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أصبح مألوفاً لدى اإلسرائيليين والفلسطينيين، منذ عقد أو يزيد، أن يلتقوا يف 

وهذا الكتاب هو . جمموعات حوار بينهم للبحث عن جماالت اتفاقات ممكنة للتسوية
  .كل منهما واحداً من اجلانبينمفكرَيْن معروفين يمثل  ثمرة أحد جهود

يشتمل الكتاب على بيان منفرد شخصي لكل من املؤلفَيْن، ومناقشة يف ما 
بينهما لسبل حتقيق تسوية، وتناولت هذه املناقشة جماالت مهمة، منها ترتيبات 
األمن واحلدود ومشاكل الالجئين واملستوطنات واملياه ووضع مدينة القدس 

وأضاف سري نسيبة ملحقاً يناقش . الدولية ومشاكل التنفيذوالترتيبات اإلقليمية و
  .فيه عناصر بناء الدولة الفلسطينية

إن األفكار التي يحتويها الكتاب يمكن أن تفيد كخلفية ملفاوضين جادين يف 
أما املشاكل . السعي للوصول إىل تسوية، على افتراض توافر الظروف املناسبة

ماثلة تقريباً مع املشاكل الفعلية التي تقف يف طريق بالنسبة إىل هذا الكتاب، فهي مت
  .تسوية ممكنة

إن جميع جهود احلوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين مبنية، تقريباً، على 
ثمة فكرة، يف املقام األول، أن الفلسطينيين يف هذا الصراع هم . افتراضات خاطئة

لهذه املقاربة، على الفلسطينيين  ووفقاً. املعتدون، واإلسرائيليين هم اجلانب املضطهد
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أن يؤكدوا لإلسرائيليين عزمهم على العيش بسالم، واستعدادهم لتقديم تسويات الهدف 
  .منها ضمان أمن إسرائيل

ويقول دعاة السلم اإلسرائيليون، يف الوقت نفسه، إن إقدام الفلسطينيين على 
اع أكبر، أمام الرأي تقديم هذه التسويات يساعدهم يف عرض قضية التسوية، بإقن

  .العام اإلسرائيلي
فهو يعلن، . ويشكل البيان الشخصي ملارك هيللر نموذجاً ملثل هذه املقاربة

مطالبة إسرائيل بهذه األرض، بما فيها الضفة الغربية وغزة، هي "مثالً، أنه مقتنع بأن 
ية مطالبة فلسطينية جماعإن أية : "ثم يضيف). ٥ص " (صحيحةيف األساس عادلة و

ويف تشويه ). ٥ص " (مسروقاً هي مبنية على االمتالك الناجت عن احتالل ما كان مُلكاً
إن الضفة الغربية وغزة، اللتين كانتا حتت : "آخر للتاريخ، ال يقل زوراً، يضيف هيللر

حكم حكومتين عربيتين، أصبحتا حتت السيطرة اإلسرائيلية نتيجة حلرب شرعية 
  ).٦ص " (مل يسبقه استفزاز للدفاع عن النفس ضدّ عدوان

وثمة افتراض آخر، هو أن طبيعة التصرف الفلسطيني غير العقالين يف الصراع، 
السالم  وهي تضعف، بالتايل، دعاة تستخدم لتعزيز املتشددين اإلسرائيليين،

إن األعمال الفلسطينية تعكس نزوات وهستيريا، وإحباطات : "يقول هيللر. والتسوية
فاقات السياسية للقادة التنظيميين الذين ال يرغبون يف حتدي عاطفة األفراد، أو اإلخ

قتلة املواطنين اإلسرائيليين مثالً، "وهكذا، بحسب هيللر، فإن ). ١٧ص " (اجلمهور
مدفوعون عادة بالثأر الشخصي أو بالعصبية الدينية أو باحلاجة إىل حماية النفس 

  ).١٨ ـ ١٧ص " (من أخطار أو استفزازات يهودية وهمية
وبدالً من إعادة مثل هذه الصيغ النظرية املبتذلة والكاذبة عن العقالنية 
التصرف العربي، كان يمكن للمؤلفَيْن أن يستفيدا من مناقشة صريحة لتأثيرات 

وكان يمكن مثل هذا النقاش أن . االحتالل اإلسرائيلي يف الفلسطينيين واإلسرائيليين
الذي أدى إىل هذا املقدار من العنف من كال يرغمهما على مواجهة حقيقة الواقع 

هنا إىل إعادة توثيق، وعنف مقاومة هذا  اجلانبين ـ عنف االحتالل، الذي ال يحتاج
وهكذا ضاعت اجلهود الفكرية للمؤلفَيْن يف نقاش قائم على تاريخ كاذب، . االحتالل

القات بين بدالً من التركيز على احلقيقة املزعجة وغير املريحة التي حتكم الع
  .اجلانبين
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يقول نسيبة، يف بيانه الشخصي، إنه انتهى إىل تفهم حجج زميله على الرغم 
ثم يحاول التصدي لفلسطيني متخيَّل ربما يعترض على فكرة . من ظنونه يف البداية

" حرقة قلب"ويفتقد بيان نسيبة أمراً مهمًا، هو . قبول قيود على السيادة الفلسطينية
عانى الترحيل والنفي أوالً، ثم إنكار حقه يف الوجود، ثم االحتالل الفلسطيني الذي 

وما يفعله نسيبة بشكل حسن هو حماولته . وجتريده بشكل كامل تقريباً من إنسانيته
  .عرضه اإلسرائيليونالتكيّف مع األسوأ الذي يمكن أن ي

ل لدينا اآلن سجل واضح يظهر، ببساطة، أن ال جدوى من مثل هذا التكيف وقبو
ويبدو أن جميع التنازالت التي . قواعد اللعبة كما يحددها معسكر السالم اإلسرائيلي

قدمها الفلسطينيون مل حتدث خرقًا كبيراً للجسم السياسي اإلسرائيلي، الذي يتحرك 
ويأخذ ناشطو السالم اإلسرائيلي هذه التسويات . بشكل متواصل إىل اليمين

  .ولة تدعيم مواقعهم السياسية داخل إسرائيلالفلسطينية، ويستفيدون منها يف حما
وعندما يحين أوان اجلد، كما حان عندما حدث الترحيل اجلماعي األخير 
للفلسطينيين، فإن هؤالء الذين استفادوا سياسياً من لقاءاتهم الفلسطينيين، يختفون 

واألسوأ حتى من ذلك هو أن بعضهم، الذين هم اآلن، أعضاء يف احلكومة . تماماً
رابين مصادقين بذلك على الترحيل الالشرعي إلسرائيلية، صوتوا إىل جانب حكومة ا

يجب اكتشاف وسيلة . احلوار وحده، إذن، غير كاف. لهذا العدد الكبير من الفلسطينيين
ما جلعل إسرائيل تدفع ثمناً مرتفعاً لقاء احتفاظها باحتاللها وبسياستها الوحشية يف 

جب أن تصبح احلياة يف املناطق احملتلة غير حمتملة ي. التعامل مع الفلسطينيين
وتتمثل إحدى الطرق يف الضغط على اجملتمع الدويل لفرض عقوبات على . للمحتلين

إسرائيل بسبب استهتارها العابث بالعديد من قرارات األمم املتحدة؛ عقوبات كالتي 
أن يُعمل على  كما يجب. فُرضت على جنوب أفريقيا لتفكيك سياسة التمييز العنصري

إرغام إسرائيل على تفكيك بنية هذا التمييز العنصري املماثل املفروض على 
  .الفلسطينيين
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