــــــــذه االسـلـحــــــــة انـهــــــــاء ن

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

أجـــــــراس اإلنـــــــذار حـــــــول االسـلحـــــــة الـكــيــمــيـــــــاويـــــــة
بني االحبـاطـات داخل الكـوجنـرس
حـول بــرامج روسيـا وامـريكـا سـوف
يــــــوضـح لـلــمــــــراقــبــني احملـلـلــيــني
والدوليني حقيقة املشاكل اخلطرة
واملـتـــزاديـــدة يف إنقـــاذ عـــاملـنـــا مـن
مـيـــراث احلـــرب الـبـــاردة الــســـام، إن
ـــــة تعــــرض هــــذه االسـلحــــة املــنـحل
وبـصـــورة متــزايــدة الــوحــدات الـتي
تـوجـد فيهـا إلـى اخلطـر كمـا تـؤثـر
ـــى الـبـيـئـــة اخلـــارجـيـــة إيــضـــاً عل
واألهم من كل ذلك هو اخلوف من
وقــــــوع هــــــذه االسـلـحــــــة يف إيــــــدي
االرهـابـيني او تكـون هـدفـاً ذا قـيمـة
عـالية بـعد منوذج هجـمات احلادي
ــــــول. والجل األمــن عـــشـــــر مـــن أيل
الــدولي والــدفــاع عن الــوطـن علــى
ــــواليــــات املــتحــــدة وروســيـــــا حل ال
املــشـــاكل املـتـــزايـــدة حـــول تـــدمـيـــر
االسـلحـــة الكـيـمـيـــاويـــة اآلن، فـــان
خـطـــورتهـــا يجـب ان تـــزول بـــأمـــان
وبــصـــورة فـــاعلـــة الـيـــوم ولـيــس يف

تاريخ آخر.
ترجمة: عمران السعيدي
عن: انترناشيونال هيرالد
تربيون
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روسـيـــا يف حقـل )سكـــايج( إلـــى مـــا
قـيـمــته )بلـيـــون دوالر(، وإن روسـيـــا
ليست لديها خطـة صادقة لتدمير
مخـــزونهــا. جــاء ذلـك علــى لــســان
)دنــكـــن هـــنـــتـــــــر( رئـــيـــــس جلـــنـــــــة
اخلــدمــات املــسلحــة ضــد االرهــاب
ـــــواليـــــات ـــــى ال حــيـــث يقــــــول: )عل
املـــتـحــــــــــدة إنـهــــــــــاء رمـــي مـاليـــني
ـــــة ـــــدوالرات مـــن دافع الـــضـــــريــب ال
االمـــريـكـي داخـل حفـــرة مـــظلـمـــة
اخـــــرى(.وقـــــد قـــــدم الـكـــــوجنـــــرس
االمريكي اآلن قـانوناً جديداً يدعو
ـــزع االسـلحـــة الـكـيـمـيـــاويـــة إلـــى ن
خالل الـسـنــة املــالـيــة املقـبلـــة.لكـن
عـلى جلنـة مؤمتـر مجلس الـشيوخ
العـمـل اآلن ويف تفـــاصــيل دقــيقـــة
ــــــصـــــــــــادر عـــن ـــنـقـــــــــــد ال وســــــط ال
الكـوجنـرس ضـد كال البـرنـامجني.
ويف لغــة الـتقــريــر الـصــارمـــة فقــد
عبّـرت اللجنـة عن الشـؤون احملددة
حــول تعــاون روسيــا معهــا.وحلــسن
احلظ فـان تـزايــد تكــاليف تــدميـر
االسلحـة قد عـزز اجلانـب الصحي
لبرنامج ازاحة االسلحة الكيماوية
يف الكــوجنــرس. وإن الــربـط الفـظ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اخلـامـس عـشــر من آذار عـام 2004،
ـــات العـــام قـــد وإن مكـتـب احلــســـاب
بعـث بتقـريـر إلــى جلنـة اخلـدمـات
املـــسـلحـــة ضـــد االرهــــاب يف شهـــر
نيسـان يفيد بـأن الواليـات املتحدة
ســوف تــطلـب متــديــد تـــاريخ ازالــة
االسـلحـــة الـكـيـمـــاويـــة وقـــد ذكـــر
التقـريـر أنه مـا لـم يحل البـرنـامج
ــــأجـــيل ــــى ت املـــشـــــاكل الــتــي أدت إل
البـرنـامج فـان الـواليـات املتحـدة ال
ميـكــنهــــا اجنــــاز العــمل حـتــــى مع
حتـديــد التــاريخ.ان الكلفـة املقـدرة
والـتـي قـيـمــتهــــا )2 بلـيـــون دوالر(
لـتـــدمـيــــر مخـــزون االسـلحـــة قـــد
ازدادات حـــتـــــــى وصـلـــت إلـــــــى مـــــــا
مقـــداره )25 بلـيـــون دوالر( وهـي يف
حالة تصاعد مستمر.اما البرنامج
الروسي فهـو مستـنقع بحد ذاته إذ
ال ميكن روسيا من االلـتزام بتاريخ
محـــدد لتـــدميــر مخــزونهـــا البــالغ
أكــثــــر مــن )40.000 طــن( وقــــد مت
تـــدميــر مــا نـسـبتـه )20%( من هــذا
اخملــزون الهــائل. ويف الــوقت نفـسه
ــــواليــــات فقـــــد وصلــت تـعهــــدات ال
املـتحــدة املـتحــدة لتــدميــر اسلحــة
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وتدميرها خالل هذا التاريخ، ففي
ــــواليــــات ــــدمــــر ال احلقـــيقــــة لــم ت
املـتحـــدة ســـوى ربع مخـــزونهـــا أمـــا
روسـيـــا فقـــد بـــدأت لـتـــوهـــا بـــازالـــة
مخــــــزونهـــــا.وإن اكــثـــــر االسـلحـــــة
خـطـورة مـا هـو مـوجــود، لكـن غيـر

