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مكانة القضّية الفلسطينيّة قراءة يف انعكاسات األحداث يف الوطن العريّب عىل 

 منذ سبع سنوات: استيهامات تعّمق األزمة

  

 *أباهر السّقا

 ملّخص:

يسعى هذا املقال إىل تقديم مقاربة حول انعكاس األحداث الجارية يف الوطن العريّب عىل القضيّة الفلسطينيّة ومتثُّالت بعض 

.  لسطينيّ� حولها. يف املحور األّول، نعرض قراءة اسرتجاعيّة لألحداث وأثرها عىل املجتمع الفلسطينّي يف الضّفة الغربيّة وقِطاع غزّةالف

ات التي طرأت منذ سبع سنوات، وبخاّصة يف نصف السنة األخ�ة؛ وتراجع القضيّة الفلسطينيّة يف  املحور الثا� يسعى إىل قراءة التغ�ُّ

الحديث عن تقارب رسمّي عريّب َو "صفقة القرن" إلدارة ترامب وحلفائه، وتراجع حضور القضيّة الفلسطينيّة يف املستويات غ�  ظّل 

ق األزمة مع املحيط العريّب.  الرسميّة العربيّة. أّما املحور الثالث، فيُعنى بأشكال وتجلّيات تََعمُّ

ات التجّمعات يعيش املجتمع الفلسطينّي برّمته عىل وقع األح داث التي تجري يف الوطن العريّب منذ سبع سنوات، ومتّس هذه التغ�ُّ

عات املختلفة؛ فنجد أنّها مّست عىل نحٍو مبارش  الفلسطينيّة املختلفة من حيث تأث�اتها وانعكاساتها ومتثُّالتها املختلفة عىل التجمُّ

عات أخرى قد عات مُ  فلسطينيّي سوريّا ولبنان، يف ح� أّن تجمُّ ّست وجدانيًّا كتجّمعات الفلسطينيّ� يف الضّفة الغربيّة وقِطاع غزّة وتجمُّ

. ومل تستطع التجّمعات الفلسطينيّة برّمتها بلورة موقف موّحد، وانقسمت رؤى الفلسطينيّ� تجاه 1948الفلسطينيّ� يف مناطق عام 

هاتهم؛ وأفرز ذلك مجموعة من التمثُّالت ا هات األيديولوجيّة وتصوُّراتهم األحداث حسب توجُّ لرسميّة وغ� الرسميّة، حسب التوجُّ

 املتغّ�ة حسب السياق. نحاول أن نعرض هنا أهّمها دون االّدعاء أّن هذه القراءة تقّدم مْجَمل هذه التصوُّرات.

وم؛ فاملرشوع االستع�رّي اإلرسائيّيل هو كانت القضيّة الفلسطينيّة دامئًا قضيّة العرب األوىل، وهي ليست شعارًا ك� يعتقد البعض الي

ك� بالنسبة للعرب معضلة أساسيّة. ولقد خاضت عّدة دول عربيّة حروبًا ورصاعات ضّد إرسائيل، وخاضت األخ�ة حروبًا ضّد عّدة دول 

من أجل  -ابًا وباحث� ومقاتل�كتّ -عربيّة، وقامت بغارات واغتياالت وعمليّات قتل يف كث� من العواصم العربيّة. وتطّوع آالف العرب 

الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة. وك� هو معروف، منذ اندالع األحداث يف الوطن العريّب، جرى تغليب للقضايا ذات االهت�م املحّيلّ 

ل. وأنتجت تعقيدات لها املرتبطة بإفرازات األحداث وهشاشة الدول العربيّة وهشاشة التوازنات املجتمعيّة فيها يف دول ما بعد االستقال

ر تحالف ات عالقة بَرشذمة املجتمعات يف بعض هذه املجتمعات وعودة االنقسامات القبليّة والطائفيّة وتصاعد التيّارات االنعزاليّة، وتفجُّ

يا العربيّة، وعىل رأسها جهويّة /مناطقيّة فيها. وجرى االهت�م بقضايا تعنى يف األساس بحقوق املواطن� العرب. وتَراجَع االهت�م بالقضا

القضيّة املركزيّة للعرب: القضيّة الفلسطينيّة. فمنذ سبع سنوات، تنقسم اآلراء ب� مجموعات ترى أّن هذه األحداث مرتبطة بأياٍد 

نتاج ثورات خارجيّة ("نظريّة املؤامرة")، أو بتربيرات تستحرض مقاربات ثقافويّة استرشاقيّة ترى أّن الثقافة العربيّة ال تسمح بإ

 اجت�عيّة، وترى الذات العربيّة مفعوًال بها ال فاعلًة.

