
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ٣، ص )١٩٩٦ عيبر( ٢٦العدد  ،٧المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  :احلل البديل
  فلسطين املوحدة

  برهان الدجاين

  أين وصلت عملية السالم؟
متــى يمكــن القــول إنهــا اكتملــت، وبالتــايل إن الســالم يف الشــرق األوســط قــد حتقــق؟ 

حتـــــى فشـــــلت؟ ويف حالـــــة  ويف املقابــــل، يف أيـــــة أوضـــــاع يمكــــن القـــــول إنهـــــا توقفــــت، أو
  التوقف أو الفشل، ماذا يمكن أن يكون البديل من السالم؟

، بعـد ١٩٩١أكتـوبر /تشـرين األول ٣٠لقد بدأت عملية السـالم يف مـؤتمر مدريـد يف 
تمهيد طويل اجتاز عقبات متعددة، كانت تقف حائالً دون السالم لدى كل من األطـراف 

  .ئيلي واحلروب التي اندلعت من هذا الصراعاإلسرا - املتشابكة يف الصراع العربي
ففـــي اجلانـــب الفلســـطيني، تمكنـــت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن احلصـــول علـــى 

تشـــــــــرين  ١٥، املنعقـــــــــد يف اجلزائـــــــــر بتـــــــــاريخ الفلســـــــــطينيموافقـــــــــة اجمللـــــــــس الـــــــــوطني 
، الفلسـطينيةقيـام دولـة فلسـطين فـوق أرضـنا "، على قـرار بـإعالن ١٩٨٨نوفمبر /الثاين

، فإنـــه، إســرائيلومــع أن القـــرار مل يعتــرف مباشــرة بدولـــة ." وعاصــمتها القــدس الشـــريف
اعتبــر أن قـرار اجلمعيـة العامــة لـألمم املتحــدة  الفلسـطينيوألول مـرة يف تـاريخ النضــال 

مــا زال يــوفر ... الــذي قســم فلســطين إىل دولتــين عربيــة ويهوديــة"، ١٩٤٧ســنة  ١٨١رقــم 
يف السـيادة واالسـتقالل  الفلسطينيضمن حق الشعب العربي شروطاً للشرعية الدولية، ت

" فلســطين املوحــدة"تخلّــت عــن هــدف التحريــر الفلســطينية  منظمــةوبــذلك، فــإن ." الــوطني
وعــن رفــض تقســيم فلســطين إىل دولتــين عربيــة ويهوديــة، وأقــرت بــدالً مــن ذلــك بشــرعية 

ـــــى أرض  دولـــــة اليهوديـــــة، أســـــوة بال فلســـــطينيةالتقســـــيم، وبإقامـــــة دولـــــة فلســـــطينية عل
التحريـــــر  منظمـــــةكاســـــتكمال متـــــأخر لقـــــرار التقســـــيم، بعـــــد أن فشـــــلت الـــــدول العربيـــــة و

يف إلغائــــه، وفتحــــت بــــذلك بــــاب املفاوضــــات مــــن أجــــل حتقيــــق هــــذا الهــــدف الفلســــطينية 
  .اجلديد

أن هنــــاك  الفلســـطينيلكنـــه كـــان مـــن الواضـــح حـــين صــــدور قـــرار اجمللـــس الـــوطني 
. حــول جــدول أعمــال املفاوضــات الفلســطينيةات السياســية تباينــاً يف الــرأي بــين املنظمــ

اجتمعت علـى أن هـدف املفاوضـات يجـب أن  الفلسطينيةومن املؤكد أن جميع التيارات 
إال إن املدرسـة الواقعيـة التـي . يكون تطبيـق جميـع قـرارات األمم املتحـدة بشـأن فلسـطين

                                                            
  مفكر فلسطيين. 
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، تحريــــر الفلســــطينيةال منظمــــة، كبــــرى املنظمــــات املنخرطــــة يف "فــــتح"جتســــدها منظمــــة 
اعتقــــــدت أن اإلصــــــرار علــــــى التمســــــك بجميــــــع قــــــرارات األمم املتحــــــدة كأســــــاس مســـــــبق 

بالشـروط التـي  - بـدالً مـن ذلـك - للمفاوضات سيعرقل قيام املفاوضات أصالً، وقبلـت
  .أملتها الواليات املتحدة األميركية لتكون هي األساس

جـــرت بـــين فـــريقين غيـــر  طينيةالفلســـ - وبنـــاء عليـــه، فـــإن املفاوضـــات اإلســـرائيلية
. متكــافئين، أحــدهما صــاحب ســيادة وســلطة، واآلخــر جمــرد مــن كليهمــا واقعــاً وقانونــاً

أن تثبت ضمناً أن ثمة دولة واحدة على أرض فلسطين كلهـا، هـي  إسرائيلوبذلك أرادت 
ين املوجـودين لفلسـطيني، وأن هـذه الدولـة تفـاوض لتحديـد وضـع داخلهـا لإسرائيلدولة 
  .فيها

أن تفـاوض يف معـزل عـن األردن، فإنهـا التحرير الفلسـطينية  منظمةوكما اختارت 
ونتيجـــــة لـــــذلك كلـــــه، جـــــرت املفاوضـــــات . ســـــوريةاختـــــارت أن تفـــــاوض يف معـــــزل عـــــن 

ـــــــة األوىل هـــــــي التـــــــي خاضـــــــها الوفـــــــد : يف مـــــــرحلتين الفلســـــــطينية  الفلســـــــطينيفاملرحل
لقـــد انصـــبت جهـــود الوفـــد و. املفـــاوض يف واشـــنطن برئاســـة الـــدكتور حيـــدر عبـــد الشـــايف

إذ ال بـــــد ألي . كلهـــــا علـــــى حماولـــــة يائســـــة وبائســـــة لتحديـــــد جـــــدول أعمـــــال املفاوضـــــات
تفاوض من أن يدور على حماور، أي حول نقاط حمددة، يتـوخى الوصـول إىل حلـول مـا 

  .بشأنها
يمكــن ، وهــي مرحلــة أوســلو، اإلســرائيلي - الفلســطينيواملرحلــة األُخــرى للتفــاوض 

أن تــدخل التحريــر الفلســطينية  منظمــةأن نســميها مرحلــة التفــاوض العشــوائي؛ إذ قبلــت 
مفاوضــــــات أوســــــلو مــــــن دون جــــــدول أعمــــــال، وذلــــــك يف مقابــــــل حتديــــــد جديــــــد للطــــــرف 

، صــراحة ومباشــرة، ومــن دون التحريــر الفلســطينية منظمــةاملفــاوض، بأنــه  الفلســطيني
واعتبــــرت املنظمــــة ذلــــك إجنــــازاً يبــــرر ". فــــذلكات قانونيــــة"أو " حيــــل شــــرعية"حاجــــة إىل 

  .التفاوض العشوائي
ولسنا اآلن يف صدد عرض اتفاق أوسلو، وتكفي اإلشـارة إىل أن االتفـاق نـص علـى 

ــميت املرحلــة االنتقاليــة، و: تســوية تــتم يف مــرحلتين ــميت الوضــع  األُخــرىإحــداهما سُ سُ
ت جميع األمـور معلقـة إىل حـين لكن املرحلة املوقتة مل تضع حالً موقتاً، بل ترك. الدائم

جـــدول "والوضـــع الـــدائم نفســـه تـــرك مـــن دون . التوصـــل إىل اتفـــاق بشـــأن الوضـــع الـــدائم
  ".أعمال

قـد توصـلت مـن خـالل اتفـاق  إسـرائيلوالصهيونية العاملية تعتبـران أن  إسرائيلإن 
 إســـرائيلولـــئن تركـــت . إىل وضـــع أفضـــل مـــن الوضـــع الـــذي كانـــت عليـــه قبلـــه ١ - أوســـلو
معلقـــة بـــال حـــل، فإنهـــا فعلـــت ذلـــك ألنهـــا  الفلســـطيني - بنـــود اخلـــالف الصـــهيوين جميـــع

مـــن " الوضـــع الـــدائم"كانـــت تأمـــل بـــأن تهيـــئ املنـــاخ بصـــورة أفضـــل ملرحلـــة مفاوضـــات 
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، نتيجـة التوصـل إىل اتفاقـات صـلح الفلسـطينيةتعميـق العزلـة : خالل حتقيق أمـرين همـا
إذ إن ). ولبنــــان( ســــوريةهــــي األردن ومــــع الــــدول العربيــــة، األطــــراف يف املفاوضــــات، و

اجلديــدة؛ فحــدودها  إســرائيلالصــلح مــع هــذه الــدول يف حــد ذاتــه يشــكل اعترافــاً بحــدود 
اآلن مــع مصــر هــي اخلــط الــدويل لســيناء، املمتــد مــن البحــر األبــيض املتوســط إىل خلــيج 

 وحــــدودها مــــع األردن، هــــي اخلــــط الــــدويل حلــــدود اململكــــة األردنيــــة الهاشـــــمية. العقبــــة
سـتنال  إسـرائيل، فإن )ولبنان( سوريةوإذا استطاعت أن تتوصل إىل صلح مع ). ١٩٤٥(

اعترافاً ضمنياً من الدول العربية احملاذية لكامل احلدود التي كانت مرسومة لفلسـطين 
يف صك االنتداب البريطـاين، واعترافـاً ضـمنياً آخـر بـأن مـا تفعلـه داخـل هـذه احلـدود هـو 

  .تنطلق من هذه النقطة يف مفاوضات الوضع الدائمولسوف . من شؤونها
مــع الــدول العربيــة بمــا قــد " االقتصــاديالتطبيــع "حماولــة وثمــة أمــر آخــر يقــوم علــى 

حينــــذاك يصــــبح أي تــــدخل عربــــي يف قضــــية فلســــطين يف . ينــــتج منــــه مصــــالح متبادلــــة
مثــــل هــــذا ين أقــــل احتمــــاالً، نظــــراً إىل وجــــود رادع يســــتند إىل زعــــم أن اإلســــرائيلياعتقــــاد 

، ولوجـود مكافـأة مقابلـة تتمثـل يف سـرائيلالتدخل يعتبـر تـدخالً يف الشـؤون الداخليـة إل
والسياســـية العربيـــة يف  االقتصـــاديةيف العالقـــات  ســـرائيلتبـــادل املصـــالح ويف دور إل

  .الصهيوين اإلسرائيلي، بحسب التصور "الشرق األوسطية"املنطقة 
مــــن خــــالل هــــذه املرحليــــة بــــأن جتعــــل  تأمــــل إســــرائيللكــــن األهــــم مــــن ذلــــك هــــو أن 

، أي أن ١ - املرحلــــة الثانيــــة مــــن املفاوضــــات تكــــراراً ملــــا حــــدث يف مفاوضــــات أوســــلو
للتفـاوض، وتتقـدم بـدالً مـن ذلـك رأسـاً بورقـة " جدول أعمال"تتخطى كل حماولة لوضع 

عمل، مبنية على الواقع الذي رسمته يف اخلط التشريعي الذي فرضـته منـذ توقيـع اتفـاق 
، وباملناورات احلية إلجـراء تغييـرات أُخـرى يف أثنـاء املفاوضـات، وبوسـائل ١ - أوسلو

ين بـــأن احملافظـــة علـــى مـــا بقـــي أفضـــل مـــن لفلســـطينيالتهديـــد والتخويـــف التـــي تـــوحي ل
تتطلع إىل تكرار أسلوبها الذي جنح  إسرائيلوكما أن . أياً يكن هذا الذي بقي - خسارته

التحريـــــر  منظمـــــة، فـــــإن األمـــــل يراودهـــــا بـــــأن تكـــــرر ١ - يف التوصـــــل إىل اتفـــــاق أوســـــلو
أيضــاً نفســها، فتوقــع يف النهايــة ورقــة العمــل املقدمــة للمفاوضــات مــن قبــل الفلســطينية 

 درســمها لتحديــ إســرائيلمــع تعــديالت مــا، ال تمــس جــوهر الصــورة التــي تنــوي  إســرائيل
  ".الوضع الدائم"

* * *  
علينـــا اآلن أن نحـــاول تفحـــص مـــا تمخـــض اتفـــاق أوســـلو عنـــه عمليـــاً، بالنســـبة إىل 

  .إسرائيلوالتحرير الفلسطينية  منظمةالطرفين املوقعين، وهما 
علــى مــا قــد وصــفناه، فمــاذا  ١ - إذا كــان اتفــاق أوســلو: ولنبــدأ أوالً بالســؤال التــايل

إىل توقيعــه؟ أو بعبــارة ية التحريــر الفلســطين منظمــةيمكــن أن تكــون الــدوافع التــي دعــت 
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يف  الفلســــــطيني، ملــــــاذا اختــــــارت املنظمــــــة يف حلظــــــة وصــــــول مفاوضــــــات الوفــــــد أُخــــــرى
مــــن التفــــاوض، وأن تتخلــــى عــــن  الفلســــطينيواشــــنطن إىل تــــأزم واضــــح أن تعفــــي الوفــــد 

؟ إسـرائيلالتفاوض بشأن حتديد جدول أعمال، وتدخل يف تفـاوض عشـوائي مباشـر مـع 
  .كون للمنظمة اجتهادها وتصورها للعملية السلميةإذ ال بد حتماً من أن ي

بدايةً، ال بد ألي حملل من أن يالحظ شيئاً من التميز بين زاوية الرؤية لدى كـل مـن 
وقــد أخـذ هــذا التميــز يــزداد وضــوحاً منــذ . التحريــر الفلســطينية منظمــةو الفلســطينيالوفـد 

ه سـوى مشـكلة واحـدة هـي املفـاوض مل يكـن أمامـ الفلسـطينيفالوفد . بداية املفاوضات
علـــى  إســـرائيلمشـــكلة فلســـطين، كمـــا تتمثـــل مرحليـــاً، يف التـــردي الهائـــل الـــذي فرضـــته 

ين، إرهاباً، وإفقاراً، وحصـاراً يف وسـائل العـيش، وحصـاراً ملؤسسـات التعلـيم الفلسطيني
وإرهاقاً بالضرائب، ومالحقة حتى والصحة واإلسكان، وتعدياً على األراضي واملوارد، 

وما زلنا نذكر الدعوات التي صـدرت عـن أعلـى القيـادات الصـهيونية . ألطفال االنتفاضة
كـــل ذلـــك كـــان قـــد أدى إىل شـــلل . بتكســـير عظـــام األطفـــال ردعـــاً لالنتفاضــة اإلســرائيليةو

ثـــم إن الوفـــد . ين يف غـــزة والضـــفة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا القـــدسالفلســـطينيكامـــل يف حيـــاة 
بــــإعالن دولــــة  الفلســــطيني قــــرار اجمللــــس الــــوطني املفــــاوض كــــان يســــتند بــــال شــــك إىل

