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أسعد أبو خليل *
ُ
ُيـ ـمـ ـع ــن الـ ـك ــات ــب ِس ـ ــث أن ــزي ـس ـك ــا فـ ــي ك ـتــابــه
«م ـن ــع فـلـسـطــن» ف ــي تـجـمـيــل صـ ــورة كــارتــر
(ال ـق ـب ـي ـحــة) ع ـبــر امل ـبــال ـغــة ف ــي ت ـقــديــر أب ـعــاد
ُ
ينسب
م ـبــادراتــه وسـيــاســاتــه وتـصــريـحــاتــه.
إليه فضل املـبــادرة بوضع «بــذور» (ص)٣٢ .
ْ
الدولتي عندما وضعت وزارة
فكرة (ال) حل
ال ـخــارجـ ّـيــة األم ـ ْيــركـ ّـيــة ف ــي أوائ ـ ــل ع ــام ١٩٧٧
أف ـك ــارًا (ل ــم تـعـلــنـهــا) لـحــل ال ـص ــراع الـعــربــي-
اإلســرائـيـلــي .األفـكــار تلك لــم تعترف للشعب
الفلسطيني بحق الــدولــة بــل هــي استعملت
ُمصطلح «الــوطــن» املرتبط بالنظام األردنــي
ّ
املطيع .وكارتر نفسه علق على وثيقة وزارة
خــارجـ ّـي ـتــه بــال ـقــول إن ـهــا «تـطـلــب الـكـثـيــر من
إســرائـيــل» .أي إن الــادولــة املرتبطة بالنظام
املتحالف مع إسرائيل هي أكثر مما يستحق
ّ
الخارجية
الشعب الفلسطيني .وحرص وزير
س ـيــروس فــانــس عـلــى طـمــأنــة إســرائ ـيــل فــورًا
ّ
إلى أن االنسحاب من األراضي املحتلة يعني
 له وإلدارت ــه « -حـ ّـدودًا يمكن الدفاع عنها»،أي إن أميركا ال تتوقع من إسرائيل انسحابًا
تامًا مــن أراض ــي  .١٩٦٧صحيح أن الحكومة
ّ
اإلسرائيلية (قبل صعود «الليكود» في عام
 ١٩٧٧وبعده) لم تكن راضية عن كارتر ألنها
ّ
ال تريد أي حل للصراع ولو كان مؤاتيًا لها.
ّ
هي اعترضت بشدة على خطاب شهير لكارتر
في آذار  ١٩٧٧عندما قــال إنــه «مــن الضروري
ٌ
ّ
الفلسطينيني
أن يكون هناك وطــن لالجئني
الذين عانوا على مــدى سنوات عــديــدة» .لكن
ه ــذه اإلشـ ــارة كــانــت أق ـ ّـل فــي اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة مما
ّ
العربية ألن كارتر حرص
تبدو في الترجمة
ع ـلــى اس ـت ـع ـمــال م ـصـط ـلــح («هـ ــومـ ــانـ ــد») ال
وجود له في القانون الدولي ويمكن أن يكون
وجوده غير ُمتناقض مع وجود دولة تسود
فوقه (املصطلح هو نفسه الذي ورد في تقرير
ّ
مؤسسة «برونكز» عام .)١٩٧٥
ّ
وبالتوازي مع مساعي اإلدارة األميركية في
عـهــد ك ــارت ــر مل ـســاعــدة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
عـبــر تـشــريـعــه فــي صـفـقــة س ــام شــامـلــة ،كــان
كــارتــر قــد أولــج إلــى فريق مساعدين نافذين
ّ
ّ
اليهودية
املستمر مع الجالية
مهمة االتصال
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـط ـمــأن ـت ـهــم ح ـ ــول نـ ـي ــات ك ــارت ــر
ً
ّ
الصهيونية .طبعًا ،لم َتر تلك اإلدارة ضرورة
ّ
ّ
للتواصل مع الجالية العربية األميركية .لكن
ّ
اليهودية تنامت
الغضبة في أوساط الجالية
وحـ ــاول كــارتــر تــوضـيــح مــواقـفــه بــالـقــول إنــه
«لم ُ
يدع يومًا لبلد فلسطيني مستقل» ،وإنه
لو كان هناك «تأسيس لكيان فلسطيني في
ّ
الغربية فإنه يجب أن يرتبط باألردن».
الضفة
وال ـ ــذي زاد اب ـت ـعــاد ك ــارت ــر ع ــن أفـ ـك ــاره حــول
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية هو حــث أنــور السادات
القضية
وامل ـلــك حـســن لــه كــي يـقـتــرب أكـثــر مــن الـعــدوّ
ّ
«منظمة
اإلسرائيلي .امللك حسني قال لكارتر:
ّ
العربية ،وليس
التحرير هــي مخلوق القمم
اختيار الشعب الفلسطيني» (ص.)٤٦.
