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مل تعلن حكومة بوش اجلديدة عن خطة واضحة مفصلة
لسياستها املتعلقة ابلشرق األوسط ،وال حىت لبقية أحناء العامل
لتاريخ كتابة هذه السطور .وذلك ألهنا تقوم ابملراجعة والدراسة
والتخطيط الشامل هلذه السياسات .قال كولن ابول  -وزير
اخلارجية  -تعليقا على هذا املوضوع" :أقوم خبلع كل شيء من
جذوره فإذا رأيناه صاحلا نعيد زراعته" .وقال يف " :3/19إن
عمر حكومة بوش هو شهران فقط ،لذلك فإن مراجعة إىل أين
نتجه يف تعاملنا مع هذه القضااي  -الشرق األوسط  -هو أمر
سابق ألوانه نوعا ما؛ ومع ذلك فإن بعض اجلوانب الرئيسية
لسياستنا اخلارجية ما زالت تتطور ."...وقال بوش يف املؤمتر
الصحفي الذي عقده مع طوين بلري يف كامب ديفيد يف
" :2/23نقوم مبراجعة مجيع السياسة يف كل مناطق العامل،
وإحدى املواقع اليت نقضي هبا مقدارا كبريا من الوقت هي حول
اخلليج الفارسي والشرق األوسط؛ سوف يذهب وزير اخلارجية
هلناك ليستمع إىل حلفائنا حول إخراج أحسن سياسة "...وقال:
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"ابول ذاهب  -للشرق األوسط  -يف حقيقة األمر لالستماع،
سوف يلتمس الرأي من أصدقائنا ومن الناس يف الشرق الوسط،
وقبل صياغة أية سياسة سنكون قد استمعنا ،مث ابلطبع،
سنتشاور مع األصدقاء واحللفاء أمثال رئيس الوزراء  -طوين بلري
 املوجود هنا أثناء قيامنا بدراسة شاملة للسياسة اليت أنملونعلم أهنا سوف تكون أكثر واقعية" .وقال كولن ابول  -وزير
اخلارجية  -وهو يف رحلته إىل القاهرة يف " :2/23علينا ترتيب
العمل حول ثالثة أشياء :استقرار الوضع ،ختفيض مستوى
العنف ،إعادة النشاط االقتصادي؛ فعندما حنرك هذه الثالثة
أشياء مرة أخرى ،وسوف أتخذ بعض الوقت ،...عندها نبدأ
يف النظر أين حنن ،عندها ستكون هناك حكومة (إسرائيلية)
جديدة يف مكاهنا ،وعندها نبدأ الرؤية من أين تبدأ املباحثات
مرة اثنية ،وعلى أي أساس ،وعلى أي مستوى ستكون جاهزة
للتباحث ،وعلى أي مستوى من التباحث؛ إنه ليس من الواضح
من أين سوف نبدأ ذلك .بعضهم يرى البداية من عند طااب
وبعضهم يرى البداية من مكان آخر .سوف نرى كيف نبدأ
تلك املفاوضات" .وقال إدوارد ووكر  -مساعد وزير اخلارجية
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لشئون الشرق األدىن  -يف كلمته مبعهد واشنطن لسياسة الشرق
األدىن يف  ..." :3/21إهنا مهمة مثبطة للعزمية أن آيت إىل هنا
بعد ستني يوما من تسلم حكومة (بوش) مقاليد احلكم حيث
نعكف بصورة مكثفة على مراجعة وإعادة صياغة السياسة جتاه
الشرق األوسط ومن مث حماولة وضعها يف نصاهبا ومنظوريتها،
وابألخص يف الوقت الذي مل تستكمل فيه عملية (املراجعة)
هذه بعد ...إننا نعقد اجتماعات كل يومني بشأن السياسة إزاء
الشرق األوسط لبحث املشاكل الفلسطينية ( -اإلسرائيلية)
ومسألة العراق .وهذه االجتماعات ما هي إال البداية ،ذلك أننا
نتوقع أن جيري مزيد من املناقشات يف هذه األثناء بشأن مسائل
مثل إيران وبعض اجملاالت األخرى اليت تعنينا .إذن ،هذا هو
جمهود يف أوجه كثرية يتوخى تقييم السياسة من أساسها ،من
الصفر ،وإلقاء نظرة ممعنة على وضعية كل من هذه احلاالت
ومن مث تقرير ما هو الذي نسعى لعمله حقا ،وكيف ميكننا
حتقيق النتائج ابلصورة األمثل" .وقالت كوندوليزا رايس -
مستشارة بوش لشئون األمن القومي  -يف " :2/22أعتقد أننا
عاكفون على مراجعة كل شيء يف هذه اللحظة" .وهكذا فإن
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الفرتة احلالية اليت متر هبا حكومة بوش هي فرتة وضع السياسات
جلميع مناطق العامل مبا فيه قلب العامل اإلسالمي أو ما يسمونه
ابلشرق األوسط.
ويرجع ذلك التأخري يف وضع السياسات إىل طبيعة العمل
وتعقيده واتساعه ،إذ يشمل مجيع أحناء العامل .ويرجع إىل حداثة
احلكومة وأتجيل استالمها ملهامها من احلكومة السابقة حسبما
تقتضيه القواعد الدستورية وذلك بسبب التالعب الذي حصل
يف فرز أصوات الناخبني بوالية فلوريدا  -وهو ما أكده
الدميقراطيون يف حينه  -وما ترتب على هذا التأجيل من أتخري
يف اختيار تعيني املسئولني ومباشرهتم ألعماهلم .قال كولن ابول
مبؤمتره الصحفي يف " :2001/2/9أان الشخص الوحيد املعتمد
 من الكوجنرس  -يف اإلدارة" إشارة لكثرة األعمال وقلةاملوظفني .ويرجع إىل حد كبري النصراف الرئيس وانشغاله يف
أمور السياسة الداخلية؛ خاصة وأنه يعمل من اآلن للفوز
ابلرائسة التالية ،واهتمامه بقضااي نصف الكرة الغريب وإعطائها
األولوية على بقية القضااي الدولية .كما ويرجع النشغال اإلدارة
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يف مواجهة الركود االقتصادي الذي يعاين منه االقتصاد
األمريكي يف الوقت احلاضر ،والذي ينعكس ابلطبع على
االقتصاد العاملي .وإىل العمل إلقرار امليزانية لعام  2002من قبل
جملسي الكوجنرس واليت أخذت وقتاً طويالً يف املناقشات إلقرارها
من اجمللسني ،النواب والشيوخ ،نظراً ملا احتوت عليه من
ختفيضات كبرية يف الضرائب ،سرياً مع توجهات احلزب
اجلمهوري املعتادة يف خدمته ملصاحل أصحاب رأس املال؛ خاصة
وأن هذه التخفيضات كانت غري مسبوقة يف التاريخ األمريكي؛
كما ويرجع التأخري إىل االهتمام مبعاجلة أزمة الطاقة اليت تعاين
منها أمريكا يف الوقت احلاضر ،قال بوش يف " :3/29حنن
حباجة ملواجهة حتدي أزمة الطاقة اليت هي حقيقية يف كاليفورنيا
وتلوح يف أجزاء أخرى من البالد إذا مل نتحرك بسرعة".
هذا االنشغال لإلدارة األمريكية اجلديدة يف األمور الداخلية
والتأخري احلاصل يف وضع سياساهتا جعلها تتخبط يف سريها إىل
اآلن ،فهي تسري على غري هدى أو على خطا اإلدارة السابقة
خبالف ما تتظاهر به أو تعلنه على املأل .وهذا التخبط واضح
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من تناقض تصرحيات املسئولني حول القضية الواحدة ،مما دفع
األوساط الصحفية إلبراز هذه التناقضات ونقدهم نقدا الذعاً
عليها.
ونتيجة هلذا التخبط والتأخري بدا لكثري من املراقبني وحلكام
املنطقة وكأن أمريكا قد سحبت يدها من القضية الفلسطينية أو
كادت ،وهذا ابلطبع خالف الواقع وال خيطر ببال من عنده
أدىن معرفة أبهداف السياسة األمريكية .قال بوش يف مؤمتره
الصحفي مع مبارك يف البيت األبيض يف " :2001/4/2حنن
منهمكون للغاية يف الشرق األوسط وسنظل كذلك ،ويف الواقع
فإن وزير اخلارجية أجرى مكاملة مع شارون هذا الصباح،
وأجريت مكاملات مع قادة يف الشرق األوسط؛ سوف أستمر
نشطا يف االهنماك لتعزيز قرار سلمي للمسألة ،فوق هذا كله
فإن معظم حماداثتنا اليوم كان حول احلديث عن كيفية إحالل
السالم للشرق األوسط ...لكن سنظل منهمكني للغاية ،وكلنا
أمل أنه سوف يكون هناك نتائج إجيابية" .وقال يف مؤمتره
الصحفي يف " :3/29حنن منهمكون متاما يف الشرق األوسط؛
حنن على التلفون طوال الوقت مع القادة" .قال ابول يف :2/23
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"سوف تكون هناك مفاوضات ،وال خيار إال ابلتحرك إىل
األمام يف هناية األمر ...أمريكا سوف تلعب دورها ،سوف
نلعب دوران بقوة ،الرئيس بوش سوف ينهمك ،أان سوف
أهنمك ،لكن بعض األشياء جيب أن حتصل أوال" .وقال ووكر
يف جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية جمللس النواب يف :3/29
"يدرك أعضاء اللجنة الفرعية إدراكاً عميقاً أمهية الشرق األوسط
وسبب انصراف هذه احلكومة املقدام إىل متابعة مصاحلنا هناك
وتعزيزها؛ إن إلقاء نظرة فاحصة على الشهرين األولني
(للحكومة احلاضرة يف السلطة) يؤكد هذه احلقيقة بوضوح؛ ففي
أوىل جوالته خارج البالد توجه وزير (اخلارجية) إىل الشرق
األوسط حيث التقى قادة مصر و ...و ...وخالل األسبوعني
القادمني سوف يقوم كل من ...مبارك و ...عبد هللا بزايرة
البيت األبيض ،ويتطلع الوزير إىل التشاور معهما والسعي إىل
احلصول على وجهات نظرمها حول الوضع يف املنطقة فيما نقوم
مبراجعة سياساتنا هناك ...إننا نتعاطى وسوف نظل متعاطني يف
شئون الشرق األوسط؛ وإن التكهنات الصحفية أبننا نسحب
أيدينا من املنطقة هي تكهنات خاطئة متاماً؛ إن مصاحل
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واهتمامات الشعب األمريكي ال تتطلب أقل من ذلك .علينا أن
نسري قدما وأن نقرن ذلك إبجراء مشاورات وثيقة مع أصدقائنا
وحلفائنا يف املنطقة فيما نقوم بتطوير سياسات جديدة أتخذ
ابالعتبار املوقف شديد االضطراب الذي نراه قائما هناك".
وغريها من التصرحيات الكثرية اليت تؤكد استمرارية السياسة
األمريكية يف اهتمامها وانشغاهلا أبمور الشرق األوسط.
وعلى الرغم من عدم استكمال وضع السياسة األمريكية
إلدارة الرئيس اجلديد بوش ،فقد ظهرت معامل هذه السياسة
املدمرة لألمة اإلسالمية على لسان املسئولني يف مناسبات عدة؛
يف املؤمترات الصحفية والتصرحيات واالجتماعات ويف جلان
االستماع للكوجنرس وغريها .وهي وإن اختلفت يف أسلوهبا عن
سابقاهتا؛ إال أهنا ال تقل خطورة عنها يف حتديها الصارخ
وعدائها السافر لألمة اإلسالمية إمعاانً يف إيذاء املسلمني وحماولة
إذالهلم .كما واحنيازها الفاضح أللد أعدائهم اليهود.
