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طبق االصل
فيما لو فاز بوش

من يبقى ومن خيرج؟
بقلم /مايك آالن

مؤيد نعمة
هذا يف املنطقة اخلضراء...

فكـيف احلـــال يف بقـيـــة أنحـــاء العـــراق؟
جوزيف كونتريراس
تعـتـب ــر املـنــطق ــة اخلـض ــراء مالذاً،
شـريحة صغيرة من أمريكا يف قلب
بغــداد .فــأنـت ،يف مقهــى املـنــطقــة
اخل ـ ــض ـ ـ ـ ــراء مي ـكـ ـنــك أن تـ ـ ـطـل ــب
سنـدويشـة همـبرغـر ،وتشـرب معـها
جعـة وتتخيـل (إذا ما حـاولت بـج ٍد
حقـ ـاً) إنك م ــرت ــاح وآمـن يف مك ــا ٍن
آمن .وكـان ذلك صحيح ًا حتى يوم
الـثالثــاء املــاضي (،)2004 /10 /19
حــني جل ــس جه ــادي عـن ــد إح ــدى
الــط ـ ــاوالت وفج ـ ــر به ــدوء قـنــبلـ ــة
كـبيـرة .وتـرك مـتمـرد آخـر عبـوة يف
حقـيـب ــة كـبـي ــرة يف س ــوق قـ ــريـبـ ــة
للتحفيـات فقتل اإلنفجـاران ما ال
يـقـل ع ــن خ ــم ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــة أشـخـ ـ ـ ـ ــاص،
ب ـضـمــنهــم ثالث ــة أم ــريـكـيـني مـن
م ـ ـس ــتخ ـ ــدمــي ش ـ ــرك ـ ــة ري ـنـك ـ ــورب
األم ـنــي ـ ــة (وهــن ـ ـ ــاك رابع مـفقـ ـ ــود
يفـت ـ ــرض أنه مـيـت) ،وجـ ــرحـ ــا 20
شخـص ـ ًا آخــر" .لقــد راحـت مقهــى
املـنــطق ــة اخل ـض ــراء .وقـ ــد وصلـت
هنـاك بعـد االنفجــار بثالث دقـائق

وك ـ ــانــت هــن ـ ــاك ق ــطع مــن الـلحــم
الـب ـش ــري ..عل ــى بعــد  200قــدم يف
الـشـارع" ،كمـا قـال ضــابط أمــريكي
يف ب ــري ــد ألـكـت ــرونـي إلـ ــى مـجلـ ــة
نــي ـ ـ ــوزويــك" ،وتق ـ ـ ــول األخــب ـ ـ ــار أن
املـتمــردين رمبــا جلبــا القنـابل إلـى
داخل امل ـن ــطق ـ ــة ،لـكــن إح ــس ـ ــاســي
يق ــول لـي إنه ــا م ــوج ــودة هـن ــا وإن
هناك املزيد قادم".
إن ال ــوالي ــات املـتح ــدة األمـ ــريكـي ــة
ل ـ ـ ــديـهـ ـ ـ ــا  138.000ع ـ ـ ـســكـ ـ ـ ــري يف
الع ــراق ،مـجه ــزيـن بـكل األسـلح ــة
واالتـصـاالت ،إذن ملـاذا ال تــستـطـيع
القـوات األمــريكيــة أن تصـون رقعـة
صغــي ـ ــرة واح ـ ــدة م ــن الع ـ ــاصــم ـ ــة
العــراقيـة؟ اجلـواب بـسيـط :إن من
امل ـ ـس ــتح ــيل مت ـيــيـ ـ ــز اإلرهـ ـ ــاب ـيــني
وامل ـتــم ـ ــرديــن مــن امل ـ ــدن ـيــني ،وهــم
يتمتعـون بدعـم عام من العـراقيني
الع ـ ــاديــني ويق ـ ــاتل ـ ــون يف محـيــط
مـدني .وقد تعرضـت أهداف رئيسة
أخ ــرى يف بغ ــداد للـض ــرب بـص ــورة

