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َّ
الملخــص :يتجاهــل نمــوذج تطبيــع الــدول العربيــة مؤخــرً ا مــع إســرائيل بشــكل ٍ فــرديٍّ ضمــن «صفقــة
تبيــن هــذه
ترامــب» ،يتجاهــل قضيتــي تحقيــق العدالــة للفلســطينيين وحقهــم فــي إقامــة دولــة مســتقلةِّ .
ـب فــي مصلحــة إســرائيل فقــط آثــارً ا ســلبية متأصلــة
الورقــة البحثيــة أن لهــذه اإلغفــاالت الصارخــة التــي تصـ ُّ
ً
ـم ُتعَ ـ ُّ
تطبيقــا لسياســة خارجيــة غيــر متزنــة بشــأن
ـد «صفقــة ترامــب»
علــى عمليــة تحقيــق الســام .ومــن َثـ َّ
ويبيــن هــذا التحليــل تجاهــل «المُ ط ِّبعيــن» العــرب مــع إســرائيل مؤخــرً ا للجانــب
الصــراع العربــي اإلســرائيلي.
ِّ
األخالقــي ،الــذي يقتضــي أن االعتــراف بســلب حقــوق الفلســطينيين واالعتــراف بالفلســطينيين أنفســهم همــا
المحــوران الرئيســان فــي أي عمليــة ســام فــي الشــرق األوســط .تســتهدف عمليــة تحقيــق الســام تحــت
أجنــدة السياســات الجديــدة للخارجيــة األمريكيــة بقيــادة ترامــب وصهــره كوشــنر الـ َ
ـدول غيــر الديمقراطيــة
ُّ
التخلــص مــن مبــدأ األرض مقابــل
و/أو الــدول الضعيفــة لتوســيع الشــراكة مــع إســرائيل التــي تميــل إلــى
الســام الــذي طــال أ� َمـ ُ
ـده .ويبــدو أن الغــرض هــو تهميــش الفلســطينيين ،وتمييــع الركائــز الرئيســة لحـ ِّـل النزاع
بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين ،وبالتحديــد قــرارات األمــم المتحــدة.

الكلمات الدليليــة :التطبيــع ،االتفــاق اإلبراهيمــي ،تحقيــق الســام ،صفقــة القــرن ،معاهــدة أوســلو ،البحريــن،
إســرائيل ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ـدءا مــن معاهــدة الســام المصريــة اإلســرائيلية فــي عــام  1979عقــب اتفاقيــة كامــب
شــهدت العقــود األخيــرة بـ ً
ـمي نحــو «التطبيــع» بيــن إســرائيل وجيرانهــا العــرب .ولكــن كان إعــان نهايــة
ديفيــد تحــركًا
تدريجيــا غيــر رسـ ٍّ
ًّ
ـميا بمثابــة ســام بــارد لمصــر واألردن التــي تبعتهــا فــي التطبيــع عــام  .1994وفــي غضــون ذلــك
حالــة الحــرب رسـ ًّ
تراجعــت النضــاالت الفلســطينية إلقامــة دولــة قوميــة منــذ فشــل معاهــدة أوســلو .فلــم تنجــح محاولــة ياســر
للتوســع .وأصبــح مقتــرح
عرفــات ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي إقامــة دولــة ذات ســيادة محــدودة قابلــة
ُّ
ـب المنــال فــي ظــل الحكومــات األمريكيــة واإلســرائيلية المتعاقبــة فــي الســلطة منــذ إبــرام
حــل الدولتيــن صعـ َ
اتفاقيــات معاهــدة أوســلو فــي عــام  .1993إن الجهــود الحاليــة التــي تبذلهــا إدارة ترامــب لحــل قضية الفلســطينيين
ال تســير فــي طريــق إقامــة دولــة ذات ســيادة مســتقلة لهــم .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،فــإن االعتمــاد االقتصــادي والسياســي
المســتمر علــى إســرائيل وإبــرام اتفاقيــات الســام مــع صقــور الشــرق األوســط أصبــح مهيم ًنــا علــى جــدول أعمــال
كبيــر مستشــاري ترامــب ،صهــره جاريــد كوشــنر ،الوســيط الدبلوماســي فــي مباحثــات حــل النــزاع بيــن عواصــم
ُّ
التطلعــات الفلســطينية إلــى إقامــة دولــة مســتقلة .وأدَّ ت «صفقــة القــرن» («صفقــة
تــم تجاهــل
المنطقــة .لقــد َّ
َّ
فعليــا ،ال فــي المجتمــع
ترامــب») واتفاقيــات التطبيــع الموقعــة حديثً ــا مــع إســرائيل إلــى تهميــش فلســطين
ًّ
الدولــي فقــط ،ولكــن فــي جامعــة الــدول العربيــة ً
ـرح تســاؤالت حــول كيــف أن
أيضــا .يحــاول هــذا المقــال طـ َ
حـ َّ
ـام عــادل ٍ أصبــح مشــتتً ا بيــن الفرقــة والتزييــف .ولهــذا الجــدال تأثيــر فــي تأســيس
ـق الفلســطينيين فــي سـ ٍ
مفهومــي العــدل و»الحقيقــة».
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االعتراف والتطبيع
فشــلت قطاعـ ٌ
ـات كبيــرة مــن ص َّنــاع الــرأي العــام الغربييــن فــي االعتــراف بفلســطين؛ بســبب اعتمادهــا المســتمر علــى
إســرائيل والمجتمــع الدولي.
ـة وفكريـ ً
تضــع الخطابــات الليبراليــة معاييـ َـر ثقافيـ ً
عالميــا علــى سياســات الهويــة وحمايــة البيئــة
ـة لتســليط الضــوء
ًّ
والنســوية ومناهضــة العنصريــة .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك مقاومــة لالعتــراف بفلســطين .وإذا نظرنــا إلــى فلســطين
للتحــرر ،ســنجد أن فلســطين لــم «تطبــع» بعــدُ  .فهنــاك انتشــار
أخالقيــا
مــن منظــور الليبراليــة باعتبارهــا دافعً ــا
ُّ
ًّ
متزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم لتب ِّنــي المعاييــر الليبراليــة والصوابيــة الليبراليــة وتوزيــع الحقــوق مــن منطلــق ٍ
ـي؛ ولكــن كل هــذا ال يشــمل الفلســطينيين .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،يبــدو أن هنــاك ممارســات سياســية ليبراليــة جيــو-
ليبرالـ ٍّ
ً
ووفقــا لهــذا المنطــق ،تتب َّنــى إســرائيل
اســتراتيجية تميــل إلــى النظــر إلــى فلســطين وإســرائيل علــى أنهمــا نقيضــان.
مخصــص لمواطنيهــا اليهــود ً
ً
وفقــا لقانــون
ـد
ـيادة أحاديًّ ــا،
َّ
مفهـ َ
ـب واحـ ٍ
ـوم سـ ٍ
وأرضــا واحــدة ،وتقريــر مصيــر مــن جانـ ٍ
«الدولــة القوميــة» اليهــودي عــام  2018الــذي شــجبه االتحــاد األوروبــي بشــدَّ ة.1
ويُ طـ َـرح ً
ـي مكثَّ ــف لنشــر ادعــاءات ملكيــة إســرائيل لــأرض .يُ عَ ــدُّ إنتــاج المعرفــة
ـي اجتماعـ ٌّ
أيضــا خطــاب سياسـ ٌّ
ـدءا مــن الدراســات القانونيــة وحتــى الدراســات األمنيــة .وإنتــاج
أحــد مكونــات استنســاخ هــذا المنطــق وترســيخه ،بـ ً
جزئيــا علــى االعتــداءات الفكريــة الموجهة نحــو ناقدي إســرائيل من معــادي االستشــراق ومعادي
ـي
ًّ
المعرفــة هنــا مبنـ ٌّ
الصهيونيــة .فتُ جـ َّـرم أشــكال المقاومــة المتعـ ِّ
ـددة ،و ُت َضــم إلــى دائــرة اإلرهــاب .وبعبــارة أخــرى :عملــت السياســات يــدً ا
ـد مــع الفكــر المعرفــي المهيمــن .فالجانبــان األيديولوجــي واألخالقــي مركزيــان فــي المعــارك السياســية .وهكــذا
بيـ ٍ
ُتفـ َّـرق فصائــل شــعب فلســطين ،و ُتجـ َّـرد قضيتهــم مــن الواقعيــة ،ويُ زيَّ ــف جوهرهــا .ويشــمل هــذا معــاركَ مســتمر ًة
ـة مبنيـ ً
تهــدف إلــى إضعــاف أي مقاومـ ٍـة للخطابــات المهيمنــة التــي تنتــج معرفـ ً
ـة علــى إنــكار االعتــراف بفلســطين.
ـم إلقاؤهــا علــى هوامــش
ـم إســكات األصــوات والقــوى والخطابــات التــي تناهــض الوضــع الراهــن وتقاومــه؛ أو يتـ ُّ
ويتـ ُّ
المناظــرات الوطنيــة .وهنــاك مشــروع يُ ســهم  -بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر  -فــي «تبييــض الصهيونيــة» .حيــث
ومعــاداة
معــاداة الصهيونيــة
تميــل المحــاوالت األخيــرة لتجريــم انتقــاد إســرائيل فــي فرنســا إلــى الخلــط بيــن
ِ
ِ
ـواء حــل الدولــة الواحــدة أو حــل الدولتَ ْيــن
الســامية .2ويصحــب تقاعــس الدولــة بخصــوص القضيــة الفلســطينية  -سـ ٌ
ـاط نحــو تقليــص مســاحة حريــة التعبيــر فــي المجــال العــام.
