
نظرة عامة: نادين النرب

ظل املحللون السياسيون التقدميون لعقود ينتقدون الدول العربية لتخليها عن 

النضال الفلسطيني من أجل التحرير. وفقاً لهذا النقد، تّدعي الحكومات العربية يف 

الغالب تضامنها مع الفلسطينيني، بينام تتواطأ يف أفعالها مع االستعامر االستيطاين 

اإلرسائييل سواء بالتعاون السيايس واالقتصادي مع إرسائيل أو بالتضحية بالفلسطينيني 

وقمع التضامن مع التحرر الفلسطيني داخل الدول العربية – وباستغالل القضية 

الفلسطينية يف تعزيز رشعيتها.

تتناول هذه الحلقة النقاشية هذا النقد، وتطرح وجهات نظر مختلفة حول ما إذا 

تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية أو أساءت إليها وإىل أي مدى. وقد صاغ 

املشاركون آراءهم يف هذه الحلقة النقاشية ضمن سياق اإلمربيالية األمريكية وواقع 

الترشذم العريب والفلسطيني. وتثري وجهات نظرهم أسئلة جديدة حول العالقة بني 

القومية العربية الرسمية وبني اليمني العاملي، والعالقة األمريكية الخليجية اإلرسائيلية، 

وتطبيع املؤسسة السياسية الفلسطينية مع إرسائيل.

ويف حني باتت مواجهة الُفرقة املدعومة أمريكيًا وإرسائيليًا بني الدول العربية وداخل 

الدولة العربية الواحدة حاجًة أشدَّ إلحاًحا من أي وقت مىض، أفضت التغريات األخرية 

يف املنطقة إىل تطبيعٍ متزايد مع إرسائيل واستيعاب القيادات الفلسطينية بأعداد 

متزايدة. 

يدعو املشاركون يف هذه الحلقة النقاشية الُقراء للتفكري يف إمكانيات وفرص جديدة 

للتضامن العريب الفلسطيني. تتناول شريين صيقيل أهمية “العودة إىل فكرة فلسطني 

من أجل رص الصفوف يف الجوالت املقبلة من املعركة.” ويستعرض إبراهيم فريحات 

يف مشاركته هذه حلفاء الفلسطينيني يف أوساط الشعوب الخليجية، بينام ترُصُّ لبنى 

قطامي عىل أن “الُفصام ليس بني الفلسطينيني وبني العرب وإمنا بني التطلعات الثورية 

للشعوب وبني مصالح املرتبعني عىل السلطة السياسية.”

شريين صيقيل

إذا أردنا أن نفهم الواقع الراهن املتمثل يف انفراد الفلسطينيني يف مواجهة الوحشية 

الجيوسياسية، فعلينا العودة إىل مغالطات القومية العربية الرسمية. وال بد من وضع 

أحدث عيوب هذه املغالطة يف سياق استحكام قبضة الحركات اليمينية عامليًا. أصبح 

استهداف الفلسطينيني وحرمانهم والنيل من مستقبلهم طقًسا من طقوس االنضامم 

رين معتنقي  إىل اليمني العاملي؛ فَمن فعلها لقي الرتحيب كعضو يف صفوف املظفَّ

كراهية األجانب والعنرصية والتحيز ضد املرأة والغباء.

تُعد العالقة الحميمة بني دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس 

الربازيل جايري بولسونارو مهمًة يف هذا الصدد. واألهم منها مشاركة الدول العربية يف 

هذه االحتفاءات الذكورية بالتضييق عىل الفلسطينيني. فالرئيس املرصي عبد الفتاح 

السيايس وويل العهد السعودي محمد بن سلامن يُثبتان أهليتهام بالتنمر واالستقواء 

عىل اإلنسان الفلسطيني الذي بات يُنظَر إليه اليوم، أكرث من أي وقت مىض، كدخيٍل 

ضعيف وبائس. وأي متابع عادي للمجريات التاريخية يعلم أن الدول العربية قلَّام 

اهتمت بفلسطني والفلسطينيني، هذا إْن اهتمت أصاًل. ومع ذلك، ظلَّ ستار رقيق من 

الخطاب القومي العريب يحمي الفلسطينيني بالقول منذ العام 1948 من عدوان كامل 

ُمطِبق يستهدف فكرة فلسطني بحد ذاتها. أّما اليوم، فقد حرم اليمنُي العاملي وعاملُه 

العرب الفلسطينيني حتى من هذا الجزء اليسري املتبقي. وهم يسعون بشتى الطرق 

إىل وأد فلسطني فكرًة ومفهوًما.

