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 التطبيع العريب الرمسي مع الكيان الصهيوين 

 اجلوانب واآلاثر القانونية 

 هللا حراحشة احملامي عبد 
 

 : الناحية القانونية الوقائع منأوًال: حتديد وتكييف 
 

االعتدال) ال يقتصر على    اجلانب الرمسي العريب والكيان الصهيوين (حمور التبعية/ما جيري حالياً بني  
والثابت هو دمج الكيان الصهيوين مع حمور التبعية   ،نقل حالة احلرب والعداء إىل التعامل الطبيعي فقط

ضدّ  صهيوين  وبرأس  واإلسال  العريب  العريب  والعامل  فلسطني  يف  التحرير  وحركات  املقاومة  مي  جهود 
 شعبياً). ، و رمسياً ، و اقتصاد�ً ، و عسكر�ً ، و أمنياً ، و (سياسياً 

 

 : اثنياً: الطبيعة القانونية للكيان الصهيوين
 

الصهيوين  .1 رعاية    الكيان  مبوجب  واستوىل  نشأ 
نتداب الربيطاين وعصاابت مسلحة صهيونية  لسلطات اال 

وهي جزء من أراضي دولة تفككت    ، على أرض فلسطني 
ومنها  ،  وهي الدولة العثمانية ،  وحتللت إىل جمموعة دول 

وحتدد قواعد القانون    . املنطقة العربية ويف قلبها فلسطني 
وممتلكاهتا   أراضيها  وتقاسم  الدول  وراثة  آليات  الدويل 

ا وحقوقها  واملآل  للشعوب  ،  احلق  هو  والقانوين  لطبيعي 
يف إطار    طق إبقامة كيا�ت ودول والسكان األصليني للمنا 

ومنها فلسطني وكذلك    ، ما تفكك من الدولة العثمانية 
العربية  الدول  وتفكك   ، ابقي  حتلل  ما حصل يف    وهذا 

و/أو   السوفيييت  ينعدم    يوغوسالفيا، االحتاد  وابلتايل 
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االنتداب الربيطاين يف فرض  األساس الواقعي و/أو القانوين ألي صلة أو سند للعصاابت الصهيونية و/أو  
يكون    ، ومن حيث النتيجة   . وإنشاء كيان صهيوين غاصب على أجزاء منها   ، و/أو اعتبار األراضي الفلسطينية 

القانوين إل  فاقد األساس  الصهيوين  ليكون عدم املشروعية و/ الكيان  و احلالة اجلرمية  أ نشاءه و/أو وجوده 
هذا    ، قانوين والواقعي الصحيح إلنشاء ووجود الكيان الصهيوين (االستيالء على أراض الغري) هو التكييف ال 

)  1947لسنة    181ن صدور قرار من األمم املتحدة (قرار تقسيم فلسطني رقم  إ ف   ، ومن جهة أخرى   . من جهة 
لواقعة االستيالء واالغتصاب الصهيوين ابلقوة واجملازر لألراض  وطرد وقتل    ، الفلسطينية   ي والذي جاء اتلياً 

وعد بلفور) ابلتعبري    -   والتصريح الصحفي لوزير خارجية دولة االنتداب (بريطانيا   ، سكان األصليني وهتجري ال 
دولة  " هو قرار األمم املتحدة إبنشاء    ، عن إرادة حكومة بلده وتعاطفها إبنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني 

 يكون هذا القرار األممي من حيث  وابلتايل   ، إىل واقعة جرمية (غري مشروعة استيالء ووعد)   مستنداً   "، إسرائيل 
  ، وال يشكل التزاماً على املنظومة الدولية   ، وال يعطي حقاً للكيان   ، وال يرتب أثراً قانونياً   ، الصفة القانونية منعدماً 

شرط صحة وبدونه نكون  ،  جاء مشروطاً   ) الكيان وتقسيم فلسطني   وابإلضافة إىل أن هذا القرار (قرار إنشاء 
وذلك ابشرتاط قرار التقسيم إقامة وطن قومي  ،  انونية يف سند إنشاء للكيان وملزمة له أمام حالة بطالن ق 