من دولة عربيّة إىل أخرى منطق املحاكاة (باملعنى الذي قصده ى » االنتفاضات العربيّة«العربيّة َو » الثورات«تستدعي عمليّة انتقال 

؛ أي انتقال الحدث ومحاكاته بدًءا »الثورات العربيّة« رنييه ج�ار عند تناول ظاهرة انتشار الحدث)، الذي قد يفّرس سبب انتشار
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ذلك إىل  بتونس؛ إذ ك� هو معروف تاريخيًّا مل تتأثّر املنطقة العربيّة بثورات اجت�عيّة أخرى يف العامل (أوروبا؛ أمريكا الجنوبيّة)، ويعود

وط، وتشابه بعض أشكال النظم السياسيّة وللشعور الذايتّ املشرتك أثر  البعد الجغراّيف /الثقاّيف (القاسم املشرتك يف اللغة والثقافة والرش 

أّن منطق محاكاة الثورات  1يف الوعي والوجدان العريّب العاّم... وفًقا ملنطق فيرب "الشعور الُهويّايتّ"). وتكشف لنا دراسات هوبسباوم

وهذا ينطبق عىل السياق -اة تُستحَرض يف الفضاءات املتشابهة ليس حكرًا عىل مجتمعات بعينها. وهذا يؤكّد أّن عمليّات التناقل واملحاك

 العريّب.

، وعمًال مبنطق املحاكاة، أّدت هذه األحداث إىل انطالق تحرّكات فلسطينيّة تحايك ما يحدث 2011 العام ومع بداية انطالق األحداث يف

ورات يف مرص وتونس، ومحاول� تطبيقها يف السياق يف الساحات العربيّة مؤيّدة ألشّقائهم العرب، مستحرضين بعض شعارات الث

الفلسطينّي تحت شعار "الشعب يريد إنهاء االنقسام". ومنذ اللحظات األوىل، كان عنرص املحاكاة حاًرضا بقوة. وقد أّدت الحراكات 

مع أزمات إدارة السياّيس واالجت�عّي يف  الشعبيّة الفلسطينيّة إىل َعقد مقارنات ب� األوضاع الفلسطينيّة ونظ�اتها العربيّة، ومقارنتها

فلسط�؛ وفشل السياسات االقتصاديّة واالجت�عيّة وأزمة مرشوع السلطة السياّيس ومأزق املفاوضات، وتنامي أزمة الثقة ب� املواطن� 

االستع�ر. إًذا، حدثت عّدة حراكات ومؤّسسات السلطة، وفشل وسائل مقاومة االستع�ر باعتبار أّن الوسائل املتبنّاة رسميًّا تطيل عمر 

وغ�ها. وكذلك شهدت بعض  2نذكر منها: الحراكات الشبابيّة؛ الحراك مع األرسى؛ الحراك ضّد مخطّط براڤر 2012َو  2011يف العام� 

هات املدن الفلسطينيّة وقفات وتظاهرات تضامنًا مع اليمن ومرص وتونس وسوريا َوفًقا لقراءة منظِّمي األحداث يف ك ّل مرّة، وَوفًقا لتوجُّ

السياسيّة. وتغّ�ت املواقف مع تغ�ُّ األحداث واالنتقال من حالة التأييد املطلق إىل التحفُّظ ثّم إىل التشاؤم؛ وكذلك تغّ�ت  املنظِّم�

» فتح«ة الدول العربيّة وعالقات أنظم العالقة ب� العبي الحقل السياّيس الفلسطينّي َوفق تغ�ُّ موازين القوى، الرتباطاتهم السابقة مع

 وقوى اليسار مع القاهرة ودمشق وغ�ه�. » ح�س«َو 

د املشهد السورّي، بات واضًحا أّن األطراف املختلفة تستخدم خطابات تربيريّة ملواقفها،  فمنذ سبع سنوات حتّى اللحظة، ومع تعقُّ

