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 رأي

 املفاوضات والتسوية تكتيكات حربية صهيونية

 سري ّمسور

لرمبا يبدو أن األوىل هو احلديث عن الواقع ال العودة إىل الوراء عرب سلسلة املقاالت السابقة خالل الشهور يف ظل األوضاع الراهنة 
يف ا جرى ا، ودون نظرة عميقة إىل موسيغدو ماضيً  واألسابيع املاضية؛ ولكن النتائج هي بنت املقدمات، واحلاضر كان مستقبالً 

 املاضي، سنعجز عن التعامل مع احلاضر، أو استشراف املستقبل.

عوامل وsثريات خريطة املاضي و ومع ذلك سيكون يل حديث، بعون هللا ومشيئته، عن احلاضر ولرمبا املستقبل، بعد اكتمال رسم 
 ومفاعيل ما جرى على األوضاع والسياسات.

 سنغافورة والكونفدرالية 

تحدث عن كاتبه، إ{ن التوتر بني السلطة وبنيامني نتنياهو، ي  اسم يف صحيفة حملية نسيت عنوانه ونسيت ال زلت أتذكر مقاالً 
تعاون والسالم يشبه الدعوة إىل ال اوخيتمه مب(سبق وأن حتدثت عنه) على شخص نتنياهو،  العنصرية والتوسع وما كان من هجوم

ش املشرتك...إخل تلك األوهام، واالستشهاد بسنغافورة ��ا بلد قليل املوارد ولكن ملا ركزت حكومته على التنمية والتطوير والعي
عرب الفكرة  ا(خالصة فكرة الكاتب) ميكننا أن نكون مثلها، أيضً  والتعليم صارت يف خانة الدول املتقدمة املرفهة، وأننا يف فلسطني

 ، اليت تتمتع مبا ليس لدى سنغافورة من موارد ومساحات.األرضإ�ها، أي تقاسم 

 ؤمن  ذه األفكار وتتبناها.ثقافية تسياسية و  اأوساطً املنطقة والعامل، ولكن الكارثة أن جتد  طفا على السطح يفاملقال ميثل منط تفكري 

 -إىل إقامة كونفدرالية إسرائيليةاحل فيصل احلسيين ) دعا القيادي الر 1(أوسلو قبل سنني من ذلك وغداة توقيع اتفاق إعالن املبادئ
 أردنية، وهو اخلرب الذي سيكون على الصفحة األوىل يف الصحف احمللية، وتتناقله اإلذاعات وحمطات التلفزة. -فلسطينية

ي، {عتبارها دولة طبيعية يف املنطقة ما دامت تقبل االنسحاب من بعض األراض "إسرائيل"التفكري يقوم على أن ال �س من قبول 
 من قدرات تقنية واقتصادية وخربة وجناح يف حقول الطب والزراعة وغريها. "إسرائيل"وميكن اإلفادة مما متتلكه 

ح ضحيتها ماليني مركز حربني عامليتني را وأن أورو{ �ضت وبدأت {النتقال إىل مرحلة الوحدة بني دوهلا وشعو ا، وهي اليت كانت 
حنن يف املنطقة و ، ا من نسيان املاضي وتدشني أسس التعاون والوحدة، فلم جتد األجيال اجلديدة بدµ ا هائالً من الناس، وخلفت دمارً 

 مثلهم!

 طبيعة احلركة الصهيونية

حني كان يرد على هذه الفكرة �ن الصهيونية حركة عدوانية توسعية، ال تقبل إال السعي لتحقيق أوهام تلمودية والعمل على حلم 
قاء الدول الدول ا¹اورة وإب يمن الفرات إىل النيل، أو على األقل بقاء االحتالل لكل فلسطني وما ميكن من أراض "إسرائيل"دولة 

 ة أو متنازعة.العربية ضعيفة أو فقري 

دق) على �ن تتنازل عن أراض و(وتغقبلت " قد إسرائيلكأن "ا، و ا واقعً كان الرد من محلة الفكرة واملبشرين  ا وكأ�ا صارت أمرً 
 ا ومهارات وخربات طبية وزراعية!مً و العرب عل
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ا بقيادة الوال�ت املتحدة جديدً  اا غربيً جمربة على تغيري قناعا½ا وطبيعتها ألن هناك توجهً  "إسرائيل" كان الرد يتمثل يف شقني، األول:
وجبدية بتربيد كل بؤر التوتر والصراع، بل ذهب بعضهم إىل القول �نه ميكن أن تفرض الوال�ت املتحدة عقو{ت أو تتخذ معين 

