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  ال داعي إىل الركض بمثل هذه السرعة

  وغهيرتسحاييم 
  

أهمية معينة، رمزية وعملية، لالحتفاالت اخملتلفة  هناكال شكل يف أن   
لكن داخل األمل الكبير بالسالم، من الصعب أحيانًا، التحرر من . املرافقة لعملية السالم

من خالل إهمال اجلوهر . خشية أن تصبح االحتفاالت واملظاهر الرمزية هي اجلوهر
يين بتفصيالته كلها، من خالل اإلعداد الدقيق لالتفاق مع الفلسطين –احلقيقي، أي 

وفعالً، فهذا ما أكده األمير احلسن عندما أشار إىل . احلرص الشديد على مصاحلنا نحن
أن األساس ليس الطقوس االحتفالية واملصافحات من على شاشات التلفزة بل إعداد 

  .االتفاقات بتفصيالتها الدقيقة
والرئيس كارتر يف باحة البيت عندما التقى املرحوم بيغن واملرحوم السادات   

األبيض، كان ذلك بعد مباحثات مفصلة استغرقت شهوراً طويلة، وتضمنت إعداد اتفاق 
  .كامب ديفيد وتوقيعه، وأيضاً إعداد اتفاق السالم مع مصر

فأوالً تم توقيع  –واللقاء األخير يف باحة البيت األبيض، مثّل ظاهرة خمتلفة   
  .ن فقط يتقدم الطرفان إلعداد معظم التفصيالتوثيقة املبادئ العامة، واآل

من التفصيالت مل يُبحث فيها بعد، وبالتأكيد مل % ٩٠ومعنى ذلك، أن نحو   
دارت املفاوضات يف ] فبينما. [إىل ذلك يضاف عدد آخر من التعقيدات. تتبلور بعد

، فإن من دون تسريبات ومناقشات عامة. كامب ديفيد بعيداً أن أنظار وسائط اإلعالم
املفاوضات احلالية، وباستثناء فتح قناة االتصال املباشرة مع الفلسطينيين وإعداد 

وثيقة املبادئ، جترى علناً، ومصحوبة بتسريبات مقصودة وأُخرى غير مقصودة، على 
نحو قد يحرج قيادة الطرفين أحياناً، ويحول دونها واتخاذ خطوات غير تقليدية، أو 

فيومياً، نبشِّر بمحادثات جديدة، وجلسات تنسيق جديدة، . التقدم بمقترحات جديدة
وهيئات جديدة، حيث كل طرف يف احلكومة يرى لنفسه دوراً يف احلكم الذاتي ويف 

  .عملية السالم
                                                            

  "٨/١٠/١٩٩٣، "يديعوت أحرونوت. 
  رئيس الدولة السابق. 
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إىل ذلك، وعلى اجلانب اآلخر يف املتراس، يقف الفلسطينيون الذين مل يديروا   
فترة احلكم البريطاين، وال األردين أو  سلطة مستقلة، ال يف فترة احلكم العثماين، وال يف

فأمامنا جسم عديم اخلبرة، يفترض بسرعة البرق، أن يأخذ على عاتقه . اإلسرائيلي
إدارة ذاتية من دون تأهيل حقيقي، بينما يواجه معارضين للعملية، ويواجه صعوبات 

. فيهاوسبق يل أن أشرت إىل القيود الزمنية التي أقحمنا أنفسنا . موضوعية شديدة
  .وهي تدل على انعدام اخلبرة بعلم السلطة، الذي ميز واضعي صيغة وثيقة املبادئ

ولتنظروا إىل . الوقت يمضي واجلميع يجلسون ويف أيديهم ساعات توقيت  
ر بعد توقيع شه: يش اإلسرائيلي من غزة وأريحااجلدول الزمني الذي حتدد خلروج اجل
أكتوبر، ثم شهران /ثالث عشر من تشرين األولالوثيقة، وإىل حين لقاء الطرفين يف ال

حتى االنتهاء من الوصول باملفاوضات إىل اتفاق، ثم أربعة شهور إىل حين انسحاب 
وهذا اجلدول الزمني، . أي ما جمموعه سبعة شهور. اجليش اإلسرائيلي من هذه املناطق

