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حّيان حممد �صليمان )حّيان جابر(

ملخ�س:

يهدف البحث اإىل درا�شة موقع �شعوب املنطقة من م�شار التطبيع الر�شمي العربي مع 

الدولة ال�شهيونية، ول �شيّما �شعوب الدول املطبعة، حيث نحاول من خالل هذا البحث 

ا�شتقراء دور ال�شعوب يف تثبيط هذا امل�شار اأو تعزيزه. لكن ونظراً ل�شعوبة، بل ا�شتحالة، 

اإجراء بحث ميداين �شيا�شي واجتماعي م�شتقل يف املنطقة العربية قاطبة، ول �شيّما مبا 

يخ�ش ا�شتقراء توجهات ال�شارع حول املعار�شة ال�شيا�شية للنظم احلاكمة، نظراً لطبيعة 

الأنظمة امل�شيطرة ال�شتبدادية واملغلقة على ذاتها، كان ل بّد من العمل على انتهاج منهجية 

بحثية علمية، متكننا من فهم موقف ال�شعوب ودورها من هذا امل�شار، وهو ما جت�شد يف 

التجربتني  قراءة  ويف  املطبِّعة،  الدول  يف  املجتمعية  وال�شيا�شية  الجتماعية  البنية  حتليل 

املوقعة  “ال�شالم”  اتفاقيات  من  ال�شعبني  هذين  وموقف  والأردنية  امل�رشية  ال�شعبيتني 

من قبل حكومتيهما مع الدولة ال�شهيونية، ويف العتماد على بع�ش املعطيات والوقائع 

املوثوقة حول موقف �شعوب املنطقة من م�شار التطبيع الر�شمي اجلاري الآن.

كلمات مفتاحية:  

اتفاقيات “ال�شالم” دور ال�شعوب “اإ�رشائيل” التطبيع

حّيان حممد �صليمان )حّيان جابر(: �شحفي وباحث �شيا�شي. خمت�ش يف جمال الق�شية الفل�شطينية وق�شايا   
1

اإعداد ملحق فل�شطني  ي�شارك يف  املن�شورة، كما  ال�شيا�شية  املقالت والتحليالت  العديد من  له  العربية.  املنطقة 

ال�شهري ال�شادر عن �شحيفة العربي اجلديد منذ اآذار/ مار�ش 2020، وهو نا�شط يف املجتمع املدين الفل�شطيني، 

وع�شو موؤ�ش�ش يف جمموعة دافع “دولة فل�شطني ديقراطية علمانية واحدة”.
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منهجية البحث:

الإح�شاءات  وبع�ش  العملية،  بال�شواهد  مدّعمة  علمية  منهجية  من  البحث  ينطلق 

موقف  حول  الدائر  ال�شوؤال  عن  الإجابة  ملحاولة  و�شيا�شياً،  اأكاديياً  املعتمدة  املوثوقة 

�شعوب املنطقة من الق�شية الفل�شطينية، ومن الدولة ال�شهيونية. كما يعمل البحث على 

حماولة ا�شتقراء قدرات �شعوب املنطقة على تثبيط امل�شار التطبيعي اأو ت�رشيعه، ا�شتناداً 

دول  داخل  واجتماعياً  �شيا�شياً  الفردية  واحلريات  اأولً،  املطبعة  الدول  بنية  لتحليل 

املنطقة املطبّعة ثانياً، ومقارنتها باملوقف والدور ال�شعبي يف كلّ من م�رش والأردن؛ على 

اعتبارهما اأول دولتني مطبّعتني ر�شمياً مع الدولة ال�شهيونية.

مقدمة:

�شهدت املنطقة العربية يف اأ�شهر دونالد ترامب الرئا�شية الأخرية ت�شارعاً غري م�شبوق 

يف عدد الدول العربية املتوجهة للتطبيع مع الدولة ال�شهيونية، فتزايد عدد الدول العربية 

املوقعة على اتفاقيات “�شالم” مع الدولة ال�شهيونية مبن فيها الإمارات العربية املتحدة، 

ومملكة البحرين، واجلمهورية ال�شودانية، واململكة املغربية. كما تزامن ذلك مع توارد 

الكثري من الت�رشيبات ال�شحفية التي تتحدث عن �شعي اأو نية اأو تقبل العديد من الدول 

لركب  والن�شمام  ال�شهيونية،  الدولة  مع  “�شالم”  اتفاقيات  لتوقيع  الأخرى  العربية 

الدول املطبعة، كاململكة العربية ال�شعودية، ولبنان، و�شورية، وقطر. لكن وبغ�ش النظر 

عن مدى �شحة الت�رشيبات من عدمها، وبغ�ش النظر عن الكيفية التي �شوف تتجه اإليها 

الأو�شاع العربية يف الأ�شهر وال�شنوات القادمة يف هذا ال�شاأن حتديداً، ل بّد من حماولة 

وقدرات  دور  تقدير  على  والعمل  الر�شمي،  الجتاه  هذا  من  ال�شعبي  املوقف  ا�شتقراء 

�شعوب املنطقة يف ر�شم م�شتقبل املنطقة، انطالقاً من التدقيق يف بع�ش املعطيات الواقعية، 

ومن مراجعة التجربتني ال�شعبيتني امل�رشية والأردنية، وكذلك من فهم ال�شياق العاملي 

الثورية  ال�شريورة  انطالق  بعد  ما  العربية،  املنطقة  يف  احلا�شلة  واملتغريات  والإقليمي 

العربية، نهاية �شنة 2010.

لذا �شاأق�شم البحث اإىل ثالثة اأق�شام كالتايل؛ الق�شم الأول يعنى بدرا�شة بنية املجتمع 

املدين املحلي وقدراته يف كّل من الدول املطبّعة، ول �شيّما مبا يخ�ّش احلقوق واحلريات 
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التجربتني  على  ال�شوء  الثاين  الق�شم  ي�شلط  حني  يف  والتنظيم؛  الحتجاج  على  والقدرة 

اأو تعزيز  ال�شعبني امل�رشي والأردين يف تثبيط  امل�رشية والأردنية حماولً حتديد دور 

ال�شتنتاجات  بع�ش  اإىل  الثالث  ق�شمه  يف  البحث  وينتهي  الر�شمي؛  التطبيعي  امل�شار 

املنطقية والعلمية املبينة على كال الق�شمني ال�شابقني.

اأوًل: املجتمعات املدنية يف الدول املطبعة:

فقط  بينها  فيما  تختلف  عديدة،  �شمولية  اأنظمة  حكم  حتت  العربية  املنطقة  ترزح 

بدرجات �شيطرتها على املجتمع واأ�رشه، بغ�ش النظر عن طبيعة النظام احلاكم جمهورياً 

اآليات  يف  الكبري  الت�شابه  هذا  من  الرغم  وعلى  لكن  يكن.  اأياً  اأو  برملانياً،  اأم  ملكياً  اأم  كان 

احلكم وال�شيطرة، اإل اأن هناك بع�ش التباينات التي تتيح لبع�ش املجتمعات هام�شاً اأو�شع 

والقت�شادية  التاريخية  العوامل  من  جلملة  نتيجة  همومها،  عن  والتعبري  احلركة  من 

والجتماعية، التي لن نتطرق خللفياتها الآن، اإذ تتطلب معاجلة بحثية متخ�ش�شة بهذا 

اأو�شاع جمتمعات الدول املطبّعة ب�شورة موجزة  اأحاول ا�شتعرا�ش  ال�شاأن. لذا �شوف 

البحث،  منت  يف  املدين  املجتمع  واقع  على  البناء  من  نتمكن  كي  و�رشيعة،  وخمت�رشة 

و�شولً اإىل اخلال�شات وال�شتنتاجات.

1. الإمارات العربية املتحدة:

الف�شاء  الإماراتي يف �شياغة  املجتمع  اأّي مظهر من مظاهر م�شاركة  تلم�ش  ي�شعب 

العام ال�شيا�شي والجتماعي، نتيجة عدة عوامل قانونية وديوجرافية، اأهمها:

القوانني  من  جمموعة  عب  الإماراتي  املجتمع  على  قب�شتها  الإمارات  دولة  حُتكِم  اأ. 

العام �شيا�شياً  الف�شاء  الإماراتي يف  املدين  التي حتّد من م�شاركة املجتمع  والت�رشيعات 

طابع  ذات  مدنية  اأهلية  جمعيات  وت�شكيل  تكّون  ندرة  يف  يتبدى  الذي  الأمر  وحقوقياً، 

القانون  يجرم  حيث  واملجتمعي.  النقابي  ال�شعيدين  على  و�شيا�شياً،  اجتماعياً  ن�شايل 

على تن�ش  التي   231 رقم  القانونية  املادة  وفق  العاملني؛  واعت�شام  اإ�رشاب   الإماراتي 

ما يلي:
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اإذا ترك ثالثة على الأقل من املوظفني العامني عملهم اأو امتنعوا عمداً عن تاأدية 

واجب من واجبات وظيفتهم متفقني على ذلك اأو مبتغني منه حتقيق غر�ش غري 

م�رشوع عوقب كل منهم باحلب�ش مدة ل جتاوز �شنة. وتكون العقوبة احلب�ش 

اإذا كان الرتك اأو المتناع من �شاأنه اأن يجعل حياة النا�ش اأو �شحتهم اأو اأمنهم 

اإذا عطل  اأو  النا�ش،  فتنة بني  اأو  ا�شطراباً  اأن يحدث  �شاأنه  اأو كان من  يف خطر، 

م�شلحة عامة اأخرى، اأو كان اجلاين حمر�شاً.2 

كما ين�ش قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام ال�شادر �شنة 2008؛ 

اإىل  اإ�شارة  اأّي  دون  فقط  واخلدماتي  والتكافلي  الثقايف  الإطار  يف  دورها  ح�رش  على 

 وكما يقّو�ش القانون 
3
قدرتها على تبني ق�شية حمددة والدفاع عنها ولو فكرياً وثقافياً.

2012، ومواده  ال�شادر �شنة  الإلكرتونية  التعبري وفق قانون اجلرائم  الإماراتي حرية 

ذات الرقم 24 حتى الرقم 32، حتظر اأّي ن�شاط ي�شخر من الدولة ويحّر�ش عليها اأو على 

4
اأحد قوانينها اأو يدعو للتظاهر.

التقليل من  اليد العاملة الأجنبية مقارنة باليد العاملة املحلية، يف  ب. ت�شهم �شخامة 

ق�شايا  حول  ذاتها  تنظيم  من  العمل  �رشائح  خمتلف  يف  العاملة  والطبقات  الفئات  قدرة 

وم�شائل مت�ش همومهم اليومية امل�شرتكة، ما يحّد من تطور الن�شال الجتماعي املطلبي، 

واحلوار  التنظيم  واأهمية  عموماً،  اجلماعي  الن�شال  مفهوم  تطور  من  يحّد  وبالتايل 

الوافدة  العمالة  ُت�شّكل  حيث  وال�شا�شعة.  املتنوعة  احلياة  جمالت  من  اأّي  يف  والتعاون 

 و88% من جممل �شكان دولة 
5
اخلارجية اأكرث من 90% من العاملني يف القطاع اخلا�ش،

6
الإمارات.

قانون العقوبات الإماراتي، ف�شل اجلرائم وعقوباتها، بند اجلرائم املا�شة باأمن الدولة وم�شاحلها، املادة 231،   
2

موقع النيابة العامة، حكومة دبي، انظر:

https://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=329&Grand_ID=2 )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

القوانني والت�رشيعات، موقع وزارة تنمية املجتمع، الإمارات العربية املتحدة، انظر:  
3

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx )اطلع عليه يف 2021/2/25(   

اخلليج  مركز  )الكويت:  اخلليج  تيارات  يف  املواطنة   :2019 واملتحول  الثابت  واآخرون،  ال�شهابي  عمر   
4

ل�شيا�شات التنمية، 2019(، �ش 250.

