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ملخ�س:

على  والإ�شالمية  العربية  وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر  الدرا�شة  تناولت 

وحدد  وغريها.  والع�شكرية،  والثقافية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل�شتويات  خمتلف 

عربية  و�شعبية،  نقابية  حمالت  ع�رش  اأ�شماء  وعر�ش  نقطة،   13 يف  املخاطر  الباحث 

واإ�شالمية، راف�شة للتطبيع. 

اإىل اعرتاف  لـ“اإ�رشائيل”، حيث تهدف منه  اأهمية التطبيع بالن�شبة  وعر�شت الورقة 

عربي  وتعهد  القت�شادية،  املقاطعة  واإنهاء  معها،  احلرب  حالة  واإنهاء  بوجودها  كامل 

بعدم م�شاعدة العمل الفدائي،... وغريها من الأهداف.

واختتمت الورقة بتو�شيات اأكد الكاتب فيها على �رشورة مراعاة امل�شلحة العربية 

عربية  ا�شرتاتيجية  و�شع  على  والتوافق  مبخاطره،  والتوعية  التطبيع،  باإنهاء  العليا؛ 

موّحدة للت�شدي له، اإىل جانب اإعطاء م�شاحة اأو�شع لآراء النخب والفنانني وعلماء الدين 

للتعبري عن مواقفهم، وف�شح ال�شخ�شيات الر�شمية وال�شعبية الداعية للتطبيع.

كلمات مفتاحية: 

“اإ�رشائيل” ال�شعوب العربية الدول العربية التطبيع

با�صل �صالح القا�صي: حا�شل على ماج�شتري يف ال�شحافة من اجلامعة الإ�شالمية. َعِمَل مذيعاً وحمرراً وُمعداً   
1

للبامج والتقارير الإخبارية يف عدة و�شائل اإعالمية. �شارك يف تغطية عدة اأحداث ميدانية داخل غزة. وله عدة 

مقالت ن�رشت يف ال�شحف واملواقع الإخبارية املحلية.
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مقدمة:

�شهدت �شنة 2020 قفزة متقدمة على �شعيد تطبيع العالقات العربية – الإ�رشائيلية، 

بعد اأن وقّعت الإمارات والبحرين يف 2020/9/15 اتفاقيتَيْ تطبيع للعالقات مع “اإ�رشائيل” 

قليلة  باأ�شابيع  وتبعتهما   
2
ترامب، دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  برعاية  الأبي�ش  البيت  يف 

اجتهت   ،2020/12/10 ويف   
3
“اإ�رشائيل”، مع  عالقات  اإقامة  على  اتفقت  التي  ال�شودان 

4
املغرب مل�شار من �شبقها، واأعلنت برعاية وا�شنطن تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”.

حممد  الأ�شبق  رئي�شها  وّقع  التي  م�رش؛  من  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  وبداأ 

لـ“ال�شالم” املنفرد، فيما بقيت الأنظمة  1978 يف كامب ديفيد اتفاقاً  اأنور ال�شادات �شنة 

بعد   ،1991 �شنة  الثانية  التطبيع  موجة  قدوم  حني  اإىل  نطاقه  خارج  العربية  وال�شعوب 

 ويف 1994/10/17 
5
انطالق مفاو�شات “ال�شالم” العربية - الإ�رشائيلية اإثر موؤمتر مدريد،

با�شم املعروفة  و“اإ�رشائيل”  الأردن  بني  معاهدة  “ال�شالم”  على  التوقيع   جرى 

6
وادي عربة.

مبعنى   Normal الإجنليزية  الكلمة  من   Normalization التطبيع  لفظ  ا�شتق  ولغًة 

 
7
العادي اأو املعتاد اأو املتعارف عليه، يف حني ل يظهر م�شطلح التطبيع يف املعاجم العربية،

ولكن يف مقاربة للم�شطلح ا�شتقاقاً، ظهر يف معجم خمتار ال�شحاح، الطبع: وهو ال�شجيّة 

 ويف املعجم الو�شيط، تطبّع بكذا اأي تخلّق به، وطبّعه على كذا
8
 التي ُجبل عليها الإن�شان،

 ،2020/9/15 لندن،  العرب،  “اإ�رشائيل”، موقع �شحيفة  اتفاقي �شالم مع  اليوم  الإمارات والبحرين توقعان   
2

انظر: https://alarab.co.uk )اطلع عليه يف 2020/9/20(

ترامب يعلن عن اتفاق ال�شودان واإ�رشائيل على تطبيع العالقات، موقع �شبوتنيك عربي، 2020/10/23، انظر:   
3

/https://arabic.sputniknews.com )اطلع عليه يف 2020/12/12(

اإ�رشائيل،  مع  املغرب  عالقات  تطبيع  يعلن  ترامب  الغربية..  ال�شحراء  على  الرباط  ب�شيادة  تعرتف  وا�شنطن   
4

اجلزيرة.نت، 2020/12/10. )اطلع عليه يف 2020/12/12(

التطبيع مع “اإ�رشائيل” ومقاطعتها، اجلزيرة.نت.  
5

حممد �شعيب، “التطبيع العربي مع  اإ�رشائيل  واأثره على املنطقة العربية،” جملة العلوم القت�صادية وال�صيا�صة،   
6

اجلامعة الأ�شمرية الإ�شالمية، ليبيا، العدد 7، 2016، �ش 279–280. 

حممد �شومان، جدل التطبيع يف ال�شحافة امل�رشية “الأهرام اأنوذجاً”، �شحيفة اجلزيرة، موؤ�ش�شة اجلزيرة   
7

لل�شحافة والطباعة والن�رش، ال�شعودية، 2001/4/2، العدد 10413.

حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، معجم خمتار ال�صحاح، �ش 163.  
8

https://alarab.co.uk
https://arabic.sputniknews.com/


359

خماطر التطبيع على الدول وال�سعوب العربية والإ�سالمية

 
10

اإىل طبيعته، اإعادة ما هو غري طبيعي  املبداأ:  التطبيع من حيث   ويعني 
9
اإياه، عّوده  اأي 

عهدها  �شابق  اإىل  بالأ�شياء  العودة  اأنه:  التطبيع  م�شطلح  من  املعنى  ت�شّور  ويكن 

اتفاقيات  بعد  تداولها  مّت  اإجنليزية  لفظة  عن  ماأخوذ  فهو  احلايل  املعنى  اأما   
11

وطبيعتها،

12
كامب ديفيد.