. طحية والتسرعوبحسب رأيي املتواضع، غير عملي، فهو قد يقود إىل اإلهمال، وإىل الس
  .والنتيجة قد تكون نفسية، وربما مدعاة إىل البكاء على مر األجيال

وبحسب رأيي، فإنه ال سبيل سوى جعل اجلدول الزمني أكثر مرونة، وترك   
املفاوضات تتقدم يف كل مرحلة من املراحل وفقاً للنتائج، وبعد فحص أساسي 

السلوك والنهج على امتداد املسار هذا ما يجب أن يكون عليه . وعميق ملستوى التقدم
علينا أن نتذكر أن يف موضوع ينطوي على أبعاد بالنسبة إىل . ويف خالل األعوام كلها

وجود دولة إسرائيل، ال مكان للتسرع، وللسطحية، ولتجاهل املشكالت التي قد تظهر 
على امتداد يف املستقبل وتخلق وضعاً، أو أوضاعاً خطرة، غير قابلة للعودة إىل الوراء، 

  .الطريق
هذا وأكثر، يجب علينا خلق نقاط اختبار على امتداد املسار، تمكننا من وقف   

فهل يف إمكاننا أن نعرف ما تخبئه لنا األيام؟ ما الذي يمكن أن يحدث يف . التقدم فيه
حال حدوث تغيير يف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لهذا السبب أو ذاك؟ وما معنى 

اجليش سيسيطر على املناطق؟ وكيف يمكن للجيش حتقيق املسؤولية القول إن 
احملددة له يف االتفاق، وضمان سيطرته الشاملة على املناطق، وسالمة اإلسرائيليين 

ومنظمات اإلرهاب؟ وأين هي " حماس"حيثما يكونون؟ وكيف سيخاض الصراع ضد 
ر الوطنية الفلسطينية؟ بالذات، احلدود التي ال نسمح بتجاوزها، يف مواجهتنا لتطو

وبحسب اعتقادي، فإنه ال جمال لالعتماد على أجواء راهنة وتفاهمات عامة 
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. وترتيبات موقتة، تتم اآلن بين أطراف حكومية إسرائيلية وأطراف فلسطينية ودولية
  .فهذه جيدة يف وقتها، لكن ليس على مدى األجيال املقبلة

إىل جانب تفعيل احلكم الذاتي إن مهمة تطبيق التسوية يف غزة وأريحا،   
بالنسبة . واالستعداد للتسوية الدائمة، هي من أهم املهمات التي أخذناها على عاتقنا

. إىل مستقبل وجودنا، منذ قيام الدولة، كمهمة قومية، باستثناء العمليات العسكرية
فال يجب فحص االتفاق من خالل نظرة قصيرة املدى، تعتمد على ما يبدو للناظر 

آلن، بل بالذات من خالل نظرة بعيدة املدى، أي كيف سيؤثر االتفاق، من ناحية ا
لقد قال السياسي الفرنسي . تاريخية، يف حياتنا يف هذا البلد إىل جانب الفلسطينيين

املعروف، كليمنصو، ذات مرة إن احلرب هي موضوع أبلغ أهمية من أن يُترك يف أيدي 
فأنا ال أؤمن بأن بيروقراطيتنا هي . إىل موضوعناواحلكم ذاته بالنسبة . اجلنراالت

املهمة، ناهيك بأننا نتعامل مع جسم عديم اخلبرة يف  ذهاألداة الفضلى لتنفيذ ه
  .شؤون اإلدارة الذاتية

هذا املوضوع املصيري يجب إخراجه من قيود البيروقراطية احلكومية، ومن   
زاخر بالقدرات اإلدارية املمتازة، فهذا البلد . التنافس بين الوزراء ومكاتب احلكومة

على مستوى عاملي، يف جماالت الصناعة، والعلوم، والتجارة، واجليش، واجملال 
وبحسب رأيي املتواضع، فاملهمة التي نتصدى لها، حتتم إقامة . األكاديمي، وخالفه

هيئة رسمية لشؤون احلكم الذاتي، تتمتع بصالحيات كاملة إلدارة املفاوضات 
خيرة القوى يف  ولتأليف هذه الهيئة، يجب علينا جتنيد. وفقاً ملا سيتحددواملسار 

