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 العرب وإشكالية الحل السلمي

  
  .المؤتمر الفلسطيني والحوار مع الواليات المتحدة اطلقا عملية سياسية ال بد ان يواآبها سجال حاد

  هنا احدى وجهات النظر
  
ر      .  الحياة السياسية العربية اليوم مسكونة بهواجس التسوية       تبدو . وبالطبع، ليس في ذلك المسار ما يثي

تغراب فضرورة ك الوضع االس سياسي وت تحري ق الحل حق لالال اقريب اف ى قيادته ي نتفاضة عل  ف
رب    ى الع سطينيين عل سائر الفل ق ل ارج، وح صحافية     . الخ ة ال و ان المتابع اه ه ت االنتب ا يلف ن م لك

ادرًا مع طرح            سالم ال تترافق اال ن سيرة ال شيط م اه تن لتفاصيل التحرآات العربية المتسارعة في اتج
ائج شودة وللنت سوية المن اني الت ق لمع امعم تترتب عليه ي س صر.  الت ل ينح ن الح الكالم ع ي ف  ف
ا     -وال تفيد التحليالت االخبارية     . التصريحات السياسية والبيانات الديبلوماسية    ًا لوظيفته  اال في  – وفق

صريحات  ات والت ذه البيان ه ه ر عن ذي تعب كالية . رصد التطور الحرآي ال ى اش ت، تبق ذا الوق ي ه ف
  . غائبة عن الفكر السياسي العربي وعن الوعي العربي عامةمل شبهالتسوية، او اشكالية الحل الشا

  
  .ال تعني الدهشة من هذا الفراغ الفكري استهجانًا

  
م يكن                        شامل ل ا ان الحل ال رات الماضية، اهمه فقد آان لتجاهل اشكالية السلم مبررات وجيهة في الفت

 التسوية ابان حرب تشرين، وهي  واذا آان الشرق االوسط دخل عصر البحث عن       . يومًا قريب المنال  
ذا     ر   .  الهدف التي خيضت اصًال من اجل ه ان تعبي سوية «ف سبة      » الت ة بالن سنين طويل ًا ل ظل مكروه

  .لمعظم السياسيين والمثقفين العرب، حتى انه شكل سالحًا في الحرب الدعائية بين االنظمة العربية
  

سلمي ا            شامل صحيح ان تلك الكلمة ليست دومًا مرادفة للحل ال ان   . ل ذا آ سبعينات في         هك  الحال في ال
بتمبر  /ايلول(ضوء توجه السادات نحو الحلول المنفردة، بدءًا باتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء               س

د  . ووصوال الى زيارته القدس، فاتفاقيتي آمب ديفيد ومعاهدة السالم بين مصر واسرائيل            ) ١٩٧٥ وق
اك مجال وال ضرورة             . قيق سالم شامل    ضربت هذه المسيرة بالذات احتماالت تح      د هن م يع ذا، ل وهك

رى، اي االردن    ة االخ ة المعني ن ان االطراف العربي الرغم م سلمي، ب ضامين الحل ال ي م ق ف للتعم
دأ المفاوضات      ى مب ا عل ذ وقته ة من ر، آانت موافق ة التحري ك  . وسورية ومنظم ى العكس من ذل ، عل

ر         اصبح الواقع المفروض على الجبهة الشرقية        ة التحري هو التهديد المستمر بالحرب، وبالنسبة لمنظم
  .في جنوب لبنان واقع الحرب

  
ى حال الحرب         ة عل ة المترتب بيد ان التباس معاني التسوية والحل السلمي من جهة وضرورات التعبئ

اس ووراء الحرب          –من جهة اخرى سهلت على االسرائيليين        ة     – وهم آانوا وراء االلتب ام منظم  اته
سان     وقد جاء خير تعبير.ير امام الرأي العام الغربي بازدواجية الخطاب      التحر ى ل ام عل  عن هذا االته

ذ        وزير الحالي   (رئيس دولة اسرائيل آنئ ال               ) وال ان، حين ق اح لبن د اجتي افون بعي ة    (اسحق ن في مقابل
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سطينيون باللغ    )الفرنسية» لوفيغارو«نشرتها صحيفة    ادة الفل ة،   انه ال يهتم بما يصرحه الق ات االجنبي
  .مفصال، على حد قوله، التنبه لما يقولونه بالعربية وامام جمهورهم

  
سطينيون                               ا الفل ق فيه رة يطل ا يحصل في آل م وة، آم ددًا وبق رز مج وم لتب ذه الحجة الي وقد عادت ه

»  ابو شريف  بسام«االسرائيلية  » معاريف« اتهمت صحيفة    على سبيل المثال،  . والعرب مبادرة جدية  
ة        » الحياة«وقد اشارت   .  يكتب بالعربية ما يجرؤ على آتابته باالنكليزية       بانه ال  ذه التهم ام ان ه قبل اي

