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االفتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــالن ع ــدأ اإلع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــني دول عربيــة وإســرائيل. اإلمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين األول )أكتوب

جــاءت االنتخابــات األميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى املرشــح اجلمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح احلــزب الدميقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار األساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة األميركي ــة واخلارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات املتح ــحب الوالي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة األميركي ــة اخلارجي ــي السياس ف
األميركيــة مــن العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، ســواء اجلماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق باملن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينّياً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل االتفــاق النــووي اإليران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض االستســالم علــى الفلســطينيني، مت الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل، وإغــالق 
ــاعدات  ــف املس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيني، مبــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيني )األون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيني وإقناعه ــاعدات للفلس ــف املس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي املوضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــالق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــالً، يعلــن فري
األميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل املســاعدات األميركيــة قــد ال تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــني التــي أقرهــا الكونغــرس األميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة لألس ــات املالي ــف اخملصص ــل وق ــطينيني مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور مل ــادة األم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيني مــن الضغــط األميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة إلدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل حل ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــالل واالس االحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أّن إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب متامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيني، إال أّن مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــالًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــني.  الالجئ

ــاه  ــي االجت ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إّن اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة حل ــئ بالنس اخلاط
ــذا  ــي ه ــطينّياً ف ــط فلس ــادة الضب ــاوالت إع ــإّن مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا املل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض املل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة األحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاّصــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبّياً،  ــر نس ــاالت أقص ــاب، مبق ــن الكُت ــاد م ــن املعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، ومت اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات املوق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح اجمل ــادة، إلفس ــة املعت ــواب اجملل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيني وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــالل. أس ــن االحت م
ــر،  ــرب، واجلزائ ــودان، واملغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطني ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي حتليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب املتابعــات، فــإّن مســألة تغيــر مســارات األحــداث 
وحتوالتهــا احلــادة كان أساســّياً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع اخملططــات اإلســرائيلية األميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
االنتخابــات األميركيــة ومعانيهــا للشــرق األوســط، وفلســطني، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعالته ــات التطبي ــرائيلية التفاقي ــية اإلس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــني مكون ــة االســتقطاب والتجــاذب احلــاد ب مــع هــذا احلــدث فــي ظــل حال
نظــام احلكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة إلحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
واملراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم جتربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعالق ــلح الفلس املس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ اإلرهــاب الصهيونــي قبــل احتــالل العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أّم ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطني.
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يف مخاطر التطبيع العربي )اخلليجي(: 
أربع هشاشات

خالد احلروب*

* استاذ الدراسات الشرق أوسطية واإلعالمية يف جامعة نورث ويسترن ـ الدوحة

ثمــة زوايــا عديــدة باإلمــكان النظــر مــن خاللهــا حملاولــة فهــم اندفاعــة التطبيع 
اخلليجــي مــع إســرائيل وحتليلهــا والتفكيــر فيمــا ميكــن عملــه ملقاومة مــا ينتج 
عنهــا. تتأمــل هــذه األســطر إحــدى هــذه الزوايــا، ومــن خاللهــا تركز الضــوء على 
مــا ميكــن وصفــه بـ»الهشاشــات العربيــة األربــع املُمهــدة للتطبيــع«، بأمــل أن 
تســاهم فــي تعميــق فهمنــا للمشــهد، وبالتالــي اجتــراح األدوات والسياســات 

الفعالــة ملواجهــة اخلــراب والتخريــب املرافــق لهــذا التطبيــع.

