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      رأي

   عملية التسوية وخطأ كبري يف فهم العقل الصهيوين 

 سري ّمسور

الصهيوين  ة واإلعالمية، هي قصورهم عن فهم طبيعة املشروعيمن األمور اليت أخطأت فيها الوحدات السياسية العربية، ومثلها الثقاف
التوجه و والعقلية اليت تتحكم به، أو توهم إمكانية تغري جوهر املشروع بناء على حساUت خاطئة، وبناء تصورات وانتهاج سياسات 

 حنو خيارات bبعة من قصور الفهم، والعيش يف الوهم!

 ليست شركة أو مجعية خريية "إسرائيل"

، وحركة فتح اليت 1948منها يف أحداث نكبة  %78كان العرب يطالبون بتحرير فلسطني، اليت احتلت العصاUت الصهيونية 
يف  ا، كانإضافة إىل م.ت.ف اليت ستسيطر عليها فتح الحقً  t1965سست أواخر مخسينيات القرن العشرين وأشهرت نفسها يف 

 املهم .رىا) واسرتداد كل فلسطني وعودة الالجئني وأمور أخة الكيان الصهيوين متامً (تصفي صلب العقيدة العسكرية والسياسية هلا
 ال مساومتها. "إسرائيل"تصفية  كان  أن السائد يف اخلطاب العريب والفلسطيين  هنا

يف أ�م معدودة على جيوش العرب، الذين كان  "إسرائيل"فقد انتصرت ، كانت الصفعة الكربى  1967يونيو  /حزيران يف نكبة
 ا، ويعد �نه سيلقي Uحملتلني الصهاينة يف البحر!إعالمهم ميأل الدنيا صراخً 

 تدمري القدرات العسكرية املصرية وغريها، واحتلت (الوسط الشرقي) الذي سيشتهر Uلضفة الغربية مبا يف من "إسرائيل"فقد متكنت 
ملسجد األقصى، وقطاع غزة (أي صارت كل فلسطني االنتدابية حتت االحتالل) إضافة إىل مرتفعات ذلك شرقي مدينة القدس وا

 ا بعدها.سيكون هلا م -وليست نكسة بسيطة- إ¤ا هزمية نكراء ونكبة جديدة اجلوالن السورية وشبه جزيرة سيناء املصرية.

سّلم وال اعرتاف)  (ال صلح وال تفاوض  قمة اخلرطوم شعاراتمع كل الضجيج والصخب والضوضاء العربية اليت رفعت بعد اهلزمية يف
اومة على ا، وأن املرحلة القادمة هي املسصار واقعً فوق أرض فلسطني  "إسرائيل"�ن وجود ، ا، وجزء من الفلسطينينيعمليً العرب 

 حجمها وحدودها وليس على وجودها.

عنوان النضال  -اوما زال عمومً - ، وصار هذا1967ما مت احتالله يف وقد كان املناخ الدويل يسمح �ن يطالب العرب Uسرتداد 
 تحّول إىل سياسي تفاوضي، أو استجدائي مع مرور الوقت.يالعسكري، الذي س

) مع اجلدل حول 338و 242الصيت ( يجملس األمن ذائع اكان العرب يطالبون Uسرتداد تلك األراضي ويسند مطلبهم قرار 
رنسية واإلجنليزية، قرار الفوجدل يف صياغات ال عريب Uالنسحاب من (أراض) أو من (األراضي) وضياع "ائيلإسر "الصيغة اليت تطالب 

 املختلفة ماكرة وعن قصد. تمع التأكيد �ن هذه الصياغا

ومبتغاه فه د(العدوان) مل حيقق ه تعيش زهو نصرها الساحق على العرب، والذين رّوج قطاع منهم أن "إسرائيل"يف املقابل كانت 
 ½زالة األنظمة الثورية، وكأن احتالل تلك املساحات الشاسعة ذات األمهية الكبرية من شىت النواحي، هو أمر هّني، وال يعّد من اهلزائم

 !والنكبات
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¤ا يف أوهي يف تلك احلالة من النشوة مل تكن يف وارد إعادة شرب واحد إىل العرب، بل زادت مطامعها وغطرستها، واألهم  "إسرائيل"
، اقررت إبقاءها حتت سيطرÀا املطلقة، ولكنها قد تسمح يف مرحلة ما، �ن يدير السكان فيها شؤو¤م ذاتيً موضوع الضفة الغربية 

 ولكن مع بقاء اإلشراف والتحكم اإلسرائيلي.

