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ناقشت في مقال سابق منطلقات إسرائيل إلنجاز سالم حسب تعريفها مع العرب وأوضحت             

ذ العرب  في نهايته أنها تعمل حقيقة على إركاع العرب واستسالمهم وليس على تبادلية يمكن أن ينق              
وقلت أن المسألة تتطلب بطال استسالميا عربيـا وشـككت فـي            . من خاللها بعض ماء وجوههم    

ولهذا أضفت بأن إسرائيل تعمل على اتباع سياسات قد تؤدي فـي النهايـة إلـى                . إمكانية نجاحه 
 .67/أحصر النقاش هنا فـي األرض المحتلـة       . غاياتها المطلوبة وذلك بدعم من الواليات المتحدة      

ناقش في هذا المقال الخطوات التي تتخذها إسرائيل وما تسانده به أمريكا من أجل إقامـة                أ 
. سالم تحصل فيه إسرائيل على ما تريد ويحصل العرب على بعض المال يرضون فيه شـهواتهم               

 :يمكن تلخيص هذه الخطوات بما يلي
طي مـع المشـروع      إنشاء حلقات من المثقفين والمفكرين واألدباء المستعدين للتعا        :أوال

اإلسرائيلي من خالل الواليات المتحدة وتحقيق استقرار يقوم على القبول التام بإسرائيل كجـزء ال               
يتجزأ من المنطقة لها الحق في العيش بسالم وأمان وإقامة عالقات طبيعيـة مـع دول الجـوار                  

ت المتحـدة ألن    بدأ العمل نحو هذه الغاية منذ السبعينات واسـتطاعت الواليـا          . وشعوب المنطقة 
تستقطب بعض المثقفين خاصة من أساتذة الجامعات وحملة الشهادات العلمية العليـا فـي حقـول         
االقتصاد والسياسة واالجتماع والفلسفة من خالل الندوات والدورات والمنح البحثية والمـؤتمرات            

 67/حتلـة ثم انتقل االستقطاب خطوة نحو تمويل أبحاث علميـة خاصـة باألراضـي الم        . العلمية
لكن األمور تطورت إلى درجـة تمويـل مراكـز          . 1948وبالفلسطينيين تحت االحتالل منذ عام      

 .مختلفة تعني بنشاطات مختلفة وبالتعاون مع األوروبيين
في األرض المحتلة اآلن مراكز كثيرة ممولة غربيا وتعني بشؤون الديمقراطية وحقـوق             

دم خدمات عامة بسيطة للشعب الفلسطيني لكنهـا تقـدم          إنها تق . اإلنسان والمرأة والسالم واإلعالم   
 :كيف؟ ألخص فيما يلي. الخدمات األكبر للسياسة األمريكية وإسرائيل

الترويج للقيم السياسية واالجتماعية الغربية بخاصة قيم الفرديـة والتحرريـة            - أ
 .ووضع الفكر الغربي فوق كل فكر

جاوزها على اعتبار أنهـا رمـز       التقليل من أهمية القيم العربية اإلسالمية أو ت        - ب
 .التخلف

التأكيد على أن الهم األكبر للناس هـو الوضـع االقتصـادي، وأن تحسـين                - ت
الظروف المادية عبارة عن القيمة العليا فـي العـالم اآلن وأن الصـراعات              

أي أن الهموم خاصة وليست عامة وعلى كل فرد أو مجموعة           . اقتصادية فقط 
 .المهم أكل الخبز والبحث عن اللذة. القتصادية فقطأو دولة أن تهتم بالقضايا ا

العزوف عن مناقشة قضايا العزة والكرامة والشموخ القومي على اعتبار أنها             - ث
يؤدي التمسـك   . أصبحت قيما بالية ال قيمة لها وال يتمسك بها إال المتشنجون          

 .بهذه القضايا إلى ظهور المشاحنات والمنافسات القاتلة والصراعات



نحن أيناء اليوم وعلينا التركيز على      . خ شيء من الماضي ويجب تجاوزه     التاري - ج
علينا التركيز على حل المشـاكل      . حل مشاكلنا القائمة دون أي عمق تاريخي      