وبـلــغ خ ــوف كــارتــر مــن الـغـضــب الصهيوني
ضد إدارته ،خصوصًا بعد صعود «الليكود»،
إلى درجة أنه كذب على مناحيم بيغن في ّأول
لقاء لهما عندما قال إنه ليس لإلدارة أي خطة
إلقامة وطن فلسطيني (ص .)٥٨.أي إن اإلدارة
األمـيــركـ ّـيــة لــم تكن تـقـ ّـدم مواقفها فــي الشرق
األوس ــط عـلــى مـشــاعــر االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
ّ
االنتخابية .وكان كارتر
وعلى مصالح كارتر
صارمًا في التزامه قــرار هنري كيسنجر في
م ـف ــاوض ــات س ـي ـنــاء  ٢ع ـنــدمــا ألـ ــزم اإلدارات
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة رف ـ ــض أي ت ــواص ــل أو لـ ـق ــاء مــع
ّ
«منظمة التحرير» ما لم تقبل وجود إسرائيل
وتقبل قرار ً ٢٤٢وتنبذ اإلرهاب (زادت الشروط
ّ
األميركية صرامة ،إلى أن فرضت إدارة ريغان
ّ
عـلــى يــاســر عــرفــات ق ــراءة نــص بــاإلنـكـلـيــزيــة
(أرسـلــوه لــه عبر «تلكس») كــي يكون إعالنه
مـلـتــزمــا حــرفـ ّـيــا أج ـن ــدة ال ـلــوبــي اإلســرائـيـلــي
ّ
الوطنية
(وف ــي مــوقــف يـقـ ّـبــح تــاريــخ الـحــركــة
ّ
الفلسطينية ،قــرأه عرفات متلعثمًا كما هو،
ّ
األميركية في
بعد أن فشل في إرضــاء اإلدارة
قراءة نص من عنده قبل ذلك) .لكن بيغن قطع
الطريق على كارتر في بحثهما حول تمثيل
ّ
الفلسطينيني عـنــدمــا فــاجــأه بــالـقــول« :نحن
ّ
أيضًا فلسطينيون» (ص.)٦٠ .
ويطلع ال ـقــارئ باستنتاج أن أن ــور الـســادات
ّ
اإلسرائيليني مــا فعله
فعل فــي تفاوضه مــع
ياسر عرفات في مسيرة أوسلو املشؤومة ،إذ
ّ
اإلسرائيليني من
ّقر َر أن يتفاوض مباشرة مع
دون أي دور أميركي أو عربي ولذلك لإلسراع
ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ال ـت ـف ــاوض ول ـت ـقــديــم ال ـت ـن ــازالت
ب ـســرعــة ش ــدي ــدة .وك ـم ــا أن ال ـ ـسـ ــادات تـعـ ّـهــد

ّ
ّ
الفلسطينيني لي»،
لإلسرائيليني بأن «اتركوا
ّ
فإن عرفات تعهد بـ«اتركوا أمر املقاومة لي».
ولــم يكن عــرفــات غائبًا عــن مسيرة «الـســام»
ّ
ّ
هذه السنوات التي يغطيها
األميركية في كل ّ
الـكـتــاب ،إذ لــم يـتــوقــف عــن إرس ــال اإلش ــارات
ّ
األميركية
والــرســائــل والــوعــود إلــى اإلدارات
امل ـت ـع ــاق ـب ــة ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن رس ــول
لتكثيف إبــداء الـ ّ
ّ
ـود نحو الراعي ّ
للعدو
األول
ّ
اإلسرائيلي .ويتضح من التقارير األميركية
عــن مساعي عــرفــات لالنضمام إلــى «مسيرة
ّ
األميركية أن قيادات «فتح» هي التي
السالم»
منعت عــرفــات مــن االنـضـمــام ،ال اعتراضاته.
ّ
وعملية أوسلو ومــا تالها من تنازالت ّ
جمة
ّ
من «منظمة التحرير» لم تكن ممكنة من دون
ّ
إسرائيلية لقيادات في
سلسلة من اغتياالت
«ف ـت ــح» وغ ـيــرهــا م ــن الـتـن ـظـيـمــات .واع ـت ـمــاد
ّ
عــرفــات ال ـكــلــي (مــالـ ّـيــا) عـلــى أنـظـمــة الخليج
ً
جـعـلــه ه ــدف ــا س ـه ــا لــاس ـت ـغــال ب ـعــد ،١٩٩٠
عندما قطعت ًأنظمة الخليج املـعــونــات عنه
وقاطعته عقوبة له على تأييده ّ
صدام حسني.
وكان واضحًا من متابعة روايــة انزيسكا عن
َ
أدرك
تاريخ املفاوضات أن عرفات كان  -كما
ذل ــك م ـعــارضــوه مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات  -ينطق
ْ
ّ
اإلمبريالية في خطبه العالية
بلساني :يدين
ّ
الـنـبــرة بالعربية ،وك ــان يسترضي كــل إدارة
أميركية في مفاوضات ّ
ّ
سرية.
كــانــت إدارة كــارتــر تـتــاعــب مــع عــرفــات (فــي
ّ
السرية التي قادها وليد الخالدي
املفاوضات
تكن تكتفي بشرط
لم
إذ
فانس)،
سيروس
مع
ّ
قـبــول عــرفــات دويـلــة فــي الـضــفــة والـقـطــاع بل
ّ
تصر على إعــان رسمي بقبول قــرار مجلس
ّ
األمـ ــن ( ٢٤٢ال ـ ــذي ل ــم يــذكــر الـفـلـسـطـيـنــيــن).
وع ـن ــدم ــا ط ــال ــب الـ ـخ ــال ــدي ب ــوع ــد االعـ ـت ــراف
ب ــدول ــة ،ل ــم ت ـق ـ ّـدم اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة إال وعــد
«تقرير املصير» (ص )٨٢ .الــذي كانت تشرح
لــإســرائـيـلـ ّـيــن أن ـهــا ل ــم تـعـنـيــه إال منقوصًا
(ومرتبطًا في تطبيقه بالنظام األردني) .لكن
ً
عــرفــات لــم يـكــن مـسـتـقــا تـمــامــا فــي خـيــاراتــه
ال ـت ـس ـ ّ
ـووي ــة إذ ك ــان ع ــرض ــة ل ـض ـغــوط هــائـلــة
م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي واملـ ـص ــري واالت ـح ــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي (ي ـ ـقـ ــول إن ــزي ـس ـك ــا إن ال ـن ـظ ــام
ال ـســوري وح ــده ك ــان يــدفــع بــاتـجــاه معاكس،
ص  .)٨٣وال ـح ــوار غـيــر املـبــاشــر بــن عــرفــات
وكــارتــر (عـبــر رئـيــس جامعة إي ــرالم) لــم يكن
أك ـث ــر نـفـعــا م ــن م ـف ــاوض ــات ال ـخ ــال ــدي ،إذ إن
ّ
إدارة كارتر تملصت من وعودها وراوغت في

السادات اختار أن َ
ينصر
ّ
كانت الخالفات
بينما
العدو
ّ
ات
المنظم
بين قادة
ّ
ّ
ة-األميركية ،وبين
الصهيوني ّ
حكومة العدو متفاقمة

تحديد شكل ثمار مشاركة «منظمة التحرير»
في مؤتمر جنيف.