الإمارات العربية املتحدة، موقع منظمة العمل الدولية، الأمم املتحدة، انظر:  
5

 https://www.ilo.org/beirut/countries/united-arab-emirates/WCMS_614087/lang--ar/index.htm  

)اطلع عليه يف 2021/2/25(

املرجع نف�شه.  
6

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx
https://www.ilo.org/beirut/countries/united-arab-emirates/WCMS_614087/lang--ar/index.htm
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ج. يبلغ جممل تعداد �شكان دولة الإمارات وفق بيانات املركز الحتادي للتناف�شية 

 ،2016 �شنة  ن�شمة   9,121,167 بـ  مقارنة   2017 ل�شنة  ن�شمة   9,304,277 والإح�شاء 

لل�شكان من  الإجمايل  العدد  يبلغ  الإناث. حيث  الذكور يفوق عدد  فاإن عدد  وللعلم فقط 

املواطنني، وفقاً لتقدير �شنة 2012، 947,997 مواطناً اإماراتياً، مقابل 7,316,073 وافداً 

تبلغ  حيث  واحتياجاتها،  وعاداتها  وثقافتها  لغتها  منها  لكل   
7

دولة،  200 من  اأكرث  من 

 وهو ما يثل عائقاً ثالثاً اأمام تكوين 
8
فقط.

 2
الكثافة ال�شكانية الإماراتية 113.48 فرداً/ كم

9
جمعيات وجلان وهيئات جمتمع مدين فاعلة ونا�شطة.

وبالتايل اأثرت ظروف املجتمع املدين الإماراتي القانونية والديوجرافية والتاريخية 

واأو�شاعه، ال�شعبة والقا�شية، على جت�شيد موقف �شعبي و�شيا�شي من م�شار التطبيع 

الإماراتي - ال�شهيوين، بحكم ال�شعوبات والعوائق القانونية والديوجرافية، ونتيجة 

املمار�شات القمعية وال�شتبدادية، والتي جتلت يف منع الكاتبة وال�شاعرة الإماراتية ظبية 

 
10

خمي�ش من ال�شفر اإىل اخلارج ب�شبب موقفها الراف�ش لتطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”.

�شّد  ر�شمية  رابطة  اأول  اإطالق  عن  اإماراتيون  اأكادييون  اأعلن  ذلك  من  بالرغم  ولكن 

مع عالقاتها  ظبي  اأبو  تطبيع  من  اأيام  بعد  وذلك  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع   التطبيع 

خطورة  من  للتحذير  املواطنني  �شفوف  بني  الوعي  حجم  م�شاعفة  بهدف   
11

اأبيب، تل 

التعاون املتبادل مع الدولة ال�شهيونية. واأخرياً جتدر الإ�شارة، اإىل مدى تاأثري توجهات 

مبا  �شيّما  ول  ال�شيا�شية،  مبواقفه  الإماراتي  ال�شارع  جماهرة  على  الإماراتي  النظام 

معهد  اأجراه  راأي  ا�شتطالع  ك�شف  فقد  التطبيع؛  احلايل؛  درا�شتنا  مو�شوع  يخ�ش 

حقائق واأرقام، عن دولة الإمارات، موقع البوابة الر�شمية حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة، انظر:  
7

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/fact-sheet )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

كثافة ال�شكان، البحرين، موقع Pyramid Population، 2017، انظر:  
8

https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8  
AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017% )اطلع عليه يف 2021/2/25(

ل�شيا�شات  اإىل كتب مركز اخلليج  العودة  الإماراتي يكن  املجتمع  الطالع على ظروف وحيثيات  للمزيد من   
9

التنمية وبالتحديد كتابي الثابت واملتحول 2013، و2019، موقع مركز اخلليج ل�شيا�شات التنمية، انظر:

  https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53  
الإذاعة  هيئة  موقع  التطبيع”،  معار�شة  “ب�شبب  البلد  مغادرة  من  الأديبة  “متنع”  الإمارات  خمي�ش:  ظبية   

10

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54320320 :البيطانية )بي بي �شي(، 2020/9/27، انظر

ت�شكيل اأول رابطة اإماراتية �شد التطبيع مع اإ�رشائيل، موقع اأخبار �شوق عكاظ، 2020/8/22، انظر:  
11

 https://soukukkaz.com  

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/fact-sheet
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017
https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54320320
https://soukukkaz.com/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9/
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يف  والثاين   ،2020/6/1 يف   Washington Institute for Studies للدرا�شات  وا�شنطن 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، اأي قبل توقيع اتفاق التطبيع وبعده، حتولً غريباً وقفزة 

هائلة يف حجم موؤيدي التطبيع، على ح�شاب معار�شيه، حيث كانت ن�شبة موؤيدي التطبيع 

 
12

يف حزيران/ يونيو قرابة 19% فقط، لت�شبح يف ت�رشين الأول/ اأكتوبر قرابة %47.

2. مملكة البحرين:

الإماراتي،  البحريني بحيوية ون�شاط كبريين مقارنة بنظريه  املدين  املجتمع  يتمتع 

�شيا�شياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما يعود اإىل عدة عوامل قانونية وتاريخية و�شيا�شية. 

للنقابات  خا�شاً  قانوناً  تفرد  خليجية  دولة  اأول  البحرين  تعدّ  القانوين  ال�شعيد  فعلى 

 حيث تن�ش املادتني رقم 3 و4 من مر�شوم قانون رقم 33 ل�شنة 2002 ب�شاأن 
13

العمالية.

النقابات العمالية على ما يلي: “اأن حرية الن�شمام للمنظمات النقابية وال�شتمرار فيها 

القانون  بهذا  عليها  املن�شو�ش  العمالية  النقابية  املنظمات  “تتمتع  وكذلك،  مكفولة”. 

املعنية  ذاته  القانون  من   14 املادة  يف  جند  ل  كما   
14

امل�شتقلة”. العتبارية  بال�شخ�شية 

وكذلك   
15

الأجنبية. العمالة  تن�شيب  دون  يحول  �رشط  اأّي  النقابة  ع�شوية  ب�رشوط 

امل�شالح  عن  للدفاع  م�رشوعة  �شلمية  و�شيلة  “الإ�رشاب  اأن:  على   21 رقم  املادة  تن�ش 

 ومن ثم ت�شتعر�ش املادة �رشوط الإ�رشاب امل�رشوع 
16

القت�شادية والجتماعية للعمال”،

القانون  اإجحاف  الرغم من مدى  لكن وعلى  التعجيز.  اإىل حّد  التي ترقى  القانون،  وفق 

مبا  احلقوق  بهذه  العرتاف  اأن  غري  الحتجاجية،  والعاملني  العمال  بحقوق  البحريني 

فيها حّق الإ�رشاب؛ موؤ�رش مهم على جناح ال�شارع البحريني يف انتزاع جزء من حقوقه 

ديفيد بلوك وكاثرين كيلفالند، “الراأي العام الإماراتي يتحول نحو تاأييد ال�شالم مع اإ�رشائيل - ومع قطر،”   
12

موقع منتدى فكرة، معهد وا�شنطن للدرا�شات، 2020/12/10، انظر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-  

tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr )اطلع عليه يف 2021/2/28( 

اأحمد عبد اهلل ع�شبول واآخرون، اخلليج 2013 الثابت واملتحول )الكويت: مركز اخلليج ل�شيا�شات التنمية،   
13

2013(، �ش 38.

العمل  وزارة  موقع  و4،   3 املادتني   ،2002/9/24 يف  �شدر  العمالية،  النقابات   )33( رقم  بقانون  مر�شوم   
14

https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/ انظر:  البحرين،  مملكة  الجتماعية،  والتنمية 

TradeUnionLaw.pdf )اطلع عليه يف 2021/2/28(

املرجع نف�شه.  
15

املرجع نف�شه.  
16

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/TradeUnionLaw.pdf
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/TradeUnionLaw.pdf


393

دور �شعوب املنطقة يف جمابهة التطبيع

الإن�شانية وال�شيا�شية  انتزاع كامل حقوقه  ال�شتمرار حتى  يف الحتجاج، مع �رشورة 

املعرتف بها دولياً.

الجتماعية  والأندية  وت�شكيلها،  اجلمعيات  عمل  البحريني  القانون  ينظم  واأي�شاً 

واملوؤ�ش�شات  والريا�شة،  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية، 

امل�شيطر،  النظام  اأطر  خارج  معار�شاً  �شيا�شياً  ن�شاطاً  البحرين  دولة  وت�شهد  اخلا�شة. 

 حيث �شهدت ت�شكيل العديد من اجلمعيات ال�شيا�شية، بلغ عددها 15 جمعية، منها قرابة

 لكن وعلى الرغم من �رشعية الن�شال النقابي 
17

ثماين جمعيات مدنية وطنية غري دينية.

والعمل ال�شيا�شي، اإل اأن مظاهر القمع وال�شتبداد وفق ن�شو�ش قانونية، متنح النظام 

مطلق القدرة على حّل النقابات واجلمعيات املهنية وال�شيا�شية، واعتقال النا�شطني فيها 

و�شولً اإىل حماكمتهم اأمام حماكم ع�شكرية ل مدنية، والتي ت�شل فيها الأحكام اإىل حّد 

الإعدام اأو احلب�ش مدى احلياة، بالإ�شافة اإىل اأحكام جتيز �شحب اجلن�شية من مواطنني 

العادلة،  املحاكمات  �رشوط  توفر  دون  حماكمتهم  جرت  النظام،  لتوجهات  معار�شني 

18
وهو ما دانته منظمة العفو الدولية.

اأما من الناحية الديوجرافية، فيبلغ تعداد �شكان البحرين وفق اإح�شاء �شنة 2016، 

اأّي ي�شكل   
19

759 األف اأجنبي. 665 األف مواطن بحريني،  1.424 مليون �شخ�ش، منهم 

 حيث تبلغ الكثافة ال�شكانية 
20

الأجانب؛ غري البحرينيني؛ 53% من جممل �شكان اململكة.

21
فقط.

 2
يف اململكة البحرينية 1,937.84 �شخ�شاً/ كم

لكن وعلى الرغم من الت�شييق ال�شيا�شي والقانوين على معار�شي النظام امل�شيطر، 

وتوجهاته،  واأهدافه  ذاته  عن  البحريني  املدين  املجتمع  تعبري  دون  يحل  مل  ذلك  اأن  اإل 

�شيا�شية  جمعية   17 تتاأخر  مل  اإذ  ال�شهيوين،   - البحريني  التطبيع  من  موقفه  فيها  مبا 

عمر ال�شهابي واآخرون، الثابت واملتحول 2019، �ش 128.  
17

العفو  منظمة  موقع  لل�شخرية”،  “مثرية  جماعية  حماكمة  يف  �شخ�شاً   115 عن  اجلن�شية  اإ�شقاط  البحرين:   
18

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship- انظر:   ،2018/5/16 الدولية، 

/of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial

الإدارة العامة لالإح�شاء وال�شجل ال�شكاين، “البحرين يف اأرقام 2016،” هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،   
19

البحرين، 2017، �ش 20. 

املرجع نف�شه، �ش 11.  
20

كثافة ال�شكان، البحرين، Pyramid Population، 2017. )اطلع عليه يف 2021/3/1(   
21

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/
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مع  التطبيع  “اأن  التطبيع  من  موقفها  اإعالن  عن  بحرينية  مدين  جمتمع  وموؤ�ش�شة 

جمعية   22 لحقاً  متكنت  كما   
22

�شالماً”. يثمر  ولن  اململكة،  �شعب  يثل  ل  اإ�رشائيل 

�شيا�شية ومنظمة جمتمع مدين بحرينية، من اإطالق “الوثيقة الوطنية ملناه�شة التطبيع 

اأ�شكال  من  �شكل  “اأي  مبقاطعة  عليها  املوّقعني  مبوجبها  ال�شهيوين”، ُتلزم  الكيان  مع 

ال�شحي مع  اأو  ال�شياحي  اأو  اأو الجتماعي  ال�شيا�شي  اأو  الثقايف  اأو  القت�شادي  التطبيع 

 وهو ما يعطي موؤ�رشاً وا�شحاً عن مدى رف�ش ال�شارع البحريني 
23

الكيان ال�شهيوين”.

