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POSITIONS

طـ ـبـق االصـل

بعد استعادة السيادة العراقية

ما تأثريها على العامل العربي
والسياسات االمريكية؟

مؤيد نعمة

ما هـو السبب وراء مغـادرة اليهود الفـرنسيـني اىل اسرائيل؟
بقلم :جوزيف بريكر
يهـــاجـــر اكـثـــر الـيهـــود
الفـرنـسـيني اىل اســرائيل
ويــــشــرتون ممــتلـكـــــات
كـمالذات ممكنـة وينـاقش
االسـرائيليون والفـرنسيون
فـيمـا اذا كـان هــذا املنحـى
جـاء نـتيجـة التـصعيـد يف
اهلجمـات املعادية لـلساميني
او انـه احنـــــــــراف دوري.
فـالـوكـالـة اليهـوديـة وهي
هـيـئــة شـبـه حكــومـيــة
ومـسـؤولــة عن اسـتقـرار
املهــاجــريـن يف اســرائـيل
ذكــرت بـــأن اهلجــرة قــد
تـضـــاعفـت بـني الـيهــود
الفرنسـيني منذ العام 2002
حـــيـــث وصـل اىل ()2000
شخـص كل سنـة يف الـوقت
الــذي كــان عـــددهم قـبل
ثالث سنوات يصل اىل االلف
فقط خالل العام .ويف نفس
الـوقت جنـد فيه ان اهلـجرة
الدولية لليهود يف باقي دول
العـامل قـد تـراجعت حبـدة
خالل فرتات العـنف العربي
االسرائيلي.
(مايكل جـانكلوتز) الناطق
الـرمسي للـوكالـة اليهـودية
قال بـأنه نتيجـة للهجـمات
ضد اليهـود يف فرنسا خالل
الـسنــوات الثالث املــاضيـة
فـالعـديـد مـنهم وخـاصـة
اولئك الذين ميـيزون بنوع
املالبـس بــدأوا يــشعــرون
بعــدم االرتيــاح وان اكثـر
هذا التوتر يكثر يف ضواحي

الطبقة العـاملة من باريس
حيث يكثر املزج والتداخل
بني اليهود واملسلمني .وقال
هذا الناطق ايضاً :لو شعروا
بعـدم االرتياح فإن اسرائيل
هـي املكـان الــذي حيلمـون
بالقدوم اليه.
وان بعــــض القــيــــــادات
اليهـودية يف فـرنسـا ذكرت
بأن الـوكالة اليهـودية كانت
قـد ارسـلت مجـاعــات من
مل
(املـبعـــوثـني) إلعـــادة ّ
اليهود إلرساهلم اىل اسرائيل
وقد نفت الوكالة هذا القول
قــائلـة بـأن لــديهــا نفـس
الطـاقم واملكون من مثـانية
مـواقع جتمع وانهم نادرًا ما
حياولون اقناع اليهود الذين
يـفكـــرون بــــاهلجـــرة اىل
الـواليــات املتحـدة او كنـدا
بــإعـتبــار اســـرائيـل هي
البديل هلاتني الدولتني.
يف فـرنـسـا يـوجـد مـا بني
مخـســة آالف اىل ستـة آالف
يهودي وهو االكرب بني يهود
اوربــا عمـومـاً .امـا سـفري
فــرنـســا لــدى اســرائـيل
(جـريارد ارود) فقـــد لعـب
دورًا يف عملية تدفق اليهود
اىل اســـرائـيل  .جـــاء ذلك
خالل لقــاء صحفي اجـري
مـعه ذاكــــرًا ان عــملـيــــة
اهلجرة هـي قضيـة دورية.
وذكـــر ايـضــــ ًا انه وخالل
(الــسـنــوات الــذهـبـيــة)
لالسـتقــرار الــذي حـصل
عـقب اتفــاقيـات (اوسلـو)

