
فكـيف احلـــال يف بقـيـــة أنحـــاء العـــراق؟
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طبق االصل

مؤيد نعمة

فيما لو فاز بوش

من يبقى ومن خيرج؟

إن من األمور املثيرة للدهشة هو
مشاهـدة أحد املـسؤولني يف وزارة
اخلــارجيـة اإلســرئيـليـة يـصــافح
نـظـيــــره الفلــسـطـيـنـي األسـبـــوع
املـاضي عند حـاجز للـتفتيش يف
الــــضفــــــة الغـــــربــيــــــة. ويف نفــــس
ــــــــــــوقـــــت كــــــــــــان املــــــــــســــــــــــؤوالن ال
الفلـسـطيـني واإلســرائيـلي علـى
اتصال دائم لعدة أسـابيع اضافة
لـــوجـــود نـظـيـــرهـمـــا املـصـــري يف
مـحـــــــــاولـــــــــة لـــتـــــــــرتـــيـــب زيـــــــــارة
للـصحفيني للـشرق األوسط. إن
اجلهـــود العـــربـيـــة اإلســـرائـيلـيـــة
كــانـت تهــدف إلــى شــرح مـســألــة
االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع
غـــــزة وقـــــد اعـتـبـــــر الـكـثـيـــــر مـن
الـدبلـومـاسـيني أن تلـك اخلطـوة
هـي مبثـابـة إعالن إلعــادة إحيـاء
عـــمـلـــيــــــــة الــــــسـالم يف الــــــشــــــــرق

األوسط.
إن ما حدث من لقاء على حاجز
الــتفـتـيـــش بـني املـــســــؤولـني هــــو
عالمـة إيجـابيــة ولكنهـا بـالـوقت
نفــسه تـتالشـــى بــســـرعـــة، حـيـث
كـــانت اآلمــال ضعـيفــة بـتحقـيق
تقـدم.. هـذا مـا شعـرنــا به خالل
الـرحلـة من القـاهـرة إلـى رام اهلل
وبعــــــدهــــــا إلـــــــى تل أبــيــب الــتــي

استغرقت قرابة أسبوع واحد.
لقـد تكــونت لـدي شكـوك جـديـة
مــــن أن خــــــطــــــــــة إســــــــــرائــــيـل يف
االنـــــسـحـــــــاب مــن قــــطـــــــاع غـــــــزة
سـتـــســـــاعـــــد علـــــى دفع عــملـيـــــة

