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سائد ان              " خطة اسرائيلية  "على الدوام آانت هناك      راض ال ل، واالفت ذا القبي او مخطط او شيء من ه
سبقة ضرورة لحسابات م ال اسرائيل تخضع بال د. افع د بعي ى ح ذا صحيح ال رغم ان الحسابات . ه ف

سياسي العر                    ل ال ا العق ا رآه فيه د المنظور، بخالف م اريخ    االسرائيلية لم تتجاوز يومًا االم د ت ي، يفي ب
ى    درة عل دها، امتلكت الق ة وبع ام الدول ل قي صهيونية، قب ة ال شرق االوسط ان الحرآ ي ال صراع ف ال
ى               التحكم بصيرورة هذا الصراع بواسطة مبادراتها العسكرية او الديبلوماسية وحتى بردود افعالها عل

!العربية... ن ثوابت السياسةوهكذا، صارت تلك القدرة االسرائيلية على التحكم م. االفعال العربية
ر                  ويبدو انه جاء وقت التخلي عن هذه القاعدة، اذ يصعب على من يتابع سياسة آرييل شارون ان يعث

ان             . على خطة واضحة وراءها    طبعًا، يمكن التكّهن بان نيات شارون ليست صافية على االطالق، وب
ا ت            سطينيين      سليقته العسكرية والسياسية تدفعه الى االستمرار في م دمير للفل ه من ت ّود علي ر ان  . ع غي

ى التثّبت من وجود خطة                 د عن     . سبر النيات، حتى وإن اصاب، ال يفضي ال رار المجازر يفي وال تك
دم        ١٩٤٨، آما آانت الحال في حرب       "عقالني"منطق سياسي     حين آانت للمجزرة وظيفة مرسومة ب

ة            اعي ردع              بارد في عملية تهجير الفلسطينيين، او في مراحل الحق ل الجم ان الهدف من القت  حين آ
.االعداء

ا شارون في          ّسرت  ١٩٨٢ و١٩٧٣ و١٩٧٠ و١٩٥٣ حتى الجرائم الجماعية التي اشرف عليه ، وف
ى عسكريًا في سياق                سبت معن اوة رأسه، اآت ا نتجت من حم آل مرة من القيادة االسرائيلية على انه

صولها   ة ح ي لحظ رائيليًا ف ة اس سياسة المتبع ن. ال ي االراضي   لك رة ف ابيع االخي ي االس دث ف ا ح  م
يس خطة                    يلة، ول ه وس ب؟ ان و  . الفلسطينية، بما في ذلك مجزرة بيت ريما، اي منطق ينّظمه؟ الترهي ل

ى                      د عل ع جدي آان شارون حرًا في تصرفاته، لكان امكن القول ان الترهيب يهدف الى فرض امر واق
.طريق تهجير مكّرر

حتى في ظل السكوت االميرآي الذي استمر        . كامل، وتلك مشكلته تحديداً    اال ان شارون ليس حرًا بال      
سلطة  ى ال ذ وصوله ال وش(من ة ادارة ب ع بداي زامن م رائيلية عن  )المت ة االس يس الحكوم ، عجز رئ

ى                 ر ال ه يفتق دو آأن سوية ضربًا، فظل يب ة الت سلمية، وان يكن اشبع آلي سوية ال التخلص من منطق الت
ر  ية غي ة سياس تروزنام ضييع الوق ة ت ى . روزنام دة ال ات المتح تفاقت الوالي دما اس الحري بع م ب فك

سّلم بضرورة                  " رؤية" ات ي تندرج فيها دولة فلسطينية قابلة للعيش؟ اآثر من ذلك، فان شارون نفسه ب
د       . لذي يريده لهذا المصطلح  ايًا يكن المحتوى ا -اقامة دولة فلسطينية     ة اخرى، يجه ه، من جه ا ان آم

سطينية موقت         د ال يحمل اضافة              . ليشرح ان احتالل مناطق السلطة الفل ذا االحتالل الجدي ان ه واذا آ
سياسة    تحكم بال د ت م تع ربح والخسارة ل سابات ال ه؟ ألن ح وء الي َم اللج رائيلية، فل ة نظر اس ن وجه م

.دود الفعل العصبيةاالسرائيلية، وحّلت مكانها ر
امين                ين والملّوحة بطيف بني ة من اليم دات اآلتي ضافر التهدي  على المستوى الشخصي اوًال، حيث تت
اذ                      ة شارون وتحول دون اتخ دد استمرار حكوم نتانياهو مع ازمة الهوية المستفحلة بحزب العمل لته

اه او ذاك   ذا االتج ي ه ة ف رارات قاطع ستوى اال . ق ى الم ضًا عل ن اي زع  ولك ث تتزع تراتيجي، حي س
ليست المرة. الجغرافيا السياسية التي ارادت المؤسسة االسرائيلية ان تبرر بها موقعها المهيمن
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يج، ووجد         . ، صحيح "تحييد"االولى التي تتعرض فيها وظيفة اسرائيل ل       فقد حدث ذلك في حرب الخل
د   . ذاالسرائيليون صعوبة في هضم التصرف االستثنائي الذي طلب منهم آنئ      غير ان تكرار المشهد بع

م        : عشر سنين من شأنه ان يقض مضاجع مفكريهم االستراتيجيين         اذًا، حرب الخليج لم تكن استثناًء ول
ات                           ّس بمصالح الوالي ة تم ة اقليمي دما تنشب ازم ة عن ة الحاجة االميرآي ى تلبي ادرة عل تعد اسرائيل ق

.المتحدة، بل صارت تعتبر من االعباء
صل   ن ن ًا، ل صوصًا ان         قطع ة، وخ سياسة االميرآي رائيل وال ود اس ين وج اقض ب ة التن ى مرحل  ال

دة                   ا بلغت من ح ة، مهم ة الراهن ا االزم سياسة ال تختزله ى         . محددات هذه ال د ال ا وصلنا بالتأآي اال انن
ى اسرائيل               سبة ال ذا بالن ة االسرائيلية، وه مرحلة التناقض بين المصلحة االميرآية المباشرة واالحادي

  .وهل من خطة تدوم وسط الزالزل؟ وال حتى خطة الهروب الى االمام. بة الزلزالبمثا
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