فمن هذه السياسة املدمرة للمسلمني وملصاحلهم توفري
احلماية والدعم السياسي واملايل والعسكري القوي وبدون حدود
للكيان اليهودي القائم يف فلسطني وتزويده ابلسالح احلديث
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املتطور الفتاك واحملافظة على هذا الكيان متفوقا بنوعية أسلحته
على مجيع الشعوب اإلسالمية ،ويعترب ذلك من مرتكزات هذه
السياسة العدائية للمسلمني واخلاصة ابلشرق األوسط .قال بوش
يف استقباله لشارون رئيس وزراء اليهود يف البيت األبيض يف
" :2001/3/20إنه لشرف يل أن أرحب برئيس وزراء دولة
صديقة وحليفة قريبة إلينا ،هنا يف املكتب البيضاوي ."...وقال
مبناسبة هتنئته لفوزه يف االنتخاابت يوم " :2/6عملت الوالايت
املتحدة مع كل قائد لـ(إسرائيل) منذ إنشائها يف عام
1948وعالقاتنا الثنائية صلبة كالصخر كما هو حال التزام
الوالايت املتحدة ألمن (إسرائيل) .ولدي ثقة كبرية برئيس
الوزراء شارون" .وقال وزير خارجيته كولن ابول أمام جلنة امليزانية
يف جملس النواب يف (" :3/15إسرائيل) هي صديق وشريك
قوي؛ وميثل أمن (إسرائيل) دائما أولوية كربى لدى الشعب
األمريكي واحلكومة األمريكية؛ وسيبقى األمر كذلك ابلنسبة إىل
احلكومة احلاضرة" .وقال يف خطابه أمام جلنة العالقات
األمريكية (اإلسرائيلية) للشئون العامة (ايبـاك) يف واشنطن يف
" :2001/3/19واآلن ويف خلدي هذه األفكار أود أن أعود
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إىل الوراء فرتة عشرة أعوام ،إىل  19آذار/مارس  1991حينما
أتيحت يل آخر فرصة ملخاطبة هذه املنظمة املرموقة وقتئذ قلت
ما يلي :لقد وقفنا مع (إسرائيل) يوم أتسيسها .وقد وقفنا مع
(إسرائيل) طوال اترخيها .وقد بينا مرة تلو املرة أن جذوران
متشابكة كما هي مع كل األمم اليت تتشاطر اعتقادان يف
االنفتاح والدميقراطية .إذن جيب أال يكون هنا أي شك بشأن
التزامنا جتاه (إسرائيل) ،ويف أن أمريكا ستقف إىل جانب
(إسرائيل) هذا اليوم ،وإىل جانب (إسرائيل) يف املستقبل"،
"واليوم أان فخور أبن أقول أن هذه الكلمات ما زالت حقيقة".
وقال" :إن هناك صداقة خاصة تربط بني أمريكا و(إسرائيل)،
كما قال جورج بوش أمام مؤمتركم قبل عام عندما كان حاكما
لوالية تكساس .وأقف هنا اليوم لكي أؤكد هذه الصداقة مرة
أخرى ،فهي تشمل مجيع جوانب احلياة .فهذه العالقة متينة من
جماالت الشئون السياسية واالقتصادية إىل جماالت األمن
والثقافة؛ وستبقى هذه العالقة بني نظامني دميقراطيني متينة
كالصخر؛ إهنا متثل رابطاً غري مشروط عميق اجلذور وواسعاً،
رابطاً قائماً على التاريخ ،على املصاحل ،على القيم وعلى
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املبادئ؛ إننا مصممون على صيانة هذه العالقة اخلاصة مع
(إسرائيل) والشعب (اإلسرائيلي)؛ وندرك أن (إسرائيل) تعيش يف
منطقة شديدة اخلطورة؛ لذلك سنعمل وسنتطلع إىل وسائل
لتعزيز تعاوننا االسرتاتيجي الثمني مع (إسرائيل) لكي نصون
تفوقها العسـكري" .هذا نزر يسري مما صرح به املسئولون يف إدارة
بوش اجلديدة وملا ميض عليها يف السلطة شهران .وقد سبقهم
إىل ذلك الرئيس السابق كلينتون وغريه من الرؤساء واملسئولني
مبثل هذه التصرحيات املعادية املستفزة ملشاعر املسلمني .قال
كلينتون يف لوس أجنلوس يف  ..." :2000/8/14علينا أن
نواصل الوقوف مع (إسرائيل) ،كما فعلنا طوال والييت كرئيس
وخالل االثنتني ومخسني سنة املاضية؛ وإننا سنساعد (إسرائيل)
على صيانة أمنها ."...وقال يف خطابه يف " :2001/1/7لقد
قلت ما قلته  -يف خطاب أثين به على اليهود  -انطالقا من
التزام عميق وحب طيلة العمر لدولة (إسرائيل)"...؛ " ...أظن
أن أمريكا ستكون هناك دائما  -يف الشرق األوسط  -حفاظا
على أمن (إسرائيل)"...؛ "وإىل مواطين (إسرائيل) الذين عادوا
إىل وطنهم القدمي بعد  2000عام والذين كادت آماهلم
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وأحالمهم أن تندثر يف هليب احملرقة ...شعب (إسرائيل) حلم
يوما بوطن له ،وحتقق ذلك احللم"...؛ " ...لن يكون هناك
سالم دائم أو استقرار يف املنطقة دون أن تتمتع (إسرائيل) ابلقوة
واألمن ،األمن الكايف لتحقيق السالم والقوة الكافية لردع
اخلصوم الذين سيبقون (انشطني) هناك حىت لو حتقق السالم
حبسن نية اتمة .والواضح أن هذا هو السبب الذي يدعو
الوالايت املتحدة إىل ضرورة مواصلة التزامها اإلبقاء على تفوق
(إسرائيل) النوعي من حيث تفوقها العسكري" .وهذا غيض من
فيض مما صرح به املسئولون لعقود عدة خلت؛ ونظن أهنا تكفي
لكي جتعل املسلمني يتدبرون أمرهم مع حكامهم العمالء الذين
خانوهم وخلفوا هلم هذه الرتكة الثقيلة اليت سوف تكلف ماليني
الشهداء؛ وما زالوا ممعنني يف عمالتهم هلذا العدو الطامع اللئيم
ضاربني مبصاحل أمتهم عرض احلائط!!! فيجب على مجيع أبناء
األمة اإلسالمية أن يتخذوا حالة العداء أساسا راسخا للتعامل
مع هذا العدو وأن ينظروا له من هذا املنظور؛ ألن خالف ذلك
تفريط مبصريها وخيانة هلل ولرسوله وجلماعة املسلمني .وعلى
اجليوش الرابضة يف الثكنات أن تتحرك حلماية األمة وأن تنتزع
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زمامها من يد هذا العدو وعمالئه وال جيوز هلا أن تظل حامية
لقصور الظاملني اليت أصبحت أوكارا للتآمر عليها مقابل
دريهمات لسد الرمق أو جلاه ونياشني ليس من هللا يف شيء.
وتكشف حكومة بوش األدوار اخلطرة على مصاحل األمة
اإلسالمية واليت ميارسها عميلهم مبارك (السمسار األكرب)
وعميل بريطانيا عبد هللا  -سليل اخليانة  -الذي تسخره لقاء
حفنة من الدوالرات .قال كولن ابول يف مؤمتره الصحفي مع
عمرو موسى يف القاهرة يف " :2/24طلب مين الرئيس بوش أن
أجعل مصر احملطة األوىل يف رحليت للشرق األوسط ،سعيا
للحصول على النصيحة واملشورة من الرئيس مبارك حول املسائل
العديدة احلرجة "...وقال مبارك يف املؤمتر الصحفي مع بوش يف
البيت األبيض يف " :4/2أان شديد التوق للعمل معه (بوش) يف
مجيع املسائل املتعلقة ابلشرق األوسط وخاصة مشكلة الشرق
األوسط  -قضية فلسطني  ...-سوف نعمل جهدان ،وسوف
نتعاون مع الالعبني الرئيسيني ،مع الوالايت املتحدة "...ومما
أاثر االستغراب يف تبعية مبارك أنه ردد يف املؤمتر الصحفي نفس
كلمات بوش ابللغة اإلجنليزية عندما قال" :سوف ال نفرض أي
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حل على األطراف ،سوف نسهل الوضع حبيث يتمكنون من
اجللوس مع بعضهم ليتباحثوا ."...وقال ووكر أمام جلنة جملس
النواب يف " :3/29وحنن نثمن عالقاتنا الوثيقة مع مصر
وتعاوننا يف املسائل السياسية والعسكرية واالقتصادية؛ ويواصل
الرئيس (بوش) أتييده الكامل للمساعدات اليت نقدمها إىل مصر
ملساعدهتا على إدخال إصالحات على نظامها االقتصادي
وبناء قوهتا العسكرية لتكون حليفا فعاال للوالايت املتحدة؛ ودور
مصر القيادي يف الشرق األوسط جتلى بصورة وافرة حينما
أصبحت (مصر) أول دولة عربية توقع معاهدة سالم مع
(إسرائيل) قبل أكثر من عشرين عاما ،وتبني مرة اثنية يف
 1991حينما شكلنا حتالفا دوليا لتحرير الكويت من االحتالل
العراقي! واليوم ابت الرئيس مبارك العبا حموراي بني أولئك الذين
يدعون للسالم يف املنطقة ،ويدين علناً! الدعوات للعنف ضد
(إسرائيل)  -دعوات مقاتلة اليهود  -واستخدام النفط سالحا؛
وقد تكلم معرتضاً على املقاطعات االقتصادية للبضائع األمريكية
ومؤخرا أيد مساعينا للمحافظة على التوازن يف جملس
األمن"...؛ وقال "األردن ومصر العبان رئيسيان يف البحث عن
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السالم كما أهنما شريكان حيواين للوالايت املتحدة ،واألردن
حليف أساسي معتدل ومؤيد للسالم! "...ويف  4/11عقد
مسئول كبري (مل يذكر امسه) يف البيت األبيض  -مبناسبة زايرة
عبد هللا  -مؤمتًرا صحفياً قال فيه" :األردن شريك مهم جداً
للوالايت املتحدة وللمنطقة ،وله دور حاسم يف جهود بناء
السالم! يف الشرق األوسط ...ويقدر (الرئيس بوش) متام
التقدير الدعم القوي جداً الذي قدمه األردن على مدى سنوات
يف السعي إىل السالم!"؛ وقال ..." :وعرب الرئيس عن استعداد
قوي للدعم واملساعدة ،وعن شكره للمساعدة اليت قدمها
األردن يف جمال إجراءات مكافحة اإلرهاب".
ويف هذه الفرتة اليت متر هبا السياسة األمريكية من مرحلة
املراجعة والدراسة والتخطيط الشامل ظهر أهنا تقوم بدراسة
املنطقة (الشرق األوسط) من خالل نظرة إقليمية شاملة؛ يقول
كولن ابول أمام جلنة الشئون اخلارجية جمللس الشيوخ يف :1/17
"نتعهد برتكيز جهودان على املنطقة ككل وليس فقط على
عملية السالم حبد ذاهتا .حنن على استعداد للعمل مع مجيع
األطراف يف املنطقة لتحقيق حل شامل؛ السالم لـ(إسرائيل) يعين
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سالم مع مجيع جرياهنا ،مبا فيه سوراي ،حيث حنتاج إىل البناء
على الفرصة اليت سنحت ابالنسحاب (اإلسرائيلي) من لبنان".
وصرح يف مقابلة مع شبكات التلفزه األمريكية (سي يب إس،
سي إن إن) يف  2/11قائال" :سوف جنرب رؤية عملية السالم
يف الشرق األوسط ،كما تسمى ،وقد وضعت يف سياق إقليمي
أوسع" .وقال أثناء رحلته إىل القاهرة يف " :2/23إن الشيء
املهم جدا هو التأكد من أن مجيع أعمالنا سواء ما يتعلق منها
ابألمم املتحدة أو ما يتعلق مبا حيدث يف (إسرائيل) وغزة والضفة
الغربية ومجيع نشاطاتنا اإلقليمية وعالقاتنا الثنائية مع مصر
والسعودية ومجيع اآلخرين؛ أن نربطها مع بعضها يف إطار
إقليمي" .وقال ووكر أمام اللجنة الفرعية جمللس النواب" :سوف
تتعامل هذه اإلدارة مع املنطقة ككل متكامل؛ من الواضح أنه
توجد مسائل منفردة واليت جيب أن تعامل مبوضوعية كما تربز،
لكن كل شيء نعمله وكل شيء سنقوله حول أية مسألة معينة،
عادة ما يكون هلا مضامني ونتائج على مصاحلنا األخرى يف
املنطقة "...وقال يف خطبة ألقاها يف معهد واشنطن لسياسة
الشرق األدىن يف  ..." :3/21ومن األمهية مبكان فهم التوجه
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العام للحكومة ،وهو أنه علينا أن ننظر إىل املنطقة ككل؛ وحنن
ال ميكننا أن نعزل منطقة وأن نتعامل مع أخرى ،فلكل مشكلة
عواقب على كل مشكلة أخرى؛ وهلذا السبب حناول يف
دراستنا هلذه القضااي (املتعلقة ابلشرق األوسط) أن نتبىن هنجاً
شامالً ،إذا صح هذا التعبري" .وقال املسئول الكبري يف البيت
األبيض يف مؤمتره الصحفي يف " :4/11أظن أننا نعي قابلية
الوضع للتفجر يف املنطقة يف هذا الوقت ،وتعقيدات العالقات
بني كافة هذه املسائل؛ هلذا السبب ،حتاول اإلدارة األمريكية
وضع خطوط عريضة لسياستها يف املنطقة على أهنا سياسة
إقليمية شاملة ،مع إدراك لكافة التعقيدات والتداخالت فيما
بينها."...