الدولة، ويف أوساط اإلسرائيليين يف أرجاء العامل، وتشغيلهم وفقاً لعقود، بحيث ال 
وعلى رأس هذه الهيئة يجب أن يكون . يكونون خاضعين لضغوطات اخلدمة الرسمية

، ويتلقى منه التعليمات بصورة شخص بمنصب وزير يخضع لرئيس احلكومة مباشرة
بهذا فقد، يبدو يل، سيكون من املمكن . دائمة، شخص قد أثبت قدرته، وصيته ذائع

من التفصيالت التي يفتقدها االتفاق، وبهذا فقط يمكن التأكد من % ٩٠استكمال الـ 
  .وضعها موضع التنفيذ وفقاً ملا تقتضيه مصلحتنا

االقتصادي، واجلهاز االقتصادي الذي ال إن املوضوع األمني، واملوضوع   
حدود له، وموضوع الهجرة، وحماية املستوطنات، كل هذه األمور وغيرها هي 

موضوعات مركزية وحيوية يجب أن حتظى بمعاجلة من جانب األيدي األكثر فعالية 
  .وإخالصاً املوجودة يف دولة إسرائيل
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لقضايا األمنية اجملسدة وقد سبق أن قدمتُ مالحظات بالنسبة إىل عدد من ا  
 يوال شك يف أن البعد االقتصاد. والقضايا االقتصادية ال تقل تعقيداً عنها. يف االتفاق

  .عامل حاسم يف خلق مرساة للسلطة الفلسطينية ويف ضمان حميط مستقر
فمن سيدير تلك األموال؟ ومن . فقد تعهدت دول كثيرة بتقديم مبالغ جمة  

حتى اآلن فميزانية منظمة التحرير الفلسطينية التي تقارب سيراقب عملية إنفاقها؟ و
فعل . يديرها شخص واحد هو عرفات) قبل حرب اخلليج(مليون دوالر يف السنة  ٣٧٠

  سيستمر هذا الوضع أيضاً يف املستقبل؟
وكيف يمكن ضمان أن تكون يد األميركيين هي العليا يف اجلدل الدائر بشأن   

إذ إن هذا األمر مصلحة إسرائيلية؟ وكيف يمكن ضمان أن السيطرة على هذه األموال؛ 
يكون استخدام هذه األموال للحاجات الصحيحة، وأن تساهم التنمية االقتصادية يف 

  املناطق يف إنعاش االقتصاد اإلسرائيلي ال العكس؟
وعلى هامش هذه األسئلة، يجدر أن نلفت االنتباه إىل أن الدول العربية بالذات   

ستعداداً من اجلميع للتبرع أو لتقديم املساعدات من أموالها لهذا املوضوع هي األقل ا
ويف هذا السياق يتوجب علينا اإلصرار على وضع حد للنفاق . الذي هو يف قيد البحث

الذي يميز مسلكية بعض الدول العربية، اليوم أيضاً، بعد حفل التوقيع يف البيت 
لون يرفضون إلغاء املقاطعة االقتصادية، فهذا فإذا، على سبيل املثال، ال يزا. األبيض

فها . يعني أن وراء األكمة وما وراءها، ويحتم اليوم القيام بنشاط دويل ضد هذه الدول
 هي هذه الدول، ويف يوم واحد، قد ألغت مقاطعتها جلنوب إفريقيا، يف ضوء االتفاق

وأما بالنسبة إلينا، فال . الذي أُجنز هناك، وعلى الرغم من أنه مل جتر االنتخابات بعد
  .يزالون يواصلون لعبة النفاق التي ال يجوز لنا القبول بها أو السكوت عنها

أعتقد أننا أصبحنا يف وضع ال زال لألمل  وإذا استخدمنا أقوال كينسجر، فإين  
لكن حتقيق هذا األمل مرهون باإلصرار احلازم . فرصة يف أن يغطي على اخملاوف

  ".األحرف الصغيرة"على ضمان مصاحلنا، والتمحيص يف 
وفوق ذلك كله، يجب حترير اجلدول الزمني املضغوط، ويجب أن يحدد أن   

واصل إىل حين التوصل إىل اتفاق مقبول املفاوضات، يف كل مرحلة وأُخرى، ستت
 .وليس وفقاً جلدول زمني حمدد سلفاً



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


