
 في غمار األسبوع الثالث من االنتفاضة

 هل آن األوان لتقف القمة الرباعية والقمة العربية أمام الحقائق الجديدة؟!

 

أحدثت االنتفاضة الفلسطينية الجارية، التيي هيي انتفاضية األ ايث الثانيية، ايدمة يةربائيية 

نتظارهيياإ هنةييا  وييية فييي أعاييا  األميية العربييية وعمقةييا اعسيي مي، نجمييت عنةييا اييحوة طييال ا

احوة الشارع والجماهير المغيبة الغائبة منذ أربعين سينة تقريبيا، حتيث ذهبيت الظنيون ن ظنيون 

الخاوم الدوليين المسيطرين ن هلث أنةا تعاني غيبوبة الموت، هثر  مع األجةيةة البوليسيية وهثير 

 الحرو  األهلية التي استنةفت دماءها وسممت معنوياتةا وتريتةا ب  حراكإ 

غير أن انتظام مثل هذه الاحوة في  نوات تنقل طا ة الجموع مين ةخمةيا وشييلةا التلقيائي 

العاطفي هلث ميادين الفعل والمثابرة وتحقيق التغيير المجيد،، هيو الشييء اليذ، يعيول عليي  بعيد 

أن تشر  يل أرض ماءها وتعود وتيرة الحياة اليوميةإ وهذا الشيء هيو اليذ، يعميل لي  خايوم 

حسا ، فما هن يستيقظوا بدورهم من و ع المفاجأة حتث يسارعوا هلث محاولية تفريي   األمة ألف

محتوى الشحنة بعدة أسالي  أو بواسيطة عمي ء ميريبين ال يعيرف أحيد يييف يظةيرون فيريبيون 

الموجة ثم يحرفونةا عن المسار ويحولونةيا هليث الخي ء، بيل ربميا حولوهيا عييا ميا أراده لةيا 

 حياتإاألبرياء أاحا  التض

 دون ميابرة  

هييذه م حظيية أولييية حييول الاييحوة والحضييور الجميياهير، الغاضيي  فييي العييالم العربييي ميين 

عدوان االحت ل علث المسجد األ اث ومن وحشية استخدام  وات االحيت ل ترسيانتةا العسييرية 

ضد العر  أهل فلسطينإ هن احوة األمة احوة مبارية، تجيء شيفاء لايدور  يوم مينمنين ليم 

دوا ثقتةم بأمتةم يوما، وال نفضوا أيديةم من انتمائةمإ لقيد أعياد اليدم الفلسيطيني الةييي هليث يفق

األمة هحساسةا الجمعي بوحدة  ضييتةا ووحيدة ماييرها، مثلميا جسيد المثيال اليذ، تعرفي  األمية 

عن تاريخةا، مثال الثورة علث الظلم واجتراح الفعل النبيل المشرف مةما غ  الثمنإ فةل يميين 

للواليات المتحيدة وهسيرائيل معيا، أن تقيرأا الحيوادث التيي انيدلعت فيي فلسيطين والمنطقية  يراءة 

حقيقيية دون مييابرة، أم أنةميا سيتظ ن أسييرتي النظييرة الغبيية التيي يغشييةا الطميع واالسييتةانة 

 باألمة العربية، وهي النظرة التيي أدخلتةيا المحافيل الايةيونية فيي أمريييا هليث وةارة الخارجيية

 األمرييية فأابحت جةءا من العقيدة األمرييية في السياسة الخارجية؟

نحن هنا ال نقاد استرجاع و ائع انحياة الواليات المتحدة األمرييية عسيرائيل وهنفا ةيا ميال 

دافييع الضييرائ  األمرييييي علييث هييذا المشييروع االسييتيطاني الغربييي، ووضييعةا ترسييانة األسييلحة 

ف جنراالت الحر  اعسيرائيليين، فينحن معتيادون عليث ذليك يلي ، األمرييية المتطورة تحت تار

وليا في  جديد منذ يان شعار حم ت التبرع عسرائيل في نيويورك )ادفيع دوالرا تقتيل عربييا ! 

