
58-2002 سنوات  خالل  اإلسرائيلي  للجيش  العامة  األرك��ان  لهيئة  األسبق  الرئيس   * 

2005. باحث زميل في »معهد أدلسون للدراسات اإلستراتيجية« في »مركز شاليم«. 
ومرشح حزب الليكود النتخابات الكنيست.

)1(

»إذا صعدت إلى القطار غير الصحيح، فال جدوى بأن تعدو على 
طول العربة في االجتاه املعاكس«-  هذا ما كتبه ذات مرة القس األملاني 

ديتريخ بونهوفر الذي أعدم على أيدي النازيني )1(. 
وقبل خمسة عشر عامًا، صعدت إسرائيل، في املفاوضات التي 
أجرتها مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة أوسلو، إلى ما 
اعتبر في نظر الكثيرين »قطار السالم« )2(.  ومبرور السنوات اتضح 
أن هذا القطار لم يصل إلى بر األمان، أو الهدف املنشود، ومع ذلك 
فإن كل ما فعله الزعماء اإلسرائيليون منذ ذلك الوقت هو التسكع 

دون جدوى في عربات القطار.

كتب عن تبدد آمال أوسلو عدد ال يحصى من الكتب واملقاالت 
وأعمدة الرأي )3(.  معظمها يتحرى األحداث والتطورات السياسية 
واألمنية التي عصفت باملنطقة منذ توقيع االتفاقية األولى في أيلول 
1993 وحتى اآلن، وتعزو غالبيتها السبب في فشل العملية السياسية 
اخلليل(،  اإلبراهيمي )في  أو ذاك: مجزرة احلرم  احلادث  إلى هذا 
اغتيال رابني، سلوك بنيامني نتنياهو، انعدام الكيمياء في العالقة بني 
إيهود باراك وياسر عرفات، عملية »السور الواقي« )اجتياح اجليش 
استمرار  احلواجز،  كثرة   ،)2002 الغربية  الضفة  ملدن  اإلسرائيلي 

مشروع بناء املستوطنات وما شابه.
بتبادل  احل���ال،  بطبيعة  مرتبطة،  والتفسيرات  امل��س��وغ��ات  ه��ذه 
اإلسرائيليني  احملللني  من  عديد  يسميه  ما  بحسب  أو  االتهامات، 
انحرف  بالضبط  أن محاولة فهم متى  املشكلة هي  ب�»الندم«.  لكن 
االستعداد  غياب  على  ع��ام  بشكل  ت��دل  سكته  عن  السالم«  »قطار 

موشيه يعلون *

إسرائيل والفلسطينيون-

العودة إلى األصول
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كانت الطريق، التي أفضت من القمة- قمة أوسلو- إلى احلضيض الذي نقبع 
فيه اآلن، مرصوفة باألخطاء التي ارتكبها الطرفان.  يقينا أن لدى اإلسرائيليني 
أسبابا وجيهة ملراجعة أعمالهم؛ فالسياسيون والقادة الذين نصبوهم فوقهم 
تصرفوا أحيانًا بطيش وتسرع وإهمال وفي أحيان أخرى بانغالق وفظاظة، وحتى 
بتسيب وال مسؤولية تامة في بعض احلاالت.  مع ذلك فإن الزعامة اإلسرائيلية 
والزعامة الفلسطينية ال تتحمالن مسؤولية متساوية في الفشل احلاصل وذلك 
لسبب بسيط جدًا: فقد كانت األولى معنية حقًا بسالم دائم وسعت إليه، في حني 

لم تأل الثانية جهدًا- بشكل مقصود وغير مقصود- في سبيل إفشاله.

لالعتراف باحلقيقة املؤسفة وهي أن هذا القطار كان منذ البداية القطار 
غير الصحيح .

في احلقيقة إذا كنا نرغب بفهم أو معرفة ملاذا انهارت عملية أوسلو، 
التي كان من املفروض أن تخلق واقع دولتني تعيشان جنبًا إلى جنب، 
فإن علينا أن نعيد النظر في أسس اإلستراتيجيا التي تبناها مهندسو 
في  متثل  أهمية،  أكثرها  ورمب��ا  األس���س،  تلك  أح��د  إن  العملية.  
الفرضية القائلة إن اخلطوات الدبلوماسية اجلريئة هي القوة الدافعة 
للتسوية التاريخية بني الشعبني.  فقد رأى منطق أوسلو في املفاوضات 
واالتفاقيات السياسية مقدمة ضرورية للتغييرات املادية امللموسة في 
العملية  مهندسو  وأمل  واالجتماعي.   واالقتصادي  األمني  الواقع 
اإلسرائيليون في أن االختراقات السياسية التي حتققت حول مائدة 
املفاوضات ستشق الطريق أمام إنهاء النزاع في منطقتنا.  ورأى هؤالء 
في مخيلتهم كيف تؤدي االتفاقيات وبوادر حسن النية والتنازالت 
اإلقليمية اجلارفة إلى حتييد التوترات والعنف في الساحة احمللية، وما 
ينتج عن ذلك من استعادة لأمن واالستقرار للبقعة اجلغرافية الضيقة 

في أرض إسرائيل )4(. 
هذه النظرية، التي اهتزت حتى قبل اندالع احلرب الفلسطينية ضد 
السنوات األخيرة كنظرية  أيلول 2000، تكشفت في  إسرائيل في 
الفجوة بني االدعاء والتظاهر  العواقب.  وأخذت  مغلوطة وخيمة 
بالنشوة الدبلوماسية وبني الواقعية املشوهة تتسع وتتعمق أكثر فأكثر 
البيانات  أن  كما  متامًا،  وخيالية  بل  معقولة،  غير  أصبحت  أن  إلى 
املبجلة، من  الدولية  املؤمترات  التي واكبت  والتفاهمات االحتفالية 
طراز املؤمتر االستعراضي الذي التأم في أنابوليس في تشرين الثاني 
2007، تكشفت الواحدة تلو األخرى على أنها ال متت إلى الواقع 
بصلة.  وفي ضوء انحدار احلكم الذاتي الفلسطيني إلى فوضى عارمة 
من الفساد والعنف واإلرهاب، ظهرت ما يسمى ب� » العملية السياسية« 

كمجرد وهم كاذب، ال ينتج عنه سوى عناوين في الصحف وصور 
مشتركة للسياسيني.

يبدو إذن أنه ال مناص من تغيير جذري في السياسة اإلسرائيلية- 
وفي سياسة الغرب بشكل عام- فيما يتعلق ب� »املسألة الفلسطينية«.  
واملطلوب ليس مجرد إصالح جتميلي أو جهد مكثف أكثر للتقدم في 
ُتعيد حتديد األهداف  بلورة إستراتيجيا بديلة،  القدمي، وإمنا  املسار 
الالزمة  الوسائل  وك��ذل��ك  إليها  السعي  الطرفني  على  يتعني  التي 

لتحقيقها.
التعلم  من  لنا  بد  ال  اإلستراتيجيا،  هذه  مثل  رسم  محاولتنا  عند 
واالستفادة من التجربة املريرة التي تبني أن أفضل االتفاقيات السياسية 
ليس لها أي مغزى أو أهمية حينما يكون أحد األطراف املوقع عليها ال 
يرغب، أو ال يستطيع وضعها موضع التنفيذ.  يتعني علينا إذن قلب 
صيغة أوسلو رأسًا على عقب، فالفهم القدمي الذي يسعى إلى إحداث 
مفرطة  أهمية  يولي  وال��ذي  أسفل«،  إلى  أعلى  »من  تاريخي  تغيير 
للتصريحات التي يطلقها السياسيون من أبراجهم السياسية العالية، 
يجب أن يخلي مكانه لتوجه عملي أكثر، يسعى إلى إحداث التغيير 
من »أسفل إلى أعلى« وإلى حتقيق االستقرار واألمن أواًل وقبل كل 

شيء، وبعد ذلك- ورمبا بعد ذلك بزمن بعيد- إلى السالم.  
ببلورتها  قمت  والتي  هنا،  سأقترحها  التي  الطريق  خريطة  إن 
بالتعاون مع زمالئي في معهد »أدلسون للدراسات اإلستراتيجية«،  
واجتماعية  سياسية  ناحية  من  ق��وي  فلسطيني  نظام  إقامة  في  ت��رى 
واقتصادية شرطًا ال غنى عنه ألي تقدم سياسي ذي بال في املستقبل.  
غير أن ثمة شكا كبيرا في قيام مثل هذا النظام، إن لم نفهم بشكل 
سليم ما الذي أعاق إمكان قيامه حتى اآلن وما الذي في استطاعتنا 

