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َط ْوق أوسلو:

تعزيز السيطرة الكولونيال ّية اإلسرائيل ّية!
اإلسرائيلي حول «مسار أوسلو»
قراءة في السجال
ّ

توطئة
سبقت الذكرى السبعون للنكبة الفلسطين ّية ( 15أ ّيار  )2018ذكرى أخرى هي مرور
ّ
ومنظمة التحرير الفلسطين ّية (التي جرى
ربع قرن على اتّفاقات أوسلو بني إسرائيل
توقيعها في الـ  13من أيلول عام  .)1993وعلى أعتاب هاتني الذ ْك َر َي ْين ،تواترت في
ِيت
إسرائيل ووسائل إعالمها دراسات وتحليالت ع ّدة تؤ ّكد أنّ تلك االتّفاقات ُمن ْ
وامليداني املتش ّكل،
السياسي
بالفشل الذريع ،ولم تعد حال ًّيا ذات صلة بالواقع
ّ
ّ
هنا واآلن ،وأنّ املصطلح ّ
الرسمي.
اإلسرائيلي
«حل الدولتني» اختفى من القاموس
ّ
ّ
ً
ً
وتحليل ألبرز الوقائع واإلحداث ّيات املرتبطة
عرضا
املوسعة
نق ّدم في هذه القراءة َّ
بتلك االتّفاقات ومنطلقاتها وصيرورتها ،من خالل االستناد إلى وسائط املقاربة
اإلسرائيل ّية بهذا الصدد ،سواء أكانت متع ّلقة بصوغ األهداف الكامنة وراءها،
أو باستخالص مآالتها ،التي تحيل إلى ماه ّية املفترق الراهن لقض ّية فلسطني،
وتحدي ًدا في سياق العالقة بدولة االحتالل والصراع معها.
وتجادل هذه القراءة باألساس طارحة أنّ إسرائيل ح ّولت «روح أوسلو» ،التي
جرى تسويقها من جانبها على أنّها سلم ّية وتصالح ّية ،إلى وسيلة جديدة أكثر
إحكا ًما ملواصلة االحتالل في أراضي عام ُ 1967بغية ترسيخه .وهي وسيلة ترمي،
في العمق ،إلى تعزيز السيطرة الكولونيال ّية اإلسرائيل ّية على فلسطني ،سع ًيا
لش ْرعنة هذه السيطرة ،وإلى ترسيخ خطاب َيعتبر ّ
َ
حل قض ّية فلسطني محصو ًرا
بأي صلة إلى ما سبق هذا
في إزالة آثار احتالل أراضي عام  1967وال ّ
يمت ّ
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ً
مرتبطا بالحالة اإلسرائيل ّية عمو ًما وبالصهيون ّية باعتبارها حركة
االحتالل وكان
كولونيال ّية عنصر ّية.
تتر ّكز هذه القراءة في تحليل الغاية اإلسرائيل ّية الجوهر ّية من وراء مسار أوسلو،
ُ
اصطلِح على تسميته «إرث رابني» املتع ّلق
والجذور اليمين ّية لهذا املسار ،وما
باملسار املذكور ،وكيف ّية ترجمة هذا «اإلرث» من طرف الزعماء اإلسرائيل ّيني الذين
خلفوا رابني في رئاسة الحكومة اإلسرائيل ّية ،وفي مق ّدمهم شريكه في املسار
شمعون پيرس ،باإلضافة إلى ّ
كل من بنيامني نتنياهو ،وإيهود باراك ،وأريئيل
شارون ،وإيهود أوملرت.
ً
ارتباطا بمسار
وداخل هذا تتو ّقف عند «السالم» الذي جرى ويجري تناوله
أوسلو ومترتّباته ،وأبرز التوصيفات التي تالزمه ،ومن بينها «السالم املكسور» َو
بتوسع حيال ق ّمة كامپ ديڤيد التي ُعقِ دت
املتخيل» وغيرهما ،وتفعل ذلك
«السالم
َّ
ّ
في الواليات املتّحدة في صيف عام  ،2000وانتهت بفشل ذريع حمل أ ّو َل ُن ُذر نهاية
ذلك املسار ،وحيال ما استتبع تلك الق ّمة من أكاذيب إسرائيل ّية ال تنتهي بشأن
ذلك «السالم».

مقدمة
ّ

الـمفوهني
قبل فترة ،استشاط غض ًبا الپروفسور رون برايمان ،وهو أحد الدعاة
َّ
االستيطاني الحاكم ،من إشارة صحيفة «هآرتس» ،في
اإلسرائيلي
لدى اليمني
ّ
ّ
أحد مقاالتها االفتتاح ّية ،إلى أنّ «اتّفاقات أوسلو جاءت (في حينه) لتشقّ الطريق
اإلسرائيلي (ألراضي عام  ،)1967ونحو إقامة دولة فلسطين ّية
نحو إنهاء االحتالل
ّ
()1
حتّى [فترة أقصاها] أواخر تسعين ّيات القرن العشرين الفائت».
وفي غمرة تلك الغضبة ،ح ّرر برايمان أنّ الغاية الجوهر ّية البعيدة املدى ،التي
تط ّلعت إسرائيل إلى تحقيقها عبر التسوية التي كان من املفترض أن تنجم عن تلك
االتّفاقات ،هي «نهاية الصراع» ،وهو املصطلح الذي ُيقصد به إسرائيل ًّيا ،على
 .1برايمان ،رون 15 ،2009( .تشرين الثاني) .كفى إلرث پيرس .هآرتس.
4

عن إسـرائيـل

1

ألي َمطالب فلسطين ّية.
وجه الد ّقـة ،وضع ح ّد ّ

وش ّدد ً
أي شيء ،إلى رفض
أيضا على أنّ سبب فشل هذه االتّفاقات يعود ،قبل ّ
الفلسطين ّيني التجاوب مع هذه الغاية اإلسرائيل ّية املح ّددة .وأشار إلى أنّ هذا
خاص ،في وقائع الق ّمة التي ُعقدت في كامپ ديڤيد
الرفض ظهر جل ًّيا ،على نحو
ّ
(الواليات املتّحدة) في عام  2000بني رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية السابق إيهود
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،وانتهت بإخفاق تا ّم.
باراك ،والرئيس
ّ
وما زلنا نذكر ً
فعل أنّ مطلب باراك ،في أثناء تلك الق ّمة ،أن يو ّقع الجانبان على
فلسطيني بشأن «نهاية الصراع» م ّرة
نهائي» يترافق مع إعالن
«اتّفاق سالم
ّ
ّ
تحول حاسمة فيها إلى ناحية انفجارها،
واحدة وأخيرة ،ش ّكل -في ما ش ّكل -نقطة ُّ
ومن َث ّم تع ّثرت عمل ّية املفاوضات بر ّمتها في األعوام الالحقة.
دججة
ومنذ انعقاد هذه الق ّمة ،استحال املطلب السالف إلى ما يشبه الزمة ُم َّ
يكرر في ّ
أي جولة مفاوضات.
بإجماع
كل مناسبة تتع ّلق بمسار ّ
إسرائيلي ،بحيث َّ
ّ

اإلسرائيلي ،في ما يتع ّلق بالغاية الجوهر ّية من وراء
في واقع األمر ،هذا املفهوم
ّ
اإلسرائيلي فقط ،الذي ينطق
مسار أوسلو ،غير منحصر في معسكر اليمني
ّ
برايمان باسمه ،حيث سبق أن أ ّكده ً
أيضا حاييم آسا ،الذي شغل منصب املستشار
اإلستراتيجي لرئيس الحكومة السابق يتسحاق رابني ،حني ذكر أنّ الهدف األه ّم
ّ
موضوعا نُصب عين َْي هذا األخير لدى توقيعه تلك االتّفاقات هو اإلفضاء
الذي كان
ً
أي
إلى تحسني ُحظوظ إسرائيل في البقاء املا ّد ّي على املدى البعيد ،ولم تكن فيه ّ
اعتبارات نابعة من الفلسفة املرتبطة ب ِـ «مقاربة ا ُأل ُخ ّوة» لدى املهاتما غاندي.
أي تقييم مغاير في هذا الشأن ،من قبيل القول إنّ
وش ّدد بموازاة ذلك على أنّ ّ
رابني هو «فيلسوف سالم» ال شخص ّية إستراتيج ّية ف ّذة ،سيكون بمثابة تشويـه
()2
إلرث هذا الرجل.
وأشار آسا إلى أنّ «عمل ّية السالم» ،التي أطلقها رابني في عام  ،1993ش ّكلت
تضم َن ع ّدة خطوات ،كجزء من عمل ّية إستراتيج ّية
خطوة أولى (أوسلو) في مسار َّ
 .2ليڤي ،إيال 4 ،2014( .تشرين الثاني) .املستشار األقرب إلى رابني يكشف ّ
كل األسرار .معاريف.
مدى الكرمل

Mada al-Carmel

5

واسعة النطاق تهدف إلى استقرار عالقات إسرائيل مع ّ
كل دول الدائرة األولى
التي من حولها .وقد رأى رابني آنذاك وجود حاجة إلى عمل ّية كهذه كي يخ ّفض
العربي ْين املحاذ َي ْين لها (سوريا
«حالة االحتكاك العنيفة» بني إسرائيل والبلدين
َّ
واألردن) وكذلك بني إسرائيل والفلسطين ّيني ،وبالتالي كي يسحب البساط من
تحت أقدام دول الدائرة الثالثة (وال س ّيما إيران ،وكذلك العراق في ذلك الوقت)
التي ش ّكلت ُم ّذ َ
اك «تهدي ًدا عني ًفا» إلسرائيلَ ،وف ًقا لقراءته .وبحسب رأيه ،كان من
املفترض لهذه العمل ّية أن تنتهي الح ًقا بتسوية سلم ّية مع سوريا تتس ّبب في نقلها
الغربي (الواليات املتّحدة) ،وكذلك بتجفيف ّ
منظمة حزب اهلل في
إلى الجانب
ّ
لبنان ،وبعزل إيران.
الحقيقي بني معسك َر ِي اليمني َو «اليسار» في
بالتالي يمكن القول إنّ الخالف
ّ
إسرائيل يتع ّلق برؤية ّ
كل منهما للمسار الذي يتع ّين اتّباعه لتحقيق الغاية الجوهر ّية
ِ
املنطلقات الصهيون ّي َة اإليديولوج ّية الثابتة إزاء القض ّية
حال
بأي ٍ
ذاتها ،وال يطول ّ
الفلسطين ّية وسائر املسائل اإلقليم ّية ،التي من السهل مالحظة أنّها ما زالت تش ّكل
قاس ًما مشتر ًكا لهما ،أ ّو ًل ودائ ًما.

جذور يمين ّية لمسار أوسلو
في ما يتع ّلق بمسار أوسلو على وجه التحديد ،سبق أن اعترف الوزير وعضو
رئيسي
اإلسرائيلي السابق يوسي بيلني ،الذي كان بمثابة مهندس
الكنيست
ّ
ّ
ّ
ومنظمة التحرير الفلسطين ّية ،في ثنايا مقال نشره في
التّفاق أوسلو بني إسرائيل
أواخر آب عام  ،2013بأنّ هذا االتّفاق ،الذي جرى توقيعه قبل عشرين عا ًما من
اإلسرائيلي إزاء تسوية
تاريخ كتابته ذلك املقال ،تبنّى إلى ح ّد كبير مفهو َم اليمني
ّ
()3
الصراع مع الفلسطين ّيني ،وهو «مفهوم الخطوات املؤ ّقتة».
وأوضح أنّ هذا املفهوم أوجده رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية السابق مناحيم بيچن
في إطار اتّفاق ّيات كامپ ديڤيد (مع مصر) عام  ،1978وتبنّاه خليفته يتسحاق
 .3بيلني ،يوسي 28 ،2013( .آب) .أوسلو 20 -عا ًما .هآرتس.
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شامير ضمن مؤتمر مدريد الذي ُعقِ د عام  .1991ولفت االنتبا َه إلى أنّ االتّفاقات
املؤ ّقتة لم تش ّكل حتّى مرحلة أوسلو جز ًءا من رؤية َمن أسماه «معسكر السالم
اإلسرائيلي» ،وإنّما كانت صيغة ُولِدت في كنف الزعامة اليمين ّية في إسرائيل،
ّ
ولجأ «معسكر السالم» إلى القبول بها.
وكان بيلني نفسه أشار إلى أنّ اتّفاق أوسلو «غ ّير مجرى التاريخ» في منطقة
الشرق األوسط بأسرها ،وأتاح إمكان َعقد اتّفاق ّية سالم الحقة مع األردن ،وأوجد
الفلسطيني (متم ّث ًل في السلطة الفلسطين ّية) ،وأ ّدى
عنوانًا جدي ًدا لتمثيل الشعب
ّ
وحسن صورة دولة االحتالل في
اقتصادي غير مسبوق في إسرائيل،
إلى ازدهار
ّ
ّ
ً
مجال كبي ًرا إلقامة عالقات دبلوماس ّية مع دول
نادي األسرة الدول ّية ،وفتح أمامها
كثيرة ،بما في ذلك دول عرب ّية ،وأ ّدى إلى نشوء خريطة سياس ّية  -حزب ّية جديدة في
إسرائيل (مِ ن أبرز مظاهرها ُّ
تعز ُز ما أسماه «ت ّيار الوسط») ،غير أنّه على الرغم
()4
فلسطيني دائم.
إسرائيلي -
من ذلك ك ّله أخفق في تحقيق غاية إحراز سالم
ّ
ّ

ّ
ولعل أه ّم ما تشي به أقوال بيلني كامن في حقيقة أخرى ليست غائبة عن األذهان،
هي أنّ اتّفاق أوسلو لم يكن اتّفاق ّية سالم إسرائيل ّية  -فلسطين ّية على اإلطالق،
وإنّما مج ّرد اتّفاق بشأن مبادئ عا ّمة تتع ّلق بهذا السالم الدائم ،وذلك في إثر بدء
أ ّول مفاوضات غير مباشرة بني الجانبني استم ّرت ّ
أقل من سبعة أشهر (في إطار
أي نتائج ملموسة ،وتم ّثل
مفاوضات مؤتمر مدريد للسالم) من دون أن تسفر عن ّ
ّ
األقل من وجهة نظر إسرائيل -في إجراء محادثات
الهدف األساس منه -على
مباشرة من وراء الكواليس ،كي يكون في إمكان عمل ّية مدريد أن تستم ّر بعد
أن وصلت إلى ما يشبه الطريق املسدود .وهذا يعني ،في ّ
أقل تقدير ،أنّ إحراز
السالم الدائم ّ
ظل رهن املحادثات ،التي استم ّرت عقب أوسلو ،والتي ال تزال
حقيقي ،فيه ما يش ّذ عن املواقف
أي اختراق
إلى اآلن عالقة وعاجزة عن تحقيق ّ
ّ
التقليد ّية لدولة االحتالل.