اأما ا�شطالحاً، فللتطبيع عدة تعريفات، �شيعر�ش الباحث ثالثة منها:

دويل،  اأو  حملي  ن�شاط،  اأو  مبادرة  اأو  م�رشوع  اأي  يف  امل�شاركة  اأنه  التطبيع:  ُيعّرف 

اأو عرب  اأم غري مبا�رش، بني فل�شطينيني  م�شمم خ�شي�شاً للجمع، �شواء ب�شكل مبا�رش 

واإ�رشائيليني، اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف �رشاحة اإىل مقاومة اأو ف�شح الحتالل 

تلك  اأ�شكاله  واأهم  الفل�شطيني،  ال�شعب  على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل 

اإزالة احلواجز  اإىل  اأو  “اإ�رشائيل”  اإيجاد �شكل من التعاون مع  اإىل  الن�شاطات التي تهدف 

13
النف�شية.

وُيعّرف اأي�شاً: اأنه ك�رش الإجماع املتمثل برف�ش “اإ�رشائيل”، وكل متثيالتها الر�شمية، 

وال�شيا�شية، والأمنية، والقت�شادية، والقانونية، والثقافية، وبالتايل التعامل معها ومع 

جتريده  يتّم  بحيث  العربي،  والوعي  العقل  �شياغة  اإعادة  بهدف  وذلك   
14

موؤ�ش�شاتها،

من عقيدته وتاريخه، وحمو ذاكرته واإعادة �شياغتها ب�شكل يقبل وير�شى مبا تفر�شه 

15
“اإ�رشائيل”.

جممع اللغة العربية، معجم الو�صيط، �ش 549.  
9

انظر:   ،2004/5/28 نيوز،  العرب  موقع  التطبيع،  ومقاومة  للمقاطعة  العربية  ال�شرتاتيجية  علو�ش،  اإبراهيم   
10

http://www.alarabnews.com/index.asp )اطلع عليه يف 2019/10/10(

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً )الكويت: مكتبة النور الإلكرتونية، 2000(،   
11

�ش 1. 

ح�شني العودات، “ال�شحفيون العرب ومقاومة التطبيع،” جملة الدرا�صات الإعالمية، املركز العربي الإقليمي   
12

للدرا�شات الإعالمية لل�شكان والتنمية والبيئة، م�رش، العدد 116 )117(، 2004، �ش 119. 

معايري ومواقف احلملة، تعريف التطبيع، موقع احلملة الفل�شطينية للمقاطعة الأكاديية والثقافية لإ�رشائيل،   
13

2007/11/21، انظر: http://www.pacbi.org/arabic.php )اطلع عليه يف 2018/12/3(

الدول  العامة جلامعة  الأمانة  جملة �صوؤون عربية،  واأغرا�شها،”  التبا�شاتها  التطبيع يف  “فكرة  ماجد كيايل،   
14

العربية، م�رش، العدد 167، 2016، �ش 64. 

اإبراهيم علو�ش، ال�شرتاتيجية العربية للمقاطعة ومقاومة التطبيع، العرب نيوز، 2004/5/28.  
15

http://www.alarabnews.com/index.asp
http://www.pacbi.org/arabic.php
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وُيعّرفه الباحث: اأنه العرتاف والقبول املتبادل بني “اإ�رشائيل” والدول العربية، مبا 

يف�شي لإقامة عالقات على كافة امل�شتويات واملجالت بني العرب والإ�رشائيليني، بهدف 

طبيعية  كدولة  “اإ�رشائيل”؛  وجود  فكرة  وتقبّل  ال�شعوب،  لدى  النف�شي  احلاجز  ك�رش 

و�رشعية معرتف بها على الأر�ش الفل�شطينية التاريخية املحتلة يف املنطقة العربية.

وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر  اإىل  الباحث  �شيتطرق  البحثية  الورقة  هذه  يف 

اإىل بع�ش الدرا�شات  العربية والإ�شالمية على خمتلف امل�شتويات، مع الإ�شارة املوجزة 

حاجة  عدم  وتبهن  التطبيع  خماطر  توؤكد  التي  نتائجها  واأبرز  التطبيع،  تناولت  التي 

الدول العربية للدخول يف عالقات مع “اإ�رشائيل”، بالإ�شافة اإىل مقابالت مع �شخ�شيات 

عربية واإ�شالمية راف�شة لنهج التطبيع العربي مع “اإ�رشائيل”.

اأوًل: درا�شات خا�شة بالتطبيع العربي مع “اإ�شرائيل”:

حر�شاً من الباحث على التعمق يف امل�شكلة البحثية؛ قام باإجراء درا�شة م�شحية لأهم 

الدرا�شات املرتبطة باملو�شوع، وعر�شها وفقاً للتّ�شل�شل الزمني من الأحدث اإىل الأقدم. 

لتفاقية  القت�صادية  “الآثار  زيد،  اأبو  الراوي  بغدادي  حممود  درا�صة   .1
درا�صة  امل�رشي:  القطن  حم�صول  على   )QIZ( املوؤهلة  ال�صناعية  املناطق 

حتليلية،” 16:2020

هدفت الدرا�شة اإىل تقييم النتائج املرتتبة على تطبيق اتفاقية املناطق ال�شناعية املوؤهلة 

حم�شول  على  و“اإ�رشائيل”  الأمريكية  املتحدة  والوليات  م�رش  بني   
17

،QIZ الكويز 

القطن امل�رشي و�شناعة الغزل والن�شيج.