معروف.
ملـاذا هــذه اخلطــورة؟ ان االكتـشـاف
هــو الـضــرورة يف املـهمـــة لن تــرتـقي
إلـى مـستـوى االجنـدات الـسيـاسيـة
يف واشنطن وموسكو، وهذه احلالة
ـــالـتـنـــازع حـــول مخـتـلف تـــســمح ب
القـــضــــايــــا ذات املـــســتـــــوى احمللــي
والـــدولـي مـن اجـل تعــطــيل ازاحـــة
هـــذا املـيـــراث املـتــبقـي مــن القـــرن

املاضي.
اما بالنسبـة لالنتقال إلى القضية
األكثــر قنـاعــة وهي )االمـوال( فـإن
الكوجنرس اآلن يـركز االنتباه على
احلـــالـــة املـــرتــبكـــة يف هـــذه املهـمـــة

الضرورية.
وألجل التـذكيـر، فـان ثمـانيـة آالف
طن، أي ما يعـادل 27% من مخزون
ــــواليــــات املــتحــــدة والــــذي يــبـلغ ال
ـــــــــــــرت يف )31.500 طــــن( قـــــــــــــد دمّ
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سياسات سامّة

بقلم: كلني برودر

صائب خليل

بالذي تستطـيع عمله والذي قد يخلق بعض
التـعقيـدات جتــاه سيـاسـاتهــا االقليـميـة. ومع
االهـتـمــــام بـــسـيــــاســــة ايــــران الـنــــوويــــة جنــــد
واشـــنـــــطـــن اآلن تـــــــــواصـل ســـيـــــــــرهـــــــــا نـحـــــــــو
سـتــــراتــيجـيــــة سـيــــاسـيـــــة علـنـيـــــة محــــاولــــة
االحتفـاظ بـسلـوك بـعض الـدول الغــربيـة يف
حتالف هش للضغط من اجل تعاون متكامل
مع جلنــة الطـاقـة النـوويـة الـدوليـة وإتفـاقيـة
عـــدم انـتــشــــار االسلحـــة الـنـــوويــــة. وميكـن ان
يكـون هنـاك طـريق مـختلف وهـو الـتخطـيط
نحو خيارات شبه عسكـرية مفردة او بالتعاون
ســـــرًا مع اســــرائــيل لـتــــأجـيـل او تعــطــيل أيــــة
نــشــاطــات وشـيكــة إليــران قــد تـــدفعهـــا نحــو
)نقطـة الالعـودة( إلـى مخـططـاتهـا النـوويـة.
)مالحـظـة احملـرر: تـوجــد تقـاريـر مـؤكــدة من
بعض مـوظفي الواليـات املتحدة تـشير إلى ان
الـ(FBI( يجري التحقيق اآلن حول موضوع
مـــادة مبــوّيــة حتـليـليــة مـن البـنتــاغــون حــول
إيران قد مت ايصالها إلى اسرائيل(.ومن جهة
أخـرى فـان الـواليـات املـتحـدة لــديهـا رهـانـات
كـبـيــــرة حــــول  كــيفـيــــة تـعلـم ايـــــران والعــــراق
العيش كجيـران. ويف مستوى واحـد قد تتوقع
اإلدارة االمـــريكـيــة مـن العــراق ان يــرى ايــران
كــتهــــديـــــد اقلـيـمـي ومـن ثــم تقــــوم بــتعـمــيق
االعـتـمـــاد العـــراقـي علـــى الـــواليـــات املـتحـــدة
كــــشـــــريـك أمــنــي وتــبــنــي دعـــــامــــــة اقلــيــمــيـــــة
لسـياسـات تقيـد الطمـوحات االيـرانيـة ـ ولكن
العـــراقـيـني انفــسهـم بحـــاجـــة إلـــى ان يقـــرروا
كيـفيـة تــدبيـر أمـرهـم مع هـذا اجلـار الــواسع
وذات املصالح الـكبيرة يف املنطقة امـا بالنسبة
