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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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االفتتاحية

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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مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل 
ومستقبلها

جواد احلمد*

عملية التحّول في التطبيع مع إسرائيل كظاهرة جديدة

في  السياسي  املشهد  على  مستجدة  ظاهرة  ذاتها  بحد  العملية  هذه  تشكّل 
املنطقة، ورغم التسريب املستمر منذ سنوات عن عالقات سرية ولقاءات ومشاركات 
العملية  أن  غير  الدول،  هذه  في  إسرائيليني  وفنانني  ورياضيني  لقيادات  علنية 
املتكاملة قد بدأت بإعالن املبادئ في واشنطن بني كل من اإلمارات وإسرائيل برعاية 
أميركية في 13 آب )أغسطس( 2020 وبتوقيعه بينهما، مع انضمام البحرين كذلك 

15 أيلول )سبتمبر(. يوم الثالثاء 
ولذلك، من املهم فهم ومناقشة دوافع هذه األطراف التي أعلنتها والتي لم تعلنها 

وفق رؤية هذا التحليل.

الدوافع العربية 
أعلنت كل من اإلمارات والبحرين والسودان عن جزء من دوافعها التي تقف خلف 
هذا التسارع واحلماسة بتوقيع اتفاقات وتنفيذ عمليات التطبيع غير املسبوق من 
إسرائيل،  مع  واألردن  مثل مصر  وقّعت معاهدات سالم  التي  عربية، حتى  دولة  أي 
ناهيك عن أنه ال يشابه أي تطبيع الستئناف عالقات عربية- عربية قُطعت سابقاً 
حسب التاريخ السياسي العربي، وكما قال أحدهم: من املفهوم االنتقال من حالة 
احلرب مع أي عدو )إن وجدت( إلى حالة السالم، لكن ليس من املفهوم االنتقال من 

حالة العداء الديني والسياسي واملقاطعة إلى حالة العشق واحلب.
ومن أهّم ما أعلنته هذه الدول:

- رغبتها في تعزيز األمن واالستقرار في املنطقة، وتعزيز موقعها وتنافسيتها فيها.

- مواجهة التحديات اإلستراتيجية، وحماية املصالح الوطنية.

- املساهمة في تعزيز األمن واالستقرار في املنطقة، مبا يحقق السالم الدائم.

األوسط، وحتقيق تطلعات شعوبها  الشرق  الشامل في منطقة  السالم  - حتقيق 
دياناتهم. مبختلف  والنماء  واالزدهار  واالستقرار  باألمن 

واملساعدة على  دوالر،  60 مليار  تبلغ  التي  ديونها  السودان من  اجملال إلعفاء  - فتح 
الدولي،  اجملتمع  في  إلدماجه  اجملال  وفتح  السيادية،  حصانته  السودان  استعادة 
واالستفادة من االستثمارات اإلقليمية والدولية والتكنولوجية، واملساعدة في بناء 

الوطنية. املؤسسات 

* مدير مركز دراسات الشرق األوسط - عمان
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احلماسة  هذه  وراء  تقف  كانت  أخرى  ودوافع  عوامل  ثّمة  أن  التحليل  هذا  ويعتقد 
وأهمها: إسرائيل،  مع  العالقات  تطبيع  في  املوزون  وال  املسبوق  غير  واالندفاع 

- االستجابة للضغوط األميركية واخلوف من غضبة إدارة الرئيس ترمب التي حتتاج 
إلى إجنازات سياسية في احلملة االنتخابية.

