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امل�أزق االإ�رسائيلي واالن�سداد العربي*

دخلت اإ�صرائيل في ماأزق انتخابي ال �صابق له: الكني�صت يحّل نف�صه ب�صبب �صراع ظاهره 

ليبرمان،  اأفيغدور  بيتنا''،  ''اإ�صرائيل  حزب  وزعيم  نتنياهو  بين  بنيوي  وباطنه  �صخ�صي 

واإ�صرائيل مدعوة اإلى انتخابات برلمانية جديدة.

اأ�صالء  فوق  تمريرها  يراد  قرن  �صفقة  مفجعًا:  �صيا�صيًا  ان�صداداً  يعي�ش  العربي  والمحيط 

اإلى اكتمال دمار المنطقة العربية في حرب  فل�صطين، وثالث قمم متتابعة بهدف الو�صول 

اأميركية م�صتهاة �صد اإيران.

االأميركيون يحاربون بالعرب، والعرب يريدون اأن تحارب اأميركا واإ�صرائيل بداًل منهم.

ا م�صروع الر�صوة من اأجل 
ّ
عجزان يتقاطعان، و�صفقة قرن دخلت في مجهول االنتظار، اأم

والعالم  مجهول،  والم�صتقبل  غام�ش  الحا�صر  ينتظر.  اأن  فعليه  تمريره،  يمكن  ال  ما  تمرير 

العربي يعي�ش فو�صى غياب القيادة والروؤية.

ترامب  نزق  بين  يمزج  لزعيم  م�صخمة  كاريكاتورية  �صورة  �صار  االإ�صرائيلي  الماأزق 

وعجزه، وبين �صورة زعيم عربي ال ي�صتطيع اأن يتخيل نف�صه خارج ال�صلطة. نتنياهو يدفع 

عامَلين:  اأ�صيرة  �صارت  وزعامته  االنتخابات.  على  يومًا  خم�صين  بعد  الكني�صت  حل  اإلى 

اأحزاب  االإ�صرائيلية في  ال�صيا�صة  لتذرر  الق�صائي من جهة، واالرتهان  التحقيق  الخوف من 

يمينية عن�صرية �صغيرة مهمتها االبتزاز، من جهة ثانية.

ت�صكيل  عن  عاجزاً  نف�صه  يجد  عربي،   - رو�صي   – اأميركي  بدعم  انُتخب  الذي  الرجل 

حكومة، على الرغم من انت�صاره االنتخابي، ومن قدرة مع�صكر اليمين على الثبات في موقع 

يحوز فيه اأغلبية انتخابية وا�صحة.

 ال�صفة الفل�صطينية اإلى اإ�صرائيل في الماأزق، فالترامبية كروؤية �صيا�صية قائمة 
ّ
اأحالم �صم

اأن تقدم الإ�صرائيل غطاء ي�صرعن نهمها  ت�صتطيع  العجز بالكالم، ال  ال�صفقات وتغطية  على 

التو�صعي، كما اأن االفترا�ش باأن المحور االإيراني �صيتداعى اقت�صاديًا لي�ش اأكثر من وهم.

اإ�صرائيل واأميركا من جهة،  اللعبة �صارت �صبه وا�صحة، هناك حلف موؤلف من طرفين: 

والنظام العربي من جهة ثانية. الطرفان يتكاذبان: العرب يريدون دفع اأميركا واإ�صرائيل اإلى 

اإلى بذل مزيد من المال والكرامة  الحرب بداًل منهم، واأميركا واإ�صرائيل تريدان دفع العرب 

في مقابل وعد بالحماية.

* هذا العدد الخاص من ''مجلة الدراسات الفلسطينية''، يطرح السؤال عن فلسطين اليوم في مرايا الثقافة 
العربية.
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اإزاحة  عبر  ولو  له،  موقت  مخرج  اإيجاد  ويمكن  �صيا�صيًا،  االإ�صرائيلي  الماأزق  كان  واإذا 

ل طريقة للخروج منه.
ّ
نتنياهو، فاإن االن�صداد العربي �صار بنيويًا، ومن ال�صعب تخي

التي  الديكتاتوريات  وا�صتن�صاخ  الح�صي�ش،  اإلى  �صورية  واإي�صال  اليمن،  في  فالتورط 

نجحت في قتل روح الربيع العربي، والهو�ش المذهبي المدمر، كلها عوامل تجعل من النظام 

العربي المهيمن مجرد العب ثانوي ال حول له.

