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  سمير صراص: إعداد
  حتوالت جارية يف معسكر السالم اإلسرائيلي

  

نعرض فيما يلي املواقف واآلراء السياسية الرائجة اآلن يف صفوف ما يسمى 
معسكر السالم اإلسرائيلي، الذي يتألف من قوى وجمموعات برملانية وغير برملانية 

ونركز على القوى . تصنف أنها تنتمي إىل يسار وسط اخلريطة السياسية اإلسرائيلية
 –ل الداعم ملسيرة التسوية الفلسطينية والتيارات الرئيسية التي شكلت مركز الثق

اإلسرائيلية وفق مفهوم أوسلو، ونحاول تبيُّن مواقفها الراهنة منذ فشل مفاوضات 
ولعل ما يستدعي مثل هذه . كامب ديفيد وطابا واندالع االنتفاضة الفلسطينية

 تراجع مكانة هذا: احملاولة بروز بضع ظواهر اقل ما يقال فيها إنها الفتة للنظر
املعسكر على الصعيد السياسي الداخلي خالل العام ونصف العام املاضيين، وانحسار 
حضوره يف ساحة العمل السياسي خالل هذه الفترة احلرجة، والتي ارتفعت فيها حدة 

، األمر الذي 1967اإلسرائيلية إىل درجة غير مسبوقة منذ سنة  –املواجهة الفلسطينية 
شطة قوى السالم، على اختالفها، ال تغييبها أو احلد كان يقتضي، نظرياً، تكثيف أن

  .منها
، نقطة 2000يوليو / شكلت حمادثات قمة كامب ديفيد، التي عقدت يف تموز

التحول يف مواقف هذا املعسكر، أو بتعبير أدق يف مواقف جمموعات كبيرة منه، إذ 
ما تسرّب عن بدأت تراجع نفسها وتعدل مواقفها يف ضوء ما أعلن بشأن املفاوضات و

ولذا كان ال بد من العودة . املواقف الفلسطينية التي طرحت من قضايا احلل النهائي
إىل ما حدث يف تلك احملادثات وتكوين صورة للمواقف الفلسطينية، كما نُشرت 

  ■.وفُسرت وُفهمت يف اجلانب اإلسرائيلي
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سرائيلي الرسمي تبنى معظم القوى التي يتألف منها معسكر السالم املوقف اإل
الذي عبّر عنه رئيس احلكومة يف حينه، إيهود براك، والناطقون بلسان احلكومة والوفد 
اإلسرائيلي إىل قمة كامب ديفيد، الذي حمّل اجلانب الفلسطيني املسؤولية الكاملة عن 

ومل يناقش معسكر السالم املقوالت التي رددها هؤالء، والتي . فشل املفاوضات
بحت شعارات تبناها ورددها عدد كثير من قادة هذا املعسكر أنفسهم، سرعان ما أص

ومل يقم قادة معسكر السالم . بل أخذوا يبنون مواقفهم من التسوية على أساسها
الكثير من تفصيالت  2001بمراجعة جدية ملواقفهم حتى بعد أن نشر يف صيف سنة 

رسمية وصحافية، دولية ما جرى يف كامب ديفيد وطابا، من قبل جهات رسمية وشبه 
وحملية، أمثال روبرت مايل، مساعد الرئيس األميركي لشؤون الشرق األوسط وعضو 
جملس األمن القومي، الذي كتب باالشتراك مع حسين آغا، املطلع على شؤون 

تضمنت " نيويورك تايمز"اإلسرائيلية، مقالة يف صحيفة  –املفاوضات الفلسطينية 
 1(.اإلسرائيلية الرسمية عن مسار املفاوضاتمعلومات مناقضة للرواية  نُشرت  كما )

يف الصحافة اإلسرائيلية أيضاً بضعة مقاالت شككت يف الرواية اإلسرائيلية الرسمية، 
. وألقت باملسؤولية عن فشل املفاوضات على كال اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

واستندت هذه املقاالت، بصورة خاصة، إىل حتليل املقابلة املطولة التي أجراها 
 –الوفد اإلسرائيلي املفاوض يف حينه، شلومو بن  الصحايف آري شفيط مع رئيس

عامي إىل عدة تفصيالت  –، والتي تطرق فيها بن "هآرتس"عامي، ونشرت يف صحيفة 
ردد بن عامي يف هذه املقابلة االتهامات التي وجهت . مل يتم اإلعالن يف شأنها سابقاً

اجات مضللة، وأطلق إىل اجلانب الفلسطيني، وبنى على املعلومات التي أوردها استنت
تبين : "ومما قاله. أحكاماً تعسفية ضد الوفد الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية

أوسلو كان بالنسبة إىل عرفات ستار تمويه هائالً مارس ويمارس من ] اتفاق[لنا أن 
خالله ضغطاً  سياسياً، وإرهاباً بجرعات متعددة، وذلك كي يقوض صميم فكرة 

عامي أن يكون اجلانب الفلسطيني قدم أي اقتراح  –ونفى بن    )2(."نالدولتين لشعبي
. ال يوجد على اإلطالق اقتراح فلسطيني مضاد: "مضاد رداً على املقترحات اإلسرائيلية
عامي إىل حد اتهام اجلانب  –وذهب بن ) 3."(مل يكن هناك اقتراح قط، ولن يكون

ة الذهنية الفلسطينية نفسها تقف حائالً الفلسطيني بالالعقالنية، ليستنتج أن التركيب
يف الواقع ] يف القمة[ولذا كان ما حدث . براك رجل كاريزماتي، عقالين: "دون التسوية

