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

)

طبق االصل

مجاعة القوات العريقة

تتوسل الكونغرس االنسحاب
من العراق

ترجمة /نعم فؤاد
وقع اك ـث ـ ــر مــن  100عـ ـض ـ ــو خ ـ ــدم ـ ــة ام ـ ــريـكــي دع ـ ــوى
اسـتئنافيـة حتث الكونغـرس بدعم " االنـسحاب الفوري
" جل ـم ـيـع القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة م ــن العـ ـ ــراق .وذكـ ـ ــر
املنظمـون " :ان البقـاء يف العراق غـير مجـدٍ بعد االن و
ال ي ـسـتحـق تك ــالــيفه ،و ح ــان ال ــوقـت ال ــذي تع ــود فـيه
القـوات االمــريكيـة الـى مــوطنهـا " .و قـد قــرأ بيــان من
قــبل مجـم ــوع ــة ع ــريق ــة صغـي ــرة ذات ت ــاريخ ع ــسك ــري
مـشهــود به و الــذي يقـولـون فـيه انه يهـدف الــى جعل
صــوت االعـضــاء العــسك ــريني االمــريكـيني ذا ت ــاثيــر يف
سيـاسـة حـرب العـراق .و جـاء يف الـبيـان " :كـامــريكـيني
وطنـيني فخـورين بخـدمـة االمـة يف القـوات ،انـا احث و
ب ــاحـتـ ــرام الق ــادة ال ـسـي ــاسـيــني يف الكـ ــونغ ــرس ل ــدعـم
االن ــسحـ ــاب الفـ ــوري لـلقـ ــوات والقـ ــواعـ ــد العـ ـسـكـ ــريـ ــة
االمريكية ".
وتـرعى اجملـموعـة التـي تهدف الـى جمع  2000تـوقيع و
تـسلـيم الـرسـالـة الـى الكـونغـرس يف كـانــون الثـانـي من
قبل نـاشـطني ضـد احلـرب مـتضـمنـة محــاربني قـدمـاء
ض ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــرب يف العـ ـ ـ ــراق ومح ـ ـ ــارب ــني الجل الـ ـ ــسالم
ومم ــثلــني عــن ع ـ ـ ــوائل اجل ـنـ ـ ــود االمـ ـ ــريـك ـيــني .وذكـ ـ ــر
املنـظمون ان االستئناف الغـير معهود و االول من نوعه
يف ح ـ ــرب الع ـ ــراق يق ـ ــوم ب ـ ــاالســتف ـ ــادة مـن احلـم ـ ــاي ـ ــة
القــانــونـي ــة املعـطــاة مـن قـبل مـنـظـمــة (ال ــوزل بلــور) و
ته ــدف ه ــذه املـنـظـم ــة ال ــى ان املـنـت ـسـبـني ال ــى الق ــوات
املـ ـسـلحـ ــة لهــم اجلق يف ممـ ــارسـ ــة حقـ ــوقهـم املـ ــدنـيـ ــة
يــستـطـيعــون االتـصــال بــالكــونغــرس يف ظل حـصــانــة.
وذكـ ــر جـي اي وهـ ــو احملـ ــامـي عـن اجلـمـ ــاعـ ــة واملـ ــديـ ــر
التنفيـذي ملركز الضميـر واحلرب وهي منظمـة مركزها
يف واشـنطـن حتمي حقـوق العـسكـريني " :ان االنـضمـام
الـى القوات املـسلحة لبالدنـا اليعني بـانك تخليت عن
حق ــوقك كـمــدنـي " واض ــاف " :لكـن ي ـسـتـطـيع اعـضــاء
اخلـدمة ممـارسة هـذا احلق وهم خـارج واجب اخلـدمة
العـ ـسـكـ ــري ـ ــة فقــط واال فـعلــيهـم االي ـضـ ــاح ب ـ ــانهـم ال
يتكـلمون بـالنيـابة عن الـقوات ،كمـا انهم اليـستطـيعون
قول شيء غيـر جديـر باالحتـرام عن قادتهـم وبضمنهم
الرئيس االمريكي " .
ذك ــر جـن ــدي الـبح ــري ــة ج ــون ــاث ــان ه ــوتـ ــو الق ــاطـن يف
اطالنـط ــا و ال ــذي ك ــان اول عـض ــو خ ــدم ــة ي ــوقع عل ــى
الـدعوى " :لقد سمـعت حوارات كل يوم بـني رفاقي على
ظهر الـباخـرة التي اخـدم فيهـا عن احلـرب يف العراق و
كم انهـا ال متلك اي مبرر االن " كما اضـاف هوتو الذي
يـتمــركــز االن يف نــورفلك و هــو يف اخلــدمــة منــذ شهــر
ايلــول  2005حـت ــى اذار علــى بــاخــرة حتــط بعـيــدا عـن
السواحل العراقية " :ليس هنالك نصرا يلوح يف االفق
و احلرب الميكن جتـنبها " ،كمـا ذكر انه يقـف ضد هذه
احل ــرب ب ـسـبـب تـبعـ ــاته ــا االن ـس ــانـي ــة و االقـت ـص ــادي ــة
باالضـافة الـى ذلك امللـيارات مـن الدوالرات الـتي يجب
ان تصرف على الوظائف و التعليم يف الوطن.
امــا رئـيــس العــرفــاء املــاريـنــز لـيــام مــادن و الـب ــالغ مـن
العـم ــر  22ع ــام ــا و ال ــذي خـ ــدم يف مح ــاف ـظ ــة االنـب ــار
العــراقـيــة الـشـمــوس مـن شهــر ايلــول عــام  2004حـتــى
شـباط  2005كان مـوقفه معارضـاً للحرب ايـضا واصبح
مكـثفـ ـاً بعــد ع ــودته الــى الــواليــات املـتحــدة ق ــائال " ال
اعـتق ــد ان قـتل امل ــزي ــد مـن الع ــراقـيـني و االمـ ــريكـيـني
مـقبــول بعــد االن بـسـبب االحـتالل االمــريـكي " مـعبــرا
عن خـيبة امله بـان االنتخابـات العراقيـة التي جرت يف
شه ــر شـب ــاط  2005لـم ت ــؤدِ الـ ــى وقف العـنف ق ــائال" :
اعتقــد ان هنــالك بعـض االمـور الـتي تــستحـق القتـال
من اجلهـا وال اشعـر ان العـراق احـد هـذه االمـور " .كمـا
ذكر مادن بـانه وهوتن قد الـتقيا وتعلما طـريقة ايصال
آرائهم للكـونغـرس عنـدما حـضرا مـحاضـرة يف جمعـية
الـشبـان املسـيحيني لـديفيـد كورتـرايت يف نـورفلـك وهو
مـ ـ ــؤلف ك ـت ـ ــاب ( ج ـن ـ ــود يف ثـ ـ ــورة :مق ـ ــاوم ـ ــة اجل ـن ـ ــود
االمريكان خالل حرب فيتنام )
عن /الواشنطن بوست

