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يمكن تعريف ديبلوماسية الفشل على أنها تلك الجهود التي يعلن عنها أنها موظفة لحل إشكالية دولية                 

ية أهداف  قد يكون وراء هذه الديبلوماس    . معينة أو نزاع أو اختالف مع العلم المسبق بأنها تذهب أدراج الرياح           

. متعددة ومتباينة لكن القائم عليها يدرك بوعي مسبق أن محاوالته لن تثمر ولن تأتي بفائدة للناس الذين يمثلهم                 

وقد خبر الوطن العربي هذه الديبلوماسية على مدى سنوات طويلة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولـم                 

فمثال عرض الجزء األكبر من . قل ما عرض عليهم سابقاينجز شيئا، بل على العكس قبل العرب مع السنين بأ        

 على النظام األردني في الوقت الذي لم يكن االستيطان قد تفشّى وانتشر، وصـادق               1968الضفة الغربية عام    

عبر األيام نشـطت    . العرب على اتفاق أوسلو الذي يعتبر في عطائه بعيدا جدا عن سقوف العطاءات السابقة             

 والزيارات المتبادلة والتصريحات والمؤتمرات والبيانات المشتركة والجماعية والثنائية، الخ،          الوفود واللقاءات 

لكن شيئا ملموسا لم يتحقق لألمة وبقيت كل القضايا ذات البعد الدولي مرتبطة بإرادة الغير المتمثل باألعـداء                  

وعلـى  . ة إال من الناحية االسـتهالكية     التقليديين الذين يمكّنون إسرائيل وينهبون الثروات ويمنعون تقدم األم        

الرغم من كل الفشل الذي يميز الديبلوماسية العربية على مستوى القضايا االستراتيجية لم يقم العرب بمراجعة                

فهل المسألة متعلقة بالعجز أم     . أساليبهم ووسائلهم والمناخات الالزمة إلحراز نتائج قيمة من خالل هكذا نشاط          

هالك الشعبي العربي أم بصنع الخبر في وسائل اإلعالم أم في هذه األشياء جميعها؟ والمالحظ               التبعية أم باالست  

أيضا أن وسائل اإلعالم العربية تشارك في إبراز الجهود الديبلوماسية وكأن كل جهد عبارة عن حـدث هـام                

 . يستحق مساحة ال بأس بها في النشرات اإلخبارية

ية على لجنة ميتشيل التي أنشئت بعد جهـد ديبلوماسـي فلسـطيني             ينطبق تاريخ الديبلوماسية العرب    

) سـبتمبر (قامت اللجنة بالتحقيق في األحداث التي اندلعت في األرض المحتلة أواخر أيلـول              . مدعوم عربيا 

لم تكن النتائج التي توصلت إليها اللجنة مفاجئة بالنسبة         . وسلمت تقريرها لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل      

لم يكن من المتوقع أن تعلن اللجنة عن نتائج تغضب هذا الطـرف أو ذاك               . تابعي أحداث القضية الفلسطينية   لم

جاءت النتائج حسب معادلـة متوازنـة       . أو تعطي طرفا أفضلية في تلقي االعتداءات أو إدانة بسبب القيام بها           

يشعر طرف سواء كان الصهيوني أو      ظاهريا ضمن الظروف التفاوضية السائدة أو المؤمل باستئنافها حتى ال           

الفلسطيني بأنه غُِبن وأصبح في موقف ضعيف على المستوى األخالقـي أو علـى مسـتوى الديبلوماسـية                  

وبات من الواضح أن اللجنة لم تكن حقيقة لجنة تقصي حقائق من أجل تحميل المسؤولية               . والنشاطات السياسية 

لحقائق لخدمة المسألة التفاوضية وإعادة األطراف أو الطرفين إلى         واإللزام بتبعاتها وإنما لجنة استخدام بعض ا      

 . طاولة المفاوضات

 جانبت اللجنة في هذه النتائج الحقيقة البينة الساطعة وهي أن الشعب الفلسطيني هو الواقـع تحـت                  

جنة بـين   لقد ساوت الل  . االحتالل وهو الذي تستمر معاناته على مختلف األصعدة وفي مختلف مجاالت الحياة           