فكرة فلسطني كانت أحد الوعود الزائفة للدولة العربية الحديثة. فاألداء العريب البائس 

واملتفاوت يف حرب 1948 جيَّش تلك الُعصبة املشؤومة من الضباط املرصيني الشباب، 

الذين صاروا مع نظرائهم يف دمشق وبغداد طالئع مستقبل ثوري مل يتحقق قط، 

مستقبٍل من املساواة االقتصادية والسياسية واالجتامعية تتقوى مبعاداة الرأساملية 

وتبّني فلسفة العامل الثالث واالشرتاكية. ومن شواطئ املتوسط إىل النيل إىل دجلة إىل 

الغوطة، نكث هؤالء اآلباء املؤسسون الوعَد الذي قطعوه مبحاربة االستعامر.

وبداًل منه، أقاموا نظاًما استبداديًا منيًعا َسجن ذاك الشعب الذي تعهدت القومية 

العربية بتحريره. وإذا توقف املرء ليبحث يف بقايا هذا الوعد الثوري، فلرمبا يجد 

فكرة فلسطني هنا أو هناك. لقد جعل أخوُة االستبداد يف العامل العريب فكرَة فلسطني 

الشامعَة التي يعلقون عليها كل عرثاتهم وما عجزوا عن تنفيذه. واستخدم اآلباء 

العسكريون املؤسسون فلسطني كدليل عىل أنهم ما زالوا يؤمنون بهذه الحتميات بينام 

كان رعاياهم يغتاظون من نفاقهم الرصيح. فكانت فكرة فلسطني كنايًة عن الحرية 

ومعاداة الرأساملية.

لقد َوأََدت أُُخوَّة االستبداد املعارصة الجهوَد الباسلة واملنقوصة التي بذلها الثوريون 

العرب الستعادة زمام املستقبل، وأخوة االستبداد هذه مختلفة عن عساكر األمس 

املؤسسني. فهذه األخوة تبتهج بعصبة زعامء العامل الذين يسعون إىل قمع معارضيهم 

ويتوقعون اإلفالت من العقاب الدويل. وهم غري معنيني البتة بالذود عن الحرية 

وال حتى بالقول. فالحرية هي النقيض لرؤاهم للحارض واملستقبل، وهم يسعون إىل 

قمعها أكرث فأكرث.

ولهذا ال تُذكر فكرة فلسطني اآلن يف الخطاب الرسمي العريب. ونحن نُنعي هذا 

الغياب، الذي له عواقب وخيمة عىل ترسيخ النكبة املستمرة كواقع فلسطيني. 

املستقبل مظلٌم وقاتم دون أدىن شك. ولكن رمبا نستطيع العودة، كام عاد راديكاليون 

كُرث يف العامل العريب وخارجه، إىل النضال املستمر من أجل الحرية، إىل فكرة فلسطني 

من أجل رص الصفوف يف الجوالت املقبلة من املعركة. وبينام نفعل ذلك، يراودنا 
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إبراهيم فريحات

شهدت العالقة بني إرسائيل والعديد من دول الخليج عدًدا من املحطات التي توحي 

بتحسنها، وال سيام بعد مجيء دونالد ترامب إىل السلطة. وكان أولها اجتامعات اللواء 

السعودي السابق أنور عشقي سنة 2015 مع مسؤولني إرسائيليني سابقني مثل دور 

غولد، وتلتها زيارة عشقي املعلنة إىل تل أبيب. ومؤخرًا، استقبلت ُعامن رئيس الوزارء 

اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف زيارة رسمية، واستقبلت اإلمارات العربية املتحدة وزيرة 

الرياضة والثقافة اإلرسائيلية مريي ريغيف، وشاركت البحرين يف سباق دراجات يف 

القدس يف ذكرى يوم النكبة، واستقبلت قطر رياضيني إرسائيليني، وعزفت النشيد 

الوطني اإلرسائييل عندما فاز أحدهم يف إحدى املنافسات. الكويت فقط هي التي 

ظلت عىل ما يبدو متمسكًة مبوقفها املمتنع عن إقامة أي عالقة مع تل أبيب.