وليننييا نتحييدث عيين  يييام هسييرائيل بعدخييال مجموعيية ميين المفيياهيم هلييث عقييل النخبيية األمرييييية 

فيييير السييليم وتقييدير المو ييف تقييديرا اييحيحا، ال بمقييياا السياسييية، لتجريييدها ميين االتييةان والت

الحق والعدل والمنطق ن فنحن نعرف أن السياسة تدور حول الماالح ال حول المثيل واألخي ـ ن 

 ولين بمقياا الماالح األمرييية نفسةاإ

 هسرائيليون أيثر من اعسرائيليين



ي روع األمييريييين أن األميية لقييد أدخييل اعسييرائيليون وجماعيياتةم فييي الواليييات المتحييدة فيي

العربييية مفيييية بحيييث ال يمييين أن تتحييرك وال أن تيييون لةييا هرادة موحييدةإ وأدخلييوا فييي روعةييم 

أيضا أن الماالح األمرييية مضيمونة بفضيل عمي ء ميةروعين فيي مفاايل بعينةيا هنيا وهنياك، 

إ بيدءا مين وأن خير سياسة في المنطقية هيي سياسية ضير  القيوى التيي ترفيع رأسيةا أوال بيأول

عبد الناار والنااريين، مرورا باعس ميين وأية  وة فعالة تبشير بتشيييل وةن محليي يعتيد بي  

عالمييياإ وبليي  ميين اسييتحيام هييذه النظييرة فييي العقييل األمرييييي المرييية،، أن جييور  تينيييت مييدير 

المخييابرات المريةييية األمرييييية، أفاييح فييي معييرض اسييتخدام الضييغوط علييث الفلسييطينيين أثنيياء 

مفاوضات يام  ديفيد، عن رنية أمرييية تقول هن ))منطقة الشرـ األوسيط بشيعوبةا وحيدودها 

 غير ثابتة، بل  ابلة للتغيير  إ 

ال يسييتغر  أحييد هذا  لنييا هن اعسييرائيليين يوجةييون هلييث األمييريييين دعاييية توجيةييية تاييور 

يلية عين العير  وباللغية العر  باورة أسوأ بيثير من الاورة التي تتحدث بةا اعذاعية اعسيرائ

العربيةإ فبينما يحرص اعسرائيليون علث فبرية برامج تتحدث عن )التعاون بين العر  واليةود 

في التاريخ ، وبينما يتحدثون عن )شرـ أوسط جديد تتعياون فيي  شيعو  المنطقية لميا فيي  خيير 

ريييق الاييحافة المنطقيية ، فييعن الدعاييية الاييةيونية التييي تييرو  فييي الواليييات المتحييدة عيين ط

والسينما واليت  ومحطيات التلفةييون وغيرهيا تايور العير  بوايفةم مةربيي مخيدرات وتجيار 

س ح وهواة هرها  ووحوش جنا وعنفإإ الخإ ومطلو  بالتيالي  يتلةم أو عليث األ يل نبيذهمإ 

ففي حالة محاولة التقر  من العر  تيمين المايلحة اعسيرائيلية فيي تميييع العيداء العربيي وفيي 

سا  مواطيء أ دام ليدى اليدول العربيية النفطيية خاايةإ وفيي الحالية الثانيية تيمين المايلحة ايت

اعسرائيلية في تألي  أمرييا واسيتخدام هميانياتةيا الجبيارة ضيد المسيتقبل العربيي دون نظير هليث 

الضييرر الييذ، سييتمنث بيي  ع  ييات الواليييات المتحييدة مييع العييالم العربيييإ لقييد  يييل ل مييريييين هن 

  أعجة وأحط من أن يتجاسروا علث الما بالماالح األمريييةإ ومع أن ل مريييين عيونا العر

ينظرون بةا وعقوال يعقلون بةا فيعنةم ليم ييدريوا أن بقياء المايالح األمريييية فيي عافيية طيوال 

الو ت الماضي ليا دلي  علث القبول أو الموافقة من جاني  الشيعو  التيي حسيبوها  طعانيا مين 

هن األمريييين لم يفةموا نفسية المنطقة جيدا، ولم يعرفيوا أن أعيدادا وشيرائح متةاييدة  الماشيةإ

من العر  تنضم يل سنة هلث سابقيةم الذين تجرعوا، ولو بمرارة متناهية، ع  ة االحتيار التيي 

تنة  الشريات األمرييية بموجبةا احتياطيات النفط العربيي، وليم يسيتطيعوا هط  يا أن يتجرعيوا 

 رار الواليات المتحدة علث ترييع العر  أمام الر  اعسرائيلي!! ها

 سيناريو األجةةة اعسرائيلية

لقد خي  العالم العربي ظنون اعسرائيليين واألمريييين معاإ فةا هو الشيارع العربيي يتحيرك 