الجالد والمجلود، بين المفترس والضحية، المحتل والواقع تحت االحتالل ولم تحاول تعريف الخلل الصـارخ               

تعاملت مـع الفلسـطينيين     . في العالقات وما يترتب عليه من استمرار االحتالل والهيمنة المتشعبة االتجاهات          

ف واحد فقط وألهداف ال يجـوز أن يحققهـا          والصهاينة كطرفين متكافئين يتخاصمان ألسباب ال يتحملها طر       



كما أنها تعاملت مع موضوعها بدون جذور تاريخية وبمعزل عن مسلسل           . طرف دون موافقة الطرف اآلخر    

باختصـار، حصـلت    . األحداث عبر السنوات الطويلة واعتبرته موضوعا منعزال ناجما عن حدث منعـزل           

ألمور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأثرت على ما يسمى         بالنسبة للجنة انتفاضة فلسطينية أدت إلى توتر ا       

الصهيوني ومن ثم إقامة    -بالمسيرة السلمية وعطلت المفاوضات التي تعقد عليها اآلمال بإنهاء الصراع العربي          

ومن الضروري صياغة التقرير بطريقة     . عالقات اعتيادية بين العرب والصهاينة ضمن برنامج تطبيع شامل        

 .  ألطراف العودة إلى طاولة المفاوضاتتيسر على ا

لقـد  . لم تخرج اللجنة هذه عن النمط التقليدي التاريخي الذي تعامل به الغرب مع القضية الفلسطينية               

تشكلت لجان متعددة عبر العقود من أجل البحث في أسباب التوتر بين العرب واليهود في فلسطين ولم تسعف                  

غم من توازن ظاهري في توصياتها وإشفاقها في بعض فقرات شـرحها            أي منها الشعب الفلسطيني على الر     

سبق مثال أن أتت إلى البالد لجنة هيكرافت في بداية العشرينات           . على أهل فلسطين والضائقة التي يمرون بها      

 تفاءل العرب باللجنتين وعملوا بجدية على تقديم المعلومات الالزمة وتعاونوا معهما          . كراين-وكذلك لجنة كنج  

أما لجنة بيل التي تشكلت إثر إضراب وثـورة         . بصورة جيدة، لكن أيا منهما لم تأت بخير للشعب الفلسطيني         

 بتقسيم البالد وترحيل العرب     1937 والتي تسابق الفلسطينيون على التعاون معها فقد أوصت عام           1936عام  

ات المبدأ، ممـا كـان يعنـي    من القسم المخصص لليهود إلى القسم المخصص للعرب وترحيل اليهود على ذ     

 1948وأرسلت األمم المتحدة الكونت برنـادوت عـام         . ترحيل مئات آالف العرب مقابل ألف يهودي أو أقل        

للبحث في إمكانية إقامة السالم بين العرب والدولة التي كانت قد أعلنت حديثا، لكنها لـم تفعـل شـيئا ضـد                   

لم تتحرك األمم المتحدة وال الدول الكبرى وعلى رأسها         . هاإسرائيل على الرغم من قيام اليهود من قتل مبعوث        

وقد توالت اللجان والوفود على المنطقة بعـد        . الواليات المتحدة وبريطانيا التخاذ أي إجراء رادع ضد القتلة        

 ولم يحقق العرب أي فائدة تذكر وبقيت إسرائيل تحتل األرض وتشرد السكان وتقـرر مـا                 1967حرب عام   

لقـد اسـتُخدمت    . ه للعرب أو تمنعه عنهم بدعم من األعداء التقليديين لألمة العربية واإلسالمية           يمكن أن تقدم  

اللجان من أجل امتصاص نقمة العرب أو إضاعة الوقت أو تهدئة األوضاع أو اإليهام بأن هناك جديدا تقدمـه      

 .الدول الغربية وإسرائيل

ن ممارسة أعمال عنـف دون      ين التوقف ع  أوصت اللجنة من جملة ما أوصت به أن على الفلسطيني          

وإذا أردنـا   . تحميل إسرائيل كدولة محتلة ما يترتب على االحتالل من ردود فعل ترتقي إلى حـد المقاومـة                