للتطبيع، وعن عزمه ملجابهته ومقاومته بكل ال�شبل املمكنة يف القريب العاجل.

3. جمهورية ال�صودان:

�شهد ال�شودان يف 2018/12/19، ثورة �شعبية عارمة، يكن اعتبارها اأكرث من الثورات 

تنظيماً وح�شوراً حزبياً على م�شتوى املنطقة العربية. وهو موؤ�رش كاٍف من اأجل تكوين 

نظرة وافية عن حيوية املجتمع املدين ال�شوداين، وقدرته على تنظيم ذاته والتحرك من 

اأجل حتقيق اأهدافه، ل �شيّما يف ظّل ديومة احلركة الحتجاجية وال�شيا�شية حتى الآن، 

وتنوع املواقف احلزبية من امل�شتجدات اليومية الداخلية واخلارجية، مبا فيها املوقف من 

التطبيع مع الدولة ال�شهيونية، وهو الغر�ش الرئي�شي من هذه الفقرة. لذا ل داعي هنا 

اإن اأخذنا بعني  لعر�ش مف�شل للن�شو�ش القانونية والد�شتورية ال�شودانية، خ�شو�شاً 

بني  ترتاوح  والتي  اليوم،  ال�شودان  بها  ير  التي  امل�شتقرة  غري  املرحلة  طبيعة  العتبار 

تثبيت منجزات الثورة وا�شتكمالها، وبني العودة بالزمن اإىل مرحلة ما قبل الثورة ورمبا 

اإىل ما هو اأ�شواأ منها اأي�شاً.

ال�شارع  حيوية  �شعيد  على  املميز  امل�شهد  هذا  يف  الظاهرة  ال�شلبية  النقطة  اأن  غري 

ال�شوداين، تتمثل يف تعدد اجلهات امل�شلحة والفاعلة داخل ال�شودان، من قوى حم�شوبة 

التي  القوى  اإىل  بالإ�شافة  الب�شري،  عمر  الراحل  الرئي�ش  ونظام  الع�شكري  املجل�ش  على 

دخلت يف �رشاعات مع نظام الب�شري؛ مبا فيها القوى ذات النزعات النف�شالية. كما تثار 

بع�ش املخاوف حول حرية ال�شارع ال�شوداين وحيويته م�شتقبالً يف ظّل نظام غري م�شتقر 

17 جمعية بحرينية: التطبيع ل يثل �شعبنا ولن يثمر �شالماً، وكالة الأنا�شول لالأنباء، 2020/9/16.  
22

“لجئني”،  الفل�شطينيني  الالجئني  بوابة  موقع  التطبيع،  ملقاطعة  وثيقة  تطلق  بحرينية  وموؤ�ش�شات  قوى   
23

 https://refugeesps.net :2020/12/12، انظر

https://refugeesps.net/post/16179/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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حتى الآن، مع بع�ش املالمح التي ت�شي باحتماليات �شلبية اإن جنحت القوى ال�شتبدادية 

اإقليمي  بدعم  كذلك  حتظى  والتي  وال�شخمة،  الكبرية  والأمنية  الع�شكرية  القدرات  ذات 

ودويل �رشيح ومبا�رش، يف تثبيت اأقدامها يف احلكم وفر�ش نظام اأمني وا�شتبدادي قمعي 

يكّم الأفواه، ويقمع احلريات، ويقّو�ش منجزات الثورة، وياأ�رش املجتمع ال�شوداين مرة 

اأخرى، اأو بالأ�شح ياأ�رشه ب�شكل كلّي.

لكن وبغ�ش النظر عن احتمالت امل�شتقبل وتاأثرياتها على حيوية ال�شارع واملجتمع 

والأحزاب  القوى  جتاوب  �رشعة  اإىل  الإ�شارة  من  بّد  ل  ودورهما،  ال�شوداين  املدين 

وال�شارع ال�شوداين مع التطورات ال�شيا�شية ال�شودانية، مبا فيها اإعالن تطبيع العالقات 

ائتالفاً   2020/11/7 يف  ومنظمًة  وتكتالً  حزباً   28 �شّكل  حيث  ال�شهيونية،  الدولة  مع 

اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  ملقاومة  ال�شعبية  “القوى  ميثاق  توقيع  ومّت  التطبيع،  ملناه�شة 

 الأمر الذي يوحي باإمكانية تطوير هذا التوجه م�شتقبالً، ورمبا حتّوله اإىل حملة 
24

اأي�شاً.

مقاومتها  الأقل  على  اأو  كلياً،  التطبيع  عجلة  وقف  على  وقادرة  قوية  و�شيا�شية  �شعبية 

اقت�شادياً وثقافياً واجتماعياً، ما يعني منع تطبيقه عملياً.

4. اململكة املغربية:

يعي�ش املجتمع املغربي حالة من احليوية والن�شاط ال�شيا�شي واملهني والثقايف املميز 

قيا�شاً للمنطقة العربية، حيث تنا�شل الكثري من الفئات والطبقات واملجموعات من اأجل نيل 

حقوقها املنقو�شة اأو امل�شلوبة، من خالل العمل البملاين والحتجاج ال�شعبي والن�شال 

اأكرث من اأحزاب قد ت�شّكلت منذ  30 حزباً، منها  اأكرث من  املغرب   الثقايف. حيث يوجد يف 

70 عاماً، وبع�شها ت�شّكل يف العقدين الأخريين، وهو ما يعّب عن م�شاحة �شيا�شية اأو�شع 

املجتمع  جمموعات  تن�شط  كما  املنطقة.  من  ودول  جمتمعات  عدة  تعي�شها  التي  تلك  من 

املدين يف العديد من الن�شاطات الثقافية والتفاعلية الحتجاجية ب�شكل دوري، ا�شتناداً اإىل 

“ُتوؤ�ش�ش جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري   :2011 حّق يكفله الد�شتور املقر �شنة 

اأن�شطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�شتور والقانون. ل يكن حّل  احلكومية ومتار�ش 

مقرر  مبقت�شى  اإل  العمومية،  ال�شلطات  لدن  من  توقيفها  اأو  واملنظمات  اجلمعيات  هذه 

اجلزيرة.نت،  اإ�رشائيل،  مع  التطبيع  ملقاومة  �شعبي  جتمع  اإطالق  �شودانياً..  وتكتالً  حزباً   28 مب�شاركة   
24

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/7/%D8%A7%D8%A7-227 :2020/11/7، انظر
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اململكة  يف  والعتقال  القمع  مظاهر  غياب  ذلك  يعني  ل  طبعاً   
25

،”)12 )الف�شل  ق�شائي. 

املغربية، بقدر ما يعك�ش جناح ال�شارع املغربي تاريخياً يف انتزاع جمموعة من احلقوق 

املتعلقة بحق الحتجاج، والن�شال ال�شيا�شي والثقايف والطبقي واملهني.

عن  للتعبري  املدين  املجتمع  اأمام  املجال  املغربي  وال�شيا�شي  القانوين  املناخ  اأتاح  لقد 

من  عنه،  الإعالن  من  قليلة  اأيام  بعد  ال�شهيونية،  الدولة  مع  التطبيع  يرف�ش  الذي  راأيه 

اأبرز  ومن  الفردي،  للتوقيع  واملفتوحة  بالتطبيع،  املنددة  والعرائ�ش  البيانات  خالل 

فل�شطني،  اأجل  من  الوطنية  العمل  جمموعة  نذكر:  للتطبيع  الراف�شة  والقوى  الهيئات 

اجلمعية املغربية مل�شاندة الكفاح الفل�شطيني، املر�شد املغربي ملناه�شة التطبيع، فدرالية 

الديقراطية  الكونفدرالية  والإ�شالح،  التوحيد  حركة  الديقراطي،  الي�شار  اأحزاب 

لهيئات  املغربي  الئتالف  لل�شحافة،  الوطنية  النقابة  لل�شغل،  املغربي  الحتاد  لل�شغل، 

حقوق الإن�شان، اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان، الع�شبة املغربية للدفاع عن حقوق 

26
الإن�شان.

 ثانيًا: درا�شة جتارب ال�شعبني امل�شري والأردين يف مقاومة

      التطبيع:

1. جمهورية م�رش العربية:

من  مفاجاأة  ال�شادات  اأنور  حممد  ال�شابق  امل�رشي  الرئي�ش  فجّر   ،1977/11/9 يف 

التحرير  ال�شعب امل�رشي، وبح�شور رئي�ش منظمة  اأمام جمل�ش  الثقيل يف كلمته  العيار 

“اأنا  الكني�شت، بقوله:  ا�شتعداده زيارة  الفل�شطينية )م.ت.ف( يا�رش عرفات، معلناً عن 

اأقول فعالً م�شتعد اأن اأذهب اإىل اآخر هذا العامل و�شتده�ش اإ�رشائيل عندما ت�شمعني اأقول 

حيث   
27

ومناق�شتهم”. ذاته  الكني�شت  اإىل  بيتهم  اإىل  اأذهب  اأن  م�شتعد  اإنني  اأمامكم  الآن 

ت�شبب اخلطاب يف قطيعة م�رش عربياً، ونقل مقر جامعة الدول العربية اإىل تون�ش.

املحكمة الد�شتورية املغربية، د�شتور اململكة املغربية، 2011، الباب الأول: اأحكام عامة، الف�شل 12.  
25

ات�شاع جبهة راف�شي التطبيع يف املغرب، القد�س العربي،  2020/12/17.  
26

خطاب الرئي�ش اأنور ال�شادات يف افتتاح دورة النعقاد الثاين ملجل�ش ال�شعب يف 9 نوفمب 1977، موقع مكتبة   
27

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_669 :الإ�شكندرية، انظر

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_669
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الدولة  وزراء  رئي�ش  وجه  حيث  ال�شادات،  خطاب  على  ال�شهيوين  الرد  يتاأخر  مل 

يوم  ترتيبها  على  لحقاً  التفاق  ومّت  لزيارتهم،  لل�شادات  ر�شمية  دعوة  ال�شهيونية 

1977/11/19. ثّم توالت اللقاءات واحلوارات حتى تو�شل اجلانبان ال�شهيوين وامل�رشي 
اإىل توقيع معاهدة “�شالم” بينهما يف كامب ديفيد يف 1979/3/26. لكن وبغ�ش النظر عن 

اأحداث م�شار “ال�شالم” امل�رشي - ال�شهيوين وتفا�شيله، علينا الرتكيز على رّد الفعل 

امل�رشي على هذه اخلطوة، منذ الإعالن عنها وو�شولً اإىل اليوم.

اأ. ردود الفعل ال�صيا�صية امل�رشية:

ال�شيا�شية  الأفعال  ردود  تتاأخر  مل  حيث  ال�شيا�شية،  املواقف  ببع�ش  البداية  ولتكن 

حينه؛  يف  امل�رشي  اخلارجية  وزير  اأعلن  اإذ  ال�شادات،  ملبادرة  والراف�شة  املناه�شة 

من  يومني  وقبل  البملان،  اأمام  ال�شادات  خطاب  على  اأيام  خم�شة  بعد  فهمي؛  اإ�شماعيل 

ما  وفق  تلك،  زيارته  يف  ال�شادات  مرافقة  رف�شه  عن  تعبرياً  ا�شتقالته  اأبيب،  تل  زيارة 

�رشح به اإ�شماعيل يف كتابه “التفاو�ش من اأجل ال�شالم يف ال�رشق الأو�شط”: “اإن رف�شي 

اإىل اقتناعي باأن هذه الزيارة يف حّد ذاتها  ملبادرة ال�شادات كان يرجع منذ الوهلة الأوىل 

امل�رشي،  القومي  الأمن  وهي:  ثالثة  حيوية  اأمور  على  عك�شياً  تاأثرياً  �شتوؤثر  مراء،  ل 

28
وعالقة م�رش بالدول العربية الأخرى وتكاملها معها، وزعامة م�رش للعامل العربي”.