 .بأسلوب عملي ينفصل عن التأثيرات العاطفية واالنتمائية
التطبيع مع اليهود على اعتبار أنهم بشر مثلنا، واعتبار إسرائيل دولـة يمكـن          - ح

ولهذا يعملون على االلتقاء مع الصهاينة فـي نشـاطات علميـة    . لتفاهم معها ا
واجتماعية  وثقافية وسياسية، ويرتبون لقاءات مع آخرين خـارج دوائـرهم            

 .وذلك لتوسيع دائرة المطبعين
السخرية من الثوابت الفلسطينية بخاصة عودة الالجئين على اعتبار أنها درب            - خ

 .اقعية بصلةمن دروب الخيال وال تمت للو
الترويج لهيمنة الواليات المتحدة وعدم إمكانية القفز عـن إرادتهـا أو اتبـاع               -  د

 .سياسة مستقلة عنها
  وحتى يكون بمقدور هؤالء المثقفين القيام بالدور المطلوب فإن األموال متـوفرة لـديهم              

رواتبهم عاليـة جـدا، ويحصـلون علـى         . ويحظون بدعم مالي أمريكي وأوروبي كبير     
وهم كثيرو السفر والتجوال والمواظبة علـى       . ازات مالية إضافية عالوة على الراتب     امتي

ال شك أن بعض ما يقومون بـه مـن          . حضور ورش العمل والمؤتمرات العلمية المختلفة     
نشاطات يعود بفائدة على الشعب الفلسطيني مثل تفهم الوضع التاريخي غير المريح للمرأة             

حترام آراء اآلخرين، لكن الهدف يبقـى أبعـد مـن هـذه             وفتح الطرق الزراعية وتعلم ا    
النشاطات وهو تحويل انتباه الشعب الفلسطيني عن القضايا الملحة والحيوية إلـى قضـايا              

 .مجتمعات مستقرة ال تعاني من مأساة االحتالل والتشريد
انتشرت هذه المراكز بصورة كبيرة وواسعة وأصبح لديها عدد كبيرمن الموظفين،            
ومـن  . ن أعداد أخرى تتطلع نحو الحصول على عمل لديها بسبب رواتبها العالية  فضال ع 

المالحظ أن هذه المراكز ال تؤمن تماما بالديمقراطية وحقـوق اإلنسـان مـن حيـث أن                 
. التوظيف فيها يقوم على أبعاد شخصية أكثر منها مهنية، وهناك استغالل مادي للعـاملين             

عوبة في الحصول على عمل، ويتم االنتقاص مـن         فمثال، تجد فتاة ترتدي غطاء رأس ص      
 .أجر العاملين

 ربط الفلسطينيين اقتصاديا بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي وذلك لكـبح محـاوالت الثـورة أو               :ثانيا
ط فتحت إسرائيل أبواب العمل في مصـانعها ومزارعهـا وضـيقت النشـا            . المقاومة المتواصلة 

وقد ازداد عدد العمال الفلسـطينيين فـي        .  بهدف تقنية العمل   67/االقتصادي في األرض المحتلة   
يعني هذا أن قرابة سبعمائة وخمسين ألف نسمة أخذت         . إسرائيل حتى تجاوز المائة والعشرين ألفا     

دي هذا فضال عن أن الكثير من النشاط االقتصـا        . تعتمد على العمل في إسرائيل لجني لقمة الخبز       
لم يكن بمقدور التجار والصناع     . العام للفلسطينيين أخذ يربط بإسرائيل وباألخص النشاط التجاري       

أن يشقوا طريقهم بدون التعامل التجاري مع إسرائيل، وحتى أن الفالحين لم يكن بمقدورهم تحقيق               
 .أرباح جيدة بدون التسويق في إسرائيل

. جويـع وعـدم اإلثـراء     ة تقوم على عدم الت    اعتمدت إسرائيل عبر السنين سياسة اقتصادي      
وضعن خطا اقتصاديا أسفل عملت على عدم هبوط الدخل الفلسطيني دونه، وخطا أعلـى منعـت                

