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»الصحیفة«ألمیر موالي ھشام ل ا

أنا شاھد على أن االنتخابات الفلسطینیة كانت ھي األكثر شفافیة في العالم العربي

فافیة في شثرابات األكخاالنتت بفلسطین قبل أیام ھيرإن االنتخابات التشریعیة التي جمشاھموالي ر قال األمی
ھ، بقدر ما ئید. وقال إن فوز حماس لم یفاجحالحزب الوابة سقوطثبم“فتح”كة رتبر ھزیمة حالعالم العربي. واع

طینیینسة للفلدض بالمنطقة ھي إقامة دولة واحرع على األئأن المعالجة تفرضھا الوقاى فاجأه حجم الفوز. ویر
نتھاء من مھمتھ ضمن وفد االرة بعدش، مبا“الصحیفة”ي أجرتھ معھ ذا االستجواب، الذیلیین . في ھئواإلسرا

جھا ئھا ویحلل نتائارعن أجواء االنتخابات وظروف إجامشموالي ھدثدولي لمراقبة االنتخابات المذكورة، یتح
الدولي.و الصعید المحلي واإلقلیمي وتداعیاتھا وانعكاساتھا على
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المحیطة فروظكانت الكیف األخیرة.الفلسطینیة ریعیةات التشباالنتخالمراقبةترركازكرمكنت ضمن وفد 
لفلسطینیة؟اضي اراألبكم تمھمب

یمكن أن أقول إن عملنا كمراقبین جرى في ظروف جیدة. وقد وفرت السلطة الفلسطینیة كل الشروط التي تساعد 
على المراقبة. وتلقینا منھا مساعدات شھورا قبل یوم االقتراع. وان كان ھناك تقصیر فھو كان منا كمراقبین ولیس 

بجمیع األحزاب المشاركة في االنتخابات، بینما ھذه ءن السلطة الفلسطینیة. ففي مثل مھام المراقبة ھذه، یتم االلتقام
بحماس. فمركز كارتر أمریكي الجنسیة، وحماس تضعھا الوالیات المتحدة األمریكیة في قائمة ءالمرة منعنا من االلتقا

. التنظیمات التي یعتبرھا إرھابیةنع أیة منظمة أمریكیة من التعامل معالمنظمات اإلرھابیة، والقانون األمریكي یم
ر تنبش11فوضع حماس الیوم ھو بمثابة وضع منظمة التحریر الفلسطینیة قبل اتفاقیات أوسلو، وان كانت تداعیات 

اس.الیوم تفرض قیودا أكثر مما كان علیھ األمر في السابق. ولذلك، لم یكن في إمكاننا أن نلتقي حم

؟بأغلبیة المقاعدي سیفوزذن الحزب الیسمیة بینكم وبرسمیة، ألم تجر لقاءات غیررا عن اللقاءات الذھ
كرت. ولكن التقینا خالل یوم االقتراع بمكاتب التصویت وعند ذلم تكن بیننا وبین حماس اجتماعات رسمیة، بسبب ما 

ج.ئفرز النتا

؟اإلسرائیلیینینالمسؤولدأحتقیت بوھل ال
سنة. 20الذي كنا نجتمع فیھ بالقدس الشرقیة بشیمون بیریز، الذي أعرفھ منذ نعم، وبالصدفة. فقد التقیت بالفندق
.تحدثت معھ ودار بیننا حوار مطول

؟تراعقفیھا االمريواء التجعاینت األكیف 
، حیث كانوا حریصین سن التسییلقد وقفنا على مسؤولیة عالیة من قبل الفلسطینیین. وتبین أنھم على درجة عالیة م

بجمیع توجھاتھم على تجنب العنف، ونجحوا في أن یقدموا صورة جیدة عنھم أمام المجتمع الدولي. واألكید أن الكیفیة 
التي مرت بھا االنتخابات ستكون لھا نتائج مھمة بالنسبة لمستقبلھم والكتساب حقوقھم، وكذا بالنسبة لحیاتھم الیومیة.