والهشاشــات املقصــودة هنــا هــي: هشاشــة غيــاب احلريــة، والهشاشــة 
املســوغ  وهشاشــة  الدميوغرافيــة،  والهشاشــة  والثقافيــة،  األيديولوجيــة 
اإلقليمــي. ليســت هــذه الهشاشــات حصريــة، إذ قــد تُضــاف إليهــا هشاشــات 
ــاوت  ــة بتف ــات العربي ــدول واجملتمع ــى ال ــق عل ــا تنطب ــا أنه ــة، كم ــرى مهم أخ
فــي الدرجــة والعمــق أو االتســاع. بعضهــا، مثــالً، يبــرز بوضــوح فــي دول اخلليــج 
العربــي أكثــر مــن غيرهــا، وبعضهــا اآلخــر يتشــابه ويتقــارب تأثيــره فــي معظــم 
الــدول العربيــة ورمبــا غيرهــا. واملهــم هنــا هــو االنتبــاه إلــى آليــة اشــتغال هــذه 
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــية واالجتماعي ــة السياس ــى التحتي ــي البن ــات ف الهشاش
الــدول املُندرجــة فــي التطبيــع، وبالتالــي اســتكناه كيفيــة مواجهتهــا وأخذهــا 

ــك.  ــة والتفكي ــتراتيجيات املواجه ــي إس ــبان ف ــي احلس ف

تتجمــع الهشاشــات بعضهــا مــع بعــض وتقــدم عــدداً مــن اجملتمعــات واألنظمة 
العربيــة فريســة ســهلة لالختــراق مــن قبــل أيديولوجيــة صهيونيــة ويهوديــة 
صلبــة ومتماســكة ولهــا أهــداف واضحــة، متمثلــة فــي املشــروع الصهيونــي 
الشــرق أوســطي الثالثــي الــذي يقــول إن ازدهــار املنطقــة مرهــون بتحالــف بــني 

العقــل اإلســرائيلي، واملــال اخلليجــي، واأليــدي العاملــة العربيــة الرخيصــة. 

أوالً: هشاشة غياب احلرية

معظــم البلــدان واجملتمعــات العربيــة تعيــش حتــت وطــأة اســتبدادات سياســية 
متنوعــة الدرجــة، وتغيــب فيهــا احلريــات اخملتلفــة، وعلــى رأســها احلريــة 
السياســية وحريــة التعبيــر عــن الــرأي. هــذا يعنــي أن الشــعوب العربيــة التــي 
تعيــش فــي دول قمعيــة تقــرر التطبيــع مــع إســرائيل، لــن تســتطيع أن تعبــر 
ــع  ــذا التطبي ــه ه ــي وج ــو ف ــي تعل ــوات الت ــه األص ــارض، وتواج ــا املُع ــن رأيه ع

ــوت. ــم الص ــوري وكت ــال الف االعتق
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ــي  ــتبداد العرب ــوء االس ــني نش ــة ب ــة وطفيلي ــة عضوي ــاك عالق ــاً، هن تاريخّي
وقيــام املشــروع الصهيونــي منــذ عهــد االســتعمار البريطانــي فــي فلســطني، 
ــي.  ــتبداد العرب ــتقواء االس ــذر واس ــع جت ــدت م ــة وتوط ــذه العالق ــتمرت ه واس
جــزء كبيــر مــن األنظمــة التســلطية اخلائفــة مــن شــعوبها والفاقــدة لشــرعية 
داخليــة بحثــت دومــاً، وال تــزال، عــن حليــف خارجــي يعــزز مــن ســيطرتها، ومــن 
متكنهــا مــن بلدانهــا وشــعوبها وثــروات أوطانهــا. وجــزء آخــر مــن تلــك األنظمــة 
وظــف فلســطني و»املعركــة مــع العــدو« مــن أجــل تخليــق شــرعية للحكــم 
ــم وإدامتــه. فــي كل احلــاالت، كانــت الضحيــة املباشــرة لهــذا االســتبداد  القائ
ــا  ــن إرادته ــر ع ــي التعبي ــا ف ــا وحريته ــها ومصاحله ــعوب نفس ــه الش بتنويعات
ــرارات  ــك الق ــي ذل ــا ف ــا، مب ــا وثرواته ــتقبل بلده ــر ومس ــأن حاض ــتقلة بش املس