خُّالت "األمريكان والروس واألتراك ودول الخليج"، وانقسمت األحزاب فانحاز البعض إىل "النظام السورّي" ضّد "املرتزقة" وضّد تد 

الفلسطينيّة يف مواقفها؛ فأثّر ذلك عىل عالقة ح�س بدمشق وانحياز أطراف فلسطينيّة أخرى يف محور املواجهة (كأحمد جربيل). وك� 

ءات عىل الفلسطينيّ� وتهج� اآلالف من مخيّم هو معروف، دفع الفلسطينيّون مثنًا لهذه التوازنات واملواقف؛ حيث جرت اعتدا

ا ال�موك. ونظرًا ملحوريّة سوريّا يف محور "امل�نعة واملقاومة"، انحازت أحزاب وأطراف سياسيّة ومجتمعيّة إىل "وحدة سوريّة"، ودفاعً 

هو جزء من مؤامرة كربى تقودها أطراف  عن املوقف املؤيِّد للنظام السورّي. ورأى الكث�ون من الفلسطينيّ� أّن ما يحدث يف سوريا

خارجيّة، وأّن عىل الفلسطينيّ� الوقوف مع النظام السورّي، ألّن عدم الوقوف معه يعني "تصفية للقضيّة الفلسطينيّة" ويصّب يف غ� 

اء النظام السورّي، من صالح تحالف محور املقاومة. و�كن لنا القول إّن بعض أحزاب اليسار الفلسطينّي رأت أنّه، بالرغم من أخط

الواجب الوقوف بجانب النظام السورّي. ونجد تجلّيات هذه السجاالت حول سوريّا يف الفضاءات العاّمة والجامعات واملراكز الثقافيّة 

طينيّ� لِ� وصل إليه والحراكات الشبابيّة. ومن نافل القول هنا أّن الخالف حول سوريّا هو الخالف املركزّي األساّيس لتقييم الُفرَقاء الفلس

 حال الوضع العريّب وآثاره عىل القضيّة الفلسطينيّة.

وكذلك ينسحب األمر عىل تشخيص هؤالء الفرقاء لدور تركيّا املتعاظم يف املنطقة، إذ ترى بعض التيارات السياسيّة، وخاّصه اإلسالميّة 

نح الدراسيّة التي تقّدمها الحكومة الرتكيّة وشبكة املنظّ�ت األهليّة الرتكيّة منها يف ِقطاع غزّة، أّن املساعدات اإلنسانيّة والثقافيّة وامل

متثُّالت  تعيد االعتبار لرتكيّا العبًا أساسيًّا يف املنطقة. هذا التأث� ليس حكرًا عىل الجانب السياّيس؛ فلرتكيّا املعارصة تأث� كب� عىل

ه استعادة "العث�نيّة الجديدة"، حيث لنا أن نشّخص أّن مثّة ولًعا لدى أجيال كث�ة من الفلسطينيّ� بتخيُّالت عّ� يف اإلمكان تسميت

                                                           
1 Hobsbawm Eric, L'Ère des révolutions: 1789-1848, Fayard, 1970; Éditions Complexe, 1988. 

ة، سرتاتيجيّ إلا ألحباث السياسات والدارسات فلسطيينّ ة، املركز الفلسطينيّ ال قضّيةة على العربيّ "االنتفاضات" ال ابهر، أثر "الثورات" وَ أا، : السقّ التالية دراسةالانظر   2
 .2014 مسارات،
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الرتكيّة شباب الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة والقدس بالن�ذج الرتكيّة عرب الربامج واملسلسالت الرتكيّة وشيوع األ�اط االستهالكيّة الجديدة 

لسياسات السياحيّة والتجاريّة التشجيعيّة تجاه الفلسطينيّ� يف الضّفة الغربيّة وقِطاع (من حجاب وموسيقى وغ� ذلك). كذلك تقوم ا

غزّة والقدس بدور يف تحويل السوق الفلسطينّي إىل سوق تريكّ وتعاظم أثر ذلك عىل التمثيالت السالفة الذكر. ويرى الكث� من هؤالء 

والحداثة �وذٌج يُحتذى به عىل العكس من النموذج العريّب الفاشل. ولقد قامت أّن النموذج الرتيكّ "الحدايّث" املازج ب� األصالة 

العربيّة  الشعبويّة الرتكيّة "العث�نيّة الجديدة"، بقيادة أردوغان، بتمثُّالت ترى فيه "بديًال ناجًحا وناجًعا" إسالميًّا عوًضا عن الن�ذج

 الفاشلة.

