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ود                     ات، فهل يكون ايه ال، ضحية مصافحة السالم مع ياسر عرف اذا آان اسحق رابين ذهب، آما يق
روف         ي ان الظ ك ف د؟ ال ش افظ االس ع ح افحة، م ن دون مص الم، وان م حية الس دوره ض اراك ب ب

بئة لكن حجم التع  . تختلف، وآذلك االبعاد الرمزية التي يمكن ان تعطى في اسرائيل لكل من المسارين            
ة       . التي وجدها رئيس الحكومة االسرائيلية ضده لدى عودته تستحق وقفة          ذه التعبئ ا يستوقف في ه وم

ل ان يستطيع احد تسجيل             . هو توقيتها  ا قب ل ان ينجز السالم، وانم ازل "فهي تحصل ليس فقط قب " تن
.من هذا الطرف او ذاك

از        ن انج ديث ع م الح ًا، ورغ س تمام ى العك ن ا  ٨٠ عل ة م ي المئ وثيقتين     ف م ال ل رغ وية، ب لتس
ا مظاهر                        يبردزتاون تلته ة في ش االميرآيتين، ال بد من المالحظة ان االجواء التي وصفت بااليجابي

ى خط              . تشنج جديد  فمن جهة اسرائيل، يبدو واضحًا ان هناك محاولة للتراجع عن مسألة االنسحاب ال
.لرسمية السورية حزيران، مما استدعى تصلبًا مقابًال عبرت عنه الصحافة ا٤

ا                   بالتأآيد، ال تعني هذه التشنجات تغيرًا جذريا في وجهة العملية السلمية، وال يمكن ان تستخلص منه
وهي بهذا المعنى استمرار  . استنتاجات نهائية، اللهم اال استمرار الطرفين في تثمير طاقتهما الرفضية     

ة    للتفاوض في فترة تعليقه، او محاولة لتعويض خلل ظهر في            ات المنتهي ل،    . دورة المحادث اال ان الخل
ا                    دار م ه بمق د المرافق ل ا والوف رئيس حكومته االداء التفاوضي ل من وجهة نظر اسرائيل، ال يتصل ب

يبردزتاون   "يتصل بما يمكن تسميته       اوض السوري           " اجواء ش ة الواضحة للمف اة االميرآي اي المراع
م   من جهة، ومن جهة اخرى التبدل في االداء االعال    مي السوري الذي فاجأ المراقبين االسرائيليين، فل

در من          م اال محاوالت التن ق   "يترك له دة ربطة العن اروق      " (عق وزير السوري ف والمقصود تمسك ال
ون واالسرائيليون          " الحميمية"الشرع بمظهر المفاوض المحترف ورفضه       ا االميرآي التي اصر عليه

).على حد سواء
اء ع ا ج يس م ال، ل ي اي ح ة   وف د ارفضاض اجتماعات الجول رآيين بع ؤولين االمي نة المس ى ألس ل

فالتشديد على ضرورة مشارآة  . الثانية سوى تأآيد لوجهتي الخلل ولو من باب السعي الى اصالحهما 
ة       " تطمين"الرئيس االسد شخصيًا في المفاوضات رسالة        ن   الى باراك مفادها ان مراعاة سوريا اآلني  ل

ا      .  االسرائيلية-تعدل من ثوابت العالقة االميرآية      ام به آما ان المفاضلة بين اسرائيل وسوريا التي ق
ؤات حول             ر "الناطق باسم الخارجية االميرآية جايمس روبين، مقرونة بتنب في سوريا، آانت      " التغيي

اة بمثابة تعويض االختالل الذي استجد في ميزان القوى االعالمي تحت تأثير اج     ا   . واء المراع يبقى م
ى          رائيلية، ال ا االس ة آم ة، االميرآي رة، اي الحاج ة االخي ارات االميرآي وى االش ن محت م م و اه ه

.صدورها
اوالت   ى، ان مح ذا المعن ق    " التصحيح" وبه رائيلي بعم اوض االس ع المف ى تمت ل عل ة دلي االميرآي

تثم               ى اس اع         استراتيجي اسمه الواليات المتحدة، وهو عمق يساعد عل اب االجم زاز غي ى االبت اره حت
داخلي  ى           . ال داخلي ال ام ال ا يحول دون انحراف االنقس ذا العمق هو م ل، ان وجود ه ولكن في المقاب

اراك       . تعطيل لعملية التسوية برمتها    ى ب ى           . ال خطر سياسيًا، اذًا، عل ا ان يتعدى الخطر السياسة ال ام
 دة الهوس التوراتي الى السجال السياسيالتهديد الشخصي، آما حصل مع رابين، فهذا رهن بعو
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ا                     ة، وانم ة توراتي االسرائيلي، االمر الذي ال يسمح به الخالف الداخلي حول الجوالن، حيث ال رمزي
د جمعت المتضررين من اخالء الجوالن مع مهووسي                      . فقط امنية  واذا آانت تظاهرة المئتي الف ق

د   االستيطان في الضفة، وهذا آان سر نجاحها، فان ا  اراك ق لتنبه االميرآي الى وجوب تدعيم موقف ب
 .اي بعد السالم المتوقع. ال يسمح بتكرارها قبل ان تبدأ حملة االستفتاء
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