حرييية مفاجئييةإ وجييدير بالييذير أن معلومييات شيياعت منييذ بعييض الو ييت عيين سيييناريو أعييده  ييادة 

األمن اعسرائيليون، بعد ما انتةث منتمر يامي  ديفييد هليث ميا انتةيث هليي ، وبحسي  نيص أجةةة 

ذليك السيييناريو يجيير، تةييييج الفلسييطينيين أوال، ثييم يتعرضييون لاييدامات ومييذابح مروعيية، ليييي 

يضييطر القييادة الفلسييطينيون للتو يييع علييث الشييروط التييي لييم يقبلييوا التو يييع عليةييا سييابقا إ وال 

ن مداهمة شارون للمسيجد األ ايث المبيارك ن فيي خطيوة معيدة ومخططية مسيبقا يستبعد المرء أ

باالتفاـ مع باراك وتحت حراسة آالف الجنود ن يان بمثابية خطيوة أوليث فيي هيذا السييناريو، ثيم 

جاءت المذابح خطوة ثانيةإ لين من المنيد أن مخططي هذه المنامرة اعجرامية لم يتو عيوا أبيدا 

 بي بثقل  هلث الساحةإ أن ينةل العالم العر



لقيد تجيياوة النياا فييي العيالم العربييي ةميين اليردة الييذ، أشياع فييي  بعيض السياسيييين وبعييض 

الاحفيين ذو، االرتباطات المعروفة أن القضيية الفلسيطينية عي ء عليث التنميية وعليث التطيور 

العيالم  الديمقراطي ل  طار العربية، وأن الفلسيطيني تياجر ال اياح   ضييةإ وتجياوة النياا فيي

العربي ةمن الردة الذ، اور في  البعض أن ما يفرـ العر  هو أيثر مما يجمعةيم وأن الشيارع 

لمختلفيية بعييدما سيقطت تجييار  الوحييدة واحييدة بعييد العربيي ال يجييد  ضييية تجتمييع عليةيا األ طييار ا

األخييرى بالسيييتة المفاجئييةإ لقييد ذابييت هييذه الترهييات يييأن لييم تييين، وبييرةت الرابطيية القومييية 

والعقيدية بيامل تجليةا فعذا هناك مظاهرات شبابية في يل عاايمة، وحمي ت تبرعيات، وبيانيات 

اء ويتيا ، وعيرائض ممةيورة باليدم نقابات وأحةا  ونواد وجمعيات، واعتاامات فنانين وشعر

من جميع ألوان الطيف السياسي في الب د العربيةإ وتحيدث اليثييرون حيديثا واعييا عين مقاطعية 

بضائع الخاوم و طع الع  ات مع بعثاتةم الدبلوماسيةإ وسوف ياع  هعيادة هيذا الميارد اليذ، 

اييالح أن تييدوم فييي الييب د انطلييق ميين القمقييم هلييث حاليية الجمييود والمييوات التييي أراد أاييحا  الم

العربية هلث األبدإ ونحن ال نبال  في ميدى اعنجياة المتو يع  ريبيا نتيجية لةيذه المبيادراتإ بييد أن 

 اييير النظيير وحييده يجةييل أن مخاضييا  ادمييا ولييو بعييد حييين سيييلد شيييئا مختلفييا عيين الحاضيير 

 المرفوض، حاضر القمع والمةانة والعجة وتلطيخ اليبرياء والظلم المبينإ 

 ضعف حساسية مةمن  

أمييا منسسيية القميية العربييية فظلييت ن يالعةييد بةييا ن ضييعيفة التحسييا بمييا تفييور بيي   لييو  

الشعو ، مقيدة بقييود خارجيية تيبيل أييديةا وأ يدامةا، مرتةنية لحسيابات واعتبيارات ال تسيتطيع 

ليث الدعية التخفف منةا، ممثلة للعجة و لة الحيلة والخوف من األجنبي وهيثار الراحية واعخي د ه

في القاورإ وهال النعقد اجتماعةا منيذ الييوم التيالي لمداهمية شيارون المسيجد األ ايث أو الييوم 

التييالي للجمعيية التييي أطلييق فيةييا اعسييرائيليون النييار علييث الماييلين  بييل أن ينتةييوا ميين تسييليمة 