م ـ ـتــك ـ ـ ـ ــررة ح ــتـ ـ ـ ـ ــى اآلن .وقـ ـ ـصـف
املـتمـردون بــالصــواريخ فنـادق بـارزة
وأخلــوا شــوارع من حــركــة املــرور يف
م ـنــت ــصف ال ــنه ـ ــار ل ــيخــتـ ــطفـ ـ ــوا
أج ــانـب .وميـثل الـط ــريق ال ـس ــريع
الــذي بــربـط مـطــار بغــداد الــدولي
مبـركــز العــاصمــة االمتــداد األكثـر
حيـو ية لـلطريق يف الـبالد ،وبطول
مــيلــني فقــط ،لـكــن الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الكمـائـن حتصل فـيه أسبـوعيـ ًا ويف
بعض األحيان يومياً.
إن القـوات األمــريكيـة أكثـر جنـاحـ ًا
خـارج املــدن .فقــد انتـشــر أكثــر من
 3000ع ـ ـسـك ـ ـ ــري يـع ـ ـ ــودون لـل ـ ـ ــواء
الثــاني من فـرقـة اجلـيش اجلـبليـة
غ ـ ــربــي بغ ـ ــداد ،يف مت ـ ــوز امل ـ ــاضــي.
ومــن ـ ــذ ذلـك احلــني ،ه ـب ــط عـ ـ ــدد
هجمـات املـورتـر بـالقــرب من املطـار
الـدولي املـنبـسـط بنـسبـة  75بـاملئـة
تقريبـاً ،ولم يطلق أي صـاروخ على
احلــركــة اجلــويــة خالل الــشه ــرين
املـاضيـني .ويعزو ضـباط مـتوسـطو

املرتبة جناحهم هـذا إلى تسييرهم
الـدوريـات علـى مــدار السـاعـة وإلـى
حـ ـمـل ـ ـ ــة لــك ـ ـ ـس ــب ود املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني
احملليـني من خالل تـوزيع الـدجـاج
احلــي ،وك ـ ــرات لعــب ـ ــة كـ ـ ــرة الق ـ ــدم
وم ـ ـ ـضـخ ـ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ـ ـ ــاء( .فـال شـ ــيء
مـ ـســتحــيل) ،كـم ــا يقـ ــول الـكـ ــابـنت
سكوت شو ،قـائد مجموعة خدم يف
أفغانسـتان السنة املـاضية.مع هذا،
أثبـت العدو أنه قابـل للتكيف ،فقد
قفـز عدد انفجارات جـوانب الطرق
بــن ـ ـســب ـ ــة  50ب ـ ــاملــئ ـ ــة يف م ـن ــطق ـ ــة
عمـليــات هــذا الل ــواء ،وراح اجلنــود
يــسيــرون ب ــاحت ــراس عبــر الـبلــدات
والقـرى .فـاألمــر ،كمـا يقـول رقـيب
األركان ،وين هبـمان" ،شبيه تقـريب ًا
مبقـاتلــة شبح .وهـم ينـدمجـون يف
ال ـ ــوضع بـ ـشـكل جـي ـ ــد ج ـ ــداً" .ويف
ح ــاالت أخ ــرى ،ميـكـن أن تـتـخلـ ــى
الق ــوات األم ــريكـي ــة عـن ح ــذره ــا.
وهـن ــاك ل ــواء ب ــأكـمـله مـن فـ ــرقـ ــة
الف ـ ــرس ـ ــان األول ـ ــى مـ ــس ـ ــؤول عــن

