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املقدمة
ت�ش��هد ال�س��احة العربي��ة مظاه��ر تطبي��ع؛ معلن��ة �أو �ش��به معلن��ة ،م��ن قب��ل بع���ض الأنظم��ة العربي��ة التي
ال تربطه��ا عالق��ات معلن��ة �س��ابق ًا م��ع الكي��ان الإ�س��رائيلي ،يف ظل حال��ة من ال�ضع��ف وال�صراعات التي
متر بها بع�ض الدول العربية ،وا�س��تمرار الرف�ض ال�ش��عبي العربي للتطبيع ،حيث ت�س��عى �إدارة الرئي���س
الأمريك��ي دونال��د ترم��ب ،املتبني��ة لر�ؤي��ة ال�س�لام يف املنطق��ة� ،إىل دم��ج الكي��ان الإ�س��رائيلي يف �أحالف
�إقليمية قبل التو�صل �إىل حل الق�ضية الفل�سطينية .فما هي �سياقات التطبيع ومظاهره وخماطره؟ وما
ه��و موق��ف الأط��راف الفاعلة؟ و�إىل �أي م�س��توى ميكن �أن ي�صل؟

مظاهر التطبيع املعلنة
هن��اك مظاه��ر عملي��ة يف التطبي��ع ال تخف��ى عل��ى �أح��د ،ولعله��ا توح��ي بتالق��ي الإرادة العربي��ة
الإ�س��رائيلية عل��ى جت��اوز حال��ة التطبي��ع غ�ير املعلن��ة ،وم��ن ه��ذه املظاهر الزي��ارات املتبادل��ة املعلنة بني
قي��ادات �إ�س��رائيلية و�أخ��رى عربي��ة ،وخ�صو�ص� ًا زي��ارة رئي���س ال��وزراء الإ�س��رائيلي ،بنيام�ين نتنياه��و،
ل�س��لطنة عم��ان يف �أكتوب��ر م��ن الع��ام املا�ض��ي ،و�س��ماح دول خليجي��ة لوف��ود ريا�ضي��ة بدخ��ول �أرا�ضيه��ا،
كم��ا �أن هن��اك زي��ارات �أخ��رى �أخ��ذت طابع� ًا �أق��رب للعلن��ي ،والت��ي يعزوه��ا مراقب��ون �إىل رغب��ة الإدارة
الأمريكية يف ج�س النب�ض العربي قبل �إعالن مبادرة ال�سالم ،و�سعي الإ�سرائيليني لتطبيع العالقة مع
ال��دول العربي��ة وجت��اوز الإرادة الفل�س��طينية ،يف خط��وة ته��دف لف�صل امل�س��ارين بع�ضهما عن بع�ض� ،أو
لل�ضغ��ط عل��ى الفل�س��طينيني خلف���ض �س��قف التطبيع.
ت�أ�سي���س منتدى غاز �ش��رق املتو�س��ط مب�صر ،الذي �ضم �س��بع دول ،من بينها �إ�س��رائيل بالإ�ضافة �إىل
(فل�سطني ،وقرب�ص ،واليونان ،و�إيطاليا ،والأردن ،وم�صر) هو الآخر له داللة كبرية يف املو�ضوع� ،إذ �إن
ل��ه -وف��ق م��ا ي��رى بع�ضه��م� -أهداف ًا �سيا�س��ية �أكرب من الأهداف االقت�صادية؛ فمن �أهدافه �إن�ش��اء �س��وق
غ��از �إقليمي��ة ت�ضم��ن ت�أم�ين العر���ض والطلب لل��دول الأع�ضاء ،مبا يعني ت�أمني و�صول الغاز الإ�س��رائيلي
للعرب والأوروبيني ،دون اعتبار لإرادة ال�شعوب الراف�ضة للتطبيع ومل�شروعية هذه ال�صفقات باعتبارها
�أن �إ�سرائيل دولة حمتلة للأرا�ضي الفل�سطينية.