وهكذا يقوم شياطني البيت األبيض يف إدارهتم اجلديدة
بتحضري اخلطط واألساليب الكفيلة ابستنفار مجيع عمالئهم يف
املنطقة وغريها ،كما وتسخري عمالء غريهم أيضا إلدخاهلا يف
دوامة من املؤامرات العديدة واملتالحقة اليت تدور كلها حول
حتقيق مصاحلهم؛ وما يتبع ذلك من الويالت والتكاليف الباهظة
اليت ستتكبدها الشعوب اإلسالمية من سفك دماء وخراب
19

للممتلكات وهدر لألموال .متاماً كما فعل بوش  -األب -
عندما جيش جيوش العامل يف حرب اخلليج الثانية عام 1991
فبسط السيطرة والنفوذ األمريكي على اخلليج وجعل من دوله
الكرتونية حمطات لقوات التدخل السريع وميادين تدريب هلا
وملناوراهتا احلية املنتظمة فيما وراء البحار وخمازن لألسلحة؛
فتمكنوا بذلك من حتقيق هدف تطلعوا لتحقيقه جبد منذ أوائل
سبعينات القرن املاضي وهو إحكام قبضتهم على منابع النفط
وتيسري هنبه بسهولة ويسر؛ كما ودمر مشاريع التصنيع
العسكري العراقية اليت كلفت مليارات الدوالرات وأحكم الرقابة
عليها للحيلولة دون عودهتا مرة أخرى؛ كما وفتح مشاريع
السالم اخليانية يف الشرق األوسط على مصراعيها بداية من
مؤمتر مدريد املشئوم عام  1991وزرع الفرقة والتنابذ بني
الشعوب اإلسالمية يف املنطقة وأشغلها بنفسها بدال من أن
تشتغل مبقاومته وابجتثاث الكيان اليهودي الذي زرعته الدول
الغربية الكافرة يف قلب بالد املسلمني .وال تزال هذه الشعوب
تعاين من هذه املؤامرة اخلبيثة إىل يومنا هذا .وقد وصف آنتوين
كوردمسان هذه األعمال يف شهادة أمام جلنة الشئون اخلارجية
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جمللس الشيوخ يف  2001/3/1قائال" :منذ عقد من الزمان
وحتت حكم رئيس آخر امسه بوش خرجنا من أزمة كربى يف
السياسة اخلارجية يف الشرق األوسط بوضع وقد حصلنا فيه على
أعظم مكاسب منذ احلرب العاملية الثانية."...
أما ابلنسبة للقضية الفلسطينية فإن إدارة كلينتون سعت
حللها حال شامالً وهنائياً ،وذلك حبل ما أمسوه "مسائل الوضع
الدائم"؛ أي القدس واحلدود واألمن والالجئني واملستوطنات
وغريها مما نصت عليه اتفاقيتا أوسلو وواي ريفر اخليانيتان عامي
1998 ،1993على التوايل؛ وقد استمات كلينتون يف آخر
أايم حكمه لعقد اتفاقية بني اليهود وأعواهنم من خونة فلسطني
ولكنه مل يفلح؛ وكان ملوقف املعارضة عند اليهود الرافض ملا مت
التوصل إليه يف كامب ديفيد وعلى رأسهم حزب الليكود ،كما
كان ضيق الوقت وعدم متكنه (كلينتون) من وقف االنتفاضة
اليت أوقدها ابالتفاق مع عرفات األثر األكرب يف تعطيل التوقيع،
ومع أنه مارس ضغوطا كبرية ونفوذا قواي لوقفها وانتدب جورج
تنت مدير وكالة االستخبارات إلجناز هذه املهمة ابالشرتاك مع
مدير املخابرات املصرية ومعهم املندوبون اليهود وأعواهنم من
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الفلسطينيني ومع كل ذلك فلم يتمكن من وقفها .قال كلينتون
يف خطابه الطويل املشهور بنيويورك يف " :2001/1/7واآلن،
ماذا ننوي عمله؟ من الواضح أن األولوية األوىل هي أن علينا
التقليل وبشكل صارم من دائرة العنف اجلارية" .وقال دنيس
روس  -املبعوث اخلاص للشرق األوسط للرئيس كلينتون ،وأكثر
السياسيني اطالعاً على دقائق املباحثات  -يف مقابلة صحفية
بتاريخ " :2001/1/16يف احلقيقة أن العنف! خلق ظروفا
كان من الصعب معها توقيع اتفاقية" .وقال ..." :من اجلانب
(اإلسرائيلي) يوجد شعور أهنم قد ابتعدوا إىل حد بعيد وأن
حكومتهم ابتعدت وأطلقت العنان لنفسها؛ وأهنم ال يوافقون
على هذا االبتعاد" .وكان ابراك  -رئيس وزراء اليهود السابق -
متجاوابً مع سياسة كلينتون إىل حد كبري وكان جادا يف سعيه
للوصول إىل اتفاق وتوقيع الصفقة مع خونة فلسطني؛ قال روس
يف املقابلة نفسها" :وضع ابراك نفسه على خط رابني ،وكان
مستعداً الختاذ قرارات اترخيية ...ومل يكن ذلك سهال له...
اعتقد ابراك أهنا  -إشارة الجتماعات كامب ديفيد  -كانت
حلظة كان ميكنه فيها إهناء النزاع ،واعتقدان أهنا حلظة كان
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ميكننا فيها إهناء النزاع ،وأعتقد أن الرئيس عرفات اعتقد ذلك".
ولكن اليهود وجهوا لباراك انتقادات حادة بعد مؤمتر كامب
ديفيد املشئوم وصلت إىل حد اهتامه ابخليانة العظمى لتفريطه
مبصاحل اليهود (املزعومة!) ،فلم يتمكن من حشد اليهود وراءه
وعجز عن تشكيل حكومة ائتالف وطين تضم الليكود ،فضعف
موقفه أمام هجوم الرأي العام مما اضطره إىل إجراء انتخاابت
عامة على رائسة الوزراء عله يقوي هبا موقفه الذي أخذ يتهاوى
بسرعة ،فخسرها وهزم هزمية منكرة أمام شارون بفارق كبري
وصل إىل مخسة وعشرين ابملئة ،وهي نسبة مل يفز هبا رئيس من
قبل؛ ومما يستحق اإلشارة إليه أهنا كانت أقل نسبة اقرتاع يف
اتريخ الكيان اليهودي .وكان ابراك يزور أورواب وعلى األخص
الدول الكربى منها ،فرنسا وبريطانيا ،وكانت تؤيده يف مساعيه
وترى به الشخص املناسب ملثل هذه املهمة؛ قال طوين بلري يف
املؤمتر الصحفي الذي عقده مع ابراك يف لندن يف
 1999/7/21أي بعد شهرين من انتخابه" :أود تسجيل
إعجايب ملا أجنزه كرئيس لوزراء (إسرائيل) وأتييدي لكل ما
يعمل ...من الواضح أننا يف ظرف حرج ومهم للغاية ،ولكن
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واحدا بقيادة وبصرية ابراك هو الشخص املناسب متاما الذي
يستطيع السري قدما يف عملية السالم ...وأعترب دوران يف ذلك
هو إعطاء الدعم الكامل هلا ...وأعتقد أنه ترك انطباعاً عند
مجيع الناس يف العامل ...برغبته إجناز تقدم أبسرع ما ميكن"...
ومل يالحظ أن الدول األوروبية أو االحتاد األورويب وضع أو
تظاهر بوضع أية عقبات تذكر أمام املساعي األمريكية يف
كامب ديفيد وكان موقفه املعلن أبن دوره دور املكمل؛ هذا مع
العلم أن هذه الدول كانت تتحرق للمشاركة والبقاء على قرب
من األطراف ،لكنها كانت راضية بدور املكمل للدور
األمريكي ،ولو على مضض يف تلك الفرتة.
وحني استلم الرئيس بوش السلطة يف أوائل هذا العام أعلن
املسئولون يف حكومته يف وقت مبكر من استالمهم ملهامهم أهنم
ال يتقيدون مبا توصلت إليه اإلدارة السابقة خبصوص الشرق
األوسط وأن طروحات الرئيس كلينتون يف هذا الشأن غري ملزمة
هلم .قال ابول يف  2/11يف تصريح لشبكات التلفزة عما قدمه
الرئيس كلينتون من مقرتحات" :إهنا وجهة نظره الشخصية .إن
وجهة نظر اإلدارة أن علينا العمل مع قادة املنطقة ،وبدالً من أن
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خنربهم عما ينبغي عليهم عمله علينا أن نساعدهم إىل التوصل
ملوقف يستطيعون عنده التباحث فيما بينهم؛ ويف النهاية جيب
إقرار موقف الرئيس كلينتون عن طريق شعوب املنطقة :القدس،
حق العودة ،أين سوف يذهب الالجئون إىل مكان آخر يف
العامل ،يف هناية املطاف هذه ليست مواقف أمريكية لتفرض على
الشعوب ،ولكنها مواقف عليهم أن يتوصلوا إليها من خالل
عملية مفاوضات" .ورد على سؤال  -من نفس الشبكات -
مؤداه :هل تعترب حكومة الوالايت املتحدة األمريكية مواقف
احلكومة (اإلسرائيلية) السابقة مواقف اثبتة حلكومة (إسرائيل)؟
فرد قائالً" :ال ،من الواضح أن األمر ليس كذلك ،لقد سحب
رئيس الوزراء ابراك تلك التنازالت (املزعومة!) بعيدا عن الطاولة،
كانت مواقف تفاوضية اقرتحت من قبل الرئيس األمريكي
السابق كلينتون ،وعندما انتهت واليته سحبها ،ذهبت بعيدا
معه ،كانت أفكاره الشخصية ،وقد جعل ذلك واضحاً ،ولذلك
فإن املواقف الوحيدة املوجودة هي اليت يقدمها الطرفان" .ومع
أن هؤالء املسئولني أعلنوا عن موقفهم جتاه طروحات كلينتون إال
أهنم مل يعلنوا عن بديل هلا .ومع كثرة تصرحيات املسئولني مبا
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فيهم الرئيس بوش حول الشرق األوسط ،كما وقيامهم ببحث
أموره مفصلة مع العديد من رؤساء ووزراء الدول األخرى الذين
وفدوا إىل واشنطن مبناسبة تويل اإلدارة اجلديدة ،فإن هذه
التصرحيات والبياانت املشرتكة عن املباحثات واملقابالت
الصحفية ظهرت خالية من التعرض هلذه املسائل املهمة اليت
كانت موضع االهتمام األول لكلينتون وإدارته .فمثال مل حيتو
البيان املشرتك وال املؤمتر الصحفي املشرتك للرئيس بوش مع
طوين بلري  -رئيس الوزراء الربيطاين  -يف  2/23أي شيء من
هذا القبيل ،بل مل يرد ذكر للشرق األوسط ابستثناء العراق؛ مع
أهنم كما قال بلري للصحفيني" :حبثنا نطاقاً واسعاً من املسائل،
أعتقد أننا تعرضنا جلميع املسائل اليت تتوقعوهنا وما يزيد عنها".
وابلطبع فإن سبب ذلك كما يستفاد من تصرحيات املسئولني،
أن اإلدارة تقوم إبعادة تقييم ملا أجنز يف زمن كلينتون وتطوير
سياسة جديدة تتمشى مع املستجدات اليت حصلت يف املنطقة
وعلى رأسها تويل حكومة جديدة لليهود يف فلسطني احملتلة.