الخاصة» التي م ّهدت أل ّول
وث ّمة واقعة أخرى في أقوال بيلني تحيل إلى «الظروف
ّ
 .4بيلني ،يوسي 2 ،2001( .أيلول) .بماذا أخفق أوسلو؟ هآرتس.
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ّ
ومنظمة التحرير الفلسطين ّيةَ .مهما تكن هذه الظروف،
اتّفاق مباشر بني إسرائيل
فال ب ّد من أن نشير إلى أنّ رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية في ذلك الوقت ،يتسحاق
رابني ،سعى إلى أن ينجز تفاهمات مع السور ّيني والفلسطين ّيني من شأنها أن
تضمن تحييدهمـا في سياق مواجهة بدأت تلوح في األفق مع ّ
كل من العراق
وإيران ،عبر االستفادة القصوى من انهيار االتّحاد السوفييتي واستفراد الواليات
املتّحدة بزعامة الحلبة الدول ّية ،ومن عزلة ّ
منظمة التحرير الفلسطين ّية ورئيسها
ياسر عرفات في ضوء تأييدهما نظام ص ّدام حسني خالل حرب الخليج األولى في
عام  .1991مع ذلك ،املظاهر االحتفال ّية التي رافقت توقيع اتّفاق أوسلو في حدائق
األميركي ك ّونت
البيت األبيض
انطباعا وهم ًّيا قو ًّيا بأنّه اتّفاق ّية سالم ،بينما لم يكن
ً
ّ
التوصل إلى اتّفاق ّية كهذه.
أكثر من خطوة أولى ،بسيطة للغاية ،في طريق
ّ
وال ّ
شك في أنّ وجهة النظر اإلسرائيل ّية ،إزاء اتّفاق أوسلو ومسارات العمل ّية
السياس ّية التي أطلقها ،كانت محكومة بفرض ّيات كثيرة ترتبط ،أكثر ما ترتبط،
بدفع املصالح اإلسرائيل ّية اإلقليم ّية والعامل ّية ُق ُد ًما .وقد بدأت مالمحها تتّضح،
شي ًئا فشي ًئا ،مع ّ
كل جولة مفاوضات بني الجانبني جرت في وقت الحق ،بد ًءا من
مفاوضات القاهرة في إثر عمل ّية أوسلو مباشرة ،مرو ًرا بجولة املفاوضات التي
ُعقدت بني الحكوم ِة اإلسرائيل ّية السابقة برئاسة إيهود أوملرت (أنهت واليتها في الـ
 31من آذار عام  )2009والسلط ِة الفلسطين ّية برئاسة محمود ع ّباس ،والتي انطلقت
في إثر مؤتمر أناپوليس املنعقد في تشرين الثاني عام  2007وتو ّقفت في أواخر عام
 2008بالتزامن مع شنّ الحرب اإلسرائيل ّية على غزّة (عمل ّية «الرصاص املسبوك»)،
وانتهاء بجولة املفاوضات التي جرت بني الجانبني في ّ
ظل والية حكومة بنيامني
نتنياهو الثالثة ( ،)2015 -2013والتي رعتها الواليات املتّحدة.
عمودي لشتّى التصريحات والتحليالت اإلسرائيل ّية املتع ّلقة
واستنا ًدا إلى رصد
ّ
بسيرورة املفاوضات اإلسرائيل ّية  -الفلسطين ّية منذ اتّفاق أوسلو ،يبدو أنّ هناك
فرض ّي َت ْين هما في حكم األبرز:
الفرض ّية األولى ،أنّ السلطة الفلسطين ّية ،التي أصبحت العنوان الجديد لتمثيل
الفلسطيني في ُعرف إسرائيل ،ستعمل على تطبيق حقّ تقرير
العربي
الشعب
ّ
ّ
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املصير لهذا الشعب بواسطة إقامة دولة فلسطين ّية فقط في األراضي التي احت ّلتها
إسرائيل في حرب حزيران عام  ،1967أي في أراضي الض ّفة الغرب ّية وقِ طاع غزّة،
مع بعض التعديالت.
الفرض ّية الثانية ،أنّ السلطة الفلسطين ّية سوف تتط ّلع إلى تلك الغاية في نطاق
للتوصل إلى تسوية تاريخ ّية ،تشمل تسوية جغراف ّية ،مع إسرائيل
االستعداد
ّ
والحركة الصهيون ّية ،تضع ح ًّدا للصراع معهما.
إشكالي للغاية،
ومن الواضح أنّ التعبير «تسوية تاريخ ّية  -جغراف ّية» هو تعبير
ّ
لكن يمكن القول إنّ العناصر ،التي تشتمل عليها تسوية من هذا القبيل وكانت
تُعتبر قابلة للتداول من وجهة النظر اإلسرائيل ّية آنذاك ،تتم ّثل في ما يلي :إقامة
دولة فلسطين ّية على مناطق تعادل نسبة اثنني وعشرين باملئة ( )22%من مساحة
خاصة ملا يس ّمى «منطقة الحوض املق ّدس» (الحوض
فلسطني التاريخ ّية؛ تسوية
ّ
التاريخي) في البلدة القديمة من القدس؛ ّ
حل قض ّية الالجئني الفلسطين ّيني بمنأى
ّ
ّ
عن حقّ العودة .ويؤكد بيلني أنّ مثل هذه التسوية باتت ُم ْد َرجة في جدول األعمال
()5
اإلسرائيلي منذ اتّفاق أوسلو.
ّ

إشكالي للغاية هو
وما نعنيه بقولنا إنّ التعبير «تسوية تاريخ ّية  -جغراف ّية»
ّ
أنّ التسوية السالفة ،التي تبدو -في الظاهر -مقبولة إسرائيل ًّيا ،ليست مقبولة
ّ
األقل ،جولتان من املفاوضات اع ُت ِبرتا
فلسطين ًّيا إطال ًقا ،وهذا ما أثبتته ،على
حاسمتني :األولى في كامپ ديڤيد في صيف عام  ،2000التي أ ّدى فشلها إلى
اندالع االنتفاضة الفلسطين ّية الثانية؛ والثانية جولة املفاوضات التي أعقبت مؤتمر
أناپوليس املذكور آن ًفا.
اإلسرائيلي رواية بشأن عناصر «االتّفاق الدائم» املتع ّلقة بالقضايا
وتداول اإلعالم
ّ
الجوهر ّية للصراع (وهي الحدود والقدس والالجئون) ،والتي عرضها أوملرت على
ع ّباس خالل جولة املفاوضات بينهما بعد مؤتمر أناپوليس ،عندما شارفت والية
األ ّول على االنتهاء.
 .5املصدر السابق.
مدى الكرمل

Mada al-Carmel

9

وفي الـ  22من حزيران عام  ،2009عرض أوملرت بلسانه هذه العناصر ،وذلك في
()6
ّ
سياق مقابلة أدلى بها إلى صحيفة «نيوزويك» األميرك ّية،
موض ًحا أنّها شملت
ما يلي:
ِسبته  93.7% - 93.5%من أراضي
 .1استعداد إسرائيل لالنسحاب م ّما ن ْ
الض ّفة الغرب ّية وتسليمها إلى السلطة الفلسطين ّية (وض ّم املنطقة املتب ّقية
إلى إسرائيل) .باإلضافة إلى ذلك ،يحصل الفلسطين ّيون على نسبة 5.8
باملئة من األراضي في إطار ما يس ّمى «تبادل املناطق».

 .2أن يحصل الفلسطين ّيون على «مم ّر آمن» بني الض ّفة الغرب ّية وقِ طاع غزّة.
وقد تجنّب أوملرت الحديث عن مسألة السيادة والسيطرة على هذا املم ّر.
أساسا ّ
لحل قض ّية الالجئني الفلسطين ّيني.
 .3ترفض إسرائيل مبدأ حقّ العودة
ً
مع ذلك فهي تبدي استعدادها ،في إطار تقديم «مبادرة حسن ن ّية إنسان ّية»،
بأي
لعودة عدد من الالجئني (إلى تخوم مناطق عام  .)1948ولم ُي ْدلِ أوملرت ّ
تفصيالت تتع ّلق بهذا العدد ،لكنّه حرص على تأكيد أنّه عدد محدود للغاية
(.)very very limited number
 .4في ما يتع ّلق بموضوع القدس ،عرض أوملرت ّأل تخضع منطقة ما يس ّمى
أي من الجانبني،
«الحوض املق ّدس» (الحوض
التاريخي) إلى سيادة ّ
ّ
وأن تُدار بصورة مشتركة من طرف إسرائيل واألردن والفلسطين ّيني
والسعود ّية والواليات املتّحدة.
ورأت بعض التحليالت آنذاك أنّ اقتراح أوملرت الداعي إلى «تدويل الحوض
التاريخي» في القدس القديمة ُي َع ّد غير مسبوق ،من ناحية إسرائيل ،ألنّه يعني
ّ
القدسي
التنازل عن السيادة اإلسرائيل ّية «على حائط املبكى (ال ُبراق) والحرم
ّ
الشريف وكنيسة القيامة وجبل الزيتون ور ّبما مدينة داود (سلوان) ،ولم يسبق أن
إسرائيلي قبله استعدا ًدا لتدويل القدس أو جزء منها .وحتّى في
أي زعيم
أبدى ّ
ّ

ً
تاريخا :تنازل إسرائيلي عن الحوض
 .6بن ،ألوف 26 ،2009( .حزيران) .إيهود أوملرت كاد أن يصنع
التاريخي .هآرتس.
ّ
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يجر
توصل إليها يوسي بيلني من الجانب
اإلسرائيلي ،لم ِ
مبادرة جنيف ،التي ّ
ّ
الحديث عن تسليمها إلى هيئة دول ّية ،بل عن تقاسم السيادة عليها بني إسرائيل
()7
والدولة الفلسطين ّية التي كان من املفت َرض أن تقوم.
الفلسطيني
وحتّى اآلن ،ما تزال ث ّمة قناعة إسرائيل ّية كبيرة بأنّ رفض الجانب
ّ
معني ب ِـ «تسوية تاريخ ّية  -جغراف ّية» مع دولة
اقتراح أوملرت يعني أنّه غير
ّ
االحتالل ،وهو ما ُيسقط فرض ّية مه ّمة ،إن لم تكن األه ّم ،من الفرض ّيات التي
وقفت وراء اتّفاق أوسلو.
الفلسطيني القتراح أوملرت ر ّبما يع ّبر
في املقابل ،رأت تحليالت أخرى أنّ الرفض
ّ
عن وجهة نظر سائدة لدى القيادة الفلسطين ّية تعتقد أنّ الزمان يعمل ملصلحتها،
وبالتالي فهو كفيل باستالل اقتراحات إسرائيل ّية أبعد مدى من هذا االقتراح،
وذلك في ضوء التجربة املتراكمة منذ بدء املفاوضات املباشرة بني الجانبني .ومثل
األميركي السابق باراك أوباما ،التي
هذا األمر لم يحدث حتّى إ ّبان إدارة الرئيس
ّ
ً
ضغوطا على حكومة نتنياهو في ما يتع ّلق بموضوع االستيطان .بموازاة
مارست
ّ
«حل الدولتني»،
ذلك ،حدث تآكل كبير في مواقف حزب الليكود التقليد ّية إزاء
َوفق ما انعكس األمر في خطاب نتنياهو في جامعة بار إيالن ( .)2009وهو ما
ً
فضل عن ذلك ،تعزّزت في
جعل الحديث عن «تسوية تاريخ ّية» ضر ًبا من الوهم.
إسرائيل األصوات التي تؤ ّكد وجوب عدم التع ّلق بأهداب اتّفاق أو ّ
حل دائم في
املرحلة الراهنة.

استكمالي لنشأة إسرائيل
أوسلو كمسار
ّ
اإلسرائيلي رون پونداك ،أحد أعضاء الفريق
في عام  ،2013نشر املؤ ّرخ
ّ
اإلسرائيلي املفاوض في أوسلو ،كتا ًبا بعنوان «قناة التفاوض الس ّر ّية – أوسلو،
ّ
القصة الكاملة» (صدر بالعبر ّية عن منشورات «يديعوت ْسفاريم») ،أشار فيه
ّ
افتتاحي .هآرتس .ص .2
 .7هآرتس 26 ،2009( .حزيران) .مقال
ّ
مدى الكرمل
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أنّه من وجهة نظره كانت العمل ّية السياس ّية ،والسالم بح ّد ذاته ،مج ّرد أهداف
مرحل ّية .فالغاية النهائ ّية كانت ،وما تزال ،استكما َل مسار إنشاء إسرائيل الذي
الخاص بتقسيم إسرائيل /
بدأ بقرار الجمع ّية العا ّمة لألمــم املتّحدة (رقم )181
ّ
فلسطني في الـ  29من تشرين الثاني عام  ،1947وهو املسار الذي لم ِ
يؤت ثماره
()8
بعد ،بحسب قراءته.
وأضاف پونداك أنّ اتّفاق ّيات أوسلو انطوت على إنجازين مه ّمني ،كان أ ّولهما
التاريخي املتبادل بني حركتني وطن ّيتني :الحركة الصهيون ّية املتم ّثلة
«االعتراف
ّ
في دولة إسرائيل ،والحركة الوطن ّية الفلسطين ّية املتم ّثلة في ّ
منظمة التحرير
الفلسطين ّية» .ولقد كان الجانبان يلعبان حتّى ذلك الحني لعبة ِصفر ّية (حيث إنّ
مكسب هذا هو خسارة ذاك) .وكان ثانيهما «االتّفاق على ّ
مبني على
حل للصراع ّ
تنفيذ قرار مجلس األمن رقم - 242أي على مبدأ «األرض مقابل السالم» :تقسيم
فلسطيني».
إسرائيلي وثانيهما
إسرائيل /فلسطني إلى كيانني سياس ّيني ،أحدهما
ّ
ّ