ى من اآخر ورقة 
ّ
اإن التخلي العلني عن ثوابت الحد االأدنى، دليل على اأن هذا النظام تعر

ت�صتره. ففاقد ال�صرعية ال ي�صتطيع اأن يقود، اأو اأن ير�صم اأفقًا.

بهذه  لفل�صطين  يتنكر  اأن  ي�صتطيع  باأنه  العربي  النظام  اقتنع  كيف  اأو  لماذا  اأدري  ال 

اأقنع قادة هذا  ن 
َ
اأنه ي�صتري بقاءه في ال�صلطة بالدعم االإ�صرائيلي؟ وم الفجاجة؟ هل اعتقد 

الزمن المنقلب باأن اأميركا معنية بالدفاع عنه، ولي�ش همها الوحيد ابتزازه ماليًا و�صيا�صيًا؟

كانت لعبة النظام العربي في الما�صي، اأي منذ حرب النكبة في �صنة 1948، هي قدرته 

ي: العلني الداعم لق�صية الحق الفل�صطيني 
ّ
على بناء خطاب مزدوج ذي وجهين، علني و�صر

اأنه يمنعه من التمادي وي�صع له حدوداً، وال�صري ي�صبط  ي�صبط ال�صري المتواطىء، بمعنى 

العلني عبر اإفراغه من المعنى من دون التجروؤ على محو بنيته البالغية.

هذه االزدواجية انهارت فجاأة عندما راأى العرب ترامب يرق�ش على اإيقاع طبولهم في 

 في روعهم اأنه يرق�ش 
ْ
زيارته للخليج، والتي جنى منها مئات مليارات الدوالرات، ولم يُدر

طربًا للمال ولي�ش لطبول الحرب.

االأميركيون  �صيخو�صها  التي  الحرب  هي  القرن  �صفقة  لتغطية  العربي  النظام  حجة 

واالإ�صرائيليون نيابة عنه. لكن ماذا لو لم يكن هناك حرب؟ ماذا لو بقي ترامب مثابراً على 

الموقف الذي ا�صتنتجه االأميركيون بعد الحرب على العراق، باأن هذا النوع من الحروب ال 

الخليج  لمنطقة  �صامل  دمار  اإلى  حدثت،  اإذا  هذا  الحرب،  اأدت  لو  وماذا  مكان؟  اإلى  يقود 

باأ�صرها؟ وهل ي�صتطيع النظام العربي في هذه الحالة اأن يبيع فل�صطين في مقابل ال �صيء؟ 

ن ي�صتري؟
َ
وهل يملك �صرعية مهما تكن م�صطنعة للقيام بهذه ال�صفقة؟ وهل م

رق�صة �صفقة القرن قائمة على الخديعة: اإ�صرائيل تريد من اأميركا اأن تحارب بداًل منها، 

والعرب يريدون من اإ�صرائيل واأميركا اأن تحاربا بداًل منهم، واأميركا ال تريد اأن تحارب، بل 

اإنها تتكلم لغة الحرب كي تقب�ش ثمن الكالم، وتوحي باأنها ال تزال �صيدة العالم.

الجميع يخدع الجميع، لكن المخدوع الحقيقي هو النظام العربي الذي يجد نف�صه اليوم 

عاريًا حتى من لغة ي�صتر بها عجزه.

لكن هذا ال يعني اأن م�صروع �صفقة القرن انتهى، بل �صيتوا�صل، و�صيجد مبررات جديدة، 

ال�صعب  من  �صار  مكان  اإلى  و�صل  اإ�صرائيل  مع  العالقة  في  العربي  التورط  اأن  �صيما  وال 

التراجع عنه، ما لم يحدث تطور جذري يقلب المعادلة.
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ال�صفارة االأميركية  العربي في الح�صي�ش، وموؤ�صر هذا الح�صي�ش هو مرور نقل  النظام 

اإلى القد�ش، واالعتراف ب�صم الجوالن بهدوء مريب.

