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ن                 عندما انتخب ارييل شارون رئيسًا للحكومة االسرائيلية للمرة االولى قبل عامين، ساد االعتقاد انه ل
رة                 ات مبك ة فانتخاب ة حكومي ى ازم ًأ يفضي ال . يمكث طويًال في منصبه، فال بد له من ان يرتكب خط

ى حد               ع         آان االقتناع بحتمية الخطأ المميت الذي سيرتكبه شارون راسخًا ال ى توّق بعض ذهب ال ان ال
. نهايته في اقل من سنة

ل    . لم تكن تلك الرهانات خاطئة بالضرورة في لحظتها   ر تحّول هائ لكنها سقطت على ارض الواقع اث
اش   .  ايلول االرهابية  ١١ االسرائيلي وتمّثل في هجمات      -جاء من خارج اطار الصراع العربي        فال نق
ى االره         ة آانت            ان حملة الواليات المتحدة عل دًا، في ظل ادارة اميرآي ًا جدي اب اعطت شارون نَفس

ع حزب                ذي دف ان في التواطؤ مع          " العمل "اصًال متماهية مع اليمين االسرائيلي، االمر ال ى االمع ال
. الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

ى رجل سياسي       وآانت النتيجة ليس فقط بقاء شارون في الحكم اآثر مما آان متوقعًا له، بل تحّوله                ال
ر ه،      . ال ُيقه ن اخطائ دفع ثم ية ي ه السياس ل حيات ذي امضى ج ارون ال رى ان ش ة الكب ل المفارق ولع

ي           اء الت ن االخط أى ع ي من ار ف تقالة، ص ى االس طر ال ة او يض كيالت الحكومي ن التش تبعد ع فُيس
ع المسؤول الذي   يرتكبها، حتى اذا جاء يوم انفراط االئتالف الحكومي، آان شارون قد اصبح في موق             

. ال ُيسأل عن فشله
ة،     االسباب التي ادت الى انتصار شارون مرة جديدة بعد عامين من الفشل في تحقيق وعوده االنتخابي

ذا   ًا به ر طبع ظ"ال تختص زب       "الح ا ان ح ون اهمه د يك رى ق ل اخ ن عوام ث ع ن البح د م ، وال ب
ازر        "العمل" ن اليع امين ب د منطق التسوية صدقيته في        شمعون  -، تحت امرة الثنائي بني ريس، افق بي

د         ى ي زب عل ع الح ادة تموض ل اع ل ان تكتم رت قب ات ج رائيلي، وان االنتخاب ب االس ون الناخ عي
. عميرام متسناع

ة التي نجحت في                          ة الدعائي ى الفلسطينيين وفي اآلل ة عل فبعد عامين من المشارآة في الحرب المعلن
ر            م يحف ل ضرب         " لعمل ا"شطب وجه الشريك الفلسطيني، ل ره فحسب، ب ذي  " معسكر السالم   "قب ال

دفعت      ى يساره، ف ريتس "يقف ال ر  " مي اتورة االآب ة       . الف ه عملي ذي اتسمت ب رمج ال اال ان الطابع المب
في هذا المجال تحديدًا، ال     " العمل"تشويه النضال الفلسطيني والمسؤولية الخطيرة التي يتحملها حزب         

ان  اهمة"يحجب رة الحرب  الفلسطينية ف" المس يع دائ ن خالل توس واء م ريك، س ي حجب صورة الش
ل          ة، بك ة مطلق فها قيم لح بوص اح المس ة الكف ب لغ الل تغلي ن خ رائيليين او م دنيين االس مل الم لتش

. رموزها وطقوسها، على حسابات الربح والخسارة
ا الفصائل ال                 الدوار التي لعبته اءلة الفلسطينيين ل ة في صفوفهم وباسمهم       وال غنى تاليًا عن مس . عامل

ذي               وي في وجه التحدي ال اء موقف فلسطيني ق تلك المساءلة باتت اليوم حاجة ملحة، اذ لن يمكن بن
ة       ي رئاس اء ف ن البق ه م ي مكنت ل الت ع العوام ي جمي ن دون البحث ف ارون م اب ش ادة انتخ ه اع تمثل

. سنوات جديدةالحكومة عامين وتمكنه اآلن من التطلع الى عهد جديد سيدوم اربع 
ام       ع                       ٢٠٠١فاذا آان جائزًا ع ان ابسط قواعد الحيطة تمن ا، ف ل أجله ة شارون قب ع سقوط حكوم  توّق

 قد تتعثر مسيرة شارون في الحكم، وقد يضطر مجددًا. ٢٠٠٣التعويل على مثل هذا االحتمال مطلع 
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ال  ن المج عًا م ه متس م انتصاره يعطي ن حج بقة، وان يك ات مس ة انتخاب ى مواجه ى ال اورة، وحت  للمن
ى                        . إلبدال التحالفات  اق حت ه ب ى اساس ان ة السياسية تفترض التعامل مع شارون عل غير ان الواقعي

! ٢٠٠٧: تصوروا. ٢٠٠٧مطلع 
اه        ذي دخلن ك ترف      . تقشعر االبدان لمجرد التفكير بهذا النفق الطويل ال لكن النضال الفلسطيني ال يمل

ا تكون النفوس ق           ابوس      التوقف وإن لحظة ريثم ى الك ه ان يجري في اسرع وقت           . د تعودت عل فعلي
ة ال       ابات دقيق ا حس ل ان تمليه ى ام ة، عل كل المواجه ار ش ه اختي تملي علي ي س ابات الت ن الحس ممك

ق، وسؤال                    . مزايدات فئوية  دة هي الصمود في النف ة وحي ة اولوي امام المعطى االسرائيلي الجديد، ثم
ى                 ت: وحيد هو عن آيفية الصمود في النفق       ب، بمعن رار احادي الجان الين، الق ة؟ في الح صعيد أم هدن

. انه يجب ان يؤخذ على المستوى الفلسطيني في معزل عن التصرف االسرائيلي
د من        ي اال المزي فالهدنة، اذا اعلنت، لن تعني وقف التعسف االسرائيلي، والتصعيد، اذا تقرر، لن يعن

ال               وعليه، فان المعيار اال   . التصعيد االسرائيلي  ى االحتم ة الفلسطينيين عل دير طاق ساسي يكمن في تق
 .في آل من الوضعين، وان آلف ذلك تغليب مستلزمات الصمود على اغراءات التصدي
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