واعتمدت الدرا�شة على املنهجني الو�شفي والتحليلي، ويف اإطارهما ا�شتخدم اأ�شلوَبْي 

الكفاءة  معايري  بع�ش  على  العتماد  مّت  كما  والكمي،  الو�شفي  القت�شادي  التحليل 

الإنتاجية والقت�شادية عند حتليل البيانات املتعلقة مبح�شول القطن امل�رشي، وامتدت 

الفرتة الزمنية للدرا�شة من �شنة 1995 وحتى �شنة 2016، ومن اأبرز نتائجها:

حممود بغدادي الراوي اأبو زيد، “الآثار القت�شادية لتفاقية املناطق ال�شناعية املوؤهلة )QIZ( على حم�شول   
16

القطن امل�رشي: درا�شة حتليلية،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة اأ�شيوط، م�رش، 2020.

هو ت�رشيع للكوجنر�ش الأمريكي �ُشّن �شنة 1996؛ لي�شمح لالأردن وم�رش بت�شدير منتجات للوليات املتحدة   
17

الأمريكية معفاة من اجلمارك ودون ح�ش�ش حمددة ب�رشط وجود مكونات ومدخالت من “اإ�رشائيل” يف هذه 

املنتجات.
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الإ�رشائيلي،  الإنتاج  مدخالت  من  الكويز  اتفاقية  لواردات  ال�شلعية  الرتكيبة  تتكون  اأ. 

ومثلت املدخالت اخلا�شة ب�شناعة املن�شوجات واملالب�ش اجلاهزة ما يقرب من %67 

من الإجمايل العام.

بلغت ن�شبة اإجمايل واردات اتفاقية الكويز من الأقم�شة الن�شيجية نحو 34.8%، تلتها  ب. 

املواد الكيماوية بن�شبة 22.7%، ووزعت الن�شبة الباقية من الواردات على مدخالت 

الإنتاج الأخرى.

ات�شح من حتليل الرتكيبة ال�شلعية للمدخالت امل�شتوردة من “اإ�رشائيل”؛ اأنها لي�شت  ج. 

باملدخالت الأ�شا�شية اأو النادرة، فهي متوفرة يف الأ�شواق امل�رشية والعاملية وباأ�شعار 

منخف�شة.

عملية  ظل  يف  )لإ�رشائيل(  العربية  “املقاطعة  القطراوي،  اإياد  درا�صة   .2
الت�صوية ال�صيا�صية )1993-2015(: درا�صة يف الأبعاد والنتائج،” 18:2017

اأم  القت�شادية  �شواء  املقاطعة،  واأنواع  اأ�شكال  جميع  على  للتعرف  الدرا�شة  هدفت 

مراحلها  ومتابعة  اأ�شكالها  وا�شتعرا�ش  لـ“اإ�رشائيل”،  وغريها  الثقافية  اأم  ال�شيا�شية 

بعد  “اإ�رشائيل”  مبقاطعة  العرب  التزام  مدى  بيان  عن  عدا  وتاأثريها،  فعاليتها  ومدى 

عملية الت�شوية وما واكبها من اأحداث، والدور الكبري الذي اأدته املقاطعة يف ال�شغط على 

“اإ�رشائيل”.

خ�شائ�ش  لر�شد  التحليلي؛  والو�شفي  التاريخي  املنهجني  على  الدرا�شة  واعتمدت 

متغرياتها  بني  العالقة  واإدراك  طبيعتها،  وو�شف  وحتديدها،  وتتبعها  املقاطعة  ظاهرة 

للقرارات  الراف�ش  الإ�رشائيلي  التعنت  جتاه  دورها  وحتليل  واجتاهاتها،  واأ�شبابها 

اخلا�شة بالق�شية الفل�شطينية، ومتتد العيّنة الزمنية بني �شنتي 1993 و2015، ومن اأبرز 

نتائجها:

عدة  جمالت  يف  “اإ�رشائيل”  على  ال�شغط  يف  بارز  دور  لها  كان  العربية  املقاطعة  اأن  اأ. 

اأبرزها القت�شادية، وال�شيا�شية، والعلمية، والريا�شية.

اأ�شكال الن�شال ال�شلمي، الذي كان له دور  اأن املقاطعة هي �شكل من  بيّنت الدرا�شة  ب. 

كبري يف تغري الواقع والنظرة العاملية جتاه “اإ�رشائيل”.

ال�شيا�شية الت�شوية  عملية  ظل  يف  )لإ�رشائيل(  العربية  “املقاطعة  القطراوي،  حممد  الروؤوف  عبد  اإياد   
18 

)1993-2015(: درا�شة يف الأبعاد والنتائج،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2017. 
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ُتعّد املقاطعة �شالحاً فّعالً ثبت جدواه على مّر التاريخ، وهو ل يقّل فعالية عن املقاومة  ج. 

ال�شعبية، بل قد يكون له تاأثري اأكب اإذا ما مّت ا�شتخدامه بطريقة �شحيحة.

الأفالم  تعك�صها  كما  الإ�رشائيلي  املجتمع  “�صورة  حممد،  دعاء  درا�صة   .3
وامل�صل�صالت امل�رشية وعالقتها باجتاهات ال�صباب نحو تطبيع العالقات مع 

اإ�رشائيل: درا�صة حتليلية وميدانية مقارنة،” 19:2015

هدفت الدرا�شة اإىل ر�شد �شمات ال�شورة املقدمة عن املجتمع الإ�رشائيلي ومالحمها 

الدرامية  الأعمال  م�شاهدة  عالقة  على  والتعرف  امل�رشية،  وامل�شل�شالت  الأفالم  يف 

باجتاهات ال�شباب امل�رشي نحو ق�شية التطبيع مع “اإ�رشائيل”.

واعتمدت الدرا�شة على منهج امل�شح الإعالمي ب�شقيه الو�شفي والتحليلي، ونظرية 

الغر�ش الثقايف، وا�شتخدمت اأداة حتليل امل�شمون لعيّنة عمدية قوامها ثالثة م�شل�شالت 

اأفالم هي: م�شل�شل راأفت الهجان، وم�شل�شل عابد كرمان، وم�شل�شل ال�شفعة،  وثالثة 

ال�شتبيان  واأداة  العم.  ولد  وفيلم  اإ�رشائيل،  من  فتاة  وفيلم  اأبيب،  تل  يف  مهمة  وفيلم 

ومن  والقليوبية،  واجليزة،  القاهرة،  حمافظات  من  مفردة   250 قوامها  العمدية  للعيّنة 

اأبرز نتائجها:

عليها  يعتمد  التي  الو�شائل  مقدمة  يف  العربية  الدرامية  وامل�شل�شالت  الأفالم  جاءت  اأ. 