أن نفعله في هذا الشأن.
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)2(

كانت الطريق، التي أفضت من القمة- قمة أوسلو- إلى احلضيض 
الذي نقبع فيه اآلن، مرصوفة باألخطاء التي ارتكبها الطرفان.  يقينا 
أن لدى اإلسرائيليني أسبابا وجيهة ملراجعة أعمالهم؛ فالسياسيون 
والقادة الذين نصبوهم فوقهم تصرفوا أحيانًا بطيش وتسرع وإهمال 
مسؤولية  وال  بتسيب  وحتى  وفظاظة،  بانغالق  أخرى  أحيان  وفي 
تامة في بعض احلاالت.  مع ذلك فإن الزعامة اإلسرائيلية والزعامة 
الفلسطينية ال تتحمالن مسؤولية متساوية في الفشل احلاصل وذلك 
لسبب بسيط جدًا: فقد كانت األولى معنية حقًا بسالم دائم وسعت 
إليه، في حني لم تأل الثانية جهدًا- بشكل مقصود وغير مقصود- في 
سبيل إفشاله.  ولأسف الشديد فإن »الشريك« الذي علقت الدولة 
اليهودية عليه آمالها بتحقيق املصاحلة التاريخية كان ياسر عرفات.  
اعتبر عرفات في نظر اإلسرائيليني أسوأ  فعلى مدى سنوات طوال 
عدو لهم، ولم يكن ذلك عبثًا أو محض صدفة.  فقد قاد عرفات 
احل��روب  أش��رس  من  واح��دة  العشرين[  القرن  ]ف��ي  الستينيات  منذ 
اإلرهابية في العصر احلديث، والتي أزهقت أرواح آالف األبرياء.  
وقد جاءت اتفاقيات أوسلو لتوفر له فرصة ل� »يولد من جديد«؛ فهذه 
االتفاقيات لم تنقذ املنظمة التي تزعمها من إحدى الفترات األصعب 
في تاريخها وحسب، بل ووفرت له أيًضا شرعية دولية وصورته في 
أعني الكثيرين- الذين اشمأزوا من  أعماله في املاضي- كزعيم وطني 
شجاع.  فلم يكن يخطر في بال أحد، إبان السبعينيات والثمانينيات، 
أن هذا الزعيم »اإلرهابي« الذي أعلن حربًا شعواء على الصهيونية 
وعلى الشعب اليهودي سيقف ذات يوم إلى جانب رئيس حكومة 

إسرائيل ووزير خارجيتها ليتسلم جائزة نوبل للسالم... 
رمبا يكون عرفات قد غير جلده لكنه لم يغير ما في داخله.  فهو لم 
يتخل ولو للحظة عن تطلعه ورغبته في رؤية زوال الدولة اليهودية.  
الفلسطينيون بزعامته اعترفوا ظاهريًا ب� »حق إسرائيل بالعيش بسالم 
وجهة  ومن  الصهيوني،  تعريفها  قطعيًا  رفضوا  لكنهم   ،)5( وأم��ن« 
نظرهم فإنه ال يوجد، ولم يكن لليهود حق في وطن قومي يهودي 
في أرض إسرائيل.  وقد اضطر رابني للتخلي عن املطلب مبثل هذا 
االعتراف في اتفاقيات أوسلو واكتفى بتعهد عرفات بإلغاء البنود التي 
تنكر حق إسرائيل في الوجود، من امليثاق الوطني الفلسطيني، وهو ما 
لم يحدث قط )6(.  ولغاية اليوم  ميتنع املتحدثون الفلسطينيون- وحتى 
املعتدلون بينهم- عن التعبير عن تأييد حل »دولتني لشعبني«)7(.  وهم 

يدعون في أحسن األحوال إلى إقامة دولتني بني النهر والبحر، دولة 
مواطنيها«.   جميع  »دولة  أو  القومية«،  »ثنائية  وأخرى  فلسطينية، 
النزاع  ف��ي  ي��رى  ال��ذي  السائد  ال���رأي  خطأ  م��دى  تبني  احلقيقة  ه��ذه 
نظر  وف��ي  وح����دود.   أرض  على  ن��زاع��ًا  الفلسطيني  اإلس��رائ��ي��ل��ي- 
الفلسطينيني فإن املأساة احلقيقية لشعبهم ليست »االحتالل« في العام 
67 وإمنا العام 48، والذي أفضى إلى قيام إسرائيل وحول الكثيرين 
منهم إلى الجئني.  لهذا السبب فإنهم يرفضون بشدة التنازل عن حق 
العودة الذي يعني سحب األرض من حتت أقدام الكيان الصهيوني 

و«تصحيح الظلم التاريخي« الذي أحاق بهم. 
من ناحية عرفات- الذي عبر في هذا املوضوع عن إجماع واسع 
مجرد  أوس��ل��و  اتفاقيات  كانت  الفلسطينية-  الزعامة  صفوف  ف��ي 
منصة وثب إلى املرحلة التالية في الصراع ضد إسرائيل.  وكما هو 
معروف فإن املنظر العسكري كارل فون كالوزفيتش أكد أن »احلرب 
ما هي إال استمرار للسياسة، لكن بوسائل أخرى« )8(.  من وجهة 
نظر الفلسطينيني، كانت السياسة وما زالت استمرارًا للحرب بطرق 
أخ��رى.   وفي احملصلة فقد منح مسار أوسلو الدبلوماسي منظمة 
الغربية  الضفة  ف��ي  س��ي��ادي   شبه  ق��دم  موطئ  الفلسطينية  التحرير 
بتحقيقه  تأمل  املنظمة  تكن  لم  استراتيجي  إجناز  وهو  غزة،  وقطاع 
َر حتى  َب��رَّ لو أنها متسكت بطريق اإلره��اب فقط.  مثل هذا االجن��از 
القيام بخطوات تصاحليه جتاه العدو الصهيوني، بقي معظمها مجرد 
تصريحات.  »إن موطئ قدم فوق تراب فلسطني أكبر قيمة وأهمية 
في نظري ألف مرة من كلمات على ورق«- هذا ما صرح به عرفات 
نيسان  في  الفلسطيني  الوطني  املجلس  افتتاح  جلسة  في  بوضوح 
القابعة خلف هذه األقوال جيدًا فيصل  الفكرة  1996)9(.  وشرح 
شريكًا  واعتبر  معتدل  فلسطيني  زعيم  بسمعة  متتع  الذي  احلسيني، 
مرغوبًا في احلوار لدى أوساط اليسار اإلسرائيلي.  ففي مقابلة أدلى 
بها ملجلة »العربي« األسبوعية املصرية قبل فترة وجيزة من وفاته في 
أيار 2001، صرح احلسيني إن »هدفنا النهائي هو حترير كامل فلسطني 
التاريخية من النهر وحتى البحر«، وأقر أن اتفاقيات أوسلو كانت مبثابة 
»حصان طروادة«: إذ أنها استهدفت حمل إسرائيل والواليات املتحدة 

على فتح »أبوابهما احملصنة« أمام منظمة التحرير الفلسطينية )10(. 
تسخر  والتي  ال��وج��ه،  امل��زدوج��ة  اإلستراتيجيا  ه��ذه  أرضية  على 
الدبلوماسية في خدمة املعركة ضد الدولة اليهودية، ميكن فقط فهم 
ملاذا رفض عرفات ورجاله نبذ طريق العنف بعدما حصلوا على موطئ 
القدم املنشود في الضفة والقطاع.  وبداًل من استثمار كل جهودهم 
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على أرضية هذه اإلستراتيجيا املزدوجة الوجه، والتي تسخر الدبلوماسية في 
خدمة املعركة ضد الدولة اليهودية، ميكن فقط فهم ملاذا رفض عرفات ورجاله 
نبذ طريق العنف بعدما حصلوا على موطئ القدم املنشود في الضفة والقطاع.  
وبداًل من استثمار كل جهودهم في بناء الدولة، فضل الفلسطينيون أن يقيموا 

في املناطق التي سلمت لهم كيانًا إرهابيًا شبه منظم.

في بناء الدولة، فضل الفلسطينيون أن يقيموا في املناطق التي سلمت 
لهم كيانًا إرهابيًا شبه منظم.

في أيلول 2000، وبعد سنوات من الغليان الهادئ والصدامات 
شن    ،)11( للقادم  استعدادا  »التسخني«  ل�  استخدمت  التي  املتفرقة 
وبدأت  إسرائيل.   على  النطاق  واسع  دمويًا  هجومًا  الفلسطينيون 
هذه الهجمة، التي حظيت بالتسمية املضللة »انتفاضة األقصى«، في 
الظاهر، كاحتجاج شعبي على زيارة أريئيل شارون ل� »جبل الهيكل« 
)احلرم القدسي الشريف(، لكنها كانت فعليا خطوة مدروسة خطط 
لها قبل ذلك بوقت طويل )12(.  فالسبب احلقيقي الندالعها يكمن في 
قمة كامب ديفيد في متوز 2000، والتي قدم خاللها رئيس حكومة 
إسرائيل وقتئٍذ، إيهود باراك، مقترحات سخية جدًا للفلسطينيني، 
من  املئة  في  بتسعني  مساحتها  تقدر  منطقة  على  دولة  إقامة  وتشمل 
في  عربية  أحياء  نقل  إلى  إضافة  غزة،  قطاع  وكامل  الغربية  الضفة 
القدس الشرقية لسيادة فلسطينية، وكل ذلك من منطلق االستعداد ل� 

»إنهاء النزاع بثمن مؤلم« حسب قول باراك )13(.  
لكن عرفات رفض هذه املقترحات ألنه لم يكن يرغب في مثل هذه 
النهاية للنزاع فهو لم يكن معنيا أبدًا بحل يستند إلى دولتني قوميتني 
تعيشان بسالم جنبًا إلى جنب، وعندما كان يتعني عليه مد يده ملصاحلة 
جريئة ُزعم أنها ستضع حدًا للنزاع، آثر العودة إلى طرقه القدمية )14(.  
وكان انسحاب اجليش اإلسرائيلي من لبنان قبل شهر واحد من قمة 
كامب ديفيد، قد عزز ثقة عرفات بإمكانية كسر إرادة اإلسرائيليني عن 
طريق استخدام القوة.  من هنا فإن زيارة شارون ل� »احلرم الشريف« 
وفرت له فقط الذريعة لشن احلرب الشعبية »البطولية« التي حلم بها 

