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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

6



العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
خ

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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ــة  ــرائيلي احملتمل ــي اإلسـ ــع العرب ــات التطبي تداعي
ــية الفلســطينية علــى القضـ

أمين يوسف*

أعــادت موجــة التطبيــع األخيــرة بــني دول عربيــة مــن جهــة، وإســرائيل مــن جهة 
ــع  ــني، إذ كان التطبي ــني الطرف ــة ب ــياقات العالق ــتباكات وس ــؤال اش ــرى، س أخ
ــارع  ــتوى الش ــى مس ــعبي عل ــض ش ــاحة رف ــة ومس ــى وصم ــؤدي إل ــاً ي يوم
ــة  ــي الرســمي بحــل القضي ــي، فيمــا ربطهــا املســتوى السياســي العرب العرب
الفلســطينية وفــق محــددات الشــرعية الدوليــة، وهــذا مــا مت تأطيــره في ســياق 
املبــادرة العربيــة التــي أطلقتهــا اململكــة العربيــة الســعودية وتبنتهــا اجلامعــة 

العربيــة فــي قمــة بيــروت عــام 2002. 

ــول  ــى حت ــوم عل ــني، ويق ــاحتني متناقضت ــني مس ــح ب ــع كمصطل ــع التطبي يق
ــم  ــة، ورغ ــر الطبيعي ــزاع غي ــياقات الن ــي س ــارب ف ــول وتق ــى قب ــض إل الرف
شــروطه املوضوعيــة -منطقّيــاً- التــي تبــدأ بحــل النزاعــات وجتفيــف منابعهــا 
واقتــالع مســبباتها، وبعيــداً عــن ضــرورة التكافــؤ والتبــادل فــي املنافــع والتقــارب 
رســمّياً وشــعبّياً، يقــف الســؤال األخالقــي أمــام املوجــة األخيــرة مــن التطبيــع 
التــي شــملت كالًّ مــن اإلمــارات والبحريــن والســودان، وهــي دول ال متتلــك حــدوداً 
ــا شــائكة مــع إســرائيل، قفــزت عــن  وال خطــوط اشــتباك وال نزاعــات وال قضاي
كل التزاماتهــا وفــق قــرارات اجلامعــة العربيــة وروابطهــا اجلامعــة مــع الشــعب 

الفلســطيني احملتــل الــذي مــا زال يناضــل مــن أجــل االســتقالل الوطنــي.

اســتخدم التطبيــع أميركّيــاً وإســرائيلّياً كورقــة للمســاومة السياســية، 
وقدمــت مقاربــة جديــدة وغريبــة تقــوم علــى املنفعــة باجتــاه واحــد، وهــذا مــا 
ــة  ــه إن إســرائيل اســتبدلت مقارب ــوزراء بنيامــني نتنياهــو بقول أعلنــه رئيــس ال
»األرض مقابــل الســالم« التــي أقــرت فــي مرجعيتــي مدريــد 1991 وأوســلو 1993 
مبقاربــة »الســالم مقابــل الســالم« مبــا يخــدم تــل أبيــب مبليــارات إماراتية بشــكل 
أساســي علــى حــد قــول رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي. وهــذا مــا عــزز مــن موقــف 
ــراف  ــهولة االعت ــى بس ــة وأوح ــة اإلحاللي ــرائيلية الكولونيالي ــة اإلس الهجم
اإلقليمــي الشــامل بإســرائيل كجــزء مركــزي مــن املنطقــة وحتالفاتهــا األمنيــة 
ــل  ــاء والفص ــق باإلقص ــك احل ــة متتل ــة يهودي ــة، دول ــية واالقتصادي والسياس