الإ�رشائيلية وال�شخ�شية  الإ�رشائيلي  املجتمع  عن  معلوماتهم  جلمع   املبحوثون 

بن�شبة %73.1.

ن�شف  من  اأكرث  معار�شة  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  نحو  املبحوثني  اجتاهات  اأظهرت  ب. 

العينة بن�شبة 63.9%، بينما بلغت ن�شبة من يوؤيدون التطبيع نحو 36.1% من اإجمايل 

العيّنة.

اقت�رشت وظيفة املراأة الإ�رشائيلية على الإغراء وجذب العربي اأو امل�رشي با�شتغالل  ج. 

اأنوثتها، اإىل جانب ظهورها مبهن خمتلفة.

دعاء �شالح فريد حممد، “�شورة املجتمع الإ�رشائيلي كما تعك�شها الأفالم وامل�شل�شالت امل�رشية وعالقتها   
19

باجتاهات ال�شباب نحو تطبيع العالقات مع اإ�رشائيل: درا�شة حتليلية وميدانية مقارنة،” ر�شالة ماج�شتري، 

جامعة القاهرة، م�رش، 2015.
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4. درا�صة �صريين اإبراهيم، “احلاجز النف�صي يف ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي: 
روؤى نخب م�رشية: درا�صة حتليلية ميدانية،” 20:2013

النف�شي يف ال�رشاع العربي -  اأوليّة عن واقع احلاجز  اإىل تقدمي �شورة  الدرا�شة  هدفت 

النخبة  من  عيّنة  توجهات  درا�شة  خالل  من  وذلك  اإمبيقي،  منظور  من  الإ�رشائيلي 

“اإ�رشائيل” واإمكانية حتقيق حوار معها، وفهم روؤية النخبة  امل�رشية جتاه التطبيع مع 

النف�شية يف  اإىل عر�ش وحتليل اجلوانب  الإ�رشائيلي، بالإ�شافة  الآخر  امل�رشية ل�شورة 

ال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي، والو�شائل الإ�رشائيلية الهادفة اإىل ك�رش احلاجز النف�شي 

يف هذا ال�رشاع، والبحث يف دور م�شادر الثقافة يف ت�شكيل احلاجز النف�شي فيه.

اأبرز  ومن  ال�شتبانة،  اأداة  وا�شتخدمت  التحليلي  املنهج  على  الدرا�شة  واعتمدت 

نتائجها:

راأى نحو 88% من العيّنة ق�شية ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي ق�شية حمورية. اأ. 

القد�ش،  اإىل  ال�شادات  اأنور  حممد  الراحل  الرئي�ش  زيارة  العيّنة  من   %52.5 نحو  اأيّد  ب. 

وراأى نحو 23% من العيّنة اأن زيارة الرئي�ش الراحل جنحت يف ك�رش احلاجز النف�شي 

بني امل�رشيني والإ�رشائيليني.

 %40 التطبيع �شكالً وم�شموناً، بينما وافق عليه نحو  العيّنة  57% من  رف�ش نحو  ج. 

ولكن ب�رشوط، بالإ�شافة اإىل رف�ش نحو 38% من العيّنة وجود ال�شفري الإ�رشائيلي 

يف القاهرة.

ت�صكيل  يف  الإخبارية  الف�صائية  القنوات  “دور  الكرمي،  نهلةعبد  درا�صة   .5
اجتاهات الراأي العام امل�رشي نحو تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”: درا�صة 

تطبيقية،” 21:2011

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على مدى تاأثري القنوات الف�شائية الإخبارية على الراأي 

اجلمهور  تعر�ش  اأناط  ور�شد  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  تطبيع  نحو  امل�رشي  العام 

�رشين جابر اإبراهيم، “احلاجز النف�شي يف ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي: روؤى نخب م�رشية: درا�شة حتليلية   
20

ميدانية،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة القاهرة، م�رش، 2013.

امل�رشي  العام  الراأي  اجتاهات  ت�شكيل  يف  الإخبارية  الف�شائية  القنوات  “دور  الكرمي،  عبد  حممد  حلمي  نهلة   
21

نحو تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”: درا�شة تطبيقية،” ر�شالة ماج�شتري، معهد البحوث والدرا�شات العربية، 

القاهرة، 2011. 
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امل�رشي للقنوات الف�شائية الإخبارية، بالإ�شافة اإىل حتليل كيفية تغطية ق�شية ال�رشاع 

العربي – الإ�رشائيلي من خالل القنوات الف�شائية الإخبارية.

لعيّنة ع�شوائية  ال�شتبانة  اأداة  امل�شحي، وا�شتخدمت  املنهج  الدرا�شة على  واعتمدت 

ب�شيطة قوامها 400 مفردة من املجتمع امل�رشي، ومن اأبرز نتائجها:

جاءت قناة اجلزيرة يف مقدمة القنوات املُف�ّشلة لدى العيّنة يف متابعة اأخبار ال�رشاع  اأ. 

العربي – الإ�رشائيلي بن�شبة 37.4%، تلتها قناة العربية بن�شبة %27.9.

وافق نحو 88.7% من العيّنة على اأن “اإ�رشائيل” دولة عدوانية، ووافق نحو %81.4  ب. 

على اأنها دولة تتو�شع على ح�شاب جريانها.

موقفهم  حتديد  ي�شتطيعوا  مل  من  بينما   ،%69.2 بن�شبة  التطبيع  الأغلبية  عار�شت  ج. 

بلغت ن�شبتهم 15.7% من اإجمايل العيّنة.

العربية وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر   ثانيًا: 

        والإ�شالمية:

اإىل  �شيتطرق  ثم  ومن  وُيعّرفها،  مف�ّشل  ب�شكل  التطبيع  جمالت  الباحث  �شيعر�ش 

خماطرها، اإىل جانب بع�ش املقابالت التي تعزز الفكرة الواردة.

