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  األزمة الفلسطينية الراهنة
  يف ضوء تطورات املشروع الصهيوين

  حممود سويد    جوزيف سماحة
  خليل هندي    الياس صنبر

  أحمد خليفةأدار الندوة وحررها: 
موضـــــــوع الندوة هو تفحص األزمة الفلســـــــطينية الراهنة، املتفاقمة بشـــــــدة  أحمد خليفة:

  :يف اآلونة األخيرة، انطالقاً من
  ما يجري حالياً من حتركات ضـــد الســـلطة الفلســـطينية ورموزها يف قطاع غزة

  والضفة الغربية؛
  خطة شــــــــــــارون الهادفة إىل جتزئة الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني يف الضـــــــــــفة والقطاع

ل، وإىل رســــــم حدود إســــــرائيل النهائية من خالل بناء اجلدار وحصــــــره يف معاز
  العازل ورفع مستوى القمع والتضييق واحلصار.

 تهمرحل يف الصـــــــــهيوين -		ثم االنتقال من خالل ذلك إىل تفحص الصـــــــــراع الفلســـــــــطيني
 نم للخروج فعله يمكن ما وأيضاً املستقبل، يف األمور إليه تؤول أن يمكن وما الراهنة،

  إدارة الصراع على نحو أكثر جدوى وفعالية.و األزمة
: ما يجري يف غزة هو حماولة ألقلمة الوضــــــــــع الفلســــــــــطيني مع خطة جوزيف ســــــــــماحة

الفصـــل الشـــارونية. وهي خطة تقوم على مبدأ جوهري هو عدم وجود شـــريك فلســـطيني، 
 مع التناقض جوهر وهنا. أُخرى اســـــــــــتهدافات -	املبدأ هذا من انطالقاً -		وترتبط بها

طوات تبادلية ترســـــــــــم خ وعلى شـــــــــــريك، وجود افتراض على تقوم التي الطريق، خريطة
مســــــــاراً إىل حين بدء التفاوض يف شــــــــأن القضــــــــايا النهائية، وذلك وفق مواعيد حمددة 
ومفتوحة. خطة الفصــل، يف اجلوهر، تقوم على ما قيل صــراحة: عندما نيأس من وجود 
شــــــــريك فلســــــــطيني ينفذ معنا خريطة الطريق، ســــــــنلجأ إىل إجراءات من طرف واحد، ولن 

يغ إلغاء الطابع االنفرادي لهذه اخلطة، وســـــــننفذها من طرف نقبل بأية صـــــــيغة من صـــــــ
واحــد. هــذا األمر، الــذي يمكن أن يؤدي إىل نوع من انكفــاء إســـــــــــرائيلي ترتفع فوقــه عــدة 

                                                            
)(   ١٩/٧/٢٠٠٤عقدت الندوة يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، بتاريخ. 
)(   بيروت "الســـــــــفير"جوزيف ســـــــــماحة: رئيس حترير جريدة) (  حممود ســـــــــويد: مدير مؤســـــــــســـــــــة

 Revue d’étudesاليــــاس صـــــــــــنبر: رئيس حترير جملــــة ) الــــدراســــــــــــــات الفلســـــــــــطينيــــة (بيروت
palestiniennes )باريس ( تاذ يف كلية الهندســــــــــة يف اجلامعة األميركية يف خليل هندي: أســــــــــ

 .بيروت
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عالمات اســـتفهام من زاوية ما إذا كان ســـيحدث فعالً أم ال، ألن هناك بين خطة الفصـــل 
بعيدة جداً إىل الوراء؛ إذ  بنســـــــــــختها األوىل، وبين خطة الفصــــــــــــل كما تطورت، أشـــــــــــواطاً

حتولت من خطة فصـــــــل كامل إىل خطة فصـــــــل على مراحل، إىل خطة فصـــــــل مؤجلة، كل 
مرحلة منها مرتبطة بتوافقات من ضـــــــــــمن انعدام وجود أكثرية برملانية، أو بمحاوالت 
  تأليف حكومة جديدة يف إسرائيل توافق عليها، األمر الذي يجعل كل االحتماالت واردة.

التأييد األميركي لها، والهدايا التي أُعطيت لشــــــــــــارون بناء عليها، والتأييد  ثانياً،
األوروبي، وتأييد اللجنة الرباعية، والتأييد العربي (مصــــــــر وغيرها)، كل هذا جعل منها 
تقريباً "اللعبة الوحيدة يف املدينة" املوافق عليها، وبات اخليار: إمّا السير معها، مع كل 

بأنها جزء من خريطة الطريق، يف حين أن الكل يعرف أنها عند  الوهم الذي صـــــــــــاحبها
شــــــارون نقيض جلوهر خريطة الطريق، وإمّا مواجهة إمكان نشــــــوء فراغ وفوضــــــى، إلخ. 
وبالتايل صار من الضروري معاجلة الوضع الفلسطيني يف املرحلة األوىل بما يضمن 

  تأقلمه مع خطة الفصل، وهنا نصل إىل اخلطة املصرية.
الفكرة املصرية هو حماولة جَْسر بين خطة الفصل وخريطة الطريق؛ بمعنى  جوهر

أنه إذا كانت إســـــــــــرائيل تقول إنه ال يوجد شـــــــــــريك فلســـــــــــطيني يمكن مفاوضـــــــــــته وإقامة 
 إســـــــــــرائيلي -  عالقــات تبــادليــة معــه، وإذا كــان من غير املمكن إجراء حوار فلســـــــــــطيني

خطة الفصـــل، وكيف يمكن العمل  بشـــأن حوار إدارة يمكن كيف: الســـؤال يصـــبح مباشـــر،
على الوضع الفلسطيني وإجراء جمموعة إصالحات يف السلطة الفلسطينية بشكل يسمح 

 تم كوني ألنه اإلســـــرائيلية -  بتنفيذ اخلطة، ومن ثم تُســـــتأنف املفاوضـــــات الفلســـــطينية
 التبــادليــة العالقــات بــاســـــــــــتئنــاف تقبــل إســـــــــــرائيــل يجعــل جــديــد فلســـــــــــطيني واقع بنــاء

  ؟والتفاوضية
هذا كان جوهر اخلطة املصـــــــــــرية، وأنا ال أحتدث هنا عن دقتها أو أوهامها. جرى 
احلديث عن إرسال عناصر أمن مصرية إىل غزة، وعن أن حتل مصر جزئياً حمل السلطة 
الفلســــــــــطينية يف التفاوض مع إســــــــــرائيل؛ وهذا يحل مشــــــــــكلة لشــــــــــارون الذي ال يريد أن 

عن أن تضـــغط مصـــر على الســـلطة لترتيب  يتفاوض مع الفلســـطينيين. كما جرى احلديث
الوضع األمني، وهذا مطلب قديم وملح من جانب إسرائيل والواليات املتحدة األميركية 

  والغرب.
هذه اخلطة اصـــــطدمت بعقبات. ويف رأيي أن ما نشـــــهده اليوم هو مرحلة أُخرى من 

قســــــــــماً مما تأهيل الوضــــــــــع الفلســــــــــطيني، إنما هذه املرة بقوى داخلية. وال شــــــــــك يف أن 
يجري، أو من الشـــــــــــعــارات املرفوعــة اليوم، كــان يجــب أن يجري بــإشـــــــــــراف املصـــــــــــريين 
وبالتوافق. لكن هذا مل يحدث ألسباب كثيرة، منها أن اإلسرائيليين رفضوا عملية اجلَسْر 
التي حاول املصـــــــــــريون القيام بها. وما كان يمكن أن يحدث بمبادرة مصـــــــــــرية يحدث 

طينية ذات شـــــــقين: الشـــــــق األول شـــــــعارات كبيرة وصـــــــحيحة اليوم بمبادرة داخلية فلســـــــ
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وجذابة ومشــــــــــروعة جداً تتعلق بضــــــــــرورة إصــــــــــالح الوضــــــــــع الداخلي، إنما وراءها على 
 حالة إنشــــــــــاء وهو للموضــــــــــوع، الســــــــــياســــــــــي الهدف -  الثاين الشــــــــــق هو وهذا -  األرجح

ة، يأوروب خطط أو املصـــــرية، اخلطة مطالب أحد بتلبية تســـــمح غزة يف وأمنية ســـــياســـــية
كي يصــــير الوضــــع الفلســــطيني جاهزاً لتطبيق خريطة الطريق وفق خطة فصــــل مفتوحة 
على إمكــان جتــدد البحــث يف خريطــة الطريق، أو على األقــل يســـــــــــلّح القوى التي تريــد أن 
تضـــغط على إســـرائيل الســـتئنافها باحلجة التي تقول إن الفلســـطينيين صـــاروا جاهزين، 

ختصار: ما يجري هو االستناد مرة أُخرى إىل مطالب ونفذوا الشروط املترتبة عليهم. با
إصـــــــالحية مشـــــــروعة وشـــــــعبية من أجل إعادة تأهيل وتكييف الوضـــــــع الفلســـــــطيني بما 
يخفض ســقف التوقعات الوطنية والســياســية، وكل من يشــارك فيما يجري مفترض فيه 
أنه يعرف أن الســـــــــــقف املرســـــــــــوم من جانب شــــــــــــارون والواليات املتحدة، ســـــــــــقف أكثر 

  .٢٠٠١وسنة  ٢٠٠٠فاضاً مما كنا عليه سنة انخ
أعتقد أن ما يجري يف غزة هو، يف العمق، جزء من عملية ضم الضفة. ما  الياس صنبر:

قاله جوزيف عن الدور املصري وترتيب األوضاع إلعطاء األوروبيين، بصورة خاصة، 
 عهحجة أمام اإلســــــــــرائيليين فحواها أنه يوجد طرف فلســــــــــطيني يمكن أن تتفاوضــــــــــوا م

  صحيح، لكن يف العمق ما يحدث يف غزة هو قضية ضم الضفة.
األطراف الفلســــــطينية تتصــــــرف كأن ثمة دولة ســــــتقوم يف غزة. هذه الدولة، أو حلم 
الدولة أطلق عدة قوى تقول: لو قامت دولة من سيستلمها؟ باملعنى الضيق للدولة، أكيد 

، وكأن األمر ســيحدث يف ســيكون هناك شــيء ما، والكل يتصــرف، بشــكل واع أو غير واع
غزة وينتهي بهــا. والقوى التي تؤدي لعبــة الســـــــــــلطــة، أو لعبــة الســـــــــــيطرة على الســـــــــــلطــة 
احملتمل أن تأتي، ترفع شـــــــــعاري حماربة الفســـــــــاد واإلصـــــــــالح من أجل احلصـــــــــول على 
شعبية لتحركاتها، وهي تتصرف كأن االنسحاب سيتحقق. لكن هذا ليس أكيداً، وال أحد 

ث أم ال، ومتى، وهل ســـــــــــيحدث بالطريقة التي نعرفها حالياً، من يعرف إن كان ســـــــــــيحد
جانب واحد، أو بالتنســــــــيق مع أطراف أُخرى. إنما املشــــــــكلة ليســــــــت هنا، فاجلميع عندنا 

.   يتصرف كأن االنسحاب سيتحقق فعالً
. فهي  هناك أمر يجب أن ننتبه له، وهو صــــــــمت "حماس". موقف "حماس" ذكي جداً

أن عندها قناعة مطلقة بأنها يمكن أن تقطف الثمار يف غزة.  مل تدخل املعمعة، وواضح
  .أحمر خط الفلسطيني الدم - كل كالمها وحدة وطنية: ال تتسرعوا يا إخوان، انتبهوا

أمّا أبو عمار فهو، بتصـــرفاته، يســـهّل على إســـرائيل ضـــم الضـــفة، ويجرّ الوضـــع إىل 
صرف مع إسرائيل تماماً مثلما مزيد من اخلراب. أبو عمار منذ يوم رجع إىل فلسطين يت

 عــامــاً ٤٠ - ٣٠كــان يتصـــــــــــرف مع األنظمــة العربيــة، وهــذه أكبر مشـــــــــــكلــة عنــده. خالل 
 أو العنف كان وعندما عربي، نظام أي وبين بينه أزمة حتدث كانت عندما املاضـــــــــــية

" يِعْلَق. "ليهدئها يتدخل طرف، أو وســـــــــيط، دائماً هناك كان معين، حد إىل تصـــــــــل األزمة
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مار مع حســين يأتي عبد الناصــر؛ "يِعْلَق" مع ليبيا تأتي ســورية؛ "يِعْلَق" مع العراق ع أبو
جتيء ســـورية؛ "يِعْلَق" مع ســـورية يتدخل صـــدام. دائماً كان هناك حَكَم عائلي من داخل 
األسرة العربية الواسعة يتدخل ويهدئ األزمة. وعندما تصالح مع إسرائيل تصرف كأن 

ائلة. نظل نصعّد مع اإلسرائيليين، وإذا تدهورت األمور ال بد من األميركيين جزء من الع
أن يدخل الطرف األميركي ليهدئها. اآلن ال يوجد حل. األميركي ليس من العائلة، ولن 

  يتدخل حلل املشكلة.
أيضــــــاً تصــــــرف أبو عمار مع اجملتمع يف الداخل تماماً مثلما تصــــــرف مع اجملتمع 

كبرى. وهنا يرد الســـــــؤال: هل هو عاجز عن التصـــــــرف  يف املنايف. وهذه أيضـــــــاً مشـــــــكلة
بشـــــــــــكــل خمتلف؟ هــل هــذه القيــادة، يف العمق، قيــادة الجئين، اجتمــاعيــاً وعلى صـــــــــــعيــد 
رؤيتها للعامل، أم ال؟ قد ال تكون هذه القيادة قادرة على أن تتصرف إالّ يف إطار مفهوم 

ونـــــت رؤيتهـــــا للعـــــامل، املنفى، وجمتمع املنفى، واللجوء، واخمليمـــــات. هـــــذه البيئـــــات ك
وكانت "شـــــاطرة" فيها. هي أســـــاســـــاً جاءت تعبيراً عن ذلك العامل، ومل تأت يف األســـــاس 
تعبيراً عن الداخل. ولدت يف اخمليمات. ولدت من الطرد. هذه أيضــــاً مشــــكلة موضــــوعية. 
ال أحتـدث هنـا عن التصـــــــــــرفـات املنحرفـة، وعن كـل هؤالء الزعران الـذين يلتفون حولـه، 

نعرفـــه، وإنمـــا أحتـــدث يف العمق عن عجز نـــاجم عن التـــأثير البنيوي. وقـــد ال  فهـــذا كلنـــا
يكون الســــــــؤال الذي أطرحه هو ســــــــؤال الســــــــلطة، بمعنى بقاء هذه الســــــــلطة أو ذهابها أو 
إصــــالحها، وإنما هو: هل طريقة عملها دليل على النهاية الفعلية ملنظمة التحرير، إذ إن 