قراراً  الر�شمي  امل�رشي  التلفزيون  واأعلن  اإ�شماعيل  ا�شتقالة  على  ال�شادات  وافق 

لل�شوؤون اخلارجية. ثم بعد �شاعات قليلة  جمهورياً جديداً بتعيني حممد ريا�ش وزيراً 

اأعلن التلفزيون الر�شمي عن ا�شتقالة وزير اخلارجية اجلديد حممد ريا�ش. ليبقى من�شب 

وزير خارجية م�رش �شاغراً حتى 1977/12/25، عندما مّت تعيني ال�شفري حممد اإبراهيم 

كامل وزيراً للخارجية. لي�شارك كامل يف غالبية املباحثات امل�رشية - ال�شهيونية حتى 

1978/9/16، يوم تقديه ا�شتقالته، التي مّت الإعالن عنها يف اليوم التايل، والتي �رشحها 

املطاف نهاية  اإىل  “و�شلت  بقوله:  ديفيد”  كامب  اتفاقية  يف  ال�شائع  “ال�شالم  كتابه   يف 

جهدي  كل  ا�شتنفدت  فقد  ال�شادات،  من  ملوقفي  بالن�شبة  حا�شم  قرار  اتخاذ  من  بدّ  ول 

29
وبذلت اأكرث من طاقتي يف حماولة احلفاظ على موقفنا من التاآكل”.

اإ�شماعيل فهمي، التفاو�س من اأجل ال�صالم يف ال�رشق الأو�صط )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1985(، �ش 10.  
28

والن�رش،  للرتجمة  الأهرام  مركز  )القاهرة:  ديفيد  كامب  اتفاقية  يف  ال�صائع  ال�صالم  كامل،  اإبراهيم  حممد   
29

2002(، �ش 485.



398

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

كما تبع توقيع التفاقية ا�شتقالة الفريق اأول �شعد الدين �شاذيل من من�شبه ك�شفري يف 

دولة البتغال، واأعلن اعتزاله العمل ال�شيا�شي اأي�شاً. ثم اأ�شدر ال�شادات بعد اأ�شبوعني 

الغني  عبد  حممد  امل�شري  احلربية  وزير  باإقالة  قراراً  ديفيد  كامب  اتفاقية  توقيع  من 

اجل�شمي، وقرر تغيري من�شب وزير احلربية اإىل وزير الدفاع.

وعلى �شعيد �شيا�شي اآخر عّبت وما زالت تعّب العديد من القوى ال�شيا�شية واحلزبية 

التطبيع مع الحتالل  الفل�شطينية، وعن مناه�شتها  ال�شعب والق�شية  عن ت�شامنها مع 

اإذ   
30

الفل�شطينية، مما ي�شعب عر�شه وتوثيقه يف منت البحث. الن�شال واحلقوق  ودعم 

جتلى الرف�ش يف موقف القوى الي�شارية والنا�رشية والإ�شالمية من زيارة ال�شادات، ثم 

تو�شعت جبهة القوى التي ترف�ش اتفاقية كامب ديفيد لت�شيب حزب العمل ال�شرتاكي، 

اأحزاب املعار�شة يف حينه، والذي �شجل حتفظه على املعاهدة يف ع�رش نقاط، على  اأكب 

اأنه عاد يف الذكرى الثانية لتوقيعها  الرغم من ت�شويته اإىل جانبها يف جمل�ش ال�شعب، اإل 

31
و�شحب توقيعه.

كما جتدر الإ�شارة اإىل تعدد القرارات الر�شمية امل�رشية التي تنطلق من اعتبار الدولة 

الوزراء  جمل�ش  قرار  يف  جنده  ما  وهو  امل�رشي،  القومي  الأمن  على  خطراً  ال�شهيونية 

امل�رشي رقم 40 ل�شنة 2020، القا�شي باإ�شقاط اجلن�شية امل�رشية عن مواطنه احلا�شل 

 وكذلك يف التباحث من اأجل اإ�شقاط اجلن�شية عن مواطنني 
32

على اجلن�شية الإ�رشائيلية.

م�رشيني يقيمون ب�شكل قانوين داخل الدولة ال�شهيونية.

ب. املواقف ال�صعبية واملهنية امل�رشية:

موقفاً  امل�رشية  الثقافية  والهيئات  املهنية  والحتادات  النقابات  من  العديد  اتخذت 

وال�شيادلة،  والأطباء،  وال�شحفيني،  املحامني،  نقابات  راأ�شها  وعلى  التطبيع،  يناه�ش 

العامة،  ونقاباته  للعمال  العام  والحتاد  املهند�شني،  نقابة  �شعب  وبع�ش  والبيطريني، 

هيئات  اأع�شاء  ونوادي  الفنية،  املهن  ونقابات  حله،  قبل  اجلمهورية،  طالب  واحتاد 

خري،  اأحمد  كتاب:  مطالعة  يكن  امل�رشية  ال�شيا�شية  والقوى  الأحزاب  مواقف  عن  املعلومات  من  للمزيد   
30

 
ببلوجرافيا احلركات الجتماعية يف م�رش.

الدرا�صات  جملة  الإ�رشائيلية،”   - امل�رشية  للعالقات  الأوىل  الع�رشة  “الأعوام  حرب،  الغزايل  اأ�شامة   
31

الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، العدد 1، املجلد 1، �شتاء 1990، �ش 10.

اجلريدة الر�شمية، العدد 41، مكرر )ج(، 2020/10/13.  
32
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من  جديدة  اأ�شكال  املمار�شة  بفعل  وتبلورت   
33

امل�رشية...اإلخ. اجلامعات  يف  التدري�ش 

القومية،  الثقافة  عن  الدفاع  جلنة  مثل:  “اإ�رشائيل”،  مع  للتطبيع  املناه�شة  التنظيمات 

واللجنة القومية ملنا�رشة �شعبي فل�شطني ولبنان، وجلنة الدفاع عن القت�شاد القومي، 

34
وجلنة مقاطعة ال�شينما ال�شهيونية، وجلنة مناه�شة ال�شهيونية...اإلخ.

كما ي�شتدل على ثبات مواقف النقابات والحتادات املهنية والهيئات الثقافية امل�رشية، 

وال�شحفية  الفنية  النقابات  موقف  مثل  التطبيع،  مناه�شة  اأخبار  من  العديد  خالل  من 

�شور  انت�شار  خلفية  على  رم�شان،  حممد  امل�رشي  الفنان  تطبيع  اأزمة  من  امل�رشية 

جتمعه ب�شخ�شيات �شهيونية يف دبي، حيث ُعلّقت ع�شويته حتى التحقيق معه، والذي 

بداأ بالفعل يف �شهر كانون الأول/ دي�شمب من �شنة 2020. وكذلك موجة ال�شخط والنقد 

التي اأثارها الفنان امل�رشي حممد منري، عندما اأعرب عن �شعادته بزيارة فل�شطني واأنه 

�شيكون مبثابة مندوب “ال�شالم” على غرار الرئي�ش الراحل حممد اأنور ال�شادات ونهجه، 

واأن الزيارة كانت تت�شمن جولت غنائية يف القد�ش، وحيفا، ورام اهلل، ويتم اإنهاء اجلولة 

والرف�ش  ال�شغط  حمالت  نتيجة  لحقاً  امل�رشي  الفنان  عنه  تراجع  ما  وهو  غزة.  يف 

وال�شخط ال�شعبي التي اأ�شابته ب�شببها.

املواقف  مبئات  امل�رشية  الثقافية  والهيئات  والحتادات  النقابات  تاريخ  يحفل  كما 

عب  اأخبارها  متابعة  ي�شهل  والتي  التطبيع،  خلفية  على  وحتا�شب  تدين  التي  امل�رشفة، 

ومواقعه  الجتماعي  التوا�شل  �شفحات  وعلى  العامة،  الإخبارية  وال�شحف  املواقع 

وع�شوية  التمثيلية،  املهن  نقابة  من  �شامل  علي  ع�شوية  �شطب  مثل  بها.  اخلا�شة 

املخرج الراحل ح�شام الدين م�شطفى من نقابة ال�شينمائيني، عقاباً على زيارته الدولة 

�شينمائية  عالقات  اإقامة  اأهمية  حول  املتكررة  وت�رشيحاته  �شامل،  ب�شحبة  ال�شهيونية 

مع اجلانب ال�شهيوين.

يف النهاية ل بّد من املرور على بع�ش الإح�شائيات التي تر�شد املزاج ال�شعبي امل�رشي 

من مو�شوع البحث والق�شية الفل�شطينية عموماً، حيث جند يف نتائج ال�شتطالع الذي 

يعّدون امل�رشيني  من   %74 اأن  ال�شيا�شات،  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز   اأجراه 

املرجع نف�شه.  
33

املرجع نف�شه.  
34
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عن  امل�رشيني  من   %85 عّب  حني  يف   
35

العرب، جميع  ق�شية  الفل�شطينية  الق�شية 

36
معار�شتهم العرتاف بالدولة ال�شهيونية “اإ�رشائيل”.

ج. البعد القت�صادي يف التجربة امل�رشية:

متثل العالقات القت�شادية اأحد اأهم موؤ�رشات التعاون والتقارب بني الدول، ول �شيّما 

الدول ذات احلدود امل�شرتكة، كما تعّب عن متانة العالقة ال�شعبية اأي�شاً. ومن ناحية ثانية 

اإذ  ور�شمياً،  �شعبياً  الفّعالة  والحتجاج  واملجابهة  املقاومة  و�شائل  اأحد  القت�شاد  يثل 

ت�شتخدمه العديد من الدول كنوع من اأنواع ال�شغط والق�رش، ول �شيّما الوليات املتحدة 

الأمريكية، كما ت�شتخدمه ال�شعوب يف مواجهة الطغيان ونظم ال�شتغالل والقهر، كما يف 

اإبان �شيطرة نظام الف�شل العن�رشي، وكما يف حركة املقاطعة  اإفريقيني  ن�شال اجلنوب 

�شعوب  اأدوات  اأحد  اأي�شاً  وهو  اأ�ش(،  دي  )بي  العقوبات  وفر�ش  ال�شتثمارات  و�شحب 

املنطقة املناه�شة للتطبيع، كما �شوف نرى يف النموذجني امل�رشي حالياً والأردين لحقاً.

اإذ يكن القول اإن العالقات القت�شادية امل�رشية - ال�شهيونية حم�شورة يف اإطارها 

بنودها طوال  اأكب  النفط  �شّكل  اليوم، حيث  اإىل  ديفيد  اتفاق كامب  توقيع  الر�شمي منذ 

العقد الأول منها، من خالل ا�شترياد الدولة ال�شهيونية من م�رش ما قيمته 500 مليون 

 ومن بعدها جند 
37

دولر، و�شدرت لها منتوجات نفطية بحدود 60 مليون دولر فقط.

اإ�شهام قطاع ال�شياحة حيث يبلغ متو�شط عدد ال�شياح الإ�رشائيليني قرابة 35 األف �شائح، 

 حيث يعزى �شبب 
38

يف حني يبلغ متو�شط عدد ال�شياح امل�رشيني بني 2,000-3,000 فقط.

قلة عدد امل�رشيني املتوجهني اإىل زيارة الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة من قبل ال�شهيونية 

اإىل رف�ش امل�رشيني تطبيع العالقات معها من ناحية، واإىل موقف املوؤ�ش�شات الدينية من 

ما دامت  القد�ش،  اإىل  الأقباط؛ بوقف احلج  بابا  الأنبا �شنودة؛  اأي�شاً، مثل قرار  التطبيع 

الكني�شة امل�رشية مل تت�شلم دير ال�شلطان، وتاأكيده اأن امل�شيحيني لن يذهبوا اإىل القد�ش اإل 

39
مع اإخوانهم امل�شلمني.

