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االفتتاحية
افتتاحية
التطبيع وما بعد ترامب ..إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟
قبيــل نهايــة عهــد إدارة الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب ،بــدأ اإلعــان عــن
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــن دول عربيــة وإســرائيل .اإلمــارات فــي 13
آب (أغســطس)  ،2020والبحريــن فــي  11أيلــول (ســبتمبر) ،ثــم الســودان فــي 23
تشــرين األول (أكتوبــر).
جــاءت االنتخابــات األميركيــة يــوم  3تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،التــي فــاز فيهــا
مرشــح احلــزب الدميقراطــي جوزيــف بايــدن علــى املرشــح اجلمهــوري (ترامــب).
ولعــل الشــعار األساســي فــي حملــة بايــدن هــو إعــادة ضبــط ()resetting
وإعــادة تــوازن ( ،)rebalancingوإنقــاذ ( .)rescuingمــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار
مــا فعلــه ســلفه فــي السياســات الداخليــة واخلارجيــة األميركيــة.
فــي السياســة اخلارجيــة األميركيــة ،قــام ترامــب بســحب الواليــات املتحــدة
األميركيــة مــن العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ،ســواء اجلماعيــة
التــي تتعلــق باملنــاخ ،والتجــارة ،والصحــة ،أو مــا يتعلــق باتفاقيــات محــددة،
ـطينياً ،ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة
مثــل االتفــاق النــووي اإليرانــي .وفلسـ
ّ
القضيــة الفلســطينية ،وفــرض االستســام علــى الفلســطينيني ،مت الضغــط
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل ،وإغــاق
مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي واشــنطن ،ووقــف املســاعدات
للفلســطينيني ،مبــا يشــمل الســلطة الفلســطينية ،والشــعب الفلســطيني
ومستشــفياته ،ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (األونــروا)،
وإقنــاع دول غربيــة وعربيــة بوقــف املســاعدات للفلســطينيني وإقناعهــم أو
الضغــط عليهــم لتوقيــع اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائيل.
لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي املوضــوع
الفلســطيني تامــة ،فمث ـاً ،يعلــن فريــق بايــدن أنّــه لــن يتــم إغــاق الســفارة
األميركيــة فــي القــدس ،وهنــاك أمــور مثــل املســاعدات األميركيــة قــد ال تعــود
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــن التــي أقرهــا الكونغــرس األميركــي ،وتفــرض
شــروطا ً علــى الفلســطينيني مثــل وقــف اخملصصــات املاليــة لألســرى وأســر
الشــهداء.
قــد تقلــل عمليــة إعــادة األمــور ملــا قبــل عهــد ترامــب ،شــعور ومعانــاة
الفلســطينيني مــن الضغــط األميركــي ،لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف
الفلســطيني ،فالعــودة إلدارة الصــراع ،ومنــع عقــاب إســرائيل علــى مواصلــة
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االحتــال واالســتيطان وعلــى عــدم التوصــل حلــل سياســي بالتأكيــد وضــع
يضــر بالشــعب الفلســطيني وقضيتــه .بقــدر مــا أ ّن إعــادة الضبــط مهمــة
للفلســطينيني ،إال أ ّن مــا يريدونــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب متام ـاً ،نحــو حــل
القضيــة الفلســطينية حـا ًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية ،وعــودة
الالجئــن.
إ ّن اتفاقيــات التطبيــع نــوع مــن تغييــر قواعــد اللعبــة ،لكــن فــي االجتــاه
اخلاطــئ بالنســبة حلــل القضيــة الفلســطينية ،وعلــى عكــس مــا يحتاجــه
فلســطينيا ً فــي هــذا
الفلســطينيون .لذلــك ،فــإ ّن محــاوالت إعــادة الضبــط
ّ
امللــف تقتضــي تقليــص الضــرر فــي هــذا امللــف.