  حقيقة هذا اجملتمع؟رؤيتها جملتمعها خمتلفة تماماً عن 
يف هذه األزمة هناك قوى مســــــــــتفيدة. دحالن "عم يلعب" بالتأكيد، لكن نحن تمكنا 
يف األعوام األربعـــة األخيرة من أن نعمـــل من كـــذبـــة إســـــــــــرائيليـــة حقيقـــة. هم بـــدأوا يف 
األســـــــــــــاس يقولون: ال يوجــد طرف للتفــاوض معــه. يف احلقيقــة كــان هنــاك طرف، لكن 

القول فيه موضـــــــوعياً إنه مل يبق هناك طرف. يف الوضـــــــع  تصـــــــرفنا خلق وضـــــــعاً يمكن
احلايل مل يبق عندنا طرف، ال ألن إســـــــــــرائيل معها حق، وإنما ألن طريقة إدارة أبو عمار 
لألمور ال تســـــــــمح ألحد بعمل شـــــــــيء. ومن هنا فإن قصـــــــــة عزل عرفات كانت فعالة جداً 

م من الصــمود، وهو صــمود بالنسـبة إىل اإلســرائيليين على الرغم من كل شـيء، على الرغ
. ياســـــــر عرفات اليوم ال  حقيقي، لكن عزلوه، ال عن الســـــــفر فحســـــــب، بل عن الواقع أيضـــــــاً
عالقة مباشرة له بالواقع، ونحن نعرف أن عناصر الواقع تصل كلها إليه ممن يسميهم 
هو "كرســـــتا"، الناس الذين هم حواليه، وأهم شـــــيء عندهم: ال تزعجوه، وال تقولوا شـــــيئًا 

جِن. هذه العناصــــــــر كلها هي، يف اعتقادي، ما يجعل بعك جِن، حقيقة ســــــــُ س ما يفكر. ســــــــُ
شــــــارون اليوم يتصــــــور أنه يشــــــهد حتقق الســــــيناريو الذي وضــــــعه، لكن نحن يف احلقيقة 

  نتحمل جزءاً من مسؤولية هذا التحقق.
يف تقــديري أن مفتــاح فهم مــا يجري هو اســـــــــــتكشـــــــــــــاف عنــاصـــــــــــر اخلطــة  خليــل هنــدي:
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الكلية. ذلك بأن إســــرائيل، مدعومة من الواليات املتحدة األميركية (اإلدارة اإلســــرائيلية 
احلالية واإلدارات الالحقة)، هي القوة الغالبة املسيطرة. ويف الوضع اإلسرائيلي الراهن 
مل يعــــد الليكود يمثــــل اليمين املتطرف، وإنمــــا أصـــــــــــبح الوســـــــــــط هو املعبّر عن احلــــالــــة 

رم الفاشــــي، وإنما صــــار حمصــــلة الســــياســــة واجملتمع اإلســــرائيلية. مل يعد شــــارون اجمل
  اإلسرائيليين. هكذا صارت اخلطة الشارونية هي اخلطة اإلسرائيلية.

تقوم هذه اخلطة على العمل يف اجتاهات ثالثة. األول، هو ســـــجن الفلســـــطينيين يف 
معازل أو كانتونات، وذلك بتقســـــــــــيم الضـــــــــــفة إىل ثالثة أو أربعة معازل: واحد حول رام 
الله، وثان حول اخلليل، وثالث حول نابلس، وربما رابع حول قلقيلية وطولكرم. االجتاه 
الثاين هو التهجير، وال يعني ذلك حكماً الطرد، فعندما يحشـــــــــر الناس يف معازل وتقطع 
عنهم سبل العيش يبدأون بالهجرة. والواقع أن إحدى الظواهر غير املدروسة هي الهجرة 

ىل اخلارج. إذ على الرغم من اإلجراءات االحتياطية التي يأخذها من األراضــــي احملتلة إ
األردن، وإىل حــد مــا بــاقي الــدول العربيــة، فــإنــه يبــدو أن هــذه الهجرة مل تعــد على هيئــة 
. أمّا  جداول صـــــــغيرة، وإنما أصـــــــبحت ســـــــيالً، وهناك خطر أن يصـــــــبح هذا الســـــــيل عارماً

ة على الضـــــفة الغربية ســـــيطرة كاملة االجتاه الثالث فهو اســـــتمرار إســـــرائيل يف الســـــيطر
ناجزة. وال ترمي خطة االنســــــــــحاب من غزة إىل شــــــــــيء ســــــــــوى تســــــــــهيل ذلك. والواقع أن 
إســـرائيل تســـيطر اآلن على كل شـــيء يف الضـــفة: األرض واملياه والكهرباء واالتصـــاالت 
واإلنترنـــت والنقـــل ونقـــاط الـــدخول والتجـــارة الـــداخليـــة والتجـــارة مع العـــامل اخلـــارجي. 

ن يجري إتمــام طريق إســـــــــــرائيــل الرئيســـــــــــي الــذي ســـــــــــيربط املســـــــــــتعمرات بــالــداخــل واآل
اإلســـــرائيلي، ويحكم عزل الفلســـــطينيين يف الكانتونات. وإذا جنحت إســـــرائيل يف حتقيق 
ذلك كله، ماذا ســــــــيحدث للفلســــــــطينيين؟ تفكر إســــــــرائيل على النحو التايل: إذا جنحنا يف 

مناطقهم. إذا ســـادت الفوضـــى فســـيجنون حشـــرهم وعزلهم، فليس مهماً ما يحدث داخل 
حصادها، ويف أية حال ستسهل الفوضى عملية التهجير. وإذا جنحنا يف تطويع السلطة 
الفلســــطينية أو ســــلطة بديلة منها، واســــتطاعت هذه أن تضــــمن أمننا، فال بأس. ويمكننا 

رج أيضــــــــاً، كبديل، أن نلجأ إىل إنشــــــــاء ســــــــلطات حملية تتعاون معنا باســــــــتمرار. وال يخ
  التركيز على مسألتي عقلنة األجهزة األمنية والسيطرة على األمن عن هذا النطاق.

 - الفلســطينيين نحن حظنا لســوء -  هذا هو جوهر املشــروع اإلســرائيلي، الذي يبدو
 وهذا أميركي، ضـــــــــــغط هو يعرقله أن يمكن الذي الوحيد األمر. النجاح إىل طريقه يف أنه

وارداً، ألســـــــــــبــاب يمكن إجمــالهــا يف ســـــــــــيطرة اللوبي  وال موجوداً ليس واضـــــــــــح هو كمــا
الصــــــــــهيوين على الكونغرس، وتزايد قوة اليمين املســــــــــيحي (وهذه ظاهرة تاريخية ربما 
اســــتمرت عقوداً قبل أن تنحســــر)، وتعقيدات الوضــــع األوروبي التي جتعل أوروبا عاجزة 

رائيــــل عن اتخــــاذ موقف موحــــد كفيــــل بــــأن يثني الواليــــات املتحــــدة عن دعمهــــا إلســـــــــــ
  الالحمدود والالمشروط.
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على أن املشـــــــــروع اإلســـــــــرائيلي يطرح مســـــــــألة احلقوق الســـــــــياســـــــــية للفلســـــــــطينيين. 
فإســـــــــرائيل تدرك أن العامل لن يقبل طويالً بأن يظل الفلســـــــــطينيون حمرومين من جميع 
 . حقوقهم الســـــــــياســـــــــية. قبل فترة وجيزة قال شـــــــــارون إن اخليار األردين ما زال مفتوحاً

ت الصــحافة أن ذلك تعليق نشــاز ال يعبر عن حقيقة املوقف اإلســرائيلي. أنا وقتها اعتبر
أعتقــــــد العكس. فــــــاإلســــــــــــرائيليون يفكرون جــــــديــــــاً يف ترتيــــــب يقوم على أن يمــــــارس 
الفلســـطينيون احملشـــورون يف املعازل حقوقهم الســـياســـية ضـــمن إطار األردن يف حالة 

ا ســر الضــغوط التي يتعرض الضــفة، وضــمن إطار تديره مصــر يف حالة قطاع غزة. وهذ
لها األردن وتتعرض لها مصر حلملهما على القيام بدور سياسي وأمني أكبر يف الضفة 
والقطاع. صـــحيح أن األردن ما زال يمانع حرصـــاً على التوازنات داخله، لكنه إذا ووجه 
بوضـــــــــع أصـــــــــبحت فيه الهجرة املتزايدة من الضـــــــــفة إليه، أو حتى إمكان تزايدها، تهدد 

اته الداخلية يف أية حال، فإنه قد يجد نفســـــــه مضـــــــطراً إىل التدخل والقيام بالدور توازن
  الذي يراد له تأديته.

مهما يكن من أمر، إذا وضـــــــــــعنا جمريات األمور الراهنة جانباً ونظرنا من منظور 
تاريخي، فإنني ال أدري ما إذا كان هناك جمال للحديث، جمرد احلديث، عن تســــــوية، أو 

على دولتين. فــالســـــــــــؤال الكبير يف هــذا الصـــــــــــــدد هو مــا إذا كــان يف قــدرة عن حــل يقوم 
الطرفين أن يلتقيــا على نقطــة اتفــاق. اجلواب يف اعتقــادي: كال. اإلســـــــــــرائيليون يريــدون 
األرض، كل األرض، وليســـــوا مســـــتعدين القتســـــامها بأي شـــــكل يكون له معنى بالنســـــبة 

ر يمكن تفكيكها، يجدر باملرء أن يتذك إلينا نحن الفلســـطينيين. وإذا قيل إن املســـتعمرات
أن إخالء ثالثة آالف مســـــــــتوطن من يميت يف ســـــــــيناء كان بالنســـــــــبة إىل اإلســـــــــرائيليين 

مســــتوطن يتوزعون على مســــتعمرات  ٤٥٠٬٠٠٠عملية صــــعبة معقدة، فما بالك بإخالء 
القدس وباقي الضـــــــــــفة، ويمارســـــــــــون االبتزاز على اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي كله. الواقع أن 

. اإل ســرائيليين غير مســتعدين للتخلي عن األرض، وقد أصــبح تقاســمها مســتحيالً تقريباً
من جهة أُخرى، يصـــــــر اإلســـــــرائيليون، الذين يبدون بعض اســـــــتعداد للتخلي عن األرض، 
على أن ذلــك يجــب أن يكون ثمنــه تخلينــا نحن الفلســـــــــــطينيين عن حق العودة، وهــذا مــا 

ك بيننا من يبدي اســـــــــــتعداداً للقبول به، لكن لســـــــــــنا مســـــــــــتعدين للقبول به. قد يكون هنا
.   األغلبية الساحقة تصر على التمسك بحق العودة، وتعتبره مقدساً

بالنســبة إىل مســألة ما إذا كانت القيادة الفلســطينية قادرة على أن تتصــرف بشــكل 
خمتلف، أو قادرة على اإلصـــــــــــالح، يمكن القول بثقة إنها غير قادرة، بل يمكن القول إن 

ب الفلســـــــــــطيني ابتلي بقيـــادتـــه. طبعـــاً قـــد يقول قـــائـــل إن هـــذا احلكم مبني على الشـــــــــــعـــ
االســـــــــــترجــاع التــاريخي، وإنــه من قبيــل التــذاكي بعــد احلــدث. ربمــا كــان يف ذلــك بعض 
الصـــــــــــحة. لكن احلقيقة تبقى أن هذه القيادة كانت على الدوام مصــــــــــــابة بقصـــــــــــر النظر 

، وكيف يتحرك، وكيف تتشــــكل عالقاته االســــتراتيجي، وأنها مل تســــتطع يوماً فهم العامل
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وتتقولب وتتغير وتتطور. لقد برعت دوماً يف املماحكة التكتيكية، لكنها عجزت دائماً 
عن القيام بتخطيط طويل األمد. األنكى من ذلك أنها عاملت اجملتمع الفلســـــــــــطيني على 

تســــــــــتطيع أنه جمتمع عشــــــــــائر وأفخاذ وحمائل، فعززت هذه النزعات فيه. إنها قيادة ال 
بناء مؤســــســــات، ناهيك عن دولة، بل إنها تعمد بنشــــاط وعن ســــابق تصــــميم إىل إحباط 

  إمكانات قيام مؤسسات، ظناً منها، بعقليتها املتقادمة، أنها بذلك تصون سلطتها.
أضـــــف إىل ذلك أنه نشـــــأت خالل الفترة املاضـــــية طبقة ســـــياســـــية فلســـــطينية همها 

وثيقة برأســــــماليين إســــــرائيليين تؤدي دور  اإلثراء الشــــــخصــــــي، وهي مرتبطة ارتباطات
  الوسيط لهم بأشكال شتى.

األخطر من ذلك كله أن القيادة جعلت من الفســــــاد واإلفســــــاد ســــــياســــــة واعية تطبق 
بمنهجية. والفســــاد إذا بدأ، وخصــــوصــــاً إذا كانت الســــلطة مصــــدره، عمّ واســــتشــــرى ونخر 

ةً، حترم اجملتمع كل مقومات اجملتمع بأكمله. فكأن قيادتنا، بانتهاجها الفســاد ســياســ
 . املقاومة واملمانعة. هنا ال بد من القول بصـــراحة إن الرئيس عرفات مســـؤول شـــخصـــياً
أوالً ألنه الرئيس، وثانياً ألنه فيما يبدو يشجع نزعات الفساد ويتستر عليها، ويستخدم 

د، اإلفســــــاد وســــــيلة ســــــيطرة وأداة حكم. غير أن املأســــــاة هي أن ما يســــــمى احلرس اجلدي
  الذي تروجه بعض الدوائر، غارق هو اآلخر يف الفساد حتى قمة الرأس.