لقاء بين رجل يبحث عن تسوية عقالنية وبين رجل يتحدث باألساطير ويجسّد 
ي عقالين أن واليوم أعتقد أنه ال يمكن ألي زعيم إسرائيل.... هذا اللقاء مل ينجح. أساطير
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يف كامب ديفيد كان من الواضح أنه .... يتوصل، يف لقاء كهذا، إىل تسوية مع عرفات
ال يبحث عن حلول عملية، وإنما كان تفكيره منحصراً يف موضوعات ] عرفات[

لذلك، يف ].... احلرم القدسي الشريف[حق العودة؛ القدس؛ جبل الهيكل : ميثولوجية
نك ال تتقدم يف املفاوضات ألنك، يف الواقع، تتفاوض مع نهاية العملية، تفهم فجأة أ

  ) 4(."أسطورة
عامي، يف هذه املقابلة، أحكاماً تشكك يف صدقية اجلانب  –وأطلق بن 

، وإنما هو "ليس شريكاً "الفلسطيني وأهدافه احلقيقية، إذ اعتبر أن الرئيس عرفات 
؛ ونفى أن يكون "يهدد سالم الشرق األوسط وسالم العامل"و" خطر استراتيجي"

عايش معها على الفلسطينيون صادقين يف اعترافهم بإسرائيل، ويف رغبتهم يف الت
إنه، .  إن تنازل عرفات إلسرائيل يف أوسلو كان تنازًال شكلياً: "أساس دولتين لشعبين

إنه ال يوافق على فكرة . من ناحية خلقية ومبدئية، ال يعترف بحق إسرائيل يف الوجود
ولذا فإنني أستنتج أنه ربما يكون قادراً على أن يصنع معنا تسوية . دولتين لشعبين

لكنه يف أعماقه ال يقبلنا، ال هو وال احلركة  –وهذا أيضاً مشكوك فيه  –موقتة جزئية و
ليست مسألة . إن املسألة ليست مسألة مناطق يف مقابل سالم.... الوطنية الفلسطينية

هل يوجد اعتراف فلسطيني بحق دولة يهودية : ما نواجهه هو السؤال. منطلقات مدريد
  )5(."زء من العامل أو الديمقراطية يف الوجود يف هذا اجل

  
  رؤية إسرائيلية 

  لالقتراح الفلسطيني املضاد

عامي عن املفاوضات استنتاجات  –استخلص بعض احملللين من رواية بن 
مغايرة، وخصوصاً يف ضوء التفصيالت الكثيرة التي كشف النقاب عنها من مصادر 

لسطينية التي قدمت ونعرض يف هذا السياق صورة للمقترحات الف. دولية وإسرائيلية
خالل مفاوضات كامب ديفيد وطابا، كما رسمها كتّاب إسرائيليون ينتمي بعضهم إىل 

ويتبين من هذه الصورة أن ما جرى يف تلك . معسكر السالم، من زاوية إسرائيلية طبعاً
املفاوضات مل يكن سراً بالنسبة إىل اإلسرائيليين، على األقل منذ الصيف املاضي، 

فقد . ملن يرغب معلومات كافية لبناء مواقفه على أسس أكثر موضوعية وأنه توفرت
رأى جيروم سيغال، الباحث يف مركز الدراسات الدولية واألمنية يف جامعة مريالند، 

تتضمن تفصيالت "عامي  –، أن مقابلة بن "هآرتس"يف مقالة كتبها يف صحيفة 
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قتراح جتاوز املوقف طرح يف املفاوضات، وأن اال" حمددة عن اقتراح فلسطيني
 –، إذ إن بن 194ورقم  242الفلسطيني املبدئي املستند إىل قراري جملس األمن رقم 

يوضح أن الفلسطينيين ابتعدوا، من نواح أساسية للغاية، عن مواقفهم "عامي 
االستهاللية، على الرغم من ترددهم الطويل يف التخلي عما يعتبرونه املستند القانوين 

  )6(."لباتهمالدويل ملطا
ووصف سيغال العرض الذي طرحه اجلانب الفلسطيني يف مفاوضات كامب 

عامي على النحو  –ديفيد وطابا، استناداً إىل املعلومات التي وردت يف مقابلة بن 
  :التايل

من % 97,66اقترح الفلسطينيون أن تنسحب إسرائيل من  يف مسألة األرض، ■
األراضي، األمر الذي من شأنه أن يسمح إلسرائيل بضم مناطق حتتوي على أغلبية 

كما اقترحوا، . التي اقترحها كلينتون% 80املستوطنين، حتى لو بأعداد أقل من نسبة 
  . سبة واحد إىل واحديف مقابل األراضي التي ستضم إىل إسرائيل، تبادالً لألراضي بن

وبحسب سيغال، يشكل هذا االقتراح الفلسطيني عرضاً مضاداً حقيقياً يتخلى 
  .من أجل السماح إلسرائيل بتهدئة أغلبية املستوطنين 242عن نظرتهم إىل القرار رقم 

وافق الفلسطينيون على عدم انسحاب إسرائيل من كل  يف مسألة القدس، ■
 1967ا بجميع األحياء السكنية التي بُنيت بعد سنة القدس الشرقية وعلى احتفاظه

وبحسب سيغال، يشكل القبول بالسيادة اإلسرائيلية على . حتت السيادة اإلسرائيلية
  .جزء رئيسي من القدس الشرقية تنازالً واضحاً جداً من وجهة النظر الفلسطينية

انسحاب تخلى الفلسطينيون عن مطالبتهم ب فيما يتعلق بالبلدة القديمة، ■
إسرائيلي كامل، ووافقوا على أن تتمتع إسرائيل بالسيادة على احلي اليهودي، بما يف 

