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امل�أزق الإ�رسائيلي واالن�سداد العربي*
دخلت �إ�سرائيل في م�أزق انتخابي ال �سابق له :الكني�ست يح ّل نف�سه ب�سبب �صراع ظاهره
�شخ�صي وباطنه بنيوي بين نتنياهو وزعيم حزب ''�إ�سرائيل بيتنا''� ،أفيغدور ليبرمان،
و�إ�سرائيل مدعوة �إلى انتخابات برلمانية جديدة.
والمحيط العربي يعي�ش ان�سداداً �سيا�سي ًا مفجع ًا� :صفقة قرن يراد تمريرها فوق �أ�شالء
فل�سطين ،وثالث قمم متتابعة بهدف الو�صول �إلى اكتمال دمار المنطقة العربية في حرب
�أميركية م�شتهاة �ضد �إيران.
الأميركيون يحاربون بالعرب ،والعرب يريدون �أن تحارب �أميركا و�إ�سرائيل بد ًال منهم.
عجزان يتقاطعان ،و�صفقة قرن دخلت في مجهول االنتظارّ � ،أما م�شروع الر�شوة من �أجل
تمرير ما ال يمكن تمريره ،فعليه �أن ينتظر .الحا�ضر غام�ض والم�ستقبل مجهول ،والعالم
العربي يعي�ش فو�ضى غياب القيادة والر�ؤية.
الم�أزق الإ�سرائيلي �صار �صورة كاريكاتورية م�ضخمة لزعيم يمزج بين نزق ترامب
وعجزه ،وبين �صورة زعيم عربي ال ي�ستطيع �أن يتخيل نف�سه خارج ال�سلطة .نتنياهو يدفع
�إلى حل الكني�ست بعد خم�سين يوم ًا على االنتخابات .وزعامته �صارت �أ�سيرة عام َلين:
الخوف من التحقيق الق�ضائي من جهة ،واالرتهان لتذرر ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في �أحزاب
يمينية عن�صرية �صغيرة مهمتها االبتزاز ،من جهة ثانية.
الرجل الذي ان ُتخب بدعم �أميركي – رو�سي  -عربي ،يجد نف�سه عاجزاً عن ت�شكيل
حكومة ،على الرغم من انت�صاره االنتخابي ،ومن قدرة مع�سكر اليمين على الثبات في موقع
يحوز فيه �أغلبية انتخابية وا�ضحة.
�ضم ال�ضفة الفل�سطينية �إلى �إ�سرائيل في الم�أزق ،فالترامبية كر�ؤية �سيا�سية قائمة
�أحالم ّ
على ال�صفقات وتغطية العجز بالكالم ،ال ت�ستطيع �أن تقدم لإ�سرائيل غطاء ي�شرعن نهمها
التو�سعي ،كما �أن االفترا�ض ب�أن المحور الإيراني �سيتداعى اقت�صادي ًا لي�س �أكثر من وهم.
اللعبة �صارت �شبه وا�ضحة ،هناك حلف م�ؤلف من طرفين� :إ�سرائيل و�أميركا من جهة،
والنظام العربي من جهة ثانية .الطرفان يتكاذبان :العرب يريدون دفع �أميركا و�إ�سرائيل �إلى
الحرب بد ًال منهم ،و�أميركا و�إ�سرائيل تريدان دفع العرب �إلى بذل مزيد من المال والكرامة
في مقابل وعد بالحماية.
* هذا العدد الخاص من ''مجلة الدراسات الفلسطينية'' ،يطرح السؤال عن فلسطين اليوم في مرايا الثقافة
العربية.
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و�إذا كان الم�أزق الإ�سرائيلي �سيا�سي ًا ،ويمكن �إيجاد مخرج موقت له ،ولو عبر �إزاحة
تخيل طريقة للخروج منه.