بـني الـفلـــســطـيـنـيـني
واســرائـيل كــانـت هنــاك
سنني ارتـفعت فيهـا نسـبة
املهـــاجـــريـن الـيهـــود اىل
اسـرائـيل حيــــــث وصلت
اىل ( 1800شخص) يف احـدى
الـسنني .قال الـسفري واصف ًا
هــذه اهلجــرة انهــا تــدفق
وليـس هروبـاً .وذكر ايـض ًا
انه كـانـت هنـاك حـوادث
معاديـة للساميـة يف ايطاليا
وبلجـيكــا ولـكن فــرنـســا
جلبت االنتباه لـزيادة عدد
اليهـود فيهـا ،واضاف ايـض ًا
ان اكثر اهلجمات احلالية قد
نفـــذت من قـبل مــسلـمي
مشــال افــريـقيــا نتـيجــة
غـضـبهـم مـن معـــاملـــة
اسـرائـيل للفلــسطـينـيني
وليـس هلا صـلة بـاالحداث
التـارخييـة لفـرنسـا وضـد
الـســـاميــة مـثل قــضيــة
(وريفوس) وتعاون حكومة
(فيتشي) مع النازيني.
كان عـدد اهلجمـات مبثـابة
االســاس للـتقــريــر الــذي
اعـدته الـشهـر املـاضـي عن
حالة اليهـود يف العامل جلنة
من معهد ختـطيط سيـاسة
الـيهـــود والـيت يـرتأسهـــا
(ديـنيـس روس) الـوسـيط
االمـريـكي املعـروف وملـدة
طـويلـة يف الشـرق االوسط،
حيث قال يف مؤمتر صحفي
انه علـى اسرائـيل التعجيل
يف سـيــــاســـــاتهــــا حنــــو
الفلـسطـينيني وجـعل هذه

الــسيــاســات تــدوي داخل
(الـدايـسبـورا) ثـم انتهـاج
خـط تعـاون افـضل مع مـا
تقـوم به احلكـومة.الـيكس
لوسكي ( 44سنة) وكيل ذات
منـزلـة رفيعـة يف مـدينـة
القدس قال بأن يهود فرنسا
قـد اشرتوا الف شقـة خالل
العـام يف غـضــون العــامني
املاضيني مقارنة مبئة شقة
اشـرتوهـــا خالل الـثالث او
االربـع سنــوات املـــاضيــة.
وقـــال ايـضـــ ًا ان زبـــائـنه
يـــشـرتون الــــشقـق ألجل
االجـازة او حــدوث اعمـال
عنف يف فرنسا ضدهم ،وان
عـمليـات شـراء كهـذه قـد
هدأت حـني ارتفعت قيـمة
(اليـورو) امـام (الـشـيكل)
جــاعلــة مـن املــســاومــة
االسـرائـيليــة ذات منـزلـة
عالية .واضـاف ايضاً :ولكن
اذا مل يكـن هنـــاك اعمــال
مـضــادة للـســاميــة داخل
فـرنـسـا فـلن يكـون هنـاك
شراء.
(جـيم سـبلــر) ( 42سنــة)
اورثـودوكــسي يهــودي من
باريس هاجر مع عائلته يف
آذار عـام  2003واشرتى شقة
مبــبـلغ ( 400.000دوالر) يف
القــدس واسـتمــر يف ادارة
حملــة لـبيـع االقمـشــة يف
بــاريس.قـال :بـأنه يـشعـر
منـذ فرتة طـويلـة بـالعـداء
للــســامـيـــة الكــامـن مـن
اجملــاوريـن وان مــوجــات

