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  مقاالت

  "عملية السالم"
  "مفترق الطرق"على 

  برهان الدجاين
  

من املصطلحات اجلديدة التي يُكثر اإلعالم يف هذه اآلونة من تردادها مصطلح 
واإلعالم الذي نقصده هنا هو اإلعالم الغربي، الذي ". عملية السالم يف الشرق األوسط"

تناولها القاعدة العريضة من تبث الصحافة ووسائل اإلعالم األميركية موضوعاته، فت
الصحافة يف شتى الدول الغربية، وتساعد يف ترويجه وتعميق األخاديد التي يحفرها 
يف األذهان، ومن ثم تتناوله الصحافة العربية بمزيج من التقريب والتبعيد، فتساعد 

  .يف إيصال الرسالة املبتغاة أو يف إحداث الوقع املطلوب
هي اآلن " عملية سالم للشرق األوسط"تراضاً بأن ن هنالك افنتيجة لذلك، فإ

جارية فعالً، وأنها حققت يف أثناء مسيرتها سالماً بين مصر وإسرائيل، وجمعت دول 
وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية على  –األردن، وسوريا، ولبنان  –الطوق العربية 

ل بين دولة اعتراف متباد"موائد مفاوضات مع إسرائيل، وأدت إىل التوصل إىل 
، وإىل التوصل إىل اتفاق بشأن مبادىء للحكم "إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

الذاتي الفلسطيني يف غزة وأريحا ضمن فترة زمانية حددت بخمسة أعوام، على أن 
يكون كل من حمتوى هذا احلكم الذاتي خالل الفترة االنتقالية، وكذلك الشكل النهائي 

دها، موضع مفاوضات مستمرة بين منظمة التحرير الفلسطينية لوضع الفلسطينيين بع
وقد سبق أن تناولنا بالدراسة والتحليل جميع النصوص التي تم توقيعها . وإسرائيل

بشأن االعتراف املتبادل ومبادىء احلكم الذاتي، وذلك يف مقال مطول نشر يف جملة 
كرار ما جاء يف ذلك وال حاجة إىل ت). ١١/١٩٩٣، ١٧٧عدد " (املستقبل العربي"

لكن ال بد من اإلشارة إىل أنه يمثل القاعدة واألساس اللذين ينطلق البحث . املقال
" العملية"أما بحثنا هذا فسيتناول بالدراسة املسارات احملتملة لـ. احلايل منهما

عملية "وال بد لنا من التذكير بأن املصطلح اإلعالمي الذي سبق مصطلح . اجلارية
وكان ذلك ". السالم العادل والشامل"ومهد له كان مصطلح " الشرق األوسطالسالم يف 
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طلح أيضاً يرمي إىل خلق وقع  حمدد، أو باألحرى وهم حمدد؛ إذ إن كلمتي صامل
كلمتان ذواتا رنين، لكن ليس لهما تعاريف حمددة، بل إن حدودهما " العادل والشامل"
ويف أية . لتضييق بحسب احلاجة والظرفقابلة للتوسيع أو ا –كحدود إسرائيل ذاتها  –

قد تباعد اآلن، إن مل يكن قد تالشى، وحل حمله " العادل والشامل"حال، فإن مصطلح 
هذه ليس لها " عملية السالم"وجاءت أوراق أوسلو لتؤكد أن ". عملية السالم"مصطلح 

  .حدود، وال خطوط، وال أهداف، وال مراحل، وال معامل
أن ندرس املسارات التي يمكن أن تتخذها األحداث سنحاول يف هذا البحث 

ما ينجح يف حتديد بقدر ومن الواضح أن مثل هذه احملاولة ال يكون جمدياً إال . املقبلة
ومن الواضح . العناصر املؤثرة، وتثقيلها، ومواكبتها باملتابعة املنطقية واملنظومية

عملية "مثالً، يُقال إن . الصحيحأن جانباً من هذه العناصر غير قابل للتحديد والتثقيل 
ما كان ممكناً أن تتم بهذا الشكل لوال انهيار االحتاد السوفياتي، حليف العرب، " السالم

ومن . وانفراد الواليات املتحدة وحلفائها بقوة هائلة ال يقف أمامها مانع، وال رادع
. االنهيار، حدوث مثل هذا ١٩٨٥، أو حتى سنة ١٩٨٠كان يستطيع أن يتصور يف سنة 

ويمكننا القول إن عاملنا احلايل، على الرغم من أحادية القطب األميركي، يحتوي على 
  .عناصر قد حتمل معها مفاجآت، سواء يف البالد العربية أو يف مواقع مؤثرة من العامل
وعليه، فإن األسلوب الذي سننهجه هو أسلوب االنطالق من العناصر واخليوط 

زاً ووضوحًا، واألكثر التصاقاً باحللبة املباشرة، ومن املفيد بعد األكثر استقراراً وبرو
  .ذلك إجراء حماوالت استكشافية للعناصر األُخرى

  
  إسرائيل وأوراق أوسلو

؟ وبأي االجتاهات ستحرك الترتيبات أوسلو كيف تنظر إسرائيل إىل أوراق  
  التي تضمنتها تلك األوراق؟ – تواملفاوضا –واإلجراءات 

أوالها، إن : إسرائيل إىل أوراق أوسلو ترتكز على ثالثة مبادىء أساسية إن نظرة  
، اعتبرت ١٩٤٨ي مل تُرسم حدود نهائية لها منذ تأسيسها سنة الت –دولة إسرائيل 

، جمرد مرحلة )١٩٤٧(احلدود املرسومة لها يف قرار األمم املتحدة لتقسيم فلسطين 
منه إىل حدود موسعة، رسمتها الصهيونية لتنطلق " شرعياً"أولية، وفرت لها رأس جسر 

وتضم هذه احلدود شبه جزيرة سيناء املصرية، . العاملية للدولة اليهودية املنتظرة
خط سكة (وجنوب لبنان، وجنوب سوريا، وضفتي نهر األردن حتى املرتفعات الشرقية 
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احلروب وال يمكن إطالقاً فهم سلسلة  .وصوالً إىل مداخل خليج العقبة) حديد احلجاز
، ١٩٥٦، ومروراً بحروب سنوات ١٩٤٨التي أُشعلت يف املنطقة، ابتداء من حرب سنة 

، إال بوصفها احملاوالت املستمرة للوصول إىل تلك احلدود ١٩٨٢، ١٩٧٣، و١٩٦٧و
التي وقفت وراءها،  –ومن اجلائز أن تكون الواليات املتحدة األميركية . بقوة السالح

قد توصلت بعد فشل  –ا، وحتتها يف كل تلك احلروب وبجانبها، وأمامها، وفوقه
إىل االقتناع بأن إسرائيل ال تملك  – ١٩٨٢اح لبنان واقتحام بيروت إسرائيل يف اجتي

القدرة العسكرية على حتقيق ذلك احللم، على الرغم من كل ما زودتها أو قد تزودها 
ئيل التخلي عن حلم وبالتايل فإن أميركا طلبت من إسرا. أميركا به من اإلمكانات

ومن اجلائز أن تكون إسرائيل قد أعادت رسم احلدود املتصورة ". إسرائيل الكبرى"
إلسرائيل، بأنها حدود فلسطين االنتدابية، مع حماولةضم األراضي التي حتتلها 

  .إسرائيل اآلن فعالً يف اجلوالن وجنوب لبنان إىل اخلريطة اإلسرائيلية إن أمكن
هامات الكثيرة التي حفلت بها الصورة، وافقت منظمة ويف إطار من االب  

ومن . ألردن ولبنان على دخول مفاوضات مع إسرائيلالتحرير الفلسطينية وسوريا وا
املمكن القول إن حدود إسرائيل ستحددها معاهدات الصلح التي قد تعقدها إسرائيل مع 

مة، بحيث مل تستطع وقد تم فعالً رسم احلدود مع مصر بدقة تا. دول الطوق العربية
خالفاً للحدود الدولية التي كانت ) طابا(إسرائيل احلصول على كيلو متر مربع واحد 

ونرجح أن حدوداً مثبتة بمعاهدات صلح . قائمة بين مصر وفلسطين االنتدابية
ونعتقد أن االستراتيجية القتالية . ستصبح أقل عرضة لإلنكار ولالستخفاف

طورت من مفهوم احلرب االستباقية واقتحام احلدود  اإلسرائيلية، ربما تكون قد
والتوغل يف األراضي العربية، إىل مفهوم الدفاع الرادع، واملبني على القدرة النووية 

وهذا املفهوم قد ال يستبعد القيام بضربات منتقاة لتأكيد العزم . ووسائل التخويف بها
املفاعل النووي العراقي  كضرب(واملصداقية أو ملنع حدوث تطورات ذات أثر حاسم 

السالم ضمن حدود آمنة ومعترف "وربما يصبح ذلك هو التحقق لعبارة ). ١٩٨١سنة 
هل يُعتبر : ويبقى بعد ذلك سؤال آخر هو. جمللس األمن ٢٤٢بها الواردة يف القرار رقم 

وضعاً ثابتاً، أم جمرد حاجة مرحلية يقصد بها خلق  –إذا ما حتقق  –مثل هذا الوضع 
مالئم إلسرائيل، يمكِّنها من أن حتقق سلماً ما قد عجزت عن حتقيقه حرباً، أو يتيح جو 

