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 الفصل الحادي عشر
 

 السالم مع إسرائيل
 

 على تحرير فلسطين لكنهم لـم يقومـوا بـاإلجراءات           1948أصر العرب لفظيا بعد حرب عام       
لم تحصل فلسطين من القادة العرب إال على الخطابات الرنانة والشعارات           . المناسبة لتحقيق الهدف  

التعبير عن نواياهم التحريرية حتى عام      استمر القادة العرب في     . التي لم تجد طريقا نحو التطبيق     
كانت الهزيمة نكراء بحيث لم يعد للشعارات مجال لتقبلها أو لجميل الكالم البيئـة التـي                . 1967
استبدل القادة العرب شعار تحرير فلسطين بشعار إزالة آثار العدوان، أي إخراج إسـرائيل              . تتلقفه

 .1967من األراضي التي احتلتها عام 
 

عرب بخاصة سوريا ومصر خالل ست سنوات في إعادة بناء الجيوش استعدادا للحـرب              انشغل ال 
لكنهم لم يعزفوا عن النشاط الديبلوماسي وأبـدوا        . 1967وطرد إسرائيل من المناطق المحتلة عام       

استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل إنما دون القيام بمفاوضـات ثنائيـة أو جماعيـة                 
 الـذي   242عن رغبتهم في التوصل لحل سلمي، قبل العرب قرار مجلس األمن            وتعبيرا  . مباشرة

. يدعو إلى االعتراف المتبادل بين الدول العربية وإسرائيل والحرص على أمن جميع دول المنطقة             
اعترفت مصر واألردن بالقرار حال صدوره، وتأخر االعتراف السوري عـامين بينمـا تـأخر               

وعلى الرغم من هذا االعتـراف إال أن العـرب لـم            . شرين عاما االعتراف الفلسطيني واحدا وع   
 أذنت بمرحلة جديدة تقوم     1973لكن حرب   . يعطوا انطباعا بأن السالم مع إسرائيل يحظى بأولوية       

 .على البحث عن سالم ينهي الصراع القائم
 
 

 اتفاقيات فض االشتباك  
 

كرية بين مصر وإسرائيل لفـض  أكتوبر حتى بدأت مفاوضات عس   /ما أن انتهت حرب تشرين أول     
دعت الواليات المتحدة األمريكية الطرفين     . االشتباك أو إبعاد القوات المتحاربة عن بعضها بعضا       

وافقـت مصـر علـى هـذه     . المتنازعين إلى طاولة مفاوضات عسكرية ثنائية مباشـرة فلبيـت       
 101 تبعد عن القاهرة     ، أي عند النقطة التي    101المفاوضات التي عقدت في سيناء عند الكيلومتر        

التقى رئيس األركان المصري بنظيره اإلسرائيلي وصافحه أمام عدسات التلفاز وجلـس            . كيلومتر
 . معه على طاولة واحدة

 
صدم الشارع العربي بهذا القرار المصري الذي خالف المقررات العربيـة بعـدم لقـاء العـدو                 

لمصري أنور السادات برر العمل على أنـه        ومصافحته وعقد اتفاقيات منفردة معه، لكن الرئيس ا       
من الضروري القيام بمحادثات عسكرية على األقل من أجل إنقاذ الجيش الثالث المصـري الـذي              

أسمى . كان محاصرا في سيناء، ومن أجل قطف ثمار اإلنجاز العسكري الذي تحقق خالل الحرب             
رائيل على حـل سـلمي يعيـد        الرئيس نفسه بطل الحرب وبطل السالم وقال بأنه يجب إرغام إس          

وبرر قائال بأن العرب استعادوا كرامتهم من خالل        . 1967للعرب األراضي التي تم احتاللها عام       
 . وأنهم أصبحوا جاهزين للتفاوض من منطلق قوة1973حرب 
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تمخضت مفاوضات فض اشتباك بداية عن تبادل األسرى وتزويد المناطق المصرية المحاصـرة             

نـص علـى    1974ثم استكملت المفاوضات حتى حصل اتفاق مع بدايـة العـام            . بالمواد الغذائية 
ضرورة سحب القوات اإلسرائيلية من غرب السويس وفك الحصار عن الجيش الثالـث، وعلـى               

 بدون معـدات    7,000 جندي إلى    70,000من  (تخفيف مصر بصورة كبيرة لقواتها شرقي القناة        
لمصرية على شريط يمتد على طـول قنـاة السـويس           ونص االتفاق على تمركز القوات ا     ). ثقيلة

بعرض حوالي عشرة كيلومترات، وسحب القوات اإلسرائيلية إلى الشرق من منطقة بذات العرض             
. تقريبا على أن تكون هذه المنطقة عازلة ال تدخلها أي قوات متحاربة وترابط فيها قـوات دوليـة    

 .طريقة ترتيب القوات) 18(توضح الخريطة رقم 
 

ر وزير الخارجية األمريكي هنري كيسنجر الذي رتب لالتفاقية أعاله بمحاوالته لعزل مصر             استم
عن العرب من خالل عقد اتفاقية أخرى بهدف التوصل في النهاية إلـى اتفاقيـة سـالم منفـردة                   

 بمحاولة ثانية لتوسيع مناطق االنسحاب اإلسرائيلي مـن سـيناء مقابـل             1975قام عام   . ونهائية
 1975/ سـبتمبر / وفعال توصل على اتفاق في أيلول     . لوتيرة صراعها مع إسرائيل   تخفيف مصر   

نص على سحب إسرائيل لقواتها شرق الممرات االستراتيجية متال وجدي، وعلى أن يحتفظ كـل               
وسع االتفاق المنطقة العازلـة علـى أن        . طرف بعدد قليل من القوات في المناطق المخصصة له        

وظيفة هـذه المحطـات هـي رصـد         . المبكر يشرف عليها أمريكيون   تقوم فيها محطات لإلنذار     
تحركات القوات اإلسرائيلية والمصرية واالطمئنان إلى عدم لجوء أي طرف إلى إدخال معـدات              

 .عسكرية ثقيلة
 

رافقت هذا االتفاق اتفاقات سرية نصت على ضرورة إنهاء الحرب نهائيا مع إسرائيل واالعتراف              
عها والتأكيد على أن النزاع ال يتم حله من خالل القوة المسلحة وإنما مـن               بها وتطبيع العالقات م   

أي أن مصر وافقت سرا على العمل حثيثا نحو تلبية المتطلبـات اإلسـرائيلية              . خالل المفاوضات 
ولهذا لم تتوقف عملية التفاوض بعد هـذا االتفـاق وإنمـا            . التي رفضها العرب على مر السنين     

 .     إعالن السادات عن استعداده لزيارة إسرائيلاستمرت وتم تتويجها ب
 

 فض االشتباك مع سوريا
 

رفضت سوريا المفاوضات   . تم الحديث عن فض االشتباك مع سوريا في الفصل الخاص بالجوالن          
أصرت سوريا على ضـرورة البحـث       . المباشرة كما رفضت استكمال المفاوضات غير المباشرة      

 عن حلول منفردة تُضعف العرب وتجعل كل دولة عربيـة           عن حل عربي جماعي للمشكلة وليس     
ومنذ ذلك الحين حتى اآلن والوضع العسـكري بـين          . فريسة سهلة أمام األمريكيين واإلسرائيليين    

 .سوريا وإسرائيل في حالة ركود
 

 اتفاقية كامب ديفيد
 

عتمادا علـى   لم يتوقف الرئيس المصري أنور السادات عن سعيه إلقامة صلح منفرد مع إسرائيل ا             
عرف عن السادات وكما كان يردد فـي خطاباتـه أن حـل             . وساطة الواليات المتحدة األمريكية   

المشكلة بين العرب وإسرائيل يكمن في واشنطون وأن اإلدارة األمريكيـة تملـك مفـاتيح إنهـاء           
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كـان يعتقـد أن إسـرائيل لـن     . الصراع لما تملكه من مقومات وإمكانيات الضغط على إسرائيل      
 بدون ضغط أمريكي، وأن هذا الضغط لن يتأتى إال إذا تقـرب             67/سحب من األراضي المحتلة   تن

 إلـى طـرد   1972ولهذا لجأ السـادات عـام   . العرب من أمريكا وأثبتوا صداقتهم الصادقة معها    
 .الخبراء السوفييت من مصر أمال في كسب ود أمريكا

 
مملكة العربية السعودية والمملكـة األردنيـة       تم تشجيع السادات على التقرب من أمريكا من قبل ال         

كانت السعودية على قناعة بأن العرب لن يهزموا إسرائيل في ميدان المعركة وأنه مـن               . الهاشمية
أي أن السعودية دافعـت     . األسلم لهم أن يجربوا الحلول السلمية التي قد تعيد لهم بعض ماء الوجه            

زالت عربية عن حقوق فلسطينية وعربية فـي آن         عن حل ضمن الهزيمة وما يتضمنه ذلك من تنا        
أما األردن فكان دائما من سياستها ومنذ إقامة اإلمارة األردنيـة التقـرب مـن الصـهاينة                 . واحد

 .وإسرائيل
 

ما دام حلم التحرير قد انتهى وأن العرب قد ُأشبعوا هزائم فإنه ال جـدوى مـن االسـتمرار فـي      
تنفذ العرب طاقاتهم ضمن الوضع المهترئ الذي يعيشونه وما         لقد اس . المحاولة، هكذا رأى السادات   

عليهم سوى التسليم بوجود إسرائيل والمناورة ضمن واقع الهزيمة، وإذا كان هناك من يملك أفضل               
 .من هذه الرؤية فما عليه إال أن يحاول عساه ينجح