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

صنـــــــــــدوق طـــــــهــــــران االســــــــــــود

هنا يكمن الغموض الدولي يف احلياة الواقعية ،ما الذي حدث يف طهران خالل شهر
ايلول املاضي كي ينسف امكانية التفاوض مع الواليات املتحدة حول برنامج ايران
النووي؟ هل اصبحت آمال الغرب بالبراجماتية اإليرانية حالة وهم مجردة؟

وهـل ه ــنـ ـ ـ ــاك ق ــنـ ـ ـ ــوات أخـ ـ ـ ــرى
مـفتــوحــة للـنق ــاش مع طهــران
اذا انتـهت دورة الـتفــاوض حــول
السالح النووي؟
ي ـط ـ ــرح احملـلل ـ ــون االم ـ ــريـك ـ ــان
واالربـي ــون ه ــذه االسـئل ــة ألجل
الوصول الـى منفذ للنقاش مع
طه ـ ــران ،وي ـب ـ ــدو االن ان ل ـي ــس
هنـاك من اجـوبـة شـافيــة لتلك
االسئلـة ،ان عمليـة صنع القرار
يف طـه ـ ـ ــران تـ ـبـق ـ ـ ــى مب ــث ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
(ال ـ ـص ــن ـ ـ ــدوق االس ـ ـ ــود) لـه ـ ـ ــذه
القـضـي ــة وميكـن للـمـحللـني ان
يالحظوا القـرارات الصادرة عن
القـ ــائ ـ ــد االعلـ ــى آي ـ ــة اهلل علـي
خـ ــامـنـئـي وبـ ــامـك ـ ــانهـم سـمـ ــاع
احلـ ـ ــوارات ال ـت ـنـ ـ ــاف ـ ـس ـيـ ـ ــة بــني
الـبـ ــراجـمـ ــاتـيـني واملـتـ ـشـ ــدديـن
ولكـن كيف ميـكن الـوصـول الـى
االجــم ـ ـ ــاع الـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــات

محيراً لـدى اجلميع ،وقـد يكون
احلـل الـ ـ ـ ــوس ـ ــط اشـ ـ ـ ــارة ضـعـف
مخيفة.
لقد برزت آمال جديدة الختراق
ق ـضـيـ ــة ال ــسالح الـنـ ــووي خالل
الـصـيف املــاضـي بـنقــاشــات بـني
عـلي الريجــاني مــستـشــار االمن
الـ ـ ــوط ـنــي االيـ ـ ــرانــي وخـ ـ ــاف ـيـ ـ ــر
سـ ـ ــوالنـ ـ ــا م ـن ـ ــسق ال ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة
األوروبـيـ ــة اخلـ ــارجـيـ ــة وحتـ ــدث
ال ـط ــرف ــان حـ ــول الق ـضـي ــة بـكل
تفـاصيـلها وتـطرقـا الى مـوضوع
اخلـالف ـ ـ ـ ـ ــات بـ ــني الـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــرفـ ــني
واحملـ ــاولـ ــة الـ ــى الـ ــوصـ ــول حلل
وسط واستمـرت النقاشـات التي
ظهـر فيهـا االيرانـيون علـى انهم
م ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـ ـ ــدون لـعـ ـ ـ ــرض تـعـلـ ـيـق
محـادثــات تخـصيـب اليــورانيـوم
ملـدة شهـرين والـتي اسـتمـرت مع
األوروبـ ـ ـي ـ ــني مـع االسـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
للتفـاوض مع الـواليـات املتحـدة
دون شروط مـسبقـة .وتبـدو هذه
احلـالـة وكـأنهـا تـشبه مفـاوضـات
انقاذ ماء الوجه الكالسيكية.
تبدو اخللفـية املوسيقـية واقعية
فقـ ــد اخـبـ ــرنـي الـ ــرئـي ــس بـ ــوش
خـالل لق ـ ــاء صـحفــي يف ايل ـ ــول
امل ــاضـي ب ــان ال ــوالي ــات املـتح ــدة

حتتــرم املـصــالح اإلي ــرانيــة مبــا
فـيهــا احلق يف امـتالك بــرنــامج
نووي لالغراض املدنية.
ويف الـ ــوقـت الـ ــذي يــتخـ ــذ فــيه
الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس االيـ ـ ــران ــي مح ـمـ ـ ــد
احـمــدي جنــاد اخلـط اجلــريء
ح ــول مخـتـلف القـض ــاي ــا فق ــد
ابـلـغ ـ ـنـ ــي واللـ ــي ومي ـ ـ ـ ـ ــوث مـ ــن
نيــوزويك يف ايلـول املــاضي بـان
اي ـ ـ ــران ت ـ ـ ــرغ ــب ب ـ ـ ــاسـ ـتـ ـئ ــن ـ ـ ــاف
الـعالقـ ــات الـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة مع
الواليـات املتحـدة (حتت شروط
محـددة) ،وذكر يف لقاءات أخرى
بـان ايران قـد توافق علـى تعليق
تخـصيـب اليــورانيـوم كحـصيلـة
ثانـوية للمفـاوضات دون شروط
مـ ـســبقـ ــة ،فـ ــالـ ــشعـ ــور ب ـ ــاتفـ ــاق
مح ـت ــمل مت ال ـت ـ ـ ــأكــي ـ ـ ــد عل ــيه
بــواسـط ــة قنــوات خلـفيــة حـيث
كـ ــان فــيهـ ــا الـ ــوسـيــط األوروبـي
ومسـؤول ايـراني سـابق جـاهـزان
لــتق ـ ــدمي ورق ـ ــة حتــمل صــيغ ـ ــة
التسوية حول القضية النووية.
ولـكــن املـ ـ ـسـ ـ ــؤول ــني يف القـ ـ ـســم
احلك ــومـي األمـ ــريكـي ذك ــروا يف
شـه ـ ـ ـ ــر أيـل ـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ـ ــاض ــي ب ـ ـ ـ ــان
اإلي ــرانـيـني تـ ــراجع ــوا عـن ه ــذا
املـ ــوقف حـني حت ــدث خ ــامـنـئـي

يف ظـل خــــطـــــــورة الــــصـــــــراعـــــــات الـعـــــــاملــيـــــــة الـــــــراهــنـــــــة:

القرارات الفردية أكثر خطورة من القرارات اجلامعية !
منذ ايـول عام  ،2001لم يكـن العالم
قد عـرف احداث سـاخنة كمـا يحدث
اآلن ،فقـد اجنـزت كـوريـا الــشمــاليـة
ب ــرن ــامـجه ــا الـنـ ــووي األول واعلـنـت
اي ــران انه ــا سـتـت ــابع ب ــرن ــامجه ــا يف
تخ ـصـيـب الـيـ ــورانـي ـ ــوم مهـمـ ــا كـ ــان
ال ـث ـمــن ،امـ ـ ــا الع ـ ــراق فـ ـ ــواقع حتــت
رحمـة حـرب أهـليـة ومتــرد منـاهـض
للغـرب .ويف الـسـودان يعجـز الـنظـام
العـسكـري الـسـودانـي من الـسـيطـرة
على االضـطرابـات يف دارفور لـدرجة
ان هـيئـة األمم املتحـدة تعجــز ايضـاً
مـن الـتـ ــدخل بـ ـشـكل فـ ــاعل ،ام ــا يف
افغــانــستــان فـتبــرز معــانــاة االهــالي
مـن ته ــدي ــد ومخ ــاط ــر ع ــودة رج ــال
طـ ـ ـ ــال ــبـ ـ ـ ــان وجتـ ـ ـ ــار اخملـ ـ ـ ــدرات ،ويف
الـبـ ــاكـ ـسـتـ ــان ،مت متـ ــريـ ــر الق ـضـيـ ــة
الـ ـ ــن ـ ـ ـ ــوويـ ـ ـ ـ ــة رغـ ــم ان احلــكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
الـب ــاك ـسـت ــانـي ــة ع ــاج ــزة مت ــامـ ـاً عـن
الـ ــوقـ ــوف بـ ــوجه شـبـكـ ــات القـ ــاعـ ــدة
وانصار اسامة بن الدن.
وتبقـى لبنـان التي يحـاول حزب اهلل
فـيها تـدعيـم سيطـرته علـى اجملتمع
وبــالتــدريـج تنـظم اعــداد كـبيــرة من
الـ ـ ـشــبـ ـ ــاب الـ ـ ــى اح ـ ـ ــزاب اسالمــيـ ـ ــة
منـاهـضـة الســرائيل ،ويف مــا يخـص
روسيا فهنـاك الكرملني الـذي يراوح
يف محــاوالته لـلتقـدم الــدميقــراطي
واالنـفتــاح علــى الغــرب يف الــسنــوات
اخلـ ــمـ ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــرة االخـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــرة..
وبـاخـتصـار ،فـالقـائمـة طـويلـة وكـأن
العــالـم كله يــشه ــد ظهــور فــايــروس
اخلالفـ ــات وعـ ــدم االســتقـ ــرار الـ ــذي
يك ــاد يتــركــز ظهــوره يف خــريف هــذا
العام..
ومنــذ اآلن فصـاعــداً ،يبـدو القـانـون

ترجمة :عمران السعيدي
بقلم :ديفيد ايفاتيوس

الع ــاملي اجلــديــد الــذي اعلـنه جــورج
بـ ــوش األول يف ربــيع عـ ــام  1991مــثل
حلـم بعيـد ،فقـد كـانـت فتـرة جـميلـة
لـزراعـة االوهــام الكبـرى بعـد انـدحـار
ال ـشـيــوعـي ــة وتغـيـيــر م ـســار الـت ــاريخ
واحـي ــاء هـيـئ ــة األمم املــتح ــدة حتـت
ظل مـجلـ ــس االمــن وسلـ ـطــته غ ـي ـ ــر
املنكرة ،فلم يكن مشلوالً آنذاك وكان
ميكن حل مـشكالت العالم من خالل
تنظيم املـؤمترات العاملية مثل مؤمتر
مـدريـد حـول القـضيـة الفلـسـطيـنيـة
فقــد اعـطــى ال ـسـبـيل ال ــدبلــومــاسـي
ال ـسـي ــادة للـكلـم ــة الـتـي احـت ــرمـته ــا
الـ ــدول رغـم اخـتـالف عالق ـ ــاته ـ ــا مع
بعضها.
الـيــوم ،يـتخ ــذ العــالـم صــورة أخــرى،
فه ــون يبــدو وك ــأنه مغـطــى بــدمــامل
م ــن الع ــنف الـ ـ ـســيـ ـ ــاســي والـ ـ ــدي ـنــي
والعـرقي واول األسباب التي ادت الى
ظهـور هذه احلالة هـي فقدان امريكا
قـ ــدرتهـ ــا عل ــى اإلقـن ــاع إض ــاف ــة ال ــى
غيـاب القـوة احلقـيقيـة لهـيئـة األمم
املــتحـ ــدة طـ ــاملـ ــا تــتحـكـم الـ ــواليـ ــات
املـتحــدة ،العـضــو الــدائـم يف مجلـس
االمــن ،يف م ــصـ ـ ــائ ـ ـ ــر بع ــض الـ ـ ــدول
فتجهز جـيشاً حـديثاً وتقـذفه يف اية
بقعة من العالم..
ولـســوء حظ العـالم والـسالم العـاملي
والغــرب ايـض ـاً فــان قــوة هـيئــة األمم
املـتحــدة لـم تعــد متـثل شـيئ ـاً كمــا ان
امـ ــريك ــا ذاته ــا م ــازالـت مـت ــورط ــة يف
العـراق الى درجـة انهكت فـيها قـوتها
الـرادعـة وبــالتـالـي تضـاءل تــأثيـرهـا
السياسي.
ولــم تعـ ــد ن ـصـ ــائـحهـ ــا وم ـطـ ــالــبهـ ــا
وتهديـداتها مـسموعـة كما كـان االمر

