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  48وثائق عرب 

  
  حديث صحايف للعضو العربي يف الكنيست

  اإلسرائيلي، عزمي بشارة، بشأن تطورات االنتفاضة
  ]مقتطفات[ *.2001سبتمبر /أيلول 11بعد حوادث 

  
  

  إىل أي مدى يمكن أن يذهب شارون يف حربه على الفلسطينيين، بل إىل أي مدى يمكنه الذهاب؟: س
ســـالم، ولكنهـــا اســـتراتيجيا  بـــالطبع اســـتراتيجيا نســـميها أنال يمكـــن شـــارون يعمـــل ضـــمن اســـتراتيجيا : ج

هــي حماولــة  األوىلالسياســية العامــة، هــو يعمــل علــى حلقتــين  رؤيتــهسياسـية، ويمكــن أن نســميها تكتيكــاً ينســجم مــع 
جنــدة املفاوضــات، يعمــل علــى احللقــة الثانيــة التــي هــي حماولــة تغييــر أ إفشــالإفشــال املفاوضــات، وإذا مل يــنجح يف 

منهكــاً إىل الدرجــة التــي يــنجح فيهــا شــارون يف تغييــر  املفاوضــات، بحيــث يــأتي الطــرف الفلســطيني إىل املفاوضــات
مـن قضـايا القـدس واملسـتوطنات والالجئـين واحلـدود، وهـي قضـايا لـيس لـدى شـارون أي إجابـة  أجندة املفاوضـات

هـذا . عامـاً 15إىل  10، هدنـة لفتـرة طويلـة مـن إسـرائيليةانتشـار  إعـادةيرافقهـا  األمـدالهدنة طويلـة  أجندةعليها، إىل 
، ولكـن يف نهايـة املطـاف فقـط، وبعـد هدنـة فلسـطينيةهو توجـه شـارون ملـا يسـميه كيانـاً سياسـياً فلسـطينياً أو دولـة 

حــدة، هــذه السياسـة فهــو يعتمــد علــى أساسـين ال ثالــث لهمــا وهمــا أوالً العالقـة مــع الواليــات املت وإلجنــاحطويلـة جــداً، 
ملتفـة حـول احلكومـة،  اإلسـرائيلييف اجملتمـع  األساسـيةوثانياً حكومة الوحـدة الوطنيـة، أي احلفـاظ علـى القطاعـات 

. تعــارض سياســتهبحيــث ال يقــع مــرة أُخــرى يف خطــأ لبنــان، وال تكــون ثمــة قطاعــات جديــة يف اجملتمــع اإلســرائيلي 
بـذلك الواليـات املتحـدة ومـن النار مرضياً  إطالقوقف  أعلن ، اتضح عندمااألميركي اإليقاع، أي مسايرة األول األمر

ماعية على الشعب دون االلتزام به يف الوقت نفسه، ومستمراً يف سياسة االغتياالت، وقمع االنتفاضة والعقوبات اجل
الفرصـة بعـد  ثـم انتهـز. ه انتقـاداً أميركيـاً ولكنـه ال يسـمع إدانـة أميركيـةذهـب إىل احلـد الـذي يسـمع بـوهـو . الفلسطيني

، وخاصــة بعــد انتهــاء الواليــات املتحــدة مــن مهماتهــا احلربيــة يف أفغانســتان تقريبــاً، وذهــب إىل ]ســبتمبر[أيلــول  11
واشــنطن ليجتمــع ببــوش يف هــذه الفتــرة حتديــداً، ويأخــذ عمليــاً ضــوءاً أخضــر، يف قمــة الصــلف والعنجهيــة األميركيــة 

  .لينطلق نحو إنهاك واستنزاف السلطة الفلسطينية تماماًجتاه املنطقة والشعوب العربية واإلسالمية، 
.....]..[  

  
، نالحــظ انقالبــاً يف خطــاب الســلطة وإرباكــات يف حــال ]ســبتمبر[بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن أيلــول : س

هـل فعـالً بتنـا حمكـومين لنظـرة العـامل لإلرهـاب، وخاصـة الواليـات املتحـدة؟ وهـل يجـد قـرار . االنتفاضـة ووحـدتها
  ومة اإلسرائيلية اعتبار السلطة كياناً مؤيداً لإلرهاب مناخاً عاملياً مواتياً؟احلك

غيّــر الكثيــر يف هــذا العــامل، وربمــا جيلنــا بأســره ســيبقى ] ســبتمبر[ ال شــك يف أن احلــادي عشــر مــن أيلــول: ج
. وحـدة كـان قبـل ذلـكال يمكن جتاهل ما حصل، ولكن غيـاب االسـتراتيجيا امل .]سبتمبر[أيلول  11أسيراً ملا جرى يف 

دعنـا . هناك نقاش مهم يجب أن جنريه يف الساحتين الفلسطينية والعربية، وربما إنني شخصياً مل أقل ذلـك مـن قبـل
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ربما ما جرى كثف نزعات سياسية قائمة يف أوروبا والواليات املتحدة وإسـرائيل، املشـكلة  ،]سبتمبر[أيلول  11من 
بل كثفتها، مثالً هل العمليات ضد املدنيين هي ضـمن اسـتراتيجيا االنتفاضـة،  ]سبتمبر[أيلول  11مل تخلقها أحداث 

