
 من قلب الحصار  
 بصمات إيهود باراك على مستقبل العالقة بين إسرائيل والعرب

 

لن يكون غريبا أن ينتهي إيهود باراك في الحياة السياسيية سسيرائيل عنيدما يتقيدن لالنتتابيات النيابيية  

بأدائي  عين  والرئاسية القادمة، هذا إذا تركي  منافسيوف فيي حيلب العميل يتقيدنا فيالواقإ أني  وإن كيان قيد عبير

أسلوب  التاص في الحكن، فقد جاء هذا األداء على يمين أسلوب بيغن وشيامير ونتنيياهو، أأ أني  بيدا كميا ليو 

كانت شتصيات الصهيونيين األكثر تشددا تمثل )األنيا العليياف فيي ن.سي ا فيأراد أن يبيالر فيي  يريقتهن حتيى   

اسسرائيليون،   يتحمسون كثييرا للم يرب اليذأ يقليد يبقى ألحد منهن أسبقية علي ا والناس عامة، بمن فيهن 

م ربا آتر، بل ي.ضلون باألحرى ا ستماع إلى األصلا ولن نذهب ميإ القيائلين بيأن جمهيور النياتبين اليهيود 

الذين انتتبوا باراك صدموا بأدائي  عليى هيذا النحيوا فقيد جيرى اتتييارف مين قيبلهن وهين م لعيون عليى سيجل  

ولكنهن مإ ذلك لن يجدوا في  على محك التجربة  يابإ حيلب العميل كميا يعرفوني  وكميا الشتصي ا العا حياا 

يرتاحون إلى لون  المميل، وهو لون النظرية المشتبهة باليسيار، وليون الممارسية اليذأ   يميوت معي  اليذئب 

ا شيتراكية و  ت.نى الغننا فقد كشي  بياراك القشيرة اليسيارية التيي تياجر بهيا حيلب العميل  يويال فيي أوسيا  

الدولية، واستتدن القسوة الوحشية على نحو   يدع للسياسة أية فرصة مهميا كانيت ضيئيلةا أميا اليذين تلقيوا 

الصدمة دون ريب فهن الناتبون العرب في إسرائيل، الذين فوجئوا بأن الرجل الذأ انتتبوف على أساس كون  

السيالن وإنميا فيتح سيجال للميذابح والعني  ي.يو   ممثل ما يص لح على تسميت  باليسار اسسرائيلي، لين يجليب

 سجل ممثلي ما يص لح على تسميت  باليمين اسسرائيليا 

وسواء أعادت ا نتتابات إيهود باراك إلى الحكن في إسرائيل أن جاءت بتلي.ة على غرارف فقيد نجيح فيي 

ني  يمليي بواسي ة سلسيلة وضإ بصمات  الدموية على مستقبل العالقة بين إسرائيل والعربا فمين حييظ ظين أ

استتدامات  للعن  والعدوان سالم  التاص على ال.لس ينيين فعلى العكس : لقد علل من ق جميإ الذين قالوا 

إن السييالن والتعييايت مسييتحيالن بييين العييرب واليهييوداا وميين حيييظ عمييل علييى إشيياعة الييذعر فييي ن.ييوس 

تجييد فييي الحييياة تحييت ظييل ا حييتالل مييا يسييتحق ال.لسيي ينيين، حييدظ العكييس : فليين تعييد الغالبييية العظمييى ميينهن 

الحرص علي اا ومن حيظ ظن أن  يضإ كل جندأ وكل مستو ن في حصين حصيين ب.ضيل تيدابيرف المشيددة، 

 فقد أحدظ في ن.وس ال.لس ينيين أصحاب المكان تعبئة وشحنا لن يسبق لهما مثيل إ  بعد مذبحة دير ياسينا

 

 الحيوان السياسي : 

ل باراك بضربة واحدة آثار سياسات جميإ المسيوولين األميريكيين واسسيرائيليين اليذين وباتتصار : ألا 

عملوا م و  سفهان شريحة من ال.لس ينيين أن التعايت ممكن وم.يد، وألال كذلك األثر الحسين اليذأ أحدثي  