االستناد على ما يسمى بالشرعية الدولية التي يتمسك بها العرب والقيادة الفلسـطينية خاصـة فـإن اللجنـة                   

بمعنى أن توصياتها جاءت خارجة عن      . ربة االحتالل تجاوزت حق الشعب الفلسطيني في حمل السالح ومحا       

هذا على الرغم من أن تقرير اللجنة لم يخل من نقاط يعتبرهـا     . المعايير الدولية المقبولة في مواجهة االحتالل     

لكن عهـدنا   . بعض الفلسطينيين الذين ينظرون إلى القضية من منظار تفاوضي إيجابية مثل تجميد االستيطان            

ن يدعمونها أنهم يصرون على العرب ضرورة تطبيق القرارات التي عليهم االلتزام بها بينمـا               بالصهيونية وم 

إنهم يلتزمون بما يحقق مصالحهم ويديرون ظهورهم إلـى         . ال يجبرون أنفسهم على االلتزام بما يترتب عليهم       

 . ما غير ذلك ويعاقبون من ال يلتزم بما يرون ضرورة االلتزام به

اللجنة منحازة بتركيبتها ولم يكن من المتوقع أن تتعامل  بموضوعية وقسط مـع              هذا فضال عن أن      

اللجنة غربية وتحمل في داخلها تراثا غربيا في تمجيد إسرائيل والدفاع عنها فـي مواجهـة العـرب            . الحدث

رين فحتى لو حاول أعضاؤها توخي الحذر والموضوعية يبقون متـأث         ". الجهلة المتخلفين والظلمة الظالميين   "



بخلفياتهم التي ترى في قيام إسرائيل إنجازا دوليا أعاد الحقوق إلى أصحابها التاريخيين، وباألخص أن رئيسها                

 .      أمريكي عرف بدعمه إلسرائيل واحتقاره للعرب

تجارب العرب خاصة الفلسطينيين مع اللجان طويلة ومريرة، ولكن ال يبدو أن المرارة عالقـة فـي                  

لم يكن هناك ارتياح لدى فلسطينيين وعرب منذ البدء لفكرة تشكيل لجنة تقصي حقـائق وتـم                 . ذاكرة الجميع 

أبدى عدد من   . التحذير من انقالب األمور على رأس المشتكي أو المعتدى عليها كما هو العهد بلجان التحقيق              

ضة نقلة نوعية تجبر    الفلسطينيين تحفظات على مثل هذه المطالب والدعوات مفضلين التركيز على نقل االنتفا           

رأى . 67/إسرائيل مع مرور الوقت على تقديم الطلبات أو البحث عن وسائل لالنسحاب من األرض المحتلـة               

البعض منذ البداية أن التجارب من المفروض أنها علمت العرب والفلسـطينيين أال يتقـدموا بمبـادرات وأن                  

لى الصهاينة وفتح المجال أمـام اآلخـرين لطـرح        عليهم التركيز على ممارسة الضغوط بأشكالها المختلفة ع       

لقد تقدمنا بمبادرات كثيرة لكنها كانت دائما مبادرات الضعيف الباحث عن إسعاف فلم تجد الصدى               . المبادرات

المطلوب أو القبول، وثبت أن المنطق التاريخي الذي يحكم عالقات القوي والضعيف ينطبق على العرب كما                

 . ينطبق على غيرهم

 بقيام الوطن القومي لليهود وتوفير المناخ المناسـب إلقامـة           1948تمت اللجان والوفود قبل عام      اه 

دولتهم، وانصب اهتمامها بعد ذلك على أمن إسرائيل، وبين هذا الهدف وذاك لم تسـعف الفلسـطينيين كـل                   

لم يـتم   . ه وبيته التوصيات الرحيمة ولم تنفعهم كل التصريحات حول حقوق اإلنسان وعودة الالجئ إلى أرض            

تعريف دولة إسرائيل حتى اآلن وال أمنها، ومع غياب التعريفات والوضوح تبقى الحقوق الفلسطينية غائبة أو                

يعرف العرب على مختلف مواقعهم هذه الحقيقة لكنهم ما يزالون مصـرين علـى              . معلقة في أحسن األحوال   