لكن قرار السادات زيارة الكيان املحتل أفشل
ال ـج ـه ــود األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـت ـح ـض ـيــر ملــؤتـمــر
ت ـس ــووي ،وض ـ ّـي ــق ن ـطــاق املـ ـن ــاورة ال ـتــي كــان
عرفات يجيدها ،وإن من دون جدوى أو منفعة
ل ـل ـق ـضـ ّـيــة .والـ ــزيـ ــارة ك ــان ــت ف ــي ج ــان ــب منها
إصــرارًا من السادات على احتكار العالقة مع
ّ
العدو من دون املــرور عبر واشنطن،
حكومة
وم ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى رب ـ ــط املـ ـف ــاوض ــات
الـثـنــائـ ّـيــة بـتـســويــة م ــا مـهـمــا كــانــت مجحفة
ّ
ّ
الفلسطينية .وكــان داي ــان على حق
للقضية
في شرحه للسفير األميركي أنه لم يعد هناك
م ــن يـسـعــى إل ــى مــؤت ـمــر جـنـيــف إال «ســوريــا
ّ
ومنظمة التحرير» (ص )٩٦.واعترف
والروس
الـ ـس ــادات نـفـســه للسفير األم ـي ــرك ــي ،هيرمن
ّ
إي ـل ـتــس ،ب ـعــد ع ــوت ــه م ــن ال ـق ــدس امل ـح ـتــلــة أن
ّ
الفلسطينية ال تروق لبيغن أو
فكرة «الدولة
وايزمان» .وعليه ،فإنه السادات نصح بالعمل
على أفكار بديلة ،بما فيها جعل غزة «مركز
ّ
ّ
الفلسطينية املنشودة،
الكيانية
الثقل» فــي
على أن َيقتطع جزءًا من سيناء كتعويض عن
ّ
الغربية .وهذا الرضوخ من السادات،
الضفة
ّ
معطوفًا على ضعف املوقف األميركي ،شجع
مناحيم بيغن على الـتــرويــج ألفـكــار جديدة

فعل السادات ما فعله عرفات في مسيرة أوسلو المشؤومة إذ ّ
قر َر أن يتفاوض
ّ
اإلسرائيليين من دون أي دور أميركي أو عربي (من الويب)
مباشرة مع

على نسق الحكم الذاتي املحدود واالعتراف
بحق الشعب الفلسطيني في تجميع نفاياته
وإدارة السير في الشوارع .ولقيت أفكار بيغن
تشجيعًا م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة الـبــريـطــانــي،
ّ
األميركيني
جيمس كاالهان ،ومن املسؤولني
ّ
والحاليني).
(السابقني
ّ
لكن حقيقة موقف اإلدارة األميركية ظهر في
ّ
م ــذك ــرات ســايــروس فــانــس نـفـســه ،إذ اعـتــرف
أن اإلدارة ك ــان ــت تـ ـك ــذب ع ـل ــى امل ـف ــاوض ــن
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن .ه ــو قـ ــال إن «ال ــرئ ـي ــس وأن ــا
شــاطــرنــاهــم (أي اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن) مـخــاوفـهــم
ح ـ ــول دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة رادي ـ ـكـ ــالـ ـ ّـيـ ــة» ،وإن
َ
انتقالية تـكــون ضـ ّ
ّ
يثبت
ـروريــة «كــي
مرحلة
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــون أه ـل ــي ـت ـه ــم ل ـح ـك ــم أن ـف ـس ـهــم
بأنفسهم ويـعـيـشــون ب ـســام مــع إســرائ ـيــل».
(ف ــان ــس« ،الـ ـخـ ـي ــارات ال ـص ـع ـبــة» ،ص.)١٨٧ .
الّ ،ب ــل إن ف ــان ــس أف ـص ــح ف ــي ك ـتــابــه أن ــه كــان
يفضل وضع «انتداب من األمم املتحدة تحت
ّ
ّ
ة-أردنية» .على هــذا االنتداب
إسرائيلي
ُإدارة
امل ـهــن ،كــان يــاســر عــرفــات يـفــاوض بحماسة
مــع اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة ،ومــن أجـلــه ،قـ ّـدم ياسر
ّ
ـ«منظمة التحرير»
عــرفــات كــل أوراق الـقـ ّـوة ل
في املسيرة التي ّأدت إلى اغتياله من حكومة
ّ
ّ
ّ
العقلية
أميركية أكيدة .وهذه
العدو ،بموافقة
ّ
ّ
االستعمارية هــي الـتــي يــراهــا املــؤلــف نتاجًا
لحرص كارتر على حقوق اإلنسان.
