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 سياسيون ومثقفون من األراضي احملتلة

 يرصدون انعكاسات ازمة اخلليج على القضية الفلسطينية

 القدس ـ من ربى احلصري

 

 املوقف الفلسطيني من ازمة اخلليج

بعد األسبوع األول من اجتياح العراق للكويت، صدرت بيانات حتاول توضيح املوقف 
من ازمة اخلليج، واتهم فلسطينيون الصحافة الغربية واالسرائيلية بتشويهه يف وقت الفلسطيني 

ما هي حقيقة هذا املوقف،  .أثار املوقف الشعبي الفلسطيني استهجانا يف أوساط عربية ودولية
 التي حتكمه، وكيف يمكن تفسير حماسة الشارع الفلسطيني يف تأييده العراق؟ وما هي األسس

ان ما يتحكم يف تصرفاتنا ومواقفنا السياسية ويوجهها ضمن اللعبة الدولية  :فيصل احلسيني
القائمة حاليا، ليس احلقوق التاريخية وال التطلعات القومية وال حتى العدالة املطلقة، اذ ان ما 
يحكم تصرفات العامل حاليا هو شيء آخر اىل جانب الشيء األساسي، اي القوة، وهو الشرعية 

من هذا املنطلق، فان موقفنا من املسألة العراقية ـ الكويتية ال  .نظور األمم املتحدةالدولية ضمن م
يتعلق باحلق التاريخي للعراق يف الكويت وال بالتطلعات القومية لألمة العربية، وال بالعدالة 
املطلقة يف تلك املنطقة فقط، وإنما يتعلق أيضا بصراعنا وحماولة حله ضمن اجملتمع الدويل 

وجاء املوقف الرسمي الفلسطيني يتحدث عن الشرعية الدولية ويسير على خط  .شرعية الدوليةوال
دقيق يحاول ان يربط باستمرار بين مطاليبه وبين ما يحدث يف أماكن اخرى، معلنا انه ضد 
االحتالل بكل أشكاله، وأطلق املبادرة الفلسطينية األوىل التي طالب بندها األول باالنسحاب 

من الكويت، وطالب بحق الشعب الكويتي يف تقرير مصيره واختيار مستقبله بنفسه من  العراقي
وهذا املوقف دُعم فيما بعد بموقف ينسجم مع املوقف الفلسطيني  .دون تدخل عربي او اجنبي

فنحن من الناحية  .عندما طالبنا بعد التدخل األميركي يف املنطقة بحل سلمي لهذه القضية
ع إال ان نقف بكل قوانا يف مواجهة التدخل األميركي الذي نخشى ان يكون تدخال العملية ال نستطي

من أجل االستمرار يف استغالل ثرواتنا استغالال ال يرى سوى املصالح األميركية من دون اي 
اعتبار حقيقي للمصالح العربية؛ وهو ثانيا تدخل منافق، اذ انهم يتحدثون عن الشرعية الدولية 

نها يف منطقة اخرى من هذا العامل؛ وثالثا ألننا نرى فيه عائقا يف مواجهة التطور التي يتجاهلو
إضافة اىل ذلك، اثبت لنا األميركيون خالل األعوام املاضية انهم يضعون حتالفاتهم . العربي

 .االسرائيلية فوق اي اعتبار آخر

التعبير الشعبي الذي شهدناه يف األراضي احملتلة فيمكن تفسيره بوجود قوى بين أما 
الفلسطينيين كانت تنظر اىل صدام حسين بعين االعجاب وتؤيده إما ألسباب ايديولوجية او حزبية 

وهناك قوى اخرى كانت تنظر اىل العراق نظرة متعاطفة  .وإما بسبب االجنازات التي حققها العراق
وهناك جمموعة اخرى  .قته بمنظمة التحرير ودعمه لها يف وقت تخلت عنها دول اخرىبسبب عال



  ٣٠، ص )١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية جيلخلا ةمزأ
 

٢ 
 

كانت عطشة اىل ان ترى، بعد كل هذه الهزائم العربية املتتالية، انتصارا عربيا ضد إيران، ووجدت 
اىل جانب ذلك، هناك جمموعات . يف العراق احد مظاهر القوة التي عطشت اجلماهير العربية اليها

ت من خالل التصرفات األميركية واالسرائيلية بأن منطقة الشرق األوسط عبارة عن غابة، اقتنع
اذ كانوا يعانون جراء وجود نمر اسرائيلي ينطلق حرا يف املنطقة ليلتهمنا  .السيادة فيها لألقوى
وهذه اجلماهير وجدت يف الغابة نمرا آخر يستطيع ان يحد من حركة النمر  .وينهش حلمنا يوميا

 .السرائيلي، بغض النظر عما إذا كانوا يحبونه ام الا

ففي األيام األوىل لالجتياح العراقي  .يجب قسم املوقف الفلسطيني اىل مرحلتين :*غسان اخلطيب
عور بالقلق من اآلثار السلبية التي للكويت، كان املوقف الرسمي والشعبي عبارة عن مزيج من الش

سيتركها يف الفلسطينيين، مثل جذب االهتمام اىل قضية اخرى غير االنتفاضة او تأثيرات معينة 
يف الدعم املايل للفلسطينيين، وتفتيت وحدة الصف العربي وما ينجم عنه من أذى للقضية 