نتنياهو ،ف�إن االن�سداد العربي �صار بنيوي ًا ،ومن ال�صعب ّ
فالتورط في اليمن ،و�إي�صال �سورية �إلى الح�ضي�ض ،وا�ستن�ساخ الديكتاتوريات التي
نجحت في قتل روح الربيع العربي ،والهو�س المذهبي المدمر ،كلها عوامل تجعل من النظام
العربي المهيمن مجرد العب ثانوي ال حول له.
تعرى من �آخر ورقة
�إن التخلي العلني عن ثوابت الحد الأدنى ،دليل على �أن هذا النظام ّ
ت�ستره .ففاقد ال�شرعية ال ي�ستطيع �أن يقود� ،أو �أن ير�سم �أفق ًا.
ال �أدري لماذا �أو كيف اقتنع النظام العربي ب�أنه ي�ستطيع �أن يتنكر لفل�سطين بهذه
ومن �أقنع قادة هذا
الفجاجة؟ هل اعتقد �أنه ي�شتري بقاءه في ال�سلطة بالدعم الإ�سرائيلي؟ َ
الزمن المنقلب ب�أن �أميركا معنية بالدفاع عنه ،ولي�س همها الوحيد ابتزازه مالي ًا و�سيا�سي ًا؟
كانت لعبة النظام العربي في الما�ضي� ،أي منذ حرب النكبة في �سنة  ،1948هي قدرته
و�سري :العلني الداعم لق�ضية الحق الفل�سطيني
على بناء خطاب مزدوج ذي وجهين ،علني ّ
ي�ضبط ال�سري المتواطىء ،بمعنى �أنه يمنعه من التمادي وي�ضع له حدوداً ،وال�سري ي�ضبط
العلني عبر �إفراغه من المعنى من دون التجر�ؤ على محو بنيته البالغية.
هذه االزدواجية انهارت فج�أة عندما ر�أى العرب ترامب يرق�ص على �إيقاع طبولهم في
يد ْر في روعهم �أنه يرق�ص
زيارته للخليج ،والتي جنى منها مئات مليارات الدوالرات ،ولم ُ
طرب ًا للمال ولي�س لطبول الحرب.
حجة النظام العربي لتغطية �صفقة القرن هي الحرب التي �سيخو�ضها الأميركيون
والإ�سرائيليون نيابة عنه .لكن ماذا لو لم يكن هناك حرب؟ ماذا لو بقي ترامب مثابراً على
الموقف الذي ا�ستنتجه الأميركيون بعد الحرب على العراق ،ب�أن هذا النوع من الحروب ال
يقود �إلى مكان؟ وماذا لو �أدت الحرب ،هذا �إذا حدثت� ،إلى دمار �شامل لمنطقة الخليج
ب�أ�سرها؟ وهل ي�ستطيع النظام العربي في هذه الحالة �أن يبيع فل�سطين في مقابل ال �شيء؟
وهل يملك �شرعية مهما تكن م�صطنعة للقيام بهذه ال�صفقة؟ وهل َمن ي�شتري؟
رق�صة �صفقة القرن قائمة على الخديعة� :إ�سرائيل تريد من �أميركا �أن تحارب بد ًال منها،
والعرب يريدون من �إ�سرائيل و�أميركا �أن تحاربا بد ًال منهم ،و�أميركا ال تريد �أن تحارب ،بل
�إنها تتكلم لغة الحرب كي تقب�ض ثمن الكالم ،وتوحي ب�أنها ال تزال �سيدة العالم.
الجميع يخدع الجميع ،لكن المخدوع الحقيقي هو النظام العربي الذي يجد نف�سه اليوم
عاري ًا حتى من لغة ي�ستر بها عجزه.
لكن هذا ال يعني �أن م�شروع �صفقة القرن انتهى ،بل �سيتوا�صل ،و�سيجد مبررات جديدة،
وال �سيما �أن التورط العربي في العالقة مع �إ�سرائيل و�صل �إلى مكان �صار من ال�صعب
التراجع عنه ،ما لم يحدث تطور جذري يقلب المعادلة.
