
 البحث عن شريك أثناء قصف الصواريخ 

 

فاجأنا إيهود باراك في البرهة التيي تتيق ق ية با يف دي ييدم حين يا را  ييردد  يرة ب يد  يرةم 

تشرين األول ال اضييم إنيي يرييد ال ييم وي  يل  ين أجيل ال ييم ولبنيي   يجيد  03وآخرها يوم 

 شريبا فت طينيا! 

تنية ال  ت رة  نذ  ؤت ر  دريد في تشيرين األول أب د هذا ال تف الطويل  ن ال  اوضاق ال 

م وقبتها وب دها التقاءاق ال رية التي   ي رف عيددها وأشخاصيها وأ يرارها أحيدم يقيال 1991

إن الشريك ال ت طيني   قود؟  ع  ن إذن دارق تتيك ال  اوضياق؟  يع  ين عقيدق وثيقية إعيين 

؟وا ت اقيية 1991 قتصادية فيي ني يان ؟ وبروتوبول ال يقاق ا1990ال باديء في أيتول عام 

؟ و يذبرة 1991اإل رائيتية ـ ال ت طينية ال رحتية حول الض ة الغربية وقطيا  زي ة فيي أيتيول 

 ؟ وات اق طابا في؟1991واي ري ر في تشرين األول 

  ي تطيع ال رء أن يصدق أن أحدا  ن رجال الحبم أو رجال ال  ارضة بافية فيي إ يرائيلم 

 ييا قد تييي قيييادة  نت يية التحرييير ال ت ييطينية  يين تنييا  ق  يين أجييل الوصييول إليي   يجهييل حقييا أن

ت وية قد جاو  الحدود القصوىم حت  إن ن بة ذاق و ن  ن ال واطنين في الشار  ال ت طيني 

وال ربي واإل ي ي وق ق  وق ا عدائيا  ن ال  اوضاق وال  اوضين الذين ا ت روا ـ  ع ذليك ـ 

 راثون(  دة  بع  نواق  تواصتة.. صابرين في هذا )ال ا

فتو  ال جل النضالي وال بانة األدبية لهذه القيادةم و ا وفره هذا ال يجل وتتيك ال بانية  ين 

رصيد لدى الناسم ل ا ا يتطا  أحيد أن ي بير ـ  جيرد ت بيير ـ فيي تخطيي ال دييد  ين ال حر ياق 

. ف نيذ 1911ج أهتهيا  نهيا عيام التي نشأق ـ وبان طبي يا أن تنشأ ـ إثر احتيل فت يطين وإخيرا

تتييك التحتيية صييار الب ييا  ال  ييت  والتييدريف ال  ييبري وال ييي  هييو ال طتييف الشيي بي الوحيييد 

لت ت طينيينم ولم ي د  قبو   ن أي عربي أن يتتقي بأي إ رائـيتي إ  في  احة قتال   تيـرداد 

نييد ال ييرف اإل ييرائيتيم األرض ال ييتيبة. وأصييـبحق عبييارة )ال ييدو( فييي قييانون ال قوبيياق ت نييي ع

وت ني عند اإل رائيتيين ال ربي. وحين يا وافقيق القييادة ال ت يطينية عتي  ا لتقياء باإل يرائيتيين 

عت  أرضية الت وية   عتي  أرض ال  ربيةم وتحيق  يقف التقا يم    يقف التحرييرم فقيد بيان 

 بييدأ الجتييوس فييي ذلييك تنييا   أحييدث صييد ة لييدى البثيييرين. وعنييد ا قبتييق القيييادة ال ت ييطينية 

  اوضاق ثنائية  رية في أو توم ب د أن ت  رق   اوضاق واشنطنم ثم انبشف األ ر جهيارام 

فقيد بيان ذلييك تنيا   أحيدث صييد ة أخيرى. وعنيد ا قييرأ النياس نصيول وثيقيية إعيين ال بيياديء 

اتهيا طال وا تنا  ق أحدثق لديهم صد ة جديدة. ثم توالق ا ت اقاق والوثائقم وهي تح ل في طي

 ا تبدال  بدأ ا قت ام الذي لم تتقبتي األزتبية أصي ب بدأ ا حتيل ال قنع الذي   يقبتي أحد.

