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ربع قرن على اتفاق أوسلو :حان الوقت لنقول الحقيقة
بقلم :أفرايم سنيه*
في هذه األيام وبمناس���بة مرور  25عام���ًا على "اتفاق
أوس���لو" بين إس���رائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،
يتعين علينا ق���ول الحقيقة عن هذا االتفاق الذي يجري
التشهير به وعن نتائجه.
ّ
ّ
ش���كل اتفاق أوس���لو نقطة تحول تاريخية .بعد مرور
 100عام من النزاع ،وافق زعماء الش���عبين اإلس���رائيلي
والفلسطيني على إنهائه باتفاق ،وعلى اعتراف متبادل
وإقامة واقع دولتين تعيش���ان بسالم ،وعلى عدم السعي
لحسم النزاع بوساطة العنف.
وعد اسحق رابين ،رئيس حكومة إسرائيل ،في المعركة
االنتخابية بالتوصل إلى اتفاق مع الفلس���طينيين خالل
فترة تتراوح بين  6و 9أشهر.
يومها كان ياسر عرفات زعيمًا للشعب الفلسطيني بال
منازع ،وكان ش���ريكًا لنا ،ليس بسبب فضائله ،بل بسبب
قدرته على تمرير اتفاق مع إسرائيل عند أبناء شعبه ،لم
يكن للفلسطينيين زعيم آخر.
ف���ي جوهره التنفي���ذي كان اتفاق أوس���لو صبغة بناء
تدريجي���ة تمتد مدته���ا خمس س���نواتُ ،يصار خاللها
إلى إقامة كيان فلس���طيني منزوع السالح في "المناطق"،
يمارس عمله بالتعاون االقتصادي مع إسرائيل.
في صيغة االتفاق وفي النقاش���ات كان واضحًا الشرط
أن���ه "إذا ح���ارب الفلس���طينيون اإلرهاب س���تكون لهم
دولتهم بمساعدة إسرائيل".
وبس���بب هذا الش���رط رفض رابين حتى موته انتقال 14
بلدة في الضفة الغربية إلى السيطرة الفلسطينية ،ما كان
يجب أن يحدث بحس���ب الجدول الزمني قبيل صيف ،1994
وهو لم يكن راضيًا عن محاربة منظمة التحرير "اإلرهاب".
ف���ي العامين اللذين أعقبا توقيعه���ا ،حملت اتفاقات
أوسلو ازدهارًا سياسيًا واقتصاديًا إلسرائيل.
ّ
في سنة ُ 1994وقع اتفاق السالم بين إسرائيل واألردن
وتحولت أطول حدود إلسرائيل إلى حدود سالم ،وهذا لم
يكن ليحدث من دون اتفاقات أوسلو .أيضًا في المستقبل
لن تحدث اتفاقات مع دول عربية من دون أن يكون هناك
اتفاق إسرائيلي  -فلسطيني.
ّ
التحول في مكانة إس���رائيل كانت له ثمار اقتصادية

هائل���ة :في الس���نوات الت���ي أعقبت االتف���اق ارتفعت
االس���تثمارات األجنبية في إس���رائيل نحو  ،%30بعد أن
توقفت المقاطعة العربية عن التأثير في شركات دولية
كبيرة.
وازداد التصدي���ر بمئات النس���ب المئوية ،وانخفضت
البطالة التي كانت  %11.5ل���دى صعود رابين إلى الحكم
ً
في صيف سنة  1992انخفاضًا مذهال.
ُّ
التغير االقتص���ادي كان فوريًا ودراماتيكيًا ،لكن يجب
ّ
أال ننس���ى أن اتفاقات أوس���لو لم يكن من المفترض أن
ّ
تكون عصا سحرية تغير الواقع دفعة واحدة.
لقد شكلت بداية عملية مستمرة إليجاد حل الدولتين،
ّ
وكانت لها مداميك مهمة مثل اتفاق باريس الموقع في
ّ
نيس���ان  1994الذي نظم عالق���ات التجارة واالقتصاد بين
إسرائيل والسلطة الفلس���طينية ،واتفاق أوسلو  ،2الذي
ّ
ّ
ُوقع في واشنطن ،في أيلول  ،1995ونظم التنسيق األمني
بينهما.
وق���د ش���ارك في اإلع���داد له���ذه االتفاقات عش���رات
الخبراء من الطرفين ،ونشأت دينامية حوار بين مندوبي
الشعبين.
ال وجود لـ "أنصار أوس���لو" و"معارضي أوسلو" .معارضو
أوسلو الذي ّ
يسمون االتفاق "جريمة" و"كارثة" و"حماقة"
يعارض���ون عمليًا ح���ل الدولتين ويؤي���دون دولة واحدة
يعيش فيها ثالثة أنواع من المواطنين :المس���توطنون،
أس���ياد البلد ولديهم حق���وق زائدة؛ اليه���ود  -لديهم
حقوق مدنية؛ والعرب  -مواطنون من الدرجة الثانية.
ّ
االدع���اء الكاذب الس���ائد لدى معارضي أوس���لو هو أن
ُ
ّ
االتفاق���ات هي التي أدت إلى هجم���ات قتل فيها مئات
اإلسرائيليين ،ويقصدون أساسًا هجمات "االنتحاريين".
عندما نجري تقويمًا ألوس���لو يج���ب أن نقول الحقيقة
أيضًا في هذا الموضوع المؤلم .اتفاقات أوسلو لم تشكل
صيغة عملية لوقف "اإلرهاب" الفلس���طيني ،الذي تمتد
جذوره إلى عشرينيات القرن الماضي.
االتفاقات كانت صيغة إلنهاء النزاع الذي كان سيؤدي
إلى تراجع "اإلرهاب" ،وق���د تعهدت منظمة التحرير في
هذه االتفاقات بأن المنظمات المنضمة إليها ،وباألساس
"فتح" ،ستتخلى عن "اإلرهاب" ،وهذا ما حدث.
لقد دفع���ت اتفاقات أوس���لو معارضيها ل���دى الطرفين إلى