العربي  املركز  نقاط،” موقع  2020/2019: يف  العربي  “املوؤ�رش  ال�شيا�شات،  لالأبحاث ودرا�شة  العربي  املركز   
35

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، �ش 54.

املرجع نف�شه، �ش 56.  
36

اأ�شامة الغزايل حرب، “الأعوام الع�رشة الأوىل للعالقات امل�رشية - الإ�رشائيلية،” �ش 16.  
37

املرجع نف�شه.  
38

املرجع نف�شه، �ش 20.  
39
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الإح�شائية املعطيات  تفيد  حيث   ،2011 �شنة  حتى  ا�شتمر  الذي  الو�شع   وهو 

 ،2011 �شنة  امل�رشية  الثورة  اأعقاب  يف  م�رش  يف  الإ�رشائيلية  ال�شياحة  تراجع  اإىل 

من ال�شياح  عدد  انخف�ش  اإذ   ،2016 �شنة  الرو�شية  الطائرة  تفجري  حادثة  عقب   وكذلك 

226,456 زائراً �شنة 2010 اإىل 133,620 زائراً �شنة 2012، و140,425 زائراً �شنة 2014، 

اإىل جمدداً  الرقم  قفز  ثّم   ،2016 �شنة  زائر  األف  و100   ،2015 �شنة  زائراً   و148,336 

األف   700 الأعلى  الرقم  اإىل  2018، و�شولً  األف �شنة  2017، و344  األف زائر �شنة   234
40

زائر �شنة 2019.

الغرف  احتاد  اإدارة  وجمل�ش  موانئها،  وعمال  م�رش،  جتار  قرر  اأخرى،  ناحية  من 

وال�شفن  والب�شائع  ال�شلع  مقاطعة  امل�رشية  املركزية  املالحة  وغرفة  امل�رشية  التجارية 

امل�رشيون  �شنّها  التي  احلملة  اإطار  يف  الثانية،  الفل�شطينية  النتفا�شة  اإبان  الإ�رشائيلية 

على امل�شتوى ال�شعبي ملقاطعة كلّ ال�شلع الإ�رشائيلية يف م�رش والدول العربية، احتجاجاً 

41
على العدوان الإ�رشائيلي على ال�شعب الفل�شطيني.

يف  الأعمال  رجال  جمعية  اأع�شاء  اأمام  طنطاوي،  �شيد  حممد  الأزهر،  �شيخ  دعا  كما 

“اإ�رشائيل”  ت�شاعد  اأن  يكن  التي  الأجنبية  املنتجات  جميع  مقاطعة  اإىل  الإ�شكندرية، 

اإن مقاطعة املنتجات وال�شلع الأجنبية ب�رشف  اإىل م�شالح الفل�شطينيني، وقال  وت�شيء 

اأو من دولة اأخرى؛ وخلدمة الق�شية الفل�شطينية ُتعّد مقاطعة  اأمريكية  النظر عن كونها 

اإن  الفل�شطيني. وقال  ال�شعب  القومية لدعم ن�شال  امل�شاندة  اأ�شكال  واجبة، و�شكالً من 

 
42

جن�شيتها. كانت  اأياً  مقاطعتها  يجب  الفل�شطينيني  وت�رش  العدو  ت�شاعد  ب�شاعة  كّل 

الأمريكية  الب�شائع  مقاطعة  اإن  وا�شل،  فريد  ن�رش  الدكتور  م�رش،  مفتي  قال  وكذلك 

كما الإ�رشائيلية واجب على كّل م�شلمي العامل، واإن م�شتورد مثل هذه الب�شائع يرتكب 

اإثماً عظيماً، بل وُيعّد اأحد اأ�شباب هزية العرب وامل�شلمني، وم�شهماً يف بناء امل�شتوطنات 

43
الإ�رشائيلية يف الأرا�شي املحتلة.

عبد اهلل امل�رشي، ما �رش تزايد عدد ال�شائحني الإ�رشائيليني مل�رش خالل 2019؟، عربي 21، 2020/1/9.  
40

نحو  الفل�شطيني  امل�شتهلك  باجتاهات  وعالقتها  الإ�رشائيلية  املنتجات  مقاطعة  “حمالت  جودة،  عادل  �شاكر   
41

املنتجات امل�شنعة حملياً،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، عمادة الدرا�شات العليا، كلية التجارة، 

ق�شم اإدارة الأعمال، 2006، �ش 132.

املرجع نف�شه، �ش 137.  
42

املرجع نف�شه.  
43
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لكن وبالرغم من الرف�ش ال�شعبي للتطبيع ا�شتمرت الدولة امل�رشية يف توقيع اتفاقيات 

تعاون اأخرى مع الكيان ال�شهيوين، ففي 2004/12/14 وقّعت م�رش والدولة ال�شهيونية 

والوليات املتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز؛ من اأجل اإن�شاء �شبع مناطق �شناعية موؤهلة، 

اإىل   %11.7 بن�شبة  اإ�رشائيلي  مكون  ذات  م�رشية  منتجات  باإدخال  التفاقية  وت�شمح 

 ومنذ توقيع التفاقية عملت احلكومة امل�رشية 
44

الأ�شواق الأمريكية معفاة من اجلمارك.

2008 على  �شنة  التفاقية، وهو ما حتقق يف  الإ�رشائيلي يف  املكون  ن�شبة  على تخفي�ش 

تخفي�شه من 11.7% اإىل 10.5%، ثم يف �شنة 2012، قبل نحو اأ�شبوعني من تويل حكومة 

لكنها مل  على تخفي�ش جديد،  ال�شهيونية �شفهياً  الدولة  ال�شلطة، وافقت  حممد مر�شي 

 كما مل تنجح الدولة امل�رشية يف فر�ش تخفي�ش اآخر حتى الآن.
45

تلتزم بوعودها،

التجاري  التبادل  حجم  اأن  جند  القت�شادية  الإح�شاءات  اأرقام  ومن  ذلك  كّل  من 

كال  يف  التجاري  التبادل  حجم  جممل  مع  قيا�شاً  جداً،  �شئيل  ال�شهيوين   - امل�رشي 

ً �شلعا  2018 �شنة  يف  م�رش  دولة  من  ال�شهيونية  الدولة  ا�شتوردت  حيث   البلدين، 

واردات جممل  من  فقط   %0.76 ن�شبة  ي�شكل  ما  وهو  دولر،  مليون   553.94  بقيمة 

دولر  مليون   112 بـ  فتقدر  مل�رش  �شادراتها  اأما   
46

ذاتها. ال�شنة  يف  ال�شهيونية  الدولة 

فقط، ما ي�شكل ن�شبة 0.19% من جممل �شادراتها �شنة 2018. حيث يعزى �شغر حجم 

طبيعية  عالقات  لإقامة  الراف�ش  امل�رشي  ال�شارع  موقف  اإىل  بينهما  التجاري  التبادل 

بينهما، واإىل قوة حركة املقاطعة القت�شادية والثقافية ال�شعبية امل�رشية.

2. اململكة الها�صمية الأردنية:

كان اتفاق وادي عربة ح�شيلة تهافت ر�شمي عربي نحو عقد اتفاقيات “�شالم” مع 

الدولة ال�شهيونية، بداأت يف موؤمتر مدريد، ومّت ا�شتكمالها لحقاً يف العديد من اجلل�شات 

التفاو�شية متعددة الأطراف، التي ُعقِد غالبيتها يف وا�شنطن، اإىل اأن اخرتق يا�رش عرفات 

جمود اجلل�شات متعددة الأطراف بتوقيعه اأحادياً مع اجلانب ال�شهيوين “اإعالن مبادئ 

يكن الطالع على ن�ش اتفاقية الكويز يف: ن�ش اتفاقية الكويز، اجلزيرة.نت، 2016/10/20.  
44

هيثم ح�شنني، “التعاون القت�شادي املتنامي بني م�رش واإ�رشائيل،” معهد وا�شنطن للدرا�شات، 2016/11/2،   
45

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn- انظر: 

msr-wasrayyl )اطلع عليه يف 2021/2/28(

“Israel Imports By Country,” site of Trading Economics, https://tradingeconomics.com/israel/  
46

imports-by-country

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
https://tradingeconomics.com/israel/imports-by-country
https://tradingeconomics.com/israel/imports-by-country
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عربية  “�شالم”  اتفاقات  اأمام  الطريق  ممهداً  الذاتي”،  للحكم  النتقالية  الرتتيبات  حول 

اأحادية الطابع مع اجلانب ال�شهيوين، وهو ما كان بعد قرابة العام يف وادي عربة، من 

خالل توقيع اجلانبني الأردين وال�شهيوين على معاهدة “�شالم” م�شرتكة عرفت �شعبياً 

ظرفها  حيث  من  م�شابهة  الأردن  اتفاقية  تكن  مل  وعليه  عربة.  وادي  باتفاق  واإعالمياً 

الذي  التي �شبقتها، واإن كانت جت�شيداً لالخرتاق  الإقليمي والعربي لالتفاقية امل�رشية 

بداأه يا�رش عرفات يف اتفاق اأو�شلو، املتمثل بك�رش التوافق العربي حول عقد مفاو�شات 

هنا  وعلينا  ال�شهيونية.  الدولة  مع  الأحادي  التفاو�ش  مبداأ  ورف�ش  الأطراف  متعددة 

ت�شليط ال�شوء على رّد فعل ال�شارع الأردين على هذه اخلطوة الأردنية الأحادية.

اأ. رّد الفعل ال�صيا�صي الأردين:

عّبت بع�ش القوى ال�شيا�شية الأردنية عن موقفها الراف�ش مل�شار التفاو�ش العربي - 

ال�شهيوين، قبل التو�شل اإىل معاهدة “ال�شالم” الأردنية - ال�شهيونية بفرتة من الزمن، 

لـ“ال�شالم”  بداية من رف�ش عدد حمدود من القوى لالنخراط العربي يف املوؤمتر الدويل 

الذي عقد يف مدينة مدريد، و�شولً اإىل اإعالن ثمانية اأحزاب اأردنية ي�شارية وقومية ودينية 

 – الأردنية  “ال�شالم”  معاهدة  توقيع  قبل  وال�شت�شالم،  التطبيع  مقاومة  جلنة  ت�شكيل 

 وقد كان لفتاً اإ�شدار حزب الوطن املقّرب من ال�شلطة بياناً حتذيرياً ينبّه 
47

ال�شهيونية.

اإىل املخاطر التي حتملها املعاهدة على احلقوق الأردنية والإن�شانية والفل�شطينية.

كامالً،  امل�شار  ورمبا  للمعاهدة  الراف�شة  وال�شيا�شية  ال�شعبية  لالأجواء  ونتيجة  لذا 

�شهدت الأردن يوم توقيع اتفاق وادي عربة، اأّي يف 1994/10/26، ا�شتنفاراً اأمنياً كبرياً 

�شمل جممل �شاحات العا�شمة و�شوارعها ومدناً اأردنية اأخرى كالزرقاء واإربد، تعبرياً 

وزارة  رف�شت  كما  التفاق.  ترف�ش  فعاليات  اأو  فعالية  اأّي  من  ال�شلطات  تخّوف  عن 

الداخلية منح ترخي�ش لأّي م�شرية �شلمية يف ذلك اليوم، لكنها ر�شخت اإىل طلب الأحزاب 

�رشط   1994/10/25 يف  اأّي  التوقيع،  من  واحد  يوم  قبل  بالعت�شام  املهنية  والنقابات 

حتويل مكان العت�شام من جمل�ش الأمة، كما طلبت الأحزاب، اإىل مبنى رئا�شة الوزراء 

الذي يقع يف منطقة معزولة.