ر البا نية أ باء يهود بارعون لدى مرضاهن وأصحاب عمل عادلون يهيود ليدى عميالهن، فلين يعيد فيي الضيمائ

 اليون إ  ذكريات المذابح العديدة التي ارتكبها اسسرائيليون منذ بدء استي انهن حتى اليونا 

نحن نعر  أن الكائن البشيرأ قيادر عليى األذى، وعليى التليون، وعليى الكييد، وأن الحييوان السياسيي    

عادييية بييين البشيير وبييين علييى وجيي  أتييص   قييادر علييى مييا هييو أسييوأاا ولكيين إيهييود بيياراك وحييدف حاليية غييير 

السياسيينا لقد تكش  هذا الجنرال الذأ لن يمض على بداية رئاسيت  حكومية ا حيتالل أكثير مين سيتة أشيهر، 

عن أسوأ نموذج بين سابقي  من روساء ولراء إسرائيل،   ألن  ما يل فيي المواعييد، و  ألني  ميارس القميإ 

ي ، و  ألن  برهن على مقت هائل للعرب أهل اليبالد، فقيد الدموأ، و  ألن  أتل  وعود السالن التي علقت عل

فعل ذلك سابقوف من قبل  بقدر أكبر أو أصغرا وهو ليس أقدر على التيداع والمما لية مين بييريس، و  أفظيإ 

دموية من بيغن، و  أشد مقتا لل.لسي ينيين مين نتنيياهو، ولكني  بيين هيو ء جميعيا أثبيت أني  )رجيل صيغيرف، 

، سواء أكانوا أعداء أن محايدينا وضربة الرجيل الصيغير هيي دائميا أقسيى وأشينإ مين ضيربة بمقياس الحكان

المحارب مكتمل الشتصيةا وت.سير ذلك أن هذا الرجل الذأ برل إليى عيالن السياسية مين تيالل تل.يتي  رئيسيا 

بين : سيبب ألركان جييت ا حيتالل، وانتمائي  فيي الوقيت ن.سي  لحيلب العميل، واليذأ فيال فيي ا نتتابيات لسيب

شتصييي يتصييل برغبيية النيياتبين فييي تجنييب السياسيييين المحتييرفين الييذين فاحييت روائييح فسييادهن منييذ سيينوات 



عديييدة، وسييبب عييان يتصييل برغبيية نصيي  اسسييرائيليين علييى األقييل فييي التمتييإ بالرفاهييية الحاضييرة بعيييدا عيين 

ت ي  ومن.يذ ا غتييا ت رقين التو  والتهديد وأعمال النس  والتدمير ؛ هيذا الرجيل لين ييتتلص مين عقليية م

واحييد فييي إسييرائيلا و  بييد أنيي  فييي حييال رغبتيي  بييالعودة إلييى القييوات المسلحة،يسييت يإ دائمييا أن يجييد مركييلا 

 مناسبا ل  في وحدات العمليات التاصة   فرع ا غتيا تا 

اء محميد يبدو أن  مسكون في روح  بالقتل وا غتيالا وليس صدفة أن  قياد بن.سي  عمليية اغتييال الشيهد

النجار وكمال عدوان وكمال ناصر في بيروت متت.ييا بثيوب اميرأة، وقياد بن.سي  عمليية اغتييال الشيهيد تلييل 

الولير في تونسا فالمرء يت وع عيادة للمهميات األقيرب إليى ملاجي  ون.سييت  ودوافعي  العميقيةا في ذا أضي.نا 

ة د ل المغربي، وهيو ي.يرر رشاشي  فيي أيضا تلك اللق ة ال.وتوغرافية التي سجلت وقوف  فو  رأس الشهيد

جسدها انتقاما بعد موتها، عرفنا أأ نم  من الشتصيات هو، وأدركنيا أن مثلي  مشيدود ب بعي  إليى مثيل هيذف 

األنش ةا وكل ما عداها ثانوأ عندف بالقياس إليهاا وب مكان المراهنين أن يراهنوا م مئنين إلى أن  قضى جل 

سعة الماضية في غرفة العملييات برئاسية أركيان الجييت، يشير  عليى ت.اصييل وقت  في أسابيإ ا نت.اضة الت