السالم.
عنـد وصولـنا إلـى القـاهرة كـانت
مــصــــر تقـــوم بـــدور الـــوسـيــط يف
قـضـيـــة انـــسحـــاب إســـرائـيل مـن
قطـاع غـزة. وقـد تــزامن هـذا مع
الــتـفجــيـــــرات الــتــي حـــصلــت يف
الفــنـــــادق املـــــوجـــــودة يف ســيــنـــــاء
واملكتظة بالسياح اإلسرائيليني.
أمــا القــوت اإلســرائيـليــة فكــانت
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تعـتـبـــر املـنــطقـــة اخلـضـــراء مالذاً،
شـريحة صغيرة من أمريكا يف قلب
بغــداد. فــأنـت، يف مقهــى املـنــطقــة
ــــطـلـــب اخلــــضــــــــراء ميــكـــنــك أن ت
سنـدويشـة همـبرغـر، وتشـرب معـها
جعـة وتتخيـل )إذا ما حـاولت بـجٍد
حقـــاً( إنك مـــرتـــاح وآمـن يف مكـــاٍن
آمن. وكـان ذلك صحيحاً حتى يوم
الـثالثــاء املــاضي )19/ 10/ 2004(،
حــني جلـــس جهـــادي عـنـــد إحـــدى
ـــة الــطــــاوالت وفجــــر بهـــدوء قـنــبل
كـبيـرة. وتـرك مـتمـرد آخـر عبـوة يف
ـــة ـــة كـبـيـــرة يف ســـوق قـــريـب حقـيـب
للتحفيـات فقتل اإلنفجـاران ما ال
يـقـل عـــن خـــمــــــســـــــــة أشـخـــــــــاص،
بــضـمــنهــم ثالثـــة أمـــريـكـيـني مـن
مـــســـتخــــدمــي شــــركــــة ريــنـكــــورب
ــــــاك رابع مـفقـــــود األمــنــيـــــة )وهــن
يفـتــــرض أنه مـيـت(، وجـــرحـــا 20
شخـصــًا آخــر. "لقــد راحـت مقهــى
املـنــطقـــة اخلــضـــراء. وقـــد وصلـت
هنـاك بعـد االنفجــار بثالث دقـائق
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الـــدفـــاع عـن املـنــطقـــة اخلــضـــراء،
وميـكــن أن يـــــواجه األفــــراد اآلتــني
بـبعـض االحـتـيـــاجـــات ثالثـــة إلـــى
ستــة تفـتيـشــات بــدنيــة مـنفـصلــة.
غيــر إن أحــدًا لـم يفحـص حقــائب
رجلــني بلـهجـــة أردنـيـــة احـتـــسـيـــا
الشاي يف مقهى املنطقة اخلضراء
قــبل أن يـفجـــر أحـــدهـمــــا نفـــسه.
ويقــول الـضــابـط األمــريـكي الــذي
ــــة املــــروعــــة لـــتلـك شهـــــد العــــاقــب
الـهجـمــــات: "لقـــد ارتـكـبـت فـــرقـــة
الفــرســان األولــى عـماًل مـشـينــًا يف
ـــــات املــنـــطقـــــة ـــــواب ـــــأمــيـــنهـــــا لــب ت
اخلــضــــراء. فحـتــــى املـتــــرجـمــــون
اخلـــاصـــون بـي اشـتـكـــوا مـن عـــدم
تفتيـشهم بـالكـامل عنـدمـا دخلـوا"
وإذا لم تـتغيـر احلـال بـسـرعـة، فـإن
أكثر األمـاكن أماناً يف بغداد مرشح
ألن يكـون منطقة سـاخنة أخرى ال

غير.
ترجمة/ عادل العامل
عن/ نيوزويك
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املرتبة جناحهم هـذا إلى تسييرهم
الـدوريـات علـى مــدار السـاعـة وإلـى
ـــــــة لــكـــــســـب ود املـــــــواطـــنـــني حـــمـل
احملليـني من خالل تـوزيع الـدجـاج
ــــة كـــــرة القــــدم احلــي، وكـــــرات لعــب
ومـــــضـخـــــــــــات املـــــــــــاء. )فـال شـــيء
مـــســتحــيل(، كـمـــا يقـــول الـكـــابـنت
سكوت شو، قـائد مجموعة خدم يف
أفغانسـتان السنة املـاضية.مع هذا،
أثبـت العدو أنه قابـل للتكيف، فقد
قفـز عدد انفجارات جـوانب الطرق
ــــة يف مــنـــطقــــة ــــاملــئ ــــة 50 ب بــنـــســب
عمـليــات هــذا اللـــواء، وراح اجلنــود
يــسيــرون بـــاحتـــراس عبــر الـبلــدات
والقـرى. فـاألمــر، كمـا يقـول رقـيب
األركان، وين هبـمان، "شبيه تقـريبًا
مبقـاتلــة شبح. وهـم ينـدمجـون يف
ــــوضع بـــشـكل جـيــــد جــــداً". ويف ال
ـــى حـــاالت أخـــرى، ميـكـن أن تـتـخل
القـــوات األمـــريكـيـــة عـن حـــذرهـــا.
ـــأكـمـله مـن فـــرقـــة ـــواء ب وهـنـــاك ل
ــــى مـــســــؤول عــن الفــــرســــان األول
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مـــتــكـــــــــررة حـــتـــــــــى اآلن. وقــــصـف
املـتمـردون بــالصــواريخ فنـادق بـارزة
وأخلــوا شــوارع من حــركــة املــرور يف
مــنــتـــصف الـــنهـــــار لـــيخــتـــطفـــــوا
أجـــانـب. وميـثل الـطـــريق الــســـريع
الــذي بــربـط مـطــار بغــداد الــدولي
مبـركــز العــاصمــة االمتــداد األكثـر
حيـو ية لـلطريق يف الـبالد، وبطول
مــيلــني فقــط، لـكــن العــــديــــد مــن
الكمـائـن حتصل فـيه أسبـوعيـًا ويف