 الا ةإ 

ولو يانت خيار   نحن لسنا مع المةايدين الذين يحبون أن يسمعوا من القمة اليلمات اليبيرة

الوسع والطا ة ولو لم يعقبةا عمل، وال مع الذين ينتظرون من القمة أعاجيي  األفعيالإ فاليلميات 

ب  رايد يانت وما ةالت داء من أدوائنا في تاريخنا الحديثإ هنما ننتظر من القمة مبادرة تتيافيأ 

عن مواجةة ما البيد مين مع هميانياتةا دون منا اة ودون خوف يند، هلث شلل اعرادة والعجة 

 مواجةت إ 

 علث مفرـ طرـ  

ونعود هلث السنال الذ، طرحناه في البداية : هل سيقرأ األمريييون واعسرائيليون ميا حيدث 

ويحدث في األراضي المحتلة وفي العالم العربي  راءة احيحة؟ هل سييون لديةم أدنث اسيتعداد 

 ة الجديدة؟ ععادة النظر في سياساتةم علث ضوء هذه القراء

سيييتو ف علييث اعجابيية عيين هييذا السيينال اتجيياه المنعطييف ومفييرـ الطييرـ الييذ، تقييف علييي  

 المنطقةإ وسييون اعسرائيليون نادمين في جميع األحوالإ

لقد استنفذت الواليات المتحدة فرص ابتةاة تناةل من الفلسطينيين لايالح اعسيرائيليين يميا 

ون في وسعةا هرسال دينيا روا أو ميادلين أولبراييت استنفذت ابر الشعو  العربيةإ ولن يي

لتضعنا في فراشنا من جدييد وتقيص علينيا حدوتية الدبانيةإ ولين يعيود فيي وسيع بياراك أن يبعيث 



بجلعاد شير لي  أو داني يياتوم لييجا نبضينا ميرة بعيد ميرة حيول ايي  جدييدة تحميل المضيمون 

 المرفوض نفس إ

حسم الرأ، والتارف، هميا بشين حير  تايفية ضيد  اار األمر اآلن يستدعي بطبيعت  حتما

الفلسطينيين، يموت فيةا من يموت، وينةح من ينةح، وينا  فيةيا اعسيرائيليون حايميا عميي  

لةييم يعييالج شييعب  المييثخن بييالجراح بالنييار والبييارودإ وهمييا بيياالعتراف للفلسييطينيين باالسييتق ل 

لتعامل معةيم بوايفةم أنيدادا ال رعاييا تحيت وهعادة الحد األدنث من أراضيةم وحقو ةم لةم، ثم ا

 االحت لإ 

 لماذا سييون األمريييون واعسرائيليون نادمين في الحالين؟ 

ألن السيييناريو األول سييتنجم عنيي  حيير  عاييابات لييم يسييبق لةييا مثيييل، ينضييم هلييث موجيية 

بية، وتسيتخدم فيةيا ال جئين الفلسطينيين الجدد فيةا عدد ال يعلم ب  هال الل  من شبيبة الب د العر

علييث نطيياـ واسييع وسييائل حربييية هليترونييية وشييعاعية وايياروخية وغيرهيياإ ويلمييا اسييتخدم 

اعسرائيليون طيرانةم ضد  واعد الفدائيين، انةالت التبرعات من يل ميان عليةاإ وسوف تتميية 

أيثير  تجربة القتال المفترضة باستيعابةا لدروا الفشل والنجاح السابقة، ويخوض غمارها جيل

هحاطة بالعلوم من الجيل الذ، سبق إ ومن الاع  التنبن بالمدى الةمني الذ، يمين أن يسيتغر   

  تال من هذا الطراة ويذا التنبن باآلثار السياسية التي ستترت  علي  ه ليمياإ 

أمييا السيييناريو الثيياني، أ، االعتييراف للفلسييطينيين باالسييتق ل، فسييوف ينييدم اعسييرائيليون 

م يوافقوا علي  منيذ البدايية ويتجنبيوا الخسيائر واليدمار اليذ، لحيق بةيم بسيب  عنيادهمإ ليونةم ل

هضافة هلث أن تيلفة هعادة  طعان المستوطنين والمتةوسين اليمينيين هلث حجمةم سيتيون تيلفية 

 منثرة في مجتمع يالمجتمع اعسرائيليإ

 عناد ب  طائل 

ت عادتةم، بحييث يت فيون جبريية الخييارات سيحاول اعسرائيليون أن ييسبوا الو ت يما جر