  .ذلك احلائط الغربي
، تمسك الفلسطينيون ]احلرم القدسي الشريف[ فيما يتعلق بجبل الهيكل ■

بمطالبتهم بالسيادة الفلسطينية، لكنهم أبدوا رغبة يف الدخول يف اتفاق رسمي يقضي 
م بحفريات من دون موافقة إسرائيل، أي أنهم قبلوا عملياً بفكرة السيادة بعدم قيامه

  .العمالنية املشتركة
أصر الفلسطينيون على إدراج حق العودة كأحد  يف مسألة الالجئين، ■

اخليارات املطروحة أمام الالجئين، إالّ إنه يبدو أنهم قبلوا بمبدأ حصر حق العودة يف 
ن موقفي الطرفين ظال متباعدين جداً بالنسبة إىل ارقام وعلى الرغم من أ. عدد حمدد

  .العائدين، فإنه يبدو أنه تم التخلي عن مبدأ حق العودة الالحمدود
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من الصعب أن نفهم سبب اعتبار "واستنتج سيغال، يف ختام مقالته، أنه 
االقتراح الفلسطيني، الذي يسمح ملعظم املستوطنين  بالبقاء، ويسمح لألحياء 

ية بالبقاء يف القدس الشرقية، ويقبل بالسيادة اإلسرائيلية على احلي اليهودي اليهود
يف البلدة القديمة واحلائط الغربي، ويوافق على أن تتمتع إسرائيل بحق النقض على 

 –احلفريات، ويقبل من حيث املبدأ أن العودة إىل إسرائيل ال يمكن أن تكون الحمدودة 
وحقيقة أنه تم التوصل إىل هذا . ين على تدمير إسرائيلإنه دليل على تصميم الفلسطيني

اإلصرار على أن تلبية  –االستنتاج تدل على مشكلة دائمة يف طريقة تفكير الكثيرين 
مطالب السياسة اإلسرائيلية هي املعيار للحكم على ما إذا كان اقتراح فلسطيني ما 

  )7(."يشكل عرضاً حقيقياً إلنهاء الصراع
وعرض موشيه عميراف، عضو معسكر السالم، والذي شغل منصب رئيس طاقم 
اخلبراء التابع لرئيس احلكومة، إيهود براك، فيما يتعلق بشؤون القدس، صورة مشابهة 

 –لتلك التي رسمها سيغال للموقف الفلسطيني، ووجه النقد إىل كل من براك وبن 
بصورة جزئية "مب ديفيد عامي كونهما قدما املعلومات عما جرى يف قمة كا

وتبريرية، وبالغا يف توجيه نقدهما ونقمتهما إىل الرئيس عرفات، وساهما يف بلورة 
إجماع إسرائيلي جديد يلقي باملسؤولية عن الفشل على عاتق شخص واحد فحسب، هو 

عامي تتضمن معلومات عن  –وأضاف أن مقابلة بن  )8(."رئيس السلطة الفلسطينية
د مبلور وواضح، فهي تكشف تفصيالت دقيقة جداً عن خطة عرض فلسطيني مضا

احلدود، والقدس، : سالم فلسطينية جتاه القضايا املركزية الثالث يف املفاوضات
والالجئين، وأن املوقف الفلسطيني إزاء كل من هذه القضايا اجلوهرية كان مياالً إىل 

  )9(.احلل الوسط
ة بضعة كتب من تأليف مسؤولين كما نُشرت يف إسرائيل خالل األشهر املاضي

سابقين اشتركوا يف املفاوضات، أو كتّاب كانت لهم صلة وثيقة بها، وساهم مؤلفوها، 
فمثالً، احملامي غلعاد . كل من وجهة نظره، يف توضح ما جرى خالل املفاوضات

شير، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس احلكومة يف عهد إيهود براك، وكان عضواً 
يديعوت "اإلسرائيلي املفاوض، يذكر يف كتاب نُشرت فصول منه يف صحيفة يف الوفد 
وعلى لسان كل من روبرت مايل وداين يتوم، أن الرئيس عرفات أبدى   )10(،"أحرونوت

% 8موافقته، خالل األيام األوىل من قمة كامب ديفيد، على أن حتتفظ إسرائيل بمساحة 
استجابتها لشروط فلسطينية معينة من أراضي الضفة الغربية، يف مقابل % 10 -
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ولعل ذلك يدل على أن املوقف الفلسطيني كان يعبر عن مرونة كافية . بشأن القدس
  .الختبار حدود املوقف اإلسرائيلي من خمتلف القضايا

مقابلة الفتة للنظر مع مناحم كالين، املستشار " معاريف"كذلك نشرت صحيفة 
عامي، تناولت كتاباً جديداً أصدره عن  –السياسي السابق للوزير شلومو بن 

ويف هذه املقابلة أدىل كالين، الذي كان مكلفاً إعداد أوراق . املفاوضات بشأن القدس
العمل يف مسألة القدس خالل قمة كامب ديفيد، بمعلومات خطرة عن حقيقة مواقف 

قال يل من احملتمل أن براك، كما : "ومما قاله كالين. براك يف فترة مفاوضات طابا
قبل بضعة أسابيع يف لندن، وعلى الرغم من أنني ال أشكك مطلقاً يف رغبته الصادقة 

؛ "يف التوصل إىل تسوية مع الفلسطينيين، مل يكن ينوي التوصل إىل اتفاق يف طابا
هل قال لك رئيس احلكومة، . هذا أمر مثير للدهشة: "وعندما سأله الصحايف مستغرباً

"  مفاوضات طابا وهو يعلم سلفاً أنه ال ينوي توقيع اتفاق؟إيهود براك، أنه ذهب إىل
مل أذهب إىل طابا كي أتوصل إىل اتفاق، وإنما كي ': لقد قال: ".... أجاب كالين قائالً