وال ّ
شك أن تزامن الخيار اإلسرائيلي للسادات
ّ
ّ
ّ
عزز املوقف املتصلب لحكومة العدو وأعطى
ّ
الـ ــذرائـ ــع ل ـل ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ــي ــة م ــن أجـ ــل أن
ّ
تتنصل مــن الـتــزامــات ووع ــود كانت أعطتها
ّ
ّ
عـلـنــا وسـ ــرًا ل ـق ـيــادة امل ـن ـظــمــة .وف ــي محاضر
اج ـت ـمــاعــات الـ ـس ــادات م ــع ب ـي ـغــن ،يـتـضــح أن
الـ ـس ــادات ل ــم ي ـكــن يـخـتـلــف ف ــي ال ـج ــوه ــر مع
ّ
العدو .هو أخبر
املوقف الصهيوني لحكومة
بـيـغــن أث ـن ــاء زي ــارت ــه مـصــر ف ــي ك ــان ــون األول
ّ
 ١٩٧٧أن ــه لــم يـكــن يـ ّ
فلسطينية
ـؤيــد كـيـ ّـانـ ّـيــة
اس ـت ـقــالـ ّـيــة وأن ـ ــه دوم ـ ــا ي ـفــضــل «ربـ ـط ــا مــا»
م ــع ال ـن ـظ ــام األردن ـ ـ ـ ــي .وان ــزي ـس ـك ــا ع ـل ــى حــق
فــي اسـتـنـتــاجــه أن الـتـنــازل ال ـســاداتــي ساهم
ّ
فــي إض ـفــاء املــزيــد مــن الـتـصــلــب عـلــى املــوقــف
اإلسرائيلي في املفاوضات الالحقة (ص.)١٠٨.
ّ
ّ
واملصريون
اإلسرائيليون
وكــان املفاوضون
ّ
ّ
يسخرون من الحركة الوطنية الفلسطينية،
ّ
ولــخــص داي ــان مــا سـمــع عـنــدمــا ق ــال إن «كــا
ّ
ْ
ّ
ال ـطــرفــن ال يــريــد دولـ ــة فـلـسـطـيـنــيــة» .ولـعــل
السادات أثلج قلوب املفاوضني اإلسرائيليني
عـنــدمــا كــان يـعـ ّـبــر عــن اعـتــراضــه ومعارضته
ل ـق ـيــادات «مـنـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر» .ه ــو ق ــال لـهــم:
ّ
املتعصب حبش الذي
«هناك عرفات وهناك
ّ
أع ـلــن نـفـســه مــاركـسـ ّـيــا-لـيـنـيـنــيــا» (ص.)١٠٨.
ّ
وهــذا مــا عناه املــؤلــف عــن أن زي ــارة الـســادات
ّ
إلى القدس ،مهما كانت دوافعها ،شكلت عقبة
ّ
ّ
املنظمة (ص.)١١٥.
أساسية أمام
لــم تكن مـفــاوضــات كــامــب ديفيد إال تسليمًا

أمـيــركـ ّـيــا رسـمـ ّـيــا بــانـتـصــار مــوقــف الحكومة
اإلســرائـيـلـ ّـيــة مــن فـكــرة حــل ال ـص ــراع .نجحت
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ف ــي خ ـط ـت ـهّــا ال ـت ــي ل ــم تـحــد
عنها منذ  ١٩٤٨بتجزئة ملفات الـصــراع كي
تـسـتـفــرد ب ــال ــدول الـعــربـ ّـيــة وتـضـعــف املــوقــف
الفلسطيني .واملفارقة أن الـســادات اختار أن
يـنـصـ َـر ال ـعـ ّ
ـدو فــي وق ــت كــانــت الـخــافــات فيه
ّ
ّ
ّ
بــن ق ــادة املـنـظــمــات الصهيونية األمـيــركــيــة،
وبــن حـكــومــة ال ـعـ ّ
ـدو ّ ،قــد وصـلــت إلــى حـ ٍّـد لم
تبلغه قبل ذلك ،أو مــذاك .لكن ال يمكن إهمال
ع ــام ــل ض ـعــف امل ــوق ــف ال ـســوف ـيــاتــي ب ـصــورة
ّ
التمسك
عــامــة فــي ال ـصــراع مــع أمـيــركــا ،وفــي
ّ
ب ـحــل مـنـصــف لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .اكـتـفــى
برجنيف في رسالة إلى كارتر بالتعبير عن
استياء االتحاد السوفياتي من تسوية كامب
ّ
ديفيد التي لم يكن لها عالقة البتة بـ«املطالب
امل ـش ــروع ــة لـلـشـعــب ال ـع ــرب ــي ف ــي فـلـسـطــن»،
حسب صياغة برجنيف .لكن برجنيف اكتفى
بهذه الرسالة مــن دون أي تغيير جــذري في
مــوقــف ال ــدول ــة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط.
وت ــزام ــن ك ــل ذل ــك م ــع ان ـص ـبــاب ج ـهــود فــريــق
كــارتــر عـلــى إع ــادة االن ـت ـخــاب ،وانـعـكــس ذلــك
ع ـلــى تـعـيــن الـصـهـيــونــي األم ـي ــرك ــي روب ــرت
سـتــراوس في منصب املبعوث الرئاسي إلى
الشرق األوسط.