بصــرف النظــر عــن املشــروعية وتصــح مناقشــته بــدون إرهــاب فكــري،  ]ســبتمبر[أيلــول  11هــذا ســؤال كــان قائمــاً قبــل 
لوسـطى الـذي عـرض للقصـف عـن رأي ابـن الطبقـة اتالستهداف املدنيين، وقد يختلف رأي ابن اخمليم الـذي  األخالقية

 وأخالقيـــةصـــرف النظـــر عـــن االخـــتالف يف مشـــروعية وب. أخالقيـــة، يختلـــف النـــاس حـــول ذلـــكيســـمح لنفســـه بأحكـــام 
هــل كــل شــيء مشــروع مفيــد؟ أال يصــح أن نتنــاقش علــى اســتراتيجيات موحــدة، : اســتهداف املــدنيين، الســؤال األهــم هــو

 إذابها، هذا النقاش يصبح لـه معنـى  ونوعاً آخر قد يضريا مثالً إن نوعاً معيناً من األعمال قد يخدم هذه االستراتيج
، بتحقيــق دولــة مســتقلة وعاصــمتها القــدس، جنــاز مــثالً بــدحر االحــتاللهنــاك نيــة لتحقيــق انتصــار، لتحقيــق إكانــت 

مـاذا يخـدم هـذه االسـتراتيجيا ومـا الـذي : أل السـؤالجئين، من لديه النية لالنتصار يسوحتقيق حل عادل لقضية الال
بـدل أن يقسـم  األعمـال، هنـاك نمـط معـين مـن ]سـبتمبر[أيلـول  11 يخدمها، هذا السـؤال مل ينـاقش بشـكل جـدي قبـل ال

والغضـب والنقمـة " فشة اخللق"كما فعلت املقاومة اللبنانية، يوحد ذلك اجملتمع، أريد أن أجتاوز  اإلسرائيلياجملتمع 
إذا تـم االتفـاق عليهـا، بـأن ذلـك ال ينسـجم مـع االسـتراتيجيا  مـن منطلـق نفـس االسـتراتيجيا، اإلخـوةواملرارة وأنـاقش 

ملثــــل هــــذا الســــؤال، واالســــتراتيجيا املشــــتركة ال تــــتم  أســــاسذا غابــــت االســــتراتيجيا املشــــتركة فــــال ا إاملشــــتركة، أمّــــ
عن أنـاس يتناقشـون مـن منطلـق أنهـم خلـف نفـس اجلانـب مـن املتـراس يف مواجهـة  ثأحتد .باالعتقاالت، بل باحلوار

  .االحتالل، وهذا ما يسمح بقيام حوار جدي وليس اعتقاالت
  

  هذه مسؤولية من؟: س
التفـرد يف "هناك تهمة فلسطينية عمرها من عمر منظمة التحرير، وهي تهمـة . مسؤولية اجلميع بال شك: ج
جـب أن يـتم، وأنـا ترى هل يجوز ملن يوجه التهمة أن يتفرد يف اتخاذ القرار، حول نمـط النضـال الـذي ي" .اتخاذ القرار

ال أجزم حول هذا النمط أو ذلك، إنما أقـول ال يصـح لشـعب بهـذه اجلاهزيـة النضـالية وهـذه البطولـة وهـذه القـدرة علـى 
الشـعوب . األمـر أو ذاكا حول هذا وال أقول قيادة، ولو اختلفت بينهالصمود أن يبقى بال استراتيجيا حتددها قيادات، 

 أيلـول 11هـذه فرصـة تاريخيـة، حتـى  والتضحيات والنضال، االستعدادية للصمود ليست دائماً على هذه الدرجة من
ذلــك يمثــل  نإقلنــا يف حينهــا . اعتبرهــا فشــة خلــق وضــربة لهيبــة الواليــات املتحــدة ومــا إىل ذلــك مــن هنــاك] ســبتمبر[

دة هــــي األقــــوى فقــــداناً للمعنــــى وبهــــذه األســــاليب العبثيــــة ال يمكــــن للضــــعف أن يتحــــول إىل قــــوة، والواليــــات املتحــــ
النقـاش فائضـاً علـى احلاجـة، وستفرض إرادتها، كما ناقشنا أخالقية هذا العمل مع أن بعض الناس يعتبـر مثـل هـذا 

عتقـــد أنـــه يف غايـــة األهميـــة لتحديـــد أخالقيـــة شـــعوبنا وجمتمعاتنـــا علـــى املـــدى البعيـــد، وأي نمـــط مـــن اإلنســـان وأنـــا أ
  .واجملتمعات نريد

مطــاً جديــداً علــى العــامل هــو انقســامه إىل إرهــاب ومكافحــة إرهــاب، ولــيس إىل فــرض ن] ســبتمبر[أيلــول  11  
  .شعوب حتت االحتاللوخرى فقيرة، دول حمتلة شعوب ودول غنية وأُ

.....]..[  
  
  

 



 

 
 

  

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
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