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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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يقــدم الصحفــي الفرنســي دومينيــك فيــدال المعــروف بكونــه واحــًدا مــن أبــرز األصــوات المناصــرة للقضيــة الفلســطينية فــي فرنســا 

 التفاقيــات أبراهــام المبرمــة بيــن إســرائيل مــن جهــة، واإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن مــن جهــة أخــرى مــن خــال 
ً
نقــدا

طــرح تســاؤل يتعلــق بكونهــا تشــكل نقطــة تحــول أو لحظــة تاريخيــة فــي مســار الصــراع العربــي اإلســرائيلي.

ً
إعادة النظر في كون العاقات العربية اإلسرائيلية تطبيعا

مــا تــزال الجهــود اإلســرائيلية الراميــة إلــى تطبيــع العاقــات مــع العالــم العربــي مســتمرة ال ســيما بعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام مــع 

بعــض الــدول العربيــة فــي العاصمــة األمريكيــة واشــنطن فــي نهايــات العــام 2020. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االتفاقيــات تمثــل تطــوًرا 

هاًمــا فــي مســاعي التطبيــع اإلســرائيلية، إال أن فيــدال يلفــت النظــر إلــى عــدد مــن العوامــل التــي تقــود إلــى النظــر إلــى هــذه العاقــات 

ضمــن ســياقها التاريخــي وإطارهــا اإلقليمــي ممــا يوضــح أنهــا ليســت تاريخيــة بالقــدر الــذي دأبــت وســائل اإلعــام علــى الترويــج لهــا 

بــه.

يتعلــق اعتــراض فيــدال األول علــى اســتخدام صفــة التاريخيــة فــي وصــف االتفاقيــات فــي عــدم جــواز وصفهــا باتفاقــات الســام؛ 

ذلــك أن الــدول الموقعــة لــم تكــن فــي أي وقــت مــن األوقــات فــي حالــة حــرب مــع إســرائيل. أمــا االعتــراض الثانــي فقــد جــاء فــي 

صيغــة تخــوف مــن فحــوى هــذه االتفاقيــات التــي ال يعــرف أحــد تفاصيلهــا إال فيمــا يتعلــق بجزئيــة حصــول اإلمــارات علــى طائــرات إف-

35 األمريكيــة. وأخيــًرا، ال يــزال مــن المبكــر اعتبــار االتفاقيــات نقطــة تحــول تاريخيــة حيــث لــم تنجــح فــي ضمــان انتصــار الرئيــس األمريكــي 

ــريعية  ــات التش ــي االنتخاب ــو ف ــن نتنياه ــي لبنيامي ــتقبل السياس ــن المس ــم تضم ــة، ول ــات األمريكي ــي االنتخاب ــب ف ــد ترم ــابق دونال الس

اإلســرائيلية.

إسرائيل العب إقليمي منفرد

ــن  ــارب بي ــال التق ــن خ ــام 1967 م ــذ الع ــط من ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــا ف ــتدامة لهيمنته ــة االس ــدة االمريكي ــات المتح أرادت الوالي

إســرائيل وجيرانهــا فــي اإلقليــم. شــكلت زيــارة الرئيــس المصــري الســابق أنــور الســادات إلــى مدينــة القــدس فــي العــام 1977 والتوصــل 

إلــى ســام منفــرد بيــن إســرائيل ومصــر تطــوًرا كبيــًرا نحــو تطبيــع العاقــات العربيــة اإلســرائيلية. علــى الجانــب اآلخــر، مكنــت االنتفاضــة 

األولــى بيــن العاميــن 1987 و1991 الفلســطينيين أن يكونــوا العًبــا أساســًيا فــي مجريــات األحــداث، مــا دفــع واشــنطن إلــى القبــول بدولة 

فلســطينية عشــية مؤتمــر مدريــد واتفاقيــات أوســلو. اســتمرت المســاعي اإلســرائيلية فــي التقــارب مــع الــدول العربيــة فدخلــت إســرائيل 

فــي ســام ثــاٍن منفــرد مــع األردن فــي العــام 1994 لكــن عمليــة الســام اغتيلــت مــع اغتيــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي آنــذاك اســحق 

ــة التــي راح ضحيتهــا 5 آالف إنســان منهــم 4 آالف فلســطيني  ــول العــام 2000 اندلعــت االنتفاضــة الفلســطينية الثاني ــن. ومــع حل رابي

ا دموًيــا بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين. ومنــذ ذلــك الحيــن اســتمرت إســرائيل فــي التصــرف بشــكل أحــادي ضاربــة 
ً

ــل شــرخ
ّ
وهــو مــا مث

 إلــى جــدار الفصــل العنصــري، مــروًرا بالمســتوطنات 
ً

بعــرض الحائــط موقــف القانــون الدولــي إزاء انتهاكاتهــا بــدًءا باالحتــال وصــوال

التــي طالــب الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا بتجميدهــا دون جــدوى.

