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تكلم                  ع ي ة، والجمي ضفة الغربي منذ بدأ العدوان االسرائيلي االخير على المدن والقرى الفلسطينية في ال
ام        روت ع ى         . ١٩٨٢عن تكرار لمعرآة بي ّيم عل دءًا بشخصية الق دة، ب ة عدي والحق ان اوجه المقارن

س         رئيس الفل رورًا بحصار ال ستخدم، م ه بدرجة العنف الم دوان وعدم مباالت ات،  الع طيني ياسر عرف
ة                 وانتهاء بالمجزرة التي طالت مخيم الجئين جديدًا، ومن دون ان ننسى الغطاء االميرآي الممنوح آلل

سطين               . الحرب االسرائيلية  غير ان ثمة ما يمّيز االجتياحين، ليس فقط ان الثاني يحصل على ارض فل
تاتها ي ش سطينية ف ة الفل ا االول طال المقاوم ل ع. فيم د ال يق ق فق ن اختالف آخر يتعل ة مكم ه اهمي ن

ه الخاصة ًا لبرمجت ا وفق ق خطته ى تطبي رائيل عل ة اس رال . بقابلي دو واضحًا ان الجن الين، يب ي الح ف
ى            شارون حّدد لنفسه خطتين، خطة طموحة آبرى ال يفصح عنها، واخرى علنية تقف عند الحد االدن

.القابل للتسويق داخليًا
ر     ١٩٨٢ في عام     أخر اآث أمين سالمة                     ، لم يت ول بت ة، وآانت تق ومين في تجاوز الخطة المعلن  من ي

الم،             ٤٠في حدود     " االرهاب"الجليل عبر تصفية     ع، في اسرائيل والع ى الجمي ومترًا، ففرض عل  آيل
ان                سياسية في لبن هدف التخلص من منظمة التحرير الفلسطينية، باالضافة الى اعادة رسم الخريطة ال

ة،                 اما هذه المرة،  . والمشرق ه المعلن ى خطت ودة ال ه، للع ة هجوم ى بداي د اسبوعين عل  فقد اضطر، بع
سنة   . وان يكن قد حاول جاهدًا النفاذ الى مآرب اخرى        ذه ال تفكيك  "شعار االربعين آيلومترًا مرادفه ه

ام          ". البنية التحتية لالرهاب   ل ع سياسي       ١٩٨٢اما الخطة االآبر، فهي تقضي، مث صفية االطار ال ، بت
وطني        : الفلسطيني ا هي اآلن تجسيد المشروع ال ة، بم البارحة منظمة التحرير، واليوم السلطة الوطني

.الفلسطيني وتاليًا مصدر التهديد لمشروع اسرائيل الكبرى
ى تطبيق نمط من                              سلطة، وصوًال ال ار ال ى انهي ى عل ذ اللحظة االول ان شارون من  وبالفعل، قام ره

ام   الحكم الذاتي مستوحى من اتفاق آمب دي      د ع د        ١٩٧٨في ل أي جه م يغف لو، وهو ل اق اوس  ال من اتف
يش               اد الج ي اع دن الت ي الم ة ف ة المدني ى التحتي م البن دمير معظ الل ت ن خ ك، م ى ذل ول ال للوص

ستوعب           . االسرائيلي احتاللها، بما فيها سجالت المدارس      ذي ي وي ال ولمن ال يدري، فان القطاع الترب
اء    ) واالآثر تكلفة (ميذ جديد، هو الجانب االآثر حسية       آل سنة اآثر من مئة وثالثين الف تل        سيرة بن لم

رة،              . الدولة الفلسطينية  لكن البنى التحتية، على اهميتها، ال تختصر المشروع الوطني الذي بدا هذه الم
رئيس                    ١٩٨٢وبخالف عام    ة ادارة ال ه بداي ذي اعطت ي، رغم الضوء االخضر ال ، موضع توافق دول

.بوش الى شارون
ام الحصار،     .  ربما فارق آخر مع حصار بيروت       وهذه  فبعدما آان الغطاء االميرآي آامًال في اول اي

ة االميرآي             بل واآثر وضوحًا حتى من الضوء االخضر الذي آان منحه الكسندر هيغ وزير الخارجي
وق التر                    شكل يف ادة النظر، وب ة اع اجع  آنئذ لشارون اياه، صار جليًا ان الواليات المتحدة دخلت مرحل

 واليوم،  ١٩٨٢ومن البديهي ان الفرق الجوهري بين       . الذي آان قد شّكله استبدال هيغ بجورج شولتز       
ة العسكرية        ة الديبلوماسية للعملي ة الديبلوماسية هي    . في منظور الواليات المتحدة، هو الخلفي والخلفي

ات       فكرة التسوية السلمي  : مزيج من ثالثة عناصر ال تستطيع واشنطن التفريط بها         ة بما هي افق العالق
  الدولية في الشرق االوسط، حتى وان تكن العملية التفاوضية مجمدة آما حدث منذ سنة ونصف سنة،
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 ايلول، ومشروع الحرب على   ١١التوازن الداخلي في الدول العربية الحليفة المهتز اصًال منذ احداث           
يًا في النظرة               . العراق سلمية اساس سوية ال وم الت ئن يكن مفه ة        ول ى المنطق ة ال رة اخرى     - االميرآي  م

ه     ه او مراوحت ن تقدم زل ع ار        -بمع ين خي اس ب ردد وااللتب ير الت ي اس ف االميرآ ع الموق د وق  فق
اق               ع اتف ة توقي ذ حفل المحافظة على السلطة الفلسطينية، التي آانت موضع استثمار سياسي اميرآي من