فترة طويلة كما يبدو. )15( 

اإلطفاء  رج��ل  طاقية  طاقتني،  عرفات  لبس  »االنتفاضة«  ط��وال 
الرجل  فيه  يرون  كثيرون  ظل  جهة،  فمن  احلريق.   مشعل  وطاقية 
إخمادها  دون  من  لكن  النيران،  ألسنة  خفض  على  القادر  الوحيد 
ك��ل��ي��ًا.  م��ن جهة أخ���رى، وب��ع��ي��دًا ع��ن امل��اي��ك��روف��ون��ات وع��دس��ات 
كاميرات التلفزيون، واصل دون توقف صب الزيت على النار )16(.  
لتنفيذ هجمات،  أوامر صريحة  توزيع  إلى  لم يكن عرفات مدعوا 
)17(.  وقد كان  بأمره عرفوا جيدًا ما يدور في خلده  فكل املؤمترين 
ثمة دالئل وشواهد كثيرة على ذلك، فالوثائق التي ضبطها اجليش 
اإلسرائيلي في أثناء عملية »السور الواقي« في مدن الضفة الغربية في 
شهري نيسان وأيار 2002 كشفت على مرأى اجلميع الدعم املالي 
الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية لنشطاء التنظيم و«كتائب شهداء 
األقصى«)18(.  ولم يتردد الرئيس في استخدام أموال الدول املانحة 

للسلطة لهذا الغرض )19(. 
وانتخاب محمود  الثاني 2004  تشرين  في  وفاة عرفات  أن  غير 
عباس )أبو مازن( ملنصب رئيس السلطة في التاسع من كانون الثاني 
2005، أتاحا للقيادة الفلسطينية الفرصة لتغيير طريقها.  وفي احلقيقة 
لم يكن أبو مازن يرغب في إذكاء نار احلريق الذي أشعله عرفات.  
وعلى الرغم من أنه لم يحد قيد أمنلة عن املوقف الفلسطيني التقليدي، 
مازن  أبو  أدرك  فقد  ذاتها،  حد  في  اليهودية  الدولة  لفكرة  الرافض 
جيدًا أن تصعيد املواجهة العنيفة مع إسرائيل ُينزل كارثة بالفلسطينيني 
ودعا إلى استبدال الكفاح املسلح باجلهد ل� »بناء الوطن«  )20(. غير 
أن الرئيس  اجلديد لم يكن مستعدًا للمجازفة بدفع الثمن الشخصي 
املترتب على مواجهة حركة »حماس«.  وقد لوح باستمرار بضعف 
نظامه بغية تبرير سلوكه ملقيا الكرة في ملعب إسرائيل التي طالبها 
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مرارًا ب� »مسايرته«.  وفي النهاية انقلب الضعف الذي اختبأوا وراءه، 
إلى واقع كئيب: فالعفن الذي تفشى في السلطة وانحسار قوة حركة 
»فتح« أّشرا للمتدينني )اإلسالميني( املتعصبني بأن الساعة أزفت ألخذ 
الزمام في أيديهم.  وحول فوز أعضاء »حماس« في انتخابات املجلس 
التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني 2006 وسيطرتهم املسلحة 
على قطاع غزة في حزيران 2007 أبو مازن من رئيس دولة عتيدة إلى 

شخص يحكم مجموعة من مباني املكاتب.
إن الذي ميلي األجندة الفلسطينية اليوم، بدرجة متزايدة، هي حركة 
»حماس« التي أكملت مهمة عرفات في دفن عملية أوسلو.  غير أن 
التيار اجلهادي اإلسالمي ال يخفي نواياه وأهدافه خلف خطاب ناعم 
موجه إلى آذان غربية، بل يعلن على رؤوس األشهاد عن نيته محو 
مبوجب  تسوية  أية  ب��ازدراء  ويرفض  اخلريطة،  من  اليهودية  الدولة 
»السالم مقابل األرض«.  فأيديولوجيا »حماس« ترفض أية إمكانية 
اإلقليمية.   التسوية  من  أس��اس  على  الشعبني  بني  تاريخية  ملصاحلة 
قد يوافق اإلسالميون املتطرفون من حني إلى آخر على »هدنة« في 
هي  ه��ذه  لكن  غ��زة(  قطاع  )ف��ي  »التهدئة«  ن��وع  من  العنيف  النضال 
متهيدًا  الصفوف  تنظيم  إع��ادة  هدفها  تكتيكية  »استراحات«  مجرد 

ملواصلة القتال.. ووّلد تعاظم قوة هؤالء املتعصبني، بتشجيع ودعم 
من »حزب الله« وسورية وإيران، إحساسًا بالعجز حتى لدى أكثر 
املتفائلني في »معسكر السالم« اإلسرائيلي.  وفي الواقع فإن انزالق 
املجتمع الفلسطيني إلى ُمنحدر »اجلهاد« حتى الهاوية- وهي سيرورة 
تتحمل »فتح« مسؤوليتها بدرجة ال تقل عن »حماس«- يبدو اليوم 
مبثابة سيناريو شبه حتمي.  لم يبق إذن سوى التساؤل: هل ما زالت 
تتوفر في هذا املجتمع )الفلسطيني( املثخن قوى وطاقات قادرة على 

الفرملة قبل فوات األوان، لصاحله وصاحلنا جميعًا؟!

)3(

فالزعامة  مشجعة.   ليست  العامة  الصورة  أن  اإلق��رار  من  بّد  ال 
الفلسطينية لم تتسبب فقط بخيبة أمل قاسية لإلسرائيليني الذين توقعوا 
منها أن تنبذ طريق اإلرهاب، بل جلبت أيضًا كارثة على أبناء شعبها 

ودمرت، بصورة منهجية تقريبًا، املجتمع الفلسطيني.
السلطة   « ب���  املسمى  املستمر  الفشل  خ��ط��ورة  ك��ام��ل  فهم  وبغية 
الفلسطينية« يجدر التذكير بأن هذه الهيئة )السلطة( تلقت منذ اتفاقيات 

ياسر عرفات واسحق رابني: مصافحة تاريخية
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املعطيات احلديثة عن الوضع االقتصادي للسكان الفلسطينيني تشكل خير 
فقبل  والتطرف.   الفساد  بني  املدمر  للتضافر  الوخيمة  النتائج  على  شاهد 
اندالع »احلرب الفلسطينية« ضد إسرائيل في أيلول 2000، بلغت نسبة البطالة 
في مناطق السلطة نحو 10%.  في العام 2007 وصلت هذه النسبة إلى %23.  
ومن أجل مواجهة املشكلة حتولت السلطة إلى مقاول )رب عمل( على نطاق 
واسع، وهي حقيقة ساهمت في تضخم اإلنفاق العام وأدت إلى عجز هائل في 
امليزانية. جنبًا إلى جنب هبط الدخل املتوسط للفرد بنسبة 40% مقارنة مع 

الرقم القياسي الذي وصل إليه متوسط دخل الفرد في العام 1999.

أوسلو مساعدات دولية بحجم لم تعرفه أية دولة أو منظمة منذ احلرب 
العاملية الثانية )مقارنة مع حجم السكان بطبيعة احلال( – )21(.  ففي 
سنوات 1994-2000 بلغت قيمة هذه املساعدات نصف مليار دوالر 
في السنة تقريبًا.  وبعد اندالع حرب اإلرهاب الفلسطينية )االنتفاضة 
الثانية( حصلت السلطة بني عامي 2001 و2004 على مساعدات 
بقيمة مليار دوالر تقريبًا في السنة باملعدل، ذهب اجلزء األعظم  منها 
مباشرة للبيروقراطية الفلسطينية وألجهزة األمن املتضخمة )22(.  وقد 
ازداد هذا املبلغ تدريجيًا منذ وفاة عرفات، على الرغم من التوقف 
فوز  أعقاب  في  للفلسطينيني  املساعدات  أم��وال  ضخ  عن  اجلزئي 
»حماس« في انتخابات املجلس التشريعي مطلع 2006. )23(  وأكثر 
من ذلك، في كانون األول 2007 تقرر في مؤمتر الدول املانحة في 
باريس حتول مساعدات بقيمة تزيد عن )7( مليارات دوالر للسلطة 

الفلسطينية خالل سنوات 2010-2008. )24(
ال ميكن للفلسطينيني إذن أن يشكوا من عدم سخاء العالم حيال 
محنتهم، ولكن من حقهم بالتأكيد أن يتساءلوا أين ذهب قسم كبير 
لم  ومل��اذا  السنوات،  امتداد  على  عليهم  أغدقت  التي  األق��وال  من 
املجتمع  سخاء  ثمار  من  بنصيب  احملنة  تعاني  التي  اجلماهير  حتظ 

الدولي؟!
إذا كان الفساد قد جبى ثمنًا باهظًا من االقتصاد الفلسطيني، فقد 
أحلق اإلرهاب به اخلراب.  فموجات الهجمات التي تعرضت لها 
إسرائيل أجبرتها على فرض حصار وإغالق على مناطق السلطة من 
حني إلى آخر، وتقييد حرية تنقل الفلسطينيني عن طريق إقامة حواجز 
في الضفة وقطاع غزة.  هذه اإلجراءات، التي كانت ضرورة  أمنية 
مشروعة، حكمت على االقتصاد الفلسطيني باملوت البطيء، إذ فقد 

عشرات آالف الفلسطينيني مصدر رزقهم ألنهم لم يكونوا يستطيعون 
املتاجرة مع إسرائيل بصورة حرة أو العمل داخل حدودها )25(. 