ــع مــع إســرائيل.  ــل التطبي ــرى والتوجهــات اإلســتراتيجية مث الكب

فــي ذات الوقــت، ظــل اخلــوف مــن حريــة الشــعوب العربيــة هاجســاً صهيونّيــاً 
وإســرائيلّياً دائمــاً، ألن التعامــل مــع أنظمــة فرديــة ُمســتبدة هــو األســهل فعــالً 
ــتبداد  ــب االس ــك، لع ــى ذل ــاً. عل ــرائيلّياً أو أميركّي ــواء إس ــاً، س ــوب دوم واملطل
ــة  ــعوب العربي ــزل الش ــرائيل، وع ــن إس ــي ألم ــي واحلام ــز الواق ــي احلاج العرب
ــي.  ــرار السياس ــي الق ــر ف ــراع والتأثي ــي الص ــاً ف ــراط عملّي ــن االنخ ــا ع وإرادته
ــذي  ــي ال ــع العرب ــالل الربي ــداه خ ــرائيلي م ــق اإلس ــغ القل ــبب، بل ــذا الس له
حمــل معــه احتمــاالت انفــالت الشــعوب نحــو حريتهــا، وإلنهــاء احتــكار قــرار 
ــت  ــدة. وتنفس ــتبدة وفاس ــب مس ــل نخ ــن قب ــرى م ــر الكب ــة واملصائ السياس
ــى  ــتبداد إل ــاد االس ــي وع ــع العرب ــر الربي ــا تعث ــق عندم ــة وعم ــرائيل براح إس
العواصــم العربيــة، بشــكل أكثــر تســلطاً وقمعيــة. مــا نســتنتجه مــن 
هشاشــة احلريــة وفــي ضــوء اندفاعــة التطبيــع اخلليجيــة احلاليــة هــو التأكيــد 
علــى أن إســرائيل ال تســتطيع أن تعتــاش إال علــى االســتبداد العربــي وأنظمتــه 

ــه.  ــوي مع ــف العض ــلطية والتحال التس

لذلــك، وفــي املواجهــة اإلســتراتيجية طويلــة املــدى مــع املشــروع الصهيونــي، 
علــى الفلســطينيني أن يقفــوا بــكل قواهــم مــع مشــروع احلريــة والدميقراطيــة 
فــي املنطقــة العربيــة ولــكل الشــعوب العربيــة، ألن هــذا املشــروع هــو الــذي 
يحــرر إرادة الشــعوب، ويتركهــا لتختــار مواقفهــا مــن دون قمــع األنظمــة 

ــدة.  ــات املتح ــرائيل والوالي ــع إس ــاً م ــة موضوعّي ــتبدة املتحالف املُس

ثانياً: الهشاشة األيديولوجية والثقافية

ــاً، وتأمــل واقــع األجيــال  ــاً ومتثالتــه عربّي فــي عصــر مــا بعــد األيديولوجيــا عاملّي
ــارب  ــي جت ــرط ف ــم تنخ ــال ل ــذه األجي ــظ أن ه ــة، نلح ــة احلالي ــابة العربي الش
أيديولوجيــة صلبــة، تعمــق مــن الفكــر والفهــم وتعــزز روح الرفــض واجملابهــة. 
اجليــل الشــاب اليــوم ممــزق بــني ضغــوط إيجــاد فــرص عمــل فــي بلــدان تعانــي 