1. التطبيع ال�صيا�صي والديبلوما�صي:

الدول واملنظمات وال�شعوب و“اإ�رشائيل”، ومن  اإقامة عالقات �شيا�شية بني  ويعني 

22
اأدواته ما يلي:

اإقامة عالقات �شيا�شية مع الحتالل. اأ. 

و�شف املقاومة بـ“الإرهاب”. ب. 

احلديث عن نزاع ولي�ش �رشاع. ج. 

نكبات  من  الفل�شطيني  بال�شعب  حلق  عّما  م�شوؤولية  اأّي  “اإ�رشائيل”  حتميل  عدم  د. 

وت�رشيد.

�شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني BCP، موقع في�شبوك، انظر: https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine؛   
22

وح�شاب حملة املقاطعة – فل�شطني )BCP_Palestine@(، موقع تويرت، انظر:

https://twitter.com/BCP_Palestine )اطلع عليه يف 2019/10/15(  

https://twitter.com/BCP_Palestine


365

خماطر التطبيع على الدول وال�سعوب العربية والإ�سالمية

على  امل�شاومة  وت�رشيع  امل�شتوطنات،  ت�رشيع  يف  واملتمثلة  الحتالل  نتائج  تكري�ش  هـ. 

احلقوق الفل�شطينية الأ�شا�شية: ال�شتقالل وحق تقرير امل�شري وحق العودة.

توفري الغطاء للهروب من قرارات ال�رشعية الدولية وا�شتبدال ذلك باملفاو�شات بني  و. 

طريف النزاع.

خماطر التطبيع ال�صيا�صي والديبلوما�صي:23

ُيعّد مبثابة البوابة الرئي�شية التي متّر من خاللها كافة اأنواع التطبيع الأخرى.  •

تنبع قوته من اأنه يثل املمار�شة الر�شمية التي يقوم عليها النظام علناً، ويحميها ويدفع   •
باجتاهها، ويجند القوى املمكنة يف �شبيل حمايتها وا�شتمرارها.

الر�شائل،  وتبادل  والعلنية،  ال�رشية  واللقاءات  والزيارات  الأمني  التن�شيق  يت�شمن   •
واإجراء املفاو�شات، وتبادل التمثيل الديبلوما�شي مبختلف م�شتوياته.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�رشط الأ�شا�شي ملبداأ التطبيع هو “ال�شت�شالم ال�شيا�شي”، 

بالأحقية والرواية التاريخية ال�شهيونية بارتباطها وحقها باأر�ش فل�شطني، وهذا يرتتب 

24
عليه نفي املجازر التي ارتكبت على اأر�ش فل�شطني.

يف  تتجلى  لـ“اإ�رشائيل”  بالن�شبة  التطبيع  اأهمية  “اأن  ويحمان:  اأحمد  الدكتور  ويرى 

25
خلق ثغرات يف عدم العرتاف بها ككيان لقيط و�شط املحيط العربي والإ�شالمي”.

الأر�ش  اغت�شب  الذي  بالعدو  العرتاف  “اإن  الكحالوي:  اأحمد  الدكتور  ويقول 

والأمان  الأمن  لـ“اإ�رشائيل”  يحقق  وبهتاناً،  زوراً  فل�شطني  يف  باحلق  له  والت�شليم 

وال�شتمرار يف انتزاع مزيد من الأر�ش، لي�ش من فل�شطني وحدها، بل من كامل الأر�ش 

26
العربية”.

غ�شان حمدان، التطبيع ا�صرتاتيجية الخرتاق ال�صهيوين )بريوت: دار الأمانة، 1989(، �ش 18.  
23

مي هما�ش، معاين التطبيع مع الكيان ال�شهيوين، �شحيفة احلدث، �رشكة احلدث لالإعالم والطباعة والن�رش،   
24

رام اهلل، 2019/10/1، انظر: https://www.alhadath.ps )اطلع عليه يف 2019/10/5(

مقابلة اأجراها الباحث عب الإنرتنت مع اأحمد ويحمان، رئي�ش املر�شد املغربي ملناه�شة التطبيع، 2020/7/28.   
25

املقاومة  لدعم  التون�شية  الوطنية  الهيئة  رئي�ش  الكحالوي،  اأحمد  مع  الإنرتنت  عب  الباحث  اأجراها  مقابلة   
26

العربية ومناه�شة التطبيع مع “اإ�رشائيل”، 2020/7/27.

https://www.alhadath.ps
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2. التطبيع القت�صادي:

هو اإن�شاء م�شاريع اقت�شادية كبى مع “اإ�رشائيل”، مثل خطوط النفط والغاز و�شكك 

 وي�شمل خم�شة 
27

احلديد والربط الكهربائي، وغريها من م�شاريع بيع التقنية واملعرفة،

28
جمالت اأ�شا�شية، وهي:

التطبيع الزراعي والبيئي. اأ. 

التطبيع ال�شياحي. ب. 

التطبيع يف جمال ال�شناعة. ج. 

التطبيع التجاري واخلدماتي. د. 

التطبيع يف جمال الطاقة. هـ. 

خماطر التطبيع القت�صادي:29

ُيعّد الأكرث انت�شاراً بني الدول، ملا له من تاأثري على اقت�شادها واأو�شاعها املالية، ومبا   •
ي�شاحبه من اإطالق وعود بتحقيق الرفاه القت�شادي والزدهار املايل.

يدخل �شمن هذا النوع من التطبيع، جميع التفاقيات التجارية وامل�شاريع القت�شادية   •
والإنائية امل�شرتكة، بالإ�شافة اإىل بروتوكولت التعاون يف جمالت عدة.

القطاع  اإن  اإذ  مب�شوؤوليته،  وحدها  احلكومات  ت�شطلع  ل  التطبيع  من  النوع  هذا  اأن   •
بات  الذي  احلر  القت�شاد  نظام  ظّل  يف  وخ�شو�شاً  فيه،  اأ�شا�شياً  دوراً  يتوىل  اخلا�ش 

انعكا�شاً للنظام الراأ�شمايل العاملي.