جدل حول اتفاق أوسلو بعد  25علمًا على توقيعه.

عملي���ات إرهابي���ة عنيفة .ف���ي النصف األول من الس���نة بعد
احتفال التوقيع في البيت األبيض لم تقع هجمات "انتحارية".
ّ
في نهاية ش���باط  ،1994نفذ باروخ غولدشتاين مجزرة
الح���رم اإلبراهيمي ،وبحس���ب كالم أرملته "كي تتوقف
مفاوضات السالم".
وبحسب كالم مس���ؤول رفيع المستوى في "الشاباك"،
مج���زرة الخليل ه���ي التي دفعت "حماس" إل���ى البدء بـ
"هجمات الباصات" ،كأعمال انتقامية ،وكوسيلة لتخريب
"عملية أوسلو".
أول هج���وم تفجيري لـ"حماس" وقع ف���ي العفولة في
 6نيس���ان  ،1994ف���ي ذكرى م���رور  40يوم���ًا على مجزرة
ُ
غولدش���تاين ،ومنذ ذلك الحين قتل في العامين اللذين
أعقبا توقيع اتفاقات أوسلو  164إسرائيليًا في الهجمات.
موج����ة الهجمات التي قامت بها "حم����اس" وحركة الجهاد
اإلسالمي شكلت هجومًا مضادًا وحشيًا ألعداء االتفاق ،لكن لم
ّ
موقعو أوسلو اإلسرائيليون هم الذين ّ
قدموا لهم ذريعة
يكن
للبدء بذلك .تحديدًا هناك شخص إسرائيلي كان واقعًا تحت
تأثير الكالم التحريضي الذي سمعه من زعماء اليمين.

هناك إس���رائيلي آخر س���مع هذا ال���كالم وقرر القيام
بش���يء ما ،هو يغئال عامير .اغتيال رابين قطع العملية
التي بدأت في أوسلو.
هذه كان���ت رغب���ة القاتل ،ولق���د كان ه���ذا انتصارًا
للمحرضين .ال نستطيع التحدث عن فشل اتفاقات أوسلو
أو نجاحها ،ألن الس���ؤال المطروح من���ذ حزيران  1996لم
يكن فيما إذا نجحت االتفاقات أو فش���لت ،بل السؤال هو
في أي دولة نري���د أن نعيش ،دولة ثنائي���ة القومية أو
دولة يهودية  -ديمقراطية ،هذا هو النقاش الحقيقي.
إذا كان ثمة من نتهمه فإننا نتهم معس���كر الوسط –
اليسار في إسرائيل ،ألنه منذ اغتيال رابين لم يبرز فيه
زعيم ،أو زعيمة ،يملك شجاعة سياسية ،وسلطة أخالقية
وق���درة على التنفيذ ،ليقنع ش���عب إس���رائيل بضرورة
االتفاق مع الفلسطينيين.

عن "هآرتس"
*كان وزيرًا في حكومة بيريس وموفده السري إلى القيادة الفلسطينية.