 
لنفسي الذي تـراكم     عن رغبته في زيارة إسرائيل لكسر الحاجز ا        1977ولهذا أعلن السادات عام     

عبر الزمن وحال دون جلوس العرب واإلسرائيليين معا وللبحث في إمكانية إقامـة سـالم فـي                 
. نوفمبر من ذات العـام    /رحبت إسرائيل فورا بالسادات الذي نفذ رغبته في تشرين ثاني         . المنطقة

التلفزة العالميـة   استقبل السادات استقباال عظيما لم يحظ به زائر إلسرائيل من قبل، وهبت شبكات              
أحيط السادات بهالة من العظمة والثناء وما زالت إسرائيل تذكره بكل ما            . لتغطية الحدث التاريخي  

 .هو حسن وجميل
 

وقف العرب علنا ضد هذه الزيارة على الرغم من أن بعض الحكومات العربية كانت مرتاحة لها                
ة كان يقول بأنها ستستفيد مـن زيـارة         لسان حال بعض الحكومات العربي    . سرا كما تبين فيما بعد    

السادات إن حقق نتائج إيجابية وأن ضررا لن يلحقها إن هو فشل ألنها عبرت عـن معارضـتها                  
أما منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية فقد اعتبرت الخطوة خيانة للقضية الفلسـطينية             . للزيارة

ة عامة، أخذت األنظمة العربيـة      بصور. وخروجا عن اإلجماع العربي ووصفت السادات بالخائن      
تبتعد عن طريق السادات، وبدأت تظهر في مصر نزعات فرعونية تعتبر المصرية قومية مستقلة              

 .ال عالقة لها بالعروبة
 

عقد السادات جوالت تفاوضية مع الحكومة اإلسرائيلية التي كان يرأسها الليكودي مناحيم بيغـين،              
قال السادات أنه يجب التفاوض من أجل إقامة سالم يفضي          . ليوألقى خطابا أمام الكنيست اإلسرائي    

إلى االعتراف بحق دول المنطقة بما فيها إسرائيل بالوجود والعيش بسالم، وإلى إقامـة عالقـات                
 وإلـى   1967ودعا إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عـام           . اعتيادية وحسن جوار  

زة والعمل نحو إقامة دولة فلسطينية واحترام حقوق الشعب         وقف االستيطان في الضفة الغربية وغ     
وركز على ضرورة احترام القرارات والمواثيق الدولية الخاصة باحتالل أرض الغير           . الفلسطيني

 .بالقوة وعلى قرارات األمم المتحدة الخاصة بالنزاع العربي اإلسرائيلي
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 إلى اتفاق كامب ديفيد الـذي وقعـه         استمرت المفاوضات بين مصر وإسرائيل إلى أن تم التوصل        

قام العرب بمحاولـة أخيـرة إلقنـاع        . 1979الرئيس المصري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي عام       
السادات بالعدول عن مواقفه وتوجهاته وبااللتزام بحل عربي جماعي مع إسـرائيل وذلـك أثنـاء           

ث رؤساء دول عربية عرض     أرسل المؤتمر وفدا من ثال    .  في بغداد  1978انعقاد مؤتمر القمة عام     
لكن السادات أجابهم بـأن     . على السادات مساعدات اقتصادية وطلب منه البقاء في الصف العربي         

خاضت عددا من الحروب وسقط أبناء مصـر شـهداء،          : مصر ضحت بالكثير من أجل فلسطين     
. ةوتحملت مصر الضيق االقتصادي في الوقت الذي نعمت دول عربية وأبناؤها بخيـرات كثيـر              

قدمت مصر التضحيات وقدم العرب الكثير من الكالم والخطابات واألكاذيب، وقد حـان الوقـت               
وقد نبه السادات أعضاء الوفد بأنه ال       . لتلتفت مصر إلى نفسها وتطور اقتصادها بما يخدم أبناءها        

 . خير يرجى من حكومات العرب وأنها ال بد الحقة بنهجه بعد حين
 

وقررت أن تقطع عالقاتها الديبلوماسية مع مصـر وأن تنقـل مقـر             غضبت الحكومات العربية    
قطعت الدول العربية باستثناء عمان ومنظمـة التحريـر         . الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس     

هذا وقد قرر مؤتمر القمة رصد أموال سنوية لدعم الضفة الغربية وقطاع غزة سـميت               . العالقات
تي شعر بها العرب قررت سوريا والعراق السير فـي طريـق            وبسبب المحنة ال  . بأموال الصمود 

وقعت الدولتان ميثاقا وحدويا لكنهما سرعان      . الوحدة لتعويض الثقل المصري في مواجهة إسرائيل      
 . ما اختلفتا وتحولتا إلى عدوين لدودين أنهكا بعضهما خصاما

 
ة بالكتاب، لكن هـذا ال يمنـع        يجد القارئ النص الكامل التفاقية كامب ديفيد ضمن الوثائق الملحق         

 :اختصارها فيما يلي
يتعلق األول بسيناء وترتيب العالقة بين مصر وإسرائيل، ويتعلق الثاني          . تتكون االتفاقية من شقين   

فيما يخص األول، تنازلت مصر عن سيادتها على سيناء مقابل عودة اإلدارة المصـرية              . بفلسطين
جيشا إلى سيناء وتكتفي بقوة شـرطة مسـلحة بأسـلحة           من المحظور على مصر أن تُدخل       . إليها

خفيفة من ضمنها مصفحات مقاومة الشغب، هذا مع وجود قوة عسكرية مصرية رمزيـة علـى                
أي أن مصر تملك حكما ذاتيا إداريا على سيناء مقابـل االعتـراف             . الضفة الشرقية لقناة السويس   

ئيل قواتها من سيناء وحلت محلهـا قـوة         سحبت إسرا . بإسرائيل وتبادل السفراء وتطبيع العالقات    
متعددة الجنسيات بقيادة الواليات المتحدة تشرف على محطات اإلنذار المبكر التي تراقب تحـرك              

 .القوات العسكرية
 

حصلت إسرائيل أيضا على حرية المالحة في الممرين المائيين قناة السويس وخليج العقبة، وكذلك              
بل تركها لمطارات سيناء العسـكرية تعهـدت الواليـات          ومقا. على نفط مصري بأسعار خاصة    

المتحدة ببناء مطارات بديلة في النقب وبتعويضها عن المستعمرات التي تم تدميرها فـي سـيناء                
ارتفعت قيمة المساعدات األمريكية االقتصـادية والعسـكرية        . وعن النفط الذي خسرت استغالله    

يون دوالر سنويا، بينما قررت أمريكا تقديم عـون         إلسرائيل بحيث بلغت ثالث مليارات ومائتي مل      
هذا وقد جددت الواليات المتحدة تعهدها باإلبقاء علـى         . لمصر بمقدار مليار ومائتي مليون دوالر     

ولهذا زودتها بأحدث طائراتها المقاتلـة التـي ال تقـوى           . هيمنة إسرائيل العسكرية وضمان أمنها    
 .    الطائرات العربية على نزالها
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 بخصوص فلسطين فقد نصت االتفاقية على قيام حكم ذاتي للسكان في الضفة الغربية والقطاع               أما
يـتم تجميـد    . دون تحديد األبعاد الجغرافية، على أن يستمر لفترة انتقالية مدتها خمـس سـنوات             

 .االستيطان خالل هذه الفترة، وتدور خاللها مفاوضات حول الوضع النهائي للضفة والقطاع
 

، 1979سطينيون االتفاقية في اجتماع شعبي عقد في جامعـة النجـاح الوطنيـة عـام                رفض الفل 
لكـن  . 1981ورفضها العرب أيضا وتم اعتبارها اتفاقية خيانية دفع السادات حياته ثمنا لها عـام               

التطورات التي تلت أكدت صحة نبوءة السادات الذي قال أن العرب سـيلحقون بركـب مصـر                 
وافقت هذه الدول على المفاوضات الثنائية المباشرة في مدريد عام          . ئيلويقيمون عالقات مع إسرا   

منها من وقع اتفاقيات كمنظمة التحرير ومنها من أقام صلحا كاألردن ومنها مـن تتعثـر                . 1991
لكن دوال عربية أخرى غير دول الطوق أقامت عالقات مع إسـرائيل مثـل              . مفاوضاته كسوريا 

 . المغرب وقطر
   
 
 
 

 إلى أوسلوالطريق 
 

 إلى تحقيقه وهو تحرير  الفلسطينيون الهدف الذي يسعى1964حدد الميثاق القومي الفلسطيني لعام 
وحمل الميثاق . فلسطين عن طريق اإلعداد العسكري وتطهير فلسطين من الغزاة الصهاينة

ي جاء الميثاق الوطن.  أن فلسطين وطن عربينص علىمسؤولية التحرير للعرب جميعا عندما 
طة الكفاح المسلح، لكنه غض الطرف قليال عن البعد ا ليؤكد على تحرير فلسطين بوس1968لعام 

لم يخفض . القومي لصالح القطري عندما نص على أن فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني
 .الميثاق الوطني سقف الهدف لكنه قلص من عدد المسؤولين عن تحقيقه

 
إلـى  ى   أنها تسـع   1967 منذ العام    ، كما أشرت في فصل سابق،     نتأما بالنسبة إلسرائيل فقد أعل    

تحقيق السالم من خالل مفاوضات ثنائية مباشرة مع الدول العربية وما يعنيه ذلك مـن اعتـراف                 
وبخصوص الشعب الفلسـطيني أصـرت علـى أن         . متبادل ومراعاة للمصالح األمنية اإلسرائيلية    
طنين في الضفة الغربية وقطاع غـزة ولـم تعتـرف           المشكلة محصورة بالعرب الفلسطينيين القا    