ولكن ليس فيما أعلنته احلكومة اجلديدة من التخلي عن
طروحات كلينتون ابألمر اجلديد وال يدل حبد ذاته على سياسة
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جديدة ،ألن كلينتون نفسه وإدارته كاان قد أعلنا عن ذلك قبل
ما أعلن عنه بوش وإدارته بوقت طويل .إذ صرح (كلينتون) يف
اليوم الذي انفض به مؤمتر كامب ديفيد يف 2000/7/25
قائال .." :ووفقا لقواعد العمل فإنه ال اتفاق على شيء إال بعد
االتفاق على كل شيء ،فإهنما طبعاً غري مقيدين أبي اقرتاح
نوقش يف هذه القمة؛ ويف حني إننا مل نتوصل إىل اتفاق هنا،
فإن تقدما ملموسا حول القضااي األساسية قد حتقق" .وعندما
سئل يف  2001/1/11عن اقرتاحاته اليت طرحها وقدمها
لألطراف أجاب قائال" :واآلن ،من الواضح أنه ما مل يكن هناك
اتفاقية فإن حكومة الوالايت املتحدة غري مقيدة ابملواقف اليت
اختذهتا ،وأي حكومة (إسرائيلية) قادمة سوف تكون غري
مقيدة ...وأعتقد أنه من املهم جداً أن حنافظ على بعض
االستمرارية يف السياسة اخلارجية وعلى التزاماتنا حنو أقطار
أخرى ما عدا يف الظروف الشاذة جداً ...لكن الرئيس املنتخب
بوش غري مقيد ابملواقف اليت اختذ ههتا فيما يتعلق ابتفاقية الشرق
األوسط ،شكال وموضوعا ،ما مل يكن هناك اتفاقية" .وصرح
ساندي بريغر  -مستشار األمن القومي لكلينتون  -يف
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 2000/8/3بعد املؤمتر ..." :وقد حدد الرئيس بعض قواعد
العمل منذ اليوم األول؛ لن نتحدث للصحافة ...اثنيا ،لن يتقرر
شيء إىل أن يتقرر كل شيء؛ وكان ذلك مفهوما بكل وضوح
من قبل الفرقاء؛ خالل املفاوضات ،كان يعرض أحد األطراف
شيئا يف وقت ما ،مث يسحبه يف وقت آخر ،وعليه ال أعتقد أن
أاي من (إسرائيل) أو الفلسطينيني مقيدون أبي شكل من
األشكال ،قانونياً أو أدبياً ،أبي مواقف اختذوها يف كامب
ديفيد" .وقال دينس روس يف مقابلة صحفية يف
" :2001/1/19اإلدارة اجلديدة غري ملزمة بتااتً ،شكالً
وموضوعاً هبذه األفكار  -اليت طرحها كلينتون" .وكان ابراك قد
صرح على أثر املؤمتر يف املؤمتر الصحفي الذي عقده "ال ميكن
االتفاق على شيء إال إذا مت االتفاق على كل شيء".
وقد ظهر أن حكومة بوش أخذت تتعامل مع أحداث
املنطقة من خالل تقييمها املبدئي الذي عرب عنه ابول وووكر -
أهم اثنني يف اخلارجية  -إذ قال ابول يف خطابه أمام االيباك يف
" :3/19وقد ورثت هذه احلكومة (األمريكية) وضعا يف الشرق
األوسط صارت فرص السالم فيه قامتة بصورة دراماتيكية يف ظل
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ما يبدو أبهنا دوامة ال هناية هلا من العنف ،واهنيار اتم تقريبا يف
الثقة املتبادلة واألمل اللذين كاان قد ترسخا يف األعوام األخرية؛
فقد حل الرصاص والقنابل مكان الكالم كما حل مكان
املساعي اهلادئة لتعزيز التفاهم املتبادل التحريض والكالم الرانن
املؤمل وابتت املفاوضات يف حال معطلة ...ما هو واضح أن
األثر على (اإلسرائيليني) جراء فشل مفاوضات كامب ديفيد
وما تال ذلك من استمرار أعمال العنف مل يكن شيئا ميكن
اعتباره أقل من شيء مأساوي ...والشعور ابألمن الشخصي
صار أضعف بكثري وعاىن االقتصاد بصورة ملحوظة ...كما أن
األثر كان مأساواي على الفلسطينيني ...وابت االقتصاد
الفلسطيين حمطماً إذ قفزت البطالة وغاب النمو ،وقد عطلت
إجراءات اإلغالق الداخلي واخلارجي احلركة الطبيعية .وكانت
النتيجة الصافية أن (اإلسرائيليني) صاروا يشككون يف إمكانية
التوصل إىل ترتيبات سلمية مع الفلسطينيني وابت الفلسطينيون
يشككون فيما إذا كان التعايش السلمي مع (إسرائيل) يتوافق
مع تطلعاهتم السياسية اخلاصة" .وقال "وحنن علينا أال نسمح
أبن تكون الردود على هذه التساؤالت سلبية؛ وال جيب أن
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نسمح حللم السالم أن يهلك؛ فسيكون ذلك مبثابة كارثة
للمنطقة .وليست لدي صيغة سحرية ،كما ال ميكنين أن
أستطيع مبجرد حركة إصبع أن أعكس مسار الوضع الراهن؛
لكن ما ميكنين أن أقوم به هو طرح األفكار األساسية اليت
يسرتشد هبا هنج الوالايت املتحدة يف عهد الرئيس بوش حيال
الشرق األوسط والنزاع (اإلسرائيلي)-الفلسطيين ابلذات أي
حفنة أفكار نرى أبهنا تسهم يف فرص السالم" .وكرر ووكر
ابختصار التقييم نفسه أمام اللجنة الفرعية جمللس النواب يف
 3/29قائال" :وعلى مدى األشهر الستة املاضية ،اتسم الوضع
بزايدة أعمال العنف يف (إسرائيل) والضفة الغربية وقطاع غزة...
وقد قوض العنف أسس الثقة املتبادلة ،احلامسة لبناء األساس
الذي جيب أن يرتكز عليه السالم؛ و(اإلسرائيليون) مل يعودوا
يعتقدون أبن الفلسطينيني مستعدون لنبذ العنف والعيش بسالم
مع (اإلسرائيليني) .والفلسطينيون مل يعودوا يعتقدون أن
(اإلسرائيليني) سيكونون مستعدين أبدا ملعاملتهم بصورة منصفة
كشريك حيرتمونه" .وقال" :وقد تطرق الوزير ابول إىل هذا
املوضوع حينما التقى القادة (اإلسرائيليني) والفلسطينيني وغريهم
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خالل جولته يف الشرق األوسط .والرئيس بوش يستعرض حاليا
الوضع خالل اجتماعاته وحماداثته مع زعماء رئيسيني يف املنطقة
وخالل كل هذه املباحثات كان هنجنا مبنيا على األسس
التالية" .وقال يف معهد واشنطن يف " :3/21حنن يف احلكومة
ابلطبع واجهنا وضعا مل يكن مؤاتياً جداً؛ واجهنا وضعاً كان
يسوده العنف ،وضعاً كانت فيه املفاوضات قد فشلت يف
الوصول إىل هناية انجحة ،وضعا كانت فيه عملية إعادة البناء
مطلوبة فعال من أجل العودة إىل املسار" ...وقال ..." :وقد
أوضح الرئيس جبالء أبننا نشعر بوجوب إرساء أساس جديد
ملفاوضات انجحة ،وكرر ذلك يف عدة مناسبات".
أما عن األفكار األساسية أو حفنة األفكار اليت أشار إليها
ابول على أهنا هنج الوالايت املتحدة يف عهد بوش حيال الشرق
األوسط ،واألسس اليت ذكرها ووكر على أهنا النهج الذي يسري
عليه كل من الرئيس بوش والوزير ابول فإهنا تكاد تكون
متطابقة وقد وردت يف خطابيهما املذكورين وهي:
" -1أوال واألهم ،جيب أن تتوقف أعمال العنف.
 -2جيب استعادة احلياة االقتصادية الطبيعية.
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 -3جيب أن يتوقف التحريض على العنف ،أكان ذلك
ابلكالم أو ابألعمال.
 -4جيب على اجلانبني جتنب األعمال أحادية اجلانب اليت
تعمل على استفزاز جانب للجانب اآلخر بال مسوغ ،ال سيما
يف هذا الوقت احلرج.
 -5جيب على (اإلسرائيليني) والفلسطينيني إعادة ترسيخ
احلوار على مجيع األصعدة والذي سيؤدي إىل ترتيبات سياسية
واقتصادية وأمنية متفق عليها بني الطرفني.
 -6إن الوالايت املتحدة جاهزة لتقدمي دعمها الفعال
للطرفني يف مساعيهما حنو السالم؛ وسنبقى متعاطني إال أننا لن
نصبح شريكاً يف املفاوضات لصاحل أي من اجلانبني؛ أخرياً ،إننا
لن نفرض حالً ،إن الوالايت املتحدة جاهزة للمساعدة ال
لإلصرار".
هذا ما خلصت إليه حكومة بوش يف تقييمها للوضع
القائم خبصوص القضية الفلسطينية وما تتمحور عليه أعماهلا يف
املرحلة الراهنة وهو تقييم مل خيتلف عما توصلت إليه إدارة
كلينتون وتردد بكثرة على لسان املسئولني فيها ،وال يتسع اجملال
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لذكر الشواهد العديدة هبذا اخلصوص كما وال خيفى ذلك على
من عنده أدىن متابعة لسري األحداث .واالختالف بني اإلدارتني
يف هذه املناسبة أن اإلدارة اجلديدة تتمحور أعماهلا حول هذا
التقييم بينما انصبت أعمال اإلدارة السابقة يف آخر أايمها على
ما أمسوه "مسائل احلل الدائم" اليت نصت عليها اتفاقيتا أوسلو
وواي ريفر .فيالحظ بشكل واضح أن اإلدارة اجلديدة مل تتعرض
لصلب املواضيع اخلاصة هبذه املسائل ومل تطرحها للبحث .وهي
املواضيع اليت ترى وتصر أورواب على ضرورة البدء ببحثها دون
أتخري ،خاصة وأهنا هي اليت وضعت أوسلو يف غفلة من أمريكا.
فاجلهود األمريكية تقتصر حاليا على هتدئة األوضاع (املضطربة)
وإجياد املناخ املناسب لبحث مسائل احلل النهائي يف الوقت
الذي تراه مناسبا حيث تكون قد انتهت من مراجعة ما توصل
إليه كلينتون ووضعت سياسة متطورة تتناسب والظروف اليت
استجدت مبا فيها تغيري حكومة اليهود وما تتوصل إليه (أمريكا)
يف هتيئة شعوب املنطقة أو ما تطلق عليه "إجياد القاعدة العريضة
للسالم" لقبول احللول اليت تقرتحها للوضع الدائم .قال بوش يف
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مؤمتره الصحفي يف " :3/29لكي يوجد هناك سالم جيب على
هذا البلد إجياد ما أمسيه قاعدة عريضة للسالم ...،وعلينا القيام
مبقدار كبري من األعمال كي نبين تلك القاعدة للسالم،
وسوف نقوم بعمل متواصل من أجل ذلك" .وقال يف املؤمتر
الصحفي مع شارون يف " :3/20ولكن أحد األشياء اليت
سوف أعملها هي استعمال كل قوة إقناع عندي خللق مناخ
ميكن للسالم أن يزدهر فيه" .وقال يف املؤمتر نفسه" :أكدت
لرئيس الوزراء أن حكوميت ستعمل جاهدة إلرساء قاعدة للسالم
يف الشرق األوسط ،وللعمل مع دول أخرى يف الشرق األوسط،
وتوفري فرصة للسالم" .وقال يف مؤمتره الصحفي الذي عقده مع
مبارك  -حاكم مصر  -يف  ..." :4/2وسنستخدم نفوذان
وأتثريان أبفضل ما ميكن من أجل تيسري التوصل إىل السالم؛
وجزء من هذا يتعلق ببناء قاعدة قوية للسالم يف الشرق
األوسط؛ إنه من األمهية مبكان ،ابلنسبة لنا ،أن نبين عالقات
قوية ومتينة مع دول مثل مصر واألردن وبلدان أخرى غريها يف
الشرق األوسط ممن لديها مصلحة يف السالم؛ ولكن سنبقى
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مشاركني بنشاط كبري ."...وقال يف املؤمتر الصحفي الذي
عقده مع عبد هللا  -حاكم األردن  -يف  ..." :4/10حبثنا
مواضيع عديدة ،بدأانها بكيف ميكننا العمل معا أبفضل ما
ميكن من أجل إرساء قاعدة السالم يف الشرق األوسط" .وقال
مسئول كبري يف البيت األبيض يف " :4/11وكما تعلمون ،فإن
الرئيس أجرى مشاورات مع عدد من شركائنا يف املنطقة مبن
فيهم ...شارون و ...مبارك ،ومن شأن موقفنا أن يتبلور جراء
هذه املشاورات ،إال أن هدفنا يبقى ،وكما قال الرئيس ...حماولة
بناء أقوى وأوسع قاعدة ممكنة للسالم" .وقال ووكر يف :3/29
"هذه احلكومة ،منذ أن تولت السلطة ،حتاول تشجيع كل من
الطرفني على هتيئة مناخ يوفر إطاراً لتسوية اخلالفات واستعادة
األمان والثقة ."...وقال آري فاليتشر  -الناطق الصحفي ابسم
البيت األبيض  -يف  ..." :4/19أيمل الرئيس أن يساعد على
حتقيق مناخ ميكن به لألطراف يف الشرق األوسط أن تصل إىل
اتفاقاهتا من خالل َمد يد املساعدة من الوالايت املتحدة".