للـواليات املتحدة فان عـملية دفع اخلصومات
الـتي تـرسـم العالقــة العــراقيـة االيــرانيـة إلـى
الشكل املأساوي النهـاية كما حصل خالل ربع
القـرن املـاضـي يبـدو وكــأنهــا تقـوض اهــدافهـا
الـكــبــيــــــرة يف اســـتقـــــــرار العــــــراق والـــــسالم يف

املنطقة بشكل عام.
بقلم: إلني البسون
عن: كريستان ساينس مونيتر

العــراق.ونــرى الــسيــد )حــازم الــشعالن( وزيــر
الـــدفـــاع العـــراقـي وهـــو مـن أشـــد املعـــاديـن يف
تــشخـيـص الــسلــوك االيــرانـي مـتهـمــًا إيــاهــا
بـالـسعي لعـدم استقـرار بالده. وقـد يـشيـر إلـى
عـــمـل ايـــــــران بـــــــالـــتـــــــدخـل مـع اخلـــــــوف مـــن
تخــطـيــطـــــات ايـــــران الـــسـتـــــراتــيجـيـــــة نحـــــو
العـراق.ومع وجـود مـراكـز القــوى اخملتلفـة يف
املوقف القتالي لوحدة الشيعة العراقية يكون
من الـصـعب جــدًا إبعــاد االنــطبــاع القــائل أن
مصـالح ايران ميكن استغاللهـا بدعم مقتدى
الصدر. وإن الصدر هو االفضل إلنزال امريكا
)سـنـــاً( إلـــى االسـفل وبهـــذا تكـــون امـــريكـــا يف
مـوقف اقل للعمل مباشـرة نحو تغييـر النظام
االيـــرانـي.يقـــول الـــرئـيــس االيـــرانـي )محـمـــد
خـامتي( يف الثـالـث والعشـرين من آب املـاضي
إن حكـــومـــة العـــراق االنـتقـــالـيـــة قـــد جـــازفـت
بفقـدانهـا الـدعم الـشعبـي من خالل اسنـادهـا
العـمليـات العـسكـريـة ضــد املتمـردين الـشيعـة
يف الـــنـجـف وجـعـلـــت االمـــــــــر واضـحـــــــــًا بـــــــــأن
مسـؤولية كل الضغـوط على الوحـدة الشيعية
تعــــــود إلــــــى قــــــوات االحـــتالل االمــــــريـكــيــــــة و
)املتعاونني( معهـا. أما عضو البـرملان االيراني
)مـحمــد مـحمــدي( فقــد وضح األمــر بـصــورة
مبـاشرة حـني قال: ان مـتقدى الـصدر هـو رمز
ضـد قوات االحـتالل وعلى ايـران الوقـوف إلى
جـانـبه واسنـاده(.ولـكن لـم يكـن هنــاك اجمـاع
علـى الرأي يف طـهران بـأن الفـوضى الـعراقـية
هي أفـضل اخليـارات. وعلـى املــرء ان يفتـرض
ان هـــنــــــــاك قـــيــــــــادات يف طـهــــــــران تـخــــــشــــــــى
االضـطرابات ويوجد لـديها الكايف يف صحنها
وال تــــــرغــب يف الـــتحــــــريـــض الــكلــي مـــن اجل
افـــشــــال احلـكــم يف العـــــراق وان العــــديــــد مـن
االيـــــرانــيــني يـــــرومـــــون االســتقــــــرار العـــــراقــي
ولــديهـم شعـــور عمـيق مـن العــداء ضــد نـظــام
حكـم صدام حـسني وليـس ضد عـموم الـشعب
العـراقي.لهـذا تكون رهـانات الـواليات املـتحدة
عـاليـة نحـو النـزاعـات احلـاصلـة بـني البلـدين
هــذا الـصـيف. ومـع ذلك فــان واشـنـطـن تلهـي
نفـسهــا مبــوسم االنـتخــابــات وتكــون خجــولــة