وبحسب پونداك ،أسهمت عوامل عديدة في انهيار عمل ّية أوسلو ،لكن جذور
انهيارها وبذور الكوارث الالحقة ز ُِرعت بأيدي قادتها الثالثة :عرفات؛ رابني؛
پيرس .فالثالثة ،حسب قراءته ،سعوا إلى السالم ،لكن منذ بداية العمل ّية كان ّ
لكل
منهم َدور في فشل االتّفاقات في تحقيق غايتها املنشودة.
اإلسرائيلي ،كتب أنّ پيرس ورابني ارتكبا خطأ
تطرقه إلى َد ْور الجانب
ولدى ُّ
ّ
والفلسطيني ،فور التوقيع على
اإلسرائيلي
جسي ًما في عدم إفهام الرأي العا ّم
ّ
ّ
اتّفاقات أوسلو ،حقيق َة أنّ هذه املرحلة الجديدة أظهرت تح ّو ًل جذر ًّيا في السياسة
تطبيق ال لبس فيه ّ
لحل «دولتني لشعبني»
اإلسرائيل ّية ،يهدف في نهاية املطاف إلى
ٍ
االنتقالي
على أساس حدود عام  1967بالطبع ،شرط التنفيذ الناجح لالتّفاق
ّ
والقيام بترتيبات أمن ّية مستقبل ّية ُم ْرﺿﻴﺔ .بل ث ّمة ما هو أكثر من ذلك ،إذ لم تَصدر
بصورة ِج ّد ّية لألجهزة اإلسرائيل ّية الرسم ّية توجيهات تقضي بتغيير سلوكها
تجاه الفلسطين ّيني بما ينسجم مع هذه املقا َربة الجديدة ،وبالتالي لم تس َع الجهات
القصة الكاملة .منشورات «يديعوت
 .8پونداك ،رون .)2013( .قناة التفاوض الس ّر ّية  -أوسلو،
ّ
ْسفاريم».
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اإلسرائيلي ،والشرطة ،والوزارات ،ألن تك ّيف موقفها
الفاعلة املعن ّية ،داخل الجيش
ّ
السيكولوجي ومقاربتها العمل ّية ،مع الحقائق الجديدة على األرض .وفي املمارسة
ّ
ّ
التفاوضي
نحو متع ّمد ،الرؤية واملسار
العمل ّية ،أبقى كل من رابني وپيرس ،على ٍ
ّ
ّ
املتوخى حالة من الضباب ّية ،بينما صدرت عنهما ،في الوقت عينه ،توضيحات
ً
استبعدت تما ًما ّ
فضل عن املشكالت العمل ّية
حل الدولتني ،وبذلك أوجدا تناف ًرا،
الخطرة.
ً
قائل« :إنّ انعدام الرؤية واإلستراتيج ّية اإلسرائيل ّية الواضحة
وتابع پونداك
بالنسبة إلى مرحلة نهاية اللعبة خلق مشكلة سرعان ما ازدادت ح ّدة مع االتّفاق
االنتقالي املعقود عام  .1995فعندما اكتشف الفريق
اإلسرائيلي املفاوِ ض أنّ
ّ
ّ
بالتوصل إلى اتّفاق يبقي الخيارات كا ّفة مفتوحة؛
التعليمات املعطاة له تقضي
ّ
بمعنى أنّه قد تكون هناك دولة فلسطين ّية ،وقد ال تكون؛ قد تنسحب إسرائيل ،وقد
الذاتي ،وقد ال ُيمنحون ،وهو ما يعني
ال تنسحب؛ قد ُيمنح الفلسطين ّيون الحكم
ّ
أي إستراتيج ّيةّ ،
تمخض جهدهم عن اتّفاق رديء وعن «إنجازات» إسرائيل ّية
غياب ّ
غير ضرور ّية ،و ُفرض ذلك على الفلسطين ّيني ً
فرضا مع الهدف الشامل بحرمانهم
وأساسي،
نحو بارز
من خصائص الدولة الناشئة .ولقد أسهم هذا الوضع ،على ٍ
ّ
في انهيار وفشل تنفيذ اتّفاق ّيات أوسلو .وبالرغم من صعوبة اإلقرار بذلك ،فإنّ
رابني وپيرس هما َمن كانا مسؤولَ ْين عن عدم قراءة الخريطة قراءة صحيحة.
َب ْي َد أنّ رابني بدا في الواقع قاد ًرا على قبول ّ
حل الدولتني ،في حني أنّ پيرس
عارض بش ّدة فكرة الدولة الفلسطين ّية املستق ّلة التي تسيطر على الض ّفة الغرب ّية
وقِ طاع غزّة ،وطمح إلى إيجاد الظروف املالئمة إلنشاء دولة فلسطين ّية في [قِ طاع]
غزّة فقط ،في حني تخضع الض ّفة الغرب ّية لسيادة مشتركة إسرائيل ّية  -أردن ّية -
فلسطين ّية .وحتّى عام  ،1998أي بعد خمسة أعوام من توقيع اتّفاق أوسلو ،بقي
األردني هو أمر قابل
پيرس مقتن ًعا بأنّ اتّفا ًقا يط ّبق صيغ ًة ما من صيغ الخيار
ّ
األردني
للتح ّقق ،مع أنّ هذا الخيار كان انتهى أمره قبل عشرة أعوام نتيجة القرار
ّ
ّ
فك االرتباط ك ّل ًّيا عن الض ّفة الغرب ّية» )9(.وذكر پونداك كذلك أنّ إسرائيل واصلت
 .9املصدر السابق.
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االستيطاني في أراضي عام  .1967و َف َّسر
نحو متزامن بناء وتوسيع املشروع
على ٍ
ّ
العديد من الفلسطين ّيني هذا األمر على أنّه تلميح بأنّ إسرائيل لن تنسحب من
هذه األراضي .بل ث ّمة ما هو أكثر من هذا؛ إذ تواصلت على األرض املعاملة
املهينة لجميع الفلسطين ّيني بوصفهم أعداء محت َملني ومشبوهني .واستم ّر سوء
معا َملة الفلسطين ّيني على الحواجز العسكر ّية ،على الرغم من أنّ معظمهم لم يش ّكل
تهدي ًدا .وبرأيه ،إنّ ول ًدا عمره  13عا ًما يشاهد أباه يتع ّرض لإلذالل على ي َد ْي
إسرائيلي عمره  18عا ًما لن ينسى أب ًدا هذه التجربة .وتدهورت العالقات
جندي
ّ
ّ
بني إسرائيل والفلسطين ّيني بوتيرة متسارعة في ّ
ظل والية حكومة نتنياهو األولى
رئيسا للحكومة اإلسرائيل ّية ،اتّفاقات
( .)1999 - 1996فلقد عارض نتنياهو ،بوصفه
ً
الضروري حتّى ال تظهر إسرائيل وكأنّها هي
أوسلو ،ومع أنّه َف َع َل الح ّد األدنى
ّ
سياسي من
تقدم
أي ُّ
التي تخرق االتّفاق ،فقد بذل أقصى ما في وسعه إلعاقة ّ
ّ
شأنه أن يؤ ّدي إلى اتّفاق يبتغي إنهاء احتالل  1967وإرساء السالم .وأسهمت
والية حكومة إيهود باراك ( )2001 - 1999إسها ًما جوهر ًّيا في تدهور الحالة.
وحس ُبنا القول إنّ فشل ق ّمة كامپ ديڤيد -الذي بحسب رأيه يمكن أن ُيعزى إلى
ْ
ّ
ً
ح ّد كبير إلى مقاربة باراك للمفاوضات التي كانت مقا َربة مضللة ومفتقرة للخبرة
(وسنتو ّقف عندها في موضع الحق) -هو ما أشعل شرارة االنتفاضة الثانية
(عام  )2000التي أ ّدت بدورها إلى «العنف املتبادل وفقدان الثقة بإمكان تحقيق
السالم» ،على ح ّد تعبيره.
في واقع األمر ،ث ّمة دراسات إسرائيل ّية كثيرة أخرى ،إضافة إلى كتاب پونداك
هذا ،ق ّيمت َد ْور پيرس في «عمل ّية أوسلو» ،وال س ّيما بعد اغتيال رابني .ومن هذه
تاريخي»،
سوسيولوجي
الدراسات يبرز كتاب «حروب إسرائيل الجديدة -تفسير
ّ
ّ
من تأليف أستاذ علم االجتماع في جامعة حيفا أوري بن إليعيزر ،الذي صدر عن
()10
منشورات جامعة تل أبيب عام .2012
يؤ ّكد بن إليعيزر -في ما يؤ ّكد -أنّ حادث اغتيال رابني ش ّكل -و َوف ًقا للبعض
تاريخي .منشورات
سوسيولوجي -
 .10بن إليعيزر ،أوري .)2012( .حروب إسرائيل الجديدة ،تفسير
ّ
ّ
جامعة تل أبيب( .الترجمة العرب ّية :مدار ،رام هلل).
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الداخلي» بشأن «عمل ّية السالم».
بصورة مفاجئة -نهاية ما أسماه «الصراع
ّ
رئيسا مؤ ّقتًا للحكومة اإلسرائيل ّية في ليلة االغتيال
فقد أعلن پيرس ،الذي ُع ّين
ً
يؤسس العالقات مع املستوطنني ومؤ ّيديهم على إبراز
نفسها ،أنّه لن يقيم أو ّ
التناقض بني الطرفني ،وإنّما بالذات على تأكيد «ما هو مشت َرك» .وص ّرح پيرس
ً
عوضا عن استخدام
أنّ مقتل رابني لن َي ُحول دون مواصلة «عمل ّية السالم» ،لكن
حادث االغتيال من أجل ضمان تق ّدم هذه العمل ّيةّ ،
ّباع سياسة داخل ّية
فضل ات َ
تقوم على التسوية والحلول الوسط ،ولم يستجب للدعوات املطالِبة بإغالق املدارس
الدين ّية («ييشيڤوت») التي تدمج بني التعليم والخدمة العسكر ّية ،والتي كان قاتل
التوجه الذي اتّبعه پيرس ،ووصفه
رابني من املنتسبني إليها في السابق .وهذا
ّ
الباحث بأنّه ُمهادن مشي ًرا إلى أنّه على ما يبدو نبع من رغبته في كسب تأييد
املتد ّينني في االنتخابات العا ّمة القريبة ،كانت له انعكاسات بعيدة األثر؛ فموقفه
تجاه املستوطنني م ّكنهم من استغالل حادث االغتيال من أجل مهاجمة خصومهم
أعضاء «اليسار» الذين افتروا عليهم واستغ ّلوا القتل ألغراضهم -حسب ا ّدعاء
املستوطنني .-كذلك أتاحت األجواء التي أشاعها پيرس للكثيرين من املتح ّدثني
السياسي هو بال
والديني إمكان اال ّدعاء أنّ االغتيال
العسكرتاري
باسم املجتمع
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
شك أمر مرفوض في جوهره ،لكن رابني هو الذي جلبه على نفسه الستخفافه
باملستوطنني وانجراره إلى «مغامرة أوسلو» ،وألنّه تس ّبب عمل ًّيا في شقّ وحدة
الشعب.
وخلص الباحث إلى أنّ پيرس أسهم منذ ذلك الوقت فصاع ًدا في بلورة بنْية
الداخلي» على حساب سالم
شجعت «الوحدة الداخل ّية» َو «السالم
مؤسس ّية ّ
ّ
ّ
ُممكن مع الفلسطين ّيني .وقد وجدت هذه الوحدة تعبي ًرا لها في تمكني املستوطنني
من فعل ّ
كل ما يحلو لهم تقري ًبا ،فيما لم تعمل إسرائيل ض ّدهم بصورة حازمة،
شعبي واسع.
اعتِبروا جز ًءا شرع ًّيا من املجتمع ،وتمتّعوا بتأييد
ألنّهم ُ
ّ
ّ
ولعل أفضل «إيجاز» يمكن لنا تقديمـه بشأن ما كانه رئيس الحكومة والدولة
اإلسرائيل ّية السابق شمعون پيرس في حياته ،وبشأن ما سيكونه في الذهن ّية
العا ّمة ،بعد مماته َّ
مؤخ ًرا ،لع ّله يكمن بما صدر عنه من أقوال ومواقف .وسنكتفي
مدى الكرمل
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باإلشارة إلى موقفني ،من شأن ّ
كل منهما أن يفي بالغرض نفسه:
املوقف األ ّول ،ورد في سياق الكلمة التي ألقاها پيرس في مراسم انتهاء واليته
اإلسرائيلي في ت ّموز عام  ،2014في ّ
ظل أجواء
رئيسا للدولة في مق ّر الكنيست
ً
ّ
خ ّيمت عليها أصداء وتداعيات الحرب اإلسرائيل ّية العدوان ّية على قِ طاع غزّة (عمل ّية
«الجرف الصامد») .ففي تلك الكلمة ،زعم پيرس أن غزّة ليست تحت االحتالل.
ّ
للشك في انتصارنا» .وأضاف« :نحن نعِ ي ً
أيضا أنّه ال يكفي
وأ ّكد أنّه «ال مجال
عسكري مج ّرد ،فما من أمن دائم بدون سالم دائم ،كما أنّه ما
تحقيق انتصار
ّ
حقيقي .ال يجوز لنا في مساعي البحث عن السالم
حقيقي بدون أمن
من سالم
ّ
ّ
السياسي في جهودنا
األمني ،كما ال يجوز لنا أن نغ ّيب االعتبار
أن نهمل االعتبار
ّ
ّ
()11
ومساعينا لضمان األمن».
أي خبير أن
كذلك تط ّرق پيرس إلى مبادرة السالم العرب ّية ،فقال إنّه لم يتو ّقع ّ
يأتي يوم تعلن فيه جامعة الدول العرب ّية ،التي تبنّت الالءات الثالثة الصادرة عن
عوضا عنها ّ
ً
خطة تقترح طري ًقا
مؤتمر الخرطوم ،مبادرة تلغي هذه الالءات وتطرح
للسالم ،ال بني إسرائيل والفلسطين ّيني فحسب ،وإنّما بني إسرائيل والدول العرب ّية
كذلك ،لكن في الوقت ذاته ش ّدد على أنّه ال يجوز قبول هذه املبادرة بحذافيرها.
بماذا يختلف هذا املوقف في صميمه عن املوقف الذي يتبنّاه رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو؟
عن هذا السؤال سبق أن أجاب پيرس نفسه ،في سياق كلمة ألقاها خالل مراسم
إحياء ذكرى زئيڤ جابوتنسكي التي أقيمت بعد مرور يوم على إقامة مراسم
رئيسا للدولة عام  ،2007وهي تتض ّمن املوقف الثاني الذي رغبت باإلشارة
تنصيبه
ً
إليه في نطاق تقديم هذا اإليجاز الشديد لِما كا َن ُه پيرس ،ولِما س َي ُكونه في أذهان
الكثيرين.
 .11املوقع اإللكتروني الرسمي لرئاسة الدولة اإلسرائيلية 24 ،2014( .تموز) .شمعون پيرس يلقي كلمة
الوداع في حفل أداء اليمني للرئيس الجديد.
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الرئيسي ْين في الحركة
وم ّما قاله پيرس في تلك الكلمة« :لقد ح ّمل التاريخ التيا َر ْين
َّ
الصهيون ّية ،أي الحركة الع ّمال ّية ث ّم حركة جابوتنسكي (الصهيون ّية التنقيح ّية)،
الصهيوني .وقد تق ّلصت الفجوات العقائد ّية بني املعسك َر ْين
مهمة قيادة املشروع
َّ
ّ
حول كثير من القضايا لينتمي حال ًّيا أبناء كال التيا َر ْين إلى أحزاب سياس ّية
تخيله في
مشتركة ويتشاركون في قيادة الدولة ،وهو شيء كان من املستحيل ُّ
املاضي البعيد» .وخلص إلى القول« :يبدو أنّ امللك سليمان كان مح ًّقا في كالمه
(الوارد في سفر الجامعة من التوراة ،الفصل  ،4اآلية  )9أنّ االثنني خير من
()12
واحد».
و ُي َع ّد َد ْور پيرس في زرع املستوطنات الكولونيال ّية في األراضي املحت ّلة منذ
 1967من «األسرار املفضوحة» ،لكن «إسهامه» في ترسيخ املفهوم الواقف وراء
الصهيوني سبق هذا الدو َر ،وانسحب قبل ذلك على منطقت َِي الجليل
االستيطان
ّ
والنقب بحكم كون ّ
عربي ديموچرافي ّكبير .ففي أيلول عام
كل منهما ذات وجود
ّ
 ،1955كتب پيرس ما يلي« :إنّ استيطانًا يهود ًّيا كثي ًفا في منطقت َِي الجليل والنقب
سيش ّكل توازنًا ِج ّد ًّيا عند الخطر ،ال ألنّ حربنا ستتر ّكز في املستوطنات -إن
تع ّرضنا إلى هجوم ،فسنبذل ّ
كل ما في استطاعتنا كي ننقل الحرب إلى أرض
العد ّو ،-بل ألنّ استيطانًا يهود ًّيا يق ّلل من رغبة العرب في الحرب(!”)13

إرث رابين في مسار أوسلو
يعتقد كثيرون من الذين دفعوا نحو اتّفاق أوسلو أنّ اإلرث الباقي من هذا االتّفاق،
ومن السياسة التي انتهجها رابني حتّى لحظة اغتياله في عام  ،1995هو ضرورة
تقسيم األرض وتخ ّلي ّ
والفلسطيني) عن مطالبه
(اإلسرائيلي
كل من الطرفني
ّ
ّ
الجذري للصراع .مع ذلك،
التاريخ ّية بكامل فلسطني ،والتي تش ّكل برأيهم السبب
ّ
 .12املصدر السابق.
 .13سيچل ،حچاي 10 ،2015( .كانون األ ّول) .الپروتوكوالت تكشف :هكذا أ ّيد پيرس املشروع
االستيطاني .مكور ريشون.
ّ
ّ
لورد ،أمنون 28 ،2016( .أيلول) .جاء وقت راحتك ،كنت كدون كيشوت ال يكل.nrg .
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هذا ال يمنع من رؤية أنّ «إرث أوسلو» يشتمل على العناصر األساس ّية التي يتك ّون
اإلسرائيلي الالحق والراهن إزاء التسوية.
منها املوقف
ّ

ويمكن أن نبرهن على ذلك ،أكثر ما يمكن ،من خالل استعادة أه ّم ما ورد في
آخر خطاب ألقاه رابني في الكنيست في الخامس من تشرين األ ّول عام  ،1995أي
قبل شهر واحد من اغتياله ،وتح ّدث في سياقه عن رؤيته بشأن جوهر التسوية
مع الفلسطين ّيني ،والتي ليس من َقبيل املبالغة القول إنّها بقيت تلقي بظاللها على
التطورات الالحقة.
ُّ
وم ّما قاله رابني في ذلك الخطاب:

ّ
الفلسطيني) سيكون في إطار
اإلسرائيلي -
الحل الدائم (للصراع
«إنّنا نعتبر أنّ
ّ
ّ
أراضي دولة إسرائيل التي ستشمل أغلب ّية مناطق أرض إسرائيل -كما كانت عليه
فلسطيني سيكون وطنًا
البريطاني ،-وس ُيقام إلى جانبها كيان
الحال أ ّيام االنتداب
ّ
ّ
ملعظم الس ّكان الفلسطين ّيني املقيمني في قِ طاع غزّة والض ّفة الغرب ّية ،ونريد أن يكون
ٍّ
هذا الكيان ّ
مستقل حيا َة الفلسطين ّيني الذين
نحو
يصرف على ٍ
أقل من دولة كي ِّ
ّ
الحل الدائم خطوط ما
يخضعون له [ ]...وستتجاوز حدود إسرائيل لدى تطبيق
قبل حرب األ ّيام الستّة ،حيث إنّنا لن نعود إلى حدود الرابع من حزيران ...1967
وسيجري تثبيت الحدود األمن ّية للدفاع عن دولة إسرائيل في غور األردنّ  ،في
()14
أوسع معنى لهذا املفهوم».
موحدة بوصفها عاصمة إسرائيل وتحت
وأضاف رابني« :إنّ القدس ستكون َّ
سيادتها ،لتشمل كذلك [املستوطن َت ْين] معاليه أدوميم وچڤعات زئيڤ» ،مؤ ّك ًدا ما
أي مستوطنة
توصلنا إلى اتّفاق ،وتع ّهدنا أمام الكنيست بعدم اقتالع ّ
يلي« :لقد ّ
الطبيعي».
املرحلي ،وبعدم تجميد البناء والنم ّو
في إطار االتّفاق
ّ
ّ