إن . مستقبلية لها فرصاً مستقبلية إلجراء تغييرات يف احلدود ملصلحتها يف حروب
التجربة قد أثبتت أنه ال يمكن الركون إىل التزام إسرائيلي؛ إذ إن إسرائيل ال تعتمد يف 

وبالتايل، فإن استراتيجيتها ستبقى دائماً . ل على املوازينبقائها على الشرعية، ب
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لكن املوازين . مبنية على احملاولة املستديمة إلبقاء املوازين لغير مصلحة العرب
عندما تكون مائلة إىل مصلحة طرف وضد مصلحة طرف آخر، تشكل إغراء قوياً 

  .لتوغل داخل األراضيلالستغالل األوفر، والعودة إىل استراتيجية اقتحام احلدود وا
وقد أكد رابين هذا املبدأ يف . أما املبدأ الثاين فهو استبعاد قيام دولة فلسطينية

كلمته أمام الكنيست بتقديم أوراق أوسلو بعد توقيعها، وما زال منذ ذاك احلين يردد 
ومن أحدث هذه التأكيدات ما جاء يف حديث له مع جملة . الفكرة التي أشار إليها آنذاك

أستطيع على املدى البعيد تصور نوع من : "األملانية حيث قال" دير شبيغل"
الكونفدرالية ما بين األردن وإسرائيل وبينهما الوجود الفلسطيني املقسم باحلكم 

  ١..."لكن ليس الدولة الفلسطينية. الذاتي وعلى نطاق ضيق
يلي، وهي ويف هذه العبارة املقتضية إيراد ملبادىء مهمة يف التصور اإلسرائ

الوجود الفلسطيني يف األراضي احملتلة من خالل نتوءات إسرائيلية داخلة  مبدأ جتزئة
فيه، ومن خالل تقطيعه بالطرق التي تتحكم فيها إسرائيل، وتضييق مساحة التجمع 

بعد التفتيت والقضم، يف أضيق نطاق  –وإبقاء احلكم الذاتي ) احلكم الذاتي(الفلسطيني 
هدفنا : "هنالك مبدأ ثالث عبّر عنه رابين يف احلديث نفسه بقولهو.. من الصالحيات

إن احلدود . قبل كل شيء هو إنقاص الوجود الفلسطيني على أرضنا قدر اإلمكان
تخضع للتغييرات السياسية لكل مرحلة، وخصوصاً إذا كان األمر يتعلق باألمن 

مع أخف وجود االستراتيجي إلسرائيل، وهو ما نريده مساحة معينة من األرض 
ومن الالفت للنظر الصياغة اإلبهامية يف حتديد الهدف؛ أوالً ." فلسطيني ممكن بيننا

ما "، والسؤال هنا حدود ماذا؟ وثانياً "احلدود تخضع للتغييرات السياسية لكل مرحلة"
أية مساحة؟ وثالثاً مع أخف وجود فلسطيني ممكن ": نريده مساحة معينة من األرض

هنا كيف يتحقق تخفيف الوجود الفلسطيني؟ ثم ماذا تعني عبارة  والسؤال. بيننا
  بيننا؟

التي " الفترة االنتقالية"وبعبارة أخرى، فإن إسرائيل يف صدد حتديد معامل 
ستكون بالنسبة إليها، انتقاالً من مرحلة خلق الوقائع، إىل مرحلة التثبيت القانوين 

أولهما أن اعتراف  :مد على ادعاءينأوضحنا أنها ستعتولقد سبق أن . لتلك الوقائع
منظمة التحرير بدولة إسرائيل، من غير حتديد مسبق حلدودها، سيستخدم خللق زعم 

                                                            
مأخوذة من ترجمة " لدير شبيغ"هذا االقتباس وكل إشارة الحقة إىل حديث رابين جمللة    ١

  .٨/٣/١٩٩٤األردنية، " الدستور السياسي"
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أنها أصبحت تملك صالحية لرسم احلدود التي تبغيها، وثانيهما أنها ستستغل هذه 
ويف . الصالحية املزعومة لتقنين الوجود السكاين الفلسطيني حتت مظلتها وسيادتها

من احلدود يف نطاق أراضي فلسطين  نوعين" تشريع"ديرنا إن إسرائيل ستلجأ إىل تق
أولهما احلدود السياسية التي ستضم جميع أرض فلسطين، وتعتبرها أرض : االنتدابية

إسرائيل، وثانيهما احلدود اإلدارية التي ستحدد مناطق احلكم الذاتي للفلسطينيين، بعد 
ا أيضاً أن السلطة التشريعية اإلسرائيلية ستبقى ويف تقديرن. تقطيعها وجتزئتها

مهيمنة على جميع األراضي، على أن يترك للفلسطينيين أمر وضع اللوائح التنفيذية 
يف إطار الصالحيات الست املعطاة جمللس احلكم الذاتي فقط، وهي التعليم والثقافة 

بر أرض فلسطين وستعت. والشؤون االجتماعية والصحة والسياحة والضرائب املباشرة
كلها منطقة اقتصادية واحدة، خاضعة لتشريعات اقتصادية تسنها احلكومة 

 وستبدأ إسرائيل فوراً اتخاذ سلسلة من اخلطوات السياسية والتشريعية. اإلسرائيلية
إذا استقطعت : أما املفاوضات فستحدد هي موضوعاتها مثالً. لتحقيق هذا التصور

جتها من سلطة احلكم الذاتي، يصبح موضوع مساحة ما من أراضي الضفة وأخر
املبادىء؟ فتقول سلطة هذا اإلجراء متفق مع اتفاق إعالن املفاوضات آنذاك هو هل 

احلكم الذاتي إنه يشكل خمالفة لتعهد إسرائيل بعدم املساس بتراب الضفة والقطاع يف 
وجتيب إسرائيل بأن املوضوع ليس موضوع مفاوضات، بل موضوع . املفاوضات

لدى الطرف " انعدام اخليار"تشريع، وجتري حماوالت لرأب التناقض يف ظل 
  .الفلسطيني

" العزل العنصري"أولها نظام : إن معامل هذه الصورة مستمدة من مصادر ثالثة
، الذي تطبقه جنوب إفريقيا بحق سكان البالد من األفارقة )Apartheidاألبارثيد (

، الذي تطبقه كل من الواليات املتحدة (Reserves)" اإلقطاعات"السود، والثاين 
األميركية وكندا بحق سكان أميركا األصليين من الهنود احلمر، والثالث هو نظام 

حتى مطلع الستينات،  ، الذي كان متبعاً يف أميركا(Segregation)" الفصل العنصري"
اقع لفصل األميركيين السود ذوي األصويل اإلفريقية، عن السكان البيض، يف مو

إلخ، ولكبت ... السكن والتجمع واخلدمات العامة واملدارس واملستشفيات ووسائل النقل
  .كل أمل بممارسة حقوق لهم نص عليها الدستور األميركي

هل تستطيع إسرائيل حقاً فرض نظام كهذا يف أرض : وقد يتساءل املرء
ت العامل احلديث؟ فلسطين، وقد أثبتت التجربة أنه غير قادر على الصمود أمام متغيرا

فنظام الفصل زال من الناحية القانونية، ونظام األبارثيد يف طريقه إىل  الزوال، 
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ونظام اإلقطاعات ليس سوى نظام تلطيفي يتناول فئات من الهنود احلمر قل عددهم 
ومن السخف تصوُّر أن زعماء إسرائيل يجهلون هذه . إىل حد يقرب من االنقراض

ببساطة ألنهم . يصرون على أمر انقضى عهده وفاته الزمانفلماذا إذا . احلقائق
يعتقدون أن لديهم قدرة على تكييف الظروف وفق حاجات النظام، بدالً من انتظار 

  .حتمية أن يكيف النظام نفسه بحسب تغيرات الظروف
ومن ناحية أُخرى، فإن التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي عمومًا يعتمد خمس 

األفق التخطيطي ألية مرحلة ال يمكن أن يتجاوز فترة قصيرة من  أولها، إن: قواعد
والثانية هي مبدأ . نظراً إىل ضخامة التغييرات املتوقعة –كخمسة أعوام مثالً  –الزمن 

والتخطيط هنا يحدد العناصر التي تتحرك يف اجتاهات معاكسة، . التسابق واالستباق
ومن ثم يعمل على حتديد الوسائل  ويحدد الزمان الذي حتتاج إليه لتشكل خطراً،

ومن هنا فإن الدينامية الصهيونية تشكل . للتقاطع معها قبل أن تشكل خطراً واقعياً
خطراً مستمراً على مسارات التطور يف جميع البالد واجملاالت  ذات الصلة باألمن 

  !اإلسرائيلي
بلية والقاعدة الثالثة لالستراتيجية اإلسرائيلية هي أن أية صيغة مستق

املعينة التي ستحددها إسرائيل لدولتها يجب أن تقوم بصورة عامة " املساحة"لـ
وهذا املبدأ يشكل أكبر . ومرحلية على مبدأ ضم األراضي بال السكان الذين يقطنونها

حتد إلسرائيل؛ فاألصل يف التفكير الصهيوين أن تكون دولة إسرائيل ذات نقاء 
، بحسب "مع أخف وجود فلسطيني ممكن"هود عنصري، أي أن يكون سكانها من الي