ــة للتصــرف.  ــر القابل العنصــري وانتهــاك احلقــوق الفلســطينية غي

* عضو هيئة حترير مجلة شؤون فلسطينية ، استاذ حل النزاع يف اجلامعة العربية االمريكية - فلسطني 
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ــا،  ــادت إليه ــا وق ــدت له ــات مه ــع مبقدم ــن التطبي ــرة م ــة األخي ــرت املوج تأث
وأهمهــا التحــوالت فــي الهيــاكل االقتصاديــة والسياســية الدوليــة واإلقليميــة 
خــالل العقديــن األخيريــن، إذ رســخت موجــة النيوليبراليــة املتصاعــدة، وعــززت 
االرتبــاط الدولــي املعولــم مــن موقــع إســرائيل الدولــي واإلقليمــي في مســاحات 
امتيازهــا، وأهمهــا التكنولوجيــا املتقدمــة فــي اجملــاالت األمنيــة، والقــدرة علــى 
اإلســهام باحلــروب عــن بعــد، وهــذا مــا شــكل عامــل جــذب وقــوة ناعمــة جذبــت 
ــارات  ــا اإلم ــا، ومنه ــذه التكنولوجي ــن ه ــتفادة م ــني لالس ــن الطامح ــد م العدي
ــن  ــا، ميك ــن هن ــل. م ــع الكام ــل للتطبي ــى وص ــاون حت ــذا التع ــت ه ــي راكم الت
ــة  ــى ثالث ــاء عل ــرة بن ــع األخي ــة التطبي ــاد ملوج ــطيني احل ــض الفلس ــم الرف فه
مرتكــزات رئيســية: األول شــرعنة االحتــالل، والثانــي عــزل احلالــة الفلســطينية 
وســرقة حلفائهــا، والثالــث إســقاط املقاطعــة العربيــة كورقــة ضغــط وقــوة 

ــح الفلســطينيني.  لصال

ــويق  ــرائيلي تس ــوزراء اإلس ــس ال ــاول رئي ــالل، ح ــرعنة االحت ــق بش ــا يتعل فيم
جناحــه بالوصــول التفــاق ســالم مــع اإلمــارات حتديــداً كدليــل علــى »شــيطنة« 
الفلســطينيني إلســرائيل وعــدم أهليــة القيــادة الفلســطينية للعــب دور 
ــاتها  ــدودة، ملمارس ــو مح ــة، ول ــرعية عربي ــرائيل ش ــبت إس ــريك، فاكتس الش
الكولونياليــة، خاصــة أنهــا عاشــت عقــوداً مــن العزلــة اجلغرافيــة والدميوغرافية. 
ولــم مينــع إعــالن اإلمــارات أن هــذا التطبيــع جــاء مقابــل وقــف الضــم، نتنياهــو، 
مــن تفنيــد ذلــك والتأكيــد أن املعادلــة قامــت علــى »الســالم مقابــل الســالم«، 
وهنــا تســعى إســرائيل مــن خــالل هــذا التطبيــع لتجــاوز أزمــة االحتــالل مــن 
خــالل تعميــق شــبكة مصاحلهــا وارتباطاتهــا اإلقليميــة مــن جهــة، والتمركــز 
ــران  ــة إي ــالل مواجه ــن خ ــي، م ــن اإلقليم ــة األم ــي معادل ــي ف ــب أساس كالع
ــادة  ــعى إلع ــب تس ــل أبي ــإن ت ــة، ف ــتجدة، وباحملصل ــات املس ــذه التحالف ــق ه وف
إنتــاج صورتهــا الذهنيــة فــي العقــل العربــي مــن خــالل أدواتهــا الدبلوماســية 

ــة. ــرة والناعم املباش

وهــذا مــا يقــود للمرتكــز الثانــي املتمثــل بعــزل احلالــة الفلســطينية وتصفيــة 
ــد  ــة بالتأكي ــة العربي ــل اجلامع ــك فش ــى ذل ــل عل ــا يدل ــا، وم ــبكة حلفائه ش
علــى املبــادرة العربيــة أو دعــم املوقــف الفلســطيني الرافــض للتطبيــع املنفــرد، 
واالســتقطاب اإلعالمــي والرســمي. وال ينفصــل هــذا الواقــع عــن اجلهــد 
ــن  ــطينية، م ــعبية الفلس ــة الش ــة أدوات املقاوم ــي مبواجه ــرائيلي الدول اإلس
خــالل جتــرمي حركــة املقاطعــة وقوننــة تكميــم معــاداة الســامية فــي الواليــات 