لكن مل . أعرف ما إذا كان عرفات مستعداً التخاذ قرارات صعبة، وتبين أنه غير مستعد
  )11(."'ابايكن لديّ نية التوصل إىل قرارات حاسمة يف ط

وبينما انتقد كالين أداء كال الفريقين الفلسطيني واإلسرائيلي يف املفاوضات، 
عامي بشأن نيات  –أشار إىل أنه يختلف مع االستنتاجات التي أعلنها الوزير بن 

إنهم ال يتطلعون، بحسب رأيي، إىل تركيع إسرائيل أو احتاللها أو : "الفلسطينيين، وقال
من ناحية أساسية مل تتغير رغبة .... عامي يف هذا األمر –فق مع بن إنني ال أت. إهانتها

  )12(."وال يوجد لدى الفلسطينيين وسيلة إللقاء اليهود يف البحر. الفلسطينيين
  

  ظاهرة ردة
من مصادر متعددة رسمية وشبه رسمية وصحافية، معلومات ال  توفرت، إذاً،  

 –املفاوضات الفلسطينية  يستهان بها للوقوف على حقيقة ما جرى يف جوالت
اإلسرائيلية، لكن مواقف معسكر السالم بقيت، يف أغلبها، جامدة بل تراجعت عما كانت 

، أو ردة، "توبة"وانتشرت يف بعض أوساط اليسار ظاهرة . 2000عليه يف صيف سنة 
فالكثيرون من أعضاء اليسار عادوا . كثر احلديث عنها يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

وأعلنوا توبتهم على صفحات اجلرائد، وأصبحت مواقف " اإلجماع القومي"صف إىل 
باإلضافة إىل ذلك، أخذت تبرز يف مواقف . بعضهم من التسوية أكثر تشدداً من ذي قبل

بعض قوى اليسار اجتاهات جديدة مؤيدة حللول سياسية ال تضع يف حساباتها وجود 
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د صدقيته، وباتت تبحث عن حلول تطبق ، باعتبار أن هذا الشريك فق"شريك فلسطيني"
ويف اإلجمال، أصبح معسكر . من جانب واحد، من زاوية مصلحة إسرائيلية صرفة

  .السالم اإلسرائيلي أكثر تشرذماً من أي وقت مضى
هل كانت مواقف إيهود براك تعبّر : والسؤال املهم الذي يحتاج إىل إجابة هو  

الم؛ أي هل كانت قوى السالم متماثلة معه يف أيضاً عن املواقف احلقيقية ملعسكر الس
اجلوهر، وبالتايل مل تر ضرورة للطعن يف مواقفه، أو معارضتها، أو حتى مناقشتها؟ 

هل . بعض الصعوبة يف اإلجابة عن هذا السؤال يكمن يف غموض مواقف براك نفسها
أوسلو ] اتمفاوض[كان ينوي فعالً التوصل إىل حل متوازن للصراع، أم أنه كان يعتبر 

عملية إلمالء شروط التسوية على اجلانب الفلسطيني وإرغامه على توقيع صك 
االستسالم وإنهاء الصراع، وعندما قوبل بالرفض الفلسطيني عمد إىل نسف 

  املفاوضات؟
تمكن براك، منذ توليه زعامة حزب العمل، من السيطرة على عملية صنع القرار   

، "السالم واألمن"أنه الرجل الذي سيجلب إلسرائيل وحتت شعار . السياسي داخل احلزب
تمكن أيضاً من اإلمساك بجميع خيوط التسوية، وأدار املفاوضات بصورة مركزية 

وخالل هذه الفترة كلها اصطف معسكر السالم وراءه، ومل تصدر عنه مواقف . للغاية
  .خمالفة لسياسته

د أي سياسي أخطأ اجلميع يبدو أنه مل يوج: "يقول الكاتب الصحايف غابي شيفر  
يف اعتقادهم أنه ينتمي إىل يسار اخلريطة السياسية وساهم مثلما ساهم براك يف 

  )13(."إحداث تدمير كبير إىل هذا احلد يف هذا املعسكر
ومل تخل الصحافة اإلسرائيلية من إشارات إىل أن براك، الذي رفض اتفاق 

يف هذا الصدد يقول يحيعام فايتس، يف . أوسلو لدى توقيعه، مل يتغير من حيث اجلوهر
كرئيس حكومكة، رجع براك إىل الصيغة التي ": "معاريف"مقالة نُشرت يف صحيفة 

هدفه التوصل إىل تسوية، وإنما كشف  مل يكن. 'احلرب خدعة': كان يتبناها يف شبابه
براك ليس بيرس، وهو بالتأكيد ليس . لنا وللعامل بأسره] الرئيس عرفات[عورة 
  )14(."رابين
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  كامب ديفيد وطابا واالنتفاضة

كيف بدت مواقف معسكر السالم اإلسرائيلي من التسوية يف ضوء نتائج كامب ديفيد 
التي طرأت عليها؟ كما ذكرنا آنفاً، كان معسكر وطابا واالنتفاضة، وما هي التغيرات 

. السالم، يف جممله، يدعم اتفاق أوسلو، ويؤيد نهج براك يف إدارة مفاوضات التسوية
ومل يكن يطرح مشاريع أو خططاً حمددة تتطرق إىل التفصيالت الدقيقة، باستثناء 

 1967 اإلعراب عن تأييده حلق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير ضمن حدود
كما مل يكن موقفه من القدس واضح املعامل، على الرغم من أنه كان يؤيد . تقريباً 

