
 في خضم المفاوضات الجارية وعلى مشارف المفاوضات القادمة :

 مسؤوليات المتفاوضين تجاه شعوبهم والتاريخ والمستقبل والسالم

  

مررنا نحن العرب الفلسطينيين بتجربة مريرة في هذا البررخ  الرذن نعريي فيرذ منرذ التو ير  

اإلسرائيليين، على أمل الوصول  على اتفا ات أوسلو. فقد أنهت  يادتنا الشرعية حالة الحرب م 

إلى حالة السالم. ودخلت إلى أراضي الوطن وأ امت السلطة الوطنية الفلسطينية في ظرل تعرايي 

 م  اإلسرائيليين تحكمذ نظريا شروط االتفا ات وعمليا أوضاع احتالل يأبى أن يخول. 

ئيلية تعرود إجمراال تنب  مرارة هذا الوض  من أكثر من سربب. وكلهرا ت تقريبرا ت أسرباب إسررا

إلررى النوايررا المضررمرة ضررد مجرررد وجررود الفلسررطينيين فرروح أر  بالدهررم. فررا حخاب الدينيررة 

واليمينية ال تخفي تطلعها إلى ترحيل الفلسرطينيين فرورا، وا حرخاب ا خررك ترتكلم بلسران الحرال 

ظار حدوث هذا ال  ائلة : " ليت ذلك يكون ممكنا! ولكن علينا أن نجعلذ كذلك تدريجيا..! وفي انت

وتفسريرا وتوضريحا لهرذا الكرالم يقرول …" تخافوا، فنحن لن نمنحهم فرصة ليتنفسوا ويتكراثروا 

الوا   المعاي : لقد خرج الفلسطينيون من عهد االحتالل نظريرا، فري حرين احرتفظ اإلسررائيليون 

دامرة هيمنرتهم  نفسهم بجمي  مخايا السيطرة دون أن يردفعوا أن تكلفرة وثمرن لهرا، واخترعروا إل

الخانقة بضعة أمور ال يمكن أن تطاح السيما إذا استمرت هذا الو ت الطويرل كلرذ.. ومنهرا بدعرة 

السيطرة على المعابر التي ال يستطي  اإلنسان الفلسطيني أن يمر إلرى البلردان العربيرة المجراورة 

أنظرررار رجرررال وال يسرررتطي  العربررري أن يررردخل إلرررى المنررراط  الفلسرررطينية إال مرررن خاللهرررا وتحرررت 

الشينبيت المختفين وراء الخجاج المعتم، ومنها بدعة السيطرة اال تصادية التي اسرتنخفت مروارد 

الفلسطينيين ومدخرات ا بناء العاملين في الخارج فاإلسرائيليون ربطوا الضفة و طاع غرخة فري 

عامرررل خمرررن االحرررتالل بسررروح العمرررل وسررروح االسرررتهالك اإلسررررائيلي وثرررابروا علرررى اسرررتنخاف ال

الفلسطيني والسوح الفلسطينية لتحقي  ا رباح الفاحشة على حساب مستقبل اال تصراد الروطني، 

و ررد يكررون أسرروأ البرردع وأفظعهررا علررى المرردك البعيررد احتكررار مصررادر الميرراه ونهررب أيررة خخانررات 

طبيعية جوفية فري براطن ا ر ، كمرا هرو الحرال فري  طراع غرخة الرذن يسرعى اإلسررائيليون إلرى 

ل بالقضاء على الخراعة فيذ وتحويلذ الى صحراء  احلة من خالل نهب احتياطيذ الطبيعي التعجي

وتسري  تملح مياهذ، ومن هذه البدع أيضا بدعة من  الفلسطينيين من التنقل الداخلي برين  طراع 

غخة والضفة الغربية وتجريد االتفاح المرحلي الذن نص على الوحدة اإل ليميرة بينهمرا مرن الحرد 

ى من المغخك بالنسبة للفلسرطينيين. وهكرذا تعمرد اإلسررائيليون التضريي  علرى الفلسرطينيين ا دن

بعد التو ي  على اتفا ات السالم بما يخيد علرى تضرييقاتهم فري خمرن االحرتالل المباشرر والصرريح 

كأنما ليعا بوهم على أن أرادوا االستقالل أو ليحملوهم على القول إن ا فضل بالمقارنة هو خمرن 