یة مخالفة خالل مھمتكم؟ألوا جألم تس
األصواتزعاینتھا. لقد واكبت عملیة فرمحطة من محطات االقتراع التي15شخصیا، لم أسجل أیة مخالفة في 

ومساعدیھ یتسمالمشرف على الفرزأن تسجل أیة مخالفة، حیث كان عملبأحد المكاتب لمدة خمس ساعات دون
ممثلو المرشحین جمیعھم علیھا بدونة، وأمضىغالمحاضر بدقة بالوكتبت باحترافیة عالیة. كان كل شيء یدون،

ومحطات التصویت.التي كانت سائدة في باقي مكاتباعتراض أو احتجاج. وھذه األجواء ھي

اددخلوا عھینمرت بھا ھذه االنتخابات الفلسطینیة، ھل یمكن أن نقول إن الفلسطینیي بحسب األجواء والكیفیة الت
دیدا؟ج

ي بعد تجرسطینیین. فھذه أول انتخابات فلللة بالنسبةغلنظر عن النتیجة، فإن ھذه االنتخابات لھا أھمیة بالبغض ا
رع لشااألب، أصبح ھناك فراغ یشعر بھ اغیابأب لجمیع الفلسطینیین. فمع بمثابةالذي كان تیاسر عرفاغیاب 

ارسة لمممتحمسا ووال یبدیشغل الوظیفة لكنھعلى رأس السلطة الفلسطینیة، ئیسالفلسطیني. صحیح أنھ یوجد ر
رعیة التاریخیة الشجواء التي طبعتھا، أن تنتقل من واألخابات، بالظرفیة التي جرت فیھا تناالالقیادة. وبإمكان ھذه 

مؤسسیة.و الة بیریزمیة إلى الشرعیة الشعلكاا/ والرمزیة

ابات التي تجري بباقي بلدان العالم العربي؟كیف یمكن أن تقارن بین االنتخابات الفلسطینیة واالنتخ
عتبر االنتخابات الفلسطینیة أكثر االنتخابات شفافیة في العالم العربي. ففي باقي البلدان العربیة، نكون أمام شیئین: أ

عقد صفقات جانبیة بین وإما. “بلطجیة”وقع بمصر التي شھدت تزویرا وأعماالإما التزویر المفضوح، مثل ما 
زاب والدولة قبل الدخول لالنتخابات .األح

؟كة حماسرا كاسحا لحزنحت فومتائج االنتخابات التي نلقیت تكیف 
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ت بحجم الفوز..ئأنا شخصیا، لم أفاجأ بفوز حماس، بقدر ما فوج

لماذا؟
ي نالتي تعاألن مقدمات ھذه النتائج كانت تظھر لي منذ سنوات. فقبل ثالث سنوات، كنت كتبت عن المشاكل الھیكلیة 

النتخابات اتح. ولذلك، لم تكن الیوم نتائج ھذه فمنھا السلطة الفلسطینیة، والمشاكل التنظیمیة التي كانت تضعف حركة 
مفاجئة لي.

أوا جافھم لم ینال إقنحماس) حیةیس المكتب السیاسي لحركئر(شعل د مبھ خالصرحا مع م،إذن،ھل تتفق
ا؟ن خططوا لھھم ھم منألج،النتائب

لفلسطیني یعتبر أن حركة فتح ومنظمة التحریر الفلسطینیة لم تكونا في ابرأیي، أظن أن حماس فازت، ألن الشعب 
مستوى إدارة المفاوضات، ویعتبرھما فشلتا، بعد أن لم تصل السلطة الفلسطینیة، بعد أكثر من عشر سنوات على 

یون. فالمستوطنات مازالت تتوسع، واألراضي مازالت اتفاقیات أوسلو، إلى النتائج التي كان ینتظرھا الفلسطین
تصب، والمنطقة مازالت تعیش الحرب والتقتیل ... الخ. كل ھذه األوضاع یحملھا الفلسطینیون إلى السلطة وفتح. غت

ن.یینیشأن الداخلي لحیاة الفلسطلإلدارة ایئالسق باتھام السلطة بالفساد والزبونیة والتدبیر لالسبب الثاني یتع

؟يبالتصویت العقابالنتائج أال یقود ھذا التحلیل إلى تفسیر ھذه 
إنھ تصویت احتجاجي. وأضیف سببا ثالثا یساعد في تفسیر نتائج االنتخابات، وھو نجاح حماس في إقامة شبكات 
التضامن االجتماعي على األرض، عبر مؤسسات خیریة تلبي بعض حاجات المواطن الفلسطیني التي فشلت السلطة 

في تلبیتھا.