ويف حني يُتوقع أن يشهد املستقبل املنظور مزيًدا من هذه اللقاءات، إال أن قيام عالقة 

مستدامة وطويلة األجل بني إرسائيل ودول الخليج ال يزال أمرًا بعيًدا. فمن املرجح أن 

تعود الدول الخليجية إىل مواقفها األصلية حاملا تدرك أن كلَّ ما جنته من تلك العالقة 

هو أنها رشعنت إرسائيل دوليًا بينام أضعفت رشعيتها أمام شعوبها. وهذا خرٌب جيد 

للفلسطينيني، حيث سيتمكنون من االستفادة من عالقاتهم بالدول الخليجية دون 

تدخل إرسائييل.

السبب األول الذي يفرس مصري العالقة الخليجية اإلرسائيلية املحكوم بالفشل يتمثل يف 

أن الشعوب الخليجية ال تدعم هذه العالقة، وبالتايل ستظل مقترصًة عىل املسؤوليني 

الحكوميني من الجانبني. فليس هناك يف أي دولة خليجية شعٌب يدعم هذه العالقة. بل 

ت  عىل العكس، هناك بعض الشخصيات العامة املعروفة بقربها من حكوماتها قد عربَّ

رصاحًة عن غضبها من إقامة عالقات بتل أبيب.

قد يقول قائل إن املرصيني مل يطبعوا العالقات قط مع إرسائيل، ومع ذلك فإن عالقة 

الحكومة املرصية بإرسائيل مستمرة. والجواب عىل ذلك يكمن يف أن الحدود املشرتكة 

بني مرص وإرسائيل تجعل الرصاع أساسيًا بالنسبة لألمن القومي املرصي. وهذه 

الحال ال تنطبق عىل دول الخليج التي ترى حكوماتها عموًما بأن أمنها القومي يتأثر 

باملستجدات عىل الصعيد اإليراين وليس الفلسطيني.

وعالوًة عىل ذلك، ال يقوم التحالف األمرييك الخليجي اإلرسائييل الوليد عىل رشاكٍة 

متساوية، من حيث الحقوق وااللتزامات واملكاسب، وإمنا عىل التالعب واالستغالل. 

فمكاسب إرسائيل وإدارة ترامب هي مكاسُب متحققٌة، يف حني أن مكاسَب الدول 

الخليجية مكاسُب موعودٌة أو متصوَّرة. ولغاية اآلن، استفادت الواليات املتحدة من 

صفقات األسلحة الضخمة املربمة مع الخليج، وتنصلت من التزاماتها مبوجب خطة 

العمل الشاملة املشرتكة بينام ظلت إيران ملتزمة بأحكام هذه االتفاقية. كام أخذت 

إرسائيُل أيًضا تحقق مكاسب غري مسبوقة مثل نقل السفارة األمريكية إىل القدس، 

وقرار ترامب بتقليص املعونة املقدمة إىل وكالة األونروا. فضاًل عىل أن إرسائيل أحدثت 

تصدعاٍت يف املقاطعة العربية التاريخية إلرسائيل، والتي لطاملا نُظر إليها كُذخٍر 

اسرتاتيجي للفلسطينيني.

ويف املقابل، ينحرص املكسب الخليجي الوحيد يف التصور بأن هذا التحالف سوف يزيل 

التهديد اإليراين يف يوٍم ما. غري أن هذا الهدف مشكوٌك فيه باألساس. أواًل، الواليات 

املتحدة وإرسائيل ليستا مضطرتني للمخاطرة بالدخول يف مناوشات أكرث مع إيران 

بعدما تحققت مكاسبهام. واألهم من ذلك أن إنهاء التهديد اإليراين كليًا ال يصب يف 

مصلحتهام يف املدى البعيد، ألنهام يستخدمانه للتالعب بدول الخليج الغنية بالنفط. 

