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د تكون                             وع جدي د لحرب من ن دائم ام هي التمهي ل الحل ال أتي قب االنتفاضة الفلسطينية االخيرة هل ت
دائرة              -االولى في القرن الثاني للصراع العربي        ى ارض فلسطين؟ لعل المواجهات ال  االسرائيلي عل

ع الساعة         في فلسطين منذ ثمانية ايام تحمل المعنيين معًا، والمعنيان يتغذيان سوية من            زامن مع رب  الت
.االخير من مفاوضات الحل الدائم والتحضير العالن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ذاتي    م ال د الحك ا بع ة انتفاضات م ي خان ة ف ات الراهن درج المواجه ات، تن كل واآللي ث الش ن حي :  م
؛ اندالعة   "الشرطة "ي طورًا ل  تضافر البعد الشعبي، والشبابي تحديدًا، مع الدور المساند تارة والطليع         

آما يظهر   (لكنها سرعان ما تفسح المجال امام تأطير سياسي متماسك          ) وقد ال تكون  (قد تكون عفوية    
ن حضور  ان اآلن م يم"للعي ة "التنظ از حرآ تح"، اي جه ة ")ف لطة الوطني ن الس ؛ توظيف سياسي م

رة    ون متعث ي تك ية الت ة التفاوض ل العملي عيًا لتفعي طينية س باط   الفلس رًا انض االت؛ واخي ذه الح ي ه  ف
زمني، بمعنى ان المواجهات ال تدوم بالوتيرة نفسها اآثر من اسبوع او عشرة ايام، فال تهدد تاليًا من                   

.ان تفلت االمور من يد القيادة السياسية
وم                  ، "االنتفاضة " بهذا المعنى، تؤآد الممارسة الفلسطينية، الشعبية والرسمية على حد سواء، ان مفه

ه    ديًال من يس ب ي، ول اب السياس عاراتي، يخضع للحس ديس الش ن التق دًا ع ال ان االنتفاضة . بعي والح
ل               بب رد الفع دة بس دودًا جدي ا ح غ فيه ف بل ن العن اييس، وان يك ذه المق ن ه رج ع م تخ ة ل الراهن

اوض الفلسطيني، ف                      . االسرائيلي ه المف ذي يسعى الي اه ال ا السياسي، تصب في االتج ي وهي، بمعناه
راف                       ى االعت دها ان حال االستعصاء التي اجبرت اسرائيل عل اطار الحل الدائم، والسيما لجهة تأآي

دس    ألة الق ي مس ر ف وم استعصاء اآب نعكس الي وام ت بعة اع ل س طيني قب ان . بالشعب الفلس ه، ف وعلي
رار وقف                   الطالق   النتيجة التي يمكن توقعها، بعد شد الحبال الديبلوماسي الطبيعي، ال تنحصر في اق

دس، وان من دون                ا الق ة، واواله النار وال بد ان تنجم عن المواجهة معاودة البحث في القضايا العالق
ودة،                       . ضمان نجاح  د من نسق االنتفاضات المعه ذهب ابع ة ي يئا في المواجهات الراهن ة ش د ان ثم بي

.فيعطي صورة استباقية عن حال حرب حقيقية
ة، وخصوصًا                ال شك في ان عنف الرد االسرائيل        يم اجواء حربي ى ساهم في تعم ي منذ اللحظة االول

رى       ة الكب الل االنتفاض ى خ دة حت ت محّي لحة آان تعمال اس د اس ف )١٩٨٩-١٩٨٧(بع ، آالقص
ى المنطق                       . والدبابات ال الطرف الفلسطيني، هو ايضًا، ال لكن ما يلفت االنتباه اآثر من ذلك هو انتق

.عسكري، وان يكن حتى اآلن من دون استخدام اسلحة ثقيلة او نصف ثقيلةال
دًا حول المستعمرات                   " الشرطة" وآأن    ة، وتحدي دان حرب محتمل ًا لمي ارًا حي الفلسطينية تجري اختب

ة    ين المنطق وم ب ل التخ ى آ رائيلية وعل ل " (أ"االس ي آام م ذات ة ) حك طينية " (ب"والمنطق ادارة فلس
).سيطرة اسرائيلية آاملة" (ج"او المنطقة ) رائيليةوسيطرة امنية اس

ة                ة الدول ى اعالن اقام ة ال ع في حال اضطرت السلطة الوطني د تق  اما الحرب المحتملة فهي التي ق
ر من                               د يتحمل الكثي م يع ذي ل اق مع اسرائيل، وهو االعالن ال ى اتف الفلسطينية من دون التوصل ال

ذه     . التأجيل ا              طبعًا، لن تكون وظيفة ه ى اسرائيل، وانم ة الفلسطينية عسكريًا عل  الحرب فرض الدول
 ايجاد الظروف السياسية والديبلوماسية واالمنية التي تملي على اسرائيل القبول بامر واقع جديد، او
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القوة            ه ب ة ازالت ا عن محاول ائج      . على االقل تنهيه ة "والحق ان نت دو        " البروف ذا االسبوع تب ة ه الجاري
.بعدما ظهرت هشاشة بعض التجمعات االستيطانية االسرائيليةمشجعة، والسيما 

ي ان               " البروفة" ويزيد من اهمية هذه       د يعن ا ق ان الداخل االسرائيلي نفسه شهد عدوى االنتفاضة، مم
ا الصراع                         ود بجغرافي ى تع د حت د وتمت اآورة حروب تمت حرب اعالن الدولة، اذا اندلعت، قد تكون ب

ي منتصف قرن     ت ف ا آان ى م ة  ال طين االنتدابي ل فلس طينية   . ه االول، اي آام ة الفلس ي االنتفاض اه
ى اسرائيل ان                           ة، سيكون عل اني للصراع؟ في النهاي رن الث ى في الق االخيرة ام التمهيد للحرب االول

 من قال ان التسوية فخ اسرائيلي؟. تختار التوصيف
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