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االفتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــالن ع ــدأ اإلع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــني دول عربيــة وإســرائيل. اإلمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين األول )أكتوب

جــاءت االنتخابــات األميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى املرشــح اجلمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح احلــزب الدميقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار األساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة األميركي ــة واخلارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات املتح ــحب الوالي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة األميركي ــة اخلارجي ــي السياس ف
األميركيــة مــن العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، ســواء اجلماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق باملن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينّياً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل االتفــاق النــووي اإليران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض االستســالم علــى الفلســطينيني، مت الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل، وإغــالق 
ــاعدات  ــف املس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيني، مبــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيني )األون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيني وإقناعه ــاعدات للفلس ــف املس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي املوضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــالق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــالً، يعلــن فري
األميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل املســاعدات األميركيــة قــد ال تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــني التــي أقرهــا الكونغــرس األميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة لألس ــات املالي ــف اخملصص ــل وق ــطينيني مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور مل ــادة األم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيني مــن الضغــط األميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة إلدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل حل ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــالل واالس االحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أّن إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب متامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيني، إال أّن مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــالًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــني.  الالجئ

ــاه  ــي االجت ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إّن اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة حل ــئ بالنس اخلاط
ــذا  ــي ه ــطينّياً ف ــط فلس ــادة الضب ــاوالت إع ــإّن مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا املل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض املل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة األحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاّصــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبّياً،  ــر نس ــاالت أقص ــاب، مبق ــن الكُت ــاد م ــن املعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، ومت اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات املوق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح اجمل ــادة، إلفس ــة املعت ــواب اجملل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيني وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــالل. أس ــن االحت م
ــر،  ــرب، واجلزائ ــودان، واملغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطني ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي حتليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب املتابعــات، فــإّن مســألة تغيــر مســارات األحــداث 
وحتوالتهــا احلــادة كان أساســّياً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع اخملططــات اإلســرائيلية األميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
االنتخابــات األميركيــة ومعانيهــا للشــرق األوســط، وفلســطني، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعالته ــات التطبي ــرائيلية التفاقي ــية اإلس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــني مكون ــة االســتقطاب والتجــاذب احلــاد ب مــع هــذا احلــدث فــي ظــل حال
نظــام احلكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة إلحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
واملراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم جتربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعالق ــلح الفلس املس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ اإلرهــاب الصهيونــي قبــل احتــالل العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أّم ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطني.

7



ملف العدد

العدد ٢٨١

٢٠
٢٠

ف  
ري

 خ

هل ما زالت فلسطني قضية العرب 
املركزية؟

إبراهيم فريحات*

 * أستاذ النزاعات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا.

ــورات الربيــع العربــي حافظــت  منــذ صــدور وعــد بلفــور 1917 وحتــى انطــالق ث
القضيــة الفلســطينية علــى موقــع متقــدم فــي قائمــة األولويــات العربيــة إن 
لــم تكــن علــى رأســها، ولكــن ليــس دومــاً. ففــي محطــات عربيــة مفصليــة 
ــا الوطنيــة  ــي بالقضيــة الفلســطينية حلســاب القضاي تراجــع االهتمــام العرب
)مثــل احلــرب العراقيــة– اإليرانيــة واالحتــالل العراقــي للكويــت( ولكــن مــا لبث ان 
عــاود اعتبــار فلســطني أولويــة أو بلغــة أخــرى قضيتــه »املركزيــة«. يــكاد يجمــع 
املراقبــون علــى أن القضيــة الفلســطينية لــم تأخــذ االهتمــام العربــي األول فــي 
ــا  ــو القضاي ــرى تطف ــرة أخ ــرة، وم ــذه امل ــت ه ــي طال ــي، والت ــع العرب ــرة الربي فت
ــة  ــط القضي ــس فق ــا ولي ــة برمته ــا القومي ــاب القضاي ــى حس ــة عل الوطني
الفلســطينية. وهــذا يدعونــا للتســاؤل فيمــا اذا كانــت القضيــة الفلســطينية 
ــع  ــة بعــد انتهــاء أزمــة الربي ــات العربي ــى رأس ســلم األولوي ســتعاود القفــز ال
العربــي الراهنــة أم أن تراجــع االهتمــام العربــي بالقضيــة الفلســطينية 
ــن  ــف ميك ــك، فكي ــك كذل ــي، واذا كان ذل ــودة للماض ــاً وال ع ــح دائم ــد اصب ق
ــم  ــع »عمقه ــم م ــدة إلدارة عالقاته ــتراتيجية جدي ــر اس ــطينيني تطوي للفلس

