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 اإلسرائيلي - احلوار الفلسطيني 

  من االنتفاضة إىل املفاوضات

  موسى البديري
  

  "فضالً، أخبريني أي طريق أسلك من هنا؟"
  .، أجابت القطة"هذا يعتمد إىل حد كبير على املكان الذي ترغبين يف الوصول إليه"
  ، قالت أليس،"- - -إنني ال أهتم كثيراً أين "
  .، أضافت أليس موضحة"طاملا أنني أصل إىل مكان ما"
  .، قالت القطة"من املؤكد أنك ستبلغين مكاناً ما إذا مشيت بما فيه الكفاية"

  مغامرات أليس يف بالد العجائب              
  

  مقدمة
  

الفلسطيني، أو  –ئيلي ليس الغرض من هذا املقال إبراز تاريخ احلوار اإلسرا
حماولة لتحليل التغيرات التي طرأت لدى الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل العقد 

كما أن املقال ليس دراسة للدور الذي قام خمتلف فئات اجملتمع الفلسطيني به . األخير
 يف النضال املستمر لتحقيق تقرير املصير وإقامة الدولة، وال هو تقرير بمدى جناح أو

  ".الثورة الفلسطينية"فشل ما يسمى 
الغرض هو حماولة للتأمل يف اجلهود احملمومة يف أوساط املثقفين 

الفلسطينيين واملتمثلة يف إخضاع نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير 
العالقات العامة بهدف كسب اإلدارة األميركية يف الدرجة األوىل، " معركة"ملتطلبات 

ويف متابعة هذه اللعبة، . اجلمهور اإلسرائيلي يف الدرجة الثانيةوكسب عقول وعواطف 
أظهر املثقفون استعداداً للتنازل والوصول إىل حل وسط حتى قبل أن يأخذ الطرفان 

مواقعهما حول طاولة املفاوضات، وذلك استناداً إىل االعتقاد املغلوط فيه أن احلوار 
املالئم، أو ربما ترجيح الكفة الفلسطينية يف طبيعته يؤدي إىل تعديل توازن القوى غير 

  .فيه
  

                                                            
   رئيس دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية يف جامعة بير زيت. 
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  يف السياق

 –، عقد اجتماع يف فندق النوتردام يف القدس ١٩٩١يناير / يف كانون الثاين  
 –املوقع الذي أُخذ يف اعتباره أرضاً حمايدة بين القدس العربية والقدس اليهودية 

ام الدولة الفلسطينية، املؤيدة لقي" راتس"حتدثت فيه شوالميت ألوين، زعيمة حزب 
وكان بين احلاضرين القليلين . واملشاركة يف احلوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

نسبياً ومعظمهم من الفلسطينيين، عدد من األشخاص الذين شاركوا يف حماورة 
: وكان هناك إجماع غير معلن يتمثل يف الشعار القائل. اإلسرائيليين على مدى أعوام

إال إن هشاشة تلك اآلمال . ، ويبدو أنه يبشر بوعود ذهبية للمستقبل"تانشعبان ودولل"
تأكدت من خالل النغمة النشاز التي أضفتها أزمة اخلليج على االجتماع ومن خالل 

نغمة اخليبة التي غلبت على احلاضرين من اإلسرائيليين، بمن فيهم املتحدثة نفسها، 
  .للعراق" لدعم الفلسطينيا"الذين الموا نظراءهم الفلسطينيين على 

عاماً بيني وبين شاب إسرائيلي  ٢٣أعاد هذا احلدث إىل ذهني لقاء كان قبل 
وكان الشاب ينتمي إىل نفر قليل من اإلسرائيليين . أكاديمي يف بيته يف القدس الغربية

بشجاعة، وخالفاً إلجماع األغلبية الساحقة من الصهيونيين، بوضع حد الذين نادوا 
أمضينا ساعتين يف نقاش شؤون . لالحتالل، ودعم احلق الفلسطيني يف الكفاح املسلح

الساعة، وبالتحديد يف ما بدا يومها من أن العامل العربي يحمل يف طياته بشائر 
فارا قد قُتل حديثاً على أيدي كان تشي غي: فورات وانتفاضات اجتماعية وسياسية

القوات األميركية يف بوليفيا، وكان صدى نداءاته بإيجاد بؤر فيتنامية أُخرى ال يزال 
  .يُسمع يف أطراف املعمورة، ويستحوذ خيال الناس يف الشرق والغرب

ومل يحدث خالل النقاش أن تطرقنا مرة واحدة إىل إمكان حل النزاع ضمن 
فقد بدا واضحاً أن الصراع بين العرب واإلسرائيليين . الضيقة حدود فلسطين اجلغرافية

كان جزءاً من حماولة اجلماهير العربية القتالع سيطرة اإلمبريالية الغربية والفئة 
البورجوازية احلاكمة التي كانت تستويل على ثروة العامل العربي بصفة شركاء صغار 

أما حل مشكالت التخلف . ار احملتوميف نظام رأسمايل عاملي نخِر يف طريقه إىل البو
والفقر والتبعية فيأتي نتيجة التغير االجتماعي الذي يشمل املنطقة بأسرها، بما فيها 

إسرائيل، جاعالً منها ومن شعبها جزءاً من املشرق االشتراكي بدالً من كونها قاعدة 
اآلمال والقائمة وأما الثورة الفلسطينية املفعمة ب. أجنبية وجسماً غريباً يف املنطقة
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، فهي احملفِّز الذي سيشمل العامل ١٩٦٧على أنقاض هزيمة األنظمة العسكرية سنة 
  .العربي

إسرائيلي يهدف إىل تطبيع  –وعوضاَ من ذلك، وصلنا إىل حوار فلسطيني 
وجود إسرائيل يف املنطقة بشروطها اخلاصة، بينما تستمر اجلماهير العربية أسيرة 

