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 يمكن أن رق األوسط الكبير على أنها مشروع متكاملمن المطلوب أن نتريث في تناول فكرة الش

لم تخضع بعد لبلورة تجعل منها كال هي فالفكرة أوال ليست جديدة، و. يجد غدا طريقا نحو التنفيذ
طلت علينا الفكرة بمسميات متعددة منذ خمسينيات القرن . ضة وتفاصيلمتكامال بخطوط عري

لكن مع كل الضعف . الماضي، وبلورها شمعون بيريس في كتاب بعنوان الشرق األوسط الجديد
العربي لم يحقق أصحابها نجاحا حتى اآلن على الرغم من وجود أطراف عربية متنفذة سياسيا 

 .وثقافيا راغبة في التعاون
إنها ذات منابت بريطانية . أن الفكرة ليست عربية وليست إسالمية وإنما غربية إسرائيليةواضح 

ولهذا تعكس مالمحها مالمح السياسة الغربية في . ، واحتُضنت إسرائيليابداية وتم تبنيها أمريكيا
طن فلسطين، حسب السياسة الغربية عبارة عن الو. المنطقة وبالذات فيما يخص القضية الفلسطينية

مشكلة الفلسطينيين كسكان هي . القومي لليهود، وال غرابة أن فلسطين والقضية الفلسطينية مغيبتان
المطروحة وليس القضية الفلسطينية بمختلف عناصرها الحقوقية والوطنية والسياسية والسيادية، 

 . أي أن المطروح قضية أفراد وليس قضية شعب ووطن. الخ
الفكر األمريكي تجاه ما يسمى بقضية الشرق األوسط أو القضية يقوم الفكر الغربي وباألخص 
 :الفلسطينية على العناصر التالية

فلسطين هي الوطن القومي لليهود وعليها تقوم الدولة اليهودية التي من المفضل أن تكون : أوال
المؤتمر   حتى1917مرارا وتكرارا منذ تصريح بلفور عام وقد تم التعبير عن هذا . خالصة

لم يترك الغربيون مجاال للشك . 2004الصحفي الذي عقده الرئيس األمريكي برفقة شارون عام 
 .بأنهم يحرصون على أن إسرائيل هي دولة اليهود

الالجئون وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ويجب : هناك مشكلة سكانية فلسطينية من شقين: ثانيا
توطين هو الحل األمثل لقضية الالجئين ألن عودتهم ال. حلها كمدخل لتحقيق االستقرار في المنطقة

هنا يتفق األوروبيون واألمريكيون في . إلى بيوتهم وممتلكاتهم، حسب النظرة الغربية، غير واقعية
تجاوز المقررات والمواثيق الدولية، لكنهم يعتبرون مساعدة الفلسطينيين على التوطن في البلدان 

 .إسرائيلالعربية حيوية لمصالحهم ومصالح 
 على اعتبار أنهم شأن داخلي إسرائيل 1948ال يهتم الغربيون بالعرب داخل فلسطين المحتلة عام 

للحيلولة دون تطورهم إلى أقلية قومية تناضل من أجل وتستطيع إسرائيل اتخاذ السياسات المناسبة 
بقيهم مجرد ون نحو إيجاد حل يمللكنهم يهتمون بسكان الضفة والقطاع ويع. نيل حقوق قومية

تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة أمر غير . سكان وال يرتقي بهم إلى دولة حقيقية ذات سيادة
وارد تحت الظروف الدولية الراهنة، وتبقى مسألة حجزهم في منطقة جغرافية ضيقة هي الخيار 

سطينية هذا خيار يصنع وهما بأن هناك دولة فلسطينية مما يشبع رغبة القيادة الفل. األفضل
بالظهور بمظهر المحرر، وفي نفس الوقت يحافظ على المتطلبات األمنية اإلسرائيلية التي يعمل 

 .الكيان الفلسطيني وكيال لها
هنا ال يصادف األوروبيون واألمريكيون أي مشكلة في هذا الطرح بسبب تجاوب المستوى 

دة الفلسطينية تنطق بعبارات على الرغم من أن القيا. الرسمي العربي بمن فيه الفلسطيني معه
ثورية أمام وسائل اإلعالم، إال أنها من الناحية الفعلية ارتضت التنازل عن حق العودة وعن 



ة فلسطينية عبر منهج  وعن إقامة دول48/التدخل في شؤون الفلسطينيين في األرض المحتلة
 .نيةارتضت أيضا أن تكون عونا أمنيا إلسرائيل وفق اتفاقيات أمالتحرير؛ و