، وربما كان يتصور أن املفاوضات يمكن أن جتري بالتسلسل )١٩٨٨اجلزائر (فلسطين 
ي، ولـو علــى إسـرائيلحتديـد معنـى األرض يف مقابـل الســالم، وصـوالً إىل انسـحاب : اآلتـي

 - األراضـي ، وتـأمين وضـع انتقـايل لهـذه١٩٦٧مراحل، من األراضي التي احتلـت سـنة 
مثل وضعها حتت وصاية األمم املتحدة لفترة متفق عليها، ومن ثم إجراء استفتاء فيها 

التــي وافــق اجمللــس  الفلســطينيةلتقريــر املصــير، ومــن ثــم إعــالن أنهــا هــي أرض الدولــة 
  .عليها الفلسطينيالوطني 

ينية التحريـر الفلسـط منظمـةالتـي روجتهـا " الصـورة"إن هذا التسلسـل النظـري يمثـل 
، وذلـــك الفلســـطينيللمفاوضــات، التـــي كـــان منتظـــراً إجراؤهـــا بعـــد قـــرار اجمللـــس الـــوطني 

أرض "علــــــى " الفلســــــطينيةالدولــــــة "علــــــى الــــــرغم مــــــن أن القــــــرار نفســــــه اكتفــــــى بــــــإعالن 
  .، من دون أي حتديد لتلك األرض"فلسطينية
ان ، التــي هــي يف األســاس صــاحبة هــذا التصــور، كــالتحريــر الفلســطينية منظمــةوإن 

علـى الـرغم مـن  - فمـن هـذه البنـود أنهـا. إىل جانب قـرار إعـالن الدولـة أُخرىلديها بنود 
مل تلـق اسـتجابة  - القرار العربـي باعتبارهـا املمثـل الشـرعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني

دوليــة لوضــعها هــذا، وبالتــايل فإنهــا كانــت مــن دون شــك ســتجد يف احلصــول علــى هــذا 
ثم إنها كانت تعاين تضاؤل املوارد املاليـة بحيـث مل تعـد قـادرة . االعتراف مكسباً مهمّاً

وقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي بالتـــايل أن . علـــى تمويـــل مكاتبهـــا وســـفاراتها وقواتهـــا املســـلحة
تضـــــع األســـــبقية لـــــك معضـــــالتها هـــــذه، وربمـــــا اعتقـــــدت أيضـــــاً أن تخفيـــــف عـــــبء هـــــذه 
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ىل املرحلـــــة املشـــــكالت عـــــن كاهلهـــــا سيضـــــعها يف موقـــــف تفاوضـــــي أفضـــــل، بالنســـــبة إ
ولعلهــــــا اعتقــــــدت أيضــــــاً أن التســــــاهل يف املفاوضــــــات بالنســــــبة إىل املرحلـــــــة . املقبلــــــة

االنتقاليـــة أمـــر غيـــر حمفـــوف بأخطـــار، ظنـــاً منهـــا أن خســـائر املرحلـــة االنتقاليـــة يمكـــن 
استردادها وأن نواقصها يمكن استكمالها، فيما ستتمخض مفاوضات املرحلـة الدائمـة 

ك الذي وصفه أرسطاطاليس احلكيم اليوناين بأنه اسـتغرق يف فكانت بذلك مثل ذل. عنه
  .النظر إىل النجوم يف أثناء سيره فلم يلحظ حفرة يف األرض حتت قدميه وسقط فيها

وكــان لتصــريحات . ثــم إن الوضــع العربــي كــان قــد تــردى بعــد حــرب اخللــيج الثانيــة
ر لـدى األطـراف التـي السـيد ياسـر عرفـات املنحـازة إىل اجلانـب الـذي خسـر تلـك احلـرب أثـ

كســــبتها، انعكــــس يف حجــــب األمــــوال عــــن منظمــــة التحريــــر، ويف تصــــعيد الغضــــب ضــــد 
ين يف بعض دول اخلليج، إىل حد أن إحدى تلـك الـدول أخرجـت قرابـة ثالثمئـة الفلسطيني

وكــان الوضــع الــدويل أســوأ مــن ذلــك، إذ إن انهيــار االحتــاد . ألــف فلســطيني مــن أراضــيها
التـي كانـت تلقـاه يف اجملـال الـدويل، مـن ) احملـدود(املنظمة الدعم السوفياتي فوّت على 

  .خالل مساندة االحتاد السوفياتي
فحــرب اخللــيج الثانيــة افتُعلــت . طبعــاً، يمكــن القــول إن هــذه األمــور مل تــأت مصــادفة

)was induced ( يف إبـــان حظـــر الـــنفط الـــذي ١٩٧٤بعـــد إعـــداد وحتضـــير بـــدآ ســـنة ،
واالسـتثارة . فرضته دول اخلليج املصدرة للنفط يف وجه الدول الصناعية املستهلكة له

ين بـــدأت قبـــل ذلـــك بـــأعوام، وتصـــاعدت طـــوال احلـــرب األهليـــة اللبنانيـــة، الفلســـطينيضـــد 
ـــور  وكانـــت . د التـــي تستضـــيفهمون بـــأنهم يشـــكلون خطـــراً علـــى الـــبالالفلســـطينيحيـــث صُ

لكـــن انهيـــار االحتـــاد الســـوفياتي كـــان . قـــرارات الترحيـــل معـــدة تنتظـــر مواعيـــد تنفيـــذها
  .موعداً تاريخياً غير حمسوب حقاً

التحريــر  منظمــةتــرى، هــل مــن اجملــدي أو املفيــد إثــارة ســؤال حــول مــا إذا كــان قــرار 
ن العلـن إىل السـرية، ومـن مـع نقلهـا مـ إسـرائيلباملضـي يف املفاوضـات مـع الفلسطينية 

واشــــنطن إىل أوســــلو، ومــــع إعفــــاء وفــــدها املفــــاوض وتســــلُّم مقاليــــد التفــــاوض بصــــورة 
مباشــرة قــراراً حكيمــاً، أم هــل كــان مــن األفضــل الصــبر علــى هــذا االستعصــاء حتــى يــأتي 

  الزمن بمنفذ له؟
اً املفـاوض رأسـ الفلسـطينيقلبت موقفها من حتديد هوية  إسرائيلنالحظ بداية أن 

وتقــدمت إليهــا التحريــر الفلســطينية  منظمــةعلــى عقــب، عنــدما بــادرت هــي إىل االتصــال ب
 منظمــــة دويف اعتقادنــــا، إن تصــــلبها الســــابق يف اســــتبعا. بــــاقتراح التفــــاوض املباشــــر

كمفاوض مباشر كان تصلباً حقيقياً ال تمثيلياً أو مسـرحياً، وذلـك ألن املنظمـة التحرير 
تصـر علـى أن يجـري  إسـرائيلالداخل واخلارج، بينمـا كانـت  ين كافة يفالفلسطينيتمثل 

. ين املوجـــــودين علـــــى األرض، مـــــن دون القـــــدسالفلســـــطينيالتفـــــاوض فقـــــط مـــــع ممثلـــــي 
 - فقــط - ، بــلالفلســطينيوالســبب يف ذلــك أنهــا مل تكــن تريــد التعامــل مــع قضــية الشــعب 
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والـــذين ال  - ين املقيمـــين فيهـــاالفلســـطينيمـــع قضـــية األرض التـــي تســـميها أرض، ومـــع 
تعتــرف لهــم بــأي وضـــع أو أيــة هويــة، بـــل تريــد أن تتعامــل معهـــم كأقليــة موجــودة علـــى 
أرضـــها، وخاضـــعة ملثـــل التقلبـــات والتحيـــزات والتمييـــزات التـــي تخضـــع لهـــا أقليـــات يف 

وهذا أمر يختلف كثيراً عن التعامل مع شعب بأكمله يطالب بالعيش الكـريم . بالد كثيرة
ا ال غريبــاً عنهــا، ســيداً عليهــا ال تابعــاً فيهــا، بمــا لــه مــن احلــق ال علــى أرضــه، أصــيالً فيهــ
األول أن : من وجهة نظر إسرائيل ذات وجهـين" األرض"وقضية . بما يقدم إليه من املنّة

مـن وجهـة النظـر هـذه  الفلسطينيفإن الشعب بال شعب، وبالتايل " أرضاً"فلسطين كانت 
والوجــه اآلخــر أن فلســطين . لــيس جمــرداً مــن كــل حــق فحســب، بــل هــو غيــر موجــود أصــالً

وأن حدودها مرسـومة يف التـوراة، وأنهـا أُعطيـت إىل اليهـود بمنحـة " أرض إسرائيل"هي 
  .إلهية وبصك إلهي

نـــــاجم يف  اإلســـــرائيليلكـــــن األمـــــر الـــــذي مل تلحظـــــه املنظمـــــة هـــــو أن هـــــذا االنقـــــالب 
 - والصــهيوين العــارم لتحقيــق اختــراق يف املفاوضــات اإلســرائيليألســاس عــن التلهــف ا

واالنتقــال مــن مسلســل احلــروب الــذي  - وخصوصــاً بالنســبة إىل الصــهيونية األميركيــة
تتخلله فترات الالسلم والالحرب، إىل وضع ذي طبيعة سلمية، يمكّن من إيجـاد قـدر مـن 

إليهــا، وقــدر مــن العالقــات، والقــدرة  اإلســرائيليان الهدنــة النفســانية التــي يحتــاج اإلنســ
على التجول والتحـرك، وبـاألخص علـى القيـام بمحاولـة لبنـاء اقتصـاد غيـر تبعـي، يـوفر 

ين عــن التفكيــر يف النــزوح إىل بــالد االزدهــار والــوفرة، اإلســرائيليمســتوى معيشــياً يغنــي 
ض لهـا يف حـال تراخـي مـن جتنـب الضـغوط التـي قـد تتعـر إسـرائيلويوجد توازنـاً يمكـن 

التحريـر  منظمـةإال إن حاجـة . املصالح بينها وبين مصادر إعالتهـا يف أميركـا وأوروبـا
لكـــن هنـــاك ســـبباً . إىل التفـــاوض كانـــت أكثـــر لألســـباب التـــي ســـبق شـــرحهاالفلســـطينية 

  .إضافياً حان اآلن وقت البحث فيه
* * *  

ب التعامــل مــع القضــية نظريــات متعــددة حــول أســلو الفلســطينيةتــدور يف األوســاط 
، منهــا نظريــة النضـال العســكري املســتمر، املعبَّــر عنهـا بالشــعار الــذي رفعتــه الفلسـطينية

ولـو حاولنـا أن نضـع هـذا ". ثـورة حتـى النصـر"حـين تأسيسـها، وهـو شـعار " فتح"منظمة 
الشــــعار يف منطــــق عقــــالين، فربمــــا يمكــــن القــــول إنــــه مبنــــي علــــى تعبئــــة القــــوى العربيــــة 

. ملعركــة كبــرى ينتصــر فيهــا اجلانــب العربــي، ويفــرض شــروطه حلــل القضــيةالعســكرية 
. كانت تشكل اختباراً لهـذه النظريـة ١٩٧٣ويمكن القول إن حرب رمضان العظيمة سنة 

وال داعـــي إىل اخلـــوض يف حتليـــل أســـباب تعثـــر تلـــك احلـــرب، فـــاملهم يف األمـــر أن مصـــر 
لــك احلــرب، وملســت التصــميم بصــورة خاصــة، عنــدما رأت حجــم التــدخل األميركــي يف ت

األميركي على منع حدوث انتصار عسكري عربي، اسـتنتجت أن مثـل هـذا االنتصـار غيـر 
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فــــامليزان العســــكري لــــيس . ممكــــن مــــن الناحيــــة الواقعيــــة، مهمــــا يكــــن االســــتعداد والبــــذل
، بـــل هـــو ميـــزان القـــوى بـــين الـــدول العربيـــة إســـرائيلميـــزان القـــوى بـــين الـــدول العربيـــة و

وقــــد تعــــزز هــــذا . ، أي أميركــــا وامتــــداداتها التحالفيــــةإســــرائيلتــــي تقــــف خلــــف والقــــوى ال
االستنتاج بالنظرية التي قدمها املفكر حممد حسنين هيكل والقائلة باستحالة احلروب 

للتصــالح مــع الــدول  إســرائيلوقــد تكــون هــذه احلقيقــة أحــد التفاســير لتحــرك . يف عصــرنا
، بحســب قــول يتســحاق "حــرب تــدمرنا جميعــاً" العربيــة، ألن البــديل مــن هــذا التصــالح هــو

  .رابين
 - يف هــــــذا اإلطــــــار جــــــرت جتربــــــة مفاوضـــــــات كامــــــب ديفيــــــد، والصــــــلح املصـــــــري

قـد تركـت انطباعـاً  - مهما قيل فيها - ومن املؤكد أن هذه التجربة. املنفرد اإلسرائيلي
مـــن علـــى املســـتوى القيـــادي، بحيـــث يمكـــن  الفلســـطينيعميقـــاً جـــداً يف الفكـــر السياســـي 

  .الفلسطينية" كامب ديفيد" وجهات عديدة وصف مفاوضات أوسلو بأنها الـ
ففـي سـنة . وهناك نقطة مهمة مل يلتفـت أحـد إليهـا، وهـي معنـى االنتصـار العسـكري

وبقطــع النظــر عــن اجلانــب . إســرائيل، اعتبــرت مصــر أنهــا انتصــرت عســكرياً علــى ١٩٧٣
اإلعالمـــي مـــن املبـــارزة، فـــإن القائـــد العســـكري املصـــري املشـــير أحمـــد إســـماعيل قـــال إن 
مصـــر كانـــت هـــي اجلانـــب املنتصـــر يف تلـــك احلـــرب، وعـــرّف انتصـــار مصـــر بأنـــه خـــروج 
قواتهــــا ســــليمة مــــن املعركــــة، وحمافظتهــــا بالتــــايل علــــى قــــدرتها القتاليــــة مــــن دون أي 

لك يف حينه تعريفاً جديداً ومهمـاً للنصـر يف أوضـاع معينـة كأوضـاع واعتُبر ذ. نقصان
مل تــدرك  ســوريةوالتحريــر الفلســطينية  منظمــةلكــن كــالً مــن . ١٩٧٣حــرب رمضــان ســنة 

قـــررت أالّ  إســـرائيل؛ نهائيـــاً بمعنـــى أن ١٩٨٢أن نصـــراً عســـكرياً نهائيـــاً قـــد حتقـــق ســـنة 
استفاقت بسرعة على حقيقة مـا  سوريةتخوض حرباً عسكرية شاملة بعده، وبمعنى أن 

فرضه على لبنان  إسرائيلوقع، واستطاعت إفشال حماولة الصلح املنفرد الذي حاولت 
، واستعادت وجودها العسـكري الوقـائي يف لبنـان، ومل تتـدخل يف ١٩٨٣مايو /يف أيار

