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ارة النصر                ه اش ادت مع ات، فع اد يبتسم لياسر عرف در ع دعاة شخصنة التاريخ سيقولون ربما ان الق
لكن االصح قد يكون ان السياسي في          . تتصدر صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون بعد غياب طويل       

. عاد يرتاح الى القدر- وآل شيء فيه سياسي -الرئيس الفلسطيني 
د البحث العلمي حول مرض          حتى عوارض المرض آا    دت ان تختفي عن وجهه، وفي ذلك ما قد يفي

والمعالجة النفسية بالنسبة   . البارآنسون اذ يبدو ان المعالجة النفسية تنجح في التخفيف من وتيرة تقدمه           
ية  اء باللحظة السياس نجم عن انتش د ان ت ا سياسي ال ب ل شيء فيه ى شخصية آ ى . ال ت عل ك آان تل

ا                   االرجح حال الرئ   د خروجه منه يس عرفات قبل الدخول الى قمة آمب ديفيد، فكيف ال تتضاعف بع
ما آان يستشعره، وما يمكن     . دون ان يضطر الى العمل بغير ما آان يستشعره، رغم حجم الضغوط؟           

ا       )وسوريا(اي مراقب ان يلمسه بشرط ان يراقب من خارج لبنان            ، هو ان اللحظة التي طال انتظاره
 لمواجهتها، وان تكن بعيدة من ان تكون مثلى، هي افضل ما يؤمل في ظل الخلل             دنت، وان الظروف  

. االسرائيلي-المستمر في ميزان القوى العربي 
دادها           أس من تع ات           :  افضل الظروف؟ ال ريب، والب ى خريطة العالق تكريس عودة اسم فلسطين ال

ر مكتمل في آمب             الدولية بعد ستة اعوام من الحكم الذاتي، فيصير لقاء ثالثي يشم           ان غي يس آي ل رئ
د    ي آمب ديفي ة ف ة عربي وى دول ر واق ة ضمت اآب ة ثالثي ه قم ه ورمزيت وازي باهميت ة ي د الثاني ديفي
تقلة،               االولى؛ اجماع وطني فلسطيني حول الثوابت واالولويات تحفز شعبي لتجسيد اعالن الدولة المس

اء مؤسساتي      بل استعداد لتدشينها بالمواجهة الميدانية؛ امساك القي   ادة بسالحي المفاوضة والشارع؛ بن
ة                  ال المواجه ى في احتم وطني الجامع، حت د  ... يؤّمن، رغم نواقصه وعيوبه، استدامة االطار ال ويزي

اوض الفلسطيني،                  من اهمية هذه الظروف ان عامل الوقت يعمل، اقله في هذه المرحلة، لمصلحة المف
".الفرصة االخيرة"بعكس ما اوحاه منطق 

من جهة، يفيد المفاوض الفلسطيني من انتفاء الضغط المتأتي من امكان معاودة التسابق مع المسار                  ف 
ان  وب لبن ن جن رائيلي م د االنسحاب االس ة والجيش (السوري بع وة الدولي ي نشر الق أخر ف م الت رغ

ات خال               )اللبناني فيه  رئيس عرف ل مشارآته   ، وبداية المرحلة االنتقالية في سوريا، آما تأآد من ذلك ال
ومن جهة اخرى، يعزز قدرته على معاندة الضغوط من خالل  . في وداع الرئيس الراحل حافظ االسد  

دعم        معاينة تآآل الموقع التفاوضي االسرائيلي، ليس فقط بسبب تهافت االآثرية البرلمانية التي آانت ت
ة ع       الل الناجم ل االنح ا الن عوام ا، وخصوص ا ايض اراك، وانم ود ب ة ايه ع  حكوم ول مجتم ن دخ

الم االسطوري                         اء الرمزي للسالم ينخر الع ا، فصار البن دأت تعطي مفاعيله معسكر عصر السالم ب
.١٩٦٧الذي هيكل نظرة اسرائيل الى نفسها بعد حرب 

ي           ة ف و العمالي الم العض دءًا بك دس، ب ول الق رائيلي ح اع االس ل االجم ر تخلخ يء يفس  اذ ان ال ش
ة،  -قبل شهر من آمب ديفيد، مرورا بالتصريح الكنيست آوليت افيتال      القنبلة ليوسي بيلين خالل القم

دما   رائيل بع ي اس ن آل حدب ف ي اخذت تصدر م ات واالقتراحات الت ى مهرجان التعليق وصوال ال
ر تسرب منطق      ول غي ذا التح ر ه يء يفس ة، ال ش ة المقدس ول المدين ربت تفاصيل المفاوضة ح تس

.ئيليةالسالم الى العقول االسرا
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اذ ليس  .  ذلك هو الرهان الذي يفسر حجم االستقبال المعد للرئيس عرفات لدى عودته من آمب ديفيد               
ي      ى تخط اح ال ن ارتي ر ع ط التعبي اه فق وع"معن ة     " القط ي مواجه اح ف د بالنج نفس والقائ ة ال وتهنئ

د العربي           -الضغوط، باعتبار ان الال      م هو في        ولعل المع  .  هزيمة تساوي انتصارًا في التقلي نى االه
د،                           اول الي ات في متن ه ب د ان د هو التأآي االقتناع المتزايد عند الفلسطينيين بان ما حصل في آمب ديفي

تراتيجي، وضع  ل االس م الخل رائيل الصغرى"ورغ دود اس ألة"، اي "ح ذا عمق المس ا، وه " تطويقه
بيد ان عامل   ). ١٥ ص -" قضايا النهار "راجع  (اليوم  " النهار"بحسب ما يقوله عرفات في حواره مع        

د                        ة، فيزي ابيع المقبل ود وينقلب في االس د يع ل، ق الوقت، وان بقي مؤاتيا للفلسطينيين على االمد الطوي
يد                             ه لنفسها من اجل تجس ذي حددت ا اقترب الموعد ال ادة الفلسطينية آلم ى القي من حجم الضغوط عل

. ايلول المقبل١٣اعالن الدولة في 
ي واضح،          بازاء هذه الضغوط الم     رتقبة، ال غنى، باالضافة الى الوحدة الفلسطينية، عن موقف عرب

دس، و                      ات عن الق اع عرف ارًا دف ى جه " يعرب "من القاهرة الى دمشق، ومن الرياض الى عمان، يتبن
راع          ن الص رن االول م ام الق ي خت دًا ه يس غ ة اآلن ول ألة المطروح أن المس طيني ب اع الفلس االقتن

.  تحد من خسائر هذا القرن، وهي اآتمال عودة فلسطين على جزء من ارضها        بالطريقة الوحيدة التي  
 .عودة قد ال تكون آاملة لكنها تستحق قطعًا ان ُتقرع اجراسها
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