االحتالل . والحاصل أن سياسات الحكومات المتعا بة منذ التو ي  على االتفا رات كانرت بعيردة كرل 

البعد عن عقلية السرالم ونفسرية السرالم، وأنهرا ألقرت جانبرا معظرم النصروص التري اشرتملت علرى 

 در من التيسير علرى الفلسرطينيين، وفسررت النصروص ا خررك بشركل يحررمهم مرن أيرة فرصرة 

رفاه والتطور. وتصرفت حيال أراضي الضفة والقطاع كأنما هي في سرباح مر  الو رت للراحة وال

 لنهب أكبر مساحة ممكنة واحتجاخها لحساب مستوطنين لم يأتوا بعد.

 مفاوضات بال مرجعية 

وم  ذلك ظلت المفاوضات جارية ومستمرة بين الطرفين طروال الو رت ولرو لرم تكرن لهرا أيرة 

ماطلة التي مارسها اإلسررائيليون علرى راحرتهم واكتروك الفلسرطينيون ثمرة. وكان ال بد لهذه الم



بآثارها ماديا ومعنويا أن تؤدن إلى حالة من فقدان التصدي  بعملية السالم كلهرا جملرة وتفصريال 

فبغ  النظر عن حالة العداء المتأصلة والنوايا العكرة، فإن المفاوضات على المسار الفلسطيني 

ة تبعث على التثاؤب وتذكر الناس )بحدوتة الدبانة(. بل إن عمليرة السرالم اتسمت بعبثية وتكراري

ترر بمجملهررا، وبتحركاتهررا، وبمؤتمراتهررا، وبسررحنة منسررقها ا مريكرري، وبمررا تخللهررا مررن مواسررم 

انتخابرات رؤسرراء أمررريكيين ورؤسرراء وخارات إسرررائيليين ت برردت فرري شرركل حدوتررة دبانررة طويلررة 

 ي أن يحس بالرغبة في متابعتها.يستحيل على الجمهور الفلسطين

وأية عبثية هي أوضح من أن تظل إسرائيل طوال عقود من الخمن الذن مضى على إنشرائها 

تررردعو الفلسرررطينيين إلرررى إلقررراء السرررالح وإلرررى التفررراهم عبرررر طاولرررة المفاوضرررات، فلمرررا جاءهرررا 

لرم يجرف حبرهرا، الفلسطينيون إلى الطاولة إذا بها ترف  االحتكرام الرى نصروص االتفا رات التري 

وتأبى تحكيم أن محكمين مهما كانت مكانتهم الدولية. خالف حكيم الخمران دينريس روس وخالترذ 

 الحنون ذات الطلعة البهية مادلين اولبرايت؟ 

وكيررف لعمليررة مفاوضررات أن تكررون جررادة ومثمرررة إذا لررم يكررن هنرراك معررايير أونصرروص أو 

 عند تضارب وجهات النظر؟مرجعيات عرفية أو منطقية يمكن اتخاذها فيصال 

لقد دعا اإلسرائيليون الفلسطينيين إلى إلقاء السالح والجلوس إلى المفاوضات. ثم أذا روهم  

علررى طاولررة المفاوضررات صررنوف القهررر واإلذالل ومارسرروا حيررالهم أحابيررل االلتررواء والتبخرريس 

و  وأخرجررروهم مرررن كرررل دورة مرررن دورات المفاوضرررات صرررفر اليررردين. وفررري حرررين كررران المفرررا

الفلسررطيني يطالررب بمجرررد تنفيررذ االتفا ررات الترري لررم تكررن لتمثررل حتررى الحررد ا دنررى مررن مطالررب 

الجمهررور ويحررتل بالنصرروص المتفرر  عليهررا أساسررا وبررالمنط  وبررالح  وبالعرردل، كرران المفرراو  

اإلسرائيلي الذن تعييذ الحجة يقرذف وجرذ الفلسرطيني بسرائل برارد لرخج اسرمذ المصرالح الحيويرة 

، التي يفتر  المنط  أنها سب  أن روعيت تمامرا فري النصروص المو عرة والمتخرذة اإلسرائيلية

مرجعا للمفاوضات. وليس هناك إال أحد تفسيرين للمماطلة والسرتخدام اإلسررائيليين هرذا التعليرل 

بعدما و عوا على اتفا ات ملخمة ذات استحقا ات واضحة : فإما أنها مجررد تمويرذ علرى مرو فهم 

و عرردم التوصررل إلررى السررالم وإنمررا إلررى التوسرر  فرري غيرراب  رروة نررخال وتحررد الحقيقرري الررذن هرر

ومشاغلة، أو أن هذه المصالح الحيوية اإلسرائيلية تتمدد بال تو ف كلمرا الحرظ اإلسررائيليون أن 

 الطرف العربي بعيد عن إعادة تنظيم  واه وفر  وجوده.