بصورة عامة مواقف حزب العمل القاضية باالحتفاظ باملدينة حتت السيادة 
اإلسرائيلية، وضم املستعمرات واألحياء السكنية اليهودية التي أُنشئت حولها وفيها 

يأخذ الوجود الفلسطيني يف املدينة بعين ، وإيجاد حل عمالين 1967بعد سنة 
أمّا موقفه من قضية الالجئين الفلسطينيين فلم يكن يناقش على نطاق . االعتبار

  .لها" إنسانية"واسع، باستثناء تأييده إليجاد حلول 

ونظراً إىل أن . وضعت التطورات األخيرة مواقف معسكر السالم على احملك
الدقيقة للتسوية النهائية فقد بات لزاماً عليه أن املفاوضات انصبت على التفصيالت 

وبعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد وطابا انقسمت اآلراء . يدخل أيضاً يف التفصيالت
ويصف الكاتب الصحايف . داخل هذا املعسكر، وظهرت يف صفوفه اصطفافات جديدة

سالم إىل ثالث يف إثر االنهيار تفسخ معسكر ال: "دان مرغليت هذه االنقسامات بقوله
األوىل، كتلة صغيرة احلجم لكن كثيرة الصخب، استمرت يف تأييد كل نزوة : كتل

مل تتنازل عن استعدادها للسالم القائم على حل  الثانية، وهي األساسية،فلسطينية؛ 
وسط، لكنها فهمت أن عرفات رجل حرب، وبالتايل أبدت فطنة وأرسلت مندوبي حزب 

. الوطنية؛ وبين هاتين الكتلتين تقف شرذمة مهندسي أوسلوالعمل إىل حكومة الوحدة 
وضع الشرق األوسط على طريق السالم،  1993صحيح أن االتفاق الذي وقِّع سنة 

لكنهم يرفضون االعتراف بأن زمنه وىلّ يف اللحظة التي رفض عرفات وضع حد 
  )15(."للصراع على الرغم من سخاء حكومة براك

شارك املتحدثون بلسان معسكر السالم يف حتميل اجلانب الفلسطيني 
. املسؤولية عن فشل املفاوضات، وأخذت تظهر لغة جديدة يف خطابهم السياسي

فمثالً، يقول أحد املفكرين اليساريين البارزين، زئيف شطرنهل، يف مقالة نُشرت يف 
دما رفضوا تقديم اقتراح لقد أخطأ الفلسطينيون خطأً فادحاً عن": "هآرتس"صحيفة 
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، ومل يعترفوا بضم ]احلرم القدسي الشريف[حل وسط معقول بالنسبة إىل جبل الهيكل 
وارتكبوا خطأً أشد فداحة عندما مل يفهموا قيمة احملاولة التي . أحياء القدس القريبة

 كما فشلوا فشالً ذريعاً يف فهم ردة فعل. قادها إيهود براك القتحام الطريق املسدود
  )16(."اإلسرائيليين جتاه مسألة حق العودة

  
  حق العودة

بدا أن طرح اجلانب الفلسطيني لقضية حق العودة كان أكثر املوضوعات التي   
أثارت حفيظة اليسار، إذ أيد على الفور املوقف اإلسرائيلي الذي فسر هذا الطرح بأنه 

ذا حتى بعد أن نُشرت ومل يتراجع اليسار عن موقفه ه. حماولة مبيتة لتدمير إسرائيل
تفضيالت حمادثات طابا، والتي تردد أن الفريقين املفاوضين كانا خاللها قريبين 

فبناء على قول الكاتب الصحايف بن كسبيت، كانت . جداً من اتفاق بشأن حق العودة
النية متجهة إىل التعامل مع حق العودة على أنه حق فردي وليس حقاً جماعياً، وإىل 

. يَّر الالجىء بموجبها بين عدة بدائل، أحدها فقط هو العودة إىل إسرائيلوضع آلية يخ
وحتى هذا البديل كان مقترناً بشروط جتعل اختيار العودة إىل إسرائيل أمراً شبه 

  )17(.مستحيل
وقد حرص معسكر السالم على التعبير عن موقفه من قضية حق العودة قبل 

تمثل القوى والتيارات املركزية فيه  شخصية 34انعقاد حمادثات طابا، إذ نشرت 
إنهاء املفاوضات بروح إيجابية "بياناً موجهاً إىل القيادة الفلسطينية حثتها فيه على 

؛ وباستثناء تنويه مقتضب بأن املوقعين "وتوقيع مبادىء اإلطار التفاق السالم
مل يتطرق  ،"يكافحون منذ أكثر من ثالثين عاماً من أجل حل قائم على دولتين لشعبين"

إننا نعترف باحلاجة امللحة واحلقيقية إىل حل : "البيان إالّ إىل قضية حق العودة
. ونعترف أيضاً بدور إسرائيل يف املسؤولية عن خلق املشكلة. 1948مشكلة الجئي 

سيكون من حق هؤالء الالجئين العودة إىل وطنهم فلسطين، وإعادة تأهيل أنفسهم 
ننا لن نستطيع أبداً املوافقة على عودة الالجئين إىل جمال لكننا نود أن نوضح أ. فيها

من املمكن، فعالً، تقديم . دولة إسرائيل، ألن معنى ذلك سيكون تصفية دولة إسرائيل
حلول إنسانية شخصية فيما يتعلق بلم شمل العائالت يف إسرائيل، لكن عودة 

ير املصير للشعب الالجئين الفلسطينيين اجلماعية إلسرائيل تتناقض مع حق تقر
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هذا املبدأ، إىل جانب حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير، يشكل األساس . اليهودي
  )18(."اخللقي لالتفاق الذي سيوقع بين الشعبين