ال ــدف ــاع عـن املـنــطق ــة اخل ـض ــراء،
وميـكــن أن يـ ـ ــواجه األف ـ ــراد اآلتــني
بـبعـض االحـتـي ــاج ــات ثالث ــة إل ــى
ستــة تفـتيـشــات بــدنيــة مـنفـصلــة.
غيــر إن أحــد ًا لـم يفحـص حقــائب
رجلــني بلـهج ــة أردنـي ــة احـتـ ـسـيـ ــا
الشاي يف مقهى املنطقة اخلضراء
قــبل أن يـفج ــر أحـ ــدهـم ـ ــا نفـ ــسه.
ويقــول الـضــابـط األمــريـكي الــذي
شه ـ ــد الع ـ ــاقــب ـ ــة امل ـ ــروع ـ ــة ل ــتلـك
الـهجـم ـ ــات" :لق ــد ارتـكـبـت فـ ــرقـ ــة
ال مـشـين ـ ًا يف
الفــرســان األولــى عـم ً
ت ـ ــأم ـي ــنه ـ ــا لــب ـ ــوابـ ـ ــات املــنـ ــطقـ ـ ــة
اخلــض ـ ــراء .فحـت ـ ــى املـت ـ ــرجـم ـ ــون
اخل ــاص ــون بـي اشـتـكـ ــوا مـن عـ ــدم
تفتيـشهم بـالكـامل عنـدمـا دخلـوا"
وإذا لم تـتغيـر احلـال بـسـرعـة ،فـإن
أكثر األمـاكن أمان ًا يف بغداد مرشح
ألن يكـون منطقة سـاخنة أخرى ال
غير.