فــي معــرض حديثــه عــن اتفاقيــات التطبيــع العربيــة، يعــود فيــدال بالتاريــخ إلــى الموقــف العربــي إزاء الثــورة الكبــرى التــي امتــدت بيــن 

العاميــن 1936 و1939 وكذلــك إلــى النكبــة فــي العــام 1948 ومــا تبعهمــا مــن تخــاذل عربــي وتخــٍل عــن الفلســطينيين كمــا حــدث فــي 

ــا هــذه األحــداث بالمفاوضــات التــي تجريهــا عــدد مــن الــدول العربيــة مــع 
ً

أيلــول األســود وكذلــك فــي الحــرب األهليــة فــي لبنــان، مقارن

إســرائيل دون المطالبــة بدولــة فلســطينية ودون االلتــزام بمبــادرة الســام العربيــة التــي هدفــت إلــى تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل 

مقابــل انســحابها مــن األراضــي المحتلــة واعترافهــا بالدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس. 
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آفاق نجاح اتفاقيات أبراهام 

إن قيــاس مــدى نجــاح اتفاقيــات أبراهــام مرهــون بعــدد الــدول العربيــة التــي ســتلحق بركــب التطبيــع حيــث عمــدت الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة وإســرائيل إلــى تصعيــد الضغــوط علــى عــدد مــن الــدول العربيــة مــن أجــل انتــزاع توقيعهــا باســتثناء المملكــة المغربيــة التــي 

قدمتــه مقابــل اعتــراف واشــنطن بالســيادة المغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة. يقتــرح الكاتــب أن حــل لغــز انخــراط الــدول العربيــة مــن 

عدمــه فــي اتفاقيــات التطبيــع يمكــن إيجــاده فــي الريــاض حيــث يعــي حكامهــا جيــًدا خطــر التوقيــع علــى هكــذا اتفاقيــات لمــا يمكــن 

ــا مــع إســرائيل والواليــات المتحــدة 
ً

أن يســتثيره مــن غضــب شــعبي قــد تهــدد الشــعوب مــن خالــه حيــاة حكامهــا، لذلــك فــإن تحالف

ســوًيا مــن شــأنه أن يحمــي الزعمــاء العــرب مــن تهديديــن رئيســيين همــا الخطــر اإليرانــي و«البعــث الثــوري« وليــس فــي هــذه المســألة 

مــا يثيــر اســتغراب الشــعوب المناصــرة والداعمــة لفلســطين والفلســطينيين.

ــا النظــر إلــى أن خســارة ترمــب 
ً

يذهــب فيــدال إلــى واشــنطن حيــث المفتــاح اآلخــر لفهــم الــدور األمريكــي فــي اتفاقيــات التطبيــع الفت

فــي االنتخابــات الرئاســية قــد أثــر ســلًبا علــى نتنياهــو والــدول العربيــة المنخرطــة فــي عمليــة التطبيــع مــا تركهــم فــي حالــة مــن الذعــر 

والقلــق حــول مســتقبل هــذه االتفاقيــات فــي ظــل الدبلوماســية التــي يتبناهــا الرئيــس جــو بايــدن. أشــارت التصريحــات األولــى للرئيــس 

ــران،   مــن ذلــك العــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إي
ً

ــز بــدال ــر التركي ــه باالســتمرار فــي سياســات التطبيــع حيــث آث ــأن ال نيــة لدي بايــدن ب

وإبقــاء الســفارة األمريكيــة فــي القــدس، وإعــادة التأكيــد علــى عــدم شــرعية المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة ورفضــه 

لمخططــات الضــم. ومــن جانــب آخــر، ســيتم إعــادة فتــح البعثــة الفلســطينية فــي واشــنطن وعــودة الواليــات المتحــدة لدعــم وكالــة 

غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين األونــروا. 

ينهــي فيــدال مقالــه بــأن خاصــة تجربــة اتفاقــات أبراهــام ال بــد أن تدفــع إلــى وضــع األوهــام جانًبــا عنــد الحديــث عــن الصــراع 

الفلســطيني اإلســرائيلي، فبغــض النظــر عــن توجــه الرئيــس األمريكــي المنتخــب تبقــى رغبتــه ومســاعيه وإرادتــه محكومــة باالستســام 

ــا فســاد،  فــي مواجهــة اليميــن اإلســرائيلي المتطــرف. واآلن بعــد أن خســر نتنياهــو دعــم اليهــود األمريكييــن، وأصبــح يواجــه قضاي

يبقــى الســؤال فيمــا إذا كان خلفــاؤه علــى الســاحة السياســة اإلســرائيلية ســيعتبرون هــذه االتفاقيــات التــي ســعى جاهــًدا إلبرامهــا 

“تاريخيــة”.