�سياقات التطبيع ودوافعه
تزامن��ت مظاه��ر التطبي��ع العرب��ي الإ�س��رائيلي م��ع �س��ياقات ودوافع ته��دف �إىل الدفع بعجل��ة التطبيع
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نح��و الأم��ام ب�صي��غ خمتلف��ة ،يف ظ��ل حال��ة م��ن ال�ضع��ف وال�صراع��ات العربي��ة م��ع �إي��ران ،وا�س��تثمار
الإدارة الأمريكي��ة للخ�لاف العرب��ي الإي��راين م��ن �أج��ل �إح��داث مقاربة مع �إ�س��رائيل ،كم��ا تتزامن هذه
املظاه��ر م��ع ت�صريح��ات �إ�س��رائيلية ،وعل��ى ر�أ�س��ها ت�صري��ح رئي���س ال��وزراء الإ�س��رائيلي ال��ذي ي��رى �أن
هناك م�صالح م�شرتكة بينهم وبني دول عربية �أخرى ،تهدف �إىل التعاون يف جماالت التقنيات واملياه
والزراعة والطب وغريها ،ويراها �آخرون ملواجهة اخلطر الإيراين يف املنطقة ،كما ت�أتي كذلك يف ظل
خ�لاف عرب��ي عرب��ي ،وخا�ص��ة اخل�لاف اخلليج��ي� ،إ�ضاف��ة �إىل ا�ش��تداد الأزم��ة يف دول الربيع العربي،
الت��ي و ّل��دت حال��ة م��ن االنق�س��ام العربي ،و�أحدثت نوع ًا من الهرولة نح��و التطبيع� ،إ�ضافة �إىل اخلالف
الفل�س��طيني الفل�س��طيني الق��دمي ،ال��ذي يكم��ن ب�ين خياري��ن :املقاوم��ة الذي تتبناه (حما���س) ،والت�س��وية
ال��ذي تتبناه (فتح).
وميك��ن ق��راءة انتخاب��ات الكني�س��ت املبك��رة ،املقرر �إجرا�ؤها يف �أبريل/ني�س��ان املقب��ل ،التي جل�أ �إليها
رئي���س وزراء االحت�لال الإ�س��رائيلي بنيام�ين نتنياه��و ،عل��ى �أنه��ا حماولة منه لتوظي��ف مظاهر التطبيع
لرف��ع ر�صي��د حزبه الليكود يف االنتخابات القادمة.
يف ال�ش��أن ذات��ه �أعلن��ت املبعوث��ة الأمريكي��ة يف الأمم املتح��دة ،نيك��ي هايل��ي ،يف دي�س��مرب م��ن الع��ام
املا�ضي� ،أن خطة ترامب لت�س��وية ال�صراع الفل�س��طيني الإ�س��رائيلي اكتملت ،بعدها دعا م�س��ؤولون كبار
يف البيت الأبي�ض ،يوم اخلمي�س  17يناير/كانون الثاين اجلاري ،دول منطقة ال�شرق الأو�سط مل�ساعدة
الفل�س��طينيني والإ�س��رائيليني للتو�ص��ل �إىل �صفق��ة بينهم��ا ،م�ؤكدي��ن عزمه��م ط��رح مب��ادرة �س�لام �أك�ثر
تف�صي� ً
لا م��ن املب��ادرة العربي��ة لل�س�لام .وت�أت��ي ه��ذه الت�صريح��ات بعد يوم واحد من ت�س��ريبات لو�س��ائل
�إعالم �إ�سرائيلية �أن ال�صفقة «تت�ضمن �إعالن دولة فل�سطينية على  %90من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
املحتلة مع عا�صمة ت�ش��مل �أجزاء من �ش��رقي القد���س» ،وهي الت�س��ريبات التي رد عليها الناطق با�س��م
الرئا�س��ة الفل�س��طينية ،نبي��ل �أب��و ردين��ة ،بقول��ه�“ :إن �أي خط��ة �س�لام �أمريكي��ة م��ع �إ�س��رائيل ال تت�ضم��ن
�إقام��ة الدول��ة الفل�س��طينية وعا�صمته��ا القد���س ال�ش��رقية بالكام��ل عل��ى ح��دود ع��ام � ،1967س��يكون
م�صريها الف�ش��ل».