ويف مفاوضـــــاتها مـــــع . حـــــرب االســـــتنزاف التـــــي تشـــــنها املقاومـــــة اللبنانيـــــة اإلســـــالمية
يف  إسـرائيل؛ وبمعنى أن حزب الليكود الذي قـاد اإلسرائيلية، مل تأبه للتهديدات إسرائيل

تلك احلـرب أصـابه تمـزق كبيـر، وأن زعيمـه منـاحم بـيغن انهـار تمامـاً بعـد أن اطلـع علـى 
، التحريــر الفلســطينية منظمــةأمّــا بالنســبة إىل . مــا كانــت مؤسســته العســكرية تخفيــه عنــه

صــور انســحابها مــن لبنــان بأنــه هزيمــة حــال بينهــا وبــين فــإن اإلغــراق اإلعالمــي الــذي 
  .اإلدراك الصحيح ملا جرى

، وكانـــت هـــي أيضـــاً ذات تـــأثير الفلســـطينيةوثمـــة نظريـــة ثانيـــة تـــروج يف األوســـاط 
هــــذه النظريــــة تــــذهب إىل القــــول إن . الفلســــطينيةكبيــــر يف جمــــرى األحــــداث علــــى القنــــاة 

ال بـــــد لـــــه مـــــن أن يســـــتفيد مـــــن الـــــدروس والتجـــــارب  الفلســـــطينيالتصـــــور االســـــتراتيجي 
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الصهيونية؛ فاليهود مل يطلبوا منذ البداية أن تكون فلسطين دولة يهوديـة، وال طلبـوا أن 
بــل طلبــوا وطنــاً قوميــاً لهــم ." فلســطين يهوديــة بقــدر مــا هــي بريطانيــا بريطانيــة"تصــبح 

ل احلكومـــــة اخلفيـــــة يف فلســـــطين، وحكمـــــاً بريطانيـــــاً انتـــــدابياً يشـــــاركون فيـــــه مـــــن خـــــال
ثـم عنـدما أصـبح لهـم وجـود سـكاين، ". الوكالة اليهودية"اليهودية يف فلسطين واملسماة 

وموطئ قدم أرضي، بنـوا قـوة عسـكرية، وطـالبوا بدولـة يف فلسـطين، أي تقسـيم فلسـطين 
علـــى قـــرار األمم املتحـــدة بإنشـــاء هـــذه الدولـــة ثـــم حصـــلوا . بحيـــث تكـــون لهـــم دولـــة فيهـــا

ويف . اســتخدموا القــوة العســكرية التــي بنوهــا علــى الفــور مــن أجــل توســيعهافأنشــأوها، و
، وطـردوا "التطهير العنصـري"إطار بناء الدولة، قاموا بعمليات أصبح يطلق عليها اليوم 

  .العرب من أراضيهم
لـن تسـتطيع أن تبـدأ مـن املطالبـة  الفلسـطينيةوتقول هـذه النظريـة إن االسـتراتيجيا 

التـي ال ريـب فيهـا، بـاألرض وحـق تقريـر املصـير  الفلسـطينيةقـوق بوضع يتالءم مـع احل
فمــا املــانع إذاً مــن بدايــة مــن الصــفر . والدولــة، ألن القــوى العامليــة الكبــرى تقــف ضــدهم

الــذي بــدأت الصــهيونية العامليــة منــه، بهــدف اســتعادة مــا قــد فقــد يف مراحــل تتوافــق مــع 
  .الواقعين العاملي والعربي املتغيرين

فمـن حيـث الصـيغة هـو بالنسـبة إىل . هو ذلـك الصـفر ١ - القول إن أوسلوونستطيع 
ين أقـــل ممـــا كـــان وعـــد بلفـــور بالنســـبة إىل اليهـــود، ألن وعـــد بلفـــور حتـــدث عـــن الفلســـطيني

فتحـدث عـن اعتـراف متبـادل بـين  ١ - وطن قومي لليهود يف فلسطين، أمّا اتفـاق أوسـلو
، لكنـــه مل الفلســـطينيكممثـــل للشـــعب  التحريـــر الفلســـطينية منظمـــةوبـــين  إســـرائيلدولـــة 

وتعتقــد املنظمــة أنهــا بالتفــاوض، وبإنشــاء واقــع جديــد . يتحــدث حتــى عــن وطــن قــومي
يف أرضــه، ويف  الفلســطينيقابــل للتطــور ستصــل إىل مرحلــة إثــارة احلــق الــوطني للشــعب 

يف مفاوضـــات  فلســـطينيةوبالتـــايل فهـــي ستســـعى للحصـــول علـــى دولـــة . تقريـــر مصـــيره
م، ومــن ثــم، وبقــدر مــا تســمح األوضــاع، إليجــاد وضــع تعــددي يف الــدولتين الوضــع الــدائ

، وحـــل الفلســـطينية، وتوســـيع الصـــيغ املمكنـــة الســـتعادة احلقـــوق الفلســـطينيةاليهوديـــة و
  .هذا هو املنطق الذي تتصرف ضمنه. فلسطينيةين على أرض الفلسطينيمشكلة 

غيـر غافـل  اإلسـرائيليواجلانـب . لكن هذه النظرية ليست مبنية علـى أسـس مدروسـة
فهـــو أيضـــاً لـــه حســـاباته ووســـائله التـــي ترمـــي إىل حتجـــيم . عنهـــا، ولديـــه ردوده عليهـــا

وحماصــرتها بوســائل جديــدة ال إطالقهــا مــن قيودهــا وعقالهــا، وإىل  الفلســطينيةالقــدرة 
، أو، يف حـــال قيامهـــا، جعلهـــا دولـــة مســـلوبة مـــن جميـــع فلســـطينيةاســـتبعاد قيـــام دولـــة 

  .، تدور على نفسها يف إحباط متصاعدمقومات التطور
وال يجـوز . فهـو حـق الفلسـطينيأمّـا احلـق . ويف نهاية املطاف، فإنها نظريـة ال أكثـر

ومل يسـمع التـاريخ عـن شـعب يقبـل بـأن يتنـازل عـن . إدخال هذا احلق يف مزاد النظريات
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  .حق له حتت نظرية أن هذا التنازل هو وسيلته الوحيدة السترداد ذلك احلق
مـــة وجـــه آخـــر لهـــذه النظريـــة يقـــول إن النصـــوص، ومـــن بينهـــا وعـــد بلفـــور مـــثالً، وث

مــــثالً، إنمــــا تصــــل إىل  إســــرائيلوالوقــــائع التــــي تقــــوم علــــى أساســــها، ومــــن بينهــــا دولــــة 
فــإذا مــا بلــغ املــدّ . غاياتهــا بفعــل مــدّ تــاريخي يحملهــا ويكتســح كــل مــا يقــف يف طريقهــا

وتلك أقـوال . ألرض التي طغى عليها من جديدمداه وتراجع املاء الذي جاء به فستطفو ا
فالتـاريخ لـيس . يف أحسن األحـوال، وال مكـان لهـا يف عـامل الواقـع" وصفية"رومانسية و

  .ظاهرة مناخية بل حاصل فعل الشعوب
* * *  

مــا هــي إمكاناتـــه، : ومــن بــديهيات األمــور أن كــل مفــاوض يجـــب أن يعــرف خصــمه
ا هي األشياء التي يريدها، واألشياء التـي يريـد وقدراته، وحاجاته، وقيوده، وحدوده؟ م

جتنبهــا؟ مــا هــي األوراق التــي يعلنهــا واألوراق التــي يخفيهــا؟ مــا هــي حقيقــة القــوة التــي 
يتـــبجح بهـــا، ويف املقابـــل حقيقـــة الضـــعف الـــذي يحـــاول أن يســـتره؟ مـــا هـــو أســـلوبه يف 

رك من خـالل طـرف التفاوض؟ واحلجج؟ واملؤثرات اإلعالمية؟ التمثيل واملسرحة؟ التح
عنــف؟ تخويــف بــالطرد اجلمــاعي : ؟ التحركــات امليدانيــة"صــديق"أو غيــر " صــديق"ثالــث 

؟ تلويح بأحداث وقعت يف املاضي؟ اختراق أمني؟ اختراق سياسـي؟ اختـراق )ترانسفير(
مـــــن خـــــالل الضـــــعف البشـــــري؟ مـــــن خـــــالل املصـــــالح اخلاصـــــة؟ كيـــــف يلعـــــب مبارياتـــــه؟ 

بـاخلطوط املزدوجـة أو املتعـددة؟ كيـف يتعامـل مـع الـزمن بالتحرك املباشر؟ بالتمويه؟ 
املتـــاح للتفـــاوض؟ هــــل يبلـــغ؟ هــــل هـــو مســـتعد حقــــاً النقطـــاع املفاوضــــات؟ مـــا حقيقــــة 

  ؟"جمهوره احلقيقي"ومع " مؤيديه"عالماته مع 
ملـاذا جـاء إىل املفاوضـات : لكن السؤالين الكبيرين من وراء هذه األسئلة كلهـا همـا

ون مل يســـألوا أنفســـهم أيــاً مـــن هـــذه الفلســطينيه منهـــا؟ املفاوضـــون أصــالً؟ ومـــا هـــو بديلــ
واملهم يف األمر أننا مل نكـن نـدرك أن . األسئلة، وربما اعتبروها غير ذات موضوع أصالً

وبنــــاء علــــى حاجــــة ) أميركــــي(هــــذه املفاوضــــات إنمــــا جــــاءت بنــــاء علــــى قــــرار صــــهيوين 
بـدأت تلـوح يف األفـق وتشـعل األزرار لية ملحـة، وخوفـاً مـن العواقـب اخمليفـة التـي إسرائي

بـدائل  سـرائيلأن إل اإلسرائيليةولئن ظنت القيادة . احلمر يف غرف العمليات الصهيونية
مــن املفاوضــات ومــن الســالم، فــال شــك يف أن أميركــا واللــوبي الصــهيوين فيهــا أفهماهــا 

  .بأن طريق البدائل قد أخذ يضيق، وأن طرفه املنظور مسدود تماماً
ذهبــت إىل املفاوضــات كمــا لــو أن التحريــر الفلســطينية  منظمــةمــن ذلــك أن  واألســوأ

ومـا هـو : وكـان مسـؤولوها كلمـا انتُقـد مـوقفهم هـذا يقولـون. هي التي طلبتها وسعت لهـا
  البديل؟

وقـــــديماً قـــــال العـــــرب، وحـــــديثاً نســـــي العـــــرب، إن ". الصـــــبر واملصـــــابرة"البـــــديل هـــــو 
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ه ســـؤال أو رفـــع ؤال مـــا زال يُطـــرح كلمـــا وجّـــنقـــول ذلـــك ألن الســـ". الشـــجاعة صـــبر ســـاعة"
  .انتقاد

* * * 

حــــين دخولهــــا املنفــــرد إىل املفاوضــــات يف التحريــــر الفلســــطينية  منظمــــةإذا كانــــت 
، واختــارت طريــق التفــاوض املنفــرد ســوريةأوســلو قــد عزلــت نفســها عــن كــل مــن األردن و

ولـئن . ، فإن اتفاق أوسلو يحمل يف طياتـه إحكامـاً لهـذه العزلـة وتعميقـاً لهـاإسرائيلمع 
كانت عزلة التفاوض قد أجنبت اتفاق الالشيء، فإن اكتمـال خمطـط املرحلـة األُوىل مـن 

يف التفـــاوض مـــن أجـــل املرحلــــة  الفلســـطينيعمليـــة الســـالم مرســـوم إلضـــعاف املوقـــف 
ي الــذي نــص اتفــاق أوســلو عليــه مقصــود منــه إذ مــن الواضــح أن التقســيم املرحلــ. الثانيــة

يف الدرجة األُوىل كسب الوقت الذي سيمضي يف إطار املرحلة األُوىل من احلكـم الـذاتي، 
مفاوضــــات  إســــرائيلمــــن أجــــل إتمــــام املفاوضــــات مــــع الــــدول العربيــــة، حتــــى ال تــــدخل 

ا الصـــلح وهـــي تقـــدّر أن هـــذ. املرحلـــة الثانيـــة إال بعـــد اكتمـــال صـــلحها مـــع الـــدول العربيـــة
، ويضعف ما بقي من املوازين التـي يرتكـز عليهـا، الفلسطينيسيزيد يف عزلة املفاوض 

يكــــون قــــد انتهــــى،  اإلســــرائيلي - فالصــــراع العربــــي. ويســــحب منــــه جميــــع أوراق اللعبــــة
والســالم العــادل يكــون قــد حتقــق بالنســبة إىل الــدول العربيــة باســتعادتها األراضــي التــي 

م الشـامل يمكـن الـزعم أنـه حتقـق، بمعنـى أن اجلانـب األخيـر يف كانت قد فقـدتها، والسـال
، قد قبل الوضع الذي عرض عليـه، وقبِـل التحـرك مـن الفلسطينيالتفاوض، وهو اجلانب 

أن يتأخر يف التفاوض ليصبح  الفلسطينيلقد كان واجب املفاوض . ضمنه ويف إطاره
  .آخر املوقعين ال أولهم

وضــــــــات مــــــــع الــــــــدول العربيــــــــة ســــــــيعمق العزلــــــــة وباإلضــــــــافة إىل أن اكتمــــــــال املفا
للمرحلـة االنتقاليـة قـد  إسـرائيليف اإلطـار العربـي، فـإن الشـكل الـذي رسـمته  الفلسطينية

ـــع خللـــق عزلـــة مل ، وذلـــك بإســـقاط الفلســـطينييف اإلطـــار  التحريـــر الفلســـطينية نظمـــةوضِ
  .األساس الذي تقوم املنظمة عليه

* * *  
ملـــــا قـــــد تســـــفر  الفلســـــطينيرات الطـــــرف وال بـــــد مـــــن كلمـــــة خمتصـــــرة بشـــــأن تصـــــو

  .يف فقرة الحقة اإلسرائيليوسنعالج تصورات الطرف . عنه" الوضع الدائم"مفاوضات 
املســـتند إىل شـــرعية تتمثـــل يف  الفلســـطينيمـــن الواضـــح مـــن قـــرار اجمللـــس الـــوطني 

قـــد حـــددت هـــدفها بأنـــه التحريـــر الفلســـطينية  منظمـــة، أن ١٨١قـــرار األمم املتحـــدة رقـــم 
 إســـــرائيل، جنبـــــاً إىل جنـــــب مـــــع دولـــــة الفلســـــطينيعلـــــى التـــــراب  فلســـــطينيةدولـــــة  إقامـــــة

ومـــن الواضـــح أيضـــاً أن املنظمـــة فهمـــت مبـــدأ الســـالم يف مقابـــل األرض بأنـــه . اليهوديـــة
هـــــي، يف أفضـــــل  الفلســـــطينيةيعنـــــي أن األرض التـــــي يحـــــق لهـــــا أن تطالـــــب بهـــــا للدولـــــة 