لدى الفلسطينيين شعورا بأن الدول الفلسطينية، وكذلك مشاعر فيها نوع من العتب على اعتبار ان 
العربية والغنية قصّرت يف دعم القضية الفلسطينية سياسيا يف الدرجة األوىل، اذ كان 
الفلسطينيون يفترضون ان دول النفط ستساهم يف مرحلة معينة يف استثمار قوتها االقتصادية 

لدول، وال سيما الواليات غير ان تمادي هذه ا .من أجل التأثير سياسيا يف بعض الدول الغربية
 .املتحدة، يف مساندة اسرائيل خلق شعورا باملرارة لدى الفلسطينيين جتاه الدول النفطية الغنية

بعد مرحلة التدخل األميركي واألوروبي الغربي العسكري املباشر، اختلف املزاج الشعبي 
الفلسطينيون يعتقدون  الفلسطيني وكذلك املوقف الرسمي يف املناطق احملتلة وخارجها، واصبح

ان اخلطر األساسي يف هذه املرحلة اتى من التدخل الغربي، وخصوصا ان التدخل السريع حتت 
عاما من اإلِحجام عن  ٢٣ ذريعة فرض الشرعية الدولية قد استفز الفلسطينيين ألنه اتى بعد

 .ليالتحرك العملي من أجل فرض الشرعية الدولية فيما يتعلق باالحتالل االسرائي

واجلدير بالذكر ان ما ساعد يف احتداد الطابع العاطفي يف املوقف الشعبي الفلسطيني هو 
فتأخر طرح موقف والتعبير عنه  .غياب موقف سريع وواضح من قبل منظمة التحرير الفلسطينية

وانْ كان بعض جوانبه صحيحا ومبررا، إال  بوضوح وفاعلية اعالمية أديا اىل ظهور موقف شعبي،
إضافة اىل ان موقفا كهذا كان يمكن ان يحد من الضرر االعالمي الذي وقع  .انه مفرط يف العاطفية

علينا نتيجة تشويه املوقف الفلسطيني يف وسائل االعالم االسرائيلية واألميركية وبعض الوسائل 
اجية الناجتة من حساسية املوقف الفلسطيني يف األوروبية، التي ال تستطيع ان تتفهم االزدو

حتفظه ورفضه ضم العراق للكويت، ويف الوقت عينه دعمه للعراق يف مواجهته وحتديه للتدخل 
 .األجنبي

ان ما يتحكم يف املوقف الفلسطيني، وال سيما يف الشارع : **الشيخ عبد العزيز الرنتيسي
الشعور باألسى بين أبناء الشعب الفلسطيني من دول  الفلسطيني، عدة عوامل، منها تلك الناجتة من

ثم هناك شعور بالتفاؤل لوجود قوة ضاربة يف العراق  .اخلليج على الرغم من أموالها وقدراتها
وهناك أيضا تفهم حلجم الغزو األميركي وأبعاده وتأثيره يف . تتحدى الغرب، وال سيما اميركا
                                                            

*
  .محاضر في العلوم السياسية في جامعة بير زيت، ومن القيادات السياسية في األراضي المحتلة  

**
  .في قطاع غزة) حماس(من الشخصيات القيادية في حركة المقومة االسالمية   
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كل ذلك دفع بالعشب الفلسطيني اىل . ضية الفلسطينيةاملنطقة ككل، بما يف ذلك تأثيره يف الق
  .الوقوف جنبا اىل جنب مع الشعب العراق يف مواجهة هذا الغزو

أما املوقف الذي أعلنته منظمة التحرير، فنحن نعتبره صحيحا ومعتدال، وإنْ كنا نتمنى ان 
 .عب الكويتييكون أكثر اتزانا كي يراعي مصالح أبنائنا يف الداخل واخلارج ومشاعر الش

يف رأيي، ان موقف املنظمة مل يكن يف اإلِمكان إال ان يكون هكذا، وال سيما بعد : ***علي اجلرباوي
التدخل العسكري األجنبي يف اخلليج، والذي حسم املوقف الفلسطيني الذي كان حتى تلك اللحظة 

ارنا لها، اي هل هي والكل ينطلق من كيفية رؤية منظمة التحرير لنفسها وكيفية اعتب .متذبذبا
فاذا اعتبرنا انها جزء من  .حركة حترر وطني ام هي عبارة عن مؤسسات وهيكلية دولة يف اخلارج

النظام العربي القائم لكان من األسهل اتخاذ موقف متزن او هامشي كي حتافظ على عالقاتها بكل 
وطنية وقومية، فان أما إذا نظرنا اليها كحركة حترر وطني لها اسس ايديولوجية  .األطراف

من هنا، وحتى حلظة التدخل العسكري يف اخلليج، كانت منظمة التحرير تتصرف . املوقف يختلف
على أساس أنها دولة، والذي أملى عليها ان تغير موقفها من دولة اىل حركة حترر هو هذا التدخل، 

ا عليها، ولو فجاء موقفها واضحا وصريحا، وينسجم مع األسس التي يفترض أنها بنت نفسه
 ".الهرطقة"اتخذت موقفا خمالفا لكان ذلك من نوع 

اىل جانب ذلك، ليس يف إمكان املنظمة ان تعمل على جميع اجلبهات يف آن واحد، اذ ال 
تستطيع ان ترضي الرأي العامل العاملي وتقبض أمواال من الكويت والسعودية، وحتتفظ بمواقف 