 . وضع أنفسهم في قفص التمنيات واألوهام

ن األسلم للفلسطينيين والعرب من الناحية الديبلوماسية أن يتمسكوا بحقيقة أن إسرائيل            كان وما زال م    

على الـرغم   . محتلة ألرض عربية وأن عليها أن تنسحب، وأن االحتالل بحد ذاته عبارة عن عدوان مستمر              

 األطر الدولية   من قناعتي بعدم جدوى هذا المنحى ألن إسرائيل عبارة عن صنيعة الدول الغربية وربيبتها وأن              

وجدت أساسا لخدمة مصالح من أوجدها فلسفيا وماديا، إال أنه يعطي أمنا ديبلوماسيا أفضل من اللجان التـي                  

قد تضع اللجان األطـراف     . تفصل نفسها عن البعد الدولي الذي يرفض ولو شكليا ولفظيا العدوان واالحتالل           

فظ خطوط الرجعة دون تحمل مسـؤولية الـرفض أو          العربية في موقف حرج لكن التمسك باألطر الدولية يح        

التذمر، ويعطي جدلية أقوى على األقل أمام الدول التي ال تؤيد التوجهات الصـهيونية فـي كيفيـة ترتيـب                    

 . العالقات في المنطقة

من . ليس من المخجل أن ينتفض الفلسطينيون ضد اليهود وال هو من العار مقاومة المعتدي والمحتل               

ين والعرب جميعا والمسلمين أن يهبوا في وجه إسـرائيل ويقاوموهـا بمختلـف األشـكال                حق شعب فلسط  

األرض والبيت لمالكهما وال    : هذا ليس بدعة وإنما عبارة عن حق كوني يقوم على مبدأ كوني وهو            . والوسائل

ئيل أن  ويعرف الباحثون عن سالم مع إسرا     . يحق ألحد أو مجموعة أن تنتهك الحقوق وتشرد شعبا من وطنه          

البادئ في العدوان هـو الغـرب والصـهاينة          . المواثيق الدولية التي يؤمنون بها تتوافق مع هذا المبدأ الكوني         

هذا حقنا سواء دنّس شارون ساحة األقصى أو ساحة فلسطين، وسواء أعطانا اليهـود              . ونحن ندافع عن أنفسنا   

والعار كـل   . ء ويظن أن عدوه أرحم به من نفسه       العار في أن يستكين المر    . جزءا من الضفة الغربية أو كلها     

فلمـاذا  . العار أن إسرائيل ما زالت تستهتر بهذا المارد المتخم الذي يتمسك بالرجاء كأفضل وسائل االنتصار              



كان كل ذلك االهتمام بإثبات أن االنتفاضة اندلعت نتيجة ممارسات صهيونية وباألخص قيام شارون بـدخول                

 .األماكن المقدسة

تمت إدانة إسرائيل مرارا وتكرارا في      .  ديبلوماسية فاشلة حتى لو أدانت اللجنة إسرائيل وشارون        هذه 

مختلف المحافل الدولية بسبب اعتداءاتها المتكررة على أطراف عربية ولم يحصد العرب من هذه اإلدانات إال                

لنجاح الديبلوماسـي يتطلـب     ومن األفضل أن يعي العرب أن ا      . مجرد عناوين في األخبار ال تسمن وال تغني       

يحتاج الطالب إلى السهر والجد والنشاط حتى يحرز نتيجـة          . تحضيرا مثلما يتطلب النجاح في أي مجال آخر       

تتطلب طاولة المفاوضات   . مفرحة ويحتاج العرب أن يتعلموا منه أن طول النوم ال يأتي إال بالفشل والخذالن             

وإذا كان هناك من ال يستطيع صنع الحرب فإنه لـن يسـتطيع             أوراقا قوية حتى ال يتهاوى ظهر المفاوض،        

صنع السالم، وتبقى ديبلوماسيته تقوم على مبدأ الفشل مع التمني بأن يتهاون العدو قلـيال فيخـرج مفاوضـه                 

لكن تبقى الخشية في أن القائمين على األمر يدركون هذه األمور ويرون في ديبلوماسـية               . ببعض ماء الوجه  

   .     يبررون بها عجزهم أمام من ينتظرون الخالصالفشل مهربا 