األميركية  السياسة  مع  احلكومات  هذه  سياسات  تناسق  تأكيد  في  الرغبة   -
لها. املعادي  اخلط  في  تقف  ال  وأنها  إسرائيل،  مع  العالقة  بخصوص 

عنه  يقال  مما  اخلليج  حكومات  حلماية  إسرائيلي  أميركي  غطاء  لتوفير  السعي   -
إسرائيل. وعلى  عليها  مشتركاً  خطراً  باعتباره  اإليراني  اخلطر 

- استثمار التحالف اإلقليمي مع إسرائيل ملواجهة تنامي القوة والنفوذ التركيني 
املنطقة. في 

- تطوير دور هذه الدول في املنطقة في ظّل تنامي دور قوى إقليمية وعربية أخرى 
لها على حساب  األميركي  الدعم  أن تضمن  فأرادت  املكانة،  تزاحمها  رمبا  صاعدة 

اآلخرين.

- السعي للتماهي مع املصالح االقتصادية للنخبة احلاكمة ومجتمع رجال األعمال 
اإلسرائيلي واألميركي.

- التخّلص من مسؤوليتها جتاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد االحتالل 
محلّياً وإقليمّياً وعربّياً ودولّياً، وكذلك على صعيد الدعمني املالي أو السياسي.

الدوافع اإلسرائيلية 

وإنهاء  العرب  مع  السالم  صناعة  في  الفلسطيني  العامل  عقدة  من  التخلص   -
إسرائيل. مع  العربية  العالقات  في  الفلسطيني  الشق  وعزل  العربية  املبادرة 

اتفاقات  تسهم  لم  والتي  املنطقة،  في  إسرائيل  منها  تعاني  التي  العزلة  كسر 
منها. بالتخفيف  واألردن  مصر  من  كل  مع  السالم 

أو  - االنتقال من عالقات السالم مقابل األرض إلى عالقات السالم مقابل السالم، 
من السالم السياسي بثمنه الالزم إلى السالم االقتصادي والسياحي الذي يدرّ على 

إسرائيل منافع ومكاسب، ويهّمش الفلسطينيني ومطالبهم.

- إضعاف الدعم ألي حترك فلسطيني عسكري أو شعبي أو سياسي أو قانوني ضّد 
االحتالل اإلسرائيلي من قبل الشعب الفلسطيني، بالتحييد التاّم لعدد من الدول 

العربية.

وإفقادهم  الفلسطينيني  الدول للضغط على  بهذه  إسرائيل  - استخدام عالقات 
األمل بتحقيق أهدافهم وطموحهم، والتحّول نحو القبول باألمر الواقع اإلسرائيلي، 
مبا فيه ضّم القدس للسيادة اإلسرائيلية وإعالنها عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل.
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- تعزيز حتالفات إسرائيل ضّد إيران وسياساتها الطامحة في اإلقليم، بوصفها عدوّاً 
مشتركاً لها ولهذه الدول حسب تقديرها.

واعتبار هذا  املوحد من مفهوم السالم الشامل،  العربي وموقفه  العالم  - اختراق 
التطبيع مدخالً جديداً الختراق آسيا وأفريقيا والعالم اإلسالمي مبا يحقق محاصرة 

القضية الفلسطينية وإفقادها أهميتها العربية والدولية.

اخلليجية  االستثمارات  عبر  بها  مير  التي  األزمات  من  اإلسرائيلي  االقتصاد  إنقاذ   -
في إسرائيل من جهة، واستثمارات إسرائيل في السودان ومن ثم أفريقيا من جهة 

أخرى.
اليمني  لصالح  ترمب  عهد  في  احلاكم  األميركي  اليمني  توجهات  استثمار   -
األميركية. االنتخابات  في  األوضاع  حتّول  قبل  إسرائيل  في  احلاكم  اإلسرائيلي 

النفوذ  تقاوم  التي  األفريقية  القارة  إلى  آمن  عبور  كبوابة  السودان  استخدام 
فيها. اإلسرائيلي 

الدوافع األميركية 

- دعم احلظوظ االنتخابية للرئيس ترمب في االنتخابات األميركية 2020.

املتحدة  الواليات  في  الصهيوني  املسيحي  اليمني  وأيديولوجيات  نظريات  - خدمة 
بحقّ إسرائيل الطبيعي في الوجود، وبعدم اعتبار احلقوق الفلسطينية في أي جزء 

من األرض.