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النظام العربي في الح�ضي�ض ،وم�ؤ�شر هذا الح�ضي�ض هو مرور نقل ال�سفارة الأميركية
�إلى القد�س ،واالعتراف ب�ضم الجوالن بهدوء مريب.
كما �أن االفترا�ض ب�أن الح�ضي�ض العربي يبرر الح�ضي�ض الفل�سطيني ،لي�س �سوى تهرب
من الم�س�ؤولية التي على جميع القوى الفل�سطينية� ،سيا�سي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ،مواجهتها
ب�شجاعة باتت اليوم مطلوبة من �أجل منع االنهيار ال�شامل.
العجز العربي عن بيع �صفقة القرن وت�سويقها وتبريرها ،ال يعني �أن الم�شروع الإ�سرائيلي
الأ�سا�سي� ،أي م�شروع الإبادة ال�سيا�سية لفل�سطين� ،سيتوقف .فمن جهة� ،سيوا�صل متعهد
الم�شروع� ،أي الواليات المتحدة ،ال�ضغط في هذا االتجاه ،ومن جهة ثانية ،ف�إن �إ�سرائيل
ذهبت بعيداً في �سيا�سة الأبارتهايد ،بحيث يجد الفل�سطينيون �أنف�سهم في مواجهة كبرى لم
يعد تجاهلها �أو العجز عن مواجهتها ممكن ًا.
التالعب بفل�سطين كان ممكن ًا و�سيبقى كذلك ،ب�سبب االنهيار الذي �أ�صاب فكرة فل�سطين
م�شرفة مع �إ�سرائيل
نف�سها ،نتيجة ال�سيا�سة الخط�أ التي افتر�ضت �أن الو�صول �إلى ت�سوية ّ
ممكن ،على الرغم من ميزان القوى الذي انهار فج�أة بعد �سقوط االتحاد ال�سوفياتي وحرب
فخ �أو�سلو الذي ات�ضح �أنه لم يكن �سوى تكرار
''عا�صفة ال�صحراء'' .ذهبت منظمة التحرير �إلى ّ
ج�سده اتفاق كامب ديفيد الم�صري  -الإ�سرائيلي ،والذي
للموقف الإ�سرائيلي الثابت الذي ّ
يحدد الم�ستقبل الفل�سطيني بحكم ذاتي لن ي�صل �إلى دولة م�ستقلة.
هذا �صار تاريخ ًا يجب قراءته ونقده ،لكننا اليوم �أمام م�أزق فل�سطيني ينق�سم �إلى
م�ستويين :م�أزق كبير وم�أزق �صغير.
الم�أزق الكبير يتج�سد في �سلط َتي رام اللـه وغزة� .صار االنق�سام عاراً ،ولم يعد م�س�ألة
تقبل النقا�ش� .إنه عار ال�سلطة تحت االحتالل التي �أفقدت بهذا االنق�سام ق�ضية فل�سطين
تفوقها الأخالقي على الم�ستوى العربي ،وجعلتها لعبة في �أيدي دمى الأنظمة العربية.
العار هو �أن فل�سطين �صارت �ساحة مباحة� ،ساحة لل�صراعات العربية ،و�ساحة �إ�سرائيلية،
و�ساحة �أميركية.
هل هكذا يتم الت�صدي لمحاولة الإبادة ال�سيا�سية؟
ومن قال �إن هذا
م�س؟ َ
َمن قال �إن التن�سيق الأمني مع الأجهزة الإ�سرائيلية مقد�س ال ُي ّ
الج�سم البيروقراطي المترهل ،وهذه الفقاعات الم�ستكينة ل�سطوة االحتالل تمثل �شعب ًا؟
ومن �أوحى ب�أن المقاومة هي مجرد �أداة تكتيكية في لعبة ال�سلطة والت�سلط؟
َ
هذا الم�أزق الكبير الذي ف�صل منظمة التحرير عن ال�شعب الذي تمثله ،وجعل من اال�ستفراد
ب�سلطة ال �سلطة لها� ،سواء في ال�ضفة �أو غزة ،هدف ًا ،يقود اليوم �إلى االحت�ضار.