 نشـ ٌإن مثــل هــذه الخطــوات ُتضعــف المســاعي الفلســطينية لالعتــراف بدولتهــم .واالعتــراف مصطلــح َّ
معقــد متعـ ِّ
ـدد
ً
معرفيــا ،وهــو مــا يســتلزم غرســه فــي المخيلــة
مقبــول
شــيء مــا
األبعــاد .ويشــير هــذا المصطلــح إلــى جعــل
ٍ
ًّ
االجتماعيــة والسياســية والفكريــة واألخالقيــة .إن الفلســفة الغربيــة مليئـ ٌ
ـة بمفاهيــم االعتــراف .وقبــل أن يصبــح
ـة ،يجــب اإلقــرار ً
ـة قانونيـ ً
تقريــر المصيــر والســيادة حقيقـ ً
أول أنهمــا َّ
ـح التعبيــر .بالنســبة
حقــان
«طبيعيــان» إذا صـ َّ
َّ
وخارجيــا ،ويُ ســهم فــي تحقيــق نوعَ ْيــن مــن الحــب.
داخليــا
إلــى روســو ،فــإن القبــول يحفــز اإلنســان لتحقيــق ذاتــه
ًّ
ًّ
ِّ
ً
المتعلــق بالطبــاع الشــخصية وحــب النفــس .وعلــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو فكــر ًة أنانيـ ً
ـة ،فإنــه يمكــن
أول :حــب الــذات
ـي علــى
فهمهــا علــى أنهــا آليــة للحفــاظ علــى النفــس .وثانيــا :احتــرام الــذات ،وهــو الحــب الحقيقــي .وهــذا النــوع مبنـ ٌّ
العالقــات وتقديــر المجتمــع للفــرد وقبولــه بــه .3إن الحاجــة اإلنســانية للقبــول تؤكِّــد أهميــة تحقيــق الــذات علــى مــرِّ
أدوات مدنيــة وثقافيــة وسياســية ،مثــل :المنظمــات غيــر
ـم التعبيــر عــن هذيــن النوعَ ْيــن مــن خــال
ٍ
الزمــن .ويتـ ُّ
الحكوميــة ،والنشــاط اإلعالمــي ،والدعــوات القانونيــة واالجتماعيــة والسياســية.
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قضت معاهدة أوسلو عام  - 1993بشكل ٍ أو بآخر  -على ما تبقى من هذا األساس القانوني،
وكانت هذه نقطة تحوُّ ل تمَّ تنفيذها ضمن عملية تحقيق السالم .إن أكثر عنصر قد َّ
أثر
بالسلب في مساعي إقامة دولة فلسطينية هو إضعاف اإلطار القانوني المرجعي الصادر
عن األمم المتحدة من أجل ٍّ
مستقبلي الستقالل فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي
حل
ٍّ

َّ
يتعلــق األمــر بفلســطين نجــد أن التحــركات األخيــرة للتطبيــع تتجاهــل خطــوة قبولهــا واالعتــراف
ولكــن عندمــا
ـتقلة .وبـ ً
ـة مسـ ً
بهــا بوصفهــا دولـ ً
ـتمرا .فقــد أدَّ ت
ـدل مــن ذلــك ،مــا زال تزييــف قضيــة فلســطين الممتــد لعقـ ٍ
ـود مسـ ًّ
اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام  ،1978ومعاهــدة الســام الالحقــة عــام  1979بيــن مصــر وإســرائيل  -إلــى تفكيــك
ا ُأ
لســس القانونيــة الدوليــة إلنشــاء دولــة فلســطينية (مثــل قــرارات األمــم المتحــدة  )1947( 181و )1967( 242و338
( .))1973وقــد قضــت معاهــدة أوســلو عــام  - 1993بشــكل ٍ أو بآخــر  -علــى مــا تبقــى مــن هــذا األســاس القانونــي،
تــم تنفيذهــا ضمــن عمليــة تحقيــق الســام .إن أكثــر عنصــر قــد أ َّثــر بالســلب فــي
وكانــت هــذه نقطــة
تحــول َّ
ُّ
مســاعي إقامــة دولــة فلســطينية هــو إضعــاف اإلطــار القانونــي المرجعــي الصــادر عــن األمــم المتحــدة مــن أجــل
ـتقبلي الســتقالل فلســطين مــن االحتــال اإلســرائيلي.
حـ ٍّـل مسـ
ٍّ
لقــد جلبــت أوســلو اإلســرائيليين والفلســطينيين إلــى الحــوار لحــل الخالفــات السياســية واإلقليميــة المســتعصية.
الغريم ْيــن .4ويمكن تبســيط المشــاكل
ـراءات لبنــاء الثقــة» بيــن
ـوطا فــي تأســيس «إجـ
وقطعــت هــذه المفاوضــات شـ ً
ٍ
َ
ِّ
المتعـ ِّ
المتعلقــة بمعاهــدة أوســلو فــي النقــاط التاليــة:
ـددة
■الفرق الهائل في القوة لصالح اإلسرائيليين أمام الفلسطينيين (المنقسمين).
■الوســاطة المنحــازة وبالتحديــد مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة التــي ضغطــت  -علــى عكــس النرويجييــن
 علــى الفلســطينيين فقــط لتقديــم التنــازالت .إن «التعهــد المســتمر بدعــم إســرائيل وااللتــزام علــى نطــاق ٍأمــر غيــر مطمئــن منــذ البدايــة مــن ناحيــة اإلنصــاف
واســعٍ بأجندتهــا» 5مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة
ٌ
والتكافــؤ فــي الشــروط المطروحــة .إن الشــخصنة األمريكيــة لفشــل معاهــدة أوســلو عــن طريــق إلقــاء
ـي
اللــوم علــى ياســر عرفــات فقــط  -الــذي جعلتــه «أكاذيبــه ومراوغاتــه وخياناتــه الصريحــة» بشــكل ٍ أساسـ ٍّ
الرجـ َ
ـل الخطــأ لعمليــة الســام  6 -تجــرِّ د اإلســرائيليين مــن أي مســؤولية ،وتؤكِّــد الموقــف األحــادي الجانــب
للواليــات المتحــدة فــي عمليــة الســام .لقــد كان لعرفــات خطــوط حمــراء ال يتعداهــا بالنســبة إلــى حقــوق
الفلســطينيين.
ـود فــي معاهــدة أوســلو لــم يكــن ممك ًنــا إيقافــه
■إلــزام التنفيــذ :إن تع ُّنــت إســرائيل وانتهاكهــا لعــدَّ ة بنـ ٍ
ـات مدمجــة فــي االتفاقيــات أو بواســطة وســطاء الســام أنفســهم؛ ألن إســرائيل تتمتَّ ــع بقــوة
مــن خــال آليـ ٍ
عســكرية تفــوق نظيرهــا الفلســطيني.
■غيــاب الوحــدة الفلســطينية واإلجمــاع الفلســطيني :عُ قــدت معاهــدة أوســلو بقيــادة فتــح التــي همشــت
ـم احتــوت المعاهــدة علــى بــذور الصــراع؛
أصوا ًتــا أخــرى مثــل العلمانييــن واليســاريين واإلســاميين .ومــن َثـ َّ
ألنهــا لــم تشــمل االتجاهــات السياســية األخــرى أو المتنافســين البديليــن القادريــن علــى تولــي الســلطة بيــن
الفلســطينيين ،كحمــاس علــى وجــه الخصــوص.
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ٌ
مســاعدات دوليــة واســعة النطــاق 7إلــى الســلطة الفلســطينية
■االعتمــاد الثالثــي األطــراف :تدفقــت
أساســي  -إلــى حبســهم فــي دوامــة
وعرفــات
ٍ
ٍّ
كجــزء مــن اتفاقيــات معاهــدة أوســلو؛ ممــا أدى  -بشــكل ٍ
التبعيــةً .
أول :االعتمــاد علــى حســن َّنيــة اإلســرائيليين لتطبيــق بنــود معاهــدة أوســلو المتعـ ِّ
ـددة بشــكل كامل.
ثانيــا :االعتمــاد علــى المانحيــن الدولييــن؛ حيــث أصبحــت الســلطة الفلســطينية بمثابــة «زبــون» لمجتمــع
ً
المانحيــن .ثالثً ــا :االعتمــاد علــى حيــاد األطــراف الفلســطينية التــي لــم تشــارك فــي عمليــة تحقيــق الســام،
ـول إلــى ممارســة العنــف بـ ً
ـدل مــن المحادثــات.
