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ا سّمي                      ام م اب أم ّي بالقضية الفلسطينية إّال يرت ي معن ا من      ". خريطة الطريق   "ما من عرب ولكن م
 الدولية  -عربي معنّي بمصير الشعب الفلسطيني إال يلمس الفرصة التي توّفرها هذه الخطة االميرآية              

. على سّكة األملمن أجل الحد من معاناته، إن لم يكن من أجل إيقافها، ومن أجل وضعه مجددًا
ة                ه الخطة، أي اإلرادة األميرآي فال ذّرة   . مصادر الريبة عديدة، ولعل أهمها األساس الذي استندت الي

ى ملف الشرق    ة ال ة جدّي ى التفات ن دون أدن ا األول م ة أمضت عامه ا إدارة أميرآي ة توحيه ن الثق م
ل    األوسط، ولم تخرج من المباالتها سوى إلطالق يد شارون في سعيه         ى نق ى   "العنيف ال الحرب عل

اب ى ساحة النضال الفلسطيني" االره ى . ال ة ال تفاقة األميرآي ة االس ذي جرى لبداي ا التضخيم ال وم
.وجوب تلبية بعض تطلعات الشعب الفلسطيني اال دليل آخر على االستخفاف األميرآي

رة         آان يراد منه بدايًة اإليحاء أن الجب      " رؤية الرئيس بوش  "صحيح ان تعبير     ذه الفت ل لم ينتظر آل ه
ى ألسنة             . اال ألنه آان في مرحلة المخاض      لكن الترداد الطلسمي، حتى ال نقول األبله، لهذه الرؤية عل

دولتين، وهي            رة ال زام واشنطن الرسمي لفك المسؤولين أو المعّلقين األميرآيين، اذا آان يشير إلى الت
الم، ف  م دول الع وش معظ رئيس ب ا ال بقت اليه ي س دًا   الت ود غ د يق تعالئي ق ًا بمنطق اس ذر أيض ه ين ان

ا ال تلحظه            ى م ة "األميرآيين الى التعجب والغضب من اصرار الفلسطينيين والعرب عل ا  " الرؤي وم
. ، ولو في حجم قضايا القدس وعودة الالجئين والتواصل الترابي للدولة الموعودة          "تفاهات"قد يعّدونه   

داً         د مع             وال بد من التذآر هنا ان هذا تحدي اراك    " العرض السخي   " ان حصل في آمب ديفي ود ب إليه
م       ات، فك ر عرف ى ياس وم عل ه الل الل القائ ن خ ون م ابق آلينت رئيس الس اه ال ه إي ذي منح اء ال والغط

ي     رض االميرآ ون الع دما يك الحري عن خي"ب ابع  " الس ومًا بط ة"موس ولية؟ " الرؤي به الرس  ش
ذ اآلن   " الرؤية"ثم أن ابهام     د   . بّين من ة التي                 فق ا زاد من الريب ا، مم اح لشارون التلطي في غياهبه أت

.اثارتها خريطة الطريق وال تزال
ة فلسطينية،                      ام دول راف بضرورة قي  فإذا لم يكن جائزًا االستخفاف بوصول شارون الى لحظة االعت
راره       ين إق ة ب ى المزاوج ادرًا عل ل ق ه يظ ه، فإن م وزرائ ق لمعظ اع العمي ه واالقتن ان حزب د أرآ  ض

ة اسرائيل ستستمر                   " الرؤية"بـ أن حكوم الة المتطّرفين ب ا ووعوده لغ وخريطة الطريق المفضية إليه
ا هو    . تبني لهم وألوالدهم المستعمرات على األرض التي يفترض ان تقام عليها الدولة الفلسطينية             وه

ه ا            " الرؤية"شارون ينجح، الى ذلك، في أن يزج في          دًا من خالل مطالبت رة جدي لفلسطينيين  حجر عث
ام             ات التي يضعها ام ل خطورة عن العقب ذي ال يق باالعتراف باسرائيل آدولة يهودية، وهو االمر ال

.قيام الدولة الفلسطينية
ـ ذا الملحق ل وش ه رئيس ب ارك ال دما ب ة"وبع ة اسرائيل "الرؤي ة دول ألة يهودي أن مس ؤ ب ، يمكن التنب