عربية التي يستند استمرار وجودها إىل التدخل العسكري األنظمة السياسية ال
وربما كانت هذه العملية النتيجة احلتمية التفاق كامب ديفيد وانسحاب . األميركي

إضافة إىل عدم قدرة العامل احملفِّز على إشعال اجلمر الذي ما زال . مصر من املواجهة
والرباط، واجلزائر، وتونس، يشاهد يف العامل العربي بأسره، بما يف ذلك القاهرة، 

  .واخلرطوم
ليست ) األمر الذي يبدو ضئيل اإلمكان(إن إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

بالثمن الباهظ، سواء بالنسبة إىل إسرائيل أو بالنسبة إىل األنظمة العربية اجملاورة، 
ربعين  يف حين أنها بالنسبة إىل الفلسطينيين أنفسهم ومن دون شك تتويج لنضال أ

عاماً من أجل نيل مكانهم املشروع يف املنطقة، حيث ما زال مبدأ القرن التاسع عشر 
إال إن قيام الدولة ال يُبشر باقتراب العهد . األوروبي للدولة من الوصايا السماوية

الذهبي املنشود؛ فاملشكالت التي ما زالت، منذ نهاية االستعمار الشكلية، وباالً على 
  .ها دولة إسرائيل التي هي يف املنطقة لكنها ليست منها، ستبقى بال حلاملنطقة، وأقل

  
  حملة تاريخية

بأيام، نشرت جماعتان صغيرتان، اجلبهة  ١٩٦٧قبل أن تنشب حرب   
الديمقراطية الفلسطينية واملنظمة االشتراكية اإلسرائيلية، بياناً مشتركاً بشأن ما كان 

يف معاجلته جلذور الصراع، أكَّد البيان أن و  ١".أزمة الشرق األوسط"يسمى آنذاك 
." العربي هو امتداد، بصيغة جديدة، للقضية الفلسطينية –الصراع اإلسرائيلي "

يف السياق التاريخي للشرق األوسط، ينبغي إلسرائيل أن تأخذ زمام "واضاف أنه 
متساوية وابتعد البيان مسافة ." املبادرة لتقديم تنازالت إىل الفلسطينيين ال العكس

  :اتخذ الشكل التايل" القوميًا"عن الطرفين الرسميين، العربي واإلسرائيلي، واقترح حالً 

                                                            
١   Joint Statement dated 3/6/1967, published in The Times (London), 8/6/1967 by the 

Betrand Russel Peace Foundation.                                                                      
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استرجاع حقوق : للقضية الفلسطينية ناحيتان سياسيتان، رئيسيتان"  
ويزعم القادة العرب القوميون أن . الفلسطينيين، ودمج اإلسرائيليين يف املشرق العربي

. ، وال يزعمون وجود حل للناحية الثانية)حترير فلسطين( لديهم احلل للناحية األوىل
احملافظة على (أما زعماء إسرائيل الصهاينة، فيزعمون أن لديهم احلل للناحية الثانية 

  ."، وال يزعمون وجود حل للناحية األوىل)الوضع الراهن
 ومع ذلك فإن حالً يعالج الناحيتين يف آن واحد هو احلل الوحيد الذي يمكن أن

  .يدوم ويوفر االستقرار
  :ونحن نعرض هنا حلنا الذي يفي بهذا املطلب األساسي

يجب أن تمر إسرائيل بتغيير عميق وجذري كي تصبح دولة سوية للذين   -١
كما يجب القضاء كلياً على تركيبة السيطرة الصهيونية وكل . يقطنون فيها

ويجب حتقيق ذلك من خالل النضال املشترك لغير . وديمظاهر االستعالء اليه
الصهيونيين داخل إسرائيل ممن يرغبون يف دمج هذه الدولة يف الشرق 

  .األوسط
وإسرائيل الالصهيونية هذه ستسمح بعودة الالجئين الفلسطينيين الذين  -٢

يرغبون يف العودة، وستقوم بتقديم التعويضات إىل أولئك الذين ال يرغبون يف 
كما تعلن استعدادها للتنازل عن . ودة من ممتلكاتهم وأراضيهم ومعاناتهمالع

أراض للفلسطينيين وإلعانتهم على إقامة دولتهم الفلسطينية املستقلة إذا 
 .رغبوا يف ذلك

وسواء أقام الفلسطينيون دولتهم، أو رغبوا عن ذلك من أجل الوحدة، فإن   -٣
دمج اإلسرائيليين والفلسطينيين إسرائيل اجلديدة الالصهيونية ستنهج سياسة 

يف دولة فيدرالية، واشتراكية، والقومية، يتمتع اليهود والعرب فيها بحقوق 
 .مدنية كاملة وحرية ثقافية

وستشارك هذه الدولة الفيدرالية يف عملية توحيد الشرق األوسط بأسره   -٤
 .سياسياً واقتصادياً

ائيليين لهم التوجه ذاته، وأول ومن املمكن أن ذلك كان أول حشد لفلسطينيين وإسر
حماولة لتأليف حتالف ثوري بهدف تغيير طبيعة الصراع، الذي اتخذ آنذاك صفة 

 .املواجهة بين دولتين، عاكساً يف الوقت نفسه سياسة القطبين حلقبة احلرب الباردة
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لقد شهدت أواخر الستينات وأوائل السبعينات لقاءات ألفراد إسرائيليين، 
وعراقيين، وسوريين، ولبنانيين، وجمموعات سياسية صغيرة كان لها وفلسطينيين، 

توجه سياسي مشترك، يف حماولة للوصول إىل استراتيجية مشتركة ترتكز على رفض 
األنظمة العربية البورجوازية الصغيرة والتركيبة الصهيونية لدولة إسرائيل على حد 

فاوضات بين الدول أو حماولة لنقل واحلوار الذي برز مل يُفهم أنه خطوة نحو امل. سواء
وحقيقة مل يكن هذا حواراً بين أعداء، بل كان نقاشاً بين ". الطرف اآلخر"املواقف إىل 