عليه قبل ثالث سنوات..
ففي اخلـامـس من شبـاط عـام ،2003
وعنــدمــا ج ــرت املب ــاحثــات الـشـهيــرة
حول ضـرب العراق يف مـجلس االمن
ومت بثهـا عبـر شـاشـات التلفـزيـون يف
عـمـ ــوم انحـ ــاء العـ ــالـم ،كـ ــانـت قـ ــدرة
االقـن ــاع األمـ ــريكــي يف ذروتهـ ــا ،فق ــد
ك ــانـت عـملـي ــة ن ـشـ ــر ( )500000رجل
علـى حـدود الكـويت كـافيـة الن نفهم
م ـ ــدى ج ـ ــدي ـ ــة ام ـ ــريـك ـ ــا ح ـ ــول ه ـ ــذه
املسألة ..وكان صدام حسني قد أدرك
ذلــك ـب ـ ـ ــدوره ،فـ ـ ـ ــأرسـل ع ــن طـ ـ ـ ــريـق
ريتـش ــارد بي ــرل اقتــراحــاته ســراً الــى
واشنطـن باملوافقـة على كل مطـالبها
مق ــابل زوال اخلـط ــر عـنـه لكــن ذلك
لم يـؤد الـى نـزع فـتيل األزمـة خـاصـة
وان احمليطـني بالـرئيس بـوش اشاروا
عليه بـأال يأخـذ تلك الـقضيـة بعني
االعـتبــار ..يف تلـك الفتــرة ،اقتــرحت
اي ـ ــران ب ـ ــدوره ـ ــا تـعلــيق أن ـ ـش ـطــته ـ ــا
النووية كدليل على حسن نواياها!!
والـيــوم يـصـبح الفــشل األم ــريكـي يف
ال ــع ـ ـ ــراق مـالذاً حـقـ ـيـق ــي ـ ـ ـ ـاً وحـجـ ـ ـ ــة
لطهـران بعد ان أدرك االيرانـيون بان
الكــونغــرس لن يــسمح جلــورج دبليـو
ـب ـ ــوش يف ظل ال ــظـ ـ ــروف الـ ـ ــراهــنـ ـ ــة،
مبهـاجمـة ايـران ،والــدليل علـى ذلك
ان اخل ـطـ ــاب األمـ ــريـكـي يف مـجل ــس
ض ـ ـ ــد ال ــبـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـج ال ــن ـ ـ ــووي
األم ــن ـ
اإلي ـ ــرانــي لــم يـكــن لـه نفـ ــس ال ـثـقل
ال ـس ــابق الن ام ــريكــا مــدركــة متــام ـاً
ـع ـ ــدم ح ــصـ ـ ـ ــولهـ ـ ـ ــا علـ ـ ــى امل ـ ـ ــوافقـ ـ ــة
باستخـدام القوة العـسكريـة ،واالسوأ
مـن ذلك هــو مـط ــالبــة ايــران بـثالثــة
أض ــع ـ ـ ــاف ثـ ـم ــن الـ ـب ــتـ ـ ـ ــرول والـ ـ ـ ــذي
س ـت ـ ـســتف ـي ـ ــد مــنه اي ـ ــران لــتغ ـ ــذي ـ ــة