أآبر  ر ف زًا اآب ذ حّي حة ألن تأخ ال ان ه. مرش ة  والح ًا لوضع األقلي ط تعريض ي فق ألة ال تعن ذه المس
ين                ودة لالجئ ام حق الع ًا ام ة اسرائيل، وعائق فهي تساوي ايضًا    . العربية الفلسطينية داخل حدود دول

ام        ا ع رر قيامه ع مفعول رجعي تب ة م نح اسرائيل شرعية اخالقي ة  ١٩٤٨م زع شرعية المقاوم  وتن
ة   "ا يؤدي الى تنصل     العربية الفلسطينية للمشروع الصهيوني، مم     ة اليهودي من مسؤوليتها عن      " الدول

 طرد الالجئين والى محو الُبعد الوطني لحق العودة، وهذا للمناسبة ما يجب ان يدفع الصحافة العربية
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ر         ة   "الى وقف استعمال تعبي ة العبري ابه    " الدول ا ش رار              . او م ى اق ان االصرار عل ه، ف ك آل وق ذل وف
رائيل    ة اس ة دول ي بيهودي ه  عرب ط برمت رق األوس تقرار الش رض اس ّور   . يع ن تص ه ال يمك ك ان ذل

نح الجنسية االسرائيلية آل      " قانون العودة"استقرار مع دولة مرّشحة ألن تنتقل فجأة، وبفعل        ذي يم ال
ك               ١٤ ماليين وربما    ١٠ ماليين نسمة الى     ٥يهودي يطأ ارضها، من      ي ذل د يعن ا ق ًا، مع آل م  مليون
 .ّسعية على حساب جيرانهامن تجّدد لنزعتها التو

ى الشق االسرائيلي من                "الرسولي"في مقابل التكريس     ة "، الذي سارع بوش الى اضفائه عل ، "الرؤي
ديني نفسه                     فإن الرئيس االميرآي مصّر على مفاقمة الريبة العربية باحجامه، ال عن اضفاء الطابع ال

ًا        -على الدولة الفلسطينية      يس مطلوب و ل رار      - فه ل عن االق ده           ب ذي يري وطني االستقاللي ال د ال  بالُبع
ية، مع              ى      " رشة "الفلسطينيون لها، لمصلحة مقاربة ترّآز على األحوال المعيش ة عل من الديموقراطي

اطي األميرآي                      . ذوقه ات عن التع رئيس ياسر عرف ال شيء يعّبر عن هذا اإلمعان أآثر من إقصاء ال
.مع خريطة الطريق

اقية      قد يقول قائل ان من يشرب الب         ات،             . حر ال يغّص بس ق بشخص عرف ألة ال تتعل ا، لكن المس ربم
ًا ليست تفصيالً  ي قطع وطني     . وه اء ال يرة البن د مس ت واح ي وق د ف ذي يجّس و ال ات ه ر عرف فياس

ام ،      ة ع طينية المحتل ي الفلس تات او االراض ي الش طيني، ان ف ات   ١٩٦٧الفلس ى اآللي ا ال  وانحيازه
ى               هذا حتى ال نحكي     . الديموقراطية عن غياب الحياء الذي يدفع رئيسًا أميرآيًا فشل في الحصول عل

زعيم                    ة، وب ة دولي وق، وفي ظل رقاب رئيس منتخب بتف ى التشكيك ب ده ال اخبين عن أغلبية أصوات الن
ادهم      ه بأجس دبابات لحمايت اص وال ّول والرص ع التج وه من دى مواطن  .يتح

ه  ات ان ى اقصاء عرف ن خطورة المسعى االميرآي ال د م ربويزي قاء الع ر االش .  يتواصل اآلن عب
في  . والحق ان اآبر مصدر للريبة من خريطة الطريق هو هذا الوضع العربي المستمر في االنحدار                 

ين                     ة، ب أى عن الهزيم الذآرى السادسة والثالثين لحرب حزيران، لم يعد احد غير الفلسطينيين في من
ذه الصداقة            دولة تستغيث بان ال ينساها رعاة الحل النها تريد صد          ًا به وا علن ام بورآ اقة اميرآا، وحك

