
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  60 ، ص)2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  ،يةمجلة الدراسات الفلسطين

 

1 
 

  
  

  غزة حرب على سنة
  

  إزالة عقبة أمام ترتيب النظام  غزة حرب من الهدف: "بشارة عزمي
  "*السياسي يف املنطقة

    
  **رباين معين: املقابلة أجرى

  
  !التسوية أمام عقبة إزالة أم" حماس" إزالة: الهدف

   
 كانت ماذا. غزة قطاع على األخيرة اإلسرائيلية احلرب عن بالسؤال أبدأ أن أود �

  رأيك؟ بحسب إلسرائيل الرئيسية األهداف
  

 أن يف كامنة اإلسرائيلي النظام شاكلة على هي التي السياسية األنظمة يف املشكلة □
 ليس عام، وبشكل. اآلخر بالبعض بعضها يختلط السياسية، والبيئة والدوافع األهداف

 تكون أن املمكن من فمثالً، وأهدافها، احلرب دوافع بين عالقة بالضرورة هناك
 الثقافة تكون أن يمكن وال لها؛ هدفاً ليست لكنها للحرب، دافعاً السياسيين طموحات
 التي األنظمة يف أنه غير. لها خلفية تشكل لكنها احلرب، أهداف أحد ما لبلد السياسية

 ،)populist( وشعبوي وتعددي تنافسي النظام فإن اإلسرائيلي، النظام شاكلة على هي
 بال هنالك. واألهداف السياسية والثقافات السياسية الدوافع بين فصلال يمكنك ال إذ

 لكن الشأن، هذا يف حمر خطوط إىل باإلضافة القومي، لألمن عليه متفق مفهوم شك
 والقوى األحزاب بين واملزايدات للديماغوجيا باستمرار، عرضة والتطبيق التفسير

  .اإلعالم ووسائل السياسية
 عالقة ذا كان الهدف إن لقلت عيني، عسكري كعمل غزة حرب نع احلديث عليّ كان لو

 لتمكين املنطقة يف السياسي النظام ترتيب إعادة طريق يف وقفت عقبة بإزالة
 عادلة غير سياسية تسوية يف االنخراط من ،"العرب املعتدلين" يُسمّون ومن إسرائيل،

 بالنيابة األمن طضب وعلى إسرائيل مع أمني تعاون على وتنطوي نظري، وجهة من
 اآلن طريقها يف تقف التي والعقبة الفلسطينية، القضية هو تسوية أي مفتاح إن. عنها
  ".حماس" هي
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 لقدرة حد وضع حماولتها أي الردعية، قدرتها أو األمنية، إسرائيل لشواغل كان لقد
. احلرب إىل الذهاب قرار يف رئيسي شأن منها، احلد أو الصواريخ إطالق على" حماس"

 اعتباره ويمكن ،)self‐perception( لذاتها إسرائيل تصور من يتجزأ ال جزء فاألمن
 وتاريخ نفسه؛ بشعبه وعالقته لذاته فهمه يف الكيان هذا تكوين أو إلنشاء معلناً سبباً

 هي هذه أن يعتقدون فالناس. احلديدي الردع جدار عقيدة حول يتمحور كله إسرائيل
 لكن املاضي، القرن عشرينيات يف وضعها الذي هو نسكيجابوت ألن اليمين، عقيدة

 لها العسكرية القوة أن االعتقاد يشاطرانه إسرائيل يف واليسار اليمين أن هي احلقيقة
 امتلكت إذا إالّ ترتيبها يمكن ال السياسية التسويات وأن السياسية، التسوية على أسبقية

 يعتقدون فاإلسرائيليون انتخابية، يةخطاب جمرد األمر هذا وليس. الردع قدرة إسرائيل
  .األيام من يوم يف فعالً إسرائيل سيقبل العرب العامل أن يصدقون وال حقاً، ذلك
 يف) unassailable( املطلق العسكري التفوق بأن اإلسرائيليين قناعة جانب إىل

 بعض أن حقيقة تقبل إمكانهم يف ليس فإنه للسالم، مسبقاً شرطاً يعتبر املنطقة
 ليست هذه أن والواقع. الصواريخ لقصف يتعرض احلدودية اإلسرائيلية لبلداتا

 ،"وجودياً تهديداً" تشكل ال أنها مع نسميها، ماذا نعرف أن الصعب ومن فعالً، صواريخ
 استفهام عالمة اإلسرائيليين، نظر يف يضع، وجودها جمرد لكن بعيد، أو قريب من ال

 ألن نفسه، الصهيوين املشروع يف وشكوكاً برمته، الصهيوين املشروع وجود مبرر على
  .العامل يف لليهود أمناً األكثر املكان تكون أن بإسرائيل املفترض من

 جتربة إىل نظراً لكن األول، املكان يف" حماس" إزالة هدف أضع فإنني ذلك، على بناءً
 وضعواو للحرب، متواضعة أهدافاً حددوا اإلسرائيليين فإن ،2006 سنة يف لبنان

 موقتاً اكتفوا كما حالياً" حماس" بردع اكتفوا لقد. والردع األمن مسألتي على التشديد
  .لبنان يف 1701 بالقرار

 عن" حماس" إزاحة حقاً قصدت إسرائيل أن يصدقوا أن الناس معظم على يصعب �
 إن ويقولون العملية إىل ينظرون الناس من كثيرين أن أعتقد. ذلك يف وفشلت السلطة

  .وحتجيمها" حماس" إىل مؤملة ضربة تسديد كان إسرائيل دفه
 احلرب يف" حماس" من التخلص من التمكن عدم يف السبب أن إىل يشير تقوله ما □

 ألن كال، أقول أنا. الستطاعت ذلك شاءت لو ألنها إزالتها، تشأ مل ربما إسرائيل أن هو
 لدفعها، مستعدة ليست يةبشر خسائر إسرائيل يكلف أن" حماس" على القضاء شأن من

 يف إسرائيل إن. تنفيذها يصعب بالفلسطينيين شاملة بمجزرة القيام منها ويتطلب
 ولهذا، احلد، هذا إىل فادح بثمن ليس لكن ،"حماس" حركة على القضاء يف ترغب رأيي،

 واملتمثل املعلن اجلديد الهدف حتى لكن. الراهن الوقت يف جانباً  الهدف هذا وضعت
 حزب إىل التحول على وإرغامها" حماس" صواريخ وقف ويف األمني، الوضع رتغيي يف

 التسوية أمام العقبة إزالة إىل يرمي إنما) شمولياً حزباً كان لو حتى( سياسي
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 ترفض تزال ال" حماس" فـ يتحقق، مل تواضعاً األكثر الهدف هذا وحتى. السياسية
 أن من تتمكن مل اآلن، حتى مصر، أن ماك الدولية، الرباعية اللجنة شروط على املوافقة

  .املستمرين واملصري اإلسرائيلي احلصار من الرغم على كهذا قبوالً منها تنتزع
  
  .شهراً  عشر لثمانية نار إطالق وقف يف جارياً البحث يزال ال �

  
 ستزداد، ربما إنها بل كانت، كما ستبقى" حماس" قدرات أن هي هنا القضية □

 رفع إسرائيل على فإن هدنة، هناك تكون أن أجل فمن. ذلك فونيعر واإلسرائيليون
 االعتقاد هذا على العرب بعض شجعهم وربما – حقاً اإلسرائيليون اعتقد لقد. احلصار

 وسينتفضون سيتمردون الناس فإن كافية، ولفترة كافية بقوة غزة قصفوا إذا أنهم –
 على عالوة بأنها، وجئواف ربما لكنهم ستستسلم،" حماس" وأن ،"حماس" حركة ضد
 أنه أي طبعاً، جمازي إعالن وهو. النصر أعلنت مشروط، غير استسالماً تعلن مل أنها

  .أهدافها إسرائيل حتقيق عدم يعلن حتد إعالن
 النصر إعالن فإن القائمة، األوضاع ظل يف لكن األمر، بهذا يستخف أن املرء يستطيع

: تقول فإنك انتصاراً، يحقق مل اآلخر اجلانب أن تعلن عندما ببساطة،. وحتدٍّ جري عمل
 املؤملة الضربة. كثيراً  ذلك يحبون ال واإلسرائيليون." أهدافك تبلغ مل أنت فشلت؛ أنت"

 قبول عدم. بها االعتراف رفضت الضحية لكن عام، بشكل وغزة" حماس" إىل وجهت
 من أهدافها حتقق مل وإسرائيل. استسالم هو وقبولها واستمرار، صمود هو هنا الهزيمة
  .العدوان

   
  احلرب دوافع

   
 الناس من كثير عزا احلرب، بداية يف الدوافع؟ عن ماذا. إسرائيل أهداف عن حتدثت �

  رأيك؟ ما. اإلسرائيلية البرملانية االنتخابية احلملة إىل احلرب
  

 القومية املشاعر شأن من يقللون الناس أن أعتقد. التقويم هذا مع أتفق ال أنا □
. السياسيين) cynicism( استخفاف تقدير يف يبالغون حين يف إسرائيل، يف والوطنية