بســبب طبيعــة األحــداث التــي شــهدتها القضيــة الفلســطينية ،منــذ يــوم
خاص ـا ً مــن «شــؤون فلســطينية»،
 13آب (أغســطس) الفائــت ،كان هــذا عــددا ً ّ
نســبياً،
شــارك فيــه عــدد أكبــر مــن املعتــاد مــن الكُتــاب ،مبقــاالت أقصــر
ّ
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا ،اتســمت بعمــق التحليــل ،ومت اختصــار بعــض
أبــواب اجمللــة املعتــادة ،إلفســاح اجملــال للتعمــق فــي تطــورات املوقــف العربــي
مــن االحتــال .أســهم  15كاتبــا ً وكاتبــة فلســطينيني وعــرب يقيمــون الــى
جانــب فلســطني فــي مصــر ،وقطــر ،والكويــت ،والســودان ،واملغــرب ،واجلزائــر،
وماليزيــا ،فــي حتليــل موضــوع التطبيــع ،والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة
الفلســطينية والعربيــة ،مــن هــذه الزاويــة.
ولكــن حتــى فــي بــاب املتابعــات ،فــإ ّن مســألة تغيــر مســارات األحــداث
ـياً ،فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا
وحتوالتهــا احلــادة كان أساسـ ّ
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
اســتجابة النخبــة السياســية اإلســرائيلية التفاقيــات التطبيــع وتفاعالتهــا
مــع هــذا احلــدث فــي ظــل حالــة االســتقطاب والتجــاذب احلــاد بــن مكونــات
نظــام احلكــم ،وجــاء فــي هــذا البــاب أيض ـا ً متابعــة إلحــدى ظواهــر التطبيــع
الرقمــي الطارئــة.
ضــم العــدد مراجعــات عــدد مــن الكتــب التــي غلــب عليهــا نهــج التأريــخ
واملراجعــة ،مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية ،وتقييم جتربــة الكفاح
املســلح الفلســطيني ،والعالقــات العربيــة اليهوديــة فــي الزمــن العثمانــي،
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ اإلرهــاب الصهيونــي قبــل احتــال العــام ،1948
أمــا الصــورة القلميــة ،فتناولــت ســيرة الشــاعر الراحــل
وموضوعــات أخــرىّ .
هــارون هاشــم رشــيد ،أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطني.
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التطبيع بنسخته اجلديدة!...
أكرم عطا اهلل

*

كان هذا العام الفتا ً ومفاجئا ً إلى حد كبير على صعيد العالقات العربية مع
إسرائيل ،فمن الطبيعي أن تشهد هذه العالقات قدرا ً أكبر من التوتر مع حكم
اليمني الذي تنكّر للحقوق الفلسطينية والعربية ،وأدار ظهره حملاوالت التسوية،
وخصوصا ً بعد أن توقف السقف العربي في العالقات معها منذ سبعة عشر عاما ً
عند حدود املبادرة العربية ،وهي اجلزرة التي قدمها العرب كإغراء إلسرائيل في ظل
تآكل العصا ،وكان أن ردت عليها إسرائيل ردها املعروف ،الذي شكل صفعة لكل
الدول العربية فرادى أو مجتمعة.
عربيا ً
حدث العكس مبا يخالف توقعات املنطق السياسي ،ولكنه ال يخالف واقعا ً
ّ
كان يتآكل ،وتتآكل معه عوامل قوة هذه الدول على االستمرار واالستقرار ،أو باألحرى
شعور بعض منها باحلاجة الشديدة لعوامل تساعدها على االستمرار في ظل
غياب الدميقراطية وخيار الشعب باختيار نظمه السياسية ،وهذا جزء من العبث
اإلسرائيلي في املنطقة منذ أن بدأ ما عرف بالربيع العربي الذي سمح إلسرائيل،
حتت تهديد العروش العربية ،أن تساهم في تضخيم هذا التهديد إلى احلد الذي
تصبح فيه واحدا ً من مالذات البعض ،وهذا ما حصل.
