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سوية،            " عقدة مّسادة "في التاريخ اليهودي، ترمز      ى الت ّضل الهالك عل ة التي تف ى النزعة االنتحاري ال
وراة                ذآورة في الت ا        "حتى من دون الفاعلية التي تفترضها صرخة شمشوم الم دائي، ي ى اع ّي وعل عل

اريخ             ". رب تحم ت ا         لكن عقدة مّسادة تنذر اآلن بالخروج من التاريخ اليهودي لتق م يكفن ه ل  العرب، آأن
رة               ة االخي ي المنطق الشمشومي في اآلون ة      . الضرر الذي جاءنا من تبّن ة الواقع ّسادة هو اسم القلع م

ام     ر   ٧٣غرب البحر الميت التي انتحر فيها المتبّقون من ثورة اليهود ضد الرومان في الع يالد، اث  للم
ة ل              وس،        " ودحرب اليه   "حصار دام اآثر من سنة، فكانت نقطة النهاي التي خاضها االمبراطور تيت

.الكبيرة" الدياسبورا"ونقطة البداية ل
ديني                     ذيان ال دما استولى اله ة عن ى الواجه ّسادة ال دة م  وبعد الف وتسع مئة وبضعة اعوام، عادت عق
ة            ات البراغماتي صى درج ضل اق ى بف ه االول رز نجاحات ان اح ذي آ صهيوني ال شروع ال ى الم عل

صهيونيين                  ومن مناح . العلمانية ود ال د من اليه اهو، صار العدي يم بيغن الى اسحق شامير فبنيامين نتني
ل             ى اذا جاء اريي ّسادة، حت دة م ام عق ين ام ا الملهم سالم قادته في العالم يخافون على اسرائيل من است

.شارون الى رأس السلطة بدا ان السباق الى االنتحار سيغلب اي اعتبار آخر
 

ه             والحق ان شارون لم يت      د آل المتضررين          (أخر في تأآيد المخاوف التي عّلقت علي اٍن عن وهي ام
اً " ايلول   ١١، وآان سلوآه بعد     )منه ة مع                " نموذجي ة الحميمي وتير العالق ذا المنظار، فخاطر بت من ه

ى اسرائيل            سبة ال ذه       . الواليات المتحدة، االمر الذي يوازي االنتحار بالن ر ان شارون وجد من ينق غي
وجد بعض ضحاياه يستعجلون موتهم من دون ان يأبهوا       . وجد من يسبقه الى االنتحار    . يتهمن العقالن 
ى      . وجد عقدة مّسادة تنتقل الى فكر سحري آخر، فتؤّخر مّسادته         . النتحاره لم يكن شارون في حاجة ال

سة لالصولية         . البحث طويًال للعثور عّمن يسّهل عليه عمله       ة   فحتى اذا تغافلنا عن الجذور الملتب  الديني
ى         ات عل في الوسط الفلسطيني والدعم غير الملتبس الذي وّفرته لها سلطات االحتالل في بداية الثمانين

ر      ة      (امل اضعاف الحرآة الوطنية الفلسطينية وتجاوز منظمة التحري ة العربي سار في االقلي ناهيك بالي
س             )في اسرائيل   ا    ، وحتى اذا افترضنا ان صلة التواطؤ االصلية يمكن ان ت ًا، مثلم ضًا عنيف تحيل تناق

ة االجنحة                          ى جهوزي رآن ال ان يمكن شارون ان ي ة، آ ن الدن واالستخبارات االميرآي ين اب حصل ب
ه           االآثر دوغماتية في االصولية الفلسطينية لمجاراته في تصعيد ال طائل للشعب الفلسطيني على تحّمل

.عه آل الذين يتشّبهون بهيحق لشارون ان ينتحر ان شاء، وم. في عصر االنحالل العربي
 

ان يوشك          " انتحار" اما ان تقّرر اقلية في فلسطين    ه، وفي اللحظة التي آ ة عن ه، وبالنياب شعب باآمل
ّره شريعة                     ل وال تق ه عاق ا ال يقبل ذا م زأة، فه و مجت ضاله، ول ار ن ا ال يجوز ان    . على قطف ثم ذا م ه

ين     وع الع ن دم ى م ه اغل ة لمنع ن الكلف ى وان تك صل، حت رائيلية   .يح ة االس ة الهجم ست شراس  ولي
ل الحسم         شاعتها، ليست الضربة       . الجديدة حجة في اي حال من االحوال لتأجي ى ب ة، عل ذه الهجم فه

