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 الثمن ال تدفعه اسرائيل

  
د، خصوصا في                     .  ان نعرقل  اننا نستطيع "...  ا نحن العرب وال نري ا بينن لكن لهذه العرقلة ثمن في م

ذه                              ه ه ا هي علي ة ويكفي م صورة العربي شويه ال د ت أنه ان يزي مثل هذه الظروف، ان نقوم بما من ش
  ".الصورة من التشويه والضعف

  
  الرئيس حافظ األسد

  ١٩٩٤ تشرين األول ١٨القاهرة، 
  

رون األمس  آثي احوا ب ر" ص ة     " اهللا اآب ن حرآ ة م ذتها مجموع ي نف ة الت اء العملي معوا انب دما س عن
ه في الفكر     "حماس"بعضهم هلل تماهيا مع  . في تل ابيب  " حماس" ا تمثل سياسة، وبعض آخر    و وم ال

دو ض                              ا تلقى الع ر آلم ى التصفيق من دون تفكي ادة ال ا ع ة التي تقودن زة القديم ربة، هلل بفعل الغري
اح المسلح من دون                         وآأننا ا األخذ بمنطق الكف ا زال ممكن ه م ة، وآأن  ما زلنا في نشوة اللحظة الثوري

  .الخوض في حساب الربح والخسارة
  

زان     ع هذا آان مسموحا في زمن آخر، حين آانت حرآية العالم العربي تعوض ولو جزئيا                ل مي ن خل
ى اصال للكالم    .  اي خلل في األمد القصيراما اليوم، فال امل عربيا في التعويض عن     . القوى وال معن

  .فالميزان يتطلب توافر قوتين، في حين ان ال وجود اال لقوة واحدة. عن ميزان قوى
  

ة                             ل، حول االهداف الكامن ل ابيب من تهلي ة ت يتبع عملي ا س لذلك ال بد من التساؤل، بغض النظر عم
ة  دو ان حرآ ذي يب صعيد ال رار الت هاتخ" حماس"وراء ق ة . ذت ة اجوب اك ثالث ساؤل، هن ذا الت إزاء ه ب

ة   والت الدعائي ا المق ة، اذا وضعنا جانب ر ("ممكن ر آخ ى تحري ضال حت تمرار الن رار ..."): اس ا ق إم
ا                  " حماس" ا هي المحاور االجدى، وإم اضعاف السلطة التنفيذية، وإما رغبتها في اقناع اسرائيل بأنه

  .الجناح العسكري للتيار االصولي والجناح السياسيوجود انشقاق على الطريقة الجزائرية بين 
  

ه اسرائيل، وال نخال ان                        ن تدفع في اي حال، يمكن الجزم منذ اآلن ان الثمن السياسي لهذا التصعيد ل
رائيل           ضوع اس ال خ ول احتم ا ح ا اوهام د يتبعه ا ق بقها وم ا س رة وم ة االخي ي العملي دى مخطط ل

ة            اطالق سراح    (لشروطهم سواء آانت مباشرة       راج عن رهين ل االف ين في مقاب او شروطا   )  المعتقل
شامل والكامل   (بعيدة المدى    سحاب ال ع ثمن سياسي،          ). االن ا دف ان حتمي ك، اذا آ ى العكس من ذل عل

ه               . فسيتم الحصول عليه بداية من السلطة الفلسطينية       ذي قدمت ر ال ازل االخي ا ان التن ال بد من القول هن
دي االسرائيلي االسبوع               في م  هذه السلطة  وضوع االنتخابات هو النتيجة القاسية لعملية اختطاف الجن
ه الطرف االضعف في المفاوضات                  . الماضي دفع ثمن شدد اسرائيلي ي ا هي افضل     . ذلك ان اي ت وم

تفهم            ن ان ال ضال ع ذا ف سلحة؟ ه ات الم ر العملي شدد غي ى الت رائيلية ال ة االس دفع الحكوم يلة ل وس
  .التشدد يزداد في مثل هذه الحاالت، فيتضاعف الضغط على السلطة الفلسطينيةاالميرآي لهذا 
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انطوان " درج المعارضون للحكم الذاتي على اتهام الرئيس ياسر عرفات بأنه معرض للتحّول الى           لقد

د                         لم يكن "! لحد ثان  سطينية، تري ة وفل ات، عربي ة جه م يتضح ان ثم و ل ق ل ستحق التعلي ام ي  هذا االته
  . عرفات الى مثل هذه الوضيعةال ان يتحولفع
  

ى البحر؟ ام االصح             "االمنية"ترى، اذا تحققت هذه      ، هل ستزيد فرص استعادة فلسطين، من النهر ال
ى                        ى امل المحافظة عل ى عل ى تواضعها، سيقضي حت رة، عل ة االخي رة "ان فشل المحاول غزة  " مخت

  واريحا، آما وصفها احد عباقرة زمن االنحطاط؟
  

ر قصيرسمي
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