الفلسطينية احملتلة واملغتصبة (استيالء غري مشروع)   أي    ، 1948  سنة (دولة) للفلسطينيني خارج األراضي 
 مبا يف ذلك القدس الشريف. وغزة    1967األراضي املسماة الحقاً الضفة الغربية احملتلة  

اجلانب القانوين لألسس اليت تقوم عليها الدول  .2
(أشخاص القانون الدويل العام) وفقاً ألحكام وقواعد 

 .القانون الدويل العام
يتضح للكافة إنعدام أي أساس قانوين ودويل للكيان 

إنشاءً  و/أو  وجوداً  حتدد ،  الصهيوين  األسس  وهذه 
 فقاً ألحكام وقواعد القانون الدويل العام املستقرة عاملياً مبا يلي:أسس نشوء الدول و 

 .األساس القومي •
 . األساس السياسي •
  .األساس اجلغرايف •
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إلنشاء هذا الكيان بني ممثلي اجلاليات اليهودية    و الغاية (األساس املوهوم) أ وحيث حتدد السبب  
ال   مبا  و(الواعد  العاملية)  الصهيونية  العنصري  (منظمة  الديين  ابألساس  ميلك/االنتداب/بريطانيا) 

وابلتايل فإن الكيان الصهيوين نشوءاً    ، ستيطاين التوسعي) لليهود وكيا�م غري الشرعي و(اإلحاليل اال 
 فاقد للشرعية القانونية وفقاً ألحكام القانون الدويل من هذه اجلهة إضافة إىل ما سبق ذكره. 

 . كيان الصهيوين كيا�ً ومسؤولني (مدنيني وعسكريني ومستوطنني) الرتكز يف احلالة اجلرمية لل  .3
ترتكز يف احلالة الواقعية والقانونية للكيان الصهيوين احلالة والوصف اجلرمي املتكرر واملرتكز منذ  

 : النشوء وحىت اترخيه من حيث 
للسكان األصليني  تفككت) هي حق    من دولة (الدولة العثمانية/   أرض فلسطني اليت كانت جزء  •

 واالستيالء على هذا احلق ابلقوة جرمية مستمرة.   )، (الشعب الفلسطيين العريب 

والتمكني هلا من قبل دولة    ، االستيالء على هذه األرض من خالل جرائم العصاابت الصهيونية  •
وال يشكل    ، نسانية اإل   تشكل جرائم حرب وعدوان وضدّ   ، والقتل والتهجري   ، االنتداب (بريطانيا) 

 ذا االستيالء حقاً و/أو أساساً قانونياً. ه 

ويضاف له انعدام األساس الواقعي والقانوين لقرار    ، نعدام األساس القانوين لالستيالء على احلق ا  •
املتحدة إب  الصهيوين وتقسيم فلسطني األمم  الكيان  القرار    ، نشاء  اشرتاط هذا  لذلك  ويضاف 
  ، نشاء وطن قومي ودولة للشعب الفلسطيين على ما بقي من فلسطني إ )  181(قرار التقسيم  

 . ه والذي مل يلتزم به الكيان الصهيوين حىت اترخي 
مناطق   • الصهيوين يف  للكيان  ابلنسبة  اجلرمية  للحالة  واملشكل  املشروع  ،  1948االستيالء غري 

منح الكيان الصهيوين الغطاء (غري    ، ب من كل جرائم االحتالل الصهيوين واإلفالت من العقا 
مبا فيها القدس    1967  احتالل ، و القانوين واجملرم) ابحتالل ابقي فلسطني (الضفة الغربية وغزة 

والعدوان ضدّ   )، الشريف  اجلرائم  مزيد من  الغري    ، االنسانية   وارتكاب  أراضي  واالستيالء على 
 للسكان األصليني.   1967  سنة جوء الواقع يف  ل هتجري وال ابلقوة ومكرراً قتل و 
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للكيان  ا • اجلرمية  للحالة  واستتباعاً  ستمراراً 
من  ،الصهيوين أممية    وابلرغم  قرارات  صدور 