الفلسطينيني  للسكان  االقتصادي  الوضع  عن  احلديثة  املعطيات 
الفساد  بني  املدمر  للتضافر  الوخيمة  النتائج  تشكل خير شاهد على 
والتطرف.  فقبل اندالع »احلرب الفلسطينية« ضد إسرائيل في أيلول 
2000، بلغت نسبة البطالة في مناطق السلطة نحو 10%.  في العام 
2007 وصلت هذه النسبة إلى 23%.  ومن أجل مواجهة املشكلة 
وهي  واس��ع،  نطاق  على  عمل(  )رب  مقاول  إل��ى  السلطة  حتولت 
حقيقة ساهمت في تضخم اإلنفاق العام وأدت إلى عجز هائل في 
امليزانية)26(. جنبًا إلى جنب هبط الدخل املتوسط للفرد بنسبة %40 
مقارنة مع الرقم القياسي الذي وصل إليه متوسط دخل الفرد في العام 
1999.  وتعتبر ظروف حياة الفلسطينيني حتت سلطة »حماس« في 
قطاع غزة أشد خطورة ومأساوية.  فالنشاطات الصناعية في القطاع 
العمل هناك  قرابة 33% من قوة  أن  تقريبًا، كما  تامة  ُشلت بصورة 
الذين  الغزيني  نسبة  ارتفعت  كذلك  العمل.   عن  عاطلة  أصبحت 
يعيشون في فقر مدقع )27(. بشكل مستمر من 6ر21% في العام 1998 
إلى 35% في العام 2006، وإذا استثنينا من املعادلة املساعدات املالية 

وتوزيع املواد الغذائية، فإن هذه النسبة تصل عمليًا إلى %67 )28(.
فضال عن تراجع األمن االقتصادي لسكان مناطق السلطة، فقد 
شهد أمنهم الشخصي أيضًا تدهورًا مطردًا.  ومع أن وضعهم على 
هذا الصعيد لم يكن جيدًا أصاًل، إال أن سياسة األمن الداخلي التي 
اتبعها عرفات، تبرهن بوضوح إلى أي حد كان بعيدًا عن أي جهد 
السلطة  قيام  فمع  ومتطورة.   مستقرة   أمنية  هيئات  إلقامة  حقيقي 
الفلسطينية، ومبوجب ما نصت عليه اتفاقية القاهرة املوقعة في 4 أيار 
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1994 أقام عرفات ما ال يقل عن دزينة أجهزة كان الهدف منها، نظريًا 
على األقل، االضطالع مبهام حفظ األمن- االستخباري.  مجاالت 
مسؤولية هذه القوات، التي بلغ تعدادها في العام 2000 أكثر من 
تسبب  ال��ذي  األم��ر  بوضوح،  تتحدد  لم    ،)29( ألف عنصر  أربعني 
امتنعت  بينها عالوة على ذلك فقد  في بعض األحيان بتصادم فيما 
أجهزة  األمن الفلسطينية عن املطالبة لنفسها باحتكار حيازة السالح 
واستخدامه في مناطق السلطة، ومن هنا واصلت ميلشيات التنظيم 
)فتح( و«حماس« و«اجلهاد اإلسالمي« ومنظمات إرهابية أخرى، 
مثل »جلان املقاومة الشعبية«، واجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية، 

االحتفاظ بوسائل قتالية وجهتها مرارًا ضد اإلسرائيليني )30(. 
وقد سعى عرفات كما يبدو، من خالل إقامته لكل هذه األجهزة 
وامتناعه عن توحيدها في إطار واحد منظم، إلى اإلبقاء على هيمنته 
بطريقة »فرق تسد«، ولكبح مرشحني محتملني للزعامة. إضافة إلى 
ذلك، فبفضل هذه الفوضى املقصودة أبقى عرفات أجهزة السلطة في 
وضع غير واضح، ميكن وصفه باملرحلة االنتقالية بني النظام وعدم 
إلى  بسهولة  يتحول  أن  فلسطيني  فيه لشرطي  النظام، والذي ميكن 

إرهابي والعكس صحيح.
هذا الوضع الشاذ خدم جيدًا رؤية عرفات، وكذلك أيضًا تكوين 
الفلسطينية  السلطة  على  أيضا  حكم  )الوضع(  أنه  غير  شخصيته، 
فأمام بصر  والطاقات.   القوى  تبعثر  تدريجيا في حالة من  بالغرق 
مرؤوسوهم  ك��ان  فيما  األمنية،  األج��ه��زة  رؤس���اء  تشاجر  الرئيس 
ينشغلون في تشكيلة منوعة من النشاطات ال يتطابق معها مصطلح 

»حفظ النظام« و»العمل الشرطي« إال في حاالت متباعدة )31(. 
تبددت  الفلسطينية  األم��ن  أجهزة  هيبة  بقية  أن  في  إذن  عجب  ال 
أواخر عهد  في  الفلسطينيني واإلسرائيليني على حد سواء  نظر  في 
عرفات وبعد وفاته.  وسيطرت حماس دون صعوبة تذكر على قطاع 
غزة فطردت من الشوارع قوات »احلرس الرئاسي« و»ألمن الوقائي« 
سوية مع املوالني ل�»فتح«.  على اجلانب اآلخر، عم التسيب والفوضى 
التي أضحت حتت رحمة  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  املدن  في 
أفراد  وحتى  التنظيم  أعضاء  من  ومعظمهم  املسلحني«،  »عصابات 
»العصابات«  فيها كما يحلو لهم.  هذه  يتصرفون  شرطة سابقني، 
ال تأمتر بإمرة السلطة، بل يتحدد والؤها بصورة عامة على أساس 
شخصي، سياسي أو عشائري، وهي تنتمي بشكل واهن جدًا فقط، 
بناء على متاثلها التقليدي مع حركة »فتح« والعداء حلركة »حماس«، 

إلى معسكر أبو مازن.

عدم  فهو  امل��زري��ة،  احلالة  ه��ذه  لكل  ما  إيجابي  بعد  ثمة  ك��ان  إذا 
خضوع الفلسطينيني حلكم استبدادي مظلم بالصيغة املألوفة في دول 
عربية أخرى، لكنهم من جهة ثانية لم ينجحوا في إقامة دميقراطية 
التقدمية  السلطة  مزايا  بكل  نظام عرفات  متتع  ال��ورق  فاعلة.  على 
السلطات  بني  فصل  الرئيس،  ملنصب  مباشرة  انتخابات  واملتنورة: 
الثالث )التنفيذية والتشريعية والقضائية(، سيطرة املستوى املدني على 
القوات املسلحة، ونوع من الدستور املؤقت وهو »القانون األساس« 

الذي وضع موضع التطبيق في أيار 2002. )32(  
لكن التصريحات شيء والواقع شيء آخر.  فعلى الرغم من أن 
عرفات لم يتصرف كديكتاتور  مطلق الصالحية من نوع حافظ األسد 
وصدام حسني إال أن منط زعامته كان مركزيًا واستبداديًا للغاية. غير 
ضد  والنقد  االحتجاج  من  موجات  ظهور  دون  يحل  لم  ذل��ك  أن 
السلطة، والتي أخذت تشتد وسط انخراط عناصر متزايدة فيها من 
األوس��اط مظاهر  واملناصب، حيث شجبت هذه  الشرائح  مختلف 

الفساد )33(. 
هذه األوضاع والتوجهات هي التي منحت »حماس«، أكثر من أي 
سبب آخر، إمكان الفوز على »فتح« في انتخابات املجلس التشريعي 
في كانون الثاني 2006، إذ لم يكن ذلك في احملصلة األيديولوجيا 
املؤسسة، والذي  العميق من عفن وفساد  الدينية، وإمنا االشمئزاز 

حول احلركة األصولية إلى قوة متصدرة في السياسة الفلسطينية.
إن النظام املنشغل دون توقف في الدفاع عن شرعيته يحاول في 
الكثير من األحيان توجيه غضب اجلمهور إلى عدو خارجي، وقد 
األكثر  الفترة  في  بالطبع عدو كهذا.  فحتى  الفلسطينيني  لدى  كان 
»هدوءا« في عالقات السلطة مع الدولة اليهودية، قبل أيلول 2000، 
انهمكت وسائل اإلعالم الفلسطينية في حتريض مستمر ضد إسرائيل، 
واتهم »النظام الصهيوني« بكل ظلم ممكن، حقيقيا كان أم وهميًا، 
وصور كتجسيد للشر على وجه األرض، وراكم التلفزيون والراديو 
»ساعات  من  محترمة  كمية  الفلسطينية  السلطة  لسيطرة  اخلاضعان 
الدعاية  الفلسطينية عن ممارسة  الكراهية«. كما لم تتورع الصحف 
أسلوب  على  السافرة  األمثلة  أحد  وجند   .)34( املسمومة  الالسامية 
اآلون��ة األخ��ي��رة.  ففي متوز 2008 نشرت  فرية من  التحريض في 
باسم  الناطقة  الرسمية  الصحيفة  وهي  اجل��دي��دة«،  »احلياة  صحيفة 
السلطة، خبرًا مفاده أن »قوات االحتالل« جتري جتارب طبية وحشية 
الفلسطينيني احملتجزين لديها، وأن »بعض األسرى  املعتقلني  على 
فقدوا بصرهم وحواسهم، والبعض يعانون من عقم وعدم قدرة على 
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إن التحريض املعادي إلسرائيل والالسامية في وسائل اإلعالم الفلسطينية هما 
ظاهرة مثيرة لالستفزاز، لكن الظاهرة املقلقة أكثر هي تلك املوجودة في جهاز 
التعليم الفلسطيني.   فكتب التعليم التي وزعت في املدارس الفلسطينية خالل 
الـ 15 عامًا األخيرة، حتت إشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبتشجيع 
وتشجيع  إلسرائيل  والكراهية  املسموم  والتحريض  باالفتراءات  حتفل  منها، 
العنف ضد اليهود.  وعوضًا عن التربية بروح التسوية واالعتراف املتبادل وروح 
اتفاقيات أوسلو، حتض  هذه النصوص التعليمية على »اجلهاد« ضد الكيان 

الصهيوني بكل الوسائل املتاحة، ومن ضمنها »االستشهاد«

إجناب األوالد« وفقًا ملا ذكرته الصحيفة املؤمترة بأوامر أبو مازن، الذي 
هو نفسه ينكر الكارثة ) احملرقة النازية(- )35(.  

