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د اآلن             سياسيين العرب بع دة،          . ال عذر الحد من المسؤولين ال ة االسرائيلية الجدي شكيل الحكوم فمع ت
ا                ة م تنتهي مرحلة الترقب التي افتتحتها استقالة ايهود باراك، وال يعود مقبوًال التذّرع بضرورة معرف

ه                  ا يجب ان يفعل ر في م ة، ال حاجة       . العرب الذي سيفعله االسرائيليون لالحجام عن التفكي في الحقيق
.الى الكثير من التفكير لتحديد الهدف الذي يفترض ان يصبو اليه اي مسؤول عربي راهنًا

دة         رائيلي الجدي شدد االس امرة الت اط مغ ر احب ة غي ذه المرحل ي ه ر ف دف آخ صّور ه ن ت  اذ ال يمك
س                 سيرة الت ادة تصويب م ى اع تالءم       المتجسدة في حكومة آرييل شارون، وصوًال ال ا ي سلمية بم وية ال

دأ          سالم      "والقواعد التي وضعت عند انطالقتها وابرزها مب ل ال لكن المشكلة تكمن      ". االرض في مقاب
ذا الهدف              ى تحقيق ه ساعد عل د           . في تحديد اآلليات التي ت سياسي االسرائيلي ق صحيح ان المجتمع ال

تالف ال                ا في االئ شاروني، لم م ال اط الحك ة احب وق      يتكفل بنفسه بمهم ة تف حكومي من تناقضات داخلي
ة        نتين، فاالآثري بحدتها تلك التي سبق ان ادت الى تآآل التحالف الداعم لحكومة بنيامين نتنياهو قبل س

.المساندة اليهود باراك في الخريف الماضي
ضفاضة         ة ف تج حكوم ذي ان دقيق ال وازن ال ن الت ددها م ضات وع ذه التناق م ه ى حج يس ادل عل  ول

اي( ةبحسب المق رائيلية، ال اللبناني ن ) يس االس شراسة ٢٦م د ب سه انتق ارون نف ان ش دما آ رًا، بع  وزي
اراك بتجاوز عدد              راً  ١٨تعديل القانون االساسي الذي سمح اليهود ب ى نزعة        .  وزي اال ان الرآون ال

.التشرذم اآلخذة في التفاقم منذ سنوات وسط المجتمع السياسي االسرائيلي، قد ال يجدي
ط  يس فق ا   ل ع م ل م ى التعام ادرة عل ون ق ة تك سياسة عربي ع الترقب ال يؤسس ل ي موق اء ف الن البق

رك االمور              ا خصوصًا الن ت ة "سيأتي بعد حكومة شارون، وانم ام ممارسات     " رباني تح المجال ام يف
عربية غير محسوبة بدقة تدفع االسرائيليين الى تغليب الغرائز المشترآة على نزعة التشرذم، فتنتهي          

ى قاعدة التطرف                   الى  تحويل الترآيبة الشارونية المهتزة منذ والدتها حكومة اتحاد وطني بحق، وعل
املهم مع المعطى                           . القومي ه المسؤولون العرب في تع سير علي ذي يجب ان ي ا الخط ال ذلك هو ربم

ول        سياسية ح ه ال رائيلي ونخب ع االس اف المجتم تمرار دون التف ول باس ط يح د، خ رائيلي الجدي االس
.لتطرف الشارونيا

االخص ان                      م ال يملكون ب  واذا آان العرب ال يستطيعون اللعب على آل التناقضات االسرائيلية، وه
يتدخلوا في السجال المأزوم حول عالقة الدين بالدولة، اال ان النيات المعلنة من مختلف االطراف في                

ة  اسرائيل في ازاء قضايا التسوية تفسح المجال امام ديبلوماسية ع   ة هجومي م سالح في    ولع . ربي ل اه
ة                   . اوسلو... يد هذه الديبلوماسية اسمه    ريس في وزارة الخارجي دة لوجود شمعون بي ان من فائ اذا آ ف

ة                     ذه الرمزي لو، يبقى اسير ه . االسرائيلية، فهي ان حامل جائزة نوبل للسالم على دوره في اتفاق اوس
سحاب م   ة، باالن ه الحكوم ل دخول د، قب ى التعه ه اصال عل دا ب ا ح ذا م ارون وه ال اراد ش ي ح ا ف نه

.الرجوع عن اتفاقات الحكم الذاتي
 وال بد من التسجيل في هذا المجال ان ثلث االسرائيليين فقط يعتبرون ان باراك ذهب ابعد مما يجب                    
ور     صب الجمه ابي وتع شله االنتخ ل وف زب العم ة ح م ازم ك رغ سطينيين، وذل ه للفل ي عرض ف

 في ان هذه النسبة المحدودة تترك خزانا مهما لمن تبقى منوال شك. االسرائيلي جراء احتدام العنف
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اورة      " الحمائم" ى التناقضات ال يكفي            . المعلنين وتسهل على الطرف الفلسطيني المن د ان اللعب عل بي
شارونية  ة ال شل التجرب ل ف ده لتعجي د  . وح ى يتأآ سطيني حت صمود الفل ن ال ر م سط آبي زم ق ويل

.ل تطرفا لن يحل ما بات المعضلة االساسية لدولتهم ومجتمعهماالسرائيليون انه حتى اقصى الحلو
اع االسرائيلي                     ا يزآي االجم ى وجوب تجنب م في  .  مع ضرورة التنبه الفلسطيني والعربي الدائم ال

سؤولية   اة والم ن المعان ر م بء االآب سطينيين الع ى الفل ع عل ذا، يق وى ه ار الق اال ان صمودهم . اختب
ضاعفة ان    ة م سب اهمي ا        سيكت ضا رمزي ا اي ا وانم ا طبع ة، مادي دول العربي ه ال ارآتهم في اذا . ش ف

ة             " الوحدة الوطنية "استطاعت   في اسرائيل ان تستثير تحدي وحدة جهود عربية، آتلك المرتقبة في قم
ارهم               سلبية الختي ل ال ا للمفاعي الة واضحة لالسرائيليين واثبات عمان المقبلة، فسيكون ذلك في ذاته رس

.نيالتطرف الشارو
دة من             ة االسرائيلية مفي  اما آيف تحصل وحدة الجهود العربية، فتلك مسألة اخرى، وان تكن التجرب

ة اسحق                        . هذه الناحية ايضا   ريس وابن ة واحدة مع بي ايش في حكوم ستطيع ان يتع ان شارون ي فاذا آ
ذي يمك       " العمل "رابين، واذا نجح ايلي يشاي في ان يتجاور مع علمانيي            ا ال ن ان يحول    والوسط، فم

  دون حصول توافق بين ياسر عرفات وبشار االسد؟
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