- عزل املوقف الفلسطيني والضغط عليه ليستسلم للمفاوضات وفق »صفقة 
القرن« التي أعلن عنها الرئيس ترمب.

حتالفات  بتشكيل  عليها  والضغط  إيران  لعزل  األميركية  اإلستراتيجية  دعم   -
مثالً. وإسرائيل  خليجية  دول  بني  كما  احليوي،  محيطها  في  إقليمية 

- إنهاء احلالتني اإلسالمية والقومية في بنية السياسة السودانية املمانعة نسبياً، 
والطبقية  احلاكمة  النخبة  ومصالح  الشخصية  اخلاصة  املصالح  ثقافة  وبناء   -
لتتساوق مع السياسات األميركية في الشرق األوسط، واستثمار ثروات السودان 

واإلسرائيلية. األميركية  الشركات  الطبيعية من قبل 

أهم مالمح ظاهرة التطبيع وإشكاالتها 
لهذه العملية التطبيعية املندفعة بحماسة مالمح أساسية أهمها أنها متّت بعيداً 
عن املوقف العربي املوحد ومبخالفة لقرارات جامعة الدول العربية والقمم العربية 
السابقة، وأنها تُرسم من قبل فريق أميركي متصهني ملصلحة إسرائيل بالكامل، 
وأنها تتسارع في التنفيذ لبنودها اخملتلفة بطريقة دراماتيكية متثل انهياراً لناطحات 
سحاب وتبعثرها في الهواء، وأنها تتم بعيداً عن أي اعتبار للحقوق الفلسطينية أو 
املوقف الفلسطيني، بل إنها لم تتناول املصالح واحلقوق الفلسطينية إال بكلمات 

غير ذات معنى.
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ولها كذلك مجموعة من اإلشكاالت، وأهمها انقسام املوقف العربي، وعزل املوقف 
الفلسطيني وإضعافه، وإفقاد القضية الفلسطينية الدعَم اخلليجي السياسي 
واإلعالمي التقليدي، وإحداث شرخ سياسي جديد بني دول مجلس التعاون اخلليجي، 
تقّدم وعوداً مغّلفة مبكاسب  وهو إسرائيل، فيما  أساساً  واحداً  وأنها تخدم طرفاً 
اقتصادية وسياسية وأمنية لألطراف األخرى، وأنها تسمح بتشكيل تواجد أمني 
وعسكري واقتصادي خطير في خاصرة العالم العربي وفي محيطه احليوي أفريقياً، 
إسرائيل،  بالتحالف ضّدهما مع  وتركيا  إيران  العرب مع كل من  توتّر عالقات  كما 

وتوفر إلسرائيل منصة جتسسية على شواطئ اخلليج في مواجهة إيران.

التداعيات على األمن العربي والقضية الفلسطينية

تخلق عملية التطبيع اجلارية مع إسرائيل مجموعة من اإلشكاالت لألمن العربي 
وللعالقات العربية- العربية وللقضية الفلسطينية في وقت واحد على الصعيد 
كما  والفكري،  والثقافي  والقانوني  والسياسي  والدبلوماسي  واالقتصادي  األمني 
أنها تقضي متاماً على املبادرة العربية للسالم. ومن أهم هذه التداعيات على األمن 

العربي:

على الصعيد السياسي: يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التعنت اإلسرائيلي جتاه شروط 
التسوية، وأن تساعد على مزيد من حتييد القضية الفلسطينية كمحدد للعالقات 
العربية- اإلسرائيلية، وأن تدفع النظام العربي إلى مزيد من االنقسامات واالنهيارات 
بصورة أكبر مما هي عليه اآلن. إضافة إلى تنامي إشكالية حتديد العدو أو الصديق أو 
اخلصم واملنافس في اخلالفات العربية سياسّياً وفكريّاً وثقافّياً، وفقدان دول الثقل 
)العراق، سوريا،  اإلستراتيجي  ودورها  السياسي  وثقلها  ملركزها  العربي  السياسي 
واليمني  اإلسرائيلي  اليمني  مع  متحالفة  أخرى  دول  وحلول  السعودية...(،  مصر، 
األميركي مكانها، وكذلك إفقاد اجلانب الفلسطيني القدرة على التأثير في مواقف 
دول العالم بسبب افتقاره لألدوات واملصالح التي ميكن تقدميها، فيما كانت العالقة 
التصويتي  العربي  املوقف  تتبنى  دولة  ألي  مكسباً  اإلسالمية  والدول  العرب  مع 