ّ
وإذا ك ــان كــارتــر قــد تـخــلــى عــن وع ــود إدارت ــه
ل ـل ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي مل ـص ـل ـحــة «ال ـل ـي ـك ــود»
ّ
االنتخابيةّ ،فإن رونالد ريغان
كارتر
وحملة ّ
أراد أن يـمــثــل عـكــس م ــا مــثـلــه ك ــارت ــر ف ــي كل
ّ
امللفات (كما أن دونالد ترامب يريد أن يكون
عكس بــاراك أوبــامــا) .ومــن جملة اعتراضات
ريـ ـغ ــان ع ـل ــى ك ــارت ــر أن ـ ــه ب ـ ــاع إس ــرائـ ـي ــل فــي
مفاوضات السالم .هذا كان بمنزلة إطالق يد
ّ
العربية ،خصوصًا أنها
إسرائيل في املنطقة
ّ
ّ
ضمنت ّ
تنصل مصر من أي مسؤولية عربية
في ما خـ ّـص قضية فلسطني .لم يعد لــإدارة
ّ
الجديدة مشروع حل ،ولم يعد ألي
األميركية ّ ّ
ّ
إدارة أميركية مذاك أي مشروع حل ،على سوء
(وخداع) مشروع حل إدارة كارتر .إن اجتياح
ل ـب ـن ــان عـ ــام  ١٩٨٢كـ ــان ت ـتــوي ـجــا الس ـت ـفــادة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن ح ـظ ــوت ـه ــا فـ ــي نـ ـظ ــر اإلدارة
ّ
تحديًا
الجديدة التي رأت في عدوان إسرائيل
مناسبًا ضــد االت ـحــاد السوفياتي .وإذا كان
الحق الفلسطيني اليوم في النظر األميركي
مـجـ ّـرد إف ــراز لــإرهــاب الــديـنــي املـتـطـ ّـرف ،فإن
ه ــذا الـحــق ك ــان آن ــذاك م ـجـ ّـرد إف ــراز لــإرهــاب
الشيوعي العاملي.
وف ــي الـقـســم اللبناني (ف ــي الـفـصــل الـســادس
ّ
مــن ال ـك ـتــاب) ،يعتد املــؤلــف بــأنــه حـصــل ّعلى
ّ
السري لتقرير لجنة كاهان .لنوضح:
امللحق
ّ
ال ،لــم يحصل أنــزيـسـكــا عـلــى املـلـحــق الـســري
للجنة كاهان .ما حصل عليه هو ما سمحت
ّ
العدو ّ
ّ
بمد لجنة دفــاع مجلة «تايم»
حكومة
(ف ــي ال ــدع ــوى ال ـش ـه ـيــرة ال ـتــي أقــام ـهــا أري ـيــل

ش ـ ــارون ض ــد امل ـجـ ّـلــة الت ـهــام ـهــا ل ــه بــال ـتـ ّ
ـورط
ف ــي مـ ـج ــزرة ص ـب ــرا وش ــات ـي ــا) بـ ــه .إن نـظــام
ّ
ّ
اإلسرائيلية ال يختلف في
العسكرية
املراقبة
ّ
تقتيره وصرامته وتزمته عــن نظام املراقبة
ّ
العربية مــع أن الحكومة تــزهــو بأنها تنشر
بعد ثالثني سنة على مــرور الـحــوادث .لكنها
تـخـتــار مــا تــريــد نـشــره وال تنشر مــا تنشره
ً
ً
ـزال مثال تحمي هــؤالء العرب
كــامــا .هي ال تـ ّ
الــذيــن كــانــوا يـتـلــقــون الــدفــوعــات مـنـهــا على
مـ ّـر الـعـقــود .ق ـ َّـررت الحكومة اإلســرائـيـلـ ّـيــة ما
تريد أن تسمح باطالع لجنة املحامني عليه،
وهــي حتمًا لــم تـمـ ّـدهــم بكل نـصــوص امللحق
ال ـسـ ّـري .لكن مــا حصل عليه أنزيسكا يكفي

ّ
الرواية
ل
تتشك
يجب أن
ّ
ال للمطالبة بإنعاش عملية
«السالم» ،وإنما لدفنها
إلى األبد ،ومراكمة
التراب فوقها

ل ـت ـكــرار ع ــدد مــن امل ـســائــل ح ــول تـلــك املـســائــل
ّ
املـتـعــلـقــة بـتـلــك الـجــريـمــة امل ـ ّـروع ــة .إن اط ــاع
ّ
امل ــؤل ــف ع ـلــى ال ــوض ــع الـلـبـنــانــي ف ـق ـيــر ،وهــو
ّ
ّ
صهيونية في أحكامه
حساسية
يعاني من
عـلــى م ـجــريــات ال ـح ــرب ،تـمــامــا مـثــل أحـكــامــه
ع ـلــى أعـ ـم ــال ال ـع ـنــف ال ـس ـيــاســي لـلـمـنـظـمــات
ً
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة؛ ه ــو م ـثــا يـصــف فـقــط معركة
َ
الــدامــور (وهــي معركة ملــن درسـهــا وعاشها)
ّ
السيئة الصيت» (ص .)١٩٩ .هو
بــ«املـجــزرة
حتمًا جاهل بما جــرى هناك (خصوصًا من
نــاحـيــة االس ـت ـف ــزازات الـكـتــائـبـ ّـيــة ال ـتــي ب ــدأت
ـوجـ َـب الـ ّ
تلك املعركة ،التي تـ ّ
ـرد عليها بسبب
ّ
قطع الـطــريــق الساحلية ،وإن شــاب ختامها
ّ
إجرامية بولغ فيها كثيرًا في الدعاية
أعمال
ّ
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة-ال ـك ـتــائ ـبــيــة) خ ـصــوصــا أن ــه لم
يستعمل وصــف «السيئ الصيت» في كتابه
إال فــي ح ــاالت ال ـنـ ّ
ـازيــة وم ـج ــزرة دي ــر ياسني
وتنظيم أبو نضال .كيف يمكن مقارنة جريمة
ّ
مدنيني فــي ديــر ياسني
حــرب مقصودة ضــد
ّ
ّ
عسكرية فــي سـيــاق حــرب أهلية؟
مــع معركة
كما يعتمد في تلخيصه للحرب على روايــة
مـعــاديــة للشعب الفلسطيني وينسب كالمًا
ّ
عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني إلى موسى
الصدر معتمدًا على رواية فؤاد عجمي وكريم
بقرادوني (ص.)٣٧٠.

