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وم              " رفض التطبيع "وأخيرًا، بدأت مسألة    ...  رة الهم ى دائ ل ال ة لتنتق تخرج من حلقات اللفظية المبدئي
ة                ان الرافضين بالجمل ى اذه ى عل رد حت ولعل في   . الواقعية، فصارت تترجم اسئلة تفصيلية لم تكن ت

لظاهر راهنًا، وانما ايضًا     ذلك مؤشرًا ليس فقط على شيوع االقتناع بأن التسوية وشيكة، رغم التعثر ا            
واطن نفسه                    على انتشار الشعور بأن هذه التسوية لن تحّصل ما يكفي من الحق العربي حتى يعتبر الم

د        . على صلح مع فكرة الصلح     ة ، اذ يفي ة فكري ه من حيوي وبهذا المعنى هي ظاهرة صحية بما تنم عن
.تنا لم ينل منها آليًاالنقاش اآلخذ في التوسع ان التحطيم الذي تعرضت له مجتمعا

راد                   اك اف  فرغم الهزيمة التي نضرس اليوم بحصرمها والتحريم الذي منع المساءلة عنها، ال يزال هن
ال من العرب                  د ان   . وجماعات يتطلعون الى استمرار الكفاح من اجل ما آان محور حياة ثالثة اجي بي

م       قد تتعرض " رفض التطبيع "ارادة الحياة التي تقف وراء مقولة         للتشويش وتفقد داللتها الصحية ان ل
.يتم االقرار بأن هذه المقولة هي اآثر اشكالية مما قد يبدو للوهلة األولى

د التسوية     ة بع تكونه صورة المجتمعات العربي ا س ي .  ولعل االشكال االول يكمن في م الخوض ف ف
د التسوية   يعكس اقتناعًا اراديًا وان يكن ال شعوري      " رفض التطبيع "تفاصيل مسألة    ًا، بأن مرحلة ما بع

ستسودها في الدول العربية قيم الديموقراطية، فيصبح باستطاعة المجتمع استعادة حيز من االستقاللية           
.يتيح له انتاج خيارات وسياسات تتعارض مع تلك التي تضطر السلطة القائمة الى انتهاجها

ار ان التخفيف م               رره، باعتب ذي ستفترضه المعاهدات            طبعًا، ان لهذا االمل ما يب ن حجم الجيوش ال
ى                           ة ال اح االقتصادي في عصر العولم ا يفضي االنفت ية، فيم اة السياس ًا من عسكرة الحي سيخفف تالي

لطوي    ر الس رية الفك عاف حص اح    (اض ذا االنفت ل ه دة لمث زة الوحي ا المي ك ربم ذه  ). وتل ر ان ه غي
راض، وخصوصًا اذا طاول            التحوالت تحديدًا هي ما يدفع السلطات القائمة الى ال         ال اي اعت تشنج حي

.ما آانت تدعي استقاء شرعيتها منه
رة   ي فت وية، ف الم عن تشجيع رسمي لصدور اصوات معارضة للتس ا ان الك ول هن ن الق د م  وال ب

رام التسوية                د اب د بع وفي اي حال، ال      . المفاوضات، ال يعني على االطالق السماح باستمرار هذا النق
كال  زول االش ح ي ًا ان ص عيد"آلي يناريو الس ت   " الس ان الكب ة مك ة الديموقراطي ت الممارس وحل

".رفض التطبيع"اذ يبرز اشكال آخر امام مقولة . والرقابات
د التسوية         ره توصيف اسرائيل بع ذي يثي ر ستكون        .  انه االشكال ال ة التعبي أن حري لمنا ب و س فحتى ل

ة   ة القانوني ن الناحي روعا م يظل مش ل س رائيل مصونة، فه ار اس دو"اعتب ام "الع ديهي ان قي ن الب ؟ م
ة، او            "طبيعية"عالقات ديبلوماسية و   ، آما ستنص عليها المعاهدات، بين اسرائيل وجميع الدول العربي

ل  " العدو"في الحد األدنى الدول المتاخمة لها، سيفقد صفة         سندها القانوني، هذا حتى ال نفترض ان مث
.أو امنية/القانون وتاليًا سبب مالحقة قضائية وهذا التوصيف سيصبح خارجًا على 

ة نظر سياسية         د    .  وال يخفف من تعقيد هذه المعضلة القانونية ان ننظر اليها من وجه ى العكس، ق عل
ة    اء مقول وأ، اذ ان بق ور اس ون االم دو"تك رعية     " الع ي ش كيك ف ام التش اب ام تح الب داول يف ي الت ف

اد      ، بل انه يعيد تغذية عقلية االنقالب ف       "العدو"السلطات التي تكون اقامت صلحًا مع هذا         ا نحن بالك يم
 اذا لم يعد ممكنًا تحديد العدو، فكيف نقّوم التطبيع معه او: ذاك هو االشكال االعمق. بدأنا نخرج منها
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؟ وهل يجب   "التطبيع"ماذا يعني   : رفضه؟ هنا، ربما يجب العودة الى السؤال االساسي، او قل البدائي          
دًا ال ًا جدي ًا عربي ة تفترض تعريف ه؟ ان االجاب م صوغ ان نخاف من ن ث وية، وم د التس ا بع رائيل م س

ا دون  )ومع موازين القوى(اهداف عربية تتالءم مع الوضع الرسمي الجديد        ، اي انها ستكون حكمًا م
.، وهي مهمة غير متاحة اصًال"ازالة الكيان الصهيوني"الشعار القديم القائل ب

ل، او         في التوصيف الرسمي وا     " العدو" وآيف نعّرف اسرائيل اذا لم تعد         ان يستحيل، في المقاب ذا آ
في التوصيف الشعبي؟ ربما سيكون االبسط القول، حتى ال نعود في    " الصديق"هكذا يؤمل، ان تكون     

ا                             ذلك رغم معاهدات السالم م تبقى آ ا س ة وانه ر طبيعي ة غي اريخ، ان اسرائيل حال آل لحظة الى الت
ة      ): وحياتنا(دامت تجسد صورة العدوان في حياتها اليومية    ة العربي ان ُزرع اصطناعيًا في المنطق آي

ا                      ة عليه ى الهيمن ا ال ا، وانم ايز عنه ى التم يس فقط ال د          . وال يزال يسعى ل ذا الحد، يمكن تحدي د ه عن
.الهدف المرجو تحقيقه عربيًا بالبساطة عينها

ل     ة عوام رائيلية، تحت ضغط مجموع ة االس ابع الصهيوني للدول ين زوال الط راوح ب ه ي ل ان  ولنق
اً      (وداخلية  ) اي عربية (ارجية  خ و جزئي ة في اطار اوسع              )اي ايضًا عربية ول ذه الدول ، او انخراط ه

يما                . يتحكم بها وال تتحكم به     ي، الس اد االوروب والنموذج االوضح لمثل هذا االطار الموسع هو االتح
ة العالق          ن زاوي ة، م ة والثقافي ة والجغرافي وارق التاريخي ل الف ع آ ه، م ا الي ية اذا نظرن  -ة الفرنس

.االلمانية
ات         اس العالق  وفي آال الحالين، آما في آل الحاالت التي يمكن ادراجها بين هذين الحدين، يصبح قي

، وانما لتطبيع )او رفضه (اسرائيل  " مع"المقبلة بين اسرائيل والعرب في مدى مالءمتها ليس للتطبيع          
 سرائيل، فلماذا ال نثقلهم نحن بهمومه؟والتطبيع هذا هو آخر ما يريده قادة ا. اسرائيل نفسها
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