  .قول رابين
قبل كل شيء "لقد حدد رابين الهدف جتاه الوجود السكاين الفلسطيني بأنه 

وبالتايل، يمكننا القول إن أي ..". اإلمكان رإنقاص الوجود الفلسطيني على أرضنا قد
جود إنقاص الو"ستطبق فيها سياسة " أرضها"أرض ستضمها إسرائيل وتعتبرها 

ولقد كان هذا الهدف من ثوابت التطبيقات والسياسات اإلسرائيلية منذ ". الفلسطيني
ووسائله تتراوح بين إثارة الفزع والتهجير اإلجباري، واالستيالء على . ١٩٤٨سنة 

األراضي، والسيطرة على املياه، وكبت وسائل التنمية االقتصادية، وعرقلة بناء 
ض الضرائب اجلائرة، والتالعب بفرص العمالة بحسب املساكن، وتهديم املساكن، وفر

أي باختصار .. األهواء والظروف اخملتلفة، والقمع السافر ملظاهر املقاومة كافة،
ولقد أثمرت هذه . استعمال جميع الوسائل التي تلجأ إليها القوة املتجبرة املتكبرة

ي الفلسطينية السياسات بحيث أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش اآلن خارج األراض
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وبحيث أن ثلثي سكان الضفة والقطاع  ،)ل ستة ماليينثالثة ماليين تقريباً من أص(
يت للمهاجرين اليهود ليقطنوها، احلاليين مطرودان من مدنهما وقراهما، التي إما أُعط

  .ما تركت لتصبح دارسة، من دون أن يسمح لهم بالعودة إليها أو إصالح معاملهاوإ
ة هي إلزام الفلسطينيين وغيرهم بالنصوص التي احتوتها والقاعدة الرابع

ولو راجعنا . أوراق أوسلو وجرى توقيعها من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية
املفاوضات التي جرت منذ توقيع االتفاق بين املنظمة واحلكومة اإلسرائيلية، ألدركنا 

بشأنها حتى اآلن أهمية هذه القاعدة وخطورتها، فاملوضوعات التي جرى التفاوض 
مثل مساحة منطقة أريحا، أو املسؤولية األمنية عن املعابر بالنسبة إىل كل من  –

أريحا وقطاع غزة، أو االنسحاب اإلسرائيلي العسكري من غزة وأريحا، كان املفاوض 
اإلسرائيلي فيها يخرج دائماً ليعلن استغرابه واستهجانه لكون املنظمة تطالب بشيء 

االتفاق عليه يف أوراق أوسلو، ويحمّل مفاوضي املنظمة مسؤولية يختلف عما تم 
  .اإلخالل باالتفاق، ويطالبهم بالتزام نصوصه

ا أالّ نقول شيئاً يضعف موقف اجلانب الفلسطيني، الذي إن الواجب يحتم علين
لكن املرء يعجب عندما يعيد قراءة تلك النصوص يف ضوء املفاوضات . هو جانبنا

، كيف جازت )لّلناها حتى قبل املفاوضات التطبيقية، وأثبتنا رأينا فيهاعلماً بأننا ح(
فهي مل حتدد أمراً بل تركت حتديد األمور . هذه النصوص على املفاوض الفلسطيني

كلها للمفاوضات؟ لكن أية مفاوضات تتطلب خطوطاً حتكمها، إال هذه فلم ترسم لها 
فليست لها أهداف؛ تتطلب مرجعاً يمكن  خطوط؛ تتطلب أهدافاً تسعى لتحقيقها، إال هذه

الرجوع إليه يف حال اخلالف، إال هذه، فقد استبعدت حتى التحكيم وسيلة حلل 
وقد تم ذلك كله يف ظل تراجعات فلسطينية أساسية، تتمثل يف االعتراف . اخلالفات

بإسرائيل غير حمددة احلدود، والتخلي عن حق املقاومة، والتخلي عن قدسية امليثاق 
الوطني الفلسطيني حتى استباقاً لسلطة اجمللس الوطني الفلسطيني وحقه يف تعديل 

كأي شعب آخر يف العامل ال  –امليثاق، والتخلي عن أي ذكر حلق الشعب الفلسطيني 
  .يف تقرير مصيره –أكثر 

ما الذي تستطيع املفاوضات أن حتصل عليه بعد هذا كله؟ ثالثة أمور ليس 
اجملاالت والصالحية يف هذه . يف ستة جماالت فقط بالتحديد أولها صالحية: غيرها

اء الصالحية يف جميع األمور الباقية وبقاءها يف أيدي الستة احملددة تعني انتف
وثانيها جملس منتخب قد يقام وقد ال . املشرِّع اإلسرائيلي، وهي األمور كلها تقريباً
نتخاب؛ هيكلية اجمللس؛ قانون اال –يقام ألن جميع أموره متروكة للمفاوضات 
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كلها متروكة ... مشاركة سكان القدس يف االنتخاب؛ تسليم الصالحيات الست إليه
ملفاوضات قد جتري وقد ال جتري، فإذا جرت فقد تنجح وقد ال تنجح، وإذا جنحت فقد 

والشيء الثالث هو إقامة شرطة فلسطينية حلماية أمن إسرائيل؛ . تنفذ وقد ال تنفذ
حية لها جتاه املستوطنات وال جتاه اإلسرائيليين، بل فقط جتاه شرطة ال صال

هذه الشرطة هي الشيء الوحيد الذي تستعجل . الفلسطينيين داخل مناطق احلكم الذاتي
وقد أوضح رابين ما يعلقه من أهمية على هذه الشرطة يف التصريح . إسرائيل قيامه

ما يبدأ احلكم الذاتي الفعلي يف سنديل برأينا عند: "بقوله" دير شبيغل"نفسه جمللة 
أريحا وغزة، وسيكون هذا بمثابة االختبار لعرفات وللفلسطينيين، إذ أثبتوا مقدرتهم 

بالسيطرة على العنف يف غزة وعلى استتباب األمن يف املناطق كافة، فعندها سيكون 
من  أي أنه بعد أن جنح يف أن ينتزع." احلكم بأنهم أهل للتعايش معنا وأهل للسالم

منظمة التحرير الفلسطينية مبدأ التخلي عن العنف كوسيلة للمقاومة، انتزع موافقة 
ومن الواضح أنها . فلسطينية على إقامة الشرطة التي ستتوىل تعنيف هذا العنف

ستستحث دوماً على النجاح يف هذه املهمة، وسيضغط عليها لتواجه أية مقاومة 
وقد . ىء فاشالً يف حتقيق ما قصدته إسرائيل منهفلسطينية، وإال فسيعتبر إعالن املباد

ألزم إعالن املبادىء سلطة احلكم الذاتي الفلسطينية بمعاقبة أي من أفرادها إذا ما 
  .ي، كما هو معلوملأخل باألمن اإلسرائي

وقد يكون من أوجه الطرافة أن نتصور الشرطة الفلسطينية متأهبة حلماية 
ة أو أريحا، فيأتي مستوطنون إسرائيليون مصلين مسلمين يف مسجد ما، يف غز

ال تملك  –بالنص  –مسلحون لالعتداء على هؤالء املصلين؛ فماذا عساها فاعلة، وهي 
صالحية جتاه املستوطنين، وال اإلسرائيليين، وال املستوطنات، وال أمن اإلسرائيليين 

  .معرضة للعقوبة إذا تصدت لهم بأي شكل -بالنص  –أينما كانوا، وهي 
أي مفاوض هذا الذي استحيا من أن يطلب شيئاً لشعبه، سوى أن يُعتبر هو، 

  أهالً ألن يفاوض باسم هذا الشعب؟
لكن يبقى أيضاً حتديد مقاصد الطرف املقابل وأهدافه؛ فإسرائيل حصلت على 

نقلت الشرعية إىل جانبها، : أشياء ما كانت لتحصل عليها من دون هذه املفاوضات
ومقياساً وواجباً مفروضاً على الشعب الفلسطيني، وأصبحت تمتلك  وجعلت أمنها هدفاً

زعماً لترسم حدودها بحسب أهدافها، ولتفرض قانونها، ونصبت فلسطينياً شرطياً 
على الفلسطيني، ومل تَعِد بأي مقابل، بل جعلت أي مطلب، أو ظالمة، مسألة يمكن أن 

  .جتكون موضوع مفاوضة، بشروطها، من دون التزام نتائ
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هل يمكن ملثل هذه الصيغة أن تثبت على األرض، وتستمر؟ بل إن السؤال 
هل يمكن إحراز أي تقدم على أساسها يف أي اجتاه؟ وهل جتهل إسرائيل : الصحيح هو

حقيقة األمر بشأنها وهي التي صاغتها كعناوين، كانت الطعم الستدراج املكاسب 
فهل تنوي إسرائيل استبقاء تلك الهائلة التي حصلت عليها يف رسالة االعتراف؟ 

أم أن املوضوع كله كان مصمماً منذ  –التي ال معنى لها يف أية حال  –العناوين 
األساس للحصول على املكاسب، ومن ثم إبطال ما قد يكون متبقياً بعد ذلك، أي 

  ؟"إعالن املبادىء"إسقاط 
ضات إن إعالن املبادىء مصوغ بحيث يمكن خلق استعصاء تام يف املفاو