وجملس  املتحدة  لألمم  العامة  (اهليئة  متعددة 
  338ر  قرا، و 242ر  قرا، و 181قرار  ، و األمن

وغريها الكثري) بعدم مشروعية احتالل الكيان  
مبا    1967  سنةالفلسطينية    يالصهيوين لألراض

وغزة) الغربية  (الضفة  الشريف  القدس    ، فيها 
اجلرمية لال احلالة  لثبوت  أممياً  قانونياً  ومركزاً  وقادة سياسيني  يشكل أتكيداً  الصهيوين كيا�ً  حتالل 

 يالء وقتالً وهتجرياً.ست املناطق اوعسكريني ومستوطنني فيما يتعلق هبذه 

واستخدام   ،وبناء جدار الفصل العنصري  ،العدوان املستمر على القدس الشريف واألقصى والكنائس •
و/أو خارج فلسطني    1967األسلحة احملرمة دولياً والقوة املفرطة والقتل داخل حدود أراضي فلسطني  

ية (يف دول عربية و/أو غربية و/أو ابقي دول الفلسطينيني من قبل السلطات واألجهزة الصهيون  ضدّ 
العامل) وبشكل مستمر يشكل جرائم حرب متعددة األوصاف اجلرمية وجرائم مستمرة توجب مالحقة  

 ومعاقبة الكيان وقادته. 

وما تالها أيضاً تشكل جرائم حرب دولية وعدوان    1967  سنة جرائم الكيان الصهيوين وحروبه   •
واستيالء على أراضي الغري ابلقوة مع فارق كبري جداً عما سبقها من جرائم    ، اإلنسانية   وضدّ 

وما بعدها وقع على دول قائمة ومعرتف هبا دولياً    1967حيث أن عدوان الكيان الصهيوين  
 ومن ذلك: 

األردنية وفقاً للقانون الدويل واألمم املتحدة واحملتلة    هي جزء من الدولة  ؛ أراضي الضفة الغربية .1
 . 1967  سنة

   .1967  سنةأراضي الدول العربية اجلوالن السورية وجنوب لبنان وسيناء املصرية واحملتلة  .2
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اثلثاً: اآلاثر القانونية العتبار وتكييف الكيان الصهيوين وتصرفاته وأفعاله حالة جرمية مستمرة 
 الشرعية الدولية (يتجاوز حدود الشرعية إىل احلالة اجلرمية): خارج إطار 

 

 : اجلانب اإلجيايب لتكييف الكيان الصهيوين حالة جرمية مستمرة فاقدة ألي أساس ومشروعية  .1
 

ابلتأسيس الواقعي والقانوين أبن نشوء ووجود الكيان  :  احلق يف املقاومة ومشروعية املقاومة ودعمها    .أ
فاقدة للمشروعية   1967و/أو    1948  سنةالصهيوين يف أراضي الشعب العريب الفلسطيين احملتلة  

احلق  ويقابل ذلك  ينشأ  واستمرارها وممارساهتا حالة جرمية مستمرة  القانونية وتشكل أبساسها 
األرض هلذه  األصليني  الشعب ،  للسكان 

واالحتالل    ،سطيينالفل  االستيالء  مقاومة هذا  يف 
ومن جهة أخرى تكون املقاومة مشروعة    ،من جهة

املسلحة املقاومة  فيها  مبا  الوسائل  وسواء   ،بكافة 
توفر للسكان األصليني جيش نظامي (فرض وجود 
دولة احتلتها دولة أخرى) و/أو عدم توفر جيش  
االحتالل  حتت  الرازح  الفلسطيين  للشعب  منظم 

 صهيوين من خالل األفراد أو جمموعات املقاومة املسلحة.ال
ويستتبع الثبوت القانوين احلق يف مقاومة احملتل (الكيان الصهيوين) من قبل ة  احلق يف دعم املقاوم  .ب 