العربية وطموحات الشعب العربي، وترضي اليسار  مبدئية جتاه القومية العربية والوحدة
 .كل ذلك يف آن واحد وبالدرجة نفسها من النجاح .االسرائيلي

من هنا، فان احد تأثيرات ازمة اخلليج يف املنظمة انها وضعتها على احملك يف اختيار 
 .أولوياتها وحتديد اوىل هذه األولويات

مالحظته ان املوقف الذي أعلنه املؤطرون سياسيا يف األراضي احملتلة، ما يمكن : *طاهر النمري
والذي يشدد على حل عربي لألزمة مع انسحاب القوات العراقية من الكويت والقوات األجنبية من 
السعودية ليصار اىل ترتيبات تنهي الصراع بين الكويت والعراق، يعكس املفهوم احلقيقي ملنظمة 

وهناك املوقف املهادن الذي يلتزمه عدد قليل من السياسيين على أساس ان . التحرير الفلسطينية
ميزان اخلسارة االقتصادية للفلسطينيين شبه قاتل إذا مل تتخذ املنظمة موقفا صريحا ومعلنا 

والذي يمثل رأي ،لكن هناك أيضا موقف التحييد واحلياد .باستنكارها اجتياح العراق للكويت
وموقفهم يتمثل يف حتييد املوضوع  .ين واملنهجيين غير املؤطّرينالسياسيين األكاديمي

الفلسطيني، والسمو واالرتقاء به عن الصراعات العربية ـ العربية لينأى باجلانب الفلسطيني عن 
وال يعني احلياد يف رأي هذا الفريق ذي  .انعكاس هذه الصراعات على ثوابته الفلسطينية سلبا

ان يقف متفرجا إزاء األزمة، اذ يرون ان يكون موقفهم توفيقيا من الوزن يف الفهم السياسي 
وحبذا ان  .الصراع الدائر، وألن حياد الفلسطينيين يجعلهم عنصرا موجبا يف حل مشكلة الصراع

                                                            
***
  .محاضر في العلوم السياسية في جامعة بير زيت  
*
  .محاضر في الجغرافيا في جامعة بيت لحم  
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يكون ذلك جزءا من استراتيجية فلسطينية وتسجيله يف مواثيق املؤسسات الفلسطينية الشرعية 
 .لالهتداء به والتزام مضمونه

 ازمة اخلليج واالنتفاضة

تركت ازمة اخلليج آثارا سلبية يف االنتفاضة من الناحيتين االعالمية والداخلية بسبب 
. تأثر املوارد املالية اخلارجية، والتي كان مصدرها منظمة التحرير الفلسطينية او الدول العربية

لوحظ فتور يف دينامية االنتفاضة تبع فترة احلماسة التي شهدتها األراضي احملتلة يف وقد 
 كيف يمكن تصور مستقبل االنتفاضة يف ضوء هذه العوامل؟. املرحلة األوىل من األزمة

تعرضت االنتفاضة على األرض لضربة حمدودة نتيجة أحداث اخلليج وانتقال  :غسان اخلطيب
كما ان التعاطف مع االنتفاضة ومع الشعب الفلسطيني يف  .قضية اخرىالتركيز االعالمي اىل 

إال ان هذا كله لن يؤدي اىل إنهاء االنتفاضة، ذلك . أوساط الرأي العام الغربي قلّ نتيجة هذه األزمة
بأن لها اسبابا ذاتية تتعلق باألوضاع احملددة التي يعيشها فلسطينيو األراضي احملتلة، 

ضمن عوامل اخرى، باألوضاع الداخلية هذه التي ستستمر يف الوجود على واستمرارها منوط، 
 .الرغم مما يجري يف اخلارج

اخلطر احلقيقي هو ذلك اآلتي من اجلانب االسرائيلي، اذ منذ ان تسّلم موشيه آرنس مهمات 
ما حماوالت إنهاء االنتفاضة، جتاوز سياسات سابقة وبدأ تكتيكا جديدا كانت فرصه يف النجاح، و

إال انه بعد اندالع ازمة اخلليج، توفرت أوضاع أكثر مالءمة لنجاح مثل هذه اخلطط  .زالت، قليلة
التي تعتمد يف الدرجة األوىل على تقليل أشكال القمع املباشر التي قد تسبب السرائيل اذى إعالميا 

االسرائيلية  يف مقابل تكثيف وتنظيم االجراءات) كالقتل( وتعزز املوقف االعالمي لالنتفاضة
القمعية التي ال تثير الرأي العام، مثل زيادة إحكام سيطرة االدارة العسكرية على اجهزة معينة 

ويف الوقت الذي استحوذت ازمة اخلليج على اهتمام  .وعلى مرافق احلياة اخملتلفة كالتعليم
وغير عادي من قبل السلطات لتطبيق هذه االجراءات التي، وإْن اإلِعالم، الحظنا نشاطا سريعا 

كانت تزيد يف الصعوبات يف وجه االنتفاضة، فانها ال تملك إمكان سحقها بسبب وجود عوامل 
 .داخلية حتكم استمرارها، وألن ال خيار آخر أمام فلسطينيي األراضي احملتلة غير خيار االنتفاضة

الية الذي حدث، او من املتوقع حدوثه نتيجة موقفها أما تأثر إمكانات املنظمة امل
السياسي من أحداث اخلليج، فقد ترك وسيترك أثرا يف عالقاتها التمويلية باألراضي احملتلة، األمر 
الذي يعيد اىل أذهاننا مالحظات ذكرت خالل العامين املاضيين بضرورة العودة يف التعامل مع 