نيّون عىل استغالل األحداث لتحقيق مكاسب سياسيّة؛ فعىل سبيل املثال ال الحرص، قامت ومنذ بداية األحداث، عمل الفرقاء الفلسطي

الرسميّة الفلسطينيّة ممثَّلًة بالسلطة الفلسطينيّة باستغالل األحداث يف مرص لتجريم حركة ح�س نتيجة لعالقاتها مع حزب اإلخوان 

ة مع أحزاب اإلسالم السياّيس يف بالدهم يف تصاعد الهجوم عىل حركة املحظور، وكذلك أسهمت العالقات الرصاعيّة لألحزاب العربيّ 

ح�س و�وذجها باعتباره امتداًدا لتيّارات األحزاب السياسيّة يف مرص وتونس وغ�ه�. كذلك فّجرت هذه األحداث مجموعة من 

ل� إيّاهم مآيس املنطقة، أو متِّهم� إيّاهم بأنّه بسبب القضيّة  الهجومات لبعض الكتّاب واإلعالميّ� العرب ضّد الفلسطينيّ� محمِّ

الفلسطينيّة قُِمعت الحّريّات، واعتُِدَي عىل حقوق الشعوب العربيّة باسم القضيّة الفلسطينيّة، ودفعت بعض الدول العربيّة مثن 

ليست جديدة؛ فك� هو معروف قامت القضيّة الفلسطينيّة. ونذكّر هنا بأّن هذه الهجومات ألقطاب عربيّة مختلفة ضّد الفلسطينيّ� 

األنظمة واألحزاب دوًما بَدْور الستخدام القضيّة الفلسطينيّة كورقة لكسب املرشوعيّات. وانساق بعض الفلسطينيّ� إىل رّدات فعل 

 شعبويّة ضّد هذه الترصيحات والحمالت اإلعالمية املنظّمة من تغريدات أو هجومات برّدات فعل تَْوت�يّة.

 نطالقة األحداث، تبّدى للفلسطينيّ� أّن مثّة انقالبًا تاريخيًّا قد حدث، أال وهو تراجع َدْور متثُّالت "الضحيّة" َو "البطولة" وَ ومنذ ا

"الفداء" التي مثّلها الفلسطينيّون تاريخيًّا يف املخيال العريّب؛ وأضحت معاناة مجموعات من شعوب عربيّة مختلفة يف اليمن وليبيا 

تُوازي حجم الظلم والقهر واملعاناة التي يتعرّض لها الفلسطينيّون وإن اختلفت السياقات وطبيعة الرصاعات. وأّدى ذلك إىل وسوريا 

ت مبركزيّة القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها قضيّة العرب األوىل، وإىل الْتهاء الشعوب العربيّة بقضاياها املحلّيّة ومآ  ات مسَّ سيها التي تغ�ُّ

ق فتها األحداث يف الوطن العريّب وتراجع حضورها إعالميًّا. ورغم أّن املحاوالت األوىل للتشبيك ب� املجموعات الشبابيّة العربيّة لخلخلّ 

تداخل للمحّيلّ والقومّي كان قد أعطى زْخً� لروح متجّددة يف بداية األحداث، مل تتمّكن هذه املحاوالت من خلق بدائل عن التقاعس 

العريّب. كذلك مل تُفلح هذه الحركات الشبابيّة يف تغي� املشهد الفلسطينّي، وذلك لغياب الحاضنة االجت�عيّة، ولَدْور السلطت�  الرسميّ 

ك إىل الحاكمت� يف الضّفة الغربيّة وقِطاع غزّة يف منع االحتجاجات ومحاولة احتكار الفضاء العاّم، ولبقائها حركاٍت افرتاضيًّة. وأّدى ذل

امي الشعور بالفشل واإلحباط والعزوف عن م�رسة السياسة، وتنامي الحراكات الفرديّة وأشكال املقاومة الفرديّة بسبب غياب تن

 األشكال الجمعيّة للمقاومة. 