إسرائيل جزء ال يتجزأ من المنطقة ويجب على العرب تطبيع العالقات معها منفردين وليس : ثالثا
يفتح التطبيع الطريق أمام إسرائيل للدخول في مختلف النشاطات الثقافية واالجتماعية . مجتمعين

 لها واالقتصادية في البلدان العربية، ويؤثر على النفسية العربية بطريقة تقبل فيها إسرائيل كدولة
أي أن قبول . الحق في البقاء، وترفض األقوال الفلسطينية بأن للشعب الفلسطيني حقوقا ضائعة

إسرائيل يجب أال يبقى أمرا تفرضه القوة العسكرية بل يجب أن يتحول إلى ثقافة عربية لها جذور 
 .عميقة في التكوين النفسي العربي

لى الدول العربية بحيث تبقى متفوقة ععسكرية المحافظة على إسرائيل قوية من الناحية ال: رابعا
ولهذا تتم مالحقة مصادر . منفردة ومجتمعة، والسالم ال يتأتى إال بإسرائيل قوية وعرب ضعفاء

 .القوة العربية وتدعيم قوى الحرب والردع اإلسرائيلية
 .مالحقة كل جهة عربية ال تسلم بهذه الركائز وتقديم الدعم للعرب المرتضين: خامسا

 
إنه مشروع . ات الغربية اإلسرائيليةمنطلقفلسطين موجودة في الشرق األوسط الكبير ضمن هذه ال

 .فتح أبواب التطبيع معهاا فاعال وال يتجزأ من المنطقة، ويعتبرها جزءيسلّم بوجود إسرائيل وي
 وهو أصال لم يكن مشروع الوطن العربي الكبير أو العالم اإلسالمي الواسع ألن الهدف ليس

وإذا كانت رفاهية الشعوب هدفا فإنها . رفاهية الشعوب وإنما سيادة إسرائيل في المنطقة وبقائها
تبقى ضمن الظروف المطلوب إقامتها في المنطقة للحيلولة دون قيام ثورة على األنظمة العربية أو 

ية بل أن كل الحديث عن رفاه. نشوء حركات مقاومة سرية قادرة على استقطاب الناس حولها
شعوب المنطقة ودمقرطتها إنما يصب في خانة درء ما هو أسوأ لكن دون التضحية برموز الحكم 

 .العربية التي ما زالت قادرة على تقديم خدمات لصالح الواليات المتحدة وإسرائيل
فأين الشعب الفلسطيني في المعادلة؟ أعتقد أن اتفاقية أوسلو المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير 

نصت االتفاقية على تأجيل التفاوض بشأن الالجئين إلى مفاوضات الوضع . لفلسطينية تقدم حالا
النهائي، وفي ذات الوقت تم انعقاد مؤتمر الالجئين على مستوى المنطقة للبحث في مسائل 

كان ذلك المؤتمر نواة لحل مشاكل المنطقة على اتساعها . الالجئين وبمشاركة السلطة الفلسطينية
المعنى أن . شاركة من دول أخرى من خارج المنطقة مثل روسيا وأمريكا واالتحاد األوروبيوبم

كلة المشروع الشرق أوسطي سيبحث عن حل لكل مشاكل الالجئين في المنطقة بما فيها مش
ومن المحتمل جدا اعتبار . هم الالجئين اليهود في البالد العربيةنوالالجئين الفلسطينيين ومن يسم

ومن الضروري إعادتهم إلى موطنهم نيين داخل فلسطين الجئين عرب في أرض اليهود الفلسطي
 .األصلي

الحديث . أما عن إقامة الدولة، لن تسمح إسرائيل وأمريكا بإقامة دولة عربية غربي نهر األردن
الدائر اآلن حول إقامة دولة فلسطينية والتصريحات األمريكية بشأنها ال يعني بأي حال من 

ال إقامة دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة، وإنما يعني إقامة كيان فلسطيني يشرف على األحو
إنه يعني استخدام .  ويلتزم بالمتطلبات األمنية اإلسرائيليةشؤون المدنية للسكان الفلسطينيينال

تها إلى الفلسطينيين كوكالء لالحتالل، كيانهم يبقى ما داموا ملتزمين وإال فإن إسرائيل تدخل بدبابا
 .مناطق هذا الكيان بالطريقة التي تراها مناسبة

الشرق األوسط الكبير من أجل بقاء إسرائيل وهيمنتها وليس من أجل احترام حقوق الشعب 
إنه مشروع ال يختلف جذريا عن المشاريع التاريخية . الفلسطيني أو جعل العرب ديموقراطيين

 .ه ليس من المتوقع أن ينجح هذاالتي حملت ذات الهدف، ومثلما فشلت تلك، فإن