وليس من َقبيل املصادفة أنّ رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية الحال ّية بنيامني نتنياهو
يؤ ّكد ،لدى مشاركته في مناسبات إحياء ذكرى اغتيال رابني ،أنّ الشعب في
 .14غولد ،دوري 2 ،2012( .تشرين الثاني) .آخر خطاب لرابني في الكنيست .يسرائيل هيوم.
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التوصل إلى السالم لكن من دون أن يتنازل عن
موحد حيال ضرورة
ّ
إسرائيل َّ
ً
فضل عن كونه
ح ّقه في الحياة في البلد ،وعن ح ّقه في الدفاع عن أمنه وسالمته،
املوحدة عاصمة إلسرائيل إلى األبد.
موح ًدا حيال مطلب الحفاظ على القدس
ّ
َّ
ً
اإلسرائيلي في هذه املناسبة في
الخاصة ،التي عقدها الكنيست
فمثل في الجلسة
ّ
ّ
عام  ،2010اقتبس نتنياهو فقرات طويلة من آخر خطاب ألقاه رابني إلسناد ما أ ّكده
الح ًقا في كلمته في ما يتع ّلق بضرورة عدم تجميد أعمال البناء في املستوطنات،
وضرورة أن تكون الدولة الفلسطين ّية العتيدة منزوعة السالح وتعترف بإسرائيل
()15
اليهودي».
باعتبارها «دولة الشعب
ّ
وم ّما قاله في هذا الشأن على وجه التحديد ما يلي« :تقتضي الحاجة أن أبدي هنا
واآلن مالحظتني قصيرتني :األولى بشأن البناء والتجميد [في املستوطنات] ،فقد
سبق أن قلت إنّ تجميد أعمال البناء [الذي قامت به حكومته] لهو إجراء مؤ ّقت
أي حكومة سابقة ،وإنّني أعتبر كالم
كان بمثابة بادرة حسن ن ّية لم ُت ْقدِ م عليها ّ
رابني في هذا الخصوص إقرا ًرا آخر
بصحة هذا األمر ،باإلضافة إلى حقيقة أنّ
ّ
البناء في املستوطنات القائمة في «يهودا والسامرة» [الض ّفة الغرب ّية] ال يتناقض
مع السعي إلى السالم والتسوية .أ ّما املالحظة الثانية ،فأرجو التعقيب من خاللها
الفلسطيني الذي سوف يقوم بأنّه
تطرقه إلى الكيان
على ما قاله رابني لدى ُّ
ّ
«سيكون ّ
أقل من دولة» ،وال أعلم تحدي ًدا مغزى كالمه في حينه ّإل أنّنا نتح ّدث
اليهودي ،إذ ال نريد أن
اآلن عن قيام دولة منزوعة السالح تعترف بدولة الشعب
ّ
نحرم الفلسطين ّيني من حقّ تقرير املصير ،وال نريد التح ّكم بهم .إنّ ما نرغب فيه
هو أن تكون الدولة اليهود ّية معت َر ًفا بها ومحم ّية .وإنّ إصرارنا على قض ّية األمن
ال يأتي من باب النزوات أو التبريرات».
املؤسسة السياس ّية اإلسرائيل ّية مستم ّرة
ما تق ّدم يعنيَ ،وفق املنطق السليم ،أنّ
ّ
الحقيقي ل ِـ «إرث مسار أوسلو» ،وال س ّيما تشديده على وجوب
في تطبيق املدلول
ّ
أساسا إلى تلبية «حاجات إسرائيل األمن ّية»
أي تسوية للصراع مستندة
أن تكون ّ
ً
ّ
الفلسطيني
الالحل .رام هلل :منشورات املركز
 .15شلحت ،أنطوان .)2015( .بنيامني نتنياهو :عقيدة
ّ
للدراسات اإلسرائيل ّية -مدار.
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بموجب مفهومها هي -وهي فقط -لهذه الحاجات (التي يعتبرها ّ
مطاطة وال يح ّدد
نهاية لها).
ث ّمة َمن يؤ ّكد أنّه بعد اغتيال رابني ،وخالل والية حكومة نتنياهو األولى (-1996
ً
فضل عن املستوطنني في أراضي عام 1967
 ،)1999تح ّولت األصول ّية اليهود ّية
اإلسرائيلي من دونه .وأثبت «مهرجان إحياء ذكرى
إلى عامل ال يمكن فهم الواقع
ّ
مرور عشرين عا ًما على اغتيال رابني» (أقيم عام  ،)2015ضمن ّ
مؤشرات أخرى،
اإلسرائيلي في ما يتع ّلق بالعمل ّية السياس ّية مع
مسألة نهاية الصراع الداخلي
ّ
الفلسطين ّيني.
فحتّى ذلك املهرجان ،جرت العادة أن يقام مهرجانان سنو ّيان :واحد ل ِـ «اليسار»
باسم وحدة الشعب .أ ّما في عام ،2015
(الصهيوني) ،واآلخر ملعارضي العنف ْ
ّ
فقد أقيم مهرجان واحد فقطَ .و «اليسار» املذكور (ميرتس وحركة «السالم
اآلن») شارك في مهرجان إحياء الذكرى تحت مظ ّلة شعارات اليمني الداعية إلى
وحدة الشعب ونبذ العنف .وبحسب ع ّدة تحليالت ،تعني مشاركة «السالم اآلن»
وميرتس في تظاهرة مع املستوطنني ،تحت شعارات الح ّد األدنى املشتركة ،من
ناحية عمل ّية ،د ْف َن الرسالة بشأن ضرورة إنهاء االحتالل (ألراضي عام  )1967من
أجل تحقيق السالم ،عمي ًقا تحت «الوضع القائم» املتم ّثل ب ِـ «السالم مع استمرار
االحتالل» املذكور.
ولوحظ أنّه عقب ذلك املهرجان بدأت تظهر في إسرائيل تحليالت تهدف إلى تحطيم
«أسطورة رابني مح ّقق السالم» .ويؤ ّكد ُج ّلهـا أنّ أحد األسباب التي أ ّدت إلى
للمضي ُق ُد ًما والذهاب إلى ح ّد
فشل اتّفاق أوسلو يعود إلى عدم استعداد رابني
ّ
ً
القدسي
مقبول على الفلسطين ّيني ،كالسيطرة على الحرم
تقديم ما يمكن أن يكون
ّ
الشريف ،وجعل القدس عاصمة مشتركة ،ووقف البناء في املستوطنات .ولم يكن
ّ
املحتل ،الذي
هذا بمثابة إسداء معروف من جانبه .فحتّى بعد أوسلو ،بقي هو
يواصل البناء الحثيث في املستوطنات .وجميع العروض التي ُق ّدمت للفلسطين ّيني
التوصل إلى سالم .فإيهود باراك أقنع
بعد اتّفاق أوسلو لم تكن كافية من أجل
ّ
اليسار بأنّه كان على ْ
وشك تحقيق السالم ،لكن لم يكن لديه (وليس لدى إسرائيل
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ٌ
شريك ِج ّد ّي .غير أنّ باراك ،مثله في ذلك كمثل أوملرت ،لم يوافق على بلوغ
اآلن)
الح ّد األدنى املطلوب الذي يتيح للقيادة الفلسطين ّية الرجوع إلى شعبها بعرض
فوري للبناء في املستوطنات ،وسيطرة
سخي ،مقبول ،يكون في مركزه وقف
ّ
ّ
مبدئي
القدسي ،وعاصمة مشتركة ،إلى جانب اعتراف
فلسطين ّية على الحرم
ّ
ّ
بمسؤول ّية إسرائيل عن مأساة الفلسطين ّيني املستم ّرة.

وأظهرت أغلب ّية املقاربات التي تناولت مدلوالت ذكرى اغتيال رابني أنّه ال توا ُفقَ
على وجود «إرث» خ ّلفه رابني وراءه بعد اغتياله .ورأى كثيرون أنّ إر ًثا كهذا
في حال وجوده قابل للتأويل ،واعتبر البعض أنّ «إرث رابني» يتم ّثل في حاجة
إسرائيل إلى دفع السالم مع الفلسطين ّيني ُق ُد ًما ،وأنّ هذا املفهوم إلرثه ِ
آخ ٌذ في
ّ
التبخر.
ونستطيع القول إنّه بعد مرور أكثر من َعق َد ْين على اغتيال رابني ،باإلمكان مالحظة
أنّه بدأ يتش ّكل في إسرائيل شبه توا ُفق على ما يلي:
أو ًل ،أنّ الرصاصات التي أنهت حياته «أعادت بكيف ّي ٍة ما كتاب َة سيرة حياته»،
ّ
ّ
وبالتالي فإنّ كل شيء -مسيرته العسكر ّية والدبلوماس ّية والسياس ّيةُ -وضع تحت
الحقيقي ،وسيطرت
جناح ْي سالم لم يكن ،وهو غير موجود بتاتًا ،واختفى رابني
َ
ّ
ّ
شخص ّية خيال ّية جديدة على السرد ّية املتعلقة به.
نواح
ثان ًيا ،هناك انعدام توافق على «إرثـه» ،وهذا «اإلرث» قابل للتأويل إلى ٍ
متع ّددة وأحيانًا متناقضة ،وذلك َوف ًقا للمصالح السياس ّية التي تتح ّكم بوجهات
الحزبي ،ولخدمة الصراعات الداخل ّية املحتدمة في ما
نظر شتّى ألوان الطيف
ِ
ّ
بينها هنا واآلن.
ثال ًثا ،منذ عمل ّية االغتيال ،ما يزال ّ
ظل قاتله يچئال عمير يخ ّيـم فوق رؤوس صنّاع
القرار اإلسرائيل ّيني ،ور ّبما يجعلهم يدركون (في ال َو ْعيهم -إن لم يكن ذاك في
أي قرار بشأن إخالء مستوطنني من األراضي املحت ّلة يستتبع
وعيهم التا ّم) ،أنّ ّ
سياسي باهظ ،وقد يدفعون أرواحهم ثمنًا لذلك.
دفع ثمن
ّ
والحقيقة أنّه منذ أكثر من خمسة أعوام يتّسم إحياء ذكرى هذا االغتيال ً
أيضا
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االستيطاني املتط ّرف على «إرث رابني» بموجب الصيغة
بتصعيد هجوم اليمني
ّ
التي يتداولها معسكر «اليسار  -الوسط» بشأنه .و َيعتبر القائمون بالهجوم أنّ
روحي ،وفي الوقت ذاته ينطوي على إثـم
فكري أو
أي ثراء
ّ
هذا اإلرث يفتقر إلى ّ
ّ
سياسي خطر للغاية يتم ّثل في «اتّفاق أوسلو» الذي تس ّبب برأيهم في «مزيد من
ّ
سفك دماء اليهود»!