ذلك ألن التخطي إلى األسفل قد يقود إلى ثورة الجوع، والتخطي إلى األعلى قد              . ادخل من تجاوزه  
ستقرار اقتصادي  ولهذا أبقت الناس ضمن أرجوحة البندول دون ا       . يقود إلى ثورة البحث عن الذات     

 .وأشعرتهم بعدم االطمئنان



هدفت أموال الصمود التي تم تخصيصها من قبل القمة العربية إلى تصحيح بعض الوضع               
االقتصادي وإشعار الناس بنوع من الطمأنينة المعيشية، إال أن الفساد الذي مارسته منظمة التحرير              

.  منها من لم يكونوا بحاجة إلى اسـتفادة        واألردن في صرف األموال حول المال إلى نقمة استفاد        
وقد أدت أموال الصمود إلى تدني الثقة بالدعم الخارجي ونبهت الكثيرين أن الفساد طريق مشروع               

 .في تسيير المصالح الشخصية
أبقت إسرائيل الناس تحت ضغط إرهابي مستمر عبر السـنوات          .  اإلرهاب المستمر  :ثالثا 

مارست القتـل   . ي تضمنت مختلف أنواع العقاب الجماعي والفردي      من خالل سياساتها القمعية الت    
واالعتقال والتعذيب واإلقامات الجبرية وتعطيل المصالح والمنع من السفر ومنع التجول وإغـالق             

حاولت تعزيز مشاعر الخوف لـدى الفلسـطينيين باسـتمرار          . المحال والطرد من الوظيفة، الخ    
ا استطاعت أن تكبح طموح الكثير من الناس وحولتهم إلـى       وال شك أنه  . وتعزيز صورتها المخيفة  

 .متفرجين يرفضون المشاركة في النشاطات العامة
عمدت إسرائيل إلى تجنيد عمالء لها بكثافـة        .  االختراقات األمنية السرية والعلنية    :رابعا 

فاصيل العمـل   منهم العلنيين لكي يشكلوا رموزا اجتماعية للخيانة ومنهم السريين لكي يقفوا على ت            
استعانت إسرائيل بوجهاء وأناس عاديين ليكونوا حلقات وصل بـين إدارتهـا            . السري الفلسطيني 

وقد كان لهؤالء األثر الكبير في التـأثير سـلبا علـى            . وبين جمهور الناس لقاء امتيازات خاصة     
 يشـاءون   تُرك هؤالء يهيمون ويفعلون كما    . معنويات الناس بسبب صلفهم وعدم شعورهم بالتهديد      

 . ولم يتم التعرض لهم من قبل الفصائل الفلسطينية إال في حاالت نادرة
أما العمالء المخفيون فكان خطرهم كبيرا إلى درجة إفشال العمل المقـاوم فـي األرض                
لم يكن من الصعب على إسرائيل أن تتبع الخاليا العسكرية والمقاومة وتطلع بالتفصـيل              . المحتلة

والوقت المناسب عـادة هـو قبيـل        .  وأن تنقض عليها في الوقت المناسب      على مختلف نشاطاتها  
أنهك هذا االختراق الراغبين في المقاومة ودحرهم إلى زوايا اإلحباط والمرارة والتفكيـر             . التنفيذ

وامتد هذا التأثير إلى مختلـف      . الجاد بعدم االنخراط بأي عمل مقاوم والقبول بما تطرحه إسرائيل         
ة التي أخذت تعظم قدرات إسرائيل االستخبارية وتضفي عليها هالة مـن المنعـة              األوساط الشعبي 
 .واألخطبوطبة

ولوحظ في ذات الوقت عدم اكتراث منظمة التحرير والفصائل عموما بهذه الظاهرة حتى              
من المعروف أن هذا االستفحال ما زال قائمـا         . شعر العمالء والجواسيس بأمن وسالم واستفحلوا     

بل على العكس، يرى كثيرون أن عـددا        . الفلسطينية لم تطور برنامجا للسيطرة عليه     وأن السلطة   
ومن المعروف أن االتفاقات مع إسرائيل تحمـي        . من المشكوك بهم أمنيا يتمتعون بمواقع سلطوية      