عندما يقول خليل إن مشــروع شــارون، كما وصــفه، يف طريقه إىل النجاح،  أحمد خليفة:
واألمر الوحيد الذي يمكن أن يعرقله هو ضغط أميركي، وهذا لن يحدث، فقد يكون معنى 

مهما تكن، لن يكون يف قدرتها أن حتبطه، وأن ذلك أنه يعتقد أن املقاومة الفلســـــطينية، 
ماليين فلســـــــــــطيني حمشـــــــــــورين يف معازل يف أوضــــــــــــاع معيشـــــــــــية واجتماعية  ٤أو  ٣

وسياسية بائسة يمكن، أو يُحتمل، يف حال جناح مشروع شارون، أن يستسلموا لقدرهم 
ويقبلوا بما يفرض عليهم. وعندما يضـــــــــــيف، يف ســـــــــــياق يؤكد النجاحات الصـــــــــــهيونية 

فاقات الفلســــطينية، أنه ال يرى يف املدى القصــــير حالً يقوم على دولتين، وال يرى واإلخ
باملنظور التاريخي حالً على اإلطالق، فقد يكون اإليحاء هو أن املشــروع الصــهيوين يف 

  طريقه إىل انتصار نهائي، والشعب الفلسطيني يف طريقه إىل هزيمة نهائية.
  اجلميع.هل األمر كذلك حقاً؟ سؤال موجه إىل 

هناك هزائم فلســـطينية كثيرة، وما وصـــفه خليل نحن موافقون على جزء  الياس صـــنبر:
كبير منه. لكن بالنسبة إىل املدى الطويل، إىل املدى التاريخي، هناك تفصيل كبير جداً، 
وحاسم، ال بد من اإلشارة إليه. على املستوى التاريخي ال أعتقد أن هناك هزيمة. ملاذا؟ 

هر القصــــــــــــة تاريخياً، وهنا أحتدث عن مئة عام إىل الوراء، كان التغييب، يف رأيي، جو
وأعني به تغييب الشـــعب الفلســـطيني. فمن أجل أن ينجح املشـــروع الصـــهيوين، بالطريقة 
التي وصـــفتها، كان يلزم أن نصـــبح غائبين إىل األبد، وكان يلزم أن يغيب اســـمنا واســـم 

ركة الوطنية الفلســـطينية يف املنفى بعد ســـنة أرضـــنا. وأتصـــور أنه مع كل انتقاداتنا للح
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يجــب أن نعترف بــأنهــا حققــت إنقــاذ االســـــــــــم، وهــذا إجنــاز هــائــل. التغييــب مل يعــد  ١٩٤٨
. أعني مل نعد شــــــــعباً غير موجود. قد يقال اليوم إننا شــــــــعب إرهابي، شــــــــعب يحدث  وارداً

غم من كل اضــطرابات، لكنه موجود. يتســاءل البعض عن ســر قوة ياســر عرفات، على الر
املــآخــذ عليــه، وعلى الرغم من العزلــة املفروضــــــــــــة عليــه. أعتقــد أن الســـــــــــر كــامن يف هــذا 
املوضـــوع، أعني أن شـــرعيته عند الناس مســـتمدة من أنه أرجع االســـم إىل مكانه. اجلملة 

 مل هذا ،"موجود مش إشـــي الفلســـطينيين، إيش: "هي عاماً ٤٠ -  ٣٠التي بقينا نســـمعها 
از كبير من منظور تاريخي. وطن كان غائباً ورجع وثبت وقعد على إجن وهذا وارداً، يعد

خشـــــبة املســـــرح. "عم يلعب غلط"، يمثل بشـــــكل غير الئق، اجلمهور غير مســـــرور من أدائه، 
  ممكن، لكنه موجود وحاضر على اخلشبة.

  حممود سويد:
 مشروع شارون تمليه صهيونية واقعية
 يمنحها الدعم األميركي فرصة ال تفوَّت،

 ومستوى املواجهة الفلسطينية له
  ليس يف مستوى خطورته

تختلط األمور فيما يجري يف غزة بين القوى التي ترشـــــــــح نفســـــــــها لدور  حممود ســــــــويد:
رئيســــي يف حكم القطاع بعد االنســــحاب اإلســــرائيلي، وبين املواطنين واجلماعات الذين 

تمـال، وهم بـالتـايل ينظرون إىل الفســــــــــــاد على أنـه بلغ شــــــــــــأواً يســـــــــــتفز القـدرة على االح
مســـــتعدون جملاراة كل من ينزل إىل الشـــــارع ويرفع شـــــعار حماربة الفســـــاد والدعوة إىل 

  .تصحيح أوضاع خمتلف مؤسسات السلطة
واإلصــــالح، يف احلقيقة، شــــرط من شــــروط مواجهة مشــــروع شــــارون، الذي أزعم أن 

  املواجهة الفلسطينية له ليست يف مستوى خطورته.
هما العنوان البارز ملشـــروع شـــارون، وهما حمصـــلة املعارك خطة الفصـــل واجلدار 

التي خاضــــــها طوال ثالثة أعوام من حكمه إلنهاء االنتفاضــــــة، وفشــــــله يف ذلك. هذا من 
جهــة. من جهــة أُخرى فــإن خطــة الفصـــــــــــــل هي الرد اإلســـــــــــرائيلي على موجــة التشـــــــــــــاؤم 

رات خبرائــــه الــــديموغرايف التي اجتــــاحــــت اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي، بعــــد أن أجمعــــت تقــــدي
الديموغرافيين على أن عدد الفلســـطينيين ســـيفوق عدد اإلســـرائيليين اليهود يف فلســـطين 

  االنتداب بعد أقل من عقدين من الزمن.
يقترن هذا التقدير (فشــــل إنهاء االنتفاضــــة، والقلق من خماطر التكاثر الفلســــطيني) 

الفرصــــة التي يمنحها بطموح شــــارون إىل أن يؤدي دوراً مهماً يف تاريخ الصــــهيونية. ف
لــه عهــد الرئيس األميركي جورج بوش وفريقــه الليكودي ثمينــة وال تفوَّت، وتتيح لــه أن 

 حموالً ،١٩٤٩ ســـــنة األخضـــــر اخلط -  يضـــــم نصـــــف الضـــــفة الغربية إىل حدود إســـــرائيل
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 العســــــــكرية، واحلواجز باملســــــــتعمرات حماصــــــــرة معازل إىل وبلداتها الضــــــــفة مدن بقية
والبطالة وانســـــداد فرص العمل للشـــــباب؛ أي أن احلياة فيها تصـــــبح  الفقر فيها وينتشـــــر

شــــــــبه مســــــــتحيلة، مع بابين مفتوحين لهجرة بطيئة وقســــــــرية: باب قطاع غزة وامتداده 
سيناء كوطن للفلسطينيين إذا شاؤوا، وباب إىل األردن إلحياء اخليار األردين إذا سنحت 

  الفرصة.
ذ يف االعتبار أوضـــــــاعاً إســـــــرائيلية مشـــــــروع شـــــــارون تمليه صـــــــهيونية واقعية تأخ

  وفلسطينية ودولية، تاركة اجملال مفتوحاً إلجنازات حتققها أجيال صهيونية الحقة.
قول حممود إن شــــــــــارون اليوم يمثل الصــــــــــهيونية الواقعية هو تعبير  جوزيف ســـــــــماحة:

 حتوله إن. الصهيوين التاريخ يف غوريون -  دقيق. شارون اليوم يشبه أكثر ما يشبه بن
 أكثر احانز بكامله اإلسرائيلي اجملتمع ألن وإنما تغير، ألنه يحدث مل إسرائيلي وسط إىل
. أّما مشـــــــــــروعه، الذي تأســـــــــــس على فشــــــــــــل وســـــــــــط يبدو جعله الذي األمر اليمين، إىل ياً

مفاوضــــــــــــات كامب ديفيد، وعلى كالم كلينتون وكالم براك، فقد كان هناك يف البداية 
أيلول/ســـــــبتمبر ضـــــــمن انعطافة يف  ١١قابلية ملقاومته، لكن هذه القابلية تراجعت مع 

. لقد بدأ إدراجه بقدر من اإل رادة، إنما الســياســة األميركية جعلت من هذا املشــروع واقعاً
أيضــــــــــاً بقدر من املعرفة الدقيقة بوجهة ســــــــــير العامل، وبما حدث يف العامل اجلديد. ففي 
حلظة حدوث االنزياح اإلسرائيلي نحو اليمين، الذي جعل شارون وسطياً، كنا نشهد يف 
الواليات املتحدة حتوالً يتجاوز تعميق الصــــلة بإســــرائيل عن طريق دعمها ودعم أمنها. 

يف الثالثين أو األربعين عاماً األخيرة، ينشـــــــأ يف الواليات املتحدة نوع من  فألول مرة،
اجتاه سياسي، ونوع من صعود أشخاص إىل مواقع نفوذ وتأثير أدخلوا من خاللها إىل 
الســـــــياســـــــة األميركية حماية التوســـــــعية الصـــــــهيونية وحماية املشـــــــروع بنســـــــخة جديدة 

بوش، بوعوده لشــــــــــارون، على إســــــــــقاط حق  مطورة ظلّت مكبوتة إىل أن أظهرتها موافقة
أيلول/ســـــبتمبر، بصـــــورة خاصـــــة، من  ١١العودة، وعلى احلق يف التوســـــع. ما جرى بعد 

حتوّل يف الواليات املتحدة، أدى دوراً يف جعل ما كان يبدو أن فيه نســـــــــــبة عالية من 
 وازيناإلرادوية يبدو اليوم أن فيه نســـــــــــبة عالية من الواقعية ومن الدراســــــــــــة الدقيقة مل

القوى. يضـــاف إىل هذا صـــعود لتيار معين يف الواليات املتحدة وتالقيه مع تيار معين 
يف إســـــرائيل غيّر العالقة التاريخية التي نعرفها بين إســـــرائيل والواليات املتحدة، حيث 
كــانــت العالقــة النموذجيــة قــائمــة بين احلزب الــديمقراطي يف أميركــا وحزب العمــال يف 

يوم بين أقصــــــى اليمين األميركي وأقصــــــى اليمين اإلســــــرائيلي، وهذا إســــــرائيل، وباتت ال
  .اإلسرائيلية - شيء جديد يف العالقات األميركية

 نشـــــــــــهد - العرب نحن -  يف الوقت الذي كانت جتري هذه االندفاعة اجلديدة، كنا
 ومصــــــر العراق يف احتماالت عدة على مفتوحاً العام، العربي الوضــــــع يف هائالً تراجعاً

ســـــــــــعودية، إلخ، قد تقود إىل حرب أهلية هنا، وإىل انهيار هناك. إذاً، يف ظل الوضـــــــــــع وال
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العربي املفتوح على جمهول قد يكون مســتقبله أســوأ من حاضــره، ويف ظل حتالف قوي 
بين إســــرائيل والواليات املتحدة تلتزم فيه اإلدارة األميركية احلالية، وأي إدارة جديدة، 

آخر عهده، وإنما بما قاله بوش قبل فترة بســـــيطة، جند الوضـــــع ال بما قاله كلينتون يف 
الفلســـــــــــطيني يتجــه نحو مزيــد من التــدهور بــدالً من أن يجري ترتيبــه بمــا يمتص بعض 
اآلثار السلبية ملوازين القوى يف املنطقة ويف العامل. إن التدخل الفلسطيني، بدالً من أن 

لل، وإىل جعل الوضــــــع الفلســــــطيني يؤدي إىل تصــــــحيح ميزان القوى، أدى إىل تعميق اخل
أســــوأ، ســــواء بعمل عســــكري، أحياناً أهوج، قائم على وهم أن احلل قريب، وعلى أن قليالً 
من الضـــغط على إســـرائيل ســـيرغمها على االنســـحاب، أو نتيجة التصـــرف وكأن التســـوية 

ل جاهزة، وكل ما يلزم هو أن نكون نحن أيضاً جاهزين. وهنا، باملناسبة، يجب أن يقا
إن التجربة اللبنانية تركت آثاراً ســــــــلبية على صــــــــعيد النضــــــــال الفلســــــــطيني، وهناك من 
يتحمل مســـــــــــؤولية اإليهام بأنه بقليل من اجلهد يمكن أن تطردوا اإلســـــــــــرائيليين مثلما 
طردناهم نحن، وهذه مســــــــؤولية كبيرة يتحملها النموذج اللبناين بفرضــــــــه، أو بمحاولة 

ير التي اكتشـــفوها يف االنتفاضـــة األوىل. إذاً، هناك فرضـــه، على الفلســـطينيين صـــيغة غ
خطآن يف الســــــــــــاحة الفلســـــــــــطينية قائمان على وهم مشـــــــــــترك: العمل املســـــــــــلح األهوج 
بالطريقة والوتيرة اللتين تم بهما، والرهان على حل ســــــــــياســــــــــي ســــــــــريع وأنه بقليل من 

يقــة إصـــــــــــالح للوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني نــأخــذ حقوقنــا. وكال اخلطــأين قــائم على إنكــار حق
السياسة الشارونية، حقيقة وجود خطة يف قيد التنفيذ، وشعور إسرائيل بوجود موازين 
قوى يف مصـــــــلحتها. بهذا املعنى يكون املشـــــــترك بين أبو مازن وبين "حماس" واجلهاد 
اإلسـالمي هو انعدام النظرة التاريخية التي تشـير إىل أنه ما من خمرج غير إعادة وضـع 

  الصراع يف أفق تاريخي.
حتدث الياس عن تغييب الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، وقال إن حركة التحرر  حممود ســـــــــــويد:

الوطني الفلســــــطيني ســــــاعدت يف إعادة وجود أو حضــــــور هذا الشــــــعب. أعتقد أن املنحى 
احلايل اإلســــــرائيلي هو العودة إىل التغييب. مشــــــروع شــــــارون يســــــير يف هذا االجتاه، أي 

لة تعبّر عن وجود شــــعب. هناك فارق كبير العودة إىل تغييب الفلســــطينيين كشــــعب وكدو
. األزمة  بين األزمة الوطنية الفلســـــــــــطينية واألزمة القائمة يف إســـــــــــرائيل، نوعاً وطبيعةً
الوطنية الفلســــــــــطينية جزء من األزمة الوطنية العربية، وإعادة الصــــــــــوغ اجلارية حالياً، 

ج فيه اجلانب والتي يحاول األميركيون من خاللها إعادة صـــــــــــوغ املنطقة بشـــــــــــكل يندر
الفلســـطيني على نحو يســـاعد إســـرائيل مرة أُخرى على تغييب الشـــعب الفلســـطيني؛ إعادة 
الصوغ هذه تستدعي السؤال: هل القضية الفلسطينية، كقضية وطنية، هي جزء ال يتجزأ 
من مســتقبل الوضــع العربي؟ وهل يمكن للطرف الفلســطيني أن يتقدم بمشــروعه الوطني 

  ي العربي آخذ يف التقهقر؟ ما هي املعادلة، وما هي الصيغة؟بينما املشروع القوم
على املســــــــتوى اإلســــــــرائيلي، اليمين املتطرف ليس، يف العمق، ضــــــــد مشــــــــروع غزة. 
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اخلالف بينــه وبين شـــــــــــــارون ينحصـــــــــــر يف أنــه يقول: نضـــــــــــغط على الفلســـــــــــطينيين كي 
كان ميســـتســـلموا، ونأخذ الضـــفة وضـــمنها القدس بشـــروط صـــلح ال بعملية تنطوي على إ

اســــــــــتمرار العمل املســــــــــلح واملقاومة. هل نوقف القتال ولدينا فرصــــــــــة االســــــــــتمرار حتى 
اســـــتســـــالمهم؟ هذا هو، يف رأيي، كل اخلالف. إذ يفضـــــل شـــــارون يف املقابل امتصـــــاص 
املشــكلة على مراحل. أي أن اخلالف هو بشــأن شــروط جناح املشــروع ال بشــأن املشــروع 

طنية فإن حزب العمل ســـــــــــينضـــــــــــم إىل برنامج نفســـــــــــه. كذلك، إذا قامت حكومة وحدة و
شــــــارون. يبقى أن علينا االنتظار حتى أواخر الســــــنة احلالية لنرى ما إذا كان املشــــــروع 

 انتخب إذا بأنه ذلك معاً؟ وشــــــارون بوش باســــــتمرار ســــــيســــــتمر األميركي -  الصــــــهيوين
ن تالوي وستدخل التطورات، مسار على ستدخل جديدة عناصر فإن جديد أميركي رئيس

  خمتلفة على الصراع يف املرحلة املقبلة.
أوافق على قول حممود إن شـــــــــــارون يريد أن يحقق جمدداً التغييب، لكن  الياس صـــــــــــنبر:

هناك فارقاً بين هذا التغييب والتغييب األول. التغييب األول كان قســرياً، بينما ســياســة 
ق وهذا يمثل الفارشــارون احلالية تســعى لتغييب يريدك أن تقول: ســأفتح الباب وأرحل. 