؟ومن أین لھا بتمویل مثل ھذه المؤسسات
فخصوم حماس سیقولون إن مصادر تمویل ھذا العمل التضامني تأتي من إیران وسوریا، وحماس تقول بسیط،شيء 

إنھا تأتي من تبرعات المحسنین. السبب الرابع الذي أفسر بھ فوز حماس ھو محاربة إسرائیل للسلطة الفلسطینیة. فقد 
.غإسرائیل ھیاكل السلطة، وبذلك ساعدت حماس على ملء الفراحطمت

فسھا.نفتح ةكرحبتتعلق ب ابأسكلذكك ھنا
طبعا، ھناك مشاكل أخرى ذات صلة باألزمة الداخلیة لحركة فتح. لقد أتیحت لفتح فرصة تاریخیة، بالرغم من أنھا 

ل فرصة ممارستھا للسلطة لوضع آلیات غن تستجاءت في ظروف غیر مریحة بسبب محاربة إسرائیل لھا. فبدال من أ
إلدارة الشأن العام، قامت بوضع أسس دولة مخابرات على النمط الشرقي. فھناك ما ال یقل عن ودیمقراطیةشفافة 

% من میزانیة السلطة كانت تنفق على ھذه األجھزة. وبدال من 65خمسة أجھزة أمنیة كل واحدة تراقب األخرى. و
لطة مسؤوال یساءل ویحاسب، وجد الفلسطینیون أنفسھم أمام زعیم، بالمعنى الشرقي كذلك .أن یكون رئیس الس

؟ھنا، عرفات،تقصد
ل ءنھ لم یكن یتصرف كرئیس منتخب یسا، باعتباره قائدا ورمزا، فإ1996نعم ، فعرفات إذا كان قد ربح انتخابات 

ینازعھ في أھمیتھ التاریخیة، ولكن المشكلة تكمن في لفظ، وان كان ال أحد لویحاسب، بل كزعیم بالمعنى التقلیدي 
ھیمنة ب، ھناك سبب آخر یرتبط للسلطةلسبب الذي یرتبط بطبیعة ممارسة فتح اممارستھ للسلطة. وباإلضافة إلى ھذا 

بدال من بقوا بالداخل، و أضیفت إلى ھذه المعضلة ھیمنة الجیل القدیم على األجیال الشابة. والقادمین من المنفى على
من حل المشاكل بالحوار و النقاش خالل مؤتمر تتداول فیھ جمیع مكونات الحركة، لجأت قیادة فتح إلى حلول 

وحیدة، وتمریرھا بوضع مروان البرغوثي المعتقل بسجون ترقیعیة، و إلى الھروب إلى األمام بفرض الئحة انتخابیة
ا.ھأسرإسرائیل على

.دد المقاعدعمن%50شكل إال تم ال ئلكن القوا
الالئحة، تساھلوا في الترشیح الفردي بالدوائر.تھا لكي یحلوا المشاكل التي أثار
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ي؟والدوليالمستوى اإلقلیمىلك تداعیات فوز حماس علتبدوكیف
بمثابة أسلمتھا. وقد جاء فوز حماس لیؤكد ما مقرطة المنطقة ھيدبالنسبة ألمریكا، ھذا الفوز برھان قاطع على أن 

بھا أحمدي نجاد، ومصر التي كان سیفوز فیھا اإلخوان المسلمون زبق أن ظھر ببلدان أخرى، مثل إیران التي فاس
، بعد فشل القوائم األمثلةالذي مورس ضدھم في عدد من الدوائر. ویمكن تقدیم العراق كذلك ضمن ھذه لوال التزویر

أحزاب قریبة من اإلسالمیین. فھذه المعادلة، أي الدمقرطة التي كانت تفضلھا أمریكا، مثل قائمة إیاد عالوي، وفوز 
الوالیات المتحدة األمریكیة في تبني نفس الخطاب تساوي األسلمة، أصبحت تضع أمریكا في مأزق. بالتأكید ستستمر

ون إلى الدیمقراطیة، كیفما كانت نتائج االنتخابات. ولكنھا ستناقض ذلك على أرض الواقع، حیث لن تكالذي یدعو
متحمسة للدیمقراطیة. فخطابھا یتناقض الیوم مع مصالحھا. ومن المحتمل أن تنتقل من التناقض إلى السكیزوفرینیا.

في ظل صعود اإلسالمیین بالمنطقة، كیف یبدو لك موقع الیسار العربي؟
ع أن یطرح بدیال. و الیسار أتیحت لھ فرصة في الستینات و السبعینات. مشكلتھ أنھ روج لحداثة مزیفة، و لم یستط

لما وصل إلى الحكم لم یكن مقنعا، ألنھ انبنى، كما قلت، على حداثة مزیفة. فھو لم یقنع، و لم یتمكن من تأطیر 
الجماھیر.