تن.يذ ت ة حقيل الشيوك، ميإ إضيافات وتعيديالت تحميل  ابعي  ا غتيياليا ولعلي  لين يشيعر أثنياء عملي  رئيسيا 

للولراء بتحقيق الذات كما شعر بذلك حيين عياد إليى رسين ت ي  القميإ وا غتييال والقصي  واليدمار ومتابعية 

 هااتن.يذ

 

 ق إ األعنا  واألرلا : 

كيان موشيي داييان ولييرا لليدفاع حيين احتيل الجييت اسسيرائيلي  7691ونتذكر بالمقارنية أني  فيي عيان  

ق اع غلة والض.ة الغربيةا وبدأت أعمال المقاومة في الق اع مبكرةا فأصدر دايان أوامرف باتتاذ سلسلة من 

ة الملارع وق إ صي.و  مين أشيجار البييارات المثميرة عليى إجراءات العقاب الجماعي وإجراءات إلالة أسيج

ال ر  العامةا ولكن دايان الذأ لن يكن أقل من باراك  بغضا للمقاومين وللعرب عموما، كان في الوقت ن.س  

صاحب سياسةاا فقد حرص في عقابي  الجمياعي عنيدما ميرت البرهية األوليى مين ا حيتالل عليى اسيحياء بيأن 

هن ال.دائيون وحدهن، وذلك فيي محاولية مني  سحيداظ ق يعية ميا بيين ال.يدائيين وجمهيور المقصودين بالعقاب 

الناسا وأراد اسيحاء بأن األشجار التي تق إ واألسيجة التي تلال هي األشيجار واألسييجة التيي تحجيب رويية 

رة   داعيي آليات الجيت المارة، وأن  يعمل في حدود الضيرورة دون أن يكيون ميرادف تكبييد الميلارعين تسيا

لهااأما باراك فجميإ إجراءات  نا قة بأن الكيد والتنكيل والتش.ي كانيت عنصيرا مسيتديما فيي جمييإ إجراءاتي  

وت وات  غير المسبوقةا بل إن العودة بالذاكرة إلى الحركة التي اقترفهيا شيارون بمداهمتي  المسيجد األقصيى 

قصييود فيهييا التحييدأ والكيييد وإبييداء ا سييتهانة فييي حراسيية عسييكر بيياراك، تييدل علييى أنهييا حركيية اسييت.لالية م

بمشاعر ال.لس ينيين والعرب والمسلمينا وأكثر من ذلك إنها كانت نوعا من استدراج ال.لس ينيين إلى حميان 

دن جاهل معد لهن بمعرفة باراك وأجهلة متابرات ، وإ  هل كان يغيب عن ذهن باراك )وشارون  بعاف أن تلك 

ة من جانب الرأأ العان ال.لس يني والعربي واسسالمي؟ كال، بيل إن حميان اليدن اليذأ الحركة لن تمر دون ثور

جرى في اليون التالي وأ لقت في  النيران بغلارة على المصلين داتل عمق المسيجد األقصيى كيان نا قيا بأني  

 جلء من السيناريو المتصور والمعد ل  مسبقا بدن بارد في غرفة عمليات باراكا 

 

 دقيتين وعينا  .ل واحد:فوهتا بن 

ثن توالت أيان ا نت.اضة ولياليهاا فلن تشر  شمس ولن تغرب شمس إ  على قتلى وعلى جنالاتا وليس 

قتل ال.لسي ينيين عليى ييد اسسيرائيليين بجدييد، حتيى ليو كيان الضيحايا أ .يا ا لكين مين بصيمات بياراك ت.يردف 

لإلنسيانية   إذا كانيت إنسيانية حقيا   أن نضيرب صي.حا عين  بالرقن القياسي في قتل األ .الا و  يجول لنا و 

 71 .يال تحيت سين  67عدد األ .ال الذين قتلوا بأوامر باراكا فتيالل شيهرين فقي  قتيل الجييت اسسيرائيلي 

 .ال من ال.ئة العمرية ذاتهااا وهذا غير الشهداء  5173عاما، وأصاب بالجراح البليغة والعاهات المستديمة 