بين الالجئ واملهاجر. املهاجر يخرج ألنه حمشــــــور، وال يســــــتطيع تدبير أمور معيشــــــته، 
وأوضاعه صعبة. لكن إذا أراد أن يبقى يستطيع أن يبقى، وإذا أراد أن يرجع يستطيع أن 

  يرجع، بينما الالجئ مقهور. شارون يلعب بالترانسفير، لكن بالصيغة اجلديدة هذه.
بالنســــبة إىل املســــتقبل، يف احلقيقة ال يوجد عندي جواب بشــــأنه، لكن  ة:نقطة ثاني

الســــــــؤال الذي يرد عندما نتحدث عن املدى االســــــــتراتيجي هو: ماذا حققت إســــــــرائيل يف 
العمق؟ إسرائيل رجعت اآلن تفكر بعقلية الغيتو. وإذا أردنا أن نختصر القصة كلها فإنه 

ل تركيباتها، من اليمين إىل اليسار، تلقائياً يف واضح جداً أن هذه اجلماعة اليهودية بك
األســــــاس، أو من بعد تدريبها إســــــرائيلياً ودجمها يف اجملتمع اإلســــــرائيلي، مل تخرج بعد 
من الغيتو، ومن فكرة اجلـــدار احلـــديـــدي التي نـــادى بهـــا جـــابوتنســـــــــــكي. اجلـــدار لـــه دور 

ه اخلـــــارج. ومن خـــــارجي ودور داخلي، ودوره الـــــداخلي ال يقـــــل أهميـــــة عن دوره جتـــــا
الواضـــــــــــح أن اإلســـــــــــرائيليين، وهذا أيضــــــــــــاً جزء من مكونات رؤيتهم ملكانتهم جغرافياً 
واســــتراتيجياً وفلســــفياً، قرروا إغالق الباب والعيش خلفه. صــــحيح أنهم يف فترة أوســــلو 
فتحوه قليالً، لكنهم بســـــــرعة خافوا فرجعوا وأغلقوه. وليس من باب املصـــــــادفة أن أكثر 

ع من نســـــــــــف االتفـــا قـــات كـــان احلزب الـــذي وقّعهـــا، أي حزب العمـــل، وأن أكثر من وســـــــــــّ
االســـــتيطان هو هذا احلزب؛ وهذا يدلنا على أنه كان عاجزاً عن أن يفتح الباب تماماً، أو 
كان غير راغب يف ذلك. من الواضح أن لدى إسرائيل أبعد من مشكلة حق العودة. حسناً، 

من كــل حميطــه، مثــل قلعــة، وإذا تســـــــــــبــب إذا حتقق اإلغالق ســـــــــــيكون هنــاك غيتو أقوى 
املقيمون خارجه بمتاعب سيخرج اجليش ويضربهم ويرجع، ثم ماذا؟ يبقى السؤال: ما 

  هو إمكان أن يعيش الغيتو يف حميط مضطرب ومعاد له؟
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بالنســــبة إىل أوســــلو واجلدار احلديدي. أوســــلو مل تكن خروجاً من فكرة  جوزيف ســـماحة:
ت عند بيرس حماولة الســـــــــــتثمار املســـــــــــاحة التي أوجدها اجلدار احلديدي. أوســـــــــــلو كان

اجلدار، بمعنى: جنحنا يف كســـــــــــر إرادة املقاومة الفلســـــــــــطينية والعربية فلماذا ال ننجز 
التسوية؟ اليمين اإلسرائيلي كان رأيه: نحن من القوة بحيث نستطيع أن نبني اجلدار يف 

م، وهذا ما قد يكون اليوم مواقع متقدمة فنأخذ أكثر، ونكســــــــر رؤوســــــــهم على جدار متقد
يف قيد النجاح. ويف العمق يســتطيع اليمين اإلســرائيلي، إذا جنح، أن يقول إنه كان معنا 
حق بمعارضــــــــــة أوســــــــــلو، ألننا قدمنا اجلدار إىل األمام، وفرضــــــــــنا شــــــــــروطاً جديدة على 
العرب، ورجعنــــــا نحن ومعنــــــا الواليــــــات املتحــــــدة. وأثبتــــــت حرب العراق والتطورات 

  .ار العربي أنه ممكن تكسير رؤوس العرب على حائط متقدمواالنهي
لديّ تعليق بســيط على فكرة الغيتو. القول إن اجلدار يجعل إســرائيل حبيســة  خليل هندي:

. لكنه قد يصـــــبح مضـــــراً يف حقل الســـــياســـــة العملية إذا جعلنا  غيتو مفيد رمزياً ودعاوياً
خرى. احلقيقة أن إســـــــــــرائيل رتبت نركن إىل االطمئنان إىل أن إســـــــــــرائيل مأزومة هي األُ

أوضــــــــــاعها بحيث تكون جزءاً من أوروبا. وباملناســــــــــبة، هناك مفارقة يف هذا. فالنخبة 
 خلبزا من -  اإلســــــــرائيلية تعتبر نفســــــــها أوروبية، لكنها يف حياتها تعتمد يف كل شــــــــيء

 تعزل أن هي األســــــــــــاســـــــــــيــة الفكرة حــال، كــل يف. املتحــدة الواليــات على -  املــدفع حتى
ســــرائيل نفســــها عن العرب، وتتواصــــل مع الغرب. بهذا املعنى فإن اإلســــرائيليين ليســــوا إ

يف غيتو، ألنهم منفتحون على احلضـــــــــــارة وعلى العصـــــــــــر واحلداثة، ويريدون أن يتركوا 
  مسافة بينهم وبين "البرابرة العرب".

يف  محســــناً، قلعة موصــــولة بالغرب، لكنها تبقى قلعة. فهل يمكن أن تدو الياس صــــنبر:
  حميط مضطرب جداً؟

  خليل هندي:
  فرصتنا الوحيدة كفلسطينيين هي التفكير

  على املدى الطويل يف كيفية حتويل احلالة الفلسطينية
  من النموذج اجلزائري إىل النموذج اجلنوب إفريقي

ال أعرف عن أي مدى تاريخي نتحدث. إذا كنا نتحدث عن خمســـــــــين أو مئة  خليل هندي:
عام، فإن القلعة اإلســـــــــــرائيلية من املعقول جداً أن تدوم، إذ لديها من أســـــــــــباب القوة ما 
يمكنهــا من ذلــك. كمــا أن االنكفــاء العربي وانشـــــــــــغــال العرب بمشـــــــــــكالتهم الــداخليــة قــد 

. طبعاً، التاريخ مم لوء باملفاجآت، وقد تنقلب األمور من حيث ال يســـــــــــتمران أمداً طويالً
ندري. لكن اســـــــــــتقراء الواقع الراهن يؤدي بنا إىل أنه يمكن إلســـــــــــرائيل أن تدير ظهرها 
للمنطقة مدة طويلة، وأن تظل تمد نفســـــــــــها بأســـــــــــباب احلياة والقوة واملنعة عن طريق 

ي يف دوالب عالقتها باخلارج الغربي. الســؤال يف ذهني هو: كيف يمكن أن نضــع العصــ



  ٥ ، ص)٢٠٠٤صيف ( ٥٩، العدد ١٥المجلد  الفلسطينيةمجلة الدراسات   ندوة
 

١٣ 
 

املشــروع اإلســرائيلي على املدى القصــير، وكيف يمكن أن نطور على املدى الطويل قوى 
  وديناميات تستطيع إفشاله؟

أالحظ أن احلديث يجري عن املشــــروع الصــــهيوين وكأنه يمضــــي من جناح  أحمد خليفة:
ت، إىل جناح، وال يواجه عقبات أو مشكالت مستعصية، وإن كان هناك مشكالت أو عقبا

ففي قــدرتــه التغلــب عليهــا من دون التنــازل عن أهــدافــه األســــــــــــاســـــــــــيــة. فلمــاذا، إذاً، يبــدو 
اجملتمع اإلســـــرائيلي مأزوماً ومكتئباً؟ وملاذا تبدو احلياة الســـــياســـــية مضـــــطربة؟ وماذا 
يفعل اجليش اإلســـــــــــرائيلي منذ أربعة أعوام يف الضـــــــــــفة والقطاع؟ لقد حقق املشـــــــــــروع 

نه أيضــــــــــــاً مني بإخفاقات كبيرة، وتواجهه مشـــــــــــكالت الصـــــــــــهيوين جناحات كبيرة، لك
 الشـــــــــــعب تغييب يف فشـــــــــــله -  الياس قال كما -  وعقبات ال يســـــــــــتهان بها، ليس أقلها

 عيشال إىل اإلســــــرائيليين اضــــــطرار أقلها وليس ومقاومته، إرادته حتطيم أو الفلســــــطيني
تي هو أســــــــمن أو" حديدي" جدار خلف العيش. باألمان يشــــــــعروا كي أســــــــمنتي جدار خلف

عيش يف غيتو، وقد يخفف من وطأته كونه موصـــوالً بالغرب ومنفتحاً عليه، لكنه يبقى 
غيتو، وتبقى احليــــاة فيــــه ثقيلــــة الوطــــأة وغير طبيعيــــة. هــــذه أمور يجــــب إدخــــالهــــا يف 

  احلسبان.
يجب إدخالها، لكن يف ســـــــــــياقها. هناك ســـــــــــياقان خمتلفان: ســـــــــــياق  جوزيف ســــــــــماحة:

ثمة فارق كبير بين جناح رافقته مشكالت، وبين فشل أدى إسرائيلي، وسياق فلسطيني. 
إىل كوارث؛ بين مشكالت جسم ينمو ويتطور، وبين مشكالت جسم يحتضر. منذ خمسين 
أو ســـــتين عاماً والســـــياقان مســـــتمران بصـــــفتهما أزمة نمو، وأزمة فشـــــل. وإذا فشـــــلنا يف 

ى ن إســرائيل مقبلة علرؤية ذلك ســنقع يف نوع من التفاؤل يمكن أن يوصــلنا إىل القول إ
االنفجــار الكبير حلظــة إجنــاز االنتصـــــــــــــار الكبير. هنــاك كميــة من التفــاؤل يف قطــاعــات 
فلســـطينية تمثله وتروّجه، جتعل بعضـــهم، منير شـــفيق مثالً، يرى يف كل انتصـــار حترزه 
إســرائيل كمية هائلة من املشــكالت تســتدعي اإلشــفاق عليها، يف حين ال يرى أين صــرنا 

  اجمها.نحن من بر
تخوفــك مشـــــــــــروع جــداً، ويجــب التنبيــه إليــه والتحــذير منــه. لكن يجــب عــدم  أحمــد خليفــة:

جتاهل نقاط الضـــــــــــعف اإلســـــــــــرائيلية، ألن هذا هو مدخلك إىل اســـــــــــتمرار املقاومة، وإىل 
اســـــتمرار املمانعة جتاه فرض احللول عليك. الشـــــعب الفلســـــطيني ليس جســـــماً يف طريق 

لكان معناه أن قضـــيتنا ميؤوس منها وال أمل فيها. إذا  االحتضـــار، ولو كان األمر كذلك
مل تكن هذه قناعتك أرجو أن توضــــــح ملاذا هي ليســــــت ميؤوســــــاً منها. يبدو يل أن هناك 

  خلطاً يف الذهن لدى التحليل بين الشعب الفلسطيني والسلطة احلاكمة.
كيز على من الضــــروري جداً، كي ال تكون قضــــيتنا ميؤوســــاً منها، التر جوزيف ســــماحة:

انتقاد فكرة إســرائيل املأزومة. هذه نقطة. وإالّ تظل احلركة الســياســية الفلســطينية تدور 
 حرفياً  وتكرران اإلسالمي واجلهاد" حماس" تأتي عاماً ٢٠ -  ١٥يف حلقة مفرغة. بعد 
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  .نفسها اللغة وتستعمالن الديمقراطية، واجلبهة الشعبية اجلبهة تفاؤل
ىل أن تفعل مثلهما، أو، يف املقابل، أن تذهب إىل موقف أبو لســـت مضـــطراً إ أحمد خليفة:

  مازن: موازين القوى ضدنا؛ ال نستطيع أن نفعل شيئاً؛ فلنأخذ ما يمكن أخذه...
. كـــان كـــل  اليـــاس صـــــــــــنبر: موقف أبو مـــازن ليس هكـــذا، إنمـــا العكس. وأنـــا أعرفـــه جيـــداً

أبو مــازن كــان تمــامــاً يف  منطقــه: يــا إخوان، ال تخربوهــا؛ هم، يف أيــة حــال، "فــارطين".
الســـــــــــياق الذي حتدث عنه جوزيف. تقول له: االســـــــــــتيطان يتعزز، يقول لك: ال تهتم، فهو 

  "سيفرط". هذا كان موقف أبو مازن، وهذا كان خطأه.
القول إن لدى إســرائيل مشــكالت ال يعني أن إســرائيل يف أزمة وما علينا إالّ أن نقعد 

. لكن امل شـــــــــــكلة "كمفهوم"، إذا أدخلناها يف حتليلنا، تفيدنا وننتظر وســـــــــــتنهار تلقائياً
 . . أعتقد أننا عندما نتحدث عن االســـــــتراتيجيا اإلســـــــرائيلية احلالية نغفل أمراً مهماً كثيراً
إســــــرائيل عندها اســــــتراتيجيا، غير أن كل ســــــياســــــاتها ســــــياســــــات مراحل قصــــــيرة. ليس 