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2 )القاهرة: مركز يافا   
27

للدرا�شات والأبحاث، 2014(، �ش 389. 

حممود عبده، ح�صان طروادة ال�صهيوين على اأبواب املحرو�صة: درا�صات عن التطبيع بني م�رش والكيان   
28

ال�صهيوين )لبنان: مركز باحث للدرا�شات، 2014(، �ش 29.

البحوث والدرا�صات  جملة  الإ�رشائيلي،”  العربي  ال�رشاع  نف�شية حلل  كاآلية  “التطبيع  اأحمد ر�شدي،  داليا   
29

العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، العدد 59، 2013، �ش 13.
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ويقول رئي�ش جلنة مقاومة التطبيع والق�شايا القومية يف نقابة املهند�شني الأردنيني 

�شبحي اأبو زغالن: “اإن العرب هم اخلا�رش الأكب من اتفاقيات التطبيع، واإن الحتالل 

30
ي�شعى اإىل جعل املوانئ اخلليجية منطلقاً لرتويج الب�شائع “الإ�رشائيلية””.

قطاعات  تراجع  زعيرت  رزان  الغذاء  على  لل�شيادة  العربية  ال�شبكة  رئي�شة  وتوؤكد 

اتفاقيات  وّقعت  التي  العربية  الدول  من  العديد  يف  الغذائي  والأمن  وال�شياحة  القت�شاد 

31
تطبيع مع الحتالل، وانعكا�ش هذه التفاقيات على �شعوب هذه الدول ب�شكل �شلبي.

لالإ�رشائيليني  بال�شماح  يق�شي  مر�شوم  توقيع  القت�شادي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

 
32

ودينية، جتارية  لأغرا�ش  ال�شعودية  اإىل  بال�شفر  الإ�رشائيلي  اجلواز  يحمل  من  ولكل 

الغاز  بور�شة  واإن�شاء  “اإ�رشائيل”،  اإىل  القطري  الغاز  لبيع  اتفاقية  على  التوقيع  وكذلك 

2004، التي تخ�شع لهيمنة   وتاأ�شي�ش بور�شة دبي للما�ش �شنة 
33

اأبيب، القطرية يف تل 

34
التجار الإ�رشائيليني.

3. التطبيع الثقايف:

والإ�شدارات  اجلامعات،  توظيف  عب  الإ�رشائيلي  الخرتاق  اأمام  العقول  فتح  هو 

حوار  وملتقيات  والفنية،  والثقافية  العلمية  واملنتديات  الأدبية،  والأعمال  والكتابات 

الأديان واحل�شارات؛ بهدف تعزيز قوة امل�رشوع الإ�رشائيلي يف مقابل اإ�شعاف النتماء 

35
القومي وال�شعور الوطني العربي.

�شبحي اأبو زغالن، “ندوة علمية: نتائج اتفاقيات التطبيع مع الحتالل على الق�شية الفل�شطينية واملنطقة،”   
30

من موؤمتر “ح�شاد التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/2. 

من  واملنطقة،”  الفل�شطينية  الق�شية  على  الحتالل  مع  التطبيع  اتفاقيات  نتائج  علمية:  “ندوة  زعيرت،  رزان   
31

موؤمتر “ح�شاد التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/2. 

 .2020/1/26 اجلزيرة.نت،  ال�شعودية،  بزيارة  “لالإ�رشائيليني”  ال�شماح  علني..  تطبيع  وتد،  حم�شن  حممد   
32

)اطلع عليه يف 2020/2/5(

قطر و“اإ�رشائيل” .. 20 عاماً من ال�شداقة امل�شبوهة، موقع قطريليك�ش، 2017/12/16، انظر:  
33

https://qatarileaks.com/ar )اطلع عليه يف 2019/10/7(  

ليك�ش،  اإمارات  موقع  املعلن،  غري  والتحالف  التطبيع  من  طويل  تاريخ  و“اإ�رشائيل”..  الإمارات  حتقيق:   
34

2019/7/24، انظر: https://emiratesleaks.com )اطلع عليه يف 2019/11/10(

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 288.  
35

https://qatarileaks.com/ar
https://emiratesleaks.com
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خماطر التطبيع الثقايف:

ُيعّد الأخطر على الإطالق، ملا له من تاأثري على ثقافة الأمم وقيمها ومعتقداتها، اإىل جانب   •
اأنه يت�شمن اإقامة عالقات ثقافية بني الدول مبا تت�شمنه من تبادل وتفاعل ثقايف حي 

ومبا�رش، من خالل املوؤمترات وامل�شاريع الثقافية امل�شرتكة واملحافل الثقافية والأدبية، 

36
كما يت�شمن التعاون يف جمايَلْ الفن والرتجمة.

بال�رشاع  وعالقته  العربي،  الثقايف  الواقع  على  لالطالع  ثقافياً”  “جت�ش�شاً  ُيعّد   •
الوجود  يخدم  الذي  النحو  على  تطويعيه  �شيناريوهات  وو�شع  ال�شهيوين،  العربي 

37
ال�شهيوين.

 لذلك كان التفاق حول 
38

يقوم على تدمري املقومات الذاتية للثقافة واحل�شارة العربية،  •
واأكرث  وقعاً  اأ�شد   ،1994 �شنة  الأردن  مع  عربة  وادي  اتفاق  اإطار  يف  والإعالم  الثقافة 

39
اإحلاحاً على العمل الثقايف امل�شرتك من جانب “اإ�رشائيل”.

40
اأن الثقافة عن�رش اأ�شا�شي يف عمل و�شائل الإعالم.  •

ومن اأ�شكال التطبيع الثقايف، وجود عدة جمعيات يهودية تعمل يف جمال التطبيع مع 

و“التجمع   ،1974 �شنة  تاأ�ش�شت  التي  وحوار”  هوية  كـ“جمعية  املغرب،  يف  “اإ�رشائيل” 
اليهود  حول  لالأبحاث  العاملي  و“املركز   ،1985 �شنة  تاأ�ش�ش  الذي  لليهودية”  العاملي 

املغاربة” الذي تاأ�ش�ش �شنة 1995، ثم “الحتاد العاملي لليهود املغاربة” الذي تاأ�ش�ش يف 

41
.1999/5/3

�شعيد يقني داوود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة: درا�شة حالة على التطبيع العربي – الإ�رشائيلي،” ر�شالة   
36

ماج�شتري، جامعة بريزيت، ال�شفة الغربية، 2002، �ش 13-12. 