  ٣، ص )١٩٩٦ عيبر( ٢٦العدد  ،٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١١ 
 

األحــوال األرض ، ويف أســوأ ١٨١األحــوال، األرض التــي حــددها قــرار األمم املتحــدة رقــم 
، أي الضــفة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، ١٩٦٧ســنة  إســرائيلالتــي احتلتهــا 

وبطبيعــة . مــن عــدم جــواز احــتالل األراضــي بــالقوة ٢٤٢باعتبــار مــا ورد يف القــرار رقــم 
مسـائل جوهريـة كثيـرة سـتتفرع عمـا سـتجري املطالبـة بـه يف سـياق  احلال، فإن هنالـك

مـع كـل  إسـرائيلاملسـتفاد مـن مفاوضـات وإن الـدرس . املفاوضات، حتت عناوين كثيرة
ين خيـاالً ال حـدود يسـتخدمونه يف ابتـداع اإلسـرائيليواألردن يوضح أن لـدى  سوريةمن 

صـــد تعظــيم مـــا قـــد يســـتطيعون بق... العنــاوين واملوضـــوعات والعراقيـــل واملصــاعب، إلـــخ
  .ابتزازه وتصغير ما قد يناله الطرف اآلخر، ويتبع ذلك اعتباره منّة منهم، وتنازالً

وكما سـتبتدع موضـوعات، فإنهـا ستسـتبعد موضـوعات غيرهـا، وهـي تلـك املتعلقـة 
ناجتــة مــن  - جماعيــة وفرديــة - ، كشــعب، مــن حقــوقالفلســطينيبمــا يعــود إىل الشــعب 

وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، . يةإســرائيلاملبنــي علــى تشــريعات  اإلســرائيلياالغتصــاب 
أن تطالـــب بـــه، بحكـــم كونهـــا التحريـــر الفلســـطينية  منظمـــةفـــإن كـــل مـــا كـــان يف إمكـــان 

 الفلسـطيني، سيستبعد تماماً إذا قبل اجلانب "الفلسطينياملمثل الشرعي الوحيد للشعب "
ته وشــرعيته مــن جملــس منتخــب، ال يحتــوي املفــاوض ســلط الفلســطينيأن يســتمد الوفــد 

  .ين املشردين والالجئين واملطرودين واملالحقينلفلسطينيتمثيالً ل
ال تســـتطيع أن تســـفر عـــن وضـــع دائـــم " الوضـــع الـــدائم"ومـــن املؤكـــد أن مفاوضـــات 

، وثانيهــا أنهــال ن الفلسـطينيةألسـباب كثيــرة، أولهـا أنهــا لــن تخـوض يف صــلب القضــية 
ين املوجـــودين خـــارج نطـــاق املنطقـــة اخملصصـــة لهـــم، الفلســـطينيتتعامـــل مـــع مشـــكالت 

ال تســـتطيع، يف " تـــراب فلســـطين"داخـــل  الفلســـطينيوثالثهـــا أنهـــاب النســـبة إىل الوضـــع 
علـى الـرغم مـن التأكيـد بـأن يف " الرمضـاء إىل النـار"أفضل األحوال، أكثر مـن نقلهـم مـن 

وعلــى الــرغم مــن ". الرمضــاءالنــار إىل "مــن  - بــالعكس مــن ذلــك - مقــدورها أن تــنقلهم
على تراب فلسطين يسـتند إىل  فلسطينيةإدراكنا أن حتديد التفاوض على أنه قيام دولة 

، وقــــــد يتأكــــــد الحقــــــاً بقــــــرار مــــــن ســــــلطة ينتخبهــــــا الفلســــــطينيقــــــرار للمجلــــــس الــــــوطني 
تقريبـاً، فإننـا ال نـرى سـبباً يحـول دون  الفلسـطينييشكلون نصـف الشـعب " فلسطينيون"

فلقد مرت منذ صدور قـرار اجمللـس . وضوع كله وإعادة النظر فيه من أساسهمناقشة امل
أعـوام مآلنـة بأحـداث وجتـارب ودروس، وتكشـفت فيهـا أمـور مل تكـن  الفلسطينيالوطني 

واضــحة، ومقاصــد مل تكــن معروفــة، وخلقــت فيهــا وقــائع جديــدة، وتغيــر أثناءهــا العــامل 
لـك العـامل، ومل يـنج خصـمنا مـن املـؤثرات واليهـود مـن ذ إسـرائيلكله، بما يف ذلك موقع 

  .التاريخية التي وصلت إليه أخيراً وأخذت تفعل فيه فعلها
إن السؤال الذي نطرحه إذاً هو سؤال حتليلي، نحاول من خالله أن نلقي ضوءاً على 
مـــا وصـــلت األمـــور إليـــه يف هـــذه اللحظـــة، وأن نستشـــف التيـــارات واملقاصـــد ملـــا ســـيأتي 

هـــــو اخليـــــار األفضـــــل  الفلســـــطينيةهـــــل خيـــــار الدولـــــة : ل هـــــو التـــــايلوهـــــذا الســـــؤا. بعـــــدها
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  ؟الفلسطينيللمفاوض 
قـــد تركـــز لفتـــرة طويلـــة مـــن الـــزمن علـــى هـــدف واضـــح، هـــو  الفلســـطينيإن النضـــال 

 الفلســطينيةفــالثورة . بعضــها أو كلهــا - رفــض قيــام دولــة يهوديــة علــى أرض فلســطين
ة امللكيـــة لفلســـطين املنشـــور ســـنة ، التـــي جتـــددت بعـــد تقريـــر اللجنـــ١٩٣٦الكبـــرى ســـنة 

، إنمــا جتــددت ملنــع التقســيم الــذي أوصــت تلــك اللجنــة بــه وجنحــت يف اســتبعاده، ١٩٣٧
أوصــت ) جلنــة وودهيــد(وأجبــرت احلكومــة البريطانيــة املنتدبــة علــى إرســال جلنــة أُخــرى 

  .١٩٣٩بإبقاء فلسطين موحدة، ومهدت الطريق للكتاب األبيض لسنة 
 ١٩٤٧ســنة ) UNSCOP(األمم املتحــدة اخلاصــة بفلســطين ت جلنــة وعنــدما أوصــ

ذلـــك القـــرار  الفلســـطينيةبتقســـيم فلســـطين إىل دولتـــين يهوديـــة وعربيـــة، رفضـــت القيـــادة 
حــذو القيــادة اليهوديــة  الفلســطينيةومل حتــذ القيــادة . إلفشــاله فلســطينيةوأشــعلت ثــورة 
وعنـدما اسـتقر . إسـرائيل يف مقابل الدولـة اليهوديـة التـي سُـميتفلسطينية بإعالن دولة 

قيـــــام حكومـــــة  الفلســـــطينيةاملعروفـــــة، أعلنـــــت القيـــــادة  ١٩٤٨األمـــــر علـــــى هـــــزائم ســـــنة 
وعنـــــــدما انـــــــدلعت الثـــــــورة ". حكومـــــــة عمـــــــوم فلســـــــطين"يف املنفـــــــى ســـــــمتها  فلســـــــطينية
 - ١٩٦٧وخصوصاً بعد كارثة سنة  - الفلسطينيةالتي أشعلتها املنظمات  الفلسطينية

  .لديمقراطية املوحدة لفلسطين هدفاً تعمل الثورة لبلوغهأُطلق مشروع الدولة ا
إىل الوجــود أول مــرة بوصــفها ضــرورية  الفلســطينيةلقــد بــرزت فكــرة دولــة التقســيم 

باالنســحاب  إســرائيل؛ فقــد اعتبــر العــرب أن القــرار يطالــب ٢٤٢إلمكـان تنفيــذ القــرار رقــم 
م مـن اخلـالف املشـهور وذلـك علـى الـرغ - ١٩٦٧من جميع األراضي التـي احتلتهـا سـنة 

ومل يـــدر يف خلـــد أحـــد أن . بشـــأن مـــا إذا كـــان الـــنص يتحـــدث عـــن األراضـــي أو عـــن أراضٍ
عمـــا إذا كـــان ينطبـــق علـــى الضـــفة الغربيـــة، ألنهـــا  - حـــين صـــدور هـــذا القـــرار - يتســـاءل

لكــن . كانــت آنــذاك تابعــة لــألردن، وكانــت بالتــايل تابعــة لدولــة كشــأن ســيناء واجلــوالن
أوجــد إرادة، أو  الفلســطينيةواملنظمــات وامليليشــيات التحريــر الفلســطينية  منظمــةظهــور 

مل تكــن موجــودة يف أثنــاء انــدماج الضــفة الغربيــة يف األردن، وأصــبح  فلســطينيةإرادات 
ومل تســـــتطع القيـــــادة األردنيـــــة أن جتمعهـــــا حتـــــت لـــــواء أردين . لهـــــذه اإلرادات تطلعاتهـــــا

تـوحي  الفلسطينيةهنا أخذت منظمة التحرير  ومن. ألسباب ليس هذا جمال البحث فيها
مـــن أراضـــي الضـــفة، وأنهـــا هـــي صـــاحبة  إســـرائيلبـــأن فراغـــاً سينشـــأ يف حـــال انســـحاب 

، ١٩٧٠وعنــدما وقعــت اجملابهــة بــين األردن واملنظمــة ســنة . احلــق يف مــلء هــذا الفــراغ
، ال طينيةالفلسـوبذلك نشأت فكرة الدولة . يتبلور حول هذه النقطة الفلسطينيأخذ الرأي 

وبعــد ذلــك جــاء قــرار قمــة . ٢٤٢كخيــار لكــن كضــرورة ستنشــأ يف إطــار تنفيــذ القــرار رقــم 
، ويف الفلســطينيباعتبــار املنظمــة املمثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب  ١٩٧٤الربــاط لســنة 

ظن املنظمة أن ذلك يعني أنها صاحبة احلق األوحـد يف مـلء فـراغ مفتـرض سينشـأ عـن 
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  .ن الضفة الغربيةي مفترض مإسرائيلانسحاب 
أن األمــور ستســير علـــى هــذا النحــو، وأنهـــا التحريــر الفلســـطينية  منظمــةوإذ اعتقــدت 

، علــــى حــــد املصــــطلح املســــتعمل "حمــــررة"ســــتجد نفســــها وقــــد أصــــبحت دولــــة ذات أرض 
آنــــذاك، وأن هــــذه الدولــــة التــــي ستنشــــأ عفــــواً ومــــن دون إرادتهــــا ال تشــــكل خروجــــاً علــــى 

لكـن . يم فلسطين، فـإن ذلـك يـدل علـى رومانسـية سـاذجةبرفض تقس الفلسطينياملوقف 
واقــــع احلــــال أن املنظمــــة، ككــــل تنظــــيم نضــــايل، أصــــبح لهــــا مصــــلحة ذاتيــــة وتطلعــــات، 
وأخذت تتجه بالتدريج إىل املطابقة ما بين هـذه املصـلحة وبـين مصـلحة القضـية التـي 

  .واقعوانتقلت التبريرات رويداً رويداً إىل منطق سياسة ال. نشأت من أجلها
ســــبقتها إىل مــــلء الفــــراغ املفتــــرض بضــــم  إســــرائيللكــــن املنظمــــة مل تنتبــــه إىل أن 

القــدس، واســتمالك األراضــي، وبنــاء املســتوطنات، وبفــرض قــانون احملتــل علــى الضــفة 
وقطاع غزة من دون أن تكترث ملعاهدة جنيف، وبادعاء أن أرض الضفة، التي تسميها 

داخلــة يف القوشــان التــوراتي، وبــأن لــيس هنــاك ية، إســرائيليهــودا والســامرة، هــي أرض 
ومل يوقفهــا عــن إعــالن ضــمها . دولــة تطالــب بهــا بعــد أن تخلــى األردن عــن تلــك املطالبــة

الكثيــف  الفلســطينيإىل القــدس، ســوى الوجــود الســكاين ، كمــا فعلــت بالنســبة إســرائيلإىل 
س يف الوقــــت ين يف الضــــفة الغربيــــة، بمــــا فيهــــا القــــدالفلســــطينيفيهــــا، حيــــث يزيــــد عــــدد 

أصـــــــبح هـــــــؤالء  إســـــــرائيلمليـــــــون نســـــــمة، فـــــــإذا ضـــــــمت األرض إىل  ١,٣احلاضـــــــر، عـــــــن 
وينطبــق القــول نفســه علــى قطــاع غــزة، الــذي . يين حكمــاًإســرائيلين مــواطنين الفلســطيني

كـــان إغـــراء ضـــمه أقـــل يف أيـــة حـــال، ألن االشـــتهاء اليهـــودي يف الضـــم يتجـــه دومـــاً إىل 
ومــع . فلســطينييقــيم فيهــا مليــون  ٢كلـم ٣٦٥عــن  األرض، وقطـاع غــزة ال تزيــد مســاحته

ذلــك، فحتــى قطــاع غــزة أُخضــع إلجــراءات االدعــاء نفســها، بمــا فيهــا مصــادرة األراضــي، 
  .وإقامة املستوطنات، وفرض قانون احملتل

عن ضـم الضـفة والقطـاع إليهـا، فإنهـا مل تتوقـف عـن حماولـة  إسرائيلولئن توقفت 
. لهــذه العمليــةدون الســكان، والتفتــيش عــن صــيغة  االســتيالء علــى كامــل أراضــيهما، مــن

وعلى ذلك، فإن الفراغ النظـري الـذي تصـورته املنظمـة أصـبح وهمـاً تمامـاً، وقـد وصـلت 
  .اآلن إىل نقطة التفاوض النتزاع شيء ما من هذا الوضع املعقد واملتداخل

. تســعى حاليــاً لتوحيــد فلســطين حتــت رايتهــا وملصــلحة اليهــود وحــدهم إســرائيلإن 
تصــلح ألن التحريـر الفلسـطينية  منظمـة، وبـأن الفلسـطينيلكنهـا اعترفـت بوجـود الشـعب 

ونحــن نخشــى صــراحة أنــه يف حــال قيــام ســلطة حكــم ذاتــي . تمثلــه يف مفاوضــات معهــا
ذلــك إيــذاناً بانتهــاء اعترافهــا بمنظمــة التحريــر،  إســرائيلمنتخبــة، فمــن اجلــائز أن تعتبــر 

ذاته، وأن تهيئ بذلك طريـق  الفلسطينيرافاً بالشعب الذي شكل بصورة غير مباشرة اعت
  .١٩٦٧عل منذ سنة فالعودة إىل حكم ذاتي تقيمه هي بالتشريع، على غرار ما كانت ت

