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  :فى الواحة مع د. رءوف عباس

  قرن نصف عمره أوسطیة الشرق مشروع
  1996إبریل  4الخمیس، 

  حوار: عماد الغزالى

 عالقات إقامة فى  - تفلح ولن  -   المعاھدات تفلح لم حلوقنا فى التى والغصة جنوبنا فى التى الشوكة ھى إسرائیل مازالت
 على لإلنقضاض إستعداداً  یوم كل یسنھ حاداً  نصالً  اآلخرى فى ویخفى المبالس یداً  یمد الذى الجار ھذا مع طبیعیة جوار

  ینقض؟ لم الذبیحة، وھل

 200الدمار الشامل " أسلحة من ھائلة طاقات یملكون من بین واألمان الثقة من جسور مد فى - یفلح ولن -  التطبیع یفلح لم
  .یومھم قوت حتى یملكونال  ومن المراقبین  قنبلة نوویة وفق تقدیرات

 غربى دعم جحافلھم یدعم بدأب إلیھ ویسعون قبلھ وربما بازل مؤتمر منذ لھ یخططون یریدون، ماذا یعرفون اإلسرائیلیون
  .أیضاً  عربى دعم :والجدید ،الصھیونى للمشروع ومباركتھ والءه یؤكد التینى وأمریكى

 بستان من" قطفة أول"  صاحب الحظ سعید عن ونویتساءل الطابور، بأول للحاق یتزاحمون والعرب أشدھا على فالھرولة
  .المنطقة إسرائیل بھ ستغمر الذى والحنان الحب

 األمریكیة والجامعة القاھرة التاریخ بجامعة أستاذ عباس رءوف الدكتور مع تاریخیة موضوعیة مناقشة ھنا حال أیة على
  . أوسطیة والشرق والھرولة والتطبیع وأوسلو اإلسرائیلى الدور حول

  :قال المصرى القرار صانع موقف إلى وإنتھینا أوسلو آثار من بدأنا

 من تبقى ما آخر كانت أوسلو معاھدة أن على نؤكد أن البد أوسلو آلثار خاصة رؤیة إلى للوصول محاولتنا فى 
 وضع نع إسرائیل وعجز ،دیفید كامب اتفاق فى وغزة الغربیة بالضفة الخاص الجزء تنفیذ فشل بعد ،السالم معاھدة

 جعل ھذا كل للكویت العراقى الغزو من موقفھا بسبب الفلسطینیة التحریر لمنظمة العربیة والمقاطعة ،لإلنتفاضة حد
 منظمة بھ تقبل أن یمكن كان الذى األدنى حدال مثلت التى أوسلو صیغة قبول إلى ضطرتإف  ،للحائط المنظمة ظھر

 فى جادة الرغبة تكون أن تتوقع المنظمة كانت أوسلو زلزال توابع حدة من للتخفیف وبالتالى الفلسطینیة، التحریر
 المبدأ على المصداقیة من شئ إضفاء على سیساعد ھذا تحقیق أن أساس على إتفاق، من إلیھ التوصل تم ما تنفیذ
 عوض أوسلو معاھدة بعد ماجرى لكن ،فلسطین فى تحریره یمكن جزء أى على القومى الوطن إقامة وھو أعلن الذى

 الفلسطینیة الفصائل أمام إسرائیل تجاه إتخذتھا التى الخطوات تبریر عن عاجزة وجعلھا جداً  حرج موقف فى المنظمة
 كبدیل طرحت التى وحماس شیئاً  األمر من لیغیر یكن لم فھذا ،أوسلو فى طرفاً  تكن لم حماس أن كون ،خرىاأل

 أخرى فصائل وھناك ،اإلنتفاضة لتمییع منھا محاولة فى تواجدھا تشجیع فى دوراً  لعبت إسرائیل إن قیل للمنظمة
 بھا لعبت ثغرة ھذه أن وأظن ،البدایة منذ اإلتفاق فى دور لھا یكن ولم المعاھدة عارضت وخارجھا المنظمة داخل