ومتخ ّيل
«سالم أوسلو» :مكسور ُ
باإلضافة إلى كتاب رون پونداك السالف ،صدرت في إسرائيل ،وال س ّيما منذ أن
ُعقدت وانتهت إلى الفشل الذريع ق ّم ُة كامپ ديڤيد في صيف عام  ،2000ع ّد ُة كتب
تناولت ما حدث في تلك الق ّمة وفي أعقابها من تط ّورات مه ّمة ،جديدة وخطرة ،ال
تزال تلقي بظاللها على األعوام التي تلتها .ومعظم هذه الكتب اضطلع بتأليفها
ساسة أو إعالم ّيون شاركوا في الق ّمة ،من بينها -على سبيل املثالُ -كتُب چلعاد
شير ويوسي بيلني وشلومو بن عامي ومناحيم كالين وراڤيڤ دروكر .كما انض ّم
إلى هذا املجهود عدد من الباحثني األكاديم ّيني اإلسرائيل ّيني.
ونذكر مِ ن كتب هؤالء الباحثني كتاب «سالم مكسور :إسرائيل ،الفلسطين ّيون
الجامعي د .يورام ميتال ،من «جامعة
والشرق األوسط» ( )2004لألستاذ
ّ
بن چوريون» في بئر السبع ،الذي خلص فيه إلى أنّ «ما أفلح اإلسرائيل ّيون
والفلسطين ّيون في إحرازه على مدار ال َعقد املمت ّد بني العامني َ 1993و  2003لم يكن
أكثر من «عمل ّية» انعكست في العديد من االتّفاقات والتسويات ،وفي القليل القليل
()16
من مضامني «السالم» امله ّمة وذات الداللة».
يوجه املؤ ّلف سهام نقده صوب التبسيط والتسطيح ،اللذين كانا في
في هذا الكتاب ّ
املعتاد مثابة صفة مالزمة لجملة من مفاهيم السياسة والساسة في إسرائيل إزاء
الصراع وإزاء الفلسطين ّيني والشعوب العرب ّية جمعاء ،وهي صفة كانت تُسعف
 .16ميتال ،يورام .)2004( .سالم مكسور :إسرائيل ،الفلسطين ّيون والشرق األوسط .القدس :منشورات
«كرمل».
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املصابني بها في تجاهل السياقات املخصوصة فيؤ ّدي األمر إلى نتائج معكوسة،
أو على األصح ال يؤ ّدي إلى النتائج املرج ّوة.
وبرأيه ،تنطوي ّ
خطة أوسلو على ثالثة مر ّكبات تُش ّكل عمادها وقوامها .وهذه
املر ّكبات هي :االعتراف املتبادل ،و َمأْ َسسة «عمل ّية السالم» خالل املرحلة االنتقال ّية،
ّ
الحل الدائم يجري في إطاره إجمال املواضيع
بالتوصل إلى اتّفاق حول
والتزام
ّ
ّ
الحل .وهو يرى أنّ الرصاصات التي اغتالت رابني ،في
األكثر استعصاء على
ّ
املتوخى منها وهو «كبح جماح
الـ  4من تشرين الثاني عام  ،1995أصابت الهدف
العمل ّية السياس ّية» .غير أنّه ،في موازاة ذلك ،يولي أه ّم ّية كبيرة لقرار شمعون
كرسي رئاسة الحكومة وقيادة حزب العمل ،إبقاء السيطرة
پيرس ،وريث رابني في
ّ
اإلسرائيل ّية على مدينة الخليل ،الذي كان (القرار) ذا مفعول نافذ في عدم توفير
الحماية املطلوبة للعمل ّية السياس ّية« ،وقد أدرج املستوطنون في تلك املدينة في
الصلبة للمستوطنني [ ]...وعلى خلف ّية
عداد ما جرى اعتباره في إسرائيل النواة ُّ
التوتّرات بني الت ّيارات السياس ّية املتخاصمة في إسرائيل آ َث َر رئيس الحكومة عدم
املجازفة بدخول مواجهة مع هؤالء املستوطنني وأنصارهم» .وفي سياق الحق
لكن متّصل ،يشير الباحث إلى أنّ جميع خروقات إسرائيل لِما ت َ
َض ّمنه اتّفاق
أوسلو من التزامات تكاد تتقزّم حيال سلوكها في موضوعة االستيطان ،الذي
كانت غايته الرئيس ّية وما تزال إيجاد ظروف ووقائع ميدان ّية ت َُحول دون تقسيم
جغرافي .ويضيف ً
البلد ودون قيام دولة فلسطين ّية مستق ّلة ذات تواصل
قائل إنّ
ّ
جماهير املستوطنني وأنصارهم كانوا على مدار األعوام عنص ًرا شديد التأثير
أي حكومة في إسرائيل لم تفلح
في الساحة السياس ّية في إسرائيل .وحقيقة أنّ ّ
ملموسا عن انعدام االستقرار
بعد أوسلو في إتمام واليتها القانونية ُت َع ّد تعبي ًرا
ً
السياسي .ويلفت إلى أنّ جميع حكومات إسرائيل املتعاقبة في ال َعقد املذكور أ ّيدت
ّ
وأعطت الضوء األخضر لتوسيع املستوطنات ومصادرة األراضي وخلق مواقد
احتكاك مع الفلسطين ّيني بني الفينة واألخرى .وخالل األعوام الثمانية األولى من
«عمل ّية أوسلو» ،زاد عدد املستوطنني بنحو ثمانني باملئة ( ،)80%فيما ش ّكل التكاثر
الطبيعي نسبة ضئيلة من هذا االرتفاع .ولم تكن مسايرة پيرس للمستوطنني أو،
ّ
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بحسب تعبير ميتال ،مسايرته للنواة املتط ّرفة من املستوطنني ،النقط َة الوحيدة التي
َعنَت انكسار «عمل ّية أوسلو» أو كان فيها ما ّ
يؤشر إلى ذلك ،في موازاة جريمة
اإلسرائيلي ،وإنّما كانت هناك ً
أيضا نقاط انكسار
اغتيال رابني ،ضمن سياقها
ّ
أخرى أبرزها فترة والية بنيامني نتنياهو في رئاسة الحكومة ،التي استم ّرت
ثالثة أعوام (َ )1999 - 1996و «تم ّيزت بجهد ال ّ
يكل لحرف برنامج أوسلو عن
اإلسرائيلي
مسار تطبيقه» .ويؤ ّكد ميتال أنّ إيهود باراك ،الذي ارتسم في الوعي
ّ
باعتباره « ُمك ّمل طريق رابني» ،لم يكن على هذا النحو بالتمام والكمال .فقد اشتهر
عنه ُّ
تحفظه من برنامج أوسلو في فترة تو ّليه منصب رئيس هيئة األركان العا ّمة
اإلسرائيلي ومنص َب ْي عضو كنيست ووزير عن حزب العملَ .و «خالل
للجيش
ّ
يت في الكنيست وحول طاولة الحكومة عرض باراك مساوئ برنامج
نقاشات ُأ ِ
جر ْ
املرحلي».
أوسلو ،وامتنع خالل التصويت على هذا االتّفاق
ّ
ويخصص املؤ ّلف ح ّيزًا واس ًعا لفترة والية باراك في رئاسة الحكومة اإلسرائيل ّية
ّ
َفجر املواجهة العنيفة بني إسرائيل
( ،)2001 - 1999وهي الفترة التي كان مآلها «ت ُّ
والفلسطين ّيني» .ويشير إلى أنّ باراك سعى ،منذ بداية فترة تو ّليه مله ّمات رئيس
الحكومة ،إلى طرح برنامج بديل للتكتيك الذي استند إليه برنامج أوسلو في
مست َه ّله .وكانت ّ
خطة باراك هي التالية :إدارة مفاوضات مباشرة بني الطرفني
ّ
ّ
الحل خالل فترة تتراوح بني َ 12و  15شه ًرا.
الحل الدائم وإجمال هذا
حول
ّ
يجر إجمالها،
«ويحسم الطرفان في إطار
الحل الدائم جميع القضايا التي لم ِ
الفلسطيني» .وسرعان ما ارتسم
اإلسرائيلي -
وكذلك يضعان ح ًّدا للصراع
ّ
ّ
«إنهاء الصراع» باعتباره هد ًفا رئيس ًّيا في نظر رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية .وكان
أي أسانيد من
هذا بمثابة مطلب غير مسبوق من الناحية التاريخ ّية ويفتقر إلى ّ
الدولي .وليس من قبيل املصادفةَ ،و ْفق ما يؤ ّكد ميتال ،أنّ اتّفاق ّيات
ناحية القانون
ّ
السالم التي و ّقعتها إسرائيل مع مصر واألردن لم تتض ّمن بن ًدا يتط ّرق إلى «نهاية
الصراع» .ومنذ بداية واليته أعلن باراك ،عيانًا بيانًا« ،أربعة الءات» ذكر أنّ في
ص ْوغ االتّفاق الدائم .وهي :ال للعودة إلى خطوط الـ  4من َحزيران
ن ّيته بموجبها َ
عام 1967؛ ال لتفكيك مستوطنات؛ ال ّ
وأي
لحل وسط في القدس؛ ال لحقّ العودة ّ
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رجوع لالجئني فلسطين ّيني إلى املنطقة الخاضعة لسيادة إسرائيل .ويؤ ّكد« :كان
واضحا وحا ًّدا يتع ّلق بموضوعات ُيفترض في الطرفني أن يتفاوضا
ذلك إعالنًا
ً
حولها بغية الوصول إلى اتّفاق دائم .وبالرغم من أنّه كان باإلمكان التقدير أنّه
يستحيل إحراز اتّفاق ضمن شروط كهذه ،فإنّ أقوال باراك لم ُت ِث ْر ً
نقاشا عموم ًيا
مه ًّما ونقد ًّيا ،ال في إسرائيل وال في خارجها ً
أيضا» (عاد باراك وك ّرر الءاته عش ّية
سفره إلى ق ّمة كامپ ديڤيد في الـ  10من ت ّموز عام  ،2000حيث أ ّكد أنّ إسرائيل
موحدة تحت
لن تعود إلى خطوط الـ  4من َحزيران عام  ،1967وأنّ القدس ستبقى ّ
سيادتها ،والغالب ّية املطلقة من املستوطنني في الض ّفة الغرب ّية ستبقى في أماكنها
بأي
داخل الكتل االستيطان ّية وضمن السيادة اإلسرائيل ّية ولن تعترف إسرائيل ّ
مسؤول ّية أخالق ّية أو قضائ ّية عن نشوء مشكلة الالجئني).
وتابع القول إنّه من امله ّم التشديد على أنّه حتّى قبل تدشني قناة املحادثات الس ّر ّية
اإلسرائيل ّية  -الفلسطين ّية في ستوكهولم (عاصمة السويد) ،وقبل بروز عالمات
التصعيد في املواجهة ميدان ًّيا ،مال باراك إلى زرع بذور التشكيك والريبة بشأن
مقدمها الرئيس ياسر عرفات (وهو ما يفتح املجال
ن ّيات القيادة الفلسطين ّية وفي َّ
للشك في ما إذا كان ّ
ّ
كل ما جاء عقب ذلك أخذ في االعتبار غاية التجييش لصالح
املقربني منه امليزات التي
تلك النزعة الريب ّية)َ .و «قد وصف [باراك] على مسامع َّ
تستهويه في تكتيك نزع القناع عن وجه القيادة الفلسطين ّية عمو ًما وعن وجه
خصوصا» .ويشير ميتال إلى أنّ هذه النزعة سترافق باراك كما ظِ ّله منذ
عرفات
ً
تلك الفترة فصاع ًدا ،وستنعكس في مجمل قراراته وتصريحاته العلن ّية على ح ّد
سواء.
ُ
السخي»
اصطلِح على توصيفه ب ِـ «العرض
الج ّد ما
ولم يأخذ املؤ ّلف على َم ْحمل ِ
ّ
الذي اقترحه باراك على عرفات واملفاوضني الفلسطين ّيني في الق ّمة املذكورة.
ولتدعيم ذلك ،يشير -على سبيل املثال -إلى أنّ مباحثات طابا ،التي أعقبت ق ّمة
كامپ ديڤيد ،انطوت على خالصة فيها ما ُينير الذهن في هذا الصدد .فبعد مرور
السخي»،
خمسة أشهر على انعقاد ق ّمة كامپ ديڤيد ،انكشف ا ّدعاء «العرض
ّ
الذي قاده باراك ،في كامل ُع ْر ِيه .وكما هو معروف ،فقد ص ّرح رئيس الحكومة في
مدى الكرمل
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اقتراحا
إسرائيلي أن يعرض
أي زعيم
ً
ختام ق ّمة كامپ ديڤيد بأنّه ليس في وسع ّ
ّ
بعيد املدى مثل الذي عرضه على الفلسطين ّيني .وسرعان ما أط ّلت مباحثات طابا
وتب ّين معها أنّ مم ّثلي حكومة باراك َيعرضون على القيادة الفلسطين ّية ذاتها
اقتراحات «متط ّورة ج ًّدا عن تلك التي ُع ِرضت في كامپ ديڤيد».
ويغوص هذا الكتاب ً
أيضا على جملة من التغييرات التي شهدتها إسرائيل خالل
الفترة التي أخضعها للبحث ( ،)2003 - 1993ويعتبرها تغييرات سلب ّية .ومنها:
 .1ارتفاع منسوب إسهام العسكر في السياسة اإلسرائيل ّية ،من دون مراعاة
يخص ً
نمطا شا ًّذا في أنظمة حكم تُع ّرف نفسها بأنّها ديمقراط ّية.
أنّ الحديث
ّ

اإلعالمي املهيمن على املشهد العا ّم مع ما ّ
املؤسسة
ضخته
 .2تَماشي الخطاب
ّ
ّ
السياس ّية واألمن ّية من مواقف وأنباء وتحليالت ،وال س ّيما في ما يتع ّلق ب ِـ
الفلسطيني» .وعلى ح ّد تعبير املؤ ّلف« ،البطن الرخوة» لدى غالب ّية
«الشريك
ّ
وسائل اإلعالم اإلسرائيل ّية تم ّثلت في «اعتمادها املبالَغ فيه واملفتقِ ر إلى
املؤسس ُة السياس ّية واألمن ّية» ،حتّى
أخبار
النقد على
ٍ
ٍ
وتقييمات مصد ُرها َّ
«بدا أحيانًا أنّ بعض الصحاف ّيني ليسوا سوى رجع صدى لنغمات جرى
تأليفها من جانب تلك األطراف الرسم ّية أو غيرها».
 .3فترة إيهود باراك ،وعلى وجه الخصوص في أعقاب ق ّمة كامپ ديڤيد،
الصهيوني»
كشفت النقاب -في نظر املؤ ّلف -عن أزم ِة ما ُي ْع َرف ب ِـ «اليسار
ّ
في إسرائيل .فهذا اليسار الذي ،بخالف اليسار في دول العالم كا ّفة،
ال َّ
مميزًا عن اليمني ّإل بموجب موقفه من «عمل ّية السالم» ،هذا
يشخص َّ
اليسار انقاد وراء الرواية التي صاغها باراك وسيطرت بكثافة على الخطاب
اإلعالميّ .
وكل ما جرى الكشف عنه عقب فشل ق ّمة كامپ ديڤيد لم يكن
ّ
أكثر من جملة مزاعم تبسيط ّية تقاسمها اليسار واليمني على ح ّد سواء،
اإلسرائيلي .أ ّما املطالبة
السياسي
وهذان ش ّكال م ًعا اإلجماع في الخطاب
ّ
ّ
عمومي مع ّمق حول األسئلة األساس ّية ،يمكن َع ْب َره مواجهة
بإجراء نقاش
ّ
ُس ُحب الضباب الدكناء التي دأب على نشرها الناطقون الرسم ّيون بلسان
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املؤسسة الحاكمة في مناسبات من الصعب حصرها ،فكانت من نصيب
ّ
أفراد قالئل فقط ،لكن أصواتهم ضاعت هباء في الزحام .في املقابل،
ارتفعت في اإلعالم أس ُه ُم ناطقني يصفهم بأنّهم «يسار ّيون في الظاهر»
تح ّددت وجهتهم في اإلعراب عن الندم وفي االستفاقة من «و ْهم السالم
مع الفلسطين ّيني» ،ومنهم -على سبيل املثال -الكاتب عاموس عوز َو «املؤ ّرخ
الجديد» بيني موريس ،الذي لم يعد «جدي ًدا» بتاتًا .بكلمات أخرى ،املجهود
املنصرف بك ّل ّيته نحو إعادة بناء صورة «الشريك» أصبح بمثابة الدبق الذي
يعيد ُلحمة «أبناء القبيلة الواحدة»!
نخص بالذ ْكر كتاب «سالم متخ ّيل -حول الخطاب والحدود،
كذلك ال ُب ّد من أن
ّ
اإلسرائيلي ليڤ چرينبرچ ،الذي حاول
السياسة والعنف» ( )2007لعالِم االجتماع
ّ
تخيل عمل ّية أوسلو
فيه أن يجيب عن السؤال
أجج إمكان ُّ
ّ
املركزي التالي :ما الذي ّ
()17
باعتبارها سيرورة سلم ّية؟ وملاذا انهارت هذه العمل ّية وأصبحت مج ّرد وهم؟
صلب البنْية النظر ّية العا ّمة للكتاب ،يوردها
وث ّمة عدد من الفرض ّيات تقف في ُ
چرينبرچ َع ْبر ُّ
التعقب الدقيق لِما يتطابق معها من معطيات موضوع ّية ميدان ّية،
ومنها فرض ّية أنّ أوسلو لم يكن بداية سيرورة واضحة ُمسب ًقا تُفضي إلى نتائج
معروفة هي ً
أيضا بصورة مسبقة ،وفرض ّية أنّ سيرورات الصراع تتأ ّثر ،إلى
تطور ال ُهو ّيتني القوم ّيتني للكيانني املتصارعني ،وفرض ّية أنّ
درجة كبيرة ،بمراحل ُّ
واملؤسسة السياس ّية
اإلسرائيلي وممارساته وعالقاته مع املجتمع
مواقف الجيش
ّ
ّ
تطور الصراع ،وأخي ًرا فرض ّية أنّ
في إسرائيل تمارس تأثي ًرا حاس ًما على ُّ
الد َم ْق َرطة
تطورات الصراع تخضع لتأثير عمل ّيتني سياق ّيتني في الكيانني ،هما َّ
ُّ
وإلغاء الكولونيال ّية ،وهنا يستعني املؤ ّلف بالتطبيقات الناجزة لهاتني العمل ّيتني في
ّ
كل من جنوب أفريقيا والجزائر.
وتكمن نقطة انطالق رئيس ّية لدى چرينبرچ في االعتقاد بأنّ عمل ّية أوسلو لم
تتوافر فيها احتماالت كبيرة للنجاح ،وذلك لسببني رئيس ّيني ،هما الق ّوة اإلسرائيل ّية
متخيل ،خطاب الحرب .إخفاق القيادة ،السياسة ،والديمقراط ّية
 .17چرينبرچ ،ليڤ .)2007( .سالم َّ
في إسرائيل .2006 - 1992 ،منشورات «ريسلينچ»( .الترجمة العرب ّية :مدار ،رام هلل)
مدى الكرمل
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الفائضة ،وطمس الحدود املا ّد ّية واملج ّردة بني الكيانني .وهو يعزو بدايات هذا
الطمس إلى ما بعد مرحلة حرب حزيران عام  .1967غير أنّه بعد االنتفاضة
الفلسطين ّية األولى (في عام  ،)1987بدأت عمل ّية إعادة ترسيم لهذه الحدود ،وهي
عمل ّية مستم ّرة إلى اآلن وعمادها اإلجراءات األحاد ّية الجانب امل ْفرطة في عنفها
(نحو :الجدار الفاصل؛ ّ
خطة االنفصال؛ ّ
فك االرتباط مع قِ طاع غزّة؛ االستيطان)...
تقدم نحو ّ
حل الصراع .كذلك يشير إلى أنّ مفاوضات
أي ُّ
والتي ت َُحول دون إحراز ّ
أوسلو أبقت املسائل الجوهر ّية (وهي :الحدود؛ الالجئون؛ القدس) مفتوحة .وقد
أتاح إبقاء هذه املسائل مفتوحة ّ
إمكان أن يتخ ّيل السالم َوف ًقا ملا يريده
لكل طرف
َ
ويشتهيه .وفي عرفه ،ر ّبما كمنت في ذلك الق ّوة الكبيرة ألوسلو ،لكن كمنت فيها
ً
ضروري من أجل
أيضا نقطة ضعفه الرئيس ّية ،إذ إنّ القدرة على التخ ّيل هي شرط
ّ
السياسيّ ،إل أنّها غير كافية إطال ًقا من أجل تحقيقه.
إحداث التغيير
ّ
عالوة على ذلك ،انطوى أوسلو ً
الجوهري
تكتيكي خطِ ر .األمر
أيضا على فشل
ّ
ّ
التكتيكي هو استناد إستراتيج ّية الطرفني إلى إرجاء املساومة
في هذا الفشل
ّ
إلى مرحلة االتّفاق الدائم ،وذلك نتيجة إدراكهما لعدم قدرتهما على تحقيق
مطالبهما .وقد رغب الطرفان في االحتفاظ ب ِـ «أوراق املساومة» ،غير أنّ هذه
الرئيسي في العمل ّية بر ّمتها
األوراق أصبحت ،في نهاية األمر ،بمثابة الالعب
ّ
(تم ّثلت أوراق رابني في املستوطنني بشكل عا ّم ،وفي ُغالتهم في مدينة الخليل
خاص؛ وتم ّثلت أوراق عرفات في املتش ّددين
وفي املستوطنات اإليديولوج ّية بشكل
ّ
اإلسالم ّيني).
ولَ ِئ ْن كانت عمل ّية أوسلو قد عنت ،في تحليل املؤ ّلف ،إشارة البداية أو فاتحة عمل ّية
انتفت بعد تلك العمل ّية مسأل ُة لزوم اندماجها مع عمل ّية أخرى ،هي
الد َم ْق َرطة ،فقد
َّ
ْ
عمل ّية إلغاء الكولونيال ّية ،ولو ملج ّرد أنّ من شأن ذلك أن يؤ ّدي ،برأيه ،إلى تحقيق
الد َم ْق َرطة قد بدأت
عالقات سالم بني دولتني :إسرائيل وفلسطني .وكانت عمل ّية َّ
بمج ّرد إجراء املفاوضات واملوافقة على ّ
حل القضايا بالطرق السلم ّية وباالعتراف
املتبادل (بني إسرائيل ّ
السياسي لل َمطالب
ومنظمة التحرير الفلسطين ّية) وفتح الح ّيز
ّ
الفلسطين ّيةّ ،إل إنّ عمل ّية إلغاء الكولونيال ّية لم تبدأ ،بل إنّ السيطرة اإلسرائيل ّية
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األحاد ّية الجانب على الفلسطين ّيني تعزّزت وتو ّثقت بمساعدة اتّفاق ّيات أوسلو ،كما
أنّ تنفيذ عمل ّية الفصل ،التي وعد رابني الناخبني بها ،لم يبدأ بتاتًا .وقد زاد على
ذلك ك ّله ً
سياسي للقوى
الد َم ْق َرطة نفسها لم تشتمل على تحييد
أيضا أنّ عمل ّية َّ
ّ
ّ
املرشحة ألن تقوم بتخريب العمل ّية.
ً
أيضا استمرار السيرورات االجتماع ّية
ويستعرض چرينبرچ في الكتاب
خاص عند سيرورات
واالقتصاد ّية والسياس ّية بعد أوسلو ،ويتو ّقف بشكل
ّ
التغيرات االجتماع ّية والسياس ّية التي
داخل ّية مستج ّدة .ويشمل عرضه ما يليُّ :
اإلسرائيلي الذي غ ّير موقفه
التغيرات في مكانة الجيش
أعقبت اغتيال رابني؛ ُّ
ّ
ّ
السياسي؛ التخ ّلي عن «طريق أوسلو» وترميم الوحدة
يتدخل في الشأن
وبدأ
ّ
تصدعها؛ القضاء على «مفهوم أوسلو»
الوطن ّية اإلسرائيل ّية في الظاهر عقب
ُّ
والتغيرات داخل حزب العمل؛
من طرف بنيامني نتنياهو ومن َث ّم إيهود باراك
ُّ
االنتفاضة الفلسطين ّية الثانية وصعود أريئيل شارون إلى س ّدة الحكم؛ االنفصال
عن قِ طاع غزّة؛ السيرورات املختلفة بعد ذلك االنفصال حتّى االنتخابات البرملانية
ً
وصول إلى اندالع «حرب لبنان الثانية» في ذلك العام
اإلسرائيل ّية في عام 2006
وتأثيرها على العالقات الفلسطين ّية  -اإلسرائيل ّية.
ويتو ّقف هذا الكتاب عند بعد ُمه ّم َ
االقتصادي .وفي هذا الشأن ،يؤ ّكد
آخر هو
ّ
أيضا نتيجة ُّ
املؤ ّلف أنّ عمل ّية أوسلو كانت ً
لتطلع النُّخب االقتصاد ّية والطبقة
العاملي َو «القرية
الوسطى في إسرائيل إلى «التطبيع» واالندماج في االقتصاد
ّ
الكون ّية» (ال َع ْولَمة) وقطف ثمار ذلك ،ولذا فقد أبدت االستعداد لوضع ح ّد للسيطرة
مست بمكانة إسرائيل الدول ّية .بكلمات أخرى،
العسكر ّية على الفلسطين ّيني التي ّ
سياسي ل َ
أل ِجنْدة االقتصاد ّية لدى تلك النخَ ب والطبقة الوسطى اقتضى
فتْح ح ّيز
ّ
مس
فتح ح ّيز
سياسي أمام الفلسطين ّيني في األراضي املحت ّلة منذ عام  ،1967وقد ّ
ّ
مؤسسة مثل «أرض إسرائيل الكاملة» َو «األمن» (هنا
ذلك ببضع أساطير قوم ّية ِّ
ال يفوت املؤ ّلف أن يشير أنّه في الوقت الذي انفتحت فيه األسواق العامل ّية في
وجه التجارة واالستثمارات اإلسرائيل ّية ،ازدادت أوضاع الفلسطين ّيني االقتصاد ّية
لتحل ّ
ّ
محل العمالة الفلسطين ّية،
تدهو ًرا واتّسع نطاق جلب العمالة من العالم الثالث
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وذلك تماش ًيا مع َأ ِجنْدة تلك النُّخَ ب) .غير أنّه في الوقت نفسه انطوت عمل ّية أوسلو
على تهديد لشرع ّية مكانة النُّخَ ب املذكورة في التراتُب ّية االجتماع ّية اإلسرائيل ّية.
املتخيل بدأ يجبي ثمنًا سياس ًّيا آخر يتم ّثل
وهكذا سرعان ما اتّضح أنّ السالم
َّ
وهو ّيته املشتركة ،وينعكس ببريق ساطع
داخلي للمجتمع
في انحالل
اإلسرائيلي ُ
ّ
ّ
في الخطاب العا ّم.