، التـــي ال تـــزال، ويجـــب أن تبقـــى بعـــد قيـــام التحريـــر الفلســـطينية منظمـــةثـــم إن علـــى 
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دولـة "، أن تفكـر فيمـا إذا كـان قيـام الفلسـطينياجمللس املنتخب، املمثل الشرعي للشعب 
عليهـا أن . هـو أفضـل اخليـارات، بـل هـل هـو خيـار مطـروح أصـالً" الفلسـطينيعلى التراب 

علــى مشــاريعها بشــأن أراضــي التــراب  إســرائيلتتخــذ قــراراً يف هــذا األمــر عنــدما تطلعهــا 
  .الفلسطيني

* * *  
، "مفاوضــــات ســــالم"و ،"عمليــــة الســــالم"املهــــم بالنســــبة إىل الوقــــت احلاضــــر هــــو أن 

  .قد ال تؤدي إىل السالم املنشود" اتفاقات سالم"و
ويف . أن يعـــرف مـــا يجـــري، وأن يســـاهم فيمـــا يجـــري الفلســـطينيومـــن حـــق الشـــعب 

يجب أالّ  - على عالته - التحرير منظمةوإن اعترافاً ب. اعتقادنا، إن األمور تبدأ من هنا
هــــــي أهــــــم ضــــــرورة للشــــــعب يســــــقط يف خضــــــم إنشــــــاء مؤسســــــات ومناصــــــب؛ فاملنظمــــــة 

ولـــن . ال غنـــى عنهـــا مـــا بقـــي هـــذا الشـــعب مبعـــداً عـــن الـــوطن ومســـاقط الـــرأس. الفلســـطيني
يكـــون للقضـــية مكـــان إن مل يكـــن الشـــعب صـــاحبها، وصـــاحب املكانـــة الســـيدة احملترمـــة 

  .ال يجوز أبداً، إطالقاً، االستمرار يف جتاهل الشعب. فيها
. أيــة دولـة بـأي حجــم وبأيـة خطـوط جغرافيــةإن قـرار إعـالن دولــة فلسـطين ال يعنـي 

 والقـــدس الشـــرقية مطلـــب ال جمـــال لتراجـــع عنـــه أو لتنـــازل بشـــأنه، وال بـــديل مـــن القـــدس
تعـــي هـــذه  الفلســـطينيةوال يكفـــي القـــول إن القيـــادة . فلســـطينيةالشـــرقية عاصـــمة لدولـــة 

. الشــعبواملســألة ليســت مســألة ثقــة الشــعب بالقيــادة، بــل مســألة ثقــة القيــادة ب. األمــور
وكيف يمكن دخول مرحلة ديمقراطية، إذا جتاوزت القرارات اإلطار الـديمقراطي قبـل أن 

  .تولد
ين املوجـــودين علـــى الفلســـطينيال بـــد لنـــا عنـــد هـــذه النقطـــة مـــن التعـــرف إىل مواقـــف 

إننــا نســتطيع أن جنمــل . أرض فلســطين مــن اتفــاق أوســلو، واألحــداث التــي تمخــض عنهــا
  :ارات أو يف ثالث مدارس فكرية وسياسيةهذه املواقف يف ثالثة تي

فالتيــار األول يــرى أن اتفــاق أوســلو أتــاح الفرصــة اللتقــاط األنفــاس، بعــدما ســاءت 
ي والالمميــز الــذي جــاء نتيجــة لالنتفاضــة، كطبقــة ســرائيلأحــوال احليــاة نتيجــة القمــع اإل

تلـة منـذ يف األراضـي احمل إسـرائيلهوجاء من فوق طبقات الكبت والقمع التي مارسـتها 
أيـــــة آمـــــال عريضـــــة،  الفلســـــطينيولـــــيس لـــــدى هـــــذه الشـــــريحة مـــــن الشـــــعب . ١٩٦٧ســـــنة 

وموقفها بصورة عامة موقف ترقـب، وإرجـاء إلصـدار احلكـم، مـع ميـل واضـح إىل إعطـاء 
ين الذين ظلـوا الفلسطينيوتتألف أغلبية هذه الشريحة عموماً من . التجربة فرصة كافية

ومــن اجلــائز أن يكــون . الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس يف مــواقعهم يف كــل مــن غــزة والضــفة
هنالــك حتفظــات لــدى جيــل الشــباب مــنهم، لكــن القاعــدة العريضــة ذات التوجــه اإليجــابي 

  .من اتفاق أوسلو تأتي من هؤالء الذين مل يُقتلعوا من مواطنهم
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أمّــا الشــريحة الثانيــة، فتتــألف يف أغلبيتهــا مــن ســكان اخمليمــات يف كــل مــن قطــاع 
وهــؤالء يختلفــون عــن الشــريحة األُوىل يف أن تطلعــاتهم تتــوق إىل . لضــفة الغربيــةغــزة وا

يف شـــــكلها " عمليـــــة الســـــالم"وهـــــم يـــــرون أن . إســـــرائيلالعـــــودة إىل مســـــاقط رؤوســـــهم يف 
ومـن هـذه الشـريحة يتـألف املنتسـبون إىل املنظمـات . الراهن ليس لديها ما تقدمه إلـيهم

اجلهــــــــاد "، و"حمــــــــاس"ســــــــرها، ويف مقــــــــدمها الداعيــــــــة إىل مناهضــــــــة عمليــــــــة الســــــــالم بأ
. واجلبهــة الشــعبية، واجلبهــة الشــعبية الديمقراطيــة" صــقور فــتح"، ومــن بينهــا "اإلســالمي

واملهــم يف موقــف هــذه الشــريحة أنهــا حريصــة علــى أالّ تتجــه مناهضــتها لعمليــة الســالم 
بهــة إىل وأجهزتهــا، لــئال تتحــول هــذه اجملا التحريــر الفلســطينية منظمــةإىل جمابهــة مــع 

  .املستفيد األوحد منها إسرائيلما يشبه حرباً أهلية تكون 
ـــــــا الشـــــــريحة املؤلفـــــــة مـــــــن فلســـــــطينيي ســـــــنة  ، الـــــــذين يحملـــــــون اجلنســـــــية ١٩٤٨أمّ

وعلــى . ، فــإن لهــم موقعــاً متميــزاً وحماطــاً بمختلــف اإلمكانــات واالحتمــاالتاإلســرائيلية
ن سياســـياً وأمنيـــاً، ولـــيس حميـــدي إســـرائيلون يف الفلســـطينينحـــو إجمـــايل، بقـــي هـــؤالء 

مــواطنين مـن درجــة أدنـى، وثمــة قيــود  إسـرائيلويُعتبــرون يف . لـديهم تنظيمــات سياسـية
  .اإلسرائيليةبشأن فرص التعليم املتاحة لهم يف املدارس ويف اجلامعات 

 إسـرائيلون باملعايشـة اليوميـة مـع يهـود الفلسطينيإن التجربة التي عاناها هؤالء 
أفضـــل  الفلســـطينيفهـــم علـــى ســـبيل املثـــال أعطـــوا األدب الـــوطني . جعلـــتهم أكثـــر شـــفافية

وتوفيـــق زيـــاد، ومـــنهم تعـــابيره؛ مـــنهم الشـــعراء الكبـــار حممـــود درويـــش وســـميح القاســـم 
، لكــن أحــاديثهم اإلســرائيليوبيــنهم أعضــاء يف الكنيســت . الكاتــب الروائــي إميــل حبيبــي

شــــاهدوا حملــــة التطهيــــر العرقــــي التــــي قامــــت السياســــية جتــــري بصــــوت خافــــت؛ إذ إنهــــم 
مل  اإلســـرائيلية، وشـــاهدوا كيـــف أن جنســـيتهم ١٩٤٨بهـــا يف أثنـــاء حـــرب ســـنة  إســـرائيل

 إسـرائيلكمـا أنهـم شـاهدوا كيـف أن . ١٩٥٦تمنع وقوع حادث كمجزرة كفـر قاسـم سـنة 
 ١٩٤٨يف إعـادة توحيـد فلسـطين، بعـد مـا كانـت قـد قسـمت بعـد سـنة  ١٩٦٧جنحت سنة 

ولـــئن نظـــروا إىل هـــذا الواقـــع بالغصـــة واألمل ألنـــه توحيـــد جـــاء نتيجـــة . ثـــالث شـــرائحإىل 
علــى العــرب، وألنــه سُــخِّر أيضــاً الغتصــاب حقــوق ومــوارد عربيــة، فإنــه  إســرائيلانتصــار 

أتاح لهم الفرصة للخروج من العزلـة اجملتمعيـة والنفسـانية، والتفاعـل مـع عـرب الضـفة 
إليهم بأن بقـاء التوحيـد أمـر إيجـابي يف حـد ذاتـه، وأن وتوحي احلاسة التاريخية . وغزة

ــــل أن يــــأتي مــــن خــــالل توحيــــد فلســــطين ال  الفلســــطينيةالتطــــور نحــــو حــــل للقضــــية  يفضَّ
  .بالعودة إىل تقسيمها

بأســـــره يتـــــوزع بـــــين هـــــذه التيـــــارات الثالثـــــة، فيمـــــا يتعلـــــق  الفلســـــطينيإن الشـــــعب 
مشـكالت حياتيـة ويوميـة تضـيف  لكن لكل جتمـع فلسـطيني. ذاتها الفلسطينيةبالقضية 

  .عنصراً ما إىل جانب موقفه من أي من هذه التيارات
* * *  
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ين الفلســـــــطينيبالنســـــــبة إىل  ١ - لـــــــو أردنـــــــا أن نـــــــوجز احلصـــــــيلة العمليـــــــة ألوســـــــلو
فاآلمـــال املعقـــودة علـــى نشـــاط تنمـــوي أو جتـــاري أو اقتصـــادي . لوجـــدناها زهيـــدة جـــداً

بأســـــره مـــــا زال  االقتصـــــاديتبخـــــرت بســـــرعة، بعـــــد أن اكتشـــــف املســـــتثمرون أن العمـــــل 
، لـــــــيس فقـــــــط جلهـــــــة االســـــــتيراد والتصـــــــدير والرســـــــوم اإلســـــــرائيليةحمكومـــــــاً بـــــــالقوانين 

وعنـــدما تـــدافع . ة التـــرخيص باملشـــاريعوالضـــرائب والتكـــاليف الرأســـية، بـــل أيضـــاً جلهـــ
بطلبــــاتهم  - مــــن حمليــــين، وفلســــطينيين يف اخلــــارج، وعــــرب، وأجانــــب - املســــتثمرون

إلقامة مشاريع، اكتشفوا أن صالحية سلطة احلكـم الـذاتي ال تزيـد عـن التحويـل البريـدي 
، اإلســـــــرائيليةاخملتصـــــــة، وأن الوضـــــــع بالنســـــــبة إىل الســـــــلطة  اإلســـــــرائيليةإىل اجلهـــــــات 

واألمر مل يعدُ إقامة بوابة بيروقراطية . ة السلطة احلقيقية، باق على حاله تقريباًصاحب
  .وسيطة

ين شــهدا بعــض النشــاط، أولهمــا قطــاع املبــاين، وهــو علــى اقتصــاديإال إن قطــاعين 
ين، ألنهم كانوا ممنوعين تقريباً من إقامة الفلسطينيغاية األهمية بالنسبة إىل األهايل 

ــا النشــاط اآلخــر فهــو . تضــييق ســيل احليــاة علــيهم ودفعهــم إىل الرحيــلاملبــاين بقصــد  أمّ
ورافــق هــذين النشــاطين، كمــا هــو متوقــع، نشــاط طفيلــي مــن . قطــاع املنشــآت الســياحية

واســــتمرت إجــــراءات التضــــييق علــــى حتركــــات العمــــال، . املضــــاربة باألراضــــي العقاريــــة
  .واحلصار الكلي أو اجلزئي عقب احلوادث األمنية

 * **  

  ؟"عملية السالم"ما الذي تريده إسرائيل من 
، انطلقـت عنـدما أشـعرت ١٩٩١التـي ابتـدأت سـنة " عملية السـالم"قد يمكن القول إن 

ولــــئن جــــاء هــــذا . مل يعــــد هــــدفاً واقعيــــاً" الكبــــرى إســــرائيل"بــــأن حتقيــــق  إســــرائيلأميركــــا 
فإنــه كــان يف ، ١٩٨٩اإلشــعار علــى لســان وزيــر اخلارجيــة األميركــي جــيمس بيكــر ســنة 

العســكري املتــردي يف أثنــاء  اإلســرائيليلــألداء  - واملتــأخرة - الواقــع النتيجــة احلتميــة
؛ فلقـــد ظهـــر جليـــاً نتيجـــة تلـــك احلـــرب، أن امليـــزان العســـكري ١٩٨٢اجتيـــاح لبنـــان ســـنة 

مل يعـــــد  - مـــــن دون تـــــدخل طـــــرف ثالـــــث - والعـــــرب إســـــرائيلاحلقيقـــــي واملباشـــــر بـــــين 
ن حلـــــم إســـــرائيل الكبــــرى ال يمكـــــن حتقيقــــه مـــــن دون يتفـــــوق وبمــــا أ. إســـــرائيلملصــــلحة 

وجـب عليهـا أن تعيـد تعريـف على الدول العربيـة جمتمعـة، فقـد  سرائيلعسكري ساحق إل
على ترسيم جديد للحدود، هو فلسطين االنتدابية،  إسرائيلوقد استقر الرأي يف . أهدافها

مليــة املفاوضــات، وال ســيما مــن دون اســتبعاد أيــة زيــادة يمكــن اقتطاعهــا أو ابتزازهــا ع
إذ إن الرومانســــية اليهوديــــة التــــي جتســــدت يف مــــذكرة املنظمــــة . فيمــــا يتعلــــق بــــاجلوالن

الوطن القـومي "، والتي رسمت حدود ١٩١٩الصهيونية العاملية إىل مؤتمر فرساي سنة 
وظلــــت . ، ربطــــت بــــين األرض وامليــــاه، ووصــــفت جبــــل الشــــيخ بأنــــه أبــــو امليــــاه"اليهــــودي
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وبالتـايل، . ١٩٦٧بـاحتالل اجلـوالن سـنة  إسرائيليهودية ترنو إليه حتى قيام العيون ال
  .سوريةفقد كان للجوالن أهمية خاصة يف مفاوضات السالم مع 

غيـــر أنـــه كـــان وراء الســـعي الصـــهيوين للســـالم أســـباب أُخـــرى كثيـــرة ومهمـــة، منهـــا 
، مــن رومانســية الرؤيـــا، إىل اإلســرائيليةالتحــول الطبيعــي يف تطلعــات األجيــال اجلديـــدة 

أشواق احلياة االستهالكية، وعزوفهم بالتـايل عـن اإلسـبارطية العسـكرية، وتـوجههم إىل 
ومنهـــا عـــزوف اليهـــود عـــن . احتـــذاء الـــبالد االســـتهالكية، بـــل التوجـــه إليهـــا والعـــيش فيهـــا