اتــفــاق أوسـلــو 25 :عامـــًا مــن الســذاجــة اإلســرائـيـلـيـة
بقلم :أمنون لورد
التوقيع على اتفاق أوس���لو ،الذي عرض كاتفاق س�ل�ام سيؤدي إلى انتهاء الحروب
ونهاية "اإلرهاب" ،لم َ
يحي باحتفالية.
فبعد  25سنة من التوقيع على االتفاق في ساحة البيت األبيض ،جرت بضع جداالت
عابثة في وسائل اإلعالم ،وصدر فيلم وثائقي طويل ،ال يضيف عمليًا أي شيء.
وهناك مقال نش���ره حاييم رامون ّردًا على تقرير صحافي واسع لحجاي سيغال في
"مكور ريشون" يعكس مكان اتفاق أوسلو في الوعي العام.
الجملة المهمة في مقال رامون ( 31آب) ترد في بدايته" :بداية ،من المهم اإليضاح
بأن االنتفاضة الثانية لم تولد كنتيجة التفاق اوس���لو .المسؤوالن عنها رئيسا الوزراء
نتنياهو وباراك".
ال يوجد ما يدعو إلى مواصلة قراءة مقال نصف اليوبيل لرامون .فاذا لم يكن ياس���ر
عرف���ات هناك كزعيم للهجمة "االرهابية" التي بدأت في رأس س���نة "تشس���ا" ،فاننا
نعيش في عالم من المفاهيم والحقائق ال يمكننا أن نجادل فيها.
ولكن النقطة االخرى المرتبطة بحايي���م رامون ،أحد زعماء حزب العمل البارزين في
الماضي ،هي ان موقفه من اتفاق اوسلو ليس ذا صلة اال ببند استخالص الدروز.
اما ما يفكر به فأقل أهمية ،وذلك الن كل العالم السياس���ي في اس���رائيل ينقسم
اليوم وفقا لخطوط انقس���ام جديدة ،ففي التقسيم السياسي – االيديولوجي الجديد
يع���د رامون يمينيا ،فهو صهيون���ي وهو مع دولة يهودية ،وه���ذا يكفي لتصنيفه
باللغة السياس���ية الراهنة كيمين���ي .أما موقفه من اتفاق اوس���لو فيأتي من اعماق
شريحة كان فيها يساريًا.
تعبي���ر آخر يدل على التغييرات التي يمر بها المجتمع االس���رائيلي يمكن أن نراه
في كتاب بعث به اوري افنيري الى رئيس الوزراء ،اسحق رابين ،في واليته األولى في
منتصف الس���بعينيات من القرن الماضي .فبعد لقائ���ه مع مندوب م.ت.ف في لندن،
سعيد حمامي ،توجه افنيري الى رابين" :مع انه معروف لي موقفك السلبي المتطرف

من الدولة الفلسطينية ومن الحوار مع م.ت.ف ،يخيل لي أنه يجمل بك ان تسمع االمور
باذني���ك ،ومن مصدر أول – وان كان فقط من اج���ل اعادة النظر في المواقف واالطالع
على الظروف المتغيرة".
لقد روى أفنيري في كتاب���ه "صديقي ،عدوي" عن اللقاءات التي كانت له مع رئيس
الوزراء رابين بعد كل لقاء مع مندوبي م.ت.ف .كانت هذه لقاءات شخصية بال تسجيل،
وقد استهدفت تبييض لقاءات افنيري.
لقد التقى افنيري مع حمامي في تش���رين االول  .1975أما تحول رابين وحزب العمل
فاكتمل في غضون  18س���نة .فقد بدأ حزب العمل ،الذي كان في المعارضة ،يفرغ من
جدول اعمال اجتماع���ي – أيديولوجي .ومأل الموضوع الفلس���طيني والمفاوضات مع
م.ت.ف هذا الفراغ.
وليس هناك سوى عالمة استفهام واحدة :ماذا كان سيحصل لو أن االبعاد الجماعي
لـ  415نش���يطًا م���ن "حماس" في كانون االول  1992قد تم كم���ا خطط له رابين ورئيس
االركان ،ايه���ود باراك؟ كما يذكر ،فان افنيري اياه ،الذي عمل كي يفتت موقف رابين
ف���ي موضوع م.ت.ف ،قاد االحتجاج على ابعاد رج���ال "حماس" .ولكن العراب الرئيس
مستقبال التفاق اوسلو ،الرئيس بيل كلينتون ،هو الذي حطم الخطوة.
فقد طلب اعادة المبعدين ،ولكنه تنازل مس���اوما بأن تع���ود كل قيادة "المخربين" في
غضون س���نة .وهكذا حصل انه بعد بضعة اشهر من اتفاق اوسلو تلقت مناطق "يهودا"
و"السامرة" وغزة حقنة تحفيز "تخريبية" هائلة مع عودة الرنتيسي ورفاقه كمنتصرين.
لق���د روى جاك ناريه مؤخرا ف���ي محاضرة القاها كيف دخل ياس���ر عرفات أول مرة
الى غزة في العام  .1994فقد جلب معه في الس���يارة "ارهابيين" اثنين ،بخالف تام مع
اتفاق إقامة السلطة الفلس���طينية .فاتصل قائد المنطقة ،يوم طوف ساميا ،برئيس
الوزراء رابين وكان الجواب الذي تلقاه" :افعل ما تفهمه".
في غضون أقل من س���نة من توقيع االتفاق تبلور نمط سلوك اسرائيلي من التنازل
والمس���اومة .لم يكن فيه اال ما يشجع خدعة ياس���ر عرفات .فقد فحص حدود سلوك
اس���رائيل ،واكتش���ف بأن اس���رائيل تس���لم بكل ثغرة .وحتى عندما انكشف خطاب