وسوف يرتتب على هذا التوجه استنفار وحشد عمالء أمريكا
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من احلكام أمثال مبارك وفهد وخامتي وغريهم وتسخري عمالء
غريها مثل عبد هللا بن حسني  -حاكم األردن  -وحكام اخلليج
وغريهم للرتويج العلين ملشاريع السالم اخليانية وتوجيه أجهزة
إعالمهم ،أجهزة التضليل ،للقيام حبمالت تضليل مكثفة يف هذا
االجتاه لتسهيل مجع اخلونة من قادة الفلسطينيني مع اليهود على
طاولة املفاوضات؛ فال تكتفي (أمريكا) إببقاء األمر حمصورا
بينهما ووقوف العمالء موقف املتفرجني؛ كما وسيسعون عن
طريق العمالء لكبح مجاح الشعوب اإلسالمية ومنعها من
التحرك لنجدة إخوهتم يف فلسطني .وبدافع هذه السياسة نشط
مبارك بعد عودته من أمريكا فأخذ جيوب بقاع األرض شرقا
وغراب يدعو للسالم! فزار أورواب وروسيا وسيقوم بزايرات كثرية
إقليمية ودولية هلذا الغرض؛ ومن هذا الباب أعلن عبد اإلله
اخلطيب  -وزير عبد هللا حاكم األردن  -وهو يف أمريكا بعد
اجتماعه ابملسئولني األمريكيني عن نيته لزايرة الكيان اليهودي؛
وقام بعد عودته ابلزايرة الوقحة وأخذ الصور املخزية
وشالالت
ابالبتسامات العريضة السمجة مع حكام اليهود،
ه
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الدم تسيل يف شوارع غزة واخلليل وانبلس ورام هللا!!! ومن هذا
الباب ما نطق به علماء السالطني بفتاويهم السياسية اليت حترم
على املسلم القيام أبعمال مسوها انتحارية ملقاتلة اليهود .قال
بوش يف مؤمتره الصحفي يف " :3/29حنن يف عملية حماولة
جلب اهلدوء للمنطقة ،وهذه تتطلب أكثر من جمرد صوت
واحد؛ من الواضح أن صوتنا صوت مهم؛ وكذلك احلال مع
األمم األخرى؛ أتطلع لزايرة ...مبارك ،و ...عبد هللا حلشدهم
حملاولة إقناع وخاصة عرفات ليتكلم بصراحة ضد العنف بلغة
يستطيع الفلسطينيون فهمها" .وقال ابول يف " :3/19ولدول
يف املنطقة وما وراءها دور لتلعبه يف إشاعة االستقرار يف هذه
البيئة لـ(اإلسرائيليني) والفلسطينيني؛ وأصوات هذه الدول
األخرى جيب أن تكون أصوااتً معتدلة وتدعو إىل الرباغماتية
والواقعية وتوفر الدعم للمواقف اليت يتخذها رجال الدول؛ كما
أنه من املهم أن تضارع كالمها ابألفعال؛ وأان أشري مثال إىل أنه
ال يوجد لدى أية دولة عربية سفري مقيم يف (إسرائيل) وهذا أمر
يؤسف له جدا"...؛ وقال يف " :2/23حيتاج األمر إىل القادة
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ورجال الدولة أن يتقدموا ويتحملوا املسئولية وأن يتكلموا مع
كل واحد يف اجلزء الذي خيصهم من هذا العامل ويقولوا علنا
بوقف العنف؛ علينا العودة إىل ذلك النوع من األمن الثنائي
املتعدد."...
أما ما يسميه األمريكيون ابلعنف فإنه أيخذ قدرا كبريا يف
سعيهم ومباحثاهتم يف الوقت احلاضر مع حكام املنطقة أو مع
حكام الدول األخرى وخارجها .خاصة وأهنم عجزوا عن وقف
االنتفاضة أواخر أايم كلينتون وهذه األايم مع قدوم احلكومة
اجلديدة؛ مع أهنم ال يدخرون وسعاً يف ممارسة نفوذهم القوي
وضغوطهم اإلقليمية املتواصلة ومساعيهم الدولية لوقفها.
والسبب يف الدرجة األوىل ليس خوفهم على أرواح األطفال
ودماء األبرايء كما يزعمون وإمنا اخلوف على مصاحلهم اليت
تتمثل يف حرصهم الشديد على مصري عمالئهم يف املنطقة من
الفئات احلاكمة وعلى نفوذهم يف املنطقة من منافسة الدول
االستعمارية األخرى اليت نشطت وتنفست الصعداء بعد اهنيار
االحتاد السوفييت .واليت تتمثل يف االحتاد األورويب بشكل عام ويف
بريطانيا وفرنسا ،الطامعتني ،بشكل خاص .ولذلك أصبح "عدم
38

استقرار املنطقة" من األمور اليت تقلقها فأخذت حكومة بوش
اجلديدة تسعى سعياً حثيثاً إلعادة استقرارها وهدوئها .قال ووكر
يف معرض تعليقه على االنتفاضة" :إن ما حيمله ذلك ابلنسبة
للمستقبل مدعاة إزعاج ابلغ؛ فمفاهيم احلكم التقليدية يف
الشرق األوسط سيكون من الصعب احلفاظ عليها" .وقال
املسئول الكبري يف البيت البيض يف  4/11مبؤمتره الصحفي:
"أظن أننا نعي قابلية الوضع للتفجر يف املنطقة يف هذا
الوقت ."...وقال ابول يف جملس النواب" :إهنا منطقة خطرة
(الشرق األوسط) ،ولكي ميكن البدء حقا يف بعث االستقرار
فيها ،ينبغي علينا القيام أبمرين :عكس اجتاه دورة العنف...
واألمن لشعب (إسرائيل) ...وأشعر بقلق جتاه الشعور املعادي
ألمريكا؛ ستشهدون قيام هذه احلكومة بتوجيه أكرب قدر من
طاقتها واهتمامها لقضااي تتعلق ابلشرق األوسط واخلليج
الفارسي ."...وقال يف " :3/19العنف يسهم يف آتكل كل
شيء أتمل األطراف يف املنطقة أن حتققه ...وعلى القادة تقع
مسئولية شجب العنف وجتريده من مشروعيته ووقفه ."...وقال:
" ...وحقيقة األمر أنه ليس مبقدوران أن ندير ظهران إىل هذا
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اجلزء من العامل حىت لو أردان ذلك؛ فهناك مصاحل أمريكية على
احملك؛ وللوالايت املتحدة مصلحة حيوية يف أمن (إسرائيل)؛
وهناك كذلك مصاحل اقتصادية واسرتاتيجية حيوية يف املنطقة...
وحنن نفهم فهماً جيداً أن هذه املصاحل واالهتمامات ستلىب
ابلصورة األمثل من خالل سالم يتقبله (اإلسرائيليون)
والفلسطينيون كالمها" .قال كلينتون يف ..." :2001/1/11
يف غياب اتفاقية مع الفلسطينيني ويف غياب وضع مستقر بني
(إسرائيل) والفلسطينيني فإن هذا يؤثر على البلدان األخرى
وعلى قدرهتا على االرتباط معنا على املدى الطويل؛ وخباصة أن
هذه األقطار عندها الكثري الكثري من الشباب الذين يساقون
كثرياً كثريا للتعاطف؛ ويساقون آبذان متعاطفة لطلبات
الفلسطينيني .وعندهم مظاهرات وقالقل أكثر يف األقطار
األخرى."...
ويرى األمريكيون مالحقة كل فلسطيين يقاوم غطرسة
اليهود واحتالهلم ألرضه؛ ويطالبون السلطة الفلسطينية  -عرفات
وزمرته  -اليت أنشأها الغرب مع اليهود أن ختفف عنهم عبء
القيام مبثل هذا العمل اإلجرامي الفظيع؛ فيلحون على عرفات
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وزمرته أن يستأنفوا دور اجلالدين للشعب الفلسطيين ذلك الدور
الذي ابشروه عندما فتحوا هلم أبواب غزة وأرحيا ومكنوهم من
رقاب الفلسطينيني .يريدون من الفلسطيين أن يقوم بتصفية
الفلسطيين محاية لليهود وطمعا يف إرضاء دول الغرب اليت هي
وراءهم؛ وكأهنم مل يكتفوا مبا عمله هؤالء اجلالوزة ابلفلسطينيني
لغاية اآلن؛ وكأن الفلسطينيني ينقصهم مزيد من املآسي بعد قرن
من العسف واجلور على يد اليهود ودول الغرب الكافرة! قال
بوش يف مؤمتره الصحفي الذي عقده يف البيت األبيض يف
" :3/29جيب على السلطة الفلسطينية أن تتكلم بصراحة
وانفتاح مجاهريي وبقوة وبلغة يفهمها الشعب الفلسطيين إلدانة
العنف واإلرهاب! جيب أن تعتقل أولئك الذين ارتكبوا أعمال
إرهاب! جيب عليها استئناف التعاون األمين مع (إسرائيل)".
ويف  3/28أجاب ريتشارد ابوتشر  -الناطق ابسم اخلارجية -
على سؤال حول قيام اليهود بضرب غزة وأرحيا قائال" :جيب
على السلطة الفلسطينية أن تعمل كل ما يف وسعها حملاربة
اإلرهاب! هبجمات استباقية واعتقال املسئولني وجلبهم للعدالة".
ويف الوقت نفسه أقر بكل وقاحة وصلف ما ميارسه اليهود من
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قتل وتدمري حيث قال يف مؤمتره الصحفي يف  3/28ما نصه:
"نقر حاجة (إسرائيل) اليت تكفل أمنها "...وعندما سئل :هل
تدفع الوالايت املتحدة مثنا دبلوماسيا لقاء صلتها بـ(إسرائيل) يف
مواجهة الرأي السائد القائل إن (إسرائيل) سيئة ،أجاب قائال:
"ليس لدينا اعتذار نقدمه بسبب عالقتنا بـ(إسرائيل)؛ ليس لدينا
ما أنسف بصدده بشأن عالقتنا بـ(إسرائيل) ".ويف اليوم التايل
أي يف  3/29كرر املوقف نفسه وأضاف أن هذا هو موقف
الرئيس حيث قال (ابوتشر)" :حنن ذكران أننا نعتقد أبن
لـ(إسرائيل) احلق يف العمل من أجل أمنها ومحاية نفسها؛ وقلنا
يف الوقت نفسه أن عليهم أن ميارسوا ضبط النفس؛ والرئيس
كرر كذلك هذا الصباح وأشار إىل أن حكومة (إسرائيل) ينبغي
أن متارس ضبط النفس يف الوقت الذي تتخذ خطوات الستعادة
الوضع الطبيعي" .هذا هو املوقف الرمسي للوالايت املتحدة
األمريكية فهي تقر بشكل ال لبس فيه أعمال عدو هللا شارون
من تدمري وقتل للمسلمني.
أما استعادة احلياة االقتصادية فليس املقصود هبا حتسني
أوضاع الفلسطينيني ألن ضيق العيش والقهر واحلرمان أسلوب
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متعمد لفرض احلل الذي يراه الغرب الكافر؛ وهو أسلوب قدمي
قدم القضية الفلسطينية؛ وعليه فال يتعدى التلميح هلذا األمر يف
هذا السياق إال ما يبقي على الرمق ومينع االنفجار ،داخل
فلسطني وخارجها ،الذي حيبط مشاريع الكفر .فاملقصود
ابستعادة احلياة االقتصادية هو احملافظة على مؤسسات السلطة
قائمة ومنعها من االهنيار حىت تتمكن من احملافظة على أمن
اليهود والكيان اليهودي تلك املهمة اليت تعهد هبا اخلونة لألعداء
يف اتفاقيات أوسلو وواي ريفر .قال رومانو برودي ،رئيس
املفوضية األوروبية ،يف  2/27على أثر اجتماعه مع ابول يف
بروكسيل" :سوف نعمل عن كثب مع الوالايت املتحدة فيما
يتعلق جبهود املاحنني لتأمني قدرة السلطة الفلسطينية لتعمل ما
ينبغي عليها عمله ضمن ميزانية متقشفة وحتت رقابة دولية؛
وليس من مصلحة أحد اهنيار السلطة الذي يؤدي إىل مزيد من
عدم االستقرار يف الشرق األوسط" .وقال كريس ابتن الربيطاين،
مفوض الشئون اخلارجية لالحتاد األورويب ،بعد اجتماعه مع
عرفات يف غزة" :إن اهنيار السلطة الفلسطينية حتت الضغط
االقتصادي ال يبشر خبري لصاحل السالم؛ ونعتقد أنه من السيئ
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للغاية ملستقبل السالم أن تتحطم اإلدارة الفلسطينية إىل شراذم
يف األشهر القليلة القادمة".