والتــي ســعى بعضهــا نحــو إفشــالها والتحـ ُّ
ـزءا مــن مهــام مراقبــة الفلســطينيين إلــى الفلســطينيين
■المراقبــة المدعمــة :أوكلــت معاهــدة أوســلو جـ ً
َّ
مظلــة «التنســيق» األمنــي 8الموكلــة مهامــه إلــى الســلطة الفلســطينية .فقــد َّ
خففــت هــذه
أنفســهم تحــت
ـي .وتس ـ َّبب هــذا بــدوره
اآلليــة  -التــي تشــبه عمليــة تأجيــر الرحــم  -مــن عــبء اإلســرائيليين بشــكل ٍ جزئـ ٍّ
ـتقطاب بيــن
عمــق نمــوذج ســام أوســلو االسـ
َ
فــي تشــكيل جهــاز متسـ ِّـلط بقيــادة محمــد دحــان .9وهكــذا َّ
الفلســطينيين.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أصبــح ذكــر قــرارات األمــم المتحــدة هــذه نــاد ًرا فــي الخطــاب السياســي واإلعالمــي الحالــي
حــول فلســطين و»تحقيــق الســام» فــي المنطقــة منــذ معاهــدة أوســلو .ويبــدو أن صفقــة ترامــب لــم تأخــذ بعيــن ِ
ـي
االعتبــار المطالبــات الفلســطينية بتقريــر المصيــر وإقامــة دولــة مســتقلة .وهــو مــا يؤثــر فــي بنــاء تصـ ُّ
ـور اجتماعـ ٍّ
تقييمــا نقديًّ ــا
ـي يعتــرف بحقــوق الفلســطينيين .وقــد أصــدرت منظمــة أوكســفام  -حديثً ــا  -تقريـ ًـرا يحتــوي
ً
سياسـ ٍّ
ـي
لـــ ً 26
عامــا مــن «ســام» معاهــدة أوســلو ،مفــاده أن مــا يُ سـ َّـمى بإعــان المبــادئ بعيــدٌ كل ال ُبعْ ــد عــن نهــجٍ «مبدئـ ٍّ
مفتاحــا للســام فــي القانــون الدولــي .وقــد أســهمت عــدَّ ة عوامــل فــي
وشــامل ٍ قائـ ٍـم علــى الحقــوق» ،الــذي يُ عَ ــدُّ
ً
فشــل معاهــدة أوســلو ،ومنهــا االفتقــار إلــى الشــمولية فــي عمليــة تحقيــق الســام ،مثــل تهميــش المجتمــع المدنــي
ً
بــدل مــن وحدتهــم ،وحمــاس وفتــح،
والنســاء والشــباب ،باإلضافــة إلــى الخــاف الســائد بيــن الفلســطينيين
10
ُّ
ـار»
ـرف ثالـ ٍ
وانعــدام المســاءلة ،وعــدم وجــود طـ ٍ
ـث لإللــزام بتنفيــذ بنــود المعاهــدة  .وقــد أدى كل ذلــك إلــى «انتشـ ٍ
واســع للمســتوطنات اإلســرائيلية بـ ً
ـدل مــن إيقــاف ِّ
ـرات مــن
مدهــا؛ حيــث تضاعــف عــدد المســتوطنين أربــع مـ ٍ
ٍ
 115600فــي عــام  1993إلــى  600000فــي عــام  .2019وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى «ســام» معاهــدة أوســلو إلــى «شــللٍ»
فــي االقتصــاد الفلســطيني؛ حيــث إن زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي أصبحــت طفيفـ ً
ـة جــدًّ ا وقدرهــا
 ٪0.1ســنويًّ ا ( )2014-1994مقارنـ ً
ـة بـــ  ٪4.4فــي ســنوات مــا قبــل «الســام» ( ،)87 -1968وارتفعــت ً
أيضــا نســبة بطالــة
11
النســاء الفلســطينيات إلــى  ٪47.4وهــي األعلــى فــي العالــم فــي عــام .2017

ومن َثمَّ فإن النهج المتبع مؤخرً ا للتطبيع يُ سهم في
تزييف قضية فلسطين .فهو يضحي بالعدالة التي
ُتعَ ُّد القلب النابض لعملية تحقيق السالم .وهو تطبيع
من أجل التطبيع ،وليس من أجل تحقيق سالم عادل

|

نهج/جيل/نوع جديد لعمليات تحقيق السالم :تطبيع بال ِقيم
لقــد أصبحــت مخططــات التطبيــع مــع إســرائيل مختزلـ ً
ـة .حيــث تقـ ِّ
ـدم هــذه المخططــات �أ طـ ًـرا تســعى إلــى تطبيــق
فكــرة الســام المتبــادل دون مقابــل بـ ً
َّ
تتوقــف خطــط التطبيــع األخيــرة علــى
ـدل مــن األرض مقابــل الســام .وال
ٍ
ً
كشــرط التفاقهــم مــع
غــزة
عــن
الحصــار
رفــع
علــى
اإلصــرار
مثــا
بإمكانهــم
أي نــوعٍ مــن الشــروط .فقــد كان
ٍ
إســرائيل .وقــد يكــون هــذا هــو «الطبيعــي» والمقصــود مــن عمليــة التطبيــع مــع إســرائيل كمــا يــرى البعــض .إن
فكر
ـاف شـ ٍ
التطبيــع المخالــف للقيــم والمبــادئ موضــعُ خـ ٍ
ـي علــى ٍ
ـديد بســبب غيــاب العدالــة فــي تطبيقــه .فهــو مبنـ ٌّ
ـي يغـ ُّ
ـم فــإن النهــج
ـض الطــرف عــن األبعــاد األخالقيــة لعمليــة تحقيــق الســام المزعــوم .ومــن َثـ َّ
ـي انتفاعـ ٍّ
سياسـ ٍّ
المتبــع مؤخـ ًـرا للتطبيــع يُ ســهم فــي تزييــف قضيــة فلســطين .فهــو يضحــي بالعدالــة التــي ُتعَ ــدُّ القلــب النابــض
لعمليــة تحقيــق الســام .وهــو تطبيــع مــن أجــل التطبيــع ،وليــس مــن أجــل تحقيــق ســام عــادل كمــا يتــردَّ د فــي
خطابــات جاريــد كوشــنر ودونالــد ترامــب .حيــث يُ حتفــى باالتفــاق اإلبراهيمــي وبحفــل التوقيــع الــذي لحقــه فــي
العاصمــة واشــنطن فــي  15ســبتمبر ،وكأنهمــا إنجــازان مســتقالن .إنهمــا ال يشــكالن نقطــة انطــاق ٍ لسـ ٍ
ـام عــادل ٍ
للجانــب الفلســطيني.
ـود ِّ
«المطبعيــن» الجــدد
تحقــق العدالــة والمســاواة فــي الحقــوق للفلســطينيين.
وكأن ُ
ـو االتفــاق علــى بنـ ٍ
َّ
فلــم يحتـ ِ
همشــوا فلســطين وأقصوهــا مــن مفاوضــات الســام بهــدف تحقيــق أجنداتهــم الشــخصية .ومــن المالحــظ
قــد َّ
ـية مثــل :تحقيــق العدالــة ،وإقامــة
أن التطبيــع قــد فشــل فــي التوفيــق بيــن تحقيــق ِ الســام وبيــن قيـ ٍـم أساسـ ٍ
دولــة فلســطينية مســتقلة ،والتضامــن العربــي اإلســامي مــع قضيــة فلســطين .فلــم يعُ ــد الســرد السياســي يــدور
حــول حقــوق الشــعب الــذي ينتظــر العــودة إلــى أرضــه المغتصبــة .وهــو مــا يــؤدي إلــى تقليــص دور المطبعيــن
ســام غيــر ناجعــة ،وال تؤثــر فــي الهيــاكل االســتعمارية
أدوات ال تحــرك ســاكنًا فــي خطــط
مجــرد
وجعلهــم
ٍ
ٍ
َّ
القائمــة التــي تواصــل اضطهــاد الفلســطينيين .أي إن الــدور السياســي الــذي يلعبونــه ليــس لهــم َيــدٌ فيــه.
«مقارنة بين أنواع اتفاقيات السالم»
ـات وتطبيقـ ٌ
كان التفاقيــات الســام تأويـ ٌ
ـات مختلفــة عبــر تاريــخ الصــراع العربــي اإلســرائيلي .ولتوضيــح هــذه
ـام لدولتَ ْيــن عربيتَ ْيــن مــع إســرائيل وهمــا :معاهــدة الســام المصريــة اإلســرائيلية
النقطــة ســنذكر اتفاقيتــي سـ ٍ
عــام ( 1979بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد عــام  ،)1978ومعاهــدة وادي عربــة عــام  1994بيــن األردن وإســرائيل .فقــد
اختلــف نطــاق االتفاقيتَ ْيــن ومحتواهمــا مــن عــدَّ ة نــواحٍ ،كاالعتــراف المتبــادل ،ونــزع الســاح ،وتبــادل األراضــي،
وإمــدادات الميــاه ،والتبــادل التجــاري .فقــد كانــت االتفاقيــة األولــى حول االعتــراف بإســرائيل واســتعادة األراضي
ً
رمزية
الشاســعة التــي احتلتهــا .أمــا االتفاقيــة الثانيــة التــي أعــادت بعــض األراضــي إلــى الســيادة األردنيــة ،فكانــت
وصــف االتفاقيتــان بمصطلــح «التطبيــع»
ـود أخــرى كاالعتــراف بإســرائيل والالحــرب .و ُت َ
فــي المقــام األول مــع بنـ ٍ
الشــمولي .إن سلســلة اتفاقيــات التطبيــع التــي نشــهدها اآلن ضمــن «صفقــة القــرن» بقيــادة ترامــب ليســت َّإل
ً
صنفــا آخـ َـر ممــا يُ سـ َّـمى بتحقيــق الســام.

سياسة كهذه هو تقديم هؤالء الحكَّام على
الهدف من
ٍ
ُ
رجال سالم .و ُت ِّ
حسن هذه السياسات عالقات هؤالء
أنهم
ُّ
الحكَّام مع أصحاب السلطة ،ليواصلوا تملقهم لص َّناع القرار
خاص ًة عند رغبتهم في شراء أسلحة أمريكية
األمريكيين،
َّ
ُ
متطورة ،والتي تباع إلسرائيل حصرً ا في المنطقة
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ً
ـي مختلفـ ً
يتميــز ســام ترامــب وكوشــنر بغيــاب
ـة؛ ولكــن فــي هــذا الســياق
َّ
تتخــذ كلمــة «ســام» أشــكال ومعانـ َ
مجــردً ا مــن معنــاه التأسيســي
تحقيــق العدالــة للفلســطينيين .إن تجاهــل الفلســطينيين يجعــل هــذا «الســام»
َّ
ِّ
دوليا
المتمثــل فــي إنهــاء العــداء والحــرب واالحتــال ،ممــا يــؤدي إلــى تســوية سياســية ورســم حـ ٍ
ـدود معتــرف بهــا ًّ
ـتعمر).
