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  قدرة العرب على ردع شامير
 

  
  .هناك مجاالت أربعة يمكن العرب من خاللها منع ليكود من اتباع سياسات آارثية مدمرة .
  

اً    . بالطبع، هناك ما ينبىء في تاريخنا الحديث   ًال وديع يس طف ًال   . وفي حاضرنا، ان شامير ل ذر فع وتن
ن د م د، المزي سبب بالتأآي ي سي شدد سياسي وامن م بت ى الحك ردًا ال ود منف ودة الليك شعب ع  المآسي لل

ع سياسي             . الفلسطيني في االرض المحتلة، ناهيك عن لبنان       ى هل ا ال ى اهلن  ،أما ان يتحول الخوف عل
ين وحد                    . فهذا امر آخر    ة التي تفترض ان اليم ى المقول ا الوصول ال يس المقصود هن ى     هول ادر عل  ق

شة          . فرض التسوية على المجتمع االسرائيلي     ستحق منق ة ت دة وان آانت هذه المقول ل المقصود    . جدي ب
  .عدم التنبه الى امكانية الحؤول دون الكارثة المعلنة بادراآنا بعض عناصر القوة التي نملك

  
ارون  ل ش ن اريي ي ان يعل سر االنتفاضة» وصفاته«وال يكف ى تنك دحر االنتفاضة حت صحيح ان . ل

دد     ابق وشارو سشارون خبير في قمع الشعب الفلسطيني، لكن ما يفصل بين شارون ال            ن اليوم هو تب
  .الحلم االمبراطوري وسقوط بعض االساطير التي قامت عليها اسرائيل

  
وم هو                     ود الي ان، والليك اح لبن اد اجتي ذي ق ود ال ة       ... ثن ان ما يفصل بين الليك ان، أي تجرب اح لبن اجتي

ة فالمقاوم    ة اللبناني ة الوطني ع المقاوم سطينية م ة الفل راط المقاوم ة انخ روت، وتجرب مود بي ة ص
ا انفك      . االسالمية، في نضال اثمر خروج اسرائيل من الجزء االآبر من الجنوب           وبين الليكود الذي م

ين   ف       ١٩٨٤ و١٩٧٧ب وم، تق ود الي ستوطنات، والليك ا الم ًا فيه ة، زارع ي المحتل ث باألراض  يعب
  .ولم تكن طريق االنتفاضة يومًا مفروشة بالورد. االنتفاضة

  
ى اسرائيل                 مما سبق ان الليك    ال يستنتج  ود، وال ى الليك ود تغير، ولكن حسبنا ان نكون غيرنا نظرتنا ال
  .بشكل عام

  
ة                   ذ هزيم ان مراجعة االربعين سنة التي مضت على قيام دولة اسرائيل، والعشرين سنة التي مرت من

ر من الحذر                     ) يونيو(حزيران   ى الكثي ا ال أنها دفعن رة، سنة االنتفاضة، من ش فال  . وحتى السنة االخي
شرق االوسط، باالضافة              ت وي يتجاوز حدود ال زال اسرائيل قوة اقليمية تمارس سلطانها في مدى حي

ووي   تالى آونها الدولة الوحيدة فيه التي تم       ا مع االراضي            . لك السالح الن د استطاعت في تعامله وق
ثمن المتوج          دًا ال ة ج ه  المحتلة، على االقل حتى االنتفاضة الراهنة، ان تحصر في حدود محتمل ب دفع

سطيني   رفض الفل تيعاب ال تراتيجية         .الس ضادة، اس ارات م ضع العتب ه، تخ ك آل ع ذل ا، م ر انه غي
ح     ي، او               دوديبلوماسية واقتصادية ومجتمعية، ت ا العرب اه محيطه ا تج ة تحرآه شيء من حري  بعض ال
ى رأسه        ءوهي تخضع لهذه االعتبارات سوا     . تجاه الفلسطينيين في األراضي المحتلة     ز عل ان بيري ا  آ

  .او شامير، وان اختلف االثنان
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امير  دائم، اي ان ش رادع ال ع ال ي موق ضرورة، ف ست، بال امير لي د ش ي عه والمحصلة ان اسرائيل ف
  .نفسه يرتدع عن بعض التحرآات، في مجاالت اربعة تحول دون سيره في سياسات آارثية