وقال يف " :3/19ال حتتاج ألن تكون عبقرايً حىت تدرك
أن الناس إذا فقدوا عملهم ورزقهم وال يرون أمالً فإن ذلك
سيجعلهم أكثر تطرفاً" .وقال يف خطاب له يف بروكسيل يف
" :2001/1/31ويف احلقيقة فإن لالحتاد األورويب واألسرة
الدولية مصلحة يف احملافظة على البنية االقتصادية واملؤسساتية
للسلطة الفلسطينية اليت ساعدان على إجيادها ومتويلها .وإذا
اهنارت السلطة الفلسطينية فستكون ضربة قوية ملستقبل السالم
يف املنطقة وسيهدد أمن (إسرائيل) وستقوض مساعينا لتعزيز
التعاون واالستقرار يف الشرق األوسط" .وهكذا فال يتوقع انفراج
قريب لضيق احلال الذي يعاين منه أهل فلسطني ملا يقارب القرن
بفعل الويالت اليت جلبها عليهم الغرب وحكام املسلمني مبا
فيهم حكام العرب.
وتدعي حكومة بوش وتتظاهر كما ادعت وتظاهرت
حكومة كلينتون من قبلها ابلنزاهة والبعد عن فرض احللول.
وهذا ادعاء زائف وال أساس له ،ال خيفى حىت على السذج أو
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البسطاء من الناس؛ ولكن وراءه قصد خبيث وبعد يف النظر غري
شريف؛ وهو إضفاء الشرعية على ما يقوم به خونة فلسطني من
متليكها لليهود ومتكينهم منها؛ كما فرطوا مبنتهى اخليانة
واالستهتار يف اجلزء الذي سلمه اإلجنليز هلم عام 1948؛
ليكون حجة قوية بيد اليهود؛ يستعدون استنادا عليها دول العامل
ويستنصروهنا على دولة اخلالفة عندما تنهض الستعادهتا من
اليهود ومن بني براثن الكفر أبسره .فهم يعلمون علم اليقني أن
ما يقوم به خونة فلسطني ومن ورائهم حكام العامل اإلسالمي مبن
فيهم حكام العرب خيانة كربى مل يسجل التاريخ القدمي أو
املعاصر هلا مثيال وأن هذه أعمال ال أساس هلا من الشرعية
مهما وقعوا من واثئق زائفة ولفقوا من مسرحيات مصطنعة
إلضفاء الشرعية عليها .وعلى هذه الزمرة اخلائنة ومن خلفها
كيان يهود ودول الغرب الكافرة وعمالؤهم من حكام البالد
اإلسالمية وخباصة حكام البالد العربية أن يعلموا علم اليقني أن
قضية فلسطني هي أكرب منهم مجيعاً ،وأهنا قضية مجيع املسلمني،
وأهنا ابلنسبة للمسلمني هي قضية حياة أو موت ،وأن حلها هو
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حل عسكري ،وأنه ال حيسم إال يف ساحة املعركة ،طال الزمن أم
صَر.
قَ ه
وقال بوش يف مؤمتره الصحفي يف  3/29يف البيت
األبيض" :قلت يف كل األوقات إن هذه األمة سوف ال تفرض
تسوية سلمية يف الشرق األوسط وإهنا سوف تسهل تسوية
سلمية؛ هذه تتطلب طرفني راغبني للمجيء إىل طاولة
املفاوضات لوضع معاهدة سالم؛ ذلك هو الذي سوف يدوم؛
وهذه اإلدارة سوف ال حتاول فرض سالم على األطراف" .وقال
يف مؤمتره الصحفي الذي عقده مع شارون يف ..." :3/20
أخربته  -شارون  -أن أمتنا سوف ال حتاول فرض السالم؛ وأننا
سوف نسهل السالم وأننا سوف نعمل مع أولئك املسئولني عن
السالم".
هذا هو جممل املوقف األمريكي اآلن ابلنسبة ملا يسمونه
بقضية الشرق األوسط أو قضية فلسطني .أما ابلنسبة للعراق
فإن حكومة بوش اجلديدة ختطط لتأزمي الوضع يف اخلليج وإاثرة
القالقل فيه حبجة أن العراق مل ميتثل لشروط وقف إطالق النار
يف حرب اخلليج الثانية واملتعلقة بنزع أسلحة التدمري الشامل؛
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وهي تستند يف ذلك إىل تقارير لألمم املتحدة أو تقارير صادرة
عن وزارة الدفاع ووكالة االستخبارات األمريكية أو إىل تقارير
صحفية تنشرها الصحف وكلها من صنعها (أمريكا) .فأخذت،
هبمة ونشاط من يومها األول حبشد ما تسميه "دول التحالف"
لبعث نظام العقوابت الذي هتاوى أو كاد يف آخر أايم اإلدارة
السابقة ولكن بثوب آخر يسمح بدخول السلع االستهالكية
ومنع العسكرية أو ذات االستعمال املزدوج ما أمسوه "العقوابت
الذكية"؛ وقد أخذت موافقة كثري من الدول عليها مبا فيها
العربية وهي حاليا يف مرحلة وضع التفاصيل.
ومما يالحظ أن موضوع العراق يستأثر حبيز كبري من تفكري
اإلدارة اجلديدة .وقد تبني أنه مبيت منذ اإلدارة السابقة؛ ففي
 2001/1/11أجاب كلينتون عن سؤال يتعلق ابهتمامات
إدارة بوش قائال ..." :توجههم سيكون أكثر قليال حنو اخلليج
والدول املنتجة للنفط ...إن مصاحلنا احلقيقية هي يف اجلغرافية
السياسية للدول املنتجة للنفط "...ويف  2001/1/9قالت
أولربايت" :إن الوالايت املتحدة ستواصل الضغط على العراق...
حىت بعد والية الرئيس كلينتون ...وأعتقد أنه ال جمال لكثري من
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السعادة يف بغداد بسبب تغيري احلكومة" .ويف 2001/1/12
قال هولربوك  -مندوب أمريكا السابق يف األمم املتحدة " :-إن
العراق سيكون من القضااي الرئيسية اليت ستواجه حكومة بوش
املقبلة يف األمم املتحدة" .ولذلك أعلن بوش عن سياسته يف
وقت مبكر ،إذ قال يف مؤمتره الصحفي يف  ..." :2/22وحنن
سنستعرض سياسة العقوابت الراهنة وسنراجع اخليارات حيال
كيفية جعل العقوابت تفعل فعلها ...ونتوقع منه (صدام) أال
يطور أسلحة دمار شامل وإذا تبني يل أنه يقوم بذلك فستكون
هناك عواقب" .وقال يف مؤمتره الصحفي الذي عقده مع بلري يف
" :2/23صرفنا مقداراً كبرياً من الوقت نتحدث عن مصاحلنا
املشرتكة يف العراق واخلليج الفارسي ،ومن وجهة نظري كما
أطلقت تصرحيي املشهور أبن عقوابتنا كاجلبنة
تعرفون ،وقد
ه
السويسرية ،يعين أهنا غري فعالة إىل درجة كبرية جداً ،ونعتزم
العمل معاً للتوصل إىل طريقة جتعلها فعالة بصورة أكثر" .وقال
يف املؤمتر نفسه" :لكن كالان ،أان ورئيس الوزراء يدرك أنه
سيكون أكثر أمهية لنا أن نبين إمجاعاً يف املنطقة جلعل العقوابت
أكثر فاعلية "...وقالت مستشارة األمن القومي يف  2/22يف
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مؤمترها الصحفي" :هدف السياسة اآلن جيب أن يكون استعادة
املبادرة فيما يتعلق بصدام ...والتيقن من أن ما نقوم به يفعل
فعله ...وهناك نظام عقوابت قائم؛ ونعتقد اعتقاداً راسخاً أنه
نظام تعرتيه اآلن بعض املشاكل ،وال ريب يف ذلك؛ لكن هدف
املراجعة هو كيفية تركيز هذا النظام وضمان أنه حيقق
أهدافه."...
وقد كشف ووكر سياسة بوش جتاه العراق بعد إجراء
املراجعة؛ واليت هي ابلتايل تنعكس على منطقة اخلليج بكاملها
يف خطابه الذي ألقاه يف معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن
يف  3/21قائالً" :واآلن أود أن أحتول إىل موضوع السياسة جتاه
العراق .هذه قضية مهمة جداً للحكومة وللوالايت املتحدة.
حينما تسلمت هذه احلكومة مهامها أوضحت مراجعة الوضع
جبالء أن سياسة العقوابت اليت مضى عليها عشر سنوات تقريباً،
رغم أهنا كانت فعالة لفرتة مطولة وحافظت على السيطرة على
صدام كانت تتداعى ...وكان االجتاه يسري حنو األسفل...
وهنجنا يدعو إىل إزالة تلك العقوابت اليت تتصل بصورة حمددة
ابلبضائع واحلاجات اإلنسانية واملدنية ،ويف الوقت نفسه تشديد
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الضوابط على أسلحة الدمار الشامل ...وهذا يقتضي دعم
البلدان اجملاورة وكان أحد أهداف جولة الوزير للشرق األوسط
حشد ذلك الدعم وميكنين أن أقول إن هذا مت بصورة اتمة.
وكان هناك رد فعل متجاوب جداً من قبل كل بلد تعاملنا
معه ...وحنن نعمل اآلن على وضع اللمسات األخرية إزاء ما
ستكون عليه هذه العملية ،على أنواع التغيريات اليت جيب أن
تتم يف األمم املتحدة وما شاكل ذلك ...وعلى الصعيد ذاته
جنري مباحثات مثمرة جداً مع بريطانيا وفرنسا وروسيا بشأن
كيفية املضي يف عملنا هذا؛ وحنن نرى وجود توافق عريض
حيال االجتاه الذي نريد أن نسري فيه؛ ومن الواضح أننا سنجري
مزيداً من احملاداثت ال بشأن هذه التدابري اليت ستطبق فقط
بشأن تبعات هذه على قرار جملس األمن الدويل رقم 1842
ومسائل ما قد يعنيه تعليق بعض أحكامه ومسائل من هذا
القبيل .وهذه اإلجراءات ال تزال قيد العمل مع األطراف ،لكن
لدينا انطباعاً واضحاً أن االجتاه الذي نسري فيه هو اجتاه حيظى
بقدر كبري من التأييد دوليا ."...وقال يف  3/29أمام جلنة
جملس النواب" :حنن بصدد إجراء مراجعة شاملة لكل جوانب
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السياسة إزاء العراق ...قمنا ابلتشاور عن كثب مع قادة يف
املنطقة ومع دول أعضاء يف جملس األمن؛ وملسنا اتفاقاً عريضاً
على أن النظام العراقي احلايل سيمثل هتديداً خطرياً لو أنه أهعطي
همطلق احلرية لتطوير برامج أسلحة دمار شامل ،ومؤسسته
العسكرية ،ويف حال قامت الوالايت املتحدة ابلتخلي عن
موقفها العسكري يف اخلليج؛ كما كان هناك أتييد كبري
للحاجة للتصدي لذلك التهديد ...وما مل نتخذ خطوات عاجلة
لعمل كل ما ميكننا لرفع املعاانة عن كاهل الشعب العراقي ،فإن
املشاغل الدولية بشأن أثر العقوابت املدنية ستستمر يف إعاقة
التعاون الذي نريده إلحكام قبضتنا على قدرة العراق حليازة
إمدادات وحاجات متصلة أبسلحة الدمار الشامل واألسلحة
األخرى ...وحنن ما زلنا ملتزمني عمليات التفتيش على األسلحة
اليت فوضت هبا األمم املتحدة."...
فإذا علمنا أن أمريكا تعاين من أزمة يف الطاقة بدأت تلوح
يف األفق أدركنا هدفها من إاثرة الزوابع واألعاصري يف منطقة
اخلليج حتت اسم معاقبة العراق ونزع سالحه حىت ال يهدد
جريانه؛ فهي تركز على العراق لصرف األنظار عما تقوم به يف
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منطقة اخلليج من تركيز نفوذها وبسط سيطرهتا عليه إلدخال
الشركات األمريكية لالستثمار يف القطاع النفطي كما جيري
حالياً يف الكويت ،ولكبح مجاح أسعار النفط؛ ولنهب ثرواته
النفطية ابألسعار الصورية الزهيدة وابستعادة ما تدفعه مثناً للنفط
عن طريق بيع صفقات األسلحة ابملليارات واليت تزيد عن قدرة
استيعاب اجليوش عشرات املرات؛ مث بيعها حديد خردة ابلطن
للدول الصناعية مثل الياابن وغريها؛ تلك الصفقات اليت حترص
أمريكا على التخلص منها من خمازن وزارة الدفاع لتطوير أسلحة
جديدة غريها.