فراح البعض  فضًال عن هذا، أّدى ذلك أيًضا إىل استحضار بعض التمثُّالت الجديدة القد�ة لبعض أقطاب الوطنيّة الفلسطينيّة وُدعاتها؛ 

يكتب عن "خذالن العرب" دون التفريق ب� الرسمّي والشعبّي، وانربى آخرون يدافعون عن خصوصيّة ثقافيّة فلسطينيّة "كنعانيّة" 

تستحرض خطابات "قطْريّة" تحاول إعادة متلُّك اإلرث القديم للحضارات القد�ة والتي تنترش يف بعض بلدان املرشق عىل حساب الُهويّة 

بيّة، مّدعية فوقيّة "الحارضة العربيّة" عىل "البادية". وذهب البعض إىل االّدعاء أنّنا "لسنا عربًا"، وبدأت عمليّات سلخ الذات العر 

أو واالستخفاف بالُهويّة العربيّة وباألّمة العربيّة كأحد تجلّيات هذه األزمة املتعاظمة. كذلك شكّلت التوّجسات والتخّوفات من انبعاث 

توّجهات طهرانيّة دينيّة، وبروز تيّارات كداعش والنرصة والج�عات السلفيّة يف مرص وليبيا واليمن وغ�ها، واالعتداءات عىل تولّد 

الكنائس والطوائف، شّكلت هاجًسا للمّس بالتآخي الطائفّي ب� الفلسطينيّ�، وبدأت تظهر للكث�ين مخاوف من تعاظم الخطاب 

تمع بالقّوة واالعتداء عىل الحّريّات العاّمة، ك� يحدث يف فضاءات عربيّة كث�ة؛ وهو ما من شأنه أن يَْحرف التكف�ّي، وأَْسلَمة املج

اع البوصلة. ك� أّدت األحداث خالل األعوام السبعة املاضية إىل تنامي الشعور بأّن الرصاع العريّب اإلرسائيّيل بدأ يتأكّد عىل أنّه رص 

ا قد يكون من الحرّي بنا التذك� بأّن األنظمة العربيّة تس� تبًعا لس� الرسمّي الفلسطينّي نحو التطبيع، بل فلسطينّي إرسائيّيل. ورمبّ 
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 يرى البعض أّن الرسمّي الفلسطينّي بدعواته املستمرّة باستقدام العرب واملسلم� لزيارة األرايض املحتلّة يَُرشِْعن باب التطبيع عىل

 مرصاعيه.

يعمل َوفق » اإلرسائييلّ « -إنّه بعد سبع سنوات قاسية من اندالع األحداث يف الوطن العريّب، ال زال الرصاع العريّب و�كن لنا القول 

؛ أي استمراريّة العالقات االعتياديّة ب� بعض الدول العربيّة َو "إرسائيل" وبقاء »االنتفاضات العربيّة«َو » الثورات«األسس التي سبقت 

تفاه�ت. أّما الجديد، فهو بدء الحديث عن تفاه�ت جديدة ب� بعض الدول الخليجيّة وإرسائيل، وهو ما ظهر يف معاهدات السالم وال

أكرث من مناسبة كظهور لقيادات سعوديّة وخليجيّة عىل قنوات إرسائيليّة، ومشاركات لخليجيّ� وعرب يف مؤمترات ولقاءات إرسائيليّة، 

الخليج، وىف مقّدمتها السعوديّة يف حربها عىل اليمن، وحروبها ضّد إيران وحروب حلفائها يف وبروز تحالفات جديدة تقودها دول 

التي سمحت لبعض األنظمة العربيّة يف » الفلسطنة«املنطقة. وما زال الرسمّي العريّب يكّرر مقوالت الرسمّي الفلسطينّي تحت مّربرات 

، وهم »أصحاب القضيّة«، وأّن الفلسطينيّ� هم »يقّررون ما يريدون«صحاب القضيّة املايض بعدم تدّخلها يف الرصاع؛ عىل اعتبار أّن أ 

؛ وتحديًدا »القرار الوطني الفلسطينّي املستقّل «بالرصاع، مبعنى طغيان خطاب يستحرض مقولة  -يف نظر الرسميّات العربيّة-املعنيّون 