سياسة نتنياهو ّ
تعمق عزلة
إسرائيل في المحافل الدولية

بقلم :دان مرغليت
حادثة نقل سفارة البورغواي إلى القدس وإعادتها إلى تل أبيب
سيتم وضعها على رف "صغائر األمور" في أرشيف وزارة الخارجية.
وكذل���ك أيضا قرار نتنياهو ،الذي أم���ر بالرد على ذلك بإغالق
الس���فارة اإلس���رائيلية في البورغواي .غضبه مفهوم ،لقد قاموا
بخداعه .هذا األمر يبرر إجراء نقاش وتنديد.
ولكن س���لوكه ه���ذا مثال لتغيي���ر خطير يعتري إس���رائيل.
نتنياهو يتصرف كحاكم وحيد ،من مدرسة رجب طيب أردوغان.
ومثلما لم يتش���اور مع الجيش عند قيامه بتطوير الغواصات
التي كانت ستباع لمصر ،هكذا أيضا ال يطلب رأيًا من خبراء وزارة
الخارجية لشؤون أميركا الجنوبية عند إغالقه ممثلية إسرائيلية
هناك .في الس���ابق تعود على اإلصغاء إل���ى مواقف كثيرة قبل
اتخاذ القرار ،لكنه اآلن أساء استخدام صالحياته.
إضافة إلى ذلك ،فقد وقع نتنياهو في ش���رك الـ "بي.دي.اس".
ال يوجد أمر تهتم به حركة المقاطعة أكثر من عزل إسرائيل عن
المجتمع الدولي ،ونتنياهو قدم لها بالمجان س���فارة البورغواي،
وبهذا حطم قاعدة أساسية رافقت إسرائيل منذ إقامتها :البحث
ع���ن وتعزيز العالقات الدولية ،وع���دم التخلي عنها في أي يوم
بمبادرة منها.
ال���رد المتعج���رف لنتنياهو على أم���ر غير مهم يتس���اوق مع
منظومة تقوم على افتراض خطير ،وكأن دونالد ترامب س���يبقى
في البيت األبيض بعدد الس���نين التي يتواجد فيها نتنياهو في
المنزل في شارع بلفور في القدس ،وهو أمر غير مضمون إلى األبد.
في ه���ذه األثناء يش���وش نتنياهو على عالقة إس���رائيل مع
نصف أميركا واالتحاد األوروبي ،وكذلك االس���تناد إلى فالدمير
بوتين من شأنه أن يتكشف كتضليل.
اس���تعداد إس���رائيل الس���تضافة حكام مكروهين من آس���يا
وأوروبا هو جزء من أس���طورة البحث ع���ن عالقات دولية ،طالما أن
حكوماته���ا معترف بها من قبل األم���م المتحدة ،فهم أصدقاء
س���ليمون في إسرائيل ،إال أن قاعدة كهذه ال تنجح في االمتحان
عندما تبادر إسرائيل نفسها إلى العزل ،الذي هو فعليا مقاطعة

