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ان في          ". وفي اليوم التالي بلغهم ان تل ابيب سقطت       "...  ق عين    "هكذا ينهي الروائي أموس آين طري
ارود ورين من جيش اسرائيل يأخذهم شطط " ه راالت مته ى جن سبها ال ي ين سكرية الت امرة الع المغ

وا طرابلس الغرب                     ى يبلغ و اآلخر حت دًا تل بلغهم   التسلط وهوى الحرب الى غزو بالد العرب واح ، فت
.الهزيمة في الشرق من حيث انطلقوا ولم يتوقعوا

راالت               ة صورة الجن م يكن صعبًا احال ان، ل  عندما اصدر الكاتب االسرائيلي روايته عقب اجتياح لبن
سكري           ع الع وس التوس ن ه صّغرًا، ع ًا، وإّن م وه عرض ّدم لت ان ق ّي آ وذج ح ى نم امرين عل المغ

دد، في         انه طبعًا آرييل شارون   . الصهيوني وة المفرطة التي آانت ته  مهندس الغزو ورمز سياسة الق
ة              تهم، فضًال عن ادعاءات االخالقي نظر الكثيرين من االسرائيليين، قواعد عمل المؤسسات في دول

الم الغربي           م يكن يتصور ان             . الالزمة للحفاظ على مرآز اسرائيل المميز في الع ان ل لكن أموس آين
ع تجسيد المؤسسات           ظروفًا ستجتمع ذات يوم لت     يًا، في موق ضع شارون، المنبوذ اخالقيًا وحتى سياس

راالت،               التي طالما قيل انه يعّرضها للخطر، فيكون الجسم االنتخابي االسرائيلي، وليس حفنة من الجن
ة        " عين هارود "منبع المغامرة، ويتكفل سياسيون مدنيون بفتح طرق         وم القيام ون لي أنهم يهيئ . آلها وآ

ال ان يس     والح اب رئ ي انتخ ارون ف وز ش ال ف ر ان احتم ذ ظه رة من ط المكفه شرق االوس واء ال  اج
ه             غ أَجل ة يبل الوزراء في اسرائيل لم يعد مجرد نكتة سمجة، صارت توحي ان العد العكسي ليوم القيام

ين في وجه    " رؤيا" شباط المقبل، وخصوصًا بعد ٦في   التخريب والدمار التي قذف بها نائب من اليم
. شباط لن يكون يوم القيامة، وان ثمة حياة في هذا الشرق بعده٦لكن يوم .  العربعواصم

ا سالم          ى شارون               .  ثمة حياة بعد شارون، وربم ان عل ذا الره ل ه ال في مث يس االتك د   . ل ذا مؤآ . وه
ا ثبت              . فالرجل ال يزال هو هو، وان عّدل في خطابه اضطراراً           ع، آم ر مقن دو اصًال غي ديل يب والتع

اين المعارض                " نيويورآر"مجلة  من نشر    اين نصهما تب ابيع ويتب مقابلتين معه اجريتا في غضون اس
ا احد خارج اسرائيل                   ه به ال    . اليميني المتطرف عن المرشح الالهث وراء صدقية ال يقر ل ا االتك انم

سطين  شفتها االنتفاضة الفل ي آ رائيلي الت سياسي االس ع ال ي المجتم ة ف ة البنيوي ّدة االزم ى ح و عل ية ه
ا، إن                               ه عنه د تنئي سلطة والتي ق اب قوسين من ال ى ق ة التي وضعت شارون عل ك االزم الجارية، تل

د     صور اح ا يت ر مم سرعة اآب ا، ب سياسي    . وصل اليه ع ال زاز المجتم د ان اهت ك بالتأآي ي ذل ال يعن
.االسرائيلي يبعث على الطمأنينة

امر         ى للمغ داً    فمثل هذه الحاالت من الضياع تشكل التربة المثل ا تحدي ذا  . ات، والعسكرية منه اال ان ه
شوب    ان ن ن امك د م رائيل االميرآي يرتع ّراب اس ط ألن ع يس فق ى ضئيًال، ل ارثي يبق ال الك االحتم

ا يرعى          دار م اسرائيل،  حرب تدميرية تقضي على النظام االقليمي الذي يرعاه في الشرق الوسط بمق
ا او     (وألنه سيلقي تاليًا بكل ثقله لمنعها        ايوان او آوري ، )العراق ... ما لم تلهه ازمة عالمية آبيرة في ت

.وانما ايضًا ألن المجتمع العسكري االسرائيلي نفسه يمانع سيناريو آهذا
امرات  يس هاجس المغ ان، ل ا صّوره اموس آين ات وم ي الثمانين صوره ف ن ت ان يمك ا آ بخالف م   ف

اء                    ه هو االستمرار في بن ا يتطلعون الي وم، وان م التوسعية ما يراود آبار الجنراالت في اسرائيل الي
هيمنة استراتيجية تكون على مقياس الهوة التكنولوجية الهائلة التي سمحت لهم الشراآة مع الواليات
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ة  دول العربي ع ال ا م دة بتعميقه ذه . المتح سيد ه رة تج انوا ال يعارضون فك الل  واذا آ ن خ ة م  الهيمن
ي   انهم ف ة، إن سمحت الظروف، ف ابع الحرب التكنولوجي ا ط ب عليه دودة يغل ات عسكرية مح عملي
تكماًال            ة اس المقابل صاروا يشجعون آل الخطوات التي تريح الجيش االسرائيلي من المهمات التقليدي

م اراض  ن معظ سحاب م ك االن ي ذل ا ف شرين، بم ادي والع رن الح شًا للق ه جي ة لتحول ضفة الغربي ي ال
.وقطاع غزة

ى ان         ل عل رز دلي دني            ٦ لكن اب شه المجتمع الم ذي يعي ة، يبقى الفصام ال وم النهاي ن يكون ي  شباط ل
ولعل من الضروري التيقن منذ اآلن ان وصول شارون الى السلطة، إن حصل، سيكون                . االسرائيلي

فهنا ايضًا يختلف الوضع    .  اليمين وليد ظروف شديدة الخصوصية وليس تتويجًا لمسار تحّول عام الى         
م يكن            ة، وإن ل اة الطبيعي ين ومرت اوسلو واحالم الحي د مر اسحق راب ات، فق ي الثمانين ان ف ا آ عم
ى                  ه من اجل الوصول ال ا يجب فعل رابين وال الذين تأثروا باعتناقه فكرة السالم وعوا ما يكفي آل م

.هذه الحالة الطبيعية
ة                  وال تعبير اوضح عن هذا الت       رأي، لجه سجلها استطالعات ال زال ت طلع من النسب العالية التي ال ت

ر نسب                 القبول بالسالم وباقامة دولة فلسطينية، والتي ال توازيها، واحيانًا في االستطالعات نفسها، غي
شارون د ل د ! التأيي اة بع اك حي ون هن ي ان تك د ف دًا الوع ك تحدي ي ذل باط٦وف ا سالم، .  ش اة وربم حي

  .من جديد انتخاباتوبالتأآيد 
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