وجمموعات مقاومة مسلحة أيضاً حقاً آخر أال وهو احلق يف دعم املقاومة    اً الشعب الفلسطيين أفراد
نه  إف  ، ومن وجهة نظر�  .من قبل الدول العربية والشعوب العربية و/أو املسلمة و/أو اجلهود الدولية 

اال جرمية  إب�اء  للمطالبة  القانوين  األساس  أيضاً  الفلسطينية يتوفر  لألراضي  الصهيوين  حتالل 
للقرارات األممية ذات الصلة   ،لقوة األممية حتصيًال حلقوق الشعب الفلسطييناملوصوفة اب وإنفاذاً 

مراراً وتكراراً سواء بقرارات   وهذا احلق و/أو الواجب على املنظومة الدولية معمول به ومت تطبيقه 
 وغريها).  أزمة العراق والكويت، و أوكرانيا، و البوسنة واهلرسك : أممية وحىت دون قرارات أممية (مثال
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إن احلالة اجلرمية توجب و/أو تعطي احلق واألساس :  احلق يف املقاطعة الشاملة للكيان الصهيوين  .ج
  ، واقتصاد�ً ،  وسياسياً   ،وقانونياً   ، وأمنياً   ،وعسكر�ً   ، وشعبياً   ، القانوين للمنظومة العربية والدولية (رمسياً 

وقطع ووقف كافة أوجه التعامل معه لكونه  وعلى وجه اإلمجال) مقاطعة الكيان الصهيوين  ،ومالياً 
واثنياً لوقف هذه احلالة اجلرمية واستمرارها وعدم تقويتها ومدها أبساليب    ،حالة جرمية مستمرة أوالً 

 الشعب الفلسطيين.  القوة مستخدمة من قبل الكيان الصهيوين ضدّ 
املقاومة  .د اال  ،احلق يف  ملصريه  ،حتاللوانتهاء  الفلسطيين  الشعب  املستقلة  ،وتقرير  دولته    ،وإنشاء 

،  اإلنسانية  جرائم ضدّ ، و جرائم احلرب ، و ووقف جرائم الكيان الصهيوين املستمرة (جرمية االحتالل
العدوانو  و جرائم  واللجوء)،  والشتات   ،التهجري  فلسطني  يف  الفلسطيين  الشعب   مينح  ،ومعا�ة 

عن   الصهيوين وقياداته األمنية والعسكرية والسياسية واملستوطنني  ويستتبع احلق يف مالحقة الكيان
ومعاقبتهم يف احملاكم اجلنائية الدولية ذات االختصاص و/أو احملاكم الوطنية يف    ،كل تلك اجلرائم
وحتقيق وإنفاذ املقصد القانوين الدويل اجلنائي يف حتقيق الردع للكيان الصهيوين  ،خمتلف دول العامل

وإنفاذ وحتقيق أهم    ،وإنفاذ املبدأ القانوين السائد وهو عدم اإلفالت من العقاب   ، ياداتهاجملرم وق
من واالستقرار الدويل من أي هتديد  مقاصد القانون الدويل وهيئة األمم املتحدة بتحقيق السلم واأل

 هلا من قبل الكيان الصهيوين وهو الثابت دولياً. 
املستمرة وجرائم    .هـ والعدوان واجلرائم ضدّ جرمية االحتالل  وفقاً    احلرب  للتقادم  اإلنسانية ال ختضع 

الشعب الفلسطيين يف املطالبة   ن حقّ إومن جهة اثنية ف  ،الحكام وقواعد القانون الدويل من جهة
   حبقوقه يف العودة وتقرير املصري ال ختضع للتقادم أيضاً وغري قابلة للتصرف و/أو التنازل عنها. 