لتي بدأت تتالشى بسبب أسلوب الصرف املايل الذي مل يتالءم يف االنتفاضة اىل منابعها الشعبية ا
فتحول بعض جوانب العمل فيها اىل أساليب وبنى تعتمد  .كثير من األحيان مع حاجات االنتفاضة

اىل حد او آخر على مسألة الصرف املايل الذي مل يكن موجودا خالل اجلزء األكبر من العام األول 
طاء وإبداع شعبيين، بعيدا عن اية بنى بيروقراطية او مؤسساتية تعتمد لالنتفاضة، والذي تميز بع

والتجربة اجلديدة تدعو اىل إعادة النظر يف أسلوب التعامل املايل الذي . يف عملها على التمويل
اوجد اجهزة تعتمد اىل حد كبير على األموال بدل اعتمادها على اجلمهور والثقافة الشعبية التي 
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ان تستفيد من الدعم من دون ان يتم ذلك بأسلوب يخلق بنى وأجهزة وفئات ترتبط كان من املمكن 
 .مساهمتها يف االنتفاضة بالتمويل أكثر من ارتباطها باملصالح الشعبية

االنتفاضة اندلعت عندما شعر فلسطينيو الداخل بأنهم هم رأس احلربة وليس العامل : علي اجلرباوي
ليس هذا شعورا باالحباط بقدر ما هو شعور بأن املسؤولية تقع  .العربي، وال فلسطينيو اخلارج

وعندها استوعب اخلارج ذلك أيضا، وقام بتعزيز إمكانات . ١٩٨٢ عليهم، وال سيما منذ سنة
وما شهدناه من فورة يف األراضي احملتلة يف الفترة األوىل من ازمة اخلليج ادى اىل بروز  .الداخل

الركود يف الداخل يسوده الترقب ملا يمكن ان تؤول هذه األزمة البعد اخلارجي، واىل نوع من 
إال انه يف املدى البعيد، وبغض النظر عن نتائج هذه األزمة، سيعود الفلسطينيون يف الداخل  .اليه

ليتحققوا من ان ما يدور يف اخلارج ال يعفيهم من مسؤولية ما يدور داخل األراضي احملتلة، 
 .نتفاضة مرة اخرىوعندها ستتصاعد وتيرة اال

أما على الصعيد الداخلي، فان اآلثار املالية املترتبة عن األزمة قد حتمل بعض 
االيجابيات، اذ انها تعيد طرح السؤال عما إذا كانت منظمة التحرير هي عبارة عن دولة ام هي 

ط، تصرفت فخالل حقبة النف .رأس احلربة الكفاحية للشعب الفلسطيني، ومن هنا تتحدد التزاماتها
إال ان شح املوارد يجبرنا على  .وبالتايل كان ال بد من مظاهر رفاهية وإسراف املنظمة كدولة،

 .إعادة التقويم ووضع سلم أولويات، ويضع املنظمة والداخل أمام مراجعة الذات

ووجدت فترة  .فيما يتعلق بالداخل، هناك فارق بين دعم بقاء االنسان ودعم رفاهيته
الشعب الفلسطيني فيها هو دعم رفاهيته يف الداخل، كما ان احد أسباب ركود  كان دعم صمود

االنتفاضة يف عاميها الثاين والثالث كان إسراف شخصيات يف الداخل يف طلب األموال من 
وهذا ال ينفي عن املنظمة  .اخلارج كما لو ان االنتفاضة ال يمكن ان تستمر إال إذا توفرت األموال

وهذا ال يعني  .ان هناك ضرورة لدعم استمرار حركة الشعب الفلسطيني يف الداخلالتزاماتها، اذ 
من هنا، فان شح املوارد يلزم حتديد املؤسسات التي يجب احلفاظ عليها  .بدوره ترفيه طبقة منه

وليس املطلوب اآلن دعم الصمود، اذ ان هذه فترة ولت، وإنما املطلوب دعم  .وضمان استمراريتها
وهذا ال يعني جتويع الفلسطيني، لكن قد يكون الوضع االقتصادي املتردي عامال يف  .التحرير

زيادة مقاومة االحتالل، وهذا يتطلب التوصل اىل تفاهم بين منظمة التحرير واألردن من أجل 
ضبط هجرة الفلسطينيين، والعمل على عودة الفلسطينيين الذين يملكون حق العودة، وذلك من أجل 

وهذا سيدفع  .م االسرائيلي القائم حتى وإْن مل تتوفر األوضاع االقتصادية املالئمةإغراق النظا
العامل اىل التسليم بأن عليه جتاه الشعب الفلسطيني مسؤوليات تماما كمسؤولياته جتاه الكويت 

 .وجتاه اية قضية اخرى حتتاج اىل االهتمام ذاته

األول، ان جتّمد :نتفاضة ثالثة تصوراتارى النعكاسات ازمة اخلليج على اال: فيصل احلسيني
وهنا، ال تكون هذه األزمة قد افادتنا، او انها  .قضية اخلليج من دون ايجاد حل لها اىل فترة طويلة

تكون قد اثرت سلبا، اذ حولت أنظار العامل اىل خارج األراضي احملتلة، وأعادت اىل األجواء داخل 
وى اآلتية من اخلارج أكثر من االعتماد على القوى االنتفاضة الرغبة يف االعتماد على الق