أن  ، وتفضــيلهم البقــاء يف بالدهــم التــي يعيشــون فيهــا، بعــدإســرائيلالهجــرة الدائمــة إىل 
وحتـى التجمـع اليهـودي الكبيـر يف االحتـاد . زالت أسباب االضطهاد الذي كانوا يعانونـه

السوفياتي مل يتحرك باحلجم املفترض عند انهيـار االحتـاد السـوفياتي، علـى الـرغم مـن 
وعندما جاء يهود االحتاد السوفياتي إىل . إزالة جميع القيود والعراقيل من أمام حتركه

ـــوا م إســـرائيل شـــكالت أتعبـــت الدولـــة وأظهـــرت لهـــا وللصـــهيونية األميركيـــة أن قـــدرة خلّف
مل تــنجح  إســرائيلومنهــا أن . إســرائيل علــى اســتيعاب املهــاجرين قــد وصــلت حــدّ اإلشــباع

وال داعـي للخـوض يف . يف بناء اقتصاد متوازن، وظلت معتمدة على املعونات األجنبيـة
مضــــطرة إىل احملافظــــة علــــى  ئيلإســــراأســــباب هــــذا الفشــــل، لكــــن تكفــــي اإلشــــارة إىل أن 

مســــتوى عــــال مــــن األجــــور، لتجنــــب مــــا يُســــمى الهجــــرة املعاكســــة أو نــــزوح ســــكانها إىل 
ومــن الواضــح أن الهجــرة . اخلــارج، لكــن األجــور العاليــة تقلــل مــن قــدرتها علــى املنافســة

املعاكســة هــذه أخــذت حجمــاً خطــراً يفــوق كــل مــا تتحــدث األرقــام املعلنــة عنــه، ويتضــح 
فاملهــــاجرون مـــــن . اصــــة يف هبـــــوط مســــتوى القـــــوات املســــلحة عــــدداً ونوعـــــاًبصــــورة خ

هــم الشــباب، وقــد أدى نــزوحهم إىل خلــل يف التركيبــة العمريــة ويف النســبة بــين  إســرائيل
يف  إســـرائيلويبـــدو واضـــحاً مـــن التســـرع الـــذي تبديـــه . اإلنتـــاج والتكـــاليف االجتماعيـــة

عمليــــــــة الســــــــالم، أن الوعــــــــد  ولــــــــو قبــــــــل اكتمــــــــال - املســــــــرحي - االقتصــــــــاديالتحــــــــرك 
  .ضروري لتثبيت السكان وتخفيف نزوحهم االقتصادي

فإسرائيل كانت خـالل احلـرب البـاردة رايـة . وكان للمتغيرات العاملية دورها أيضاً
مالئمــة ترفعهــا أميركــا حلمايــة مصــاحلها النفطيــة وللــتحكم بقنــاة الســويس، خوفــاً مــن 

ة فقـد يـؤدي ذلـك إىل احتكـاك خطـر مـع االحتـاد أنها إذا قامت بالعملية بقـدراتها اخلاصـ
، أظهــــرت أن أميركــــا "عاصــــفة الصــــحراء"لكــــن احلــــرب األميركيــــة، املســــماة . الســــوفياتي

  .عنها إسرائيلأصبحت تفضل أن تخوض حروبها بنفسها، وتفضل أن تبعد 
ية، إسرائيلولقد أفرزت التطورات العاملية تبايناً ما بين مصالح أميركية ومصالح 

مـــثالً، إن حـــادث اجلاســـوس بـــوالرد . يطفـــو مـــن هـــذا التبـــاين ســـوى بعـــض املؤشـــراتوال 
وزوجته، الذي تم بواسطة نقل أسرار تقانية أميركية حساسة إىل الصين، جرى بإجـازة 

وقــد ذهبــت . يتســحاق شــمير ونائبــه شــمعون بيــرس إســرائيلموقعــة مــن رئــيس حكومــة 
ا احلــــادث، ومل يصــــدر عفــــو عــــن للتهــــوين مــــن شــــأن هــــذ إســــرائيلعبثــــاً جميــــع حمــــاوالت 
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جميــع املعلومــات التقانيــة اخلاصــة  تســليم إســرائيل - ومــؤخراً - ثــم جــاء بعــده. بــوالرد
، إىل "١٦ - أف"، التي كانت تطورها بتمويل أميركي انطالقـاً مـن طـائرة "اليف"بطائرة 

فـإذا . ومثل هذه احلـوادث حميـر للغايـة. على أعلى املستويات إسرائيليةالصين، بإجازة 
الــذي قبضــته يف املقابــل، فمعنــى ذلــك أنهــا يف " الــثمن"عليهــا مــن أجــل  إســرائيلأقــدمت 

وإذا كان األمر بناء عالقات مع الصين، فمعنى ذلك أن تفضـيل . حاجة يائسة إىل املال
أتــرى جــاء ذلــك ألن أميركــا خفضــت . السياســي قــد انتقــل مــن أميركــا إىل الصــين إســرائيل

تتوقــع للصــين دوراً نشــيطاً يف غــرب آســيا،  إســرائيل، أم ألن إســرائيلدرجــة اهتمامهــا ب
  .وهناك طبعاً افتراضات أُخرى ال داعي للخوض فيها. وحتاول أن جتعل لها حصة فيه

بأميركــا وبالصــين، وقــد يكــون  إســرائيللكــن للمســألة وجهــاً آخــر غيــر وجــه عالقــة 
األميركيـة، بالصـهيونية  اإلسـرائيليةحتى أهم من تلـك العالقـة، وهـو عالقـة الصـهيونية 

لـــيس فقـــط جملـــس  - وعالقـــة الصـــهيونية األميركيـــة باملؤسســـات السياســـية األميركيـــة
صــوتاً، أو جملــس النــواب، وإنمــا  ٩٨أن حتصــل فيـه علــى  إســرائيلالشـيوخ الــذي تســتطيع 

البنتـاغون،  - أيضاً األجهزة املستورة التي تسيّر السياسة األميركية واحلياة األميركية
، جملــس األمــن القــومي، شــركات اإلنتــاج احلربــي، )CIA(االســتخبارات املركزيــة  وكالــة

ثمــة مؤشــرات علــى أن شــروخاً .. شــركات التقانــة العاليــة، الشــركات األمميــة الكبــرى، إلــخ
عميقة بدأت تتبدى، ومؤشـرات أُخـرى تـدل علـى أن أميركـا التـي تمـارس سياسـة الفـرض 

. نفســها إســرائيلممارســة هــذه السياســة جتــاه  كقســم مــن النظــام العــاملي اجلديــد، بــدأت
معتمــدة علــى أميركــا اعتمــاداً  إســرائيلوهــي يف غيــر حاجــة إىل عنــاء كبيــر يف ذلــك، ألن 

. كـل واحـدة منهمـا لـدى األُخـرى - كلياً، وألن ألميركا وإسـرائيل اختراقـات أمنيـة كبـرى
ملصالح، لكن مـن وهذه االختراقات كانت تُعتبر فيما مضى من باب التحالف وتطابق ا

  .اجلائز أن يكون قد طرأ بشأنها تغير ما
هـــــل هنالـــــك تبـــــاين يف الـــــرأي بـــــين : نـــــاه وهـــــوحرونعـــــود اآلن إىل التســـــاؤل الـــــذي ط

؟ وإنْ وجِـــد، فمـــاذا يمكـــن أن تكـــون موضـــوعاته، ومـــاذا إســـرائيلالصـــهيونية األميركيـــة و
  يمكن أن يكون مداه وتأثيره؟

ولقــد جنحــت . دوجهــان لشــيء واحــ إســرائيلاألميركيــة وبدايــةً، نقــول إن الصــهيونية 
الصــهيونية األميركيــة إىل حــد بعيــد يف جتنــب أيــة عواقــب حمتملــة الزدواج والء يهــودي 

فســـــمح لليهـــــودي األميركـــــي بـــــأن يعمـــــل يف القـــــوات املســـــلحة . إســـــرائيلبـــــين أميركـــــا و
ســـتوراً إلســـرائيل، مـــثالً، وهـــو مـــا جعـــل يهـــود أميركـــا احتياطـــاً اســـتراتيجياً م اإلســـرائيلية

وقد جاء هذا الترتيب يف إبان احلـرب البـاردة، . فضالً عن السماح لهم بازدواج اجلنسية
  .وقواتها املسلحة خطاً أمامياً لها إسرائيليوم كانت أميركا تعتبر 

عمليــة "إىل  إســرائيللكــن يبــدو اآلن كمــا لــو أن نظــرة الصــهيونية األميركيــة ونظــرة 
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إال إن . ، وهذا أمـر طبيعـي، نظـراً إىل أن زاويتـي الرؤيـة خمتلفتـانغير متطابقتين" السالم
التلهـــــف الصـــــهيوين األميركـــــي علـــــى الســـــالم قـــــد يخفـــــي يف طياتـــــه، إىل جانـــــب اخلـــــوف 

يف حـــــال اخـــــتالل ميـــــزان القـــــوى بينهـــــا وبـــــين الـــــدول  إســـــرائيلالطبيعـــــي علـــــى مســـــتقبل 
املـــوارد التـــي قـــد تتيحهـــا أُوالهمـــا التنـــاقص احملتمـــل يف : العربيـــة، قلقـــاً مـــن نـــاحيتين

، وال سيما يف إطار السعي األميركي ملوازنة امليزانيـة وللتخلـي عمومـاً سرائيلأميركا إل
عن سياسة املساعدات التي ابتدعت كذراع سياسية يف أثناء احلرب البـاردة، وكـذلك يف 

هــــل تعــــب يهــــود : ويمكــــن التســــاؤل. ية عســــكريةإســــرائيلإطــــار تنــــاقص احلاجــــة إىل قــــوة 
ممارســـة  إســـرائيل؟ وهـــل بـــدأت ســـرائيلركـــا مـــن العمـــل الـــدائب علـــى تـــوفير املـــوارد إلأمي

جتــــاههم وجتــــاه أميركــــا، تتمثــــل يف التجســــس التقــــاين وبــــين األســــرار " ابتــــزاز"سياســــة 
التقانية إىل الغير، كالصين مـثالً؟ أم هـل بـدأت إثـارة وسـاوس وشـكوك يف أميركـا جتـاه 

ضــدهم مــثالً، تــدفع جانبــاً مــنهم إىل الهجــرة، ربمــا  ، أمــالً بخلــق موجــة مكارثيــة"اليهــود"
، بعد أن أصبحت أميركا املستودع السكاين األخير للوجود اليهودي، يف إثـر إسرائيلإىل 

  انكشاف غطاء التجمع اليهودي يف روسيا واكتشاف ضآلته؟
ال شـــــــك يف أن الصـــــــهيونية األميركيـــــــة قلقـــــــة مـــــــن هـــــــذه الناحيـــــــة، وهـــــــي توضـــــــح 

بشــــتى الطــــرق دومــــاً أن يهــــود أميركــــا يملكــــون كامــــل احلريــــة  ئيليةاإلســــراللصــــهيونية 
يجـب أن تـتم طوعـاً ال قسـراً، ألن  إسـرائيل، لكن هجرة مـن بيـنهم إىل إسرائيلللهجرة إىل 

ويف . يهــــــود أميركــــــا ال يريــــــدون مغادرتهــــــا، أو اخــــــتالق أســــــباب لــــــدفعهم إىل مغادرتهــــــا
بــين الصــهيونية األميركيــة ومكتــب " تعــاون أمنــي"أن نتوقــع حــدوث املقابــل، هــل يمكــن 

" التعـاون األمنـي"ووكالة االستخبارات املركزية، على غرار ) FBI(التحقيقات الفدرايل 
  ؟إسرائيلو الفلسطينيةبين سلطة األمن الذاتي 

و الصـــهيونية  اإلســـرائيليةباختصـــار، هـــل يمكـــن القـــول إن األمـــور بـــين الصـــهيونية 
األميركيــة ربمــا تكــون ســائرة يف املنحنــى املماثــل لــذلك الــذي شــهدناه يف عالقــة عــرب 
فلســطين بســائر العــرب، والتــي تغيــرت مــن تأييــد غيــر مشــروط إىل تــوتر ملحــوظ، أصــاب 

ين شــــعباً وقضــــية إصــــابة كبــــرى؟ وهــــل يمكــــن القــــول أيضــــاً إن العالقــــة بــــين الفلســــطيني
التحرير الفلسطينية  منظمةاملنحنى ذاته الذي شهدناه بين وأميركا سائرة يف  إسرائيل

  والدول العربية؟
إن كـــان شـــيء مـــن هـــذا يجـــري اآلن، كمـــا تـــدل مؤشـــرات كثيـــرة، فـــإن معنـــى ذلـــك أن 

ومنظماتـــــه  الفلســـــطينيســـــتواجه قريبـــــاً العزلـــــة ذاتهـــــا التـــــي يواجههـــــا الشـــــعب  إســـــرائيل
  .نظور السياسيوهذا أمر بالغ األهمية بالنسبة إىل امل. السياسية

* * *  
ال بــد مــن أن يكــون لعمليــة الســالم تــأثير  إســرائيل" تركيبــة"يف  أُخــرىوهنالـك نقطــة 
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فيها، وهي التعددية اليهوديـة، التـي تتجـاوز حـدّ التجـانس أحيانـاً كثيـرة، بـل ربمـا تبلـغ 
ولقـد قيـل الكثيـر بشـأن هـذه املسـألة فيمـا . حد التنافر حتـى يف كثيـر مـن األمـور اخلطـرة

 إســـرائيلف. مضـــى، وبـــدا أن التقـــديرات التـــي قـــدمت بشـــأن أهميتهـــا قـــد جتاوزهـــا الواقـــع
بيهودها الشرقيين أو السافرديين، من عراقيين ويمنيين ومغاربة، وعرب آخرين، وغيـر 
عـــــرب، وبيهودهـــــا الغـــــربيين أو األشـــــكناز، مـــــن روس وبولنـــــديين وأملـــــان، اســـــتطاعت أن 

فلـــو مل يتماســـك هـــذا اجلمـــع يف . دولـــة ديناميـــة تنشـــئ جمتمعـــاً متماســـكاً منطويـــاً حتـــت
إذاً، يمكــن . قــد انهــارت مــن زمــن إســرائيلاحلــروب واألزمــات التــي واجهتــه، لكانــت دولــة 

بتاريخهــا الـذي ال يبلـغ نصــف قـرن قـد أســقطت نظريـة كانـت تقــول إن  إسـرائيلالقـول إن 
أُخــرى تقــول إن لكــن ثمــة نظريــة . شــعوب ال شــعب واحــد، وثقافــات ال ثقافــة وحــدة اليهــود