فيياذا بييان  قصييد إيهييود بيياراك هييو ال ثييور عتيي  شييريك فت ييطيني  يين صييناعة إ ييرائيتية أو 

أ ريبيييةم يقبييل الشيييء الييذي ي طيي  لييي طاعيية وا تثييا م  قابييل أ ييوال أو ا تيييا اق يب تهييا لييي 

 رائيتيونم ثم يقضي  ا بقي  ن ع ره فيي  حاولية تيرويض شي بي عتي  ذليك بالحدييد والنيار اإل

 حيطييا ن  ييي بجييدار  يين ا حتياطيياق األ نييية خشييية ا زتيييالم ثييم تبييون نهايتييي ـ عتيي  أح يين 

ال يروض ـ شييبيهة بنهاييية إ يييل لحيد وجيشيييم فييان ذلييك ليين يصينع  ييي ا و  هدنيية. فأ ييا أنييي   

  يحتياج إلي  برهيان. وأ يا أنيي   يصينع هدنية فال يبف أن النياس إذا صيبرق  يصنع  ي ا فذلك

 فان ا تصبر  ن أجل أ ل في وضع أفضل. 



 و اذا ب د القيادة التاريخيةم الحائ ة عت  الشرعية الثوريةم والشرعية الدي قراطية؟  

  ا  واص اق الشريك الذي يريده باراك؟! 

 يقة التنا ل عن ال  جد األقص ؟أهو الرجل الذي يضع توقي ي عت  وث

يا لتح اقة..!! فال  يجد األقصي   بيان  قيدس   تصي  عتييي التصيرفاق الت اقديية و  ي تيك 

أحد أن ي طيي ألحد. وأي   تم يجرؤ عت   ثل هذا األ رم يبون ب ن أ  ك بقتيم وشيطف  يورة 

ئرة النياس عتييي. اإل راء  ن ال صحف الشريف. ف  تي  حض جحود وهراء   ي دو أن يثير ثيا

 أ ا  ورة اإل راء فتبق  في  ييين ال صاحف إل  يوم الدين.

وقيام شارون ب داه ية ال  يجد األقصي  فيي ذليك الييوم ال شيؤومم و يط الحيرس الحبيو ي 

الذي  وده بي باراكم بان أ را يت دى التحيدي ال  يبري وال يا يي إلي  التحقيير اليديني والقهير 

بيياراك طييابورا  يين الشييرباء يضييم ألييف خييائن  يين صيينف الجنييرال ال قائييدي. ولييو أن لشييارون و

ال رن ي بيتان بانوا  جنيدين  جهي ين ب  رفية الشيين بييق وال و ياد لبيي يوق يوا ثيورة النياس 

 ب د ذلك ل ا ا تطاعوا أن يوق وا ثورة أصغر تت يذ فت طيني في البيد. 

أن ال  ؤولين اإل رائيتيين ليم ييروا فيي  داه ية شيارون ال  يجد هل نقول إن  ن ال دهش 

أي خطأ؟ ولم يروا في ت خير باراك الحرس الر  ي ل يت  طرييق تتيك ال داه ية أيية   يؤولية؟ 

هل نقول إن  ن ال دهش أن ينبري بن عا ي فور ت جر ثورة الد اء فيي اليبيد ليقيول إن بو يع 

دنيس ال  جد بوا طة صانع ال ذاب  شيارونم ت يرض يا ر عرفاق أن يوقف ال نفم ي ني إن ت

 عت  شريك ال يم أن ي ار  إل  إ الة آثار ذلك الدنس بيديي وعت  ح ابيم وإ  لم ي د شريبا؟

هل ي قل أن تبون عقول هؤ ء الناس عت  هذا ال  توى  ين الب ياطة فيتنيوا أن بو ي هم  

 ييي  قصييودا وتا ريييا و ت قييا عتيييي بييين ا ييتغباء النيياس ببيييم بهييذا؟ بييي. فال داه يية بانييق ع

الجنييرالين التييذين ينقصييه ا الت يييي  ال يا ييي وب ييد النتييرم ولبيين  يين ال ؤبييد أن لييديه ا بحبييم 

 هنته ييا الحربييية فبييرة با تيية عيين آلييية إعييداد خطييط ال  تييياق ب قييد اتها ونتائجهييا. وقييد  ييبق 

م ب يد فشيل ق ية با يف دي ييدم ل راجع صح ية أن تحدثق عن رؤية األجهي ة ال يرية اإل يرائيتية

حييول الخطيية التييي يت ييين اتباعهييا إلجبييار ال ت ييطينيين عتيي  القبييول بيياإل يءاق ال رفوضيية. لقييد 

عرض شارون ن  ي عت  باراك لتقيام بالبادرة التيي اختييرق بخبيث إلثيارة الشيار  ال ت يطينيم 

ييال الجنيرال بياراك ووجيد و ن ثم  فتتا  ح ام الدم اليذي  يي قف تتيك اإلثيارةم وقيد أثيار ذليك خ

خطة حقل الشوك جاه ة في األربان لتحريك القيواق و حاصيرة ال نياطق ال ت يطينية باليدباباقم 

و ع ذلك تحيدثق األخبيار عين ذهابيي بن  يي إلي  زرفية ال  تيياق لتطيوير الخطية وإدارة ع تيياق 

ال وقيف أ يور ليم القتل بن  ي. و ا  ال هذا الدو ف دائيرا دون توقيفم حتي  ب يد ا طيرأق عتي  

 تبن في ح بان شارون وباراك. وعت  رأس هذه األ ور تحرك الشار  ال ربي.