بعض األحيان يومياً.
إن القـوات األمــريكيـة أكثـر جنـاحـًا
خـارج املــدن. فقــد انتـشــر أكثــر من
ــــــواء 3000 عــــسـكــــــري يـعــــــودون لـل
الثــاني من فـرقـة اجلـيش اجلـبليـة
غــــربــي بغــــداد، يف متــــوز املــــاضــي.
ـــــذ ذلـك احلــني، هــبـــط عـــــدد ومــن
هجمـات املـورتـر بـالقــرب من املطـار
الـدولي املـنبـسـط بنـسبـة 75 بـاملئـة
تقريبـاً، ولم يطلق أي صـاروخ على
احلــركــة اجلــويــة خالل الــشهـــرين
املـاضيـني. ويعزو ضـباط مـتوسـطو
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ــــاك قـــطع مــن الـلحــم وكــــانــت هــن
الـبــشـــري.. علـــى بعــد 200 قــدم يف
الـشـارع"، كمـا قـال ضــابط أمــريكي
ـــة ـــريـــد ألـكـتـــرونـي إلـــى مـجل يف ب
ــــــار أن نــيــــــوزويــك، "وتقــــــول األخــب
املـتمــردين رمبــا جلبــا القنـابل إلـى
داخل املــنـــطقــــة، لـكــن إحـــســــاســي
يقـــول لـي إنهـــا مـــوجـــودة هـنـــا وإن

هناك املزيد قادم".
إن الـــواليـــات املـتحـــدة األمـــريكـيـــة
ـــــــديـهـــــــا 138.000 عـــــســكـــــــري يف ل
العـــراق، مـجهـــزيـن بـكل األسـلحـــة
واالتـصـاالت، إذن ملـاذا ال تــستـطـيع
القـوات األمــريكيــة أن تصـون رقعـة
صغــيــــرة واحــــدة مـــن العــــاصــمــــة
العــراقيـة؟ اجلـواب بـسيـط: إن من
املـــســـتحـــيل متــيــيـــــز اإلرهـــــابــيــني
واملــتــمــــرديــن مــن املــــدنــيــني، وهــم
يتمتعـون بدعـم عام من العـراقيني
ــــون يف محـيــط العــــاديــني ويقــــاتل
مـدني. وقد تعرضـت أهداف رئيسة
أخـــرى يف بغـــداد للـضـــرب بـصـــورة
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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
بـــالغـبــاء مــا دام الــسـبـــاق للــرئــاســـة 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 نـــائب الـــرئيـس )تــشيـني( ونـــائب )رايـس( احلـــالي

)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 مكـــانه وإن أحـــد احملـتـملـني
خلالفته هو الـسيناتـور السابق )جـون دانفورث( الـذي كان أحـد املرشحني
مع )بوش( يف انـتخابـات 2000 وهو اآلن سفـير الـواليات املـتحدة يف األمم

املتحدة.
ويقــول األصــدقــاء إن املــدعـي العــام )جـــون د. اشكــروفـت( يـــدرك إنه مـن
احملتمل أن ال يطلب منـه البقاء يف منصبه حيث سبق أن ملح الرئيس إلى
رغـبــته يف تعـيـني )الري د. طـــومــســـون( نـــائــب أشكـــروفـت( وبـــذلـك يكـــون

)طومسون( أول أمريكي من أصل أفريقي يعني لهذا املنصب.
وحتــــدث )كــــارد( عـن خـــــروجه مـن وظــيفــته مـنــــذ أن اسـنــــدت إلــيه هــــذه
الــوظـيفــة تقــريـبــاً 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 2000 وهو 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)250( مليون 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 حـــدود لقـبه الــرسـمـي ويقــول املــطلعــون يف الـــداخل أنه قــد يـــشغل