[]٢
لـكــن ه ـنــاك فــي الـقـســم ال ــذي ن ـشــره أنزيسكا
مــن مـلـحــق «ك ــاه ــان» مــا يـفـ ّـســر اإلشـ ــارة إلــى
ّ
ال ــدام ــور والـضـ ّـجــة حــولـهــا .لـقــد ح ــث الفريق
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــائ ـبــي غ ــب ض ــوء
ال ـضـ ّـجــة ح ــول م ـج ــزرة ص ـبــرا وشــات ـيــا في
صـيــف  ١٩٨٢بــإثــارة «م ـج ــزرة» الــدام ــور كــرد
دعــائــي على مـجــزرة صـبــرا وشــاتـيــا .يمكن
رصد بداية تضخيم ما جرى في الدامور إلى
ذلــك االجتماع بني قــادة إرهــاب الـعـ ّ
ـدو ،وبني
ّ
الكتائبية .أعطوا أمرهم
عمالئهم في امليلشيا
ّ
لهم باستغالل ّ
القصة ألسباب دعائية .قبل
ذلك التاريخ في  ،١٩٨٢كانت الدامور واحدة
من املعارك التي دارت فيها حرب ّ
أهلية ،ولم
تكن صفة املجزرة تلتصق بها كما التصقت
ّ
ضبية وتل
آنذاك بمجازر أعوان إسرائيل في
الزعتر وجسر الباشا والكارنتينا والنبعة
وح ــي ال ـغ ــوارن ــة وال ـس ـبــت األس ـ ــود ،وغـيــرهــا
ّ
من املجازر وجرائم الحرب التي أهلت بشير
ال ـج ـمـ ّـيــل ل ـق ـي ــادة مـيـلـيـشـيــات إس ــرائ ـي ــل في
لبنان.
وم ـ ــن م ـط ــال ـع ــة الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــره ــا
ّ
السري لتقرير «كاهان»
أنزيسكا من امللحق
تتوضح حقائق ال لبس فيها أبـ ـدًا )١ :فات
ّ
ّ
الجميل
املؤلف أن محاضر اجتماعات بشير
م ــع ش ـ ـ ــارون (الـ ـت ــي ن ـش ــره ــا ج ـ ــورج فــريـحــة
فــي كـتــابــه «م ــع بـشـيــر») أثـبـتــت بـمــا ال يقبل
ال ـشـ ّـك أن امل ـجــازر (ف ــي صـبــرا وشــاتـيــا وفــي
ّ
مخيمات لبنان وفــي منطقة الفاكهاني)
كل
ّ
ْ
ك ــان م ـع ــدًا ل ـهــا م ــن ال ـط ــرف ــن (ص)٢ ،)٢٢٣.
يتضح مــن ملحق «كــاهــان» أن قـيــادة جيش
الـ ـع ـ ّ
ـدو واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ل ــم ت ـكــن ت ـن ـظــر إلــى
ّ
املـيـلـشـيــات االن ـعــزالــيــة إال كـ ــأدوات لـهــا ،ولــم
ّ
تـ ـك ــن ل ـه ــا أي ت ـق ــدي ــر أو احـ ـ ـت ـ ــرام )٣ ،خـطــة
ّ
ّ
ال ـع ــدو وبـشـيــر الـجـمــيــل كــانــت واض ـح ــة في
مــرامـيـهــا الـطــائـفـ ّـيــة (غ ـيــر الــوط ـن ـ ّـي ــة)؛ يـقــول
تقرير «كــاهــان» إن إسرائيل هي التي أعـ ّـدت
خـطــة ص ـعــود الـجـمـ ّـيــل عـبــر الـسـنــن لــوضــع
ّ
مسيحية» )٤ .،إطالق
لبنان «تحت سيطرة
ّ
ي ــد امل ـي ـل ـش ـي ــات االنـ ـع ــزال ـ ّـي ــة ف ــي امل ـخــي ـم ــات
ح ــاز مــواق ـفــة الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة )٥ ،لم
يكن ال ـعـ ّ
ـدو ينظر بعني اإلع ـجــاب إلــى األداء
ّ
العسكري للميلشيات اليمينية ،وهذا طبعًا
ناتج عن أدائهم في فصول الحرب .إن سمعة
ّ
ّ
العسكرية كانت مــن تصنيع
الجميل
بشير
دع ــاي ــة «امل ـ ــوس ـ ــاد»؛ ل ــم يـنـتـصــر ف ـ ّـي أي مــن
مـعــاركــه ،إنـمــا ك ــان قـ ّ
ـويــا بحكم تلقيه دعمًا
ً
هائال من إسرائيل ودول الغرب وبعض دول
الـخـلـيــج .أمــا فــي امل ـعــارك ،فـ ُـهــزمــت قــواتــه في
الـفـنــادق والــدامــور وزحـلــة وعـيــون السيمان
وحــرب الجبل (وفــي شكا استعان بالجيش
ّ
الجميل
االنعزالي يومذاك) .لم ينتصر بشير
ّ
«عسكريًا» إال في :أ) معاركه ضد خصومه في
الشرقي من بيروت ،ب) ارتكاب املجازر
املقلب ّ
الـتــي تفنن فيها بالقتل والتمثيل بالجثث
ّ
املدنيني واغتصاب النسوة )٦ ،عندما
وقتل
ّ
كان حزب «العمل» يعير «الليكود» بمجزرة
صبرا وشاتيال ،كان األخير ّ
يرد بسهولة أن
ّ
ّ
اللبنانية-األداة اإلسرائيلية ارتكبت
امليلشيا
مجازر في تل الزعتر ّوغيرها أثناء رعايتهم
من «العمل» )٧ .فليتوقف الجدال حــول دور
إي ـلــي حـبـيـقــة :لـيــس مــن شــك أن ــه ك ــان مـجــرم
حــرب قبل صـبــرا وشــاتـيــا وفـيـهــا ،وأن ــه قاد