البيان، جملة  العبي،”  الكيان  مع  التطبيع  خفايا  من  اأناطها  تعددت  التي  “اجلا�شو�شية  �شلطان،  حممود   
37 

العدد 211، 2005، �ش 87. 

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف والإعالمي،” جملة امل�صتقبل العربي، مركز درا�شات الوحدة العربية،   
38

بريوت، املجلد 19، العدد 209، 1996، �ش 51. 

الوحدة  درا�شات  مركز  )بريوت:  املواجهة  من  عاماً  ثالثون  التطبيع:  مقاومة  واآخرون،  عو�ش  �شامل   
39

العربية، 2007(، �ش 118. 

القد�ش  موؤمتر  من  القد�ش،”  يف  الإ�رشائيلية  املمار�شات  نحو  والإ�شالمي  العربي  “اخلطاب  دقة،  اأبو  مرمي   
40

لبنان،  اللكرتوين،  والن�رش  للدرا�شات والإعالم  املحتلة، مركز قد�ش نت  القد�ش   – الثاين، قطاع غزة  الدويل 

.2008/6/25

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً، �ش 29.  
41
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4. التطبيع الديني:

الدين  رجال  اأو  الإ�شالمي،  الدين  علماء  بع�ش  اأو  اأحد  من  يقع  الذي  التطبيع  هو 

وم�شّوغ  كمّبر  الدين  فيه  ُي�شتخدم  الذي  التطبيع  هو  اأو  الدينية،  ب�شفتهم  امل�شيحي، 

42
لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” واإقامة عالقات معها.

اأ. خماطر التطبيع الديني:

اأنه جزء من ا�شرتاتيجية �شهيونية جديدة ت�شتخدم البعد الديني، لرتويج الدعاءات   •
ال�شهيونية، وتبير �شيا�شات الغزو وال�شتعمار تبيراً دينياً من وجهة نظر اإ�شالمية، 

بحيث ت�شبح “اإ�رشائيل” هي م�شيئة اهلل واإرادته، يف حماولة لتغيري ما ر�شخ يف العقل 

43
اجلمعي عند العرب من رف�ش لوجود كيان الحتالل.

وح�شد  التعبئة  م�شادر  من  دائماً  م�شدراً  باعتباره  لالإ�شالم  ال�شهيونية  مواجهة   •
44

امل�شلمني �شّد “اإ�رشائيل”، والق�شاء على التحدي املتمثل يف ثقافة التحرر الوطني.

املر�شومة  ال�شورة  تلك  �شوء  على  “اإ�رشائيل”  من  موقفهم  امل�شلمني  لتحديد  يرمي   •
لليهود يف القراآن واحلديث، اأو على اأقل تقدير، اأن ت�شكل تلك ال�شورة خلفية اأو اأر�شية 

 مع الإ�شارة اإىل وجود فرق بني اليهودية كديانة، 
45

لالنطالق منها عند التعامل معهم،

وال�شهيونية كحركة �شيا�شية جمرمة.

ب. بنود وثيقة حترمي التطبيع مع “اإ�رشائيل”:46

حترم �رشعاً اأي حالة للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، مهما كانت نتائج حركة الأنظمة ال�شيا�شة   •
العربية، وعلى ال�شعوب العربية امل�شلمة اأن تقراأ يف القراآن الكرمي �شباحاً وم�شاًء تاريخ 

اهلل، فكيف يكون لهم عهد عند  اأنه مل يكن لهم عهد عند  ال�شهاينة، واأن تدرك  هوؤلء 

النا�ش.

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2، �ش 1679.  
42

�شامح اإ�شماعيل، التطبيع الديني واخرتاق الأزهر، اجلزيرة.نت، 2017/2/6. )اطلع عليه يف 2019/10/10(  
43

عواطف عبد الرحمن، الخرتاق ال�صهيوين مل�رش من 1917–2017 )القاهرة: العربي للن�رش والتوزيع، 2017(،   
44

�ش 178. 

نا�رش الدين ال�شاعر، عملية ال�صالم الفل�صطينية – الإ�رشائيلية: وجهة نظر اإ�صالمية )نابل�ش: مركز البحوث   
45

والدرا�شات الفل�شطينية، 1999(، �ش 47.

هيئة التحرمي، “وثيقة حترمي التطبيع مع “اإ�رشائيل”،” جملة �صوؤون الأو�صط، مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية،   
46

لبنان، العدد 134، 2010، �ش 215-213.
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اإ�شدار فتوى �رشعية تق�شي بحرمة التعامل التجاري مع الكيان الغا�شب، وكل من   •
يدعمه يف احتالله ومتكينه من قتل الفل�شطينيني وا�شطهادهم وت�رشيدهم.

اإ�شالمي  خّط  وهو  فل�شطني،  اأر�ش  من  �شب  باأي  التفريط  �رشعية  عدم  على  التاأكيد   •
�رشعي ل ينطلق التنظري له من خ�شو�شية مذهبية، واإنا يثل قاعدة ينطلق منها كل 

تفكري فقهي �رشعي اجتهادي اأ�شيل.

ومن اأ�شكال التطبيع الديني؛ زيارة مفتي الديار امل�رشية ال�شابق الدكتور علي جمعة 

بداية  عّدها  من  الباحثني  ومن   
47

،2012 اأبريل  ني�شان/  �شهر  يف  املحتلة  القد�ش  ملدينة 

التطبيع الديني كونها مّتت مبوافقة من ال�شلطات الإ�رشائيلية.