اجلدي��ر بالذك��ر �أن ه��ذه الت�صريح��ات الأمريكي��ة ع��ن مب��ادرة ال�س�لام ج��اءت بع��د ف�ش��ل الإدارة
الأمريكية يف �إقناع املجتمع الدويل مب�شروع قرار �أمريكي يدين حما�س ،حيث �ص ّوتت اجلمعية العامة
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ل�ل�أمم املتح��دة �ض��د امل�ش��روع ،وج��اءت النتائ��ج عل��ى ه��ذا النح��و 87 :دول��ة �ص ّوت��ت بت�أيي��د امل�ش��روع،
وعار�ضت��ه  57دول��ة ،يف ح�ين امتنع��ت � 33أخ��رى ع��ن الت�صوي��ت ،ليف�ش��ل ب�س��بب ع��دم ح�صول��ه عل��ى
موافق��ة �أغلبي��ة ثلث��ي �أع�ض��اء اجلمعي��ة العامة.
وت�أت��ي زي��ارة وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي ،ماي��ك بومبي��و ،للمنطق��ة يف ذات ال�س��ياق كذل��ك ،حيث قام
الوزي��ر بجول��ة يف ال�ش��رق الأو�س��ط� ،ش��ملت ع��دد ًا م��ن ال��دول العربي��ة ،عل��ى ر�أ�س��ها م�ص��ر ،الت��ي اعت��اد
امل�س��ؤولون الأمريكي��ون خماطب��ة الع��امل العرب��ي من خاللها ،والزيارة و�إن جاءت يف �إطار احل�ش��د �ضد
�إيران كما ي�صفها الوزير الأمريكي ،ف�إن هذا احل�شد لن ي�ستثني �إ�سرائيل كما يت�ضح ،وقريب ًا من هذا
التوقي��ت كان��ت زيارة م�ست�ش��ار الأم��ن القومي الأمريكي ،جون بولتون ،لإ�س��رائيل وتركيا.
يتزام��ن ه��ذا احل��راك م��ع اال�س��تعدادات الت��ي تق��وم به��ا دول املنطق��ة لعق��د القم��ة العربية بتون���س يف
مار���س�/آذار املقب��ل ،والت��ي ُيتوق��ع �أن تتبن��ى فيه��ا ال��دول العربي��ة مبادرة ال�س�لام العربي ،م��ع احتمالية
�إج��راء تعدي��ل يف بع���ض بنوده��ا ،والت��ي تن�ص على �إن�ش��اء دولة فل�س��طينية معرتف به��ا دولي ًا على حدود
 ،1967وع��ودة الالجئ�ين ،واالن�س��حاب م��ن ه�ضب��ة اجل��والن ،مقابل تطبيع العالقة مع �إ�س��رائيل ،وهي
املب��ادرة الت��ي �أعل��ن عنه��ا ق��ادة ال��دول العربي��ة يف القم��ة العربي��ة بب�يروت ع��ام  ،2002وعرف��ت حينها
مبب��ادرة (الأر���ض مقاب��ل ال�س�لام) ،كم��ا ُيتوق��ع �أن ينا َق���ش يف القم��ة حتال��ف ال�ش��رق الأو�س��ط (النات��و
العربي) ،والذي من �أهدافه الت�صدي للتهديدات الإيرانية لهذه الدول وللمالحة الدولية عرب م�ضيقي
هرم��ز وب��اب املن��دب ،وه��و التحال��ف ال��ذي ي��رى مراقب��ون �أن �إ�س��رائيل �س��تكون حا�ض��رة في��ه بطريق��ة
مبا�ش��رة �أو غري مبا�ش��رة.

مواقف الأطراف
 .1املوقف الفل�سطيني
تتم�س��ك ال�س��لطة الفل�س��طينية مبطل��ب �إقام��ة دول��ة فل�س��طينية كامل��ة ال�س��يادة ،و�أظه��رت خ�لال
ال�س��نوات املا�ضي��ة مرون��ة كب�يرة جت��اه ق�ضاي��ا ال�ص��راع الأ�سا�س��ية ،وم��ع ذل��ك رف�ض��ت �إ�س��رائيل جمي��ع
مقرتحات ال�سالم املقدمة ،وعملت ب�شكل وا�ضح على تقوي�ض �أركان ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها ،وخا�صة يف
مدين��ة القد���س الت��ي �ص َّع��دت �إ�س��رائيل م�ؤخ��ر ًا م��ن حربه��ا على وج��ود ال�س��لطة فيها.
