ال سالم ينتظر الفلسطينيين وال توازن في االستراتيجية األمريكية
يحكى في باب الطرائف أن لصا مسلحا داهم في الليل بيت رجلل الائمف فاسلتيال الرجلل حللى ارللة اللل ف
وقبل أن يأتي بأية ارلة وصل الل حند سريرهف وصوب السالح احو رأسه قائال:
أنت صاح يا ملعون الوالدين؟
فبلع الرجل ريقه ،ولشدة ذعرر رررإ بصربعه بررارن النيرال ارال م يرثال في برت علر ني ره
جريمن الصرو ،أغمض عينيه وغط وجهه باللراف ثخلصا من الموقف اله!
هررل هنرراإ وجرره شرربه أو أا ررر بررين م ررلإ هررذا الرجررل صررارر البيررت وبررين م ررلإ الر ررمين
العربيررن فررال الرررمن الررراهن ثجررا هجمررن شررارون علر فل ررطين وثجررا النررذر الباديررن مررن رولنررا،
والثال ثثردث عن هجمات أمرياين مثوقعن عل هذا البلد العربال أو ذاإ البلد اإل المال؟
ليس من الضروري أن نجير بنع أو م بخصرو الم رلإ الرذي ثبديره الر رمين الراامرن،
ولان رراجن الوضع فال المنطقن بل الرد الذي ثصور القصن م ألن ليس عليهرا خرالفف فالارل
مغرو فال عقر دار ف الال مخثرق فال عقر دار ف الال منهور فال عقر دار ف الال مهان فرال عقرر
دار ف الال يرغر أن ياون المشهد الرذي يررا رلمرا مرعجرا ،أو أن يارون اللر الم رل قاصردا
بيت جار م بيثه وم مدخراثه المنرلين الخاصنف
ولان ذلإ م يرل المشالن وم يباعد األخطار المردقن ،بعدما أصبرت مردقن بالجميعف
وفال ب رائيل ثرداد شعبين شارون الما قصف بناين أو اغثرال قائردا فل رطينياف واران بعرض
المرللين يعللون هذ الشعبين برأن الجنررال الع راري يرورال لئ ررائيليين براألمن واألمران الرذي
يرثراجون بليره ،ألن لرديه عقردة خرروف مرمنرن منرذ رمرن هثلررف وقررديما عللروا رقوط بيريرر فررال
معران امنثخابات الثال نج فيها نثنياهو بالعمليات الع ارين الثال وقعت فال القدس فال آخر أيا
ورارة بيرير فأوجدت عند الناخبين انطباعا بأنه عاجر عن رمايثه من شر العمليراتف والرقيقرن
أن العمليات الثال جلت فال أيا شارون ثريد ا يرا وا يرا جدا عن ثلإ الثرال ررد ت أيرا بيريرر،
ومع ذلإ فإن ماانن شرارون لر ثثلارل ،وذلرإ علر الررغ مرن الوضرع امقثصرادي الصرعر الرذي
رافق الوضع األمنال المثدهورف
وزن يوسي ساريد
يرغررر الا يرررون فررال بغمرراض أعيررنه عررن هررذ الرقيقررنف بررل وعررن الرقيقررن األهر واألا ررر
ثو يقا ،وهال أن الورارة الثال يرأ ها شارون ماونن مرن أغلبيرن ممرا يردع براللياود ومرا يردع
باليمين الدينالف وذلإ ما أفرر الجمهور الناخر وي ابر علر دعمرهف وم ميرر مرن رايرن الرقيقرن
الما لن وهال أن القاعدة الشعبين األا ر ثطرفا فال ارر العررر أصربرت لهرا األغلبيرن فرال الشرار
اإل رائيلال قبل أن ثصب لها األغلبين فال الاني تف
م ينثظررر اليل ررطينيين ررال ولاررن عنرراا مثجررددف فررالمخطط األمرياررال اإل رررائيلال المشررثرإ
وضع لني ه أهدافا هال بعينها أهداف أا رر األرررار ثطرفرا فرال ب ررائيلف وذلرإ واضر وميهرو
وم ي يررر الجرردل رررين نثررردث عررن الجانررر اإل رررائيلالف امررا م ي ررثطيع أرررد مررن أو رراطنا الثررال
اعثرررادت الثمررراس الثيررراال مرررن أي ررربيل فرررال ال رررارن اإل ررررائيلين أن يجرررد عالمرررن ثرررورال برررأن

(المعثدلين) أم ال يو ال اريد قرد يصربرون ذوي ورن اراف فرال الشرار ال يا رال اإل ررائيلال
فيصلون بل موقع القرار ويياوضون الجانر اليل طينال بشأن ال و رطال يقرد للبرار ين عرن
