
 مقاربة نتانياهو التفاوضية

 عبد الستار قاسم

: ني وهيأعلن نتانياهو عن مسارب المفاوضات التي يود التركيز عليها مع الجانب الفلسطي
لم يفصح عن مالمح المسرب السياسي، لكنه لمس على الجانبين . ديالسياسي واألمني واالقتصا

ف المعيشية للناس في األرض االقتصادي واألمني وأبدى حرصه على ضرورة تحسين الظرو
 ، التنسيق األمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وفق رؤية دايتون رفع مستوى، وعلى67/المحتلة

 .المنسق األمني األمريكي

هو التفاوضية، ال بد بداية من العودة إلى أفكاره انياحتى يكون باإلمكان اإلحاطة بفلسفة نت
يقول نتنياهو .  وحول الفلسطينيين وما يجب أن يترتب عليهمالمنشورة حول إسرائيل ومستقبلها،

 إن إسرائيل قد مكان تحت الشمسفي عدد من أعماله المنشورة بخاصة في كتابه المعنون 
ها الحركة الصهيونية من المساحة التي كانت قد طالبت ب% 15 على حوالي 1948حصلت عام 

من أرض % 85لعرب ما يزالون يحتلون أمام عصبة األمم، وهذه نسبة بسيطة، وتعني أن ا
 ب سوريا الصغرى، والجزءتشمل هذه النسبة جزءا كبيرا من لبنان، وجنوب غر. (إسرائيل

من المساحة % 5 1967ويضيف بأن إسرائيل استعادت عام ) الغربي من شرقي األردن
ثناء رائيل أمين على أرض إسأما بالنسبة للشعب العربي فيرى بأن العرب كانوا قي. المطلوبة

إلى  اوتشتتهم في بقاع األرض، واآلن وقد عاد اليهود فإن على العرب أن يحزموا أمتعتهم ويعود
 .موطنهم األصلي، مع الشكر لهم على حراسة األرض

كرئيس وزراء، ال يستطيع نتنياهو أن يقول هذا الكالم، أو أن يتبناه كجزء علني من سياسة 
لكنه بإمكانه السعي نحو تحقيقه .  القائم بمختلف تعقيداتهحكومته وذلك بسبب الوضع الدولي

 وهكذا فعلت كل .بأساليب ووسائل متعددة، ودون التوقف عن الحديث عن السالم ومحاسنه ومفاتنه
 حتى اآلن، على الرغم من االختالف بين رئيس 1948حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عام 
 .وزراء وآخر من ناحية التعبير اللفظي

من الناحية السياسية، ال يؤمن نتنياهو بتاتا بإقامة دولة فلسطينية على الضفة وغزة، وال يؤمن 
ما يفكر به نتنياهو هو إقامة هيكل إداري فلسطيني، وفق . بإقامة كيان سياسي مهما كان تواضعه

) نيوليس للشعب الفلسطسي( الشؤون اليومية للفلسطينيين على جابوتنسكي، يرعىرؤية مثله األ
. ودون أن تكون بيده صالحيات تطوير المؤسسات اإلدارية أو تغيير طريقة عملها وأساليب أدائها

أي أنه ينظر إلى الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على أنهم طارئون، ويجب التعامل معهم 
 .على أسس فردية، وهدف الواحد منهم فقط البحث عن لقمة الخبز

على المسائل االقتصادية المعيشية للشعب الفلسطيني بطريقة تجعل وعليه، هل باإلمكان التركيز 
سيعمل بجد في هذا بالنسبة لنتنياهو باإليجاب، وهو األبعاد السياسية خارج االهتمام؟ اإلجابة 



ظروف المعيشية للناس، وقلب ثقافتهم بحيث تصبح المسائل فلسفته تقول بأن تحسين ال. االتجاه
مات السياسية على االستهالكية ذات أولوية على العزة الوطنية سيؤديان إلى تراجع االهتما

 وإن بقي من بين النخب من يهتم بالسياسية فمن الممكن إغراقه بالمال والمتع المستوى الشعبي،
 .ة والوطنية للشعب من قبيل التسالي والترف الفكريبحيث يصبح الحديث عن الحقوق السياسي

، عندما فاز الليكود بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية 1976هذا وقد لوحظ عبر السنوات ومنذ عام 
ألول مرة، أن حكومات الليكود تحاول التخفيف من الضغط االقتصادي والمعيشي على الناس أكثر 

ستيطان أكثر من نشر حزب العمل، على الرغم من المما يحاول حزب العمل، وأن نشر الليكود ل
النتشار المعنى هو ا.  االستيطانية التي يقيمها الطرفان تبدو متكافئة إلى حد كبيرأعداد البيوت

 .الجغرافي الواسع في الضفة الغربية

بقى ودائما، كل المسائل تبقى معلقة بالرؤية األمنية اإلسرائيلية ألن األمن، أو الهوس األمني، ي
يبدو نتنياهو أنه مرتاح لما يقوم به دايتون من . الهاجس األساسي لكل الحكومات اإلسرائيلية

 واألمن الفلسطيني، وهو يرى بأن األمن الفلسطيني يحقق يتنسيق أمني بين األمن اإلسرائيل
يد ولهذا من المتوقع أن يركز على مز. إنجازات كبيرة في مواجهة ما يسمى باإلرهاب الفلسطيني

من الضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم المزيد من الجهود في المجال األمني، وبالتأكيد سيصر 
على ضرورة التعامل بصورة أكثر عنفا مع أعضاء حماس أو مع من يشتبه بأنهم يتنمون للحركة، 

 .وسيصر على مالحقة أفراد الجهاد اإلسالمي بصورة أكثر حدية وعنفا

د في طرح نتنياهو األخير، وال أظن أنها سترد إال إذا اضطر من قبيل فكرة الدولتين لم تر
وفي كل األحوال، ال يبدو أن الملف الفلسطيني هو الذي يزعج نتنياهو في . المجاملة الدبلوماسية

هناك إيران وحزب اهللا اللذان ينظر . منامه، وهناك أولويات تشغل كل إسرائيل وليس الليكود فقط
 ال يبدو بالنسبة .قي قوي يشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا وفوريا إلسرائيلإليهما كعدو حقي

إلسرائيل أن الفلسطينيين يشكلون نقطة تهديد استراتيجي اآلن، وأن أي قوة يتمتعون بها اآلن 
إذا تم القضاء على القوة اإليرانية وحزب اهللا، فإن التعامل . ستبقى معلقة بمصير حزب اهللا وإيران

 . ومع الفلسطينيين سيصبح أكثر سهولةمع سوريا

ربما يقرر العرب والفلسطينيون تحديد خطواتهم وفق تفكير علمي ودراسات علمية، وعندها ال بد 
العدو واضح في طرحه، فهل نستطيع . إال أن يفكروا بمقاربات جديدة لتحصيل الحقوق العربية

 نحن العرب أن نكون واضحين مع أنفسنا؟