 السالم اإلسرائيلي  

إلسرررائيليون يخرجررون للفلسررطينيين لسررانهم وهكررذا مضررت المفاوضررات عامررا بعررد عررام وا

ويتالعبون بالو ت وبالمعنويات وبالكرامات ويسخرون من العقول، ويعتقدون كما يبردو أنهرم  رد 

وصلوا في الحقيقة الى السالم اإلسرائيلي عندما فرضوا حالة الالحرب والالسالم علرى المنطقرة. 

ة، ومضروا مرن ناحيرة اخررك فري تغييرر وكيف ال وهرم  رد أمنروا خطرر الهجمرات علريهم مرن ناحير

ا وضاع على ا ر  كما يحلو لهم، ساخرين من النصوص التي تتحردث عرن عردم جرواخ تغييرر 

الوضرر  القررائم عنررد التو يرر  علررى االتفا ررات. ولررن يحترراج أن راغررب فرري الحقيقررة إلررى جهررد كبيررر 

دروها وا شرجار الحصاء خرو اتهم لهذا الشرط الجوهرن بإحصاء مساحات ا راضري التري صرا

الترري أحر وهررا وابنرراء القرردس الررذين جررردوهم مررن هويرراتهم المقدسررية، وذلررك كلررذ أثنرراء سررير 

 المفاوضات.

هررذا هررو مسررلكهم ووجههررم الررذن جربنرراهم فيررذ أثنرراء العال ررة التفاوضررية، أمررا علررى سرراحة 

ا  ليررة  اإلعررالم العررالمي ووسررائلذ الترري تفبرررك عقررول البشررر، فررإن اإلسرررائيليين اتخررذوا صررورة



الدينية التي هي بحاجرة إلرى ا مرن فري مواجهرة محريط وحشري مرن العررب اإلرهرابيين الخطررين 

 على الحضارة الغربية!! 

 الءات الطم  والءات الحافتة 

لكن  مة كامب ديفيد التفاوضية ا خيرة كانت  مة خذالن اآلمال التي سرب  لهرا أن اسرتحالت 

ت المتحدة عما هرو أكثرر مرن االنحيراخ إلسررائيل. لقرد كشرفت ظنونا. ففي تلك القمة كشفت الواليا

عررن تصررميم غريررب علررى تحطرريم إرادتنررا وعلررى مررنح اإلسرررائيليين كررل مررا تبقررى لنررا. وكشررف 

المسررؤولون ا مريكيررون فرري انفجررارات غضرربهم جررراء عرردم االسررتجابة إلمالءاتهررم عررن نوايرراهم 

ذ كي ال يكون للفلسطينيين أمل فري نصررة الصريحة بتدمير الوطن العربي وإعادة تفتيتذ وتقسيم

 أمتهم ذات يوم. 

و د و ف كلينترون فري نهايرة  مرة كامرب ديفيرد ينحري بالالئمرة علرى الفلسرطينيين ويحملهرم  

مسؤولية فشل المفاوضات. وو فت خوجتذ الطامحة إلى مقعد في مجلس الشريو  تتملر  اللروبي 

انهم مررن المسرراعدات. وعرراد خوجهررا الصررهيوني فتحررر  علررى الفلسررطينيين وترردعو الررى حرمرر

الرئيس يتكلم عن نقل السفارة ا مريكية إلرى القردس عقابرا للفلسرطينيين. إنرذ عرالم الديمقراطيرة 

ا مريكية القائمرة علرى الصرفقات وعلرى التهديرد بالفضرائح. وال يتخيرل أحرد أن كلينترون وامرأترذ 

ت برراراك الترري أعلنهررا مسرربقا  بررل الطامحررة يجهررالن حقيقررة ا مررور. فمررن الواضررح لهمررا ان الءا