فهذا التهديد يسمح للواليات املتحدة، مثاًل، بأن تظل املزود الوحيد لألمن ملنطقة 

الخليج. وبالنسبة إلرسائيل فإن الستدامة هذا التهديد أهميًة أكرب، فهي التي دأبت عىل 

جلب التكنولوجيا املتقدمة من الواليات املتحدة امللتزمة باستدامة التفوق العسكري 

اإلرسائييل يف املنطقة. “التهديد اإليراين” هو وسيلٌة تضمن استمرار إمدادات األموال 

والتكنولوجيا العسكرية من واشنطن.

إن الدول الخليجية املهرولة إلقامة عالقة مع إرسائيل تظن واهمًة بأن الطريق إىل قلب 

ترامب وعقله مير عرب تل أبيب. وهذه خرافة تروجها إرسائيل مبهارة وال سيام لدول 

الخليج، والتي ينبغي لها أن تدرك أنها تقدم بالفعل خدمات ال غنى عنها لواشنطن يف 

مجاالت كثرية مثل النفط ومحاربة اإلرهاب والقواعد العسكرية، وبالتايل فإنها ال تحتاج 

ألي طرف آخر ليتوسط لها عند البيت األبيض.

فضاًل عىل أن هذه العالقة لن تنجح لسبٍب بسيط وهو أنها ُجرِّبت من قبل وفشلت. 

ففي 1995، فتحت قطر مكتبًا تجاريًا إلرسائيل ولكنها اكتشفت أن تلك العالقة ما 

كانت سوى مسؤوليٍة جسيمة. ويف 2009، قامت بإغالق املكتب وطلبت من العاملني 

فيه املغادرة.

وعىل نحو مامثل، فإن العالقة اإلرسائيلية الخليجية ستبوء بالفشل ألنها تعارض مصالح 

الدول الخليجية نفسها. فتطبيع العالقات مع إرسائيل يف منطقة الرشق األوسط سوف 

يسمح لها بالتنافس اقتصاديًا مع مدٍن مثل ديب. وبالنسبة للسعودية، سوف ينزع 

التطبيع مع إرسائيل رشعيتها يف زعامة العامل اإلسالمي، وسيدعو وسائل اإلعالم اإليرانية 

إلبراز تعامالت الرياض مع إرسائيل ومنح إيران اليد العليا أيديولوجيًا.

ال بد من اإلشارة يف الختام إىل أن هذا التحالف ليس مؤسسيًا، والقوُة الوحيدة 

التي تُبقيه قامئًا هي رئاسة ترامب. فإذا أسفرت انتخابات 2020 عن انتخاب رئيس 

دميقراطي يف البيت األبيض، فإن مرشوع “مواجهة إيران” سوف ينهار برمته، وستعود 

األطراف املشاركة فيه إىل مواقفها األصلية. ويف حني أن واشنطن وتل أبيب ستحتفظان 

مبكاسبهام املتحققة، فإن الدول الخليجية ستعود خالية الوفاض. وستكون قد خرست 

األوراق التي كانت يف جعبتها ذات يوم والتي كانت ستكفل لها دوًرا مؤثرًا يف سياسة 

املنطقة.

ولكن بالرغم من هذا التحول يف األحداث، ينبغي للفلسطينيني أال يتخلوا عن الدول 

الخليجية ألن ذلك سيصب يف مصلحة الحكومة اإلرسائيلية. فالفرصة ال تزال قامئًة 

أمام دول الخليج للعودة إىل دعم الحقوق الفلسطينية، ولعب دوٍر أنشط يف السياسة 

اإلقليمية. وعالوًة عىل ذلك، ميتلك الفلسطينيون حلفاء يف منطقة الخليج، وهم شعوب 

الدول الخليجية الذين مل يرضوا قط بالتطبيع مع إرسائيل. ويبدو كذلك أن َمن يقف 

وراء التعاون مع إرسائيل هم أشخاٌص معينون داخل أنظمة الحكم الخليجية وليس 

األنظمة برمتها. ولهذا فإن من مصلحة الفلسطينيني أن ينخرطوا يف العمل الدبلومايس 

مع دول الخليج ومجتمعاتها املدنية حرًصا عىل أال يخرسوا العبًا أساسيًا يف كفاحهم ضد 

إرسائيل.