وتعترف بالدولة الفلسطينية.

على الصعيد األمني والعسكري: تؤشر التحوالت اجلارية بشكل واضح إلى أن دوالً 
الوطني،  أمنها  على  األكبر  اخلطر  إسرائيل،  وليس  إيران،  في  ترى  أصبحت  عربية 
ومن ثَّم باتت مستعدة للتحالف العسكري مع إسرائيل، ما يشكّل انقالباً كامالً 
للمعادالت العسكرية واألمنية واإلستراتيجية في املنطقة، خاصة أن إيران ستجد 
والدول  إيران  بني  التوتر  لزيادة  اجملال  يفتح  ما  لها،  كبيراً  استفزازاً  اخلطوة  في هذه 

العربية.

النظام  على  تداعيات  اجلارية  للتحوالت  تكون  أن  يتوقع  االقتصادي:  الصعيد  على 
االقتصادي العربي ككل، وعلى االقتصاد اخلليجي بصفة خاصة، ألن قدرة االقتصاد 
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الدول املطّبعة أكبر بكثير من قدرة  اقتصاد  اإلسرائيلي على اختراق بنى وهياكل 
تنامي  وألّن  اإلسرائيلي،  االقتصاد  وهياكل  بنى  اختراق  على  الدول  هذه  اقتصاد 
العالقات االقتصادية بني إسرائيل وهذه الدول ميكن أن يشكّل عقبة أو يضع املزيد 

العربي. العالم  االقتصادي في  التكامل  أمام عملية  العراقيل  من 

على الصعيد الثقافي والفكري واأليديولوجي: ميكن للتحوالت اجلارية أن تؤثر تأثيراً 
سلبّياً كبيراً على النسق الَعَقائدي للنظام العربي، وقد تضرب فكرة العروبة في 
الصميم وتؤدي إلى تهميشها، خاصة مع ما هّيأته عملية التطبيع هذه من بيئة 
للترويج اإلعالمي ألفكار تناقض األفكار العروبية التي سادت في املنطقة ألكثر من 
سبعني عاماً، خصوصاً فيما يتعلق باعتبار القضية الفلسطينية )أي إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطني( قضية عربية مركزية حتظى باألولوية في السياسة العربية، 
ناهيك عن مخاطر التحول الثقافي والفكري جتاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، 
مبا في ذلك التحول مبفهوم العدو واحلليف لدى البعض، لتنتقل إسرائيل احملتلة إلى 

دولة صديقة وحليفة، وإيران من دولة جارة إلى عدو أساسي.

تكرار جتارب سابقة فاشلة في حتقيق األمن وحّل القضية الفلسطينية خالل 42 
عاماً

على صعيد تاريخ ومكونات الصراع وجتارب حّله بالتسوية السياسية والتطبيع مع 
إسرائيل، فقد مرت الدول العربية بعّدة مراحل في هذه احملاولة، وأهمها:

وإسرائيل  مصر  بني  منفردة  سالم  معاهدة  إلى  والتوصل  ديفيد  كامب  مفاوضات 
عام 1978، التي فشلت حتى في إعادة السيادة الكاملة ملصر على سيناء، ناهيك 
عن تخّطيها القضية الفلسطينية. ورغم القيام بعملية تطبيع كانت أحكم من 
اجلارية اليوم، غير أن اجلانب اإلسرائيلي أمعن في تهديد األمن العربي وانتهاك احلقوق 
الفلسطينية ورفض االنصياع لنداء السالم والتسوية حتى هذه اللحظة، ولم جتِن 
مصر من ذلك شيئاً، ال تقدماً اقتصاديّاً وال دوراً سياسّياً إقليمّياً أفضل من السابق.