الذهاب الى كامب ديفيد إنما تداهن نواخع الطمر  والبطرر واعتيراد دور المحتلرين ا  ويراء. وهري 

نواخع ملحوظة ومشهودة في مجتم  المحتلين والمستوطنين. فري حرين أن الخطروط الفلسرطينية 

وللشرعب، وللقضرية، وللروطن.  الحمراء تق  على الحافة التي ليس بعدها إال الهاوية، للمسرؤول،

ويعلم كلينتون أن باراك كان يلعب في كامب ديفيد دورا تمثيليا يشاركذ إياه كلينتون نفسذ. بينمرا 

 كان ياسر عرفات يداف  دفاعا صميميا عن الشيء الذن ال يعود لشيء بعده معنى.

 الضغط الخفيف 

خرذت الصرحف فري إسررائيل واليوم وفي منا  الحديث عن جروالت جديردة مرن المفاوضرات أ 

وأمريكا تتحدث عن صعوبة مو ف ايهرود براراك حيرال حلتترتفائذ االئتالفيرين وخصرومذ الحرخبيين 

في الساحة الداخلية اإلسرائيلية. وسرارت علرى خطاهرا بعر  الصرحف العربيرة. و  برل ذلرك كران 

علرى الجانررب االمريكيرون، فري ا و رات الترى يكتفرون فيهرا باسرتخدام أسراليب خفيفرة مرن الضرغط 

الفلسررطيني يتررذرعون بمو ررف ا حررخاب المعارضررة الترري تتررربص برررئيس الرروخراء اإلسرررائيلي و 

تريد أن تستغل مو فذ في المفاوضات لتطيح بحكومتذ، و ربمرا لتتيران بحكومرة يمينيرة متطرفرة 

برردال مررن حكومررة العمررل )المعتدلررة(. و هررذا كلررذ لرريس إال صررنفا واحرردا مررن صررنوف الحجررل و 

ف التفاوضرري الفلسررطيني. وبينمررا يحررافظ يالت الترري تسررتخدم إلحررداث االهتررراء فرري المو ررالتعلرر

مسررؤولون فلسررطينيون عديرردون علررى مقتضرريات الليا ررة الدبلوماسررية فرري ذكرررهم جهررود أمريكررا 

ودور الرئيس ا مريكي ال يكرف ا مريكيرون فري المقابرل عرن اتهرام الجانرب الفلسرطيني الرذن لرم 

  يجود الخمان بمثلها. يب  لديذ ما يتناخل عنذ بأنذ متصلب عديم المرونة مضي  لفرصة ال

 القدس والالجئون 

لقد ذكرت المصادر اإلسرائيلية وا مريكية أن المتفاوضين في  مة كامب ديفيد توصرلوا الرى 

االتفرراح علررى جميرر  نقرراط التفرراو  تقريبررا، عرردا نقطررة القرردس. و الررت المصررادر الفلسررطينية إن 

ح. ونحررن الفلسررطينيين الررذين نعررد مسررألة الالجئررين ت شررأن مسررألة القرردس ت لررم تكررن موضرر  اتفررا



أنفسنا سدنة المسجد المقدس وا مناء على الكنائس المقدسة، ننظر إلى موضوع الالجئين بقردر 

من التقديس ال يقل عن موضوع القدس. وال يستطي   ائد فلسرطيني ت كائنرا مرن كران ت أن ينهري 

اعي والفررردن لشررعبذ وأمتررذ. حياتررذ السياسررية، وال أن يبرردأ حياتررذ السياسررية، ببيرر  الحرر  الجمرر

والوا عيررة السياسررية ال يمكررن أن يكررون معناهررا تعررري  القائررد نفسررذ لغضرربة ا جيررال واحتقارهررا 

وكررذلك للعنررة الترراريخ والعقيرردة . غيررر ان شررهوة استرضرراء اللرروبي اليهررودن فرري امريكررا لررم ترردع 

م تعهدوا في جلسرات سررية لكلينتون وال للحخب الديمقراطي من ورائذ عقال وال ميخانا. فكأنما ه

بينهم وبين الطرف اآلخر خالل عقد صفقات ا صوات مدفوعة الثمن، أن ينهروا مسرألتي القردس 

والالجئين على أساس كونهمرا متاعرا مرن المتراع أو سرلعة مرن السرل  التري ال تسرتثنى مرن البير  

غط العنيرف والشرراء. وكأنمرا اشرتملت الصرفقة علرى وعرد أمريكري باسرتخدام أ صرى درجرات الضر

 النتخاع تو ي  الطرف الفلسطيني على الشروط المطبوخة سلفا بين ا مريكيين واإلسرائيليين. 