 كيف وأعرف هناك، كنت فقد باالستخفاف، يتميز السياسيين سلوك أن فعالً أعتقد
 املوساد؛ الشاباك؛( دولة مؤسسات أيضاً، إسرائيل يف يوجد لكن. البرملان يعمل

 يف املوجودون األشخاص يتغير عندما تتغير ال) إلخ اجليش؛ العسكرية؛ االستخبارات
 ومل عاماً، 30 منذ عملهم رأس على موجودون كبار أمنيون مسؤولون هناك. السلطة
 هو ما ويحددون األعمال جدول يضعون الذين هم وهؤالء السياسيين، بتغير يتغيروا
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 متأخراً قتالو سيكون اآلن من عام بعد: "يقولون الذين وهم األمنية، املسائل يف ملحّ
 الضغط، يمارسون لكنهم القرارات، يتخذون ال إنهم." اآلن نتصرف أن ويجب جداً،

 لدوافع األحيان بعض يف ضخموها لو حتى السياسيين، أمام" احلقائق" ويعرضون
  .السياسية بميولهم ولوّنوها أيديولوجية،

 أمور فثمة بية،االنتخا وقاعدتهم السياسيين بين الضمني التفاهم من نوع أيضاً هناك
 املشحونة األجواء على نظرة لنلقِ. واعية بصورة بالضرورة ليس لكن بها القيام يتم

 لو: "التالية بالطريقة يفكروا مل السياسيين إن": املسبوك الرصاص" عملية سبقت التي
: النحو هذا على فكروا وإنما ،"األصوات من العدد هذا على فسأحصل حرب، بشن قمت

 زعيماً لست وإنني جبان، إنني سيقولون عني؟ الناس سيقول فماذا حرباً، أشن مل إذا"
 ستقول ماذا] "عبارة[ هو اإلسرائيلي للسياسي النفسية التركيبة من مهم جزء." حقيقياً
  "عني؟ اإلعالم وسائل

 اجليل عكس فعلى. اإلسرائيليين القادة من الثاين اجليل على خاص بشكل ينطبق وهذا
 سياسيي فإن ،)شارون أريئيل حتى إشكول؛ ليفي مئير؛ غولدا وريون؛غ – بن( األول
 العام الرأي استطالعات يقرأون بَراك وإيهود نتنياهو بنيامين أمثال الثاين اجليل

 عن عبارة إسرائيل. القرارات اتخاذ عملية ويف تفكيرهم يف يؤثر وهذا شديد، بهوس
 الصور استهالك فيه يتم يركياألم الطراز على استهالكي جمتمع مصطنع، جمتمع

  .واألرقام واالستطالعات
 الهلع تثير أن يمكنك: اآلن يكررونها باتوا العرب أن ويسرين دائماً، أكررها نظرية لدي
 أن هو الواقع لكن إسرائيل، يف السلطة يمينية حكومة تتوىل مرة كل يف العرب لدى

 حكومة إىل الداعي الوسط يسار وأ وحدها،" اليسار" شنّها تقريباً كلها إسرائيل حروب
 ،1982 سنة يف لبنان حرب كان حرباً اليمين فيه شن الذي الوحيد واالستثناء. وحدة
 وإنما احلرب، على أصر الذي هو يكن مل بيغن مناحم فإن باستمرار، أؤكد كنت وكما

 الطيف" يسار" كان لذلك. الليكود إىل وليس مباي، حزب إىل جذوره تعود الذي شارون
 فإنه ذلك، يفعل وعندما احلرب، إىل يذهب الذي هو تقريباً، دائماً اإلسرائيلي، السياسي

  .اليمين مصلحة يخدم
  
  احلرب؟ من السياسية املكاسب يجني الذي هو اليمين أن تعني هل �

  
 ألن وإنما اليمين، إىل ينتقلون احلرب من الغاضبين الناس ألن ليس لكن نعم، □

 الهستيريا من حتى بل الوطنية، التعبئة من جواً تخلق موماًع إسرائيل يف احلروب
 يف باحلرب اليمين قام عندما وحتى. اليميني السياسي اخلطاب تغذي التي القومية

 يجنِ  مل املعارضة، يف كان أنه جملرد عارضها الذي اليسار فإن ،1982 سنة لبنان
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 كانت ،1982 سنة بعد لكن. إسرائيل يف السياسية اخلريطة يكتسح ومل كبيرة، مكاسب
 شمير ويتسحاق بيرس شمعون شكّل تذكرون، فكما توازناً، أكثر اإلسرائيلية احلكومات

 احلروب يشن" اليسار" فإن اجململ، ويف. احلكومة رئاسة فيها تبادال تناوب حكومة
. اليمين نحو اإلسرائيلية السياسية اخلريطة تنتقل حين يف الوطنية، الوحدة مؤكداً
 طلول إالّ التقليدي الصهيوين" يسار" الـ من يبق مل غزة، على األخيرة احلرب وبعد ،طبعاً
  .وآثار

   
  

  والعبون دولة
   
 ،2002 سنة يف" الواقي السور" بعملية أشبه تبدو" املسبوك الرصاص" عملية إن �

 تكتيك ومؤسساتها، الفلسطينية السلطة شل جانب إىل إسرائيل، فيها اتبعت والتي
" الضاحية عقيدة" بـ الحقاً  يعرف أصبح ما مع تمشياً  املدنية، التحتية البنى افاستهد

 باملدنيين متناسبة وغير فادحة أضرار إحلاق تتضمن التي اإلسرائيلي، للجيش
 تخبرنا ماذا. 2006 سنة صيف حرب يف اتبعته الذي األسلوب وهو التحتية، والبنى

 سنة يف فعلته عمّا ذلك واختالف حلرب،ا هذه إسرائيل بها خاضت التي الطريقة عن
  ؟2009

  
 املعتدلين يسمون ملن الواضح والدور اإلقليمي االصطفاف عن تخبرنا احلرب هذه □

 أن فهو إسرائيل، عن شيئاً لنا تقول كانت وإذا. إسرائيل عن تخبرنا مما أكثر العرب
 يف جسيمة ياتتضح لتقديم مستعدين عادا ما اإلسرائيلي واجليش اإلسرائيلي الشعب
 هذه. اخلسائر من ممكنة نسبة بأقل أو خسائر، دون من االنتصار يريدان إنهما. احلرب
 حد أقصى إىل" وأقول. اجلو من ممكن، حد أقصى إىل يدار، جديد غربي نمط من حرب
 حركات أن وبما القيادة، تستسلم مل ما اجلو من حتسم أن يمكن ال احلرب ألن" ممكن

 الثمن؟ يدفع الذي من إذاً االستسالم، إىل مضطرة ليست احلاالت هذه يف املقاومة
 يف التدمير أدوات من مزيداً سيستخدم اإلسرائيلي اجليش ألن العرب، املدنيون السكان
 صوغ إعادة إىل سيضطر اإلسرائيلي اجملتمع أن وأعتقد. والبحري اجلوي القصف
 يكون كي) الصهيوين باملعنى( جياًأيديولو التعبئة إعادة ثم التطرف، من بمزيد مواقفه

 ونقل اإلعالمية العوملة عصر يف الناس من العديد قتل إىل احلاجة ابتالع على قادراً
 صريحة بصورة السياسية الثقافة تغيير أجل ومن. التلفزة كاميرات بواسطة املعركة

 ثقافةال يف جداً مهم هذا. الكذب من كثير إىل اللجوء عليهم سيكون جداً، وعنصرية
  .السياسية
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  .جنح األسلوب هذا أن يبدو �
  

 املعتدي ليصبح الوسيلة اخلصم قوى جتد أن إىل النجاح يف سيستمر األسلوب هذا □
 اآلن، ثمة أن هو آخر شيء أي من أكثر يصدمني وما. باخلسائر يمنى الذي الطرف هو

 من توطنينمس جمتمع الفلسطينيين؛ بقتل" يستمتع" بدأ جديداً جيالً يبدو، وكما
  .احلد هذا إىل األمر وصل لقد. األصليين السكان صيادي أي ،"احلمر الهنود" صيادي

 عاد ما اآلن لدينا فما. احلرب بهذه يتعلق فيما اإلقليمي االصطفاف عن احلديث أردتُ
 الواقع يف نشهده كنا ما هذا. دوالً ليسوا والعبين دولة بين حرب وإنما دول، بين حرباً

 إسرائيل، مع حرباً العربية الدول فيها دخلت التي األخيرة املرة وهي ،1973 سنة منذ
 تخلت احلين، ذلك منذ فالدول،. األخيرة الفترة يف نشهده الذي بالوضوح ليس لكن
 بدالً وتولتها اإلسرائيلية، والسياسات االحتالل ضد العربية املقاومة عن فأكثر أكثر
 لدينا ما إذاً،. الفلسطينيين لدى أو لبنان، جنوب يف احلال هو كما اجملتمعات، ذلك من