 

 ): السليب للتطبيع مع احلالة اجلرمية (الكيان الصهيوين وقياداته اجلانب   .2
 

بلوماسي  يتفاقيات تسوية مع الكيان الصهيوين و/أو اتفاقيات تبادل داابلنسبة للدول اليت أبرمت       .أ
وكذلك ابلنسبة  ،ومصر  ،والسلطة الفلسطينية  ،مثل األردن(واقتصادي و/أو أمين و/أو عسكري  

العربية)  الدول  هذه    ، لباقي  تشكل  الدويل  القانون  ألحكام  ووفاقاً  القانونية  الناحية  من  فإنه 
االتفاقيات (التصرفات القانونية) اعرتافاً قانونياً ابلكيان الصهيوين (احلالة اجلرمية املستمرة) املتعدية  
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ن  إ ومن جهة أخرى ف  ، ني هذا من جهةمع  واليت ال تتوقف أطماعها ومشاريعها التوسعية عند حدّ 
االر اخلطو  هذه  عن  الناتج  اجلسيم  والضرر  البالغة  ألة  وفقاً  (االعرتاف)  وقواعد تفاقيات  حكام 

ذلك أن قواعد القانون    ، القانون الدويل هو عدم قابلية هذا االعرتاف للسحب و/أو الرجوع عنه
لعلة أن الدولة اليت تعرتف قانونياً  الدويل تشري بعدم جواز الرجوع أو سحب االعرتاف ابلدول  

بدولة أخرى (ويف مثالنا الكيان الصهيوين) هي تعرتف أبمر واقع وتسبغ عليه املشروعية القانونية  
  ، بلوماسيةيمنا يرد على ذلك قطع العالقات الدإو   ، غري القابلة للنقض او الرجوع عنها و/أو سحبها

 رمسية العربية (املطبعة) من حيث تدري. وهذا اخلطأ اجلسيم اليت وقعت به األنظمة ال
واملاثل هو اعتماد الكيان الصهيوين (احلالة اجلرمية) لنظرية احلدود الومهية    اخلطر املستمر؛  احلدود  .ب 

ظهاراً أو ثبواتً  إحيث ال يقر الكيان الصهيوين حبدود دائمة واثبتة بشكل �ائي له    ،و املتموجةأ
كشكل و/أو صورة من صور االحتالل املستمر ما دام لديه قوة و/أو  ملقاصده التوسعية واالحتاللية  

حاليل العنصري االستيطاين فمن يسهم (التطبيع) ويتعامل مع هذا الكيان التوسعي اإل  ،قدرة لذلك 
،  1948واألمثلة اثبتة ومتعددة (احتالل    ،هذه اجلرمية من أن تصل مفاعيلها ألرضه وشعبه  لن �من

حتالل سيناء  ، واحتالل أراضي جنوب لبنان، وااحتالل أراضي اجلوالن السورية، و 1967احتاللو 
 املصرية). 

الثابت أن جرمية االحتالل  ؛  االحتالل جرمية والتطبيع جرمية اتبعة (تالزم وتعدد األوصاف اجلرمية) .  ج
واستخدام القوة املفرطة    ، اإلنسانية  وجرائم ضدّ   ، وجرائم احلرب   ،دوانمستمرة ويلحق هبا جرائم الع

واالعتداء املتكرر على    ،واألسلحة احملرمة دولياً 
(القدساأل املقدسة  ى،  واألقص  ،ماكان 

  : وعلى سبيل االستمرار والتكرار  ،والكنائس)
جرائم  ، و 1982، و 1973، و 1967، و 1948

لبنان   على  التسعينات  قا�عقد  ،  وجمازر 
  ، مارات واإل  ،وأوكرانيا  ،واالغتياالت يف ماليز�  ، 2022وحىت    2005غزة منذ    جرائم وحروب ضدّ و 

 .وغريها للمقاومني الفلسطينيني وداعميهم والتوسع االستيطاين ،وتونس ،ولبنان ة، وسوري
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ت مع هذه احلالة اجلرمية للكيان  ن التعامل وإبرام اتفاقياإف  ،واستحقاقاً واقعياً واستتباعاً قانونياً   ،وعليه
(أمنياً  وقياداته  وأجهزته  حالة  ،  وسياسياً   ،ومالياً   ،واقتصاد�ً   ، وعسكر�ً   ،الصهيوين  يشكل  وسياحياً) 