اجتازت امتحان احلرب واألزمات واالنغالق، ومل تـدخل بعـدُ يف  اليهودياجلمع " وحدة"
بـل إن هـذه النظريـة تـذهب إىل الـزعم القائـل إن قيـادة . امتحان السلم واألمان واالنفتاح

الســالم كلمــا الح يف األفــق، وجتهضــه بحــرب، أو بإثــارة جــو " شــبح"كانــت تبعــد  إســرائيل
ديـــد بــــاحلرب، وإنهـــا كانــــت تفتعـــل يف إعالمهــــا أســـاطير مــــن شـــأنها أن تضــــخم مـــن الته

ين فلســـــطينيلهـــــا، كـــــأن تنســـــب إىل زعمـــــاء  إســـــرائيلاألخطـــــار والعواقـــــب التـــــي تتعـــــرض 
وال بد أليـة مبالغـة، وألي تمـاد يف خـط . يف البحر اليهودتصريحات تزعم أنهم سيلقون 

. بمـردود معـاكس - بعـد نقطـة معينـة - معين، وألي تكـرار للمـزاعم ذاتهـا، مـن أن تـأتي
وهكذا، فإن هذا التضخيم جعل الكثيرين مـن اليهـود يفضـلون احليـاة بعيـداً عـن احلـروب 

لــو مضــت إىل " تفريــغ"عمليــة " التوحيــد"واألخطــار واخلــوف والتهديــد، ونشــأت يف مقابــل 
 بـــــدالً مـــــن أن توحـــــدها، وتســـــمى هـــــذه العمليـــــة يف املصـــــطلح إســـــرائيلنهايتهـــــا ألذابـــــت 

لوقــف هــذه العمليــة " الســالم"فنشــأت حاجــة مقابلــة إىل ". الهجــرة املعاكســة" اإلســرائيلي
  .التفريغية

فاألشكناز . اجتماعياً وسياسياً - تركيبة هرمية إسرائيليف  اليهوديةإن التركيبة 
ورؤســــاء احلكومــــات والقيــــادات العســــكرية . هــــم مواطنــــو الدرجــــة األُوىل، وهــــم املؤسســــة

وأصحاب املناصب يف الداخل واخلارج، وأصحاب وسائل اإلعالم واألسـاتذة واألمنية، 
واملفكرون، وما شئت، وحتى النظام الديمقراطي مبني على أساس إبقاء سيطرتهم على 

  .جميع املسالك واملناصب
هـــــو امتحـــــان  إســـــرائيليف  اليهـــــوديوأخيـــــراً، فـــــإن أهـــــم امتحـــــان يواجـــــه اجملتمـــــع 

 اليهودفـ. إسـرائيلمشـكلة مل تكـن قائمـة يف مرحلـة تكـوين وتلـك . االستقرار علـى األرض
كـــــانوا جموعـــــاً اقتُلعـــــت مـــــن منابتهـــــا نتيجـــــة االضـــــطهاد،  إســـــرائيلالـــــذين هـــــاجروا إىل 

وربما اعتقد معظم هؤالء أن األمان املطلوب موجود يف أميركـا، . فهاجرت طلباً لألمان
 الصــهيونيةأليــديولوجيا للهجــرة حــال دون اســتقبالهم، وظهــرت ا األميركــيلكــن النظــام 

 الصـهيونية، ضـغطت إسـرائيلوعنـدما نضـبت الهجـرة إىل . لتحول اجتاههم إىل فلسـطين
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علــى أميركــا لتعيــد نظــام الكوتــا حتــى تســتطيع اســتدراج اليهــود الســوفيات إىل فلســطين 
األشـكناز الـروس عـن اجملـيء  اليهودوربما كان عزوف . بدالً من أن يهاجروا إىل أميركا

، علــى الــرغم مــن اجلهــود واملغريــات الهائلــة التــي بــذلت الســتدراجهم، القشــة ائيلإســرإىل 
  .بتجميع يهود العامل يف دولة واحدة الصهيويناألخيرة التي قصمت احللم 

* * *  
تــدار علــى أعلــى مســتوى  إســرائيلإن املفاوضــات الثنائيــة التــي أجرتهــا ســورية مــع 

وسـورية فهمـت . إسـرائيلر جتربتهـا مـع وقـد أدخلـت سـورية فيهـا كـل عناصـ. من الكفاءة
ــــــف يف حملتهــــــا الجتيــــــاح لبنــــــان؛ إذ إن  إســــــرائيلأن  يف موقــــــف ضــــــعف عســــــكري، تكشَّ

دفعــت إىل املعركـة معظــم قواتهــا النظاميـة البريــة واخلاصــة، واجلويـة وقــد خــال  إسـرائيل
د قـــ اإلســـرائيليةوكانـــت القـــوات . لهـــا اجلـــو، وبكامـــل القـــوة البحريـــة وقـــد خـــال لهـــا البحـــر

أُنهكـــت يف أثنـــاء تقـــدمها يف األراضـــي اللبنانيـــة وحلقـــت بهـــا خســـائر جســـيمة، خفضـــت 
ون واللبنـــانيون الفلســـطينيوقـــام . كثيـــراً مـــن عنفوانهـــا الهجـــومي، وأصـــابت معنوياتهـــا

اخللفيـة، كـان أروعهـا حمصـوالً وأعظمهـا أثـراً  اإلسـرائيليةبهجمات فاتكـة علـى اخلطـوط 
العسـكريين والسياسـيين، ذلـك الهجـوم  إسـرائيل، وقـادة اإلسـرائيليةيف معنويات القوات 

ين تتــألف مــن خمســة الفلســطينيالبطــويل الــذي قامــت بــه جمموعــة صــغيرة مــن الشــبان 
ويف هـذه العمليـة، قـام . يف الـدامور اإلسـرائيليةأفراد علـى مقـر القيـادة امليدانيـة للقـوات 

موعـة الشـهيد البطـل كمـال أربع من الشبان بتغطية الهجوم الفردي الـذي مكّـن قائـد اجمل
مــن اقتحــام مقــر القيــادة يف أثنــاء اجتمــاع القائــد العــام  - مــن خمــيم شــاتيال - احلســن

امليـــداين يكوتئيـــل أدام مـــع أركـــان حربـــه البـــالغ عـــددهم ســـبعة عشـــر مـــن كبـــار الضـــباط، 
وفاجـــأهم يف غرفـــة العمليـــات وقـــد نشـــروا خريطـــة كبيـــرة وأخـــذوا يتدارســـون عمليـــاتهم 

 يســــتطيعوا يف غمــــار الــــذهول الــــذي أصــــابهم بفعــــل املفاجــــأة أن يبــــدوا أيــــة عليهــــا، ومل
. إال ضابطاً واحداً جنا ألنه ارتمى بين أجسـاد رفاقـه املمزقـة - مقاومة، فقتلهم جميعاً

ويف االشـــــتباك الـــــذي وقـــــع مـــــع حـــــرس القيـــــادة، بعـــــد خـــــروج كمـــــال احلســـــن مـــــن غرفـــــة 
نــادرة يف بســالتها ويف حصــيلتها، هــي وهــذه العمليــة ال. العمليــات، استشــهد هــو ورفاقــه

يف حماولتهــا  - إســرائيلوقــد اســتماتت . بــل شــك إحــدى أعظــم عمليــات البطولــة والفــداء
التحريــر  منظمــةلتنــال رئــيس  - تغطيــة األثــر املعنــوي املــدمر لهــذه العمليــة علــى قواتهــا

وعلـــى  وقامـــت بـــدالً مـــن ذلـــك، وبعـــد انتهـــاء املعركـــة،. بالقتـــل، لكنهـــا فشـــلتالفلســـطينية 
الـــرغم مـــن التعهـــدات التـــي أعطتهـــا، بـــاحتالل بيـــروت، وصـــبرا وشـــاتيال لتحصـــل فيهمـــا 

  .اجملازر املعروفة
عليهــــا مــــن  إســــرائيلواســــتطاعت ســــورية أن تســــقط الثمــــرة الوحيــــدة التــــي حصــــلت 

، وهي اتفاق الصـلح بـين لبنـان ١٩٨٢الكارثة العسكرية التي أحاقت بها يف حرب سنة 
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يف " حـــزام أمنـــي" بــــ إســـرائيلوعنـــدما تشـــبثت . ١٩٨٣مـــايو /يـــاراملوقـــع يف أ إســـرائيلو
 - لبنانيــاً مل يلبــث حــزب اللــه أن تزعمــه، ودفعــتاجلنــوب اللبنــاين، فإنهــا أشــعلت نضــاالً 

ويف النهايـة، أخـذ حـزب اللـه . من الثمن أضعاف ما جتنبه من الفائدة - وما زالت تدفع
التفاوضـي السـوري، وانقلـب االحـتالل يوقت هجماته على احلزام بصورة تـدعم املوقـف 

  .على احملتل، مادياً ومعنوياً
* * *  

، ســيمثل احللقــة إســرائيلو) ولبنــان(إذا اعتبرنــا أن توقيــع اتفــاق ســالم بــين ســورية 
، فإنــه بالتأكيــد لــن اإلســرائيلي - احلاســمة، وربمــا النهائيــة، يف إطفــاء الصــراع العربــي

العادل "قرار السالم، ألنه لن يحقق مفهوم السالم يكون حللقة احلاسمة أو النهائية يف إ
إذ إن مـن املؤكـد أن سـالماً . املقبلـةالذي سوف يطغى بديناميته على املرحلة " والشامل

يـــرد إىل الـــدول العربيـــة كلهـــا أراضـــي فقـــدتها يف حروبهـــا، ويثبـــت خطـــوط حـــدودها مـــع 
كاملــة "اســتراتيجية  ، هــو ملصــلحة هــذه الــدول، وبالتــايل يُعتبــر مــن وجهــة نظــرإســرائيل
وملنهجهـــا القـــائم علـــى العنـــف وإثـــارة  اإلســـرائيليةإحباطـــاً نهائيـــاً للتوســـعية " وشـــاملة

احلروب، ويعيدها إىل نقطة البداية، فإنه يمثل أيضاً إحباطاً ألمل الدول العربية بتقديم 
والســتعادة  - بدايــةً - يف نضــاله للثبــات علــى أرضــه الفلســطينيالعــون الفعــال للشــعب 

التــــي تــــرزح حتــــت احــــتالل  الفلســــطينيةواألرض . مــــا فقــــد مــــن أرض وحقــــوق بعــــد ذلــــك
الـذي اغتُصـبت حقوقـه كلهـا  الفلسطينيي هي يف النتيجة أرض عربية، والشعب إسرائيل

 اإلســـرائيلي - ولـــئن ضُـــيِّق الصـــراع العربـــي. تقريبـــاً هـــو أيضـــاً يف النتيجـــة شـــعب عربـــي
ه مرشــح ألن يتســع جمــدداً مــن خــالل هــذه حملــه مــن جديــد، فإنــ" قضــية فلســطين"لتحــل 

القضية التي مثلـت جـوهر املوضـوع منـذ البدايـة، وأخـذت تعـود اآلن بالتـدريج إىل نقطـة 
  .البداية أيضاً، وبالتايل إىل موقعها املركزي احملرك يف الدراما بأسرها

قائمـــة كلهـــا  إســـرائيلمـــن الواضـــح تمامـــاً أن اتفاقـــات الســـالم بـــين الـــدول العربيـــة و
صـحيح أن اتفـاق . الفلسـطينيةعلى مبدأ تخلي هذه الدول عن أية مطالـب بشـأن القضـية 

أوســلو ســهل بعضــها هــذه العمليــة، لكــن اتفــاق كامــب ديفيــد مــثالً، جــاء قبــل اتفــاق أوســلو 
وباختصــــار، فــــإن مــــا اســــتعادته الــــدول العربيــــة مــــن أرض إنمــــا . وقــــام علــــى هــــذا املبــــدأ

لكـن ربمـا كـان كـل مـن الـدول العربيـة واجلانـب . الفلسـطينيق استعادته على حساب احلـ
يعتقــــد أن األمــــر كلــــه ال يعــــدو كونــــه صــــيغة مرحليــــة فرضــــها تــــوازن القــــوى  الفلســــطيني

اإلسـرائيلي، وأنـه بالتـايل ال بـد مـن دخـول تلـك  - العاملية املتداخلة مع الصراع العربي
يتطــابق هــذا القــول مــع األفكــار وبقــدر مــا . املرحلــة مــع ترقــب لتغيــر األزمــان والظــروف

أيضاً مفارقة مهمة بين مصاحلة عابرة االستراتيجية العربية، يمكن القول إنه يتضمن 
وبـين اســتقرار دائــم، ويشــبه بالتـايل، إىل حــد مــا، مرحلــة مـا بــين احلــربين العــامليتين يف 
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تي تقـوم ، والتحركات الإسرائيلومهما تكن اخلطط التي تضعها . تاريخ العامل املعاصر
وخنقهـــا ومنعهـــا مـــن االتســـاع احملـــدد لتعـــود قضـــية  الفلســـطينيةبهـــا حلصـــار القضـــية 

، كمـا كانـت تسـمى يف فتـرات طويلـة مـن "الوحيـدة"أو حتى " املركزية"أو " األُوىل"العرب 
بــل . الصــراع، فــإن عناصــر احلركيــة الكامنــة يف هــذه القضــية غيــر قابلــة للكبــت إطالقــاً

هــي التــي تشــكل حصــاراً  إســرائيلالســالم بــين الــدول العربيــة و يمكــن القــول إن اتفاقــات
ويف  - بدايـةً - مـثالً، إن إسـرائيل. الفلسـطينيةعلـى التعامـل مـع القضـية  إسرائيللقدرة 

بــــأن  الفلســــطينيةاألرض ، عملــــت علــــى تبســــيط مشــــكالتها داخــــل ١٩٤٩و ١٩٤٨ســــنتي 
بـــه يف أراضـــي دول إىل خـــارج حـــدود فلســـطين، وألقـــت  الفلســـطينيقـــذفت نصـــف الشـــعب 

ودأبـت . الفلسـطينيعربية، وقذفت ثلث هـذا الشـعب إىل أراض غيـر أراضـيه داخـل التـراب 
منــــذ ذلــــك احلــــين علــــى حتــــيّن الفــــرص لقــــذف مزيــــد مــــن هــــذا الشــــعب إىل خــــارج األرض 

، وتهــدد بــاإلعالم املضــخم بطــرد الفلســطينيين كلهــم ١٩٦٧، كمــا حــدث ســنة الفلســطينية
  .منهم انتقائياً لتدلل على قدرتها على ذلكأو بعضهم، وتطرد البعض 

، فــيمكن القــول إن جميــع االتفاقــات واألحــداث الفلســطينيةأمّــا بالنســبة إىل القضــية 
، مل تكــــــن ســــــوى التنظــــــيم اإلجرائــــــي اإلســــــرائيلي - الفلســــــطينيالتــــــي جــــــرت يف اإلطــــــار 