 الشر، حمور ضد اخلير حمور أو املتطرفين، ضد املعتدلين مقولة يدحض شيء هو اآلن
 إمّا فهي الفلسطينيين، مع متضامنة املنطقة يف جميعاً اجملتمعات أن هي فاحلقيقة

 تتعاون عموماً ماتهاحكو أن حين يف ضدها، العمل يف ترغب وإمّا إسرائيل، ضد تعمل
 وربما مصالح، لها يكون قد ُأخرى حكومات ثمة أن مع املقاومة، ضد إسرائيل مع

 وقت أي من أكثر غزة، حرب يف شهدنا وقد. املقاومة مع انسجاماً أكثر أيديولوجيات
 وأعتقد. االحتالل تقاوم التي اجملتمعات مع العربية للمجتمعات حقيقياً تضامناً آخر،

 مع سالم عمليات يف منخرطة هي أو سالم، اتفاقات لديها التي األنظمة بين الهوة أن
 فإن ولذلك،. اآلن عليه هي مما أكبر يوماً تكن مل العربية، اجملتمعات وبين إسرائيل،

 ال للحرب وجه وهذا. إسرائيل نظر وجهة من اخلطورة شديد اجلديد اإلقليمي الوضع هذا
  .البعيد املدى يف فيه الفوز على إسرائيل تقوى

  
 مضى، وقت أي من وأشمل أوسع عربية معارضة تقول، كما إسرائيل، تواجه حين يف �

 أُخرى ومرة 2006 سنة يف مرة ألول وربما إسرائيل، أن نفسه، الوقت يف يبدو إنه إالّ 
 من فهل. أعمالها لتأييد مستعدون حقيقيون عرب حلفاء لديها كان غزة، حرب يف

 املستوى على العربي، العامل مع أمناً  أكثر عالقة لديها إسرائيل نإ نقول أن اإلنصاف
  مضى؟ وقت أي من الرسمي،

  
 بسفور يتعاون ،2006 سنة حرب منذ العربية، األنظمة بعض أن الواضح فمن نعم، □

 لكن األمر، بهذا االعتراف عملياً، جرى لقد. املقاومة ضد اإلسرائيلي العدوان مع
 ففي. نفسها العربية الدول وليس بالعالقة، اعترف الذي الطرف هي كالعادة، إسرائيل
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 مصر استعداد وكذلك املصري، الدور هناك كان مثالً،" املسبوك الرصاص" عملية
 حقيقة أن أعتقد لكنني. غزة قطاع على املفروض احلصار يف للتعاون الواضح
 لدى الدول دقيةص خسارة من الطويل املدى يف أهمية أقل تعدّ ذاته حد يف التعاون
 مع تعاونت التي كلها العربية القوى عن بل فحسب، مصر عن أحتدث ال وأنا شعوبها،
 كان التي األوهام أن ندرك عندما أكبر تصبح هنا واخلسارة. أيضاً  اإلسرائيلي العدوان
 إسرائيل، مع ومشرف عادل سالم صنع إمكانات عن يحملها يزال ال العربي اجلمهور

 فاحلكام. 2009 فبراير/شباط يف جرت التي اإلسرائيلية النتخاباتا مع تالشت قد
 املفكرين بعض فيهم بمن معهم، مباشرة مصالح لديهم الذين أولئك أو وحدهم،
 يستمرون الذين هم املصالح، هذه طواحين على والكالم املاء يصبّون الذين والكتّاب

 عملية" يسمى ما أن األغلب، ىعل للجميع، واضحاً بات وقد. املوقف هذا مثل ترويج يف
 ديفيد كامب اتفاقات منذ مستوياتها أدنى إىل وصلت قد السالم واحتماالت" السالم

  .1978 سنة يف وُقعت التي
  
  الصراع؟ يف حتول حلظة بأنه الواقع هذا تصف هل �

  
 كانت غزة حرب أن أعتقد اآلن لكني ،2006 سنة حرب عن ذلك ألقول كنت. نعم □

 بمسألة يتعلق فيما العربي العامل شق األسهل من كان ،2006 سنة يف. التحول حلظة
 الرسمية، والعربية واإلسرائيلية الغربية الدعاية حماولة فإن غزة، بسبب لكن إيران،

 يف كما العربي الشعب لدى صدى تلقى ال والسنة الشيعة بين العربي العامل شق
 ألنه قوسين بين التصنيف هذا أضع( ىكبر" سنية دولة" فإن ذلك، على عالوة. السابق
 مثل) السياسة بحقائق له عالقة وال السياسية، للطائفية اجلديد القاموس من مأخوذ
 عن عبّر نحو على بشدة إسرائيل انتقدت – إلسرائيل االستراتيجي احلليف – تركيا
 األنظمة تلك من العديد أحرج الذي األمر أنظمته، فعلت مما أكثر العربي" الشارع" نبض

 الشعبي فالتضامن العربي، العامل من متعددة أجزاء يف هذا ترى أن ويمكنك. العربية
  .واملسلمين العرب يوحد الذي هو الفلسطينيين، مع

  
 تركيا، مثل عربية، غير دوالً أن هو احلرب هذه يف الناس من كثير الحظه الذي األمر �

 ضد شعبية مشاعر عن عبرت فيا،وبولي فنزويال مثل أوسطية شرق ليست دوالً وحتى
 حاولت أنها أو – كبير حد إىل صامتة ظلت العربية الدول أن حين يف غزة، على احلرب

  .متوقعة كانت التي بالسرعة تنته مل احلرب ألن يحتمل، ال الصمت بات حتى ذلك،
 وهل العربي؟ العامل يف واجملتمع الدولة بين العالقة يف احلرب هذه تأثير ترى كيف

  االنقسامات؟ إنهاء إىل ستؤدي أنها أم الباردة، العربية احلرب عمقت أنها عتقدت
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 بالتسوية يؤمن الذي العربي للمعسكر حقيقية ضربة كانت احلال، بطبيعة احلرب، □
 ألنه أيضاً بل فحسب، العام الرأي خسر ألنه ليس سبيلها، يف عمل والذي إسرائيل، مع
 تسليط أن كما. السالم من نوع بأي حقيقي هتماما أي إسرائيل لدى بأن الثقة فقد

 ضد إسرائيل نفذتها التي الهجمات على الساطعة األضواء العربية اإلعالم وسائل
  .صعوبة أكثر األنظمة مشكلة يجعل حتملها، يمكن ال أشكاالً اتخذت والتي املدنيين،

 العربية األنظمة عالقة على ذلك تداعيات من بعضاً نرى أن نستطيع اآلن نحن
 األقل على وسيحاول خطابه، تعديل سيحاول األنظمة وبعض العربية، بالشعوب

. إسرائيل مع العالقات تطبيع نحو خطوة أي اتخاذ قبل اجلمهور فعل ردات اختبار
 الدول جلامعة العام األمين[ ظهور جمرد على العربي اجلمهور فعل ردة أن وأعتقد
 تلك إىل بعثت االقتصادي، دافوس حوار يف بيرس شمعون مع موسى عمرو] العربية
 أكثر العربية احلساسيات تنبه ومع. أُخرى مرة ذلك تفعل بأالّ واضحة برسالة األنظمة

 جملرد العرب املعتدلين استعداد أن أعتقد فأنا غزة، حرب منذ مضى وقت أي من
 طبيعالت نحو خطوات أي اتخاذ على عالوة إسرائيل، مع العالقات دفء عن التعبير

  .وراءنا بات السالم، عملية يسمى فيما احلياة سيبعث إنه إسرائيل تقول الذي
 مشروع يوجد ال أنه هي العربي العام الرأي تواجه التي املشكلة فإن احلال، بطبيعة
 بالنسبة أمّا. سبيلها يف النضال تستحق كمسالة أو كبديل، طرحه يمكن منظم سياسي

 أيضاً بل فحسب، احلكم على باالستيالء تتعلق ال ديهال فاملسألة املعارضة، قوى إىل
 وإمّا نهجها، تغير أن إمّا األنظمة على أن أعتقد لذلك. بديل مشروع طرح على بقدرتها

 على بقائها جمرد يتوقف التي الفلسطينية السلطة أمّا. استبدادية أكثر تصبح أن
 ويف النية، حسن مبادرات يف املتمثلة الفبركة هذه وعلى إسرائيل، مع األمني التعاون

 املمكن غير من ألن عميقة أزمة ستواجه أنها فأعتقد إسرائيل، مع واحلوارات اخلطوات
  .الشكل بهذا االستمرار

   
  االنفجار وإمّا السياسات تغيير إمّا

   
 مع لكن ،1948 سنة حرب بتأثير احلرب لهذه املدى البعيد التأثير يقارن البعض �

 القوية املعارضة حركات من عدد هناك كان 1948 سنة يف هأن هو أساسي فارق
 ال املرة هذه بينما ،)وغيرها وإسالمية وشيوعية قومية حركات( واملنظمة واملتنامية