اهلـجمــات الـيت يقــوم بهــا
املسلحون قـد عززت قراري
بـاهلجــرة .ثم اضـاف وهـو
يـشـري اىل القـلنـســـوة اليت
يـرتـديهـا علـى رأسه( :انك
تـشعـر بــأنك شخـص غري
مـــرحّـب بـه ،وال ميكــنك
ارتـداء هـذه الـقلنـسـوة يف
بـاريـس ألنهـا امـر خـطري
جــداً).سبلـر هـو ابن احـد
النـاجني من خميّـم اعتقال
(بوخندوالد) قال بأنه قبل
عـدة سنــوات اشتكـى احـد
جــريانـه مــن عـالمـــــــة
(ميــزوزا) واليت تــشري اىل
ممـــرات (تـــورا )Torah
وطـلب مـنه ان يـنقلهــا اىل
داخل مـــسـكــنه وعــــدم
عرضها على الباب.
ويقــول ايـضــاً :ال ميكـنين
تــربيـة اطفــالي يف بـيئـة
اشعر بالعداء للسامية كامن
فيهـا وهي اسـوأ من العـرب
الــذين يـصـرخــون دائمـ ًا
(يهودي قـذر) واضاف ايض ًا
(مـع العرب حنن نعلم بـأننا
نعيـش مع اعدائنـا وندرك
مـا الـذي سـيحـدث ومـاذا
نتـوقع).العلمـاني الـيهودي
فيليب بن ساسون (48سنة)
وهــو صــانع افالم وصل يف
تشــرين الثـاني املـاضي اىل
القـــدس ويعـــرض عـــدة
اسبـاب شــائكــة هلجــرته،
حيـث قال بأنه وجد احلياة
السياسـية الفرنسية ال تثري
محـاسته االيـديـولـوجيـة

بـنفــس الـطــريقــة الـيت
قدمتها اسرائيل .لكنه ذكر
بأن احساسه املادي كان اقل
بــسـبـب عـــدم ارتـيـــاحه
للـتغـطـيـــة االعالمـيـــة
املشـوهـة إلســرائيل داخل
وسـائل االعالم الفـرنسـية.
وقـــد جـــاء اىل اســـرائـيل
لتــأسيــس حمطــة اخبـار
فضائيـة تلفزيونية كمنفذ
اخبـاري حـول اسـرائيل يف
فـرنـسـا.امــا (ارود) سفري
فرنـسا لـدى اسرائـيل قال
بأن حكـومته قـد خفضت
التجـاوزات واالسـاءات ضـد
الــيهــــود مـع القــــوانـني
الـصـــارمـــة ضـــد العـنف
العنصـري ومحايـة املواقع
الدينيـة ومن خالل برامج
الدراسـة لتشجيع الـتسامح
بني القوميـات املختلفة.اما
(كـوليـت اختيـال) رئيـسة
جلنــة اهلجــرة الربملــانيـة
االسـرائيلـية ونـائبـة سفري
اسـرائيل السابقة يف باريس
فقــد قــالت بــأنهــا تــشك
بـوجـود هجـرة مجــاعيـة
ليـهود فـرنسـا وذلك لـعدم
عـرض اســرائيل اعـانـات
مـاليـة مالئمـة او تقـديم
تـرتيبـات مـنظمـة تـسمح
بهـجرة هـؤالء اليهـود .هذا
او ًال وثـاني ًا انهـا تقول بعدم
تــوقعهــا (انفالتــ ًُا امـنيــ ًا
كبريًا يف فرنسا).
عن انرتناشينال هريالدتربيون
ترمجة :عمران السعيدي