معينة وإن كانت مؤقتة.
هذه األحداث تس���تنزف الموضوع األساسي ،فخر اليهودية
أصب���ح مدار نقاش ومدار خالف وانقس���ام بين بيت هيلل وبيت
ش���ماي ،حول الفرسان والصديقين ،حول "مباي" و"حيروت" ،وقد
تالش���ى في والية نتنياهو .تفعل الحكومة كل ما تستطيع من
أجل تقليص النقاش وتطبق قوانين فظيعة بهدف منع فحص
موس���ع وتقليص انفتاحها .ليس م���ن الصحيح إغالق المدارس
أم���ام "نحطم الصمت" ،بل يجب إجبار مديلرين من اليس���ار على
وضع قاعات المحاضرات أيضا تحت تصرف نشطاء "إذا شئتم".
من الخطأ أيضا فحص السياح في مطار بن غوريون وفحص هل
هم راضون عن نش���اطات الـ بي.دي.اس .يجب تش���جيعهم على
المجيء إلى هنا ومرافقتهم في النقاشات والجداالت والسياحة.
ربما سيثور لديهم شك بشأن عدائهم إلسرائيل.
إسرائيل الرسمية تهرب من بشرى قاسية .ممثلوها يبتعدون
عن الجامعات األميركية ،والوزير أوفير ايكونيس يلغي ألسباب
سياسية تعيين البروفيسور ياعيل اميتي ،ويجعل زميلتين لها
من ألمانيا تس���تقيالن معها كنوع من التضامن .انتصار جديد
لـ بي.دي.اس.
الحكومة تفضل استخدام قوة تدميرية بدل اإلقناع .االمتناع
تح���ول إلى عالم���ة فارقة إلس���رائيل .تعاملت "اليونس���كو" مع
ً
إسرائيل بصورة مهينة ،وهي تفضل االنسحاب بدال من الوقوف
والمواجهة.
َ
ل���و أن الحكوم���ة ل���م تخش م���ن رد مصوت���ي "الليك���ود" لما
اس���تجابت لطلب االورفزيون ضمان حرية الفنانين والمشاركين
في المس���ابقة .يترس���خ االعتقاد بأن نتنياهو فقد الثقة بقدرة
حكومته على طرح موقف سليم.
إال أن هذه ليست أخطاء محدودة .هذا خطأ في أسلوب السياسة.
صحيح أن يعق���وب احمئير ،الذي يؤيد دائم���ا نتنياهو ،غرد بأن
هناك تطورًا سريًا مشجعًا إلس���رائيل في دول الخليج ،ولكن هذا
األمر يأتي على حساب أمر آخر .نتنياهو يقوم بعزل إسرائيل.

عن "هآرتس"

يوهانسبرغ ،الذي تحدث فيه عرفات عن أن االتفاق مع اليهود هو بمثابة اتفاق خدعة
على نمط "الحديبية" ،خرج ش���معون بيريس ورجال اوس���لو بنفي الواقع ضد كاشفي
مضمون الخطاب ،الذين كان من أبرزهم بيني بيغن.
في تشرين االول نقل بيريس س���الة الى عرفات من خالل وزير الخارجية النرويجي
هولس���ت ،يعده فيها بأن تحافظ اس���رائيل على كل المؤسس���ات الفلس���طينية في
الق���دس .وكان الفهم في مثلث عرفات – بيريس – هولس���ت أن مؤسس���ات م.ت.ف
يمكنها أن تعمل في شرقي القدس.
ولكن النقطة المركزية كانت اس���تخفاف القيادة االسرائيلية ،وال سيما المؤسسة
االمني���ة ،بايديولوجيا م.ت.ف .فقد فكر رابين بمفاهي���م الحكم الذاتي .ولكن مجرد
التوقي���ع مع م.ت.ف يطلق من القمقم ش���ياطين "حق الع���ودة" والالجئين ،القدس،
والكفاح المس���لح .فالهوية الفلسطينية الحديثة ،تلك التي نشأت في نار "االرهاب"
ما بعد "االيام الستة" ،تصممت حول "االرهاب" والكفاح المسلح.
هل يمكن للس���لطة الفلس���طينية التي اقامتها م.ت.ف ان تتنك���ر لجذور الثورة
الفلس���طينية؟ حتى اليوم يرفضون في جهاز االمن ،وال سيما في اليسار االسرائيلي،
ان يستوعبوا أن الفلسطينيين يعملون ووفقا الستراتيجية الكفاح بعيد المدى .ذات
مرة كان هذا يس���مى "نظرية المراحل" .هذا ليس دقيقا .فالحديث يدور عن سياسة
ثابتة تتضم���ن "االرهاب" ،الكفاح السياس���ي ،والحرب النفس���ية والدعائية ،وليس
أقل اهمية – الحرب القانونية .اما اس���رائيل ،وال س���يما اليس���ار ،فهم الذين منحوا
م.ت.ف الش���رعية الدولية .بالضبط ،مثلما لم يك���ن احد يتصور غزة كقاعدة صواريخ
و"انتحاريين" ،هكذا لم يكن أحد يتصور في العام  1993بأن تكون م.ت.ف في موقف
يمكنها فيه أن تسحب الشرعية من اسرائيل.
ائتالف من منظمات "ارهابية" تثير نزاعا داخليا في عمق المجتمع االسرائيلي .هذا
هو المكان الذي وصلنا اليه بعد  25سنة.