ــة. ــم األوروبي ــن العواص ــد م ــدة والعدي املتح

تداعيات التطبيع العربي اإلسـرائيلي احملتملة على القضـية الفلسطينية
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ــا، تأمــل إســرائيل أن يشــكل اختــراق موجــة التطبيــع األخيــرة، التــي مــن  وهن
ــدار  ــقط اجل ــالث، أن يس ــالءات الث ــة ال ــوم عاصم ــملت اخلرط ــا ش ــت أنه الالف
اإلقليمــي املســاند للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية واملناهــض إلســرائيل 
كدولــة احتــالل إحاللــي، فمــع اتفــاق أوســلو 1993، اســتطاعت تــل أبيــب إقامــة 
ــي  ــة خاصــة فــي الشــرق، الت ــدول املركزي ــات دبلوماســية مــع عشــرات ال عالق
ــل  ــّياً، مث ــاً وسياس ــب اقتصاديّ ــل أبي ــة لت ــريكة مركزي ــا ش ــت بعضه أصبح
الهنــد والصــني وروســيا وفيتنــام وتايلنــد، وهنــا، بقيــت اجلبهــة العربيــة ورقــة 
الضغــط األخيــرة التــي ميكــن اســتخدامها كأداة ضغــط وجــذب لتــل أبيــب مــن 
أجــل اإلقــرار باحلقــوق الفلســطينية بالدولــة واالســتقالل، ومــع اختراق وإســقاط 
ــى  ــون إل ــنادهم، وينتقل ــوط إس ــر خط ــطينيون آخ ــد الفلس ــة، يفق ــذه الورق ه

ــة.  ــر متكافئ ــذات فــي هكــذا مواجهــة غي ــى ال ــاري عل االعتمــاد اإلجب

ــباب  ــة، ألس ــج العربي ــيما دول اخللي ــة، وال س ــدول العربي ــن ال ــد م ــه العدي تتج
داخليــة وخارجيــة مختلفــة، إلــى تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل، وذلــك قبــل 
ــة  ــع العرب ــي وض ــا يعن ــطينية، م ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــى ح ــل إل التوص
أمــام احلصــان فــي مســرح الصــراع مــع دولــة االحتــالل، وهــذا يعنــي فــي بعــض 
مضامينــه وبعــض جتلياتــه خلــق مقاربــة نظريــة جديــدة مفادهــا أن التطبيــع 
واملصاحلــة عناويــن املرحلــة وليســا حــالًّ جذريـّـاً للصــراع فــي ضــوء عــدم التوصل 
إلــى حــل شــامل عبــر جــوالت تفــاوض امتــدت علــى مــدار ســنوات طويلــة. إن 
التطبيــع واملصاحلــات التاريخيــة والتكيــف مــع الروايــة اإلســرائيلية تعنــي أيضــاً 
 Conflict ــراع ــل الص ــى حتوي ــراع Conflict Resolution إل ــل الص ــن ح ــول م التح
Transformation. وتعتقــد هــذه األنظمــة أن التطبيــع مــع إســرائيل يســاعدها 
ــف  ــن موق ــر ع ــض النظ ــنطن، بغ ــن واش ــا م ــا، وتقريبه ــة أمنه ــي حماي ف
ــام  ــرأي الع ــاً أن ال ــع، علم ــذا التطبي ــن ه ــعوبها م ــف ش ــطينيني وموق الفلس

ــراف بإســرائيل.  ــرة االعت ــي مــا زال يرفــض بأغلبيــة كبي العرب

وعلــى أرض الواقــع، تراجــع موقــع القضيــة الفلســطينية علــى ســلم أولويــات 
العمــل العربــي املشــترك فــي ظــل أزمــات اإلقليــم املتشــعبة منــذ عــام 2011 
واشــتعال الثــورات العربيــة ومــا أفرزتــه مــن حــروب أهليــة وأزمــات نــزوح وحتديات 
أمنيــة عابــرة للحــدود، وهــذا مــا أدى إلعــادة إنتــاج األولويــات القطريــة فــي بعض 
الــدول وإعــادة قــراءة حتالفاتهــا، خاصــة مــع وصــول الرئيــس األميركــي دونالــد 
ــط  ــرق األوس ــة بالش ــة مختلف ــن سياس ــرزه م ــا أف ــض وم ــت األبي ــب للبي ترم
ــع  ــن أن التطبي ــوف م ــزز التخ ــا ع ــذا م ــات«، وه ــدة »الصفق ــى قاع ــت عل قام
العربــي مــع إســرائيل ميكــن أن يســهم فــي خلــق تيــار عربــي قــوي يعمــل فــي 
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العلــن، يضــم أصواتــاً وأوســاطاً مــن املثقفــني ورجــال األعمــال، يتبنــى التطبيــع 
ــاف  ــة املط ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي ــا، م ــالم معه ــام الس ــروج ألوه ــرائيل وي ــع إس م
خللــق بلبلــة بــني أوســاط الطبقــة الوســطى فــي الــدول العربيــة ويســهم فــي 
تشــويش مواقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية، ومــن التطبيــع مــع إســرائيل، 
حيــث لوحــظ تداخــل الروايــة الفلســطينية مــع اخلطــوات الرســمية العربيــة 
الداعمــة للتطبيــع بشــكل مقلــق ومــؤذٍ ملســتقبل الصــراع مــع دولــة االحتــالل.