جون هيوز
صورتان خياليتان تتحركان امامي
عقب تسلـيم السلـطة اىل احلكـومة
العراقية املؤقتة هما:
االوىل كانت عـن مالحظة الـرئيس
بــوش واليت رمسهـا بـدون عنـايـة
حـني قال( :لـندع احلـرية تـسود)
عـقب الــرســالــة اليت بـعثـتهــا له
كونداليزا رايس اثناء اجتماع حلف
النـاتــو يف اسطـنبــول ختربه بـان
التسليم للسلطة قد مت االن.
اما الصورة الثانـية فكانت بعد يوم
مـن تسليم السلطـة توضح امرأتني
تعـمالن يف احملـــامـــاة داخل وزارة
الكهـرباء يف بغـداد يتسم وجهـاهما
باحليويـة والنشاط واملتعـة لديهما
وهو الدليل على ارتياحهما للوضع
اجلـديد اذ تقـول احداهمـا( :حتى
الـعمل هــذا اليــوم له طعـم مجيل
بــرغـم ان االمـــريكــان مــازالــوا
مسـيطـرين ولكـن ستكـون هنـاك
انتخابات قريباً).
اذن علينا ان نأمل بان هذه السيادة
ستكون بـشرى خري الشيـاء قادمة.
فالعراقيون االن احرار من استبداد
وظـلم عهد الطـاغية صـدام حسني
والـذي اسـتمـر طــويالً .ولـديـهم
الفـــرصـــة االن للـــدخـــول حنـــو
الدميقراطية وقـد يتخبطون اثناء
سريهم حنـوهـا ولكنهـا يف النهـايـة
ستحـصل .وليـس بـالـضـرورة ان
تكـون شبيهة بدميقـراطية الغرب.
العـراقيــون االن يسـيطـرون علـى
مـقدّراتهم.فـرئيس الـوزراء احلازم
أياد عالوي قد حترك بسرعة جللب
صدام حسني مع الكـبار من اتباعه
امام حمكـمة عراقية لتـأكيد سلطة
احلكومة القوية.
مثل هـذه احلـركـة جــاءت لتكـون
ملــصلحــة كـريي خـصـم بــوش يف
االنتخـابات الـرئاسـية والـذي دعم
احلرب يف العراق ،فقد اعرتض على
ادارة بـوش هلا بعـد انتهـائها ،واالن
يبـدو ان الرئيس بوش قد امت اكثر
طلبـات السـناتـور كريي .وقـد أشار
اىل الـرغبة يف ارسـال قوات اضـافية
مــن اجل حفـظ االمـن وتــدريـب
الكــوادر العــراقيــة وحـصل هــذا
املوقف علـى دعم االمم املتحدة مع
الـطلـب اىل حلف مشــال االطلــسي
للمـسـاعـدة يف اعـادة انـشـاء قـوات
االمن العـراقية وتـدريبهـا الستالم
مهامها كاملة.
يف هـذه احلـالـة مـا مل يتـقبل كريي
مــوقف (رالف نـادر وهــوارد وين)
والـذي ينتـقد الـسيـاسة يف الـعراق
والــذي ســوف يـبعـــد النــاخـبني
املـركـزيـني ،سيفقـد الـسـينـاتـور
طريقه يف القضية العراقية.
مع كل مـــا سـيحــصل وراء هـــذه
املواجهـة يف االنتخـابات الـرئاسـية
االمـريـكيـة فــان االهم يف قـضيـة
العـراق هـو مــا هيّــة التـطـورات
احلاصلة يف هـذا البلد خالل االشهر
القليلـة القادمة وما تعنيه بالنسبة
للعامل العربي.