ولهذا وضعت سقفا مفاده أنها مستعدة للتعاون مـع         . بالفلسطينيين حيثما وجدوا بأنهم شعب أو قوم      
 من خالل كيـان ال يتمتـع        67/أي طرف عربي يشرف على شؤون السكان في األرض المحتلة         

وأكدت أيضا على   .  صالحيات ممنوحة  بالسيادة وال يسيطر باألصالة على األرض وإنما من خالل        
اإلبقاء على مدينة القدس موحدة وعدم السماح بعودة الالجئين واالحتفـاظ بمواقـع ذات أهميـة                

 . استراتيجية مثل أجزاء من غور األردن واللطرون وناحية قلقيلية
 

 على الملك حسين وحثته   1968طرحت إسرائيل، ضمن رؤيتها لشعب فلسطين، مشروع آلون لعام          
 كم  10من مساحة الضفة الغربية مع طريق بعرض حوالي         % 75على العودة اإلدارية إلى حوالي      

 المشروع اإلسـرائيلي    19تبين الخريطة رقم    (رام اهللا،   -يربط الضفة الشرقية بالغربية عبر أريحا     
فكرة الحكم الذاتي عـام     جولدا مئير   وطرحت رئيسة وزراء إسرائيل     ،  )والمعروف بمشروع ألون  
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يجده القـارئ نصـا فـي       (  1977عام   أما مناحيم بيغن فقد طرح مشروع الحكم الذاتي       . 1973
والذي يقيم كيانا فلسطينيا يشرف على الحياة اليومية للناس من خالل مجلس وزراء وقوة              ) الوثائق

ووافقت إسرائيل في اتفاقيتي كامب ديفيد على إقامة حكم ذاتي فلسـطيني            . شرطة مسلحة إسرائيليا  
 من خالل مؤسسـة     1981وحاولت إقامة حكم ذاتي عام      .  خمس سنوات تنتهي باتفاقية دائمة     لمدة

 . أقامتها وهي روابط القرى
 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد حذرت مرارا وتكرارا من قبول فكرة الحكم الذاتي واعتبرتهـا               
رات القـرارات   لكـن تطـو   . عبر سنوات طويلة فكرة تصفوية ووصفت كل من يقبلها بالخـائن          

فمثال أعلنت المنظمة عن مشروع إقامة دولة ديمقراطية        . الفلسطينية كانت تتجه نحو الحكم الذاتي     
وفـي هـذا    . علمانية في فلسطين تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين وذلك في بداية السـبعينات           
ال بـالهجرة    و خالفت الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ال يقر بالوجود الصـهيوني فـي فلسـطين             

 والذي قالت فيـه     1974وخالفت الميثاق أيضا عندما أعلنت برنامج النقاط العشر عام          . الصهيونية
أنها تصر على حق تقرير المصير وأنها مستعدة إلقامة دولة فلسـطينية علـى أي مسـاحة يـتم                   

 عـن  غفل الذي اتخذ القرار حينئذ وهو المجلس الوطني الفلسطيني        . تحريرها من أرض فلسطين   
 نه إذا كان باإلمكان تحرير شبر أ

لكن القـرار شـهد     . فإن األرض جميعها سيتم تحريرها ألن إسرائيل ال تحتمل إال هزيمة واحدة           
وبهذا تمشت منظمة التحريـر     . تحوال من أولوية تحرير فلسطين إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية         

الل االعتراف بها من قبل مؤتمر القمـة        مع متطلبات التواجد الديبلوماسي الذي فتح أمامها من خ        
 فـي ذات    وكمراقب في األمم المتحدة    1974عام  العربي كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني       

ومن يقبل باألطر الدولية ال بد أن يقبل بالقرارات الدولية، الشيء الذي أخذ بـالتبلور               . العام أيضا 
 .التدريجي في السنوات التي تلت

  
من  1975حرير الفوز باعتراف أمريكي، لكن األمريكيين وضعوا شروطا عام          حاولت منظمة الت  

 و  242وهي االعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس األمـن        خالل وزير خارجيتهم هنري كيسينغر      
أجابت قيادة المنظمة بأنها تقبل الشروط على أن تعترف الواليـات المتحـدة             .  ونبذ اإلرهاب  338

لكن أمريكا قالت بأن على المنظمة أن تقبل شـروطها          . رير المصير بحق الشعب الفلسطيني في تق    
 هدية للواليات المتحدة بإعالن نبذ اإلرهاب، لكـن         1985قدمت قيادة المنظمة عام     . طوبدون شر 

أتبع المجلس الوطني الفلسطيني هذه الخطوة بخطوة أخرى        . األخيرة أعربت عن عدم كفاية الهدية     
مريكية وأصر على حق تقرير المصير وأعلن االستقالل حسـب           بأن قبل الشروط األ    1988عام  

لكن الواليات المتحدة رفضت القـرارات وطالبـت        . 181قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       
المنظمة بقبول الشروط األمريكية كما هي مما اضطر عرفات إلـى إعـالن قبولـه بالشـروط                 

 في بيـان تـاله فـي أوروبـا دون           لمجلس الوطني األمريكية كما هي بعد شهر واحد من انعقاد ا        
استجابت الواليات المتحدة لإلعالن وفتحـت      . الرجوع للجنة التنفيذية للمنظمة أو للمجلس الوطني      
 . حوارا مع المنظمة على مستوى السفراء في تونس

 
السهر باختصار، استمر السقف الفلسطيني بالهبوط مع السنين حتى قبلت المنظمة بالحكم الذاتي وب            

. لقد هبط السقف الفلسطيني حتى المس األرضية اإلسـرائيلية        . على المتطلبات األمنية اإلسرائيلية   
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لكن قيادة المنظمة التي أصبحت قيادة السلطة تقول أنها مصرة على استعادة الحقوق الفلسـطينية               
 . كاملة دون أن تشرح كيف يمكن أن يتم ذلك وهي معترفة بإسرائيل

 
ئيل لم يحصل أنها تنازلت عن خطوطها العريضة لكنها قلصت من غلواء التفاصيل بالنسبة إلسرا
ها تحت سيطرتها العسكرية المباشرة في ءفمثال قلصت من المساحة التي تريد إبقا. ومن االتساع
بحيث أصبحت بعض الجهات مثل حزب العمل تتحدث عن عمق بثالث كيلومترات . غور األردن
حياء والمساحات في القدس التي يمكن أن تكون مشمولة تحت ووسعت من األ. بدل عشرة

السيطرة الفلسطينية الممنوحة، لكنها قلصت من نطاق التواصل الجغرافي بين مختلف مناطق 
وبخصوص الالجئين، . الضفة الغربية وذلك من خالل اتساع االستيطان وانتشار الطرق االلتفافية

آالف الفلسطينيين ضمن برنامج لم شمل العائالت ال استمرت على موقفها، وحديثها حول عودة 
 . يشكل تراجعا أو اعترافا بحق الفلسطينيين بالعودة

 
يقول بعض المحللين أن إسرائيل تراجعت عن خطوطها العريضة واعترافها بمنظمـة التحريـر              

ـ           . عبارة عن دليل على ذلك     ة هذا استنتاج خاطئ ألن منظمة التحرير التي رفضتها ليسـت منظم
إسرائيل رفضت المنظمة ذات الميثاق الوطني وذات القـوى المقاتلـة           . التحرير التي اعترفت بها   

التي كانت تحاول إلحاق هزيمة بالكيان الصهيوني، أما المنظمة المقبولة فهي المعترفة بإسـرائيل              
 علـى   والتي تالحق المجاهدين الذين يحاولون إلحاق األذى بالذين شردوا الشعب والتي ال تقـوى             

لم يكن لدى إسرائيل تحفظا حيال أي جهة        . مالحقة العمالء أو محاكمتهم حسب االتفاقيات المبرمة      
، وأعلنت مرارا وتكرارا أنها تبحـث عـن جهـة           )أي مصالح إسرائيل  (عربية تلتزم بمصالحها    

به وهذا بالضبط ما تعهدت     . فلسطينية تتفاوض معها على أن تعترف بإسرائيل ومتطلباتها األمنية        
أمـا مـا    . منظمة التحرير حتى وصلت إلى طاولة المفاوضات، وما قامت به بعد إبرام االتفاقيات            

حال دون قيام مفاوضات بين إسرائيل وأي جهة فلسطينية أخرى تفي بذات االلتزامـات هـو أن                 
وقد . المنظمة كانت تسيطر على الشارع الفلسطيني وحالت دون قيام جهة غيرها بأعمال التفاوض            

ن الشعب الفلسطيني متجاوبا مع رغبة المنظمة في مقاومة ظهور مفاوضين أو قادة من خـارج                كا
 .المنظمة على اعتبار أن المنظمة تجسد الطموحات وتعمل على تحقيقها من خالل الكفاح المسلح

 
 عبر السنوات ضمن التبرير المعتمد على عـدم         باعدا بينها وبين مواثيقها   ت منظمة التحرير ت   صنع
فالعرب، حسب تبرير المنظمة، ال يقومون بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية، والعالم           . د بدائل وجو

لقد عانى الفلسطينيون في الدول العربية ولوحقوا من مكـان          . غير مكترث وكذلك الدول العظمى    
 لكن المنظمة أكدت بعد اتفـاق     . إلى آخر ولم يعد أمامهم إال أن يبحثوا عن حل سلمي مع إسرائيل            

أوسلو على ألسنة عدد من مسئوليها أنها وصلت إلى أن المدخل الـذي سـينتهي بإقامـة الدولـة                   
. المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين وتفكيك المستوطنات  والرخاء االقتصـادي           