يف املقاب��ل ت�ص��ر حما���س عل��ى رف���ض كل �أ�ش��كال التطبي��ع م��ع �إ�س��رائيل ،وت��رى �أن “التطبي��ع م��ع
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�إ�سرائيل خيانة ل�شعوب الأمة وقيمها و�أخالقها ،وغدر بت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني» ،كما جاء على
ل�س��ان رئي���س احلرك��ة يف اخل��ارج ماه��ر �ص�لاح.

 .2املواقف العربية الر�سمية
هن��اك ث�لاث دول عربي��ة اعرتف��ت �س��ابق ًا ب�إ�س��رائيل ،وه��ي (م�ص��ر ،والأردن ،وموريتاني��ا) ،وهن��اك
دول �أخ��رى كان��ت له��ا عالق��ة دبلوما�س��ية ب�إ�س��رائيل قب��ل ان��دالع االنتفا�ض��ة الثاني��ة ،كاملغ��رب وتون���س،
بالإ�ضاف��ة �إىل دول �أخ��رى كان��ت له��ا عالق��ات اقت�صادي��ة ب�إ�س��رائيل مث��ل قط��ر و�س��لطنة عم��ان.
يف ع��ام  2002تقدم��ت ال��دول العربي��ة امل�ش��اركة يف قم��ة ب�يروت مبب��ادرة ال�س�لام ،وه��ي مب��ادرة
هدفه��ا �إن�ش��اء دول��ة فل�س��طينية مع�ترف بها دولي ًا على حدود  1967مقاب��ل تطبيع العالقات بني الدول
العربية و�إ�س��رائيل.
م�ؤخ��ر ًا طف��ت عل��ى ال�س��احة زي��ارات م��ن قب��ل قي��ادات �إ�س��رائيلية وف��رق ريا�ضي��ة؛ ف�إ�ضاف��ة �إىل زيارة
رئي���س ال��وزراء الإ�س��رائيلي ل ُعم��ان ،احتف��ت الإم��ارات بف��وز الع��ب �إ�س��رائيلي بالذهبي��ة ،يف �أكتوب��ر م��ن
الع��ام املا�ض��ي ،وزارت وزي��رة الثقاف��ة والريا�ض��ة الإ�س��رائيلية (م�يري ريغي��ف) دول��ة الإم��ارات حل�ض��ور
مباريات جودو ،يف حني �شارك فريق �إ�سرائيلي يف بطولة دولية للجمباز يف قطر ،يف ال�شهر نف�سه من
الع��ام املا�ض��ي� ،إ�ضاف��ة �إىل التلميح��ات التي �أطلقها رئي���س �أركان اجلي���ش الإ�س��رائيلي ،اجلرنال غادي
�إيزينك��وت ،ب�إمكاني��ة التع��اون ب�ين �إ�س��رائيل ودول �أخ��رى عربي��ة م��ن �أجل احلد من النف��وذ الإيراين يف
منطقة ال�ش��رق الأو�سط.
وح�س��ب بع�ض املراقبني ف�إن خم�س��ة ع�ش��ر نظام ًا عربي ًا يقيمون عالقة ب�ش��كل ما مع �إ�س��رائيل ،ولعل
هذه الأنظمة �أ�صبحت ترى يف الق�ضية الفل�سطينية عبئ ًا يجب �إنهاء ملفه ب�أي �شكل كان.