) ولكنه انسحاب قّيد 1973انسحبت من شبه جزيرة سيناء بعد كامب ديفيد اليت جاءت بعد حرب رمضان (أكتوبر  "إسرائيل"
 ًbر اتفاقيات بني الكيان ال يظهر لنا ما مل يعلن عنه رمسيً بل حّدد السيادة املصرية على سيناء، وأحياÂوالنظام املصري،  هيوينصا من آ

 سيناء إىل مصر رمزية فقط!عودة  حبيث يتجلى أمر واقع مّر:

لعريب الرمسي جعل املوقف ا -اوهذا ما أشدد عليه دومً  -ولنعد إىل فلسطني؛ فالتوجه الفلسطيين الذي سببهلنرتك مصر وسيناء 
ة ولد م.ت.ف تسعى إىل ما سيعرف حبل الدولتني، أي تقسيم فلسطني االنتدابية الواقعة حتت االحتالل الصهيوين إىل دولتني اثنتني:

من مساحة فلسطني،  %1تضم الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس وقطاع غزة، ويشغل القطاع   %22فلسطينية على مساحة 
 اليت يفرتض أن تقبل Uالنسحاب من تلك األراضي وتستحوذ على بقية فلسطني برضى عريب وفلسطيين. "إسرائيل"ودولة 

غطاء دويل سواء عرب قراري جملس األمن، أو ما كانت معظم دول العامل تتبناه من وكما قلت فإن هذا املطلب أو التوجه والسعي له 
 1948ليست إسرائيلية ولن يتم التعامل مع ما يتعلق Ìا مثل األراضي احملتلة يف  1967سياسة ترى أن األراضي احملتلة يف نكبة 

 ."أرض إسرائيل"ولكنها وفق املنطق والسياسة الصهيونية النشطة املاكرة هي جزء من 

ومما شجع على تلك املطالبات موقف الوال�ت املتحدة األمريكية اليت امتنعت عن نقل سفارÀا يف تل أبيب إىل القدس، ومعها كثري 
 ونعلم ماذا حدث وكيف آلت األمور يف زمن ترمب يف هذا امللف. .صهيوينمن الدول الصديقة واحلليفة للكيان ال

كن اعتباره خطوة ا هلا ميا ملموسً ا دون أن تقدم شيئً صارت املتحكمة يف إدارة الصراع ابتزت م.ت.ف كثريً والوال�ت املتحدة اليت 
 .1967حقيقية على طريق حتقيق (اهلدف اجلديد) الناجم عن نكبة 

عرب تقدمي تنازل  ا ولوعلينا أن نوجد لنا موطئ قدم يف وطنن" أما الدعاية أو اخلطاب الداخلي املوجه إىل اجلمهور الفلسطيين، فكان:
 ."ونبين لنا دولة مستقلة ستنجح وتتطور وتسرتد كل ما سلبه منا األعداءسنرتاجع عنه عندما تتغري الظروف، 

غين عن القول �ن هذه الفكرة (اخلطة) مل تكن لتغيب عن الكيان وأجهزته، بل لطاملا استخدمها يف دعايته الداخلية واخلارجية، ويف 
 صة خمتلفة.أما غزة فق االحتالل إىل إحكام سيطرته على الضفة الغربية وليس إىل االستعداد للرحيل عنها.نفس الوقت عمد 

كان هناك ولفرتة طويلة خطاب سائد تقتنع به وتتبناه كثري من اÑاميع الفلسطينية وله رواج كبري بني هؤالء األهايل الذين امتازوا 
هذا األمل ببساطة وعيش يف وهم، وكان يعلو صوت ذلك اخلطاب كلما صدر تصريح Uلتمسك �مل اخلالص والتحرر مع مزج 