ومن السخف تصوُّر أن تصميماً . اجلارية حتت مظلته، عند كل نقطة وعند أية نقطة
وال بد إذاً . كهذا قد وضع إلقرار احلقوق، بل الستبعادها يف إطار مسرحيات تفاوضية

من طرح سؤال عن موقف إسرائيل احلقيقي إزاء احتماالت االستعصاء، أي هل تنوي 
لتعليق إعالن املبادىء أو حتى إلسقاطه، وعند أية إسرائيل خلق استعصاء أو أكثر 

  نقطة يمكن أن يحدث ذلك؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب وقفة عند األحداث التي أوصلت إىل أوسلو 

  .وإىل األوراق التي جنمت عنها
كان السؤال الذي اضطرت إسرائيل إىل مواجهته عندما طُرح موضوع 

من الذي يمثل الطرف الفلسطيني يف : ريد هواملفاوضات قبل انعقاد مؤتمر مد
املفاوضات؟ وكان لهذا السؤال جوانب كثيرة بالنسبة إىل إسرائيل، أولها أنها مل تكن 

تفاوضها مع جانب فلسطيني اعترافاً بالشعب الفلسطيني وجوداً،  رلترضى بأن يعتب
ضى بأن تعترف وثانيها أنها مل تكن لتر. وحقوقًا، أياً كانت، وبأرض اسمها فلسطين

واحلروب التي  ١٩٤٨بأن للفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم خالل حرب سنة 
، أية عالقة بأرض فلسطين، أو أي حقٍّ جتاهها، أو أي دور ١٩٦٧تلتها، وال سيما حرب 

ليست مشكلتها، وبالتايل فإنها إذا  –إن وجدتْ  –مشكلتهم . يف أي تفاوض بشأنها
التحرير الفلسطينية مثالً، تكون قد قدمت اعترافاً بوحدة  قبلت بالتفاوض مع منظمة

وكانت تفضل أن تتفاوض مع أفراد فلسطينيين من . الشعب الفلسطيني أينما كان
وقد حلت هذه . الداخل وحده، ومستعدة لتقبل صيغة ما تعطيهم حقاً تفاوضياً

هما أردين والثاين اإلشكالية يف صيغة املظلة األردنية املوحدة، التي جتمع وفدين أحد
واشترطت أن . فلسطيني، ومن ثم جتري املفاوضات معهما يف مسارين مستقلين

وبذلك استطاعت أن تتجنب . يتكون اجلانب الفلسطيني من أفراد من األراضي احملتلة
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االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشعب الفلسطيني املشرد خارج األراضي 
درجة، بعد اثنين وعشرين شهراً من بدء  ١٨٠ت موقفها بمقدار لكنها غيّر. الفلسطينية

املفاوضات؛ ويف أوسلو دخلت مفاوضات سرية مباشرة مع منظمة التحرير 
وقلما تسائل املعلقون العرب عن السبب . الفلسطينية، وتوصلت إىل توقيع أوراق معها

اع بأنه إذا كان لكننا نعتقد أن ساسة إسرائيل توصلوا إىل االقتن. يف هذا التحول
هدفهم هو انتزاع الشرعية من يد الفلسطينيين، فإن ذلك ال يمكن أن يحدث ال حتت 

مظلة أردنية وال من خالل وفد من سكان األرض احملتلة فحسب؛ فالشرعية 
وأحدث هؤالء الساسة جوًا جعل منظمة  .الفلسطينية ملك الشعب الفلسطيني ال جلزء منه

احلَشْرة "صل من خالل التفاوض مع إسرائيل على خمرج من التحرير تتوهم أنها قد حت
  .١٩٩١التي جنحوا يف إيقاعها فيها بعد حرب اخلليج سنة " اخلانقة

؟ ١٩٩٢ما هي احلاجات امللحة التي كانت ملنظمة التحرير الفلسطينية سنة 
كانت تريد موطىء قدم بعد أن أُفهمت بأن تونس لن تستطيع املضي يف إيوائها 

كانت تريد أن جتمع قواتها املبعثرة يف اليمن والسودان . ؛ فقيل لها أريحا وغزةطويالً
ش كانت تفت. لها إىل شرطة فلسطينيةوليبيا واجلزائر وتونس، فلُوح لها بإمكان حتوي

عن مقار ووظائف جلهازها املركزي ومكاتبها يف اخلارج، فأوهمت بأن فرصاً ستتاح 
كانت تشكو من انطفاء مواردها املالية فلُوِّح . اجلهاز الستيعاب هذا" اجمللس"يف إطار 

يغذى " صندوق طوارىء"، و"بنك تنمية"و" مشاريع اقتصادية"و" ضرائب مباشرة"لها بـ
حد فصائل املقاومة الفلسطينية يضاف إىل ذلك كله أن أ. وإقليميةمن موارد دولية 

يف " أريحا"، فزُيّن له أن "دولة ولو يف أريحا"كان قد أطلق يف مطلع السبعينات شعار 
حكاية مثل حكاية األمير يف . أريحا، هي ذاتها أريحا الدولة التي تمناها –صيغة غزة 

قصة بحيرة البجع مع ابنة الساحر، التي صورت له أنها حمبوبته التي غابت عنه بعد 
أن سحرها الساحر يف صورة بجعة، وجاء بابنته إىل حفل امللك مزينة بصورتها، 

. ب األمير يد ابنة الساحر، من دون أن يعرف أنه بذلك قد تسبب يف موت حمبوبتهفطل
  .وهكذا جازت ابنة الساحر على منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها أميرة األحالم

إنما أوردنا هذه املالحظة لنبين جانباً من أسلوب التفاوض اإلسرائيلي، حتى 
اوضون اإلسرائيليون يعرفون أنهم يف إطار ينتبه إليه أي مفاوض يف املستقبل؛ فاملف

أوالً، الظروف التي جتري فيها املفاوضات، : التفاوض يتعاملون مع ثالثة عناصر
فها مباراة بين هم، وثالثاً، املفاوضات ذاتها بوصوثانياً، األشخاص الذين يفاوضون

وكيفية روف، وقد تناولنا باإلشارة جانب الظ. ةطرفين يتصارعان على كسب املبارا
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ومن ورائهم  –اإلسرائيليين  وال يظنن أحد أن املفاوضين. إقحامها يف املفاوضات
. يعتبرون الظروف أمراً ساكناً ومعطى، بل هو أمر قابل ألن يخلق ويصور –أميركا 

، هو وضع وجدت فيه ١٩٩٣والوضع الذي كانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
لقلة اخلبرة يف الشؤون الدولية، مل تستطع إجراء الوقفة وصوالً ودفعاً وجذباً، لكنها 

  .املتأملة املتعمقة
يف التحليل إال لنشير أن " شخصية املفاوض"وليس من قصدنا أن ندخل عنصر 

املفاوض اإلسرائيلي يجد أمامه ملفًا كامالً يتضمن التحليل النفسي لذلك الشخص، 
اذ إىل شخصيته، ويجد يف جانبه ومكامن قوته وضعفه ووسائل التسلل إليه والنف

عالِماً نفسيًا يقدم له النصح والتوجيه، وذلك إىل جانب منطق احلجة الذي يُعامل به 
لكن القصد هنا هو تبيان أنه عندما يكون الطرف املفاوض شخصاً . بين املتفاوضين

وإن أزمة سيناء سنة . فإن مهمة االستهداف النفساين تصبح أقرب مناالً –واحداً 
، ١٩٩٣، وأزمة مفاوضات مدريد سنة ١٩٩١ – ١٩٩٠وأزمة اخلليج يف فترة  ١٩٦٧

قد استخدمت فيها جميع وسائل التركيز والتشويش واإلرباك لشخص واحد يتأبط 
ومن هنا ضرورة إقرار جماعية القيادة الفلسطينية، وتوسيع . املسؤوليات كلها

  .القاعدة التي ينطلق منها القرار
لسؤال االفتراضي الذي طرحناه، وهو ماذا يمكن أن تفعل نعود اآلن إىل ا

؟ إننا ال "إعالن املبادىء"إسرائيل بقدرتها على خلق استعصاء حاسم يف طريق تنفيذ 
نستبعد إطالقاً أن توقف إسرائيل عند ذاك كل اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ة التي كانت مدار البحث قبل وتنقل إعالن املبادىء إىل سطح جديد يعود به إىل النقط
". أوسلو"املفاوضات ثم جرت عليه املفاوضات حتى نقلتها منظمة التحرير إىل سطح 

تعلن إسرائيل تعذر التوصل إىل اتفاق مع . ومن اجلائز أن جتري األمور كما يأتي
، وتؤكد يف الوقت نفسه ثباتها على "إعالن املبادىء"منظمة التحرير بشأن تطبيق 

ومن ثم ال تلجأ إىل مفاوضات مع ). ومل ال؟ فهي ال حتتوي شيئاً(ملبادىء تطبيق ا
رجاالت الداخل، ألنها تعرف أنها لن جتد يف الداخل من يتفاوض معها، بل تلجأ إىل 

الفراغات التي تركها االتفاق، وهذا يغنيها عن  –كما تريد  –اإلدارة التشريعية، لتمأل 
فاألسهل لها واألفضل ألطماعها أن ترسمها، بدل  .الدخول يف مفاوضات بشأن احلدود