اإلعالم  وسائل  في  والالسامية  إلسرائيل  املعادي  التحريض  إن 
أكثر  املقلقة  الظاهرة  لكن  مثيرة لالستفزاز،  الفلسطينية هما ظاهرة 
التعليم  فكتب  الفلسطيني.    التعليم  جهاز  في  املوجودة  تلك  هي 
األخيرة،  عامًا   15 ال�  خالل  الفلسطينية  امل��دارس  في  وزع��ت  التي 
منها،  وبتشجيع  الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارة  إش��راف  حتت 
حتفل باالفتراءات والتحريض املسموم والكراهية إلسرائيل وتشجيع 
التربية بروح التسوية واالعتراف  العنف ضد اليهود.  وعوضًا عن 
التعليمية  النصوص  ه��ذه  حت��ض   أوسلو،  اتفاقيات  وروح  املتبادل 
ومن  املتاحة،  الوسائل  بكل  الصهيوني  الكيان  ضد  »اجلهاد«  على 
ضمنها »االستشهاد« )36(.  كذلك فإن كتب التعليم التي ُتدرس اليوم 
في مناطق السلطة الفلسطينية- ليس في قطاع غزة اخلاضع لسيطرة 
حتكمها  والتي  الغربية  الضفة  والسامرة«/  »يهودا  في  بل  »حماس« 
وتصف  إسرائيل  وج��ود  حق  ترفض  أكثر-  معتدلة  عناصر  ظاهريًا 
إقامتها كجرمية كولونيالية و«كارثة ال مثيل لها في التاريخ«، إضافة 
إلى ذلك فإنها تصف النزاع مع الدولة اليهودية كصراع ديني هدفه 
حترير التراب اإلسالمي من عالم الكفار.  غني عن القول إن تعليما 
من هذا الطراز ال يبقي أي أمل باملصاحلة بني الشعبني، ناهيكم عن 

السالم على أساس تسوية إقليمية )37(. 
أيضًا  ومعها  ال��دام��ي��ة  ال��ن��زاع  دوام���ة  الفلسطينيون  يكرس  هكذا 
من  حرمتهم  أس��وأ  إل��ى  س��يء  م��ن  قادتهم  التي  فالزعامة  بؤسهم. 
فرصة حتقيق حلمهم باالستقالل والرخاء.  وعوضًا عن االنشغال 
في بناء الدولة، غرق الفلسطينيون في مستنقع من العنف والفساد.  

عوضًا عن التخلي عن طريق اإلرهاب، اختاروا تصعيد نضالهم ضد 
إسرائيل وغرقوا في دوامة من التدمير الذاتي.  إن املجتمع الفلسطيني 
قطاع  في  املتعصبة  اإلسالمية  والسلطة  املشلولة  السلطة  بني  املمزق 
غزة، بني »فتح الند« و«حماستان«، مير اآلن في واحدة من مراحل 
االنحدار في تاريخه.  وإن تركه هناك غارقًا في أمله وغضبه يشكل 
وصفة لكارثة، سواء بالنسبة للفلسطينيني أم بالنسبة جليرانهم.  وإذا  
كانت إسرائيل ترغب في االستقرار فإن في إمكانها بل ويجب عليها 

أن تفعل شيئًا ما في هذا اخلصوص.

)4(

لقد فشلت نظرية أوسلو نظرًا ألنها وضعت العربة أمام احلصان: 
الفلسطينيون حصلوا على إجنازات سياسية رغم أنهم لم يبرهنوا أن 
في مقدورهم- أو حتى في نيتهم- خلق واقع من النظام واالستقرار 
في املناطق التي نقلت إلى سيطرتهم.  صحيح أن إسرائيل طالبت 
دون توقف السلطة بالوفاء بتعهداتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة حلل 
حقيقة  لكن  والقطاع،  الضفة  في  لإلرهاب  التحتية  البنى  وتفكيك 
أن هذه املطالب لم ُتستجب، ألسباب مختلفة، لم متنع السياسيني 
فلسطينيني  دبلوماسية مع ممثلني  اإلسرائيليني من إجراء مفاوضات 
حول طابع »التسوية الدائمة«.  هذه االنكفاءة املتواصلة )في املوقف 
الثاني  تشرين  في  أنابوليس  مؤمتر  في  ذروتها  بلغت  اإلسرائيلي( 
2007، والذي أعلن فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون عن تطلعهم  
للتوصل إلى اتفاق نهائي حتى نهاية العام 2008، على الرغم من 
مركز  في  إيجار  ولو عقد  اآلن عن فرض  م��ازن عاجز حتى  أبو  أن 
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بغية إخراج اإلستراتيجيا املقترحة هنا إلى حيز الوجود ال حاجة إلى إعادة 
إخالء  إلى  أو حتى  السابقة ألوسلو،  الفترة  إلى  الــوراء،  إلى  الساعة  عقارب 
»غوش قطيف«، فهذا األمر غير ممكن، بل وغير مرغوب.  االنفصال املتسرع 
عن  قطاع غزة، على سبيل املثال، لم يكن خطوة إستراتيجية حكيمة، على 
األقل، لكن طاملا أنها متت فال بد من استكمالها، باإللغاء التدريجي لتبعية 
السكان احملليني للبضائع واخلدمات اإلسرائيلية والسماح ملصر بفتح منفذ 

أمام الغزيني إلى العالم.  

مدينة غزة.
على  تهافتًا  اإلسرائيليون  السياسيون  يبدي  مل��اذا  فهم  باإلمكان 
التحليق فوق سحب »العملية السياسية« بداًل من الغوص في وحل 
الواقع على األرض. فاللغة املتفائلة خلطاب أوسلو، التي حلقت على 
ارتفاعات عالية في التسعينيات، ما زالت تترك سحرها على جمهور 
إسرائيلي كبير.  ومع ذلك فإن معاجلة جذرية للمشكالت التي أشرنا 
إليها، ولأمراض والرواسب التي تعيق أية محاولة للتفاهم والتعايش 
بني القوميات املتجاورة، تتطلب، كما أسلفنا تغييرًا في اإلستراتيجيا.  
وإذا كانت إسرائيل تريد تفادي أخطاء املاضي فإن عليها أن تنتهج نهجًا 
جديدًا، أكثر تبصرًا ويقظة، في سياستها جتاه الفلسطينيني.  ومثل 
هذا النهج ينبغي أن يركز على معاجلة جذرية » من أسفل إلى أعلى«، 
دقيقة  براغماتية  معاجلة  الفلسطينيني،  واملجتمع  السلطة  ألم��راض 
وصبورة، عوضًا عن السعي إلى حل سياسي، وذلك بعيدًا عن هالة 
أوسلو التي حاولت أن حتل، بضربة واحدة »من أعلى إلى أسفل«، 
العقدة في عالقات الشعبني.  فالنزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني ال ميكن 
معاجلته بواسطة وصفه سحرية، بل يجدر النظر إليه كمشكلة مزمنة 
حتتاج إلى معاجلة طويلة.  إن فرص معاجلة كهذه تعتبر أفضل حاليًا مما 
كانت عليه في املاضي، وذلك بحكم حقيقة أن العامل الرئيس الذي 
أعاق هذه املعاجلة- ياسر عرفات- رحل عن العالم، ويدرك كثيرون 

من الفلسطينيني اآلن أنه لم تبق لهم خيارات أخرى.
بغية إخراج اإلستراتيجيا املقترحة هنا إلى حيز الوجود ال حاجة 
إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى الفترة السابقة ألوسلو، 
أو حتى إلى إخالء »غوش قطيف«، فهذا األمر غير ممكن، بل وغير 
مرغوب.  االنفصال املتسرع عن  قطاع غزة، على سبيل املثال، لم 

يكن خطوة إستراتيجية حكيمة، على األقل، لكن طاملا أنها متت فال 
بد من استكمالها، باإللغاء التدريجي لتبعية السكان احملليني للبضائع 
إلى  الغزيني  أمام  منفذ  بفتح  ملصر  والسماح  اإلسرائيلية  واخلدمات 
العالم.  مع ذلك ليس في مقدور اإلسرائيليني حتى اآلن تبرئة ذمتهم 
مما يحصل في جنني ونابلس ورام الله، التي تقع على مسافة بضعة 
كيلومترات من األراضي اإلسرائيلية.  إذن يتعني عليهم أن يعملوا 
بطرق مباشرة وغير مباشرة من أجل تشجيع الفلسطينيني على تنفيذ 
اإلصالحات الضرورية وأن يقدموا لهم العون واملساعدة إذا ما دعت 

احلاجة إلى ذلك )38(.  
إن التحدي الرئيس الذي تقف أمامه زعامة السلطة اآلن هو انتشال 
السكان الفلسطينيني من الضائقة االقتصادية الصعبة التي يعانون منها.  
ورغم أن إجنازات السلطة في هذا املجال ليست الفتة حتى اآلن، إال 
أنها تسير كما يبدو في الوجهة الصحيحة.  فرئيس الوزراء من طرف 
أبو مازن، سالم فياض، هو رجل اقتصاد يتمتع بسمعة عاملية، أظهر 
وتصديه  وقوفه  في  باإلشادة،  حريان  وشجاعة  استقامة  اآلن  حتى 
ملظاهر الفساد والتطرف في املجتمع الفلسطيني )39(.  وأكد فياض، 
وهذه مسألة مهمة جدًا، أن االقتصاد الفلسطيني سيرتكز أكثر فأكثر 
على القطاع اخلاص، وذلك في محاولة خللق الظروف املالئمة لتطور 