ود ْور إيهود باراك
أوسلو َ
ً
فضل ع ّما ورد آن ًفا بشأن أداء إيهود باراك ،ينبغي أن نتو ّقف عند تقرير
وجهت
إستراتيجي يتض ّمن تقيي ًما للمفاهيم السياس ّية واملنطلقات األساس ّية ،التي ّ
ّ
السياسة اإلسرائيل ّية حيال الفلسطين ّيني خالل األعوام  ،2004 - 2000مقايسة مع
ما كان سائ ًدا قبل ذلك ً
أيضا ،صدر عن «معهد القدس للدراسات اإلسرائيل ّية»
في شباط عام  ،2005تحت العنوان «االنتقال من تسوية الصراع إلى إدارته»،
وش ّكل خالصة عمل «مجموعة تفكير» تبلورت تحت كنف املعهد املذكور ض ّمت
باحثني وخبراء في مجاالت متع ّددة وعقدت ع ّدة لقاءات ،ابتداء من شهر تشرين
الثاني عام .2003
وض ّمت هذه املجموعة شخص ّيات رفيعة من مجال االستخبارات مثل :إفرايم هليڤي
ورئوڤني مرحاڤ ويوسي بن آري (من جهاز املوساد) ،وإفرايم الڤي (من «أمان»-
اإلسرائيلي) ،وكوبي ميخائيل (من
شعبة االستخبارات العسكر ّية في الجيش
ّ
وحدة التنسيق واالرتباط) ،وأكاديم ّيني آخرين من بينهم :يعقوڤ بار سيمانطوڤ
(رئيس الطاقم ورئيس املعهد) ودانيئيل بار طال وروت لپيدوت ودان زكاي وعزرا
سدان وتمار هيرمان ويفراح زيلبرمان ويتسحاق رايتر .وأجرت املجموعة مقابالت
مع رجال استخبارات ومستشرقني من بينهم ماتي شتاينبرچ ،املستشار البارز
لرئيس جهاز األمن العا ّم («الشاباك») في الشؤون الفلسطين ّية.
يشير هذا التقرير إلى أنّ باراك سعى للوصول إلى نهاية الصراع ووضع ح ّد
للمطالب الفلسطين ّية ،في مقابل تنازالت (إسرائيل ّية) وإن بدا أنّها بعيدة املدى
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ّإل أنّها تعكس فقط نتائج حرب حزيران عام  :1967إقامة دولة فلسطين ّية؛
التنازل عن معظم أراضي الض ّفة الغرب ّية وقِ طاع غزّة ،بما في ذلك غور األردن؛
اقتالع مستوطنات؛ تقسيم القدس .لكن في كامپ ديڤيد ،كما في املفاوضات
التي استم ّرت بعد ذلك ً
درسا في معرفة املوقف
أيضا ،تع ّلم الطرف
اإلسرائيلي ً
ّ
الفلسطيني الحاسم بشأن عدم ممكن ّية تسوية الصراع بثمن ّ
حل أو إزالة نتائج
ّ
حرب عام  1967فقط.
ويكتب التقرير في هذا الشأن« :بنظرة ثانية يبدو اآلن أنّ مطالبة إسرائيل امللحاحة
ب ِـ «نهائ ّية الصراع» ،ضمن الشروط التي وضعتها ،جرى تفسيره لدى الفلسطين ّيني
باعتباره محاولة إلخضاع الرواية التاريخ ّية الفلسطين ّية أمام الرواية التاريخ ّية
اإلسرائيل ّية .وخنوع كهذا ،من ناحية الفلسطين ّيني ،لم يكن خيا ًرا سياس ًّيا ممكنًا.
اإلسرائيلي نأى بالطرفني عن النقاش حول نتائج حرب
زد على ذلك أنّ هذا الطلب
ّ
عام  1967إلى نقاش حول نتائج حرب العام .»1949 – 1948
ويتابع« :يقول الفلسطين ّيون إنّهم ال يستطيعون أب ًدا املوافقة على كون أحداث حرب
املركزي مستع ّد على ما يبدو ،في نوع
 1949 - 1948عادلة .مع ذلك ،فإنّ الت ّيار
ّ
والتوصل إلى اتّفاق حول تسوية ال تكون
من االضطرار ،للتسليم بنتائج الحرب
ّ
«عادلة» ،ومن هنا فهي ال تكون نهائ ّية ومطلقة .هذا الت ّيار وقيادته يقومان بتمييز
ً
وكامل لحقّ العودة ،لكنّها تسوية
«تسوية عادلة» ،تشمل تطبي ًقا جار ًفا
عملي بني
ٍ
ّ
وتسوية ممكنة ،تعالج نتائج حرب عام  1967وتنطوي في أكثر تقدير
ة،
ي
عمل
غير
ٍ
ّ
على إقرار باإلثم
التاريخي ،ال على تطبيق حقّ العودة على أرض الواقع .غير أنّ
ّ
اإلسرائيلي بطلبه من الفلسطين ّيني اإلعالن عن نهائ ّية الصراع طلب عمل ًّيا
الطرف
ّ
منهم ،دون أن ينتبه إلى ذلك (كما ي ّدعي التقرير) اإلقرار بأنّ حرب 1949 - 1948
ونتائجها كانت عادلة ،األمر الذي ال يستطيع الفلسطين ّيون قبوله أب ًدا».
ويعتبر التقرير ما يجوز تسميته «إرث باراك» واح ًدا من األعمدة الرئيس ّية في
السياسي إزاء الصراع الذي أدار ظهر امل َِجنّ ملفهوم أوسلو ،وجرت تبيئته
املفهوم
ّ
فيما بعد ً
أيضا من قِ بل حكومة أريئيل شارون واليمني املتط ّرف في طبعتها األولى.
فأقطاب هذه الحكومة ،على ما جاء في التقرير ،ورثوا تقييمات باراك بالنسبة
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إلى عدم نضوج الفلسطين ّيني لتسوية الصراع ،وبالنسبة إلى مسؤول ّيتهم عن
فلسطيني الئق لهذه العمل ّية ،وذلك على
فشل العمل ّية السياس ّية وعن غياب شريك
ّ
الرغم من التقييمات اإلستراتيج ّية الرسم ّية التي أق ّرت َطوال عام  2001بأنّ عرفات
معني ْين بإحراز غايتهما من خالل املفاوضات .غير أنّ
والقيادة الفلسطين ّية ما زاال َّ
شروح باراك ،على الرغم من أنّها لم تتم َاش مع التقييمات الرسم ّية لالستخبارات،
ناسبت تما ًما وجهات نظر شارون السياس ّية .فهذا األخير عارض َطوال األعوام
عمل ّية أوسلو ،ورأى فيها خط ًرا فعل ًّيا على وجود إسرائيل وأمنها ،وأ ّيد تأيي ًدا
جار ًفا إقامة املستوطنات .وشارون وشاؤول موفاز (وزير الدفاع السابق) عارضا
التنازالت التي اقترحها باراك على الفلسطين ّيني في كامپ ديڤيد ،كما عارضا ّ
خطة
كلينتون ومحادثات طابا .وموفاز ،كرئيس لهيئة أركان الجيش وقتذاك ،لم يع ّبر عن
معارضته الواضحة لتلك التنازالت فحسب ،وإنّما اختلف ً
أيضا بصورة عامدة مع
تفجرها ،والتي ق ّرر املستوى
السياسة الرامية إلى احتواء املواجهة العنيفة فور ُّ
وروحا.
نصا
ً
السياسي أن ينتهجها في حينه ،وعمل ًّيا فإنّه لم ين ّفذ هذه السياسةًّ ،
ّ
على صلة بموضوع باراك وإرثه ،يشير كتاب آخر يحمل العنوان «هراكيري -إيهود
باراك :اإلخفاق األكبر» ،وهو من تأليف راڤيڤ دروكر )18(،إلى أنّ باراك ذهب إلى
مؤتمر الق ّمة في كامپ ديڤيد وهو «مستع ّد ج ّي ًدا» لكي يحتفل باالتّفاق ،الذي ُخِّيل
ّ
الحل الدائم للصراع بني الطرفني ،من دون
له أنّه سينجزه مع الفلسطين ّيني حول
املتعجلة
أن يكون مستع ًّدا إطال ًقا لجوهر هذا االتّفاق ،وذلك لسبب يرتبط بطبيعته
ّ
الساعية إلى إحراق املراحل وبسبب نهجه األرعن ،وكذلك –بما ال ّ
يقل أه ّم ّية عن
هذا -بسبب ُعنجه ّيته الجوفاء .ال يعني هذا الكالم أنّه أهمل الجوهر في ما هو
مرتبط باملشاريع اإلسرائيل ّية التقليد ّية املؤدلَجة بالصهيون ّية ،فوقائع هذا املؤتمر،
حتّى َوفق عرض هذا الكتاب لها ،تثبت ُّ
تصل َب مواقفه بشأن القضايا الرئيس ّية
األميركي
الرئيس
وهي :الحدود والقدس والالجئون .وكان رهانه هو أن ُي ْقنع
َ
ّ
بيل كلينتون باالتّفاق الذي ينوي ابتزازه من خالل تجيير كون هذا األخير ّ
«بطة
عرجاء» ،كما هي حال أمثاله عش ّية ّ
كل انتخابات رئاس ّية أميرك ّية ،وهذا ب َد ْوره
 .18دروكر ،راڤيڤ .)2003( .هراكيري :باراك في امتحان النتيجة .منشورات «يديعوت ْسفاريم».
(الترجمة العرب ّية :مدار ،رام هلل).
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يفرض االتّفاق على عرفات.
من بني كتب الباحثني ،سواء أكانت تلك التي تو ّقفنا عندها ضمن هذه القراءة أم
تلك التي لم نتو ّقف عندها ،يتم ّيز كتاب الباحثة األلسن ّية تانيا راينهارت (املتو ّفاة
في عام  )2007الذي يحمل االسم «أكاذيب عن السالم» )19(،نظ ًرا إلى تركيزه،
بصورة تكاد تكون جوهر ّية ،على وسائل اإلعالم اإلسرائيل ّية وأدائها املبتور ،وعلى
الصهيوني الذي وقف من وراء «فكرة أوسلو».
اإلسرائيلي
أزمة اليسار
ّ
ّ
وهي تؤ ّكد ،في سياق مقابلة
خاصة َأجراها معها مح ّرر الكتاب أمير روتم ،أنّ
ّ
الرئيسي في تأليف فصوله كان على وسائل اإلعالم اإلسرائيل ّية في
اعتمادها
ّ
سيرورة أري َد لها ،على ح ّد قولها« ،تخليص الحقائق من ربقة املزاعم األساس ّية،
والفصل بني الحقائق وتلك املزاعم في سبيل تشييد تفسير متج ّدد للحقائق».
املؤسسة السياس ّية
تتبنّى الباحثة الفكرة القائلة إنّ سبب هيمنة اليمني على
ّ
املؤسسة
اإلسرائيل ّية (وهي التي تن ّبأت في حينه بأنّه على ما يبدو لن تجد هذه
ّ
اليساري»
تبدد «البديل
لنفسها فكا ًكا منها حتّى إشعار آخر)
راجع في العمق إلى ُّ
ٌ
ّ
َش َذ َر َم َذ َر .ولغرض توكيد هذه الفكرة ،فقد استعادت األجواء التي جرت فيها
املنافسة في االنتخابات اإلسرائيل ّية للكنيست السادس عشر (جرت في كانون
الثاني عام  )2003بني حزب الليكود الذي خاض تلك االنتخابات وكان بزعامة
أريئيل شارون (باعتباره مم ّثل اليمني) ،وحزب العمل الذي خاضها وكان بزعامة
عمرام متسناع (باعتباره مم ّثل اليسار).
وتكتب الباحثة بهذا الشأن« :روي ًدا روي ًدا أصبح متسناع غير مختلف كثي ًرا
عن شارون (وعلى وجه التحديد بالنسبة إلى املوقف إزاء مستقبل األراضي
الفلسطين ّية املحت ّلة منذ عام  .)1967وفي اللحظة التي يكون فيها الخيار املاثل أمام
ونهج مماثل لكن ُم َّتبل ببالغة يسار ّية جوفاء ،فإنّ
املتر ّددين هو بني ٍ
يمني واضح ٍ
ذلك يسعف في إقناع هؤالء بأنّ طريق اليمني هي الطريق الوحيدة عمل ًّيا .أ ّما إذا
كان مكتو ًبا علينا أن نحارب الفلسطين ّيني وأن نسعى إلى طردهم أو حبسهم ،ففي
 .19راينهارت ،تانيا .)2005( .أكاذيب عن السالم -حرب باراك وشارون ض ّد الفلسطين ّيني( .ترجمة:
وورچن ،غاليا) .تل أبيب :منشورات ِ
«س ْفري تل أبيب».
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وسع شارون أن يفعل ذلك أفضل بكثير من متسناع».
وتضيف« :من ناحية أخرى ،فهم شارون الوجهة التي تميل األكثر ّية نحوها،
ووعد بالخروج من املناطق [األراضي الفلسطين ّية املحت ّلة منذ عام  .]1967وقد
أجريت عش ّية تلك االنتخابات ،على أنّ نسبة
د ّلت استطالعات الرأي العا ّم ،التي
ْ
املؤ ّيدين لشارون ،نحو ستّني باملئة ،تؤمن في الوقت ذاته بأنّه سيخرج من تلك
املناطق ويف ّكك مستوطنات .إنّ معنى ذلك هو أنّ شارون ذ ّر رما ًدا يسار ًّيا في
العيون ،ودارت دعايته االنتخاب ّية حول إنهاء االحتالل (وإن لم يكن ذلك من خالل
هذه التعابير تحدي ًدا) وإخالء مستوطنات ،بينما في برنامج متسناع انزاح جان ًبا
الخروج من املناطق ،في حني ّ
فوري
كف هو ذاته عن الحديث بشأن انسحاب
ُ
ّ
مك ّر ًرا أنّه ينبغي التفاوض .وبدا أنّ البرنامجني متماثالن ،بل إنّ متسناع بدأ
بالحديث عن الجدار الفاصل .وال ّ
شك في أنّ فعل عكس ما يفعله شارون يحتاج
شخصا آخر ال ُب ّد من أن يكون مغاي ًرا تما ًما».
ً
إضافة إلى ما ُذكِ ر ،ينطوي كتاب راينهارت على تعميق لجانب واحد من املشهد
اإلسرائيلي الذي كان سائ ًدا آنذاك ،ورأت من جهتها أنّه جانب شديد
السياسي
ّ
ّ
األه ّم ّية وبالغ الداللة؛ ذاك هو دور العسكر (الجنراالت) في ترسيم حدود السياسة
اإلسرائيل ّية .وهي تشير في هذا الخصوص إلى أنّ املنظوم َت ْين العسكر ّية
والسياس ّية في إسرائيل كانتا على الدوام متضافرتني .وطب ًقا ألقوال تقتبسها
األميركي» ،فإنّ الذي يق ّر في إسرائيل
عن «مصدر موثوق به في الكونچرس
ّ
صلب
القومي ،باعتبارهما
اإلستراتيج ّيات وس ّلم األولو ّيات
ً
موضوعا يقف في ُ
ّ
(الوطني) ،ليس هيئات ّ
تتولها تعيينات سياس ّية وإنّما أشخاص بالبزّات
اإلجماع
ّ
ً
هائل لالقتراحات
العسكر ّية .وجميع حكومات إسرائيل السابقة َأ ْولت اهتما ًما
التي طرحها الجيش حيث إنّه يم ّثل «الحكومة الدائمة» (أو بتعبير آخر من عندنا:
األميركي نفسه .ومع ذلك –كما تؤ ّكد
«الدولة العميقة») ،بحسب أقوال املصدر
ّ
مركزي في السياسة اإلسرائيل ّية يضاهي الد ْور
املؤلفة  -لم يكن للجيش َد ْور
ّ
الذي يقوم به منذ فترة حكومة إيهود باراك ( )2001 - 1999وكما كان َد ْوره في ّ
ظل
حكومة أريئيل شارون (.)2006 - 2001
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استثنائي على باراك ،وعلى جوهر أدائه في فترة تو ّليه رئاسة الحكومة.
وث ّمة تركيز
ّ
تتوصل إليها املؤ ّلفة ،والذاهبة إلى
وهو تركيز أري َد له أن يسند الخالصة التي
ّ
أنّ باراك لم يتط ّلع إلى تحقيق مصالحة مع الفلسطين ّيني في ق ّمة كامپ ديڤيد
(عام  ،)2000ولم يحاول تقريب الصراع من نهايته ،بحقّ وحقيق .والتأويل األكثر
معقول ّية لِما أ ْق َد َم عليه باراك في كامپ ديڤيد هو أنّه «بادر إلى هذه الق ّمة بهدف
إفشالها عن طريق العمد ،وبذا يثبت أنّ الفلسطين ّيني هم الطرف الرافض» .وهذا
الحقيقي
يفسر ،بكيف ّي ٍة ما ،استمرار تباهيه بكونه «الذي كشف عن الوجه
ما ّ
ّ
لياسر عرفات»!
وتحيل املؤ ّلفة ق ّراء الكتاب إلى «سوابق باراك» في ممارسة الخديعة والتحايالت،
وأبرزها سابقة املفاوضات مع سوريا التي حصلت قبل الق ّمة في كامپ ديڤيد .كما
نحو ذي صلة بذلك ،تحشد ً
سيل من البراهني كي تثبت أنّ باراك ليس
أنّها ،على ٍ
سوى الوجه اآلخر لشارون ،وأنّ هذا األمر هو تحصيل حاصل تاريخ التعاون
الطويل بينهما من جهة،
ومحصلة مفهومهما املشترك من جهة أخرى.
ّ
من هذه البراهني تورد راينهارت أنّه عش ّية االنتخابات اإلسرائيل ّية العا ّمة ،التي
جرت في كانون الثاني عام ( 1999تنافس فيها باراك مقابل بنيامني نتنياهو) ،نشر
نص وثيقة
أمير أورن ،مع ّلق الشؤون األمن ّية في جريدة «هآرتس» اإلسرائيل ّيةّ ،
مه ّمة جرى تسريبها إليه (على ما يبدو من طرف شارون) هي عبارة عن مذ ّكرة
وجهها ،في آذار عام  ،1982الجنرال باراك ،عندما كان يشغل منصب
شخص ّية ّ
رئيس شعبة التخطيط في هيئة األركان العا ّمة للجيش ،إلى وزير الدفاع في ذلك
الوقت شارون ،وذلك في سياق إعداد إسرائيل لغزو لبنان .في هذه املذ ّكرة ،يقوم
ّ
بحض شارون على توسيع نطاق الغزو املرتقب إلى درجة «شنّ هجوم واسع
باراك
النطاق على سوريا» .وقد تجوهر أورن ،في معرض تحليله لتلك املذ ّكرة ،في كيف ّية
فهم باراك للديمقراط ّية .وطب ًقا ملا كتبه بالحرف الواحد ،فإنّ املذ ّكرة «تكشف عن
جانب خطر في شخص ّية باراك ،هو جانب االستعداد (غير املحدود) للمشاركة في
مؤامرة ليست غايتها أن تخدع األعداء فحسب ،وإنما أن تخدع كذلك املواطنني
العسكري؛
والجنود واملنتخبني [ ]...وباراك م ّت َهم بذلك بسبب تقديره لفهم شارون
ّ
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جلي ألبي ساللة الجنراالت السياس ّيني موشيه دايان».
فكالهما استمرار ّ