ل انتصــــار يحل مشــــكلة صــــحيحاً أن لديها ســــياســــات للمدى الطويل، وهذا يفســــر ملاذا ك
يثير يف الوقت نفسه أزمة. ال توجد يف االستراتيجيا اإلسرائيلية رؤية للمدى البعيد. ولو 
كان هناك رؤية للمدى البعيد لكانت ربما توصـــــــــــلت إىل أن هذه التركيبة كلها آخرتها 
خراب. اســــــــتراتيجيتها مثل اســــــــتراتيجيا الشــــــــخص احملشــــــــور: اآلن ليس وقت حتليل كل 

خرجني من هذه وبعد ذلك أخرجك من تلك، وبين االثنتين ســـــــــــأحاول أن أغيّر. شـــــــــــيء، أ
النقطة الثانية فيما يتعلق باســـــــتراتيجيا شـــــــارون هي النقطة التي قالها خليل، وال أحد 
يتناولها باألرقام وبواقعها احلقيقي. فكرة شــــــارون التي مل تتغير منذ البداية هي فكرة 

ســـــــــــفير إمّا تنفذه بطرد، تغييب، إلخ، وأمّا تنفذه بهجرة. الترانســـــــــــفير. املشـــــــــــكلة أن التران
اليوم الطرد ليس وارداً ألسباب حملية ودولية وجوارية، وال ننسى أن احلدود التي يمكن 
تنفيذ الطرد عبرها، أي حدود مصـــــــــــر واألردن، هي حدود البلدين الوحيدين اللذين عقدا 

حلرب، وال يمكن أن تفعله إسرائيل. ، سبب casus belliمعاهدة سالم مع إسرائيل. هذا 
من هنا فكرة غزة كمصـــب، وقد تكون وهماً، إذ إنها ال تســـتطيع حتمل ســـكان إضـــافيين، 
لكن شـــــــــــارون يشـــــــــــتغل على املدى القصـــــــــــير. ســـــــــــيوجد الكانتونات، إنما هذا ليس هدفًا 
. إنه ســـــــجن موقت. الكانتون يجب أن يخدم الغرض منه أيضـــــــاً يف النهاية.  اســـــــتراتيجياً

ذا مــا يف ذهنهم. ومــا يف ذهنهم هو كيف يحولون الالجئ إىل مهــاجر. وهــذا إذا قبــل هــ
بأن يتخلى عن حق العودة فعندها يصــير مهاجراً مثل أي مهاجر آخر. هاتان النقطتان 

  يجب أن ندخلهما يف التحليل.
يف احلقيقة، رأيي قريب كثيراً من رأي جوزيف. يف تقديري، هناك مشــــــكلة  خليل هندي:

نظرة الثقافة الســـياســـية الفلســـطينية إىل إســـرائيل. هناك اجتاهات تبدو كأنها ثابتة يف 
يف التفكير الفلســــــطيني. أوالً، إســــــرائيل دائماً مأزومة داخلياً، يكفي أن ننتظر فســــــتتفتت 
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من تلقـــاء ذاتهـــا، وكـــأنهـــا ليســــــــــــــت كيـــانـــاً دينـــاميكيـــاً يتغير ويتطور. ثـــانيـــاً، أي جنـــاح 
وتعبير عن األزمة اإلســــــرائيلية، وهذا يعطينا نوعاً من الثقة  إســــــرائيلي هو جناح مأزوم

بالنفس وباملســـــــــتقبل وبالتاريخ، لكن هذه ثقة خادعة ومقعدة. ثالثاً، قضـــــــــيتنا عادلة، 
لذلك لن تخســــــــر. ويف احلقيقة، التاريخ مملوء بركام القضــــــــايا العادلة. هناك حاجة إىل 

ة، يفرض علينا االعتراف بأن مشروع تصحيح نظرتنا إىل إسرائيل. هذا التصحيح، بداي
إسرائيل املفصلي قد يكون رغماً عن التاريخ وقد يكون مضاداً للوجهة التاريخية، لكنه 
. فقد جلب املاليين من أرجاء العامل، وصـــهرها يف  مع ذلك فِعْل إرادة جنح جناحاً باهراً

أن نأخذه يف جمتمع واحد حارب به أمة كبرى، وفرض عليها إرادته. هذا جناح يجب 
  االعتبار، ال لننبهر به، وإنما لنعرف كيف نتعامل معه.

قــد يصـــــــــــح القول إن إســـــــــــرائيــل مــأزومــة على املــدى التــاريخي الطويــل، لكن املــدى 
. ويجــــــدر االلتفــــــات إىل أن هنــــــاك يف  التــــــاريخي الطويــــــل يمكن أن يكون طويالً جــــــداً

اليمين واليســـــــــار، وهي  األيديولوجيا اإلســـــــــرائيلية ســـــــــمة واضـــــــــحة تماماً يشـــــــــترك فيها
 ولبونق سنعمله ذلك ومع الطبيعة، ضد تقريباً هو نفعله ما أن نعرف نحن" -  اإلرادوية
 ةدينامي يخلق إســـــــــــرائيل حتققه جناح وكل." فعله من نتمكن بحيث بالعامل عالقاتنا

 حيحصـــ. "اإلســـرائيلي التفكير منحى هو هذا. أكثر طبيعياً الوضـــع جتعل أن يمكن جديدة
أنه ليس طبيعياً أن نحكم مليوناً ونصـــــــــــف مليون فلســـــــــــطيني يف الضـــــــــــفة، لكن إذا  مثالً

رتبنا االحتالل بذكاء ســــــــيخلق هذا الوضــــــــع دينامية جديدة قد يصــــــــير الوضــــــــع بفعلها 
طبيعياً." هكذا، عندما نقول إن أفعال اإلســـرائيليين تبدو قصـــيرة األمد، يجب أن نضـــيف 

تهدف إىل خلق ســــلســــلة من الوقائع تنطوي على أنها جزء من اســــتراتيجيا طويلة املدى 
.   دينامية يمكن أن جتعل الوضع طبيعياً

هذا ينقلنا إىل مســـألة مهمة هي مســـألة النظر دائماً إىل إســـرائيل والفلســـطينيين يف 
نطاق أوســــــــع هو النطاق العربي. يف رأيي، كان هناك يف تاريخ إســــــــرائيل دائماً جتاذب 

لذي انتصـــر عملياً هو اجلدار، اجلدار احلديدي، أي الفكرة داخلي بشـــأن العالقة بالعرب. ا
التي أتى بهــا جــابوتنســـــــــــكي يف البــدايــة وعــارضـــــــــــتهــا حركــة العمــل، لكن كــانــت هي من 
. وال تزال فكرة اجلدار تطبق حتى اآلن. الفترة الوحيدة التي بدا فيها شــذوذ  طبقها عملياً

شرق أوسط جديد، وسعى رابين عن القاعدة هي فترة أوسلو، عندما أصبح بيرس يحلم ب
لعالقات جوار ســـــلمية مع الفلســـــطينيين والعرب. هذا كله حتطم مع حتطم أوســـــلو، وعاد 
اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي إجماالً إىل فكرة اجلدار احلديدي، ولســــــــــــان حاله يقول: "عالقتنا 
ليســـت مع العرب؛ بيننا وبينهم جدار حديدي. صـــحيح أن هناك عالقة ســـالم بيننا وبين 

ردن ومصر، لكن هذا ال يعني أن نصبح جزءاً من الشرق األوسط. إننا ال نريد أن نكون األ
جزءاً من الشــــــــــرق األوســــــــــط. وكي ينجح ذلك يجب أن يترســــــــــخ االنكفاء العربي، أي يظل 
العرب يقولون فلســـــطين قضـــــيتنا األوىل، لكن من دون أن يقترن قولهم بأي فعل." وهذا 
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يف املنطقــة هو عمليــاً نوع من االنكفــاء العربي عن  مــا يحــدث إىل حــد كبير. مــا يجري
القضــــــــــــيــــــة الفلســــــــــــطينيــــــة. ال تزال عواطف وأفكــــــار وقلوب العرب، يف جمملهم، مع 
الفلســـــطينيين، لكن لكل بلد عربي مشـــــكالته وأزماته التي تشـــــغله. هذا هو الوضـــــع الذي 

غربي؛ ومن تســــــــــعى له إســــــــــرائيل، وتريده، وهو يتحقق. من ناحية، هي جزء من العامل ال
نــاحيــة ثــانيــة، "البرابرة العرب" منكفئون عنهــا؛ ومن نــاحيــة ثــالثــة، عالقــاتهــا الــدوليــة 
تسمح لها بأن تظل مسيطرة على "أرض إسرائيل" كلها إىل مدى غير منظور. وهي تأمل 

  بأن تخلق على املدى الطويل ديناميات جتعل هذا الوضع طبيعياً.
االســتراتيجيا اإلســرائيلية. فرصــتنا الوحيدة  هذا، يف رأيي، هو النجاح الذي حققته

كفلســـــــــــطينيين هي التفكير على املــــدى التــــاريخي الطويــــل يف كيفيــــة حتويــــل احلــــالــــة 
الفلســـطينية من النموذج اجلزائري إىل النموذج اجلنوب إفريقي. وللمفارقة، أســـتعير هذا 

اته، أن هناك التعبير من إيهود أوملرت. فقد صـــــــــــرح مرة، وال أعرف من أين جاء بمعلوم
نــاشـــــــــــطين فلســـــــــــطينيين يحــاولون إقنــاع القيــادة الفلســـــــــــطينيــة بتبني النموذج اجلنوب 
إفريقي بدل النموذج اجلزائري؛ فبدل أن يكون الصـــــــراع ضـــــــد االحتالل يصـــــــير صـــــــراعاً 
. أمّا  عنوانه لكل امرئ صـــــوت. هذا الصـــــراع على صـــــعوبته أنظف كثيراً وأجدى لنا كثيراً

 أعرف. إنــــه يتطلــــب جتنيــــد قوى ال تزال غير موجودة. إنــــه كيف يمكن حتقيق ذلــــك فال
يهدف إىل حل ال يريده أي من الفلسطينيين، وال يريده أي من اإلسرائيليين. فالفلسطيني 
إذا خُيِّر ال يحب أن يشــــــــاركه اإلســــــــرائيلي يف نابلس ورام الله، واإلســــــــرائيلي ال يحب أن 

  يشاركه الفلسطيني يف تل أبيب وصفد.
مــا تقترحــه إذاً هو العودة إىل حــل الــدولــة الــديمقراطيــة يف كــل فلســـــــــــطين،  فــة:أحمــد خلي

  والسعي له بطريقة سلمية.
نعم. دولـة ديمقراطيـة، وربمـا ثنـائيـة القوميـة. قـد يوفر ذلـك خمرجـاً، لكنـه خليل هندي: 

ينطوي على أن النضـــــــال الفلســـــــطيني كما تصـــــــورناه فترة طويلة مُني بهزيمة ال بد من 
هــــــا، واالنطالق من االعتراف بهــــــذه الهزيمــــــة إىل اســـــــــــتخالص نتــــــائجهــــــا االعتراف ب

  واستخالص طريقة للتعامل مع هذه النتائج.
قلت ســــــابقاً إن كل ما يمكن أن نفعله حالياً هو وضــــــع العصــــــي يف دوالب  أحمد خليفة:

  املشروع اإلسرائيلي، وسؤايل هو: كيف نفعل ذلك؟
هذا ســــــــــؤال حتديد املهمات األســــــــــاســــــــــية للحركة الوطنية الفلســــــــــطينية يف  خليل هندي:

املرحلة الراهنة. يف رأيي، املهمة األســــــاســــــية اآلن هي كيف نعيد االحتالل اإلســــــرائيلي 
إىل وضـــــــــــعه احلقيقي كاحتالل، أوالً، على أرض الواقع، وثانياً، يف أذهان العامل ككل. 

لة، على الرغم من وجود ما يســـــمى الســـــلطة الضـــــفة الغربية وقطاع غزة هما أراض حمت
هي أن  ةاملشـــكلالوطنية الفلســـطينية، أو ربما بمســـاعدة وجود الســـلطة الفلســـطينية. لكن 

ل كإســـــــــــرائيل جنحت يف جعل هذا االحتالل قليل التكلفة إىل أبعد احلدود على الرغم من 
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. األوروبيون  العمليات العســـــــــــكرية. قليل التكلفة ألن إســـــــــــرائيل ال تتحمل تبعاته إطالقاً
عمليـــاً هم من يمول النـــاس ويبقيهم على حـــافـــة العيش؛ قليـــل التكلفـــة ألنـــه يف الـــذهن 
العاملي ال توجد مشـــــــــــكلة: يوجد شـــــــــــعبان متخاصـــــــــــمان، وليس شـــــــــــعباً يعاين االحتالل 

ألساسي للحركة الوطنية الفلسطينية اآلن إعادة األمور ويقاومه. يجب أن يكون الهدف ا
. من هذا املنطلق  إىل نصــــــــــــابها، بمعنى جعل تكاليف االحتالل باهظة مادياً ومعنوياً
أرى أن املطالبة بذهاب الســلطة الفلســطينية أمر مشــروع، ألن وجود الســلطة الفلســطينية 

يف احلفاظ على احتالل قليل هو، بمعنى من املعاين، ما يمكّن إســـــــــرائيل من أن تســـــــــتمر 
التكاليف. الســؤال الكبير هو: هل ينطوي حل الســلطة الفلســطينية على خطر من حيث أنه 
يمكن أن يســـــــــــاعد يف تغييب الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني؟ يف تقديري، كال، ألن وجود شـــــــــــعب 

 املشـــكلةفلســـطيني له طموحات، ويســـتحق دولة، أصـــبح أمراً راســـخاً يف الذهن العاملي. 
هي أنـــه قـــد ال يعود هنـــاك مـــا يجمع فلســـــــــــطينيي الـــداخـــل واخلـــارج، ويعبر عن  الثــانيــة

الشـــــــخصـــــــية الفلســـــــطينية. لكن من املمكن حل هذه املشـــــــكلة بأن يجري بعث احلياة يف 
يثيرها رجال السلطة، وهي أن قطاعات  مشكلة ثالثةمنظمة التحرير الفلسطينية. هناك 

لطة. هذا يذكّر املرء بعقلية واســــــــــعة من الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني تعيش على حســــــــــاب الســــــــــ
الفــاكهــاين: الســـــــــــلطــة هي التي تطعم النــاس، وليس النــاس هم الــذين يمــدون الســـــــــــلطــة 
بــاملوارد عن طريق الضـــــــــــرائــب وعوائــد اخلزينــة. تلخيصــــــــــــاً: املطــالبــة بــذهــاب الســـــــــــلطــة 

  مشروعة، وخماطر هذا الذهاب يف رأيي ليست جسيمة.
وشـــــــــكلت إســـــــــرائيل ســـــــــلطة بديلة مكونة من وما العمل إذا ذهبت الســـــــــلطة،  أحمد خليفة:

  عمالء حمليين واعترفت بها الدول األوروبية وظلت تمدها باملساعدات؟
  يناضل الشعب الفلسطيني ضد السلطة البديلة. خليل هندي:

دعني أســــــألك ســــــؤاالً: هل يمكن القول اليوم إن هناك مرحلة تاريخية  جوزيف ســـــماحة:
  ه وشعاراته، قد انتهت؟يف نضال الشعب الفلسطيني، بمؤسسات

مل أطرح على نفســــي هذا الســــؤال. مل أبدأ بهذه النتيجة وأســــتخلص منها ما  خليل هندي:
  أشرت إليه، لكن كل ما طرحتُه حتى اآلن يؤدي منطقياً إىل هذه النتيجة.