وجراي مع سياستها يف خلق املشاكل يف منطقة اخلليج
قامت بدفع عميلها خامتي يف السنوات األخرية بفتح السوق
اإليرانية لبناء املنشآت النووية والسالح الروسي  -الذي ثبت
سوء نوعيته يف كثري من املناسبات  -حىت توجد سباقا للتسلح
يف اخلليج لتغطية صفقاهتا لدولـه من أجل استنزاف ثرواته؛ فهي
تفتعل العداوة مع إيران وتظهرها دولة إرهابية معادية هلا لتحقيق
هذا الغرض؛ وقد أوعزت لعمالئها مؤخراً بعقد مؤمتر لدعم
االنتفاضة الفلسطينية يف  4/24ليكون املؤمتر شاهداً على صحة
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ما تشيعه احلكومة األمريكية عن طريق وكالة االستخبارات
وأبواق الدعاية عن تورط إيران ابإلرهاب متشياً مع توجهات
السياسة األمريكية بعيدة املدى .ففي  2001/3/13مدد
الرئيس بوش مرسوم حالة الطوارئ اخلاص إبيران "الذي صدر
يف  1995/3/15رقم  12957حيث أعلن الرئيس كلينتون
حالة طوارئ قومية ابلنسبة إليران ...للتصدي للتهديد املوجه
إىل األمن القومي للوالايت املتحدة وسياستها اخلارجية
واقتصادها املتمثل أبفعال وسياسات حكومة إيران ،مبا يف ذلك
دعمها اإلرهاب الدويل وجهودها اهلادفة إىل تقويض عملية
سالم الشرق األوسط وحيازهتا أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إطالقها ...وألن أفعال وسياسات حكومة إيران ال زالت هتدد
األمن القومي للوالايت املتحدة وسياساهتا اخلارجية واقتصادها،
فإنه ينبغي متديد العمل حبالة الطوارئ القومية املعلنة يف 15
آذار/مارس  1995إىل ما بعد  15آذار/مارس ."...2001
ومن الواضح أن املسوغات اليت أوردهتا احلكومات األمريكية ال
أساس هلا من الصحة ألن هتديد إيران لألمن القومي األمريكي
خمالف للواقع وإيران أضعف من أن هتدد الوالايت املتحدة كما
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يزعمون كما وأن حكام إيران ضالعون يف عمالتهم لالستعمار
األمريكي بغطاء العداء املفتعل كما أن سياسة عمالئها يف إيران
تتمشى مع مشاريع السالم اخليانية اجلارية يف املنطقة ..وهكذا
فإن الوالايت املتحدة بدأت منذ زمن طويل يف إعداد البديل عن
العراق واملسوغ الدويل لوجودها يف اخلليج فيما لو تغري الوضع
ألي ظرف من الظروف ..وسوف تظل ختلق القالقل واملشاكل
يف هذه املنطقة من العامل طاملا أن هبا نقطة نفط.
هذه هي معامل السياسة األمريكية يف الشرق األوسط فيما
خيص القضية الفلسطينية والعراق .أما عن املوقف األورويب يف
هذه املنطقة واملتمثل يف موقف االحتاد األورويب ومواقف الدول
الكربى منها وهي بريطانيا وفرنسا؛ فإهنا وإن قبلت بدور املكمل
للدور األمريكي كما أشار لذلك انئب رئيس املفوضية األوروبية
مانويل مارين يف تقريره عن دور االحتاد األورويب يف
 1998/11/26إذ قال" :وافق االحتاد األورويب على دور
دبلوماسي وسياسي مكمل للدور األمريكي "...إال أن دوله
ظلت تسعى منذ وقت طويل لالشرتاك يف مباحثات الشرق
األوسط اليت احتكرهتا أمريكا مبساعدة روسيا واالحتاد السوفييت
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السابق؛ قال كريس ابتن اإلجنليزي" :لالحتاد األورويب دور مهم
ليلعبه يف عملية السالم ،ومجيع األطراف ...يقرون بذلك؛ وليس
دوران مقتصرا على دور املصرفيني ...وقد بلغت مساعدات
االحتاد كمنح بني  1998-1994ما يزيد عن  600مليون
يورو ."...سيما وقد حققت أورواب جناحا يف اخرتاقها الحتكار
أمريكا عندما رتبت أوسلو يف غياهبا (أمريكا) .ولوال هذا
االحتكار ملا متكنت أمريكا من قطع هذا الشوط الطويل يف
حلحلة القضية الفلسطينية وملا وصلت مشاريع السالم اإلجرامية
يف تركيز الكيان اليهودي إىل هذا احلد .وعلى الرغم من هذا
املوقف األمريكي فلم تتوقف الدول األوروبية عن إظهار مواقفها
واإلعالن عنها ،اترة من خالل بياانت االحتاد اجلماعية اليت
زادت عن العشرين منذ إعالن كوبنهاجن عام  1973إىل
إعالن كوبنهاجن يف  2001/3/23واترة بصورة منفردة على
لسان املسئولني فيها ،فظلت حتاول التدخل إببداء الرأي
واملشورة لألطراف وابإلعالن عن مواقفها يف املناسبات ولكن
بشكل ال يضعها يف موقف اجملاهبة مع أمريكا أو بشكل حيبط
مشاريعها ابلكلية وإن عرقلتها أحياان .ومع وجود اإلدارة
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األمريكية اجلديدة واستعدادها لتوسيع دائرة املشاورات مع من
تسميهم ابحللفاء واألصدقاء فإن االحتاد يسعى جاهدا ليكون
على قدم املساواة مع أمريكا يف سعيها حلل قضااي الشرق
األوسط .قال بوش يف احتفال أداء الوزير ابول قسم تسلمه
ملنصبه يف  ..." :1/26إنه قائد يدرك أن على أمريكا أن تعمل
عن كثب مع أصدقائنا يف أوقات السلم إذا أردان أن نكون
قادرين على دعوهتم يف أوقات األزمة ."...وقال ابول يف مؤمتره
الصحفي يف " :2/1أريد أيضا أن أبدا العمل عن كثب مع
حلفائنا األوروبيني وأصدقائنا يف آسيا أيضا" .قال رومانو برودي
بعد اجتماعه مع ابول يف بروكسيل يف  ..." :2/27الحقا
للنموذج الناجح يف تعاون االحتاد األورويب والوالايت املتحدة يف
البلقان فيجب أن يصبح الشرق األوسط بندا رئيسيا يف تعاون
االحتاد األورويب والوالايت املتحدة يف السياسة اخلارجية ،وقد
سرران ملا رأيناه من أن رسالة الوالايت املتحدة للقيادة
(اإلسرائيلية) تنطبق مع رسالتنا "...وقال روبن كوك يف مؤمتره
الصحفي الذي عقده مع ابول يف " :2/6إذا أردان احملافظة على
عملية سالم الشرق األوسط فإهنا ستنجح يف حالة واحدة فقط
56

أي على أساس أهنم يتلقون (أطراف النزاع) الرسالة نفسها من
طريف األطلسي ومن بقية األسرة الدولية".
أما موقف االحتاد األورويب فإنه يتضح من اإلعالن األخري
الذي صدر يف كوبنهاجن يف  2001/4/24وقد ورد فيه ما
نصه" :واجمللس األورويب إذ يستذكر ما ورد يف إعالن برلني يف
آذار/مارس  1999فإنه يؤكد تصميم االحتاد على املساعدة يف
صنع السالم وعلى استقرار وازدهار مستقبل الشرق األوسط".
وقد ورد يف إعالن برلني ما نصه" :االحتاد األورويب يدعو
األطراف لتأكيد التزاماهتم ابملبادئ األساسية اليت أقرت ضمن
إطار مدريد وأوسلو واالتفاقيات الالحقة وذلك مبوجب قرارات
جملس األمن أرقام  ...338 ،242واالحتاد األورويب يدعو
بشكل خاص إىل استئناف مبكر ملباحثات الوضع النهائي يف
األشهر القادمة على وجه االستعجال ،وللوصول إىل نتيجة
عاجلة بدون متديد غري حمدود .يعتقد االحتاد األورويب أن
ابإلمكان االنتهاء من املباحثات ضمن مدة قدرها سنة .ويعرب
عن استعداده لتسهيل نتيجة مبكرة للمباحثات .وحيث االحتاد
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األورويب الطرفني للكف عن املمارسات اليت تضفي حكما
مسبقا ملباحثات احلل النهائي ومن أية ممارسة تتناقض والقانون
الدويل مبا فيه مجيع النشاط املتعلق ابالستيطان ومقاومة
التحريض والعنف ...ويناشد األطراف لبذل قصارى جهدها
وحبسن نية من أجل الوصول حلل متفاوض عليه يستند إىل
االتفاقيات القائمة ...واالحتاد األورويب مقتنع أن إجياد دولة
فلسطينية دميقراطية قابلة للبقاء ومساملة على أساس االتفاقيات
القائمة ومن خالل املباحثات سوف تكون أحسن ضمان ألمن
(إسرائيل) والقبول بـ(إسرائيل) كشريك على قدم املساواة يف
املنطقة ."...وقد ورد يف إعالن الرائسة لالحتاد بتاريخ 2/7
مبناسبة هتنئة شارون بعد جناحه يف انتخاابت الرائسة ما نصه:
" ...االحتاد األورويب مقتنع أبن التقدم الذي حصل يف مجيع
املسائل الكبرية  -مسائل احلل النهائي  -أثناء املفاوضات
السابقة (مع ابراك) جيب أن تكون أساسا ملباحثات مسـتقبلية
حول "احلل النهائي" ...ويدعو االحتاد مجيع األطراف لتأكيد
التزاماهتا ابملبادئ األساسية ضمن إطار مدريد وأوسلو
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واالتفاقيات اليت حلقتها طبقا للقرارات  ."338 ،242وعلقت
املفوضية األوروبية على اجتماع رئيس املفوضية األوروبية رومانو
برودي وكريس ابتن مسئول العالقات اخلارجية للمفوضية مع
موفد شارون أفاديو سوفري هلما قائلة " ...مت التعبري عن األمل
يف أن تتابع األطراف سريها على أساس التقدم الذي مت إجنازه"؛
فال خالف بني دول االحتاد على ضرورة استئناف املفاوضات
اخلاصة مبا أمسوه "مسائل احلل الدائم" بل وتسعى إىل اعتبار ما
مت التوصل إليه من تفامهات ثنائية يف كامب ديفيد وغريها
كأساس ألية مفاوضات قادمة.
وهكذا فإن سياسة االحتاد األورويب تتعارض بشكل واضح
وجوهري مع ما توصلت إليه احلكومة األمريكية اجلديدة
خبصوص الشرق األوسط .ولكن األمر مل يقف عند هذا احلد
من التعقيد يف املوقف ،بل تعداه ،حيث إن شارون قد أعلن يف
وقت مبكر من انتخابه عن موت اتفاقية أوسلو فقد صرح هبذا
اخلصوص قائال" :أود أن أضع هذا أبوضح ما ميكن ،اتفاقات
أوسلو مل تعد قائمة" ...وأعلن عن وجهة نظر ختالف وجهة نظر
االحتاد ومل يظهر ما يشري إىل أن أمريكا قد وافقته عليها؛ وهي:
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 -1انتهاء اتفاقيات أوسلو.
 -2اتفاقية مؤقتة طويلة األجل على مراحل أشبه ما تكون
ابتفاقية عدم اعتداء غري مقيدة بوقت أو مواعيد حمددة ،ولكنها
مقيدة بتحقيق أهداف متفق عليها بني الطرفني.
 -3تعاون أمين حملاربة اإلرهاب وحماربة قواعده يف مناطق
السلطة الفلسطينية ويف اخلارج.
 -4تعاون اقتصادي ،مع التأكيد على تطوير مشاريع
مشرتكة حبيث توجد اعتمادا متبادال حيث يشرتك الطرفان مبنافع
املشاريع الناجحة وخسارة للطرفني (يف املشاريع اخلاسرة)
كمشاريع حتلية املياه.
 -5تطوير مشاريع سالم الشعب مع الشعب؛ وهذه
تشمل وقف التحريض يف الكتب ووسائل اإلعالم ،وتقوية
الربامج الثقافية حنو تعليم السالم لكال اجلانبني بداية أبطفال
املدارس.
 -6التعاون إلجياد كيان فلسطيين بقيود أمنية متفق عليها
شاملة قيود نزع السالح والسيطرة على املعابر احلدودية وحرية
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دخول األجواء والسيطرة عليها ،وعدم السماح بعقد اتفاقية
فلسطينية مع دول معادية.
 -7حتتفظ (إسرائيل) ابلسيطرة الكاملة على املناطق
األمنية الشرقية والغربية وعلى معظم املياه اجلوفية احليوية وعلى
الطرق االسرتاتيجية اليت تربط السهل الساحلي بوادي األردن.
 -8التخلي عن  42ابملئة من الضفة الغربية وقطاع غزة
ولكن ضمن االتفاق املرحلي طويل األجل غري حمدد املدة.
 -9عدم فك املستوطنات مطلقا حتت أي ظرف من
الظروف.