ال مخرج من هذا االحت�ضار �سوى في الوحدة الوطنية ،وهي وحدة ال يمكن ت�أ�سي�سها �إ ّال
على قاعدة لها ا�سم واحد هو مقاومة االحتالل بالأ�شكال كافة.
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هذا الم�أزق الكبير وجد انعكا�سه في م�أزق �صغير لكنه بالغ الأهمية والداللة ،هو ت�شظي
القائمة الم�شتركة في قائمتين خالل االنتخابات الإ�سرائيلية الما�ضية.
اليوم هناك انتخابات جديدة فماذا �ستفعل الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية في �إ�سرائيل؟
لم يكن ت�شظي القائمة �سوى انعكا�س للتورم الذاتي والعجز عن �صوغ �إطار وحدوي
حقيقي ،و�سيا�سة المحا�ص�صة التي �أنتجت م�أزق ًا كبيراً بعد تع ّثر عملية التبادل طوي ًال.
المهمة العاجلة هي بناء القائمة الم�شتركة من جديد ،ورف�ض خو�ض االنتخابات
بقائمتين� .إن تكرار تجربة االنق�سام �ستعني �أن جمهور الناخبين �سيقاطع االنتخابات ،لأنها
�ستكون بال معنى.
جراء التطهير العرقي؛ لكن هذه
''الأقلية الفل�سطينية'' في دولة االحتالل لي�ست �أقلية �إ ّال ّ
الأقلية تمثل �أ�صحاب البلد ،وعليها �أن تكون كذلك ،والأحزاب الأربعة الممثلة لها ،لي�ست
�سوى �أدوات للتعبير ال�شعبي .ومن هنا تبرز �ضرورة بناء برنامج عمل �سيا�سي ن�ضالي
لمقاومة ال�سيا�سة العن�صرية الإ�سرائيلية.
الأمل هو �أن تكون القيادات ال�سيا�سية للأحزاب العربية في الوطن المحتل قد تعلمت
الدر�س من االنتخابات الما�ضية ،وهو �أنها تمثل �إرادة موحدة لل�شعب الذي يواجه اال�ضطهاد
والتمييز العن�صري .وهذا يعني �أن فل�سطين وق�ضيتها هي فوق الأ�شخا�ص والأحزاب ،و�أن
العمل البرلماني في حدود الهام�ش المتاح لي�س ا�ستعرا�ض ًا ،و�إنما هو �أحد روافد الن�ضال
الفل�سطيني العام من جهة ،كما ي�ستطيع �أن ي�شكل حاجزاً �سيا�سي ًا و�أخالقي ًا في قلب �إ�سرائيل
نف�سها ،من �أجل عرقلة العن�صرية الإ�سرائيلية ومقاومتها ،من جهة ثانية.
من دون �إيجاد مخرج ن�ضالي وفكري من الم�أزق الفل�سطيني الحالي ،ف�إن �صفقة القرن
�ستتم حتى من دون وجود َمن ي�شتري ويبيع ،لأن دولة االحتالل لن تتخلى عن طروحاتها
العن�صرية ا ّال �إذا ُ�أجبرت على ذلك.
***
ال�س�ؤال عن فل�سطين اليوم في مرايا الثقافة العربية لي�س �س�ؤا ًال عن الما�ضي ،فنحن ل�سنا
�أبناء الأم�س �إ ّال لأننا �آباء اليوم .فل�سطين ال تكون �إ ّال جزءاً من هذا المدى العربي الذي
تع�صف به الأزمات وتمزقه الحروب ويقمعه اال�ستبداد.
حرية فل�سطين هي جزء من حرية العرب ،و�أفق فل�سطين هو �أفق العرب.
في هذا العدد الخا�ص ن�ستعيد �أ�صوات المثقفين العرب ،في محاولة ال�ستعادة �صورة
المقاومة كفعل ثقافي.
فالكلمة هي �أول المقاومة ،وبها نكت�شف حريتنا من جديد.
الياس خوري