 ال مل تلتزم بعملية السالم!بتلك اليت طالت الصرب، يف حأشبه  "إسرائيل"إجراءات ضد 

ن والنقاشات اليت كانت متأل الساحة الفلسطينية؛ وقد قال يل أحد الضباط العائدين ممما يعرب عن هذا التفكري كان بعض احلوارات 
لتزمون �ي يأتظن �ننا ال نعرف ما جاء يف القرآن الكرمي عن اليهود وأ�م ال " اخلارج يف محأة تلك النقاشات واحلوارات آنذاك:

أحتسب أننا ال نعرف عنصريتهم وأطماعهم؟ أتراÆ نصدق حديثهم عن السالم والتعايش وهم خيططون  وعد؟ عهد وال يوفون �ي
اذا لنا بكيف ومبحنن نعرف كل شيء عن القوم منذ عهد موسى حىت اآلن، ولكن ال عالقة  للغدر واإلجرام على مدار الساعة؟

هي الضامن والراعي و ات بضماÆت دول كربى وعظمى وأمهها الوال�ت املتحدة وهي مبثابة األم إلسرائيل يفكرون، ألن هذه االتفاقي
دة صارت دولة ا بنا وال ألن الوال�ت املتحليس حبً " ، واستطرد:"هلذه االتفاقيات، ولن تسمح إلسرائيل {لعبث وممارسة أالعيبها

 "حق وعدالة، ولكن ألن مصلحتها تقتضي ذلك!

قاقات عملية وجتربها على تنفيذ استح "إسرائيل"أدري كيف تسلل إىل وعي شرحية منا أن الوال�ت املتحدة ستضغط على  لست
بلى،  طن؟الصهاينة يف مؤسسات احلكم وصناعة القرار يف واشنالتسوية وااللتزام مبا وقعت عليه، أال يعلم هؤالء مدى تغلغل ونفوذ 

  الستمرارها يهودي.Ëً ومبعو  ،(دينيس روس) لعملية التسوية اويكفيك أن من اختاروه منسقً ، ل اإلعالما يف وسائولقد حتدثوا عنه مرارً 

يم حزب العمل إضافة إىل زع(يوسي بيلني)  فيها (معسكر سالم) ميثله تيار وشخصيات من أمثال "إسرائيل"افرتاض أن  الثاين:
 .تنموية تكمن يف الدخول يف شراكة اقتصادية "إسرائيل"(مشعون برييز) وأن هذا التيار أدرك أن مصلحة  والسياسي املخضرم املاكر

، وأتذكر تقريع ستغرابكلمة معسكر مضافة إىل كلمة سالم تثري اال  ، وأصالً معسكر سالم "إسرائيل"ويف حقيقة األمر ال يوجد يف 
، 1997 وفلسطينيني اجتمعوا يف العاصمة الدمناركية أواخر جانب الصهاينة عر{ً ¹موعة ضمت إىل (إدوارد سعيد)  املفكر الراحل

 ًÆت اخلادعة اليت تريد أن تقنعنا أن (الدبور) جيمع الرحيق لينتج عسالً وأصدروا إعالÆأو أن الظالم  ، يضاف ويسبق تلك اإلعال
رتكبتها القوات لني، �ن بيلني دافع عن جمزرة قاÆ اليت اعلى إعجا م خبطاب وشخصية بيالراحل احلالك هو نور أبيض ساطع، فعلق 

 تبيان طبيعة القائمني على معسكر السالم املزعوم يف الكيان.يكفي هذا ل .1996أبريل -اإلسرائيلية حبق مدنيني لبنانيني يف نيسان