ّ
الـجــزاريــن فــي أيــام املـجــازر بعد إع ــدام بشير
ّ
الجميل .إن إنعاش حبيقة من رفيق الحريري
ّ
وعـ ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم خـ ـ ـ ــدام (وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـس ــوري
وحلفائه في لبنان) ال يمكن أن يمحي تاريخ
حبيقة الــدمــوي  )٨يـتــأكــد م ـ ّـرة أخ ــرى حجم
أكاذيب جوني عبده الذي ال يزال يزعم أنه لم
يكن يلتقي شارون عندما كان يستضيفه في
منزله ،إذ إن ملحق «كاهان» يظهر أن عبده
ْ
ّ
والجميل كانا
ضيفي في مزرعة شارون في
النقب )٩ ،صحيح أن ريغان استاء من مجازر
إسرائيل أثناء حصار بيروت لكن ذلك لم ِّ
يؤد
إل ــى إحـ ــداث ض ــرر فــي ال ـعــاقــات األمـيــركـ ّـيــة-
ّ
ّ
الجميل (بيار
اإلسرائيليةـ  )١٠كانت عائلة
وأمــن وبشير) ذليلة ومطيعة في تعاطيها
مــع الــراعــي اإلســرائـيـلــي .يـقــول جــوزيــف أبــو
خـلـيــل لـقــائــد عـسـكــري إســرائ ـي ـلــي« :أخـبــرنــا
ماذا تريد وسنعمل على تنفيذه» .هكذا كان
خطاب فريق السيادة واالستقالل.
إن هذا الكتاب ّ
يسد بعض الثغرات في رواية
ّ
مـسـيــرة «الـ ـس ــام» األم ـيــركــيــة .لـكــن يـجــب أن
ّ
ّ
عملية
تتشكل الــروايــة ال للمطالبة بإنعاش
«الـســام» ،وإنـمــا لدفنها إلــى األبــد ،ومراكمة
التراب فوقها.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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مسيرة العودة،
ُ
ستة أشهر من النضال المستدام
حيدر عيد *
بينما تستمر جهود القوى الشعبية في دعم مسيرة العودة التي انطلقت منذ ستة أشهر واستدامة
نضالها حتى تحقيق مطالبها ،توقفت مجددًا جهود القيادة الفلسطينية عن إتمام املصالحة
الوطنية التي انطلقت منذ ما يقارب سبع سنوات تحت رعاية مصرية .خلطت مسيرة العودة
األوراق وطرحت العديد من التساؤالت املهمة واألساسية التي تتعلق بجوهر القضية الفلسطينية
بعد  25عامًا على توقيع اتفاق أوسلو ،وبعد  11سنة من الحصار املفروض على قطاع غزة.
فتحت املسيرات الرافضة للحصار واملقاومة لالحتالل واملتشبثة في حقها في العودة إلى أرض
الــوطــن األفــق لـبــروز وعــي جديد شبيه بحالة الــوعــي الوطني الــذي ســاد ّإبــان االنتفاضة األولــى،
ّ
وتشكيل قيادة شعبية تحدت في حضورها على األرض القيادة السياسية ،وأثبتت قدرتها لتسلم
زمام املبادرة وطرح مطالبها املبينة على الحقوق والقانون الدولي .منذ بداية تأسيسها برهنت
مسيرة العودة الكبرى أنها قادرة على النهوض بوحدة وطنية حقيقية ،وال سيما أنها تجمع في
إطــارهــا إلــى جانب هيئات املجتمع املــدنــي ،معظم الفصائل بعد فشل كل املـحــاوالت للجمع بني
الفصيلني املتناحرين فتح وحماس منذ  .2006عملت املسيرة على صوغ أهدافها لخدمة املشروع
الوطني الفلسطيني ،في الوقت الذي صاغ فيه الفصيالن املتناحران أهدافهما لبناء نظام سياسي
يخدم مصالح طبقية وفئوية محددة ،ارتبط بعضها باالنقسام وبعضها بالتنسيق األمني مع
االحتالل ،وذلــك على حساب املشروع الوطني .وكل هذا يعتمد أساسًا على عدم هيمنة أجندة
حزبية ضيقة على املسيرة وتوجهاتها واملحافظة على طابعها الشعبي والالعنفي.
استطاع الوعي الجديد للقوى الشعبية للمسيرة أن يخترق السياسات القديمة املهيمنة للقيادة
الفلسطينية اليمينية الحالية والقيادة اليسارية «املعارضة» والتي ما زالت تقف عاجزة عن صوغ
استراتيجيات وطنية جامعة مستقلة وفعالة .كذلك استطاعت مسيرة العودة أن تستحوذ على
توافق املجتمع املدني والقوى السياسية في قطاع غزة في التوصل إلى نتيجة أن قوة الشعب هي
القوة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها في هذه املرحلة ،وال سيما بعد فرض إجــراءات عقابية
ً
على سكانه منذ ما يقارب سنة ونصف سنة لم تستثن أحدًا ،وال حتى مرضاه وجرحاه ،فضال
عن التحريض على القطاع عربيًا ودوليًا.