ــس  ــر لي ــكل مباش ــرائيل بش ــع إس ــي م ــع العرب ــس التطبي ــطينّياً، ينعك فلس
ــركات  ــى ح ــا عل ــكالها، وإمن ــكل أش ــطينية ب ــة الفلس ــى املقاوم ــط عل فق
ــق  ــبب التضيي ــطينيني بس ــع الفلس ــي م ــن العرب ــة والتضام ــة العربي املقاوم
ــد مــن األصــوات  ــؤدي إلــى قتــل العدي ــاً، مــا ي ــاً وخارجّي الرســمي عليهــا داخلّي
احلــرة التــي تعانــد هــذا التوجــه، ورغــم ذلــك، حفــز التطبيــع مبختلــف مســاراته 
ومظاهــره وأشــكاله وقــاد الســتمرار صمــود الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
ــات  ــتيطان والصفق ــع واالس ــة التطبي ــي مقاوم ــي ف ــي وامليدان ــه اليوم وإبداع
املشــبوهة فــي الداخــل الفلســطيني، وبســبب ذلــك، انكشــف الوجــه احلقيقــي 
لدولــة االحتــالل خاصــة أمــام الشــعوب العربيــة، حيــث خبــت دعــوات الســالم 
والتطبيــع، ونشــطت دعــوات مقاومــة التطبيــع مــن جديــد، ومــن هنــا، توجــد 
إمكانيــة التضامــن الفعلــي شــعبّياً الحتضــان الروايــة الوطنيــة الفلســطينية 
ــر للجســور، خاصــة فــي األوســاط  ــر للحــدود وعاب والدفــاع عنهــا بشــكل عاب
الشــعبية وأوســاط الطبقــة الوســطى. ومــن املفارقــة الغريبــة أن تراجــع 
ــم  ــا ل ــع معه ــة التطبي ــالل وبداي ــة االحت ــمية لدول ــة الرس ــة العربي املقاطع
ــا  ــا واكبتهم ــطينية، وإمن ــة والفلس ــعبية العربي ــوة الش ــي الصح ــهما ف يس
ــاد  ــث ق ــم، بحي ــتوى العال ــى مس ــة عل ــالت املقاطع ــن حم ــدة م ــة جدي موج
ــركات  ــطيني واحل ــي الفلس ــع املدن ــطاء اجملتم ــن نش ــد م ــوات العدي ــذه الدع ه
االجتماعيــة واحلقوقيــة وحمــالت العصيــان املدنــي وســحب االســتثمارات، التــي 
ــر  ــاحات واألط ــف الس ــي مختل ــم وف ــتوى العال ــى مس ــد عل ــا تواج ــح له أصب

ــة. ــعبية واجملتمعي الش

إن التطبيــع العربــي فــي عالقتــه املباشــرة مــع مفهــوم املقاومــة ميكــن أن يولــد 
قــدرة لــدى الفلســطينيني للدخــول في مواجهــات تكتيكيــة مســلحة مصدرها 
غــزة أو الضفــة الغربيــة يكــون هدفهــا فــك حالــة االشــتباك مــع دولــة االحتــالل 
وفــك حالــة احلصــار علــى الفلســطينيني التــي فرضتهــا املنظومــة اإلقليميــة 
اجلديــدة، ومــن أجــل إحــداث خلــل فــي ميــزان القــوى علــى األرض، وهنــا أتوقــع 
أن يكــون هنــاك تعميــق للمقاومــة الشــعبية الفلســطينية الســلمية داخــل 
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ــتراتيجيات مقاومــة  ــدة وإس ــى أدوات جدي ــث تتبن ــا، بحي فلســطني وخارجه
ــة  ــركات املقاطع ــع ح ــر م ــكل مباش ــم بش ــث تلتح ــي، بحي ــان مدن وعصي

والتضامــن الدولــي.