لبنى قطامي

لقد أثارت التحوالت املُزلزلة يف املنطقة العربية عقب اندالع الثورات يف 2011 تساؤالٍت 

مهمًة بخصوص العالقة بني الكفاح الفلسطيني غري املكتمل ضد االستعامر وبني 

تطلعات الشعوب العربية إىل الحرية والعدالة وإنهاء الحكم االستبدادي. فحني تعكف 

األنظمة العربية عىل إعادة تأسيس نسخة جديدة - وأكرث سفوًرا رمبا - من التحالفات 

التطبيعية السياسية والدبلوماسية والعسكرية واالقتصادية مع الدولة اإلرسائيلية، فإنها 

تخون أحالم شعوبها بإحداث تغيري يف النظام يف بلدانهم أيًضا. وهكذا توجد تشابهات  2
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“الفرصة ال تزال قامئًة أمام دول الخليج للعودة 
إىل دعم الحقوق الفلسطينية.”

https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/11/03/israels-prime-minister-visits-oman-an-arab-monarchy-and-is-welcomed
https://www.reuters.com/article/us-cycling-giro-israel/palestinians-condemn-uae-bahrain-presence-in-cycle-race-in-israel-idUSKBN1I81NW
https://www.middleeasteye.net/news/regev-visit-uae-sparks-questions-over-improving-relations-402480358
https://www.albawaba.com/loop/israels-%E2%80%98hatikvah%E2%80%99-plays-doha-qataris-campaign-against-%E2%80%98normalization%E2%80%99-1270586
https://www.albawaba.com/loop/israels-%E2%80%98hatikvah%E2%80%99-plays-doha-qataris-campaign-against-%E2%80%98normalization%E2%80%99-1270586
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/at-a-sporting-event-in-an-arab-capital-an-unexpected-sound-the-israeli-national-anthem/2018/11/25/fb64049a-e2a2-11e8-ba30-a7ded04d8fac_story.html?utm_term=.147e6c1cc763
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655


حلقة نقاشية

بني مظامل الفلسطينيني وبني مظامل الشعوب العربية التي عندها أنظمة سياسية 

راسخة تعمل يف معظم األحيان كحارس للنظام القائم.

إن األنظمة األُلعوبة ليست أمرًا جديًدا عىل الجنوب العاملي، وال سيام املنطقة 

العربية. فهناك العديد من البلدان العربية التي ما انفكت منذ 40 سنة عىل األقل 

تعمل ملصلحة القوى العاملية املهيمنة وليس ملصلحة شعوبها. وبالنسبة إىل األردن 

ومرص، ترسخت هذه القرارات يف اتفاقات سالم مع إرسائيل، وأنهت احتامالت اندالع 

مواجهٍة مبارشة بينها وبني الدولة اإلرسائيلية. غري أن الخضوع للهيمنة الصهيونية 

اإلقليمية قد تم بوسائل أخرى أيًضا، وشمل كذلك بلدانًا مل تربطها بإرسائيل من قبل 

عالقاٌت دبلوماسيٌة رسمية.

ولألسف، فإن املؤسسة السياسية الفلسطينية، التي ضمت يف السابق أصواتًا تجهر 

بانتقاد األنظمة العربية األخرى، قد انضمت إىل ركب تلك األنظمة رسميًا منذ توقيع 

خ التعاون األمني بني  اتفاقات أوسلو يف 1993، وباألخص منذ 2007 عندما ترسَّ

م فرصًة  إرسائيل والفلسطينيني بطرٍق غري مسبوقة. وبالرغم من أن العام 2011 قدَّ

ذهبيًة إلبراز التحرر الفلسطيني كجزء من مرحلة جديدة يف التاريخ العريب، إال أن 

الفلسطينيني كانوا لألسف غري مستعدين الغتنام تلك الفرصة. ويُعزى بعض السبب 

يف ذلك إىل االترشذم الداخيل يف الحياة السياسية الفلسطينية، والذي تفاقم يف 2006 

عندما فازت حامس باالنتخابات الربملانية. فمنذ ذلك الحني واالنقسام بني حركتي 

فتح وحامس يفاقم التجزؤ الذي تعانيه الجامهري الفلسطينية، ويُضِعف الفلسطينيني 

ب التوافَق عىل رؤيٍة مرتابطة وبرنامٍج سيايس، ويضع املصالح  إقليميًا، ويُصعِّ

الفصائلية والوالءات الجيوسياسية والعاملية فوق مرشوع التحرر الوطني.