ي؟السیاسدالمشھذاھفي ظلیة طیمقرادالىتصل إلتستطیع بلداننا أنفكیسھ ھوفالذي یطرح نالسؤال 
، أنا مازلت متشبثا بأطروحتي، ینبغي إدماج الحركات اإلسالمیة في الحقل السیاسي. ھناك فرق بین بصفة عامة

اإلدماج واالحتواء. فاالحتواء سیفرغ الحركات من قواعدھا وسیدفع بھا نحو حركات إسالمیة أكثر تشددا وسیجعل 
قوانین لعبة واضحة لدى ة، وفي إطارس سلیمسمن الحركات التي تم احتواؤھا ھیاكل جوفاء. أما اإلدماج على أ

. واألمل ھو إدماج ھذه ون لھ نتائج في صالح الدیمقراطیة. إن االحتواء سیؤجل األزمة فقطفیمكن أن تكالجمیع،
الحركات، ألن دخولھا العمل السیاسي سیجعلھا تحتك بواقع إدارة الشأن العام وبتلبیة متطلبات المجتمع وحاجتھ إلى 

البراغماتیة السیاسیة.ما سیدفع بھا ذلك نحوالحریات. وھذا 

ارضة؟المعىھا ستنتقل إلنالحكومة وأفيركشاتھا لن نإعالن أىالنتائج إلرھور ظعت فتح فورسا،برأیك،ذالما
، ظلت 1968. وھي انتكاسة بمثابة سقوط الحزب الوحید. فمنذ حھذا الموقف كان رد فعل، بعد الصدمة التي تلقتھا فت

في موقع المتحدث باسم الشعب الفلسطیني، وظلت منظمة التحریر الفلسطینیة التي تھمین علیھا فتح الممثل فتح 
الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني. لذلك، فإن تلك المواقف التي أعقبت ظھور النتائج تعبر عن انفعال لحظي، أكثر 

.بر عن االختیار الذي ستتبناه فتحمما تع

ق؟ا المأزذأن یقوموا بھ لمواجھة ھ،حماسبعد فوز،نیلسطینیفالىعلذيما الفي نظرك،
في رأیي، على الفلسطینیین أن ینتقلوا من المقاومة المسلحة إلى مقاومة أخرى. فالعملیات االنتحاریة التي تستھدف 

11ما بعد ھاجسھالمدنیین تخلف تأثیرا سلبیا على قضیة الفلسطینیین، خاصة في ظل مناخ دولي یسیطر علی
.رشتنب

؟ىرالمقاومة األخن موع ھذا النضخوینلسطینیفإمكان التظن أن بوھل 
یظھر أن شروط ومقومات ھذه المقاومة األخرى غیر متوفرة الیوم بفلسطین. فمثال من یطالبون بھذا النوع من 

. لھم قاعدة واسعة بالمجتمع، لیست ، وان كانوا یتمتعون باحتراميالبرغوثالنضال، أمثال حنان عشراوي ومصطفى 
. ثم إن إسرائیل نفسھا ستقوم بكل ما في إمكانھا لمنع ھذا النوع من المقاومة نتخابات األخیرةوقد تأكد ذلك في اال

السلمیة، ألنھ خطر علیھا. فھي ترید العنف، إذ كلما استمرت العملیات االنتحاریة، یسھل علیھا أن تقدمھا إلى العالم 
الفلسطینیة الثانیة، نجد أن إسرائیل ھي التي أقدمت على التصعید وسلطت إرھابیا. ففي االنتفاضةباعتبارھا عمال

قناصتھا على المتظاھرین سلمیا. فھي ترد على أزمة بخلق أزمة أكبر، وذلك حتى ننسى أساس المشكل الذي ھو 
االحتالل.
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؟ع إذنضأین یتجھ الوىوال
تفرضھا الظروف والوقائع على األرض. وھي إقامة دولة واحدة للشعبین. كل الحلول صعبة. ولكن ھناك معالجة

االحتالل بھذه وھذه فكرة طرحھا إدوارد سعید، وتمت مھاجمتھ من قبل اإلسرائیلیین والفلسطینیین. فإذا استمر
ویطلبون آنذاك ، فأي حل یمكن أن یكون أمام الفلسطینیین ؟ قد یأتي یوم، لن یجد فیھ الفلسطینیون أرضا، الطریقة