العقاب) وقياداته من  (الكيان  للمجرم  مباشرة وإفالت  مباشرة و/أو غري  ن إو   .شراكة جرمية بصورة 
  ئ، والتعامالت ابلتطبيع وصف خمالف لصحيح الواقع وتكييف قانوين خاطالوصف هلذه االتفاقيات  

وإن آاثر هذه الشراكة هي ثبوت املسؤولية اجلزائية    ،فاجلرم واجملرم ال يصح قانو�ً وواقعاً أن يسمى طبيعياً 
الصهيوين إذا ما الحظنا أن الكيان    وخصوصاً واملدنية (لكل الشركاء الفاعل واحملرض واملتدخل) يف اجلرمية  

  ، (احلالة اجلرمية) تسعى إىل إشراك الدول املطبعة يف اجلانب العسكري واألمين ملخططات هذا الكيان
اجلرمية احلالة  إطار  واملدنيني يف  العسكريني  الدول ومسؤوليها  إيقاع هذه  يضاف إىل ذلك    ،وابلتايل 

 ، طبعة أكثر من تلك اليت مل تطبعأخطاء خمططات هذا الكيان اجملرم التجسسية على املنظومة العربية امل
مع مالحظة أن الدول   ،وبكافة اجلوانب لتلك الدول املدنية والعسكرية

الكيان   ملقاطعة  قانونية  وشبكات  وقواعد  أسس  فيها  (أورواب)  الغربية 
وحماكمة   ملالحقة  جهود  و/أو  املستوطنات  منتجات  و/أو  الصهيوين 

ثال وافرتاض واقعي وهو أنه وهنا نشري إىل م  .قيادات الكيان الصهيوين
الكيان   هذا  الصهيوين  الكيان  مع  املطبعة  الدول  إحدى  زودت  إذا 
إحداث   و/أو  ابغتياالت  الكيان  وقام  اقتصادية  أو  أمنية  مبعلومات 

تكون الدول    ،كما فعل مراراً وتكراراً   ،إضطراابت مالية ويف البورصات 
م املرتكبة من قبل هذا  املطبعة شريكة ومسؤولة جزائياً ومدنياً يف اجلرائ

هذا اإلسهام ويتوفر األساس القانوين حملاسبتها ومسؤوليها عن    ، الكيان
 (شريك متدخل و/أو حمرض).  اجلرمي

جند أن نشوء و/أو استمرار و/أو تصرفات الكيان الصهيوين ليستخرج إطار    ،ومن حيث النتيجة
وإن احلق ابملقاومة    ،على املطبع قبل غريهوإمنا تشكل حالة جرمية توسعية أخطارها    ،املشروعية فحسب

وأن جرائم االحتالل ومالحقتها ال ختضع للتقادم    ،اثبت  املسلحة واحلق بدعم املقاومة املسلحة حقّ 
وإن (التطبيع) جرمية والتعامل والتعاقد    ، وحقوق الشعب الفلسطيين اثبتة وال ختضع للتقادم أو التنازل
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الصه (للكيان  اجلرمية  احلالة  ملسؤولية  مع  قانونياً  أساساً  تشكل  املستمرة  اجلرمية  يف  شراكة  هو  يوين) 
ولن    ،(املطبع) جزائياً ومدنياً عن األفعال واجلرائم واألضرار املستمرة املرتكبة من قبل احملتل الصهيوين

ر  مع مالحظة أن استمرا ، أتمن هذه الدول وقياداهتا وأجهزهتا ومؤسساهتا من جرائم هذا الكيان الغادر
الواقع قد جتاوزه  وأمنياً  وقانونياً  (التطبيع) سياسياً  العربية   ،التعامل مبصطلح  احلالة  إدماج  أمام  فنحن 

الصهيوين الكيان  وبقيادة  الصهيوين يف حتالف واحد  الكيان  نظر�    ،املطبعة مع  والصواب من وجهة 
كة مع احلالة اجلرمية وما يرتتب اعتبار التعامل العريب الرمسي وغري الرمسي مع الكيان الصهيوين هو شرا 

 عليها من مسؤوليات. 
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