وتناسى كلينتون ان الواليات المتحدة التخمت بقرارات الشرعية الدولية التي لرم تشرتمل ابردا 

جررا فرري علرى إسررباف صرفة )اإلسرررائيلية( علررى القردس المحتلررة. ولكرن السرريد كلينتررون ال يررك حر

التنكررر للموا ررف ا مريكيررة السررابقة حيررال موضرروع القرردس.. كمررا ال يجررد ا مريكيررون حرجررا فرري 

التنكررر لمرروا فهم الممترردة علررى مررر اكثررر مررن اربعررين عامررا حيررال المبرردأ ا ساسرري لحررل مشرركلة 

الالجئين اال وهو االعتراف لهم بح  العودة، و يكفي ان يتذكروا تصريحات جون فوسرتر داالس 

و مرن الحرخب الجمهرورن(، وكران وخيررر الخارجيرة االمريكيرة فري مطرال  الخمسرينات، الررذن )وهر

تحررردث فررري مشرررروعذ لحرررل النرررخاع فررري الشررررح االوسرررط عرررن ضررررورة ان يرررتمكن الالجئرررون 

الفلسطينيون من العودة إلى ار  بالدهم. و د عبر عن ذلك بمفردات واضرحة اذ وصرف هرؤالء 

، و  ررال بضرررورة )وضرر  حررد لبررؤس مليررون الجررىء مررن النرراس بررأنهم )منتخعررون مررن جررذورهم(

الفلسطينيين المقتلعين من أرضهم مما يستدعي ترأمين حيراة كريمرة لهرم عرن طرير  العرودة الرى 

وطنهم ا ول ضمن حدود الممكن وتوطينهم في المناط  العربية التري يوجردون فيهرا. ومرن أجرل 

ث يررتمكن الالجئررون مررن االسررتقرار تحقيرر  الترروطين ا ترررح استصررالح المخيررد مررن ا راضرري بحيرر

والعمل عليهرا. ولتحقير  هرذه ا فكرار أن تردف  اسررائيل تعويضرات لالجئرين يرتم تمويلهرا بقرر  

دولي تشارك فيذ الواليرات المتحردة بصرورة أساسرية وتسراهم فري ا امرة مشراري  الررن وتحقير  

الجئررين.( ففرري هررذه التنميررة المائيررة فرري المنطقررة ممررا سيسرراعد مباشرررة علررى إعررادة ترروطين ال

العبررارات اعتررراف بهررذا الحرر  الفلسررطيني الثابررت و البررديهي، كمررا ان اسررتخدامذ عبررارة )وطررنهم 

ا ول( تعبير عن مو ف أمريكي يشتمل على بقية من نكهة الحقيقرة. و يالحرظ أيضرا أن المو رف 

ت بموجرب ا مريكي في تلك المرحلة لم يغفل عن أن إسرائيل هري المسرؤولة عرن دفر  التعويضرا

مسؤوليتها الجنائية عن انتخاع الالجئين من جذورهم. و لم يشذ عن هذا المو رف الررئيس جرون 

كينيدن )وهو من الحخب الديمقراطي( بعد ذلك بستة أعوام، فقد  ال من برين مرا  رال فري رسرالة 

س منذ إلى جمال عبد الناصر )إننا مستعدون للمساهمة في حل مشكلة الالجئين العرب على أسرا

المبرردأ القاضرري بإعررادتهم إلررى ديررارهم، أو بتعويضررهم عررن ممتلكرراتهم(. بررل إن الرررئيس لينرردون 

جونسون )وهو بدوره ديمقراطري( عبرر عرن مو رف ال يخررج فري الجروهر عرن ذلرك حينمرا تقردم 

بمشروعذ إلنهاء النخاع في الشرح ا وسط في أعقاب حرب حخيران بقولذ )البد من حل مشكلة 

عررادال  خاصررة أن النررخاع الجديررد أدك الررى ا ررتالع المخيررد مررن النرراس مررن مرروطنهم الالجئررين حررال  

 ا صلي و ال بد أن توجتذ دول الشرح ا وسط جهودها لرف  الظلم عن هؤالء(. 