تكمن املفارقة اليوم يف أن الجهود العاملية الرامية إىل مقاطعة إرسائيل وسحب 

االستثامرات منها وفرض العقوبات قد بلغت أوجها بينام ال يزال الفلسطينيون 

مستغرقني يف عالقات قرسية مع اإلرسائيليني واألمريكيني، وعاجزين نسبيًا 

وجيوسياسيًا، وبينام تعكف األنظمة العربية عىل تكثيف التطبيع مع إرسائيل. فال بد 

من فهم البُعد العريب للنضال الوطني الفلسطيني يف سياق هذه الفجوة بني أصحاب 

السلطة ومتحدي تلك السلطة.

أوال، ال بد للمرء أن يعي هشاشة الظرف االستعامري الفلسطيني. فالشعب 

الفلسطيني يحيا نكبًة وجودية حيث تتعرض حياتهم وأرضهم ومؤسساتهم السياسية 

ورؤيتهم واسرتاتيجيتهم باستمراٍر إىل اإلفناء بفعل الحصار والنفي واإلبادة عرب 

املراحل املتعددة من النضال ومواقع املقاومة.

وبالنسبة للثوار الفلسطينيني من عقدي الخمسينات والستينات الذين أسسوا 

األحزاب السياسة والحًقا حركة الفدائيني، فإن تدشني عملياتهم السياسية يف 

املنفى اقتىض منهم تكوين هويتهم واسرتاتيجياتهم الوطنية باالعتامد املتبادل عىل 

الفاعلني اإلقليميني والدوليني. إن االعتامد املتبادل الذي قام عليه النضال الوطني 

الفلسطيني، والذي تصدرته منظمة التحرير الفلسطينية يف أعقاب حرب 1967، عنى 

أن الفلسطينيني متتعوا بدعم كبري من الفاعلني اإلقليميني والدوليني من الدول وغري 

الدول ولكنهم كانوا يف املقابل معرضني للتأثر بتقلبات القوة والسلطة إقليميًا وعامليًا. 

ويف كل تحوٍل إقليمي وعاملي، كان يُضطر الفلسطينيون إىل البدء من الصفر يف كل 

مرة، وبذلك مل يتمكنوا من مراكمة املنجزات املادية والسياسية يف سياق الهجرات 

املتعددة )من األردن ولبنان وقربص وتونس والكويت وآخرها من العراق وسوريا(.

ويف محاولة للتغلب عىل هذه الهشاشة، حملت املدرسة الفكرية والقوة السياسية 

املهيمنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية والتي أرستها قيادة فتح إىل حد كبري 

قضايا تقرير املصري الفلسطيني واالعتامد عىل الذات والهوية عىل معانيها الحرفية، 

بحيث اتخذت قرارات واقعية يف مسعاها إلقامة الدولة دون مراعاة رونق الدولة وما 

تستتبعه من ترتيبات مؤسسية. فكانت القرارات واقعية بإفراط وغري مستندة إىل 

إطار أو أيديولوجية أو مبدأ أو اسرتاتيجية مقصودة بهدف استدامة أو حتى بلوغ 

مواجهة مبارشة بني األنظمة العربية وإرسائيل. وبعد 1974، أصبحت هذه الواقعية 

القومية املحرك األول لالسرتاتيجية وليس املبادئ الثورية املتمثلة يف التصدي للوجود 

والنفوذ الصهيوين اإلرسائييل يف املنطقة عموًما ومقاومة تطبيعه.

وبالرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية مل تتخل عن حرب العصابات واملقاومة 

املسلحة كوسيلتني المتالك القوة والنفوذ، فإنها وجدت نفسها مهددًة أكرث يف املنطقة 

نتيجًة لتعمق العالقات بني األنظمة العربية وإرسائيل والواليات املتحدة. وأثناء 

الفرتة التي قضتها املنظمة يف لبنان عقب طردها من تونس يف 1982، أخذت املنظمة 

تعتمد عىل الدبلوماسية الدولية كاسرتاتيجية رئيسية من أجل إقامة الدولة. وكان 

عىل الدول العربية أن تتعاون مع منظمة التحرير لجمع الرضائب من الفلسطينيني 

القاطنني ضمن حدودها، واحتفظت ببعض االزدواجية يف التوسط يف إبرام صفقات 

علنية مع إرسائيل حفاظًا عىل مصداقيتها أمام شعوبها. غري أن ذلك التعاون أصبح 

رمزيًا ويأخذ شكل التعامالت يف الغالب وليس جزًءا من منوذج نضاٍل مشرتك يهدف 

إىل مواجهة التوسع الصهيوين.

ومع مطلع التسعينات، كانت منظمة التحرير قد خرجت حيًة من هزائم وهجرات 

وخسارات متعددة شهدتها يف مواطن مختلفة من املنطقة. وبسبب نجاح االنتفاضة 

األوىل نجاًحا تاريخيًا، اضطرت إرسائيل يف نهاية املطاف إىل التفاوض مع منظمة 

التحرير. وبالنسبة إىل الفلسطينيني، فإن انهيار االتحاد السوفييتي وعجز الدول 

العربية وحرب الخليج وما تالها من طرد نحو 250,000 فلسطيني من الكويت بعد 

إعالن منظمة التحرير دعمها صدام حسني حال دون قدرة القيادة عىل استدامة 

نضالها املقاوم يف املنفى.

وهكذا فإن املسري نحو اتفاقات أوسلو، التي كانت مبثابة الرضوخ والتطبيع 

الفلسطيني الرسمي مع إرسائيل، قد بدأ قبل 1993 بوقت طويل، وكانت تقوده 

هشاشة نكبة الفلسطينيني املستمرة والتحول اليائس إىل الواقعية القومية كمخرج 

لرتاجع القيادة يف السلطة ودميومتها يف املنفى. ويف ظل هذه الظروف، اتخذ القادُة 

السياسيون الفلسطينيون قرارات مرضة بشعبهم وتبنوا مواقف غري مبدأية - برغم 

واقعيتها - يف سياق دعم حقوق أشقائهم العرب وصون كرامتهم.

إن من األهمية مبكان، إذن، أن نتحرى االدعاء القديم املسلَّم به بأن العرب تخلوا 

عن فلسطني والفلسطينيني. بل يجب عىل الفلسطينيني أن يضطلعوا مبسؤولية األمور 

التي كانت لهم عليها سلطة يف سياق االحتالل االستعامري والتهجري، مع أنها مل تكن 

كثرية. فقد عملت األنظمة العربية بالتوزاي مع املؤسسة السياسية الفلسطينية عىل 

إضفاء الصفة القومية عىل القضية الفلسطينية وتحييد البلدان العربية يف املواجهة 

مع إرسائيل. ويف النهاية، ال يكمن الُفصام بني الفلسطينيني وبني العرب وإمنا بني 

التطلعات الثورية للشعوب وبني مصالح املرتبعني عىل السلطة السياسية.
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“ال يكمن الُفصام بني الفلسطينيني وبني 
العرب وإمنا بني التطلعات الثورية للشعوب 
وبني مصالح املرتبعني عىل السلطة السياسية.”

https://escholarship.org/uc/item/6kn3k8jk
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إبراهيم فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا 

وجامعة جورجتاون.

نادين النرب أستاذة مشاركة يف برنامج دراسات النوع االجتامعي واملرأة، وبرنامج 

سة ومديرة املركز الثقايف العريب األمرييك  الدراسات اآلسيوية العاملية، وهي مؤسِّ

بجامعة إلينوي يف شيكاغو.

لبنى قطامي مرشحة لنيل درجة الدكتوراة من قسم الدراسات اإلثنية بجامعة 

كاليفورنيا يف ريفرسايد.

شريين صيقيل هي أستاذ مشارك ملادة التاريخ بجامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك 

ضمن إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات السياسية رشط 

ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء 

الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/ibrahim-fraihat/
https://al-shabaka.org/ar/author/nadine-naber/
https://al-shabaka.org/ar/author/LoubnaQ-2/
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