كما اأن االفترا�ش باأن الح�صي�ش العربي يبرر الح�صي�ش الفل�صطيني، لي�ش �صوى تهرب 

من الم�صوؤولية التي على جميع القوى الفل�صطينية، �صيا�صيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مواجهتها 

ب�صجاعة باتت اليوم مطلوبة من اأجل منع االنهيار ال�صامل.

العجز العربي عن بيع �صفقة القرن وت�صويقها وتبريرها، ال يعني اأن الم�صروع االإ�صرائيلي 

متعهد  �صيوا�صل  جهة،  فمن  �صيتوقف.  لفل�صطين،  ال�صيا�صية  االإبادة  م�صروع  اأي  االأ�صا�صي، 

اإ�صرائيل  فاإن  ثانية،  جهة  ومن  االتجاه،  هذا  في  ال�صغط  المتحدة،  الواليات  اأي  الم�صروع، 

ذهبت بعيداً في �صيا�صة االأبارتهايد، بحيث يجد الفل�صطينيون اأنف�صهم في مواجهة كبرى لم 

يعد تجاهلها اأو العجز عن مواجهتها ممكنًا.

التالعب بفل�صطين كان ممكنًا و�صيبقى كذلك، ب�صبب االنهيار الذي اأ�صاب فكرة فل�صطين 

اإ�صرائيل  مع  فة 
ّ
م�صر ت�صوية  اإلى  الو�صول  اأن  افتر�صت  التي  الخطاأ  ال�صيا�صة  نتيجة  نف�صها، 

ممكن، على الرغم من ميزان القوى الذي انهار فجاأة بعد �صقوط االتحاد ال�صوفياتي وحرب 

''عا�صفة ال�صحراء''. ذهبت منظمة التحرير اإلى فّخ اأو�صلو الذي ات�صح اأنه لم يكن �صوى تكرار 

االإ�صرائيلي، والذي  الم�صري -  اتفاق كامب ديفيد  ده 
ّ
الذي ج�ص الثابت  االإ�صرائيلي  للموقف 

يحدد الم�صتقبل الفل�صطيني بحكم ذاتي لن ي�صل اإلى دولة م�صتقلة.

اإلى  ينق�صم  فل�صطيني  ماأزق  اأمام  اليوم  لكننا  ونقده،  قراءته  يجب  تاريخًا  �صار  هذا 

م�صتويين: ماأزق كبير وماأزق �صغير.

م�صاألة  يعد  ولم  عاراً،  االنق�صام  اللـه وغزة. �صار  رام  �صلطَتي  يتج�صد في  الكبير  الماأزق 

فل�صطين  ق�صية  االنق�صام  بهذا  اأفقدت  التي  االحتالل  تحت  ال�صلطة  عار  اإنه  النقا�ش.  تقبل 

تفوقها االأخالقي على الم�صتوى العربي، وجعلتها لعبة في اأيدي دمى االأنظمة العربية.

العار هو اأن فل�صطين �صارت �صاحة مباحة، �صاحة لل�صراعات العربية، و�صاحة اإ�صرائيلية، 

و�صاحة اأميركية.

هل هكذا يتم الت�صدي لمحاولة االإبادة ال�صيا�صية؟

اإن هذا  ن قال 
َ
؟ وم

ّ
م�ش

ُ
ي االإ�صرائيلية مقد�ش ال  االأجهزة  االأمني مع  التن�صيق  اإن  ن قال 

َ
م

الج�صم البيروقراطي المترهل، وهذه الفقاعات الم�صتكينة ل�صطوة االحتالل تمثل �صعبًا؟

ن اأوحى باأن المقاومة هي مجرد اأداة تكتيكية في لعبة ال�صلطة والت�صلط؟
َ
وم

هذا الماأزق الكبير الذي ف�صل منظمة التحرير عن ال�صعب الذي تمثله، وجعل من اال�صتفراد 

ب�صلطة ال �صلطة لها، �صواء في ال�صفة اأو غزة، هدفًا، يقود اليوم اإلى االحت�صار.