من هنا ظهور جمود يف الوضع يف األراضي احملتلة وشعور باالحباط بسبب  .الفلسطينية الداخلية
ابتعاد اهتمام العامل اىل قضايا اخرى، وعدم استطاعة القوى اخلارجية ان حتقق لنا ما أردنا منها 
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تؤثر فينا يف املستقبل، ألننا وقفنا يف الصف املواجه وهناك جوانب اخرى اثرت وس .حتقيقه
كل هذه عوامل سلبية ستؤثر فينا، وسيمضي وقت قبل ان نستطيع ان نعاجلها  .للرأي العام العاملي

 .ونخرج من هذه املتاهة مرة اخرى

والتصور الثاين ان تقع احلرب التي أيا تكن نتائجها ستكون عامل استفزاز للجماهير 
ويف  . املنطقة وستؤدي اىل سقوط حكومات ودول ونظريات، وسنواجه عاملا جديداالعربية يف

املدى البعيد ستعود األمور لتصب يف مصلحتنا وتدفع نحو حتقيق أهدافنا، ولو ان ثمن ذلك 
 .سيكون غاليا جدا

وهنا، األمر مرتبط بطبيعة هذا احلل  .التصور الثالث ان يتم التوصل اىل حل سياسي
على دفعه يف اجتاه معين بحيث نضغط جمديا نحو زج قضية االحتالل االسرائيلي وبقدرتنا 

لألراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، وطرحها بقوة ضمن أية حماولة سياسية إلِيجاد حل 
 .ملشكلة الكويت

وبانتظار ذلك، ستجد االنتفاضة الوسيلة لتغيير أساليبها وأولوياتها ومسلكياتها تغييرا 
وسنشهد إعادة طرح نداءات خرجت االنتفاضة بها  .ءم مع الوضع العربي والفلسطيني اجلديديتال

يف وقت سابق ومل تنفذ كليا، منها التركيز على االقتصاد املنزيل، ألن العنصرين الذاتي 
 .واملوضوعي اصبحا يتطلبان منا ذلك

وبقي  .عمل من اخلارجلقد كان هناك عيب أساسي تخطينا جزءا منه، وهو االعتماد على ال
واآلن، علينا ان ندخل مرحلة  .جزء آخر، وهو العمل من الداخل مع االعتماد على الدعم من اخلارج

اذ ان جمرد التفكير يف ان الدعم آت  .جديدة بحيث ننظر اىل الدعم اخلارجي على انه شيء جانبي
لكن على الرغم من كل  .عضمن اخلارج ادى اىل اهتزاز ثقة الفلسطينيين بأنفسهم وببعضهم الب

وأما اآلن، . الدعم املايل من اخلارج، فاننا من دونه مل نكن قادرين على ان نفعل ما فعلناه سلبيات
 .فقد اصبحنا قادرين على االستمرار من دونه بفضل ما كان منه يف السابق

عودة عشرات اآلالف من الفلسطينيين من دول اخلليج اىل األراضي احملتلة نتيجة هذه أما 
األزمة ونتيجة فقدانهم أعمالهم، فانها قد تسبب انخفاضا يف مستوى املعيشة يف بداية األمر، لكن 

ونستطيع ان نقوم بعملية  .العائدين سيشكلون يف الوقت نفسه عامال يف إدارة عجلة االنتاج
واسعة من أجل حث هؤالء، وال سيما انهم يملكون إما اخلبرة وإما املال وإما كليهما معا،  دعائية

 .على العودة من أجل دعم االقتصاد احمللي ومواجهة الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي

ال يمكن ان تكون آمال الشعب الفلسطيني مرتبطة بمجريات أحداث يف : الشيخ عبد العزيز الرنتيسي
ولئن كانت ازمة  .وال أظن ان هناك شعورا باالحباط يف الضفة الغربية وقطاع غزة .اسبوع او شهر

اخلليج قد خطفت األنظار عن االنتفاضة إعالميا فانها ستكون لها زادا ووقودا يف املستقبل، وال 
مقدرات  سيما انها ستزيد يف الشعور بالعداء جتاه الغرب، وخصوصا اميركا، لهجمته املعلنة على

أما عن تأثر التمويل اخلارجي، فأنا اقول ان االنتفاضة عندما بدأت مل  .األمة العربية يف اخلليج
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تشتعل نتيجة وجود املال او غير املال، وإنما انبعثت من داخل الشعب الفلسطيني، وبقدرته الذاتية، 
 .وبالتايل، ستبقى االنتفاضة مشتعلة سواء توفر املال او مل يتوفر

 القات العربية ـ الفلسطينيةالع

وتطرح . تشكل ازمة اخلليج نقطة حتول بالنسبة اىل منظمة التحرير وعالقاتها العربية
أوساط فلسطينية ضرورة إعادة النظر يف استراتيجية املنظمة او ايجاد استراتيجية إنْ مل تكن 

التي حددت عالقاتها  كما يطالبها البعض بالتوقف عن تداول سياسة احملاور .موجودة حتى اآلن
ما هو التصور اجلديد للعالقات الفلسطينية ـ العربية يف ضوء ازمة . بالدول العربية حتى اآلن

 اخلليج وما ترتب عليها؟

الفلسطيني اىل إجراء تدعو األزمة احلالية منظمة التحرير الفلسطينية والشعب : غسان اخلطيب
فاألزمة علمتنا دروسا جديدة،  .مراجعات تتعلق يف احد جوانبها بالعالقات بالدول العربية

