
 لمسات شارون الثالثة على نهج باراك المتواصل
 ما الذي اختلف بين عهد باراك المنصرف وعهد شارون القادم؟

وهيو سيريا التشيبأ ب ييي ذريصيي تصيرف النيا  عين  سيقول فريق محترفي  اننتايار عنيدنا 

أياميا   إن من المبكر اإلجابي على هذا السؤال، ألن شارون لم يمكأ ف  الحكم إن مواجهي الحقيقي

مصدودة ن تكف  للحكم على نهجه ف  الصمل. وبصض هيؤن  ديد يفييف ان اليميين وليي  اليسيار 

هو صاحب اإلنجازات ف  ميدان انتفادات، وان شارون دد تكون في  جصبتيه اتفاديات عليى  يرار 

 إلزالي مستصمرة يميت، واتفاق نتنياهو ف  الخليل، بيل ان بصفيهم ديد ييروي ليك نقي    اتفاق بيجن

ان شارون دال ذات ميرة إلحيدا الشخصييات الصربييي   ميا ليك  84عن مصدر عرب  ف  مناطق 

تلوي وجهك كلما نديتن ؟! أن تصلم أنه إذا كان بين اإلسرائيليين من سيمنحكم دولتكم فهيو أنيا؟! 

وفيي  سييياق خداعييه انسييتراتيج  يوااييب شييارون علييى إيفيياد مبصوىيييه الموىييودين إلييى أوسيياطنا 

 ليتكلموا ك ما نصفه مطالب مستحيلي ونصفه مراو ات لكسب الودت. المصنيي

وتشيا مىل هذه األدوال ف  أوساط محترف  اننتاار بسهولي واستفحال، كميا ينتشير الوبيا   

ف  مناطق المستنقصات اآلسني. ويتصجب المر  كييف يتصيامى هيؤن  عين المحسيو  والملميو  

ففي   عين تياريا شيارون اليدموي الطوييل وعقيدتيه الجاري تحت سما الجمييا وبصير الجمييا، 

السياسيي المتصلبي. ان محترفي  اننتايار انتقيائيون اليى أبصيد حيد   فهيم يصلميون أن شيارون ليم 

يبدأ ف  ممارسي الحكم منذ اللحاي الت  ددم فيها وزارته الى الكنيست، وانما منذ بدأ يتحدأ ميا 

 فيي شاملي، ومنذ تفاهم ما باراك عليى أن يقيوم باراك دبل خمسي شهور حول تشكيل وزارة ائت

شارون بمداهميي المسيجد األدصيى تحيت حراسيي عسيكر بياراك. واسيتمر اتخياذ القيرار السياسي  

والصسييكري مشيياركي بييين انىنييين، وازداد ازديييادا  كبيييرا  بصييدما حسييمت اننتخابييات فييوز شييارون 

ماف . وميا ذليك فيانهم يجييزون ألنفسيهم برئاسي الوزرا  منذ تاريا السابا من شباط فبراير ال

 تمرير الذريصي القائلي ان شارون يمكن أن يوفا تحت التجربي.

ن.. لي  ما يجري اليوم على يد شارون وعسكر شارون مختلفا  عما ادترفه باراك من دبل.  

كىيرة  فالجوهر واحد. إن أن )لمسي( شارون الخاصي تبدو ف  ى ىي أمور تفصييليي   األمير األول

اتصانته هنيا وهنياك واسيتخدامه لهجيي مصتدليي بالقييا  اليى ميا هيو منتاير منيه، وذليك ب يرض 

تسويق نفسه إدليميا  وعالميا  واكتساب أصيوات جدييدة تقيول   اصيبروا علييه وتي نوا في  إصيدار 

أحكامكم. وهكذا يفيا على الفلسطينيين والصرب أطول ودت كان يمكن استىماره ف  إعيادة بنيا  

نهم المهدم، بينميا يطليق شيارون ييد سيكان المسيتصمرات لنهيب األرافي  المجياورة والصيدوان كيا

 على أهل الب د. 

ازدياد أساليب القما اتساعا  وشدة وايذا .فف  عهد باراك كان دطا الطرق بيين  األمر الىان  

ذا درجييي المنيياطق الفلسييطينيي يييتم بواسييطي الييدبابات والصسيياكر، أمييا فيي  عهييد شييارون فييزاد األ

أخرا بحيأ أددم جيش انحت ل على حفر الخنادق الت  تجصل المرور متصذرا ، وعزلوا اكىر مين 

ى ىين دريي من درا رام الليه عين جسيم المدينيي األم ووفيصوا أهلهيا في  فيائقي عسييرة. وفي  

عهييد بيياراك كييان رجييال األجهييزة السييريي اإلسييرائيليي يقفييون علييى الحييواجز ويييددقون الهويييات 

عتقال الوطنيين الناشطين. أما ف  عهد شارون فالصزل مقترن ب وامر جديدة للفباط األصا ر، ن

تقفيي  بالييدخول الييى منيياطق السييلطي الوطنيييي بالييدبابات والمدفصيييي، ألجييل اعتقييال المطلييوبين أو 

 القيام بصمليات محددة. وهذه مجرد أمىلي على أسلوب شارون.