 نبی الدائرة واإلتصاالت إسرائیل تسلیح من عرفات یاسر عنھ كشف فما أوسلو فى إتفاقاتھا تنفیذ فى لتماطل إسرائیل
 مع للتفاوض فرصة تعطى أنھا من األخیرة التفجیرات بعد حماس أصدرتھا التى والبیانات اإلسرائیلى والیمین حماس
 ھو اإلتفاق تنفیذ فى إسرائیل جدیة عدم فإن ثم ومن بدأت للمنظمة البدیل طرح عملیة وكأن لحماس السیاسى الجناح

  .علیھ تحسد ال وضع وفى فى مأزق التحریر منظمة وضع إلى أدى الذى
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 إسرائیلى تعنت على رداً  یأتى بالتأكید لكنھ یحرجھا أنھ المنظمة ترى ربما تصعیداً  تمارس مازالت جانبھا من حماس لكن
  .واضح

 أى لنسف محاولة ھو حماس جانب من الموقف فتصعید ،التطور وھذا الفلسطینیة اإلنتخابات نتیجة بین أربط أنا 
 أن بینت التى اإلنتخابات نتیجة عنھ أسفرت بما وثیقة صلة ولھ ، علیھ اإلتفاق تم الذى دنىاأل الحد حتى لتنفیذ إمكانیة
 تتبنى أن إما خیارین، أحد حماس أمام أن ھذا ومعنى ، بالمنظمة متمسك المحتلة األراضى فى الفلسطینى العام الرأى

  .إلیھ التوصل ماتم تنسف أو ،المنظمة إلیھ توصلت ما

  .اإلنتخابات مقاطعة فضلت متعل كما حماس لكن

 من لعرفات تفویض بمثابة كانت اإلنتخابات نتیجة  حماس أو اإلسرائیلین جانب من سواء متوقعة تكن لم النتیجة لكن 
 أن یمكن ال بدیل وجود عن باإلعالن التفویض ھذا مصداقیة تھتز أن البد كان ثم ومن ، المحتلة األراضى سكان
  .فیھ رأى لھ یكون أن دون سالم یقوم

  أنھا ستقود إلى قیام دولة فلسطینیة. فعال فى الدخول قى تسویة تعلم  ةإلى سؤال أكثر أھمیة، ھل إسرائیل جاد یقود ھذا

  ًكل من وتنفذ الفرص كل من تستفید المكاسب من ممكن قدر أكبر تحقیق تحاول لكنھا جادة لیست إسرائیل ،ال طبعا 
 ،البدایة منذ للمنظمة بدیل إیجاد إسرائیل محاوالت عن بعیداً  لیس حماس قیام أن إعتبارنا فى وضعنا إذاً  لھذا الثغرات

  .یبرره ما لھ السیناریو یصبح

  .جرى لما السلبیة النتائج من تخفف أن التحریر لمنظمة إذن یمكن كیف

 المشكلة لكن ، موحد بىعر موقف إلى تحتاج المواجھة ، شئ تحقیق من تتمكن لن فإنھا إلسرائیل المنظمة تركت لو 
 مصر  ،مغیبة لكنھا المعارضة أطراف بعض صمام وبیدھا فاعل عنصر مثالً  سوریا ، الموقف ھذا یتبنى ال أحداً  أن

 ،الملك من أكثر ملكیة أنھا تبین أن مصر تحاول أحیاناً  بل دیفید كامب وبرواسب أمریكا مع بعالقتھا محكوم دورھا
  .أوسلو معاھدة خلفتھ ما لتدارك لعرفات فرص أى على تماماً  یقضى وفاً مكش الفلسطینین ظھر فترك إذن

  اإلطار؟ ھذا فى الشیخ شرم مؤتمر یصب ھل

 وأن قائمة المحتلة األراضى على سیاستھا أن بإستمرار تؤكد ممارستھا فى فإسرائیل ھذا إلى تشیر نتائجھ بالتأكید 
 المحتلة األراضى على السیادة أن تؤكد مناسبة كل ففى ،اتیاً ذ حكماً  ولیست ذاتیة إدارة مجرد ھى الوطنیة السلطة