ويف صميم هذا النشاط يكون النضال من . رفقاء للشروع يف نشاط سياسي جذري
أجل حق تقرير املصير الفلسطيني نقطة االرتكاز لنضال حتريري شامل ضد 

ة، يؤدي إىل تغيير اجتماعي وسياسي يف املشرق العربي كله، ويشمل هذا اإلمبريالي
  .إسرائيل بالضرورة

. ونظراً إىل أسباب ذاتية وموضوعية، فإن هذه احملاولة الرائدة مل تؤت ثمارها
، اتخذ اليساريون يف ١٩٧٤فبتبني منظمة التحرير الفلسطينية البرنامج املرحلي سنة 

وعندما استؤنف احلوار بعد هذه احملاولة . خمتلفاً كلياً احلركة الفلسطينية مساراً 
املشتركة الفاشلة، كان يف الواقع حواراً بين أعداء متحصنين داخل حتصيناتهم 

القومية، بدأ الفلسطينيون، واإلسرائيليون بدرجة أقل، ينحازون إىل التسليم باستقاللية 
  .الطرف اآلخر وانفصاله الضروري

  
  بداياتهأسبابه و: احلوار

وكان الشغل  –فما بدأ ظاهرةً هامشية . من الصعب حتديد بدايات احلوار زمنياً  
الشاغل ملبعوثين تم توظيفهم من قِبل أنصار متنفذين يف األوساط العليا ملنظمة 

لديهم االستعداد الدائم إلنكارهم علنياً بينما يواصلون دعم (التحرير الفلسطينية 
 ١٩٨٢الفلسطينية يف لبنان يف صيف  –أصبح بعد احلرب اإلسرائيلية  –) نشاطاتهم

الشاغل الرئيسي والسالح الذي يحتل مكانة عالية يف الترسانة الفلسطينية التي 
والتغييرات التي حدثت نتيجة االنتفاضة عززت هذا التحرك . شارفت على الفراغ

وع الذي كان يدور يف خالفاً للتوقعات، وأضفت الشرعية على احلوار غير املشر
األراضي احملتلة منذ األيام األوىل لالحتالل، والذي كان، من وجهة النظر اإلسرائيلية، 
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) وإذا أمكن من خالل اختيار(يخدم احلفاظ على السيطرة من خالل التعاون مع 
  .شخصيات بارزة

التطلعات الوطنية "وقد جنم بالتدريج، ونتيجة الضغوط الدولية ألخذ 
والذين ما عادوا (بعين االعتبار، تصوير املشاركين يف احلوار " نية املشروعةالفلسطي

، يمكن يف املستقبل "فلسطينيين موثوق بهم"كـ) بالضرورة من الشخصيات التقليدية
  .قبولهم مفاوضين يف تسوية تالئم إسرائيل

 فعلى الصعيد األيديولوجي، وعلى الرغم. ترجع بداية احلوار إىل تطورين إثنين
، فقد برز حتول نحو "الكالشينكوف بيخلّي الدم يشلّي"من استمرار شعبية شعار 

القوى "يف املراحل األوىل، استُهدفت . االعتقاد بفعالية الرأي العام اإلسرائيلي والدويل
داخل إسرائيل نظيراً ممكناً، إال إن التأثير يف أوسع قطاعات ممكنة من " الديمقراطية

تطلب الوصول إىل برنامج مشترك مع شخصيات بارزة يف اجلمهور اإلسرائيلي 
، والنجاح ١٩٧٣وعلى الصعيد العملي، فإن اآلثار النفسية حلرب . االجتاه السائد

النسبي الذي حققته اجليوش العربية، أوجدت شعوراً وتوقعات عالية بأن التسوية 
اجلو املندفع؛ ومل تكن منظمة التحرير الفلسطينية حمصنة أمام هذا . أصبحت وشيكة

فاألغلبية بين قيادة املنظمة كانت عازمة على أن يكون للفلسطينيين صوت يف مؤتمر 
وقد قدم البرنامج املرحلي الذي تبناه اجمللس الوطني الفلسطيني سنة . جنيف املقبل

وقد . إشارة خجولة إىل قبول التقسيم واحلل الذي نص على إقامة دولتين ١٩٧٤
ورية لتأهيل منظمة التحرير شريكاً مقبوالً يف املفاوضات؛ إذ اعتُبرت هذه لفتة ضر

كان واضحًا، عند بعض املسؤولين يف املنظمة على األقل، أن املسألة ال تكمن يف 
االمتناع من االعتراف بإسرائيل بل يف اكتساب الشرعية من خالل احلصول على 

ة يف لندن الذي اغتيل على ويف هذا السياق، كان سعيد حمّامي، ممثل املنظم. اعترافها
وكانت ." احلوار هو بين أعداء"أيدي فلسطينيين موالين للنظام العراقي، يصر على أن 

منظمة التحرير تتوق إىل أن يُعترف بها عدوّاً يحارب يف البداية ويُعْقَدُ معه سالم يف 
  .نهاية املطاف

ضوء األخضر ال ١٩٧٧هذا، وقد أعطى اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني سنة 
وكان ذلك يف البداية، وبصورة أساسية، بحثاً عن حلفاء بين القوى املعارضة . للحوار

بحثاً ) أحد مؤسسى احلوار وأنشط الداعين إليه(للصهيونية، أو بكلمات حممود عباس 
واستع احلوار مع املعارضين للصهيونية بسرعة ". عن أرض أيديولوجية مشتركة
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وجميع الذين يعترفون باحلقوق الفلسطينية ومنظمة " يةالقوى الديمقراط"ليشمل 
بل    ٢وقد كتب عباس أن ال أهمية لليمين واليسار يف السياق اإلسرائيلي،. التحرير