ــرات. ــي فــي ظــل هــذه التغي ــم العرب االســتراتيجي« أي العال

لنبــدأ أوالً بجانــب مفاهيمــي حــول املقصود ب »مركزيــة« القضية الفلســطينية 
ــاً  ــه أحيان ــم توظيف ــة ويت ــي مختلف ــوم مبعان ــتخدام املفه ــظ اس ــث يالح حي
ــة«  ــي عــن »مركزي ــا بالتخل ــادي عربي خلدمــة ســرديات مختلفــة، منهــا مــن ين
ــة«  ــى »األولوي ــة« مبعن ــوم »املركزي ــف مفه ــا يوظ ــطينية وهن ــة الفلس القضي
ــا الوطنيــة لهــذه الــدول. فمركزيــة  و »الــوالء« للقضيــة علــى حســاب القضاي
ــة  ــم الوطني ــة« لقضاياه ــي »خيان ــؤالء تعن ــب ه ــطينية حس ــة الفلس القضي
التــي يجــب أن حتتــل األولويــة القصــوى كالتنميــة االقتصاديــة مثــالً وليــس بلــد 
آخــر هــو فلســطني. ولكــن مــن املهــم التوضيــح هنــا بــأن املركزيــة ال تعنــي بــأي 
ــة  ــة كاملطالب ــاه الوطني ــي عــن قضاي ــي املواطــن العرب حــال مــن األحــوال تخل
ــن  ــاً ع ــوالء عوض ــدمي ال ــة وتق ــة االقتصادي ــة والتنمي ــة والكرام ــه باحلري بحقوق
ــتوجب  ــطينية تس ــة الفلس ــة القضي ــطينية. إن مركزي ــة الفلس ــك للقضي ذل
فــي احلقيقــة علــى املواطــن العربــي أن يكــون حــراً مزدهــراً فــي وطنــه ال ضعيفــاً 
ــا،  ــاً لعدالته ــطينية ال داعم ــة الفلس ــى القضي ــاً عل ــول عبئ ــوراً واال حت مقه
فكيــف ملواطــن فاقــد للحريــة وللكرامــة اإلنســانية فــي وطنــه هــو أن مينحهــا 

لفلســطني.
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 فاملركزيــة بهــذا اإلطــار إذاً تعنــي االلتــزام العربــي بحــل عــادل للقضيــة 
ــا  ــن م ــك ضم ــة وذل ــكاله اخملتلف ــوب بأش ــم املطل ــر الدع ــطينية وتوفي الفلس
ــة  ــى دول ــابها. فحت ــى حس ــون عل ــة دون أن يك ــم الوطني ــه أولوياته ــمح ب تس
ــة  ــة القضي ــى مركزي ــان عل ــا اثن ــف فيه ــكاد ال يختل ــي ي ــر الت ــل اجلزائ مث
الفلســطينية فيهــا ال تعنــي املركزيــة هنــاك تقدمهــا علــى أولويــات التنميــة 
الشــاملة واملســتدامة واإلصــالح السياســي واحلكــم اجليــد والتــداول الســلمي 
للســلطة، بــل علــى العكــس متامــاً فكمــا أســلفنا فــإن جنــاح اجلزائــر بتحقيــق 
ــة الفلســطينية  ــل احلقيقــي للقضي ــة يشــكل التمثي ــات الوطني هــذه األولوي