إنها ال رة األول  التي يتحرك فيهيا الشيار  عتي  هيذا النحيو  نيذ عقيود طويتية  ين ال  يان. 

وقيد بييان حجيير ال اويية فييي ال يا يياق األ ريبييية طيوال تتييك ال قييود بيتم أن يياس الشييار  ال ربييي 

نية تحربيم وفرض اإلذعان عتي  األنت ية وهيي    ولية عين شي وبها. و  بيد أن وإجهاض إ با

فرييييق صيييان ي القيييرار األ يييريبيين اليييذين ت نييييهم ال صيييتحة األ ريبيييية أو م وييييرون أن تبيييون 

ال صال  اإل رائيتية تاب ة لت صال  األ ريبيةم ينترون إل  التطوراق األخيرة بقتقم ويقدرون ـ 

هم ووفقا ل نطقهم الخال ـ أن الطريقية التيي تصيرف بهيا شيارون وبياراك ولو بينهم وبين أن  

أضافق   ييدا  ين ال شياعر ال يتبية تجياه األ يريبيين فيي ن يوس شي وف ال نطقية ال تيئية أصيي 



بال شاعر ال تبية. وأن اإل رائيتيين وأتباعهم في أ ريبا   يقتصدون في اإلن اق  ن جيف دافيع 

 ة األ ريبية.الضرائف األ ريبي والخ ين

أ ييا فريييق صييان ي القييرار األ ييريبيين الييذين ت نيييهم ال صييتحة اإل ييرائيتية أو م وي ييخرون  

ال صال  األ ريبية  ن أجل الرؤية وال صتحة اإل رائيتيةم في شك أنهم يقتتون  ن خطيورة أيية 

دون حربة وتاهرة احتجاج عربيةم ويوصيتون الحقيائق إلي  الج هيور األ ريبيي  قتوبيةم وي ت ي

عتيي  شييببة وا يي ة  يين أعضيياء البييونغرس ال  ييولين صييهيونيا يحربييونهم بأصيياب هم ليح تييوا 

اإلدارة األ ريبية عت  عدم انتهاج  يا ة   تقتة عن ال يا ة اإل رائيتية في ال نطقية ال ربيية 

 واإل ي ية.

نيف ب بف هيذا ال رييق ال  ييطر تصيدر ج افيا عين اإلدارة األ ريبيية تصيريحاق اإلدانية لتجا

ال ت طيني ولتيرئيس ال ت يطيني ولت  ياوض ال ت يطيني. وتحيق  تتية هيذا ال رييق ييتبتم بياراك 

 عن عدم وجود شريكم وعن الحاجة إل  شريك آخر. 

 ف اذا  تبون ال اقبة ب د هذا بتي؟ 

اآلثار ال ت و ة حت  اآلن تتتخل في ثورة حجارة ش بية عا ة في فت طينم وتهديد جيدي 

التي وض ق تحق حالة طواريء قصوى في الختيج. وبتتاه ا تبت يان  تيياراق  لتقواق األ ريبية

الدو راق التي تدف ها الخ ينة األ ريبية وبتتاه يا قابتتيان لتيدخول فيي أطيوار جدييدة أبثير عن يا 

 وأو ع  دى وانتشارا. 

أ ييا التقييو ق واإلشيياعاق التييي أخييذ ال  ييت ربون ال د و ييون يو عونهييا فييي  ييياق خطييط 

الن  يييةم وزايتهييا بييث ا نق ييام وال رقيية فييي الصييف ال ت ييطينيم وا ييتغيل التييواهر  الحييرف

ال تبية في األداء لتتحريض عت  نيو   ين ا  يتن اف اليداختيم فتيم يأخيذها النياس عتي   ج يل 

 الجد والصدق. 

ولبن الوهم الذي  ال في الحقيقة هو الوهم بأن باراك ي بن أن يبيون شيريبا فيي ال ييم أو 

يختتف أدن  اختيف عن شارون ونتنياهو. فال ت طينيون هم اليذين ليم يجيدوا ـ عتي  اليرزم أني 

  ن تنا  تهم ـ شرباء  ن البداية وحت  اليوم!! 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 



 