ترجمة /عادل العامل
عن /نيوزويك

يخـطط (بـوش) لتـغييـرات كبــرى فيمـا لـو فـاز لفتـرة رئـاسـة ثـانيـة  -رمبـا
تتـمثل يف تعـيني أول سيـدة وزيـرة للـدفـاع وأول أسـود مـدعيـاً عـامـاً غيـر إن
التـغييـر سيكـون محـدوداً جـداً يف أوسـاط اجملمـوعـات الـصغيـرة من أقـرب
مستشاريه.
إن احلديـث العلني عن فـريق العمل لـلفترة الـرئاسـية الثـانية مـحظور يف
أروقـة الـبيت األبـيض ،ألن هكـذا حـديـث سيبـدو افتـراضيـاً بل هـو مـتصف
ب ــالغـبــاء مــا دام ال ـسـب ــاق للــرئــاس ــة علــى األبــواب .غـيــر إن رئـيــس هـيـئــة
املــوظفني (انـدرو هـ .كـارد) االبن وكـبيـر املـستـشـارين (كـارل روف) لــديهمـا
تصـور ذهني لقـائمـة من األسمـاء احملتملـة كمـا يقـول بعض الـزمالء وإن
املقربني من البيت األبيض ترد يف أحاديثهم بعض االحتماالت.
ويـظن الكـثيـر أن وزيـر الـدفـاع (دونـالـد رامــسفيلــد) سيخـرج يف حـال فـوز
(جـورج بوش) وإن كان ذلـك رمبا بعد مـكوثه لزمـن لرؤية حتـسن لألوضاع
يف العـراق .ولـكن من سـيحل محل (رامـسفيلـد)؟ إنهـا (كـونـداليــزا رايس)
مسـتشـارة األمن القـومي لـلرئـيس وبـذلك تكـون أول سيـدة تشغل مـنصب
وزيـر الدفـاع ويقـول اجلمـهوريـون إن أقوى احملـتملني خلـالفة (رايـس) هم
نـائب وزير الدفـاع (بول ولفوفتـس) أحد مهندسـي احلرب يف العراق الذي
ميكن أن يتـم اختيـاره إذا ما شـعر (بـوش) بواجـب تزكـية أو (لـويس لـيبي)
رئيـس هـيئــة مــوظـفي ن ــائب ال ــرئيـس (تــشيـني) ون ــائب (رايـس) احل ــالي
(ستيفن ج هادلي).
أمـا (كـولن بـاول) وزيـر اخلـارجيـة الـذي اسـتبعـد مـراراً وتكـراراً من عـمليـة
اتخـاذ القـرارات الـكبـرى فقـد فـاجـأ أصحــاب التـوقعــات يف واشنـطن هـذا
الـصـيف حـني أعلــن إنه يحـتـمل أن يـظـل يف مك ــانه وإن أح ــد احملـتـملـني
خلالفته هو الـسيناتـور السابق (جـون دانفورث) الـذي كان أحـد املرشحني
مع (بوش) يف انـتخابـات  2000وهو اآلن سفـير الـواليات املـتحدة يف األمم
املتحدة.
ويقــول األصــدقــاء إن املــدعـي العــام (ج ــون د .اشكــروفـت) ي ــدرك إنه مـن
احملتمل أن ال يطلب منـه البقاء يف منصبه حيث سبق أن ملح الرئيس إلى
رغـبــته يف تعـيـني (الري د .ط ــوم ـس ــون) ن ــائــب أشك ــروفـت) وب ــذلـك يك ــون
(طومسون) أول أمريكي من أصل أفريقي يعني لهذا املنصب.
وحتـ ــدث (كـ ــارد) عـن خ ـ ــروجه مـن وظــيفــته مـنـ ــذ أن اسـنـ ــدت إلــيه هـ ــذه
الــوظـيفــة تقــريـب ـاً غـيــر إنه مـن احملـتـمل أن يخــدم لفـتــرة ثــانـيــة بـسـبـب
إخـالصه إلى الـرئيس رمبـا يف وظيفته احلـاليـة أو وزيراً لـلخزانـة أو وزيراً
لألمن الداخلي.
أمـا احملـتملـون اآلخـرون فهـم (ستـيفن فـريـدمـان) املـستـشـار االقـتصـادي
للرئيس ورجل األعمال من كـاليفورنيا (جيرالـد ل .بارسكي) .وإذا ما قدر
لـ(كارد) أن يـزاح عن منـصبه فـمن احملتـمل أن يحل محله (جـشوا بـولنت)
مديـر السـياسـة يف حمـلة (بـوش) حلملـة انتـخابـات  2000وهو اآلن مـدير
مكتب اإلدارة وامليزانية يف البيت األبيض.
أما رئـيس حملـة (بوش  -تـشيني) وهـو (مارك راسـيكوت) احلـاكم الـسابق
لـواليـة (مــونتـانـا) فـيحتـمل أن يكـون خـليفـة (بــولنت) .أمـا وزيــر التجـارة
(دونـالد ل .ايفانس) فقـد قرر أن يعود إلى تكـساس وإن خلفه احملتمل هو
(ميرسيـر رينولدز) رجل األعمال من والية (سينـسياتي) الذي كان شريكاً
لـ(بـوش) مع الـذين يطـوفـون يف (تـكسـاس) وتـرأس حملـة جـمع التبـرعـات
للـ( )250مليون دوالر لتسيير انتخاب (بوش  -تشيني).
وال يـشك إال القلـيل يف احتمـال بقاء (كـارل روف) كبـير مـستشـاري البيت
األبـيض وأحــد مهنـدسـي حملـة إعــادة انتخـاب (بـوش) شــريطــة أن تنجح
استراتيجيته االنتخابية.
أما مـدير االتـصاالت (دان بـارتليت) وهـو عضـو آخر يف مـافيـا تكـساس يف
البيت األبيض فإن عالقتـه بالرئيس وثيقة جداً لدرجة أن تأثيره ال يقف
عـنــد ح ــدود لقـبه الــرسـمـي ويقــول املــطلعــون يف ال ــداخل أنه قــد ي ــشغل
تشكيلة واسعة من املناصب ومن ضمنها منصبه احلالي.
أمـا (مارك ب .ماك كليـالن) املدير السـابق إلدارة الغذاء واألدوية واإلداري
احلـالي يف مـراكـز خـدمـات اإلعـانـة والـرعـايـة الـطبيـة فـيحتـمل أن يخلف
(تومـي ج .طومـسون) وزيـراً للصحـة واخلدمـات البـشريـة حسب مـا تقول
مصادر مقربـة .أما شقيقه السكرتيـر الصحفي يف البيت األبيض (سكوت
مـاك كليالن) الـذي تـزوج أخيـراً فهـو يـزداد حبـاً لـوظيـفته أكثـر وقـد يظل
فيها وقد يعود إلى تكساس يف نهاية األمر.
وهنـاك (دان سـيمـور) النـاطق بلـســان سلطــة التحـالف املـؤقتـة يف العـراق
الذي يرد ذكره كثيراً كخلف لشغل املنصب.
أمـا (نيكوال ديفينيش) وهو مدير حملة (بوش  -تشيني) لالتصاالت فقد
ينظر يف منحه منصباً.
أمـا (كني مهلـمان) الـذي يسـوس احلملـة االنتخـابيـة فقـد يعطـى وظيـفة
رئـيـ ـسـ ــة إذا تـخلـ ــى عــن االنخـ ــراط يف الق ـطـ ــاع اخلـ ــاص حـيـث ميـكـن أن
يصطف ليصبح رئيس اللجنة الوطنية للحزب اجلمهوري.