الحاسمة التي تيلفةم غاليا، وينفذون ما يريدون علث مراحيل، تياريين لعبية المفاوضيات المعلقية 

في الةواء تمضيي هليث ميا ال نةاييةإ فةيم يعرفيون عين العير  فيوراتةم وانيدفاعاتةم ومبيادراتةم 

ون علييث جييا النييبض أوال، فييعذا وجييدوا الحماسييية التييي ال يطييول مييداها، ولييذلك دأ  اعسييرائيلي

 مقاومة شديدة عمدوا هلث تأجيل الموضوع من تا، هلث أن تبرد الةمم، ثم أعادوا اليرة الحقاإ 

ال شك أنةم هيم اليذين أوعيةوا ن عليث نحيو مباشير أو غيير مباشير عين طرييق األميريييين ن 

ين العيام لةيئية األميم المتحيدةإ بحضور الوسطاء الدوليين المختلفين هلث المنطقة، بمن فيةم األم

وذلك بغرض هعادة الوضع النميوذجي اليذ، يناسيبةم هليث ميا ييان عليي ، أ، هليث حالية ال حير  

وال سلم، وال استق ل وال احت ل، وال مفاوضات وال  طيعةإ وهم الذين ضغطوا من أجل عقد 

لجعييل هييذا األخييير غييير ذ،  ميينتمر القميية الربيياعي لقطييع الطريييق علييث ميينتمر القميية العربييي أو

موضوع أو غير ذ، جدوىإ وميع ذليك يانيت الشيروط التيي اشيترطوها لحضيور القمية الرباعيية 

من العجرفة والا فة بحيث يخيل لمن ال يفةمةيم أنةيم مرغميون عليث اليذها  وأنةيم فيي غنيث 

 عن هذا الةم يل إ 

ه التمثيلييات، علميا بيأنةم يسايرهم األمريييون في هذه المناورات، ويقومون بدورهم في هيذ

بييدأوا يستشييعرون خطييورة الةلييةال الييذ، يمييين أن يطيييح بماييالح يبييرى لةييم، علييث الييرغم ميين 

 وجود أساطيلةم في مياه الخليج و واعدهم البرية فوـ أراضي إ



وجريا علث األسلو  األمرييي ن اعسرائيلي بعلقياء التبعية تيارة عليث عياتق الطيرف المقابيل، 

ثغييرات فييي تييدابير األميين، سييارع األمريييييون هلييث توجييي  أاييابع االتةييام هلييث  وتييارة علييث وجييود

الشبح المسمث أسامة بن الدن، وباشروا طبعا بدراسة التيدابير األمنيية الخااية بقطيع األسيطول 

األمرييي في الخليج لتطويرها وتحسيينةا وتعقييدهاإ ويبيدو حتيث اآلن أنةيم لين يفييروا أبيدا بيأن 

األول واألهم في حالة القلق والسخط والثورة التي تعيشيةا المنطقية، وأني   سياساتةم هي السب 

ييفي أن يتافح اعنسيان وجيوه المتظياهرين فيي عواايم المنطقية لييي يعيرف ميا ينطيو، عليي  

 المستقبل من احتماالتإ

 في ناف المسافة 

لحييم بحييث والمطلو  من القمة العربية في حال انعقادهيا أن تفيير جييدا فيي تغييير منياهج ا

يلتقي الراعي مع الرعية في منتاف المسافة ويقر الراعي بأن االستناد هلث جماهير شعب  أيثر 

ضمانا من االستناد هلث هرادة األجنبي إ ولن يتحقق هذا التغيير هال باع  ع عن عسف البيوليا، 

 ييينإ وبعبداء  در من اعرادة العربية المشترية المنهلة لقول )ال  في وج  األمري

هن عددا ال يسيتةان بي  مين النياا أايبح يتحيدث عين مسينولية النظيام العربيي اليراهن فيي 

حماييية هسييرائيلإ ونحيين ال نريييد أن ننسييث أن الحفيياظ علييث القييدر الممييين ميين التماسييك الييداخلي 

واع ليمي أيبر ضمان لنجياح المواجةية السياسيية وايراع اعرادات ميع األجنبيي والمحتيلإ وميا 

 ل في العقل الذ، يستوع  االنفعال، وفي األمل الذ، يغل  اليأاإةلنا نأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