وكتب عضو الكنيست عن حركة ميرتس، ران كوهين، مقالة ربط فيها بين 
لعودة، معتبراً أن هذا تأييده إقامة دولة فلسطينية وبين تنازل الفلسطينيين عن حق ا

": ميراث األجداد يف املستوطنات"التنازل يوازي تخلي إسرائيل عن حق العودة إىل 
ليس يف قدرة أي يهودي يؤمن بالفكرة الصهيونية، باعتبارها أساسًا حلركة حترر 
وطني، الطعن يف حق الشعب الفلسطيني يف االستقالل ويف دولة خاصة به، ألنه يحق 

ولكن مثلما أن هدف . أن تنالوا بالضبط ما يحق لنا ولكل شعب آخر] نيينالفلسطي[لكم 
حتررنا الوطني هو استيعاب اليهود يف وطنهم، يف إسرائيل، هكذا تماماً ينبغي للشعب 

. ، وأن يُستوعب الفلسطينيون يف دولة فلسطين'حق العودة'الفلسطيني أن يتنازل عن 
يف املستوطنات، ستتنازلون أنتم عن حق ومثلما سنتنازل نحن عن ميراث أجدادنا 

وكما وجدت أنا . العودة إىل داخل إسرائيل، وإالّ فلن تكون هناك حياة ال لنا وال لكم
وطني وجنسيتي يف إسرائيل، سيجد كل فلسطيني يرغب يف ذلك وطنه وجنسيته يف 

  )19(."دولة فلسطين
املسؤول  واعتبر زئيف شطرنهل طرح اجلانب الفلسطيني قضية حق العودة

ليست االنتفاضة هي التي شلت اليسار، : "األول عن األزمة التي حلت بمعسكر اليسار
يجوز لنا االفتراض أن القيادة الفلسطينية مل . وإنما املطالبة الفلسطينية بحق العودة

  )20(."تخمّن، كما يجب، ردة الفعل اإلسرائيلية، ومل تفهم حجم اخلطأ
حتى أن تتحمل إسرائيل أية مسؤولية عن  ويرفض بعض أعضاء هذا املعسكر

": ".... جملس السالم واألمن"يف هذا الصدد يقول مئير باعيل، رئيس . مشكلة الالجئين
ليس يف إمكاننا استيعاب مليوينَْ عربي، . إنه غير واقعي. إنني أعارض حق العودة

جمت إسرائيل وعدا ذلك، فإن احلركة العربية هي التي خلقت مشكلة الالجئين عندما ها
  )21(."ولذا فإن املسؤول عنها هو الدول العربية. 1948يف سنة 

ولعل من أشد املواقف اعتداالً، التي جرى التعبير عنها يف معسكر السالم بشأن 
، وهو أيضاً "هآرتس"هذا املوضوع، ما كتبه البروفسور باروخ كيمرلينغ يف صحيفة 

مل شمل "د حمدود يف إطار برنامج مل يذهب إىل أبعد من املوافقة على عودة عد
فيما يتعلق بحق العودة، مل تطرح هذه املسألة كشرط بدءاً بمرحلة إعالن ": "العائالت

إىل جانب ذلك، كان واضحاً . املبادىء حتى بداية نسف احملادثات يف كامب ديفيد
على الصعيد الرمزي : للجميع أن من الضروري معاجلة مشكلة الالجئين على صعيدين
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ينبغي إلسرائيل أن تتحمل، على األقل، جزءاً من املسؤولية عن الكارثة الفلسطينية 
وعلى الصعيد . بصورة عامة، وعن وضع الالجئين الفلسطينيين بصورة خاصة

العملي، عليها أن تبدي استعداداً صادقًا، وحتى أن تبدأ يف القريب العاجل، وإن يكن 
. الالجئين، يف إطار مل شمل العائالت أساساًعلى مراحل، بإعادة عدد متفق عليه من 

بمن  –ومن جملة ذلك، على إسرائيل أن تدفع لالجئين تعويضات حقيقية عن أمالكهم 
كجزء من جمهود دويل إلعادة تأهيلهم، سواء  –فيهم الجئو الداخل، مواطنو إسرائيل 

  .يف الدولة الفلسطينية أو يف أماكن وجودهم
ن يف العودة إىل منازلهم األصلية قد طرح على جدول إذا كان حق الفلسطينيي"  

األعمال كموضوع سياسي ملموس، بعد أن رُسمت حدود إسرائيل وتمأسست ضمن 
يوينيو، فإن املسؤولية عن ذلك تقع على عاتق / حزيران 4حدود خطوط الهدنة قبل 

إن من . وحوّله إىل برنامج انتخابي سياسي 'حقنا التاريخي'ضوع   من فتح مو
لقد استل املفاوضون . يف استيطان اخلليل يعيد فتح مسألة يافا وحيفا 'حقنا'يفرض 

املطلق إىل املنازل والقرى التي يعلمون جيداً أنها مل  'حق العودة'الفلسطينيون طرح 
  )22(."تعد موجودة، رداً على االقتراحات واخلرائط الالمعقولة التي قدمت لهم

  
  املستعمرات

بناء املستعمرات يف األراضي احملتلة شكلت دائماً ركناً ثابتاً مع أن معارضة   
يف مواقف معسكر السالم اإلسرائيلي، إالّ إنه ال يدعم اقتالعها بشكل كامل يف إطار 

وقد ظهرت نبرة جديدة يف تصريحات الناطقين بلسان هذا املعسكر . التسوية النهائية
  .بعد اندالع االنتفاضة

شيكد، أحد مفكري معسكر السالم، إن مقاربته إزاء  يقول البروفسور غرشون
يجب تقسيم أرض إسرائيل، لكن يف أعقاب كل ما : "هذه املسألة تغيرت من نواحٍ معينة