ترجمة /عدوية الهاللي
رينو جيرار
طموحـاتها اإلقليـمية عـسكريـاً ،وها
هــو حــزب اهلل يــوزع امــوال الـبـتــرول
االيــراني علـى مقـاتلـيه يف النــاحيـة
اجلنوبية لبيروت بكرم واضح.
لق ــد خ ــرج االمـ ــريك ــان مـن الـ ــوضع
القـوي الـرادع الـذي كـانـوا يـتبـاهـون
به بعـد اقـدامهم علـى غـزو واحتالل
العـ ــراق يف العـ ـشـ ــريـن مـن آذار عـ ــام
 ،2003فلــم يـك ـ ــون ـ ــوا بح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ــى
التـوسل والتحـريض للحصـول على
موافقـة مجلس األمـن التابع لهـيئة
األمم املتحـدة لتـنفيـذ نـوايـاهـا ،ويف
ـت ـ ـ ـ ــاريـخ األمم ،تـ ـبـق ـ ـ ـ ــى األخ ـ ــط ـ ـ ـ ــاء
الف ـ ــردي ـ ــة أك ـث ـ ــر ض ـ ــرراً دائ ـمـ ـ ـاً مــن
األخطاء اجلماعية !!
يف مـا يـخص فـرنـسـا ،فـهي ال تعـرف
ان كـان عليهـا الشـماتـة بتـدميـر قوة
اال قناع األمريـكية ذلك ان الواليات
ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ـه ـ ــي حــلـ ـ ـ ـيــف صــعـ ـ ــب
امل ـ ـ ـتـ ـ
ـ
ومتعجرف احيـاناً ،لكنها حليف مع
ذلـك وهـي الـ ــوحـيـ ــدة القـ ــادرة علـ ــى
ـري ـ ـ ـ ــر بـع ـ ــض الـق ـ ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي
مت ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
حتتاجها فرنسا يف مجلس األمن..
وهـ ــك ـ ـ ـ ــذا ،يـعـل ــن الـق ـ ـ ـ ــرن احل ـ ـ ـ ــادي
والع ـشــريـن عـن نفــسه كقــرن خـطــر
تـت ـ ــازعه املـنـ ــافـ ـسـ ــات وال ـصـ ــراعـ ــات
ال ــديـنـيـ ــة والع ــرقـي ــة وال ـسـي ــاسـي ــة
واالقتـصــاديــة ،ل ــذلك فهــو بحــاجــة
الـى شــرطي عــاملي وطـاملـا ال متـتلك
هـيئــة األمم املتحـدة حـسـبمـا يـدعـو
مـيثـاقهـا قـوة عـسكـريـة رادعـة تقـوم
بــدور هــذا ال ـشــرطـي ،تـظل ام ــريكــا
متـارس نفـس الـدور سـواء رضـينـا أم
ابينا!!
عن /لوفيغارو الفرنسية

وهـ ــو االيـ ــرانـي الـ ــوحـيـ ــد الـ ــذي
يـتح ــدث بقــوة حــول ال ـسـيــاســة
اخل ــارجيــة قــائالً بــان ايــران قــد
جـ ـ ـرّبــت تـعلــيق الــتخـ ـص ـيــب يف
مفـاوضاتها املبكرة مع األوربيني
ولــن تقـ ــوم بـ ــذلـك ثـ ــانـيـ ــة ابـ ــداً
واضاف:
قـ ـ ـ ـ ــائـالً -:اذا لـ ــم جنـ ـ ـ ـ ــرب ذلــك
اخلــط (تعلـيق الـيــورانـيــوم ملــدة
سنـتني) نكـون قـد وجهنـا النقـد
ال ـش ــدي ــد ألنف ـسـن ــا الـي ــوم ،ام ــا
اليــوم فــاننــا سنــستــأنـف عمـلنــا
بإرادة قوية).
وماذا بعد؟ يناقش املسؤولون يف
إدارة ب ــوش م ــوضـ ــوع دفع اي ــران
ثـمـن االسـتـمــرار يف بــرن ــامجهــا
ال ــنـ ـ ـ ــووي مـ ـتـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة جـ ـمـ ـيـع
الـتح ــذي ــرات املـ ــوجهـ ــة له ــا مـن
وكـالة الطـاقة النـووية الـدولية،
وقد وعدت روسيا والصني بدعم
بع ــض الـعق ـ ــوب ـ ــات ض ـ ــد اي ـ ــران
واعتقـد بانهمـا سيواصالن ذلك
ال ــدعـم وهـن ــاك تـض ــامـن ع ــاملـي
ح ـ ــول اي ـ ــران وتلـك أم ـ ــور أك ـث ـ ــر
اهـميــة مـن تفــاصـيل العقــوبــات
ضد هـذه الدولـة ،وان الفشل يف
معــاقبـة طهـران مع أمـور أخـرى
ســوف تق ــوض (الب ــراجمــاتـيك)