 أكثر احلكام يف التأثير سيكون احلرب هذه أثر أن ذلك يعني هل. كهذه حركات توجد
  تغييرهم؟] عملية[ يف التأثير من
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 قوتين أو قطبين على قام الذي الثانية العاملية احلرب بعد ما عامل أن أعتقد نعم، □
 العربية كالقومية الصاعدة الكبرى األيديولوجيات إىل إضافة مهيمنتين، عظميين

 هناك كان أنه كما العربي، العامل يف للتغيير قوياً دافعاً النكبة، بعد أوجد، والشيوعية،
 التي االستعمار إنهاء عمليات جانب ىلإ التحديات، مواجهة يف العرب احلكام فشل

 سنة بعد ما فترة يف كبير استقرار عدم إىل أدت والتي وساق، قدم على جارية كانت
 دول اآلن لدينا يوجد إذ اليوم، عليه هو عما كلياً خمتلفاً الوضع كان إذاً،. 1948

 شعبية ةمعارض أي إىل وتفتقر القمع، يف كبيرة خبرة تملك ومستقرة راسخة بوليسية
 اعتبارها يمكن أو بديالً نفسها تطرح معارضة سياسي؛ مشروع وصاحبة صدقية ذات

 العداء وشديد للغاية، نشيط عام رأي ثمة نفسه، الوقت يف. للتطبيق قابالً بديالً
. العربي العامل يف االجتماعية واملشكالت باملآسي إسرائيل ربط إىل ميل مع إلسرائيل،

 أن إىل إمّا سيفضي إلسرائيل ودي غير عام رأي فيه يتشكل الذي الوضع هذا أن وأعتقد
 املؤشرات ومن. حقيقية انفجارات إىل وإمّا شعوبهم، رغبات مع سلوكهم احلكام يكيّف
 على واضحة دالئل مرة ألول نرى أننا سلوكهم، تكييف احلكام حماولة على تدل التي

 السالم مبادرة ويف السالم، يجيااسترات يسمى فيما النظر تعيد العربية األنظمة أن
 موّجه وهو سحبها، عن حتى كالم مع ،2002 سنة يف بيروت يف طرحت التي العربية
 نفسه، الله عبد امللك السعودي العاهل قال وقد. العام الرأي نقمة المتصاص أساساً

 غير ألجل املفاوضات طاولة على تبقى لن اخلطة إن الكويت، يف وجوده أثناء يف
 االستعداد هذا يتحدى أحداً نسمع ال أننا كما معها، إسرائيل تتجاوب مل إذا مسمى
 التركيز كان كيف أفكر وأنا. جانباً لوضعها أو االستراتيجيا، يف النظر إلعادة اجلديد

 هذه كانت وكيف العربية، السالم مبادرة على منصباً الرياض قمة يف واحد عام قبل
 كيف نرى أن يبقى. ما شيء على مؤشراً  يشكل وهذا ؛الدوحة قمة يف غائبة املبادرة
 الوطنية واحلركات اإلسالمية احلركات ستتطور وكيف األُخرى، األمور ستتطور

  .نفسها العربية اجملتمعات داخل الديمقراطية واملنظمات
  
 السالم مبادرة يروج يزال ال الذي الوحيد العربي الزعيم هو عباس حممود أن يبدو �

 من يزاحوا أن وإمّا يتغيروا، أن إمّا العرب احلكام على إن تقول وعندما. العربية
 السلطة أن منها أسباب لعدة وذلك الضعيفة، احللقة هو هنا مازن أبو يصبح السلطة،

 يل يبدو لذلك. حمتلة تزال ال أراضيها أن كما مستقرة، بوليسية دولة ليست الفلسطينية
 ما منذ املستمرة االستعمار حالة إنهاء لعملية عتخض زالت ما الفلسطينية السلطة أن

 حركة حتى أو" حماس" حركة تطرحه وواضح بديل مشروع ولظهور ،1948 سنة بعد
 يف" املسبوك الرصاص" عملية تأثير رأيك، يف كان، ماذا. البعض يقول كما" فتح"

  مازن؟ وأبو" فتح"و" حماس" على تداعياتها ستكون وماذا الفلسطينيين؟
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 رهينة وقع نظامه أن فحواها دائماً تتردد مقولة هناك السلطة، برئيس يتعلق افيم □
 خطأ عن تنجم مل إخفاقاته فإن وبالتايل السالم، عملية يد يف أو اإلسرائيليين يد يف

 تطرحه التي واألوساط فلسطين، يف له شعبية ال الرأي هذا أن أعتقد لكني. هو ارتكبه
 ونقاط االحتالل يف املتمثل الراهن الوضع على احلفاظ يف مباشرة مصلحة لها

 عمل، فرص على واحلصول العيش، يف االستمرار يمكنهم الذين أولئك مثل التفتيش،
 هؤالء أن أعتقد وأنا. الراهن الوضع يف حقيقي تغيير أي دون من باستثمارات والقيام

 أن هو وأملهم كمصلحة، للقيادة الوالء يحملون ألنهم املوقف، هذا يف الوحيدون هم
 أنهم كما حولهم، الناس إلبقاء" التسهيالت" أو" املكرمات" من يكفي ما إسرائيل تعطي
 غزة يف الشعب بأوضاع الغربية الضفة سكان أوضاع مقارنة على اعتمدوا ما كثيراً
 الذي القصف صدمة لكن الوقت، لبعض جنح النهج هذا أن ويبدو. احلصار حتت

 الوطنية، القضية مع التعاطف جانب إىل اإلنسانية، أساةامل ومشهد غزة، له تعرضت
) الغربية الضفة سكان( أفضل معيشية بأوضاع يحظى من مقارنة جعلت كلها أمور

 بأن اجلميع" املسبوك الرصاص" عملية ذكّرت لقد. له أهمية ال أمراً غزة بسكان
 حياة يشونيع أشخاص قضية ال وأمة، شعب قضية هي الفلسطينية الوطنية القضية
 الناس يستطيع ال قد. غزة يف بؤس يف يعيشون وآخرين الله، رام يف نسبياً معقولة

 من جتعل غزة حالة لكن أذهانهم، يف األولوية حتتل قضية الزاحف القدس تهويد إبقاء
  .كولونيالية سياسة هو معه يتعاملون ما أن للجميع جداً الواضح

 بقائها على يحافظ ما هي ليست الفلسطينية ةالسلط فشعبية: آخر عامالً ثمة أن غير
 اتفاق منذ الغربية الضفة تعرفها مل حقيقية أمنية قبضة وإنما الغربية، الضفة يف

 كم لكن. معها وللتنسيق إسرائيل حلماية خاضع أمني وجهاز ،1993 سنة يف أوسلو
 عملية ةنهاي تأثير سيكون وماذا فصاعداً؟ اآلن من األمر هذا يف سيوظف اجلهد من

 وهل. بعد ذلك نعرف ال نحن نتنياهو؟ حكومة ظل يف مرجحة يبدو، كما التي، السالم
 وإذا السلطة؟ برئيس جيدة عالقات على احلفاظ على كأوملرت حريصاً  نتنياهو سيكون

 اإلدارة أن هو نعرفه ما. نعرف ال نحن أُخرى، مرة ذلك؟ تأثير سيكون فماذا يفعل، مل
  .املفاوضات طاولة إىل للعودة عليهما الضغط تمارسس اجلديدة األميركية

   
  موقعه؟ يف عباس حممود يبقى هل

   
 من أو" حماس" من سيأتي مازن أبو سيواجهه الذي األكبر التحدي أن تعتقد هل �
  حكمه؟ الستمرار خطر حتدٍّ هناك سيكون أنه تعتقد وهل ؟"فتح"
  



  60، ص )2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ملف خاص

 

11 
 

 لدى يكن مل وإذا عباس، حممود ئيسللر التابع األمني اجلهاز إضعاف تم إذا حسناً، □
 من حتديات سيواجه أنه فأعتقد للفلسطينيين، تقدمه مما كثير به، حتيط التي النخبة

 ،"حماس" من ال أحد، من خطرة حتديات يواجه ال احلاضر، الوقت يف إنه، إالّ. الطرفين
 ها،ألن ،"فتح" من وال األمني، اجلهاز لقمع ويتعرضون السجون يف أعضاءها ألن

 وأجهزتها الفلسطينية السلطة قوة جانب من تهميشها تم شعبي، سياسي كتنظيم
  .الوضع هذا يستمر أن املرجح من ليس لكن. البيروقراطية

  
 يف كانت كما" فتح" حركة سلطة عادت ما الفلسطينية السلطة أن هو تقوله ما إن هل �

  ؟"حفت" حلركة تابعاً  عاد ما األمني اجلهاز وأن التسعينيات؟
 من جديد جيل من يتألف إنه". فتح" حلركة تابعاً عاد ما األمني اجلهاز. نعم □