و نحن نجد عدا هؤالء الرسرميين موا رف أخررك  شرخاص أمرريكيين أو مؤسسرات أمريكيرة 

فري نقراط عديردة و لكنهرا لرم تجرد مرن العقرل أن  تختلف في تفاصريل عديردة وتحرابي اإلسررائيليين



تغفل المبدأ نفسذ فتنكر ح  الالجئين في العرودة و التعروي ، و مرن هرؤالء ا شرخاص جوخيرف 

جونسررون صرراحب مشررروع خرراص لمشرركلة الالجئررين، و كررذا مؤسسررة لجنررة خرردمات ا صررد اء 

ن فررري العرررودة أو و الرررذن يعتررررف بحررر  الالجئررري 0791ا مرررريكيين فررري كتابهرررا المنشرررور عرررام 

 التعوي . 

 رؤساء بال رؤية 

لقد تراجر  المو رف ا مريكري تراجعرا دراماتيكيرا بعرد عهرود الرؤسراء ا  ويراء فري الواليرات 

المتحدة، فأصبح الرؤساء القادمون إلى البيت ا بي  بال شخصية وال رؤية )وبيرل كلينترون فري 

في رسرم سياسرة الواليرات المتحردة فري  عدادهم دون شك( يعتمدون على مساعديهم اعتمادا كليا

الشرررح ا وسررط. وهررؤالء المسرراعدون الررذين لررم يكررن وصررولهم إلررى المراكررخ العليررا فرري وخارة 

الخارجية ا مريكية محر  صردفة جعلروا سياسرة الواليرات المتحردة فري هرذه المنطقرة مرن العرالم 

ا ونفيررررا نسررررخة بررررالكربون عررررن سياسررررة إسرررررائيل، بررررل عررررن أشررررد سياسررررات إسرررررائيل تعصررررب

للفلسطيني،ولهذا شعر الفلسطينيون بالحاجة إلى راع نخيذ متواخن، وظنروا أن أوروبرا يمكرن أن 

تلعب هذا الدور، إال انهم اكتشفوا أن أوروبا الباحثة عن مصالحها في المنطقة  ررت أن تضرمن 

عت هذه المصالح عن طري  ا مريكيين المسيطرين وليس عن طري  العرب المسيطر عليهم فبا

دورهرا للمايسررترو ا مريكرري وعصرراه اإلسرررائيلية. ولقرد كرران المبرررر الوحيررد لقبررول الفلسررطينيين 

بأمريكا راعيا منذ البداية هو الموا ف ا مريكيرة المعلنرة، والتري ت كمرا  لنارت كانرت بسربب حداثرة 

لة العهد بالنكبرة وأحرداثها تعتررف بشريء مرن الحقيقرة الموضروعية حرول مسرألة الالجئرين ومسرأ

القدس. و لكن الفلسطينيين ال يستطيعون بحال من ا حوال أن يقبلوا ا مريكيين وسيطا ومحكما 

إذا تملصت الواليات المتحدة من موا فها و تصريحات رؤسائها الذين كانوا  ريبي العهد بالنكبرة 

ؤيرررا و الرررذين رأوا المصرررلحة ا مريكيرررة متمثلرررة فررري عررردم االنجررررار إلرررى مرررا ال نهايرررة وراء الر

 اإلسرائيلية و المصلحة اإلسرائيلية.

و أهررم مررن ذلررك أن الفلسررطينيين ال يسررتطيعون بحررال مررن ا حرروال أن يقبلرروا تنصررل ا سرررة 

الدولية من  رارات ا مم المتحدة المتراكمرة و التري يمثلهرا  ررار الجمعيرة العامرة لممرم المتحردة 

و رت ممكرن لالجئرين الرراغبين فري  ، بنصذ على أنذ )يجرب السرماح برالعودة فري أ ررب071ر م 

العررودة الررى بيرروتهم والعرريي بسررالم مرر  جيرررانهم ووجرروب دفرر  تعويضررات عررن ممتلكررات الررذين 

يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون مرن الواجرب وفقرا 

أو السررلطات  لمبررادا القررانون الرردولي واإلنصرراف أن تعررو  ذلررك الفقرردان أو الضرررر الحكومررات

 المسؤولة(. 

