
  
  
  
 

 
 
 
 
  
  

  
 القلق االسرائيلي في حوار اليهود الشرقيين ومنظمة التحرير

  
سيل واآلن  وزان، بروآ اي، ل اريس، اله ةب سطيني   .  طليطل وار الفل ات الح اثرت محط د تك  –لق

ة                         ًا في اللعب صرًا ثابت شكل عن ى اصبح ي ه حت سارعت وتيرت رة وت االسرائيلي في االشهر الستة االخي
ة            واستطاعت منظمة التحرير  . الديبلوماسية اط الثمين ددًا من النق  ضد تعنت      بهذه الطريقة ان تسجل ع

ضاً    الحكومة االسرا  المي اي م يخفف       . ئيلية امام الرأي العام االسرائيلي، والع اط ل ذه النق سجيل ه لكن ت
ة االخرى وهي          ى المجتمع           «من مشقة المهم سطينية ال سالم الفل الة ال ا   » االسرائيلي  ايصال رس ، آم

ى    بل بدت احيانُا رحلة تلك الرس  . هنا) ابو مازن (حددها السيد محمود عباس      ة ال ة اوروبي الة من مدين
  .اخرى آأنها بال نهاية

  
ا ة آغيره ة اوروبي ست مدين ة لي بوع . إال ان طليطل ضنته االس ذي احت اء ال ع اللق ر م د يختلف االم وق

اء االول             الماضي بين وفد من منظمة التحرير       ومجموعة من االسرائيليين من اصل شرقي، وهو اللق
ة الديبلوماسية   .  منذ البدايةمن هذا النوع آما قيل    لذلك، لم تسجل منظمة التحرير نقطة جديدة في اللعب

ى     . فحسب، بل سجلت ايضًا نقطة مهمة في تعاطيها مع المجتمع االسرائيلي نفسه            او هكذا يفترض عل
االقل، في انتظار ردود الفعل والتفاعالت التي قد يثيرها اللقاء في الوسط الشرقي في اسرائيل، وفي              

ة         وقد اوحت تغطية الصحافة   . زي ايضاً االوسط االشكنا   االسرائيلية للنقاشات ان طليطلة قد تشكل بداي
اء               . مرحلة جديدة  شارآين في اللق . وهذا ما اآده ايضًا تهديد الحاخام االآبر في اسرائيل للحاخامين الم

  .وقد جاء هذا التهديد ليعلن بمعنى ما ان االهمية السياسية للقاء تكمن اوال في انه عقد
  

سطيني   وار الفل ن الح ًا ع سياسية دروس ة ال ي اللعب ه ف ن اهميت ضال ع ل ف اء يحم ى ان اللق  –يبق
ل شكل                   ادىء سياسية ب االسرائيلي نفسه، ذلك انه، خالفًا للقاءات سابقة، لم يكن فقط مجاال العالن مب

ساعد على ذلك    وقد. مناسبة للتعبير عن طريقة تفكير الذين يدعون السعي الى السالم مع الفلسطينيين           
د االسرائيلي          . بالطبع البعد الرمزي الذي اعطاه للحوار اختيار مدينة طليطلة         ه حجم الوف آما ساهم في

سطينيين،           ٤٢ مالذي ض  اً  ٤٢« شخصًا، اي حسبما قال احد المتحاورين الفل دخل       . » حزب م ن ذا اذا ل ه
  .ا من آالم االسرائيليينفي الحسبان الذين يعانون انفصام الشخصية وهو عارض منتشر على ما بد

  
ي  يعندما تأتي مجموعة من االسرائيليين الى بلد اوروبي بهدف لقاء وفد من منظمة التحرير، فهذا                 عن

ه             ة دولت صيره واقام ر م ي تقري سطيني ف شعب الفل ق ال دًا لح ة وتأيي ل المنظم رارًا بتمثي ًا اق منطقي
  .رائيلي بعد اللقاء اية مفاجأة في هذا المجال لم يحمل البيان الذي اصدره الوفد االس،لذلك. المستقلة

  
  االصدقاء المجربون

  
شديد  وع ال ي التن ف ال تلغ دة الموق ن وح ين   لك ين واالربع د االثن ين اعضاء الوف اقض ب ًا التن . واحيان

ذين  » االصدقاء المجربين «واالشد اثارة للمراقب العربي هم بالطبع الذين يشكلون ما يمكن تسميته   ال



  
  
  
 

ن ون م ظيتكلم ف دوري .  دون اي تحف رزهم لطي ل اب شكل   ولع ة ي ى طليطل ه ال ن مجيئ م يك ، وان ل
ام الماضي  ي الع سطيني ف رئيس الفل ات ال سيد ياسر عرف ى ال ان التق ه آ أة، اذ ان ذي . مفاج الم ال والك

ة      ة وباللكن د يصلح في اي مهرجان                      سمعناه منه بالعربي ه عراقي االصل ق ى رغم ان سطينية، عل  الفل
  .»االنتفاضة المجيدة«النتفاضة، حتى من حيث اختيار االلفاظ، وابرزها تعبير عربي لدعم ا

  
دم              ع المتق ذا الموق دًا في ه سه         . ولم يكن دوري وحي اه نف دم آخرون في االتج د تق وذهب المحامي   . فق