 يف أو اليمن، يف أو تونس، يف أو لبنان، يف" فتح" حركة يف يكونوا مل الذين األشخاص
 ما، حد إىل مماثالً، مازن أبو إىل عرفات من االنتقال اعتبار ويمكن. أُخرى أماكن أي

 ألن املقارنة، هذه يف التمادي دون من طبعاً، وذلك الناصر، عبد بعد مصر يف للوضع
 نقول نظري كنموذج لكن. مصر ليست الفلسطينية والسلطة الناصر، عبد يكن مل عرفات

 وفاته، بعد ما إىل استمر الناصر، عبد أسسه الذي احلزب العربي، االشتراكي االحتاد إن
 العديد صعد بينما السلطة، يف بقي العهد، ذلك إىل تعود التي الشخصيات بعض أن كما
 أن غير. التسوية بعملية ومرتبطة خمتلفة مصالح لها التي اجلديدة الشخصيات من

 حزب االشتراكي االحتاد أصبح لقد. سائدة كانت التي الروحية وكذلك ذهب، املشروع
 بعد" حفت" حركة مع يحدث نفسه األمر. الوطني احلزب إىل بعد، فيما وحتول، الرئيس
 يكونوا مل أناس حملهم وحل ذهبوا، القدامى والرفاق املقاتلين من فكثيرون عرفات؛

 فهم احلالية مواقعهم يحتلون الذين أمّا. التحرير سبيل يف النضال من جزءاً قط
 اجلديدة القيادة أن واألهم. اخلاصة الصالت أو القربى عالقات بسبب يحتلونها

 عرفات رفض لقد. عرفات رفضه ما تقبلت أنها أي سلطة، كحزب" فتح" مع تتعامل
 بالقرار لنفسه واحتفظ األمني، التنسيق رفض كما سلطة، حزب إىل" فتح" حتويل

 رفض ذلك مع إنه إالّ قبضته، من األجهزة النتزاع واسعة حملة عليه وشُنت األمني،
" فتح" أعضاء من مزيجاً بات حالياً احلاكم احلزب. إسرائيل إىل اعتماده أوراق تسليم
 أموال من املكتسبة واالمتيازات األمنية األجهزة خالل من يحكمون الذين" فتح" وغير

 كلها األمور هذه أن هي الفلسطينية احلالة يف املشكلة فإن وطبعاً،. املانحة اجلهات
 ظل يف السلطة كنظام فاسداً نظاماً فإن ولهذا،. االستقالل أو التحرير إجناز قبل حدثت
 شعبه ويتعرض القدس، تهويد ويتسارع املستعمرات تتوسع الذي الوقت يف( اللاالحت

 إعطاء جمرد من أكثر شرعية مصادر إىل حقيقية حاجة يف هو) غزة يف للقصف
. فلسطيني لزعيم شرعية مصدر يعدّ بالكاد وهذا عنه، راضية وحدها إسرائيل. الوظائف
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 حركة ومع ،)القديمة" فتح" يابقا أو" (فتح" حركة داخل ذلك مازن أبو سيواجه
 هذه أن يف شك هناك ليس لكن ذلك، أعرف ال أنا إضعافه؟ سيتم وكيف متى". حماس"

  .آتية اللحظة
  
 كامل، بشكل" السالم عملية" نتاج هو عباس أن إىل ونظراً  اللحظة، تلك تأتي عندما �

 مع موقفه ييفتك أجل من العرب للزعماء يتوفر الذي نفسه الهامش لديه أن تعتقد هل
  املتغيرات؟

 آسف أنا. البقاء من سيتمكن كيف أرى ال وأنا بذلك، التظاهر حتى يمكنه ال كال، □
 يحاول كان ناحية، فمن. األوروبي االحتاد يف ألقاه الذي اخلطاب إىل انظر. ذلك لقول

 يبرر اجلوهر، حيث من كان، نفسه الوقت يف لكنه الفلسطينيين، جلميع رئيساً يكون أن
 ،"جدارتها أثبتت" األمنية أجهزته إن لألوروبيين ويقول ،"حماس" على إسرائيل عدوان

  ."الغربية الضفة يف املسلحة املنظمات جانب من مقاومة وجود عدم" والدليل
  
  ؟!به يفخر أن يمكن شيء �
 منع أنه عن فضالً الغرب، يف قوته مصدر هو هذا أن معتقداً بذلك تفاخر لقد نعم، □

 تصرفاته يف تناقض أي يوجد ال إذاً،. قاطعة بصورة املدين واالحتجاج تظاهرال حتى
 منهجي، بشكل إسرائيل مع السياسية التسوية يؤيد إنه: تضارب أي وال السياسية،
 حين بالتناقضات مليئاً أصبح اآلن خطابه لكن. منهجي بشكل املقاومة ويعارض

 من ممكناً به عُرِفَ  الذي االنسجام اهذ عاد ما غزة، يف حدث ما فبسبب العرب، يخاطب
 هو هذا، كالمي يؤكد وما. قاعدته من كبير جزء مع خالف موقع يف يضعه أن دون

 مسؤويل إنكار يؤكده كما غولدستون، تقرير من والعلني الفعلي املوقفين بين الفجوة
 األمر أُخرى، جهة من بوقفه التلويح ثم جهة، من إسرائيل مع األمني التنسيق السلطة

 الذين بين حتى الصدقية تبدد مرحلة دخلنا لقد. مستمر التنسيق هذا أن يعني الذي
  .*مثابرته بسبب عرفات من صدقية أكثر أنه اعتقدوا

  
 ،1993 سنة منذ مرة وألول يتحدث، الذي هو عباس حممود الرئيس فإن ذلك، مع �

  .االستيطان جتميد يتم مل إذا املفاوضات تعليق عن
 عهد يف ذلك فعل لكان املفاوضات، تعليق حقاً يريد أنه فلو يصدقه، أحد ال لكن □

 لن نتنياهو أن جيداً يعلم ألنه املفاوضات يوقف أن اليوم إمكانه ويف أوملرت، إيهود
 شيء بأي يعترف ال نتنياهو بأن ذلك أوملرت، مع عندها توقفت التي النقطة من يبدأ

 لكنه كبطل، يظهر أن اآلن يحاول فهو قيقية،ح مشكلة عباس لدى. احلين ذلك منذ حدث
 قطاع عن بحرارة يتحدث أن حاول عندما وحتى. بذلك يتظاهر كيف حتى يعرف ال



  60، ص )2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ملف خاص

 

13 
 

 أن فعالً يعتقد فهو. الضحايا لوم هو احلقيقي شعوره ألن ذلك، يفعل أن يستطع مل غزة،
 يعيش ال أنه تعلم وإسرائيل. غزة أهل أوضاع وعن احلرب، عن املسؤولة هي" حماس"

  .للعودة خمارج عن باحثاً إليها يعود كي يجمدها وأنه مفاوضات، دون من
  
 أن جدالً  نفترض دعنا لكن املقبلة، األشهر يف سيحدث ماذا نعرف ال نحن طبعاً، �

 حتدث أن احملتمل من هل ذلك؟ بعد سيأتي ماذا. السلطة يف البقاء يمكنه ال عباس
 مما أسوأ هو ما إىل سيتطور االنقسام أن أم طينية،الفلس التحرير ملنظمة تفعيل إعادة
  اآلن؟ لدينا
 ربما العربية الدول بعض أن أعتقد. واضح شيء هناك ليس احلاضر، الوقت يف □

 بين حوار إقامة يعني ما وهو –" حماس"و" فتح" حركتي بين احلوار تسهيل يحاول
 الفصائل بين حقيقياً اًحوار وليس الغربية، الضفة يف والسلطة غزة قطاع يف السلطة

 السالم عملية جّراء املتوقع القاتم املستقبل إىل نظراً االحتماالت، أحد هذا. كافة
  .نتنياهو بقيادة

  
 من بدالً  أكبر، أهمية التسوية عليه ستقوم الذي األساس يولون بدأوا الناس أن يبدو �

  القول؟ هذا مع فقتت هل. ال أم تسوية إىل التوصل سيتم كان إذا ما على التركيز
 السياسي املنطلق يف التفكير دون من تسوية إىل التوصل حماولة نهج ألن نعم، □

 تقديم يمكنك أين يف التفكير أُخرى، بعبارة – التسوية عليه ستقوم الذي األساسي
 وليس نتائج، إىل التوصل بعد يتم فالتفاوض. فشل قد – ذلك يمكنك ال وأين تنازالت

 أساس على لتفاوض الالزمة النتائج إىل تتوصل مل وإسرائيل ليها،إ التوصل أجل من
 تقبالً  أكثر أصبحوا كلها، والفصائل" فتح" أعضاء أن أعتقد وأنا. جناحه يضمن معين
 من" حماس" تتمكن أن يف احتمال هناك أصبح شعبياً، أنه، كما قبل، من األسئلة لهذه

. فقط اإلسالمي اجلهاد وعلى عليها صريقت ال الذي التحالف أو اجلبهة من نوع تأليف
 يختزل أن يجوز وال اإلسالمي، اخليار يف يختزل لن املقاومة خيار فإن الطريقة، بهذه