ــاك. ــا هن ومركزيته

ــت  ــا زال ــطينية م ــة الفلس ــت القضي ــاؤل إن كان ــى التس ــة عل ــه، ولإلجاب وعلي
ــتويني  ــني املس ــق ب ــب التفري ــك يتطل ــإن ذل ــة ف ــرب املركزي ــة الع ــل قضي متث
الرســمي والشــعبي العربــي. أوالً، مســتوى النظــام الرســمي العربــي: ميكــن رصد 
التغيــرات التــي أصابــت بنيــة النظــام اإلقليمــي العربــي وموقفــه مــن القضيــة 
الفلســطينية بالنظــر الــى أوالً مؤمتــر اخلرطــوم عــام 1967 والــذي شــكل حالــة 
مــن اإلجمــاع العربــي علــى الءاتــه الثــالث »ال صلــح، ال اعتــراف، ال مفاوضــات«، 
ولكــن مــا لبــث هــذا الصــوت العربــي الواحــد أن يتحــول إلــى معســكرين عــام 
1978علــى أثــر توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد ليتشــكل جتمــع مضــاد لــه متمثالً 
بجبهــة الصمــود والتصــدي التــي قدمــت نفســها بديــالً ل »الرجعيــة العربيــة« 
ــور  ــى مح ــلو ال ــاق أوس ــد اتف ــداً بع ــاً وحتدي ــول الحق ــام حت ــذا االنقس ــذاك. ه آن
ــهد  ــر يش ــم أخي ــة«. ث ــور املقاوم ــمي ب »مح ــا س ــل م ــي مقاب ــدال العرب االعت
النظــام اإلقليمــي العربــي حتــوالً بنيويــاً جديــداً بحيــث تنتقــل إســرائيل ألول مرة 
مــن موقــع العــدو إلــى موقــع احلليــف وضمــن أجنــدة إقليميــة متفــق عليهــا 
ــن ورمبــا الســودان ودول أخــرى. وهــذا  تشــترك فيهــا حتــى اآلن اإلمــارات والبحري
يعتبــر خطــوة متقدمــة عــن اتفاقــات الســالم املصريــة واألردنيــة مــع إســرائيل 
علــى اعتبــار أن تلــك االتفاقيــات مثلــت »ســالماً بــارداً« محصــور بــني األنظمــة 
ومنفصــالً عــن الشــعوب وذات أجنــدات ثنائيــة بينمــا يتــم احلديــث فــي حالــة 
ــعوب، وذات  ــى الش ــوم عل ــئ« يق ــالم داف ــن »س ــرائيلي ع ــالم اإلماراتي-اإلس الس
أجنــدات إقليميــة مثــل مواجهــة إيــران وتركيــا واإلســالم السياســي وغيــر ذلــك. 

يوضــح هــذا التغيــر البنيــوي فــي النظــام اإلقليمــي العربــي وانتقــال إســرائيل 
مــن موقــع »العــدو للجميــع« إلــى »احلليــف للبعــض« أن قضيــة فلســطني لــم 
تعــد حتظــى باملركزيــة التــي متيــزت بهــا لــدى هــذا الفريــق تاريخيــاً حيــث حــل 
محلهــا قضايــا مركزيــة إقليميــة أخــرى غيرهــا. كذلــك فمــن غيــر احملتمــل أن 
تعــاود فلســطني الــى موقــع املركزيــة لــدى هــذه األنظمــة مــرة أخــرى كمــا كان 
يحــدث فــي الســابق عندمــا كان يتراجــع موقــع القضيــة علــى ســلم األولويــات 
ــلم  ــى رأس س ــاود إل ــرة لتع ــات كبي ــا أزم ــا جتتاحه ــمية عندم ــة الرس العربي
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األولويــات مــرة أخــرى الحقــاً. إذا نظرنــا إلــى التغييــر الــذي أصــاب بنيــة النظــام 
العربــي منــذ مؤمتــر اخلرطــوم وحتــى اآلن، فــإن منحنــى التغييــر يشــير إلــى أن 

موقــع القضيــة ميكــن أن يتراجــع أكثــر لــدى بعــض األنظمــة.

ــون  ــو مره ــتوى ه ــذا املس ــى ه ــة عل ــى املركزي ــطني إل ــودة فلس ــة ع إمكاني
بالتغييــر اجلــذري أي التغييــر فــي بنيــة األنظمــة السياســية لــدى هــذه الــدول 
ــادة  ــورات مض ــار ث ــم أو انتص ــة حك ــار أنظم ــات أو انهي ــدوث انقالب ــل ح مث
ــتبدادية،  ــة االس ــن األنظم ــد م ــة العدي ــدد دميوم ــذي ه ــي ال ــورات العرب ــل ث مث
واحتماليــات حــدوث مثــل هــذه التغييــرات البنيويــة واجلذريــة تبقــى ضئيلــة فــي 
الوقــت الراهــن إذ ال يتوفــر مــن املؤشــرات السياســية التــي يوحــي بذلــك. أيضــاً 
مــن الضــروري التنبيــه، أن التغييــر دومــاً يحمــل االجتاهــني اإليجابــي والســلبي أي 
أن التغييــر اإليجابــي لصالــح القضيــة الفلســطينية لــن يكــون مضمونــاً وقــد 

يأتــي مــا هــو أســوأ مــن الوضــع الراهــن، إذ يبقــى ذلــك خيــاراً وارداً. 

