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  العقبات الوهمية على الطريق

  متتياهو بيليد

  

التي  ال يمكن ألحد إطالقاً أن يتصور أن رابين وبيرس مل يدركا دالالت الوثائق  
إنها تتيح للشعب : فهذه الوثائق واضحة كالشمس يف يوم خال من الغيوم. وقّعاها

الفلسطيني الفرصة لتحقيق حقه يف تقرير املصير يف ختام خمسة أعوام من بدء 
حلكم الذاتي، وفقاً ملا هو وارد يف تلك وفترة ا. سريان مفعول االتفاقات املوقعة

االتفاقات، الغاية منها أن تقود إىل حتقيق احلقوق الشرعية والسياسية للشعب 
عاماً على  ٧٥وأي سياسي يزعم أن هناك شكّاً يف داللة هذه الكلمات، بعد . الفلسطيني

غير  سيُعتبر سياسياً. إعالن الرئيس ويلسون بشأن حق تقرير املصير لكل الشعوب
وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ توقيع الوثائق تتصرف حكومة إسرائيل تماماً وفقًا . حمترم

فاجلدول . ملا يمكن توقعه ممن هو عازم على الوفاء بالتزاماته بكامل املسؤولية
يف الشؤون واجملاالت ] إىل الفلسطينيين[الزمني املعلن والترتيبات لتحويل املسؤولية 

  .ها تدل على كامل االستقامة من جانب احلكومةاملتفق عليها، كل
يف األقوال التي وجهها وزير اخلارجية شمعون بيرس إىل الزعامات اليهودية   

يف الواليات املتحدة األميركية، نصح ملستمعيه، وللقيادة الفلسطينية من خاللهم، 
كيال يقود بعدم اتخاذ مواقف قاطعة وغير قابلة للتأويل يف املوضوعات احلساسة، 

ومن املؤسف أنه شخصياً، وكذلك رئيس احلكومة، ال يتصرفان وفقاً . األمر إىل صدام
فتصريحاتهما، التي يشتم منها لهجة تقريرية قاطعة بشأن . لهذه النصيحة احلكيمة

موضوعات القدس، وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية، تغفل بالضبط ما نصح 
وحتى إذا كان ممكناً تفهّم إحساسهم . ن باالمتناع منهوزير اخلارجية للفلسطينيي

بضرورة استخدام هذه التعابير وهذه اللهجة، ألغراض داخلية، فال يجب أن نتجاهل 
خطر أن جتد احلكومة نفسها مقيدة أكثر مما كانت تقصده يف ذلك اليوم، عندما حتين 

  .ضرورة البحث يف صلب هذه املوضوعات

                                                            

  "٣/١٠/١٩٩٣، "دافار. 
   اإلسرائيلي –، رئيس اجمللس اإلسرائيلي للسالم الفلسطيني )احتياط(لواء. 
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فبعد . طق الذي يقود إىل اتخاذ مثل هذه املواقف العلنيةحقًا، يمكن تفهم املن  
ثالثة أعوام، وعندما يحين موعد البحث العملي يف املسائل التي أُجّل البحث فيها، 

فإذا أثبتت حتى . تكون حكومة إسرائيل قد جتاوزت امتحان االنتخابات العامة املقبلة
فإن فرصتها يف الفوز ثانية  ذلك احلين أن ما تم االتفاق عليه، أجنز كله بنجاح،

وعندها ستشعر احلكومة أيضاً بأنها حرة أكثر يف مواصلة الوفاء . ستكون ممتازة
. بالتزاماتها الواضحة، مع أنها غير مفسرة بصورة كاملة، يف االتفاقات املوقعة

وكانت احلكومة وحزب العمل حمقين يف رفضهما حماولة الليكود فرض قيود على 
يف العمل على تقدم عملية السالم، لكن املقلق يف األمر، هو حقيقة أنه حرية احلكومة 