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
رئـيـــســــة إذا تـخلــــى عــن االنخــــراط يف القــطــــاع اخلــــاص حـيـث ميـكـن أن

يصطف ليصبح رئيس اللجنة الوطنية للحزب اجلمهوري.
ترجمة/ كاطع احللفي
عن/ الواشنطن بوست

بقلم/ مايك آالن

جوزيف كونتريراس

ستخسر جميع األطراف

عـــنــــــــد انــــــسـحــــــــاب إرسائـــيـل مـــن غــــــــزة
يعـارض املـستـوطنـون حكـومـتهم
وإن علـــى الــسـيـــد شــــارون الفـــوز
داخـل الــكــــنــــــــســــيــــت مــــن خـالل
الـــــتـــــــصــــــــــــويـــــت قـــــبـل حتـقـــــيـق
االنـــسحــــاب يف الــصـيـف املقــبل.
وســــوف يقـــوم املـــسـتـــوطـنـــون يف
خطة االنـسحاب مبعارضـة قوية
خلـطــة االنـسحــاب.إن دور مـصــر
يف خــطــــة االنــــسحــــاب سـيـكــــون
محفــوفــاً بــاخملــاطــر ألن مـصــر
حتـــــاول أن تـلعـب دور الـــــوسـيــط
الـــــدبلــــومــــاسـي لــتلـك اخلــطــــة
وكـــــــذلـك حتـــــــاول مــنـع حـــــــدوث
فـــــوضـــــى ســيـــــاســيـــــة يف الـــــدول
اجملــــاورة واملـنـــطقــــة.وقــــد صــــرح
املـــســــؤولــــون املــصــــريــــون بــــأنهـم
مـــــســتـعـــــــدون إلرســـــــال خــبـــــــراء
عسكـريني مـن أجل تدريـب قوات
األمـن الفلـسـطيـنيــة، كمـا تـريـد
مصـر من إسـرائيـل إخالء قطـاع
غزة حسب االتفـاقية التي سيتم
الــتــــــوصل إلــيهـــــا لـــــوقـف إطالق
النــار والــسمــاح لـلفلـسـطـينـيني
بـالـدخـول واخلــروج من الـقطـاع
وكـذلـك تطـالـب مصـر أن تعـطي
إســــرائـيـل للـفلـــســطـيـنـيــني أمالً
حقـيقـيـــاً بـــأنهـم يــسـيـــرون نحـــو
االسـتقـالل. وعكــس هــذا سـيعــد
اخلـبـــراء املـصـــريـــون بـــأنهـم قـــد
عـلقــــــوا يف العــنف املــــســتــمـــــر يف
قـــطــــــاع غــــــزة. وقــــــد قــــــال أحــــــد
املـســؤولني املـصــريني بــأن خـطــة
مــصــــر ال تـتـمــــاشـــــى مع خــطــــة
شـارون ونحـن نتـوقع الكـثيـر من
العـــوائق ويجـب إقـنــاع إســرائـيل
بــأن تـصـغي لـلمـطــالب املـصــريــة
وإال ســتكـــون خـطـــة االنـــسحـــاب
من القطـاع أشبه بالفخ لكل من
إســــــــرائـــيـل والـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــني

واملصريني.
ترجمة/ سوسن نادر
عن/ الفايننشال تاميز

ـ

الوسيط مع إسرائيل.
ويحـــــاول الــــســيــــــد سلــيــمـــــان أن
يؤمن وقفاً إلطالق النار ويشمل
ذلك جمـيع الفئـات الـراديكـاليـة

ومن ضمنها حركة حماس.
وتـكـمـن املـــشـكلـــــة يف الــــسلــطـــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة حـــول مـن ســـوف
يـتولـى املسـؤوليـات يف قطـاع غزة
بعـد انـسحـاب إسـرائيل وإن أحـد
األسـمـــاء املقـتــرحــة هـــو محـمــد
دحـالن رئــــيــــــــس جـهـــــــــــاز األمــــن
الـســابق يف غــزة ويعـتبــر الــرجل
املفـضل لدى إسـرائيل والـواليات
املـتحــدة وأثــار هـــذا االقتــراح ردة
فعل غــاضبـة. وقـد صـرح الـوزيـر
السـابق للـشؤون الـداخليـة حكم