ــع  ــن تراج ــن ع ــع الراه ــي الوض ــث ف ــب احلدي ــعبي: يصع ــتوى الش ــاً، املس ثاني
جوهــري وكبيــر للقضيــة الفلســطينية علــى هــذا املســتوى برغــم كل مــا يتــم 
ــن  ــي م ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــمي وعل ــالم الرس ــي اإلع ــه ف ــج ل التروي
قبــل كتــاب األنظمــة واملدافعــني عــن سياســاتها، فقــد أظهر اســتطالع مؤشــر 
الــرأي العربــي الــذي يجريــه املركــز العربــي أن أكثــر مــن 85% مــن املســتطلعة 
آرائهــم مــن العــرب يرفضــون تطبيــع بالدهــم للعالقــات مــع إســرائيل وأن 80 % 
مــن املســتجيبني يــرون أن السياســات اإلســرائيلية تهــدد أمــن املنطقــة. ويعــود 
ــة القضيــة الفلســطينية علــى املســتوى الشــعبي جملموعــة  التمســك مبركزي
مــن األســباب أهمهــا ارتبــاط قضيــة فلســطني بعوامــل مثــل القوميــة والديــن 
ــة  ــانية كاحلري ــم إنس ــاً قي ــام، وأيض ــكل ع ــة بش ــة العربي ــة والثقاف والهوي
والعدالــة والكرامــة اإلنســانية وغيرهــا. أي أن ارتبــاط الكثيــر مــن العــرب 
بالقضيــة الفلســطينية ال يتعلــق برضــاه عــن القيــادة الفلســطينية أو حتــى 
عــن الشــعب الفلســطيني مــن عدمــه ولكــن ألن فلســطني متثــل لهــم »أرض 
ــي،  ــي الدين ــه األيدلوج ــاب التوج ــبة ألصح ــراء« بالنس ــالمية« و »أرض اإلس إس
ــاب  ــة ألصح ــة العربي ــة والثقاف ــي للهوي ــون أساس ــة« ومك ــي »أرض عربي وه
التوجــه القومــي، وهــي قضيــة »عدالــة وكرامــة إنســانية« ألصحــاب التوجــه 
اإلنســاني، وخليــط مــا بــني هــذه األســباب وغيرهــا أو جــزء منهــا آلخريــن. وألن 
القضيــة الفلســطينية مرتبطــة بهــم وبهويتهــم وثقافتهــم، فالتراجــع عــن 
الرؤيــة املركزيــة لهــا يبقــى صعبــاً، فلــن يضيرهــم مثــالً انقســام حركتــي فتــح 

ــادة الفلســطينية األخــرى.   ــات القي وحمــاس أو أي مــن إخفاق

ــا الــى ســؤال آخــر حــول مــدى أو درجــة ارتبــاط الشــعوب العربيــة  هــذا ينقلن
ــة أن  ــك، واإلجاب ــر ذل ــى غي ــا إل ــانية وم ــة، إنس ــة، ليبرالي ــة، قومي ــات ديني بهوي
ــاء  ــات ذات انتم ــاك اجتاه ــد هن ــا. فنج ــاء وتنوعه ــات االنتم ــن بدرج ــاك تباي هن
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وطنــي شــوفيني ضيــق كثيــراً مــا يعبــر عنــه بشــعارات مثــل »الدولــة أوالً« حيث 
يكــون االنتمــاء فيــه إلــى الدولــة الوطنيــة أوالً ويتــم تصويــره علــى أنــه يتناقــض 
مــع االنتمــاء القومــي العربــي األوســع، مبــا فيهــا القضيــة الفلســطينية. أيضــاً، 
هنــاك اجتاهــات غيــر منتميــة لشــيئ غيــر مصاحلهــا الشــخصية بغــض النظــر 
عــن مــكان وجودهــا، وهــذه الفئــة أيضــاً يصعــب شــرح اجلانــب الهوياتــي لهــا 
املرتبــط بفلســطني األرض والتاريــخ. باإلضافــة لذلــك، فــإن هنــاك اجتــاه عربــي 
ثالــث قــد ارتبطــت هويتــه بظاهــرة العوملــة بجوانبهــا االقتصاديــة والثقافيــة 
ــي. هــذه  أكثــر ممــا ارتبطــت هويتــه بالتاريــخ واإلرث الثقافــي والسياســي العرب
االجتاهــات الثــالث – ورمبــا آخريــن – مــن املمكــن جــدا لهــا أن يتخلــى جــزء منهــم 
ــم  ــض منه ــم البع ــال يهت ــبيل املث ــى س ــطينية، فعل ــة الفلس ــن القضي ع
بالتســوق فــي محــالت هــارودز فــي لنــدن اهــم لــه مــن التســوق فــي القــدس 

العتيقــة والصــالة فــي مســجدها األقصــى. 