ة ذات باطل سؤولين  . بال صداقية الم شكيك بم رائيلية بالت ة االس ي الدعاي ال، ال تكتف ي اي ح وف
ق ضد             ى     » العرب «الفلسطينيين، بل عادت تهمة ازدواجية الخطاب تطل ة، خصوصا عل سنة   قاطب  أل

فر ع           س ن وق ف م ى التخفي ة ال سنين طويل رائيلية ل ة االس دت الدعاي د ان عم ك بع رائيل، وذل اء اس
ى              » الرفض العربي « ز عل د ومفضلة الترآي ر منطق آمب ديفي التطرف  «و» االرهاب «سعيًا لتبري

ة وباستمرار االنتفاضة            »الديني ادرة العربي ادرة        . ، ويفسر هذا التصعيد بزخم المب ذه المب لكن زخم ه
شكيك        يجعل سه الت سبة لقطاعات                  في الوقت نف ه بالن ر محل سطينيين في غي  بمصداقية المسؤولين الفل

  .متزايدة من الرأي العام الغربي
  

ى    » العرب«بيد انه يتوجب علينا االعتراف في المقابل ان الحديث عن ازدواجية الخطاب عند               هو ال
ه باطل           اك نو     . حد ما آالم حق، وان آان يراد ب وعي العربي            واالصح ان هن صام في ال ًا من االنف ع

رائيلي  ي االس صراع العرب ال ال ة   . حي ام دول د قي ة تؤي ة عربي ود اآثري زم بوج ن الج ة، يمك ن جه فم
ه يمكن  . فلسطينية مستقلة، مع العلم انها لن تبسط سلطتها على آامل التراب الفلسطيني        الجزم،  آما ان

 يلحظون مكانًا للدولة الصهيونية في تصورهم         من جهة اخرى، ان معظم الذين يؤيدون هذه الدولة ال         
ذه                    . للمستقبل العربي  ًا الحديث مطوال عن ه ي يوم ويستطيع اي عربي اتيح له مخاطبة جمهور غرب

  .الحال
  

دفا                    رة وه سطينية فك ة الفل ا آانت الدول لكن مع اعالن      . لم يكن التعايش مع هذا االنفصام صعبًا طالم
ديًا        وان لم تكن قد قا   . دولة فلسطين  ام ج د يكون آن االوان لالهتم سطينية، ق ى االرض الفل د عل مت بع

ا             .بمضمون هذه التسوية وبنتائجها المحتملة      بل قد يكون من الملح ليس وضع حد لحال االنفصام وانم
د      شكل مفي ا ب ادة انتاجه ا اع ا وربم ي معانيه ة      . وع ذيب الدعاي رورة تك يس ض ك ل ى ذل دافع ال وال

  .ل على براءة ذمة من االعالم الغربياالسرائيلية وال الحصو
  

ة           سطين قضية عربي ا ان فل ال لن رن يق ر من نصف ق ذ اآث ذلك    . فمن ان . وهي من دون شك آ وان آ
سطينيون وحدهم انيين (الفل ع اللبن ضًا )م وا اي ضية، فال يجوز ان يتحمل شري للق ون العبء الب  يتحمل

تحرير تضطلع وحدها بكل المسؤوليات،  وال يجوز ترك منظمة ال. وحدهم عبء الرهان االيديولوجي 
ل،            . اي اطالق المبادرات والتنظير لها والترويج لها       ى طرح تصور متكام ادرة عل ر ق ا غي يس النه ل

ؤخرًا تع                   ة، وان آانت شهدت م داً  قالً ولكن الن منطق التخوين ما زال يسود الحياة العربية العام .  اآي
دمر، ال يفترض ا              دًا ادلجة    ومن اجل درء خطر التخوين الم ازالت «ب وب فقط هو ف   . »التن م ه المطل

سطين       ة فل االرضية التي تحصل فيها التطورات الحالية التي قد تؤدي الى الحل العربي، اي اقامة دول
  .المستقلة على جزء من التراب الفلسطيني

  
م العناصر ال ة واه زائم العربي ى اله ي عل سطيني مبن سياسي الفل امج ال ذه االرضية ان البرن شكلة له م

سنوات       ي ال هدنا ف ا ش رب، وان آن صلحة الع ي م ست ف ا لي ع انه رف الجمي وى يع وازين ق ى م وعل
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ة    (االخيرة تبدد الحلم االمبراطوري االسرائيلي   ه السباب اسرائيلية داخلي  ).العائد في جزء اساسي من
  .ندالع االنتفاضة قد عدل من هذه الموازين، سياسيًا، فان التعديل قد ال يدومواذا آان ا

  
ة     ا ان الحاج ة، علم ت جزئي و آان صارات، ول ديل بانت ذا التع ريس ه رورة تك أتي ض ا ت ن هن م
ر                     ات اآث ا آلي تج دوم زائم تن لالنتصارات ليست نفسية بل هي سياسية، بمعنى ان االنتصارات مثل اله

  . الهزيمة– االنتصار او من الحدث –شموال من الحدث 
  

شرعية  «وابرز العناصر هنا هو . ومن المنطلق نفسه، يتوجب فهم االطار الذي ستطبق فيه التسوية  ال
ال ان            » الدولية ا يق ل م سوية واق شطارة «التي سوف تضمن الت شرعية      » ال د في التعامل مع ال ال تفي