األردنية  الثنائية  املفاوضات  ثم   ،1991 عام  مدريد  مؤمتر  في  السالم  مفاوضات 
والفلسطينية واللبنانية والسورية مع إسرائيل، إلى جانب مفاوضات متعددة دولية 
حول الالجئني واملياه والعالقات اإلقليمية واألمن اإلقليمي، ورغم كل هذه اإلغراءات 
التي أكسبت إسرائيل وضعاً سياسّياً ودبلوماسّياً أفضل، غير أنها ضغطت لفتح 
أوسلو  باتفاق  يعرف  ما  إلى  أفضى  سرّي  إسرائيلي  فلسطيني-  تفاوض  مسار 
من  الفلسطيني  للشعب  األساسية  احلقوق  جميع  تعليق  فيه  ومت   ،1993 عام 
الدولة والعودة واحلدود واملياه والقدس.. إلخ، وفي الوقت نفسه، زادت إسرائيل من 
االستيطان واالنتهاكات والسيطرة على القدس واملقدسات واالغتياالت واالعتقاالت 
العشوائية التعسفية وهدم البيوت، ورفضت بدء املفاوضات النهائية املقررة عام 
1999، وفي عام 2002، قام جيش االحتالل اإلسرائيلي بتدمير مؤسسات السلطة 
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تعقد  لم  اليوم،  وحتى  االتفاق،  هذا  على  بناء  نشأت  التي  الفلسطينية  الوطنية 
أي مفاوضات جّدية إلنهاء االحتالل )بعد مرور 27 عاماً(، وليس هذا فحسب، بل إن 
إسرائيل لم تطّبق أكثر من 13% مما ينبغي أن تقوم به رغم قيام اجلانب الفلسطيني 

بتطبيق أكثر من 87% من املطلوب منه في هذا االتفاق.

مفاوضات السالم األردنية- اإلسرائيلية التي أفضت إلى معاهدة وادي عربة للسالم 
عام 1994، والتي مت توقيعها بسرعة غير متزنة واحتجاجاً على توقيع الفلسطينيني 
األردني في  الدور  1993، ورغم ذلك، استمرت إسرائيل في جتاهل  اتفاق أوسلو عام 
نهائي  حّل  إلى  التوصل  في  املماطلة  في  واستمرت  وانتهاكه،  املقدسة  األماكن 
ولم  األردن،  ضّد  وعسكرية  أمنية  اختراقات  بعّدة  قامت  كما  فلسطني،  الحتالل 
تسمح لألردن مبمارسة االستيراد والتصدير مع الضفة الغربية إال بشروط معقدة 
نهر  شرق  بأن  فيها  وهّددت  إال  فرصة  تترك  لم  أنها  كما  جّداً،  متواضعة  وبأرقام 
األردن، أي األردن، جزء من وعد بلفور إلسرائيل بأشكال مختلفة، وهي حتاول التهديد 

باإلخالل باألمن األردني بأشكال ال نهاية لها.

