مداخل

نا�رص

021

القدوة*

الق�ضية الفل�سطينية واحلالة العربية
ي�شكل العالم العربي البعد القومي للق�ضية الفل�سطينية ،وي�شكل الموقف العربي الداعم
لها الرافعة الأ�سا�سية للن�ضال الفل�سطيني من �أجل تحقيق الأهداف الفل�سطينية
الوطنية .والمطلوب هو �أن يكون هذا الفهم جزءاً دائم ًا من الوعي الجمعي الفل�سطيني،
و�أن يتحول �إلى مواقف يومية نابعة من الحر�ص على الو�ضع العربي ،وعلى العالقة
الر�سمية وال�شعبية.

ثمة

�إ�شكالية كبيرة في الحالة
العربية ،مطلوب فهمها فل�سطيني ًا،
والم�ساهمة في معالجتها ،و�إيال�ؤها
االهتمام والحر�ص والكيا�سة .وهذه
تعر�ض عدد من
الإ�شكالية تبد�أ من حقيقة ّ
الدول العربية لتدمير فعلي لأ�سباب �شتى ،بدءاً
من العراق� ،إلى �سورية وليبيا واليمن ،ف�ض ًال
عن م�شكالت كبيرة في دول �أُخرى ،الأمر الذي
�أدى مو�ضوعي ًا �إلى �ضعف كبير في الحالة
العربية ،ال �ش�أن للمواقف ال�سيا�سية بها� ،إ ّال
�إنه عك�س نف�سه �سلبي ًا ،بطبيعة الحال ،على
كيفية تعامل مختلف الأطراف في عالمنا مع
الواقع العربي وق�ضاياه ،وبينها الق�ضية
الفل�سطينية.
جانب �آخر من الم�شكلة تمثل في بروز
ونمو ظاهرة الإرهاب وارتباطها ببع�ض

التيارات الإ�سالموية ،الأمر الذي حر�ص كثير
من الجهات المعادية على ت�ضخيمه و�إعطائه
معاني �سلبية ب�شكل مق�صود ،و�صو ًال �إلى
العداء للإ�سالم وال�شرق عامة.
�سبب هذا الأمر كثيراً من ال�صعوبات
لقد ّ
والم�شكالت للحالة العربية داخلي ًا وخارجي ًا،
وترافق مع موجات الهجرة غير الم�شروعة من
مجتمعات عربية في اتجاه �أوروبا تحديداً،
وهو ما �أدى �إلى تعاظم الرف�ض والعداء للعرب
والم�سلمين ،وتر ّتبت عليه خ�سارة كبيرة
للق�ضية الفل�سطينية التي باتت قطاعات
وا�سعة في المجتمعات الغربية تربطها
بالإرهاب والهجرة ،بد ًال من ربطها بالجوانب
* ع�ضو اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' ،ووزير خارجية
�سابق.
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العادلة لحركات التحرر في العالم.
جانب ثالث للم�شكة تمثل في ال�سيا�سات
الإقليمية لإيران تجاه عدد من الدول العربية،
والتي كان هدفها زيادة نفوذ الجمهورية
الإ�سالمية في هذه الدول ،وما ا�ستتبعها من
�ضع�ضعة ال�ستقرارها الداخلي وزيادة التوتر
فيها.
هذه الحال و ّلدت قلق ًا عميق ًا لدى بع�ض
الدول ،وخ�صو�ص ًا في الخليج ،ب�ش�أن
ا�ستقرارها ال�سيا�سي و�سالمتها الإقليمية .وقد
ترافق هذا الأمر مع التوتر ال�س ّني  -ال�شيعي
الذي ت�سبب بنك�سات داخلية كبيرة .وحتى لو
�س ّلمنا ب�أن اللعبة �أو النزعة الطائفية م�صدرها
�إيران ،فعلينا �أن ن�ؤكد �أن مواجهة ذلك ال يكون
باالنجرار �إلى المنطق الطائفي ،و�إنما با ّتباع
�سيا�سات الطائفية تعود بنا �إلى ما كانت
عليه المنطقة ما قبل التوترات.
وما زاد الطين ب ّلة ،هو العن�صر الرابع
للم�شكلة ،والمتمثل في تدهور الأو�ضاع
الداخلية في عدد من الدول العربية ،والذي
قوبل ب�إجراءات قمعية ،ف�ض ًال عن ظهور
خالفات حادة بين بع�ض الدول العربية �أو
معظمها وبين بع�ضها الآخر ،وا�ستقطاب
�أُخرى في محاور �إقليمية وفي محاور م�ضادة.
عالوة على ذلك ،هناك التدخل العنيف
وا�ستخدام ال�سالح والمال والتكتيل والت�آمر
ال�سيا�سي من جانب بع�ض الدول في مواجهة
دول �أُخرى قائمة �أو منهارة ،من دون �أن
يكون لذلك كله نتائج حقيقية غير التدمير.
هذه ال�صورة القاتمة والإ�شكالية الكبيرة
والفظيعة� ،شجعت الإدارة الأميركية الجديدة
التي و�صلت �إلى ال�سلطة على �أن تلغي ر�ؤى
ا�ستراتيجية ل�سابقاتها ،و�أن تطرح ر�ؤى جديدة
لل�شرق الأو�سط ،م�ستغلة �أو م�ستفيدة من