القدس : مفاوضات بشأن األمور الباقية وهذا يغنيها عن دخول. أن تتفاوض بشأنها
) أن القدس عاصمتنا بال منازع ويجب عدم تقسيمها" دير شبيغل"ذكر رابين لـِ (

هذا يغنيها عن دخول مفاوضات بشأن هيكلية اجمللس والصالحيات و. والالجئين
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ومن . ولن تعدم جزرات مهترئة تقدمها يف جممل السلة. اإلضافية التي قد تعطى إليه
ثم، وبعد أن تهدأ األمور، تبحث عمن يتعاونون معها يف إدارة الشرطة وإجراء 

ة إىل ضياع املصداقية وتعمل يف أثناء ذلك على إيصال املنظم... انتخابات، إلخ
وعلى الفلسطينيين يف املقابل أن . فتصيب بذلك قمة الهرم التنظيمي الفلسطيني

  .أداة ورمزاً لوحدة شعبهم يف الداخل واخلارج –يدركوا أهمية التمسك باملنظمة 
والقاعدة اخلامسة التي يقوم عليها املوقف اإلسرائيلي هي أن أميركا التي 

لية بين الدول العربية، وضرب قدمت من تسعير حرب أهقدمت إىل إسرائيل ما 
للتضامن العربي، وعزل للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وحجب 

لألموال عنها، وتضييق على الفلسطينيين يف الرزق واحلركة واالنتقال، وإخراجهم من 
عملية "اإلدارة لـ قد التزمت إلسرائيل أن تترك لها كامل... إلخ... مناطق يعملون فيها

وبالتايل، فإن إلسرائيل أن . ، وتؤمن لها التغطية، وتتستر على أفعالها كافة"السالم
  .تفسر أوراق أوسلو كيف تشاء، وحتركها بأي اجتاه تختار

  
  منظمة التحرير الفلسطينية موقف

مل يتسن ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها يف منتصب الستينات أن   
ومل تستطع أن . اتيجية، أو أن حتدد أهدافاً أو أفضليات أو أسبقيات أو مراحلتضع استر

العربية ستمضي يف حل  أن الدول –يف إثر قبول عبد الناصر مشروع روجرز  –تدرك 
كل بحسب مصلحتها، وبالشكل الذي تختاره، يف إطار  –مشكالتها مع إسرائيل 

. املنافرة، بين ما هو قومي وما هو قطرياملعادلة التي تطبقها كدولة يف املؤالفة، أو 
بل .. ومل تؤمن أي من الدول العربية موطىء قدم تبني عليه قوة حتارب بها إسرائيل

إنها عندما اتخذت من األردن قاعدة لالشتباك مع إسرائيل عبر النهر، وجدت أن ذلك 
أمنه،  الوضع يؤدي إىل ثنائية يف السلطة تتنافى مع سيادة األردن وسيطرته على

وتكررت املشكلة يف لبنان، حيث وجدت املنظمة . وتكشفه أمام إسرائيل وحلفائها
نفسها يف صراع مع السلطة اللبنانية، ومن ثم مع عناصر لبنانية، اعتبرت وجودها 

ووجدت نفسها، بعد أن عجزت الدولة اللبنانية عن . إخالالً بالتوازن اللبناين الداخلي
مع سوريا، التي رأت يف تهاوي السلطة واضطراب األمن السيطرة عليها، يف صراع 

ومن ثم جاءت إسرائيل بكامل قوتها . واستعار احلرب األهلية يف لبنان خطراً عليها
واشتبكت يف حرب مع املنظمة والقوى املؤيدة لها على أرض لبنان، وكانت هذه 

إلسرائيلي، لكن االشتباك الوحيد بين املنظمة والعدو ا –العظيمة حقاً  –املعركة 
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املنظمة مل تستطع حتويل اإلحباط اإلسرائيلي إىل نصر سياسي، وسرعان ما غطت 
  .أميركا على البلبلة اإلسرائيلية بخطوات بلغت ذروتها بإيقاد حرب أهلية عربية شاملة

ومن الناس مَن . من قبل املنظمة" جتاوزات"و" أخطاء"وقد كثرت األحاديث عن 
وأي عمل يخلو من . ال يد للمنظمة فيها" أقدار"مل تكن سوى  يقول إنها يف احلقيقة

األخطاء يف أية حال؟ ويف استطاعتنا القول إن ما حصلت عليه املنظمة يف إطار 
مفاوضات أوسلو ال يتناسب إطالقاً مع إجنازاتها يف إنهاك اخلصم وكشف الكثير من 

، وإفشال هجرة اليهود عيوبه ومكامن ضعفه، وحتويل هجرة اليهود إىل هجرة معاكسة
السوفيات، وخلخلة االقتصاد اإلسرائيلي، وسد املنافذ عليه، وتضييق اآلفاق 

 –ويرجع السبب يف ذلك إىل التقلب بين تفاوض يف واشنطن . املستقبلية إلسرائيل
بوفد آخر؛ بين تفاوض يف العلن وتفاوض يف السر،  –والتفاوض يف أوسلو  –بوفد 

هاز املفاوضة واستعجال القيادة الوصول إىل شيء ما، حتى مثلما يرجع إىل ضعف ج
أن رئيس املنظمة ذكر يف خطابه يف اجلامعة العربية، يف جمال التفاخر، أن من 

السرية يف أوسلو بَرَمَهُ بعجز الوفد الفلسطيني  األسباب التي جعلته يفتح املفاوضات
رين شهراً من املفاوض يف واشنطن عن الوصول إىل اتفاق بعد اثنين وعش

  .املفاوضات
ثم إن القوى واملؤهالت السياسية والفكرية الفلسطينية، التي عزلت لفترة 

 ندقية، هي مؤهالت كبيرة كان يجدرطويلة حتت شعار أن الثورة ملْك حلَمَلَة الب
. االعتماد عليها بعد أن انتقل العمل الفلسطيني من مرحلة العنف إىل مرحلة التفاوض

أوراق أوسلو تعجبنا لغياب تلك املؤهالت اخلبيرة بالقانون، وبالعالقات  وعندما قرأنا
ومن هنا جاءت املفاوضات . الدولية، وبالتدوين، وبنظرية املباراة، وبعلم النفس

مبنية على واقع املنظمة وانفرادية قرارها، ال على قدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته 
  .العظيمة

ويف . سطيني يجب أن يكون حريصاً على املنظمةلكن من املسلم به أن كل فل
فيه . اعتقادنا أن أوراق أوسلو هي عبارة عن طريق مسدود، أُحكم إغالق جميع منافذه

سهم يرشدك أن تذهب يف هذا االجتاه، فإذ  سرت فيه قابلك : إشارات كلها تمويهية
يف إطار أوراق وال نتوقع حدوث شيء .  حاجز، فَتُغَيِّر اجتاهك لتلقى حاجزاً غيره

  .وال بد يف رأينا من اخلروج من هذا اإلطار. أوسلو
وسنكتفي بإعطاء . إن املسألة مسألة قضية كبرى ومصير شعب وأرض وتراث

  .أمثلة ملا قد يمكن عمله للخروج من هذا املأزق
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عندما وقِّعت معاهدة ماستريخت إلنشاء االحتاد األوروبي، وظهرت معارضة 
دول األوروبية، مل تتردد حكومة الدانيمارك التي وقعت املعاهدة، للمعاهدة يف بعض ال

  .وحتى بريطانيا حصلت على تعديل لها. مثالً، يف إحالتها على استفتاء شعبي
وعندما مل يستطع احلكم يف لبنان بقيادة أمين اجلميل أن يقنع الشعب اللبناين 

) مايو(أيار  ١٧باسم اتفاقية باملعاهدة املنفردة التي عقدها مع إسرائيل، واملعروفة 
وقد حصلت تونس، بقيادة احلبيب بورقيبة، على . ، أسقطت تلك املعاهدة كليا١٩٨٣ً

استقاللها من فرنسا يف معاهدتين متواليتين، أسقطت ثانيتُهما األوىل، وتم ذلك يف 
  .غُضون عام واحد من الزمن

واسعة من  إن مؤشرات كثيرة قد أظهرت أن أوراق أوسلو حتظى بمعارضة
فإذا مل تعتبر قيادة املنظمة هذا . القاعدة الشعبية الفلسطينية يف الداخل واخلارج

استفتاء، فلتجرِ استفتاء، ولو يف إطار عينة مدروسة يشرف على وضعها خبراء 
خملصون صادقون، ولتلتزم بنتيجة هذا االستفتاء، وبذلك تكون قد أعادت إىل الصورة 

فإن هذا الشعب ديمقراطي ومؤمن بالنظام الديمقراطي، . الفلسطينية بهاء تفتقده
وال يضير زعيماً أن يستجلي إرادة . وليس من حق أحد أن ينفرد بالقرار يف مصيره

  .شعبه ويمتثل لها
إن ما جاء يف األخبار عن أن روسيا طلبت فتح مؤتمر جديد يف مدريد للقضية  

أن شعب فلسطين قد غُبن غبناً هائالً يف الفلسطينية يدل على أن ثمة إدراكاً بدأ يظهر ب
ونعتقد أن الدعوة إىل مؤتمر جديد لبدء املفاوضات جمدداً هو املطلب . أوراق أوسلو