ترجمة /كاطع احللفي
عن /الواشنطن بوست

ستخسر جميع األطراف

عـــنــــــــد انــــــسـحــــــــاب إرسائـــيـل مـــن غــــــــزة
روال خلف

إن من األمور املثيرة للدهشة هو
مشاهـدة أحد املـسؤولني يف وزارة
اخلــارجيـة اإلســرئيـليـة يـصــافح
نـظـيـ ــره الفل ـسـطـيـنـي األسـب ــوع
املـاضي عند حـاجز للـتفتيش يف
الـ ــضفـ ـ ــة الغ ـ ــرب ـيـ ـ ــة .ويف نفـ ــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوالن
الفلـسـطيـني واإلســرائيـلي علـى
اتصال دائم لعدة أسـابيع اضافة
ل ــوج ــود نـظـي ــرهـم ــا املـص ــري يف
مـح ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــة لـ ـت ـ ـ ـ ــرتـ ـي ــب زي ـ ـ ـ ــارة
للـصحفيني للـشرق األوسط .إن
اجله ــود الع ــربـي ــة اإلس ــرائـيلـي ــة
كــانـت تهــدف إلــى شــرح مـســألــة
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع
غ ـ ــزة وق ـ ــد اعـتـب ـ ــر الـكـثـي ـ ــر مـن
الـدبلـومـاسـيني أن تلـك اخلطـوة
هـي مبثـابـة إعالن إلعــادة إحيـاء
عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـالم يف ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق
األوسط.
إن ما حدث من لقاء على حاجز
الــتفـتـي ــش بـني املـ ـسـ ــؤولـني هـ ــو
عالمـة إيجـابيــة ولكنهـا بـالـوقت
نفــسه تـتالش ــى ب ـس ــرع ــة ،حـيـث
ك ــانت اآلمــال ضعـيفــة بـتحقـيق
تقـدم ..هـذا مـا شعـرنــا به خالل
الـرحلـة من القـاهـرة إلـى رام اهلل
وبعـ ـ ــدهـ ـ ــا إل ـ ـ ــى تل أب ـيــب ال ـتــي
استغرقت قرابة أسبوع واحد.
لقـد تكــونت لـدي شكـوك جـديـة
مـ ــن أن خ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـل يف
االنـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب مــن ق ـ ـط ـ ـ ــاع غ ـ ـ ــزة
سـتـ ـس ـ ــاع ـ ــد عل ـ ــى دفع عــملـي ـ ــة
السالم.
عنـد وصولـنا إلـى القـاهرة كـانت
م ـصـ ــر تق ــوم ب ــدور ال ــوسـيــط يف
قـضـي ــة ان ــسح ــاب إس ــرائـيل مـن
قطـاع غـزة .وقـد تــزامن هـذا مع
ال ـتـفج ـي ـ ــرات ال ـتــي ح ــصلــت يف
الف ـن ـ ــادق امل ـ ــوج ـ ــودة يف س ـي ـن ـ ــاء
واملكتظة بالسياح اإلسرائيليني.
أمــا القــوت اإلســرائيـليــة فكــانت