/  71/ 7ال.ئيات العمريية األتيرى علميا بيأن العيدد اسجميالي للشيهداء فيي المستشي.يات حتيى  والمصابين مين

 مصاباا 6116شهيدا، أما المصابون فبلر عددهن اسجمالي  195بلر  1222



هذف بعض األرقان الرسمية التي وجدناها على مكتب ولير الصحة الدكتور ريياض اللعنيونا و  شيك أن 

األرقان الصماء   تست يإ أن تعبر تعبيرا كافيا عن بعض المعياني الهامية التيي تمييلت  لألرقان بالغتهاا ولكن

بها حرب الجنرال باراك ضد ال.لس ينيين المنت.ضين العللا فعندما تقول التقارير المقدمية إليى وليير الصيحة 

ال فقييد عينييي   .ييال وفتييى يافعييا فقييد كييل ميينهن عينييا واحييدة برصيياص القناصيية، وإن هنالييك  .يي 76إن هنالييك 

ا ثنتيين، فييال بييد أن نشيي.إ ذلييك بمالحظية تنويرييية مهنييية تاصيية حييول ال يرال األمريكييي المتقييدن ميين البنيياد  

القناصة التيي تيلودت بهيا م.يارل القناصيين الميدربينا وقيد أشيار الجنيرال رئييس اليولراء بتسيليح القناصيين 

ا أتييولعهن علييى الدشيين لكترونييية بالغيية الدقييةالمييدربين بأحييدظ  ييرالات البنيياد  القناصيية المييلودة بييأجهلة إ

والدباباتا ومن تل  البروج المشيدة راح هو ء الجنود العنصريون ال.رحون باستتدان عدتهن الجدييدة ضيد 

أجساد حية صغيرة يمارسون متعة التأكد من ملايا السالح الجديد ومتعة المراهنة فيما بيينهن عليى مين يبيدأ 

البشيرية لل .يل الصيغير ال.لسي ينيا ومين الواضيح أني  مهارة أكبير فيي إصيابة هيد  بيالر الصيغر هيو العيين 

بالنسبة لل .ل الذأ فقد عيني  ا ثنتين كان هناك جنديان في اللحظة ن.سها يصوب أحدهما نحو العيين اليمنيى 

 ويصوب اآلتر نحو العين اليسرى، والنتيجة أن أيا منهما لن يكن تاسرا في الرهانا 

ها وقادها باراك مهرجانا كبيرا أيضا ل يارأ الهليوكوبتر من  رال وكانت مناسبة حملة القمإ التي هندس

األباتشي، وهن يتمرنون عليى إ يال  صيواريو جيو   أرض عليى األجسياد الحيية للهنيود الحمير ال.لسي ينيينا 

فهنيياك إصيييابات عدييييدة بالصيييواريو ألفييراد فلسييي ينيين، ولعيييل متترعيييي الصييواريو سيضيييي.ون إليييى ملاييييا 

ة بييالهليوكوبتر أنهييا تصييلح أيضييا لقتييل األفييراد إضييافة إلييى اسييتتداماتها )التقليديييةف ضييد صيواريتهن المحموليي

 الدبابات والمباني الحصينة ! 

 

 الروبوت والشهداء: 

كذلك استتدن الجيت اسسرائيلي للمرة األولى اسنسيان اآلليي )الروبيوتف المصينوع مين الحدييد، ليتنياول 

ن ميين لحيين ودن همييا الشييهيدان ال.لسيي ينيان منييذر ياسييين و محمييد ميين سيييارة مغلقيية األبييواب جثتييي إنسيياني

المييدهونا فيييا ليي  ميين انتصييار مييدو للتكنولوجيييا عليييى اللحيين والعظيين البشييرأاا ولكيين ليييس علييى اليييروح 

ال.لس ينيةاا ما دان أن ابن عن الشهيد منذر ياسين، وهو شاب يماثل  سينا واسيم  راميي ياسيين، صيمن حيين 

الروبوت يعيض جثية ابين عمي ، عليى اليذهاب بيدورف لمواجهية جييت ا حيتالل، وهكيذا  رأى في التل.ال مشهد