ومن املطلوب من القيادة الفلسطينية أن تسير أمام . املنطقي لهذه اللحظة التاريخية
  .األحداث، ال أن تنتظر حدوثها وحتتار وترتبك إزاءها

 –يف اجلانب اإلسرائيلي  –طق املباراة يقضي وأدق، فإن منأوضح وبعبارة 
مع منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تؤمِّن قيام  "حمادثات"بأن تمضي إسرائيل يف 

يف جدول أعمال  –واألخير  –الشرطة الفلسطينية؛ فالشرطة هذه هي البند األول 
حصل اإلسرائيليون على . إسرائيل بالنسبة إىل تعاملها مع منظمة التحرير الفلسطينية

فإذا حصلوا عليه فستكون . وقد سبق أن أحملنا إليه، ومل يبق إال هذا –ما حصلوا عليه 
لكن مسألة إنشاء الشرطة يجب أن . تلك هي نقطة الفراق بينهم وبين املنظمة وقيادتها

تكون األخيرة يف جدول األعمال بالنسبة إىل اجلانب الفلسطيني؛ فمن الواضح أنها 
وقد سبق أن أعطينا . تختص بأمن إسرائيل، ال أمن الفلسطينيين أو أمن احلكم الذاتي

والسؤال اآلن هو  هل تنتظر املنظمة حتى تؤمِّن إلسرائيل قيام تلك . مثالً يبين ذلك
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الشرطة، أمالً بأنها إذا تنازلت هنا فوراء التنازل مكسب يلوح به وقد حتصل عليه، بل 
لن يبقى لها ما تعطيه؟ ولذا فإن منطق املباراة يقضي بأن إنها إذا أهملت هذه ف

  .إسرائيل ستنهي املباراة معها حاملا يتم لها إقامة الشرطة
  

  املديان املتوسط واألبعد، والعناصر اإلضافية

إعالن "لقد تركز بحثنا اآلن على جوانب املباراة اآلنية التي تدور حول حمور 
احلال اعتبارات أُخرى مؤثرة، ذات دور مهم يف لكن هنالك يف طبيعة ". املبادىء

  .وسنحاول اإلملام بها باختصار. حتريك األحداث
أوالً، إذا كان الفلسطينيون يواجهون وضعاً مستعصياً ال يستطيعون تبين 

إنْ يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الَقوْمَ . خمارجه، فإن إسرائيل تواجه وضعاً مستعصياً أيضاً
  ."ثْلُهُقَرْحٌ مِ

، التركيبة الديموغرافية للسكان القاطنين اآلن يف ومن أهم مظاهر هذا الوضع
فلسطين االنتدابية؛ فالزعماء اإلسرائيليون يشيرون دائماً إىل أن عدد السكان 

ومصطلح . الفلسطينيين يف الضفة والقطاع يبلغ أكثر من مليون وثمانمئة ألف نسمة
على اإلبهامات املقصودة التي يتعاملون بها حيال هذا هو من األمثلة " أكثر من"

بما يف ذلك سكان  –إذ إن الرقم احلقيقي لسكان الضفة والقطاع . الوضع السكاين
ومعنى ذلك أن هنالك ما . هو اآلن نحو مليونين وربع املليون نسمة –القدس الكبرى 

أكثر مما يقر ألف فلسطيني موجودون اآلن يف أراض فلسطينية  ٥٠٠ -ألف   ٤٠٠بين 
 (FAFO)" فافو"به اإلسرائيليون، فقد أظهرت دراسة دقيقة وعملية أجرتها مؤسسة 

من  النرويجية أن سكان الضفة والقطاع، بما يف ذلك سكان القدس الكبرى،
وذكرت الدراسة النرويجية أنه . نسمة ٢,٢٠٠,٠٠٠) ١٩٩٣سنة  (الفلسطينيين بلغوا 

ية واألوضاع الصحية، فإن هذا العدد سيتضاعف بموجب أي افتراض للخصوبة األنثو
" عرب إسرائيل"فإذا أضفنا . نسمة ٤,٥٠٠,٠٠٠تقريباً بعد عشرين عاماً، أي سيصبح 

نسمة، بموجب األقوال اإلسرائيلية، ولْنَُقل مليونا، وحسبنا لهم  ٩٠٠,٠٠٠البالغين 
بلغون، سنة نسبة التضاعف ذاتها، فإن الفلسطينيين داخل فلسطين االنتدابية سي

يف مقابل هؤالء، كم يهودياً سيبقى حتى ذلك . ، ستة ماليين ونصف املليون٢٠١٢

                                                            
   ١٤٠سورة آل عمران، اآلية.  
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احلين؟ وماذا سيكون شأن ثالثة ماليين فلسطيني مشردين اآلن خارج فلسطين، 
  سيصبحون بعد عشرين عاماً نحو ستة ماليين إنسان؟

ية تعزل شاهدنا أن إسرائيل تفكر يف هذا املوضوع من خالل فذلكات قانون
لكن كيف؟ يف  –يريد اإلسرائيليون تخفيف الوجود الفلسطيني : بين السكان واألرض

مقدم تصوراتهم أن يتبع الفلسطينيون املقيمون يف الضفة والقطاع، األردن من حيث 
لكن ماذا لو رفض األردن؟ وماذا لو رفض ). املتبادلة(اجلنسية واحلقوق السياسية 

جلنسية؟ وتالحظ يف هذا الصدد أن اإلسرائيليين أشاروا إىل الفلسطينيون أنفسهم هذه ا
كونفدرالية للمنطقة يذكرون أنها كونفدرالية بين إسرائيل واألردن وبينهما 

  .واإلشارة هنا إىل شعب بال أرض. الفلسطينيون
أخف "مع (إما التفريغ أو الترانسفير : ال يعود حينذاك مفر من أحد حلول ثالثة

، ربما بافتعال أحداث على غرار جمزرة احلرم )، كما يقولون"نناوجود فلسطيني بي
اإلبراهيمي، وعلى نطاق أكبر، أو حتى بافتعال حرب شاملة، وإما اخليار النظري 
الثاين، وهو إقامة دولة فلسطينية على جانب من أرض فلسطين، تكون متواصلة 

اسي اإلسرائيلي حتى وهذا أمر يرفضه الفكر السي. املساحة، وذات أهلية اقتصادية
 واخليار الثالث هو القبول بإقامة الدولة الديمقراطية املوحدة لكل فلسطين،. اآلن

وإلغاء األبارثيد والتمييز العنصري والفصل العنصري، على غرار ما يحدث اآلن يف 
لكن احللين الثاين والثالث ال يمكن حتقيقهما إال من خالل قرار أساسي . جنوب إفريقيا

وخطر يتخذه الشعب اإلسرائيلي والصهيونية العاملية، وهو القبول باندماج كبير 
يف املنطقة، كعنصر من عناصر التكوينة الديموغرافية  اليهود اإلسرائيليين بالسكان

لقد أوضح . آنذاك جتمّع دول بل جتمّع بشر" الشرق أوسطية"، فال تعود "الشرق األوسط"لـ
والشعب الفلسطيني . "أن هذا التصور غير وارد "دير شبيغل"رابين يف حديثه إىل 

معنى ذلك أن اليهود يف إسرائيل وخارجها ما ." يختلف عنا ديناً وحضارة وسياسة
زالوا بعيدين عن القرار احلاسم، الذي ال يستطيعون من دونه احلصول على سالم 

  .حقيقي ودائم
اد اإلسرائيلي ثم هنالك االستعصاء االقتصادي، الذي يتمثل يف كون االقتص  

مليار دوالر سنوياً، جملرد استمرار دوران الدوالب، على  ١٥يحتاج إىل ضخ ما يقارب 
ا أميرك من هبات املبلغ هذا ويأتي. مستوى معقول من العمالة والرفاه للسكان

وبعضها مؤجل كقروض، وبعضها مبطن كإعفاءات وأملانيا، بعضها معفى كمعونات 
دات دين، وبعضها سري، وحتاط املعلومات املتعلقة بها ضريبية، وبعضها مقنع كسن
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بالتكتم والتعتيم، شأنها شأن املعلومات احلقيقية املتعلقة بالسكان والهجرة الوافدة 
تشكل ) أي املعونات والسكان(التي تتناول هذين البندين  واملعاكسة، ألن املعلومات

يشير، مثالً، إىل عجز إسرائيل عن وثمة ما . املؤشر البارز جململ األوضاع اإلسرائيلية
استيعاب هجرة اليهود السوفيات، وتضعضع االقتصاد اإلسرائيلي إىل حد يقارب 

، وهو ما دفع أميركا إىل تقديم معونة استثنائية ١٩٩٣ – ١٩٩١االنهيار خالل الفترة 
بمقدار عشرة مليارات دوالر، حتت ستار قروض تضمنها اخلزينة ) طوارىء(وإضافية 

: وهذا احلادث يؤشر على أمرين). عربية –ناهيك بتسعير حرب عربية (ميركية األ
أولهما أن قدرة إسرائيل على استيعاب مهاجرين جدد قد هبطت إىل نقطة الصفر 