مــن ِقبــل طرفيــن (مسـ ِ
ـتعمر وآخــر مسـ َ
وليــس التطبيــع مختـ ً
أيضــا .فاتفاقيــات التطبيــع هــذه ِّ
ـزل فقــط كمــا ُذكــر مسـ ً
ـي ً
ينفذهــا حـكَّام
ـبقا ،ولكنــه إقصائـ ٌّ
متفــردون بالســلطة؛ ح ـكَّام ال يجــرون إحصــاءات القبــول العــام لخطــط التطبيــع عبــر االســتفتاءات الشــعبية .إن
هــذا النــوع مــن اتفاقيــات الســام الــذي تقــوم بــه ٌ
ـات منتخبــة أو رأي
دول غيــر ديمقراطيــة ُتحكَــم دون برلمانـ ٍ
سياســة
مبنيــة علــى المصالــح .إن الهــدف مــن
عــام ُحــر ،والــذي يُ َّ
ٍ
ســمى بـــ «التطبيــع» ،ليــس َّإل سياســة واقع َّ
كهــذه هــو تقديــم هــؤالء الحـكَّام علــى أنهــم رجـ ُ
حســن هــذه السياســات عالقــات هــؤالء الحـكَّام مــع
ـال ســام .و ُت ِّ
أصحاب الســلطة ،ليواصلــوا ُّ
خاصـ ً
ـة عنــد رغبتهــم فــي شــراء أســلحة أمريكيــة
تملقهــم لص َّنــاع القــرار األمريكييــن،
َّ
متطــورة ،والتــي ُتبــاع إلســرائيل حصـ ًـرا فــي المنطقــة ( َت ُّ
طلــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة لشــراء طائــرات 35-F
األمريكيــة هــو مثــال علــى ذلــك).12
وعلــى هــذا النحــو ،فــإن اتفاقيــات التطبيــع هــذه ال عالقــة لهــا بفلســطين .وبالتأكيــد لــم ُتبــرم مــع دول لهــا حــدود
أطــراف خاضــت حروبًــا مــع الدولــة اليهوديــة .إن إبــرام اتفاقيــات ســام
مشــتركة مــع إســرائيل ،ناهيــك عــن
ٍ
مــع إســرائيل مــن ِقبــل مصــر واألردن مــن ناحيــة ،وبيــن إســرائيل والــدول التــي ط َّبعــت حديثً ــا (مثــل البحريــن
َّ
محتلــة
أراض
كليــا .فقــد كان لمصــر واألردن ٍ
واإلمــارات العربيــة المتحــدة) مــن ناحيــة أخــرى  -أمــران مختلفــان ًّ
وحــروب معهــا .وكانــت اتفاقيــات الســام التــي قامــت بهــا مصــر واألردن علــى المســتوى
مــن ِقبــل إســرائيل
ٌ
عامــة الشــع َب ْين
الرســمي فقــط بيــن القــادة السياســيين فــي كل بلــد .ولــم تنتشــر ثقافــة الســام مــع إســرائيل بيــن َّ
كبيــرا .أمــا مــا يحــدث اآلن (مــن تلويــح األطفــال باألعــام اإلســرائيلية ،وتغييــر المناهــج الدراســية،13
انتشــا ًرا
ً
14
ـام مطابــق ٍ للشــريعة اليهوديــة  ،ومــا إلــى ذلــك) فلــم يســبق لــه مثيــل .فهــو تجســيد
وتوجيــه الفنــادق لتوفيــر طعـ ٍ
ـبيا ،ولــم يتســرب
واضــح لمفهــوم االعتــراف بإســرائيل .ومــا زال ســام مصــر واألردن مــع إســرائيل «بــاردً ا» نسـ ًّ
عامــة الشــعبين ،علــى الرغــم مــن أنــه فــي اآلونــة األخيــرة بــدأ رئيــس مصــر عبــد الفتــاح السيســي فــي إعــادة
إلــى َّ
ً
مســتهدفا مواضيــع التاريــخ مــع التركيــز علــى «الســام» مــع إســرائيل .15وال تــزال
تصميــم المناهــج الدراســية
األو َّليــة؛ ألن نقابتــي المعلميــن المصريــة واألردنيــة مــا زالتــا تقاومــان مثــل هــذه
هــذه الخطــوات فــي مراحلهــا َّ
التغييــرات.
مبــادرات ممنهجــة لنشــر ثقافــة الصلــح مــع
مــن ناحيــة أخــرى ،شــرعت اإلمــارات العربيــة بالفعــل فــي تنفيــذ
ٍ
إســرائيل فــي المجتمــع اإلماراتــي .ولكــن لــم يتقبــل الشــعبان المصــري واألردنــي التطبيــعَ بالرغــم مــن كل مــا
ـازالت .ومــن النــادر جــدًّ ا أن نــرى صــو ًرا ألطفــال ٍ يلوحــون بعلــم إســرائيل فــي العالــم
ـات وتنـ
ٍ
قدَّ مــاه مــن تضحيـ ٍ
ـط فــي مصــر أو األردن .وســتقاوم بالتأكيــد نقابتــا المعلميــن المصريــة واألردنيــة مثــل
العربــي .ولــم َنـ َـر ذلــك قـ ُّ
هــذه األفعــال ،حتــى ولــو علــى اســتحياء.

إن إبرام اتفاقيات سالم مع إسرائيل من ِقبل مصر واألردن من
ً
حديثا (مثل البحرين
ناحية ،وبين إسرائيل والدول التي ط َّبعت
كليا
واإلمارات العربية المتحدة) من ناحية أخرى  -أمران مختلفان ًّ
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ـام
تغيرهــا صفقــة ترامــب  -يتمثَّ ــل فــي تحقيق سـ ٍ
ألن دعــم القضيــة الفلســطينية فــي المخيلــة العربيــة  -التــي لــن ِّ
شــامل ٍ كامــل ٍ يطبــق مبــدأ األرض مقابــل الســام ،وليــس الســام دون مقابــل .ســام ينقــض فكــرة أن فلســطين
ـم فيهــا «التطبيــع» علــى المســتوى
أرض مباحــة التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــات الســام فــي هــذه الفتــرة ،والتــي يتـ ُّ
الرســمي بيــن القــادة السياســيين بتجاهــل ٍ تـ ٍّ
ـام للطــرف الوحيــد المتضــرر واألهــم مــن أجــل الســام الحقيقــي:
الفلســطينيون.
نبذة عن المطبعين
ـتعمر فــي هــذه
نتعــرف فــي هــذه الفقــرة علــى أطــراف اتفاقيــات التطبيــع الجديــدة .أمــا إســرائيل فهــي المسـ ِ
ً
عامــا منــذ تأسيســها.
انتهــاكات
المعادلــة .فقــد ارتكبــت إســرائيل
ٍ
جســيمة لحقــوق اإلنســان ألكثــر مــن ســبعين ً
أيضــا مــن تحقيــق ســام عــادل .ولــم تـ ِـف إســرائيل بوعودهــا منــذ معاهــدة أوســلو عــام ً .1993
وتهربــت ً
وفقــا لنــادي
األســير الفلســطيني ،فــإن مــا يقــرب مــن  180طفـ ًـا وعشــرات النســاء (بينهــم � 16أ ًّمــا) هــم مــن بيــن مــا يقــرب مــن
حاليــا فــي الســجون اإلســرائيلية التــي انتشــرت فيهــا جائحــة كورونــا .ومــن بيــن الســجناء
 4700أســير يقبعــون
ًّ
ــم عليهــم بالســجن المؤبــد ،و 400معتقــل إداريًّ ــا.
الذيــن يقضــون فتــرات طويلــة فــي الســجن 547 :ســجينًا ُح ِك َ
صحيــة .وقــد قضــى نائــل
ومعظمهــم محرومــون مــن االتصــال ب�أ ســرهم ،والمئــات منهــم يعانــون مــن مشــاكل
َّ
عامــا فــي ســجون إســرائيل.16
برغوثــي ً 40
هنــاك الكثيــر مــن الوثائــق التــي تؤكِّــد انتهــاكات إســرائيل لحقــوق اإلنســان .لقــد تحدَّ ثــت منظمــة العفــو الدوليــة
عامــا ،الــذي وصفتــه بـــ
عــن «القتــل غيــر القانونــي» للفلســطينيين ،وعــن حصــار غــزة «غيــر القانونــي» لمــدة ً 12
«العقــاب الجماعــي» ،17وعــن المحاصــرة المســتمرة للفلســطينيين مــن خــال بنــاء المســتوطنات غيــر القانونيــة
وتوســيعها ،18وعــن إداناتهــا «لالســتخدام المفــرط والعشــوائي للقــوة مــن ِقبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي ضــد
الفلســطينيين» .ويشــمل ذلــك المتظاهريــن كمــا أشــار مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة (وهــو قــرار
صوتــت اإلمــارات لصالحــه فــي عــام .19)!2018
َّ
كمــا أن ســجل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معـ ٌ
ـروف جيــدً ا .فقــد اشــتُ هرت بمرتزقــة بــاك ووتــر 20وبتدخالتهــا
المتزايــدة فــي شــؤون المنطقــة .ويبــدو أن هــذه العالقــة الجديــدة بيــن اإلمــارات وإســرائيل يجــب مراقبتهــا عــن
كثــب .مــاذا يعنــي هــذا التحالــف اإلماراتــي اإلســرائيلي الجديــد لمســتقبل االســتقرار فــي المنطقــة؟ يبــدو أن هنــاك
ً
ـتركة تلــوح فــي ا ُأ
لفــق بيــن الطرفيــن ،ممــا ســيزيد بالتأكيــد مــن المؤامــرات والمكائــد .حيــث تــرى
مشــاريعَ مشـ
ـق الصــف العربــي .وعلــى الجانــب اآلخــر ،تــرى اإلمــارات فــي إســرائيل دولـ ً
إســرائيل فــي اإلمــارات دولـ ً
ـة تشـ ُّ
ـة
متقدمـ ً
تكنولوجيــا وعســكريًّ ا .ويبــدو أن هــذه هــي المعادلــة الجديــدة التــي قــد ال ِّ
تبشــر بالخيــر بالنســبة إلــى
ـة
ًّ
تحقيــق الســام.
