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سره  " ا ان نك ارون وام سرنا ش ا ان يك ي     ". ام ة الت د ان الجمل سطين تؤآ ن فل ة م داء اآلتي ل االص آ

رة، باتت                     ان االخي ة عم ة، خالل قم ة الراهن اختصر بها احد المسؤولين الفلسطينيين البارزين المرحل
ي بصيرورة االنتفاضة        ر او صغير معن ذه الدر     . تحرك آل آبي ى ه جة من   لكن وصول الصراع ال

ة في شكل        . الحدة ال يخص الفلسطينيين وحدهم     ى خوض المواجه صحيح انهم مضطرون وحدهم ال
ة حصيلتها صفر  ن لعب رب م تراتيجية )zero sum game(يقت ي الدراسات االس ال ف ا يق ، آم

شام، اي   . للداللة على الحاالت التي ال تحتمل سوى خسارة طرف وربح اآلخر        الد ال اال ان آل دول ب
 وسوريا واالردن، يتوقف مستقبلها المباشر على هذا الرهان، وآلها ال تستطيع تحمل بقاء ارييل        لبنان

.شارون طويًال على رأس الحكومة االسرائيلية
ؤثر مباشرة                      م ي ى الحك ذي جسده وصول شارون ال سدود ال ة، ان االفق الم  او ِلنُقل، للمزيد من الدق

ايش           على مصائر الشعوب الثالثة، وان تكن الس       ة للتع لطات القائمة، على االقل في سوريا ولبنان، قابل
م تتضرر من                         . مع هذا المأزق   سلطات وحراسها ل ى اآلن ان ال دا حت ان، ب ًا في لبن ففي سوريا، وتالي

سياسية لكل        اة ال د الحي ائم وتجدي انسداد االفق بمقدار ما تضررت القوى الساعية الى تغيير الوضع الق
ه                   . نمن البلدين المتالزمي   ا يرمز الي داخلي، وهو م على العكس، فإن التوجه الى التشدد في المجال ال
ى انتعاش                    "الحرس القديم "الكالم الشائع حول     لبًا عل ا انعكس س ، وجد في شارون مسوغًا سهًال، مم

.الحوار في البلدين على حد سواء
ة     تطرادًا اللبناني سورية، واس سياسة ال ى ال ين عل ك ان القيم ي ذل ود    ال يعن ى وج ًا ال احون آلي ، مرت

رد   رة وال بعا االخي زارع ش ة م ا عملي ي اسفرت عنه ة الت ة الموقت ل المعادل سلطة، ولع ي ال ارون ف ش
. االسرائيلي على محطة الرادار السورية في المديرج ابلغ دليل على دقة الموقف الذي تواجهه دمشق         

عالقات مع الفلسطينيين، بدءًا من لقائي      آذلك تدل على صعوبة هذه المعادلة التحوالت الطارئة على ال         
.اال ان صعوبة المعادلة مزدوجة. المصالحة على هامش قمة عمان

ة                   ات االيديولوجي د من اضافة المعوق ية، ال ب فكيف  .  فالى الموازين العسكرية والحسابات الديبلوماس
ذه التحوالت في ظل خطاب رسمي المس التخ                  ة ه اعي  االمتناع عن التساؤل حول ديموم وين الجم

ادة وسلطة                   عبًا وقي اً (للفلسطينيين وال تزال ترشح منه نوازع بالكاد مقنعة الى مناهضتهم ش ؟ )وتاريخ
ان                  ومن المفارقات التي تسجل في هذا المجال استمرار االجراءات المضروبة حول المخيمات في لبن

ال بعض     ك اعتق ي ذل ا ف وطين، بم ة الت ة مقاوم وبين"بحج ت"المطل ا يف اون  ، فيم ام التع ال ام ح المج
).بعد االفراج عنهم بسرعة غير معهودة(التسليحي، وهو يمر احيانًا باولئك المطلوبين انفسهم 

ارون او        سر ش االت آ ى احتم ه عل ي ظالل د يرخ ات ق ي الرهان اوت ف ذا ان التف ل ه ن آ م م  وااله
ه  سار امام سق     . االنك ن ن ا م م اقترابه سطين، رغ ى ارض فل ة عل ك ان المواجه صيلتها  "ذل ة ح لعب

سار      . الكالسيكي" الصعود الى االقاصي  "، تفترض تصعيدًا مختلفًا لمفهوم      "صفر ي االنك فمثلما ال يعن
ه،                  ام وير اجيال ام شارون نهاية نهائية، ان جاز التعبير، لنضال شعب اثبت قدرته المتجددة ابدًا على تث

وانما تعطيل قد يطول لمشروع االستقالل الوطني، آذلك ان آسر شارون ال يمر بانتصار عسكري،                 
قت حتىالصمود امامه ما يكفي من الو" فقط"اصًال مستحيل، على الجيش االسرائيلي، اذ يتطلب 
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ة      يس الحكوم ة رئ ول سياس ائم ح اع الق به االجم سقط ش ي وي ساك االمن شروع االم شل م ت ف يثب
ار حزب العمل                      ر انهي ه غي د ال سبب حقيقي ل ر  . الليكودي، وهو اجماع اصطناعي الى حد بعي بتعبي

يس                 سماح الممنوحة اي رئ رة ال سطينية في غضون فت سلطة الفل آخر، ان عجز شارون عن آسر ال
.جديد هو ما يفضي الى آسرهحكومة 

 وعليه، فان المصلحة العربية المشترآة، وهي ايضًا مصلحة شعوب بالد الشام آل على حدة، 
. القائمين به" توريط"تفترض مواآبة الرهان الفلسطيني ومؤازرته، دون السعي الى استباقه و
يط والمستعجل في مراآمة فالتوريط مثل االستعجال قد ينتهي، من حيث ال يدري الساعي الى التور

، رغم ارتسام مالمح نهايتها، وانقاذ "ليكود"الورطات، الى تمديد لفترة السماح التي ينعم بها زعيم 
فضًال عن آل النتائج التي ال تحمد . لالجماع االسرائيلي الهش حوله وتزآية لمنطق االمساك االمني

بنان لم تعد اال واحدة منها، وبالتأآيد االقل ل" ساحة"المشرقية المفتوحة، و" الساحات"عقباها على 
  .نفعًا لكسر شارون آما ينبغي ان ينكسر
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