اقتصاد سوق على الطراز الغربي. 
ال ش��ك ف��ي أن ذل���ك ي��ش��ك��ل إع����الن ن��واي��ا م��ش��ج��ع��ًا، رغ���م أن 
في  للمالية  وزي���رًا  ك��ان  عندما  فياض  إليها  ب��ادر  التي  اإلص��الح��ات 
السلطة، في سنوات 2002-2005، حققت جناحًا جزئيًا للغاية.  
إن إلسرائيل مصلحة جلية في جناح خطة فياض، وال سيما في ترميم 
الطبقة املتوسطة الفلسطينية، فالتاريخ يدل على أن هذه الطبقة ليست 
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فقط محركة للنمو االقتصادي، وإمنا أيضًا لسيرورات بناء مجتمع 
خالل  من  املوضوع  هذا  في  تساعد  أن  إسرائيل  باستطاعة  مدني.  
إزالة العوائق من طريق األعمال )املشاريع(  الصغيرة واملتوسطة التي 
بني مستثمرين  تعاقدات  دفع  في  بقائها ، وكذلك  أجل  تكافح من 
أجانب ومستثمرين محليني معنيني باالستثمار في تصنيع االقتصاد 
الفلسطيني.  مثل هذه املبادرة، التي نأمل أن تكثر أمثالها، جتلت في 
أيار 2008 والذي  العربي في  اليهودي-  املال  إقامة صندوق رأس 
يهدف إلى دعم صناعة التقنية العالية الفلسطينية.  وإذا ما كتب لهذا 
الصندوق- األول من نوعه في العالم العربي- النجاح فإنه سيعطي 
أماًل جديدًا آلالف الشبان الفلسطينيني من ذوي التعليم التكنولوجي، 

الذين واجهوا صعوبة حتى اآلن في إيجاد عمل مالئم ملؤهالتهم.
الشعبني،  بني  العالقات  يفيد  أن  ميكن  االقتصادي  التعاون  إن 
لكن من الواضح أن رافعة التأثير الرئيسية إلسرائيل على االقتصاد 
الفلسطيني هي سيطرتها على احلواجز واملعابر احلدودية.  من هنا 
فإن إتباع تسهيالت مقيدة حلرية تنقل السكان الفلسطينيني سيكون 
والسامرة«.   »يهودا  في  احلياة  ظ��روف  على  إيجابي  ف��وري  تأثير  له 
نهائيًا  تزيل جميع احلواجز واالمتناع  أن  إمكان  ليس في  أنه  بديهي 
نفسها  على  ستجلب  ذل��ك  فعلت  إذا  ألنها  إغ��الق��ات،  ف��رض  من 
موجات أخرى من إرهاب االنتحاريني.  لكن في إمكانها أن تزيل 
بعض العوائق التي تضعها على طريق جتار وعمال فلسطينيني، وأن 
توسع وتطور احلواجز املقامة في مناطق رئيسية جتري فيها حركة مرور 
نشطة لقوة العمل والبضائع )40(، وأن تلني ) أو تنظم  على األقل( 
قائمة املعايير التي تسمح مبوجبها مبثل هذا املرور والتنقل.  وجميع 
هذه اخلطوات تستدعي حذرًا شديدًا ومراقبة إسرائيلية صارمة لسلوك 
اجلانب الفلسطيني، كما ويتعني على إسرائيل أن تبني للفلسطينيني أن 
تخفيف القيود على تنقلهم في مناطق السلطة وخارجها مرهون إلى 

حد كبير مبساهمتهم الفاعلة في حتييد التهديد ألمنها.
بغية القيام بهذا املهمة بنجاعة، يتعني على الفلسطينيني أن يواصلوا 
بجهد مضاعف عملية إعادة تنظيم أجهزة أمن السلطة، التي شرعوا 
فيها قبل فترة من الوقت.  وكان أبو مازن قد أعلن في العام 2005 
عن توحيد قوات األمن املختلفة في ثالثة أجهزة، األمن الوطني، 
الداخلي  األم��ن  جهاز  املدنية،  واحلماية  األم��ن  حفظ  عن  املسؤول 
اإلصالح  هذا  االستخبارات.   وجهاز  اإلحباط،  بأنشطة  املكلف 
الضروري اصطدم مبصاعب جمة، خاصة في ضوء معارضة قسم 
من األجهزة القائمة للتغييرات املقترحة ورفض مجموعات مسلحة 

نزع أسلحتها )41(.  مع ذلك وبفضل التعاون مع الواليات املتحدة 
عاتقها  أخ��ذت على  وال��ت��ي  واألردن،  وك��ن��دا  األوروب����ي  واالحت���اد 
متويل قوات األمن الفلسطينية وتدريبها، فقد سجلت هذه القوات 
)األجهزة( لصاحلها عدة إجنازات تنفيذية خالل األشهر األخيرة، من 
ضمن ذلك إعادة انتشارها في مدينتي جنني ونابلس واعتقالها نشطاء 
حركة »حماس« وإغالق مؤسسات محسوبة على املنظمات اإلسالمية 
الراديكالية وإعادة درجة من األمن واألمان إلى الشوارع)42(.   ورغم 
أن نشاطها لم يكن خاليًا من الثغرات، كما ورغم أنه ما زال من املبكر 
التكهن بنتائج هذا النشاط على املدى البعيد، إال أنه يدل على األقل 
على اجلدية التي تتعاطى فيها اآلن السلطة مع فرض القانون والنظام 

في املناطق اخلاضعة لسيطرتها.
لقد لعبت إسرائيل وما زالت تلعب دورًا حاسمًا في دفع السلطة 
لن  بدونها  والتي  واح��د«  واح��د، سالح  »قانون  انتهاج سياسة  إلى 
ينهض املجتمع الفلسطيني ولن ينعم مواطنو الدولة اليهودية بالهدوء.  
وقد جتاوبت الهيئة األمنية اإلسرائيلية حتى اآلن مع طلبات السلطة 
والدول التي هبت ملساعدتها وسمحت لقوات أمن فلسطينية بالتوجه 
للتدريب في األردن ومن ثم العودة إلى الضفة الغربية )43(. كذلك 
سمحت بتسليح هذه القوات بالبنادق والسيارات العسكرية والدروع 
الواقية)44(.  وهي مخاطرة محسوبة، لكن يبدو أنه ال مفر منها .  ففي 
متوز 2007 اتخذت إسرائيل خطوة جريئة ومثيرة للجدل حني أعلنت 
التنظيم  أعضاء  من  مطلوبًا   180 نحو  مالحقة  لوقف  مستعدة  أنها 
وكتائب شهداء األقصى، شرط أن يسلم هؤالء أسلحتهم إلى أجهزة 
األمن الفلسطينية وأن يتعهدوا بعدم العودة إلى النشاط اإلرهابي)45(.  
هذه التسوية حققت حتى اآلن جناحًا جزئيا، ولم يبق سوى رؤية ما 
إذا كان هذا االتفاق يشق الطريق نحو احلد بصورة ملموسة من عدد 

الفلسطينيني الذين توجد بحوزتهم أسلحة غير شرعية.
غير أن اإلصالح األمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية ال ميكن 
استنفاده فقط عن طريق التطبيق الناجع للقانون والنظام، وإمنا يجب 
أن يشمل أيضًا شحذ الهمم في مجال محاربة اإلرهاب.  لهذا الغرض 
في  ملموسة  تنفيذية  قدرة  تطور  أن  السلطة  أمن  أجهزة  على  يتعني 
مجال جمع املعلومات اإلستخبارية، وهي قدرة ما زالت األجهزة  
األمنية الفلسطينية تفتقر إليها، األمر الذي يحد من جناعتها ومدى 
نشاطها. عالوة على ذلك، إذا كانت السلطة ترغب في إظهار جدية 
في محاربتها لإلرهاب فإن عليها أن جتري تغييرات شاملة في جهاز 
القضاء الفلسطيني.  فأسلوب » الباب ال��دوار«  الذي أخلى سبيل 
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مئات اإلرهابيني واءم متامًا أهداف عرفات، لكنه قوض كليًا سلطة 
القانون في السلطة الفلسطينية.  إن تعزيز السلطة القضائية يشكل 
مدماكًا مهمًا في بناء نظام فلسطيني يرتكز إلى قواعد احلكم السليم.  
ولأسف الشديد لم تدرك إسرائيل في املاضي كامل أهمية هذا الشرط 
ولم تصر على جتسيده. إن العبارة الشهيرة لرئيس احلكومة الراحل 
إسحق رابني بأن السلطة الفلسطينية تستطيع محاربة اإلرهاب بفاعلية 
ألنها تتمتع بحرية عمل »دون محكمة عليا ودون بتسيلم«  عبرت عن 
وجهة نظر سائدة تشكك في قدرة دميقراطية دستورية على كبح قوى 
أصولية عنيفة.  لكن رابني أخطأ ليس موضعيا وحسب- بعدم تقديره 
بشكل سليم لتمسك عرفات باإلرهاب- بل ومبدئيًا أيضًا: فاألنظمة 
االستبدادية الفاسدة، التي تقمع املعارضة بالقوة وتنتهك بشكل دائم 
حقوق اإلنسان، جتازف بانفجار بركاني للغضب احملتقن الذي يحسن 
املتدينون املتعصبون استغالله جيدًا ألغراضهم.  هذا ما حصل كما 
بفوارق معينة  أيضا-  الشاه، وهذا ما حصل  إيران  هو معروف في 
وبشكل أقل حدة بكثير- في االنتخابات األخيرة للمجلس التشريعي 
الفلسطيني التي فازت فيها »حماس« بأكثرية األصوات.  ال ريب في 
أن التجربة االنتخابية املشوهة في كانون الثاني 2006 ميكن أن تفت 
في عضد مؤيدي الدميقراطية في العالم العربي بشكل عام واملجتمع 
الفلسطيني بشكل خاص.  ومع ذلك يجب أن نتذكر أن فوز »حماس« 
في االنتخابات حتقق نتيجة عملية مختلة منذ البداية:  فمشاركة منظمة 
إرهابية مسلحة في انتخابات تعتبر في حد ذاتها ظاهرة غير منطقية أو 
مقبولة في نظام حسب األصول )وقد ارتكب األميركيون خطأ فادحًا 

حني سمحوا بذلك(. 