لكن نجاة عرفات، ومعه. القاضية، وياسر عرفات نجا من تهديدات اآثر حراجة في تاريخه الطويل
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ذه      المؤسسات التي بناها الشعب الفلسطيني بالدم وااللم والم        ستوجب الحسم ه ه، ت ستقبل الذي يتوق الي
.المرة

اد                            يس الجه وطني، فل ة لمن يتالعب بالمصير ال  واول امر يجب ان يحسم هو ان ال ظروف تخفيفي
ة                  ة االنقالبي ًا من تهم راء حكم اوم اسرائيل ب ه يق د ان ان يمكن    . صك براءة وليس آل من يعتق ا آ ربم

ا          التردد لو ان التيارات االصولية اثبتت ا       نها اآثر فاعلية من غيرها، لكن النجاحات الفلسطينية، واوله
وعي         ام ال ا اقتح سطين، وثالثه ا فل ن جغرافي تعادة بعض م ا اس ًا، وثانيه سطيني حي شعب الفل اء ال بق

وازين التي    العالمي، ال تعود قطعًا الى الفكر الديني، بل هي جاءت، رغم االخطاء، بنتيجة ادراك ا                لم
.للصراع، آما بالمعادالت االسرائيلية الداخلية) والثقافي ايضًا(تتحكم باالطار االقليمي والدولي 

زت معظم الوقت                    ة الحسابات هي التي مّي ك، اذ ان دق  وليست تجربة جنوب لبنان ما يوحي غير ذل
تراتيجيا  زب اهللا "اس ر        "ح ة، وآخ ي الجهادي رط ف اب يف ن خط ر ع صرف النظ ذه    ، ب ن ه ل ع دلي

البراغماتية المقّنعة رضوخ لبنان وسوريا، وإن متأخَرين، الى االمالء االميرآي وسيادة منطق الهدنة             
و ان      . على جبهة مزارع شبعا بعد بطالن الحسابات التي آانت استحدثتها         ردد ل ضًا الت ان يمكن اي آ
.احة العربيةالتيارات االصولية اظهرت قدرة تعبوية فقدتها تيارات أخرى على الس

د                                د اّآ ا هو ق ه، وه د تحّرآ م تع سطين ل بس ان فل ا ال يحمل الل  لكنه سبق للشارع العربي ان اثبت بم
اد                            اة الجه ا دع ّوح به ا انفك يل ن الدن وم ا اب ة االسالمية التي عّول عليه باالضافة الى ذلك ان الحمي

ول الع   .  ايلول، ليست اآثر تحريكاً    ١١التلفزيوني بعد    اذا          وامام القب ة، م ة االميرآي ارم بالهيمن ي الع رب
ى                      اق؟ ام ان عل ر النف سطينيين، دون سواهم، غي ى الفل يعني بقاء الخطاب الحربي العربي الموجه ال
ديكتاتور                 م يجد ال ًا، ل سعة عشر عام ل ت ين؟ قب وب العرب اجمع الفلسطينيين ان يموتوا تكفيرًا عن ذن

ه لنصرة المقاوم      ا يفعل ى        الليبي معمر القذافي م ا ال روت سوى دعوته سطينية المحاصرة في بي ة الفل
.االنتحار الجماعي

ة   صيحة الكريم ذه الن ه له ي قيادت سطيني وف شعب الفل ي ال د ف رث اح م يكت ذ، ل وم .  وقتئ وال سبب الي
ان االفق        . لتعديل موقف الرفض لهذه الدعوة، وان جاءت هذه المرة من الداخل           ًا، ف ى العكس تمام عل

دة      . وحًا من اي وقت مضى، رغم حالآة اللحظة   اليوم هو اآثر وض    تبطان عق يس اس وفي اي حال، ل
.من تاريخ العدو ما يصبو اليه السواد االعظم من الشعب الفلسطيني

ون،                  ن غوري ة ب  واذا آان ال بد من االستنارة بشيء من هذا التاريخ، فلعل االفضل االتعاظ من تجرب
د شهر من اعالن                    مؤسس اسرائيل الذي لم يتأخر يومًا عن ا         وان، بع م يت ازًال ول ره تن ا اعتب ول بم لقب

رار    "ارغون"الدولة، على نسف باخرة تحمل السالح الى حرآة          ة الق واذا . ، سعيًا للحفاظ على وحداني
دان االرض                    ر بل ا حصل في افق ات نحو م فلعل  . آان التمثل بالتاريخ االسرائيلي صعبًا، فيمكن االلتف

ؤِد فوضوية         الدرس االبلغ هو اآلتي م     شمال   "ن افغانستان حيث لم ت صفية الحسابات      " تحالف ال ى ت ال
  .التي آانت تخشى، وال جهادية المال عمر منعته من الرضوخ الى القدر االميرآي، صونًا لالرواح
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