2 )الأردن: موؤ�ش�شة فريدري�ش  اإقليم م�صطرب، ط  الأردن واإ�رشائيل: عالقة م�صطربة يف  ح�شن الباري،   
47

اإيبت، 2019(، �ش 194.
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يف حني جنح الإخوان امل�شلمون يف تنظيم جتمع كبري مفاجئ، دون اإعالم ال�شلطات 

باحلقوق  والتم�شك  التفاق  رف�ش  عن  جميعها  حتدثت  خطابية  كلمات  تخللته  الأمنية، 

ال�شهيونية،   - الأردنية  “ال�شالم”  معاهدة  توقيع  مع  تزامن   
48

والفل�شطينية، الأردنية 

على الرغم من ال�شتنفار الأمني الهادف اإىل منع اأّي حالة احتجاج على توقيع املعاهدة.

ب. املواقف ال�صعبية واملهنية الأردنية:

كنّا قد و�ّشحنا يف الفقرة ال�شابقة �رشعة ت�شكيل جلنة مقاومة التطبيع وال�شت�شالم 

الأردنية، دون اأن ن�شري اإىل التحاق العديد من النقابات املهنية والهيئات الثقافية بها. كما 

العليا  التنفيذية  اللجنة  مثل  التطبيع  تناه�ش  التي  الهيئات  من  العديد  الأردن  يف  ت�شكّل 

حلماية املواطن وجمابهة التطبيع، التي حذرت يف 2021/2/5 ال�شباب الأردين من خطر 

اإلكرتونية  حملة  يف  امل�شاركة  اإىل  ودعتهم   ،EcoPeace اإيكوبي�ش  برنامج  مع  النخراط 

تناه�ش الن�شاط والتطبيع عموماً، وجمعية مناه�شة ال�شهيونية والعن�رشية، بالإ�شافة 

الأردنيني  الكتاب  ورابطة  والأطباء  واملهند�شني  كالفنانني  الأخرى  املهنية  النقابات  اإىل 

وغريهم.

تطبيعية  حماولة  اأّي  ر�شد  على  والهيئات  واللجان  النقابات  هذه  تعمل  ما  غالباً  اإذ 

والقت�شادية  والفنية  وال�شيا�شية  الثقافية  املجالت  من  وباأّي  جماعية،  اأم  كانت  فردية 

والجتماعية، وتعمل على ف�شحها وا�شتنها�ش ال�شارع الأردين ملحا�رشتها وجمابهتها. 

الأردن،  داخل  الر�شمية  غري  الفردية  التطبيعية  املبادرات  ندرة  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 

بحكم متا�شك املوقف ال�شعبي منها.

التطبيع  م�شار  من  الأردن  يف  التطبيع  تناه�ش  التي  اجلهات  جميع  تعاين  املقابل  يف 

التي ل  املجالت احليوية  يف  الذي ي�شعب مواجهته، خ�شو�شاً  الر�شمي  امل�شتوى  على 

يلك ال�شارع بديالً عنه، مثل �شفقة الغاز وقناة البحرين، اإذ ت�شكل حملة �شخمة هدفها 

قانونية  �رشوحات  تت�شمن  منها،  وين�شحب  يلغيها  كي  الأردين  النظام  على  ال�شغط 

ت�شاعد احلكومة والنظام الأردين على التن�شل منها دون اأّي تبعات قانونية تذكر، وكما 

مّت تقدمي بدائل وطنية تلبي حاجات املجتمع الأردين وم�شاحله الوطنية الآنية وبعيدة 

يف  الفعل  “ردات  �شبانه،  عمر  انظر:  املرحلة،  هذه  يف  الداخلية  الأردنية  الأو�شاع  على  الطالع  من  للمزيد   
48

الأردن،” جملة الدرا�صات الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، العدد 20، خريف 1994.
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طرح  يف  احتالل”  العدو  “غاز  حملة  جنحت  كما  التفاقية.  لهذه  احلاجة  دون  املدى 

2019 على  اآذار/ مار�ش  النواب، الذي �شّوت عليه بالإجماع يف  املو�شوع داخل جمل�ش 

رف�ش التفاقية. ثم مّت حتويل الق�شية اإىل املحكمة الد�شتورية، التي اأ�شدرت قراراً بعدم 

حاجة التفاقية اإىل موافقة جمل�ش البملان نظراً لكونها موّقعة بني �رشكتني ل حكومتني، 

�رشكة الكهرباء الوطنية الأردنية و�رشكة نوبل اإنرجي Noble Energy ال�شهيونية.

من ثم جنحت احلملة يف دفع 58 نائباً من اأ�شل 130 اإىل توقيع مذكرة تلزم احلكومة 

بتقدمي قانون ينع ا�شترياد الغاز من الدولة ال�شهيونية، والتي نالت تاأييد جممل املجل�ش 

هذه  من  وبالرغم  لكن   .2020 يناير  الثاين/  كانون  يف  بالإجماع  عليها  الت�شويت  بعد 

النجاحات الت�رشيعية وال�شعبية التي حققتها حملة “غاز العدو احتالل” اإىل اأنها مل تنجح 

ال�شيا�شية  اإىل طبيعتها  الآن، وهو ما يعزى  العملية حتى  التفاقية وخطواتها  اإيقاف  يف 

التي تتطلب موقفاً �شيا�شياً من�شجماً مع املوقف ال�شعبي ومع مطالبه.

يف النهاية ل بّد من املرور على بع�ش الإح�شائيات التي تر�شد املزاج ال�شعبي الأردين 

مبا يخ�ّش مو�شوع البحث والق�شية الفل�شطينية عموماً، حيث جند يف نتائج ال�شتطالع 

التي اأجراها املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات اأن 93% من الأردنيني يعّدون 

93% منهم العرتاف بالدولة   كما يعار�ش 
49

الق�شية الفل�شطينية ق�شية جميع العرب،

ال�شهيونية “اإ�رشائيل.”50

ج. البعد القت�صادي يف التجربة الأردنية:

يبدو من ن�ّش معاهدة “ال�شالم” الأردنية - ال�شهيونية اأن هناك م�شالح �شهيونية 

غري مبا�رشة من التفاقية، تتمثل يف ا�شتغالل التفاقية من اأجل حت�شني عالقات الدولة 

ظروفها  ومن  الأردنية  اململكة  موقع  من  انطالقاً  الإقليمي،  حميطها  مع  ال�شهيونية 

واإمكانياتها. كما حتاول الدولة ال�شهيونية ا�شتثمار املعاهدة من اأجل فر�ش ذاتها كاأحد 

الكهربائية  الطاقة  اأزمة  م�شتغلة  املنطقة،  يف  احليوية  والكهربائية  املائية  الطاقة  م�شادر 

واملائية فيها، وم�شتندة اإىل ا�شتثمارها طويل املدى يف هذين احلقلني.

املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، “املوؤ�رش العربي 2020/2019: يف نقاط،” �ش 54.  
49

املرجع نف�شه، �ش 56.  
50
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الأمر الذي يفر�ش على قوى املجتمع املدين وال�شيا�شي الأردين �شوغ اآليات متطورة 

ومتكاملة من اأجل مواجهة تطبيع العالقات مع الدولة ال�شهيونية، وو�شع م�شار تكاملي 

التطبيع. يف حني  التي تعي وتدرك جيداً خماطر  املنطقة،  املجتمعية يف  القوى  مع جممل 

متثل هذه الغايات ال�شهيونية بعيدة املدى حتديات كبى على القوى الوطنية الأردنية 

طبيعة  ونتيجة  منها،  اخلفية  والغايات  امل�شاريع  ل�شخامة  نظراً  للتطبيع،  املناه�شة 

امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي تعقد ب�شكل مبا�رش مع الدولة الأردنية مثل قناة البحرين 

اإىل  الأردين  امل�شتهلك  كدعوة  التقليدية،  التطبيع  اآليات  تاأثري  من  يحّد  ما  الغاز،  و�شفقة 

مقاطعة الب�شائع ال�شهيونية املتواجدة يف ال�شوق الأردنية.

�شعبي،  بدعم  حتظى  احتالل”  العدو  “غاز  حملة  زالت  ما  ذلك  من  وبالرغم  لكن 

وم�شتمرة يف جهودها احلثيثة لإ�شقاط اتفاقية الغاز مع الدولة ال�شهيونية، وكان اآخرها 

حلكومة  الثقة  النواب  منح  مع  بالتزامن   ،2021/1/5 يف  النواب  جمل�ش  اأمام  اعت�شام 

ب�رش اخل�شاونة اجلديدة، حيث طالب املعت�شمون جمل�ش النواب بالربط بني منح الثقة 

وتعهد حكومة اخل�شاونة العلني والنهائي باإلغاء التفاقية. مع العلم اأن جمل�شي النواب 

ال�شابقني، 17و 18، اّتخذا قراراً برف�ش هذه التفاقيّة. وعمل املجل�ش الثامن ع�رش على 

ت�رشيع قانون ينع ا�شترياد الغاز من ال�شهاينة، اإل اأن هذه القرارات، على ما يبدو، مل 

جتد من يتابعها يف املجل�ش اجلديد.

كما جند يف املادة ال�شابعة من اتفاقية وادي عربة، العديد من النقاط التي تتحدث عن 

الدول  ي�شيب  كي  ال�شهيونية،  الدولة  مع  القت�شادي  التطبيع  تو�شيع  يف  الأردن  دور 

�شوء  “يف  منها  الأوىل  النقطة  يف  ورد  ما  احل�رش  ل  الذكر  �شبيل  على  ومنها  الإقليمية، 

اأوجه التفاهم التي مّت التو�شل اإليها، يوؤكدان على رغبتيهما املتبادلتني يف تعزيز التعاون 

القت�شادي  للتعاون  الأو�شع  الإطار  �شمن  ويف  بل  وح�شب(  بينهما  )ل  القت�شادي 

51
الإقليمي”.

وهو ما يتبدى من خالل ت�شجيع التجار و�رشكات ال�شحن على ا�شتخدام ميناء حيفا، 

اأو من موانئ  ال�شوريني،  الالذقية وطرطو�ش  اأقل من ميناءي  الذي يتطلب زمن �شحن 

معاهدة ال�شالم الأردنية الإ�رشائيلية “وادي عربة”، موقع مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا، انظر:   
51

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4958 )اطلع عليه يف 2021/2/22(

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4958
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اإىل ارتفاع املخاطر الأمنية  تركيا، التي تتطلب لحقاً �شحناً برياً عب العراق، بالإ�شافة 

�شعوبة  والإقليمية  الأردنية  املقاطعة  حركات  تواجه  وهنا  والعراق.  �شورية  من  كلّ  يف 

يف معرفة م�شار ال�شحن وامليناء امل�شتخدم، حيث ترجح بع�ش التقارير ا�شتخدام ميناء 

حيفا يف نقل بع�ش ال�شلع امل�شحونة من اأو اإىل بع�ش الدول اخلليجية اأي�شاً.

حمالت  جنحت  فقد  ال�شهيونية،  الدولة  من  امل�شتوردة  ال�شلع  م�شتوى  على  اأما 

املقاطعة يف حما�رشة الب�شائع ال�شهيونية، الأمر الذي اأدى اإىل تكد�شها يف الأ�شواق، مما 

حني  يف  من�شئها.  عن  تدل  عبارة  اأّي  اإزالة  اأو  ال�شلع  بع�ش  تغليف  اإعادة  اإىل  التجار  دفع 

تعمل جلنة مقاومة التطبيع الأردنية على اإعداد قوائم �شوداء باأ�شماء املتعاملني مع الدولة 

ال�شهيونية اأفراداً كانوا اأم �رشكات، حيث قد توؤتي هذه اخلطوة ثمارها ب�شكل ملمو�ش 

الأفراد  مت�ّش  قد  حيث  اأي�شاً،  جانب  من  اأكرث  الأوىل  الناحية  من  مت�ّش  قد  بل  م�شتقبالً، 

منطقة  اإن�شاء  اأجل  من  الكويز،  اتفاقية  وفق  ال�شهيونية  الدولة  مع  عة  املطبِّ وال�رشكات 

اإ�رشائيلي  مكّون  ذات  اأردنية  منتجات  باإدخال  التفاقية  ت�شمح  حيث  موؤهلة،  �شناعية 

من  مت�ّش  قد  كما   
52

اجلمارك. من  معفاة  الأمريكية  الأ�شواق  اإىل   %8 عن  تقل  ل  بن�شبة 

ناحية ثانية اتفاقية املنطقة ال�شناعية املعروفة با�شم “بوابة الأردن” واملنخرطني فيها.