هذه جممل طروحات شارون اليت يراها مناسبة للوقت
احلاضر؛ ويف الغالب هي اليت عرضها على ابول عندما زار
فلسطني احملتلة وعرضها على بوش عندما اجتمع معه يف
 .3/20ومن الواضح أهنا ختتلف عن املقرتحات اليت قدمها
ابراك من قبله؛ قال (شارون) يف مقابلة مع سي إن إن" :أعطى
ابراك كثرياً من التنازالت! ،أكثر مما جيب ،فأصبحت (إسرائيل)
أضعف وأضعف" .كما وختتلف عن ما يراه االحتاد األورويب مبا
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فيه فرنسا وبريطانيا وبقية الدول األوروبية األخرى ومن املستبعد
إىل حد كبري أن يكون قد أخذ املوافقة عليها من احلكومة
األمريكية؛ مع أنه أخذ املوافقة على بعض األمور اجلزئية
كإطالق يده يف اختاذ اإلجراءات اليت يراها مناسبة للمحافظة
على ما أمسوه ابألمن وذلك مبالحقة الفلسطينيني وتدمري بيوهتم
وتشريدهم شريطة دوام التنسيق مع أمريكا وعدم قيامه أبعمال
مفاجئة ال ترضى عنها .وهذه املوافقة اجلزئية تلتقي مع سياستها
يف مساعيها لوقف االنتفاضة اليت عجزت عن وقفها إىل يومنا
هذا .قال شارون يف املؤمتر الصحفي مع بوش يف ..." :3/20
وحبثنا عملية السالم ،ما ميكن إجنازه وكيف ...لكن ابلطبع أول
شيء وأكثرها أمهية إحالل األمن ملواطين (إسرائيل)؛ ذلك ما
تعهدت به اي حضرة الرئيس وذلك أول شيء علينا إجنازه؛ حاملا
ه
نصل إىل األمن سيكون اهلدوء يف الشرق األوسط وعندها كما
أعتقد سنبدأ مباحثاتنا للوصول إىل اتفاقية سالم" .وقال..." :
أعتقد أن ما أفهمه من سياسة هذه الدميقراطية العظيمة،
الوالايت املتحدة ،أن على املرء أن ال يذعن لإلرهاب أو
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الضغط أو العنف ...وأمثن ذلك االعتبار هلذا النهج وهو على
املرء أن ال يذعن لإلرهاب أبدا ،وأن على العامل احلر أن يناضل
ضد اإلرهاب احمللي واإلقليمي والدويل .وأان متأكد أن الوالايت
املتحدة تقود مثل هذا النضال وحنن شركاء النضال؛ وأعتقد أن
هذا من مصلحة كل دولة دميقراطية ،ألنه من أجل احملافظة على
االستقرار ،وأان من أكرب املؤيدين لسياسة الرئيس يف احملافظة
على استقرار الشرق األوسط واخلطر الرئيسي على االستقرار هو
اإلرهاب؛ وذلك ما أعتقد أنه سوف يكون وجيب أن يكون
اهلدف املشرتك لكل بلد دميقراطي يف العامل احلر" .وقال يف أثناء
عودته من أمريكا لراديو اليهود" :يوجد موافقة وتفهم أمريكي
اتمان أننا ال نستطيع االستسالم للعنف واإلرهاب" .هذه هي
اجلزئية اليت أخذ عليها شارون هذه املوافقة الصرحية من حكومة
بوش اجلديدة؛ ومن هنا أتيت غطرسته وعربدته اجلارية يف
فلسطني احملتلة ،ويظهر بشكل جلي مدى عداء أمريكا
للمسلمني .أما ابقي األفكار اليت طرحها فلم يظهر موقف إدارة
بوش بصددها.
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هذا هو املوقف احمللي والدويل يف فلسطني احملتلة؛ وال بد
من أخذه بعني االعتبار لفهم األعمال اجلارية هناك.
أمريكا تعطي األولوية لتهيئة مناخ مناسب وإرساء قاعدة
عريضة ملا أمسوه ابلسالم وقد أرجأت البحث يف مسائل احلل
الدائم ،قال ابول وهو يف طريقه إىل الكويت" :سوف يكون
هناك وقت طويل قبل عودة كال الطرفني للمفاوضات" .وأورواب
بقيادة بريطانيا وفرنسا ترى ضرورة استئناف املفاوضات املتعلقة
مبسائل احلل الدائم عمال ابتفاقية أوسلو وغريها أو ما مت التوصل
إليه دون أتخري .ولليهود رئيس وزراء منتخب أبكثرية ساحقة
حيمل أفكاراً ومقرتحات ال توافق عليها أورواب ومل تعلن أمريكا
موقفها حول معظمها ولكنها أعطته املوافقة على القتل والتدمري
والتخريب .فاملوقف حمصور بني هذه األطراف الثالثة .أما
الفلسطينيون فهم الضحية وعليهم يقع الظلم واحلقد اليهودي
األسود .أما حكام املسلمني ومنهم حكام العرب فهم أدوات
للسياستني األمريكية واألوروبية .فال توجد مبادرة مصرية أردنية
كما زعموا؛ ألهنا مبادرة أوروبية هبذا االسم قد جرى تسريبها
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عن طريق عبد هللا ،حاكم األردن .ومصريها الفشل ألن أمريكا
ال ترضى عنها وهي ال تتمشى مع التوجهات األمريكية احلالية.
وعلى ضوء ذلك فإن أمريكا تدعم شارون وهي اليت
مكنته من تشكيل حكومة ائتالف ،إذ ليس من قبيل الصدفة
أن يوافق حزب العمل على دخول حكومة ائتالف وطين بعد
يوم واحد من مغادرة ابول الكيان اليهودي عند زايرته له يف
الوقت الذي كان به اخلالف حمتدماً بني أركانه (العمل) على
دخول احلكومة مع شارون؛ وهذا النوع من احلكومة  -حكومة
االئتالف  -سعت أمريكا جاهدة لتشكيلها برائسة ابراك ولكنه
مل يتمكن .فهي ترى يف شارون ابلشخص الذي يرضى اليهود
مبا يوافق عليه؛ فإذا وافق على مشاريعها  -ولو حتت الضغط
كما عملت مع بيغن  -فبها ونعمت وإال فإن حزب العمل يف
االئتالف قادر على إسقاطه .وهناك حالة من اجلفاء بينه
(شارون) وبني أورواب؛ إذ الدول األوروبية ال ترى فيه الشخص
القادر على السري يف مشاريع السالم؛ وقد انتقد الزعماء
األوروبيون سياسته يف كثري من املناسبات وهامجته الصحف
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األوروبية كذلك .وجه كريس ابتن ،وهو بريطاين ،حلكومة
شارون نقداً شديداً ،عدة مرات ،أثناء زايرته للمنطقة يف 3/19
إذ قال" :ندرك أن لـ(إسرائيل) مشكلة أمنية ،لكن قل يل بربك
ماذا يعمل تدمري االقتصاد الفلسطيين وزايدة الفقر مع األمن؟"
فهامجته جريدة اجلروزمل بوست يف مقال طويل حتت عنوان
"محاقات ابتن" .ويف  4/18وجه روبن كوك نقداً شديدا
حلكومة شارون إذ صرح يف بيان له قائال ..." :الوضع ِّ
مروع وال
أرى أمالً قريباً يف مباحثات جادة ...وإنه من األكثر صعوبة
أتمني هناية للعنف بدون أمل العودة إىل مباحثات السالم،
وعلى األسرة الدولية أن تضغط لضبط النفس والعودة لطاولة
املباحثات ...ولذلك أصبت خبيبة األمل والقلق من هدم البيوت
يف غزة ...والذي من شأنه خلق عداوة أكرب بني السكان
املدنيني .وهذا يقلل وال يزيد من احتمال استئناف مباحثات
ذات معىن؛ وأدعو حكومة (إسرائيل) للتفكري أين يريدون أن
يكونوا بعد ثالثة أشهر من اآلن"...؛ ويف  4/28هامجه هوبر
فيدرين  -وزير اخلارجية الفرنسي أثناء زايرته لسوراي قائال..." :
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إن (إسرائيل) تشكل عقبة أمام السالم "...ويف  3/27هامجه
وزير اخلارجية الدمناركي قائال" :إن قيام (إسرائيل) إبنشاء
مستوطنات جديدة يف املناطق احملتلة وتوسيع املستوطنات
القائمة يشكل إحدى أكرب العقبات خطورة أمام سالم الشرق
األوسط؛ والنشاط االستيطاين اجلديد يشكل خرقاً التفاقيات
جنيف "...وهامجه يف مناسبة أخرى قائال" :هذا النزاع املأساوي
مستعص على احلل بسبب سياسة االستيطان ،وإن املستوطنات
غري الشرعية يف املناطق احملتلة اليت نفذهتا (إسرائيل) واليت من
ورائها شارون ورفاقه جعل من الصعب جداً على الفلسطينيني
إمكانية إقامة دولتهم" .وهامجه أيضا وزير خارجية بلجيكا
والسويد .ويف  4/1نشرت جريدة هآرتس مقاالً بعنوان" :برييز
يلح إلجراء مباحثات لوقف العنف وسيسعى الحتواء الضغط
من أورواب يف زايرته  -اليت قام هبا" .وورد يف املقال" :يغادر برييز
يف زايرة ألورواب وسيقابل خالهلا قادة كل من السويد والنرويج
وفرنسا ...وسوف حياول احتواء الزخم الذي ضد (إسرائيل)
الذي حدث يف أورواب" .وكتب ابري روبن بتاريخ  4/10يف
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اجلروزمل بوست مقاال ورد فيه" :يوجد ميل يف (إسرائيل) لشطب
أورواب ...مواقف األوروبيني حادة جداً" ولوح كثري من
السياسيني األوروبيني ابختاذ عقوابت اقتصادية جتاه الكيان
اليهودي ،علما أبن ما يزيد عن ثالثني ابملائة من جمموع صادراته
لالحتاد وما يقارب اخلمسني ابملائة من وارداته من االحتاد.
وعلى العموم فإن الرأي العام األورويب واحلكومات
األوروبية تقف من شارون موقف الريبة والشك وال ترى فيه
الشخص الذي ميكن أن يتمم مشاريع السالم؛ ولذلك فهي
تعمل على إسقاطه وإعادة حزب العمل ،وقد ركبت موجة
االنتفاضة هلذا الغرض .قال آنتوين كوردمسان يف شهادة أمام
جلنة العالقات اخلارجية األمريكية يف  ..." :3/1وميكن لألمم
خارج املنطقة أن تلعب أوراق السالم واالنتفاضة الثانية ضدان
مثل فرنسا والصني وروسيا" .وهي يف الوقت الذي تعمل فيه
على إسقاط شارون تضغط على احلكومة األمريكية أيضا
إلعادة املفاوضات ملا كانت عليه قبل شارون.
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أما عرفات فيظهر أن أمريكا تضغط عليه ضغطاً شديداً
لوقف االنتفاضة .وهناك رأي تتداولـه األوساط السياسية
األمريكية لكنه مل يتبلور بعد وهو عدم قدرته على إجناز املهمة.
وهذا املوقف جتاه عرفات خيالف ما هو عليه املوقف األورويب
الذي يدعمه ويرى فيه الشخص القادر على إجناز مشاريع
اخليانة لتصفية قضية فلسطني اليت تتطلع إليها أورواب .فقد دافع
روبن كوك عن موقف السلطة يف تصرحيه يوم  4/18بقـولـه:
"أكد يل شعث أن أولئك الذين ينفذون اهلجمات ليسوا حتت
سيطرة السلطة الفلسطينية ،وأن القدرة على كبحهم تقلصت
بفعل اهلجمات املتكررة على الشرطة الفلسطينية ،وأكد على
صعوبة إقناع الفلسطينيني برتك العنف عندما ال يكون هناك
بديل عن مسار التقدم ملباحثات السالم".
هذا هو املوقف يف فلسطني احملتلة من مجيع جوانبه؛ وعليه
ميكننا القول أبن الوضع يف غاية اخلطورة وأن حمنة أهل فلسطني
ابزدايد؛ حيث إن حكام املسلمني ومنهم العرب يقفون موقف
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املتخاذل الذليل املتفرج يف الوقت الذي يعربد فيه شارون بدعم
أمريكي صريح؛ كما وأن دعوة بعض احلكام العمالء العرب
ملزيد من التدخل األورويب كاملستجري من الرمضاء ابلنار وهي
دعوة املفلسني من العمالء .فلم يبق إال دور املخلصني القادرين
على انتزاع زمام هذه األمة من يد أعدائها الكفار وختليصها من
حكامها العمالء اخلونة ووضع حد لفرعنتهم عليها إبقامة
اخلالفة الراشدة اليت بشر هبا سيد املرسلني صلى هللا عليه وعلى
آله وسلم.
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