 .حتى أن بعضهم صرح على شاشات التلفاز أن اتفاقية أوسلو تنص على تحقيق هذه األماني
 

نا اآلن إلى لحظة الحقيقة، وهي اللحظة الفاصلة بين الطموحات الفلسطينية والمتطلبـات       لكننا وصل 
 . فهل ستحصل تنازالت جوهرية من قبل الطرفين المتفاوضين أو من قبل أحدهما. اإلسرائيلية

 
 : من زاوية إسرائيل، يصعب تقديم تنازالت في هذه المرحلة لألسباب التالية
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بالمغـامرة  م الغرض االنتخابي اآلن حيث سوق المزايدات ال يسـمح           تقديم التنازالت ال يخد    -1
 فهو يغامر بأصوات ناخبين إن قدم تنازال        ي رئيس وزراء إسرائيلي   وبالنسبة أل . بأصوات الناخبين 

الـراغبين فـي    أصوات  وتبقى لديه فرصة الحصول على      . ويغامر بأصوات آخرين إن لم يتنازل     
.  من فرصة الحصول على أصوات غير الراغبين فيمـا إذا تنـازل    التنازل إن لم يقدم تنازال أكبر     

لكن التنازل يمكن أن يحصل ومن الممكن أن يكون مطلبا انتخابيا إذا خاض الفلسطينيون عمليـة                
 . 67/مقاومة تجبر اإلسرائيليين على التفكير مليا بجدوى بقائهم في األرض المحتلة

ادي أو عسكري جوهري يدفع إسرائيل إلـى        لم يحصل على الساحة العربية أي تطور اقتص        -2
 .أي ال يوجد شأن يمكن أن تخسره إسرائيل في حال التمسك بمواقفها. التفكير بتقديم التنازالت

 إلى مقاومة فإنه من المحتمل أن يشهد الفلسطينيون هجمة          2000مع تطور االنتفاضة لعام      -3
حر إذا أصر الفلسطينيون علـى    عسكرية إسرائيلية شرسة وبدعم شعبي، لكن هذه الهجمة ستند        

حتى اللحظـة يسـير     . المقاومة وذلك بسبب عدم قدرة اإلسرائيليين على تحمل خسائر بشرية         
الفلسطينيون في طريق تاريخي صحيح وسيكون بإمكانهم إحراز نتائج إيجابية دون أن يقيـدوا   

 .أنفسهم باتفاقيات
 

 في مجرد التفاوض مع إسـرائيل       ة قائم  الذاتية إدارة الظهر للمواثيق  من زاوية القيادة الفلسطينية،     
ال يمكـن   . ألن االعتراف بإسرائيل ال يمكن أن يصاحبه اإلصرار على كامل الحقوق الفلسـطينية            

استعادة كامل الحقوق الفلسطينية إال بزوال إسرائيل وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر واألضرار            
بنيت المفاوضات المباشرة واتفاقيات    . ئة عام ونيف  المادية والمعنوية التي لحقت بهم على مدى ما       

لكـن المرحلـة    . أوسلو على مبدأ المصالحة والتنازل وليس على أساس التاريخ والحقوق الكونية            
 : الحالية لن تشهد تنازالت في قضايا هامة لألسباب التالية

 
والعربـي  لقد حشدت الفضائيات ووسائل اإلعالم بصورة عامة الـرأي العـام الفلسـطيني               -1

واإلسالمي وبثت فيه وعيا وتوجيها حول الحقوق الفلسطينية الواجـب انتزاعهـا، وحـرص              
 على التأكيد على هذه الحقـوق فـي مختلـف           رئيس السلطة مسؤولون فلسطينيون بمن فيهم     

أصبحت مهمـة التنـازل     . المقابالت اإلعالمية والتصريحات التي أجريت معهم أو نطقوا بها        
ي عام وال يمكن االختراق في الظرف الحالي الذي ما زال يشهد تـوترا              محاصرة بإعالم ورأ  

 . وانشدادا جماهيريا نحو الحدث في فلسطين
 تجربته القاسية مع اتفاق      خاصة بعد  لم يعد الشارع الفلسطيني قابال لتلقي اتفاقات بدون تفحص         -2

ـ          . أوسلو لو ليكتشـف مـع     قيل للشعب الفلسطيني الكثير من الكالم المنمق والجميل حول أوس
مرور األيام أن أفضل ميزات أوسلو لم تكن إال كارثة وعلى رأسها االنسحاب من المدن ومـا      

 . سببه من تقطيع ألوصال الشعب وسهولة في السيطرة على حركته
 انموذج حزب اهللا حي في عقول الناس ونفوسهم واالتجاه نحو المقاومة يشـتد ويأخـذ أبعـاد                 -3

تـأثرت  . المد التنازلي العربي وأدار العجلة في االتجاه المعـاكس        لقد أوقف حزب اهللا     . جدية
الساحة الفلسطينية بصورة واسعة بأعمال المقاومة اللبنانية وبقيادات حزب اهللا إلى درجة أنها             
أخذت تطرح التساؤالت الكبيرة حول األسلوب القيادي الفلسطيني وحـول تـاريخ المقاومـة              

 . الفلسطينية
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اإلسرائيليون االتفاقات التي تمت مع منظمة التحرير الفلسطينية إنجازا من حيث           اعتبر المسؤولون   
أنها تمشت مع السياسة اإلسرائيلية المعلنة وأهدافها في توظيف عرب تحت شعارات خادعة للرأي              

على الـرغم مـن     . سهر على األمن اإلسرائيلي والسعي في عملية تطبيع العالقات        للالعام العربي   
تي حصلت بين بعض األحزاب الصهيونية حول بعض تفصيالت االتفاقات يبقى هناك            الخالفات ال 

شبه إجماع بأن طريق المفاوضات هو الطريق اإلسرائيلي الذي يتحدد مسـاره بميـزان القـوى                
وقد تخلصت إسرائيل إلى حد ما من صورة المحتل المباشر لتنتقل إلى مهمـة الحصـار                . السائد

عور بالمسؤولية المباشرة عن التجمعات السكانية الفلسـطينية، وبـنفس          السهل الذي أبعد عنها الش    
 أنها  ووال يوجد ظن بأن إسرائيل ستتخلى عن هذه المنجزات أ         . الوقت لم تفقد السيادة على األرض     

 . تغامر بفقدانها حتى لو تطلب ذلك في المستقبل لمسة من التنازل في هذا الموقع أو ذاكس
 

ة فما زالت تصر على أنها لم تتنازل عن أي مـن الحقـوق الفلسـطينية، أو                 أما القيادة الفلسطيني  
بالتحديد الثوابت الفلسطينية والتي تتلخص في حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة             

وهي تقول أن ما حصل عبارة عن حرب سالم ضد إسرائيل وفي ذلك خطوات تكتيكية               . الالجئين
لكن هذه األقوال تتناقض مع المواقف التاريخية التـي         .  األهداف المنشودة  ذكية من أجل القفز نحو    

السياسة الداخلية للسـلطة الفلسـطينية      أعلنها العديد من قيادات المنظمة والفصائل، وال تنسجم مع          
والتي تتميز بنوع من الفساد وبغياب برامج عامة علـى المسـتويات االقتصـادية واالجتماعيـة                

 .والعلمية، الخ
 

لكي ترتقي قدرة القارئ على تمييز األمور والحكم عليها أرى من المهم االطالع على اتفاق أوسلو                
 .والذي يجده القارئ نصا ضمن الوثائق في آخر الكتاب

  
 اتفاق أوسلو

 
سبق اتفاق أوسلو رسالتان متبادلتان بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وزراء إسرائيل 

فيما يلي النص الحرفي لهاتين . لروح االتفاق الذي تم توقيعه بعد عدة أيامويشكالن تجسيدا 
 :الرسالتين

 
 1993رسالة ياسر عرفات إلى اسحق رابين في التاسع من أيلول 

 
 السيد رئيس الوزراء، 

إن توقيع إعالن المبادئ يعتبر بداية لعصر جديد في تاريخ الشرق األوسط ومن منطلق               
 ن أؤكد االلتزامات التالية لمنظمة التحرير الفلسطينية إيماني بذلك، أود أ

 منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود بسالم وأمن  
 338، 242منظمة التحرير الفلسطينية تقبل قراري مجلس األمن الدولي  
ي منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بالعملية السلمية في الشرق األوسـط وبحـل سـلم              

للنزاع بين الجانبين وتعلن أن جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع الدائم سيتم تقريرها عبر              
 .المفاوضات

منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أن توقيع إعالن المبادئ يمثل حدثا تاريخيا ويبدأ  
.  واالستقرارعصرا جديدا من التعايش السلمي، خال من العنف وجميع األعمال التي تهدد السالم
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وعليه، فإن المنظمة تشجب استخدام اإلرهاب وأعمال العنف األخرى وستتولى المسؤولية على 
 .جميع عناصر المنظمة وموظفيها لضمان امتثالهم ومنع خرقهم هذا التعهد ومعاقبة خارقيه

ـ على الق ووعلى ضوء الوعد ببدء عصر جديد وتوقيع إعالن المبادئ           ول الفلسـطيني   ب
، فإن المنظمة تؤكد أن البنود الـواردة فـي الميثـاق            338،  242جلس األمن الدولي    لقراري م 

الفلسطيني والتي تنكر حق إسرائيل بالوجود والفقرات التي تتمشى مع االلتزامات الواردة فـي              
علـى  بالحصـول   هذه الرسالة أصبحت غير فعالة ولم تعد قائمة، وعليه تتعهد منظمة التحرير             