 الشارع يف املقاومة أشكال جميع تأطير بإمكان الوهم ألن جيداً، أمراً سيكون وهذا. به
 ولـ للمقاومة جداً ضاراً سيكون املسلمين اإلخوان جماعة داخل والفلسطيني العربي

 حتى بل تنظيمية، سبالً جتد أن" حماس" على لذلك،. الطويل املدى يف نفسها" حماس"
 املقاومة مع لكنهم اإلسالميين، من ليسوا الذين الناس مع للعمل وثقافية، سياسية

 قوة وإنما الفلسطينية، التحرير منظمة من بديالً هذا أرى ال وأنا. أوسلو اتفاق وضد
 ترى ال" حماس" كانت وإذا. الفلسطينية التحرير منظمة إىل االنضمام هاعلي سياسية

 أعتقد فأنا التعاون، يف رغبتها يف صادقة بأنها اآلخرين إقناع يف فشلت إذا أو هذا،
  .للخطر عرضة ستكون حققتها التي كلها اإلجنازات أن
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  الفلسطينية؟ التحرير منظمة مهمة انتهت هل

   
 أن بدا غزة، حرب فحتى الصورة؟ هذه يف الفلسطينية تحريرال منظمة مكان أين �

 هل. وطنية وحدة حكومة تأليف حول كبير حد إىل تدور الفلسطينيين بين املصاحلة
  الفلسطينية؟ التحرير منظمة على متزايداً  تركيزاً  هناك أن اآلن تعتقد
 من لفلسطينيةا السياسية القوى بدأت لقد. عنه وكتبت وقلته اعتقدته ما هذا نعم، □

 الفلسطينية التحرير منظمة إصالح أن وأعتقد. احلصان أمام العربة وضعت. النهاية
 حكومة بناء إعادة من وأهم أسهل هو بدخولها، املقاومة لفصائل السماح سبيل يف

 بالسلطة عالقة أي له ليس الذي الفلسطيني الشتات يشرك ألنه وخصوصاً فلسطينية،
 على والتركيز املنظمة إهمال إن. وأعضائها وزاراتها بين وبالتنافس الفلسطينية

 تهميش أي بالكامل، اإلسرائيلي بتفسيرها أوسلو جلولة قبول هو وحدها، السلطة
 مع االتفاقات بتوقيع مهمتها أنهت املنظمة واعتبار العودة حق وفكرة الشتات

  .تذهب أن عليها وأن إسرائيل،
  
  اخلاصة؟ املصالح أصحاب من أقل عدد هناك سيكون أُخرى، بعبارة �
 يف اشتبكوا الذين الناس من أقل وعدد اخلاصة، املصالح أصحاب من أقل عدد □

 يف مشكلة لديهم ليس لبنان يف فالفلسطينيون. احلوار أثناء يف دامية مواجهات
 والشتات األردن ويف سورية، يف الفلسطينيون وكذلك بعض، مع بعضهم التحدث
 الفلسطينية، التحرير منظمة إىل اإلسالمي واجلهاد" حماس" دخول إن. األوسع

 يف األمور ويضعا الفصائل، بين األجواء يغيرا أن يمكن ومكانتها، دورها واستعادتها
 نعيد أن أيضاً لنا تتيح الفلسطينية التحرير منظمة بناء بأن ذلك الصحيح، سياقها

 ودولة فلسطيني كيان بين املفاوضات يف بديهي أمر أنه على طُرح أمر يف النظر
 فإنك الفلسطينية، التحرير منظمة بناء تعيد عندما". العودة حق عن التخلي: "يهودية

 حول تاريخياً تمحورت الفلسطينية التحرير منظمة ألن العودة، حق بناء تعيد
  .الفلسطيني القرار صنع عملية إىل الالجئين إلعادة الوحيدة الطريقة إنها. الالجئين

 الفلسطينية السلطة تعيد أن يمكن الفلسطينية التحرير منظمة تشكيل إعادة إن ،أخيراً
 السياسة يف االنخراط ال وغزة، الغربية الضفة شؤون إدارة وهي األصلية، مهمتها إىل

 يقوم الذي الطرف هي كانت البداية، منذ الفلسطينية، التحرير فمنظمة. واملفاوضات
 ويمكن مهمتها أنهت أنها أي تماماً، همشت فجأة لكنها السياسات، ويدير بالنضال
 وحتى وثقايف، سياسي – حقيقي تشوه بحدوث تسبب ذلك أن وأعتقد. عنها االستغناء
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 املنظمة، هوية بأزمة تسبب ذلك، من أكثر بل الفلسطينيين، صفوف يف – معنوي
  .دولة هي وال وطني، حترر حركة هي ال فصارت

  
 كيف. الفلسطينية التحرير منظمة إلنقاذ فات األوان نإ البعض يقول ربما حسناً، �

  ذلك؟ على ترد
 كان فإذا. ال أم فيه مرغوباً إنقاذها كان إذا ما هي املسألة لكن بعد، األوان يفت مل □

 مصلحة ال كثيرين هناك إن القول األدق من وسيكون. يفت مل األوان فإن فيه، مرغوباً
 والسؤال. األمر بهذا معنيين ليسوا كثيرين ثمة أن لىع أوافق وأنا بذلك، القيام يف لهم
  ال؟ أم الناس هؤالء نتحدى هل: هو

  
 منظمة بناء بإعادة املعنيين الناس معظم أن هي املشكالت إحدى تكون ربما �

  .منها جزءاً  ليسوا الفلسطينية التحرير
 إحياء ادةبإع املعنيين أكثر بأن ذلك الصحيح، هو العكس. ذلك على أوافق ال أنا □

 التي" حماس" وليس" فتح" وحركة اليسار فصائل هم الفلسطينية التحرير منظمة
 املعارضة بعد الفلسطينية التحرير منظمة إىل تنضم أن لها جداً احملرج من سيكون
 داخل قوة جديد من تصبح أن أُخرى، ناحية من ،"فتح" حلركة ويمكن. لها الطويلة
 ال فجأة وزنها أصبح ثم الرائدة، املنظمة هي كانت دلق. الفلسطينية التحرير منظمة

 أن هو أقوله ما. الفلسطينية السلطة ملصلحة عنها تخلت قيادتها ألن شيئاً، يعني
 العنصر مقابل يف" فتح" يف املناضل احلزبي العنصر سيقوي املنظمة بناء إعادة

  .السلطة يف البيروقراطي
  
"/ فتح" كانت بينما وقعت، فلسطينية -  إسرائيلية حرباً إن تقول حقيقة هناك �

  .عنها غائبة الفلسطينية التحرير منظمة
 ال والذين الفلسطينية، السلطة خارج املوجودين" فتح" أعضاء أن سيما وال بالتأكيد، □

 الفلسطيني الشعب على حرباً إسرائيل تشن أن يعقل هل: "يتساءلون باملزايا، يتمتعون
 صنع يف سلطة لنا يكون أالّ  يعقل هل عنه؟ وتدافع خوضهالت املقدمة يف ليست) فتح(و

 وزراء رئيس[ مثل الفلسطينية، التحرير منظمة من ليسوا أشخاصاً أن حين يف القرار،
 وتدبرت" حماس" عاشت لقد" السلطة؟ هذه يملكون فياض، سالم] الفلسطينية السلطة
 يف االستمرار يف مشكلة لديها يكون ولن الفلسطينية، التحرير منظمة دون من أمرها
 التحرير منظمة دون من العيش يمكنه ال الذي الطرف لكن دونها، من العيش

 املوجود" فتح" حركة من اجلزء لذلك يمكن احلال، بطبيعة". فتح" حركة هو الفلسطينية
 عالقة وال خارجها، موجودة األغلبية لكن العيش، يواصل أن الفلسطينية السلطة داخل
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 وأن القرارات، يف يؤثروا أن هؤالء" فتح" ألعضاء يمكن الذي الوحيد طاراإل. بها لها
 نفسه والشيء. الفلسطينية التحرير منظمة هو كفلسطينيين، سياسياً أنفسهم عن يعبروا
 التحرير منظمة دون فمن". فتح" حركة غير من العلمانية الفصائل على ينطبق

 هو املنظمة تهميش بأن ذلك األحداث، نع تماماً معزولة القوى هذه تبقى الفلسطينية،
 جماهيرياً مشكلته حل إمكانه يف أن يعتقد من منها ويخطئ الفصائل، لهذه تهميش
  ".حماس" ضد معها يقف كي بها عليه السلطة تتكرم بوزارة وقيمياً

   
  1948 عرب

   
 كان أنه يبدو. غزة حرب ضوء يف إسرائيل داخل الفلسطينيين عن نتحدث دعنا �

 بالفلسطينيين مقارنة العملية خالل للتظاهر أكبر وحرية أكبر مناورة هامش ملديه
  دقيق؟ الوصف هذا فهل. الغربية الضفة يف
 الغربية الضفة فلسطينيي بين مهماً فارقاً  ثمة أن غير. تماماً معه أتفق وصف هذا □