ووضعتنا أمام أوضاع وجتربة من نوع جديد، وبالتايل هناك مبرر العادة النظر يف كثير من 
التعامل مع هناك ضرورة لتجاوز مرحلة . السياسات وأساليب العمل وادارة العالقات العامة

انا ال اجتاهل . احملاور العربية من منطلق احلاجة اىل ان نكون مع احد احملاور ضد احملور اآلخر
صعوبة الوضع الفلسطيني وال اقلل من قيمتها على اعتبار ان جزءا من الشعب الفلسطيني وقياداته 

الواقع العربي كما هو، واجهزته موجود يف الدول العربية، وهذا يتطلب من املنظمة ان تتعامل مع 
إال ان التجربة اجلديدة اثبتت . ويفرض عليها يف بعض األحيان تقديم التنازالت يف التعامل معه

ان من الصعب جدا اللعب على احملاور بين األنظمة العربية اخملتلفة، وقد ادت حماولتنا عمل ذلك 
ستنا يف التعامل مع الدول وبالتايل يجب ان تنطلق سيا. اىل خسارتنا على معظم املستويات

األوىل مراعاة اجلانب املبدئي، اي االخالص ملبادئنا يف  :العربية من مسألتين أساسيتين
 .عالقاتنا بالدول العربية؛ والثانية األخذ بعين االعتبار املصلحة الفلسطينية قبل اي امر آخر

. مر صعب للغايةان تطبيق هذه السياسة يف ظل النمط احلايل لعمل منظمة التحرير ا
وعليه، إذا اردنا جتاوز هذه الصعوبات يف التعاون مع الدول العربية، يجب ان نتجاوز أساليب 
العمل الفلسطينية مثل البيروقراطية واالعتماد على الوجود املكتبي والوجود العسكري والوجود 

وان العادة النظر يف من هنا، آن األ .املايل، والتي تفرض أعباء حتد من حرية احلركة السياسية
بعض اجلوانب البنيوية يف منظمة التحرير، وجوانب اخرى تتعلق بالتعامل املايل من قِبل منظمة 

 .التحرير مع األنظمة العربية

وأنا ارى أن هذه ليست  .يف العادة تُالم منظمة التحرير أيا يكن موقفها :فيصل احلسيني
ويف غياب حركة كهذه، . كة التحرر الوطني العربيمسؤوليتنا كفلسطينيين وإنما هي مسؤولية حر

وليس من حق احد ان يطلب من  .ليس أمام منظمة التحرير إال ان تتصرف بالشكل الذي تصرفت به
واىل ان تعود حركات التحرر الوطني العربي . املنظمة حتمل جميع املسؤوليات يف العامل العربي

اث يف العامل العربي، عندها فقط، يمكن ان نتعامل لتكون العبا وممثال رئيسيا على مسرح األحد
 .مع األنظمة بصورة خمتلفة
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إنْ كان هناك دافع اىل نقد منظمة التحرير، فالسبب هو ان احلكام : الشيخ عبد العزيز الرنتيسي
إمكان لكن يف  .ففي كل يوم مبدأ جديد، واملتغيرات قائمة يف كل وقت .العرب ال يثبتون على حال

عندها . املنظمة ان تتفادى ان تكون ضحية هذه املتغيرات بأن يكون لها مبدأ ثابت تسير عليه
 .سيقدر اجلميع هذا املوقف

اما بالنسبة اىل خوف البعض من ان يتم استغالل التيار االسالمي لاللتفاف على منظمة 
التحرير، فان هذا التيار ينطلق من مبدأ االسالم، وهو مبدأ ثابت وال يتعامل أبدا مع أنظمة حكَم 

ونظرة التيار االسالمي اىل األنظمة اخملتلفة مل  .عليها قبل األزمة وقبل ان يحكم عليها اآلخرون
بالتيارات وللتيار االسالمي يف األراضي احملتلة عالقات وثيقة . تتغير قبل األزمة وبعدها

 .االسالمية داخل الشعوب العربية، وليس له عالقات بأي نظام او حكومة على االطالق

اننا كفلسطينيين ندرك على الدوام اننا نُتخذ كبش فداء للصراعات والزالت  :طاهر النمري
ففي  .واالنتكاسات العربية ـ العربية، لكننا نقوِّم األمور بحسب املصالح القومية العربية العليا

املسائل املصيرية التي تتهدد وجودنا يف ان نكون او ال نكون، نضع موازين الربح واخلسارة يف 
واختيار موقف احلياد والتحييد نمطا . ضوء النتائج التي ينتظرها املصير الفلسطيني ومستقبله

اذ يمكن  للعالقة العربية ـ الفلسطينية يضع األنظمة العربية نفسها يف دائرة احلساب القومي،
الفلسطينيين من حتديد تعاملهم مع الدول العربية وفقا اللتزامها اجلدي واحلقيقي دعم القضية 

فالفلسطينيون بحاجة اىل القوة العراقية لدعم مطاليبهم وحقوقهم السياسية، وهم  .الفلسطينية
اد والتحييد بحاجة أيضا اىل دعم النفط املادي، وال يكفل الدمج بين هذين املسارين سوى احلي