يف ذلـك الـ ــوقــت تق ـ ــوم بعــملـيـ ــة
اجتياح كبيـرة يف قطاع غزة وهي
نـف ـ ــس امل ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة ال ـتــي ق ـ ـ ــررت
إســرائيل االنـسحــاب منهـا العـام
املقبل.
وق ـ ــد ص ـ ــرح (دوف وايـ ـ ــز كالس)
وهـو أحــد كبـار مـسـاعــدي رئيـس
الوزراء اإلسـرائيلي إريـيل شارون
لصحيفـة ها آرتس اإلسـرائيلية،
إن عــدم تــطبـيق خـطــة إســرائـيل
ب ــاالنــسح ــاب مـن غ ــزة سـي ــؤخ ــر
إعـالن ت ـ ـ ـ ـ ــأس ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة
الفلـســطيـنيــة .إن تـلك املقــابلــة
الـصحـفيــة املـطــولــة مع الــسيــد
وايز كالس قد أحرجت احلكومة
اإلسـ ـ ــرائ ــيل ـيـ ـ ــة وأثـ ـ ــارت غـ ـضــب
الـع ـ ـ ـ ـ ــرب .ومـ ــن أجـل اح ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــواء
األضـ ــرار الـتـي جنـمـت عـن هـ ــذا
اللقاء الصحفي أصـر املسؤولون
اإلسـ ــرائــيلـيـ ــون علـ ــى متـ ـسـكهـم
بخـط ــة الــسالم ال ــدولـي ــة والـتـي
تعــرف ب ــاسم خــريـطــة الـطــريق،
وقــد وضحــوا أيـض ـاً بــأن الـتقــدم
يف املفـاوضات يحـتاج إلـى طريق
طويل.
ويع ـت ـب ـ ــر االنـ ــسح ـ ــاب مــن غ ـ ــزة
انـسحـابـاً أحـادي اجلــانب .ولقـد
ول ــدت فكــرة االنــسحــاب أحــادي
اجلــانب االدعـاءات اإلسـرائـيليـة
ب ـ ـ ـسـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود شـخـ ــص
منـاسب من الطرف الفلسطيني
للتفـاوض معه طـاملــا بقي يـاسـر
عرفات يف السلطة.
ل ـ ــذلـك ق ـ ــررت إس ـ ــرائ ـيـل إخالء
املـ ـس ـت ـ ــوط ـن ـ ــات الــيه ـ ــودي ـ ــة مــن
املستوطنني البالغ عددهم 7500
مسـتوطن يهـودي من قطـاع غزة
ال ـ ـ ــذيــن يـع ـيـ ـ ـش ـ ـ ــون بــني 1.300
مليون فلسطيني.
أمـا يف الـضفــة الغــربيــة فيـوجـد
عدد قلـيل من املسـتوطنـات التي
سـوف يتم إخـالؤها بيـنما تـوجد

أراض واسـع ـ ـ ــة يـع ـي ـ ــش عـل ـيـه ـ ـ ــا
 200000ألــف م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ــن
إسـرائـيلي يـتم تعـزيــز حمــايتهـا
بـاجلـدار الفـاصل عنـدمـا تنـتهي
إسرائيل من بنائه.
أمـ ــا بقـي ــة األرض احملــتل ــة ومـن
ض ـم ـنـه ـ ـ ــا الـق ـ ـ ــدس الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة
ال ـش ــرقـي ــة ف ـس ــوف يـتـم تق ــري ــر
مصيرها من خالل املفاوضات.
م ـتـ ـ ــى ميـكــن أن ت ـبـ ـ ــدأ ع ــمل ـيـ ـ ــة
املفاوضات؟
لقـ ـ ــد صـ ـ ــرح أحـ ـ ــد امل ـ ـسـ ـ ــؤولــني
اإلسـ ــرائــيلـيـني قـ ــائـال :إن علـ ــى
الفلـسـطيـنيـني أن يكـونــوا شعبـاً
متحضـراً واجملتمع الفلـسطيني
يجــب أن يـك ـ ــون حتــت س ـي ـط ـ ــرة
القانون.
إن الفلـسـطـينـيني الــذي عـليـهم
أن يخـ ــضعـ ـ ــوا له ـ ــذا االخ ـت ـي ـ ــار
عـ ــالقـ ــون الـيـ ــوم يف ق ـطـ ــاع غـ ــزة
ال ــذي يعـتـبــر مـن أكـثــر املـن ــاطق
كـثـ ــافـ ــة بـ ــالـ ـسـكـ ــان وحـ ــدودهـم
مسيطـر عليها مـن قبل إسرائيل
اض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى احل ـ ــواج ـ ــز ال ـتــي
متــنعهـم مـن االتـص ــال ب ــالع ــالـم
اخلارجي.
ويصـر اجلـيش اإلسـرائـيلي علـى
أن ي ـ ـ ـسـ ـي ـ ـطـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ــى األراض ــي
الق ــريـب ــة مـن احل ــدود املـص ــري ــة
بحجـة مـنع تهــريب الـسالح إلـى
ال ـقـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ــك ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن
الـفلـ ـس ـطـيـنـيـني يف ق ـطـ ــاع غـ ــزة
سـيعــزل ــون عن الـضفــة الغ ــربيــة
حتـى تـكمل إسـرائـيل بنــاء سكـة
حـ ــديـ ــد تـ ــربــط بـني ال ـطـ ــرفـني
سيستغرق وقتاً طويالً.
ول ـي ـ ــس مــن الـغ ـ ـ ــريــب أن أج ـ ـ ــد
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـن ـي ــني يع ـ ــان ـ ــون مــن
االرت ـب ـ ـ ــاك وال ـي ـ ـ ــأس بـع ـ ـ ــد أربـع
س ـن ـ ــوات مــن االنــتف ـ ــاض ـ ــة وم ـ ــا
دفــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه مـ ـ ــن ث ـ ـ ـمـ ـ ــن لــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
االنتفاضة.