ربما علينا اليوم، يف التقسيم اجلديد للبلد، أن .... جرى، ربما أبعد قليالً يف اجتاه الشرق
ما كنت أعتقده قبل عام، ألن صدقية وهذا تغيير ع. نويل مشكالت األمن اهتماماً أكبر

مسألة الكتل االستيطانية التي : "؛ ويوضح شيكد موقفه هذا قائالً"الطرف اآلخر ضُربت
أبعد نحو ] توسيعها[كانت تبدو يل منطقية جداً، أعتقد اليوم أنه ربما يجب حتريكها 

  )23(."الشرق، ملزيد من األمن
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د اجملتمع اإلسرائيلي بعد نشوب وقد امتد التعاطف مع املستوطنين، الذي سا
االنتفاضة، إىل أوساط اليسار أيضاً، الذي أخذ يضع النقاط على احلروف يف شرح 

يف هذا الصدد يقول البروفسور عميرام غولدبرغ، أحد . مواقفه من قضية االستيطان
أنا أيضاً أشعر بتعاطف مع الناس املقيمين هناك ": "السالم اآلن"زعماء حركة 

إنهم يهاجَمون، إنهم يف بؤرة العنف ويستحقون كل حماية وكل ]. طنيناملستو[
لكن غولدبرغ يؤكد   24."جمهود تقوم به الدولة من أجل التخفيف من صعوبة وضعهم

أنه يميّز بين وضع املستوطنين وبين جممل مسألة املستعمرات، التي بحسب قوله، 
اء الوسط واليسار، يؤيد معادلة تعرقل التوصل إىل تسوية؛ كما أنه، خالفاً لبعض أعض

وقف البناء يف املستعمرات يف مقابل وقف العنف الفلسطيني؛ ومع أنه يؤيد تقليص 
املستعمرات بنسبة أكبر من تلك التي طرحت يف مفاوضات كامب ديفيد وطابا، فإنه 

 30يجب اإلبقاء على : "يطرح مقايضة هذا املوقف بتنازل الفلسطينيين عن حق العودة
من اليهود يف املناطق، وعندها نفحص ما إذا كان % 50وطنة يقيم بها نحو مست

إذا مل يتساهل الفلسطينيون يف مسألة حق العودة، فسنقول . التوصل إىل تسوية ممكناً
ألنفسنا إننا حاولنا وأن أمامنا على ما يبدو دولة غير مستعدة للحل الوسط يف طريق 

  25."السالم
توطنين يف األراضي احملتلة، نشرت منظمة ويف سياق الدفاع عن املس

بياناً انتقدت فيه تصريحات فلسطينية أيدت مهاجمة املستوطنين بحجة أن " بتسيليم"
وجاء يف البيان أن مثل هذه التصريحات . وجودهم غير شرعي وألنهم يحملون السالح

جود حقيقة و"، وأن "ينسف املبادىء األساسية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل"
؛ "ال تؤثر يف مكانتهم كمدنيين] احملتلة[أشخاص مقيمين بمستوطنات يف املناطق 

حقيقة وقوع حوادث كثيرة مؤخراً، شارك فيها مستوطنون يف "وأضاف البيان أن 
أعمال عنف غير قانونية ضد سكان فلسطينيين، ال يمكن أن تبرر التصريحات التي 

  )26(."تدعو إىل ضرب هؤالء املستوطنين كافة
  

  "الفصل"
ظهرت أيضاً يف أوساط معسكر السالم مواقف تدعو إىل التخلي عن مسار أوسلو   

. وإىل البحث عن حلول مرحلية كون احلل النهائي يبدو، يف الظروف الراهنة، غير ممكن
، بصيغته التي تدعم االنسحاب "الفصل"وأيد قسم من أعضاء هذا املعسكر خيار 
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الضفة الغربية وفرض ترتيبات أمنية تضمن احلماية اإلسرائيلي األحادي من 
  .إلسرائيل

يف وقت مبكر، بعيد " السالم اآلن"ويبدو أن االجتاه األخير تبلور يف حركة   
أكتوبر / ففي مقابلة صحافية نشرت يف تشرين األول. نشوب االنتفاضة مباشرة

السالم "بلية لـ، وصفت جانيت أبيعاد، وهي من قادة احلركة، التوجهات املستق2000
سنتجه إىل مفاوضات : "، يف ضوء فشل املفاوضات واندالع االنتفاضة، بقولها"اآلن

بادرنا إىل  سلوك هذا الطريق  'السالم اآلن'يف . سنسعى للفصل. بشأن اتفاق مرحلي
وعبر رئيس احلركة، تسيلي ريشيف، عن   )27(...."انطالقاً من فهمنا لضرورة تقسيم البلد

الطريق الوحيد اآلن هو التوصل إىل تسوية مرحلية ال إىل "إذ صرح أن  موقف مماثل،
  )28(."تسوية شاملة؛ االتفاق على ما يمكن االتفاق عليه

فما زال قسم منه . غير أن معسكر السالم مل يتبن موقفًا موحداً من هذه املسألة  
جزاء من يؤيد اتفاق أوسلو، ويدعو إىل عدم فرض حلول أحادية تكون داللتها ضم أ

وقد صدرت دعوات خمتلفة عن . األراضي احملتلة من دون تسوية نهائية متفق عليها
وعبر الكاتب الصحايف شلومو أفينري عن دعوة كهذه . منطلقات اليمين اإلسرائيلي