ــتراتيجية  ــي اس ــون بتبن ــطينيني مطالب ــإن الفلس ــدم، ف ــا تق ــى م ــاءاً عل  بن
جديــدة إلدارة العالقــة مــع العــرب تأخــذ بعــني االعتبــار التغيــرات التــي طــرأت 
ــع  ــل م ــطيني والتعام ــود الفلس ــعبي إذ أن اجلم ــمي والش ــني الرس ــى املوقف عل
ــيخ  ــل والش ــك فيص ــر واملل ــد الناص ــال عب ــا جم ــة باعتباره ــادات العربي القي
زايــد، ســيلقي بهــم خــارج املعادلــة اإلقليميــة. وميكــن تلخيــص ســمات هكــذا 

ــة:   ــاط التالي ــتراتيجية بالنق اس

اوالً: ضــرورة ابتعــاد القيــادة الرســمية واحلزبيــة الفلســطينية عــن الصــدام مــع 
ــطيني،  ــب الفلس ــى اجلان ــا عل ــي هجومه ــادت ف ــا مت ــة مهم ــة املطبع األنظم
حيــث أن معادلــة الصــراع تقــوم علــى أنــه حتــى ولــو تفوقــت القيــادة 
الفلســطينية علــى اجلانــب العربــي فــي صــدام كالمــي محتمــل فــإن النتيجــة 
ــة  ــا أن معرك ــرة أقله ــباب كثي ــطينيني ألس ــارة الفلس ــي بخس ــة تقض الفعلي
ــي  ــروع الكولونيال ــع املش ــن م ــرب ولك ــع الع ــت م ــي ليس ــطينيني ه الفلس

ــم. ــى أرضه ــم عل ــرائيلي اجلاث اإلس

ثانيــاً: االبتعــاد عــن وضــع العــرب فــي مفاضلــة عليهــم أن يختــاروا فيهــا بــني 
قضاياهــم الوطنيــة والقضيــة الفلســطينية. مــن املهــم أن يعي الفلســطينيني 
ــن  ــات م ــى معاجل ــة إل ــي بحاج ــة وه ــدات وطني ــات وأجن ــاً حتدي ــرب ايض أن للع
ــر ثابتــه  ــات غي ــوع معــني ليــس لهــا عالقــة بالقضيــة الفلســطينية. األولوي ن
ــلم  ــر س ــي آخ ــح ف ــد يصب ــوم ق ــة الي ــو أولوي ــا ه ــتمر وم ــر مس ــي بتغي وه
ــي  ــت ف ــوى للكوي ــة القص ــت األولوي ــال كان ــبيل املث ــى س ــداً. فعل ــات غ األولوي
بدايــة التســعينيات تتمثــل بالتحريــر واخلــالص مــن االحتــالل الصدامــي، ورغــم 
ــذاك إال أن فلســطني هــي  ــت آن أن املوقــف الرســمي الفلســطيني خــذل الكوي
علــى رأس ســلم أولويــات السياســة اخلارجيــة الكويتيــة. هــذا يقودنا لالســتنتاج 
بــأن علــى الفلســطينيني أن ينظــروا بعيــون اســتراتيجية للعالقــة مــع العــرب 
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ــم  ــة يت ــت آني ــم، وليس ــة أولوياته ــى قائم ــطينية عل ــة الفلس ــع القضي وموق
ــة  ــع القضي ــاً إن تراجــع موق حتديدهــا مبوقــف محــدد، وأن ال يستشــيطوا غضب