تخلص اذا امكن          ة ال يض، ورغب ى عشب البيت االب ل، برفضه       اوسلو عل ه مّث ات الن من ياسر عرف
.عروض ايهود باراك، تحديًا لفكرة الرعاية االميرآية الملِزمة

 وهي رغبة شاطرها فيها على االرجح عدد من العواصم االوروبية، آما يستدل مثًال من تصريحات           
ان ش     . خافيير سوالنا االسبوع الماضي، وربما ايضًا بعض االنظمة العربية         ر   بهذا المعنى آ ارون اآث

ذهاب         تعداد لل فهمًا للسياسة الفلسطينية، فهو لم يسع الى مثل هذا التمييز، ومن المؤآد انه آان على اس
دول                         ى ان ال ذ اللحظة االول م يتضح من و ل ه ل ى قتل حتى النهاية في اقصاء الرئيس عرفات وصوًال ال

ك              الغربية، وعلى رأسها الواليات المتحدة، وان تك       ا تفضل ان يحصل ذل ات، فانه ن تريد اقصاء عرف
.بواسطة الضغط وليس االلغاء

ذه                      ه ه رت عن ى عّب ذ اللحظة االول ه من بس في تبقه بموقف ال ل د اس سطيني ق  وهذا ما آان الزعيم الفل
دًا او           : "الجملة التاريخية التي ستحفظها ذاآرة االجيال عن هذه الحرب          ا طري يرًا وإم ا اس دوني إم يري

ر             ...". شهيدًا... شهيدًا... ال، اقول لهم شهيداً   ... قتيًال تقبال وزي ستعد الس شهيد الحي ي وها هو اليوم ال
خارجية القوة العظمى التي آانت قبل اسبوع تمننه زجاجة الماء، بل يستقبله بعد تخفيف حدة المطلب                 

ات المتحدة واس                ين الوالي ة       االميرآي العلني الموجه اليه وبداية ظهور شقاق ب ى في مقارب رائيل، حت
ن                   "االرهاب" ول العسكرية ل ال ان الحل دما ق اول امس عن ولن ب ، وهو الشقاق الذي ظهر في آالم آ

  .تضع حدًا لتهديد االرهاب
 

ي واضحاً     تنتاج االميرآ ون االس رض ان يك ومي، ُيفت الب المفه ذا االنق د ه ل  :  بع ي آام ل سياس ح
ة ب            ه قم ا اقرت ي، آم ق من               يستظل عرض السالم العرب داهللا، وينطل ر عب ادرة االمي ى ب اًء عل روت بن ي

رة               ة وفق الفك وات دولي ى االرض بوجود ق ا، ويتكرس عل ا مفاوضات طاب النقطة التي توصلت اليه
ت،    . التي بدأ الترويج لها في اآثر من دائرة غربية     تنتاج االميرآي، اذا ثب طبعًا، حتى يصبح هذا االس

ى                   استنتاجًا اسرائيليًا، يحتاج الى      ى ال اب اول ى شارون، ومن ب مقدار هائل من الضغط االميرآي عل
ة         ات العربي ك ضغط المجتمع ي ذل ا ف دة، بم ات المتح ى الوالي ي عل ضغط العرب ن ال ر م دار اآب مق
ة                     ا جزءًا من أمن االمبراطوري الحاضرة بقوة في الشارع، وخصوصًا في تلك الدول التي يعتبر أمنه

ة ستبعدًا ا . المعولم ون م ن يك ة    ول اورات اميرآي ع من وافرت، م ضغوط، اذا ت ذه ال ضافر ه ن تت
ابلس               ين ون ا جيش شارون في جن ستغل الجرائم التي ارتكبه تنتاج   . واسرائيلية داخلية ت ر ان االس غي

دار                    سلطة بمق سطيني ال يخص ال تنتاج فل اك اس االسرائيلي، وقبله االميرآي، لن يستقيم اال اذا آان هن
  . صوت يعلو فوق صوت ياسر عرفاتما يخص المجتمع، وهو ان ال

 
ة التي هّبت                      يجب ان تكون االمور واضحة، إن بالنسبة الى الفلسطينيين او بالنسبة الى القوى العربي

اريخ                     : للتضامن معهم  ة بحق الت ر جريم ان اآب اذا ما تم التفاهم بعد لقاء عرفات وباول على آلية ما، ف
اق، فلكل          . ارية، ايًا يكن من يقوم بها     الفلسطيني ستكون معاودة العمليات االنتح     ذا االتف اما اذا لم يتم ه

شعب           حادث حديث، وان يكن يجدر بالجميع التفكير بمدى الضرر الذي الحقته هذه العمليات بنضال ال
ة اسبوعين                     ا دول صديقة، طيل ا فيه الفلسطيني، من خالل التبرير الذي اعطته لصمت دول العالم، بم

ا         . طينيينمن استباحة دم الفلس    لم نصل بعد الى هذه اللحظة، اال انها قد تأتي اسرع مما نتصور، وربم
  ليست روح الثأر ما يعطي لهذا الفصل من من حرب: غدًا، وال بد من التهيوء لها ولو على عجل
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الحرب                  ا، ب استقالل فلسطين معناه وآل التضحيات التي آلفتها، بل ان معناها هو في استكمال رهانه
  . ولكن ايضًا بالسياسة اذا امكناذا لزم،

  
سمير قصير
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