وقـد صـرح أحــد املسـؤولني قـائالً
نحــن ضـعفـ ـ ــاء اآلن بـ ـ ــوجـ ـ ــود أو
بعـ ـ ــدم وجـ ـ ــود قـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ــزة وإن
ضعفنا سوف يزداد.

ويـب ــدو إن ال ـسـي ــد ع ــرف ــات غـي ــر
مستعد للتنازل عن السلطة ولو
إنه محــاص ــر يف منـطقــة رام اهلل
مع ع ــدد مـن م ـس ــاع ــديـه ولكـنه

استطاع كسر حاجز احلصار عن
طــريق احملــادثــات الـتي قــام بهــا
مع عـم ــر سلـيـمــان رئـيــس جهــاز
اخمل ـ ــاب ـ ــرات املـ ـصـ ـ ــري املف ـ ــاوض

الوسيط مع إسرائيل.
ويح ـ ــاول ال ـ ـس ـيـ ـ ــد سل ـي ـم ـ ــان أن
يؤمن وقفاً إلطالق النار ويشمل
ذلك جمـيع الفئـات الـراديكـاليـة
ومن ضمنها حركة حماس.
وتـكـمـن املـ ـشـكل ـ ــة يف الـ ــسل ـط ـ ــة
الفل ـسـطـيـنـي ــة ح ــول مـن س ــوف
يـتولـى املسـؤوليـات يف قطـاع غزة
بعـد انـسحـاب إسـرائيل وإن أحـد
األسـم ــاء املقـتــرحــة ه ــو محـمــد
دحـالن رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس جـه ـ ـ ـ ـ ــاز األمـ ــن
الـســابق يف غــزة ويعـتبــر الــرجل
املفـضل لدى إسـرائيل والـواليات
املـتحــدة وأثــار ه ــذا االقتــراح ردة
فعل غــاضبـة .وقـد صـرح الـوزيـر
السـابق للـشؤون الـداخليـة حكم
بلعاوي قائالً:
"كـال وألف كال ف ــإنكـم يف ال ــوقـت
الـذي تتحـدثـون فـيه عن تـنحيـة
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ب ــال ــرغـم مـن أنه
يعـتبــر رئيـس ـاً مـنتـخب ـاً من قـبل
الفلسطينيني".
ويجب عـدم الـتقلـيل من نـشـوب
ق ـت ـ ـ ــال داخـلــي بــني الـف ـ ـص ـ ـ ــائـل
الفلسـطينيـة وحدوث فـوضى يف
غـ ــزة سـيـجلـب ال ـضـ ــرر لـكل مـن
إســرائـيـل والفل ـسـطـيـنـيـني علــى
حــد ســواء .ألنه وب ــدون سيـطــرة
تـامـة من الـسلطـة الفلـسطـينيـة
علـى قطـاع غـزة سـوف تـزداد قـوة
حـ ــركـ ــة حـمـ ــاس وكـ ــذلـك تـ ــزداد
قابليـتها على استخدام صواريخ
الـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ملـه ـ ـ ـ ــاجـ ـم ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــدن
اإلسـرائـيليـة.ويتـوقع املـسـؤولـون
يف إس ــرائـيل اسـتـم ــرار عـملـي ــات
الـعنف داخل الـقطــاع حتـى بعـد
االنـ ـ ـ ـ ـسـحـ ـ ـ ـ ـ ــاب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـيـلـ ــي
وبـاألخص يف املنـطقة اجلـنوبـية
والـتـي سـت ــشه ــد ت ــواج ــد كـثـيف
للقوات اإلسرائيلية.
ومـن احملتمل حدوث اضـطرابات
أي ـض ـ ـاً داخل إسـ ــرائــيل عـنـ ــدمـ ــا