طني الفلسطيني إلدخال التعديالت الضرورية بهذا الخصوص فـي الميثـاق           موافقة المجلس الو  
 .الفلسطيني

                   المخلص ياسر عرفات                  
                                                    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

 
 

 1993 أيلول رسالة اسحق رابين إلى ياسر عرفات في التاسع من
 

 السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، 
 أود أن أؤكد لك أنه فـي ضـوء          1993ردا على رسالتك المؤرخة في التاسع من أيلول          

التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في رسالتك قررت حكومـة إسـرائيل االعتـراف              
دء مفاوضات مع المنظمة ضمن العملية      بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وب      

 . السلمية في الشرق األوسط
                                                        اسحق رابين  

 
 :هناك مالحظات أولية حول االتفاق يمكن إجمالها بالتالي

 
إنه عبـارة   . لحل االتفاق عبارة عن إعالن مبادئ وليس اتفاقا حول صيغة نهائية أو مرحلية              :أوال

عن مبادئ عامة أو خطوط عريضة يتم من خاللها التفاوض حول تفصيالت يتفق عليها الطرفان               
لكن بأي حال من األحوال ال تخرج التفاصيل ال نصا وال روحـا عـن               . الفلسطيني واإلسرائيلي 

 . المبادئ الواردة وال المالحق التابعة لها والمنشورة جنبا إلى جنب مع االتفاق
هذا الطرح لـيس جديـدا أو   .  إعالن المبادئ هذا ينص على إقامة حكم ذاتي وال يتعدى ذلك       :نياثا

 - ألون، وزير خارجية إسرائيل األسبق والمتوفى، إعادة منطقـة الوسـط           هسبق أن طرح  . حديثا
، لكن شريطة أن     والخليل طق الغور والقدس  الألردن مع اقتطاعات في من    ) الضفة الغربية (الشرقي  

  .لألردن إدارة بدون سيادةيكون 
هناك اعتراف واضح بإسـرائيل وقبـول       .  رسالة عرفات لرابين واضحة المعالم والخطوط      :ثالثا

شجب اإلرهاب، ووعـد صـريح بمعاقبـة        بوالتزام   338 و   242 واضح لقراري مجلس األمن   
ميثـاق  الذين ال يمتثلون لهذا االلتزام، وإلغاء شخصـي لـبعض بنـود ال            التحرير  عناصر منظمة   

 . الوطني الفلسطيني
عتـرف  اما هي إسرائيل التي     .  بإسرائيل غير محدد بأرض    رئيس منظمة التحرير  اعتراف  : رابعا

؟ أم حدود مجهولة؟ بالتأكيد عرفات اعترف بحدود مجهولة         67؟ أم حدود    48بها؟ هل هي حدود     
من عناصر المنظمة   أما شجبه لإلرهاب وما رافقه من وعد بمالحقة من ال يمتثلون            . غير واضحة 
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           س ليـل نهـار داخـل       لم يرافقه أي دعوة أو نص يطالب بوقف اإلرهاب اإلسرائيلي والذي يمار
 . فلسطين وخارجها

 اعتراف رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية هش وغير واضح ويمكـن أن يكـون هنـاك                :خامسا
للشعب الفلسطيني دون أن    ذكر رابين أن إسرائيل تعترف بالمنظمة كممثل        . شريك في هذا التمثيل   

 . يقطع قوله بالوحيد أو الشرعي أو ما شابه ذلك من كلمات تزيل الغموض
هو البدء بمفاوضات مع المنظمة ضـمن       التحرير   الوعد الوحيد الذي قدمه رابين لمنظمة        :سادسا

عـودة  ال قدم وعدا بدولة وال بوقف اإلرهاب اإلسـرائيلي أو ب . العملية السلمية في الشرق األوسط  
 .الالجئين، الخ

 .  وقع عرفات رسالته بالمخلص ياسر عرفات، أما رابين فوقعها بإسحاق رابين:سابعا
 

 ديباجة االتفاق
والـذي لـم يفقـد صـفته التعريفيـة          (تنص ديباجة االتفاق على أن الفريق الفلسطيني المفاوض         

الوفد ) (في الشرق األوسط  والموضوع بين قوسين في الوفد األردني الفلسطيني إلى مؤتمر السالم           
هذا النص يختلف عما جاء في رسالة رابين مـن اعتـراف            . ممثل للشعب الفلسطيني  ) الفلسطيني

بالمنظمة من حيث إن إسرائيل، من الناحية الرسمية والقانونية، رفضت أن يكون الفريق المفاوض              
 تفاوض مـن الناحيـة      على الرغم من أن منظمة التحرير هي التي كانت        . ممثال لمنظمة التحرير  

العملية إال أن اعترافا إسرائيليا بذلك لم يصدر، والنص الحالي في إعالن المبادئ يشكل مخرجـا                
 .قانونيا إلسرائيل للتنصل من مشاركة المنظمة في المفاوضات

 
واالعتـراف بحقوقهـا المشـروعة والسياسـية        … " جديد خاصة في النص      يءأتت الديباجة بش  

طور جديد على الموقف اإلسرائيلي الذي أصبح يعترف بحقوق مشروعة وسياسية            هذا ت  ".لةالمتباد
كان الموقف اإلسرائيلي تقليديا يحرص على الحقوق المدنية والدينية واإلنسانية          . للشعب الفلسطيني 

وهذا عبارة عن تطور عـن تصـريح        . للفلسطينيين، وانتقل اآلن ليصرح كتابة بالحقوق السياسية      
لكـن  .  والذي تجاهل الحقوق السياسية لمن أسماهم السكان غير اليهود         1917ام  بلفور الصادر ع  

الديباجة لم تعط أي إشارة حول مفهوم هذه الحقوق المشروعة والسياسية أو المواضيع التي يمكن               
 . أن يشملها في نهاية األمر

 
 : مرجعية المفاوضات

 الفلسطينية الدائرة حاليا هـو إقامـة        -تتحدث المادة األولى عن أن هدف المفاوضات اإلسرائيلية       
سلطة حكومية ذاتية فلسطينية لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتنتهي إلى  تسوية دائمة تقوم على                

أي أن مرجعية الوضع النهـائي تسـتند علـى هـذين     . 338،  242أساس قراري مجلس األمن     
 . القرارين

 : ي نالحظ ما يل338و242بنظرة سريعة على قراري مجلس األمن 
 الالجئين  242حتى عندما يقول    . ال يأتي القراران على ذكر الشعب الفلسطيني وحقوقه بتاتا         - أ

 .ال يتبعها بالفلسطينيين
ن الدول  بي وأن االعتراف فقط     ، على أن الحل في الشرق األوسط بين دول        242يؤكد قرار    - ب

المعنيون هنا  . سيالفلسطينيون ليسوا دولة وال يشملهم القرار كأصحاب حق سيا        . وكذلك األمن 
 . هم الدول العربية وإسرائيل
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، ويختـار نـص     1967 على االنسحاب من كل األراضي المحتلة عام         242ال ينص قرار     - ت
وفي هذا يناقض القـرار     . ليترك المسألة خاضعة للتأويل والتفاوض    … االنسحاب من أراض    

ن باالستيالء على أراض    المبدأ العام الموضوع في الديباجة والتي تؤكد عدم قبول مجلس األم          
 .بواسطة الحرب

 على االعتراف وضمان األمن وحرية المالحة في الممـرات          242يصر قرار مجلس األمن      - ث
هذه قضايا كلها لصالح إسرائيل ألنها      .  وضمان المناعة اإلقليمية لكل دولة في المنطقة       ،المائية

قليمية وألن الممرات المائية    هي التي تريد االعتراف وهي التي تبحث عن األمن والمناعة اإل          
 . بيد العرب

 . 242 يؤكد فقط على قرار 338القرار  - ج
 

فما هي عالقة شعب فلسطين بهذين القرارين، ولماذا يطالب قادة منظمة التحرير وبإصرار علـى               
أن يكون القراران مرجعية التفاوض؟ هذا علما أن التصريحات والبيانات الصادرة عـن هـؤالء               

هـذا  . صف القبول بالقرارين عبارة عن خيانة وخيانة عظمى تمأل كتبا ومجلـدات           القادة والتي ت  
.  قد رفضت هذين القـرارين     1988فضال عن أن قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية قبل عام          

 الصادر عن الجمعية العامـة      194 فقد قبل القرارين جنبا إلى جنب القرار         1988أما مجلس عام    
 . والذي ينص على عودة الالجئين وتعويض من ال يريد العودة1948 لألمم المتحدة عام

 
 : االنتخابات

يتحدث االتفاق عن انتخابات لتشكيل مجلس سلطة الحكومة الذاتية االنتقالية في مـدة ال تتجـاوز                
 : ل المالحظات التاليةيتسجيمكن وعلى هذا . تسعة أشهر من دخول إعالن المبادئ حيز التنفيذ

تحت إشراف متفـق    "نازال في هذا المجال حيث قبلت بأن تجرى االنتخابات          قدمت إسرائيل ت   - أ
كانت تصر إسرائيل على أن تكون هي المشرفة على االنتخابات ولكـن            ". عليه ومراقبة دولية  

بـالطبع  . إلى إجراء انتخابات يتم االتفاق على مسألة اإلشراف عليها        أوسلو   في اتفاق تنازلت  
 لألخذ والرد وقد تنتهي إلى إشراف إسرائيل، لكنها على أية حال            هذه صيغة غير محددة وقابلة    

أما المراقبة الدولية فتبقى    . صيغة جديدة تعبر عن موقف إسرائيلي مختلف عن الموقف السابق         
 . شكلية ما دامت تتم بموجب إشراف قد تم االتفاق عليه