رًا جذريًا      ). بعد استخدامها (اهلها  العرب القوة الكافية لتجالدولية طالما ال يملك  وهو امر يتطلب تغيي
ي، وهو متصل      . في موازين القوى العالمية ال يمكن توقعه في االمد المنظور         اك الموقف الغرب ثم هن

ى           . وان آانت ال تختزل اليه    » الشرعية الدولية «بموضوع   ين سنة حت ة اربع ا طيل د خبرن ول    وق  ال نق
ى اس         ة  رائيل والمشروع  اآثر مدى الحرص الغربي عل صهيوني عام ى    .  ال زال نلمسه ال وم،  وال ن الي

  .وتحديدًا منذ قررات المجلس الوطني الفلسطيني
  

د                 ر في توسع عسكري بع ا       ينتج مما سبق ان ال جدوى من التفكي ل م ى االق سطين، عل ة فل ة دول  اقام
د       .  السيطرة الغربية على حالها في العالم الثالث       دامت ك اب ستتبع ذل ع       لكن ال ي ا تطبي ه يتوجب علين ًا ان

ا     ا عدم           . صورة اسرائيل في اذهانن سوف يظل ممكن ودة ال تفرض بضغط خارجي، ف ا آانت الم ولم
ا        سليم بانن ا الت ان علين ي، وان آ ستقبل العرب صورنا للم ي ت صهيونية ف ة ال ان للدول صيص مك تخ

  .عها لفترةمسنتعايش 
  

لفنا عن ض               ا اس سياسي العربي           وقد يبدو هذا الكالم متناقضًا مع م صام في الفكر ال رورة وعي االنف
ا بالضبط                      االت التي تحمله ل من االحتم راغ، ب أتي من ف سطينية   غير ان التناقض هنا ال ي ة الفل  الدول

صميم للمشروع                   . عند قيامها على تراب فلسطين     شكل اول تراجع في ال ا سوف ت اذ فضال عن آونه
سطنيي          الصهيوني، فانها ستطرح بالضرورة ومن دون ساب       سألة فل م  . ١٩٤٨ق تصميم او تخطيط م ث

د ال             انها ستفرض تغييرًا جذرياً    ر ق سه، وهو تغيي  في الصورة التي يكونها المجتمع االسرائيلي عن نف
شرقيين، ربيين وال ود، الغ ن اليه ر م ه الكثي رةيتحمل ذ االن احصاءات الهج شير من ا ت ى .  آم ن حت لك

» المصالحة «ل للدولة الصهيونية، يتوجب اوال التحفظ حيال        تكون الدولة الفلسطينية فعًال عنصر تحل     
  .تقسيم العمل بين العربالتي تغنى بها السادات، وثانيًا اتباع نوع من 

  
نكتفي هنا باالشارة الى قضية العالقات الديبلوماسية واذا آانت الدول المتاخمة السرائيل، اي االردن               

م      وسورية ولبنان ودولة فلسطين، فضال عن مصر       ات ديبلوماسية مع اسرائيل بحك ، سوف تقيم عالق
آلية المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه، فال شيء يضطر الدول االخرى الى التطبيع السياسي، ناهيك                

  .عن التطبيع االقتصادي
  

من هنا ايضا تأتي ضرورة طرح اشكالية التسوية منذ اآلن، اذ ان تجنب منطق التخوين ال يكتمل اال         
  .رة توزيع االدواربوعي ضرو
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ة الخطاب العربي                  . قد يقول البعض ان طرح مثل هذه االفكار علنًا يبرر االتهام االسرائيلي بازدواجي
اء   ستطيع الغ دًا ال ي ن اح سلم  لك ع ال رد توقي ضات بمج تراتيجية   .  التناق دة االس ان العقي ك، ف د ذل وبع

ع     المصرية ما تزال تعتبر اسرائيل العدو االول، بالرغم من ال          دة ومحاوالت التطبي م اذا آانت   . معاه ث
د      .  المستقلة، فألنها عارفة بكل هذا     اسرائيل ترفض بهذه القوة مبدأ الدولة الفلسطينية       ومع ذلك، فهي ق

ا               ا لبحثه يس المجال هن ات ل ذه              و. تضطر الى القبول بها، بفعل معطي دخل في ه ا سبق ال ي ان م اذا آ
  . العوامل الكابحة للتسوية، اي منطق التخوين من احدالمعطيات، فانه في المقابل يخفض

  
د ٠ ون ق ًا ال تك وب موافق و مكت ا ه ى م ع. عل ل الجمي ك مث سي مرتب ا نف ة .وأن ذلك ال أعطي أجوب  آ

ى التي         . جاهزة بقدر ما أطرح اسئلة     خوض  توفي أي حال، فإن هذا النص من المقاالت العربية األول
  . اإلطالقفي مثل هذه المواضيع إن لم يكن األول على

  
سمير قصير
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