 .  الجواسيس وتطالب السلطة بمالحقة المجاهدين والمناضلين
متحدة إلبقاء مستوى الـدعم العربـي        الضغط على العرب من خالل الواليات ال       :خامسا

قدم العرب دعما ماليا عبر السـنوات لكنـه فـي           . ضمن الدراهم وضمن التصريحات اإلعالمية    
لكن األهم من ذلك هـو  . الحقيقة لم يكن مراقبا وذهب أغلبه هباء محققا إساءات للشعب الفلسطيني    

مة العربية ككل ويكفـرون لـيس       اجترار العرب لكالم ممجوج جعل الفلسطينيين يفقدون الثقة باأل        
صب هذا ضمن هدف خلق شـعور باليـأس فـي الصـفوف             . بالحكام فقط وإنما بالشعوب أيضا    

الفلسطينية مما يدفع نحو البحث عن حل فلسطيني غير عربي وغيـر تـاريخي ضـمن الرؤيـة                  
 .اإلسرائيلية، الشيء الذي تم في أوسلو

من المعروف أن الفساد في صفوف      . ذاتي الفساد الذي غرقت فيه سلطة الحكم ال       :سادسا 
منظمة التحرير كان واسعا، لكن األمريكيين واإلسرائيليين حاولوا استغالله وتطويره مـع قـدوم              



فتحـت  . السلطة بهدف تمزيق النسيج االجتماعي الفلسطيني ومعه النسيجين السياسـي والـوطني           
 بحيث اهتز الوضع الفلسطيني بصورة      أمريكا وإسرائيل المجال أما الفساد اإلداري ونهب األموال       

خطيرة جدا إلى درجة أن عبارة تفضيل االحتالل الصهيوني على سلطة فلسطينية أخذت تُسمع في               
 .  الشارع

 الفساد في فلسطين ليس بريئا وال هو ناجم عن جهل إداري أو استهتار وإنما عبارة عـن                
لم يكن من الممكـن اسـتقطاب   . رموزهاسياسة ممنهجة وتهدف إلى حشد الدعم التفاقات أوسلو و  

تأييد ذي قيمة لالتفاقيات مع إسرائيل بدون إغراءات مادية مما يعني خلق الكثير مـن الوظـائف                 
غير الضرورية وفتح أبواب الخزائن للناهبين وتسـهيل األعمـال التجاريـة وأعمـال الرشـوة                

 التصرف بأموالها وأمـوال     ولهذا صمتت الواليات المتحدة عن سوء     . والحصول على االمتيازات  
 .الدول المانحة وعمدت إسرائيل إلى إخفاء األرقام

جنبا إلى جنب الفساد فتحت إسرائيل أبواب متنزهاتها وأماكن الترفيه أمـام العديـد مـن                 
ونحـن نعـرف فـي      . الفلسطينيين ليمارسوا ما ال يستطيعون ممارسته في الصفة الغربية وغزة         

وطبعا الهدف  . المخابرات اإلسرائيلية هذه المواقع لإلسقاط والتجنيد     األرض المحتلة كيف تستخدم     
أي أن اإلجـراءات    . النهائي هو صنع قيادات فلسطينية تتقن معسول الكـالم وتـتقن االستسـالم            

اإلسرائيلية لم تكن إسرائيلية بحتة وإنما هناك أدلة كثيرة أن جهات فلسطينية متورطة فـي صـنع           
 .زل والقبول باألمر الواقعاألسباب التي تبرر التنا

لكن االنتفاضة أتت لتفسد الكثير من الخطـط واإلجـراءات اإلسـرائيلية، ولتفسـد كـل                 
والمشهد اآلن هو عبارة عن لي أذرع بين اإلسرائيليين ومعاونيهم من جهة            . االتفاقيات مع إسرائيل  

دريجيا لصـالح التـاريخ     وأنا أرى أن الكفة ترجح ت     . وبين المقاومين الفلسطينيين من جهة أخرى     
 .  والدين والحضارة واإلنسان العربي