يف مخاطر التطبيع العربي )اخلليجي(: أربع هشاشات
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ــتهالكية  ــاة االس ــات احلي ــل، وضغوط ــوي متواص ــف بني ــن ضع ــا م اقتصاداته
ــل  ــي ظ ــات، ف ــب األولوي ــم وقل ــات القي ــويه منظوم ــى تش ــت عل ــي عمل الت
ــم الظواهــر االســتهالكية  ــغ التســطيح. وتتفاق ضــخ إعالمــي وســينمائي بال
ــى ســطح  ــة، خاصــة فــي اخلليــج، حيــث تصعــد إل هــذه فــي اجملتمعــات الثري
ــي  ــر ف ــم مت ــة، ول ــا القيمي ــي بوصلته ــتتة ف ــبابية مش ــة ش ــات طبق اجملتمع
ــو  ــي ه ــا األساس ــات، وهمه ــراد واجلماع ــر األف ــة تصه ــية عميق ــارب سياس جت
املنصــب والثــراء. إضافــة إلــى ذلــك، وفــي الســياق اخلليجــي، لــم متــر معظــم 
ــات  ــي أيديولوجي ــل ف ــراط الطوي ــل االنخ ــي مراح ــعوبها ف ــج وش ــدان اخللي بل
ــية،  ــة، واملاركس ــة العربي ــل القومي ــرى مث ــا الكب ــة إزاء القضاي ــة وصلب عميق
واإلســالم السياســي. هــذه األيديولوجيــات الصلبــة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي 
الكثيــر مــن القضايــا وإلــى درجــة االقتتــال، كمــا أنهــا عانــت مــن الكثيــر مــن 
ــة  ــة قضي ــة وأهمي ــى أولوي ــّياً عل ــاً وسياس ــت نظريّ ــا اتفق ــالالت، لكنه االخت
فلســطني. وأنتجــت ثقافــة وإعالمــاً ووجدانــاً شــعبّياً عميقــاً ال يُهــادن فــي هــذه 
ــه  ــار مــا أنتجت ــت آث ــدت وجتــذرت فيهــا. وبقي ــي ول املســألة فــي اجملتمعــات الت
ــدة،  ــة عدي ــة وديني ــة وإعالمي ــب ثقافي ــي جوان ــة ف ــذا متمثل ــا ه ــى يومن حت
وصاغــت اخلطابــات التــي تســيدت مجتمعاتهــا فــي هــذا الشــأن. هنــاك 
ــي،  ــد املاركس ــى الصعي ــال، فعل ــة احل ــج بطبيع ــي اخللي ــة ف ــتثناءات مهم اس
بــرزت مثــالً ثــورة ظفــار فــي الســتينيات وبعــض امتداداتهــا فــي اخلليــج، وثمــة 
اســتثناءات ُمقــدرة أخــرى قوميــة عربيــة متمثلــة فــي حضــور التيــار القومــي 
العربــي فــي الكويــت والبحريــن فــي مراحــل تاريخيــة معينــة، لكــن الشــرائح 
األعــرض مــن اجملتمعــات ظلــت بعيــدة عــن تأثيــر هــذه االســتثناءات. أمــا علــى 
مســتوى اإلســالم السياســي، فــإن النســخة التــي ســادت املنطقــة اخلليجيــة 
ــة  ــن املتفق ــة، لك ــه اخملتلف ــي بتنويعات ــلفي- الوهاب ــالم الس ــخة اإلس ــي نس ه
فــي تياراتهــا الرئيســية علــى مركزيــة مســألة طاعــة ولــي األمــر، وهــي املســألة 
ــون ويفســرون كل املواقــف  ــي ينظــر لهــا علمــاء الســالطني ويؤول ــة الت املركزي
ــه  ــا تقــوم ب ــررون بهــا كل م ــي، ويب السياســية لألنظمــة مــن منظورهــا الدين

