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١١/٢/٢٠١٤ صفحة ١٥

الھجوم اإلسرائیلى على فكرة السالم

   بقلم  د. إبراھیم البحراوى 

أجدنى متفقا مع جینیفر بساكى، المتحدثة باسم وزارة الخارجیة األمريكیة، فى تعلیقھا على الھجوم الشرس الذى شنه
نتنیاھو ووزراء حكومته على جون كیرى، وزير الخارجیة األمريكى، قالت بساكى إن ھذا الھجوم لیس ضد الوزير بل ھو فى

.الحقیقة ھجوم ضد عملیة السالم فى حد ذاتھا

عندما تتساءل ماذا قال كیرى أو فعل لیثور ضده الغضب اإلسرائیلى تدرك أن جبھة الیمین اإلسرائیلى التى ظلت ترفض حل
الدولتین ثم قبلته شكال مازالت بالفعل ترفضه وتخوض المفاوضات من باب رفع العتب، ولیس من باب الرغبة الحقیقیة فى

سالم عادل ينتج عن معالجة الجراح الوطنیة الفلسطینیة الغائرة. إنھم فى واقع األمر يرون أن األمر القائم والوضع الراھن
ھو فى حد ذاته آخر مطاف التسوية السیاسیة طبقا لمفھوم مناحیم بیجن الممثل فى منح من يسمیھم السكان

الفلسطینیین فى الضفة، والتى يسمیھا يھودا والسامرة حكما ذاتیا إلدارة شؤونھم، أما األرض فتبقى تحت السیادة
.اإلسرائیلیة

أى أنه حكم ذاتى للشعب الفلسطینى إلدارة شؤونه البلدية والقروية والمعیشیة أما األرض التى ھى أودة فال سلطان له 
علیھا وال على حدودھا وال على مجالھا الجوى. لقد انتقلت ھذه الفكرة من طور نظرى آلخر، وعندما أقدم الجنرال إسحق
رابین، رئیس الوزراء عن حزب العمل، على تجاوز حدود الفكرة بتوقیع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣ الذى سمح بإنشاء السلطة

الفلسطینیة على بعض أجزاء الضفة الغربیة وغزة من ناحیة وسمح بإجراء مفاوضات لتحديد شكل التسوية النھائیة فى
صورة دولتین متجاورتین من ناحیة ثانیة قام الیمین اإلسرائیلى بقیادة نتنیاھو بمقاومته وتحريض الجماھیر ضده مما

.انتھى باغتیاله عام ١٩٩٥

إن المشھد بین ١٩٩٣ عام توقیع أوسلو وعام ٢٠١٤ عام الھجوم اإلسرائیلى على كیرى يفصح عن استراتیجیة التفاوض
اإلسرائیلیة وھى التى استنھا ووضعھا رئیس الوزراء إسحاق شامیر زعیم لیكود الیمینى عام ١٩٩١ عندما أرغمه الرئیس

بوش األب على حضور مؤتمر السالم فى مدريد فخرج لیقول حسنا العالم يريد منا أن نفاوض الفلسطینیین إذن سنظل
نفاوضھم لمدة عشرين عاما. لقد انتھت األعوام العشرون التى تحدث عنھا شامیر عام ٢٠١١ ولكن نتنیاھو قرر أن يمدھا

عشرين عامًا جديدًا تحت شعار التفاوض على حل الدولتین يتم فیھا قضم ما تبقى من أراضى الضفة وھضمھا داخل
المستعمرات اإلسرائیلیة وتنفیذ رؤية الجنرال رفائیل إتیان. لقد قال إتیان عندما كان رئیسًا لألركان فى الثمانینیات عندما
أبلغه أحد ضباطه من الضفة أن الصبیان الفلسطینیین يلقون الحجارة على القوات اإلسرائیلیة «انزعوا لھم خصیاتھم وال

تتركوھم رجاال». عندما واجھه أحد أعضاء الكنیست من الیساريین بخطورة األمر الذى أصدره لضباطه أجاب إتیان فى تحد
سافر أمام الصحف والعدسات سنرد على كل حجر فلسطینى بطلقة رصاص وباقة مستعمرة جديدة إلى أن نحشر

.الفلسطینیین فى زجاجة لكى يأكلوا بعضھم بعضا كالعقارب السامة

إن كل ما قاله جون كیرى فى میونیخ أمام مؤتمراألمن الدولى يوم السبت قبل الفائت ھو أنه حذر إسرائیل من عواقب
فشل المفاوضات التى يقوم فیھا بدور الوسیط، والتى ينتھى األجل المحدد لھا فى ٢٩ إبريل. قال الرجل إن الرخاء واألمن
اللذين تتمتع بھما إسرائیل ھما أمر مؤقت سیتحول إلى وھم إذا ما فشلت المفاوضات، وأضاف متى سیحصل رد الفعل

بسبب اإلحباط من جانب الفلسطینیین والعرب، وھل سنرى مزيدا من التطرف والعنف. إن ھناك معركة تتصاعد على نزع
الشرعیة عن إسرائیل وھناك حديث عن مقاطعة إسرائیل وھو أمر سیتزايد إذا فشلت المفاوضات، ولذا فإنه من المھم لنا

.جمیعا أن ننجح فى حل النزاع

كما يرى القارئ فإن كلمات كیرى تحمل بصمات النصح لإلسرائیلیین وتنبیھھم إلى الخسائر التى ستنزل بھم إذا أفشلوا
المفاوضات. غیر أن العقلیة اإلسرائیلیة المتغطرسة والثقة فى قدرة اللوبى اإلسرائیلى فى واشنطن على قمع كیرى

ورئیسه أوباما كما سبق أن حدث فى والية أوباما األولى لم يسمحا لإلسرائیلیین باإلنصات إلى النصح، بل اعتبروه تھديدا،
فانفجر نتنیاھو ووزراؤه فى وصلة ھجوم امتدت عدة أيام. قال نتنیاھو إن محاوالت فرض المقاطعة على إسرائیل غیر
أخالقیة ولن تحملنى على المساومة على مصالح إسرائیل الحیوية. وقام وزراء باتھام كیرى بأنه يستغل التھديدات

.بالمقاطعة إلسرائیل إلنزاع تنازالت من إسرائیل

أنھى المقال كما بدأته باعتبار الھجوم اإلسرائیلى على كیرى ھجوما على فكرة السالم ذاتھا، وأشد على يد كیرى الذى
أعلن استخفافه بكل ھذه التھجمات اإلسرائیلیة وأقول له فى نفس الوقت إن جھوده لن تثمر ما لم تتصاعد المقاطعة

.األوروبیة واألمريكیة لمنتجات المستوطنات اإلسرائیلیة والمتعاملین معھا بالفعل ولیس بالقول وحده

اقتصاد عرب وعالمأخبار مصر

علوم وتكنولوجیاحوادثریاضة

وسط الزحمةثقافةفنون

رأيتحقیقاتملفات وحوارات

تلیفزیون المصري الیوممحافظاتمنوعات

فعالیاتعدد الیوممحافظاترأي
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تلیفزیون المصري الیوممحافظاتمنوعات

كاریكاتیرصور

About Egypt Independent عن المصري الیوم اإلعالنات التصویبات حقوق النشر سیاسة النشر اتصل بنا

انشر عندناكاریكاتیرصورفیدیو

Englishأراء القراءمدونات

جمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة  المصرى الیوم و یحظر نشر

أو توزیع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من المؤسسة.
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