ال مخرج من هذا االحت�صار �صوى في الوحدة الوطنية، وهي وحدة ال يمكن تاأ�صي�صها اإاّل 

على قاعدة لها ا�صم واحد هو مقاومة االحتالل باالأ�صكال كافة.



007 املأزق اإلسرائيلي واالنسداد العربي

هذا الماأزق الكبير وجد انعكا�صه في ماأزق �صغير لكنه بالغ االأهمية والداللة، هو ت�صظي 

القائمة الم�صتركة في قائمتين خالل االنتخابات االإ�صرائيلية الما�صية.

اليوم هناك انتخابات جديدة فماذا �صتفعل االأحزاب ال�صيا�صية الفل�صطينية في اإ�صرائيل؟

وحدوي  اإطار  �صوغ  عن  والعجز  الذاتي  للتورم  انعكا�ش  �صوى  القائمة  ت�صظي  يكن  لم 

حقيقي، و�صيا�صة المحا�ص�صة التي اأنتجت ماأزقًا كبيراً بعد تعّثر عملية التبادل طوياًل.

االنتخابات  خو�ش  ورف�ش  جديد،  من  الم�صتركة  القائمة  بناء  هي  العاجلة  المهمة 

بقائمتين. اإن تكرار تجربة االنق�صام �صتعني اأن جمهور الناخبين �صيقاطع االنتخابات، الأنها 

�صتكون بال معنى.

اء التطهير العرقي؛ لكن هذه 
ّ
اإاّل جر اأقلية  ''االأقلية الفل�صطينية'' في دولة االحتالل لي�صت 

لي�صت  لها،  الممثلة  االأربعة  واالأحزاب  كذلك،  تكون  اأن  وعليها  البلد،  اأ�صحاب  تمثل  االأقلية 

ن�صالي  �صيا�صي  عمل  برنامج  بناء  �صرورة  تبرز  هنا  ومن  ال�صعبي.  للتعبير  اأدوات  �صوى 

لمقاومة ال�صيا�صة العن�صرية االإ�صرائيلية.

تعلمت  قد  المحتل  الوطن  في  العربية  لالأحزاب  ال�صيا�صية  القيادات  تكون  اأن  هو  االأمل 

الدر�ش من االنتخابات الما�صية، وهو اأنها تمثل اإرادة موحدة لل�صعب الذي يواجه اال�صطهاد 

واأن  االأ�صخا�ش واالأحزاب،  اأن فل�صطين وق�صيتها هي فوق  العن�صري. وهذا يعني  والتمييز 

الن�صال  روافد  اأحد  هو  واإنما  ا�صتعرا�صًا،  لي�ش  المتاح  الهام�ش  البرلماني في حدود  العمل 

الفل�صطيني العام من جهة، كما ي�صتطيع اأن ي�صكل حاجزاً �صيا�صيًا واأخالقيًا في قلب اإ�صرائيل 

نف�صها، من اأجل عرقلة العن�صرية االإ�صرائيلية ومقاومتها، من جهة ثانية.

من دون اإيجاد مخرج ن�صالي وفكري من الماأزق الفل�صطيني الحالي، فاإن �صفقة القرن 

ن ي�صتري ويبيع، الأن دولة االحتالل لن تتخلى عن طروحاتها 
َ
�صتتم حتى من دون وجود م

العن�صرية ااّل اإذا اأُجبرت على ذلك.

***
ال�صوؤال عن فل�صطين اليوم في مرايا الثقافة العربية لي�ش �صوؤااًل عن الما�صي، فنحن ل�صنا 

الذي  العربي  المدى  هذا  من  جزءاً  اإاّل  تكون  ال  فل�صطين  اليوم.  اآباء  الأننا  اإاّل  االأم�ش  اأبناء 

تع�صف به االأزمات وتمزقه الحروب ويقمعه اال�صتبداد.

حرية فل�صطين هي جزء من حرية العرب، واأفق فل�صطين هو اأفق العرب.

�صورة  ال�صتعادة  محاولة  في  العرب،  المثقفين  اأ�صوات  ن�صتعيد  الخا�ش  العدد  هذا  في 

المقاومة كفعل ثقافي.

فالكلمة هي اأول المقاومة، وبها نكت�صف حريتنا من جديد.  

الياس خوري