الثرضين عندنا ما يلرمه من ثغطين لموقيه ف أما األمريايون الرذين يثررد ون عرن رررر طويلرن
األمد مثعددة ال ارات والميادين واأل الير ،فما رال اليل طينيون والعرر يأملون بوجرود فرارق
بين موقيه ثجاهنا وبين موقف الراومن اإل رائيلين الراضررةف وم يرجرع هرذا امعثقراد بلر أي
ند منطقال ،ولانه يرجع بل العبارة المضمرة الثرال ثقرول ((ومراذا نيعرل فرال ررال فقرداننا األمرل
فررال ا ألمررريايين؟ هررل لرردينا الق ردرة عل ر برغررا شررارون عل ر أي شررالا بالو ررائل ال ررلمين أو
الرربين؟!))ف وربما أ ند بعض أصرار هرذ العبرارة مرنطقه عرن طريرق آخرر ،فقرالوا بن ارولن
باول يميل بل الث وين رقا وبنه ينثمرال بلر الرمرائ المعثردلين داخرل اإلدارة األمريايرن الراليرن،
علينا بالثالال أن نأمل خيرا فال م اعيه ،وأن نبثهرل بلر اللره أن ينصرر علر ديرإ ثشرينال الرذي
أفث منذ أوائل أيامه بأن اغثيال اليل طينيين عل يد األجهرة اإل رائيلين عمل مبرر وشرعالف
بعد عهد آيرنهاور
هاما الذين يقضون الوقت فال انثظار موقف أمرياال (مثروارن) علر ررد ثعبيرره ين رون
نقطثررينا األولر أن ملررف المواقررف األمريايررن بعررد عهررد الرررئيس آيرنهرراور أي منررذ عررا 6591
عامر بامنريار المطلق إل رائيل وألفعال ب رائيل وألقوال ب رائيل ،وذلإ منذ عشررات ال رنين،
وأن هررذا امنريررار الميضرروح اثخررذ فررال عهررد بررو صرريغا فاقررت مررا قبلهرراف والنقطررن ال انيررن أن
ام ثراثيجين األمرياين الردي رن قائمرن علر فاررة نبثرت فرال الرذهن األمريارال ب رر انهيرار امثرراد
ال روفييثال وثيرررد الوميرات المثررردة برالثيوق وال رريطرة دون منرافسف وهررال فاررة بعررادة ثرثيررر
منطقن الشرق األو ط بما يثنا ر مع المصال األمرياين ،ولو اقثض ذلرإ ا رثخدا القروة دون
ر رررارف بن صررريرن الررررئيس األمريارررال ال رررابق بيرررل الينثرررون ررررين قرررال غرررداة انهيرررار امثرررراد
ال وفييثالا ((هذا عصرنا ،فلنعشه!)) هال صيرن ذات عالقن أايدة بما قالره مرقرا جروري ثينيرت
رئيس ال ال آي بيه مهددا يا ر عرفات فال اامر ديييردا ((بن منطقرن الشررق األو رط بشرعوبها
وردودها قابلن للثغييرر))ف أمرا أررداث ال ال راا الررادي عشرر مرن أيلرول فرال نيويرورإ وواشرنطن
فاانررت بم ابررن الميجررر الررذي ررررض شرررنن مخثرنررن ررليا ،قوامهررا الطمررع فررال خيرررات المنطقررن
والاراهيررن لرضررارثها و قافثهررا ،لثنيجررر ولثنشررر موجررات انيجارهررا مررن أفغان ررثان بل ر المررريط
األطل الف وفال ظل م ل هذ ام ثراثيجين يصعر ا يرا ثخيل موقف مثوارن رقا وصدقا من قبرل
الوميات المثردةف بل لقد رربت الوميرات المثرردة أوروبرا خليهرا فرال موقرف مبرالئ فرال عدائيثره
ضد اليل طينيين ،عل عاس ما اانت أوروبا ثراول أن ثبديه فال ال نوات العشر الماضينف
نخوة المعثص
أما ذلإ اله هل هناإ بديل أما المنطقن غير لملمن قواها وثنظي صيوفها والوقوف بوجه
ا ثراثيجين العداا والطمع ،فال موقف يمنع ابثال الجميع فردا فردا وفردة فردة؟
هل هناإ بديل عن نبذ العداوات والمناف رات الميثعلرن برين اإلخروة بعضره وبعرض ،ووقرف
هذا ام ثنراف للقوى وللمعنويات؟
أم ثثال األمن الثال أيقظها اللصو من نومهرا مررة ومررة ومررة ،ووخروهرا مراخرا ررين
ا ثنامت ،بأن فجروا فال رف ال ن و بعين منرم فال هذا الصرقيع ،مخررجين مرن دفا المنرارل
خم مائن فل طينال ،بينه ال مائن طيل ورضيع عل أقل ثقدير ،أصرب مرأواه الشرار الغرارق
فال األمطارف