االندماج في الدولة اإلسرائیلیة. والنتیجة، في ھذه الحالة، ستكون ضد اإلسرائیلیین، ألن الفلسطینیین أقوى على 
رافیة ھي نقطة ضعف إسرائیل. لذلك، ظلت إسرائیل تترقب أیة أزمة إقلیمیة لتتخلص غرافي. فالدیمغالمستوى الدیم

د فكرت إسرائیل في األردن كوطن بدیل للفلسطینیین، ثم ترقبت فیما بعد من أكبر عدد ممكن من الفلسطینیین، فق
.الحرب في العراق

ى ھا إلتعودیھ جتوى صت علروحاكة.الشرفيھا ترغب نأى ید علأكالتإلى عت حماس رساج، النتائتھرظا مدبع
؟وقفالمذاھسرتفكیف فتح.

زا فومجلس التشریعي. لقد كانت تنتظر اللبیة مطلقة في غأم، یعطیھا الحجن أن حماس لم تكن تتوقع فوزا بھذا أظ
تكتفي بحقائب سمسؤولیة في الحكومة، فكانت الحتى إذا كان یمكن أن تتحمل ویسمح لھا بالدخول إلى البرلمان، 

بین توزیع األدوارسیتمإسرائیل. وبھذا السیناریو، كان معجتماعي، حتى ال تتواجھ مباشرة االوزاریة تتعلق بالشأن 
.فتح وحماسوأبو مازن 

؟قومات ذلكمعلىروفتتال أ؟ ھادلوحمة حكوالتشكیل ن یمنع حماس مما الذي 
العتبار. فبسبب اي أخذه بعین غھناك معطى ینبوحكومة الفلسطینیة المستقبلیة. النھ من الصعب التكھن بطبیعة ا

نھا تقود حماس في المیدان. أللشخصیات الجدیدة، رفون جیدا ایعقیادات حماس، فإن المھتمین ال لاستھداف إسرائیل 
لوطنیة الفلسطینیة. الشخصیات نفسھا في الساحة الكیفیة التي ستعرف بھا ھذهاقلیال من الوقت لنرى ن ننتظرأوالبد 

ا ي الحكومة، فإنھ یصعب علیھفحتى إذا افترضنا أن فتح لن تشارك فكال آخر یتعلق باألجھزة األمنیة. مشثم إن ھناك 
ة مرتبطة مباشرة بفتح، وھي امتداد لھا.زقل السیطرة على األجھزة األمنیة إلى حماس، فبعض ھذه األجھتنأن 

؟حماسنتیجة على ه الذھ ھرضستفالذي الوضع وما ھو
ھذه النتائج ستفرض على حماس أن تقوم بقرارات سیاسیة براغماتیة، سواء اتجاه مسلسل السالم مع إسرائیل أو 

لشعب الفلسطیني. وھذا سیشكل تحدیا بالنسبة إلیھا. فبالنسبة للشعب الفلسطیني، وسواء شاركت فتح في اتجاه ا
الحكومة أم لم تشارك، فإن حماس ستكون أمام تحد یرتبط بالنمط المجتمعي الذي ستسعى إلى إقامتھ من خالل 

الحقل الدیني والحقل السیاسي داخل العالقة بین ممارسة السلطة وسن القوانین. فحماس حزب إسالمي، وستواجھ
المجتمع. وستكون بذلك أمام امتحان ممارسة الدیمقراطیة واحترام االختالف داخل المجتمع. التحدي الثاني الذي 
ستواجھھ حماس سیكون اتجاه إسرائیل، ویتعلق باستعمال العنف ضد المدنیین أو المقاومة بالعملیات االنتحاریة، 

ئیل في الوجود. فحماس، إلى حد الساعة، ال تعترف بإسرائیل. الیوم، تقول إنھا مستعدة وباالعتراف بحق إسرا
، وتوقیف االستیطان، واالعتراف بدولة فلسطینیة 1967ھا الرجوع إلى حدود لللھدنة، بالمعنى اإلسالمي. وتشترط

. وھنا، 1967الرجوع إلى حدود على قدم المساواة مع إسرائیل. وفي المقابل، فإن إسرائیل لیست لدیھا الرغبة في
المأزق الذي یلوح في األفق.