مقترح الليكود رفض آخر ال لبس فيه لعناصر ذلك املقترح، أي رفض مل يرافق 
  .التي تضمنها" املبادئ اخلمسة"

إن املوضوعات األساسية التي تتطلب التوضيح يف هذه املرحلة، على الرغم   
حان الوقت  فقد: سيُجرى فقط بعد ثالثة أعوام، هي ثالثة من أن البحث العملي فيها

. عاماً من التضليل وذر الرمال يف العيون ٢٥إليضاح مكانة مدينة القدس، بعد 
فالتخوم البلدية للقدس يف فترة احلكم األردين، امتدت على مساحة كيلومتر مربع 

هذه املساحة ضمت إىل . تقريباً يف شرق املدينة، كما كانت عليه أيام االنتداب
وبعيداً . إسرائيل بعد حرب األيام الستة فوراً مساحة تفوقها بعشرين أو بثالثين ضعفاً

عن هذه املساحة أقيمت مستوطنات يف اجملال الذي اعتبر بمرور الوقت جزءاً من 
من املساحة اإلجمالية للضفة الغربية، فهل كل % ٢٥القدس الكبرى، وهو عبارة عن 

  ؟"إىل األبد"تخوم مدينة القدس التي تزعم احلكومة أنها لن تقسم  هذا اجملال هو
من الصعب أن نتصور وجود زعيم فلسطيني أو سياسي يف هذا العامل، غير   

ولذا يجب أن نعيد مصطلح القدس إىل حجومه . إسرائيلي، يقبل بهذه الفرضية
لديانات الثالث، وعندها سنجد أن املدينة القديمة، التي هي مكان مقدس ل. الطبيعية

أما يف . هي مسـألة واحدة تتطلب إيجاد حل لها، يتفق مع قادة الديانات الثالث عليه
ومعظمه إىل الشرق من املدينة القديمة، وهو بال أية  –باقي املساحة األصلية للقدس 

فمن املمكن أن تقام مباين احلكومة الفلسطينية، من دون أن يلحق ذلك  –قيمة دينية 
  .بأي أحدأضرارً 
يف قرار  ١٩٤٨هذا احلق مُنح لالجئي سنة . واملوضوع الثاين هو حق العودة  

وهذا القرار لن يلغى ألنه يحاول تسوية . األمم املتحدة الذي وافقت عليه يف حينه
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وينص هذا القرار على أنه يحق لالجئين الفلسطينيين العودة . مشكلة حقيقية وصعبة
استبدال هذا احلق بدفع تعويض عن ممتلكاتهم التي  كأفراد إىل أماكن سكناهم، أو

وعلى أساس هذا القرار، وتماشياً معه، وضعت حكمة إسرائيل تلك . تركوها وراءهم
املمتلكات املتروكة حتت إدارة خاصة، قادرة يف أي وقت على حتديد ممتلكات كل 

سيعودون،  ضح أن عدد الالجئين الذيناومن الو. الجئ، وتثمين قيمتها االقتصادية
. وعدد أولئك الذين سيحصلون على تعويضات، يجب أن يتقرر من خالل املفاوضات

فالالجىء الذي سيحصل على . فاألمر لن يكون خاضعاً لرأي كل فرد، ألسباب عملية
تعويض مايل، يتحتم عليه االعتراف بأنه استبدل حقه يف العودة باإلمكان 

، عندما بدأت ١٩٧٦ومنذ سنة . مكان آخر االقتصادي الذي منح له لتأهيل نفسه يف
الفلسطيني وبين ممثلين عن  –االتصاالت بين اجمللس اإلسرائيلي للسالم اإلسرائيلي 

منظمة التحرير الفلسطينية، كان واضحاً للمتحاورين أن عدد العائدين عملياً سيكون 
أما . الترمزياً يف األساس، وأنه سيخضع العتبارات إنسانية، مثل جمع شمل العائ

لكن ما . األغلبية احلاسمة فإنها ستستبدل حقها يف العودة باحلصول على تعويضات
يسوّ، فمن الواضح أن أي فلسطيني ال يستطيع التنازل عن حق العودة،  دام هذا األمر مل