التفاقيات  من  املبا�رشة  غري  واأغرا�شها  ال�شهيونية  الدولة  اأهداف  عن  وبعيداً  لكن 

القت�شادية  العوائد  حمدودية  مالحظة  ي�شهل  الأردنية،  اململكة  مع  القت�شادية 

القت�شادية الأرقام  ت�شري  حيث  ال�شعبية.  واملقاطعة  ال�شغط  بفعل  الآن  حتى   املبا�رشة 

تبلغ الأردنية  اململكة  من  ال�شهيونية  الدولة  م�شتوردات  حجم  اأن   ،2018  ل�شنة 

تبلغ  حني  يف  م�شتورداتها،  جممل  من  فقط   %0.11 ُت�شكل  اأّي  دولر  مليون   79.6

�شادراتها من اململكة 71.5 مليون دولر ما ُي�شكل ن�شبة 0.12% من جممل �شادراتها.

اقت�شادية  جدوى  وا�رشائيل:  الأردن  بني  التعاون  لتعزيز  املن�شاأة  املوؤهلة  ال�شناعية  “املناطق  هل�شا،  اأين   
52

معدومة واأماكن لنتهاك حقوق العمالة املهاجرة،” موقع املفكرة القانونية، بريوت، 2013/8/23، انظر:

 http://legal-agenda.com  
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ثالثًا: اخلال�شات وال�شتنتاجات:

التي  البحث جّل اهتمامه على حتليل املعطيات واملوؤ�رشات  الثالث من  الق�شم  يكر�ش 

وظروفها  املجتمعية  البنى  بدرا�شة  املعنيني  والثاين،  الأول  الق�شمني  يف  ا�شتعرا�شها  مّت 

الإمارات  دول  حديثاً،  املطبّعة  الدول  من  كّل  يف  واإخفاقاتها  وجناحاتها  واإمكانياتها 

املتحدة، واململكة البحرينية، واجلمهورية ال�شودانية، واململكة املغربية، والدول املطبعة 

بغر�ش  الأردنية.  واململكة  العربية،  م�رش  جمهورية  �شابقة،  تاريخية  مرحلة  يف  قبلها 

فهم طبيعة املجتمعات وقدراتها، ومدى �شحة اأو خطاأ التعويل عليها يف املرحلة القادمة، 

الق�شية  الإقليمي على  التاآمر  القول يف ظّل  التخاذل والتواطوؤ، بل ورمبا ي�شح  ويف ظّل 

الفل�شطينية، وجممل ق�شايا املنطقة العادلة، كما تبينه النقاط التالية:

واملغرب  البحرين  جمتمعات  من  كلّ  يف  جند  حيث  الن�شالية،  املجتمع  تقاليد   .1

طويلة،  �شنوات  مدار  على  حتقيقها  مّت  تراكمية  اإجنازات  والأردن،  وم�رش  وال�شودان 

التنظيم  يف  املجتمع  بحقوق  امل�شيطرة  النظم  اعرتاف  من  اأدنى  حدٍّ  فر�ش  يف  جنحت 

ال�شيا�شي والنقابي، على الرغم من جهود النظم ذاتها ل�شحق هذه احلقوق ب�شكل دوري. 

الأمر الذي ي�شاعد املجتمع على تنظيم ذاته، والتحرك يف العديد من الق�شايا التي تهمه، 

الفل�شطينية باإمكانياته املحدودة،  التطبيع ومواجهته، ودعم الق�شية  مبا فيها مناه�شة 

�شمن نطاق التحركات التي يتمكن منها يف الو�شع احلايل.

الإماراتي  املجتمع  تباعد  مدى  الإمارات  دولة  يف  ال�شكانية  الكثافة  موؤ�رش  يظهر   .2

و�شعوبة توافقه على ق�شايا اجتماعية و�شيا�شية، �شواء كانت ق�شايا مت�شلة ب�شوؤون 

املوقف  يف  كما  والأخالقي،  والإن�شاين  الوطني  البعد  ذات  نظريتها  اأم  اليومية،  احلياة 

من التطبيع. وهو ما يوؤثر على قدرة املجتمع على ك�رش القيود القانونية والأمنية التي 

اجتماعية  حا�شنة  الجتماعي  الن�شال  يتطلب  نعلم  فكما  امل�شيطر،  النظام  يفر�شها 

�شخمة وكبرية، متوا�شلة ومتقاربة معي�شياً وجغرافياً. وهو ما يفتقده ب�شكل �شبه كلّي 

املجتمع الإماراتي، ويتوفر بال�شكل الأكب لدى املجتمع امل�رشي.

الجتماعي  احلراك  قدرات  على  كبري  ب�شكل  والقمعية  الأمنية  النظام  بنية  توؤثر   .3

تباينات  هناك  اأن  اإل  اإقليمياً،  احلاكمة  الأنظمة  طبيعة  ت�شابه  من  الرغم  فعلى  وظروفه، 

ملحوظة بني دولة واأخرى، تزيد من �شعوبة الن�شال الجتماعي اأو تقللها. فكما لحظنا 
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ل�شالح  والقانونية  الأمنية  البنية  بني  كامل  تكامل  هناك  الإماراتي،  املجتمع  درا�شة  يف 

ال�شتبداد، الأمر الذي ينعك�ش �شلباً على �شكل احلراك هناك وحيويته.

ناحية، وقوة  املجتمع ونيله حقوقه من  بني م�شتوى حرية  تنا�شباً طردياً  4. نلحظ 

الدولة  مع  التطبيع  م�شار  تناه�ش  التي  والثقافية  وال�شيا�شية  الجتماعية  احلركات 

ال�شهيونية من ناحية اأخرى. وعليه، فاإن م�شار ا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية والعربية 

الجتماعية  حقوقها  من  املزيد  انتزاع  يف  املنطقة  �شعوب  جنحت  كلما  ويتاألق  يزدهر 

وال�شيا�شية، املحتجزة من قبل الأنظمة القمعية وال�شتبدادية والأمنية املتحكمة بها اليوم، 

ورمبا ي�شح التوقع باأن ح�شول ال�شعوب على كامل حقوقها ال�شيا�شية والجتماعية، 

كما يف الدول املتطورة، �شوف ي�شهم يف حتقيق قفزات كبرية على م�شتوى فاعلية وكفاءة 

وانت�شار مناه�شة التطبيع.

القت�شادية  احلقوق  تاأثري  بدرا�شة  التعمق  عن  مق�شود  ب�شكل  البحث  اأغفل  لقد   .5

من ناحية، والرفاه املادي من ناحية ثانية، على م�شار مناه�شة التطبيع، �شلباً اأو اإيجاباً، 

ال�شعوب  بني  الت�شامن  م�شاعر  تزايد  من  ينطلق  ترجيحاً  الأكرث  العتقاد  كان  واإن 

يغيب  والتي  اقت�شادياً  امل�شتغلة  ال�شعوب  على  ينطبق  قد  ما  وهو  وامل�شتغلة،  املظلومة 

عنها مفهوم العدالة وامل�شاواة القت�شادية. حيث يتطلب هذا املجال درا�شة متخ�ش�شة 

القت�شادية، ويف  لنماذج متعددة عن جمتمعات متباينة يف م�شتوى معي�شتها  ومف�شلة 

العامل  هذا  تاأثري  تتبّع  ثّم  ومن  القت�شادية،  جمتمعاتها  بحقوق  الدولة  التزام  م�شتوى 

على مناه�شة هذه املجتمعات مل�شار التطبيع، وهو ما يجب اإجنازه بعد برهة من الزمن، 

بعد م�شي بع�ش الزمن على جتارب ال�شعبني الإماراتي والبحريني حتديداً يف مواجهة 

م�شار التطبيع، نظراً مل�شتوى الرفاهية والوفرة املادية املتوفرة يف كّل منهما مع اأف�شلية 

وا�شحة لالإمارات.

6. �شهدت بع�ش جتارب التطبيع القدية، ول �شيّما التجربة امل�رشية، تاأخراً زمنياً 

حمدوداً يف جناح املجتمع امل�رشي يف بلورة هياكله التي تناه�ش وتواجه م�شار التطبيع، 

مقارنة ب�رشعة بلورتها يف احلالة الأردنية. الأمر الذي يتطلب منا عدم الت�رشع يف و�شم 

بع�ش املجتمعات باملطبِّعة، دون الأخذ بعني العتبار ظروفها ومعوِّقاتها الداخلية، ومدى 

حاجة  ومدى  ال�شابقة،  املرحلة  يف  والن�شالية  الحتجاجية  جتاربها  حمدودية  اأو  عمق 

املجتمعات لبناء هياكلها التنظيمية املعّبة عنها يف املرحلة املقبلة.
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كما  بها،  املحيط  الدويل  واملناخ  الإقليمي  بالظرف  طرداً  املحلية  املجتمعات  تتاأثر   .7

ما  وهو  ثانية.  ناحية  من  والأردنية  ناحية،  من  امل�رشية  املجتمعية  التجربة  يف  �شاهدنا 

وتدعم  التطبيع،  تناه�ش  التي  القوى  وتغلغل  قّوة  مدى  مقارنة  عند  مالحظته  ي�شهل 

املمار�شات  يف  فّجاً  ت�شاعداً  ت�شهد  التي  الزمنية  املراحل  بع�ش  يف  الفل�شطينية  الق�شية 

ال�شهيونية الإجرامية، كالنتفا�شتني الأوىل والثانية، والعدوان على لبنان.

8. متّر احلركات الجتماعية باأطوار عديدة �شاعدة وهابطة، نتيجة تفاعل عدة عوامل 

داخلية وخارجية، الأمر الذي يتطلب من الباحثني واملتابعني مل�شار احلركات الجتماعية 

التي تناه�ش التطبيع، ت�شليط ال�شوء على العوامل التي حتفز املجتمعات على جت�شيد 

موقفها الداعم مناه�شة التطبيع، وا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية والعربية امل�شلوبة.

9. تواجه احلركات التي تناه�ش التطبيع م�شتويني متوازيني من م�شارات التطبيع يف 

املرحلة الراهنة، م�شار لوجي�شتي مدعوم ر�شمياً، وم�شار معي�شي ي�شهل تلم�شه �شعبياً، 

مقاطعة  يف  كما  املبا�رشة،  لطبيعته  نظراً  املعي�شي  الثاين  للم�شار  الت�شدي  ي�شهل  حيث 

ي�شعب  حني  يف  ال�شياحية.  واملقاطعة  واملجتمعي،  الثقايف  والتطبيع  ال�شهيونية،  ال�شلع 

مواجهة م�شار التطبيع اللوجي�شتي املدعوم من قبل النظم امل�شيطرة، واملدار من قبلها، 

كما يف اتفاقيات الكويز، وميناء حيفا، وخط الغاز، وقناة البحرين، والتعاون ال�شيباين...

اإلخ، اإذ تتطلب مواجهة هذه امل�شاريع اإىل اآليات وو�شائل ن�شالية مبتكرة ومتكاملة، ذات 

�شالت وعالقات تن�شيق وثيقة مع حركات املقاطعة ال�شعبية الإقليمية والدولية.