 .فالربح هو يف انتهاء ازمة اخلليج واخلسارة هو يف استمرارها .حيال الصراعات العربية

ليس ما يحدث اليوم يف العامل العربي سياسة حماور وإنما سياسة  :علي اجلرباوي
فسياسة احملاور وجدت بعد انهيار املشروع القومي العربي يف أواسط الستينات  .استقطاب

ومع االجتياح األجنبي للعامل العربي بدأت مرحلة . ١٩٩٠ ، واستمرت حتى سنة١٩٦٧ وهزيمة
ضمن و .جديدة، اذ ان الفرز يف املواقف تم على أساس من يؤيد هذا االجتياح ومن يعارضه

نحن مع بداية مرحلة جديدة يف العامل  .سياسة االستقطاب اجلديدة ال مكان لوجود عدة حماور
الواليات املتحدة وأوروبا الغربية واالحتاد ( تبعية العربية املطلقة للشمالالعربي إما ان تكرس ال

اذ من اآلن، ال مكان  .، وإما ان يجد العامل العربي مكانا لنفسه يف النظام الدويل اجلديد)السوفياتي
 .للعب على جميع األطراف والتحالفات التي تنهار بعد اشهر او اعوام من تشكيلها

ان تختلف التسعينات عن السبعينات والثمانينات، وان تكون اشبه باخلمسينات اتوقع 
وستعود عبارات غابت عن الساحة العربية  .والستينات لناحية وجود استقطاب يف اجتاهين

ونسيناها، مثل تعبير الرجعية، وسيكون فصل بين الدول التقدمية معنى ومضمونا وبين الدول 
 .االرجعية معنى ومضمونا أيض

 عالقة الفلسطينيين باليسار االسرائيلي
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انعكس املوقف الذي اتخذه الفلسطينيون من ازمة اخلليج سلبا على العالقة بينهم وبين 
اليسار االسرائيلي، والتي اسفرت قبل األزمة بأيام عن توقيع وثيقة مشتركة ألسس احلوار 

االسرائيلي تراجعا يف مواقفها،  "معسكر السالم" وسجلت شخصيات من .االسرائيلي ـ الفلسطيني
 كيف يمكن تصور هذا احلوار مستقبال؟ .وأدانت املوقف الفلسطيني

مل يكن موقف اليسار االسرائيلي والهجوم الذي شنه علينا غريبين بل كانا  :فيصل احلسيني
نرفض ان يحاول اليسار االسرائيلي جعل نفسه وصيا علينا او الوقوف يف مكان ونحن  .متوقعين

نحن أعداء، ويف إمكانه ان ينتقدنا او يهاجمنا، لكنه ال يستطيع ان يفرض  .املعلم بالنسبة الينا
فنحن من جهتنا نوافق على اجللوس مع اية جهة اسرائيلية مهما تكن  .شروطا للحوار معنا

احلوار يجب ان يستمر بيننا، لكن على اليسار االسرائيلي ان يفهم اننا لسنا  .نامواقفها معادية ل
فاحلوار يتم بين أعداء يحاولون ايجاد طريقة للعيش معا،  .اسرى لديه، كما انه ليس اسيرا لدينا

وليس ليتخلص الواحد من اآلخر إما جسديا اي عن طريق احلرب، وإما فكريا وثقافيا عن طريق 
وحدثت  اعتقد ان اليسار االسرائيلي يف جممله قد فهم هذا املوقف، .معين عليه فرض تغيير

تراجعات يف املواقف األولية داخل حركة راتس التي عقدت مؤتمرا يف تل أبيب، أو حركة السالم 
اآلن التي نشرت بيانات يف الصحف احمللية تؤكد استمرار احلوار على الرغم من اختالف املواقف، 

ام الذي التقى أعضاء منه شخصيات فلسطينية يف القدس، وأكدوا انهم لن يكرروا او حزب مب
 .حماولة ان يملوا على الفلسطينيين مواقفهم

هناك تعويل مبالغ فيه من قبل األوساط الفلسطينية، وال سيما يف اخلارج، على  :علي اجلرباوي
كبر على اليسار االسرائيلي من إمكان حدوث تغيير يف اجملتمع االسرائيلي من داخله، وتعويل أ

وهذا املوقف الفلسطيني من اليسار االسرائيلي كان غير متزن ألنه مل  .أجل إحداث هذا التغيير
وتم يف  .يستطع تقدير قوة هذا اليسار او تقدير أولوياته او أهدافه من احلوار مع الفلسطينيين

احلديث عنه يجري كما لو انه اخليط مرحلة معينة تناسي ان اليسار االسرائيلي صهيوين واصبح 
 .الذي سيوصلنا اىل حل جميع القضايا

لقد كان احد أهداف اليسار االسرائيلي من احلوار مع الفلسطينيين نقل مركز الثقل، مع 
مرور الوقت، من اخلارج اىل الداخل، واألهم من ذلك خفض سقف املوقف السياسي الفلسطيني 

وعالوة على ذلك قام اليسار الصهيوين بعملية ابتزاز  .رودفعه اىل جتاوز اخلطوط احلُم
للفلسطينيين، فأصبح بمثابة اجلسر لتحقيق ما عجز اليمين االسرائيلي عن حتقيقه فلسطينيا من 
أجل احلصول على ثقته، مثل املطالبة بالتنازل عن حق العودة او املطالبة بتأييد الهجرة اليهودية 

