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ة     طبعًا، ال يكفي ان يجري الحديث عن اطالق مروان البرغوثي، وال بد من ان يخرج امين سر حرآ
ين الفلسطينيين                         " فتح" ر من المعتقل ه عدد واف ة من السجن االسرائيلي ويخرج مع في الضفة الغربي

ن مجرد طرح   لك . اآلخرين حتى يصبح جائزًا الكالم عن تقدم فعلي في اتجاه تطبيق خريطة الطريق    
وحي وجوب اخذ                    ين االسرائيلي، ي هذا احتمال، وخصوصًا بعدما اآدته ردود الفعل الغاضبة في اليم

ى   ا االول ي مرحلته ل ف ى االق د، عل ل الج ى محم ة عل ذه الخط  .ه
ات المتحدة                 أن الوالي اع ب ان ُتحّمل خريطة الطريق طابعًا جديًا ال يعني سوى شيء واحد، وهو االقتن

ذا حاصل؟ ذاك هو السؤال      . بإنجاحها بكل ما يطلب ذلك من متابعة ومن ضغوط  معنية حقيقة    فهل ه
.االآبر والذي ال جواب نهائي عنه

ا هي صارخة،                         ر مم ا اآث ا يبّينه ى م د ال اج بالتأآي الضغوط االميرآية على السلطة الفلسطينية ال تحت
ة ة المحيط راف العربي ى االط وش عل الءات ادارة ب ذلك ام ألة. وآ غوط المس م الض ي حج ي ف  ه

 .االميرآية على الحكومة االسرائيلية
ف، اتبعت االدارات    -منذ ان تكّرست العالقة االستراتيجية االميرآية    ود وني  االسرائيلية قبل ثالثة عق

ى اسرائيل وراء            تها عل اء اي ضغوط تضطر لممارس المتعاقبة في واشنطن قاعدة عمل تقضي باخف
ئمة وراء هذا التصرف ان الضغوط السرية اآثر فاعلية، وخصوصًا في    وآانت الحجة الدا  . الكواليس

 .ظل الحضور القوي السرائيل في الكونغرس
وحتى في المرة الوحيدة التي بدت خروجًا على القاعدة في عهد جورج بوش االب، فإن الغرض من               

ل حرب       آ . التعبير العلني آان ابداء االمتعاض اآثر مما آان الضغط بأمل تحصيل نتيجة             ك قبي ان ذل
رفض                ان لغضبه من سياسة ال الخليج عندما اختار جايمس بايكر، وزير الخارجية آنئذ، ان يترك العن
ة السالم        التي اّتسمت بها حكومة اسحق شامير، في مؤتمر صحافي شهير ختم به محاولته احياء عملي

وان البيت االبيض              ون عن ا     في الشرق االوسط بالقول ان االسرائيليين يعرف م م  ان شاؤوا التحرك، ث
د اضاعوه                        انوا ق اتفي للرئاسة في حال آ رقم اله ن ال ام العل دما حان وقت        . لبث ان اعطى ام ا عن ام

ام االميرآي                   ١٩٩٢الضغط الجدي عام ،    ه من خالل االحج ان من  بعيد انعقاد مؤتمر مدريد، فإن ما ب
ا تعرضت      عن منح اسرائيل ضمانات لقروض طلبتها بحجم عشر مليارات دوالر،           آان اقل بكثير مم

ات وعودة اسحق                     له حكومة شامير نفسه، ودائمًا على يد بايكر، واثمر في سقوط الليكود في االنتخاب
.رابين الى الحكم

وبي                           وزن الل رد ل اد المّط ر صرامة مع االزدي ا اضحت اآث ل لعله ول، ب القاعدة ال تزال سارية المفع
تيط  نطن واس ي واش ودي ف رائيلي الليك ن االس وش االب د ب ي عه ة ف ب االدارة االميرآي ا ان . انه قل آم

ر،                زم االم اه الضغط ان ل وزير الخارجية الذي يفترض به ان يقود الحملة الديبلوماسية ويدفع في اتج
ايكر ه ماضيًا ب ذي احتل ع المرآزي ال ي الموق د ف م يع ات . ل ة بمتوجب ل دراي اول اق ولن ب يس ألن آ ل

ة                  التسوية السلمية، بل ألنه با     اعلين اآلخرين في السياسة الخارجي ت مضطرًا الى تقاسم دوره مع الف
.من الصقور، وقد اآسبتهم الحرب على االرهاب واختها على العراق ارجحية واضحة

 
االنتفاضة حتى ُتثمر



 
 