ا تقاعد إكرامً ئت قبل قيامها ستتحول إىل الالعرمرم وأجهز½ا األمنية اليت أنش "إسرائيل"هل يعتقد املؤمنون  ذه األوهام أن جيش 
اجليش سيتحول إىل مقاول للمواد الغذائية وحمتكر لقطاعات االتصاالت والسياحة، مثله مثل جيوش  أم لعل للتعاون السلمي املزعوم؟

 عاملثالثية يف مقدمتها جيوش عربية؟

(تساهال) هو املالك احلقيقي للكيان العربي، وأجهزة األمن واالستخبارات ميكن أن نطلق عليها (الدولة العميقة)  اجليش اإلسرائيلي
ومهمتهم تفريغ األرض من سكا�ا والتضييق عليهم، وليس حتويلها إىل سنغافورة كي يصمد فيها أهلها وÕتيها من يف هذا الكيان 

 اضطروا إىل الغربة.

إلجناز خمططات على  اا حربيً أمين حبت مبا يف ذلك املفاوضات، اليت يرو�ا تكتيكً -كل شيء من منظور حريب  وهؤالء ينظرون إىل
 ا عن تغري يف طبيعة وجوهر الكيان العدوانية التوسعية، مثلما نّظر بعضنا.األرض، وليست تعبريً 

إسرائيل ( قيات مع الكيان، يقتل حلمه Úقامةبل إن بعض العرب روجوا لفكرة مضحكة وهي أن تطبيع العالقات وإبرام االتفا
 وكأن احلركة الصهيونية تقيم وزÆ لالتفاقيات واملعاهدات. الكربى).
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 التطرف يف اجلانبني

يال رابني، من اجلانبني، وقد زادت هذه الدعوات خاصة بعد اغتومما يثري احلنق أن هؤالء صاروا يتحدثون عن ضرورة كبح (املتطرفني) 
حيث ازدادت أوهام وقناعات القوم �ن التيار الغالب يف الكيان أو احملتاج إىل الدعم واإلسناد يريد (السالم والتعاون والتعايش) 

حيارب ومستهدف من متطرفني يف داخله، وهؤالء يف حالة (تفاهم ضمين) مع املتطرفني يف اجلانب اآلخر(محاس واجلهاد ولكنه 
 مقتنعان بضرورة تدمري عملية التسوية!هما ياإلسالمي) ألن كل

األراضي  محلوا أوراق التنازل عنوقد  محائم سالم  (حزب العمل) وحلفاءههذا الوهم الذي تسلح Ûلة إعالمية كبرية مزعجة، صورت 
ب ضروس مع ر وهرعوا  ا إلينا ولكن علينا أن نستقبلهم بعد قمع وسحق (املتطرفني) لدينا، وأن القوم يف ح 1967احملتلة يف 

 .أشباههم يف املعسكر اآلخر

لي حنو اليمني هو حتّول ا¹تمع اإلسرائي يف توقفه و إن قناعات هؤالء أن قطار التسوية وإ�اء الصراع كان قد انطلق، وأن السبببل 
ات وأعطاÆ شرقي وطنالعمليات اليت نفذ½ا محاس واجلهاد اإلسالمي، وإال لكان برييز قد انسحب من الضفة الغربية وفكك املست

 !القدس لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة

لتني ، حيث صار هناك من ينظر إىل الصراع وكأنه بني دو مثل هذه األفكار تدل على مدى التهتك والتمزق الذي وصلت إليه األمور
س حترير األرض اخلالص من (متطرفينا) وليعريقتني جارتني ختتلفان على منطقة حدودية أو حقل نفط، وصار التفكري بكيفية 

ر برييز فال بد من على ذكو  .واإلنسان، ومل يعد اغتصاب فلسطني هو لّب املشكالت واألزمات املتوالدة يف وعي وتفكري هذا التيار
لعسكرية، وحىت { استبدال اهليمنة االقتصادية تريد "إسرائيل"ن وقفة مع مشروعه الذي رمبا ساهم يف إيهام خنب عربية واسعة �

 وهذا ما سأحتدث عنه يف املقال القادم إن شاء هللا. أوساط واسعة يف املعارضة انطلت عليها هذه الفكرة.

 عن آراء أصحا^ا، وقد ال تعّرب ]لضرورة عن رأي املركز. املواد املنشورة يف موقع مركز القدس تعّرب  •

 