ويف نظره أن هذا املعسكر يضم أناساً معارضين للصهيونية . املهم هو معسكر السالم
املعسكر يصرون على  بغض النظر عن أن األعضاء اإلسرائيليين يف(بصورة أساسية 

  ٣).اعتبار أنفسهم صهيونيين
هذا النشاط قوة دفع جديدة،  ١٩٨٢وقد أعطى اخلروج من بيروت يف صيف 

حيث وقفت أغلبية األنظمة العربية تشاهد الهجوم اإلسرائيلي على لبنان وحصار 
يف  ١٩٨٢سبتمبر / وعندما عقد مؤتمر القمة العربية يف مدينة فاس يف أيلول. بيروت

نهاية املطاف، جاءت قراراته حماولة خجولة للعثور على أرض مشتركة مع بنود 
ويف اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني الذي عقد يف اجلزائر . مبادرة الرئيس ريغان

، تم إقرار مقترحات قمة فاس بأنها تمثّل احلد األقصى للموقف العربي ١٩٨٣سنة 
ر عن ذلك مراقب قوي املالحظة قائالً إن وقد عبّ. اجلماعي جتاه الواليات املتحدة

منظمة التحرير الفلسطينية مل تستطع طلب أكثر مما كان اإلجماع العربي مهيئاً "
وهكذا، تم إدخال قرارات قمة فاس يف البرنامج السياسي ملنظمة التحرير   ٤."للدعم

دد يف وكانت التضمينات التي ينطوي ذلك عليها قد ورد على نحو متر. الفلسطينية
. أي، قبول وجود إسرائيل: ، وعبّر عنها اآلن بصراحة١٩٧٤البرنامج املرحلي لسنة 

وبمعنى آخر، فإن احلل أصبح إقامة دولتين، أو كما أوضح صالح خلف يف خطابه يف 
نوفمبر / اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني الذي عقد يف عمان يف تشرين الثاين

كان ذلك (  ٥.ل معادلة األرض يف مقابل السالم، أصبحت املنظمة مهيأة لتقب١٩٨٤
، الذي أُقرّ يف اجتماع اجمللس الوطني ٢٤٢التفاتة باجتاه قرار جملس األمن رقم 

وقد ذهب البعض إىل أن ). ، ويف خطاب عرفات يف جنيف١٩٨٨الفلسطيني سنة 
ن صانعي والغريب أ". تفكير جديد"فقدان لبنان مالذاً مستقالً وآمناً نسبياً أدى إىل 

                                                            
مايو / ، أيار)دار فلسطين للنشر: القدس" (ملاذا؟... هذه االتصاالت"، )أبو مازن(حممود عباس    ٢

 .١٣، ص ١٩٩٠
ديسمبر / كانون األول –نوفمبر / ، تشرين الثاين"شؤون فلسطينية"مقابلة مع حممود عباس،    ٣

  .١٧٠ – ١٦٧، ص ١٧٧ – ١٧٦، العدد ١٩٨٧
  .١٤٠، ص )١٩٨٤دار بيروت املساء، " (آفاق العمل الوطني"حمسن إبراهيم،    ٤
 وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر،" (االتفاق األردين الفلسطيني للتحرك املشترك"خالد احلسن،    ٥

  .١٠٤، ص )١٩٨٥
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السياسة الفلسطينية البارزين عبر رحلتهم الطويلة، من بدايات فتح يف أوائل الستينات 
السياسة : "، توصلوا إىل الصيغة املبتذلة١٩٨٢حتى الهزيمة والطرد من لبنان سنة 

واعتمدت متابعة احلوار على القراءة الفردية للساحة اإلسرائيلية   ٦."هي فن املمكن
متشعب متهافت، منقسم، وعلى شفا "وصفت اجملتمع اإلسرائيلي أنه  السياسية، والتي

  ٧."االنهيار
  

  احلوار يف الداخل
تمّ ّ َت املبادرة إىل اجتماعات ونقاشات بين املسؤولين اإلسرائيليين وعدد من   

والقائمة طويلة وغير مقتصرة على . سكان األراضي احملتلة منذ بداية االحتالل
لكن يف أوائل الثمانينات، دخلت الساحة . ملوالية لألردنالشخصيات التقليدية وا

وجوه جديدة وقامت بأنشطتها داخل إطار االستراتيجية السياسية ملنظمة التحرير 
وقد . ١٩٨٤سنة " الفجر"وخير تمثيل لذلك ورد يف مقابل صدر يف جريدة . الفلسطينية

ملمارسة، وحاول انتقد الكاتب منظمة التحرير بسبب التناقض بين النظرية وا
  :استخالص النتائج العملية من التأكيد املتزايد على هدف الدولة

أما الوجه اآلخر للدولة الفلسطينية ذات السيادة واالستقالل فهو 
ليس فقط القبول نظرياً يف املرحلة النهائية بإسرائيل والصهيونية 

ويف الدورة السادسة عشرة  -  -  - بل قبولهما فوراً وبشكل عملي 
للمجلس الوطني قَيِل اجمللس بخطة مؤتمر قمة فاس لتقسيم 

فلسطين، كما رحب اجمللس باقتراحات بريجنيف للسالم التي 
تقضي صراحة وتؤيد التعايش بين إسرائيل ودولة فلسطينية 

وهو بلورة جريئة وتقدمية ألفكار بدأت تتخذ شكالً  - - -مستقلة 
لي، ولكن اجمللس أحجم يف البرنامج السياسي املرح ١٩٧٤لها عام 

عن تأييد االتصاالت الرسمية مع الصهيونيين وبقيت احلوارات أمراً 
  ٨.حمرماً

وعلى الرغم من احلقيقة البديهية املاثلة يف هذه الفقرة، فإن إعالنها مل يكن ممكناً إال 
عقب الهزيمة التي منيت منظمة التحرير بها على أيدي القوات اإلسرائيلية يف صيف 