ــوم. الفلســطينية بعــض الشــيء الي

ثالثــاً: تأطيــر املشــكلة مــع األنظمــة العربيــة تأخــذ أبعــاداً إضافيــة لتلــك التــي 
ــف  ــي املوق ــكل أساس ــال بش ــة لتط ــة والعروبي ــف القومي ــن املواق ــدث ع تتح
العربــي مــن القــدس واملســجد األقصــى وكنيســة القيامــة، إذ أن هــذه الرمــوز 
تأخــذ بعــداً هوياتيــاً يشــترك فيــه العــرب والفلســطينيني. موافقــة العــرب على 
الســيادة الرســمية الكاملــة إلســرائيل علــى القــدس يعتبــر تنــازالً عــن بعــداً 
أساســياً بهويتهــم العربيــة، وبالتالــي فــإن التمســك بالقــدس هــو مــن أجــل 
القــدس ومــن أجــل احملافظــة علــى الهويــة العربيــة، وليــس مــن أجــل »مســاعدة 
األشــقاء الفلســطينيني«. ليــس ســراً أن العقبــة الكبــرى التــي تواجــه إمكانيــة 
ــب  ــات كام ــي محادث ــراً. فف ــدس أوالً وأخي ــة الق ــي قضي ــراع ه ــوية للص التس
ــول كل  ــاً ح ــات تقريب ــى تفاهم ــان ال ــل الطرف ــاراك توص ــات وب ــني عرف ــد ب ديفي
حتديــات احلــل مبــا فيهــا قضيــة الالجئــني واالســتيطان وغيرهــا، إال أن االنهيــار في 
املفاوضــات جــاء علــى أرضيــة اخلــالف حــول القــدس، وفــي مثــل هكــذا محادثــات 
كان الفلســطينيون ال ميثلــون أنفســهم فقــط بــل العاملــني العربــي واإلســالمي. 

تأطيــر املشــكلة مــع األنظمــة العربيــة علــى أنهــا ليســت حــول دعــم 
العــرب للشــعب الفلســطيني مــن عدمــه، ولكنهــا حــول موقــف العــرب مــن 
القــدس واملســجد األقصــى وكنيســة القيامــة. وهــذا هــو جوهــر اخلــالف مــع 
ــادة  ــل القي ــبب »فش ــرائيل بس ــع إس ــارب م ــم التق ــرر بعضه ــني يب ــرب، ح الع
الفلســطينية«. جنــاح أو فشــل القيــادة الفلســطينية هــو موضــوع آخــر ليســت 
لــه عالقــة مبوافقــة بعــض العــرب علــى الســيادة الرســمية الكاملــة إلســرائيل 
علــى القــدس، التــي هــي جــزء مــن ثقافتهــم العربيــة. وليــس ســرّاً أن العقبــة 
ــدس أوالً  ــة الق ــي قضي ــراع ه ــوية للص ــة التس ــه إمكاني ــي تواج ــرى الت الكب
ــان  ــل الطرف ــاراك، توص ــات وب ــني عرف ــد ب ــب ديفي ــات كام ــي محادث ــراً. فف وأخي
ــني  ــا الالجئ ــا قضيت ــا فيه ــل، مب ــات احل ــول كل حتدي ــاً ح ــات تقريب ــى تفاهم إل
واالســتيطان وغيرهمــا، إال أن االنهيــار فــي املفاوضــات جــاء علــى أرضيــة اخلــالف 
ــون  ــطينيون ال ميثل ــات، كان الفلس ــذا محادث ــل هك ــي مث ــدس، وف ــول الق ح

ــالمي. ــي واإلس ــني العرب ــل العامل ــط، ب ــهم فق أنفس

رابعــاً: القيــادة الفلســطينية بحاجــة إلــى تطويــر خطــاب جديــد فــي تعاملهــا 
ــة  ــي كحقيق ــي، والت ــج العرب ــي دول اخللي ــة ف ــة العربي ــع األنظم ــداً م حتدي
ــم  ــابة ل ــادة ش ــتلمت قي ــة واس ــا التاريخي ــع قياداته ــرت جمي ــة غي موضوعي
تعايــش جيــل امللــك فيصــل والشــيخ زايــد رحمهمــا اهلل. التنشــئة السياســية 
للقيــادة اخلليجيــة الشــابة تختلــف كثيــراً عــن األدجلــة القوميــة التــي مــر بهــا 
ــا  ــرب م ــذه بأق ــية ه ــئة السياس ــار التنش ــن اعتب ــابق. ميك ــادة الس ــل القي جي
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تكــون إلــى كونهــا وطنيــة ذات بعــد دولــي. بــال شــك، فمــا زال البعــد القومــي 
يحتــل حيــزاً مهمــاً لــدى بعــض القيــادات الشــابة العربيــة، ولكــن تواجــد إلــى 
جانبــه اليــوم قيــم أخــرى إنســانية مثــل العدالــة واحلريــة والكرامــة اإلنســانية 
ــور  ــا. تبل ــى أرضيته ــرب عل ــع الع ــوراً م ــوا جس ــطينيني أن يبن ــن للفلس ميك
الهويــة اإلنســانية أصبــح يشــكل فضــاء جديــد للفلســطينيني لصياغــة أطــر 

عمــل مشــتركة مــع العــرب وغيرهــم.