الو�ضع القائم ،و�أن تحاول تحقيق مكا�سب
كبرى لها ولإ�سرائيل ،حليفتها في المنطقة،
�سواء �أكانت هذه المكا�سب �سيا�سية �أم مالية.
بالن�سبة �إلى الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن
الإدارة الأميركية تب ّنت ا�ستراتيجيا تهدف �إلى
تغيير القواعد الثابتة المدعومة بتوافق دولي
لحل ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي ،و�إلى
تمكين الجانب الإ�سرائيلي من اال�ستمرار في
التو�سع اال�ستعماري ،وهو ما ا�ستدعى �إنكار
الحقوق الوطنية ،بل الوجود الوطني
الفل�سطيني.
واتخذت الإدارة خطوات و�إجراءات ملمو�سة
تنفيذاً لهذه اال�ستراتيجيا ،فاعترفت بالقد�س
عا�صمة لإ�سرائيل ونقلت �سفارتها �إليها،
ورف�ضت حل الدولتين ،و�أنكرت وجود دولة
فل�سطينية ،و�شجعت اال�ستعمار اال�ستيطاني
ل�ضمها.
الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية تمهيداً ّ
اال�ستراتيجيا الأُخرى التي تب ّنتها الإدارة
الأميركية هدفت �إلى تغيير طبيعة العالقة
العربية  -الإ�سرائيلية ومحاولة بناء تحالفات
بين الجانبين بعيداً عن الق�ضية الفل�سطينية،
الأمر الذي تط ّلب ا�ستبدال فكرة �أن �إ�سرائيل
هي الخطر الرئي�سي في المنطقة بفكرة �أن
�إيران هي الخطر الرئي�سي ،و�أن كثيراً من الدول
العربية يحتاج �إلى الواليات المتحدة ،وربما
�إلى �إ�سرائيل ،من �أجل �ضمان �أمنها في
مواجهة الخطر الإيراني .وجرى فع ًال تنفيذ
بع�ض الخطوات في هذا المجال ،و�إن بنتائج
متفاوتة ،ومنها محاولة بناء تحالف ع�سكري
جديد في المنطقة ي�ضم �إ�سرائيل .وبعد ف�شل
هذا جرت محاولة بناء ''ناتو'' عربي بم�شاركة
الواليات المتحدة �أي�ض ًا ،لكن من دون
نجاحات كبيرة ،عالوة على بع�ض الخطوات
التطبيعية بين بع�ض الدول العربية و�إ�سرائيل،
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والتي كان �أكثرها و�ضوح ًا ما ُ�سمي ور�شة
البحرين لت�سويق جانب اقت�صادي لخطة
�أميركية جديدة ب�ش�أن ال�شرق الأو�سط.
واقع الحالة العربية قاتم للغاية ،وهو
يحتاج �إلى حكمة ،لكن �أي�ض ًا �إلى �شجاعة من
�أجل معالجته وتغييره ،وعلى الأقل لكيفية
التعامل ال�صحيح معه فيما يتعلق بال�صراع
الفل�سطيني – الإ�سرائيلي .وهذا الأمر يتطلب،
�ضمن �أمور �أُخرى ،حواراً �صريح ًا ومفتوح ًا مع
الأ�شقاء العرب ،ونحن ن�أمل ب�أن تكون هذه
المقالة جزءاً متوا�ضع ًا من هذا الحوار الذي
يجب �أن يبقى هادئ ًا ومو�ضوعي ًا بعيداً عن
بع�ض المزايدات والمغالطات في و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
يتطلب الأمر بداية �إعادة تو�ضيح طبيعة
الخطر الإ�سرائيلي باعتباره الخطر الرئي�سي
دون غيره .والحقيقة �أن هذا الجزء غير الزم
بالن�سبة �إلى الدول العربية التي خا�ضت
مواجهات ع�سكرية مع �إ�سرائيل ،والتي ما زالت
جراء المخاطر المبا�شرة لها ،لكنه قد
تعاني ّ
يكون الزم ًا لآخرين ،وخ�صو�ص ًا بع�ض الإخوة
في الخليج.
يبد�أ الأمر بت�أكيد �أن الق�ضية الفل�سطينية،
ب�أهميتها القومية والدينية والمعنوية،
�ستت�ضرر ب�شكل كبير من �أي خطوة غير
مح�سوبة وغير مبررة في االتجاه الذي تحاول
الواليات المتحدة دفع الأمور نحوه ،وعلى
جميع القادة العرب الوفاء النتماءاتهم
المبدئية على الرغم من الواقع الفل�سطيني
قر ب�سوئه ،والذي قد يكون �سبب ًا في
الذي ُن ّ
تراخي الموقف العربي.
�إن ت�ضرر الم�صالح الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني �سيدمر كثيراً من الأعراف وقواعد