ــرز  ــذي ب ــطيني ال ــام الفلس ــدرك أن النظ ــد أن ن ــه ال ب ــول إن ــا للق ــذا يدفعن وه
بعــد أوســلو راهــن علــى املواقــف العربيــة الرســمية مــن أجــل إحقــاق احلقــوق 
والوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف املراحــل، لكــن مــع 
ــيق  ــاب التنس ــة وغي ــة البيني ــة واملنافس ــة- العربي ــات العربي ــاد الصراع ازدي
ــرات  ــة والتغي ــورات الداخلي ــا بالث ــد منه ــغال العدي ــة وانش ــدول العربي ــني ال ب
املتســارعة فــي املشــهدين اإلقليمــي والدولــي، فضــالً عــن هرولــة العديــد مــن 
األنظمــة إلرضــاء اإلدارة األميركيــة مــن خــالل إقامــة عالقــات بشــتى األشــكال 
مــع دولــة االحتــالل؛ كل ذلــك أدى إلــى تراجــع االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية، 
بــل تعــدى ذلــك إلــى تغييــر بعــض املواقــف العربيــة مــن هــذه القضيــة رغــم 
اإلعالنــات الرســمية التــي تقــول إن فلســطني هــي أولويــة الشــعوب واألنظمــة، 
حيــث يهــدف كل ذلــك إلــى دفــع الفلســطينيني لقبــول األمــر الواقــع والتعايــش 
مــع إســرائيل والتطبيــع مــع مقتضيــات املرحلــة الصعبــة واحلرجــة التــي متــر 
بهــا القضيــة الفلســطينية. كل ذلــك إذا وضعنــاه فــي ســياق التحليــل املــوزون 
سيســهم فــي إعــادة تعريــف املقاومــة لنفســها مبختلــف األشــكال والصــور 
واملظاهــر بعيــداً عــن اإلحباطــات العربيــة واخللــل فــي موازيــن القــوى مــع دولــة 

االحتــالل.

ــن  ــراف م ــق واستش ــل وتعمي ــن حتلي ــبق م ــا س ــر كل م ــف ذك ــر املنص ــن غي م
دون االلتفــات إلــى الســاحة الفلســطينية الداخليــة ومقتضيــات املرحلــة 
التــي متــر بهــا القضيــة، والتــي لألســف كانــت الشــماعة األهــم لــدى بعــض 
األنظمــة العربيــة فــي تبريرهــا إلقامــة العالقــات العلنيــة واملباشــرة مــع دولــة 
إســرائيل. نعتقــد أن املوجــة احلاليــة مــن التطبيــع العربــي مــع دولــة االحتــالل 
ــاً، إلمتــام املصاحلــة ووأد االنقســام  ســتدفع الفلســطينيني، علــى األقــل تكتيكّي
ــة،  ــتة القادم ــهر الس ــي األش ــية ف ــريعية ورئاس ــات تش ــى انتخاب ــاب إل والذه
ــروا  ــة وأص ــات اإلقليمي ــن التجاذب ــاد ع ــطينيون باالبتع ــح الفلس ــة إذا جن خاص
علــى مواقفهــم الثابتــة مــن حــدود ومظاهــر احلــل مــع دولــة االحتــالل وعــدم 
االجنــرار وراء دعــوات التطبيــع التــي تصــدع وتصــدح فــي اإلقليــم العربــي. اخمليــف 
فــي هــذا الشــأن أن تبقــى الدعــوات الفلســطينية الداخليــة تكتيكيــة وال تأخــذ 
طابــع اإلســتراتيجية الشــمولية بســبب تناقضــات »فتــح« و»حمــاس« وبســبب 
تناقضــات محليــة أخــرى، فضــالً عــن مخاطــر االجنــرار وراء الذهــاب إلــى حتالفــات 
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إقليميــة غيــر مدروســة، وعــدم اللعــب بشــكل ذكــي علــى مصالــح وقــوة تأثيــر 
هــذه احملــاور.