عن "إسرائيل اليوم"

الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
ُ ّ
ال يمكن أن يحل بالمال أو التهديد
بقلم :يوآف برونر
كان رئيس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،األول بين الجميع،
وهم قل���ة في هذه األثناء ،ممن أثن���ى على قرار الرئيس
ترامب إغالق الممثلية الفلس���طينية في واشنطن ،وهذا
ليس مفاجأة.
فإذا لم يقبلوا بخطتي فلن يحصلوا على المال ،شرح ترامب
في حديث العيد مع زعماء يهود في الواليات المتحدة.
ال يقبلون ،ال يتلق���ون .أيبدو لكم هذا معروفا؟ بالتأكيد
نعم ،كون البي���ت األبيض تبنى عمليا بقلب كامل مذهب
نتنياه���و ،حتى ب���ات من الصعب أن نتبي���ن أين تنتهي
السياس���ة الخارجية اإلس���رائيلية وأين تبدأ األميركية،
والمش���كلة في ذلك؟ أن هذا لم ينجح أبدا عندما قامت به
إس���رائيل ،وبالتالي فال يوجد أي سبب يجعله ينجح هذه
المرة عندما تقوم به الواليات المتحدة.
إن التفكير بأنه يمكن أن يفرض االتفاق بالقوة وتفرض
عقوبات على الفلسطينيين من أجل إجبارهم على العودة
إلى طاولة المفاوض���ات وقبول "صفقة القرن" التي أعدها
رجال ترامب هو تفكير س���خيف ،إذ إن���ه يتجاهل مجرد
اسباب الخالف التاريخي في المنطقة.
فلم يكن األمر أبدا يتعلق "فقط" بـ "المناطق" ،بالحدود،
أو بالمصالح الملموس���ة التي يمكن إحصاؤها ،اقتسامها،
ونقله���ا .فجوه���ر الن���زاع كان وال يزال ح���ول االعتراف،
الكرام���ة ،وتقري���ر المصي���ر – تل���ك العناص���ر الذاتية
وباألساس العاطفية التي ال يمكن قياسها ،وبالتالي أيضا
ال يمكن شراؤها بالمال وبالتأكيد ال يمكن الحصول عليها
بالتهديد واالبتزاز.
إن المحاول���ة األميركي���ة الش���تراط تموي���ل الس���لطة
الفلس���طينية و"األون���روا" بتنازالت سياس���ية تتجاهل
تماما ما كان يحرك على الدوام الفلس���طينيين ،وتتمسك
بالفرضية األس���اس المغلوطة الت���ي تصمم منذ عقد من
الزمان السياسة اإلسرائيلية (الفاش���لة) حيال "حماس":

االعتقاد ب���أن الضغط المادي – من خ�ل�ال الحصار مثال –
س���يحدث تغييرا ايديولوجيا .بمعنى أن الوعود بالحوافز
االقتصادي���ة الملموس���ة س���تتغلب على األحاس���يس،
المشاعر ،والمعتقدات.
ه���ذا لم ينجح في غزة ،وهذا ل���ن ينجح في الضفة ،ألنه
في العالقات الدولية المال ليس كل ش���يء .فال يوجد أي
نم���وذج في التاريخ وافق فيه ش���عب يرى نفس���ه تحت
االحتالل على أن يبيع كرامته لقاء حفنة دوالرات ،حتى ولو
كانت هذه مئات الماليي���ن ،فالمصالح المادية مهمة بل
حيوية .ولكن عندما يطلب من أحد ما ،وال سيما في الشرق
األوسط ،أن نضحي من أجلها بالقيم ،فإنها تصبح ثانوية.
هذا هو السبب الحقيقي لماذا تواصل "حماس" التحكم
بغزة ،هذا هو السبب لماذا تواصل إيران الصمود في وجه
عقوبات ترامب ،وهذا هو الس���بب لماذا أبو مازن ،حتى لو
كان يريد ،ال يمكنه حقا أن يستسلم لألميركيين.
لسنوات طويلة اعتبرت الواليات المتحدة وسيطا نزيها
في المنطقة ،ظاهرا على األقل .رغم أن الرؤساء كلينتون،
بوش ،وأوباما كان���وا قريبين جدًا من إس���رائيل ،إال أنهم
كانوا يحظون بثقة أساسية بين الفلسطينيين .ولكن هذا
انتهى .فاإلدارة فقدت ،هذا األسبوع ،نهائيا قدرتها على
التوسط في النزاع.
والمعن���ى :إذا ما وعندما نرغب ف���ي العودة للحديث مع
الفلسطينيين – وهذا موضوع وقت حتى ال يتبقى مفر من
ذلك – فان هذا سيتعين أن يكون بمساعدة جهة بديلة؛
مصر ،فرنسا ،روسيا أو الصين :أنتم اختاروا ،فلم يعد هذا
يغير في األمر من شيء.
ّ
أي من هذه الدول لن تحرص على إسرائيل مثلما تحرص
أميركا .ولكن أميركا ترامب ،تتخذ صورة من أصبحت عمليا
أميركا نتنياهو ،ومن سيخسر من ذلك في نهاية المطاف
هي فقط إسرائيل.