إنه : إن سبب خشية اليمين الشوفيني والديني إمكان االنفصال األحادي واضح: "بقوله
طم حلم أرض إسرائيل الكاملة، وليس هناك فصل أحادي من يعني اعترافاً نهائياً بتح

والظاهر أنه كان يتعين على اليسار .... دون إخالء عدد غير  قليل من املستوطنات
إذا تبين أن . حتديداً، يف الوضع احلايل الصعب، أن يوافق على االنفصال األحادي

االنفصال األحادث  الطريق إىل اتفاق قائم على حل وسط مسدود اآلن، فأي ضرر يف
من ناحية اليسار؟ إنه سيضع حداً للجزء األكبر من االحتالل اإلسرائيلي، وسيحرر 

وسيقترن أيضاً بإزالة مستوطنات وإجالء .... الفلسطينيين من واقع االحتالل العسكري
واضح أنه كان من األفضل . بضعة آالف، ربما عشرات اآلالف، من املستوطنين

متفق عليها، لكن األعمى فقط يفكر يف أنه يمكن أن نتوقع، بعد التوصل إىل تسوية 
كامب ديفيد واالنتفاضة، وبتركيبة احلكومة اإلسرائيلية احلالية، اقتراحاً إسرائيلياً 

  )29(."أكثر سخاء من ذلك الذي قدم يف كامب ديفيد وطابا
لكن أوساطًا أُخرى يف اليسار اإلسرائيلي ترى أن الفصل األحادي لن يؤدي إىل   

وأستاذ " السالم اآلن"فمثالً، أدىل البروفسور آرييه أرنون، عضو حركة . إنهاء الصراع
أوسلو ] اتفاق[مثلما غيّر "غوريون، بوجهة نظر فحواها أنه  –االقتصاد يف جامعة بن 

لى املناطق من سيطرة مباشرة إىل سيطرة غير مباشرة، نظتم السيطرة اإلسرائيلية ع
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من دون أن يتمكن من إلغائها، كذلك لن يؤدي االنفصال األحادي إىل إنهاء االحتالل، 
إن داللة اإلخالء من جانب واحد هي إخالء قسم . وبالتأكيد لن يؤدي إىل إنهاء الصراع

سرائيلية حول املنطقة التي ، بينما تبقى قوات إ%85 -% 70من املنطقة يتراوح بين 
ستقام دولة فلسطينية مطوقة وحماصرة : بعبارة أُخرى. تم إخالؤها، وربما داخلها

ولن يتم التوصل إىل اتفاق بشأن القدس، وال فيما يتعلق . من قبل دولة إسرائيل
ولن يكون الفلسطينيون الذين فرضت التسوية عليهم ملزمين . بمسألة الالجئين

افحون من أجل رفع احلصار، وإقامة عاصمة لهم يف القدس، وحل بقبولها، وسيك
وهي املوضوعات التي كان من املفترض مناقشتها يف  –مشكلة الالجئين 

واقترح   )30(."املفاوضات بشأن التسوية الدائمة، التي تهربت إسرائيل منها زمناً طويالً
رائيل منذ نحو عام، والذي التفكير املوحد الذي يسيطر على إس"الكاتب إعادة النظر يف 

واستنتج أن ." 'اقترحنا، قوبلنا بالرفض، ولذا ثبت أنه ال يوجد شريك': زرعه براك
الفكرة القائلة إننا سنتمكن، من طرف واحد، من تغيير ظروف حياتنا من األساس هي "

  )31(."الوهم الذي يجب االنفصال عنه
موضحاً التغيير الذي طرأ  يهوشواع عن موقف مؤيد للفصل،. ب. وعبر الكاتب أ  

الصدمة التي مررت بها كانت من جراء العمل الالعقالين الذي قام : "على موقفه بقوله
ال يوجد أي تفسير لهذا العمل، وال لرفضهم . به الفلسطينيون بلجوئهم إىل تفجير العنف

اء ال يوجد تفسير لتفجيرهم العنف أمام حكومة ضمت أكثر من عشرة وزر. اقتراح براك
 ) 32(."من معسكر السالم، ونسفهم املفاوضات، ووصولهم إىل أزمة كهذه مع اليسار

ورأى الكاتب أنه ال يوجد اآلن أمل باتفاق نهائي بسبب التطرف الفلسطيني، والتطرف 
احلل الوحيد املمكن : "يف صفوف اجلمهور اإلسرائيلي وتوجهه نحو اليمين، وأضاف

مستوطنة وإقامة حدود مع نقاط  50 – 40ء اآلن هو فصل أحادي، من خالل إخال
بعد . مثل هذا الفصل سيخفف معاناة الفلسطينيين، وسيخفض مستوى العنف. عبور

  )33(."ذلك سيكون ثمة حاجة إىل بناء الثقة ببطء
، أن كل من "غوش شالوم"ويف السياق نفسه، رأى أوري أفنيري، رئيس حركة 

ويف حين اعتبر   )34(.جزء من األراضي احملتلةيؤيد مثل هذا الفصل يريد يف الواقع ضم 
، إيهود براك مسؤوالً عن األزمة الراهنة، "جملس السالم واألمن"مئير باعيل، رئيس 

قدم للفلسطينيين اقتراحاً بغيضاً يحتفظ بموجبه، عملياً، بالكتل االستيطانية "كونه 
، إالّ إنه "األُخرى من خالل بتر الضفة الغربية إىل ثالث وحدات معزولة الواحدة عن

االنسحاب األحادي ليس فكرة ذكية يف : "عارض الفصل األحادي واعتبره غير ممكن
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هل سيقام جدار داخل القدس؟ الفصل غير . نظري، ألنه يجب االنفصال مع تسوية
  ■ )35(."ممكن، واحلل يجب أن يكون سياسياً 
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