اإليـراني الذي يفضل التفاوض
عل ــى الـعق ــوب ــات وسـيـبـني ه ــذا
ال ــوضع ب ــان طهــران ب ــإمك ــانهــا
حتـدي الغرب والسير معه أيضاً
وذلك هـو أسلـوب احمـدي جنـاد
يف التعامل مع هذه األمور.
ففـي ال ــوقـت ال ــذي ت ــرغـب فــيه
إدارة ب ـ ـ ــوش رســم خـ ــط احــم ـ ـ ــر
واضح أمـ ــام طه ــران جن ــد ه ــذه
اإلدارة ج ـ ــاه ـ ــزة حلفــظ الـب ـ ــاب
مفتـوحـاً للحـوار وهنـاك إميـاءة
مهـمـ ــة يف اإلعالن ه ــذا ال ــشه ــر
بــان الــواليــات املـتحــدة سـت ــرفع
الـعقـ ــوبـ ــات للـ ـسـمـ ــاح لـ ـشـ ــركـ ــة
أم ــريكـي ــة بــتجهـي ــز قــطع غـي ــار
إلصالح مـدينـة إيرانـية ،وهـناك
اشـارة أخـرى جـاءت عـن مسـاعـد
وزيــر الــدولــة نـيكــوالس بـيــرنــز
والــذي قــال يف األسبــوع املــاضي
ان احلوافـز األمريكيـة األوروبية
إليــران كـي تتــوقـف عن بــرنــامج
الـ ـتـخ ـ ـصـ ـي ــب سـ ـتـ ـبـق ـ ـ ــى عـل ـ ـ ــى
الـط ــاول ــة ب ــرغـم رفــض طه ــران
االنـضمـام الـى املفـاوضـات .وقـد
دعـا بيرنـز لزيـادة دراماتـيكية يف
الـتبـادالت مع ايـران وخـاصـة يف
مـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـعـ ـ ـمـل وامل ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـج
األكادمييـة والرياضـية والفنون.

وقــد قــدم بــوش (لـي) تعقـيب ـاً يف
ذلـك الـلقـ ـ ــاء ق ـ ـ ــائالً :اذا كـ ـ ــانــت
االدارة جـ ـ ــادة حـ ـ ــول ال ـت ـبـ ـ ــادالت
تلـك فعلـيهــا إلغــاء الـتحقـيقــات
الـسخـيفــة الـتي جتــري من قـبل
قــسم اخلــزانــة حــول مــا إذا كــان
فـ ـ ــريق ك ـ ــرة الـ ــسل ـ ــة األم ـ ــريـكــي
سـيـلعـب مـع الف ـ ــرق اإلي ـ ــرانـي ـ ــة
واعتبـار ذلك انـتهاكـاً للمقـاطعة
األمريكية ..يا للحزن اجليد؟
متـتلك امــريكـا يف الـوقـت نفـسه
غمـوضـاً سيـاسيـاً اجـنبيـاً خـاصـاً
بهـا وهي تصارع بذلك الصندوق
االس ــود يف الق ــرار املـتخ ــذ داخل
طه ــران ،وذلـك واضح مـن خالل
اتصاالت أجـراها وزير اخلـارجية
األمـريكيـة األسبق جيـمس بيـكر
مع ال ــدبل ــوم ــاسـيـني اإلي ــرانـيـني
وال ـ ـس ـ ــوريــني ح ـ ــول االس ــتق ـ ــرار
داخل العراق.
هل ســيفــتح بـيـكـ ــر قـنـ ــاة لإلدارة
األمـريـكيــة؟ وهل أمــريكــا تنـشـد
وبهــدوء امل ـســاعــدة اإليــرانـيــة يف
أوضــاع العــراق احل ــالي ــة؟ نتــرك
تلك احلـيرة والـلغز الـى العلـماء
يف طهران .
عن /نيوزويك