 تماما حدظ، واستشهد رامي في المواجهة كما استشهد منذرا 

وكميا ضييرب جنييرال ا غتيييا ت رقميا قياسيييا فييي عييدد األ .يال القتلييى، فقييد ضييرب رقميا قياسيييا فييي عييدد 

أشجار ليتون قديمة في من قة دير البلح والقرارة وتيانيونس األشجار المثمرة المقتلعة من جذورها، وبينها 

ورفح، فضال عن من قة الشجاعية وال رييق الشيرقية وجحير اليديك والبيوليس الحربيي والمغراقية بغيلةا لقيد 

 جرفت آ ت الدمار التي يقودها جنود الجيت اسسرائيلي 

ل ثمارا لين تنضيب بعيد وثميارا ناضيجةا بساتين برتقال كاملة، ص.وفا ص.وفا من الشجر المثمر الذأ يحم

وقد قيل إن تجري  األشجار بعمق مائة متر على كل جانب من جانبي  ريق صالح الدين الدولي أمر تدعو ل  

سالمة جيت ا حتالل الذأ ينوأ اسقامة الدائمة، ولكن اليذين يعرفيون تيدابير ا حيتالل وتيرائ  التنظيين التيي 

يجد أن ا حتالل ي بق ت  ا سابقة كان قد شرع فيهيا مين قبيل، ويضيإ موضيإ اعتمدها للمنا ق ال.لس ينية 

التن.يييذ ترائ يي  المرسييومة التييي تسييهل عمييل آلياتيي  و ائراتيي  ومسييتو نات ، فييي حييين تحييرن المييوا نين 

 ال.لس ينيين في ق اع غلة الضيق أصال من مليد من األرض اللراعية وأرض البناءا 

لذين أباحوا هدن بيوت ال.لس ينيين وتجري.ها إذا كانت تتيص عائلية فيدائي وقد لاد باراك على سابقي  ا 

فلس يني، فقان باراك بتجري  بيوت بالجملة دون أن تكون بيوت فدائيين، لغير ذريعة سوى أنها ليست بعيدة 

ن عن اسسي.لت العيان بمسيافة األميان التيي ابتيدعها بياراكا ويجيب أن نقيول بالتيالي إن مين بصيمات بياراك عيد

حاجت  للذرائإ كيي يوقيإ اليدمار واألذىا ومين تصائصي  أيضيا وأيضيا ردن اآلبيار التيي تيروأ اللراعيات فيي 

المنا ق التي اقتلإ أشجارها وملروعاتهاا وأتيرا     آترا والحق يقال   قيان الحكومية التيي يرأسيها بسيرقة 

سا فقييد اعتبيير بيياراك ماكينييات آ ت مصيينعي الكرتييون واأللومنيييون بمن قيية القييرارة علييى  ريييق وتييانيون

المصيينعين بمثابيية غنييائن حييرب، وهكييذا جيياءت الشيياحنات الكبيييرة فحملتهييا إلييى داتييل التيي  األتضيير، قبييل أن 



 تنس  مباني المصانإ وبيوت أصحابها الذين لن يسكنوها بعد ! ثن تردن أنقاضها وتدفنها في وادأ السلقاا 

 

 الكالن للجارة:  

ك بعد أن فعل ما فعل   وهو أعلن الناس بميا اقترفيت ييداف   للتقيدن بياقتراح ات.يا  ما الذأ دعا إيهود بارا

انتقالي جديد  ويل األمد مإ الجانب ال.لس يني، على أساس تجميد قضية القدس وقضية الالجئيين ميدة ثيالظ 

؟ هيل مين الضي.ة الغربيية %72سنوات، وا عترا  بدولة فلس ينية، ميإ تسيلين الجانيب ال.لسي يني مسياحة 

الرجل جاد أن هالل؟ وما الجديد في هذا العرض؟ وما السبب في اتتيار هيذا التوقييت سعالني ؟ هيل لي  عالقية 

بالوضإ ا نتتابي اسسرائيلي؟ أن حسب باراك أن الثمرة ال.لس ينية أوشكت اآلن على السقو  بعد حمان اليدن 