ر ه الصديق االآب ازل يصّر علي ديم آل تن تحقاقها بتق ى اس وا عل ى العجز . فعزم ل عل غ دلي ولعل أبل
ة االخرى في شرم                          ود العربي ة من الوف ة العقب ان أصلب عودًا في قم د الفلسطيني آ العربي ان الوف

.الشيخ
ق ت    ة الطري إن خريط ك، ف ل ذل م آ ة ورغ ل فرص ل    . مّث وغ الح مونة لبل يلة المض ون الوس د ال تك ق

يبقى              . المتضمن الحد ادنى من العدل     ة، س فحتى لو أنجزت المرحلتين االوليين بأآبر درجة من االمان
ة       . الحل النهائي مرهونًا بالقضايا الشائكة ذاتها التي افشلت قمة آامب ديفيد            -غير ان الخطة االميرآي

ا                 الدولية هي بالتأآيد     ى االستعصاء التي اظهره ارة عل درة الجّب المعبر الوحيد المتاح راهنًا لتثمير الق
امين المنصرمين ي الع رة اخرى الشعب الفلسطيني ف اص . م اع عن اقتن ان االمتن ك، ف ن ذل ر م اآث

ة الفلسطينية تحت االح               ذهب       فرصة التهدئة لترميم ما دّمر من الحياة الوطني ان ي ّدد ب ّدد يه تالل المتج
.االستعصاء الفلسطيني سدى، ضحية استنزاف ال ينتهي

ية    ة السياس ة للترجم ة قابل زة تقني ق بمي ة الطري ع خريط ه، تتمت ت نفس ي الوق ارًا . وف كل اط ي تش فه
ع االدارة           ها، م ور رئيس ن دون حض و م طينية، ول لطة الفلس ين الس رة ب ات المباش تعادة العالق الس

ر صالبة االستعصاء                       االميرآ د يسمح بتظهي ذي ق راقبين، االمر ال ة الم ية، خصوصًا بعد تمرآز هيئ
ى اقصى                             ازه ال ة من انحي د انمل و قي ًا التخفيف ول م االوحد، وتالي ام أعين الحك الوطني الفلسطيني ام

.التطرف االسرائيلي
ة              تفكيك عدد محدود       من جهة اخرى، فان االجراءات المطلوبة من اسرائيل في خريطة الطريق لجه

ه تهانة ب ًا ال يمكن االس بًا معنوي ل مكس ى االطالق ان . من المستوطنات تمّث تبعدًا عل يس مس ًا، ل طبع
 يستغل شارون ما يصفه بالمستعمرات غير الشرعية الضفاء الشرعية على المستعمرات االقدم،
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ة     بيد ان تفكيك هذه. وليبين للواليات المتحدة استحالة فعل اآثر من ذلك        المستعمرات، في ظل حكوم
محكومة بالهَوس التوراتي سيشكل قطيعة رمزية مع هذا الفكر االصولي الذي جاء في السبعينات من      
القرن العشرين يفاقم السياسة االستئثارية الكامنة في العقيدة الصهيونية، فضًال عن انه يعني انه يمكن    

ذ        الرجوع عن االمر الواقع االستعماري الذي ما انفك        ه من ذا       ١٩٦٧.ت اسرائيل تتسلح ب ؤدي ه د ي  وق
الى زيادة التناقضات التي تعتمل في المجتمع االسرائيلي الخاضع              " نقطة الالرجوع "التكذيب لعقيدة   

ة             ة النهائي اق الهزيم ن الح زه ع بب عج ًا بس ن ايض ة، ولك بابه الذاتي ت الس ى التفتي اآثر ال ر ف اآث
 .بالفلسطينيين

رد في     وتبقى الميزة االهم لخر  يطة الطريق في آونها تكّرس في الوعي االسرائيلي، ورغم االخذ وال
وهذا ما قد ينعكس، اذا نجحت  . خطاب شارون، فكرة التجاور مع دولة فلسطينية آحل وحيد للصراع   

التهدئة ميدانيًا، في اعادة الزخم الى التيار االآثر اعتداًال في اسرائيل، وصوًال الى اعادة بناء معسكر               
.الم اآثر فاعلية وتراصًا وصدقًا مما مضىللس