؛ مّ� »املبادرة العربيّة للسالم«ن هناك إج�ع عريّب إلقرار مبادرة ما مثل ح� يدخل األخ� يف أزمة مع نظام عريّب ما؛ ويهّمشه ح� يكو 

أبقى عىل استمراريّة حالة الضعف، وأسهم يف عدم خلق ميكانيزمات جديدة لتخطّيه. وبقيت كذلك الخطابات الفلسطينيّة الرسميّة 

، وتعرُّض الفلسطينيّ� للضغوط الرسميّة العربيّة، يف »ربضعف الع«تستخدم العبارات نفسها للم�رسات السياسيّة التربيريّة؛ مثل: 

وحتّى اللحظة ليس مثّة إشارات قريبة إلمكانيّة حدوث  3»...ُصلبة وقامئة عىل الثوابت«ح� أّن مواقف األخ�ة (السلطة الفلسطينيّة) 

ات جوهريّة عىل شكل الرصاع الفلسطينيّ  يْنونته كرصاع عريّب إرسائيّيل، وذاك بفعل عمليّات وتوسيعه ليستعيد كَ » اإلرسائييلّ « -تغ�ُّ

 التهميش املنظَّمة للشعوب العربيّة.

وتبّدلت خارطة التحالفات الفلسطينيّة العربيّة. عىل سبيل املثال، ساءت العالقة ب� مرص وح�س، بعد اتّهام مرص  لتيّارات قريبة من 

سيناء والعريش. وأثّر ذلك عىل املجتمع الفلسطينّي يف ِقطاع غزّة نتيجة لسياسة  ح�س بالتدّخل يف مرص وبدعم ج�عات "إرهابيّة" يف

نّي. اإلغالق الكامل ملعرب رفح الحدودّي، أو باألحرى ازدياد عدد أيّام إغالقه؛ إذ تعاظم تعامل السلطات املرصيّة مع ِقطاع غزّة مبنطق أم

(العام الذي فيه كانت زيارة  1978لق معرب الحدود الفلسطينيّة املرصيّة منذ عام وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن جمهوريّة مرص العربيّة تغ

السادات للكنيست اإلرسائيّيل وتفتح املعرب َوفق آليّات محّددة وفئات محّددة وساعات محّددة، ومتغّ�ة حسب السياق، تارة ضمن 

دّي أو يف أقبية مطار القاهرة، أو عْرب نظام وضع االسم ضمن آليّات ترحيل ج�عيّة واحتجاز مئات املسافرين يف َمنفذ رفح الحدو 

كشوف خاّصة، مّ� يسمح بآليّات دخول وخروج من الِقطاع متّر عْرب موافقة مسؤول� أمنيّ� مرصيّ� ووكالء لهم من الفلسطينيّ� 

إغالق معرب رفح ليس جديًدا، بل إّن الجديد ا، لذ واملرصيّ� عملوا عىل أخذ مبالغ ماليّة عىل شكل هدايا أو عن طريق أموال منقولة.

م  هو إغالقه عىل نحٍو كامل ألشهر وسنوات ك� يجري منذ إحدى عرشة سنة. ومثّة روايات أهليّة تتحّدث عن وجود كشوف تُقدَّ

لكشوفات، وكذلك مقوالت بالتوازي عْرب شبكات تقوم بأخذ مبالغ ماليّة طائلة من الراغب� يف السفر مقابل وضع أس�ئهم عىل الئحة ا

ا من السّكان، يجري رسميًّا حرصهم يف املرىض وأصحاب  ا مبجموعات قليلة جدًّ عن م�رسات زبائنيّة وفصائليّة تجعل السفر خاصًّ

 اإلقامات والجوازات األجنبيّة وبعض طلبة الجامعات.