                                                            
  .١٤٧؛ خالد احلسن، مصدر سبق ذكره، ص ١١حممود عباس، مصدر سبق ذكره، ص    ٦
  .١٥٠خالد احلسن، مصدر سبق ذكره، ص    ٧
  .١٢/٤/١٩٨٤، "الفجر"، "يف ذكرى عصام سرطاوي"سري نسيبة،   ٨
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ويف وجه التشرد والتمزق الناجمين عن . والفوضى التي عمت صفوف املنظمة ،١٩٨٢
انقسامات داخلية، تطلعت املنظمة إىل األراضي احملتلة ساحةً رئيسية للنضال، وبذلك 

رفعت من شأن دور العناصر يف الداخل التي كانت مهيأة لتحمل أعباء رسم 
طاملا تمسكت املنظمة، ولو شفوياً، ول. استراتيجية للتعامل أو للتعايش مع االحتالل

بخيار الكفاح املسلح؛ فقد كان هنالك هامش ضيق جداً للنشاط أمام القوى 
االجتماعية التي تعيش حتت االحتالل، والتي مل تكن مهيأة أو راغبة يف إقحام نفسها 

ساد وضع مماثل (يف نشاط معاد لالحتالل، بما يترتب على ذلك من أخطار وعقوبات 
ناء حرب اخلليج، كما تزايد الطعن بالسكاكين بحيث أُقصي القائمون باحلوار إىل يف أث

واختار اآلالف الكفاح املسلح ضد االحتالل، ودفعوا ثمناً ألعمالهم ). الصفوف اخللفية
  .فقدان حياتهم أو بيوتهم، أو عقوبات بالسجن مدداً طويلة أو بإبعادهم

الهجوم على جماعة من ( وهكذا، على الرغم من عدة بدايات صورية
، ")احلوار األكاديمي"األكاديميين يف بيرزيت كانوا قد شاركوا يف صيغة بديلة سُميت 

فإن احلوار  مل يتخذ مسلكاً حقيقياً إال بعد احتضار فرص منظمة التحرير وما كانت 
 الكفاح املسلح؛ حتى أن وجيهاً بارزاً من نابلس ارتأى أنه إذا كانت املسألة: جتسده

مسألة تسوية سلمية، فإنه يمكن إجناز ذلك بحق وشرعية أكبر من خالل قيادة 
فلسطينيين "واإلسرائيليون بدورهم، وخصوصاً أولئك الذين يبحثون عن   ٩.حملية

وبذلك وصل احلوار إىل . ، كانوا يقفون وقفة التأهب لذلك يف الطرف اآلخر"موثوق بهم
ل الذين أخذوا على عاتقهم احلوار إىل ، وص١٩٨٧وبحلول صيف ". نقطة االنطالق"

وينتهي أحد املشاركين يف احلوار من اجلانب الفلسطيني، يف خالصة للحوار . الشرعية
كما تطور مع الوقت، إىل ما يشبه إعالناً إليمانه بأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق 

  :األهداف الفلسطينية، ويعدّد السبل البديلة املمكنة
ءات كعربة صغيرة جمهولة تقف أمام نفق طويل بدأت هذه اللقا

مظلم، ولكنها خالل عشرين عاماً أصبحت حافلة كبيرة معروفة 
تسير حتت شمس ساطعة على خطوط ثابتة دون توقف ويف أكثر 

  :والبدائل املتاحة أمام اجلميع هي التالية. من اجتاه
  .أما أن نكون عليها أو أن نشارك يف قيادتها -

                                                            
ائيلية يف مالحظات حول اللقاءات الفلسطينية اإلسر"مهدي عبد الهادي، : قدري طوقان، يف   ٩

  .٨، ص )١٩٨٧يونيو / القدس، حزيران" (األراضي احملتلة
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ا ندفعها لتسير على خطوط املبادئ واألهداف إما أن نكون معه -
 .الوطنية بال انحراف

أو أن نبقى خلفها ألنها سوف تستمر بدوننا وقد تصل إىل  -
 ١٠.مواقع ومواقف بعيدة وبعيدة جداً عنا

  
  احلوار بعد االنتفاضة

مع أن االجتماعات بين موشيه عميراف وجماعة من الفلسطينيين معروفة 
بأشهر قليلة،   ١١التحرير الفلسطينية قد جرت قبل اندالع االنتفاضةبتأييدها ملنظمة 

فإنها تمثِّل معْلماً؛ إذ إنها خرقتت احلظر، وبدأت عهداً جديداً اكتسب فيه املشاركون يف 
عملياً، أصبح احلوار ال يعارضه أي . احلوار شرعية كاملة بعد إعالن الدولة يف اجلزائر

الجتماعات اإلسرائيليين " العهد الذهبي" ويف. فصيل داخل منظمة التحرير
والفلسطينيين يف الداخل واخلارج، شارك يف احلوار ممثلون عن جميع الفصائل 

فقد جرى احلوار يف األراضي احملتلة جنباً إىل جنب مع احلوار . املنتمية إىل املنظمة
. ميركيينالذي أدرته املنظمة يف اخلارج مع جماعات إسرائيلية وأخرى من اليهود األ

رمزياً  ١٩٨٨وكان اجتماع عرفات بخمسة من اليهود األميركيين يف ستوكهومل سنة 
من حيث أنه أوضح اخليار الذي اختارته املنظمة واالستراتيجية التي اعتمدتها لكسب 

والفكرة التي قامت هذه االستراتيجية اجلديدة عليها هي . االعتراف األميركي بها
ويف خط مواز، تم التركيز . ضة لكسب معركة الرأي العام العاملياستغالل أخبار االنتفا

وأصبحت وسائل اإلعالم . على العالقات العامة عوضاً من املوقف السياسي املبدئي
هي ساحة املعركة واحلكم يف الفوز، وكان من الضروري إظهار هذا املوقف أمام 