ـة صغيــر ٌة تحكــم األقليـ ُ
أمــا البحريــن فهــي دولـ ٌ
الســنية فيهــا األغلبيـ َ
ـة الشــيعية .إن القمــع العنيــف والتدخــل
ـة ُّ
ِّ
المتمثــل فــي تدخــل قــوات درع الجزيــرة بقيــادة الســعودية إليقــاف الحــراك البحرينــي فــي عــام 2011
الخليجــي
لــم يمــر عليــه وقــت طويــل .ومــا نــراه هنــا هــو عالقــة بيــن تابــعٍ ومتبــوعٍ .وقــد راوغــت الســعودية لتجنُّــب
التطبيــع ،ولكنهــا دفعــت البحريــن لذلــك.
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ً
دولة ُّ
تشق الصف العربي .وعلى الجانب
حيث ترى إسرائيل في اإلمارات
ً
ً
تكنولوجيا وعسكريًّ ا .ويبدو أن
اآلخر ،ترى اإلمارات في إسرائيل دولة متقدمة
ًّ
هذه هي المعادلة الجديدة التي قد ال ِّ
تبشر بالخير بالنسبة إلى تحقيق السالم
االتفاق اإلبراهيمي :ما الذي ِّ
يقدمه؟
النبــي إبراهيــم؛ إلجمــاع أتبــاع الديانــات
ُســمي االتفــاق الجديــد بيــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة علــى اســم
ِّ
ـد فــي الشــرق األوســط «يتعايــش فيــه المســلمون واليهــود والمســيحيون
الســماوية عليــه؛ وذلــك لخلــق ِ واقــعٍ جديـ ٍ
ـام مــع بعضهــم» .21ولكــن االلتفــاف حــول النبــي إبراهيــم  -بوصفــه عامـ ًـا
وأتبــاع جميــع الديانــات األخــرى بوئـ ٍ
مشــتركًا  -يشــكِّل أداة تزييــف ُتســتخدم لتحقيــق «ســام» تكنوقراطــي يهــدف إلــى َمحــو الصــراع الحالــي مــن
ـاالت مثــل« :التنميــة الزراعيــة المســتدامة» ،و»االســتخدام المســتدام للميــاه».
المعادلــة وتحقيــق التنميــة فــي مجـ ٍ
ِّ
المتمثلــة فــي
إن التركيــز علــى هــذا العامــل المشــترك يصــرف النظـ َـر عــن جــذور الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني
ـاون بيــن إســرائيل واإلمــارات
ضيــاع حقــوق الفلســطينيين واغتصــاب أرضهــمِّ .
يؤســس االتفــاق اإلبراهيمــي التعـ َ
العربيــة المتحــدة فــي مجــاالت «التأشــيرات والخدمــات القنصليــة ،واالبتــكار ،والعالقــات التجاريــة واالقتصاديــة،
والرعايــة الصحيــة ،والعلــوم والتكنولوجيــا ،واالســتخدامات الســلمية للفضــاء الخارجــي ،والســياحة والثقافــة
والرياضــة ،والطاقــة والبيئــة ،والتعليــم ،والمالحــة البحريــة ،واالتصــاالت الســلكية والخدمــات البريديــة ،والزراعــة
واألمــن الغذائــي والميــاه ،والتعــاون القانونــي والقضائــي».
والالفــت للنظــر هــو مــا لــم ينــص عليــه االتفــاق .فقــد ُذ ِكــر «الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني»  -الــذي يُ فتــرض
ـب مســألة التطبيــع  -مر َت ْيــن فقــط فــي «رؤيــة ترامــب للســام» (صفقــة القــرن) وفــي معاهــدات
أن يكــون فــي قلـ ِ
الســام بيــن إســرائيل ومصــر واألردن .إن االتفــاق اإلبراهيمــي ليــس فــي الحقيقــة معاهــدة ســام .إنــه باألحــرى
اتفـ ٌ
مفتوحــا متعـ ِّ
ـاالت متنوِّ عــة،
ـاق ينشــئ تعاو ًنــا
ـدد األوجــه بيــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجـ ٍ
ً
مــن األبحــاث والتنميــة وحتــى مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف .ويهيــئ المســرح ً
أيضــا للتنســيق بيــن إســرائيل
واإلمــارات والواليــات المتحــدة حــول «أجنــدة اســتراتيجية للشــرق األوســط» ،مــع التركيــز علــى» أمــن المنطقــة
واســتقرارها» ،والتنميــة االقتصاديــة ،ونشــر «ثقافــة الســام فــي جميــع أنحــاء المنطقــة» .بالنســبة إلــى إســرائيل
واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــإن التطبيــع الجديــد يرتكــز علــى «مبــادئ القانــون الدولي» مــع «االحتــرام المتبادل
لســيادة ٍّ
ِّ
ولحقهمــا فــي العيــش فــي أمــن وســام» .ولكــن ال ذكــر لحقــوق الفلســطينيين ،وال مناقشــة
كل منهمــا
حلــول ٍ لقضيتهــم .ولــم يتطــرق االتفــاق ً
أيضــا إلــى مســألة ضــم إســرائيل للضفــة الغربيــة التــي ادعــت اإلمــارات
قتصـ ٌـر
العربيــة المتحــدة أنهــا تتصــدَّ ى لهــا بالدخــول فــي هــذا االتفــاق .إن التعــاون واحتــرام القانــون الدولــي هنــا ُم ِ
علــى إســرائيل واإلمــارات (والبحريــن) وال يشــمل الفلســطينيين .وربمــا تكــون النقطــة اإليجابيــة الرئيســة لالتفــاق
ـات ســريَّ ة مــع إســرائيل.
اإلبراهيمــي هــي أن اإلمــارات قــد كشــفت لشــعبها مــا كان يجــري فــي الخفــاء مــن معامـ ٍ
َ
المعني ْيــن ،حيــث يزعــم أن «تطبيــع العالقــات اإلســرائيلية
الطرف ْيــن
ولكــن بينمــا يتحــدَّ ث االتفــاق باســم مواطنــي
َّ
ـب فــي مصلحــة كال الشــعبين» ،فقــد ُمنعــت شــاعرة إماراتيــة مــن الســفر مــن بالدهــا إلــى مصــر
واإلماراتيــة يصـ ُّ
22
العتراضهــا علــى التطبيــع الجديــد .
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َّ
يتكشف اآلن هو سيناريو تنخرط فيه دولتان
إن السيناريو الذي
في التطبيع مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين ،بالرغم من
افتقارهما للتطبيع الشعبي (أي إنهما ليستا ديمقراطيتَ ْين) .وعلى
أية حال ،لن يأتي السالم من أي دولة عربية .وللدول العربية كامل
الحرية في السالم مع إسرائيل ،ولكن ليس بالنيابة عن الفلسطينيين
َّ
يتكشــف اآلن هــو ســيناريو تنخــرط فيــه دولتــان فــي التطبيــع مــع إســرائيل علــى حســاب
إن الســيناريو الــذي
الفلســطينيين ،بالرغــم مــن افتقارهمــا للتطبيــع الشــعبي (أي إنهمــا ليســتا ديمقراطيتَ ْيــن) .وعلــى أيــة حــال ،لــن
يأتــي الســام مــن أي دولــة عربيــة .وللــدول العربيــة كامــل الحريــة فــي الســام مــع إســرائيل ،ولكــن ليــس بالنيابــة
عــن الفلســطينيين؛ حيــث إن الدبلوماســيين العــرب قــد رفضــوا مبــدأ الوصايــة علــى الفلســطينيين.
«التأثير» األمريكي
ُتعَ ــدُّ اتفاقيــات التطبيــع الجديــدة خطــو ًة واحــد ًة مــن خطــوات صفقــة القــرن .وهنــاك أســباب للتشــكيك فــي عملية
«الســام» األخيــرة التــي توســطت فيهــا الواليــات المتحــدة .إن الكفــاح األمريكــي ضــد البريطانييــن وإعــان
ـزءا مــن الذخيــرة الحضاريــة لإلنســانية.
ـاء علــى قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة أصبــح جـ ً
االســتقالل عنهــم بنـ ً
ـوذج ُمشــرِّ ٌف لقيــم العزيمــة والحريــة .ولكــن
ترســخت الثــورة األمريكيــة فــي األذهــان
عالميــا علــى أنهــا نمـ ٌ
فقــد َّ
ًّ
السياســة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه الشــرق األوســط تبــدو مفرغـ ً
تتحمــل
معنيــة بالحريــة .إذ
ـة مــن أي ممارســات
َّ
َّ
ً
الواليــات المتحــدة  -إلــى حـ ٍّ
عالميــا .فقــد أ َّثــر اآلباء المؤسســون
ـؤولية أكبــر مــن الــدول األخــرى المؤثــرة
ـد مــا  -مسـ
ًّ
للثــورة األمريكيــة وواضعــو دســتورها تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا فــي خطــاب الحريــة واالســتقالل .فمــاذا يعنــي كل هــذا إذا
ـد ُمحتـ ٍّـل؟ إن غيــاب العدالــة واإلنصــاف يجعــل خطــاب
ـرف واحـ ٍ
وقفــت الواليــات المتحــدة فقــط فــي صـ ِّـف طـ ٍ
صفقــة القــرن مجـ َّـرد هــراء.
