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أنقالب الرموز

  
رئيس             ارة ال ه زي ايًا تكن المقاييس، انها لحظات استثنائية تلك التي بدأ يعيشها الشرق االوسط في ترقب

ى               . االميرآي بيل آلينتون اراضي الحكم الذاتي الفلسطيني       ون عل ذا الحد ان بقي آلينت د ه وال يهم عن
ت                      ى م سفر عل ّضل ال ه الرئاسية او ف وط في مطار غزة بطائرت ة  قراره الهب ففي معزل عن      . ن طواف

سيادة   زة ولل ار غ ا لمط ا او ال يعطيه ي ان يعطيه رئيس االميرآ يختار ال ي س ضافة الت ة الم القيم
.الفلسطينية، ما شهدناه حتى اآلن من تحضيرات آاف للتعبير عن حجم االنقالب الذهني الحاصل

ذا التحول الرمزي، وال حتى     قطعًا ال مثيل لمثل ه    ! شوارع غزة تزدان باالعالم االميرآية    :  تصوروا 
دما  . ١٩٧٤في زيارة سابقة الحد اسالف آلينتون، ريتشارد نيكسون، الى مصر وسوريا في ايار               فعن

ا بقي من رئاسته                   اذ م ذ النق د وقتئ تقالته              (جاء نيكسون، وهو يجاه ة اشهر من اس ل ثالث ك قب ان ذل آ
ام الو             )المهينة سالم االميرآي اته ى معارضي ال ى         ، آان يسهل عل سعي ال سها بال ات المتحدة ورئي الي

رب         ان ح سادات اب ور ال ع ان سينجر م ري آي ه هن ا فعل ًا لم ة، تتويج ة العربي سار المواجه وير م تح
.تشرين

از بنجاح               .  ال شيء من هذا القبيل مع آلينتون        دما اجت ته، بع اذ رئاس ى انق اوًال ألنه ليس في حاجة ال
ذ زمن      .فضيحة مونيكا غايت بخالف نيكسون ووترغيت      ة اسقط من ة العربي  وثانيًا ألن خيار المواجه

ى تحويره        ك، فال حاجة ال ا يمكن        . بعيد، وتحديدًا منذ زيارة نيكسون تل ك، آل م ى العكس من ذل عل
غ     . اتهام آلينتون به هو محاولته انتشال طرف عربي من الغرق الذي تريده له اسرائيل              م تبل بالطبع، ل

ة               االرادة االميرآية في انقاذ ال     اء المرحل د انته ة عن حكم الذاتي الفلسطيني حد التأييد العلني لتحوله دول
ا    رام مواقفه دة عن احت ات المتح ك بتخلف الوالي لو، ناهي اق اوس ي اتف ا ف ة المنصوص عليه االنتقالي

ا    ) والمعبر عنها في عدد من قرارات االمم المتحدة خالل نصف القرن المنصرم           (المبدئية   سواء في م
وق االسرائيلي االستراتيجي                        يتعلق بال  ستمر للتف دعم الم ى ال نتحدث عن ال ودة، حت قدس او بحق الع

.على القوى العربية مجتمعة
سطيني                 اال ان تمسك واشنطن بوضعية الحليف االستراتيجي الدائم السرائيل، وهو ما يعيه اي طفل فل

الم            شر االع ه ن ر عن ذي يعب زي ال دل الرم م التب ن حج ف م ي، ال يخف زة   وعرب ي غ ة ف االميرآي
ات المتحدة            ين الوالي ات ب ة العالق ة، هي طبيع الفلسطينية، وان يكون يطرح جديًا مسألة في غاية الدق

ا                 . واسرائيل ين اميرآ منذ عقود، يقوم تباين جوهري بين الساسة العرب حول تحديد طبيعة التحالف ب
سيير  " اللوبي الصهيوني " المتحدة يعمد دومًا الى اتهام       من يسعى الى مهادنة الواليات    . والصهيونية بت

ة           رائيل رأس حرب ى ان اس صر عل ة، ي ساري النفح ر، ي اب آخ ل خط ا ظ ة، فيم سياسة االميرآي ال
ين        ة ب ة البريطاني صهيونية اداة االمبريالي ت ال دما آان ط بع شرق االوس ي ال ة ف ة االميرآي االمبريالي

.سيطيتان بدليل ما يحصل اآلنبالتأآيد، النظريتان تب. الحربين
ة             ات المتحدة تخلت عن منطق الهيمن وبي االسرائيلي ضعف وال هي الوالي ا   ( فال الل ى م لننظر ال

ل              ). يحصل في العراق   سطيني آمي لذلك، ال بد من العودة الى الفتح المفاهيمي الذي قام به الباحث الفل
، تستمد مقوماتها من"ن التحالفابعد م"منصور عندما تحدث في آتاب مرجع عن عالقة هي 
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ا هو                   الرغبة االميرآية في الهيمنة ومن وجود لوبي صهيوني في واشنطن، ولكنها تستند ايضًا، في م
ن    ة م ى مجموع ية، ال سياسة والديبلوماس ن ال ق م يم"اعم ى  " الق سيطًا، ال ل تب شترآة، او لنق الم

ذ االنتفاضة ومع تحو     . واحدة" حضارية"نظرة ى ضيوف     لكن ما حصل من سطينيين ال ين الفل ل المثقف
ا                            ى م صهيونية، ادى عل اة ال ر من دع ل بكثي درجات اق ة، وان ب زة االميرآي دائمين على شبكات التلف

ا،               . يبدو الى خلخلة لهذه النظرة المشترآة      وب افريقي ى غرار مناضلي جن سطينيون، عل اذ عرف الفل
وازاة     . االميرآية" مسلم القي"ولكن بصعوبات اآبر، آيف ُيدخلون قضيتهم في     ًا لم ًا طبع ذا آافي ليس ه

 االسرائيلية، وهما التعاون االستراتيجي     -االميرآية  " ما بعد التحالف  "العاملين الميكانيكيين في عالقة     
السالم االميرآي آما مارسته     ... لكنه جدير على االقل بأن يخفف من حدة       . وضغط اللوبي الصهيوني  
  .١٩٧٤الواليات المتحدة منذ عام 
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