� .3إ�سرائيل واملجتمع الدويل
عل��ى الرغ��م م��ن م��رور �س��بعني �س��نة تقريب � ًا عل��ى ت�أ�سي���س كي��ان االحت�لال الإ�س��رائيلي ،م��ا زال��ت
م�ش��روعيته غ�ير مكتمل��ة عل��ى امل�س��توى الإقليم��ي� ،إذ ال تع�ترف ب��ه �س��وى ث�لاث دول عربي��ة ه��ي :م�ص��ر
( ،)1978والأردن ( ،)1994وكذلك موريتانيا التي اعرتفت به ر�سمي ًا عام  ،1999واقت�صرت عالقة
االحت�لال م��ع بع���ض ال��دول العربية على م�س��توى ممثلي��ات اقت�صادية وجتارية .وق��د تعر�ضت العالقات
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ل�س��حب ال�س��فراء ووق��ف املمثلي��ات عن��د ت�صعيد االحت�لال للعنف.

م�ؤخر ًا ا�س��تطاعت حكومة االحتالل ا�س��تثمار حاالت ال�صراعات التي متر بها بع�ض الدول العربية،
وتعدد م�صادر التهديد ،وحاجة بع�ض القيادات العربية �إىل الدعم الغربي ،يف تكثيف التوا�صل معها،
وتعم��د املجاه��رة بتل��ك العالق��ات ،والظه��ور ب�صورة احللي��ف احلري�ص على دول املنطق��ة والقادر على
مواجهة اخلطر الإيراين.
حالي � ًا تع�ترف ب�إ�س��رائيل  157دول��ة ع�ض��و ًا يف الأمم املتح��دة ،وال ت��رى ه��ذه ال��دول غ�ضا�ض��ة يف
التعام��ل م��ع �إ�س��رائيل ،يف ح�ين �أن هن��اك  32دول��ة م��ن ال��دول الأع�ض��اء يف الأمم املتح��دة ال تع�ترف
ب�إ�س��رائيل ر�س��م ّي ًا ،مب��ا يعن��ي �أن بع���ض ه��ذه ال��دول ق��د ترتب��ط بتعام��ل غ�ير ر�س��مي مع �إ�س��رائيل.
�أم��ا املوق��ف الإ�س��رائيلي فظاهر ّي� ًا م�س��تمر يف تبن��ي خي��ار (ح��ل الدولت�ين) ،وعملي� ًا ي�س��عى لعرقل��ة �أي
حماوالت ت�سوية خارج �إطار اعرتا�ضاتها الأربعة( :ال لعودة الالجئني ،ال لتفكيك اال�ستيطان ،ال للقد�س
ال�ش��رقية عا�صمة للدولة الفل�س��طينية امل�س��تقبلية ،ال لدولة فل�س��طينية كاملة ال�س��يادة) ،وتطبيق قانون
الدولة اليهودية الذي �أقرته م�ؤخر ًا يعر�ض من تبقى من الفل�سطينيني داخل �أرا�ضي  1948للت�شريد،
وهذا ما يف�سر عرقلة �إ�سرائيل خليارات ال�سالم العربية ،وتر�سيخ �سيا�سة فر�ض الأمر الواقع .ومن ثم
فاالحتالل الإ�سرائيلي يريد �أن يح�صل على التطبيع دون �أي مقابل حل�ساب قيام الدولة الفل�سطينية.

 .4موقف ال�شعوب العربية
كان��ت موج��ات التطبي��ع ت�أخ��ذ الطاب��ع الر�س��مي ،يف ح�ين تظ��ل ال�ش��عوب راف�ض��ة لهذا اخلي��ار ،وكثري ًا
م��ا تع�بر ع��ن رف�ضه��ا ل��ه م��ن خ�لال مظاه��رات �أو م�س�يرات احتجاجي��ة ،مما ي��ؤدي �إىل تال�ش��ي املوجة
وعودته��ا �إىل مرب��ع ال�صف��ر ،لك��ن ال�ش��عوب العربي��ة ونتيج��ة لتداعيات املوج��ة املناه�ض��ة للربيع العربي
ان�شغلت ب�أحداثها الداخلية ،وهذه الأحداث ولدت حالة من املناف�سة للق�ضية الفل�سطينية التي و�صفت
ب��أم الق�ضايا العربية.
