
 



 كانون/ديسمرب من العاشر) اخلميس ترامب دوانلد األمريكي الرئيس أعلن
 إسرائيل"، لينضم" مع عالقاته بتطبيع تعّهد املغرب أن( 0202 األول
 مماثلة اتفاقيات أبرمت والسودان والبحرين اإلمارات هي عربية دول لثالث
 .املاضية األربعة الشهور خالل سرائيل" إ" مع

 الرابط يف االتصال مكاتب فتح إبعادة املغرب سيقوم االتفاق هذا مبوجب
 لعالقات وصوالا  سرائيل"إ" مع الدبلوماسية عالقاته درجة أبيب، ويرفع وتل

 ووصول بعبور سفارات، ويسمح وفتح للسفراء وتبادل كاملة دبلوماسية
 االقتصادي التعاون درجة الطرفان سريفع ليها، كماإ و منها الرحالت
 .بينهما

األمريكية،  اإلدارة قادته التحالف، الذي/ التطبيع مسار الورقة، هذه تعاجل
 جزءاا  واالحتالل اإلسرائيلي، بوصفه العربية الدول حكومات من عدد بني
 لإلدارة معلنة مواقف أظهرت كما الفلسطينية احلقوق لتصفية مسعى من

املعروفة  وس األ الشرق يف للتسوية األمريكية اخلطة األمريكية، وتفاصيل
 على شىت خماطر إلنتاج اا مصدر  املسار هذا اعتبار ، وكذلكبـ"صفقة القرن"

 وحرية حقوق يهدد سياق من جزء أهنا الفلسطينيني، كما الالجئني حقوق



 وتعميق استدامة ظروف خلق يف املنطقة، ويسهم يف والشعوب األفراد
 من مبنظومة القهر، ودعمها وممارسات وأشكال االستبداد لعوامل

 بكل التوجهات هلذه وفقاا  املنطقة هذه مالمح تشكيل تعيد اليت التحالفات
الكرمية،  اإلنسانية احلياة شروط من األدىن للحد جتاوز من حتمله ما

 .املنطقة شعوب وازدهار تقدم ومتطلبات

  الفلسطينية احلقوق لتصفية كحاضنة التطبيع

 تبين من كجزء"اسرائيل" مقاطعة تبين من الرمسي العريب املوقف تراجع
عام  احملتلة الفلسطينية االراضي على" "اسرائيل اقامة ترفض اسرتاتيجية
 بينها من الشروط من جمموعة قدمت اليت العربية املبادرة تبين ، إىل٨٤٩١
 كشرط  ٨٤٩١العام  يف احملتلة العربية الدول راضيأ من سرائيل"إ انسحاب
 أن املعادلة ابتت الوقت ذاك ، ومن0220معا يف وذلك 1معها للتطبيع
 للقضية حل إجياد بعد إال حيدث لن "إسرائيل" مع العريب التطبيع

 العربية. السالم ملبادرة وفقاا  الفلسطينية

                                                           
على أساس قرارات " حل عادل لقضية الالجئين"حملت المبادرة نصاً إشكالياً فيما يتعلق بحقوق الالجئين الفلسطينيين متحدثة عن  1

 .وليس تنفيذ القرارات القاضية بعودتهم وتعويضهمالشرعية الدولية، 



 من جلملة كعنوان احلالية مبوجته إسرائيل"" مع العريب التطبيع جاء
الفلسطينية،  احلقوق من املطبعة العربية الدول مبوقف يتعلق فيما التحوالت

وشروطها،  العربية" السالم بـ "مبادرة تلتزم مل الدول هذه كون على تقتصر مل
 أمريكية خطة من كجزء جاء "إسرائيل" مع تطبيعها لكون أيضاا  ولكن
 لفرض موجه قضيتهم، وكجهد وتصفية الفلسطينيني حقوق لتجاوز معلنة
 الالجئني فلسطينية، وحيرم دولة قيام مكانيةإ مبوجبه تشطب هنائي وضع

 متتابعة أمريكية إجراءات ذلك سبق العودة، وقد حق من الفلسطينيني
 هبم واألممي الدويل االعرتاف من الفلسطينيني الالجئني حرمان استهدفت

 يعنيه ما وتشغيلهم، بكل إغاثتهم عن املسؤولة" رواأون" كالجئني، وتقويض
 .فحسب حقوقهم وليس وجودهم على خماطر من ذلك

 االستعمارية اهليمنة متدد

 يتعلق ال" إسرائيل" مع العريب ابلتطبيع يتعلق فيما خطورة األكثر العنصر
 الصهيوين املشروع بني التحالف بطبيعة مباشر، بل بشكل ابلفلسطينيني

 يف تنخرط أن اختارت العريب، واليت العامل يف االستبدادية احلكومات وهذه
 احلفاظ أبرزها عدة التوسعي، أبغراض االستعماري الكيان هذا مع حتالف



 وعسكرية أمنية منظومة لبناء ترتيبات يف احلكم، والدخول يف موقعها على
 نداتواألج املصاحل محاية وتتوىل املنطقة على مشرتكة، هتيمن قليميةإ