 حبر على ورح 

 رررد يقرررول الررربع  إن هرررذه القررررارات و الموا رررف ليسرررت إال حبررررا علرررى ورح، و أنرررذ خيرررر 

للفلسررطينيين أن ينسرروها و يتنرراولوا مررا يعررر  علرريهم مهمررا كرران تافهررا. و الوا رر  أن بقرراء هررذه 

ولهررا اخديرراد سرريطرة القرررارات و الموا ررف حبرررا علررى ورح يرجرر  إلررى ثالثررة أسررباب سياسررية، أ

اللوبي اليهرودن فري الحيراة السياسرية ا مريكيرة، و ثانيهرا اخديراد حالرة الترردن و االنحطراط فري 

العررالمين العربرري و االسررالمي، و ثالثهررا أن السياسررة ال خررالح لهررا و ال ذاكرررة  صررحابها عنرردما 

المسررتندات تتطلررب مصررالحهم النسرريان. ولكررن مررا مررن صرراحب  ضررية حقررتة يفرررط بالشررهادات و

 التاريخية الموثقة لحقذ نظير أن يعطيذ ا  وياء مخ ذ من ذلك الح  السليب.



أما على صعيد السالم ومسرؤولية ا طرراف عنرذ فرإن ضرخامة حجرم  ضرية السرالم وعظمرة  

شأن آثار السالم تملي على الجمي  أن ال يتصرفوا بمقوماتذ ا ساسية على هذا النحو مرن الظلرم 

مرة لسرالم تحتراج حمايترذ وإدامترذ إلرى حراسرة مسرلحة طويلرة ا مرد. ومرا يطلبرذ الفاحي. فرال  ي

ا مريكيرررون مرررن الفلسرررطينيين هرررو أن يخلعررروا جلررردة وجههرررم وأن يررردخلوا فررري جيرررب المعطرررف 

اإلسرائيلي ويخراطبوا أمرتهم العربيرة واإلسرالمية مرن هنراك بوصرفهم السماسررة الرذين يمتراخون 

ا إلررى شرراء المنتجررات اإلسرررائيلية. ولرريس الفلسررطينيون سررذجا بمعرفرة لغررة الخبررائن داعررين إياهرر

سا طين كما يتوهم الذين يضعونهم في هذه الصرورة. كمرا أن مثرل هرذه الحالرة ال يمكرن أن تردوم 

 فيما لو صارت وا عا بقدرة شيطان. 

ذلررك مررا لررن تتحملررذ ا جيررال ومررا لررن تتحملررذ المنطقررة كلهررا. وأعتقررد أن اإلسرررائيليين، علررى  

رغم مررن نررواخع طمعهررم الترري تررو عهم فرري التنررا   مررا بررين رغبررتهم فرري الرفرراه والسرركينة الرر

وشهوتهم الغتصاب كرل شربر جديرد مرن وطرن الفلسرطينيين، يفهمرون طبعرا أن السرالم ال يتحقر  

علرى  اعرردة النهرب الررى مررا ال نهايرة، ويعرفررون أن السرالم المتفجررر الررذن ال يصرمد للسررنوات هررو 

ن كونررذ مناخررا صررالحا للتفكيررر فرري المشرراري  والررربح واالسررتثمار والتمترر   نبلررة مو وتررة أكثررر مرر

ببركات السالم. وعلى  رادة اإلسررائيليين أن ال ينردمجوا فري التمثيرل والتظراهر برأنهم يسرتطيعون 

أن يعيشرروا دون سررالم . وإذا كرران سررالم الالسررلم والالحرررب علررى الطريقررة اإلسرررائيلية  ررد حقرر  

ءا نسبيا فما ذلك إال  ن الناس ما خالت في حالرة انتظرار وتر رب. ويعلرم إلسرائيل حتى اآلن هدو

اإلسرررائيليون أن الفلسررطينيين الجئررون لرريس لررديهم الكثيررر ليخسررروه. أمررا اإلسرررائيليون الررذين 

تمتعرروا بخيرررات الرربالد علررى حسرراب الفلسررطينيين، وبالمسرراعدات ا مريكيررة علررى حسرراب دافرر  

 الناس خسارة في أن مستقبل ال يحمل السالم.  الضرائب ا مريكي، فهم أكثر

 



 