وم��ع ه��ذا ف�لا ت��زال ال�س��احة العربي��ة ت�ش��هد دع��وات رف���ض للتطبي��ع ،وم��ن املتوق��ع �أن ت�ش��هد ال�س��احة
العربية موجات احتجاجات راف�ضة ،حيث دعا الأمني العام امل�س��اعد لالحتاد العام التون�س��ي لل�ش��غل،
�س��امي الطاه��ري ،الق��وى االجتماعي��ة والأح��زاب الوطني��ة يف تون���س �إىل ال�س��عي م��ن �أج��ل �س��ن قان��ون
يج��رم التطبيع مع �إ�س��رائيل.
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ويف الكوي��ت ج��دد ع��دد م��ن ن��واب جمل���س الأم��ة ت�أكيده��م رف���ض التطبي��ع م��ع الكي��ان ال�صهي��وين،
م�ش��يدين مبواق��ف الكوي��ت الثابت��ة جت��اه عدم التطبي��ع ،ومبواقفها �ضد الكيان ال�صهي��وين امللطخة يده
بدم��اء الأطف��ال والن�س��اء و�ش��هداء فل�س��طني ،معتربي��ن التطبي��ع جرمي��ة �ش��رعية و�أخالقي��ة و�إن�س��انية
وقانونية.
كم��ا �أن هن��اك �أ�صوات� ًا �ش��عبية ترف���ض التطبي��ع ،و�س��تظل �أخرى تخ�ش��ى م��ن املجاهرة برف�ضه خ�ش��ية
خمالفة توجهات حكوماتهم.

ال�سيناريوهات
يظه��ر مم��ا �س��بق �أن هن��اك ثالث��ة �س��يناريوهات ميك��ن �أن تتمخ���ض عنه��ا مظاه��ر التطبي��ع ه��ذه،
فالأول يتمثل بااللتزام بالتطبيع ب�صيغته الأمريكية التي مل ُتعرف تفا�صيلها كاملة بعد ،لكن املالحظ
من خالل الت�صريحات �أنها تختلف يف بع�ض بنودها عن ال�صيغة العربية ،ويف حال كانت خمتلفة عن
ال�صيغ��ة العربي��ة ف�س��يظهر تي��ار �آخر راف�ض لهذه ال�صيغة ومتم�س��ك بال�صيغ��ة العربية ،وهناك موقف
ثالث �س��يظل راف�ض� ًا للتطبيع بكل �صوره.

ال�سيناريو الأول :التطبيع اجلزئي
يفرت���ض ه��ذ ال�س��يناريو �إق��دام بع���ض القي��ادات العربي��ة عل��ى التطبيع ،امتث��ا ًال لل�ضغوط الإ�س��رائيلية
والأمريكية ،يف ظل ت�صاعد التوترات املحلية والتهديدات الإيرانية ،وقد تدفع هذه القيادات يف اجتاه
تعديل املبادرة العربية لل�سالم ومقاربتها مع املبادرة الأمريكية التي ال حتقق املطالب الفل�سطينية.
وه��ذا ال�س��يناريو و�إن كان ه��و املرج��ح ف��إن �إق��دام بع���ض القي��ادات العربي��ة عل��ى خط��وة كه��ذه معن��اه
ت�س��ليم قي��ادة املنطق��ة لإ�س��رائيل ،فالتطبي��ع مع �إ�س��رائيل �س��يتعدى الق�ضية الفل�س��طينية �إىل ال�س��يطرة
الإ�س��رائيلية �سيا�س��ي ًا عل��ى املنطق��ة على ح�س��اب ال��دول العربية.