ســؤال صــعب. إذا افترضــنا أنه صــحيح أن مرحلة انتهت، فأنت مضــطر  جوزيف ســماحة:
 ، عقبة أن هذا النضال أثمرأوالًيخي جديد. عملياً ستواجه عقبتين: إىل أن تفكر بأفق تار

. ما أريد  وجود السلطة، فهل إذا قلت إن هذه املرحلة انتهت تعني أن السلطة انتهت أيضاً
قوله هو أن الصراع أفرز واقعاً يجعل املرحلة الالحقة صعبة بسبب وجود السلطة. ماذا 

نرجّع إىل االحتالل كل األعباء، ونبدأ من جديد. نفعل بها؟ أنت تقول: نحل الســـــــــــلطة و
، الصراع أيضاً أفرز صعود قوى سياسية معينة، إن ثانياًاملسألة ليست بهذه السهولة. 

مل يكن إىل موقع الهيمنة فعلى األقل إىل موقع املشــــــــــــاركة الفعلية يف العمل، قوى ذات 
ا اليوم خطاب راديكايل خطاب ال ينســـــــــــجم مع أي واحد من احللول التي تطرحها. لدين
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يقطع مع العامل. اخلطاب الراديكايل الفلسطيني كان ذات مرة موصوالً بالقوى التقدمية 
يف العامل، أمّا اليوم فهو موصــــــــول بقوى يف أفغانســــــــتان ويف غيرها، ومقطوع الصــــــــلة 
بمزاج العامل. إذاً هناك أوالً عقبة الســـــــــــلطة؛ وهناك ثانياً عقبة بأي خطاب نتوجه إىل 
العامل. أبو العالء حوّل ذات مرة مســــألة حل الســــلطة واملطالبة بدولة ثنائية القومية إىل 
تهديد، يف حين أن املطالبة بدولة ثنائية القومية تتطلب تأييد قوى إســـــــــــرائيلية أكثر 
كثيراً من القوى املؤيدة حلل قائم على طالق شـــــعبين وانفكاك أحدهما عن اآلخر. هناك 

عــامل جعلــت القضـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة حــاضـــــــــــرة يف املزاج التقــدمي حتوالت حــدثــت يف ال
الديمقراطي اإلنســـــــــــاين يف العامل. وبدالً من تطوير خطاب يضـــــــــــمن اســـــــــــتمرار وتوســـــــــــيع 
وتعميق تــأييــد القوى التقــدميــة املؤيــدة لــك، نســـــــــــمع خطــابــاً يقطع الصـــــــــــلــة بهــذه القوى، 

  وبالتأكيد يقطع أي صلة بإمكان إيجاد رديف إسرائيلي.
  :نبرالياس ص

  ال يوجد يف التاريخ سلطة غابت
  إالّ وكان بديلها موجوداً، وهذه السلطة
  لن تذهب إذا مل يكن هناك بديل منها

يف هذا الســياق يجب االنتباه أيضــاً إىل أن اجملتمع الفلســطيني أفرز نوعاً  الياس صــنبر:
 ١٩٦٤نة من القيادة، نوعاً من القوى الســـــياســـــية، وأفرز جمتمعاً خمتلفاً عن جمتمع ســـــ

[ســــــــنة تأســــــــيس منظمة التحرير الفلســــــــطينية]، ســــــــواء يف أماكن اللجوء، أو يف املناطق 
. يف هذه األماكن كلها ١٩٤٨، أو يف اجلليل الفلسطيني احملتل سنة ١٩٦٧احملتلة سنة 

هناك شــــيء جديد مل يكن عندنا يف اخلمســــينات والســــتينات، وهو اجملتمع املدين. لدينا 
ينــا جمتمع مــدين، لــدينــا حيويــة قــد ال تكون أقوى أو أفضـــــــــــــل من اآلن قوى حقيقيــة، لــد

  احليوية السابقة، لكن فيها شيء خمتلف.
أخشــى أن يعلق يف األذهان، نتيجة ما قيل، أن الشــعب الفلســطيني جالس  حممود ســويد:

ينتظر انهيار إســــــــــرائيل من الداخل. وهذا غير صــــــــــحيح. فنضــــــــــال الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني 
 يحول ما هما - ى الرغم من الغياب العربي شـــــــــبه الكاملعل -  وصـــــــــموده على أرضـــــــــه

 اآلن الاحل واقع لكن. فالتغييب... والتشـــــتيت التهجير: الصـــــهيوين املشـــــروع حتقيق دون
 وإذا. يصـــــل أن يريد أين إىل ويعرف مشـــــروع، عنده يخطط، أن على قادراً طرفاً هناك أن
يتوقف كي يســتأنف بعد ذلك.  أن يجب أين يعرف حالياً هدفه إىل الوصــول على يقدر مل

الطرف اآلخر (الفلســــــــــطيني)، يف املقابل، ليس لديه مشــــــــــروع ســــــــــوى الصــــــــــمود يف وجه 
املشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوين، وهو غير قـــادر على وضـــــــــــع برنـــامج وطني، وإالّ مـــا معنى أن 
حماوالت القوى يف الســـــــاحة الفلســـــــطينية لوضـــــــع برنامج موحد تفشـــــــل كلها؟ أعتقد أن 

رى؛ وضــــع فلســــطيني غير قادر على اســــتخدام كل طاقات الشــــعب هذه هي اخلطورة الكب
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 يخطط الــذي اإلســـــــــــرائيلي -  يف الــداخــل واخلــارج، يف مواجهــة الطرف الواحــد األميركي
 على قادرة الفلســـــــــطيني الشـــــــــعب دينامية أن هل: هو والســـــــــؤال. املنطقة صـــــــــوغ إلعادة
ي للوضـــع العرب رافعة يشـــكل نفســـه الوقت ويف شـــارون، مشـــروع ليحبط النضـــال تطوير

للمســــــــاعدة يف إخراجه من حالة العجز والتقهقر، أم أن الواقع الفلســــــــطيني مشــــــــدود إىل 
  االندفاع يف اجتاه التماثل مع الوضع العربي نتيجة تماثل البنية ومستوى التطور؟

أعتقد أن النقاش املتعلق بحل الســـلطة املطروح يف الســـاحة الفلســـطينية،  الياس صـــنبر:
ه خليل، نظري إىل حد كبير. ال يوجد يف التاريخ حالة غاب فيها شـــــــــيء والذي تطرق إلي

من دون أن يكون صـــــار له بديل، بشـــــكل ظاهر أو غير ظاهر. فكرة أن نلغي هذه الســـــلطة 
ونرى ما يحدث ممكن أن حتدث يف الدماغ، لكن عملياً ال توجد أي سلطة يف الكون ويف 

مــا أحيــانــاً غير واضـــــــــــح أو غير ظــاهر، لكنــه التــاريخ غــابــت إالّ وكــان بــديلهــا موجوداً، رب
موجود. أنا ال أحاول تقويم نوعية البديل، لكن كالمنا نظري عندما نقول: نحل السلطة، 
ثم نرى ما يحدث. هذه الســـــــــــلطة لن تذهب إذا مل يكن هناك بديل منها. والســـــــــــؤال الذي 

  يجب طرحه هو: هل هناك بديل واضح؟
ء إالّ إذا وجد بديل منه. لكن كي يوجد البديل ال صــــــحيح أنه ال يختفي شــــــي خليل هندي:

بد من أن يفكر الناس يف البدائل. ما أطرحه هو أن جند ســـبالً خللق البديل. لســـت متأكداً 
مما أقول، فالوضـــــــــــع حمتبس ومغلق إىل حد بعيد، لكن ما أفكر فيه هو ضـــــــــــرورة جعل 

  لوكس". االحتالل باهظ التكاليف، بدل أن يظل كما اآلن احتالالً "دو
يوجد بديل جاهز هو االحتالل. والســــــؤال هو: كيف يمكن جعله مكلفًا  جوزيف ســـــماحة:

  عن غير طريق املقاومة العسكرية.
معك حق، عن غير طريق املقاومة العســـــــكرية. يف فلســـــــطين جمتمع نابض  خليل هندي:

ت، بقصر باحلياة، وقد طور الناس جمتمعاً مدنياً ما زال صلباً (وإن كانت السلطة حاول
نظر ال يصـــدق، أن تضـــعفه لتلحقه بها). ما أدعو إليه هو أن نضـــع االحتالل وجهاً لوجه 
يف مواجهة اجملتمع الفلسطيني، وأن نبتدع طرقاً للنضال جتعل الوضع واضحاً تماماً 
أمام العامل كله: هناك احتالل، وهناك فصـــــــــل عنصـــــــــري، وهناك نضـــــــــال من أجل حترر 

بدالً من الوضــــــــــع امللتبس احلايل. املفارقة هي أنه ربما كان الفرد واإلنســــــــــان والوطن، 
هذا، أو التهديد به، أقصـــــر الطرق لبعث احلياة يف مشـــــروع الدولتين؛ بأي معنى؟ بمعنى 
أنه إذا اســـتجمع اخليار الذي أحتدث عنه زخماً، فإنه قد يضـــع اجملتمع اإلســـرائيلي أمام 

ا تمع اإلسرائيلي. اإلسرائيليون اآلن ليسوحلظة احلقيقة، وقد يفتح إمكانات فرز يف اجمل
جمبرين على التفكير يف املســـــــتقبل البعيد. لكن وضـــــــعاً من النوع الذي أنادي بخلقه قد 
يجبرهم على ذلك. وقد تنشــــــأ تيارات يف إســــــرائيل تقول: نفضــــــل أن نكون دولة يهودية، 

 هذه واحدة من فلننته من االحتالل واالســـــــــــتيطان الذي يبتز اجملتمع ويخربه. قد تكون
النتائج التي تنشــــــــــــأ عن وضـــــــــــع كالذي أنادي بأن نتحرك يف اجتاهه. يف املقابل، قد 
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يســــــــــتمر االحتالل فترة طويلة. عندئذ تصــــــــــبح املســــــــــألة مســــــــــألة نضــــــــــال ضــــــــــد التمييز 
العنصــري، نضــال قد يســتغرق مدة طويلة قبل أن ينتهي وضــع يكون فيه عدد هائل من 

ن نهر األردن والبحر، حمروماً من احلقوق املدنية الســـــــــــكان ضـــــــــــمن احليز الواقع ما بي
  واالنتخابية. قد يكون هذا هو احلل التاريخي.

يف أية حال، ربما يســـتدعي اخلروج من املأزق الذي يجد الشـــعب الفلســـطيني نفســـه 
فيه اآلن، التفكير يف أمور قد تبدو جمنونة نوعاً ما، من قبيل املناداة بذهاب الســـــــــــلطة. 

اذا ال يُطرح املوضــــــــوع حتى على شــــــــكل مناشــــــــدة للرئيس عرفات أن يقف أنا ال أفهم مل
ويقول: "جرّبنا أوســلو وحاولنا التوصــل إىل حل يقوم على دولتين وعلى تقاســم األرض 
بيننا وبين اإلســــــرائيليين؛ مل ننجح، إنهم ال يريدون قســــــمة األرض. لقد فشــــــل املشــــــروع 

عرفــات للشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني يف هــذه كلــه." قــد تكون هــذه أكبر خــدمــة يؤديهــا الرئيس 
املرحلة. هذا طبعاً يختلف عن املناداة باســــتقالة الرئيس عرفات واإلبقاء على الســــلطة؛ 

  فتلك على األغلب تهدف إىل إزالة عقبة من أمام مشروع السيطرة اإلسرائيلية.
الوضــــــــع اجلديد يجب أن يخرج من رحم الوضــــــــع القائم. ملاذا تصــــــــطنع  حممود ســــــــويد:

وضــــــــــعاً وتركبه على الواقع؟ أعتقد أن القوى املوجودة حالياً يف اجملتمع الفلســــــــــطيني، 
والقوى والــدول على مســـــــــــتوى العــامل، تســـــــــــلم كلهــا بحــل الــدولتين. القوى املوجودة يف 

لى هذا األســـاس، وبالتايل ال يمكن أن اجملتمع الفلســـطيني حالياً مقتنعة بهذا، وتعمل ع
تقول: هذا خمطط بديل، وعلى القوى أن تغير اجتاهها وحتول نضــــــــــــالها إىل اســـــــــــتعادة 
االحتالل بشـــــــــــكــل كــامــل. إذا كــان لهــذا األمر أن يحــدث فســـــــــــيحــدث بتطور طبيعي. حــل 
الدولتين ســـيبقى مطروحاً على القوى املوجودة يف الســـاحة الفلســـطينية، واملوضـــوعان 

طروحان حالياً، وبكل اإلحلاح، هما إصـــــالح وضـــــع الســـــلطة من جهة، واتفاق القوى، امل
من جهة أُخرى، على برنامج عمل وطني واحد وأساليب نضالية واحدة يف ضوء دراسة 
املرحلة الســــــــــابقة منذ بداية االنتفاضــــــــــة الثانية حتى اآلن، وما أنتجت من إخفاقات أو 

برنامج الوطني ووسائل النضال. أعتقد أن هذا جناحات، وعلى أساس من ذلك تطوير ال
هو األفق الذي يمكن أن تتحرك يف اجتاهه القضــية يف الداخل، وخصــوصــاً أن العســكرة 
حالت دون توظيف كامل طاقات الشعب الفلسطيني يف البرنامج املرحلي الراهن: دولة 

نات وإمكا فلسطينية يف كل الضفة والقطاع، عاصمتها القدس الشرقية. وأعني طاقات
الداخل واخلارج الفلســـــــــــطيني. هذا على الرغم من أن املضـــــــــــي قدماً يف تنفيذ مشـــــــــــروع 
شارون: بناء اجلدار يف وسط الضفة، وعزل القدس عن عمقها الفلسطيني، وحتويل بقية 