از          ًا انج ي آلي ق ال تعن ة الطري ق خريط ة تطبي رى، ان بداي رة اخ ة"م ا،   " الرؤي ت عليه ي نّص الت
ات                       اد لخالف ة والطابع الح ة المقبل ى الصعوبات الميداني ار، باالضافة ال خصوصًا اذا اخذنا في االعتب

دفاع االم   اطؤ االن ال تب ائي، احتم ل النه ي     الح وش ف ول ادارة ب ة ودخ نة المقبل ول الس ع حل ي م يرآ
ى              . االجواء االنتخابية  ال بأس، فالتباطؤ بعد اشهر ليس بالضرورة سيئًا، شرط ان تكون المرحلة االول

لوك الفلسطيني   ة الس اطؤ نتيج ذا التب دو ه ًا وخصوصًا شرط اال يب ا، وايض ت ثماره د اوتي رغم . ق ف
اطؤ، اذا حصل، في                غياب اي احتمال لتحسن الموقف الع      د التب د يفي د المنظور، ق ام في األم ي الع رب

ام منطق                         اب ام تح الب ة الشارونية يف ة اليميني د الهجم ل ألن تجمي ى االق تحسين الموقع الفلسطيني، عل
.اآثر عقالنية في اسرائيل، وال سيما بعدما تكرست فيها رسميًا فكرة الدولة الفلسطينية

ذلها الشعب الفلسطيني تحت                   ان نجاح خريطة الطريق، ولو       ة التي ب ود الهائل ر الجه جزئيًا، في تثمي
لوآًا                      ل هو يتطلب س ة، ب االحتالل في حرب استقالله، ليس فقط رهنا بالظروف االسرائيلية او الدولي

وافر   . متماسكًا من القادة الفلسطينيين   ذلك ان الطريق الى تطبيق خريطة الطريق يمر قبل آل شيء بت
 . واحدقرار فلسطيني

تقبله               تحكم في آل مس . وتعني احادية القرار طبعًا ان يمتنع جزء من الشعب الفلسطيني عن ادعاء ال
ى       " الجهاد االسالمي "و" حماس"بكلمات اوضح، ان سعي      الى فرض اولوياتهما واشكال نضالهما عل

ى اال                 ة ال ام بالصراع    العمل الوطني يعرض االنجاز المتحّقق منذ اآلن مع عودة االدارة االميرآي هتم
د االعالن                          رأي التي نشرت بع ره استطالعات ال ا تظه في فلسطين، فضًال عن آونه يتعارض مع م
ى                     ة الفلسطينية التي انتخب عل الرسمي عن خريطة الطريق، ويضرب عرض الحائط بالديموقراطي

ي اي     . اساسها ياسر عرفات، في انتظار ان تجري انتخابات جديدة         ضًا اال تعمل     لكن احادية القرار تعن
.الحكومة الفلسطينية في معزل عن روح المؤسسات

ة صعبة وال شك                   ذي يخوض تجرب اس ال ود عب ة محم يس الحكوم ى رئ ك اوًال عل رغم  . وينطبق ذل ف
ر                     اس اآث ود عب ات، يعرف محم االغراءات االميرآية والنّية المعلنة في واشنطن القصاء ياسر عرف

ئيسه، آما في فرنسا عندما يكون رأسا السلطة التنفيذية من           من غيره انه ليس في وضع مساآنة مع ر        
ة             . لبنان... حزبين مختلفين او آما في       دة في حرآ ه الفري تح "بل انه يعرف بفضل تجربت ة  " ف ومنظم

رفض           " القيادات البديلة "التحرير، ونضاله ضمنها ضد آل مشاريع        ا ي در م ان سياسته لن تنجح اال بق
ه           ان يحمل صفة البديل ليكون     ا         .  الوآيل عن االصيل الغائب ضد ارادت ا اذا حضر االصيل، مثلم ام

ان                          ة، ف يس السلطة الوطني ي عن رئ ذين يرفضون التخل ين ال وزراء االوروبي تقبال ال دى اس يحصل ل
ى   و السعي ال اس ه ود عب ه محم ن ان يفعل ا يمك وأ م تقلة"اس ة مس ا الضيوف " آياني تقبل بموجبه يس

ى الطا س ال دل ان يجل ده، ب اتوح ه عرف ذي يترأس د ال د االوح من الوف ها ض ة نفس  .ول
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