أي تفصيل في شخص ّية باراك معينًا لتقويم أدائه كرئيس حكومة .وما
و ُيعتبر ّ
تفعله راينهارت ،على امتداد صفحات الكتاب كا ّفة ،هو محاولة وصل ما انقطع
كعسكري
بني هذا األداء وما كان عليه في مختلف املناصب التي تد ّرج فيها،
ّ
تتوصل إليها وأشرنا
وسياسي .وث ّمة تفاصيل عديدة داخل النتيجة النهائ ّية التي
ّ
ّ
التوسع ،عند بعض
إليها في ما سبق .ويتع ّين علينا أن نتو ّقف ،بقدر مناسب من
ّ
هذه التفاصيل:
(*) إنّ نقطة التح ّول الحاسمة في ق ّمة كامپ ديڤيد تم ّثلت في مطلب باراك أن يو ّقع
فلسطيني بشأن «نهائ ّية الصراع».
نهائي» يترافق مع إعالن
الطرفان على «اتّفاق
ّ
ّ
وتؤ ّكد راينهارت أنّه لو و ّقع الفلسطين ّيون إعالنًا كهذا لكانوا فقدوا ح ّقهم -وال
أي مزاعم مستقبل ّية تستند إلى قرارات األمم املتّحدة.
س ّيما ذاك
القانوني -في ّ
ّ
وتضيف ّ
القانوني للمفاوضات كان وما يزال
موضحة في هذا الشأن :إنّ األساس
ّ
وخصوصا القرار رقم  242الذي ات ِ
ُّخذ (من جانب مجلس
قرارات األمم املتّحدة،
ً
الدولي) في الـ  22من تشرين الثاني عام  1967وطالب ب ِـ «انسحاب الق ّوات
األمن
ّ
الحالي» ،وكذلك
اإلسرائيل ّية املس ّلحة من (ال) مناطق (التي) اح ُت ّلت في الصراع
ّ
القرار رقم  194الصادر في الـ  11من كانون األ ّول عام  ،1948الذي يتط ّرق إلى
حقّ العودة ّللجئني الفلسطين ّيني ،وقرارات أخرى اتُّخذت على مدار األعوام .وإذا
نهائي ،تجاو ًبا مع
ما أعلن الفلسطين ّيون عن «نهاية الصراع» وو ّقعوا على اتّفاق
ّ
القانوني
طلب باراك ،فعندها سيكون االتّفاق الجديد هو ،بصورة رسم ّية ،األساس
ّ
امللزم للمستقبل اآلتي ،وهو ما يتس ّبب في أن تفقد قرارات األمم املتّحدة التي
أي مفعول لها.
سبقته ّ
التاريخي» الكبير الواقف وراء استعداد باراك
(*) مسألة القدس :إنّ «التنازل
ّ
ُ
اصطلح على توصيفه ب ِـ «تقسيم القدس» لم يكن أكثر من «استعداد لدرس
لِما
إسرائيلي قديم يتع ّلق ببلدة أبو ديس» .وتؤ ّكد راينهارت أنّ سحب
الوفاء بتع ّهد
ّ
تع ّهدات سابقة وعرضها كما لو أنّها اختراقات جديدة ش ّكل سياسة مثابرة
القدسي الشريف،
يخص الحرم
انتهجتها إسرائيل منذ عمل ّية أوسلو .وفي ما
ّ
ّ
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تلفت االنتبا َه إلى أنّ إسرائيل اتّبعتَ ،طوال سنوات احتالل الض ّفة الغرب ّية منذ عام
 ،1967سياسة التقليل من أه ّم ّية ما يس ّمى «جبل الهيكل» .ولم تطالب بالسيطرة
اإلسرائيل ّية عليه سوى حفنة من املتط ّرفني .ومع أنّ الجماعة املسيان ّية املعروفة
باسم « ُأ َمناء جبل الهيكل» ّ
خططت لوضع حجر األساس للهيكل الثالث ،فإنّه في
ْ
ّ
كل م ّرة حاول أعضاء هذه الجماعة فعل ذلك س ّدت عليهم شرطة إسرائيل الطريق
أو َج ّرتهم إلى الخارج .وحتّى وقت قريب (من زمن تأليف الكتاب) ،اع ُت ِبر املصطلح
هذياني ملتد ّينني أصول ّيني متط ّرفني .باالستناد إلى
«جبل الهيكل» جز ًءا من قاموس
ّ
ذلك ،كانت الحكومة العلمان ّية برئاسة باراك بمثابة أ ّول حكومة غ ّيرت السياسة
اإلسرائيل ّية حيال هذا املوقع ،وجعلت السيادة عليه
موضوعا مركز ًّيا في مباحثات
ً
كامپ ديڤيد.
الكتاب سياسة االستيطان اإلسرائيل ّية في أراضي عام  1967في
(*) َيقرأ هذا
ُ
سياق الن ّية البعيدة املدى لركل حقّ العودة ّللجئني الفلسطين ّيني .وتعتقد املؤ ّلفة،
في هذا الشأن ،أنّ هناك مستو َي ْين للتعاطي مع ّ
حل مشكلة هؤالء الالجئني :األ ّول
الرمزي .ويتع ّلق املستوى الثاني بالس ْرد ّية
العملي ،والثاني املستوى
املستوى
ّ
ّ
إسرائيلي يتط ّلع
أي زعيم
(«الناراتيڤ»)
الخاصة بموضوع الالجئني؛ حيث إنّ ّ
ّ
ّ
ُ
االعتراف
الرمزي يتع ّين عليه بداي ًة ،من وجهة نظرها،
إلى املصالحة على املستوى
ّ
بمسؤول ّية إسرائيل عن نشوء هذه املشكلة .غير أنّ السلطة في إسرائيل لم َ
تحظ
حتّى اآلن بزعيم كان معن ًّيا ح ًّقا بإنهاء الصراع .واألمر األكيد أنّ باراك لم يكن
كذلك .وفي سبيل التشديد على هذه املسألة تحدي ًدا ،تعلن ،منذ مق ّدمة الكتاب،
دون تأتأة أو مواربة ،أنّ األرض التي ُأ ِ
نشئت عليها إسرائيل جرى الحصول عليها
بواسطة تطهيرها
العرقي من س ّكانها األصالن ّيني (الفلسطين ّيني) .وتتابع« :لو أنّ
ّ
عرقي) في عام  ،1948لكان االفتراض
إسرائيل تو ّقفت ع ّما اقترفته (من تطهير
ّ
املعقول أنّني أستطيع العيش مع ذلك ،غير أنّ األمر استم ّر وبلغ الذروة في عام
 .1967وفي عام  ،1993بدا أنّ االحتالل من عام  1967يقترب من نهايته .وآمن كثيرون
بأنّ اتّفاقات أوسلو ،التي جرى التوقيع عليها في واشنطن في الـ  13من أيلول في
إسرائيلي من األراضي املحت ّلة منذ عام ،1967
ذلك العام ،ستؤ ّدي إلى انسحاب
ّ
وإلى إقامة دولة فلسطين ّية .لكن األمور لم ِ
تس ْر على هذا املنوال .ويتب ّين اآلن أنّ
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اإلسرائيلي» ح ّولت روح أوسلو التصالح ّية
القيادة السياس ّية ل ِـ «معسكر السالم
ّ
إلى وسيلة جديدة أكثر إحكا ًما ملواصلة االحتالل .يضاف إلى ذلك أنّ قيادة
إسرائيل العسكر ّية تَعتبر الحرب الحال ّية ض ّد الفلسطين ّيني (املقصود الحرب على
خلف ّية االنتفاضة الثانية التي صدر الكتاب في ِخ َ
ض ّمها) بمنزلة «النصف الثاني
العسكري
املكمل لحرب عام ( »1948النكبة الفلسطين ّية) .وقد استخدم املستوى
ِّ
ّ
اإلسرائيلي هذا التوصيف فو ًرا عقب اندالع االنتفاضة الثانية ،منذ تشرين األ ّول
ّ
عام  .2000وال ّ
شك اآلن في أنّ قصدهم من هذه املقايسة هو أنّ مه ّمة التطهير
العرقي نُِّفذت في عام  1948بنصفها األ ّول فقط .وال يمكن تفسير سياسة إسرائيل
ّ
املنهج ّية في إصابة الفلسطين ّيني بأنّها دفاع عن النفس أو بأنّها ر ّدة فعل تلقائ ّية
العرقي (عمل ّية يجري فيها
على «اإلرهاب» .بل إنّ ذلك هو ممارسة من التطهير
ّ
أراض تتط ّلع مجموعة إثن ّية أخرى إلى السيطرة عليها).
طرد مجموعة إثن ّية من
ٍ
عاملي كبير مثل إسرائيل/فلسطني ،يستحيل اقتراف
وفي مكان يحظى باهتمام
ّ
مفاجئة من الذبح املك ّثف وإخالء األراضي ،ولذا تجري
عرقي َع ْبر عمل ّية
تطهير
ِ
ّ
عمل ّية مثا ِبرة هدفها إجبار الناس ،روي ًدا روي ًدا ،على املوت ،أو الهرب كي ينجوا
بجلودهم».
(*) تك ّرر راينهارت ما أصبح معرو ًفا عن مبادرة إسرائيل ،في ّ
كل م ّرة يسود
فيها هدوء أو هدنة ،إلى عمل ّية عسكر ّية بسوء ن ّية .وهي تؤ ّكد أنّ الفلسطين ّيني
أي فرصة لتحويل نضالهم إلى مقاومة مدن ّية ،وهو ما كانوا هم
لم ُيمنحوا بتاتًا ّ
الوطني
أنفسهم راغبني به م ّرات كثيرة .كما تؤ ّكد أنّ خطط القضاء على الكفاح
ّ
الفلسطيني ُأعِ ّدت قبل انتفاضة أيلول عام .2000
وعلى املجتمع
ّ