 وصقورھا حمائمھا تلتزم التى إلسرائیل الشیخ شرم مؤتمر قدمھ الذى والمعنوى المادى الدعم إلى إضافة إسرائیلیة،
 فى ىالصھیون النفوذ مراكز مواجھة فى كلینتون بیل للرئیس قدمھ الذى الدعم إلى إضافة ،الصھیونى بالمشروع
 ترتب مما ،حماس نشیطى من عدداً  بإعتقالھا المنظمة إلیھا سیقت التى الورطة وكذلك ،األمریكیة المتحدة الوالیات

  .الفلسطینى الصف فى شق علیھ

  البعض؟ یتصورھا كما اإلسرائیلیة الكعكة نحو والتسابق الھرولة عملیة تفسر وكیف

 بعض أوجدت ربما التى النخبة مع الحسابات تصفیة أو الفلسطینین فى التشفى مرده الھرولة ھذه من جزءا أن أعتقد 
 المواقف یمین على أحیاناً  یكونوا بأن األمریكیة للسیاسة الوالء إثبات محاوالت إلى إضافة البلدان بعض فى المشاكل

 من العالمیة ھیونیةوالص واألمریكان ناحیة من البلدان تلك بعض بین "البیزنس" روابط إلى باإلضافة ذاتھا األمریكیة
 .أخرى ناحیة

 أن وإمكانیة الجدید أوسطى الشرق النظام عن یقال لما أذانھا فتحت البلدان ھذه من بعضاً  أن أخرى مھمة مسألة ثمة
 محفوظاً  تقلیدیاً  كان إقلیمیاً  دوراً  تلعب أن حلمھا ،المصرى الدور من بالضرورة ویقلص ،حجمھا یتجاوز دوراً  تلعب

  .لمصر

  ؟آخره إلى الشوط فى البعض مضى حالة فى األمور إلیھ تؤول أن یمكن الذى ما ،أوسطیة الشرق عن نتحدث ادمن ما

 یھیئوا حتى الموقف یتحسسون األمریكان كان وقتھا .1943 عام إلى تعود المشروع ھذا جذور إن أقول كمؤرخ 
 الخبرات بھا فلسطین إن فیھ یقول وعبمشر" وایزمان"لــ تلمیذ تقدم الوقت ھذا فى ،بریطانیا لوراثة أنفسھم

 وإیران أفغانستان من األوسط الشرق على تخدم ،جداً  ضخمة وزراعیة صناعیة قاعدة لعمل وإمكانیات التكنولوجیة
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 اإلطار ھذا فى مدربة عمالة تقدیم بإمكانھا مصر مثل الدول بعض وأن والسودان، بمصر ومروراً  أفریقیا غرب إلى
  .وصناعیاً  زراعیاً  الطبیعیة بالموارد كاملة إحصائیات وقدم

 ،كلھ الصھیونى المشروع من یتجزأ ال جزءاً  كان القلب مكان إسرائیل فیھا تحتل أوسطیة شرق سوق فإقامة إذن
 .كشریك فیھ للدخول المنطقة دول یدفع مما ،فلسطین مشكلة أوالً  تحل أن یحتاج بأنھ للمشروع األمریكان نظر وقتھا

 ھذه فیھا تتحول مناسبة للحظة إنتظاراً  ،البال فى تظل الصھیونیة لھا تخطط التى المشروعات أن دائماً  وستالحظ
  .الواقع أرض على منفذ شئ إلى ملفات فى ورق من المشروعات

  .الصورة یكمل اإلسرائیلى األمریكى اإلستراتیجى والتحالف

 ھذا یوجھ فلمن ،األمریكى النفوذ تحت منطقةال فى جمیعھا والدول ،توقع سالم معاھدات كانت إذا ألنھ ،بالضبط 
  .تھدیداتھ التحالف

 عدة عربیة دوالً  أن المشكلة لكن عربیة، سوق عن یتحدث بدأ ألنھ ،ھذا یدرك المصرى القرار صانع أن أشعر أنا
  .السوق ھذا إطار فى مصر زعامة ترفض ألنھا العربیة السوق ترفض

  ؟ المصرى القرار انعص یفعلھ أن یمكن الذى ما كلھ، ذلك إزاء

 موقف فیھا یده یغل التى العربیة المصلحة ثم ،المصریة المصلحة فى أوالً  یفكر أن البد المصرى القرار صانع 
  .ذاتھا العربیة األطراف

 