تعمــل السياســة الخارجيــة األمريكيــة فــي عهــد ترامــب ضــد االعتــراف بالفلســطينيين واحتــرام حقــوق اإلنســان
الخاصــة بهــم والمكفولــة فــي القانــون الدولــي .ويبــدو أن دبلوماســية ترامــب تقــف فــي مواجهــة الدوافــع الشــعبية
َّ
23
نســق نتنياهــو خطــط ضــم إســرائيل للضفــة الغربيــة بموافقـ ٍـة
لثــورات الربيــع العربــي التــي بــدأت عــام  .2011فقــد َّ
24
مــن إدارة ترامــب علــى إنشــاء المســتوطنات اإلســرائيلية التــي كانــت ُتعتبــر فــي الســابق انتهــاكًا للقانــون الدولــي .
ِّ
المتمثــل فــي عــدم شــرعيتها .25يتســم تاريــخ الواليــات المتحــدة
وهــو مــا يتعــارض مــع موقــف االتحــاد األوروبــي
خصوصــا منــذ فتــرة جــورج دبليــو بــوش .وقــد فشــلت الواليــات
فــي الشــرق األوســط بالتدخــات العســكرية،
ً
المتحــدة علــى مــدى عقــود فــي تحقيــق الحريــة والعدالــة واالســتقرار المســتدام فــي الشــرق األوســط ،ناهيــك
وســيطا
حقيقــي بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين .إن الواليــات المتحــدة ليســت
ســام
عــن تســهيل تحقيــق
ً
ٍ
ٍّ
ً
ـيطا نزيهً ــا» .لقــد تسـ َّببت األخطــاء والقــرارات المتهــورة للقــوى العظمــى فــي المأســاة
منصفــا ،ولــم تكــن أبــدً ا «وسـ ً

أمنيــة .وقــد عارضــت الواليــات المتحــدة فــي
ـباب َّ
الحاليــة لفلســطين :حيــث قــررت بريطانيــا إنشــاء إســرائيل ألسـ ٍ
ـة البريطانيــة والفرنســية ،خاصـ ً
البدايــة اإلمبرياليـ َ
ـة فــي عهــد ويلســون .26وبعــده بــدأت الواليــات المتحــدة فــي
مهمــا ومؤثـ ًـرا فــي تشــكيل اســتراتيجيتها األمنيــة فــي الشــرق األوســط
دعــم إســرائيل؛ األمــر الــذي يشــكِّل عامـ ًـا ًّ
حتــى اليــوم .إن السياســة الخارجيــة غيــر المتزنــة لواشــنطن تع ِّبــر عــن الموقــف األمريكــي بوضــوح.27
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نفســها .ويبــدو أن الصــورة «االســتثنائية»
إن مخطــط التطبيــع األخيــر ليــس َّإل وجهً ــا
قديمــا جديــدً ا للسياســة ِ
ً
للواليــات المتحــدة  -بوصفهــا راعيـ ً
أي تأثيــر فــي سياســتها الخارجيــة فــي
ـة للحريــة والقيــم الســامية  -ليــس لهــا ُّ
المنطقــة .فنجــاح أيزنهــاور فــي وقــف العــدوان الثالثــي علــى قنــاة الســويس فــي عــام  1956يُ عــد أمـ ًـرا مغايـ ًـرا لمــا
نــراه اآلن .وقــد فشــلت السياســة األمريكيــة منــذ ذلــك فــي تحقيــق الســام والحريــة واألمــن فــي الشــرق األوســط
(حتــى إذا سـ َّـلمنا بــأن معاهــدة الســام بيــن مصــر وإســرائيل عــام  1979فــي عهــد كارتــر ،ومعاهــدة الســام بيــن
األردن وإســرائيل عــام  1993فــي عهــد كلينتــون  -كانتــا محاولتَ ْيــن لتحقيــق الســام).
لقــد تــرك األمريكيــون بصمتَ هــم العســكرية علــى الشــرق األوســط الغــارق منــذ عقــود فــي العنــف ،بالرغــم مــن
ـداء مــن إدارة جــورج دبليــو بــوش ،ووصـ ً
ـول إلــى
الجــدال المســتمر حــول «االنســحاب» العســكري األمريكــي .فابتـ ً
إدارة بــاراك أوبامــا ثــم إدارة دونالــد ترامــب ،دمــرت الواليــات المتحــدة العــراق ،وتواطــأت مــع المســتبدين العــرب
فــي تخريــب ثــورات الربيــع العربــي ،ووســعت دائــرة مكافحــة اإلرهــاب فــي أجندتهــا األمنيــة لمطــاردة اإلرهابييــن
تتوســط الواليــات المتحــدة
الحقيقييــن والمزعوميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
َّ
فــي مباحثــات «ســام» للمحتــل اإلســرائيلي .فمــاذا تقـ ِّ
ـدم إســرائيل لألمريكييــن فــي المقابــل؟ يعتقــد البعــض
مجــرد «حصــن منيــع ضــد التطــرف اإلســامي» ،ولكنهــا
أن إســرائيل بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة ليســت
َّ
ً
معتمــد عليــه فــي الشــرق األوســط يشــمل التعــاون معــه :االســتخبارات ،والدفاعــات الصاروخيــة،
أيضــا حليـ ٌـف
َ
ومكافحــة اإلرهــاب ،والطائــرات بــدون طيــار ،والروبوتــات ،واالبتــكار التكنولوجــي ،والحــروب اإللكترونيــة (-xiv
.28)xvi
التطبيع في سياق إقليمي
َ
الهويــة المتناقضــة للــدول العربيــة .فقــد يكــون
تجســد اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -مــن بعــض النواحــي -
ِّ
اســتخدامها الواســع لتكنولوجيــا المعلومــات اإلســرائيلية هــو مــا ســهَّ ل فــي حـ ِّ
ـد ذاتــه اســتفادة الواليــات المتحــدة
مــن التكنولوجيــا اإلســرائيلية .ولكــن هــذه التكنولوجيــا العســكرية االســتخباراتية التــي تلهــث وراءهــا النُّخــب
السياســية والعســكرية العربيــة تســاعد فــي ترســيخ االســتعمار اإلســرائيلي لفلســطين.
ومــن ناحيــة أخــرى ،مــن المهـ ِّ
ـم أن نتذكَّــر أن الفلســطينيين أنفســهم  -علــى األقــل أولئــك الذيــن يتبعــون لفتــح
وعرفــات  -قــد َّ
وقعــوا بالفعــل معاهــدة ســام (أوســلو) مــع إســرائيل .فيجــب إذن علــى مــن ينتقــدون الذيــن
الموجهــة التفاقيــات «التطبيــع» األخيــرة تــدور حــول حالــة
حــذوا حذوهــم ألَّ يغفلــوا عــن هــذا .لكــن االنتقــادات
َّ
عــدم االكتــراث بفشــل إســرائيل فــي االلتــزام بوعودهــا .حيــث لــم يســفر محتــوى تلــك االتفاقيــات (أي أوســلو
األول والثانــي) وال جــدول أعمالهــا الــذي وضعــه أطرافهــا عــن تســوية لســام متبــادل ،ناهيــك عــن تســوية لقيــام
دولــة فلســطينية مســتقلة.

خصم بارعٍ في التهرب من التزامه
بثقة عمياء مع
إن التطبيع ٍ
ٍ
بتحقيق السالم والمبادئ المصاحبة إلقامة دولة فلسطينية
مستقلة يُ عيق العمل العربي الجماعي (أو ما تبقى منه).
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ـات مــع إســرائيل .وقطــر مثــال لدولــة عربيــة
حافظــت بعــض الــدول اإلســامية األخــرى  -مثــل تركيــا  -علــى عالقـ ٍ
29
ـات مــع إســرائيل عــام  1996مــن خــال إقامــة مكتــب تجــاري  ،ولكنهــا قطعــت هــذه العالقــات بعــد
أقامــت عالقـ ٍ
ـت تجــاه العــدوان اإلســرائيلي أو تجــاه حــق الفلســطينيين فــي
أربــع ســنوات .وال تعنــي مثــل هــذه العالقــات الصمـ َ
ً
نهائيــا فــي أعقــاب
إغالقــا
ـب التجــاري اإلســرائيلي فــي الدوحــة
إقامــة دولــة مســتقلة .فقــد أغلقــت قطــر المكتـ َ
ًّ
الحــرب اإلســرائيلية المدمــرة عــام  2009علــى غــزة .وتقتصــر االتصــاالت بيــن البلديــن علــى األحــداث الرياضيــة،
وإيصــال المســاعدات إلــى غــزة ،والحفــاظ علــى وقــف إطــاق النــار بيــن حمــاس وإســرائيل .ويبــدو هــذا مقبـ ً
ـول
لحمــاس التــي لهــا بعــض مــن الوجــود فــي الدوحــة .وردًّ ا علــى خطــط التطبيــع الجديــدة ،أكَّــدت قطــر  -وهــي
مانــح رئيــس للمســاعدات اإلنســانية للفلســطينيين  -أن إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي ،وإقامــة دولــة فلســطينية
ـتدام».30
ألي «حـ ٍّـل مسـ ٍ
مســتقلة ،وحــق الالجئيــن فــي العــودة ،واحتــرام االتفاقيــات الدوليــة ،كل ذلــك هــو األســاس ِّ
وكان موقــف الكويــت مماثـ ًـا ومؤكــدً ا لدعمهــا للدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ولحــق عــودة
الالجئيــن ،حيــث وصــف مجلســها الــوزاري القضيـ َ
ـة الفلســطينية بأنهــا «القضيــة العربيــة واإلســامية األولــى».31
ِّ
الموقعــة علــى اتفاقيــات التطبيــع الجديــدة أن
نفســه هــو :هــل يجــب علــى الــدول
إذن ،فــإن الســؤال الــذي يطــرح َ
ـاورات غيــر مجديــة ُتسـ َّـمى بعمليــات «تحقيــق الســام»؟ إن التطبيــع بثقـ ٍـة عميــاء
ـتمر فــي االنخــراط فــي منـ
ٍ
تسـ َّ
مــع خصـ ٍـم بــارعٍ فــي التهــرب مــن التزامــه بتحقيــق الســام والمبــادئ المصاحبــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
يُ عيــق العمــل العربــي الجماعــي (أو مــا تبقــى منــه) .أضــف إلى ذلــك أن تطبيــع اإلمــارات والبحريــن مــع إســرائيل
ِّ
يقلــل مــن شــأن حليفتهمــا المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث إنــه يـ ُّ
ـدق المســمار األخيــر فــي نعــش مبــادرة بيــروت
للســام عــام  1992التــي لعبت الســعودية فيهــا دو ًرا محوريًّ ا.