 .من االحتاد السوفياتي

لقد تمثل املوقف الذي أبداه اليسار االسرائيلي يف قطع، او التهديد بقطع، حوار  :طاهر النمري
السالم مع رموز الواجهة الوطنية من الشخصيات العامة، على اعتبار ان الفلسطينيين ناكرو 

 وحاول اليسار االسرائيلي استثمار الوضع اجلديد. جميل، وأن موقفهم يتالءم مع موقف املنظمة
بعد تشويه مواقف الفلسطينيين خلدمة اسرائيل أوال واملساومة بشأنه يف مصلحته ثانيا، 
ومناورته يف ابتزاز الفلسطينيي كي يعلنوا موقفهم من االجتياح صراحة إذا ما اريد للرموز 
التقليدية استئناف احلوار معه، بل دعا الرموز الفلسطينية املتحاورة اىل استنكاره عالنية 



  ٣٠، ص )١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية جيلخلا ةمزأ
 

١٠ 
 

وقد ابدى اليسار املتهم من قوى اليمين االسرائيلي بالنفاق وازدواجية املقاييس موقفه  .وصراحة
اختفت من   "القضية الفلسطينية" االبتزازي هذا ليعزز له موقعا يف اجملتمع االسرائيلي، وأعلن أن 

 .الساحتين العربية واالسرائيلية، وآن األوان للتمييز بين الشعب الفلسطيني وقيادته

رى ان من األفضل قطع هذا احلوار اىل غير رجعة، ألنه لن يجلب للقضية منفعة، او على وأ
األقل التشدد يف خماطبته وفق استراتيجية جديدة مدروسة بعناية ومستندة اىل الثوابت 

ويف هذا السياق، فان املطلوب اآلن أكثر من اي وقت مضى، وكضمان رئيسي، ان  .الفلسطينية
ب البيت الفلسطيني بأفراده ومؤسساته، والقضاء على السلبيات التي باتت تشكل نقوم باعادة ترتي

وال شك يف ان أصحاب هذه السلبيات شكلوا طبقة بيروقراطية متميزة ال  .عبئا خميفا على املسيرة
وكثير من االساءات املوجهة اىل منظمة التحرير الفلسطينية  .حتظى بقاعدة جماهيرية واسعة

الرموز التي جعلت من نفسها مراكز قوى اخذت تناحر بعضها بعضا يف اخلفاء سببه عبث بعض 
 .والعلن

بالنسبة الينا، ليست املسألة حوارا بقدر ما هي حماولة استغالل املوقف  :غسان اخلطيب
الفلسطيني الرسمي السلمي للتأثير يف الرأي العام االسرائيلي للحصول على مزيد من التفهم لهذا 

فنحن دائما نؤكد اننا لسنا قيادة سياسية للشعب  .س للتوصل اىل حل او اتفاقاملوقف، ولي
لكن انطالقا من كوننا نعيش يف األراضي احملتلة، فان  .ف.ت.فالتفاوض هو مهمة م .الفلسطيني

االسرائيلي وبعض السياسيين االسرائيليين عن طريق استغالل اية مهمتنا التأثير يف الرأي العام 
فرصة للتحدث أمام اي نوع من اجلمهور االسرائيلي، كالقاء حماضرات او التحاور مع عناصر 

 .معينة من السياسيين االسرائيليين

واليسار االسرائيلي الصهيوين، الذي كان العنصر الرئيسي املساعد يف هذه احملاوالت، 
فقد اتخذ بعض عناصره مواقف  .لديه ارتباك نتيجة املوقف الفلسطيني من ازمة اخلليج حدث

ودعا  .متشنجة وعدائية يف ربطه للحوار االسرائيلي ـ الفلسطيني باملوقف الفلسطيني من األزمة
لكن عناصر اخرى انتقدت هذا املوقف  .بعض آخر اىل وقف احلوار مع الفلسطينيين عقابا لهم

وانتقلت األزمة داخل اليسار الصهيوين ومعسكر السالم عامة من أزمة اسرائيلية ـ . وحاربته
ومثل االجتاه األول يوسي سريد والثاين شوالميت ألوين،  .فلسطينية اىل ازمة اسرائيلية ـ اسرائيلية

وُحسمت هذه االشكاالت يف النهاية يف مصلحة الرأي الذي  .مع ان كليهما ينتمي اىل حزب راتس
د احلوار مع الفلسطينيين بعد ان بدأ اليسار، الذي تمثِّل عالقته بالفلسطينيين ودعمه حلل سلمي يؤي

وبدت مهاجمته للفلسطينيين كأنه  .جزءا أساسيا من رصيده، يخسر داخل الساحة االسرائيلية
يهاجم نفسه وسياسته التي بنى نفسه على أساسها، األمر الذي جعله لقمة سائغة لليمين 

 .ائيلياالسر

وبعد التراجعات التي تمت والبيانات التي نشرت يف الصحافة العربية يف القدس، والتي 
تطالبنا باستمرار احلوار معها، نرى ان األمور عادت اىل وضع يمكننا من اعادة تنشيط العمل على 

حلكومية واملشكلة األساسية التي تواجهنا اليوم هي ان اآللية االعالمية ا .الساحة االسرائيلية
الرسمية جنحت يف حتريض الرأي العام االسرائيلي وبعض قطاعاته التي كانت قد بدأت تتفهم 

 .التراجع يف تأييد هذه القطاعات اىل درجة مقلقة جداوقد وصل  .املوقف الفلسطيني
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