يف ح� تصاعد الخطاب االتّهامّي لبعض وسائل اإلعالم املرصيّة، ورافقت ذلك عودُة َدْور مرص يف إنجاز املصالحة الفلسطينيّة املتعرّثة؛ 

 وتحميلها الفلسطينيّ� املسؤوليّة عن الكث� من القضايا الداخليّة املرصيّة، كحرق الكنائس، واالعتداء عىل السجون، وتهريب املعتقل�

توجيه اتّهام للرئيس املرصّي املخلوع محّمد مريس بالتخابر مع من الج�عات اإلسالميّة املسلّحة، واتّهام ح�س مبسؤوليّتها املبارشة، و 

حركة ح�س، وكذلك الحال بالنسبة لحادثة الهجوم عىل الجنود املرصيّ�، والتضخيم من أثر شبكات التهريب عىل جانبَِي الحدود عىل 

ن املرصّي خسائر هذا التهريب... تساوقت أطراف من شّح املواّد الغذائيّة والتموينيّة عىل مناطق ش�ل سيناء والعريش، وتكبيد املواط

إدارة االنقسام الفلسطينيّة مع هذه الحمالت لتوجيه االتّهامات إىل حركة ح�س والتي أّدت يف نهاية املطاف إىل إحكام الحصار عىل 

                                                           
 .2014ة، مسارات، سرتاتيجيّ إلا ساتراألحباث السياسات والد فلسطيينّ ة، املركز الفلسطينيّ ال قضّيةة على العربيّ "االنتفاضات" ال أثر "الثورات" وَ  ،ا، أابهرالسقّ   3
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مشاركة رئيس السلطة ومسؤول� يف ِقطاع غزّة. وعىل صعيد آخر، بات واضًحا انحياز الرسمّي الفلسطينّي يف التحالفات الجديدة، و 

األجهزة األمنيّة يف اجت�ع قّمة الرياض ومؤمترات "محاربة اإلرهاب"؛ وهو ما دفع إىل تنامي شعور لدى فئات كث�ة من املجتمع 

اسات "صفقة الفلسطينّي بأّن هذه التحالفات تخدم مصالح األمريكان وحليفتهم يف املنطقة إرسائيل، وإىل انبعاث تخّوفات من انعك

 القرن" املزمع نرشها خالل األسابيع القادمة والضغوط التي تقع عىل السلطة الفلسطينيّة، يرافقها شعور بتصفية القضيّة الفلسطينيّة.

 خامتة: 

ضاياها الداخليّة تتبّدى األزمة االستيهاميّة التي يعيشها املجتمع الفلسطينّي متداخلًة مع أزمات املجتمعات العربيّة األخرى املثَقلة بق

وتناحراتها، وتتأثّر بوقوع هذه املجتمعات تحت سيطرة خطابات الرسمّي العريّب الداعية إىل االنسحاب من الرصاع، والتساوق مع 

 استيهامات الرسمّي الفلسطينّي بأنّه يدير "دولة"، واستبطان هذه الخطابات من ِقبَل الكث� من املجموعات العربيّة التي تُِشيع أنّ 

الفلسطينيّ� يعيشون يف "دولة تحت االحتالل"؛ وهو ما يفرز متثُّالت جديدة لدى الفلسطينيّ� والعرب. مقابل هذه التمثُّالت التي 

هات أخرى تحدث يف املجتمعات العربيّة عْرب تحرّكات خجولة للناشط� يف حمالت  تشّوه الواقع االستع�رّي للفلسطينّي، مثّة توجُّ

هة ضّد املقاطعة اال  قتصاديّة واألكاد�يّة إلرسائيل. و�كن لنا أن نعترب التحرّكات الخجولة يف تونس والعراق ولبنان ومرص والكويت، املوجَّ

مشاريع التطبيع وتشكيل ج�عات ضاغطة فيها، مبثابة إشارات إىل بقاء القضيّة الفلسطينيّة قضيّة مهّمة بالنسبة لكث� من العرب، ومن 

تغّ� هذه املعطيات بتغّ� األحداث يف فلسط�؛ إذ يظهر لنا أنّه منذ إعالن نيّة اإلدارة األمريكيّة نقل سفارتها إىل القدس، املرّجح أن ت

واالعرتاف بالقدس عاصمًة إلرسائيل، ظهرت حراكات يف العراق وتونس واملغرب من املرّجح أن تتّسع، ومن شأنها أن تعيد االعتبار 

د ميكانيزمات الرصاع فيه بعد  للقضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة عربيّة. وأخ�ًا فإّن تعاظم املرشوع االستع�رّي اإلرسائيّيل نفسه وتجدُّ

 فشل حّل الدولت� سيعمل عىل د�ومتها قضيًّة للعرب.

 

 *د. أباهر السّقا هو أستاذ مشارك يف دائرة العلوم االجت�عّية والسلوكّية، جامعة ب� زيت.

 