 ال.لس يني الذأ مر علي  أكثر من سبعين يوما؟ 

سيئلة كلهيا : ألييس غريبيا، مين ناحيية السيلوك البشيرأ، أن ي.عيل بياراك ميا فعلي ، وميا هيو وقبل هيذف األ

مسييتمر فييي فعليي  فييي اللحظيية الحاضييرة، ثيين يييأتي لل.لسيي ينيين يعييرض عليييهن أأ حييل، ويييدعوهن إلييى سييالن 

داتيل التي  األتضير لمحاولية  81مت.اوض عليي ؟ بيل ألييس األغيرب مين ذليك أن ييذهب بعيد ذليك إليى عيرب 

ناعهن بالتصويت لصيالح  فيي ا نتتابيات القادمية،  البيا مينهن أن ينسيوا الماضيي؟! ميإ أني  أعياد الماضيي إق

 ومالال يعيدف كل يونا فما هن هو ء البشر يا ترى، ومن أأ نحاس صنعت جلدة وجوههن؟ 

 فييي اعتقييادأ علييى كييل حييال أن السييبب الييذأ حييدا ببيياراك كييي يتقييدن بييالعرض الييذأ وجهيي  لل.لسيي ينيين

ظاهريا، سبب مرتب  با نتتابات األمريكية أكثر مما هو ميرتب  با نتتابيات اسسيرائيليةا والت ياب فيي  لييس 

موجها إلى ال.لس ينيين وإنما إلى اسدارة األمريكية الجديدة القادمة   التي يبدو من مجمل النتائب المعلنة حتى 

المناسيبة المباشيرة التيي أمليت عليى بياراك أن يوجي  اآلن أن الغلبة فيها من حظ بوت   من حظ جور  ا أميا 

الت اب إليها فهو شروع بيوت فيي اسعيداد  سيتالن اسدارة ميوترا، وقييان البييت األبييض ب مي دادف بالتقيارير 

حييول القضييايا قيييد ا هتمييان والعمييلا وأكيياد أقييول بالتييالي إن الكييالن موجيي  إلييى بييوت ميين ناحييية وإلييى اللييوبي 

ييات المتحيدة مين ناحيية أتيرى، بغيية وضيإ اليرئيس القيادن أميان مبيادرة إسيرائيلية معينية، اليهودأ فيي الو 

وتسلي  اللوبي اليهودأ علي  ليجعيل المبيادرة اسسيرائيلية بحيثياتهيا مرجيإ تحركي  إذا أراد أن يجعيل للشير  

 األوس  أولوية في جدول أعمال  القادن، وهو أمر محتمل بالنظر إلى غليان المن قةا

 

 أين يلتوأ المن ق؟  

نعن، ولن يكن الت اب موجها لل.لس ينيين، ألن ال.لسي ينيين سيبق أن رفضيوا عناصير ذليك العيرض مين 

قبلا فتجميد البحظ في موضوع القدس معناف ترك الحكومات اسسرائيلية المتتالية تن.ذ برنامب تهوييد القيدس 

القييدس ميين هوييياتهن المقدسييية التييي تح.ييظ الشييرقية عبيير اسييتي ان لاحيي  قاضيين، وميين تييالل تجريييد أهييالي 

وضعهن الحقوقي في مدينة آبائهن وأجدادهنا وتجميد البحظ في موضوع الالجئين معناف ا لت.ا  على م.هون 

تسييوية القضييية ال.لسيي ينية واسييتبدال  ميين أساسيي  بم.هييون آتيير هييو تحديييد الشييرو  التييي يقبلهييا ا حييتالل 

ين )على حد تعبير اسسرائيليينف فيما بقي بأيديهن مين أراض محيدودة فيي اسسرائيلي لحياة السكان ال.لس يني

 الض.ة والق اعا والقبول بذلك مستحيل اليون وغدا وإلى قرب قيان الساعةا 

إنها مناورة تكتيكية إذنا على الرغن من األنباء الصح.ية التي تتحيدظ عين اجتماعيات تنسييق أمنيي هنيا 

تحييدظ عيين محادثييات سييرية تجييرأ فييي عاصييمة أجنبيييةا فحتييى لييو كييان ذلييك وهنيياك، واألنبيياء األتييرى التييي ت