 اســـتمر ما إذا - الضـــفة إىل معازل حماصـــرة، ورفض حق الالجئين يف العودة، ســـيؤدي
 الفلســـــــــطينية الدولة مشـــــــــروع اضـــــــــمحالل إىل -  و عليهه ما على الفلســـــــــطيني الوضـــــــــع

 يني،الفلسط التراب كامل على الواحدة الدولة حالة إىل برمته الوضع وانتقال املستقلة،
  .رفضه على اإلسرائيليون يجمع أمر وهو
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هل تتعامل الســلطة مع مشــروع االنســحاب اإلســرائيلي من غزة مباشــرة أو  أحمد خليفة:
يدة عنه؟ هذا موضوع مطروح بإحلاح أيضاً، وأود أن أعرف رأيك بالوساطة، أم تظل بع

  فيه.
اســــتالم الســــلطة لقطاع غزة بعد االنســــحاب اإلســــرائيلي يرتبط بمشــــروع  حممود ســــويد:

اإلصــــالح الذي يجب أن يكون متعدد األبعاد: إصــــالح املؤســــســــات بما يف ذلك اســــتقالل 
املراقبة وعلى رأســـها اجمللس القضـــاء، واســـتئصـــال الفســـاد املســـتشـــري، وتفعيل أجهزة 

التشـــــريعي، إلخ. هذا بُعد. وهناك بُعد آخر هو تشـــــكيل القيادة الوطنية الواحدة، واالتفاق 
على البرنامج الوطني الواحد، وعلى أســــــــاليب النضــــــــال التي تخدم هذا البرنامج يف كل 
مرحلـــة من مراحـــل تطور الصـــــــــــراع. وثمـــة بُعـــد ثـــالـــث هو حترك فلســـــــــــطينيي الشـــــــــــتـــات 

كاناتهم الهائلة لتنظيم مســــــــاهماتهم الفكرية والســــــــياســــــــية واإلعالمية واملالية يف بإم
ا البُعــد الرابع فهو اســـــــــــتنهــاض الشـــــــــــعوب العربيــة،  خــدمــة البرنــامج الوطني الواحــد. أمــّ
وتنظيم مســــــــــــاهمتها يف الصـــــــــــراع، وتنظيم العالقة بالقوى العاملية املؤيدة للقضـــــــــــية 

  الفلسطينية.
املنظور الفلسطيني ملسألة قطاع غزة. أمّا ما يجري اليوم هذا ما يفترض أن يكون 

فيخشى أن يصب يف مصلحة مشروع شارون الذي يريد أن يصل إىل دفع الفلسطينيين 
) وضم الضفة إىل إسرائيل، ساعياً يف البدء  إىل بناء وطنهم يف القطاع (غزة أوالً وأخيراً

ســـــــــطينيين، إذا أمكن، ثم حماولة إلشـــــــــاعة الفوضـــــــــى يف القطاع وإثارة التقاتل بين الفل
اســــــــتدراج اجلانب املصــــــــري وحصــــــــر ما هو مطلوب منه يف ســــــــد ثغرات أمنية تفيد أمن 

  إسرائيل وتقضي على املقاومة.
هناك ثالث نقاط أرغب يف التعليق عليها، وســـــــــــأحاول أالّ يكون كالمي  الياس صــــــــــنبر:

.   نظرياً
يجب أالّ يكون على قضـــــايا  قضـــــية اإلصـــــالح. التركيز يف اإلصـــــالح النقطة األوىل:

االختالس والناحية املالية أو حتى األخالقية فقط. اإلصـــــالح يعني أيضـــــاً إعادة تقويم 
أشـــــــكال النضـــــــال، وإعطاء زخم جديد ملســـــــألة متابعة النضـــــــال. ال يجوز أن يقال إنه ما 
دامت مرحلة قد انتهت فإن هذا يســـــتتبع أن يتوقف النضـــــال حلظة ليعود فيمشـــــي. يجب 

عــــة النضـــــــــــــــال مع تقويم حقيقي لكــــل املراحــــل التي مررنــــا بهــــا، بــــإيجــــابيــــاتهــــا متــــاب
وســـــــــــلبيـــاتهـــا، إعـــادة تنظيم، إعـــادة هيكلـــة، ليس مهمـــاً التســـــــــــميـــة، لكن املهم أالّ يوقف 
النضال، وهذه مسألة حيوية. وعلى الرغم من كل شيء، ومهما قلنا عن الوضع العربي 

اك نوع من الدينامية للحركة، وال يمكن أن املتردي، فإنه إذا وقف النضــــــال انتهينا. هن
يكون هنـــــاك حلظـــــة جمود، ولو من منطلق إيجـــــابي: "توقفنـــــا لنفكر". ويف أيـــــة حـــــال، 
اجملتمع لن يتوقف عن النضــــــال، ولن يســــــتجيب ألية مطالب بإيقافه. إذا قيل له: توَقَّفْ 

  لن يستجيب. منذ مئة عام مل يتوقف.
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جتاه مغلوط فيه كلفنا كثيراً ومل يعبَّر عنه من الضـــــــــــروري كســـــــــــر ا النقطة الثانية:
بصورة واضحة، لكنه كان موجوداً، وكان هناك مدافعون عنه، وهو أنه بمجرد أن دخل 
جزء من اللجوء إىل األرض صــارت هناك قناعة بأن نقطة الثقل األســاســية هي الداخل، 

لبية وصــــــــــار هناك اســــــــــتخفاف بوزن عنصــــــــــر اخلارج وأهميته. عنصــــــــــر اخلارج هو األغ
الديموغرافية للشـــــــــعب الفلســـــــــطيني، وتبعثُر شـــــــــتاته يف اخلارج يمكن أن يكون عنصـــــــــر 
ضـــعف وعنصـــر قوة أيضـــاً ألن هذا وُجد وســـط األمة العربية كلها. هو أيضـــاً، من ناحية 
أُخرى، العقدة األساسية يف الصراع، إنه األساس. ويف نهاية املطاف، مسألة الترانسفير 

ارج ال يف الداخل، وعندما تكون يف الداخل فهي يف خميمات عقدتها األســــاســــية يف اخل
الالجئين. أعتقد أنه مهم جداً أن يخرجوا اخلارج من الثالجة التي وضـــــــــعوه فيها بعدما 
بدأوا املفاوضـــات بحجة أنهم مشـــغولون باألســـاس، وعندما يُرســـى األســـاس يجيء دور 

وهم مل يــدركوا أنهم بــذلــك املالحق، التي هي اللجوء واخمليمــات. هــذه ليســـــــــــــت مالحق، 
فقدوا عنصــراً أســاســياً للضــغط على إســرائيل، ألن الهاجس اإلســرائيلي من قضــية العودة 
وقضــــية الالجئين أكبر كثيراً من هاجس اإلســــرائيليين حتى من االنتفاضــــة، على الرغم 

 فتحها، يف ترغب التي املوضـــوعات كل إفتح - من كل ما يقال. وهذا أمر نختبره دائماً
ملوضــــوع الوحيد الذي يفقد اإلســــرائيليين صــــوابهم هو قضــــية العودة، ألن فيها قضــــية ا

شرعية إسرائيل. هذه ليست مسألة تاريخية فقط. أعتقد أن من احليوي أن تعود القضية 
الفلسطينية فتتقدم بكل التجمعات السكانية الفلسطينية وليس فقط بالتجمعات املقيمة 

  على أرض الداخل.
أفترض أنـــك ال تطلــــب من الــــداخــــل فقط أن يعيــــد االعتبــــار واألهميــــة إىل  أحمـــد خليفـــة:

  اخلارج، بل تطلب أيضاً من املوجودين يف اخلارج أن يتحركوا لفرض أنفسهم.
. هناك شــيء إيجابي جداً حدث يف الفترة التي تلت ســنة  الياس صــنبر: . ملّا ١٩٤٨طبعاً

شـــــقفاً يف األمة العربية. الشـــــيء  الوطن تفكك غاب الداخل، االســـــم اختفى. صـــــرنا شـــــقفاً
األســــــــــــاســـــــــــي الذي فعلته احلركة الوطنية الفلســـــــــــطينية يف هذه الفترة هو إعادة الربط، 

، وليس فقط عالقات تنظيمية، أرضـــــاً من نوع (territory)وبإعادة الربط خلقت أرضـــــاً 
خاص جداً غير مادي. صـــــار هناك شـــــيء اســـــمه أرض فلســـــطين، مكون من روابط تربط 

. وهذا الربط هو الذي أعطى الزخم، هو فئات ف لســــــطين، لكن يف اجلغرافيا ال تعني شــــــيئاً
الــذي أرجع املمثــل إىل خشـــــــــــبــة املســـــــــــرح. لكن بمجرد أن دخلــت فئــة من عنــدنــا األرض 
الفلسطينية، من بعد مفاوضات، اعتقدت أن املسألة انتهت، ومن بقي يف اخلارج مل يعد 

 اخلارج نســـــــــينا -  س. أنا ال أدعو إىل أن نقلب اآليةحتى نافعاً، بينما ال يزال هو األســـــــــا
  .ةشغّال اجلسم أعضاء كل تكون أن معاً، كلها األطراف تتقدم أن إىل لكن - إليه فلنرجع

املنطق نفســـــــه ينطبق على األمة العربية. الفلســـــــطينيون حوّلوا األمة العربية  أخيراً،
بـــالتـــدريج إىل قوى مســـــــــــــانـــدة فقط، ومل يعـــد هنـــاك فـــارق بين األخ العربي واملســـــــــــــانـــد 
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الفرنســـــــــــي أو اإليطــايل أو اإلســـــــــــبــاين، غير أنــه يتكلم بــالعربيــة، إنمــا التعــامــل معــه يتم 
. هذا أيضـــــاً كا ن تخلياً مريعاً، وكان هناك لعبة إســـــرائيلية وقع بالطريقة نفســـــها تماماً

فيها كثير من القيادات الفلســـــــــــطينية. كان هناك شـــــــــــرط كي ينفتح الباب اإلســـــــــــرائيلي: 
يروا أكثر فلســـــــــطينية وأقل عروبة، وإذا صـــــــــرتم أقل عروبة وأكثر فلســـــــــطينية ينفتح  صـــــــــِ

. ولألســف ســمعنا من أخذ يقول: بشــطارتن ا وشــطارة اليهود الباب. وكان هذا طبعاً وهماً
  نحكم األمة.

هـــذا كـــان كـــارثـــة حقيقيـــة. وإذا مل يتغير األمر فلن تـــأتي املســــــــــــــانـــدة العربيـــة، وال 
  التضامن العربي، أقصد من الشعوب ال من األنظمة؛ فاألنظمة ال فائدة منها.

يف ســــياق التحليالت واملالحظات والنقاش أُبديت تصــــورات جزئية كثيرة  أحمد خليفة:
عله من أجل اخلروج من املأزق احلايل. لكن يبقى هناك حاجة إىل اإلجابة ملا يمكن ف

  بشكل مركز وجامع عن السؤال امللح الكبير: ما العمل؟
  :جوزيف سماحة

  نحن، يف املدى املنظور، أمام إسرائيل
  قوية وغير راغبة يف تسوية معقولة،
 لكن ليس حمتوماً أن نقبل املعروض

 بواقعية مبالغ فيها
ما العمل؟ أوالً يجب البدء بتشـــخيص اللحظة الراهنة، أين نحن اليوم؟  ســـماحة:جوزيف 

وهــذا جهــد فكري ونظري وســـــــــــيــاســـــــــــي كبير يتعين على الفلســـــــــــطينيين واألمــة العربيــة 
والنخبة الصــديقة أن تشــارك فيه جميعها. هذا يمكن أن يقودك إىل وضــع خطة. مطلوب 

ا، للمشــــــروع الشــــــاروين، وكم هو مدعوم أيضــــــاً تعريف دقيق للخطة املقابلة، وتكتيكاته
. قلنا إن هدف اخلطة الشـــــــــارونية هو التبديد الســـــــــياســـــــــي للشـــــــــعب الفلســـــــــطيني،  أميركياً
واحلؤول دون نشـــوء كيان فلســـطيني قابل للحياة والتطور؛ وبهذا املعنى االنفصـــال عن 

ة ن رؤيغزة هو أحد تكتيكات هذه اخلطة. إذا تعرّت اخلطة الشارونية بصفتها كذلك، يمك
أين يقع موضـــوع غزة، وال يعود ممكناً احلديث عن املوضـــوع بصـــفته مدخالً إىل حترير 
بـــاقي األرض الفلســـــــــــطينيـــة، ألن هـــذا ليس جزءاً من اخلطـــة وال هو القصـــــــــــــد منهـــا. يف 
املقابل، ال تســـتطيع أن تتعفف عن التعامل مع االنســـحاب إذا صـــار أمراً واقعاً ومفروغاً 

ا كنت تعرف اخلطة املقابلة وتكتيكاتها فإنك تضــمن أن تتعامل منه ولعبة ســياســية. إذ
مع هذه التكتيكات بما ال يجعلك تضــــــــيع عن هدفك االســــــــتراتيجي فتدخل لعبة عنوانها 

  غزة أوالً وأخيراً، و"نعمل جمهورية بغزة والباقي يروح."
أيضــاً هناك ضــرورة للحديث عن مســألة تغيب عن قطاع واســع من األداة النضــالية 

لفلســــــــطينية، وهي التدقيق يف موازين القوى. هذا عملياً نادراً ما جنده. اســــــــتنتاجاً مما ا
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قاله خليل، دائماً عندنا شـــــعور بأن التســـــوية يجب أن تفيض فيضـــــاً عن حقنا، وطغيان 
شــعورنا بالعدالة يغيّب باملطلق شــيئاً واقعياً: الســياســة فيها نفعية، والســياســة مربوطة 

ســـة فيها شـــطارة، والســـياســـة فيها "زعبرة"، والســـياســـة فيها ماذا بموازين قوى، والســـيا
يمكن أن نأخذ اآلن وماذا ال يمكن أن نحصــــــــــــل عليه حالياً، وإذا طلبناه نخســـــــــــر األقل 
املمكن احلصــــول عليه. نحن يف العمق، يف اجلوهر، نظل نســــتهجن ما يحدث، ونعتبر أن 

حان األوان ألن نخرج منه. التســـــوية ســـــتفيض فيضـــــاً عن عدالة القضـــــية، وهذا تخريف 
بناء عليه، يمكن القول بســـــهولة اليوم إن الصـــــراع قائم منذ مئة عام، ويمكن أن يســـــتمر 
أيضـــــــــاً عشـــــــــرات األعوام. كيف أتعامل معه يف ســـــــــياق تاريخي مديد؟ يف األفق املنظور 
نحن أمام إســــــــــرائيل قوية وغير راغبة يف تســــــــــوية فيها احلد األدنى من املعقولية. ليس 