ــع  ــا م ــي تعاطين ــتراتيجي ف ــد إس ــاك بع ــون هن ــل أن يك ــن أج ــا، وم ــن هن وم
قضيــة التطبيــع، ال بــد أن يكــون هنــاك ترميــم للوضــع الفلســطيني الداخلــي 
ــر  ــة التحري ــة ملنظم ــادة الهيب ــة وإع ــاح املصاحل ــت وإجن ــروف البي ــب ظ وترتي
ــات  ــات والنقاب ــل واالجتاه ــم كل الفصائ ــطيني يض ــعب الفلس ــل للش كممث
ــة،  ــة والدولي ــن العربي ــركات التضام ــة حل ــون مظل ــتات، ويك ــن والش ــي الوط ف
ــة  ــر فاعلي ــون أكث ــا أن تك ــوب منه ــطينية مطل ــية الفلس ــا أن الدبلوماس كم
فــي الوصــول إلــى كل الــدول العربيــة وإقناعهــا بالروايــة الفلســطينية وخلــق 
ــر  ــي اخلط ــدو وه ــي الع ــرائيل ه ــات أن إس ــا وإثب ــعبي معه ــمي وش ــف رس حتال
ــس  ــة ولي ــراق املنطق ــرائيل اخت ــدف إس ــي، وأن ه ــي العرب ــن القوم ــى األم عل
وضــع بــذور ســالم وتنميــة حقيقيــة. أمــا علــى املســتوى الشــعبي، فــال بــد أن 
يكــون هنــاك حتــرك فلســطيني علــى مســتوى الدبلوماســية الشــعبية للوصول 
ــعبية، وأن  ــمية والش ــاط الرس ــات وكل األوس ــني واجلامع ــني والفنان ــى املثقف إل
ــة،  ــدول العربي ــى اإلســاءة لبعــض ال يبتعــد الفلســطيني عــن املناكفــات وحت
ألن هــذه اإلســاءات ميكــن أن تســهم فــي خلــق نفــور شــعبي ليــس فقــط مــن 
الفلســطينيني، وإمنــا مــن قضيتهــم العادلــة، وهنــا، ال بــد لنــا أن نلتفــت إلــى 
ــورة  ــا املتط ــة والتكنولوجي ــة الرقمي ــي والصحاف ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــى  ــول إل ــطينية والوص ــة الفلس ــة والثقاف ــة والهوي ــة الوطني ــز الرواي لتعزي
ــن  ــزءاً م ــوا ج ــة، ليكون ــعوب العربي ــى الش ــم وإل ــي العال ــطينيني ف كل الفلس

ــطينيني. ــرة الفلس ــي لنص ــف العامل التحال

ــة، ال  ــدول العربي ــع ال ــع م ــاح التطبي ــج لنج ــني املزع ــن الطن ــم م ــى الرغ وعل
ســيما علــى املنصــات اإلعالميــة اإلســرائيلية، إال أنــه ال توجــد لــدى إســرائيل في 
الوقــت احلالــي إســتراتيجية ورؤيــة واضحــة حيــال الصــراع مــع الفلســطينيني، 
وفــي جوهــره قضايــا الوضــع النهائــي، ال ســيما القــدس والالجئني واملســتوطنات 
وامليــاه، ومســتقبل الدولــة الســيادية الفلســطينية، كمــا أن إســرائيل مــا زالــت 
ــة  ــة اخلالصــة والصهيوني ــني اليهودي ــف هويتهــا مــا ب عاجــزة عــن إعــادة تعري
ــي  ــطينيني ف ــود الفلس ــل وج ــي ظ ــة ف ــة، خاص ــة اإلثني ــة والدميقراطي املغلق
ــم  ــو لض ــني نتنياه ــة بنيام ــرن ورؤي ــة الق ــروع صفق ــوء مش ــي ض ــل، وف الداخ
أكثــر مــن 40 % مــن الضفــة الغربيــة، مــا سيســهم فــي نهايــة املطــاف فــي 
تعزيــز دولــة األبارتهايــد ودولــة الكانتونــات للفلســطينيني. وفــي كلتــا احلالتــني، 
ســتكون هنــاك انعكاســات واضحــة علــى موجــات التطبيــع، ال ســيما أن القــادة 
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ملف العدد

العدد ٢٨١
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اإلســرائيليني يعتبــرون الفلســطينيني أكبــر عقبــة أمام توســع دائرة الســالم، وأن 
العالــم العربــي يجــب أن يقــوم بخطــوات أحاديــة ليــس إلقنــاع الفلســطينيني، 
وإمنــا إلجبارهــم علــى العــودة إلــى طاولــة املفاوضــات مــن أجــل إخــراج إســرائيل 
ــا  ــع اجلغرافي ــا م ــي تعامله ــيما ف ــدودة، ال س ــتراتيجية احمل ــا اإلس ــن خياراته م

ــا الفلســطينية. والدميوغرافي
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