ــرة.  ــواهد كثي ــهد ش ــا تش ــة، كم األنظم

فــي ظــل غيــاب تلــك األبعــاد األيديولوجيــة الرافضــة، ومــع الرفــاه والثــروة اللتني 
ــات  ــإن اجملتمع ــي، ف ــرن املاض ــبعينيات الق ــذ س ــة من ــرة النفطي ــا الوف جلبتهم
اخلليجيــة ســرعان مــا وقعــت فريســة النمــط االســتهالكي فــي احليــاة، الــذي 
ــة  ــة االقتصادي ــب العومل ــذي صاح ــي ال ــي والدعائ ــار اإلعالم ــع االنفج ــم م تفاق
ــدت  ــد وج ــها، فق ــة نفس ــا األنظم ــى اآلن. أم ــعينيات إل ــذ التس ــة من واإلعالمي
ــكل  ــا ب ــم به ــة والتحك ــروة النفطي ــى الث ــاظ عل ــة احلف ــام مهم ــها أم نفس
ــط  ــاد من ــاً، واعتم ــدة خارجّي ــات املتح ــع الوالي ــف م ــا التحال ــائل، وأهمه الوس
الدولــة الريعيــة داخلّيــاً، الــذي مبوجبــه يحظــى املواطــن بامتيــازات ومنــح كبيــرة 
ــه  ــي قدرت ــذرى بالتال ــاتها، وتت ــة وسياس ــع للدول ــقٍّ وتاب ــرد متل ــى مج ــه إل حتول
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ــاً-  ــرورة كلّي ــس بالض ــاً -ولي ــر جزئّي ــا يفس ــو م ــة، وه ــض واملعارض ــى الرف عل
ــع.  ــى التطبي الســكوت الشــعبي فــي اخلليــج عل

ــر واألردن  ــع مص ــرائيلي م ــع اإلس ــني التطبي ــة ب ــير املقارن ــك، تش ــوء ذل ــي ض ف
مــن ناحيــة والتطبيــع مــع اإلمــارات مــن ناحيــة أخــرى، إلــى أن عمــق الصالبــة 
األيديولوجيــة والثقافيــة الشــعبية والنخبويــة واإلعالميــة فــي احلالتــني املصرية 
واألردنيــة، حشــرت التطبيــع فــي احليــز الرســمي واألمنــي الضيــق. بينمــا فــي 
احلالــة اإلماراتيــة وإلــى درجــة أقــل البحرينيــة، جنــد اندفاعــة تطبيعيــة هائلــة 
تقودهــا الدولــة، لكــن ال تلقــى أيــة جــدران صلبــة داخلّيــاً للوقــوف فــي وجههــا، 
ــب  ــة واإلرث الغائ ــة األيديولوجي ــى الهشاش ــود إل ــك يع ــير ذل ــن تفس ــزء م وج
والفعــال لألفــكار الكبــرى، باإلضافــة إلــى تســّيد »النمــط االســتهالكي 