بــــــوش وجـــــــوالته االنـــتخــــــابــيــــــة
نادية فارس
ومن املـوضـوعـات التي طـرحت
ضـمـن جـ ــدول اعـمـ ــال احلـ ــزب
اجلـمهـوري لـلمــرحلــة املقـبلـة،
ـض ـ ـ ـ ـ ــرائـ ــب ،والـ ـ ـ ـ ـ ــزواج بـ ــني
الـ ـ ـ ـ
الشواذ.
وكـان الـرئيـس بـوش قــد ابتعـد
عـن مـن ــاسـب ــات ع ــامـ ــة تخــص
هـ ـ ــذه االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات مقـ ـصـ ـ ــرا
ح ـض ـ ــوره عل ـ ــى ع ـ ــدد مح ـ ــدود
م ــنهـ ـ ــا تخ ــص م ـ ـس ـت ـث ـمـ ـ ــريــن
مـع ـ ـي ـ ـنـ ــني ض ـ ـمـ ــن س ـ ـي ـ ــطـ ـ ـ ـ ــرة
محكمة.
وج ــاءت ج ــول ــة ي ــوش ه ــذه يف
ال ــوقت الــذي يع ــاني فـيه عــدد
مـن اجلـمهــوريـني االعـضــاء يف
يف جولته
الدعائية للحزب الك ــونكــرس بع ــدم االطمـئنــان
اجلمهوري ،طاف حـت ــى يف ال ــوالي ــات الـتـي تع ــد
محـ ـس ـ ــوب ـ ــة مل ـصـلحــتهـم مــثل
الرئيس بوش بعدد من
تكساس.
املدن ،محاوال احلد من
ويف ـال ـ ـ ــوق ــت نـف ـ ـ ـسـه يـحـ ـ ـ ــاول
حتديات احلزب
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــون فــتح آف ـ ــاق
جـديــدة لهم وتــوسيع مجـاالت
الدميقراطي يف
انـ ـش ـطــتهـم ،شـ ــراء االعالنـ ــات
االنتخابات النصفية،
وقد استمرت هذه اجلولة االولــى الـتلفــازيــة ملـصلـحتـهم
يف ك ـنـ ـس ـ ــاس ،ويف مق ـ ــاطع ـ ــات
اكثر من اسبوع توقف
انـتخابـية اخـرى ،كانـت تسجل
خاللها عند تكساس،
خ ـ ـ ــارج ن ـ ــطـ ـ ـ ــاق
ـس ـ ـ ــابـق ـ
يف الـ ـ ـ ـ
جورجيا ،نيفادا ومونتانا ،تناولهم.
القى فيها خطابات عدة ويحتـاج الدميقـراطيـون الفوز
بـستـة مقـاعـد للـسـيطـرة علـى
لرفع معنويات اعضاء
مـجلــس ال ـشـي ــوخ ال ــذي يـبـلغ
احلزب التي
عــدد اعضـائـه  100عضــو ،وهم
تراجعت يف
يف حاجـة ايضا الـى  15مقعداً
االشهر االخيرة.
للسيطـرة على مجلـس النواب
الــذي يـبلغ عــدد اعـضــائه 435

عـضــواً .وقــد اكــدت الـتحلـيالت
ان بـامكان الدميقراطيني الفوز
بـ 35مقعداً.
أم ـ ــا اجلــمه ـ ــوري ـ ــون ف ـي ــضع ـ ــون
آم ـ ـ ــالـه ــم ع ــل ـ ـ ــى ـق ـ ـ ــوة اجلـهـ ـ ـ ــاز
ـ
االنتخـابـي لهم لـلسـيطـرة علـى
عـدد من املراكز االنتخـابية عبر
الــبالد ،بـيـنـمـ ــا حـ ــاول مـن ـظـ ــرو
احل ـ ـ ـ ــزب اب ــع ـ ـ ـ ــاد االذهـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
ـ
احلرب يف العراق.
ويف خـالل االس ـ ــب ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاض ــي،
حـاول بــوش عبـر جــوالته إقنـاع
الـشعب االمــريكي بـأنه سـيبقـى
ال ــرئيــس االكثــر أمــان ـاً يف عهــد
يـتسـم باالرهـاب ،وهذه اخلـطوة
نحـ ـ ــو اق ـنـ ـ ــاع ال ـنـ ـ ــاخ ـبــني بـ ـ ــأن
للرئيـس استراتـيجية تقـود الى
الـن ـصـ ــر كـ ــانـت يف حـ ــاجـ ــة الـ ــى
املـزيد من الفعل ،اذ جـاء حسب
استفتـاء اجرته الـنيوز ويك ،ان
التأيـيد لسياسته قد ارتفع الى
ن ـسـب ــة  %37وك ــانـت الـن ـسـب ــة يف
السابق تبلغ .%29
وه ـ ــذه ال ـن ـ ـس ـب ـ ــة الـ ـض ـئــيل ـ ــة يف
ارتـفاع نـسبـة املؤيـدين لـسيـاسة
بـ ـ ــوش يف الع ـ ــراق لــم ت ـنـجح يف
جــذب اجلـمهــور احملتـشــد حــول
احل ـ ـ ـ ــزب ـال ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراط ــي ،ويف
ـ
استفتاء النيوز ويك ،اعلن %50
ـش ـ ـ ـ ــارك ــني رغـ ـبـ ـتـه ــم يف
م ــن ـامل ـ ـ ـ ـ
سيـطــرة احلــزب الــدميق ــراطي،
يف حـني ح ـصـل اجلهـ ــوري علـ ــى
نسبة .%35
عن –الغارديان