 خامســاً: الفلســطينيون أخذوا »شــرعية القضية الفلســطينية« و»قدسيتها« 
ــة  ــر العدال ــوط ألث ــم مغل ــذا فه ــها، وه ــن نفســها بنفس ــع ع كحقيقــة تداف
ــج  ــع اخللي ــطيني م ــراط فلس ــة النخ ــاك حاج ــة. هن ــة الدولي ــى السياس عل
العربــي مبســتوياته الرســمية وغيرهــا للدفــاع عــن عدالــة القضيــة وقدســيتها 
وتشــابكها، ليــس فقــط مــع املصلحــة اخلليجيــة، ولكــن مــع هويتهــا أيضــاً. 

سادســاً: بــدون شــك فــإن اإلحبــاط الفلســطيني مــن التطبيــع العربــي لــه مــا 
يبــرره، ولكــن بنهايــة املطــاف فــإن هنــاك مســتجدات فــي السياســة الدوليــة 
ــاالت  ــيخلق مج ــرائيل س ــع إس ــي م ــع العرب ــا. التطبي ــل معه ــب التعام يج
جديــدة باإلمــكان اســتغاللها ملمارســة ضغــوط علــى إســرائيل وعلــى اجلانــب 
الفلســطيني االهتمــام بهــا لتفعيــل الضغــط علــى إســرائيل بأشــكاله 
اجلديــدة. بــدون شــك فــإن ســالح املقاطعــة يبقــى األكثــر فاعليــة ضــد النظــام 
الكولونيالــي اإلســرائيلي فــي فلســطني خصوصــاً فــي مرحلــة بــدأ هذا الســالح 
ــي  ــع اخلليج ــا أن التطبي ــن ومب ــم. ولك ــن العال ــرة م ــق كثي ــي مناط ــم ف يتعاظ
قــد حــدث فــال بــد مــن أقلمــة أشــكال الضغــط لتتناســب واملرحلــة اجلديــدة 

ــدة. واملهــم أن ال تتــرك إســرائيل تســتأثر باخلليــج فــي املرحلــة اجلدي

ــم  ــف الدع ــع توق ــل م ــطينية أن تتعام ــادة الفلس ــي القي ــب عل ــراً، يج أخي
العربــي كحقيقــة واقعــة يومــاً مــا عاجــالً أم آجــالً وتبــدأ بتطويــر اســتراتيجيات 
لالعتمــاد علــى ذاتهــا، ال تنتظــر حتــى تقــع »الفــأس بالــرأس« ولتأخــذ العبــرة من 
عدوهــا حيــث قامــت إســرائيل وبرغــم الرعايــة الغربيــة غيــر احملــدودة ملشــروعها 
الكولونيالــي فــي فلســطني بتطويــر قدراتهــا الذاتيــة وســعت المتــالك قــدرات 
نوويــة منــذ الســتينيات حتــى ال يكــون مشــروعها الصهيونــي فــي فلســطني 
عرضــة للتغيــرات فــي نتائــج العمليــة االنتخابيــة فــي واشــنطن ولنــدن. مــن 
اخلطــأ القاتــل تعاطــي القيــادة الفلســطينية مــع الدعــم العربــي ســواء فــي 
اخلليــج أو غيــره علــى أنــه حقيقــة ثابتــة. لقــد ســعت القيــادة الفلســطينية 
ــد،  ــذا جي ــتقل، وه ــطيني مس ــي الفلس ــرار الوطن ــون الق ــى أن يك ــاً عل تاريخي
ــذه  ــل ه ــا أن تتحم ــرة وعليه ــؤولية كبي ــتقاللية مس ــع االس ــي م ــن يأت ولك
املســؤولية، وذلــك بتطويــر قدراتهــا الذاتيــة حتــى ال يصبــح املشــروع الوطنــي 

ــادات عواصــم عربيــة مختلفــة. ــرات رؤى وقي عرضــة لتغي
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