 وما – الغربية الضفة يف الفلسطينيين من متوقع هو فما. الداخل وفلسطينيي
 يف إليهم االنضمام وإنما غزة، شعب مع تضامناً ليس – أنفسهم من هم يتوقعونه
 يف أم األوىل االنتفاضة يف ذلك أكان احلال، كان هكذا. إسرائيل ضد انتفاضة
 يف االحتالل بداية منذ الفلسطيني الشعب عن دائماً عرفناه ما وهذا األقصى، انتفاضة

 هذه يف لكن. النضاالت جميع يف معاً كانا غزة وقطاع الغربية الضفة: 1967 سنة
 تضامن؟. الغربية الضفة" تضامن" عن يتحدثون الناس وبدأ تغيرت، اللغة حتى املرة،
 األجهزة أن غير! نفسه الصراع إنه هذه؟ البريئة غير" التضامن" بكلمة يُقصد ماذا

 من كثيراً أكبر رادعاً للفلسطينيين تشكل والتي الفلسطينية، للسلطة التابعة األمنية
 مواجهة إن". التضامن" أعمال يف حتى النشيطة املشاركة منعت اإلسرائيلي، الرادع
 االحتالل قمع مواجهة من الفلسطيني على أصعب تزال ال الفلسطينيين والقمع األمن

 يتعلق فيما أمّا. لشرحها جمال ال وأُخرى معنوية، ألسباب ذلك ويعود اإلسرائيلي،
 وإنما ،]االنتفاضة[ إىل االنضمام ليس فاملطلوب إسرائيل، داخل يف بالفلسطينيين

 يف التضامن هذا إظهار على قادرين األقل على كانوا إسرائيل داخل فهؤالء. التضامن
 فيها املتاح احلرية وهامش بالنفس، ثقة لديها دولة إسرائيل ألن االحتجاج، مسيرات

  .ومألوف معروف هذاو التابع، الكيان لدى املتاح الهامش من أكبر
  
 داخل الفلسطينية املشاعر قوة تفسر كيف. املرة هذه أقوى تبدو الفعل ردة لكن �

  احلرب؟ هذه على فعل كردة إسرائيل
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 القائمة مثالً، العربي، الوسط يف فاألحزاب. هنا توضيحه يجب دقيق أمر ثمة □
 اجلبهة" (حداش"و) وحلفاؤها اجلنوبية اإلسالمية احلركة( املوحدة العربية

 خاص وبشكل ،)وحلفاؤه اإلسرائيلي الشيوعي احلزب – واملساواة للسالم الديمقراطية
 ودعمت مازن، أبو مع ونسقت تعاونت كلها أنها كما بقوة،" حماس" تعارض ،"حداش"

 رام سلطة من جداً قريباً نفسه يعتبر العرب النواب بعض إن حتى كبير، حد إىل قيادته
 رائد( الشمالية اإلسالمية احلركة جانب إىل وقفوا الشارع يف الناس أن غير. الله

 وجدت غزة، على احلرب اندلعت وعندما"). بلد(" الديمقراطي الوطني والتجمع) صالح
 ال سلطة لرئيس موالٍ موقع يف فجأة نفسيهما اجلنوبية اإلسالمية واحلركة" حداش"

 أن عليهما كان ولذلك. تربيق الكنيست انتخابات موعد كان وقت يف بشعبية، يحظى
 االنقالب عن تقوالنه كانتا ما ينسون الناس جلعل حماولة يف اجلهد أقصى تبذال

 فإن ذلك، دون من أنه علمتا ألنهما التضامن، فاعليات إىل تنضما وأن الظالمي،
  .ستخسر مازن أبو مع كانت التي كلها القوائم
 عن قوله أحاول كنت ما مصغر، نموذج يف يُظهِر، هناك حدث ما فإن ما، بطريقة
 بسبب موقف اتخاذ إىل اضطرت وإنما سياساتها، غيرت أنها ليس: العربية األنظمة
 أولئك حتى يفعله مل شيئاً األحزاب هذه فعلت وقد. االنتخابية دوائرها وبسبب الشارع،

 وهو الأ املقاومة، مع دائماً كانوا والذين الفلسطينية، السلطة سياسات ضد كانوا الذين
 رافعة الكنيست، انتخابات يف الناخبين أصوات كسب أجل من غزة يف املعاناة تسخير

 هذه ذهبت لقد. االنتخابية احلملة ملصقات على" دمنا هو غزة يا دمك" مثل شعارات
 تصف فقط، أشهر قبل كانت، أنها حقيقة على تتستر كي احلد هذا إىل بعيداً األحزاب

 الرسمي للخط مؤيداً دائماً الفعلي موقفها بقي بينما م،الظال بقوى" حماس" أتباع
 خطابها لتغيير احلد هذا إىل بعيداً ذهابها حقيقة أمّا. وللتسوية الفلسطينية للسلطة

 مدى فتفسر الناخبين، إرضاء جملرد وضحاها عشية بين املعاكس االجتاه يف العام
 الوطني التجمع كان وطبعاً،. الفلسطينية السلطة وضد إسرائيل ضد الناس مشاعر قوة

 بفاعليات القائمين طليعة يف الشمالية، اإلسالمية واحلركة") بلد(" الديمقراطي
  .للجميع ومعروفاً ثابتاً كان للمقاومة واملؤيد للحصار املناهض وموقفهما التضامن،

 فمئات. حقيقي تغيير على يدل التظاهرات حجم أن أعتقد ال عامة، سياسية ناحية من
 معظمهم، يف ليسوا، غزة مع تضامنهم عن للتعبير الشوارع إىل خرجوا الذين الفاآل

 ملثل يتعرضون غزة أهل بينما الصمت التزام وسعهم يف يكن مل إنه إالّ اإلسالميين، من
 احلقيقة اكتشاف إعادة إىل دائماً يضطرون اإلسرائيليين أن املدهش. الظلم ذلك

 املواطنة إطار يف ويعملون يعيشون العرب السكان أن من الرغم على: التالية
 للغاية، فلسطينيين يبقون فإنهم اليومي، السياسي سلوكهم تشكل التي اإلسرائيلية

. هويتهم يف وحتى العاطفي، تكوينهم ويف ووعيهم، قلوبهم يف للغاية وعرباً
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 العربي، العامل عن منفصلون الداخل يف الفلسطينيين أن يتوهمون فاإلسرائيليون
 بمجرد معاجلتها يمكن ال الهوية قضايا أن جمدداً يكتشفوا أن يلبثون ال لكنهم

 معها، يولد املرء وإن وراثية، الهويات إن أقول ال أنا. اليومية للحاجات االستجابة
  .املوجودة العناصر من تُصنع إنها شيء؛ ال من ليس لكن تُبنى، هي وإنما
 يف فيه التفكير اإلسرائيليين على ويتعين ب،احلر هذه يف األهمية شديد آخر بعد هناك

 2005 سنة يف واحد جانب من غزة قطاع من انسحبوا أنهم حقيقة وهو املستقبل،
 غزة احتالل إعادة أرادوا إذا أنهم األخيرة احلرب أثبتت وقد. االنتشار إعادة من كنوع
 بين الفارق هو هذا. 16 – وأف 15 – أف بطائرات حقيقية حرب شن عليهم فإن اآلن،
 وبهذا. انتشار إعادة مسألة تعد مل فاملسألة منها، انسحبوا التي وغزة احلالية غزة

. 2009 سنة يف وإنما ،2005 سنة يف يكن مل غزة قطاع حترير إن أقول فإنني املعنى
 فقط اإلسرائيليين من قتلى عشرة هناك كان لو حتى يرتدعون عادوا ما العرب أن كما

 قابلية وأقل حتدياً، أكثر اآلن الفلسطينيون أصبح لقد. العرب من لقتي ألف من وأكثر
 التي العربية األساطير حتى حطم وأساليبها احلرب هذه يف ما أمر هناك. للتخويف

 مواجهة يف العرب بعجز شعور ثمة كان ،1967 سنة فبعد. عظمى قوة إسرائيل يف رأت
 كانوا الذين وبضباطها ،"لعظماءا" بجنودها شيء كل على قادرة كانت التي إسرائيل

 وراء السماء، يف يحلقون واجلنود الضباط فإن اآلن، أمّا. اجلبهات يف اجلنود يتقدمون
 باحلرب أشبه تكون تكاد حرب يف إلكترونية، بأسلحة بعيد، من يقصفون وهم الغيوم،

 دض افتراضية حرباً يخوضون بالغون رجال هو اآلن املرء يشاهده ما. االفتراضية
 هم الذين الناس من مزيداً أنتج أنه وأعتقد ردعاً، ليس هذا. 16 – أف بطائرات األطفال