لتي ظلت وسائل اإلعالم ومن أجل قلب الصورة ا. الغرب وخصوصاً الواليات املتحدة
                                                            

  .١١عبد الهادي، مصدر سبق ذكره، ص   ١٠
بكلمة أدق، كانت اللقاءات السرية مع عميراف إىل حد بعيد أقرب يف طبيعتها إىل مفاوضات   ١١

ميراف نفسه ويبدو أن ع. ف. ت. مع املشاركين الفلسطينيين القائمين بدور الوسيط مع قيادة م
قد استُخدم أداة من قبل مسؤولين من الليكود أرفع مستوى كان هدفهم الرئيسي تكتياً وهو 
إحباط جهود شمعون بيرس الرامية إىل عقد مؤتمر دويل، وإقناع اإلدارة األميركية بأنهم ال 

ة على ، وأن الليكود يف حد ذاته هو اجلهة القادر"فلسطينيين موثوق بهم"يكرهون التحدث إىل 
  .حمادثة الفلسطينيين

، "شؤون فلسطينية"، "التحاور اإلسرائيلي مع الفلسطينيين: "لوجهة نظر فلسطينية، أنظر
  .٥٥ – ١٥٤، ص ١٩٨٩أبريل / ، نيسان١٩٣العدد 
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الغربية تنقلها عن الفلسطينيين كإرهابيين يستهدفون القضاء على إسرائيل، أصبح 
اصطالح استحدثته وسائل اإلعالم " (االعتدال اجلديد"من الضروري اآلن إعالن 

والتشديد على أن ) الغربية لوصف األشخاص أو السياسات املقبولة لدى األميركيين
تها الواليات املتحدة للعضوية يف نادي احملترمين وقبول قرار الشروط التي وضع
لكن كانت هناك فرضية أُخرى وراء . إلخ، قد تمت تلبيتها ٢٤٢جملس األمن رقم 

معركة منظمة التحرير يف ميدان وسائل اإلعالم تتلخص يف االعتقاد أن الدعم 
ة عليها من قبل إلسرائيل ناجم من املهارة يف استغالل وسائل اإلعالم والسيطر

وإضافة إىل كون هذه الفرضية آلية وال تلتفت إىل قضية . إسرائيل والذين يدعمونها
التي جتعل الرأي العام الغربي حساساً إزاء مطالب ) الهولوكوست" (الكارثة الكبرى"

إسرائيل، فإنها تتجاهل كلياً املصالح املشتركة والدور االستراتيجي الذي قامت 
االستراتيجية األميركية يف سياق احلرب الباردة، على صعيد املنطقة إسرائيل به يف 

وعلى الصعيد العاملي على حد سواء، وهو الدور الذي اكتسب منزلة أرفع يف إبان إدارة 
  .ريغان، نتيجة انهيار نظام الشاه يف إيران

إن االعتقاد بقدرة اللوبي اليهودي املانوية املطلقة يف الواليات املتحدة قد 
عزز املوقف الذي تم تبنيه جتاه حتى اجلماعات اليهودية والشخصيات العامة األقل 

وذلك إيماناً بأنه من خالل وساطتهم يمكن التأثير يف صانعي السياسة . أهمية
وهكذا، أوليت أهمية كبرى للظهور . األميركية وربما يف القيادة اإلسرائيلية أيضاً 

مقدار كبير من النشاط الفلسطيني يف (يركيين الفلسطيني أمام جماهير اليهود األم
الواليات املتحدة موجَّه نحو اليهود األميركيين إلقناعهم باعتدال منظمة التحرير 

  ).الفلسطينية
وداخل األراضي احملتلة، أصبحت املهمة الرسمية للحوار كسب االعتراف 

ع أية شخصية فأي اجتماع ملسؤول إسرائيلي م. اإلسرائيلي كما لو كان بالوكالة
فلسطينية تمتُّ إىل منظمة التحرير الفلسطينية بصلة، وأياً يكن اإلطار، سواء أكان ذلك 

أم باالتفاق ) شمير والطريفي(أم نتيجة طلب رسمي ) احلسيني وغورين(يف السجن 
، يعتبر إذعاناً واعترافاً إسرائيلياً بطبيعة التمثيل العام )احلسيني وكوليك(املتبادل 

  .التحرير الفلسطينية وشرعيتهاملنظمة 
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  نظرتان متناقضتان

يف حين أن أهداف وحوافز املشاركين الفلسطينيين واإلسرائيليين يف احلوار   
فاحلوار من وجهة النظر . تتالقى أحياناً، فإن نقاط التباين أهم مما يبدو أول وهلة

لة إعالمية، وهو فهو يف آن واحد عمل دبلوماسي ووسي: الفلسطينية يعني أشياء كثيرة
ويف حين يفسر أحد   ١٢.يهدف يف الوقت نفسه إىل التعرف على العدو وتفريق صفوفه

إنما هو تفسير مواقف منظمة "املشاركين يف احلوار أن الهدف من االجتماعات 
يعتبر   ١٣،"التحرير الفلسطينية واإلجابة عن التساؤالت بشأن اخملاوف التي تثيرها

  :الفلسطينية" حملة السالم"حرير العوامل التالية وراء عضو بارز يف منظمة الت
  ).اإلسرائيلي(االنهيار االقتصادي والسياسي   -١
استثمار االختراق الذي حدث يف عقل أفراد الكيان الصهيوين من جرّاء  -٢

 .الديمقراطية التي شاهدوها يف أثناء انعقاد اجمللس الوطني
 حد العجز عن اتخاذ قرار استثمار الوضع الصهيوين املنهار سياسياً إىل -٣