سالم     «، من جمعية    ابراهيم بيردوغو  ى            »الشرق من اجل ال سطينية، ال ة الفل ده هدف الدول د تأآي ، وبع
شارآين    . »الغاء الحدود من اجل مستقبل مشترك في الشرق االوسط     «الى  عوة  دال ة الم ر ان اآثري غي

د سمات                     ة تحدي بقيت على موقف اآثر تحفظًا ترجم بمطالبة منظمة التحرير بمزيد من الوضوح لجه
سطينية    ة الفل ة الدول سوية واقام د الت ا بع ة م ى    . مرحل ضمانات وعل ى موضوع ال ز عل ان الترآي فك

  .لعدول عن حق العودة والعزوف عن اية مطالب جديدة في المستقبلضرورة ا
  

ى           وقد تم تقديم موضوع العودة بوصفه السبب االساسي لشعور القلق الذي سعى معظم االسرائيليين ال
اء         » خوف« ان آلمة    التعبير عنه، الى حد    ة للق وفي  . آانت بالتأآيد االآثر استعماال طوال االيام الثالث

ون من          اءات الحوار حين يطلب ائر لق هذا لم يخرج الشرقيون عن الخط الذي يميز االسرائيليين في س
 لهذه الحالة طابعًا مرضيًا يفترض      الفلسطينيين ان يتفهموهم ويبددوا مخاوفهم، حتى ان بعضهم يعطي        

ة  «جمعية هذا ما عبر عنه اندريه ازوالي، رئيس .  الضحية الفلسطيني مداواته –من عالم النفس     هوي
سطينيين         » وحوار ى الفل رفتكم        يبقى «: وهو ليس اسرائيليًا، عندما قال متوجها ال وا مع يكم ان تعمق  عل

ر قصد،             ! »لليهود وان تقبلوا ان تكون عقليتهم معقدة       وما قاله أزوالي في شكل مرتبك وربما عن غي
د اصبحتم     «:سطينيين، قائالً اعترف به احد االسرائيليين االآثر حذاقة في حديث جانبي مع احد الفل            لق

  .»افضل االختصاصيين في معالجة الجنون اليهودي
  

ق         ضوع لمنط دم الخ ضي بع ة تق دة عالجي ن قاع ضت ع سطينية تمخ رة الفل دو ان الخب ل، يب وبالفع
ى              فمع ابداء تفهم  . »الخوف« سيطيني عل ان الجواب الفل ة آ ة التاريخي االسرائيلي  » الخوف « للتجرب

ر      » ًاخوفًا مصطنع « باعتباره   بفضحه ازن   «على حد تعبي و م ده           »اب ذي عق ؤتمر الصحافي ال  في الم
د بلغت             . على هامش اللقاء   ساوة اشد وق ه بق ه يتطلب مواجهت د، فان والن الخوف مصطنع الى حد بعي

  .اقصى درجاتها في آلمة الختام التي القاها الشاعر محمود درويش، عضو اللجنة التنفيذية
  
  »الجريمة االولى«
  

ى   ويؤآد الطابع المرضي للحالة  ل عل  االسرائيلية ان المشارآين لم يحتجوا حين سمعوا آالمًا قاسيا، ب
ة           دفعهم في الحقيق ذي ي ا ال ًا م درآون تمام سطينيين ي العكس قد يكونون ارتاحوا اليه النه يثبت ان الفل

ر عن       ه          » الخوف «الى التعبي ستطيعون التصريح ب ا ال ي اس ص       . وهو م د شخص الي يس   وق نبر، رئ
ائفون    «: ، مكمن الخوف عندما توجه الى الحضور قائالً       »مجلة الدراسات الفلسطينية  «تحرير   م خ انك

ا     .النكم ال تفهمون آيف نستطيع ان نكون عقالء بعد آل الذي عملتموه بنا             انكم خائفون بسبب هول م
دول ع                 وخلص. »فعلتموه ول ان االسرائيليين، حين يطالبون بالع ى الق ا        صنبر ال ودة، انم ن حق الع

  .يواصلون جريمتهم االولى ويعبرون في العمق عن رفضهم ان يكون الفلسطيني فلسطينيًا
  



  
  
  
 

اء في                          ادة وضع اللق ودة باع اء حق الع ى مطلب الغ سطيني عل سياسي الفل رد ال ان ال وفي اي حال، آ
ين المؤسسا       ل ب راد، ب ت وفي اطار   اطاره المحدود واالصرار على ان المفاوضات ال تجري مع االف

ين             المؤتمر الدولي  ضمانات وموضوع الالجئ سألة ال وفي انتظار ان     .  الذي سيكون عليه البحث في م
م          شاف ذاته ص، اآت ى االخ نهم عل شرقيون م رائيليون، وال ستكمل االس ن ان ي د م ك، ال ب ون ذل يك

  .ومصالحهم التاريخية
  

ذا الوقت       » الحاجز النفسي «اما   زول في ه بعض ان ي وى      الذي يخشى ال زان الق ذي راقب مي ان ال ، ف
ازن   «الشخصي بين هشام مصطفى، مدير مكتب        و م شارآين في الحوار           »اب ، وآل االسرائيليين الم

  .في طليطلة بعد باريس يستطيع ان يجزم انه باق على رغم آل شيء وان السحر انقلب على الساحر
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