 
٢٠/٦/٢٠٠٣ 

أى عن الضغوط ي من رائيل ف ك ان اس تتبع ذل اء . ال يس ن انته ّين حصولها م ن تب ى العكس، يمك عل
ول بخريطة الطريق      ذه الخريطة،         آرييل شارون الى القب تلزمات ه ل من مس ام بالقلي م مباشرته القي  ث

اس              ود عب وان سعى الى التخفيف من حجم آل خطوة يضطر لها، وصوًال الى وعده الى حكومة محم
ى اآلن،                . باطالق مروان البرغوثي   ا حت ا يظهر منه ر مم ة ايضًا اآب ذه المرحل ولعل الضغوط في ه

ا   الل زي وم خ ر الي د يظه ا ق ر مم د اآب رائيل واآي ى اس ة ال اول الخاطف  .رة ب
ه عامل                            ذا في ذات ة، مصدر تشكيك، وه ذه الممارسة يظل، رغم حجة الفاعلي لكن الطابع السري له

انهم وحدهم معرضون للضغط،               . ية السالم اعاقة في وجه استئناف عمل     ك ان شعور الفلسطينيين ب ذل
وبحدة والحاح علنيين ال يمكن مقارنتهما بالمعاملة التي قد يلقاها الطرف اآلخر، ال يشجع التنظيمات            

ة           . الفلسطينية على تزآية خيار الهدنة المطلوبة من السلطة        داوالت الحقيقي اء الم ان بق اآثر من ذلك، ف
أن تكون                  بين الو  ابقة، ب اليات المتحدة واسرائيل طي الكتمان يدفع الى االعتقاد، وبناء على تجارب س

ة للطلب االميرآي، ومن دون ان              ا تلبي ى انه دمها شارون عل ول اي خطوة يق ادارة بوش جاهزة لقب
ق تلزمات خريطة الطري ذه الخطوة مس ة ه دقيق بمالءم اء الت ها عن ر. تكلف نفس ا يثي دًا م ذا تحدي  وه

ن      ا تك رائيلية، مهم ة اس أي حرآ اء ب وم لالآتف ه الي الل زيارت تعدًا خ اول مس ون ب ن ان يك ية م الخش
جديتها، بل ان يستخدم القليل الذي قد يحصل عليه من شارون لتبرير المزيد من الضغط على حكومة         

 .محمود عباس
ة                        اطي االميرآي مع عملي دًا في التع يس جدي ين الطرفين ل افؤ ب السالم، وال شيء في       ان غياب التك

. واشنطن ينبئ بتغّير في هذه الممارسة، وخصوصًا بعد آل ما بان في شرم الشيخ من الهوان العربي                
ات   ع اسرائيل والوالي ة م واجهتهم المزدوج ي م وا مجردين من آل سالح ف د ان الفلسطينيين ليس بي

ادراك اي     . المهم هو ان يعرفوا ايًا من هذه االسلحة يتوجب استخدامها     . المتحدة ة ب ذه المعرف دأ ه وتب
لطتهم        ع س ات م ن العالق وع م ة اي ن وش اقام ديل رفض ادارة ب ى تع ى اآلن ال لهم حت الح اوص س

.الوطنية
ة        درة مجتمع                . هذا السالح يسميه البعض االنتفاضة وآخرون المقاوم ه ق ك، ان ذه وتل ر من ه ه اآب لكن

ا جعل من الشعب الفلسطيني              باآمله على االستعصاء امام آل محاوالت الطمس والتدم        ير، انه آل م
ات رئيس ياسر عرف ر ال ًا صعبًا، حسب تعبي يس  . رقم ه ل ارون ان يقضي علي اد ش ا آ ه ايضًا م لكن

.بواسطة االجتياح العسكري، بل بنجاحه في االندراج في الحرب االميرآية على االرهاب
اطر، ا ة خ ر طيب ن غي رًا، وع وش اخي ت ادارة ب ي قبل ت الت ي الوق عب ف رقم الص ع ال ل م لتعام

ة وفي                          ى الساطة الوطني ة عل دة المتاحة للحد من االمالءات االميرآي يلة الوحي ان الوس الفلسطيني، ف
تعادة     ؤول دون اس ي الح رائيل هي ف ى اس ة عل ة وفاعلي ر دق اه ضغوط اآث ي اتج دفع ف ه لل اآلن نفس

ة االرهاب     ان وقف عسكرة االنتفاضة، الضروري            . شارون معزوف د        واذا آ ي عن ك، يعن لضمان ذل
ى        . البعض وقفًا لالنتفاضة برمتها، فليكن     ا يتطلب حت دًا م فما بلغته هذه االنتفاضة من نجاح هو تحدي

 .يؤتي ثماره عودًة الى السياسة، وان يكن اسمها هدنة
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