بلعاوي قائالً:
"كـال وألف كال فـــإنكـم يف الـــوقـت
الـذي تتحـدثـون فـيه عن تـنحيـة
يـــاســـر عـــرفـــات بـــالـــرغـم مـن أنه
يعـتبــر رئيـســاً مـنتـخبــاً من قـبل

الفلسطينيني".
ويجب عـدم الـتقلـيل من نـشـوب
قــتـــــــال داخـلــي بــني الـفــــصـــــــائـل
الفلسـطينيـة وحدوث فـوضى يف
غــــزة سـيـجلـب الــضــــرر لـكل مـن
إســرائـيـل والفلــسـطـيـنـيـني علــى
حــد ســواء. ألنه وبـــدون سيـطــرة
تـامـة من الـسلطـة الفلـسطـينيـة
علـى قطـاع غـزة سـوف تـزداد قـوة
حــــركــــة حـمــــاس وكــــذلـك تــــزداد
قابليـتها على استخدام صواريخ
الـقـــــــســـــــــام ملـهـــــــــاجـــمـــــــــة املـــــــــدن
اإلسـرائـيليـة.ويتـوقع املـسـؤولـون
يف إســـرائـيل اسـتـمـــرار عـملـيـــات
الـعنف داخل الـقطــاع حتـى بعـد
االنـــــــــسـحــــــــــــاب اإلســــــــــــرائــــيـلــــي
وبـاألخص يف املنـطقة اجلـنوبـية
والـتـي سـتـــشهـــد تـــواجـــد كـثـيف

للقوات اإلسرائيلية.
ومـن احملتمل حدوث اضـطرابات
أيــضــــاً داخل إســــرائــيل عـنــــدمــــا

استطاع كسر حاجز احلصار عن
طــريق احملــادثــات الـتي قــام بهــا
مع عـمـــر سلـيـمــان رئـيــس جهــاز
اخملـــــابـــــرات املـــصــــــري املفـــــاوض

ويـبـــدو إن الــسـيـــد عـــرفـــات غـيـــر
مستعد للتنازل عن السلطة ولو
إنه محــاصـــر يف منـطقــة رام اهلل
مع عـــدد مـن مــســـاعـــديـه ولكـنه

وقـد صـرح أحــد املسـؤولني قـائالً
نحــن ضـعفــــــاء اآلن بــــــوجــــــود أو
بعــــــدم وجــــــود قـــطــــــاع غــــــزة وإن

ضعفنا سوف يزداد.

أراض واسـعـــــــة يـعــيـــــش عـلــيـهـــــــا
ـــــــــــــــوطــــــن 200000 ألــف مــــــــــــســــــت
إسـرائـيلي يـتم تعـزيــز حمــايتهـا
بـاجلـدار الفـاصل عنـدمـا تنـتهي

إسرائيل من بنائه.
أمــــا بقـيـــة األرض احملــتلـــة ومـن
ضــمــنـهـــــــا الـقـــــــدس الـعـــــــربــيـــــــة
الــشـــرقـيـــة فــســـوف يـتـم تقـــريـــر

مصيرها من خالل املفاوضات.
مــتــــــى ميـكــن أن تــبــــــدأ عـــملــيــــــة

املفاوضات؟
لقــــــد صــــــرح أحــــــد املــــســــــؤولــني
اإلســــرائــيلـيـني قــــائـال: إن علــــى
الفلـسـطيـنيـني أن يكـونــوا شعبـاً
متحضـراً واجملتمع الفلـسطيني
يجــب أن يـكـــــون حتــت ســيــطـــــرة

القانون.
إن الفلـسـطـينـيني الــذي عـليـهم
أن يخــــضعــــــوا لهـــــذا االخــتــيـــــار
عــــالقــــون الـيــــوم يف قــطــــاع غــــزة
الـــذي يعـتـبــر مـن أكـثــر املـنـــاطق
كـثــــافــــة بــــالـــسـكــــان وحــــدودهـم
مسيطـر عليها مـن قبل إسرائيل
اضـــــافـــــة إلـــــى احلـــــواجـــــز الــتــي
متــنعهـم مـن االتـصـــال بـــالعـــالـم