تقريباً، وثانيهما أن أزمات االقتصاد اإلسرائيلي ليس لها حلول داخلية أو حملية، وال 
ال خارجية يف اجلسم االقتصادي يمكن حلها بالتايل إال من خالل ضخ أمو

 وهذا أمر مفهوم ألن أي حل داخلي يتطلب انتهاج أساليب كالتي تتبعها. اإلسرائيلي
الدول الصناعية يف أوقات كسادها، ومنها تقليص العمالة تبعاً النخفاض الطلب على 

املنتوجات، أو من أجل تمكين املنشآت من تخفيض تكاليفها وحتسين قدراتها 
فإذا أضيفت إجراءات لكبح التضخم، مثل تخفيض عجز املوازنة، ورفع . يةالتنافس

وإذا اجتهت . نسبة الفائدة، فإن ذلك يعني فرض نظام من التقشف وتطويل أجل الركود
. يكخول الفردي والرفاه االستهالر احلقيقية إىل االنخفاض نقص املدمعدالت األجو

أن تصبر على وضع كهذا وقتاً طويالً، يف  واملهم يف األمر كله أن إسرائيل ال تستطيع
انتظار تغير اجتاه الريح وبدء التحرك الصعودي لالقتصاد، ألن البطالة وانخفاض 

وربما يدرك املسؤولون االقتصاديون اإلسرائيليون . األجور، يحثان الهجرة املعاكسة
. لييف قرارة أنفسهم أن الهجرة املعاكسة تشكل تخفيفاً للعبء االقتصادي احمل

وباختصار، فإن وضع إسرائيل االقتصادي أكثر حساسية وارتباطاً بتركيبها السكاين 
وهذا يشكل استعصاء حقيقياً سيصبح فتاكاً . من وضع االقتصاد يف أي بلد يف العامل

  .كلما قل تدفق األموال اخلارجية
". ءإعالن املبادى"باالقتصاد موقعاً بارزاً يف ورقة  وتأخذ البنود املتعلقة
أولها حماولة إلغاء املقاطعة العربية : يف عناوين ثالثة وتتجلى األهداف االقتصادية

ونذكر حماولة اندفع األوروبيون . إلسرائيل، حتى بقطع النظر عن تقدم عملية السالم
بها ملقايضة املقاطعة بتوقيف بناء املستوطنات، وفشلت، وحماولة جديدة قام بها 

رون براون إىل عدد من البالد العربية للحث على إلغاء وزير التجارة األميركي 
املقاطعة، ومطالبة يف الكونغرس األميركي بعدم بيع سالح من أية دولة تقاطع 



٩٥، ص )١٩٩٤ ءاتش( ١٧، العدد ٥المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تالاقم  
 

18 
 

وقبل ذلك كان القانون األميركي الذي جعل التعاون مع أجهزة املقاطعة . إسرائيل
املقاطعة ما زالت  لكن. العربية إلسرائيل جرماً جزائياً، وحذت أملانيا حذو أميركا

باقية، ولن تنفع إسرائيل فذلكات قانونية بشأنها ما دامت يف عداء مع العرب، كما 
وتتطلع إسرائيل ثانياً إىل مشاريع كبرى تمول عاملياً، من . أظهرت التجربة املصرية

من هذه املشاريع . خالل صندوق شرق أوسطي للتنمية يصبح فيما بعد بنكاً للتنمية
الغاز والنفط يصب يف غزة، وجممّع بتروكيماوي يف غزة، وقناة لتوليد  خط ألنابيب

، )بالطاقة النووية(الكهرباء بين غزة والبحر امليت، ومشاريع إقليمية لتحلية املياه 
وربما يف غزة أيضاً، ناهيك بمشاريع ربط شبكات الكهرباء وتوليدها، ومشاريع 

لك ثمة حديث عن منطقة للتجارة احلرة إىل جانب ذ. الطرق والسكك احلديدية وغيرها
واألردن، توسَّع الحقاً لتشمل مصر وسوريا ولبنان، " الفلسطينيين"بين إسرائيل و

ثم . ومشاريع مياه إقليمية، قد تشمل جر كمية من مياه النيل إىل النقب يف إسرائيل
ي ستوقع يف هنالك اجملال الثالث، الذي قد يتضح نتيجة التفاقية التجارة العاملية الت

لتجارة اخلدمات  أبريل املقبل، من خالل إتاحة احلرية/مراكش يف منتصف نيسان
، جتارة التكنولوجيا )التوكيالت التجارية؛ البنوك؛ شركات التأمين؛ فروع الشركات(
، وتطمح إسرائيل إىل ركوب موجتها لتصبح مركزاً مالياً وسياحياً )احلقوق الصناعية(

  .وللشركات األممية العاملة فيها وتكنولوجياً للمنطقة
الفصل بين  أجل من أوروبية لودو أميركا خالل من الدائب إسرائيل سعي لكن

السالم واحلاجات واألهداف واألماين اإلسرائيلية يف املنطقة يلقى شكاً قوياً حول 
ء، أو نياتها احلقيقية؛ فالسياسة اإلسرائيلية ال تقوم على مبدأ التبادل أو األخذ والعطا

أخذ شيء وترك شيء، وإنما تقوم على مبدأ أخذ كل شيء بال مقابل، ما دامت لديها 
  .القوة التي تمكنها من ذلك، وقد أمنت لها أميركا ذلك كله حتى اآلن

فهي قد . ثم إن إسرائيل تواجه استعصاء آخر يف تعاملها مع الشعب الفلسطيني
، بعد أن كانت تنكر "الن املبادىءإع"اعترفت أخيراً بوجود هذا الشعب، يف ورقة 

أياً كانت معاين هذه  –" متبادلة"و" مشروعة"واعترفت أيضاً بأن له حقوقاً . وجوده
فكري  "فراغ"لكن تعاملها مع الشعب الفلسطيني ما زال يعكس وجود  . املصطلحات

يهودي بالنسبة إىل هذا الشعب، يتجلى يف تعريف هذا الشعب وهويته، ويف كيفية 
ومما يذكر أن كلمة فلسطين قد حميت من (فالشعب معزول عن أرض فلسطين . ملتهمعا

وقبل ذلك، جنح اإلسرائيليون يف الفصل بين الشعوب ). القاموس اليهودي تماماً 
العربية والشعب الفلسطيني، من خالل تخويف تلك الشعوب من ناحية، ومن ناحية 
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للشعب الفلسطيني أو تعاطفها معه، أو أُخرى من خالل إيقاع أضرار بها لقاء تأييدها 
واملرحلة املقبلة تقوم على تفتيت هذا الشعب والعمل على . فتح جماالت العمل له

تسليط جزء منه على اجلزء اآلخر، مع حرمانه من أية مشاركة يف أي من األمور 
إعالن "فالصالحيات الست التي أبقيت له بموجب . احليوية التي تتشكل منها حياته

  .ال تغطي ولو جزءاً صغيراً من املساحة التي تتألف منها احلياة اليومية" بادىءامل
واجلانب اآلخر لهذه القضية هو تصور إسرائيل بأن السالم هو سالم مع الدول 

فهذه الدول ستوقع معها معاهدات صلح تُبقي لها . العربية ال مع الشعب الفلسطيني
طيني فال يملك كياناً وال سيادة، بل أُعطي أما الشعب الفلس. كياناتها وسياداتها

  .عناوين، وأسماء، وكلمات فارغة احملتوى
هل يمكن تصور سالم قائم على مثل هذا احملو التام للدور الفلسطيني وللشعب 

الفلسطيني، الذي ال يشك أحد يف مستواه العلمي وقدراته اإلدارية والتنظيمية، وعمق 
  وفيما أسسه لنفسه من دور ونفوذ وتأثير؟ تمسكه بهويته والتزامه برؤياه،

من اجلائز أن تكون اعتبارات كتلك التي أوجزناها فيما تقدم هي التي دفعت 
عملية "لكن من اجلائز أيضاً أن تكون ". عملية السالم"إسرائيل وأميركا إىل الشروع يف 

الكيان  متوطن يف(جمرد فترة ركود حتتاج إسرائيل إليها إلزالة خلل ضخم " السالم
ل سابق وقد ذكرنا يف مقا. طلع التسعيناتتبدى وتفشى جمددًا يف م) اإلسرائيلي ذاته

ولْنقُل أن هذه األعوام اخلمسة تنتهي . أنهم يقدرون احلاجة إىل خمسة أعوام لتصحيحه
ومن اجلائز أيضاً أن تكون إسرائيل بحاجة إىل هذه األعوام لبناء قدرات . ١٩٩٨سنة 

ن اجلائز أن تكون جمرد تغيير يف األسلوب للوصول إىل األهداف حربية جديدة، وم
ذاتها التي رسمتها الصهيونية العاملية، من خالل بذر الفتن واحلروب األهلية العربية 

  .الفلسطينية –الفلسطينية والعربية  –العربية والفلسطينية  –
". ة السالمعملي"لقد استطاعت إسرائيل وأميركا أن تدفعا األحداث حتت عنوان 

وانحسار التدخل . انتهاء احلرب الباردة"وقد أوجز رابين بعض أسباب جناحها، كـ
فقد أنهت أميركا يف "، من ناحية، ومن ناحية أُخرى "السوفياتي يف الشرق األوسط