عن "يديعوت"

ُّ
تبخر "صفقة القرن"

بقلم :شلومو شمير
أصبح الدور االميركي في مساعي الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين
جزءًا ال يتجزأ من السياس���ة الخارجية االميركية ،ولكنه أنتج حتى اآلن
سلس���لة من االخفاقات لدى كل رئيس وادارة في السنوات االخيرة .اما
دور ادارة الرئيس ترامب فلم يصل حتى الى مرحلة الفش���ل .فهذا دور
مجازي ،تبخر حتى قبل ان يقترب من ذرة عملية.
قب���ل لحظة من اعالن ادارة ترامب ،هذا االس���بوع ،ق���رار اغالق مكتب
م.ت.ف في واش���نطن ،كان واضحا أنه ال توجد خطة سالم ،ولم تكن ولن
تكون في المستقبل المنظور.
هذه هي الرس���الة التي تبينت من التقرير ع���ن الحديث الذي أجراه
الرئي���س ترامب ،االس���بوع الماضي ،م���ع يهود أميركيي���ن .فقد تركز
الحديث على الفلسطينيين ،وفقط في مالحظة هامشية تطرق الرئيس
الى الس�ل�ام واشار الول مرة الى أنه "توجد صعوبة" .فقد أوضح مضمون
الحدي���ث والتصريحات فيه من جارد كوش���نير والمبعوث الى الش���رق
االوس���ط ،جيسون غرينبالت ،بأن ما يصفونه بـ "خطة السالم" هو هدف
بعيد عن التحقق".
يدعي سفراء في مقر االمم المتحدة في نيويورك بانه ليس هناك أي
اساس للتقديرات حول خطة السالم التي نشرت في األسابيع األخيرة.
ومزح دبلوماسي كبير في حديث مع صحافي بأن "صفقة القرن لترامب
ستتحقق في القرن الـ ."22
كل مص���در رفيع المس���توى في البي���ت االبيض س���ئل ،مؤخرًا ،متى
ستنشر خطة السالم ،لم يعرف ما يجيب.
وكم���ا يذكر ،كان للس���فير االميركي في اس���رائيل ،ديفيد فريدمان،
جواب أذهل س���امعيه .فقد قال" :اذا ل���م نتمكن من عقد صفقة كبرى،
فعلين���ا أن نعقد صفقات صغيرة" .فرد رئي���س منظمة يهودية قائال:
"بعد نحو سنة من عمل فريق كوشنير على خطة السالم ،فجأة تتحدثون
عن صفقات صغيرة؟".
حت���ى قبل اإلعالن عن إغ�ل�اق الممثلية أثبتت التقاري���ر حول مبادرة
اميركي���ة للكونفيدرالية بأن���ه ال توجد خطة س�ل�ام وال توجد أي بنية
اساسية لبلورة خطة.
اذًا ،ما الذي حص���ل للحلم الكبير للرئيس ترام���ب لتحقيق "الصفقة
المطلق���ة"؟ عل���ى حد قول س���فراء في االم���م المتحدة ،فقد اكتش���ف
زعماء دول عربية بأن فريق كوش���نير يعمل على خطة هي "كلها بيبي
نتنياهو" ،على حد قول دبلوماس���ي في نيوي���ورك ،وقد اوضحوا للبيت
االبيض معارضتهم القاطعة لمبادرة سالم أحادية الجانب.
لقد كانت الضربة القاضية ،على حد قولهم ،قرار ترامب نقل السفارة
االميركي���ة الى القدس ،والذي اث���ار الغضب في اوس���اط زعماء الدول
العربية.
وحسب التقارير ،فان من اقنع االدارة على التراجع عن الخطة الطموحة
والتركي���ز على مبادرة محدودة هو رئي���س المخابرات المصرية ،عباس
كامل ،وكنتيج���ة لمحادثاته مع كب���ار رجاالت االدارة ول���دت المبادرة
المصرية ،التي أهدافها هي إعمار قطاع غزة واتفاق وقف النار.
قال الرئيس ترامب مؤخرا ان اس���رائيل "ستضطر الى دفع ثمن عال"
على نقل السفارة االميركية الى القدس .غير أن الواليات المتحدة تدفع
منذ االن ثمنا سياسيا ومعنويا في اعقاب تبخر خطة السالم وكأنها لم
تكن ،وهي التي اعتبرها الرئيس في رأس اولوياته.