الصهيوني»
ُوجه راينهارت نقدها الشديد إلى «اليسار
(*) كما سلفت اإلشارة ،ت ِّ
ّ
اإلسرائيلي،
املتمسك باالحتالل .وإذ تؤ ّكد أنّ القيادة السياس ّية ملعسكر السالم
ّ
ّ
من هذا «اليسار الصهيوني» ،صاحبة تجربة ومراس طويلَ ْين في تسيير وجهة
معظم املعارضني لالحتالل نحو طريق الحفاظ على «الوضع القائم» ،فإنّها تلْفت
االنتباه إلى أنّ هؤالء األشخاص هم أنفسهم الذين كرزوا في أثناء أعوام أوسلو
إلى أنّ االحتالل انتهى عمل ًّيا ،وأنّ ما تب ّقى هو بضعة أعوام من املفاوضات فقط.
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وهم خبراء في إقناع ّ
كل من هو مستع ّد لإلنصات لهم بأنّ امللك ليس عار ًيا ،وبأنّ
املشكلة كامنة فقط في عيوننا .وإذا لم تقف األكثر ّية في إسرائيل باملرصاد لهم،
فاالحتمال األقوى هو أن ينجح هؤالء الخبراء في مه ّمتهم م ّرة أخرى .مع ذلك،
التوسع،
فهي رأت أنّه أل ّول م ّرة منذ أوسلو نشأت حركة سالم إسرائيل ّية آخذة في
ّ
وهي عص ّية على طوع القادة السياس ّيني ملعسكر السالم ذوي املواصفات السالفة.
الصلبة لهذه الحركة مؤ ّلفة من مجموعات احتجاج مح ّل ّية عديدة أصبحت
والنواة ُّ
فاعلة منذ بدء االنتفاضة الثانية .وتذكر الباحثة منها الحركات التالية« :يوجد
ح ّد»؛ «شجاعة الرفض»؛ «نيو پروفايل»؛ «ائتالف النساء من أجل سالم عادل»؛
األساسي الهادي لهذه
«تعا ُيش»؛ «كتلة السالم»؛ «الغسيل األسود» .واملبدأ
ّ
إسرائيلي -
املجموعات هو أنّ «الكفاح من أجل السالم وض ّد االحتالل هو كفاح
ّ
فلسطيني مشت َرك».
ّ
تو ّفر هذه املالحظة األخيرة -وفحواها أنّ القيادة السياس ّية ملعسكر السالم
اإلسرائيلي من «اليسار الصهيوني» صاحبة تجربة ومراس طويلني في تسيير
ّ
وجهة معظم املعارضني لالحتالل نحو طريق الحفاظ على «الوضع القائم» -فرصة
اإلسرائيلي چوالن الهط سبق له أن تناول ،بصورة
لكي أشير إلى أنّ الباحث
ّ
(الصهيوني) حيال عمل ّية السالم مع الفلسطين ّيني،
اإلسرائيلي
رئيس ّية ،أداء اليسار
ّ
ّ
()20
املسياني -صعود وسقوط اليسار
وذلك في كتابه «اإلغراء
اإلسرائيلي» .وقد
ّ
ّ
رأى فيه أنّ احتضار هذا اليسار واندثار الجهود السياس ّية للوصول إلى السالم
(وال س ّيما في إثر محادثات كامپ ديڤيد )2000 ،يرجعان ،باألساس ،إلى ما يس ّميه
العلماني الذي تبنّاه اليسار خالل أ ّول َع ْقد من أوسلو» .ويؤ ّكد
املسياني -
«املفهوم
ّ
ّ
الهط أنّه فجأة (عقب محادثات كامپ ديڤيد) تب ّين له أنّ اليسار املذكور ،الذي َي ُع ّد
نفسه كمن يدفع بحقوق اإلنسان إلى األمام وكمن يتبنّى تفكي ًرا علمان ًّيا ،هو أقرب
عمل ًّيا في شكل تفكيره إلى «الحركة الشبتائ ّية» ،بل إنّه أقرب حتّى إلى حركات
توتاليتار ّية (شمول ّية) مثل الشيوع ّية.
اإلسرائيلي .تل أبيب:
املسياني  -صعود وسقوط اليسار
 .20الهط ،چوالن .)2004( .اإلغراء
ّ
ّ
منشورات «عام عوڤيد».
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املسياني .وهذه الخصائص هي:
ويرى الهط أنّ هناك أربع خصائص للتفكير
ّ
بيروقراطي
الثوري (ال إصالح
أ ّو ًل ،إدارة الظهر للراهن القائم؛ ثان ًيا ،التغيير
ّ
ّ
آخر)؛ ثال ًثا ،ثورة سريعة وفور ّية؛ راب ًعا ،معرفة أكيدة أنّ هذه الطريق هي الوحيدة
املنطوية على الحقيقة املطلقة الوحيدة.
املسياني» ،وذلك أنّه
وفي رأيه« ،برنامج أوسلو (اتّفاق أوسلو) يخلو من العمى
ّ
واع للعقبات الكثيرة في الطريق ومتش ّكك» ،على ح ّد قوله .ويضيف:
ُّ
جيٍ ،
«تدر ّ
«كما أنّ يتسحاق رابني ،رئيس الحكومة اإلسرائيل ّية املغدور ،تم ّعن في الواقع
اإلسرائيلي لم يقرأ الحروف الصغيرة ،وأصبح
بعينني شاخصتني .غير أنّ اليسار
ّ
املسياني للسالم .لقد تغاضى هذا اليسار عن حقيقة أنّ غالب ّية
أسير السحر
ّ
مالمح السالم بقيت في األدراج ،وأنّ االحتالل استم ّر كما لو أنّه لم يحدث شيء
الفلسطيني ،نتيجة لذلك،
أي مستوطنة لم تتح ّرك من مكانها وأنّ العنف
ُيذكر ،وأنّ ّ
ّ
اإلسرائيلي نفسه عقبة في الطريق إلى الشرق األوسط
لم يتو ّقف .لقد كان الواقع
ّ
الجديد (حلم شمعون پيرس) وإلى الثمار الكبيرة التي وعد بها .هذا الواقع كان
عقبة أمام الوصول إلى خاتمة املطاف».
املسياني ،الذي تط ّور بعد
باإلضافة إلى ذلك ،يعتقد الهط أنّ املسؤول ّية عن املناخ
ّ
اتّفاق أوسلو ،يتح ّملها مباشرة شمعون پيرس ويوسي بيلني .وهو يؤ ّكد أنّ پيرس
هو ذلك الذي بلور ،بصورة عامدة ،وع ًيا إلى ناحية أنّ السالم أصبح قائ ًما.
مسيحا كاريزم ًّيا
وقد ذهب بيلني في أعقابه .ويضيف أنّ املسيان ّية التي تتط ّلب
ً
مسيحا
الديني .أ ّما املسيان ّية العلمان ّية ،فإنّها ال تستوجب
هي جزء من التفكير
ً
ّ
شخصان ًّيا ،إذ إنّ املسيح في هذه الحالة هو السالم .وأعاد إلى األذهان ،في هذا
الشأن ،إحدى املقابالت مع شمعون پيرس ،حيث تح ّدث في سياقها عن الحاجة
والضرورة إلى الدفاع عن جسد السالم« ،كما لو أنّ السالم هو شخص ّية تتج ّول
في الشوارع» ،على ح ّد تعبير الهط.
ويتط ّرق الهط ً
أيضا ،في كتابه
اإلسرائيلي
فيؤ ّكد أنّ اليسار
ّ
هذا الشأن« :بعد السالم بدأ
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املذكور ،إلى العمل ّيات االستشهاد ّية الفلسطين ّية،
(الصهيوني) يتغاضى عنها ً
أيضا .ويقول في
ّ
يمتص املزيد من العمل ّيات
اإلسرائيلي
الشارع
ّ
ّ
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[االستشهاد ّية] واملزيد من الثكل .فهل أ ّدى هذا إلى إيقاف اندفاعة اليسار؟ هل
أ ّدى هذا إلى فتح أبصاره؟ ّ
كل بالطبع .لقد واصل اليسار النظر إلى األمام ،إلى
ّ
الوضاء ،بإصرار حصان السبق .وعلى غرار املسيان ّيني املخلصني ،ا ّدعى
املستقبل
أفراد هذا اليسار أنّ ّ
كل ذلك هو جزء من ثمن السالم [ ]...إنّ التعامل (من طرف
املسياني».
هذا اليسار) مع العمل ّيات هو التجسيد األكثر ملموس ّي ًة لذلك الوعي
ّ

وبالنسبة ملوقف هذا اليسار من الفلسطين ّيني عمو ًما ،يشير الهط إلى أنّ هؤالء
األخيرين ينظرون إلى الصراع (مع إسرائيل) من وجهت َْي نظر غريبتني تما ًما عن
املسياني :األولى ،االتّكاء على املاضي وباألساس على نكبة الشعب
خطاب اليسار
ّ
وبخاصة
الديني
الفلسطيني في عام  1948وفي ما بعد في عام 1967؛ الثانية ،البعد
ّ
ّ
ّ
في ّ
املسياني محا هذين العنصرين تما ًما
كل ما يتع ّلق باملسجد األقصى .واليسار
ّ
ّ
وظل يتح ّدث فقط عن املستقبل.
املسياني بامتياز أو «باملفهوم الكامل للمصطلح» ،بحسب
أ ّما إيهود باراك ،فهو
ّ
العملي .ويضيف« :لقد رفض
تعبير الهط ،وذلك على مستوى وعيه وفي املستوى
ّ
جي ألوسلو ،وبدل ذلك اقترح علينا ق ّمة واحدة ًّ
وحل
باراك الجانب
العملي التد ّر ّ
ّ
حا ًّدا وسري ًعا يضع نهاية للصراع م ّرة واحدة وأخيرة» ،ناس ًيا (أي باراك) أنّ
السياسة ليست معادالت رياض ّية ،وأنّ مئة عام من الصراع ال يمكن ح ّلها بق ّمة
تمسك بالرأي القائل :إ ّما ّ
كل
تمت ّد
ً
أسبوعا ،وال باتّفاق واحد .غير أنّ باراك ّ
شيء ،أو ال شيء .وهذا كان بمثابة الخطأ القاتل الذي ارتكبه ،والذي انهار عنده
هو ،وانهار معه معسكر السالم كا ّفة .والبديل الذي يقترحه الهط هو ببساطة،
على مستوى التجريدِ ،
تدرج ّية
الحوار بني الشعوب املتنازعة بصورة مختلفةُّ ،
خصوصا في مستوى الوعي ومن خالل الفهم أنّ هناك أزمات تعترض
ومتّصلة،
ً
ّ
وستظل تعترضها على الدوام .أ ّما على مستوى التحديد ،فهو يدعو إلى
الطريق
يتفحص اإلسرائيل ّيون «في ما بينهم وبني أنفسهم ما إذا كانت عمل ّية السالم
أن ّ
جذري
سائرة في االتّجاه السليم وبالوتيرة الصحيحة .ور ّبما يجدر إحداث تغيير
ّ
في حياة الفلسطين ّيني ،وجعلهم يشعرون بالجزرة وبالعصا ً
أيضا بصورة أكثر
ح ّدة م ّما جرى حتّى اآلن».
مدى الكرمل
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خاتمة
أي إيذان ببدء عمل ّية إلغاء السيطرة
لم يكن في «مسار أوسلو» ،كما ب ّينّا أعالهّ ،
الكولونيال ّية االستيطان ّية ،وليس هذا فحسب وإنّما كذلك انطوى على ما يتيح
االستيطاني في أراضي عام  1967وتسريعه.
إمكان استمرار املشروع
ّ

وكما اآلن ،فإنّه في مجرى تقويم هذا املسار ،بعد مرور َعقدين عليه قبل خمسة
أعوام ،رأى بعض الدارسني اإلسرائيل ّيني( )21أنّ إحدى نقاط الضعف الرئيس ّية
في عمل ّية أوسلو تم ّثلت في البيئة املساعدة على توسيع املستوطنات ،التي خلقها
املرحلي ،وباألساس من خالل تقسيم األراضي املحت ّلة منذ عام 1967
االتّفاق
ّ
إلى مناطق (أ)َ ،و (ب)َ ،و (ج) .فاملنطقة (ج) التي تم ّثل ستّني باملئة من مساحة
الض ّفة الغرب ّية ،تقع تحت سيطرة إسرائيل ،املدن ّية واألمن ّية ،الكاملة .وهذا التحديد
خلق وه ًما استغ ّله ً
االستيطاني ،بأنّ هذه األرض هي ملك
أيضا أنصار املشروع
ّ
إسرائيل ،وأنّ إلسرائيل الح ّر ّية الكاملة في أن تفعل فيها ما تشاء .ومن الناحية
االستيطاني،
الفعل ّية ،ح ّر ّية العمل التي حوفظ عليها تم ّثلت في توسيع املشروع
ّ
وفي وضع عراقيل إضاف ّية في طريق التسوية.
اإلسرائيلي ،في الحاضر ً
أيضا ،عن هذه الرؤية باقتراحات
ويع ّبر معسكر اليمني
ّ
تدعو إلى ض ّم املنطقة (ج) إلى إسرائيل .وبات من الواضح أكثر فأكثر أنّه ال
فرصة للوصول إلى اتّفاق يقبل الفلسطين ّيون بموجبه أن يقيموا دولتهم على
أربعني باملئة ( )40%فقط من أراضي الض ّفة.
ّ
ولعل أكثر ما ينبغي التشديد عليه هو خالصة استحصلت أنّ القيادة السياس ّية
اإلسرائيلي» ح ّولت «روح أوسلو» ،التي جرى تسويقها
ملا يس ّمى «معسكر السالم
ّ
على أنّها تصالح ّية ،إلى وسيلة جديدة أكثر إحكا ًما ملواصلة االحتالل في أراضي
عام  .1967ومثلما أشي َر ،بقيت غالب ّية مالمح السالم في األدراج ،واالحتالل

 .21بروم ،شلومو .)2013( .عمل ّية أوسلو في امليزان بعد  20عا ًما .عدكان إستراتيجي.)2( 16 ،
معهد دراسات األمن القومي ،جامعة تل أبيب.
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أي مستوطنة إسرائيل ّية من
استم ّر كما لو أنّه لم يحدث شيء ُي ْذكر ،ولم تتح ّرك ّ
مكانها ،ونتيجة لذلك لم تتو ّقف مقاومة الفلسطين ّيني .وعندما بلغت هذه املقاومة
ذروة جديدة في االنتفاضة الثانية ،شنّت إسرائيل حر ًبا عليها اعتبرتها قيادتها
بمنزلة «النصف الثاني املك ّمل لحرب عام ( »1948النكبة الفلسطين ّية) .واستخدم
اإلسرائيلي هذا التوصيف فور اندالع تلك االنتفاضة ،منذ
العسكري
املستوى
ّ
ّ
العرقي
تشرين األ ّول عام  .2000وتم ّثل القصد من وراء ذلك بأنّ مه ّمة التطهير
ّ
ُن ّفذت في عام  1948بنصفها األ ّول فقط.
وال يسعنا هنا سوى االتّفاق مع القائلني بأنّه ال يجوز تفسير سياسة إسرائيل
املنهج ّية في إصابة الفلسطين ّيني على أنّها دفاع عن النفس ،أو أنّها ر ّدة فعل
العرقي؛ وتلك عمل ّية
تلقائ ّية على «اإلرهاب» ،بل إنّ ذلك هو ممارسة من التطهير
ّ
أراض تتط ّلع مجموعة إثن ّية أخرى إلى السيطرة
يجري فيها طرد مجموعة إثن ّية من ٍ
عاملي كبير مثل إسرائيل /فلسطني ،يستحيل
عليها .وفي مكان يحظى باهتمام
ّ
مفاجئة من الذبح املك ّثف وإخالء األراضي ،ولذا
عرقي ع ْبر عمل ّية
اقتراف تطهير
ِ
ّ
تجري عمل ّي ٌة مثا ِبرة هدفها إجبار الناس ،روي ًدا روي ًدا ،على املوت ،أو الهرب كي
ينجوا بجلودهم.

مدى الكرمل

Mada al-Carmel

43

44

عن إسـرائيـل

1