ــة. ــة بديل ــبه أيديولوجي ــاة كش ــي احلي ــري« ف والتفاخ

ثالثاً: الهشاشة الدميوغرافية 

تبــرز هــذه الهشاشــة بوضــوح فــي بعــض دول اخلليــج، خاصــة الصغيــرة منهــا 
مثــل اإلمــارات، وقطــر، والبحريــن والكويــت. فــي البلدين األولــني، تبلغ نســبة عدد 
الســكان للوافديــن واألجانــب فــي حــدود الـ10%.وهــي تعكــس خلــالً دميوغرافّيــاً 
ــاً فــي  ــراء اخلليجيــني خطــراً إســتراتيجّياً حقيقّي ــني واخلب ــر مــن احمللل ــراه كثي ي
بنيــة هــذه البلــدان، خاصــة فــي ظــل غيــاب حلــول حقيقيــة بعيــدة املــدى لــه. 
فــي احلالــة اإلماراتيــة علــى وجــه التحديــد، ولكونهــا األكثــر اندفاعــاً للتطبيــع 
ــي العشــرة  ــي حوال ــغ تعــداد الســكان اإلجمال »الدافــئ« ومتعــدد اجملــاالت، يبل
ماليــني، منهــم مليــون إماراتــي أو أكثــر قليــالً. يُضــاف إلــى هــؤالء، مــن ضمــن 
الوافديــن العــرب واألجانــب، نصــف مليــون غربــي تقريبــاً )بريطانــي، وأميركــي، 
وأوروبــي، وكنــدي... إلــخ(، ومعظــم هــؤالء يشــتغلون فــي مناصــب إداريــة وتقنية 
ُعليــا، وهنــاك أيضــاً مليونــان ونصــف املليــون هنــدي، ومليــون ونصــف املليــون 
باكســتاني، وثالثــة أربــاع املليــون بنغالــي. إذا ركزنــا علــى اإلماراتيــني مــن زاويــة 
ــة  ــب التركيب ــد، وحس ــي البل ــن ف ــني املوجودي ــرة مالي ــى إدارة العش ــدرة عل الق
الســكانية التــي تغلــب عليهــا ســمة الشــباب، فلنــا أن نقــول إن نصــف مليــون 
تقريبــاً مــن اإلماراتيــني هــم حتــت ســن العشــرين، وبالتالــي خــارج معادلــة اإلدارة 
والقيــادة. يتبقــى نصــف مليــون آخــر هــم فــي ســن ميكــن االعتمــاد عليهــم فــي 
اإلدارة العامــة ملــوارد البلــد واقتصــاده وسياســته. مــن النصــف مليــون املتبقــي، 
ينبغــي حســم مــا بــني الثلــث إلــى النصــف تقريبــاً، وهــي فئــة النســاء غيــر 
العامــالت، مبــا فــي ذلــك األمهــات وربــات البيــوت والكبيــرات فــي الســن، ُمضافــاً 
إليهــن ربــع الرجــال الذيــن يقعــون فــي فئــة كبــار العمــر أو املتقاعديــن وغيــر 
العاملــني. يقــود ذلــك إلــى نتيجــة مفادهــا أن املتبقــي مــن اإلماراتيــني املنــوط 
بهــم مهمــة اإلدارة العامــة للبلــد ومواجهــة حتدياتــه ال يتجــاوز الربع مليــون. من 
هــؤالء نســبة عاليــة فــي اجليــش واألمــن العــام والســلك الدبلوماســي املتواجــد 
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خــارج البــالد، وهــؤالء قــد يصــل عددهــم إلــى خمســني ألفــاً فــي احلــد األدنــى. 
ويعنــي ذلــك أن هنــاك مــا يُقــارب املئتــي ألــف هــم مــن يبقــى إلدارة دفــة البــالد 
ــتثمار  ــة واالس ــم والصح ــاد والتعلي ــة واالقتص ــات السياس ــي قطاع ــاً ف مدنّي
وســوى ذلــك، هــذا بفــرض أن هــؤالء ميتــازون بكفــاءة إداريــة عاليــة وفعالــة. ومتثل 
ــارات.  ــي اإلم ــكان ف ــوع الس ــن مجم ــن2% م ــل م ــة أق ــريحة الرقيق ــذه الش ه
تشــير هــذه التقديــرات الســريعة والتقريبيــة إلــى عمــق األزمــة الســكانية فــي 
اإلمــارات، وهــي ذاتهــا تقريبــاً تنطبــق علــى دولــة قطــر، وبدرجــات أفضــل نســبّياً 
ــن.  ــى املواطنــني فــي البلدي ــن إل ــت، تبعــاً لنســب الوافدي ــن والكوي فــي البحري
يقــود ذلــك إلــى تأمــالت عديــدة ورمبــا موســعة ليــس هــذا مكانهــا، لكــن يكفــي 
مقارنــة أعــداد الغربيــني، النصــف مليــون، باملئتــي ألــف إماراتــي الفاعلــني إداريـّـاً. 

وفــي ضــوء ذلــك، ومــع التطبيــع الدافــئ مــع إســرائيل وفتــح احلــدود والتســرع 
فــي تســهيل اســتقبال االســتثمار اإلســرائيلي واملســتثمرين اإلســرائيليني، لنــا 
ــة  ــة واإلداري ــة الدميوغرافي ــك التركيب ــي تل ــاذ ف ــرعة النف ــل س ــع ونتخي أن نتوق
الهشــة. يُضــاف إلــى العنصــر اإلســرائيلي املتوقــع توقعــات بقــدوم الكثيــر مــن 
الغربيــني الذيــن يحملــون جــوازات ســفر غربيــة إســرائيلية مزدوجــة، أو الغربيــني 
ــة  ــة والديني ــية واالقتصادي ــة السياس ــم البيئ ــوف تغريه ــن س ــود الذي اليه
اجلديــدة فــي اإلمــارات. لــم يحــدث هــذا فــي حالتــي التطبيــع الســابقتني بــني 
ــائلها  ــكل وس ــرائيل ب ــكان إس ــن بإم ــم يك ــث ل ــر واألردن، حي ــرائيل ومص إس
اختــراق البنيــة الســكانية للبلديــن، بســبب ضخامــة عــدد الســكان فــي حالــة 