.ئیلياإلسرا-الفلسطینيالصراع ى حماس علزاعیات فودودنا إلى تھذا یق
ماتیة أم ستختار المواجھة المفتوحة؟ غالسؤال الذي یطرح على حماس ھو ھل ستتجھ، كما قلت، نحو مواقف برا

خر (اإلسرائیلي). ھل ستتبع إسرائیل خط اللیكود المتطرف أم ستختار ونفس السؤال مطروح كذلك في المعسكر اآل
لنزوع نحو اموزع بین النزوع نحو التطرف أو الخط المرن الذي یتبناه الیسار التقلیدي اإلسرائیلي؟ فكال الطرفین

البراغماتیة .

خر؟اه اآلجة اتردلمبایقوم بان علیھ أالذيالمعسكر، ما ھوكرظنيف
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عن الھرولة نحو إسرائیل التي تنعلترتیب البیت الفلسطیني، وستماألولىحماس ستتفرغ في المرحلة في رأیي،
دكانت تطبع النخب الفلسطینیة السابقة، مما سیضع الكرة في الملعب اإلسرائیلي. فإذا أبقت إسرائیل على التشد

وإذاأن تتخلص من مواقفھا التي عھدت بھا. اللیكود المتشدد، فإن حماس لن تستطیع تمرار في التشبث بموقفسباال
مواقف ىینعكس علسفإن ذلك باراك،أظھرت إسرائیل نوعا من االعتدال واللیونة وتبنت الخط المعتدل لیھود 

.حماس

؟حماسىل علدتلمعاياإلسرائیلقف المورثسیؤكیف و
االعتراف بإسرائیل .سیوفر لھا الظروف لالتجاه نحو البراغماتیة. وقد یكون ذلك مقدمة نحو

؟ون ضمن المواقف المعروفة للیكودرید الذي أسسھ شادخل مواقف الحزب الجدھل ت
، ولكن في لباس جدید. فما قام بھ شارون، لحد اآلن، ھو أنھ سھلدیمثل موقف اللیكو“كادیما”شارون أو حزبھ 

قیت وفیة لخط اللیكود الذي یستند إلى موقف مواقف اللیكود وسیاساتھ. فسیاسة شارون بقعلى اإلسرائیلیین تسوی
، ال یمكن أن یقوم األساسعقائدي مفاده أن األرض ھي أرض شعب إسرائیل وأرض كتابھ الثوراة. وعلى ھذا 

أنھ ال یقبل ، فإنھ مستعد لكي یقوم بتنازالت. صحیحسبة للیسار الذي یمثلھ حزب العملاللیكود بأي تنازل. أما بالن
ومع الوصول إلى ربیةغ، ولكنھ مع االنسحاب من أغلبیة األراضي الموجودة بالضفة ال1967د الرجوع إلى حدو

رئاستھ. والمشكل مقترحات كلینتون في آخرموقف یكاد یقترب منالقدس وحول حق العودة. إنھ معاتفاق حول
باراك. سببھ سقطت حكومة یھودفبالفلسطینیون وال اإلسرائیلیون.بھ ھذا الموقف ھو أنھ ال یقبلھ الالذي یصطدم

لعمقافشارون، إذن، یتبنى في فشلت مفاوضات كامب دیفید.بھ. ولذلك،ھیستطع إقناع شعبكما أن عرفات نفسھ لم
مثل االنسحاب من غزة، یقوم بمبادرات أحادیة الجانب،. فھو، مثال،دبلوماسیةبمھارة موقفا متشددا، ولكنھ یسوقھ

، فلكي انسحب من غزةیقوم بأیة تضحیة. فعندمابتضحیة. والواقع انھ لم یكنلدولي بأنھ قامأمام المجتمع اللظھور
یقدم على نفس المبادرات، یخلي ، الستمرفي ممارسة الحكمربیة. ولو استمرغیحكم القبضة على الضفة ال

بأنھ یقوم الدوليجتمع ، ویوھم المإستراتیجیة، ویتمسك بأخرى ذات أھمیة إستراتیجیةمستوطنات یعتبرھا غیر 
ح لشارون بتنفیذھا، ھي االستمرار في بناء الحائط لعزل ، لو سماإلستراتیجیةبتضحیات. والنھایة المنطقیة لھذه 

الفلسطینیین عن اإلسرائیلیین، ووضع الفلسطینیین أمام األمر الواقع. ففي اعتقاد ھذه النظریة، فإن استعمال العنف، 
الجدار العازل. ءستھدف بدقة الفلسطینیین وراسیبات الجویة، سیكون ذات فعالیة ألنھبالتوغل العسكري أو الضر

، في نھایة المطاف، حل غیر واقعي.اإلستراتیجیةولكن ھذه 

ستجوبھ: محمد حفیظا