وفي مؤمتر هرتسيليا الثالث عشر عام  ،2013الذي ينعقد سنويّاً ،حتت عنوان «ميزان
املناعة واألمن القومي» ،كانت إحدى أخطر توصياته وأشدها وضوحا ً تقول« :على
إسرائيل أن تشكل محورا ً
سنيا ً في املنطقة مقابل محور الشر الشيعي الذي
ّ
تقوده إيران» ،فقد ضخمت إسرائيل خطر طهران على الدول العربية ،لتجد نفسها،
وهي األكثر تضررا ً من محورها ،تخيف دوال ً أخرى ،لتجعل بينها وبني تل أبيب قاسما ً
مشتركاً.
ال ميكن تسمية ما حدث من تقارب أو انزياح البعض العربي جتاه إسرائيل باتفاقيات
سالم ،فالسالم هو نهاية للحرب حني تكون املدافع قد سكتت وعادت الطائرات إلى
مرابضها ،ولكن الدول التي وقعت اتفاقيات التطبيع ،وهو التسمية األقرب للواقع
السياسي مع إسرائيل ،هي دول بعيدة وال تدخل في مجال التهديد اإلسرائيلي،
لكن ميكن القول إن هذه الدول كانت تقيم ،حسب اعتراف الكثير من قادة إسرائيل،
عالقات سرية مع تل أبيب ،وشاءت في حلظة ما إشهار هذه العالقات.
* كاتب فلسطيني ـ غزة
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قبيل اللقاء األول بني رئيس وزراء إسرائيل والرئيس األميركي املنتخب في اخلامس
عشر من شباط (فبراير)  ،2017أي بعد دخول والية ترامب أقل من شهر ،وهذا كان
الفتاً ،حيث ال يعقد الرئيس األميركي وال يتحرك في امللفات اخلارجية قبل الربيع،
ولكن الالفت مسألتان :أن يلتقي نتنياهو كأول زعيم خارجي ،وهذا له مدلوالته
السياسية واهتمامات الرئيس خالل واليته ،واملسألة الثانية أنه كان بهذه السرعة،
على عكس التقاليد األميركية ،وقبله ،كان نتنياهو يجتمع مع مستشاريه ليضع
جدول املطالب من الرئيس األميركي ،والغريب أن خالصة نصائح املستشارين كانت
أال يركز على القدس ،وأال يطالب باالعتراف ،ألنها بكل الظروف حتت السيطرة
اإلسرائيلية ،ولكن عليه أن يطلب من الرئيس األميركي ،إضافة للموضوع اإليراني،
أن «يضغط على الدول العربية التي تقيم عالقات سرية مع إسرائيل لتشهر هذه
العالقات وحتولها إلى عالقات علنية».
استثمر الرئيس األميركي في ذلك ،وال نعتقد مبا فرضه من تخويف على الدول
العربية أنه استثمر كثيرا ً من اجلهد للطلب من تلك الدول إعالن عالقاتها مع تل
أبيب ،لذا ،فإن احلديث عن إرادة عربية جتسدت ورأت أن مصاحلها تقتضي ذلك ،هو
نوع من التحايل على واقع كان يتبدى مع التغول األميركي واالستقواء على الدول
بتعال جسده الرئيس األميركي في أكثر من خطاب وأكثر
العربية والتعاطي معها
ٍ
من مناسبة ،باعتبار هذه الدول غير قادرة على حماية نفسها ،وعليها أن تدفع أو
تسمع الكالم.
لم تكن اتفاقيات التطبيع منعزلة عن سياق واقع عربي كانت تزداد فجوة القوة
والثقة والعلم والتكنولوجيا واالستقرار بينه وبني العالم ،وجاء «ربيع العرب»
ليكشف حجم الهشاشة ويقضي على حلم وحدة العرب الذي كان يوما ً ما،
وانتهى اإلجماع العربي حني بدأت دول عربية تصارع دوال ً عربية ،وبعضها يستقوي
بالغريب على األخ الشقيق «كما حدث في ليبيا وسوريا» ،وتراجعت املفاهيم
القومية لصالح القطرية أو مصالح الدولة الواحدة واستقرارها ،ووسط هذا املناخ،
تسرب من يريد التسرب بحجة مصلحة الدولة ،وهذا أتاح لدول عربية أن تخرج عن
اإلجماع باجتاه معاكس متاما ً لإلجماع.