صحيحا، وحتى لو افترضنا وجود قاسن مشيترك يمكين أن يصيل لي  ال رفيان في ن الوقيت   يك.يي، وإن بياراك 

ليس رجل تسوية، وإن الوضإ اليداتلي اسسيرائيلي غيير موهيل إ  للحيربا أضي  إليى هيذف العواميل كلهيا أن 

 بال رأسا  أمريكا ما لالت

والمشكلة على كل حيال لتصيتها آيية كريمية تقيول )ومين ييو  شيح ن.سي  فأولئيك هين الم.لحيونفا فعليى 

الرغن من أن اسسرائيليين كلهن يت.همون المعادلة المن قية التي تقول إنهن   يسيت يعون أن يظليوا فيي حالية 

غيذائهن مين الحبيل السيرأ اليذأ ييرب هن  استن.ار إلى نهاية اللمان، و  يست يعون أن يستمروا فيي اسيتمداد



بب ن أمهن الروون، و  يست يعون أن يضمنوا ت.يوقهن اليدائن عليى المحيي  العربيي واسسيالمي اليذأ داهميوف 

على حين غيرة مين اللميان واندسيوا فيي وسي   وأقياموا دوليتهن عليى ترابي ، وليذا  بيد مين الت.ياهن ميإ هيذا 

هود موا نين في  ومنتمين إليي ، وأن ذليك يبيدأ مين ال.لسي ينيين ألنهين المحي ، ومصالحت  وإقناع  بقبول الي

ق ب الرحى في القضية والمالكون المباشرون لألرض، و  يمكن أن يوافق ال.لس ينيون على ما هو أقل مين 

حق العودة وتقرير المصير وإقامة الكيان المستقل وعاصمت  القدس، في نهن أأ اسسيرائيليين   فيميا عيدا قلية 

قليلة منهن   يحرفون كالن المن ق عن مواضع ، فما يكاد يصل إلى ضرورة ا عترا  لل.لس ينيين بحقوقهن، 

وهي تقتضي بداهة انسحاب قوات ا حتالل وتسلين األراضيي ألصيحابها، وذليك ميا ي.همي  أأ إنسيان  بيعيي، 

ق، مبتكيرين ألن.سيهن من قيا يناسيب ولو كان إسرائيليا أو أمريكيا، حتى يبدأوا في ا لتواء عكس اتجاف المن ي

شح الن.س التي   تستو برد الشيء إلى صاحب ، فيقولون إن العرب   يمكن أن يقبلوا إسرائيل إ  مرغمين، 

ولهييذا فييالقوة هييي الضييمان الوحيييد لسييالن إسييرائيل المسييتقر، وعلييى العييرب أن يكونييوا واقعيييين ويعترفييوا 

بال سييادة و  أراض، وحسيبهن أن اسسيرائيليين مسيتعدون لك.يالتهن بضع.هن، فيقبلوا العيت في ظل إسرائيل 

بوصيي  ال.لسيي يني يييدا عامليية لييدى معلميي  اسسييرائيلي البييارع المت.ييو  ويمكنيي  أن يعمييل لصييالح  فييي الييبالد 

العربية سمسارا فيأكل الجاتوف وليس التبل وحسبا ومإ انسياقهن في هذا المن ق ف نهن   يسألون أن.سهن : 

 مكن للمرغن أن يقبل ما هو مرغن علي ؟ وإذا قبل  بسبب ضع.  ف لى متى يستمر ذلك؟ كي  ي

الحقيقة أن فرصتهن الوحيدة مإ ال.لس ينيين كانت تكمن في إيجاد رصيد مين ال يبيات فيي لمين قيوتهن، 

تيرى  تن.عهن ذات يون في لمن ضع.هنا ولكن الوقاية من شح الن.س نعمة   يوتاهيا كيل إنسيانا فهيل ذليك ييا

هو المقصود باآلية الكريمة التي تقول : إن أحسنتن أحسنتن ألن.سكن وإن أسيأتن فلهيا، في ذا جياء وعيد اآلتيرة 

 إلى آتر اآليةا صد  الل  العظين … 

 
 
 
 



 