يعـارض املـستـوطنـون حكـومـتهم
وإن عل ــى ال ـسـي ــد شـ ــارون الف ــوز
داخـل ال ـك ـ ـن ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ــت مـ ــن خـالل
الـ ـ ـت ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ــت قـ ـ ـبـل حتـقـ ـ ـيـق
االن ــسحـ ــاب يف ال ـصـيـف املقــبل.
وسـ ــوف يق ــوم املـ ـسـت ــوطـن ــون يف
خطة االنـسحاب مبعارضـة قوية
خلـطــة االنـسحــاب.إن دور مـصــر
يف خ ـطـ ــة االنـ ــسحـ ــاب سـيـكـ ــون
محفــوف ـاً بــاخملــاطــر ألن مـصــر
حت ـ ــاول أن تـلعـب دور ال ـ ــوسـيــط
ال ـ ــدبلـ ــومـ ــاسـي لــتلـك اخل ـطـ ــة
وك ـ ـ ــذلـك حت ـ ـ ــاول م ـنـع ح ـ ـ ــدوث
ف ـ ــوض ـ ــى س ـي ـ ــاس ـي ـ ــة يف ال ـ ــدول
اجملـ ــاورة واملـن ــطقـ ــة.وقـ ــد صـ ــرح
املـ ـسـ ــؤولـ ــون امل ـصـ ــريـ ــون بـ ــأنهـم
مـ ـ ـس ـتـع ـ ـ ــدون إلرس ـ ـ ــال خ ـب ـ ـ ــراء
عسكـريني مـن أجل تدريـب قوات
األمـن الفلـسـطيـنيــة ،كمـا تـريـد
مصـر من إسـرائيـل إخالء قطـاع
غزة حسب االتفـاقية التي سيتم
ال ـتـ ـ ــوصل إلــيه ـ ــا ل ـ ــوقـف إطالق
النــار والــسمــاح لـلفلـسـطـينـيني
بـالـدخـول واخلــروج من الـقطـاع
وكـذلـك تطـالـب مصـر أن تعـطي
إسـ ــرائـيـل للـفلـ ـس ـطـيـنـيــني أمالً
حقـيقـيـ ـاً ب ــأنهـم ي ـسـي ــرون نح ــو
االسـتقـالل .وعكــس هــذا سـيعــد
اخلـب ــراء املـص ــري ــون ب ــأنهـم ق ــد
عـلقـ ـ ــوا يف العــنف امل ـ ـس ـت ـم ـ ــر يف
قـ ـطـ ـ ــاع غـ ـ ــزة .وقـ ـ ــد قـ ـ ــال أحـ ـ ــد
املـســؤولني املـصــريني بــأن خـطــة
م ـصـ ــر ال تـتـمـ ــاش ـ ــى مع خ ـطـ ــة
شـارون ونحـن نتـوقع الكـثيـر من
الع ــوائق ويجـب إقـنــاع إســرائـيل
بــأن تـصـغي لـلمـطــالب املـصــريــة
وإال ســتك ــون خـط ــة االن ــسح ــاب
من القطـاع أشبه بالفخ لكل من
إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل والـفـل ـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــني
واملصريني.
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