فضاًل عن ذلك فإن التجربة تدل على أن املجتمع الذي يحافظ على 
القواعد الدميقراطية لفترة طويلة يطور أيضًا كوابح ناجعة أكثر حيال 
واسع  شعبي  توافق  إلى  شرعيتها  تستند  التي  والسلطة  التعصب.  
اإلرهابي،  للعنف  اخلارجية  املظاهر  فقط  ليس  تعالج  أن  تستطيع 
العنف.  ألجل  تغذي هذا  التي  الدفينة  الداخلية  القوى  أيضًا  وإمنا 
ذلك ينبغي ملء اإلطار الرسمي للدميقراطية مبحتوى، أي ب� »الروح« 

الدميقراطية.
املجتمع  في  ب��ال��ذات  قائمة  »ال���روح«  ه��ذه  مثل  تطور  ش��روط  إن 
الفلسطيني الذي أكسبته تقاليد املقاومة الطويلة إلسرائيل وانكشافه 
ألمناطها الدميقراطية طابعًا عصريًا وزاخرًا، وحتى الزعيم األسطوري 
ياسر عرفات، أدرك أنه لن يتمكن من فرض  ديكتاتورية  مكشوفة 
على أبناء شعبه.  وعليه فإن املجتمع الفلسطيني مبجمله يتمتع بالبنية 
العقلية الالزمة لقيام دميقراطية حقيقية، لكنه ما زال في حاجة ألن 
يشيد عليها مجتمعًا مدنيًا مزدهرًا، مُتارُس فيه نشاطات حرة من جانب 
السلطة،  إلمالءات  تخضع  ال  التي  التطوعية  والهيئات  املؤسسات 
علما أن مثل هذه املؤسسات قائمة في الضفة الغربية منذ عهد احلكم 
العسكري اإلسرائيلي، لكن جزءًا منها يتماثل مع اإلرهاب واإلسالم 
على  يتعني  لها،  مالئم  بديل  وطرح  تأثيرها  كبح  وبغية  املتطرف.  
املانحة وذات الصلة أن تقدم ما تستطيع من دعم  إسرائيل وال��دول 
للمؤسسات والشخصيات الفلسطينية التي تبدي التزامًا حقيقيًا بقيم 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان.  هذه العناصر لم حتظ في املاضي بدعم 
إسرائيلي وأميركي أو أوروبي ألنها شكلت معارضة لعرفات- الذي 
لعب ظاهريا دور »مقاول« تنفيذ إستراتيجيا أوسلو- كما أن انتقاداتها 
نظر  في  من شأنها  بالتأكيد  ترفع  لم  اإلسرائيلية  للمؤسسة  الشديدة 
األخيرة.  أما اآلن فمن الواضح للجميع أن الفلسطيني الذي ينتقد 
إسرائيل استنادًا لوجهة نظر أخالقية وسياسية متنورة يعتبر محاورًا 
موثوقًا مبا ال يقاس مقارنة مع من يستجيب ملغازالتها أو يسعى للتقرب 

منها انطالقًا من مصلحة مريبة.
القانون  سلطة  إلقامة  احلثيث  والسعي  االقتصادي  اإلنعاش  إن 
الفلسطيني،  املجتمع  لترميم  مهمة  ش��روط  هي  الدمقرطة  وعملية 
واإلذالل  النضال  من  السنني  فعشرات    .)46( كافية  ليست  لكنها 
والتحريض والتنظير للكراهية، سممت الوعي اجلماعي الفلسطيني 
ومنت عبادة مزمنة إلرهاب االنتحاريني الذي لم يعرف العالم مثيال 

الرئيس الراحل ياسر عرفات حتت احلصار
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إن أي حوار، أو إصالح، لن يتكلل بالنجاح طاملا ظل الفلسطينيون- والعرب بشكل 
عام- يعتقدون أن باإلمكان هزمية الدولة اليهودية بالقوة.  وكان املؤرخ األميركي 
دانيئيل بايبس قد الحظ، وعن حق، أن الدافع إلى التطرف لدى الفلسطينيني 
ليس »اليأس« من الوضع، وإمنا بالذات »األمل« واإلميان بإمكانية هزمية الكيان 
الصهيوني )49(.  لذلك إذا ترددت إسرائيل في استخدام قوة عسكرية كاسحة 
ضد ُدمل اإلرهاب املتنامي في غزة، فسوف يتولد االنطباع لدى أعدائها أن قدرة 
صمودها أصيبت بالضعف والوهن وأنه ميكن لي ذراعها.  هذا االنطباع أخطر 

من أي صاروخ كاتيوشا أو »قسام« وال بد من العمل على تبديده بسرعة.  

له.  على الفلسطينيني أن يدركوا أنهم إذا استمروا في رؤية أنفسهم 
كضحية لشر شيطاني وواصلوا تنشئة أبنائهم وأحفادهم كشهداء في 
جهاد ضد الصهيونية فلن يتوقف العنف ولن ينجحوا في اخللود إلى 
السكينة والراحة.  إن مراجعة شاملة ملضامني التعليم الفلسطيني ليس 
مصلحة إسرائيلية وحسب وإمنا هي أيضًا حاجة جوهرية للفلسطينيني 
أنفسهم.  إسرائيل ستواجه صعوبة في الضغط عليهم إلجراء مثل 
كبير  بالتأكيد، فجزء  الدولي يستطيع  املجتمع  أن  التغيير، غير  هذا 
من املساعدات املكثفة التي طلبها الفلسطينيون من الدول املانحة في 
مؤمتر باريس )في كانون األول 2007( مخصص لالستثمار في جهاز 
التعليم )47(.  فضاًل عن ذلك فإن وكالة غوث وتشغيل الالجئني التابعة 
األوروب��ي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات  متولها  والتي  املتحدة،  لأمم 
وكندا ودول أخرى، تدير قرابة 100 مدرسة في الضفة الغربية.   لذا 
يجب رهن املساعدات احملولة عبر هذه القنوات، بتأهيل مدرسني 
جديدة  تدريس  كتب  وإع��داد  اإلره��اب��ي،  النضال  مع  يتماثلون  ال 
تشجع العصرنة والتسامح والقيم اإلنسانية بدال من تشجيع التخلف 

والتعصب والعداء.
إلى  طريقه  بعضها  ش��ق  وال��ت��ي  ه��ن��ا،  املقترحة  اإلص��الح��ات  إن 
التنفيذ، يجب أن تتم بالتوازي مع التنمية االقتصادية وتطبيق القانون 
والنظام ومحاربة اإلرهاب والدمقرطة ووقف التربية على الكراهية، 
أن  بينها بشكل وثيق، كما  فيما  العمليات مرتبطة  ألن مجمل هذه 
إنضاجها منوط أواًل وقبل كل شيء باستعداد- أو بإرغام- الزعامة 
هالك  من  شعبها  تنقذ  لكي  منها  باملطلوب  القيام  على  الفلسطينية 
محتوم.  وألجل ضمان ذلك يتعني على الواليات املتحدة والدول 

املانحة بلورة »خريطة طريق« جديدة، تضع شروطًا واضحة لتعاونها 
مع السلطة وأجهزتها.