مصــر، والتماســك الدميوغرافــي فــي احلالتــني. 

ورمبــا يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســة ملــآالت التطبيــع فــي اإلمــارات واخلليــج 
ــدم  ــن، وع ــن الوافدي ــطينية م ــة والفلس ــة العربي ــى الكتل ــاظ عل ــي احلف ف
ــدد.  ــن اجل ــح الوافدي ــا لصال ــالء مواقعه ــدم إخ ــدان، وع ــذه البل ــن ه ــربها م تس

رابعاً: هشاشة املسوغ اإلقليمي )عملية احلرب(

الســياق اإلقليمــي العريض الــذي اندفع فــي إطاره التطبيــع اإلماراتــي والبحريني، 
ــاً أخــرى مثــل ُعمــان والســعودية، هــو ســياق حشــد  ــد أن يجــر إليــه بلدان ويري
هــذه البلــدان مــع إســرائيل ضمــن حلــف واحــد ضــد »اخلطــر اإليرانــي«. تطــور 
العمــل علــى هــذا اخلطــر وتضخيمــه واملبالغــة فيــه بهــدف إخافــة دول اخلليــج 
ــص  ــنة 2003 والتخل ــراق س ــرب الع ــد ح ــرائيلي بع ــن اإلس ــى احلض ــا إل ودفعه
مــن قوتــه العســكرية، ومــا نتــج عنــه مــن بســط للنفــوذ اإليرانــي فــي العــراق 
ثــم تاليــاً فــي املنطقــة. ترافــق تزايــد ذلــك النفــوذ مــع أمريــن: األول هــو امللــف 
النــووي اإليرانــي وانتقالــه إلــى موقــع متقــدم علــى األجنــدة اإلقليميــة، والثانــي 
هــو ترهــات اخلطــاب اإليرانــي الــذي أشــعله الرئيــس اإليرانــي الســابق أحمــدي 
ــر  ــرة »اخلط ــرائيلي لفك ــف اإلس ــزز التوظي ــا ع ــرائيل، مب ــادة إس ــول إب ــاد ح جن