 .سياسي
استثمار أفكار اجملموعات التي بدأت تظهر يف الكيان الصهيوين بشأن  -٤

ف، وحق الشعب الفلسطيني يف تقرير . ت. ضرورة االنسحاب، والتعامل مع م
 ١٤.مصيره

أما يف الطرف اإلسرائيلي، فاحلوافز واسعة املدى وتتراوح بين العملي 
الحظة يف هذا السياق أن اإلسرائيليين املشاركين يف احلوار وجدير بامل   ١٥.والتافه

يفعلون ذلك انطالقاً من اإلجماع اإلسرائيلي، الذي يعطي أولوية حلاجات إسرائيل 
وبغض النظر عن أحداث . األمنية، ويؤيدون حق الشعب اليهودي يف فلسطين بكاملها

  ١٦داخلية اإلسرائيلية،مثل اجتماعات عميراف واحلسيني التي جنمت عن السياسة ال
واالتصاالت بمسؤولين إسرائيليين يف ميدان اخلدمة، كاالتصال بين يوسي بيلين 

                                                            
  .٨و ٤حممود عباس، مصدر سبق ذكره، ص    ١٢
  .١٨/٢/١٩٨٩، )لندن" (الشرق األوسط"مقابلة مع فيصل احلسيني، صحيفة    ١٣
  .١٥٠خالد احلسن، مصدر سبق ذكره، ص    ١٤
١٥   Edy Kaufman, “Israeli-Palestinian Dialogue: Prospects for Grass Roots Communi- 

cation, Journal of Palestine Studies, No. 2, Winter 1988.                                          
١٦   Le Monde, 25/9/1987, reprinted in Journal of Palestine Studies, No. 2, Winter 

1988. 
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فإن اإلسرائيليين املشاركين يف احلوار يرون  ١٧وثمانية من مؤيدي املنظمة البارزين،
ويبدو أن . أكبر" اعتدال"أن مهمتهم هي التأثير يف املواقف الفلسطينية، والدفع باجتاه 

السبيل الوحيد لتأمين تطلعات األمتين يسري عبر قلوب "ا يستند إىل االعتقاد أن هذ
أون، وهو حماور منغمس يف النزعة  –ويعزو بار   ١٨."وعقول املناهضين لدى الطرفين

وإزالة هذا اخلوف هي . األمنالسيكولوجية، تصلب إسرائيل إىل مشاعر اخلوف وعدم 
إذا كانت "وعليهم أن يحوزوا ثقة اإلسرائيليين، ذلك ألنه . مسؤولية الفلسطينيين

اقتراحات عرفات للسالم تبدو ألغلبية اإلسرائيليين غير خملصة وفيها جمازفة، فقد 
ويمكن للمرء،   ١٩."يفضل اإلسرائيليون االستمرار يف بشاعتهم من أجل أن يبقوا أحياء

يف ضوء هذا التفكير، أن يتفهم تكدر املعسكر اإلسرائيلي للسالم من قصيدة حممود 
الضرر الكبير الذي احلقته بقضية "، ومن "عابرون يف كالم عابر"درويش املعنونة 

 ." السالم

إنهم مطالَبون، رجاالً ونساء وأطفاًال، يف . مهمة شاقة تنتظر الفلسطينيين
سواء كانوا يذوون يف االعتقال اإلداري أو كانوا  األراضي احملتلة ويف الشتات،

حمكومين يمضون حمكوميتهم يف السجون اإلسرائيلية، سواء كانو يقبعون يف أحياء 
قطاع غزة الفقيرة، أو يف خرائب اخمليمات املدمرة يف لبنان، أو يسكنون يف الفيالت 

ي يقنعوا ظالّمهم الفاخرة يف عمان واخلليج، بأن يمدوا أيديهم ويفتحوا قلوبهم ك
يف هذا الوضع االستعماري الفريد، يُطالب شعب، شُرد جزء . وسالبيهم بنياتهم السلمية

منه وتم حتويل اجلزء اآلخر إىل حطابين وسقائين يف خدمة املستعمر يعانون ليل 
بإقناع العدو بأنه ال يشكل  –جراء ممارسات اجليش اإلسرائيلي الوحشية  –نهار 

  ٢٠.يضمر له أية ضغينة تهديداً له وال

                                                            
قال فيصل احلسيني، وهو واحد من ثمانية من أنصار املنظمة البارزين املشاركين يف هذا    ١٧

وكان املثير يف هذه االجتماعات األدنى مستوى هو أن أولئك الناس كانوا كمن : "االجتماع
مقابلة مع ." ه؛ إذ كان معاكساً ملا قاله قادتهم لهملقد فوجئوا بما قلنا: يسمع موقفنا أول مرة

 :فيصل احلسيني يف
Journal of Palestine Studies, No 4, 1989, p. 13.                                                             

١٨          Mordechai Bar-On, “Israeli Reactions to the Palestinian Uprising,” Journal of 
Palestine Studies, No. 4, Summer 1988, p. 62.                                                     

١٩   Ibid., p. 63. 
وهذا يذكِّر بقول لغولدا مئير، التي صرحت أن كرهها للعرب يعود إىل أنهم يجبرون الشباب    ٢٠

ستاذة أميركية يف مؤتمر علمي يف الواليات ويف بحث أكاديمي قدمته أُ. اإلسرائيلي على قتلهم
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ربما كان عدم مالءمة اإلسرائيليين كشركاء يف احلوار يكمن يف عدم قدرتهم 
على اإلقرار باألساس األيديولوجي للثقافة السياسية اإلسرائيلية، الثقافة التي ليس 

لديهم االستعداد ملناقشتها، وبالتايل لتغييرها، لتمكين إسرائيل من االعتراف بشرعية 
ت الوطنية الفلسطينية عوضاً من دعم موقفهم بحجج ترتكز على أهمية احلفاظ التطلعا

وقد أعرب يئير . على طابع الدولة اليهودي والديمقراطي، إضافة إىل اخلطر السكاين
، عن ١٩٨٥تْسَبان، زعيم يف حزب مابام وحماور جاد، يف مقابلة أُجريت معه سنة 