وثبت اإلجماع العربي عند مقولة األرض مقابل السالم ،ولسخرية التاريخ ،هي
مقولة إسرائيلية اكتشفها مؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون ،أو سقطت في
يده كتفاحة نيوتن ،أثناء حروب عام  48بني العرب وإسرائيل ،عندما دخلت القوات
اإلسرائيلية منطقة رأس محمد في سيناء ،فهرع امللك «حسب تعبير بن غوريون»
إلى السفير البريطاني ليرجوه أن تسحب إسرائيل قواتها قبل أن ينتشر اخلبر
وينكشف األمر ،فاكتشف بن غوريون أن العرب يخشون من الفضيحة ،لتولد للتو
مقولته «إذا أرادوا أن ننسحب ،نقايضهم بالسالم»« ،األرض مقابل السالم» ،وهي
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تتعارض متاما ً مع منطق الزعيم القومي جمال عبد الناصر والءات اخلرطوم الثالث
«ال تفاوض وال صلح وال اعتراف» ،ومقولته التاريخية «ما أخذ بالقوة ال يسترد إال
بالقوة» .تآكلت هذه املقوالت مبكراً ،أو منذ التسعينيات ،حني ذهب العرب في حرب
 73إلى احلرب والقوة ،واستخدموا أقصى إمكانياتهم ،ثم اآلن تتقدم دول عربية
لتهدم نظرية األرض مقابل السالم ،والتي باألساس تبناها العرب في حلظة ضعف أو
حلظات ضعف ،متددت على مساحة نصف القرن األخير وأكثر ،أي منذ قيام إسرائيل
قبل أكثر من سبعة عقود.
قبل قرن وربع القرن ،كان ثيودور هيرتسل األب الروحي للحركة الصهيونية وواضع
أسسها منذ ثمانينيات القرن قبل املاضي أثناء محاكمة «درايفوس الشهيرة» ،كان
يكتب كتابه األهم «الدولة اليهودية» ،وهو الكتاب الذي هندس فيه هذه الدولة
التي ستقام بعد أكثر من خمسة عقود على الكتاب ،وكان الفتا ً أن يضع ثالث
مراحل لهذه الدولة :مرحلة ما قبل الدولة ،وهي مرحلة الهجرة وتأسيس التجمعات
الزراعية وحتويل اليهودي من مضارِب في أسواق أوروبا إلى عامل في األرض ،واملرحلة
الثانية مرحلة إقامة الدولة ،وأما املرحلة الثالثة ،فهي مرحلة حتويل هذه الدولة إلى
دولة طبيعية في املنطقة.
بعد أن متكنت إسرائيل من تشكيل دولة قوية ،ليس فقط عسكريّاً ،فاجليش هو
النتيجة النهائية لدولة تتداول السلطة باالنتخاب وحتترم القانون وتهتم بالصحة
والتعليم واجملتمع والعلم؛ يبدو أن كل ذلك فتح شهيتها لالنتقال للمرحلة الثالثة،
وهي التطبيع ،الذي يتخذ مع الدول املطيعة «حديثاً» شكال ً مختلفا ً عن الدول
التي أقامت عالقات سالم مع إسرائيل ،ولالختالف وجهان :األول أن تلك الدول مثل
مصر واألردن أقامت عالقات رسمية ،ولكن شعوب تلك الدول لم تندفع باجتاه قبول
إسرائيل كدولة طبيعية ،وليس كما شعوب الدول التي طبعت هذا العام ،وهذا
يتضح على وسائل التواصل االجتماعي ،رمبا لوجود حياة سياسية وأحزاب في
اجملتمعات املصرية واألردنية ،وهو أيضا ً ما يظهر لدى الشعب السوداني ،الذي أرغم
حتت وطأة الفقر والتجفيف العربي املتعمد ،على الذهاب نحو تل أبيب ،لكن دولتني
مثل اإلمارات والبحرين ،وخللوهما من قوى سياسية وحياة سياسية ،فقد تخففتا
من وطأة االندفاع.