  .إسرائيل ضد للقتال استعداد على
   

  غزة على احلرب بعد ما إسرائيل
   
 ضوء يف للوضع قراءتك هي ما. السابقة اإلسرائيلية االنتخابات إىل تطرقتَ أن سبق �

  غزة؟ على واحلرب العام اإلسرائيلي املشهد
 جتري كانت األمد وطويلة متدرجة صيرورة مع تماماً تتماشى االنتخابات نتائج إن �

 ديني، خطاب إىل واالنتقال اليمين، نحو التحول وهي ،1967 سنة منذ إسرائيل يف
 وخطابه العمل حزب إضعاف على انطوت جداً واضحة عملية إنها. صريحة وعنصرية
 التي التقليدية قاعدته ضمن ليس لكن العمل، حزب بخلطا إحياء هناك كان. السياسي

 مع حجماً أصغر أصبحت والتي وغيرها، الكيبوتسية واحلركة العاملة الطبقة تشمل
 هزيمة فبعد. اليمين ملصلحة بها حلقت التي اخلسائر عن فضالً عام، بشكل الوقت
 أوساط يف العمل حلزب اجلديد اخلطاب تطور ،1977 سنة يف الليكود يد على احلزب
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 العمل حزب شهده انتعاشاً غذت التي احلضرية الوسطى الطبقة وبالتحديد البرجوازية،
 معنية كانت ألنها التسعينيات، وبداية الثمانينيات أواخر يف السالم عملية راية حتت

 حزب أن ومع. سيتعززان أنهما اعتقدت اللذين البلد، وباستقرار االستثمارات، بجذب
 األغلبية على قط يحصل مل األمر واقع يف فإنه جديدة، حياة فيه نُفخت كأنه بدا العمل

 أحزاب مع ائتالفات تشكيل إىل اضطر الثانية، رابين والية فترة يف إنه بل أُخرى، مرة
 دون من وحتى ذلك، من الرغم على لكن احلكم؛ على قادراً يكون كي شاس، حزب مثل

 يف الفلسطينيين مع تسوية إلبرام التأييد من ييكف ما لديه كان فإنه باألغلبية، تمتعه
 براك حمّل الذي ديفيد، كامب حمادثات وفشل براك إيهود ظل ويف. التسعينيات

 انتكاسته من يتعافَ مل العمل حزب أن الواضح من أصبح عنه، املسؤولية الفلسطينيين
 شارون خيار اأمّ. االجتماعية وقاعدته السالم خطاب: ركيزتيه خسر إنه إذ التاريخية،

 بأنهما تظاهرا لقد. االرتباط فك وإنما السياسية، التسوية خيار يكن فلم وأوملرت
 فك هو حقاً أراداه ما لكن بوش، مرحلة نهاية يف سلمية تسوية إىل التوصل يريدان

 بين تطابقاً وولد طويلة، فترة منذ موجوداً كان اآلن نشهده ما فإن ولذا،. االرتباط
 أوقات يف األمر، وهذا العرب، ضد الصريحة والعنصرية والدينية وميةالق اخلطابات

  .اخلطاب من النوع هذا تغذي هستيريا يولد احلرب،
  
 وزير ،"بيتنا إسرائيل" حزب رئيس وإىل يشاي، شاس، حزب رئيس إىل هنا تشير هل �

  ليبرمان؟ أفيغدور احلايل اخلارجية
 الذي التحريض ومن غزة حرب من ألكبرا املباشر املستفيد هو ليبرمان إن. نعم �

 ،2000 سنة منذ مستمراً زال ما والذي إسرائيل، يف العرب ضد كلها األحزاب مارسته
 أوساط يف انتفاضة نظمنا بأننا اتُهمنا عندما مباشرة، الثانية االنتفاضة اندالع بعد

 التجمع( حزبي وكذلك التحريض، هذا جرّاء شخصياً  ثمناً دفعتُ لقد. الداخل عرب
 اجلميع كان إذاً،. اإلسالمية للحركة الشمايل اجلناح وأيضاً ،)الديمقراطي الوطني
 جعل الذي هو ليبرمان لكن شخصياً، أنا وضدي ،2000 سنة منذ العرب ضد يحرض

 فإنه املعنى وبهذا التحريض، حملة ثمار قطف الذي وهو الشخصية، قضيته األمر هذا
 سيستمر متى إىل أعرف ال أنني مع ومستمرة، قائمة عنصرية ظاهرة عن تعبيراً يمثل

  .سياسي كحزب
  
 مستقر، غير نظام إىل متزايد، وبشكل يتحول، اإلسرائيلي السياسي النظام أن يبدو �

 حكومة فباستثناء. العشرين القرن سبعينيات يف اإليطايل السياسي النظام غرار على
  ذلك؟ على توافق هل. عامين من أكثر االستمرار تستطيع حكومة أي أن يبدو ال شارون،
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 سابقة حكومة أي أتذكر ال احلقيقة يف وأنا فترة، منذ يحدث األمر هذا لكن نعم، �
 ما يعرفون ال اإلسرائيليين إن. حقيقي حزبي استقرار عدم ثمة. أعوام أربعة استمرت

 مزيداً جديو الشأن بهذا يقدمونه اقتراح وأي الوضع، لهذا املمكن الدستوري العالج هو
 يعرفون ال أنفسهم هم ألنهم البرملانية، السياسية اخلريطة يف والشرذمة التجزئة من

 متوسطة أحزاب وإنما اآلن، كبيرة أحزاب توجد ال. األحزاب تفتت وقف يمكن كيف
 نظام اآلن لدينا إسرائيل، يف حزبين على قائم نظام هناك كان حين ففي. فقط احلجم

 هناك املثال، سبيل فعلى به، تنفرد إسرائيل أن يبدو نظام ذاوه معسكرين، على قائم
 ال هنا وأنا – احملتملون وحلفاؤه الليكود وحزب احملتملون، وحلفاؤه العمل حزب

 يف satellite parties"/التابعة األحزاب" يسمى ما( املنطقيين حلفائهما عن أحتدث
 وإنما ،)مماثلة توجهات ذات برأك أحزاب حول املتجمعة الصغيرة األحزاب أي إسرائيل،

 الصغيرة واألحزاب. األغلبية معسكر لضمان معاً جمعها يمكن التي التحالفات عن
 تضعها التي السياسية الشروط خالل من متطرفة مواقف نحو الكبيرة األحزاب تدفع

 حكومات تفضيل إىل املؤسسة يدفع هذا االستقرار وعدم. االئتالف إىل لالنضمام
 ركود حكومات هي التي احلكومات هذه مثل تأليف نحو والدفع وطنيةال الوحدة

 التي باجلماعات تضر إجراءات تطبيق إىل تهدف التي للضغوط عرضة وأكثر سياسي،
  ).disfavored( ضدها التمييز يجري

   
  إسرائيلية بمواصفات فلسطينية دولة

   
 أن يمكن الذي ما. ائيلياً إسر مطلباً  اآلن أصبحت الفلسطينية الدولة إن أيضاً قلتَ  �

  ذلك؟ من نتوقعه
 السالح، منزوعة فلسطينية دولة: إسرائيل تراها كما فلسطينية دولة هو عنيته ما �

 أصبح نعم،. لألراضي تبادل مع لكن القدس، دون ومن الالجئين، عودة دون ومن
 طقاملنا مقابل يف الغربية الضفة مستعمرات: إسرائيلياً مطلباً األراضي تبادل

 بعبارة. الديموغرايف الفصل ضمان أجل من إسرائيل، يف بالسكان املكتظة الفلسطينية
  .عادل حل يف احلق من بدالً إسرائيل، تصممها فلسطينية دولة هو هنا لدينا ما أُخرى،

  
  .اجلدار شرقي فلسطينية دولة �
 حملمود حتى نيمك ال الدولة من النوع هذا إن إالّ اجلدار، شرقي فلسطينية دولة نعم، �

 قوى من وغيرها" حماس" ألن وإمّا يريده، ال فعالً ألنه إمّا عليه، يوافق أن عباس
 فأنا العربي، العامل يف املعتدلين يسمون من نظر وجهة من وحتى. ستمنعه املعارضة

 األمل لكن إسرائيل، مع سياسي حل إىل التوصل األمور، واقع بحسب يمكن، أنه أعتقد ال
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 ذلك، من الصحيحة االستنتاجات الفلسطينية القيادة تستخلص نأ يف يحدوين
 الوحيد، السياسي املنطق هو هذا ألن التحرير، مرحلة يف الوطنية الوحدة كضرورة

 رئاسة منصب نتنياهو تويل من استخالصه يمكن الذي الوحيد السياسي واالستنتاج
 حل إىل التوصل يمكن يففك أوملرت، مع حل إىل التوصل اإلمكان يف يكن مل. احلكومة

  ونتنياهو؟ ليبرمان مع
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  .الفلسطينية الدراسات مؤسسة يف متقدم زميل  (**)
  

 مراجعته أثناء يف بشارة عزمي أضافها غولدستون تقرير إىل اإلشارة هذه  (*)
  )احملرر. (املقابلة لهذه العربي النص



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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