نتخاب فقـط، وذلـك     تم إخراج القدس من دائرة االنتخابات وسمح لسكانها بممارسة حق اال           - ب
أن ولفلسطينيي القدس أن يشاركوا فـي االنتخابـات         والذي يقول أن    ) 1(بموجب الملحق رقم    

 . تكون دائرة القدس دائرة انتخابية فلسطينية تبعا التفاق بين الطرفين
 المشاركة في االنتخابات لن تـؤثر سـلبيا علـى الوضـع             1967عدم قدرة النازحين لعام      - ت

 أن مسألة التفاوض حول حق هؤالء بالعودة إلى وطـنهم أو عدمـه غيـر                أي. المستقبلي لهم 
 1948وهنا يظهر بوضوح إخراج الالجئين لعام       . مرتبط بمشاركتهم في االنتخابات أو عدمها     

 . من دائرة البحث
 

 : الوالية الجغرافية
ـ        نتتحدث المادة الرابعة من االتفاق ع      الضـفة  "مل   أن والية مجلس سلطة الحكومة االنتقالية ستش

هذا ". الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم            
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ال يمكـن   غير واضح المعالم، غامض المعنى و     . مبدأ عجيب ال يمكن اإلمساك ال بأوله وال بآخره        
 .إعطاؤه تفسير معين

ما هي الضفة الغربية وما     . طاع غزة الضفة الغربية ليست معرفة بحدود أو مناطق جغرافية وال ق         
، بينما تقول إسرائيل    1967هو قطاع غزة؟ يقول الفلسطينيون إنها األراضي التي تم احتاللها عام            

أن القدس ليست ضفة غربية وكذلك األغوار وربما طولكرم وقلقيلية وشريط القرى المحاذي لخط              
ن أن الضفة الغربية عبارة عن مناطق       وبعض اإلسرائيليين يقولو  . 1949وقف إطالق النار لعام     

 . سكنية فقط
استثنى النص من الضفة الغربية والقطاع تلك القضايا التي سيتم التفاوض عليها فـي مفاوضـات                

فمثال ينص البند   . ما هي هذه القضايا؟ إنها مذكورة في عدد من المواقع من االتفاق           . الوضع الدائم 
القدس والالجئين والمستوطنات والترتيبات    " القضايا تشمل    على أن هذه  ) 5(الثالث من المادة رقم     

والية المجلس  "أما المادة الرابعة من المحضر المتفق عليه فقد نصت على أن            ) …األمنية والحدود   
ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المسائل التي سيتم التفـاوض عليهـا فـي                 

 ". المستوطنات، المواقع العسكرية واإلسرائيليينمفاوضات الوضع الدائم في القدس، 
من الواضح أن طرح قضية الوالية الجغرافية ال يترافق مع طرح موضـوع السـيادة وال حتـى                  

. يترافق مع إمكانية طرح إقامة دولة فلسطينية على جدول أعمال المفاوضات بشأن الحل النهـائي              
يقي؟ وهل ستكون الوالية ذات صـالحيات       هل ستكون الوالية على جزر سكانية أم على وطن حق         

ال يوجـد فـي     . ترقى إلى مستوى السيادة أم ستبقى ضمن تشريعات محلية تنظم الحياة اليوميـة            
 االتفاق هواجس وكوابيس    ضع أي نوع من الطمأنينة، بل ي       الفلسطينيين الطرح ما يدخل في نفوس    

 .تقبلتطورات المس غير واثقين من  الفلسطينيينمضاجع وتجعلالتقض 
 

 االنسحاب
علـى أن فتـرة     ) 5(تقـول المـادة     . ينص االتفاق على االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا        

) 14(وتنص المـادة    . السنوات الخمس االنتقالية تبدأ فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا          
لمرفق في  تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول ا            "على أن   
 على أن إسرائيل ستنفذ انسحابا مجـدوال وبسـرعة متصـاعدة            -2-ينص الملحق ". -2-الملحق

 . لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا
 -2–لكـن الملحـق رقـم       . حتى اآلن االتفاق جميل ويوحي بانسحاب حقيقي للقوات اإلسرائيلية        

األمـن الخـارجي    "شـمل   تم االتفاق عليها ال     يضيف بأن مسؤوليات السلطة الفلسطينية والتي سيت      
فإذا ". والمستوطنات، واإلسرائيليين والعالقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك         

كان األمن الخارجي سيبقى في يد إسرائيل وكذلك مسؤولية أمن المستوطنات واإلسرائيليين الـذين     
سرائيلية؟ وإذا كانت المستوطنات منتشـرة فـي        يتجولون في البالد، فمن أين ستنسحب القوات اإل       

مختلف أنحاء البالد، وإذا كان اإلسرائيليون يتجولون في كل ركن وزاوية، وإذا كانت الحدود مع                
األردن ومع مصر والبحر واسعة، فماذا بقي من األرض حتى تنسحب القوات اإلسرائيلية بصورة              

ابلس، فهل ستلحق بـه الدوريـة اإلسـرائيلية          فإذا قرر إسرائيلي أن يشتري غرضا من ن        ؟فعلية
ريات أربع، فهل سيقوم جنـود إسـرائيليون        قلحمايته؟ وإذا واجه شخص من الخليل مستوطنا في         

متـروك  األمـر   وعلى أحسن األحوال    . بمالحقته داخل مدينة الخليل؟ مضمون االتفاق يقول نعم       
ن قوات إسـرائيل    إماية اإلسرائيليين ف  للشرطة الفلسطينية، وإذا عجزت عن القيام بواجبها حيال ح        



 14

إقامة لجنـة   " تنص الفقرة على     -2- من الملحق  3من البند   ) ه(وهذا ما تشير إليه الفقرة      . ستتدخل
 ".…إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل–تعاون وتنسيق فلسطينية 

 إعادة انتشار أو إعادة     تتحدث هذه المادة عن   ). 13(واالتفاق ال يترك األمر مبهما وتوضحه المادة        
هـذه  . انسحابا) 14(وإعادة االنتشار هذه مترافقة مع ما أسمته المادة         . تموضع القوات اإلسرائيلية  

عند إعادة  " منها   2المادة تفيد بأنه ليس هناك انسحابا حقيقيا من األرض المحتلة وإنما حسب البند              
إعادة تموضع قواتها العسكرية خـارج      موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب        

 ".المناطق المأهولة بالسكان
مـن أجـل   "على أنه   ) 8(تنص المادة   . إذن ما هو سلطان الشرطة الفلسطينية في ظل هذا الوضع         

ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشـئ المجلـس     
بمعنى أن وظيفتها ستبقى في إطـار محلـي         ". قوة شرطة قوية  ) مجلس سلطة الحكومة االنتقالية   (

في االضطالع بمسؤولية الـدفاع ضـد       "وبخصوص الحياة اليومية للسكان، أما إسرائيل فستستمر        
التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الـداخلي            

منية ستبقى بيد إسرائيل، والفلسـطينيون سـيكونون أدوات بيـد           أي أن المسألة األ   ". والنظام العام 
وقد بانت المسألة جليا في الملحـق الثـاني         . إسرائيل إذا تطلب األمن اإلجمالي والنظام العام ذلك       

من المفهوم أنـه الحقـا لالنسـحاب اإلسـرائيلي،          "ينص الملحق على أنه     . للمحضر المتفق عليه  
عن األمن الخـارجي وعـن األمـن الـداخلي والنظـام العـام       ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها  

ويمكن للقوات اإلسرائيلية والمدنيين اإلسرائيليين أن يسـتمروا فـي          . للمستوطنات واإلسرائيليين 
 ".استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا

 
 القدس

أما سكان القدس   . ع الدائم ال ذكر للقدس في االتفاق إال كموضوع سيتم نقاشه في مفاوضات الوض           
  الفلسـطينيين  وكأن. فقد سمح لهم، كما قلت، بالمشاركة في انتخابات مجلس سلطة الحكومة الذاتية           

هم على الطريق نحو تبعية لـدائرة       و بفصل أهل القدس عن دائرتهم االنتخابية، ووضع       بلوابذلك ق 
 .انتخابية غير دائرتهم

 
 الالجئون

لكن . ما يشير إلى حق العودة ألحد سواء من فئة النازحين أو الالجئين           ال يوجد في االتفاق إطالقا      
من البنـد  ) ج(تقول الفقرة . هناك إشارة إلى قدوم بعض الناس ممن تدربوا على أن يكونوا شرطة    

الثالث من الملحق الثاني أن قوة الشرطة ستشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج               
أن "وتضـيف المـادة     ). األردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر     حاملي جوازات السفر    (

الذين سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخـارج يجـب أن يكونـوا مـدربين                 
  ".كشرطة وضباط شرطة

 أن إسرائيل ستسمح بقدوم بعض رجاالت منظمة التحرير الفلسطينية وذلك لتنفيـذ             يوضح االتفاق 
لكنها لن تسـمح    .  أيضا أنها ستسمح بعودة عدة آالف بناء على أسس تضعها هي           يوضحو. االتفاق

والصورة على األغلب   . بعودة مئات اآلالف كما يحلو لبعض المسؤولين الفلسطينيين أن يصرحوا         
 :كالتالي

 .ستسمح إسرائيل بعودة بعض المبعدين - أ
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لة نظرا النتهاء مدة    ستسمح إسرائيل بعودة بعض من فقدوا حقهم بهوية األرض المحت          - ب
 .تصاريحهم أو لكبر سنهم

 .ستسمح إسرائيل بلم شمل بعض العائالت وخاصة الحاالت الملحة منها - ت
 .ستسمح إسرائيل بعودة بعض قيادات المنظمة - ث
، لكن من الممكن أن توافق على عودة        1948لن تسمح إسرائيل بعودة الالجئين لعام        - ج