ومـن املبكـر جـدًا القـول ان العـراق
سيكـون مـبعث اهلـام حنـو االصالح
والـدميقراطيـة يف الشـرق االوسط،
والعــامل االسالمي ،ولـكن الـضغـط
حنو اعادة االصالح آخذة يف املسري.
ففي اسـطنبول خالل الشهر املاضي
ث الرئيـس بوش االمم العـربية
حـ َّ
واالسالمـيــــة حنــــو (ادراك سـري
االحـداث يف العــراق واالبتعــاد عن
املمارسات القمعية وحذّر أيض ًا قادة
الـشـرق االوسـط مبن فـيهم بـعض
اصــدقــاء الــواليــات املـتحــدة ان
يتجـنبـوا (دائـرة الــدكتـاتـوريـة
والتـطـرف ،فـالـشعـوب احلـرة ال
تـعيش يف ركـود ال ينتـهي وتغلي يف
حالـة غضـب عارم ومـندفعـة حنو
االستيـاء ثم العـنف) .ويف النتـيجة
فان علـى العرب واملسـلمني انفسهم
ان جيلـبـــوا االصالح اىل اراضـيهـم
فهنــاك الكـثري مـن النـاشـطني يف
بعض الـبلدان الـعربيـة مثل مـصر
والـسعـوديـة والــذين يـطــالبـون
بــالتغـيري يف بلــدانهم .وقـد كـتب
بعـض االكادمييـني العرب صـراحة
اىل االمـم املـتحـــدة حـــول االثـــار
الـسلـبيـة للـقمع الــسيــاسي علـى
اقتصاد بلدانهم.
مـن جهــة اخـــرى ابلغ الـــرئيـس
الرتكي امحـد جنـدت سيـزار وزراء
خـارجيـة الـدول االسالميـة خالل
مـؤمتــر القمــة االسالمي الـشهـر
املـاضي بـأنـه من احليـوي ان تقـوم
الــــدول االسالمـيـــة بـتــســــريع
االصالحـات الــدميقــراطيـة لـكن
الـقنـاعـة االخـالقيـة والـسلـطـة
االقتصادية للدول الغربية جيب ان
تـكون جـزءًا من هـذه العملـية وان
خـطـــة اصالح الــرئـيــس بــوش
وادارته حنـو الـشــرق االوسط قـد
جــاءت بــرد فـعل سلـيب من قـبل
العـديـد من قـادة العـرب وخـاصـة
الــرئيـس حـسـين مبــارك .وقــد
انتقـدت هـذه اخلطـة بـاعتبـارهـا
ال وطريقـة جائـرة ،وجاء رد
تطـف ً
الــرئـيــس مـبــارك حـــادًا علــى
اعـتـبـــارهـــا حمـــاولـــة لعـــرض
االصالحــات الــدميقــراطيــة من
اخلـارج وهي انتهـاك لسيـادة الدول
العربية.
ويف قمة الدول الثماني خالل الشهر
املاضي عرض الـرئيس بوش خطة
التغيري واليت تتضمن حوارًا موسع ًا
مـع الدول الـعربـية وبـالتعـاون مع
جهود االقطار االوروبية ومؤسسات
اخرى والرتكـيز القوي على التطور
االقـتـصـــادي كعـنـصــر اســاسـي
لالنـتقال اىل االصالحات السياسية.
اذن اآلمال اآلن يف الـرؤيا اجلـديدة
خلطــة االصالح تكـون مـرتـبطـة
بفـصول املـشاركـة اكثـر من اعـباء
االستعـمار اجلـديد او ضـرائبه كي
تكون اكثـر قبو ًال من القادة العرب،
فـالفـرصـة مـوجـودة اآلن وعلـى
العرب اقتناصها.
كريستيان ساينس مونيتور
ترمجة -عمران السعيدي

برغم خطة االنسحاب أحادي اجلانب من غزة

الـبــــؤر االسـتـيــطــــانـيــــة التــــزال تـكـرب

بقلم بني لينفيلد
وســط اراقــــة الــــدمــــاء مـن
اجلـانـبني وخـطـط اسـرائـيل
باالنـسحاب من غـزة من طرف
واحـد ،تـراجـعت من الـذاكـرة،
خطـة سالم يف الشـرق االوسط
تــسمــى خبــارطــة الـطــريق.
كـخطـوات حنـو الـسالم ،البـؤر
االسـتيطـانيـة االسـرائيليـة يف
كيفات هاتامار وعشرات اخرى
من البـؤر االستـيطـانيـة اليت
انــشئـت خالل واليـــة رئيـس
الــوزراء أريل شـــارون من دون
حـصــر هلــا علــى الـتفــويـض
احلكـومي الـرمسـي واليت جيب
ازالتهــا من قـمم تالل الـضفـة
الغربية.
لـكن مـع احتـضــار خــارطــة
الـطــريق وتــركيـز االهـتمـام
الـدولي على االنـسحاب احملتمل
مـن غـــزة ،حتـــولـت كـيفـــات
هـاتامـار والبـؤر االستيـطانـية
االخـرى يف الـضفــة الغــربيـة
خبطـوات مطردة اىل جمـتمعات
دائمية وتـرسخت على خرائط
اســرائيل املــستقـبليــة ،واليت
سـتتــضمـن رقعـــ ًا كبـرية من