املسألة الثانية واألهم أن مصر واألردن لم تكسرا نظرية األرض مقابل السالم،
وأعطتا شيئا ً مقابل أن تأخذا شيئاً ،ولكن الدول احلديثة لم يكن ما يدفعها نحو
إسرائيل سوى األسباب الثالثة التي ذكرت ،وهي تضخيم اخلوف من إيران والربيع
العربي والضغط األميركي ،كل هذه العوامل تكاملت مع دول ضعيفة لتدفعها
نحو هذا املسار.
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أسوأ ما حدث أن التطبيع حدث في عهد أكثر حكومات إسرائيل تطرفاً ،حيث اليمني
القومي والديني يحكم قبضته على احلكم ،متنكرا ً لكل احلقوق الفلسطينية،
ولم يكن هذا اليمني يستحق هذه املكافأة الكبرى ،بل كان يجب على العرب العمل
على إسقاطه ومحاصرته ،ال فتح املنطقة أمامه ،وبعدها انتظار قوى أقل تطرفاً،
وكذلك ،فإن ما حدث كان أيضا ً مكافأة للرئيس األميركي الذي اعترف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،وأباح االستيطان ،وحاول سحق احلقوق الوطنية ،وتعامل مع
العرب باستعالء شديد ،وأعاد صياغة العالقة األميركية العربية وفقا ً ملفهوم جديد
ووحيد ،وهو االبتزاز دون تفاوض.
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لم يكسر التطبيع اجلديد نظرية األرض مقابل السالم فقط ،بل كسر األصوات
اإلسرائيلية التي كانت تتضاءل في إسرائيل ،وكانت تؤمن بهذه النظرية ،مقابل
اليمني الذي كان يسخر منها ،معتبرا ً أن السالم ميكن أن يتحقق دون إعطاء
الفلسطينيني حقوقهم في األرض ،وهي من دفعت الفلسطينيني نحو اتفاق
أوسلو ،وهو أيضا ً ما جعل نتنياهو يقول بعد توقيع االتفاقيات األخيرة مع اإلمارات
والبحرين إنه «كلما وقعت دول عربية اتفاقيات معنا ،سيعرف الفلسطينيون أنهم
على خطأ» ،وهنا تكمن خطورة االتفاقيات على الوضع الفلسطيني ،فقد انتصر
في إسرائيل التيار االستيطاني املعادي حلل الدولتني .لذا ،ميكن القول إن موجة
التطبيع األخيرة شكلت إضعافا ً للموقف الفلسطيني.
داخليا ً بفعل االنقسام ،وهو الذي أفقد
ومع ضعف املوقف الفلسطيني
ّ
الفلسطينيني قوتهم الناعمة التي كانت متنع العرب من االقتراب من إسرائيل،
يبدو سؤال «ما العمل» وسط تلك األمواج العاتية التي جتتاح املنطقة ويقف
خلفها القرصان األميركي وريث مورجان .وال ميكن القول إن القوة الفلسطينية
وحدها قادرة على مواجهة إسرائيل ،حتى إن توحدت ،وحتى القوة العربية التي
اختبرت نفسها في السلم واحلرب خالل العقود املاضية ،لكن ال ميكن أن نتجاهل
عوامل الوحدة والقوة الفلسطينية ،على تواضعها ،هي حجر الزاوية في املشروع
الوطني الفلسطيني ،وهي ما مينع العرب من االندفاع أكثر نحو إسرائيل!
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