ى تكوين ُأسر وضمن حاالت سيتم وصـفها        نفر قليل من كبار السن غير القادرين عل       
 . أنها إنسانية

لن تسمح بعودة مئات اآلالف ألن ذلك يتناقض مع نظرية األمن اإلسرائيلي ومع نيـة                - ح
 .إسرائيل بتحويل الفلسطينيين إلى جزر سكانية صغيرة

 
 الحياة اليومية

كالصـحة والتعلـيم    لب االتفاق عبارة عن إعطاء الفلسطينيين صالحية إدارة شـؤونهم اليوميـة             
وهذا ما حاولت إسـرائيل أن تفعلـه عبـر          . واإلسكان والضرائب واألمن الداخلي وما شابه ذلك      

 اليوميـة   هم تسـلم إدارة شـؤون     ى الفلسـطينيين  عرضت إسرائيل عبر السنين عل    . سنوات عديدة 
 في سبيل ذلك، وأنشأت روابط القرى وحاولت مـع العديـد مـن الشخصـيات                هموضغطت علي 

لقد رفضنا رفضا قاطعا وقدمنا     . ء منهم وغير العمالء أن يتسلموا األمر، لكن دون جدوى         العمالو
نحن في هذا االتفاق نعود إلى حيث بدأت إسرائيل، وهو تسلم           . في سبيل ذلك التضحيات والشهداء    

 .  عليها يجب التخلص منهءاإلشراف على قضايا ومسائل ال تريدها أصال هي، وتشعر أنها عب
 
 

  طابااتفاق
 

تال اتفاق أوسلو اتفاق سمي باتفاق القاهرة والذي نظم العالقة التفصيلية بين السلطة الفلسطينية في 
غزة وأريحا، لكنه نُسخ لصالح اتفاق طابا الذي ينظم العالقة بعد توسيع دائرة إعادة انتشار القوات 

تهما من اتفاق أوسلو الذي يشكل استلهم اتفاق القاهرة وطابا تفصيال. اإلسرائيلية في الضفة الغربية
المبادئ األساسية التي تحكم العالقة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهو بالتالي يعتبر تفسيرا 

وحيث أن اتفاق القاهرة قد نسخ، فإنه تكفي اإلشارة هنا . لالتفاق بهدف التطبيق على أرض الواقع
 .إلى أهم ما ورد في اتفاق طابا

 
 المجلس

 
ق طابا مجلسا فلسطينيا منتخبا مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقيم اتفا

والمجلس يقام، حسب االتفاق، بغرض تمكين الشعب . وقطاع غزة بمن فيهم سكان القدس
بداية في االتجاه المؤدي إلى االعتراف بالحقوق   الفلسطيني من حكم نفسه ديمقراطيا، وهو يعمل

فلسطيني وحقوقهم العادلة، وهي بالتالي ستؤدي إلى إنشاء مؤسسات فلسطينية المشروعة للشعب ال
لكن ال يقول االتفاق كيف ستقوم ديمقراطية في حال تقييد ). 2المادة الثانية، البند رقم ( ديمقراطية

 .الشعب الفلسطيني باتفاقيات مع إسرائيل تنظم مختلف شؤونه بما فيها شرعية قرارات المجلس
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، وهو سيكون ...سيكون للمجلس صالحيات تشريعية وصالحيات تنفيذية  فاق على أنهينص االت
مسؤوال عن كل الصالحيات التشريعية والتنفيذية لكل المسؤوليات  التي ستنتقل إليه  كما هو وارد 

أي أن المجلس ال يملك الصالحيات التشريعية، وإنما هي ) 2المادة الثالثة، المادة . (في االتفاقية
ولهذا نص االتفاق على أن قرارات . الحيات بدون أل التعريف ومحددة بتلك التي ستنقل إليهص

المادة التاسعة، البند . (السلطة التنفيذية للمجلس  الفلسطيني يجب أن ال تتعارض مع هذه االتفاقية
ذي ينص  وال4وقد حددت السلطات التشريعية للمجلس في المادة الثامنة عشرة، البند رقم ) 3رقم 

 التشريع بما يشمل تشريعات تعدل أو تلغي قوانين أو أوامر عسكرية  قائمة أصال خارج   على أن
وتحدد االتفاقية أن أي . صالحيات المجلس وتشريعات تتناقض مع هذه االتفاقية تعتبر باطلة

طة لن تشريع ال يصبح ساري  المفعول إال بتوقيع رئيس  السلطة التنفيذية، كما أن رئيس السل
 من نفس المادة تبلغ 5وحسب البند رقم . يوقع على أي تشريعات تتناقض مع هذه االتفاقية
 .التشريعات إلى الجانب اإلسرائيلي في اللجنة القانونية

 
اتضح من . من  الناحية العملية، تبين أن  المجلس عبارة عن هيكل أكثر مما هو جوهر فاعل

 أنه ال يملك صالحيات 1996يناير، //ي شهر كانون ثانيخالل عمل المجلس الذي تم انتخابه ف
لكن أعضاء . جدية، وأن رئيس السلطة يسيطر عليه سيطرة تامة ويتجاهل قراراته إلى حد بعيد

المجلس مارسوا نشاطا في مجال الوساطات  والمحسوبيات وانتقاد سلوك دوائر سلطة الحكم 
اآلن أن يحولوا المجلس إلى سلطة تشريعية الذاتي، وحاول بعضهم بدون نتيجة إيجابية حتى 

 . حقيقية
 

 األفراد في االتفاق
 

يتطرق االتفاق إلى أفراد لهم مواقع خاصة، أو يمكن أن يكونوا جزءا من االتفاقية مثل المتعاونين 
 المتعاونين من الفلسطينيين مع اإلسرائيليين يجب  يقول االتفاق بخصوص هؤالء أن. مع إسرائيل
المادة  (.رضوا ألي أذى أو مالحقة وستكون هناك خطوات مناسبة بهذا الخصوصأن ال يتع

أما بشأن الفلسطينيين الذين يعودون من الخارج وسبق لهم أن قاموا  .)2السادسة عشرة، البند رقم 
االتفاق أنهم حين عودتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ال يتعرضون   بأعمال ضد إسرائيل فيقول

ة من  الجانب اإلسرائيلي عن أعمال قاموا بها ضد إسرائيل قبل تاريخ ألي مساءل
، أما بخصوص المجاهدين الفلسطينيين فيتفق )3المادة السادسة عشرة، البند رقم ( .13/9/1993

. وهذه هي إحدى ركائز تحطيم النفسية الفلسطينية. الطرفان على ضرورة مالحقتهم ومعاقبتهم
لقد أصبح العميل صاحب . حرية وللمجاهد الفلسطيني السجن والتنكيلالمتعاون والعميل لهما ال

 1تنص المادة الخامسة عشرة، البند رقم . شأن والمجاهد خاضعا للمالحقة واالعتقال والتعذيب
على كال الطرفين  أن يتخذا الخطوات الضرورية الالزمة من أجل وقف أي أعمال  على أنه

إلرهاب والجرائم ضد أي شخص موجود في مناطق عدوانية ووقف  أي شكل من أشكال ا
الطرف اآلخر أو االعتداء على أمالكه وأن تتخذ إجراءات قانونية بحق من يقوم بمثل هذه 

 .األعمال
 

 األرض
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 تقسم اتفاقية طابا الضفة الغربية إلى ثالث مناطق هي
. حة الضفة الغربيةمن مسا% 3منطقة أ والتي تشمل المناطق اآلهلة بالسكان وتشكل حوالي - 1

 .ويتولى المجلس في هذه المنطقة صالحيات األمن الداخلي والنظام
يتولى المجلس . من مساحة الضفة الغربية% 26منطقة ب والتي تشمل القرى وتشكل حوالي -2

 .في هذه المنطقة مختلف الصالحيات المدنية، أما الصالحيات األمنية فتبقى بيد إسرائيل
هذه . من المساحة% 70شمل باقي مناطق الضفة الغربية وتشكل حواليمنطقة ج والتي ت-3

مناطق غير مأهولة بالسكان مثل منطقة األغوار، تمارس إسرائيل  الصالحيات المدنية واألمنية 
 مناطق في الضفة الغربية خارج المنطقة أ، ب، المنطقة ج : عليها، وهي معرفة باالتفاق كالتالي

 يتم التفاوض عليها في المفاوضات النهائية ستنقل إلى والية المجلس حسب وباستثناء المسائل التي
و ) 20(أنظر الخرائط رقم ). ، ج3المادة الحادية عشرة، البند رقم ( .ما ورد في هذه االتفاقية

 ) .22(و ) 21(
من مساحة الضفة % 18في اتفاقات الحقة وأصبحت حوالي ) أ(على كل حال، توسعت منطقة 

 %.24حوالي ) ب(بينما أصبحت منطقة الغربية، 
 

 الخالصة
اضـطرت  . رأى الفلسطينيون الخالصة بأم أعينهم بعدما خبروا التطبيقات العملية التفاق أوسـلو           

السلطة الفلسطينية أن تعتقل الفلسطينيين المناضلين ولم تستطع أن تحاسب الجواسيس والعمالء إال             
يوجد انسحاب حقيقي وأن الحكم الذاتي ليس سوى مجرد         وتبين لهم أنه ال     . بنزر يسير وفي الخفاء   

بات واضحا من خالل التجربة أن      . إدارة للشؤون اليومية وبدون استقاللية عن اإلرادة اإلسرائيلية       
وهذا هو شأنها في توقيع اتفاقيات سالم مـع         . إسرائيل تريد إبقاء االحتالل بوكالة أصحاب القضية      