تدعو مسيرة الـعــودة الكبرى إلــى القطيعة التامة مع نهج أوسلو وملحقاته ،الــذي ُينكره اليوم،
بعد  25عامًا ،واضعوه وآخــرون شهدوا عليه ودافعوا عنه ّ
وروجــوا لنهجه ،بما فيها حل إقامة
دويلة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية تمارس العنصرية ضد رعاياها .ترى مسيرة العودة
في إحياء مفهومي التحرير وتقرير املصير نموذجًا تحرريًا من االستعمار ،وذلــك من خالل
التعامل مع الحقائق الجديدة على األرض التي فرضتها إسرائيل وأدت إلى استحالة إقامة دولة
فلسطينية مستقلة حتى على  %22من أرض فلسطني التاريخية .هــذه املـبــادرة الشعبية هي
ٌ
محاولة جماهيرية إلعادة توجيه الدفة نحو تحقيق الحقوق املشروعة من ناحية ،وربط مكونات
الشعب الفلسطيني الثالثة في الداخل الفلسطيني ،وعلى األرض املحتلة وفي الشتات بالقطاع
ّ
فالغزي لم يكن يومًا فلسطينيًا
والذي هو بدوره جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية.
َ
ّ
بتحمل مسؤولية االنقسام الوطني الحاد ،وهو الذي ساهم منذ انطالق
غير وطني كي ُيطالب
«الوطنية الفلسطينية» املعاصرة بالدور األبرز في تكوينها والدفاع عنها بشراسة.
لقد استلهم النشطاء الفلسطينيون في غــزة الكثير من تجربة النضال ضد نظام األبارتهيد
التي هي نفسها ساهمت في نهاية الثمانينيات على التعبئة الجماهيرية في االنتفاضة األولى.
واستلهموا أيضًا في أدواتهم النضالية آليات مواجهة من تاريخ املقاومة الشعبية في فلسطني ،بما
فيه إضراب  1936واالنتفاضات الشعبية الالحقة في الضفة والقطاع ومناطق  .1948هذا الوعي
الجديد املنبثق في غزة ومنها يربط بني أشكال املقاومة الشعبية كافة ،وعلى رأسها الدعوة إلى
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،على غرار مقاطعة نظام
األبارتهيد .لقد طرحت مسيرات العودة بالفعل شعارات تتماشى مع أهداف حركة املقاطعة التي
حققت نجاحات عاملية وأوجــدت إجماعًا فلسطينيًا غير مسبوقًا بني الفلسطينيني في أرجاء
الوطن والشتات .وسعت إلى تطوير عالقة مباشرة بني املقاومة الشعبية الريادية وأهمية إيالء
الدور للمجتمع املدني في قيادتها ،بالنظر إلى الدروس املستمدة من التجارب واألساليب النضالية
األخرى املتبعة على مدى عقود من الزمن.
وبالرغم من أن حركة املقاطعة لم ّ
تتنب حتى اللحظة موقفًا سياسيًا واضحًا أو موحدًا إزاء إقامة
الدولة وما إذا ينبغي أن يكون الحل دولتني أو دولة ديمقراطية واحدة ،إال أن أهداف مسيرة العودة
ّ
الكبرى تتعارض تمامًا وحل الدولتني ألنه يتناقض جذريًا مع املطلب الرئيسي للمسيرة ،أال وهو
عــودة الالجئني وتعويضهم .وما مشاركة فلسطينيي حيفا ورام الله وبيت لحم وأم الفحم إال
إشارة إلى االتجاه الذي تأخذه املسيرة من ُبعد فلسطيني.
لقد آن األوان بعد ً 25عامًا من وهــم الــدولــة املستقلة املبني على اتفاق أوسلو أن تعلن القيادة
الفلسطينية صراحة التحلل من قيود أوسلو وتوابعها من تنسيق أمني وتبعية اقتصادية ،وأن
تتبنى صراحة نداء حركة املقاطعة عمليًا .كذلك ينبغي للقيادة الفلسطينية االمتناع عن الدخول
فــي أي «مـفــاوضــات» إال إذا كــان على رأس األجـنــدة مــوضــوع آلية تطبيق قــرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة  ،194وكذلك ربط مطالب مكونات الشعب الفلسطيني األخــرى بتلك املفاوضات،
وال سيما مطلب إنهاء سياسات األبارتهيد التي تمارس ضد فلسطينيي  ،1948وبالتحديد
بعد قانون القومية الــذي سنته إسرائيل أخيرًا والــذي يعزز العنصرية ضد فلسطيني الداخل
ّ
ويشرع االستيطان على األرض الفلسطينية ،ودعم التحركات الشعبية ضد االحتالل التي أثبتت
أنها اإلطــار الوطني الــذي يجب التعويل عليه إلعــادة إنتاج املـشــروع الوطني ومحاربة املشروع
اإلسرائيلي االستعماري االستيطاني.
إن النضال من أجــل تحقيق الحرية والـعــودة وتقرير املصير لكل مكونات الشعب الفلسطيني
في الداخل والشتات هو التجسيد العملي لوحدة وطنية شاملة على األرض ،وحــدة ال تنحصر
في فصيلني ،أو في خطاب ما يسمى «شطري الوطن» ،بل في إعادة تشكيل الوعي الجمعي ،أي
الوعي الجديد ،الذي تساهم كل من مسيرة العودة وحركة املقاطعة في صياغة محدداته .لقد آن
األوان ،بعد ربع قرن على كارثة أوسلو ،لنضال جدي حاسم من أجل الحرية واملساواة والعدالة،
فثلثا سكان القطاع هم الجئون كفلت لهم الشرعية الدولية حق مقاومة االحتالل ،وحق العودة
والتعويض.
*محلل سياساتي في شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة» ،وأستاذ جامعي في
جامعة األقصى ـ غزة.