يف مخاطر التطبيع العربي )اخلليجي(: أربع هشاشات

22



ملف العدد

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
خ

اإليرانــي«. وقــد تصاعــدت الهيمنــة اإليرانيــة فــي املشــرق بشــكل متســارع مــع 
الربيــع العربــي وتدخــل إيــران فــي ســوريا ثــم اليمــن، مبــا عــزز نظريــة »التهديــد 
اإليرانــي« الــذي مت تصويــره علــى شــكل »خطر وجــودي« علــى إســرائيل وعلى دول 
اخلليــج وخاصــة الســعودية واإلمــارات والبحريــن. وميكــن القــول إن هــذا التهديــد 
واســتثماره حتــول إلــى »عمليــة حــرب« تزعــم إســرائيل مــن خاللهــا أنهــا القــوة 
الوحيــدة التــي توقــف إيــران، وســوف تقــود حربــاً عليهــا. »العمليــة« أو فــي هــذه 
الســيروة هــي املســألة املهمــة التــي مــن خاللهــا يتــم حصــد ثمــار ومنجــزات 
عديــدة، بينمــا »احلــرب« نفســها لــم تكــن عملّيــاً علــى األجنــدة اإلســرائيلية وال 
حتــى اإليرانيــة. مُتاثــل »عمليــة احلــرب« هــذه مــا رأينــاه فــي »عمليــة الســالم« 
التــي اســتمرت فيهــا العمليــة، لكــن الســالم لــم يتحقــق ولــم يكــن أصــالً هــو 
املقصــود. خــالل »عمليــة« الســالم، أجنــزت إســرائيل أهدافــاً كبيــرة وعديــدة، مــن 
ضمنهــا إعــادة تأهيــل صورتهــا عاملّيــاً وبنــاء عالقــات دبلوماســية مــع عشــرات 
الــدول، مبــا فيهــا دول كانــت مــن املناصريــن التقليديــني لفلســطني )مثــل الهنــد 
ــد  ــطينيني قي ــع الفلس ــالم م ــوى أن الس ــدة( بدع ــة عدي ــني ودول أفريقي والص
احلــدوث. وعلــى نفــس املنــوال، فــإن عمليــة احلــرب املزعومــة ضــد إيــران حققــت 
إلســرائيل اختراقــات كبيــرة فــي الوضــع العربــي، مبســوغ أن إســرائيل تقــف مــع 
دول عربيــة فــي نفــس املعســكر ضــد إيــران، وأن إســرائيل ســوف حتــارب، أو هــي 

مــن تســتطيع أن حتــارب، إيــران. 

بطبيعــة احلــال، يعــرف اجلميــع أن إســرائيل لــن حتــارب عــن اآلخريــن، وأن 
اســتخدامها لـ»اخلطــر اإليرانــي« يأتــي فــي ســياق التوظيــف اإلقليمــي ومتهيــد 
األرض الختراقــات أخــرى فــي اجلســد العربــي. كمــا أن األنظمــة اخلليجيــة 
نفســها تعــرف علــى األغلــب أن هــذا هــو جوهــر السياســة اإلســرائيلية، ومــع 
ــة احلــرب« لتنفتــح  ــة »عملي ــك، فــإن هــذه األنظمــة تســتخدم نفــس نظري ذل
علــى إســرائيل، ولتحقــق مــا تظــن أنهــا أهــداف خاصــة بهــا. وعلــى رأس هــذه 
األهــداف، فــي حالــة اإلمــارات، احلصــول علــى أســلحة أميركيــة متقدمــة، مثــل 
الطائــرة املقاتلــة F35، وتعزيــز مــا تظنهــا الريــادة اإلقليميــة لهــا فــي املنطقــة، 
ــى  ــة إل ــنطن، إضاف ــع واش ــف م ــي التحال ــدم ف ــع متق ــى موق ــاظ عل واحلف
اعتبــارات إســتراتيجية أكبــر لهــا عالقــة بالنفــوذ الصينــي التجــاري فــي احمليــط 
ــئ  ــا موان ــا فيه ــتراتيجية، مب ــئ اإلس ــول املوان ــة ح ــة الصامت ــدي، واملعرك الهن

ــا.   ــتان وغيره ــي الباكس ــوادر ف ــال وق ــن والصوم اليم
ميثــل املســوغ اإلقليمــي، أي »عمليــة احلــرب«، ورغــم هشاشــته اجلوهريــة، واحــداً 
مــن أكبــر التحديــات فــي مواجهــة التطبيــع اخلليجــي، ألنــه ينقــل اخلطــاب إلــى 
ــذه  ــل ه ــاب مبث ــزال خط ــران، وإن ــة إزاء إي ــودي« خاص ــد الوج ــتويات »التهدي مس
ــكات  ــى إس ــال إل ــة احل ــدف بطبيع ــويغي يه ــاش التس ــب النق ــي قل ــأة ف الوط
املعارضــني، وجلــم أي مقاومــة شــعبية داخليــة أو خارجيــة، لكنــه يظــل بحاجــة 

إلــى مواجهــة وتفكيــك عميقــني وضروريــني.

يف مخاطر التطبيع العربي )اخلليجي(: أربع هشاشات
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