االيــرانـيـــة داخل الــوكــالــة الــدولـيـــة للـطــاقــة
النــوويــة (IAEA( ويف االمم املـتحــدة خالل

شهر ايلول؟
من جهة أخـرى يؤكد وكـيل وزارة اخلارجية يف
الـواليــات املتحـدة )جـون بــولتـون( ان مـشكلـة
ايــــران الـنــــوويــــة ســــوف يـتـم الــتعــــامل مـعهــــا
دبلومـاسيـاً. إال ان مسـؤولي الـواليات املـتحدة
كـانـوا قــد استخـدمــوا االمم املتحــدة لالعالن
مسبقًا عن أن الوسائل الدبلوماسية قد بدأت
تــــســتــنــــــزف ومــن املــتــــــوقـع اآلن انهــم ســــــوف
يبـحثــون عن قــرار عقــوبــة صــادر عـن مجلـس
األمن وهل ايــران ستفـشل يف ارضــاء منـظمـة

الطاقة الدولية يف ايلول.
ويف الوقت نفسه جنـد ايران والعراق يتبادالن
الكلمـات القـاسيـة وهمـا يـتعثـران نحـو اقـامـة
عالقــات جــديــدة. وان اثــارة هـيــاج حــاد داخل
الـوحـدة الـشـيعيـة بـواسـطــة مقتـدى الـصـدر،
وهـو يتحـدى احلكـومـة االنتقـاليـة وسيـاسـات
امـريكـا تخلق فـرصـًا اليـران والتي لهـا روابط
اســاسيــة يف النــزاع الطــائفي الـسيــاسي داخل

فقد العب اجلودو الدولي االيراني
)آراش مير اسماعيلي( مقعده

يف اوملبياد أثينا ألنه رفض اجراء
النزال مع الالعب االسرائيلي

)إيهود فاكس( ولقد اضعفت
هذه الصورة الصغيرة صورة

حادثة ميونخ عام 1972 حني
تطفلت سياسات الشرق االوسط
على االلعاب االوملبية وأدّت إلى

نهاية مهلكة ولكنها اعطتنا بعض
التبصر يف مكائد الصيف التي

اعقبت تلك احلادثة يف املنطقة.
مضت اسابيع وال تزال ايران

واسرائيل تتبادالن التهديدات
والتعليقات الالذعة حول برنامج

إيران النووي.

العدد )194(االحد)5( ايلول 2004

NO (194) Sun. (5) September