على استعداد لالعتراف ) أي املنظمة(نهم بيان صريح بأ"رأيه أنه لو أدىل عرفات بـ
   ٢١."بحق إسرائيل يف الوجود، حلدث تغيير جذري يف إسرائيل بين عشية وضحاها

وبعد أكثر من عامين على تلك املقابلة، مل يكن شمير مستعداً للنظر يف أكثر من صيغة 
ملطالبة هزيلة خملطط احلكم الذاتي املقترح يف اتفاق كامب ديفيد، ومع ذلك، فإن ا

بتنازالت أُخرى لتوضيح النيات احلسنة الفلسطينية من أجل بناء الثقة ما زالت 
وال عجب من ذلك؛ فلتهدئة اخملاوف اإلسرائيلية بشأن  –مستمرة وموضع رعاية 

اإلمكانات العسكرية للدولة الفلسطينية العتيدة، قام مؤيد معروف للمنظمة من قطاع 
اع إسرائيلي فلسطيني مشترك يف بروكسل أن غزة بالتأكيد للجمهور يف اجتم

قوات من "الفلسطينيين سيوافقون على دولة منزوعة السالح، وهم على استعداد لقبول 
وهناك رواية أُخرى شائعة بأنه (  ٢٢."الشرطة يكون أفرادها حفاة ويحملون العصي

  ).السباحة" شورت"قدم عرضاً بأن يقوم رجال الشرطة بدورياتهم وهم يرتدون 
وبعكس االجتاه السائد يف اجملتمع اإلسرائيلي، يبدو اليسار الصهيوين، الذي 

فهو يشعر بالثقة، وعلى . يشكل أغلبية معسكر السالم، تواقاً إىل االعتراف الفلسطيني
استعداد لالعتراف بالشرعية الفلسطينية، فقط من خالل اعتراف الفلسطينيين، الذين 

 إن ذلك ال يحرك املؤسسة السياسية اإلسرائيلية، وال إال. هم ضحية إسرائيل، بشرعيتها
وهكذا، من املشكوك فيه أن . اجلمهور اإلسرائيلي، فكليهما برنامج سياسي خمتلف كلياً 

  .تكون اجلهود التي بذلها الفلسطينيون يف احلوار قد أدت إىل أية نتيجة مهمة
                                                                                                                                                                          

من اإلرهاب، حيث يرهب الفلسطيني  Post Modennist شكل"املتحدة، وصفت االنتفاضة بأنها 
 ]."الفلسطينيين[اإلسرائيلي بخلق أوضاع تؤدي إىل قتل 

  :مقابلة مع يئير تْسَبان يف   ٢١
Journal of Palestine Studies, No. 4, Summer 1985, pp. 100-101.                                     

وقد نسبت الصحيفة هذا القول إىل فايز أبو رحمة، وهو أحد مؤيدي . ٢٠/٢/١٩٨٨، "هآرتس"   ٢٢
 .املنظمة البارزين يف قطاع غزة
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  =احلوار + االنتفاضة : معادلة وهمية

  مفاوضات وإقامة الدولة
  

 –من أجل أن يتم حتديد الوسائل التي من شأنها حل الصراع العربي 
اإلسرائيلي، فمن الضروري أوالً وقبل كل شيء توضيح  –الفلسطيني / الصهيوين

فإذا كان ناجمًا عن تصورات مغلوط فيها وعن سوء فهم متبادل، . طبيعة هذا الصراع
أما إذا كنا . ج وسيلتان ضروريتان للتغلب على هذا الوضعفاحلوار وبناء الثقة بالتدري

نتعامل، من ناحية أُخرى، مع وضع استعماري، فإن أي مقدار من الوعظ وإظهار 
فاالحتالل . احملبة يعجز عن زحزحة القوة املتخندقة عن موقع التحكم والسيطرة

تنطبق بالضرورة  يجب االعتراف بأن هذه املقولة ال. (يستمر ما دام مشروعاً مربحاً
  ").الدولة اخملبولة"عند التعامل مع 

ذلك بأن هناك قلة من األمثلة، إنْ وجِدت، تشير إىل أن الشعب املستعمَر 
والشيء الذي يعتبر يف . واملظلوم كان قادراً على أن يهزم القوة املستعمِرة عسكرياً ً

بح احلفاظ عليه غير حكم املمكن هو القدرة على رفع ثمن االحتالل باستمرار حتى يص
واالنتفاضة هي حماولة الفلسطينيين إلرغام إسرائيل على دفع ثمن غير مقبول . مربح

لقاء استمرار االحتالل، وبعبارة أخرى، شن حرب استنزاف جتعل تكلفة القضاء على 
االنتفاضة عامالً حاسماً فيما يتعلق برغبة إسرائيل يف احلفاظ على سيطرتها ألجَل 

ومن هذه الزاوية، فإن االنتفاضة هي احلافز على التغيير داخل إسرائيل،  .غير حمدود
فاملعركة اإلعالمية لها دور . ال اخلطب الرنانة وغير الرنانة للمشاركين يف احلوار

مكمل يف املواجهات اليومية لالحتالل، واإلسالئيليون الذين يعترفون باحلقوق 
لقد حدد . تمعهم إلحداث تغييرالفلسطينية لهم دور بصورة رئيسية داخل جم

حق تقرير املصير وإقامة الدولة جنباً إىل جنب : الفلسطينيون خيارهم بصريح العبارة
وهذا لن يُقدَّم لهم على طبق، كما أن أي مقدار من النيات احلسنة . مع دولة إسرائيل

اسر، وأنه وإظهار للمحبة الدائمة لن يكون البديل إلقناع اإلسرائيليين بأن مشروعهم خ
وعندما يقتنع الفلسطينيون واإلسرائيليون على . كلما طال أمده فإنه سيكلفهم أكثر

 ■. السواء بذلك، يمكن حلوار مفيد أن يبدأ
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