ويعتقد اإلسرائيليون أيضاً أن تفرد إسرائيل ." حرب اخلليج مشكالت نحن يف غنى عنها
  .كان العامل احلاسم وراء تغيير املفاهيم العسكرية العربيةبالسالح النووي ربما 

مثل اخلطر اإلسالمي الذي "لكنهم ينظرون إىل خماطر تلوح يف أفق املستقبل 
والذي  ن،وتطور السالح الذري لدى العراق وإيرا... يهددنا ويقوى يوماً بعد يوم
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ي مكون من وإمكان قيام حتالف ثالث... حقيقة كبرى ٢٠٠٠سيصبح بحلول سنة 
  ."دمشق وطهران وبغداد

يبقى أن نتساءل عن تصور إسرائيل ملا قد يجري من أحداث يف حال توقف 
  .أو يف حال وقفها" عملية السالم"

: عندما سُئل رابين عما إذا كان فشل عملية السالم يعني احلرب ال حمالة، أجاب
لكنه ." السبعة املقبلةحمتمل، لكن ليس يف العام املقبل بل يف األعوام اخلمسة أو "

هي تقرير  ١٩٩٤أننا نقف اآلن على مفترق طرق، وسنة "أوضح يف الوقت نفسه 
  ."إما السالم وإما الدمار اجلماعي. املصير بالنسبة إلينا جميعاً

طبعاً يدخل هذا القول، للوهلة األوىل، يف إطار املفاوضات اجلارية اآلن، 
فإن رابين . ١٩٩٤هو معنى اإلشارة إىل سنة  وهذا. وخصوصاً مع سوريا، تخويفاً لها

، لكن الوعد مل يتحقق بسبب ١٩٩٣نفسه كان قد وعد بإنهاء املفاوضات خالل سنة 
، حين يكون ١٩٩٤واآلن فإنه نقل احلد الزماين إىل نهاية سنة . موقف ثابت لسوريا

  .موعد االنتخابات اإلسرائيلية قد بدأ يلوح يف األفق
أن يرقبوا بدقة ما  –جميع العرب، بجميع دولهم  –عرب ومع ذلك فإن على ال

  .يجري من أحداث بعد اآلن على أساس إدخال احتمال احلرب يف احلسبان
 –) االستباقية( ١٩٦٧وهو أحد أهم اخملططين حلرب سنة  –إن ما قاله رابين 

صورات، اإلسرائيلية، التي تشكل املستند لوضع الت" العقيدة االستراتيجية"يقع يف إطار 
وحتديد اخليارات، وحتويلها إىل خطط شمولية وظرفية، والعمل على تسيير األحداث 

  .بحيث تتوافق مع املواقف والفواصل املرسومة يف تلك اخلطط
ملبد بنذر مثل اخلطر اإلسالمي، ) أعوام مقبلة ٧ – ٥(األفق االستراتيجي 

وإمكان قيام حتالف ، ٢٠٠٠بحلول سنة ) وإيران(وتطوير سالح ذري لدى العراق 
 .سوري، وإمكان تواطؤ روسي خفي أو علني مع اجلانب العربي –عراقي  –إيراين 

هنالك أيضاً االستعصاء االقتصادي الذي سيتحدد مدى عمقه بعد كل شريحة من 
مليارات دوالر الذي التزمت أميركا به، والذي يكون قد أوشك على  ١٠شرائح قرض الـ 

ثم هنالك عامل الهجرة املعاكسة، وهنالك عامل والية ). مثالً ( ١٩٩٨النفاد سنة 
كلنتون التي توصل فيها اللوبي اإلسرائيلي إىل أعمق وأشمل وأسلس عالقة مع اإلدارة 

هذه كلها تشكل إطاراً لعناصر تتجمع ). ٢٠٠٠وإما سنة  ١٩٩٦إما سنة (األميركية 
إما ضربة استبقاية على فإما أن يكون سالم قد حتقق، و. ١٩٩٨كلها يف حدود سنة 
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، هو من باب االبتزاز النووي "الدمار اجلماعي"والكالم عن . ١٩٦٧غرار ضربة سنة 
  ).الشرق األوسط ومن هنا خشية إسرائيل من استقاللية روسيا بشأن أحداث(

، ١٩٦٧وربما تكون تلك الضربة آنذاك حاجة أميركية على غرار حرب سنة 
غالق قناة السويس لسد الطريق البحري األقرب، بين ا بحاجة إىل إحين كانت أميرك(

، أو على غرار حرب سنة )موانىء البحر األسود السوفياتية وموانىء فيتنام الشمالية
  .، لتحجيم القدرة العربية واتخاذ قواعد يف املناطق النفطية١٩٩١

هل انعقد إجماع يهودي على عملية السالم؟ "وثمة سؤال ال بد من طرحه وهو 
إن ما نشهده اآلن هو مسرحية فُرض حتت " اتخذ قرار أميركي بشأن السالم؟ وهل

من صنع  ادث احلرم اإلبراهيمي، فإنه يبدووإذا جاز لنا أن نفسر ح. شعار السالم
جانب يهودي قوي ومتغلغل، يعارض أي تقدم نحو السالم، وكل تقدم نحو السالم، 

من يهود أميركيين من اجلانب فاحلادث نفسه جاء يف إطار زيارة قام بها وفد 
املعارض لعملية السالم، وجذوره تمتد من إسرائيل إىل أميركا، وتتغلغل يف 

مؤسستيهما، ويبدو أنه موجّه ضد املفاوضات مع سوريا، أي حتى ضد مفهوم السالم 
وله  مدى قدرة هذا اجلانب على حسم األمر جلانبه، ١٩٩٤وستظهر سنة . بين الدول

  .تعهدت أميركا، بعدم التدخل يف مسار السالم، وتركه بأكمله ليهودها حظ وافر بعد أن
لو استمرت على مسارها احلايل، القائم من " عملية السالم"واقع احلال أن 

ناحية على إقامة سالم بين الدول، ومن ناحية ثانية على عزل الشعب الفلسطيني 
الثة على إثارة الفتن بين وتفتيته، وتفريغه، وتسليط بعضه على بعضه، ومن ناحية ث

العرب، ومن ناحية رابعة على ابتزاز مشاركة يف الثروات العربية وفتح أنبوب عاملي 
لتغذية إسرائيل باملال بدل االعتماد على األنبوب األميركي وحده، فإن هذه العملية 

أن امل بوال مفر يف اعتقادنا من أن يقبل يهود الع. ١٩٩٨ستنهار حتماً، حتى قبل سنة 
يم حضارية، وقيم خلقية وروحية، هوجودهم يف فلسطين قائماً على مفا يصبح

وتبادل يف األخذ والعطاء، واحترام للغير وحقوق الغير وقبول للصبغة التراثية 
ن يغير من حقيقة األشياء حمو اسم فلسطين، فل. لهذا العامل العربي اإلسالمي احلقيقية

الشرق "لن يغير من حقيقة األشياء حشر مصطلح و. ما دام الشعب الفلسطيني موجوداً
. بدل مصطلح العامل العربي واإلسالمي، ما دام سكانه وحضارته إسالميين" األوسط

ثم إن واقع احلال أن وجود إسرائيل قائم على السيوف، وال فارق بين أن تكون السيوف 
  .جارية بالدم أو تكون مغمدة وجاهزة، هي واأليدي التي تستعملها
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لية السالم تبدأ عندما تدرك اليهودية العاملية، والصهيونية العاملية، عم
وإسرائيل، وكل مؤيد لها، أن السالم هو سالم األحرار املتساوين، سالم املبادىء 

  .واألخالق، سالم احلق واحلقيقة
وحتى ذلك احلين، يجب أالّ يغيب عن بال العرب حقائق أساسية تشكل مبادىء 

أوالً إن إسرائيل كانت دائماً تلجأ : تيجية الصهيونية اإلسرائيلية، وهيثابتة يف االسترا
و جإىل شن حرب كلما الح أن االستعصاء الذي تواجهه قد أوشك على إحداث 

لى ك احلالة من باب كسب وقت، وتستير مستجد عوتعتبر احلرب يف تل". انهياري"
املستوى اخلطر الذي وصله،  ور هذا االستعصاء، وإىلولقد أحملنا إىل تط. وضع مسدود

ولنتذكر أن . واملستوى األخطر الذي سيتخذه خالل الفترة الباقية من هذا القرن
إسرائيل بها تشير إىل وضع حمكم  لكل املؤشرات التي تقاس" الطبيعية"التمديدات 

فإذا مل تظهر يف القريب العاجل مؤشرات سالم حقيقي، وال . ٢٠٠٠القتام بحلول سنة 
لنسبة إىل الشعب الفلسطيني، فإن تصريح رابين يجب أن يُعتبر من باب سيما با

  .التحضير حلرب مقبلة
وثالثاً، ". السالم"باحلديث عن " احلرب"وثانياً، إن إسرائيل كانت دائماً تمهد لـ

التي  ١٩٧٣بعد حرب سنة  –وقد أضيف إىل هذا املبدأ ". مفاجأة"و" استباق"إن احلرب 
التيقن "أضيف إليه مبدأ  –ها عنصري االستباق واملفاجأة حققت مصر وسوريا في

  ■. من أن العرب لن تتاح لهم فرصة أُخرى يف هذا اجملال" التام
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