10. على التوازي مع الأ�رشار وال�شلبيات التي فر�شتها جممل اتفاقيات “ال�شالم” 

اأنها  غري  املنطقة،  �شعوب  وم�شالح  الفل�شطينية  الق�شية  على  ال�شهيوين  اجلانب  مع 

جنحت يف ا�شتنها�ش الفعل ال�شعبي املبا�رش الداعم للق�شية الفل�شطينية وحركة املقاطعة. 

الأمر الذي يعيد الق�شية اإىل موقعها الطبيعي كق�شية �شعبية تتجاوز حدودها اجلغرافية 

الفل�شطينية التاريخية.
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رابعًا: التو�شيات:

ديفيد  كامب  اتفاق  يف  الأوىل  بدايته  منذ  التطبيع  م�شار  املنطقة  �شعوب  واجهت  لقد 

واملو�شوعية  الذاتية  وظروفها  قدراتها  وفق  اليوم،  اإىل  تواجهه  زالت  وما  امل�رشي، 

متتع  مع  طرداً  تتنا�شب  ال�شعبية  املقاطعة  فعالية  تزايد  اأن  البحث  اأو�شح  اإذ  املتاحة، 

ال�شعوب  عاتق  على  يقع  لذا  وال�شيا�شية.  والجتماعية  القانونية  بحقوقها  ال�شعوب 

الن�شال من اأجل حت�شني ظروفها الذاتية داخل دولها الوطنية، كي يتاح لها املناخ الأمثل 

من اأجل اإبداء الراأي وفر�ش روؤيتها يف خمتلف الق�شايا الداخلية واخلارجية، الأمر الذي 

الق�شية  يف  وثالثاً  عاّمة،  املنطقة  ق�شايا  يف  وثانياً  املنطقة،  �شعوب  �شالح  يف  اأولً  ي�شّب 

القوى  جميع  مع  نت�شارك  حني  يف  خ�شو�شاً.  التطبيع  م�شار  ومواجهة  الفل�شطينية 

التي  املو�شوعية،  الظروف  حت�شني  م�شوؤولية  املنطقة  يف  الفاعلة  والتحررية  التقدمية 

التطبيع  اأجل مواجهة م�شار  الن�شال من  فيه  الن�شال الجتماعي، مبا  ت�شهم يف تطوير 

الر�شمي، وذلك من خالل العمل على اإجناز التو�شيات التالية:

1. ال�صرتاتيجية الفل�صطينية التحررية: 

ومقارنتها  م�رش،  يف  ومواجهته  التطبيع  رف�ش  جتربة  يف  التدقيق  من  نلحظ 

اأو�شلو، تنا�شباً طردياً بني  اتفاق  اأعقبت توقيع  التي  بتجارب �شعوب املنطقة يف املرحلة 

ال�شرتاتيجية الفل�شطينية ال�شائدة، وم�شار رف�ش ومواجهة التطبيع الر�شمي والفردي، 

الفل�شطينيني  ا�شتعادة روؤية وبرنامج حترير فل�شطني، كّل فل�شطني، من قبل  اإذ ت�شهم 

اأنف�شهم، يف جتذير ن�شالت �شعوب املنطقة الداعمة للحق العربي والفل�شطيني، مبا فيها 

التفاو�شي  النهج  ا�شتمرار  يوؤدي  حني  يف  واأفراداً.  وحكومات  دولً  املطبِّعني  مواجهة 

مبا  واإ�شعافها،  املنطقة  �شعوب  ن�شالت  �شقف  خف�ش  اإىل  فل�شطينياً،  وال�شت�شالمي 

ال�شعب  لذا يقع على كاهل  ال�شهيونية.  الدولة  يخ�ّش فل�شطني وق�شيتها والتطبيع مع 

يف  يهادن  ل  �شامل،  حترري  وبرنامج  ا�شرتاتيجية  ا�شتعادة  م�شوؤولية  الفل�شطيني 

احلقوق، كخطوة اأوىل �رشورية من اأجل ا�شتنها�ش قوى املنطقة ال�شعبية، املعنية بق�شية 

فل�شطني.

2. تكامل الروؤية التحررية: 

ال�شلة  ذات  الكبى  املنعطفات  من  بالعديد  الراهن  الوقت  يف  العربية  املنطقة  متر 

وت�شاعد  ناحية،  من  الر�شمي  التطبيع  وترية  ت�شارع  راأ�شها  وعلى  البحث،  مبو�شوع 
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ن�شق وعدد التحركات الحتجاجية الثورية ال�شعبية يف املنطقة من ناحية اأخرى، والتي 

ت�شعى اإىل هدم اأ�ش�ش ال�شتبداد وال�شتغالل، وت�شييد دول وطنية حرة وديوقراطية، 

تعك�ش احلكم والإرادة ال�شعبية يف خمتلف الق�شايا وامل�شائل. وهو ما يتطلب من القوى 

املطلق حلق �شعوب  ب�شكل وا�شح عن دعمها  التعبري  الفل�شطينية  وال�شيا�شية  ال�شعبية 

لكونها  امل�شيطرة،  وال�شتبداد  وال�شتغالل  النهب  قوى  ورف�ش  الحتجاج،  يف  املنطقة 

حقوقاً م�رشوعة جلميع �شعوب العامل مبا فيها �شعب فل�شطني و�شعوب املنطقة، ولأن 

الدول  �شعوب  وظروف  اأو�شاع  درا�شة  يف  وجدنا  كما  واحد.  والتحرر  احلرية  م�شار 

عة منذ كامب ديفيد امل�رشي حتى اللحظة، اأن هناك تنا�شباً طردياً بني قوة وجذرية  املطبِّ

احلريات  م�شتوى  وبني  ناحية،  من  وانت�شارها  التطبيع  ومناه�شة  املقاطعة  حركات 

ال�شيا�شية والجتماعية على ال�شعيد الوطني من ناحية ثانية.

3. تطوير اآليات املقاطعة الإقليمية والدولية: 

ي�شهد م�شار التطبيع مزيداً من اتفاقيات التطبيع ذات الأبعاد ال�شرتاتيجية والر�شمية، 

الغاز،  اتفاقيات  يف  كما  حملية،  روؤية  وفق  مواجهتها  املنطقة  �شعوب  على  ي�شعب  التي 

ال�شيباين،  والأمن  والأمنية،  الع�شكرية  والتحالفات  الكويز،  واتفاقيات  حيفا،  وميناء 

حيث تعقد هذه التفاقيات بني دول، اأو بني �رشكات متثّل الدول، كما يف اتفاقيات الغاز 

املجتمعات  قدرات  من  اأكب  اإمكانيات  مواجهتها  تتطلب  لذا  حتديداً،  ال�شيباين  والأمن 

املحلية؛ ت�شع امل�شوؤولني عن هذه التفاقيات اأفراداً و�رشكات وحكومات ودول، �شمن 

قوائم املقاطعة الإقليمية والدولية.

4. ن�صق ن�صايل ثابت: 

للظروف  تبعاً  كثرية،  وهابطة  �شاعدة  باأطوار  التطبيع  تناه�ش  التي  احلركات  متر 

التحركات  املحلية والإقليمية والفل�شطينية، حيث ت�شهم بع�ش الأحداث يف ازدهار هذه 

لفرتة زمنية حمدودة. الأمر الذي يتطلب تركيز خطاب املقاطعة ومناه�شة التطبيع على 

لغة امل�شلحة املدّعمة بالأرقام والوثائق املوثوقة، بدلً من الرتكيز على العتماد على لغة 

اأبعاد التفاقيات الكارثية على م�شتقبل املنطقة  خطابية عاطفية، وذلك عب الك�شف عن 

والأوطان من ناحية، والتعريف رقمياً باإجنازات حركة املقاطعة ومناه�شة التطبيع من 

ناحية ثانية، كما َتبدى ن�شبياً يف بيانات حملة “غاز العدو احتالل”.
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5. البناء على الإجنازات: 

العتبار، حيث يعتمد  املعنوي بعني  اأخذ اجلانب  الن�شال الجتماعي  يتطلب تطوير 

يف  يتحقق  ما  وهو  والتحري�ش،  والقتناع  واملبادرة  التطوع  على  الن�شايل  ال�شكل  هذا 

الأمر  الفل�شطينيتني.  والنتفا�شتني  لبنان  على  العدوان  يف  كما  حمدودة،  زمنية  فرتات 

من  اخلارجي،  املحرِّ�ش  فيها  يغيب  التي  الفرتات  يف  خمتلفة  ا�شرتاتيجية  يتطلب  الذي 

اإىل  الأول  يهدف  �شقني؛  ذي  ن�شايل  برنامج  تبني  ل�رشورة  ق�شوى  اأهمية  اإيالء  خالل 

املنا�شلني واملتطوعني؛  اإجنازات �شغرية متوالية، ترفع وت�شد من عزية وثقة  حتقيق 

والثاين هو م�شار ن�شايل ا�شرتاتيجي طويل املدى يعمل على تقوي�ش املظاهر التطبيعية 

الأخطر وفق الروؤية ال�شرتاتيجية، دون الرتويج اإىل احتمالية اإجناز املهام ال�شرتاتيجية 

�رشيعاً.

6. الرتابط بني املناه�صة والدعم: 

تنطلق حمالت املقاطعة ومناه�شة التطبيع من هدفها الأ�شمى يف اإحقاق احلق واإعادة 

احلقوق امل�شتلبة اإىل م�شتحقيها، لكن هناك من ال�شعوب من ي�شعب عليها النخراط يف 

هذا امل�شار لأ�شباب اأمنية حملية، كما يعاين القت�شاد الفل�شطيني داخل كّل فل�شطني من 

�شعوبات جّمة، لذا قد يكون من املفيد يف هذه املرحلة انتهاج م�شار ذي �شقني يربط بني 

اإمكانيات  تعزيز  اأمام  املجال  يتيح  ما  وهو  فل�شطني،  اقت�شاد  ودعم  التطبيع  مناه�شة 

الفل�شطينيني داخل فل�شطني يف مقاطعتهم لالقت�شاد ال�شهيوين، وينح داعمي مناه�شة 

القت�شاد  نقي�ش  دعم  عب  التطبيع  مناه�شة  م�شار  تعزيز  يف  اأخرى  و�شائل  التطبيع 

ال�شهيوين، والقت�شاد املرتبط بامل�شالح ال�شهيونية.

7. الرتابط بني الن�صالني الجتماعي وال�صيا�صي: 

تطغى الطبيعة الجتماعية على ال�شيا�شية يف غالبية التحركات التي تناه�ش التطبيع، 

اأو اأخطر مظاهر التطبيع يف املنطقة تنعك�ش من خالل الوجود  اأن جممل  على الرغم من 

ال�شيا�شي للنظم احلاكمة املطبِّعة، وبالتايل فاإن جتاوزها واإنهاءها يتطلب خياراً �شيا�شياً 

بديالً على خمتلف الأ�شعدة الوطنية والقت�شادية والجتماعية، داخلياً وخارجياً.
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Abstract

The Role of the Peoples of the Region in Countering Normalization

The objective of this research is to study the position of the peoples of 

the region towards Arab normalization with the Zionist State, particularly 

the peoples of the normalizing states. We try throughout this research to 

extrapolate the role of the people in enhancing this path or inhibiting it.

However, considering the difficulty or the impossibility to do an 

independent, political and social field research in the whole Arab world, 

especially concerning the opposition to ruling regimes, due to their 

authoritarian nature, I had to work on a scientific research methodology, 

which enables us to understand the attitude of the peoples and their role in 

this path. Consequently, there was an analysis of the political and social 

structure of the societies in the normalizing states. The positions of the 

Egyptian and Jordanian public towards the peace agreements signed by 

their states were explored. In addition, reliable sources and documented 

facts and figures were taken as references to understand the attitude of the 

public in this region towards the current normalization process.

Keywords:

Normalization Zionist State The role of the peoples Peace agreements
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