اخلارجي.
ويصـر اجلـيش اإلسـرائـيلي علـى
أن يــــــســـيــــطــــــــر عـلــــــــى األراضـــي
القـــريـبـــة مـن احلـــدود املـصـــريـــة
بحجـة مـنع تهــريب الـسالح إلـى
الــقــــــــطــــــــــــــاع وكــــــــــــــذلـــك فــــــــــــــإن
الـفلـــســطـيـنـيـني يف قــطــــاع غــــزة
سـيعــزلـــون عن الـضفــة الغـــربيــة
حتـى تـكمل إسـرائـيل بنــاء سكـة
حــــديــــد تــــربــط بـني الــطــــرفـني

سيستغرق وقتاً طويالً.
ولــيـــــس مــن الـغـــــــريــب أن أجـــــــد
الـفلــــســـطــيــنــيـــني يعـــــانـــــون مــن
االرتــبـــــــاك والــيـــــــأس بـعـــــــد أربـع
ســنـــــوات مــن االنــتفـــــاضـــــة ومـــــا
دفــعـــــــــــــــوه مــــــن ثــــــمــــــن لــهـــــــــــــــذه

االنتفاضة.
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يف ذلـك الــــوقــت تقـــــوم بعــملـيــــة
اجتياح كبيـرة يف قطاع غزة وهي
نـفـــــس املــنــــطـقـــــــة الــتــي قـــــــررت
إســرائيل االنـسحــاب منهـا العـام

املقبل.
وقـــــد صـــــرح )دوف وايــــــز كالس(
وهـو أحــد كبـار مـسـاعــدي رئيـس
الوزراء اإلسـرائيلي إريـيل شارون
لصحيفـة ها آرتس اإلسـرائيلية،
إن عــدم تــطبـيق خـطــة إســرائـيل
بـــاالنــسحـــاب مـن غـــزة سـيـــؤخـــر
إعـالن تـــــــــــأســــيـــــــــس الـــــــــــدولـــــــــــة
الفلـســطيـنيــة. إن تـلك املقــابلــة
الـصحـفيــة املـطــولــة مع الــسيــد
وايز كالس قد أحرجت احلكومة
اإلســــــرائـــيلــيــــــة وأثــــــارت غـــضــب
الـعـــــــــــرب. ومــــن أجـل احــــتـــــــــــواء
األضــــرار الـتـي جنـمـت عـن هــــذا
اللقاء الصحفي أصـر املسؤولون
اإلســــرائــيلـيــــون علــــى متـــسـكهـم
بخـطـــة الــسالم الـــدولـيـــة والـتـي
تعــرف بـــاسم خــريـطــة الـطــريق،
وقــد وضحــوا أيـضــاً بــأن الـتقــدم
يف املفـاوضات يحـتاج إلـى طريق

طويل.
ويعــتــبـــــر االنــــسحـــــاب مــن غـــــزة
انـسحـابـاً أحـادي اجلــانب. ولقـد
ولـــدت فكــرة االنــسحــاب أحــادي
اجلــانب االدعـاءات اإلسـرائـيليـة
بــــــســـبـــب عـــــــدم وجـــــــود شـخــــص
منـاسب من الطرف الفلسطيني
للتفـاوض معه طـاملــا بقي يـاسـر

عرفات يف السلطة.
لـــــذلـك قـــــررت إســـــرائــيـل إخالء
املـــســتـــــوطــنـــــات الــيهـــــوديـــــة مــن
املستوطنني البالغ عددهم 7500
مسـتوطن يهـودي من قطـاع غزة
الـــــــذيــن يـعــيـــــشـــــــون بــني 1.300

مليون فلسطيني.
أمـا يف الـضفــة الغــربيــة فيـوجـد
عدد قلـيل من املسـتوطنـات التي
سـوف يتم إخـالؤها بيـنما تـوجد

روال خلف

هذا يف املنطقة اخلضراء...
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