األميير الىالييأ   إعطييما  أهميييي أكبيير للحييرب النفسيييمي واإلشاعييمات واسييتخدام الصميي  ، فقييد  

لوحا فيما تنشيره الصيحافي اإلسيرائيليي محياونت إلىيارة البلبليي وانرتبياك. وعليى سيبيل المىيال 

تحدىت إحدا الصحف عين توجيه رئاسيي أركيان جييش انحيت ل نحيو تقيديم النصيو اليى شيارون 

 ل آذار مييار  الجيياري، إلييى أن ينتهيي  ميين زيييارة واشيينطن وتمفيي  القمييي بفييبط اليينف  خيي

الصربيييي بصمييان. بينمييا تتحييدأ صييحيفي أخييرا عيين مخططييات الجيييش التيي  وافييق عليهييا شييارون 

للشييروف فييورا  فيي  تقطيييا أوصييال القييرا وبييد  حملييي القمييا فييد الكتييل السييكانيي الفلسييطينيي 

لوافيحي عليى نواييا إىيارة البلبليي، التحيدأ عين تيرك الص يرة واحدة بصيد واحيدة. ومين األمىليي ا

الييرئي  ياسييير عرفيييات جانبيييا  والتفيياوض ميييا عناصييير فلسيييطينيي مسييتصدة للتسيييليم بميييا يرييييده 

أن  هيو نفسيه اإلسيرائيليون. ون يجهيل اإلسيرائيليون طبصيا  إن اليرئي  ياسير عرفيات ميا كيان ليه

شيرعيته الىورييي التاريخييي ومكانتيه  يمف  ف  الشوط التفاوف  الذي سار فيه حتيى اآلن ليون

القياديييي اإلجماعيييي التيي  ن تتييوفر أليييي شخصيييي فلسييطينيي أخييرا. أفييف إلييى ذلييك أن تصييوير 

الييرئي  عرفييات بصييورة المتطييرف والمتصييلب تييارة وبصييورة المتييردد فيي  تحقيييق السيي م تييارة 

حاهييا فييد الشييصب أخييرا، هييو نييوف آخيير ميين الحييرب النفسيييي التيي  تييدير األجهييزة اإلسييرائيليي ر

 الفلسطين  والقيادة الفلسطينيي. 

ولن تتجاسر أيي شخصيي من الشخصيات الت  صنصها انحت ل على أن تتصدا لدور ممىيل  

الشصب الفلسطين  والنائب عنه ف  التوديا على وىيقي استس ميي تقر األمير الواديا اليذي يرييده 

 بيافتراض وجيوده أصي    جاسير صينيصي انحيت لاإلسرائيليون أساسيا  ل تفاديات السياسييي. وإذا ت

على لصب هذا اليدور فلين يمكنيه ان يصييش إن داخيل وزارة الحيرب في  تيل أبييب، ألنيه يصيرف أن 

 الفلسطينيين سينبذونه نبذا  مهلكا .

يفهم اإلسرائيليون همذه الحقمائق جيدا  ولكنهم يطلقون سهامهم ف  كل اتجياه، ألن مقصيدهم  

اتهييا. وهييم ن يبييالون علييى كييل حييال فيمييا لييو  ييامروا بصيينائصهم وخلفييوا ورا  البلبلييي فيي  حييد ذ

 م امراتهم ألف فطي  بشرط أن يكونوا فلسطينيين.

خ صي القول ان خطط الجنرال شارون وسياساته الجديدة ه  استمرار تصياعدي لميا فصليه  

 الجنرال باراك من دبل.

خطط ان تيال على مستوا الدوليي كلهيا، بيدل ون تصدو خطط باراك أن تكون تطبيقا  واسصا  ل 

أن تقتصر على مستوا وحدة عسيكريي كالوحيدة التي  ا تاليت أبيو جهياد والوحيدة التي  ا تاليت 

محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر مين دبيل. كميا أن خطيط شيارون سيتكون تكيرارا  

ييي وافيط عه بمهميي دميا خ ييا أىنا  خدمته دائدا  للمنطقيي الجنوب 1791ألفصاله ف   زة عام 

الفدائيين آنذاك. ان ك   من الرجلين أسير ألسلوبه ولمافييه وألحقياده عليى الصيرب. ويتيوهم كيل 

منهميا أنيه حقييق في  المافي  انتصيياره الخياا حييين ا تيال الفلسيطينيين الييذين ا تيالهم أو ذبييو 

ر الرؤيييي وبييالصجز عيين الفلسييطينيين الييذين هيياجمهم فيي  الليييل. ولكيين كيي   منهمييا مصيياب بقصييو

انستنباط الواسا. وما إمصان كل منهما بيدوره في  ابتكيار خطيط القميا واإلجيرام التي  ليم يسيبقه 

إليها أحد إن تصبير عن الصجز عن رؤييي الحقيقيي البسييطي و هي  أن فلسيطينيين آخيرين سيرعان 

في  صيبرا وشيتي ،  ما حلوا محل أولئك الذين جيرا ا تييالهم أو ديتلهم أو ذبحهيم في  دبييي، كميا

وكمييا فيي  بيييروت، وكمييا فيي  تييون . وأن الييم انحييت ل وافييطهاده وتمييييزه الصنصييري فييد 

الفلسييطينيين سيييال باعىييا  علييى مواجهييي القتييل بالقتييل، والسيي ح بالسيي ح، والمذبحييي بالمذبحييي، 

 حتى يتوصل اإلسرائيليون إلى مصنى الحق والصدل الذي يمارون فيه.



 