املقاطعات احملتملة واليت ينظر
اليهــا الفلـسـطيـنيـون كـقلب
الراضي دولتهم املستقبلية.
بـاالضـافـة اىل ذلك فــان انشـاء
اسـرائـيل (سيـاجـ ًا أمـنيـاً) يف
الضفة الغربية ،أمر يقول نقاد
املـستـوطنـات انه سـوف يعقـد
عـملـيـــة الــسالم( .الـصـــورة
احلقـيقيــة ان أي شيء ال يـتم
اخالؤه فانه سـوف يكرب) يقول
درور أتـيكـس ،الــذي يـــراقب
املستـوطنات نـيابة عـن حركة
السالم االن .يقول أتيكس ان 48
بؤرة اسـتيطـانيـة مت انشـاؤها
بعد أيار  2001ال تـزال يف مكانها
وكلها مأهولة تقريباً ..ويضيف
ان من  26بــؤرة استـيطــانيـة
ازيلـت منــذ اعالن خــارطــة
الـطــريق ،فقـط مخــس منهـا
كانت مأهولة.
ولكـن مسـؤو ًال حكـوميـ ًا كبريًا
يقـــول انه مت ازالــة  80بــؤرة
اسـتيطـانيـة ،وهذا الـرقم اكرب
من جمـموع البؤر االستـيطانية
اساس ًا طبق ًا حلركة السالم االن.
ان اهلـــدف املـعلـن خلـــارطـــة
الطـريق هو دولـة فلسـطينـية

قـادرة علــى احليـاة جـنبـ ًا اىل
جنـب مع دولة اسرائيل حبدود
آمنـة .اشتكـى الفلـسطـينيـون
ومنــذ فرتة طـويلـة ان تـوسع
املستوطنات سوف يضعف قدرة
الـدولـة املقرتحـة علـى احليـاة
وذلك بـتقليل مـساحـة اراضي
الدولـة املسـتقبليـة وتقسيـمها
اىل واليات (كانتونات) .مل ينفذ

الفلـسطـينيـون االصالحـات يف
االجهـــزة االمـنـيـــة والـــذي
اشـرتطت خــارطــة الـطــريق
اجنازه.
بعـد ان التقـى سيلفـان شـالـوم
نــظـريه االمــــريـكـي وزيــــر
اخلــارجيــة كــولن بــاول عرب
االخـري علنـ ًا عـن (خيبـة أمل)
حول ما أمسـاه بالتقدم البطيء

الزالــة البــؤر االستـيطــانيـة
االســـرائلـيـــة .ولكـن مـــوقف
واشـنطن يعتمـد على مـا تراه،
تقـول اسـرائـيل انهـا حـصلت
عـلى املوافقـة االمريكيـة لبقاء
قـسم من البـؤر االستيـطانـية
كـمـــا هـي ،شـيء ال تــنكـــره
الــواليــات املـتحــدة( .حنـن ال
خندع او نكـذب) يقول مسؤول