ال بــدَّ ً
أيضــا مــن النظــر إلــى نمــوذج التطبيــع الجديــد فــي ســياق عالقــات القــوى الصاعــدة التــي تعيــد صياغــة
ِّ
مؤقــت عــن المســار
بانحــراف
وتقدمــه دون مواربــة علــى أنــه تطبيــعٌ ال رجعــة عنــه ،وتشــبهه
مفهــوم الســام
ٍ
ٍ
ً
طريقــا واحــدً ا للســام بقاعــدة «اتفــاق ســام مــع كل
يؤســس التطبيــع
السياســي (والعكــس صحيــح) .وبذلــك ِّ
ـي» علــى حــدة .وهكــذا تحاصــر «صفقــة القــرن» الـ َ
ـدول العربيــة الضعيفــة وتفرقهــا وتضعهــا فــي نهايــة
بلـ ٍ
ـد عربـ ٍّ
ـم ذلــك عــن
المطــاف أمــام خياريــنَّ :
إمــا التطبيــع أو الالتطبيــع ،مــع إعــادة تعريــف مفهــوم التطبيــع باســتمرار .ويتـ ُّ
إمــا مــع الســام أو ضــده .وهكــذا ُتزيَّ ــف
ـات تصنــف األطــراف علــى أنهــم َّ
طريــق اســتخدام وتحريــف مصطلحـ ٍ
ـراف ُمطبعيــن وآخريــن غيــر ُمطبعيــن ،وهــو أكثــر شــيء يعيــق عمليــة الســام؛ ألنــه إذا
قضيــة فلســطين بيــن أطـ ٍ
ـتعمر علــى أنــه مــارق (وســيوصف بعــدوِّ الســام).
أضفيــت الشــرعية علــى المسـ ِ
ـتعمر سـ ُـينظر إلــى المسـ َ

َ
الدول العربية الضعيفة
وهكذا تحاصر «صفقة القرن»
وتفرقها وتضعها في نهاية المطاف أمام خيارين :إمَّ ا التطبيع
أو الالتطبيع ،مع إعادة تعريف مفهوم التطبيع باستمرار
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الخاتمة
َّ
تتكشــف اآلن تعــود جذورهــا إلــى معاهــدة أوســلو التــي ألغــت األســاس القانونــي
إن مشــاكل «الســام» التــي
أنفســهم فــي مقتــل ،وســهَّ لوا علــى اإلســرائيليين بالتوقيــع علــى
للســام مــع الفلســطينيين .فقــد ضــرب العــرب
َ
هــذه المعاهــدة .فبـ ً
ـدل مــن القانــون الدولــي ،أصبحــت النــزوات الشــخصية (للنُّخــب اإلســرائيلية واألمريكيــة) هــي
التــي تملــي شــروط «تحقيــق الســام» .لقــد فــاق اإلســرائيليون المباحثيــن والمطبعيــن العــرب حيلـ ً
ـاء حتــى
ـة ودهـ ً
ٌ
ِّ
تقــدم شــيئًا فــي المقابــل.
وعطــاء فــي عمليــة الســام هــذه .فإســرائيل تأخــذ فقــط ،وال
أخــذ
اآلن .فــا يوجــد
ٌ
قائــم علــى القانــون الدولــي ،فــإن هــذا الســام يفتقــر ً
أيضــا إلــى
مرجعــي
إطــار
وباإلضافــة إلــى عــدم وجــود
ٍ
ٍّ
ٍ
موجــه دون مقابــل .يتفاخــر ترامــب بزعمــه أن التطبيــع ســيجعل المنطقــة مزدهــر ًة وثريَّ ـ ً
ـة،
العدالــة .إنــه ســامٌ
َّ
َّ
تتحقــق العدالــة.
ولكــن ذلــك لــن يحــدث ،ولــن تنعــم المنطقــة وال العالــم بالســام حتــى
«ال عدالــة بــدون ســام ،وال ســام بــدون عدالــة» ،كلمــات قالهــا مارتــن لوثــر كينــج االبــن حينمــا كان يدعــو إلــى
ً
معيــاري؛ أي يجــب أن
اعتراضــا علــى حــرب أمريــكا مــع فيتنــام .إن تحقيــق الســام أمــر
حركــة ســام أخــرى
ٌّ
يكــون عـ ً
ـادل وتصحبــه آليــات انتقاليــة مــن حالــة الحــرب إلــى الســام .ويجــب أن يُ بنــى الســام علــى عــدَّ ة أركان:
الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان وضمانهــا ،واالســتقرار وتقويــة االقتصــاد ،وضمــان «الســيادة وتقريــر المصيــر»،
ووضــع آليــات عدالــة انتقاليــة لــردع انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتحقيق المصالحــة الحقيقيــةُّ .32
وكل هــذه األركان
غائبـ ٌ
ـة عــن اتفــاق الســام األخيــر بيــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة المتحــدة .لقــد �أ عيقــت عمليــة تحقيــق الســام
لفلســطين ال مــن خــال تــآكل إطارهــا القانونــي فقــط ،ولكــن ً
أيضــا مــن خــال القضــاء علــى أركانهــا المعياريــة .فلــم
ـراد لهــم أجنــدة وســلطة وثــروة وقــدرة علــى التأثيــر.
تعُ ــد المرجعيــة للقوانيــن ،بــل ألفـ ٍ
َّ
َ
أعمــق فــي اتفاقيــات التطبيــع؛ ألن تحقيــق الســام
يتطلــب نظــر ًة
إن الفهــم الحقيقــي لعمليــة تحقيــق الســام
معقــدة ال يمكــن اختزالهــا فــي اتفاقيــات تطبيــع صوريَّ ــة ال تلقــي بـ ً
عمليــة َّ
ـال لمظالــم الفلســطينيين المغتصبــة
أرضهــم .ومــن هــذه المظالــم حـ ُّ
ـق العــودة ،والوضــع النهائــي للقــدس ،وحقــوق الميــاه ،واألماكــن المقدَّ ســة المتنــازع
عليهــا ،والمعتقلــون ،وحصــار غــزة ،وأضــرار الحــرب والتعويــض .ولــن يــزول ُّ
كل هــذا ببســاطة مــن خــال سلســلة
مــن اتفاقيــات ســام ثنائيــة مــع دول عربيــة غيــر فلســطين أو مــع جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة .إن الحـ َّـل الناجــع
وواضحــا مــع القــوى التــي تقــود عمليــة تحقيــق الســام وتديرهــا .وبـ ً
َّ
ـدل
صريحــا
يتطلــب خطا ًبــا
لهــذه القضيــة
ً
ً
ً
نفعيــة تتجاهــل مفهومــي الحــق
مــن ذلــك ،فــإن التطبيــع المجـ َّـرد مــن العدالــة الشــاملة ليــس َّإل
تطبيقــا لسياسـ ٍ
ـات َّ
والعدالــة ،وتهــدف إلــى تحقيــق مكاســب قصيــرة المــدى دون االكتــراث بالجانــب األخالقــي.
وهــذه مشــكلة سياســية وفكريــة ً
تعــد بتحقيــق االســتقرار الــازم لالزدهــار
أيضــا؛ فاتفاقيــات التطبيــع التــي ِ
فــي المنطقــة قــد ارتكبــت خط ـ أ� يـ ُّ
ـدل علــى ِقصــر نظــر موقعيهــا ،وهــو ظنهــم أن االزدهــار االقتصــادي  -وليــس
تحقيــق العدالــة  -هــو مــا ســيوقف العنــف .إن تزييــف الســام بمثــل بهــذه الطريقــة الســاذجة أمـ ٌـر شــائعٌ فــي بعــض

فال يوجد ٌ
وعطاء في عملية السالم هذه .فإسرائيل تأخذ فقط ،وال ِّ
تقدم
أخذ
ٌ
قائم على القانون
إطار
شي ًئا في المقابل .وباإلضافة إلى عدم وجود
مرجعي ٍ
ٍّ
ٍ
الدولي ،فإن هذا السالم يفتقر ً
موجه دون مقابل
أيضا إلى العدالة .إنه سالمٌ
َّ
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ِّ
المتعلقــة بالشــرق األوســط .33وهــذه قضيــة يجــب َّأل ُتتــرك بيــن أيــدي سياســيين ماكريــن حلولهــم
المناقشــات
للمشــاكل السياســية ليســت َّإل معامــات تجاريــة انتفاعيــة .هــذه قضيــة وعــي وإنتــاج معرفــي ،وال يمكــن التنــازل
ـم؛ فمنــه مــن
ـذار عــن االســتعمار .والنشــاط الفكــري نفســه منقسـ ٌ
عنهــا مقابــل منافــع سياســية أو اقتصاديــة كاعتـ ٍ
يدعــم مطالبــات الفلســطينية بالعدالــة واالعتــراف ،ومنــه مــن ال يدعــم ذلــك .ومــن أشــكال إنتــاج المعرفــة التعديـ ُـل
التاريخــي والنقــد الحــاد لالحتــال.