 يف" أوسطي شرق انتو"عنوان  له اختري ما فيها، وهو أمريكياا  املطلوبة
 .األمريكية اإلدارة يف جهات عن صدرت خمتلفة تعبريات

 داخلياا، وكذلك لتغيريها حماولة أي مواجهة يف النظم هذه دعم كان اخليار
 أطراف أي مواجهة يف إسرائيل"" وبني بينها املتبادل للدعم منظومة بناء
 التطبيع مفهوم بكثري يتجاوز اخليار هذا مشله املنطقة، وما يف أخرى

 آخر مفهوم ملصلحة التحالف مفهوم وحىت الدول بني املتبادلة والعالقات
 ليس العالقات هلذه كقاعدة تبنيه مت والتبعية، فما اهليمنة عالقات وهو
 احلكومة وخطاب ورؤى موقف توافقياا، بل حالا  أو وس  موقف
 .رائيليةاإلس

 املنطقة، كعامل لشعوب املعادية اإلسرائيلية األمنية الرؤى استدخال إن
 اهليمنة مساحة امتداد يعين العربية للدول الداخلية السياسات يف مهيمن

 هذه سكان جمموع من مزيد الدول، وإيقاع هذه لتشمل االستعمارية
 األمنية، ومبا واملفاهيم والرؤى األجندات هذه هيمنة حتت العامل من املنطقة



 آفاق الشعوب، وإغالق هذه حياة يف التحكم من جديد لنم  يؤسس
 . املمكنة التغيري

 القهر منوذج تصدير و احلرية قمع

معها،  والتحالف التطبيع اختارت اليت العربية النظم و" إسرائيل" تشاركت
 هذه متكن ميثله قد العربية، وما الشعوب حراك حيمله قد مما املخاوف
 إشارات السياسات، وأظهرت صنع يف احلقيقية املشاركة من الشعوب
 عنها عربت اليت التوجهات ضد للعمل استعدادها ١١٨٨عام  منذ واضحة
 .الشعوب

 نظم الستعادة الداعمة التحركات يف نشطة ملسامهة قاد التشخيص هذا 
 ومتويل لدعم نشطة سياسات ومشل. الشعبية التحركات وقمع االستبداد
 .الرؤية هذه حتت عملت وعسكرية سياسية قوى و انقالابت

 الدول وفرت مشرتك، فبينما بشكل األطراف هذه عملت عام بشكل
 املتحدة الوالايت مع عالقاهتا سرائيل"إ" املايل، قدمت الدعم اخلليجية
 معها، وعلى تتحالف اليت القمعية للنظم سياسي غطاء لتوفري كمدخل



 عدة صفقات هناك السودان، كانت يف اجلنراالت مع املعلنة الصفقة غرار
 .عدة عربية نظم ومحاية ببقاء مسحت

 بيئة املنطقة، وصناعة على الشاملة للهيمنة التحالفات هذه تتجه فيما
 من ذلك يعنيه ما واجلماعات، بكل لألفراد األساسية للحقوق معادية
 والتطهري القمع الدول، وقيم هذه تتبناه الذي االستبداد لنموذج تعميم
 هلذا بذلك سرائيل"، مستندةإ" تتبناها اليت الدميوغرافية واهلندسة العرقي

 .العسكري/األمين/ السياسي التحالف

 خالصة

 ابهليمنة هلا االستعمارية، والسماح الصهيوين املشروعأهداف  تعميم إن
 خلق فعلياا  العربية، يعين والقمع االستبداد نظم وسياسات ممارسات وإدارة
 يف فعلياا  الفلسطيين، والشروع الالجئ لوجود عداء واألكثر األسوء البيئة

 .لوجوده نشطة مالحقة

 ابلنسبة ستعنيه املعادلة، يف ما هذه يف سوءاا  األكثر اجلانب يكمن بينما
 للشعوب التطويع وسياسات القهر ملساحة متديد املنطقة، من لشعوب
 ضمن فعالا  أتت مل التحالفات الطبيعية، فهذه احلقوق حنو لتطلعاهتا والردع



 حرب شن مشروع ضمن ابألساس املنطقة، بل يف السالم إلشاعة مشروع
 خالاي من متناهية ال سلسلة لبناء الشعوب، وتقود تستهدف إخضاع
 تلك إخضاع املنطقة،  بلدان من كل يف احلكومات مسمى تتخذ القمع
 .النموذج هذا تبين ترفض اليت الدول

 احملدد مبعناها الفلسطيين الالجئ قضية ابلفعل املخاطر هذه تتجاوز    
إال  تنتج مل اللجوء ومأساة اإلنساين، فقضية مبعناها أكثر تقنياا، لتتصل

 مشروع نفذت العنصرية، واليت االهداف ذات والتطويع القمع إرادة بفعل
 النطاق هذا على األدوات هذه للفلسطينيني، واجتماع الكبري التهجري
 .مشاهبة ومآسي مشاريع إال ينتج لن الواسع

 