عن "معاريف"

فرصة لنقاش الكونفدرالية
بقلم :أوري هايتنر*
منذ قمة كامب دايفيد ،العام  ،2000تمحور جدول األعمال السياس���ي
حول خطة الدولتين .في تلك القمة كسر رئيس الحكومة ،إيهود باراك،
ّ
اإلجماع الوطني ،وتخلى عن المس���ار السياس���ي لح���زب العمل ،وحطم
الخطوط الحمر في إرث اسحق رابين السياسي.
ْ
حركت���ي "ميرتس" و"الس�ل�ام اآلن" ،وعرض صيغة
التف ب���اراك على
دولتين على أس���اس خطوط الرابع من حزي���ران  ،1967مع تبادل طفيف
لألراضي ،واقترح دولة فلس���طينية مستقلة عاصمتها القدس ،وتنازل
عن وادي األردن.
وعل���ى الرغم م���ن رفض الفلس���طينيين االقت���راح وبدئهم بهجمات
"إرهابية" دموية ،فإن اقتراح باراك يشكل حتى اليوم أساسًا لنقاش أي
سيناريو مستقبلي" .خطة كلينتون" اعتمدت على هذا االقتراح ،وخطة
أولم���رت ،ومحاوالت وزير الخارجية األميرك���ي ،جون كيري ،التوصل إلى
اتفاق بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
ّ
مرت س���نوات على اتفاق أوس���لو ،بما فيها االنتفاضة الثانية ونتائج
االنفصال [عن قطاع غزة في س���نة  ،]2005ول���م يحدث تغيير جوهري:
ال ت���زال هذه هي الخطة الوحي���دة المطروحة ،والجمهور اإلس���رائيلي
منقسم بشأنها .معارضو االتفاق لم يكلفوا أنفسهم عناء تقديم خطة
بديلة؛ ويكفيهم أن الواقع دحض فكرة الدولتين .من جهتهم ،مؤيدو
االتفاق ال يش���عرون بالحاج���ة إلى فحص طريقهم ،وم���ن المريح أكثر
بالنسبة إليهم التصرف كأقلية صغيرة "محقة" ،وهم يكتفون باتهام
إسرائيل بالرفض.
إذا كان ف���ي اإلمكان االعتماد عل���ى كالم أبو مازن ،وثمة ما يدعونا إلى
التش���كيك بصدقيته ،ف���إن إدارة ترامب تدرس اآلن م���ن جديد فكرة
الكونفدرالية كإطار لحل النزاع اإلسرائيلي -الفلسطيني .إن مجرد وجود
هذا النقاش يبعث روحًا منعشة ،ويثبت أنه باإلمكان طرح خطة جديدة
ّ
وخالقة على جدول األعمال ،كبديل من حل جرى صوغه وفش���ل ،لكنه ال
يزال ُيعتبر "صيغة ال مثيل لها".
"كونفدرالية أردنية  -فلس���طينية" مصطلح غامض وعرضة لتأويالت
متعارض���ة .فإذا كانت الرغبة هي إقامة دولة فلس���طينية ضمن حدود
س���نة  1949تتحول الحق���ًا إلى جزء من كونفدرالية م���ع األردن ،فإنها ال
تشكل ردًا ناجعًا على الخطر الكامن في حل الدولتين.
أيضًا الفكرة التي عرضها أبو مازن بشأن كونفدرالية تشمل إسرائيل
ه���ي فكرة مجنونة تهدف إلى خلق كيان سياس���ي يصبح فيه اليهود
ُ
أقلية ،وشروطها االنتقالية ستس���مح بتحقيق "حق العودة" ،وستغرق
الجزء اليهودي من الكونفدرالية بماليين الفلسطينيين.
مع ذلك ،إذا اس���تطاع النق���اش اختراق الفخ الفك���ري "لدولتين" بين
البحر والنهر ،يمكن أن يتبين لنا أن فكرة الكونفدرالية [بين فلس���طين
واألردن] هي حل جدير بالثناء.
وإذا تضمنت الخطة تس���وية إقليمية معقولة تتحول فيها المناطق
الفلسطينية ذات الكثافة السكانية في "يهودا" و"السامرة" ،وليس كل
المنطقة ،إلى دولة فلسطينية منزوعة السالح ،واقعة ضمن كونفدرالية
مع األردن ،سيكون في اإلمكان تحريك نقاش جديد.
وإذا جرى التعهد بأن الالجئين الفلس���طينيين يس���تطيعون السكن
في األردن ،الذي س���بق أن منح الالجئين الفلسطينيين الذين يسكنون
داخ���ل حدوده الجنس���ية ،والحص���ول على الجنس���ية األردني���ة ،وإذا
احتفظت إس���رائيل ب���وادي األردن و"صحراء يه���ودا" والقدس الكاملة
ً
وكتل المستوطنات ،س���يكون من الممكن أخيرًا أن نتخيل بديال فكريًا
مالئمًا غير خطة الدولتين.

عن "إسرائيل اليوم"
*محلل سياسي.