ولذا، فبدالً من رفض . كون هذا احلق، هو الذي يمنحه حق احلصول على التعويضات
ه دولياً، من األفضل التحدث عن كيفية تنفيذه وعن السبل حق العودة، املعترف ب

  .لتحقيقه وفقاً ملا هو منصوص عليه يف قرار األمم املتحدة
من الواضح أيضاً أنه من دون أية . أما املوضوع الثالث، فيتعلق باملستوطنات  

صلة بمسألة إقامة دولة فلسطينية، سيكون هناك الكثير من املستوطنين الذين 
ن العودة إىل األماكن التي جاؤوا منها، والتخلي عن املغامرة التي قاموا بها، سيؤثرو

لكن، حتى لو أن بضع عشرات اآلالف منهم . وهم يدركون ما يمكن أن تكون نتائجها
فضّل مواصلة العيش واإلقامة يف أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه لن يكون 

راضي التي صودرت من أجلهم من خالل هناك مفر من عملية فحص جديدة حلجم األ
فليس من املعقول . مناورات ومكائد قانونية رخيصة، إضافة إىل كيفية توزيع املياه

أن أكثر من نصف األراضي الصاحلة للزراعة يف منطقة زراعية يف األصل يبقى يف 
أيدي نسبة ضئيلة من املستوطنين اليهود، بينما مئات آالف األشخاص الذين 

  .ن على الزراعة يضطرون إىل التسليم بنهب أراضيهميعتاشو
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فاالتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية . واحلكم ذاته بالنسبة إىل املياه  
يقضي بإقامة سلطات فلسطينية لألراضي واملياه، وليس هناك ذرّة شك يف أنها 

ملتعلقة وبعد إصالح ما تشوه يف السياسة اإلسرائيلية ا. ستطرح هذه القضايا سريعاً
بمصادرة األراضي، سيضطر املستوطنون إىل اتخاذ القرار إذا كانوا يرغبون يف ضوء 

ويجدر بنا . الشروط اجلديدة الطبيعية أكثر، أن يواصلوا العيش يف املناطق الفلسطينية
  .أن نفترض أنه يف األحوال كافة سيبقى القرار النهائي يف أيديهم

أنه ستكون ملنظمة التحرير الفلسطينية لقد أعرب رئيس احلكومة عن ثقته ب  
مصلحة خاصة يف احلفاظ على األمن، بما يف ذلك أمن السكان اليهود يف املناطق، 

ألن ذلك سيكون امتحاناً لصدقيتها وقدرتها على الوفاء بااللتزامات التي أخذتها على 
ر الفلسطينية وعندما بدأنا، أنا وزمالئي، عقد اللقاءات مع رجال منظمة التحري. عاتقها

واملرحوم عصام . يف أوروبا ويف بالد عربية، قمنا باستيضاح مشكلتنا األمنية
: السرطاوي الذي كان صلة الوصل بيننا وبين القيادة الفلسطينية قال لنا يف حينه
عليكم أن تؤمنوا بأننا سنحرص على احلفاظ على سالمتكم أكثر من حرصنا على 

وال شك يف أن هذا . ان منطقه واضحًا، ووثقنا بكالمهوك. احلفاظ على سالمة أبنائنا
أولئك اإلسرائيليين الذين أمن ما ستكون عليه مقاربة السلطات الفلسطينية إزاء 

  .سيرغبون يف العيش يف كنفها
لقد كان من األفضل لو أن احلكومة واملتحدثين باسمها أوضحوا هذه القضايا   

للجمهور، وتوقفوا عن االجنرار وراء معارضي السالم، والقسم بأغلط األيمان بأنه هذا 
وعود يبدو وقْعها يف هذه األيام سخيفاً أكثر من كونها ال  –" أبداً"وذاك لن يحدثا 

 .تتمتع بأية صدقية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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