إذاً، تشير هذه التجربة بدقة ومبئات األمثلة، وملدة 42 عاماً، إلى فشل قدرة العالقات 
العربية اجلديدة لهذه الدول أن تنهض باقتصادها أو بدورها في املنطقة أو باحملافظة 
للقضية  تقّدم  لن  أنها  عن  ناهيك  غيرهما،  أو  تركيا  أو  إيران  ضّد  أمنها  على 
الذي  والقيمي  األخالقي  الُبعد  تخسر  ستجعلها  بل  مكاسب،  أي  الفلسطينية 
انتهكته هذه الدول بخصوص حشد الدول األعضاء في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
لتأييد احلق الفلسطيني وإدانة اعتداء إسرائيل على القدس واألراضي احملتلة وعلى 
الشعب الفلسطيني، مع األخذ باالعتبار أن الوزن اجليوسياسي واجليوإستراتيجي 
لهذه الدول أقل بكثير من كل من األردن ومصر والسلطة الفلسطينية في معيارية 
ليس  املال  ألن  املستمر،  واإلقليمي  الدولي  والدور  واألميركية  اإلسرائيلية  املصالح 
كافياً أبداً كمعيار في هذا املضمار كما يعرف اخلبراء، ولننظر إلى جتربة كل من إيران 

والعراق )حتت حكم صدام حسني(، الغنّيتني بالنفط أكثر من هذه الدول.

االستنتاج 

بني  التطبيع  عملية  في  املستجّدة  الظاهرة  هذه  أن  التحليل  هذا  خالصة 
املسارين  وعن  للصراع  الطبيعي  السياق  عن  منبّتة  جتري  وإسرائيل  عربية  دول 
والفلسطينية،  العربية  والتضحيات  بالدماء  املؤسسني  واإلستراتيجي  التاريخي 
األخطار  ولتنامي  ودولّياً،  إقليمّياً  إسرائيل  وعزل  رفض  لتنامي  معاكسة  وتأتي 
من  كل  نفوذ  تنامي  ومن  الفلسطينية  املقاومة  من  إسرائيل  على  اإلستراتيجية 
الرؤية  وإيران واجملموعة اإلسالمية عموماً، ولذلك، فهي تتم في ظل ضعف  تركيا 
التي تقف خلف احلماسة لهذه العملية من األطراف العربية، وحتاول تهميش اجلانب 
الفلسطينية  القضية  وإفقاد  اإلسرائيلية  العربية-  العالقات  في  الفلسطيني 
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الورقَة العربية، وتعطي فرصة أكبر لسيادة الرؤية اإلسرائيلية القائمة على مبدأ 
الفلسطينية-  واملفاوضات  العربية  املبادرة  أساس  بدل  السالم«  مقابل  »السالم 
اإلسرائيلية القائمة على مبدأ »األرض مقابل السالم«، ما يجعلها مدخالً لتصفية 
القضية جذرياً، وإللغاء املبادرة العربية، وبالتالي إفقاد العرب أي رؤية سياسية متفق 
عليها، وإغالق األفق السياسي حلّل القضية أمام الشعب الفلسطيني، األمر الذي 
للتعامل مع متغيرات هذه  املتعددة  بفتح خياراته  الفلسطيني  للشعب  يسمح 
الظاهرة التي تستهدفه أساساً، واالستعداد لتحمل أثمان هذه اخليارات ونتائجها 
لتحقيق حقوقه املشروعة وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولته املستقلة على 
أرضه وعودة الالجئني، خاصة أن تسخني االشتباك الفلسطيني مع إسرائيل كان 
األردن  اتفاقات السالم مع  التطبيع حتى في ظل  ملنع جناح عمليات  تاريخّياً  سبباً 
ومصر، ما يعطي الشعب الفلسطيني مبختلف قواه السياسية واالجتماعية خياراً 

وفاعالً. وممكناً  متاحاً  إستراتيجياً 

وكما يطرح اإلستراتيجيون، فإن حركة التطبيع اجلارية اليوم ليست حركة تاريخية 
باجتاهاته  يسير  أن  من  التاريخ  ملنع  قوية  اعتراضية  حركة  هي  بل  إستراتيجية، 
الطبيعية التي سّطرتها صفحاته خالل العقود املاضية، حيث إن إسرائيل، ورغم 
ما متلك من قوة ونفوذ واتفاقات سالم، بقيت وستبقى تعيش في عقلية »الغيتو« 

وباحمليط اإلستراتيجي. باملستقبل  باألمان  الثقة  والرعب وعدم 
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