العمل في المنطقة ،و�سيكون له تبعاته على
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الجميع ،بما في ذلك ب�سبب الموقف ال�شعبي
داخل العديد من هذه الدول.
لكن هذا في الحقيقة لي�س الجانب الوحيد
لطبيعة الخطر الإ�سرائيلي ،والذي يجب �أن
ُيفهم جيداً ،بل �إنه العقلية التو�سعية
الإ�سرائيلية ،فيما بعد فل�سطين ،وعقلية
الهيمنة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،كتلك
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية التو�سعية التي تهدد
فع ًال الجوالن ال�سوري (اعترفت الإدارة
ب�ضمه من طرف �إ�سرائيل
الأميركية الحالية ّ
في �سابقة ال مثيل لها في ظل القانون
والموقف الدوليين) ،والجنوب اللبناني
و�سيناء الم�صرية (�أو جزء منها على الأقل)،
والحق ًا الأردن.
� ّأما عقلية الهيمنة ال�سيا�سية واالقت�صادية،
فهي �أمر �أكثر تعقيداً ويتطلب فهمها معرفة
وثيقة ب�إ�سرائيل ،لكن الخال�صة هي �أنه لن
يكون ممكن ًا ،في �أي محطة ،لأي دولة عربية
خليجية �إقامة عالقات طبيعية �سيا�سية �أو
اقت�صادية مع �إ�سرائيل .فحتى النموذج
الأميركي الم�سيطر �سيكون جنة مقارنة بالفهم
العن�صري المتفوق للإ�سرائيليين ،لأنه بالن�سبة
�إلى �إ�سرائيل ،ف�إن الخليج عبارة عن كنز ال
�صاحب له ،وهو ينتظر القدرات والإبداعات
الإ�سرائيلية.
م�س�ألة الخطر الإيراني ال يمكن �أن تكون
بدي ًال من الخطر الإ�سرائيلي ،ف�ض ًال عن التفكير
في اال�ستعانة بالأخيرة لمواجهة الأولى.
الطريقة الوحيدة الممكنة لمواجهة الخطر
الإيراني ،وربما النجاح في تغيير ال�سيا�سات
الإيرانية ،هي الوقوف على �أر�ضية عربية
والإ�صرار على ذلك .وفي جميع الأحوال ،ف�إنه
لي�س ممكن ًا تجيير الأمن القومي العربي
لجهات �أجنبية ،وال �سيما �إذا لم يكن لدى هذه
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الجهات �أي �سبب خا�ص بها لتتولى هذه
الم�س�ؤولية ،فالواليات المتحدة ،وحتى
�إ�سرائيل ،لن تذهبا �إلى حرب مع �إيران
لم�صلحة العرب� ،إذ لي�س لديهما �أي �سبب لفعل
ذلك ،بل على العك�س هناك �سبب لعدم القيام
به وهو ا�ستمرار ابتزاز تلك الدول العربية،
وحتى ا�ستنزافها مالي ًا وب�أ�شكال �أُخرى .وحتى
�إذا حدثت مواجهة نتيجة خط�أ ما لدى �أي
طرف ،ف�إن الجانبين �سيعمالن على �إبقائه في
�إطاره المحدد.
� ّأما على الم�ستوى التكتيكي ،ف�إنه قد يكون
للعالقة مع �إ�سرائيل بع�ض المنطق االنتهازي،
مثل الح�صول على بع�ض الدعم لأ�شخا�ص في
مواقع القيادة� ،أو الح�صول على معلومات من
الأجهزة الأمنية الإ�سرائيلية� ،أو محاولة
اال�ستفادة من النفوذ الإ�سرائيلي في العا�صمة
الأميركية ،والذي ربما يكون �أهم �سلعة تبيعها

�إ�سرائيل للدول الأُخرى .غير �أن مثل هذه
المكا�سب التكتيكية ال يمكن �أن يبرر الثمن
الباهظ لها� ،أكان ذلك فوري ًا� ،أم على مدى
زمن متو�سط.
�إن الحالة العربية ،بعيداً عن الم�س�ألة
الإ�سرائيلية ،تتطلب مقاربة �شاملة ،بما في
ذلك معالجة الأو�ضاع الداخلية في هذه
الدول ،وتحديد نمط عالقات �صحي بينها،
ومنها �إعادة تنظيم العمل العربي الم�شترك
لي�صبح ذا مردود �إيجابي لجميع الم�شاركين
فيه ،وليكون في قدرته بالتالي �أن ي�شكل
خيمة بديلة من الخيمة المهترئة� ،إن ُوجدت،
التي توفرها ال�سيا�سات الأميركية -
الإ�سرائيلية تجاه المنطقة.
وا�ستراتيجي ًا ،ال بد من العودة �إلى التم�سك
بمركزية الق�ضية الفل�سطينية ومركزية الخطر
الإ�سرائيلي في المنطقة.
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