 ".عالنهناك طبخة سياسية جاهزة  تنتظر اإل" من هنا أو هناك أو نشر مقال يف صحيفة أو خرب يف إذاعة عن التحركات (السلمية):
ادة األردنية، وعودة ضفة الغربية احملتوم هو العودة إىل السيوأن مصري ال"املوهومة)  ةا فنيت أجيال ومل تتذوق بل مل تر تلك الطبخ(طبعً 

ية قررت منذ أول يوم أال تعيد اللحمة بني الضفتني الشرقية والغربية بغض النظر عن أ "فإسرائيل"مل ولن حيدث هذا  ."غزة إىل مصر
 اتفاقيات أو عالقات مع األردن.
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 مجعية وكأ¤ا (شركة) تربم معها صفقات بل حىت "إسرائيل"لعرب يتعاملون مع اما تقدم أن إن املنطق الذي يتجّلى لنا بناء على 
وUلتأكيد  يما بيننامن أعمارb ومقدراتنا وعالقاتنا ف اهو منطق تبني Àافته، ودفعنا مثنه كثريً  خريية توزع أراض بناء على ضماbت.

 .من حلمنا احلّي وأرضنا ومقدساتنا

 يل اقتالعي استيطاين توسعي عنصري، وهي مل ترتك فرصة أو مناسبة إال وأثبتت ذلك، وال ختجلمشروع عسكري احتال "فإسرائيل"
 من هذه احلقائق .

ضني وراء اخرتاقات، واألهم بيع الوهم وإجياد راك قا Ìدف كسب الوقت وحتقيأما اضطرارها إىل احلديث عن (السالم) فكان تكتيكً 
علنوا أنه يوحىت حينما حتدث بعض قادÀا عن السالم مل  لنا ذلك يف حمطات كثرية. سراب إىل حني استكمال خمططاÀا وقد ظهر

 مقابل األرض بل مقابل السالم أو األمن!

خيار (األرض مقابل السالم) الذي تبناه النظام العريب الرمسي، مع حتفظي ورفضي له وفق كل املنطلقات العقدية والسياسية والنفسية، 
ه تسّول وتقدمي عروض بل بدا وكأن، على جمرد التفكري فيه "إسرائيل"مل يكن له أوراق قوة تدعمه وجترب  معقوالً  اولكنه وإن كان خيارً 

 وحلول إىل اÑرم لعله يقبلها أو حىت يفكر فيها!

ار املطروحة كن العروض واألفإبقدر ما هو حقيقة قائمة مرئية، حيث  -ال عيب يف ذلكأنه مع - ا مؤدجلً ا طوUو�ً وهذا ليس كالمً 
عض املالكني وادعى أنه له وقتل بعض أهله وطرد البقية؛ فجاءه ب ملا يسمى احلّل السلمي، أشبه حبالة لص أو قاطع طريق اقتحم منزالً 

 منه! اا صغريً معظم الغرف، ونشهد أ¤ا لك ونبارك لك فيها، ولكن أعد ألهل املنزل ولو رواقً نعطيك  والوجهاء وقالوا له:

وسيعترب ولو Uلتقسيط دينار منها  300أو كحالة لص سطا على أحدهم وسلبه ألف دينار، فأخذ يوسط ويطرح فكرة استعادة 
 ا �ن يبارك له يف املال املنهوب!(حالل زالل) على اللص، بل إنه يدعو له سلفً  الباقي

شركة أو مجعية جوهر املشروع الصهيوين، Uلتعامل معه ك حالة غريبة عجيبة كان ميكن جتاوزها لو مت التخلص من فكرة حماولة تغيري
 وللحديث عن التسوية والسالم بقية إن شاء هللا تعاىل. خريية أو ما شابه.

 املواد املنشورة يف موقع مركز القدس للدراسات تعّرب عن آراء أصحاXا، وقد ال تعّرب Pلضرورة عن رأي املركز. •