  
فالبرغم من السكوت االميرآي  . حدةاما المجال االول، فهو يكمن بالتأآيد في العالقة مع الواليات المت 

د          ل بضرورة عدم تهدي عن معظم الممارسات االسرائيلية، ثمة سقف يصعب السرائيل تجاوزه، يتمث
ة       ائر المنطق وم االميرآي     (أمن س ا              )وفق المفه د التي تجنيه ددت الممارسة االسرائيلية العوائ ، واال ب

  .الواليات المتحدة من رعايتها
  

ة  دير بالمالحظ دة    والج ات المتح ين الوالي ان تطم ات آ ان االنتخاب شامير إب م االول ل ا ان اله هن
دأ يظهر في بعض الهياآل                    . والمجموعات اليهودية االميرآية النافذة    د ب ك منحى جدي ى ذل يضاف ال

ونغرس               ة اصدقاء اسرائيل في الك ا   . القيادية في اميرآا، ردًا على ديكتاتوري وب في      ام شرط المطل ال
ى                      ًا صارمًا حت ول موقف هذا المجال، فهو موقف عربي جاد من العالقات مع الواليات المتحدة، وال نق

  !نبقى في اطار الواقع
  

ا      . يتمثل المجال الثاني في العالقة مع مصر في ظل اتفاقية آمب ديفيد            فهذه العالقة تكتسب اهميتها هن
ا                  من آونها موضع اجماع وطني في اسرائ         شرط هن ا، وال سه حريص عليه ى حد ان شامير نف يل، ال

  .يطاول قابلية مصر للذهاب الى ابعد من استدعاء السفير في حال لجوء شامير الى خطوة تصعيدية
  

ث،  ي المجال الثال عف ي حرب يق ي ف صار العراق د االنت دى بع ا يتب دة، آم ة الجدي وة العربي  عامل الق
ى ان        وهو عنصر تزداد اهميته بق     . الخليج ة المفاوضات، عل سرع العراق في انجاز عملي ا ي   الدر م

ع                  تؤول الظروف المشرقية المعروفة الى محاصرة عنصر القوة الجديد هذا، اما اذا حدث العكس ودف
ب          ل يقل ى، ب ة االول ة االهمي ى مرتب يقفز ال ه س شرقية، فان ة ال شكيل الجبه ادة ت ى اع ل ال ذا العام ه

  .الموازين آلها
  

م         المجال االخ  ه االه سطيني، ولعل ل       . ير هو المجال الفل وطني الف يأتي في    ساذ ان المجلس ال ي س طين
سياسية           جلسته المرتقبة بعد ايام، بدفع مهم في اتجاه اظهار القدرة الفلسطينية على تعميق االنجازات ال

ة  ية لالنتفاض ة والديبلوماس ي  . والتنظيمي ا ف رض اعالنه وطني، المفت تقالل ال ة االس شكل وثيق  وت
ات           ود والمخطط شاريع الليك ه م ي وج ة ف اطق المحتل صيانة المن ه ل ستهان ب الحًا ال ي ر، س الجزائ

رد،                 . الصهيونية عموماً  ى ال ضًا عل ادرة اي سطينية ق ثم ان الجماهير الفلسطينية في الداخل والقيادة الفل
 استيعاب الضربات   ولو جزئيًا، على تصعيد القمع االسرائيلي، علمًا ان قدرة المجتمع الفلسطيني على           

  .باتت اآبر مما هي عليه في المجتمع اليهودي االسرائيلي
  

د                                ى تجدي ة عل درة فائق ك ق رن، يمتل ذ ق م من اح دائ سبب تمرسه في آف سطيني ب شعب الفل فقد اصبح ال
  .مقاومته

  
 دورًا مهمًا من حيث ترجمة معارضتهم ألي تصعيد في القمع          ١٩٤٨واخيرا يلعب فلسطينيو أراضي     

ا       . المجتمع اليهودي االسرائيلي نفسه    رآة جماهيرية، قد ينقسم حولها    الى ح  سم حوله او على االقل تنق
  .نخبه
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انوا ال         االحتماالت التي عددناها ليست شعارات، بل مهمات ملقاة على عاتق المسؤولين العرب، اذا آ
  .يريدون ان يتربع شامير وحده في موقع الردع

  
سمير قصير
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