)5(

ال تثير اإلستراتيجيا التي رسمنا خطوطها أعاله إلهامًا أو حماسًا، 
ومن املشكوك أن تكون قادرة على اجتذاب تأييد جماهيري واسع أو 
حصد جوائز عاملية معتبرة.  فهي تتطلب مواظبة وصبرا ونفسا طويال، 
واالندفاع  الراهنة  اللحظة  عقلية  عن  بالتخلي  منوط  تبنيها  أن  كما 
واحلماس إليجاد »حل« فوري للنزاع، لصالح نهج عملي أكثر، يركز 
لغاية اآلن على »إدارة« هذا النزاع.  واملنهج اجلديد ليس بالضرورة 
أقل طموحًا من سابقه، فهو يسعى أيضًا لوضع حد لسيطرة إسرائيل 
على الفلسطينيني وبناء نظام جديد، أكثر استقرارًا، في املنطقة الواقعة 
غربي نهر األردن، لكنه يباشر مهمة إقامة هذا النظام من اجلذور أو 
األساسات، ويستمر من هناك، تدريجيًا وبحذر، نحو األعلى.  هذا 
املنهج يستند إلى الفهم- الذي غاب حتى اآلن عن تفكير السياسيني 
فإن  فيه  نعيش  ال��ذي  سياسي  اجليو-  احليز  وفي  بأنه  اإلسرائيليني- 
»الواقع هو الذي يفرز االتفاقيات«، كما قال املستشرق )اإلسرائيلي( 

غاي بيخور، وليس العكس )48(. 
في هذا املقال أشرنا إلى بعد بّناء واحد فقط للسياسة التي يتعني على 
إسرائيل انتهاجها حيال الفلسطينيني.  أما البعد اآلخر، األكثر تطلبًا، 
الراديكالي.  إره��اب اإلس��الم  فهو مواجهة  أهمية،  يقل  وال��ذي ال 
اليهودية  الدولة  يهدد  أقامته »حماس« في قطاع غزة  الذي  فالكيان 
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ذاته  أن وج��وده في حد  الفلسطينية على حد س��واء، كما  والسلطة 
يجر الشعبني إلى تصعيد خطر، وخيم العواقب.  ليس في مقدور 
أبو مازن ورجاله إبطال هذا التهديد أو احتواءه، ولذا فإن هذه املهمة 
تقع على عاتق إسرائيل.  ولأسف الشديد لم تبد الزعامة اإلسرائيلية 
السنوات األخيرة تصميمًا كافيا في تصديها للظاهرة وارتكبت  في 
سلسلة من األخطاء الفادحة: االنفصال األحادي اجلانب عن قطاع 
غزة، والذي دمر استيطانا يهوديًا مزدهرًا وصور إسرائيل أمام العالم 
كدولة منهزمة ومتقهقرة حتت النار؛ التأجيل املستمر للمعركة البرية 
ضد البنية اإلرهابية في قطاع غزة، والذي يتيح للمقاتلني الفلسطينيني 
تعزيز حتصيناتهم وتسلحهم استعدادًا للمواجهة املقتربة؛  باإلضافة 
إلى استعداد قادة الدولة لدفع ثمن باهظ مقابل إطالق سراح جنود 
مختطفني، وحتى إعادة جثث، األمر الذي يظهر للفلسطينيني- حتى 
للمعتدلني بينهم- أن طريق النضال املسلح يحقق رغم كل شيء نتائج 

تعجز املفاوضات عن حتقيقها.
ط��امل��ا ظل  ب��ال��ن��ج��اح  ي��ت��ك��ل��ل  ل���ن  إص�����الح،  أو  أي ح�����وار،  إن 
هزمية  باإلمكان  أن  يعتقدون  عام-  بشكل  والعرب  الفلسطينيون- 
قد  بايبس  دانيئيل  األميركي  امل��ؤرخ  وكان  بالقوة.   اليهودية  الدولة 
الفلسطينيني ليس  التطرف لدى  الدافع إلى  الحظ، وعن حق، أن 
»اليأس« من الوضع، وإمنا بالذات »األمل« واإلميان بإمكانية هزمية 
الكيان الصهيوني )49(.  لذلك إذا ترددت إسرائيل في استخدام قوة 
عسكرية كاسحة ضد ُدمل اإلرهاب املتنامي في غزة، فسوف يتولد 
االنطباع لدى أعدائها أن قدرة صمودها أصيبت بالضعف والوهن 
وأنه ميكن لي ذراعها.  هذا االنطباع أخطر من أي صاروخ كاتيوشا 

أو »قسام« وال بد من العمل على تبديده بسرعة.  
منذ مئة سنة  يجد اليهود في أرض إسرائيل أنفسهم مضطرين من 
حني إلى آخر إلى إثبات أنهم ال يهابون القتال، ومن املشكوك فيه 
أن يتمكنوا من إلقاء سالحهم في املستقبل القريب.  وقد عبر عن 
»دفار«  في صحيفة  نشره  مقال  في  بيلينسون  موشيه  د.  ذلك جيدًا 
في 23 حزيران 1936، في بداية أحداث )»ث��ورة«( 36- 1939 
ال��دام��ي��ة.  ف��ردًا على س��ؤال »إل��ى م��ت��ى؟«  ال��ذي ما زال يتكرر منذ 
ذلك الوقت، كتب بيلينسون: »إلى أن يدرك األكثر حماسة وجرأة 
في معسكر األعداء، أيا كانوا، بأنه ما من وسيلة لكسر قوة وإرادة 
وحقيقة  جانبه،  إلى  احلياة  حتمية  ألن  بلده،  في  إسرائيل  )شعب( 

الوجود معه وما من سبيل سوى التسليم به.  ذلك هو مغزى ومبرر 
املعركة«)50(. 

ال ينبغي أن يتخلى اإلسرائيليون عن تطلعهم إلى سالم حقيقي مع 
الفلسطينيني.  إن إعادة تنظيم املجتمع الفلسطيني، مبوجب املبادئ 
لتسوية مستقبلية  أن يضع األساس  التي رسمناها، ميكن  واخلريطة 
حتقق جزءًا من اآلمال التي علقت على أوسلو.  ولكن حتى تتحول 
من  ما،  يوم  في    ،)51( مؤملة  بتنازالت  املرتبطة  التسوية،  هذه  مثل 
حلم إلى واقع، ال بد من توافر شرطني مسبقني: األول، اعتراف 
فلسطيني ال يقبل التأويل بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، 
والثاني إقامة احلكم الذاتي الفلسطيني على أسس اقتصادية وسياسية 

وأمنية صلبة.  
إن الطريق إلى هذا الهدف املنشود ما زالت طويلة، ومن الواضح 
أن مواصلة الرحلة املتعثرة في القطار الذي انطلق من أوسلو مرورًا 

مبحطات طابا وأنابوليس، لن توصلنا إلى هذا الهدف.  
تنازالت  بتقدمي  يلزم إسرائيل  الذي  املسار احلالي،  لن يتمخض 
وحتمل مخاطر حقيقية، ويكتفي من الفلسطينيني بتصريحات وبيانات 
جوفاء، عن سالم وإمنا عن حرب، وفي أحسن األحوال سيخلق 
وهمًا باملصاحلة والتقدم، سرعان ما سيتبدد على وقع االنفجارات 
ورصاص الرشاشات. وبغية تفادي حتقق هذا السيناريو املعروف- بل 
واملعروف جدًا- يتعني على الطرفني، طوعًا أو حتت الضغط، النزول 
من العربة التي ال تؤدي إلى أي مكان، والصعود، ألجل التغيير، 

إلى القطار الصحيح.

التي  ســمــاوي-  أزرق  »تخيلت«-  مجلة  ]عــن 
تصدر عن »مركز شاليم«.

عن  ــرجــم  مــت املـــقـــال   .2008  ،33 ـــعـــدد  ال  
العبرية[
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إطار عملية اإلصالح االقتصادية املخططة للسلطة لسنوات 

2008-2010 من املتوقع أن يبلغ عجز املوازنة السنوي نحو 
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جيرانهم العرب، ووجد أنه ما من صلة بني الضلوع في أنشطة 

اإلرهاب وبني ظروف املعيشة أو مستوى التعليم.

. السلطة الفلسطينية »نحو بناء دولة فلسطينية«، ص16. 47

بعض  س��الم؟  اتفاقية  أم  ورق  »قصاصة  بيخور  غ��اي  أنظر  48 .

القواعد املقدسة«.  في هذا السياق ميكن التذكير باتفاقية السالم 

املوقعة بني إسرائيل ولبنان خالل »عملية سالم اجلليل« 1982 

والتي ذهبت أدراج الرياح، ومن اجلهة األخرى، العالقات 

فترة  قبل  توطدت  التي  واألردن  إسرائيل  بني  اإلستراتيجية 

طويلة من توقيع معاهدة السالم بينهما في العام 1994.

 49 .Daniel Pipes، »Turning Abbas’s Logic on

 ،26  its Head،« Jerusalem Post، December

.2007

افتتاحية صحيفة »دافار« )»دافار هليوم«(، دافار 23. 50 حزيران 

.1936

هذا املقال ال يبحث في »املسائل اجلوهرية« للنزاع اإلسرائيلي-  51 .

الفلسطيني والطريقة األمثل لتسويتها في إطار تسوية مستقبلية 

من هذا النوع أو ذاك، بني الشعبني، فهذا بالضبط هو السلوك 

املقال.  مع ذل��ك، واض��ح أن معاجلة  ينتقده  ال��ذي  املتسرع 

ال  أن  يجب  الالجئني-  مشكلة   – املذكورة  املسائل  إح��دى 

تؤجل إلى االتفاق الدائم.  الفلسطينيون ال يريدون تفكيك 

هذا اللغم ألن في وسعه، حسب فهمهم، أن يقوض أسس 

إلى  تسعى  أن  إسرائيل من جهتها يجب  اليهودية.   الدولة 

على  املمكنة(  )بالسرعة  حلها  وإل��ى  املشكلة  تسييس  ن��زع 

اقتصاد،  ق��دم��ت مجموعة خ��ب��راء  وق��د  إن��س��ان��ي.   أس���اس 

إسرائيلية- فلسطينية- فرنسية، عقدت سلسلة لقاءات في 

بروفانس، في تشرين الثاني 2007، تقريرًا إلى رؤساء أجهزة 

األمن، قدرت فيه تكلفة حل مسألة الالجئني- مع إلغاء »حق 

العودة«- مببلغ يتراوح بني 55 و 85 مليار دوالر، أي ما بني 

14 ألف و 21 ألف دوالر لكل الجئ.  وبحسبة نهائية فإن 

هذا املبلغ ال يعتبر ثمنًا باهظًا لتسوية مثل هذه املشكلة املأساوية 

املؤملة.  أنظر عكيفا إلدار »90 مليار دوالر... هذا هو ثمن 

حل مشكلة الالجئني«، هآرتس 23 تشرين الثاني 2007.