توماً أن أقبل املعروض بواقعية مبالغ فيها، لكن يجب أالّ أتوهم أن التســــــــــوية قريبة حم
فألرتب وضعي بما ينسجم معها، أو أن أتوهم أن بضع سيارات مفخخة يمكن أن ترغم 
"اليهود اجلبنـــــاء" على أن يتركوا األرض احملتلـــــة، مثلمـــــا يخمّن البعض. املطلوب هو 

كانت منظمة التحرير عمرها أربعون عاماً فقد يكون مواجهة الوضـــــــع بنفس مديد، وإذا 
أمامها أربعون عاماً أُخرى. وعندما تضع نفسك يف هذا السياق التاريخي فأنت مضطر 

  .إىل أن تعرّف وضعك امللتبس. اليوم نحن ال نعرف ما هو وضعنا
إذا أخذنا، مثالً، ما يجري يف غزة: هل هو انشـــــــــــقاق ضـــــــــــمن حركة حترر مصـــــــــــدره 

ن ســـياســـات معينة، أم هو حماولة انقالبية على ســـلطة؟ األمر ليس واضـــحًا خالف بشـــأ
. قد ال تتخلى عن مكتســـــــــــبات موجودة إذا اســـــــــــتطعت، لكن يجب أن تعود فتعرّف  تماماً
نفســـــــــك بصـــــــــفتك حركة حترر، بصـــــــــفتك شـــــــــعباً واقعاً حتت االحتالل يريد أن يتحرر من 

  باع أشكال أُخرى نضالية، تتبعها.اتّ يمكن أين دور؛ لها - االحتالل. أين توجد سلطة
بالنســــــبة إىل قضــــــايا الداخل واخلارج، ال بد من إحياء منظمة التحرير كأداة صــــــلة 
بين الفلســطينيين يف الداخل والفلســطينيين يف اخلارج، وكأداة صــلة وحيدة ممكنة، مع 
وضـــع عربي غير مســـتعد ألن يكون عنصـــراً مســـاعداً للنضـــال الفلســـطيني. إحياء منظمة 

لتحرير، بعد إصـــــالحها وتوســـــيعها وتفعيلها، مســـــألة ضـــــرورية فلســـــطينياً ألن املنظمة ا
هي مكان احلوار الوحيد املمكن أن يجري بين الفلســــطينيين أنفســــهم، ومع العرب الذين 
ما زال املوضــــوع يعنيهم ويروا لهم مصــــلحة يف مســــاندة الفلســــطينيين. هذه املصــــلحة 

نحن نرى الفرنسيين يساندون القضية الفلسطينية تأكدت بعد ما جرى يف العراق. وها 
ألنهم ضــــــمناً يردون بذلك عن أنفســــــهم غائلة أن تربح إســــــرائيل والواليات املتحدة، بما 
يعنيه ذلك من تأثيرات يف أوضــــــــــــاعهم ويف اإلدارة األميركية للعامل، فكم باألحرى أن 

ن من االنهيار أليجدد العرب اكتشـــــاف مصـــــلحة فعلية لهم يف منع الشـــــعب الفلســـــطيني 
وراء ذلك ســـــيتدفق نوع من الســـــيطرة على املنطقة يمس املصـــــالح العربية يف الصـــــميم. 
التضــامن العشــائري مع اإلخوة الفلســطينيين حدوده مســاندة لفظية ودفع تبرعات، أمّا 
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التضــــامن القائم على إدراك املصــــلحة يف عدم انهيار الســــد الفلســــطيني بوجه إســــرائيل، 
. من لبنان إىل ســ ورية إىل مصــر واألردن، فيمكن أن يذهب إىل ما هو أبعد من ذلك كثيراً

وجتديد اكتشـــاف املصـــلحة بدعم صـــمود الشـــعب الفلســـطيني هو مهمة تســـتطيع أن تقوم 
  بها بدرجة رئيسية منظمة التحرير.

بالنســبة إىل اإلصــالح، بغض النظر عمن يرفع شــعار اإلصــالح وعن الدوافع، ســواء 
يراد بــــه بــــاطــــل أو حقــــاً يراد بــــه حق، فــــإن توحيــــد األجهزة األمنيــــة كــــان الكالم حقــــاً 

ضـــروري، ومكافحة الفســـاد ضـــرورية، وإذا كنت تريد املقاومة فمن الواجب فتح ورشــــة 
  إصالحية رهيبة يف الساحة الفلسطينية، يف الداخل ويف اخلارج.

عــد ويف األجواء الســـــــــــــائــدة يمكن أن يقول املرء إن ال ضـــــــــــرورة إلســـــــــــقــاط ورقــة الب
العســـــكري باملقاومة، إنما هناك ضـــــرورة ملحة لضـــــبطه. بمجرد أن تضـــــع صـــــراعك يف 
ســـــــياق تاريخي وزمني مديد تســـــــتطيع أن تخضـــــــع العمل العســـــــكري ملقتضـــــــيات احلالة 
وموازين القوى. اإليرلنـديون يكتفون بـالقيـام بعمليـة عســـــــــــكريـة كـل ســـــــــــتـة أشـــــــــــهر مرة 

.ليذكروا العامل بوجودهم وقضيتهم، إنما ذلك يتط   لب ضبطاً وحرصاً وترشيداً هائالً
هذا كله يؤمن، على األقل، شـــــــــــروطاً تتيح للعنصـــــــــــر الذاتي الفلســـــــــــطيني أن يحاول 
تعويض اخللل يف موازين القوى املوضــــــوعي. أمّا بالنســــــبة إىل ما يتبقى، ماذا ســــــيفعل 
العرب بأنفســــــهم، وماذا ســــــيحدث يف العراق، وما إذا كان الفلســــــطينيون ســــــيســــــتطيعون 

ع حقوق أساسية لهم يف هذه املرحلة، فهذا بحث آخر. لكن هذا أعقد وأثقل جداً من انتزا
  أن يستطيع الفلسطينيون وحدهم أخذه على عاتقهم. إنه يتطلب جواً عربياً آخر.

أتفق مع ما جاء به اإلخوان إىل حد كبير. ســــــــأحاول فقط أن أخلص شــــــــيئاً  خليل هندي:
. ال نســــــتطيع نحن "املثقفين املســــــتقلين" املقيمين مما قيل. "ما العمل؟" ســــــؤال كبير جداً

يف اخلارج أن جنيب عنه، بل ال يستطيع ذلك غير القوى الفاعلة يف اجملتمع الفلسطيني 
ككل. إنما من مهمتنا أن نطرح األسئلة، أو أن نشير إىل األسئلة التي يجب أن جتد القوى 

ألســئلة األســاســية، يف رأيي، هي ما الفلســطينية الفاعلة إجابات عنها. من هذا املنطلق ا
يلي. أوالً، هـــل حـــل الـــدولتين ال يزال حالً ممكنـــاً؟ ثـــانيـــاً، مـــاذا عن مســـــــــــتقبـــل الســـــــــــلطـــة 
الفلســطينية؟ هل هناك مصــلحة للشــعب الفلســطيني يف اســتمرار الســلطة الفلســطينية، أم 
 أن مصــــــلحته تقضــــــي بإيجاد قيادة أُخرى؟ ربما كانت الســــــلطة الفلســــــطينية تقف عقبة
أمام إعادة إحياء منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية، التي هي ضـــــــــــرورة واقعية وملحة. وإذا 
رأى الناس أن من مصـــلحتهم اســـتمرار الســـلطة الفلســـطينية يصـــبح الســـؤال: كيف نحول 
دون حتوّل هذه الســـــــــــلطة فعلياً إىل أحد أجهزة االحتالل، ألن هذا خطر واقعي وحقيقي؟ 

كيف نعيد اللحمة بين الداخل واخلارج الفلســــــــــطيني؟ قد الســــــــــؤال الثالث، وهو مهم جداً: 
يمر احلل هنا أيضـــــــــــاً عبر إحياء منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية، ال بقيادتها احلالية التي 
أثبتت أنها قيادة مزرية. ثم هناك مســـــألة جعل القضـــــية الفلســـــطينية قضـــــية عربية مرة 
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حة املنطقة ومصــــــلحة أُخرى، ال على أســــــاس التعاطف الوطني وإنما على أســــــاس مصــــــل
األمة العربية، كما أشار جوزيف. كل هذه األسئلة تطرح نفسها يف سياق السؤال الكبير: 
ما العمل؟ أمّا تفصـــــــــــيالت "ما العمل؟" بالتحديد، أي وضـــــــــــع برنامج، فتلك مهمة القوى 
املوجودة يف الداخل. ويف رأيي ما زال الســـــــــــؤال األســـــــــــاســـــــــــي املطروح حالياً هو كيفية 

ملواجهــة بين اجملتمع الفلســـــــــــطيني يف اخلــارج والــداخــل وبين االحتالل، ألن ال إعــادة ا
مناص من االعتراف بأن هذه املواجهة أصــبحت ملتبســة جداً، إذ تقوم بها بالنيابة عن 
الفلســــــــــطينيين ســــــــــلطة فلســــــــــطينية مهترئة تعمد إىل جتييش عدد كثير من األوهام فيما 

عالقتها بالســياســة أشــبه بعالقة املرء بربه، يخص عالقتها بإســرائيل، أو قوى متهورة 
ألن فيهـــا كثيراً من الروحـــانيـــة وليس فيهـــا شـــــــــــيء من العقالنيـــة، بـــل إنهـــا ال تمـــت إىل 
الســياســة بصــلة. وكما قلنا يبدو أن القضــية أطول كثيراً مما كنا نتوقع، والنفس الطويل 

  ضروري.
صـــلتم يف النهاية إىل الســـؤال شـــكراً لكم. خالصـــة ما اســـتمعنا إليه عندما و أحمد خليفة:

الكبير: مــا العمــل؟ هي أنكم مل تفقــدوا األمــل بــاســـــــــــتمرار النضــــــــــــال الفلســـــــــــطيني، وبــأنــه 
  يستطيع أن يحقق نتائج يف نهاية املطاف.

  تشاؤم العقل، وتفاؤل اإلرادة. جوزيف سماحة:
ال، ليس األمر كـــذلـــك. هنـــاك حقـــائق على أرض الواقع يجـــدر بـــالتحليـــل  أحمـــد خليفـــة:

عقالين أن يــــأخــــذهــــا يف االعتبــــار. إذ على الرغم من كــــل قلــــة الكفــــاءة وكــــل الفســــــــــــــاد ال
واألخطاء يف إدارة الســــــلطة للمعركة، فإن الشــــــعب الفلســــــطيني ال يزال صــــــامداً يف غزة، 
وصــــامداً يف الضــــفة، ويقاوم. ووجود اجليش اإلســــرائيلي يف الضــــفة وغزة، واضــــطراره 

، دليل على ذلك، وكثيرون من املســؤولين األمنيين إىل التوغالت واالقتحامات املتتالية
الكبــار قــالوا، ومــا زالوا يكررون، إن حــل املشـــــــــــكلــة مع الفلســـــــــــطينيين ال يمكن أن يكون 

  عسكرياً فقط، وإن من الضروري التوصل إىل حل سياسي؛ وهذا أمر ال تخفى داللته.
رأيي أن ما يمكّن بالنســبة إىل الســؤال: هل من املصــلحة اســتمرار الســلطة أم ال؟ يف 

الشعب الفلسطيني من االستمرار يف املقاومة، على الرغم من كل الضيق والعنت اللذين 
يالقيهما، هو وجود الســـــــــــلطة يف الداخل. إذا انهارت الســـــــــــلطة، أو جرى حلها، يمكن أن 
تنشــــــــــــأ حالة فوضـــــــــــى، ويمكن أن تتوقف املقاومة، ويمكن أن ننزلق إىل فترة ضـــــــــــياع 

  طويلة.
ار الدولتين ال بد من أن نواصــــــل طرحه لالعتبارات الكثيرة التي ذكرها أيضــــــاً شــــــع

  حممود سويد، وليس من احلكمة التخلي عنه.
يف رأيي هنــاك مبــالغــة فيمــا يتعلق بــإجنــازات إســـــــــــرائيــل، ومبــالغــة يف التقليــل من 
خطورة املشــكالت التي تواجهها. لقد حققت إســرائيل إجنازات كبرى، لكن ما مل تتوصــل 

ل ســـــــياســـــــي مع الفلســـــــطينيين فســـــــتبقى مأزومة، والســـــــبب هو ما ذُكر من أنها مل إىل ح
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تســـتطع تغييب الشـــعب الفلســـطيني. وما مل يســـتطيعوا تغييب الشـــعب الفلســـطيني فســـنظل 
  قابعين يف وجوههم، وسنظل مشكلة كبيرة تهدد مشروعهم من أساسه.

و جتدد، ألزمة األزمة الســــــــــياســــــــــية احلالية يف إســــــــــرائيل حقيقية، وهي اســــــــــتمرار، أ
تزعزع استقرار احلكم يف إسرائيل منذ أكثر من عشرة أعوام. فعندما ال يكمل أي كنيست 
أو حكومة يف عقد التســـــــعينات من القرن املاضـــــــي واليتهما القانونية، وعندما يتعاقب 
على رئاســة احلكومة خالل عشــرة أعوام فقط ســتة رؤســاء خمتلفين، وعندما يتم اغتيال 

ثل رابين بماضــــــــــيه العســــــــــكري وإجنازاته الباهرة، وعندما يكرر القادة رئيس حكومة م
األمنيون الكبار على مســـــــــــامع الســـــــــــياســـــــــــيين مرة بعد أُخرى أنه ال يوجد حل عســـــــــــكري 
للمشكلة مع الفلسطينيين، وعندما يواجه شارون حالياً كل هذه املتاعب يف البقاء على 

ذا كله ليس عالمات قوة ســـــــــياســـــــــية رأس احلكم على الرغم من شـــــــــعبيته احلالية، فإن ه
عظيمة، وليس عالمات صــحة. أنا ال أقول إن إســرائيل ضــعيفة، حتى ســياســياً، وال أقول 
إنها ستنهار بين عشية وضحاها، ولست جزءاً من الثقافة السياسية التفاؤلية الضحلة 
التي حتدث عنها جوزيف، لكن يجب أالّ نعتقد أن املشــــــــروع الصــــــــهيوين ماض قدماً من 
دون مشـــكالت وأزمات، أو أن الشـــعب الفلســـطيني ال قبل له بمقاومته. يجب أن نحذر يف 
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 .الهزيمة
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