ُّ
التطلع للمستقبل
َ
عنــف إســرائيل ضــد الفلســطينيين،34
و َّثقــت األصــوات الناقــدة  -ومنهــا المؤرخــون اإلســرائيليون الجــدد -
وكشــفت بوضــوحٍ مأســاة اقتــاع الفلســطينيين مــن موطنهــم لتأســيس إســرائيل .35وينتقــدون ً
أيضــا دور الواليات
36
ـبوعيا ضــد االحتــال ناشـ ٌ
ـطات
المتحــدة فــي الصــراع العربــي اإلســرائيلي وهيمنتهــا علــى المنطقــة  .وتتظاهــر أسـ ًّ
ٌ
ـرائيليات مــن حركــة «نســاء باألســود» النســوية.37
إسـ
راض بإســرائيل ال حــدود لهــا تقري ًبا كما تظهــر الخرائط
ومــع ذلــك ،يبــدو أن النظــام العالمــي بقيــادة القــوى العظمــى ٍ
المتغيــرة .38ويترجــم هــذا إلــى قبــول ٍ لالســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي وحصــار غــزة ،وعــدم االعتــراف بحقــوق
الفلســطينيين .ولكــن حتــى لــو ســار العالــم نحــو الموافقــة علــى االحتــال واالســتعمار اإلســرائيلي ،فلــن يكــون
مرتاحــا دون االعتــراف بحقــوق الفلســطينيين .فلــن يختفــي الفلســطينيون ،ولــن يتوقفــوا عــن
الضميــر العالمــي
ً
المطالبــة بالعدالــة وبإقامــة دولتهــم المســتقلة .ولــن ترضــخ أغلبيــة العالــم العربــي لذلــك .إن «تحقيــق ســام» علــى
طريقــة التطبيــع مشــكوكٌ فــي اســتدامته .إن فكــرة الســام المتبــادل دون مقابــل التــي بُنيــت عليهــا مــا ُتسـ َّـمى
بصفقــة القــرن ليســت سـ ً
ـبيل للســام فــي الشــرق األوســط .فهــي تعفــي العالــم  -وخاصـ ً
ـة القــوى العظمــى مثــل
الواليــات المتحــدة  -مــن واجبهــم األخالقــي ،ومــن االعتــراف بحـ ِّ
ـق الفلســطينيين فــي ســام عــادل.
تقدمــا فــي
فكيــف يوصــف ذلــك بســبيل ٍ لتحقيــق الســام والتعامــل مــع شــؤون المنطقــة؟ وكيــف يُ عــد ذلــك
ً
ٌ
متفشــية فــي العالــم الحديــث،
تحقيــق الســام أو االســتقرار أو التحكيــم العــادل؟ وبمــا أن نــداءات التحريــر
فلمــاذا ال ُتط َّبــق علــى الجميــع؟ ولمــاذا ال يُ َ
ـمولي؟ تشــكِّل
نظــر إلــى الخطابــات الداعيــة للحريــة والعدالــة بوعــي ٍ شـ
ٍّ
ـم علــى طبيعــة القضيــة وليــس
ـات أمــام الســام العــادل والمســتدام .إن تحقيــق العــدل قائـ ٌ
هــذه التناقضــات عقبـ ٍ
قطعيــا ،مثلــه مثــل القمــع واالســتعمار
مهمــة بحــد ذاتهــا .إن االحتــال أمــر مســتنكر
علــى أطرافهــا ،وهــو قيمــة َّ
ًّ
والعنصريــة .وبتجاهلــه لذلــك ،يُ ســهم الســام علــى طريقــة التطبيــع فــي تزييــف القيــم الســامية .فالتطبيــع يزيــف
جزئيــا َّ -
كل مــا يجــب اعتبــاره مسـ ًّ
ـتحقا للحريــة والعدالــة واالعتــراف.
ًّ

ولكن ال يمكن تفريغ قضايا السالم والعدل واالعتراف من
معامالت تجارية .فتحقيقُ
مضمونها األخالقي وتحويلها إلى
ٍ
سالم مفرغٍ من مضمونه األخالقي على المستوى الرسمي بين
ٍ
مستداما
حقيقيا أو
سالما
القادة السياسيين ال يمكن له أن يولد
ً
ً
ًّ
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لــم يتــم التعامــل بعــدُ
بأخالقيــة وجديَّ ــة مــع عمليــة تحقيــق الســام للفلســطينيين .إن الســام وتحقيقــه أمــران
َّ
ـزءا مــن السياســة ،ولكــن ال يمكــن تفريــغ قضايــا الســام
معياريــان بطبيعتهمــا .وقــد يكــون إبــرام الصفقــات جـ ً
ُ
ســام مفــرغٍ مــن
فتحقيــق
معامــات تجاريــة.
والعــدل واالعتــراف مــن مضمونهــا األخالقــي وتحويلهــا إلــى
ٍ
ٍ
حقيقيــا أو
ســاما
مضمونــه األخالقــي علــى المســتوى الرســمي بيــن القــادة السياســيين ال يمكــن لــه أن يولــد
ً
ًّ
ـتداما .واالحتجاجــات المناهضــة للتطبيــع فــي البحريــن 39والضفــة الغربيــة وغــزة تشــير إلــى ذلــك.
مسـ ً
قــد ترســم مخططــات التطبيــع األخيــرة ابتسـ ً
ـامة علــى وجــوه مكيافيلــي وأفضــل تالميــذه مثــل مورغنثــاو .فهــم
ِّ
مجتمعي»،
ـي
«سـكْر األخــاق المجـ َّـردة»،
ينفــرون ممــا يُ سـ َّـمى بـــ ُ
ٍّ
ـب أخالقـ ٍّ
ويفضلــون «الحفــاظ على النفــس كواجـ ٍ
وهــو الواجــب األخالقــي الوحيــد الــذي تلتــزم بــه الــدول وص َّنــاع القــرار .40وتحـ ُّ
ـث مثــل هــذه المفاهيــم علــى التآمر
ـب
وتحقيــق المصالــح الشــخصية .ولكــي يصبــح تحقيــق الســام تعهــدً ا
ًّ
أخالقيــا بطبيعتــه ،يجــب أن يلتــزم بواجـ ٍ
ـي مهـ ٍّ
نفســه ،وهــو االعتــراف بحقــوق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر وإقامــة دولتهــم المســتقلة.
ـم بالقــدر ِ
أخالقـ ٍّ
مــن حيـ ُ
ـم بشــكل صحيــح ،وتحتــاج إليــه شــعوب المنطقــة،
ـث المبــدأ ،فــإن الســام َّ
دائمــا عندمــا يتـ ُّ
مرحــب بــه ً
ـات لغايــات غيــره .ولكــي تتق َّبــل الشــعوب العربيــة «التطبيــع» ،فــا بــدَّ أن ِّ
يحقــق
ولكــن ليــس عــن طريــق اتفاقيـ ٍ
ـاؤالت كثيــر ًة
الشــرط األساســي للســام ،وهــو العدالــة للفلســطينيين .تثيــر اتفاقيــات الســام بوســاطات دوليــة تسـ
ٍ
بيــن الشــعوب العربيــة؛ ألنهــا غيــر ُمنصفــة ،وتعتمــد بشــدَّ ة علــى الفلســطينيين لتقديــم الجــزء األكبــر مــن التنــازالت
اإلقليميــة والسياســية .وقــد تس ـ ِّبب اتفاقيــات التطبيــع األخيــرة تأثيـ َـر الدومينــو بيــن الــدول العربيــة ليوقــع ٌّ
كل
ـم الســام فــي الشــرق األوســط بــدون
منهــا علــى حــدة اتفــاق ســام مــع إســرائيل .ولكــن علــى أيــة حــال ،لــن يعـ َّ
فلســطين.

اتفاقيات
وتحتاج إليه شعوب المنطقة ،ولكن ليس عن طريق
ٍ
لغايات غيره .ولكي تتق َّبل الشعوب العربية «التطبيع» ،فال َّ
بد
أن ِّ
يحقق الشرط األساسي للسالم ،وهو العدالة للفلسطينيين
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عن المؤلف
العربــي صديقــي :زميــل باحــث أول فــي منتــدى الشــرق لألبحــاث االســتراتيجيه ،وهــو أســتاذ
ِّ
ومؤلــف كتــاب «البحــث
ـول الديمقراطــي العربــي (الدمقرطــة العربيــة) فــي جامعــة قطــر،
التحـ ُّ
عــن الديمقراطيــة العربيــة :خطابــات وخطابــات مضــادة» (مطبعة جامعــة كولومبيــا )2004 ،وكتاب
التحــول الديمقراطــي العربــي :انتخابــات بــدون ديمقراطيــة» (مطبعــة
«إعــادة التفكيــر فــي
ُّ
جامعــة أكســفورد .)2009 ،وكان فــي اآلونــة األخيــرة محــر ًرا فــي دليــل روتليــدج لسياســة الشــرق
التخصصــات ( .)2020وهــو ً
األوســط :كتابــات متعـ ِّ
ـول
ـددة
ُّ
أيضــا باحــث رئيــس فــي المشــروع الممـ َّ
ـنوات بعنــوان« :انتقــاالت
مــن الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي الــذي يمتــدُّ ألربــع سـ
ٍ
اإلســام والديمقراطيــة« ::إحــداث علــى التعلــم الديمقراطــي والهويــات المدنيــة» .أمــا اهتماماتــه
التحــول الديمقراطــي ،الديمقراطيــة واإلســاموية ،الربيــع العربــي ،السياســة
البحثيــة فهــي:
ُّ
الجديــدة واالحتجــاج ،والسياســة العربيــة بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هــو مركــز يقــوم بأبحــاث محايــدة ودقيقــة ،هدفهــا تعزيــز قيــم المشــاركة
الديمقراطيــة ،والمواطنــة المســتنيرة ،والحــوار المتبــادل ،والعدالــة االجتماعيــة.
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