اســـرائـيلـي كـبـري (قـــدمـت
اســرائـيل للــواليــات املـتحــدة
قـائمـة كاملـة بامسـاء  28بؤرة
استيـطانـية غـري مرخـص بها
وقدمنا تعهدًا بانها ستخلى ،اما
سبـب كون العديد مـنها ماتزال
على حاهلا فهـو بسبب قرار من
احملكـمة العليـا بتأخري االخالء،
وحنـن جيـب ان نقـبل قــرارات
احملـكمــة) .يـضـيف املـســؤول
الـرمسـي الكبـري انه من وجهـة
النظر االسرائيلية ،فان التأخري
لن يـسيء للفلسطينيني (انها ال
تعين مـسـألــة حيـاة او مـوت
بــالنــسبــة هلم ،ازالــة البــؤر
االستيـطانـية سـوف لن يـؤثر
بـأيـة طــريقــة علـى ظـروف
حيـاتهم البـائسـة اليت فـرضها
يـاسـر عـرفـات علـيهم).تقـول
حـــركـــة الــسـالم االن انه مت
تفكيك ثالث بـؤر استيطـانية
خالل الـشهرين املـاضيني ولكن
ثالث جـــديـــدة قـــد بـــرزت
للــوجــود ،وال يـــزال التــوسع
مــــســتــمـــــرًا يف ( )11بـــــؤرة
اسـتيطانـية اخرى عـرب الضفة
الغـربيـة باالضـافة اىل كـيفات

هـاتامار .ولكن املسؤول الرمسي
االسرائيلي يقـول ان مخس ًا من
البـؤر سـوف تـزال يف االسبـوع
القادم.
تـرفـض اســرائيل والـواليـات
املتحدة الكشف عن قائمة البؤر
االستيطـانية اليت سوف ختليها
اسرائيل ،صعوبة احلصول على
مـعلــــومــــات دقــيقــــة يـربز
التنـاقضـات بني الـشخـصيـات
االسرائيلية الرمسية ،اذا اخذنا
قـضية الـ( )28مـستوطـنة اليت
سيتم اخالؤهـا واليت استـشهد
بهـا الـسيـد شـالـون ومـسـؤول
رمسي كبري آخر ،فـان شخصية
رمسـية ثانيـة من وزارة الدفاع
تقـول ان القـائمـة اليت سـلمت
للـواليـات املتحـدة يف احلقيقـة
تـشمل  22بــؤرة استـيطــانيـة
فقط.
بصـرف الـنظــر عمــا تقــوله
خارطـة الطريق ،فـان الواليات
املتحـدة اقــرت طبقـ ًا للـسيـد
شـارون بصـورة جليـة حـاجـة
اسـرائـيل البقـاء بعـض البـؤر
االستيطانية على سطح االرض
وتـعتـرب القــضيــة من االمــور

اجلوهرية ألمنها ،قال شارون يف
تشريـن الثاني املـاضي انه اخذ
مسـؤولني امـريكـان يف جـولـة
للضفـة الغربية واقنعهم خالل
هذه اجلـولة ان البعض من هذه
البؤر جيـب ان ال جيرى تفكيكه
(لنقل ان هنـاك مستـوطنة مت
تـأسيسها قبل مخـسة وعشرين
عــامــ ًا يف قعــر الـتل ويف اراض
متلكها الـدولة وان هنـالك بؤرة
مـشيـدة فـوق التل ،فـاذا تـرك
املــستـــوطنـــون البــؤرة فــان
الفلسـطينيـون سوف يـطلقون
النـار من اعلى التل).أجاب بول
بــاتني النـاطق الـرمسي بـاسم
السـفارة االمريكـية يف تل ابيب
عنـدما سـئل عن وصف شارون
لـلمـوضــوع يقـول بــاتني (ان
هنالـك مناقشـات بني اسرائيل
والـــواليـــات املـتحـــدة طـــوال
الــسنـتني املـــاضيـتني حــول
املوضـوع ...وحنن ال نعتـقد ان
عـرض هــذه املنـاقـشـات علـى
اجلمهور سوف خيدم أي هدف).
عن الكريستسيان ساينس مونيرت
ترمجة :احسان عبد اهلادي