ال�سيناريو الثاين :ف�شل التطبيع كلي ًا
يتوق��ع ه��ذا ال�س��يناريو �أن ُتف�ش��ل ال�ش��عوب العربي��ة التطبي��ع؛ لكونها ترى يف �إ�س��رائيل الع��دو الأول ويف
الق�ضي��ة الفل�س��طينية الق�ضي��ة الأوىل ،كم��ا ه��و خي��ار حركة حما���س الت��ي ترف�ض التطبيع بكل �أ�ش��كاله،
وم��ا ي�ضع��ف ه��ذا ال�س��يناريو ان�ش��غال ال�ش��عوب العربي��ة بق�ضاياه��ا الداخلي��ة ،و�إ�ص��رار بع���ض القي��ادات
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العربي��ة عل��ى التطبي��ع .م��ع كل ه��ذا ف��إن خي��ار التطبي��ع ،ب��أي �صيغ��ة كان� ،إن مت ف�إن��ه �س��يظل بعي��د ًا عن
ال�شرعية ال�شعبية ،و�ستظل مظاهره معزولة عن االعرتاف ال�شعبي ،ورغم كل الأحداث التي ت�شهدها
املنطقة ف�إن املزاج ال�ش��عبي العربي �س��يبقى راف�ض ًا للتطبيع ،وحتى بع�ض القيادات العربية �س��تظل يف
حال��ة م��ن ع��دم الثق��ة يف الإق��دام عل��ى خط��وة كهذه ،و�س��يلقى ه��ذا اخليار ت�أييد ًا �إ�س�لامي ًا كب�ير ًا ،على
م�س��توى كثري من القيادات وال�ش��عوب الإ�س�لامية.

ال�سيناريو الثالث :التطبيع الكلي
يف املرحل��ة املا�ضي��ة كان��ت هن��اك رغب��ة ل��دى بع���ض القي��ادات العربي��ة يف التطبي��ع ،ومل يح��د م��ن
ه��ذه الرغب��ة �إال رف���ض ال�ش��عوب العربي��ة له��ا والرف���ض الإ�س��رائيلي للبن��ود العربي��ة املقرتح��ة� ،أم��ا الآن
فق��د ته��رول القي��ادات العربية نحو التطبيع ،م�س��تغلة ان�ش��غال ال�ش��عوب بق�ضاياه��ا الداخلية ،ومتذرعه
بطول ال�صراع واالنق�س��امات الفل�س��طينية ،حيث يتوقع �أن تدفع هذه القيادات �إىل �إقرار التطبيع عرب
اجلامع��ة العربي��ة� ،أو توف�ير مظل��ة تل��زم ال��دول بالتطبيع.
ويف املقاب��ل ،وبع��د �أن �أعل��ن الرئي���س الأمريك��ي القد���س عا�صم��ة لإ�س��رائيل ،وعرقل��ة �إ�س��رائيل ل��كل
املب��ادرات العربي��ة ،فيب��دو �أن الإدارة الأمريكي��ة ترغ��ب يف فر���ض ال�صيغ��ة الأمريكي��ة لل�س�لام �إر�ض��اء
لإ�سرائيل ،وهي اخلطوة التي كان من املفرت�ض الإعالن عنها منذ وقت مبكر ،لكن نتيجة ان�شغال دول
عربي��ة تع��ول عليه��ا �أمري��كا كثري ًا يف التعاط��ي الإيجابي مع املبادرة بق�ضايا داخلية� ،أُ ِّخر �إعالنها ،ومع
ه��ذا ف��إن خي��ار التطبي��ع من كل الدول العربية يبدو م�س��تحي ً
ال.
ُي�ضع��ف ه��ذا ال�س��يناريو طبيع��ة ال�ص��راع و�صريورت��ه التاريخي��ة ،ووج��ود فاعل�ين �آخري��ن متمثل�ين
بح��ركات املقاوم��ة ،والت��ي �أ�صبح��ت �أك�ثر ق��درة وخ�برة عل��ى �إدارة ال�ص��راع ،بالإ�ضاف��ة �إىل غي��اب
امل�صالح اال�سرتاتيجية للدول املطبعة مع االحتالل الإ�سرائيلي ،وتعاظم خماطر الهيمنة الإ�سرائيلية
عل��ى دول املنطق��ة العربي��ة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع � ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوع��ي
وتعزي��زه و�إ�ش��اعته م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا
من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه و�إث��راء التفك�ير املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
 الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف. قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة. الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة. -مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
 �إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية. التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية. تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا ي�ؤ�ص��ل ل�ضروريات التعاي���ش ال�س��لمي ،وامل�ش��اركةالفاعلة.
 �إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش. -رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�ص
املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية
والأهلية ،وذلك من خالل قيا�س الر�أي العام جتاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية،
بالتع��اون م��ع كادر علم��ي ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