وافق علـى  الفلسطينيوقد سبق أن الحظنا أن اجملتمع . والتطبيق الواقعي التفاق أوسلو
مــــــن جانــــــب املقاومــــــة والنضــــــال إىل جانــــــب  الصــــــهيونيةو إســــــرائيلنقــــــل صــــــراعه مــــــع 

لكن التفاوض الذي قبل به هو تفاوض ضـيق اخليـارات، إن مل يكـن عـديمها، . التفاوض
  .وضئيل احلصيلة إن مل يكن عديمها

يعــــــرف كيــــــف ستتصــــــرف قياداتــــــه  الفلســــــطينيال أحــــــد يف منــــــاطق احلكــــــم الــــــذاتي 
أن املرحلـــة املقبلـــة؛ فأســـلوب التوصـــل إىل أوســـلو أحـــدث شـــرخاً كبيـــراً يف املنتخبـــة بشـــ

ولـــــيس يف هـــــذا أي تنـــــاقض مـــــع . صـــــدقية العمليـــــة كلهـــــا ويف كفـــــاءة القـــــائمين عليهـــــا
إذ إن جمـــرد مشـــاهدة . الـــذي عـــم تلـــك املنـــاطق نتيجـــة عمليـــة إعـــادة االنتشـــار" االبتهـــاج"

لقمـــع الـــذي كـــانوا يمارســـونه، بطشـــاً احملتلـــين يف املـــدن كـــان يشـــكل عـــذاباً، فمـــا بالـــك ا
ولــئن أعطــت انتخابــات احلكــم . لكــن املنظــر وحــده، ال اجلــوهر، هــو الــذي تباعــد. وإرهاقــاً

الــذاتي شــعوراً باالنتمــاء ونوعــاً مــن حتديــد الهويــة، فإنهــا مل تعــط أيــة صــالحية أو ســلطة 
املضـمون، ون أنها كانت انتخابات مفرغة كلياً مـن كامـل الفلسطينيوسيكتشف . جديدة

  .وتنشأ لتحقيقه املؤسساتالذي تقام من أجله االنتخابات 
، الــــــذي كــــــان فيمــــــا مضــــــى بيــــــد الفلســــــطينيةثــــــم إن ميــــــزان التعامــــــل مــــــع القضــــــية 

ين يف اخلـــــارج، باعتبـــــار أن قيـــــاداتهم وتنظيمـــــاتهم وحتركـــــاتهم العســـــكرية الفلســـــطيني
بـين  - إن يكـن مرحليـاًو - وثمـة اخـتالف. كانت كلهـا يف اخلـارج، قـد انتقـل إىل الـداخل

ين يف الفلســــــطينيوبــــــين نظــــــرة " قضــــــية فلســــــطين"ين يف اخلــــــارج إىل نظــــــرة الفلســــــطيني
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ون يف اخلارج يعتبرون القضية قضية اسـتعادة وعـودة وإعـادة، أي الفلسطينيالداخل؛ ف
ولقــــد عمقــــت . اســــتعادة مــــواطنهم وأراضــــيهم، والعــــودة إليهــــا وإعــــادة جمتمعــــاتهم إليهــــا

فمع أنهم بنوا بالداً عربية بكاملها . قتناع منذ طردهم من هذه املواطنجتربتهم هذا اال
من الصفر ونهضوا بها إىل درجـة عاليـة مـن املدنيـة، فـإنهم يف النتيجـة وجـدوا أنفسـهم 
معـــزولين يف احليـــاة العربيـــة، وموضـــع تمييـــز وشـــكوك وإســـاءة وطـــرد، وذلـــك ألن قـــوى 

ية أنها إذا وفرت لهم أي قدر مـن الرعايـة، عاملية هائلة أفهمت الدول واجملتمعات العرب
وأنها إذا اضطهدتهم أو ميـزت ضـدهم فـإن جـزرات سـتنهال . فإن العصي ستنهال عليها

تقريبـاً، يف  الفلسـطينيون، الذين يشكلون نصف الشعب الفلسطينيوأصبح هؤالء . عليها
ومن الواضح . بأكملها الصهيونيةوضع مشابه لوضع اليهود الذي انطلقت منه احلركة 

ين عمومــاً كــي تســتعيد الفلســطينيأنــه إذا كــان مطلوبــاً مــن الــدول العربيــة أن تتخلــى عــن 
، فســــــيكون مطلوبــــــاً مــــــن ١٩٨٢وســــــنة  ١٩٦٧ســــــنة  إســــــرائيلأراضــــــيها التــــــي احتلتهــــــا 

فلســطينيي الــداخل أن يتخلــوا عــن فلســطينيي اخلــارج ليحصــلوا علــى الالشــيء أو القليــل 
وسـوف يعتمـد الشـيء . ، وذلك حتت طائلة العصا ذاتها واجلزرات ذاتهـاالذي سيُمنح لهم

يف  الفلســـــطينيةيف الـــــداخل والتجمعـــــات  الفلســـــطينيالكثيـــــر علـــــى مـــــدى قـــــدرة التجمـــــع 
اخلـــارج علـــى االتفـــاق علـــى أهـــداف مشـــتركة، واحملافظـــة علـــى روابـــط مشـــتركة، وإقامـــة 

العامليـة  الصهيونيةفعلت  مؤسسات مشتركة، وإيجاد نطاق ما من العمل املشترك، كما
لكـــن أعـــداء قضـــية فلســـطين ســـوف يعملـــون إىل إذكـــاء تـــوتر أو احتكـــاك بـــين . إســـرائيلو

  .اجلانبين
ومـــا قـــد تســـفر مفاوضـــات ) احلكـــم الـــذاتي( ١ - مـــن البـــداهات، بالتـــايل، أن أوســـلو

عنـــــه ليســـــا ســـــوى تكـــــريس للوضـــــع املســـــتحيل الـــــذي يعانيـــــه الشـــــعب " الوضـــــع الـــــدائم"
أي ... ولـــن يســـتطيع أي قـــدر مـــن اإلعـــالم واملســـرحة. إضـــفاء شـــرعية عليـــه، والفلســـطيني

أي حتويـل ملهمـة ... اإلسـرائيليةأي إعادة انتشـار للقـوات ... انتخابات ومناصب ومواكب
أي تلطيف لبشاعة الكبت الذي يمارسه ... إىل شرطة وطنية اإلسرائيلياألمن يف اجليش 
ه احلقيقــــة؛ بــــل إنهــــا ســــتعود بكامــــل لــــن يســــتطيع كــــل هــــذا طمــــس هــــذ... حمتــــل مغتصــــب

  ".اإلخراج املسرحي"مأساويتها ومرارتها بعد انتهاء عمليات 
ماليــــين نســــمة، وســــيكون عــــدد أبنائــــه ســــنة  ٧يعــــدُّ اآلن قرابــــة  الفلســــطينيالشــــعب 

ويعيش نصف هـذا الشـعب . نحو ضعف هذا العدد، أي أكثر من جميع يهود العامل ٢٠١٠
اســمها، وسيتضــاعف هــؤالء يف غضــون عقــد ونصــف عقــد ولــو غُيــر  فلســطينيةيف أراض 

ذاتهــا وللصــهيونية  ســرائيلوهــذه احلقــائق توضــح إل. عــدداً إســرائيلليزيــدوا عــن ســكان 
الســالم  الفلســطينيال يتحقــق إال إذا كــان للشــعب  إســرائيلالعامليــة مــن ورائهــا، أن ســالم 

ل، بعــــد إســــرائيوبعبــــارة أُخــــرى، إن االستعصــــاء الــــذي دفــــع . ذاتــــه، وعلــــى قــــدم املســــاواة
. ســـيظل قائمـــاً - وإســـرائيل هـــي التـــي طلبـــت الســـالم - حـــروب داميـــة، إىل طلـــب الســـالم
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ال تســـتطيع أن تبيـــد شـــعب فلســـطين، وال أن تمنـــع تكـــاثره، وتصـــاعده، بـــالتعليم  إســـرائيل
ة علــى البنــاء وبالصــبر واملثــابرة وباحملافظــة علــى الكرامــة وبــالتفوق وبالقــدرة العاليــ

  .وسط األوضاع كلها، وعلى الرغم من احملاوالت كافة
إن احلقــائق كلهــا تــوحي أن الســالم املمكــن علــى أرض فلســطين هــو الســالم بــين كــل 

ذي األصــــل وال يعقــــل وال يقبــــل أن يكــــون لليهــــودي . يهــــود العــــامل وكــــل شــــعب فلســــطين
اخلــزاري، التتــري العنصــر، الــذي مل يكــن لــه يف أي وقــت مــن األوقــات وجــود علــى أرض 

وينــال جنســيتها حتــى قبــل أن يطــأ أرضــها، وأالّ  إســرائيلفلســطين، حــق يف أن يــأتي إىل 
الــذي طُــرد مــن أرضــه أمــام أعــين العــامل كلــه، قبــل أقــل مــن نصــف قــرن  لفلســطينييكــون ل

  من الزمن، مثل هذا احلق؟

  هل ثمة أمل بأن يتحقق مثل هذا السالم؟
هــذا االحتمــال . ثمــة أمــل وحيــد وأخيــر يف عــامل مــآلن بــأخطر االحتمــاالت التقانيــة

فلتبــق . ١٩٦٧يبــدأ مــن نقطــة أن فلســطين قــد أُعيــد توحيــدها اجلغــرايف عقــب حــرب ســنة 
وليبــدأ كــل حــديث مســتقبلي مــن نقطــة وحــدة فلســطين . موحــدة بقطــع النظــر عمــن وحّــدها

، فـــإن نضـــاله قـــد بُنـــي علـــى حماولـــة منـــع الفلســـطينيوبالنســـبة إىل الشـــعب . غرافيـــةاجل
ـــــن يجـــــد يف النهايـــــة غضاضـــــة يف توحيـــــدها وحتـــــى دعـــــاة دولـــــة . تقســـــيم فلســـــطين، فل

علـــى تـــراب فلســـطين اختـــاروا مـــا اعتبـــروه عمليـــاً حتـــى هـــذه اللحظـــة مـــن دون  فلســـطينية
  .الفلسطينيتبصر كاف يف مستقبل تلك الدولة، بل حتى يف مستقبل الشعب 

صــحيح أنــه عربــي ومعتــز بعروبتــه، . لــيس لــه وطــن غيــر فلســطين الفلســطينيالشــعب 
وم بأنــه غيــر مرغــوب لكــن صــحيح أيضــاً أنــه عــانى ويعــاين يف بــالد العــرب، ويُــذكَّر كــل يــ
وهــو يريــد أرضــه وال . فيــه، وأن ال أمــان وال اســتقرار وال مســتقبل لــه يف أيــة أرض عربيــة

والســالم ال يكــون إال . ال يريــد وطنــاً بــديالً بــل وطنــه الــذي ال وطــن لــه غيــره. يريــد ســواها
ين وطـــن بـــديل فلنقُـــل أيضـــاً لـــيس لهـــم لفلســـطينيوإذا قلنـــا إنـــه لـــيس ل. بعودتـــه إىل وطنـــه
مــن املمكــن أن يظلـــوا عرضــة للقصــف اليــومي والكبــت اليـــومي، وأن . بــديل مــن فلســطين

تُسد يف وجوههم منافذ العمل ويف وجوه أبنـائهم وسـائل التعلـيم، وأن يفقـروا ويجوعـوا 
. هذا ممكن ما دام يف احلياة قدرة علـى القهـر والتجبـر واالسـتعالء. ويُقتلعوا ويُقذف بهم

ن يــدوم، إذ إن هــذا الوضــع يف حــد ذاتــه لــه وجهــه اآلخــر هــو أنــه لكــن هــذا األمــر ال يمكــن أ
والعرب، واستحالة االستقرار واألمـان لشـعب  إسرائيلسيؤدي إىل استحالة التطبيع بين 

  .، وبالتايل، فإن العنف يولد عنفاً، والظلم يؤذي الظامل ال املظلوم وحدهإسرائيل
بهــذا احلــل، ألن األيــديولوجيا لســنا مــن الســذاجة بحيــث نتصــور أن اليهــود ســيقبلون 

ومــا الــداعي إىل مثــل . ذات نقــاء عنصــري ودينــي يهوديــةتتحــدث عــن دولــة  الصــهيونية
هــذا النقــاء املوهــوم؟ فهــذه الدولــة بشــكلها احلــايل، يشــكل العــرب فيهــا عشــرين يف املئــة 
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. من سكانها، وسيبلغون أربعين يف املئة خالل فترة منظورة مـن الـزمن، لنقُـل ربـع قـرن
يين؛ إذ إســرائيلوإذا كــانوا غيــر مسيســين بعــدُ، فسيصــبحون مسيســين، وســيتحالفون مــع 

والعــــــرب أيضــــــاً . يفتــــــرض أن تكــــــون احلــــــواجز واملوانــــــع زالــــــت لالنتقــــــال عبــــــر اخلطــــــوط
ســـيتزايدون ويشـــتدون، وســـيبلون يف غضـــون الفتـــرة املنظـــورة التـــي حتـــدثنا عنهـــا نحـــو 

ن قوتهـــا العســـكرية ســـوى طيـــران وقـــوة التـــي مل يبـــق مـــ إســـرائيلإن . مليـــون نســـمة ٥٠٠
ســـتجد أمامهـــا قـــوى  تهـــا النوويـــة وإالنوويـــة، ســـتجد قريبـــاً أن عليهـــا أن تتخلـــى عـــن قو

التـي تعتمـد علـى أميركـا والتزاماتهـا املكتوبـة وغيـر املكتوبـة،  إسـرائيلو. نووية متعددة
اعدات املالية التي تعتمد على املس إسرائيلو. بدأ حتس تغيراً يف طبيعة هذه االلتزامات

التــي تــدعي التفـــوق  إســـرائيلغيــر أن . تــدرك أن هــذه املســـاعدة آخــذة بــاألفول األميركيــة
التكنولـــوجي، أخـــذت تبيـــع أســـرار أميركـــا التكنولوجيـــة، وحتـــاول أن تلعـــب دور السمســـار 

، علـــى الـــرغم مـــن "اليف"فهـــي تعلـــم، بعـــد فشـــل جتربتهـــا يف بنـــاء الطـــائرة . التكنولـــوجي
وربمـــا ســـتدرك . املـــايل والتقـــاين، أن ثمـــن التكنولوجيـــا يفـــوق طاقاتهـــا األميركـــيالعـــون 

  .أخطار السمسرة التقانية، إن مل تكن قد أدركتها
سيمضــــي وقــــت قبــــل اســــتيعاب هــــذه احلقــــائق، واألمــــل البــــاقي هــــو أن يحــــدث هــــذا 

 .االستيعاب قبل أن تتحقق كارثة
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