 .أي طرف عربي
 
 
 

 
  األنظمة العربية بإسرائيلحتمية اعتراف

 
 

من المتوقع ضمن الظروف السياسية السائدة اآلن في الوطن العربي أن تعترف األنظمة العربيـة               
. بإسرائيل ألن نظرة أغلب األنظمة العربية تجاه إسرائيل مبنية أصال موضـوعيا ولـيس ذاتيـا               

للمبادرة الذاتية أو اتخـاذ     مواقف أغلب األنظمة مبنية حسب محددات عدة تترك هامشا ضيقا جدا            
تقوم هذه المحددات على إرادات ليست نابعة من الذات وإنما تعبـر عـن رؤى             . القرار باستقاللية 

قد يكون الحكام العرب متمتعين بحرية التفكيـر        . خارجية لها وقع على حرية العرب في الحركة       
يصعب أن يخرج من الرؤوس     ن هذا التفكير    كما هو أي شخص في هذا العالم، لكنه من الواضح أ          

ال يصر أغلب الحكام العرب على البحث عن الذات وبالتالي ال           . ليشق طريقه بوساطة إرادة فاعلة    
الدليل على ذلك أن    . يصرون على ترجمة ما يمكن أن يأملوا به إلى فعل ينبثق تدريجيا إلى نتائج             

كبرى مثل تحرير الثروات والسير     الوعود التي تقدموا بها إلى شعوبهم عبر الزمن حول القضايا ال          
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نحو الوحدة العربية أو على األقل التكامل االقتصادي تحولت إلى تمنيات تندثر تحت سـيل مـن                 
 .التبريرات

 
تقوم أغلب األنظمة العربية على حرية مبنية على ما يسمى بفن الممكن وليس اإلصرار على مـا                 

لغير بينما تبقى اإلرادة العربية منتظـرة اإلذن        وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام إرادة ا       . هو ممكن 
بل أن بناء أغلب األنظمة العربية كان مشروطا بهذا البعد والذي يشكل أيضـا أساسـا                . بالدخول

صحيح أن شرعية الحكم تلبس ثوبا عربيا إال أن منحة االستمرار تبقـى مرتبطـة               . لالستمرارية
كان بإمكان بريطانيا مثال أن     . ون صانعتها أيضا  بمراكز قوى عالمية تتعدى الشرعية ويمكن أن تك       

تأتي بهذا الشخص أو ذاك لتقيم معه عقدا أو بهذه القبيلة أو تلك دون أن تتغير معايير الشـرعية،                   
 . وبالتالي تبقى الشرعية مزاجية بيد من يقرر للعرب ما يراه مناسبا

 
ادة الغير ألن في ذلك ما ينطوي على        ولهذا لم يكن ألغلب األنظمة العربية أن تتمرد حقيقة على إر          
إسرائيل جزء ال يتجزأ وال ينفصل      . الزوال لصالح أنظمة أخرى يميزها عما يسبقها تغير األسماء        

عن إرادة هذا الغير، وما ينطبق على امتثال العرب لذلك الغير ينطبق في النهاية على ما يتعلـق                  
االستجابة السريعة والفورية وإنما البقاء ضمن      وما أعنيه باالمتثال هنا ليس بالضرورة       . بإسرائيل

ال يخـرج العـرب عـن الـدائرة         . دائرة الممكن الذي يمكن أن تحصل عليه األنظمة من الغير         
ولهذا لم يحصـل    . المرسومة ولكن بإمكانهم المناورة داخلها وفق أسس النشاط التي يقبلها الراسم          

 . لقضايا الجوهرية معلقة بالقوى الخارجيةجهد جاد من أجل تحقيق المصالح العربية، وبقيت ا
 

وإذا نظرنا إلى قوة الدفع العربية باتجاه تحقيق اآلمال العربية نجد أنها سارت عبر خمسين عامـا                 
ونيف بتناقص مستمر وهبط معه مستوى المتطلبات العربية إلى درجة االعتراف بالواقع بمعنـى              

لقد انتقل العـرب    .  تلك األحالم الجميلة ترد النائمين     تراجعت اآلمال ومعها لم تعد    . التسليم له وبه  
من هزيمة إلى أخرى ومن تراجع إلى آخر على مختلف المستويات السياسية والعلمية واالجتماعية              

ولعـل  . واالقتصادية وغيرها، ولم يحصل إبداع إال على المستويين االستهالكي واألمني الداخلي          
برا دون التساؤل عن التدهور المستمر في سـقف اآلمـال           في هذين اإلبداعين ما يحول طوعا وج      

يستحوذ البحث عن متع الحياة على تفكير المرء ويتلبسه بحيث يتحول اإلنسان إلـى              . والطموحات
عبد لشهواته ورغباته ونزواته، وتقف األجهزة األمنيـة بالمرصـاد لمـن ال تطوعـه السياسـة                 

 .االستهالكية
 

فبدل أن تكون سـيطرة     . لتغيير أو التحدي، وتحول إلى عامل للتبرير      لم يعد الواقع عامال محفّزا ل     
قوى عالمية على العرب وثرواتهم عامال نحو التفكير في كيف الخروج، حولها الترهـل العربـي    

استرخى . المتزايد إلى مادة إلعفاء الذات ألن التصدي أو التركيز على البناء الذاتي ال يجديان نفعا              
 .لح العبارة الخادعة المنمقة المعروفة بفن الممكناإلصرار العربي لصا

 
ولهذا ال أرى أن المستقبل ينبئ بما هو أفضل بالنسبة للعرب في حال استمرار المعطيات السياسية                

وليس من العسير على العربي أن يعود بذاكرته بالدرجة التـي           . واالجتماعية واالقتصادية القائمة  
ألمة تترنح تحت وطأة الغير ولم تستطع أن تسير بخطوات على           يسمح بها عمره الزمني ليجد أن ا      

الفجوة بيننا وبين األمم تزداد وتتسع، ولو لم يكن النفط لما سـتر             . األقل متوازنة مع خطى العالم    
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هذا ينطبق بشكل ساطع    . اإلنفاق االستهالكي بعض الشيء على عمق تخلفنا وانقيادنا إلرادة الغير         
 .لصهيونيعلى تعاملنا مع العدو ا

 
بدأ العرب والفلسطينيون برفض الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وبرفض إسـرائيل واإلصـرار             
اللفظي على القضاء عليها، إال أن تنازالتهم انسابت عبر الزمن تبعا لطاقة اإلنسان العربي علـى                

لسياسات أصيب العربي بإحباط متزايد مهد الطريق       . استيعابه وتبريره أو عجزها عن التصدي لها      
عربية يتهاوى سقفها باستمرار، وما يمكن قبوله اآلن على مستوى الشارع العربي كان من الممكن               

من كان يتخيل قبل أربعين عاما أن العرب سـيعقدون اتفاقيـات            . أن يسبب ثورة في زمن مضى     
 سالم مع إسرائيل؟ ومن كان يتوقع أن الشارع العربي سيسكت على التطورات الجديدة؟

 
ستطيع القول أن األنظمة العربية قد تناولت موضوع التعامل مع إسرائيل بعلميـة، أو ربمـا                قد ن 

ألزمها الغير بسياسة علمية تأخذ مادتها من علم النفس في كيفية تطويع النفس اإلنسـانية آلفـاق                 
 على الرغم من العلم المسبق بأن بعض األنظمة العربية قد ارتبطـت           . جديدة لم تكن مقبولة سابقا    

بالصهيونية مع بداية قيامها أو صناعتها من قبل االستعمار، إال أنها لم تكن جاهزة لإلعالن عـن                 
وحتى ال تتعارض مزاجيـة     . رؤيتها في ترتيب األوضاع في المنطقة بسبب عدم جاهزية الشارع         

 الشارع مع هذه الرؤية، أو حتى تصبح استطاعته دون الحد المطلوب لوقف تطبيقها كان ال بد أن                
أي أن اإلنسان العربي قد خضع لسياسـة نفسـية ممنهجـة         . يمر وقت تميزه اإلحباطات والهزائم    

 .طغت على طموحاته وجعلته مطية تخضع ألثقال اآلخرين
 

قد تضع هذه األنظمة شـروطا اآلن،       . ولهذا من المتوقع أن تعترف كل األنظمة العربية بإسرائيل        
تتراجع الشروط مـع    . من كما تقلصت شروط غيرها    لكن من شأن هذه الشروط أن تتقلص مع الز        

كل تراجع سياسي أو عسكري سواء كان على يد الواليات المتحدة أو على يد إسرائيل، وال يوجد                 
ستحاول هذه األنظمة أن تنتـزع      . لدى األنظمة من خطط أو سياسة تشير إلى أن تغييرا سيحصل          

تحصل على شيء أكثر مما ترى  إسرائيل أنه         شيئا من إسرائيل إلنقاذ بعض ماء الوجه، لكنها لن          
وإسرائيل تدرك تمامـا أنـه لـيس مـن          . ضروري لإلبقاء على ماء الوجه أمام الشارع العربي       

مصلحتها أن تجرد األنظمة العربية من هيبتها أو بعضها ألن البدائل قد تسعى إلى إعادة تكـوين                 
 .    النفس العربية الطموحة

  
عربي على ما هو عليه؟ ال أحد يستطيع المراهنة على ثبات التاريخ ألن             لكن هل سيستمر الوضع ال    

ال أحد يضمن هدوء    . التاريخ في حالة تغير مستمر سواء كان برغبة اإلنسان أو بمعزل عن وعيه            
 . الشارع العربي واستكانته وال بد أنه يخضع لمنطق التاريخ الذي خضعت له أمم من قبل

 
 
 