الحتاد  اأن  داغي  القرة  علي  ال�شيخ  امل�شلمني  علماء  لحتاد  العام  الأمني  ويوؤكد 

العاملي لعلماء امل�شلمني متفق متاماً على حرمة التطبيع، واأنه “خيانة عظمى هلل ور�شوله 

48
وللم�شلمني”.

الدكتور الأ�شتاذ  لبنان،  يف  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  رئي�ش   ويرى 

وثقايف  وح�شاري  ديني  ا�شتالب  حالة  حتقيق  ي�شتهدف  التطبيع  “اأن  �شالح:  حم�شن 

الإ�شالمية،  الرواية  مكان  ال�شهيونية  اليهودية  الرواية  حتل  واأن  الأمة،  يف  وتاريخي 

49
العربية، الفل�شطينية، وهذا لن ينجح”.

ويف �شنة 2017، اجتمع علماء م�شلمون من اأرجاء العامل يف مدينة اإ�شطنبول الرتكية، 

واأجمعوا بعد جل�شات علمية وم�شاورات �رشعية وواقعية على اأن التطبيع بكل اأ�شكاله؛ 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والريا�شية منكر ويجب النهي عنه، والتحذير منه، بل 

50
الواجب مقاومة هذا املنكر، امتثالً لأوامر القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

خالد �شعيد، مبارك كنزهم ال�صرتاتيجي )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2016(، �ش 121.   
47

علي القرة داغي، “�شخ�شيات اإعالمية و�شعبية تناق�ش اآليات مواجهة ال�شعوب العربية للتطبيع مع الحتالل،”   
48

من موؤمتر “النب�ش ال�شعبي العربي املناه�ش للتطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1.

حم�شن حممد �شالح، “التطبيع العربي بني ال�شرتاتيجية ال�شهيونية والهرولة العربية،” من “املوؤمتر الدويل   
49

ملقاومة التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1.

خليل مبوك، “اإطالق ميثاق علماء الأمة ملقاومة التطبيع،” موؤمتر علماء الأمة ملقاومة التطبيع ال�شيا�شي مع   
50

الكيان ال�شهيوين، الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني، اجلزيرة.نت، 2017/10/21، انظر:

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews )اطلع عليه يف 2021/3/6(  

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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5. التطبيع الع�صكري والأمني:

عالقات  وبناء  “اإ�رشائيل”،  مع  والأمنية  الع�شكرية  واملعلومات  اخلبات  تبادل  هو 

51
ا�شتخباراتية معها.

خماطر التطبيع الع�صكري والأمني:

ما قاله مئري دي �شاليط Meir de Shalit، مدير عام ال�شياحة ال�شابق ورئي�ش هيئة   •
الفنادق الإ�رشائيلية: “اإن �شُيّاحنا يف م�رش، اأف�شل لالأمن “الإ�رشائيلي” من اأي جهاز 

52
لالإنذار املبكر”.

اأن اجلوهر ال�شرتاتيجي للتطبيع من وجهة النظر الإ�رشائيلية؛ يتمثل يف اإحداث تغيري   •
على اجلانب العربي، ويبداأ ب�رشورة تقبل “اإ�رشائيل”، ويتد اإىل تقييد قدرات العرب 

53
الع�شكرية وتغيري معتقداتهم.

نوعية  نقلة  واإحداث  اأ�شكاله،  بكل  بـ“الإرهاب”  ي�شمى  ما  حماربة  يف  للتعاون  يهدف   •
54

ع�شكرياً واأمنياً.

6. التطبيع الريا�صي: 

اإقامة عالقات طبيعية بني الدول العربية و“اإ�رشائيل” يف جمال الريا�شة، �شواء على 

اأم  التدريبي،  الودي  امل�شتوى  على  اأم  الر�شمية،  والإقليمية  الدولية  امل�شابقات  م�شتوى 

انتهاء كافة �شور  اإىل  الريا�شة، و�شولً  بتبادل الالعبني واملدربني والعاملني يف حقول 

الحتادات  مواقف  معها  تنتهي  اأو  ال�شهيونية،  للدولة  العربية  الريا�شية  املقاطعة 

55
الريا�شية الآ�شيوية والإفريقية املت�شامنة مع اأع�شائها العرب يف تلك املقاطعة.

خماطر التطبيع الريا�صي:56

التي  والكثيفة،  الب�شيطة  ال�شعبية  العربية  والفئات  باجلماهري  ال�شهيوين  الت�شال   •
تتابع الريا�شات املتعددة.

https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine :في�شبوك، انظر ،BCP شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني�  
51

عرفة عبدو علي، جيتو “اإ�رشائيلي” يف القاهرة )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1990(، �ش 32.  
52

ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية )بريوت: مركز درا�شات  حم�شن عو�ش،   
53

الوحدة العربية، 1988(، �ش 14-13. 

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 280-279.  
54

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2، �ش 1461.  
55

املرجع نف�شه، �ش 1461–1463.  
56
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تفّهم خطورة التطبيع الريا�شي من الحتفاء الوا�شع لو�شائل الإعالم؛ عند عقد م�شابقة   •
ريا�شية على اأر�ش عربية اأو العك�ش.

اأن الريا�شة ميدان للت�شامح واإعالء الروح، وهو ما ي�شهم يف مترير الرواية ال�شهيونية.  •

باملدالية  اإ�رشائيلي  لعب  بفوز  الإمارات  احتفاء  الريا�شي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

الذهبية، وما ترتب عليه من زيارة وزيرة الثقافة والريا�شة الإ�رشائيلية مريي ريغيف 

57
الإمارات حل�شور مباريات اجلودو.

7. التطبيع الجتماعي:

هو اإقامة جتمعات وخميمات واحتفالت م�شرتكة مع “اإ�رشائيل”، وت�شجيع الزيارات 

58
املتبادلة، واإقامة عالقات �شخ�شية، بدعوى الت�شامح مع املجرم.

خماطر التطبيع الجتماعي:59

اأنه تطبيع يوؤ�ش�ش اإىل التعاطي مع دولة الحتالل ومع الإ�رشائيليني ككيان طبيعي يف   •
املنطقة، مثله مثل اأي دولة اأو اأي �شعب.

امل�شرتكة،  الريا�شية  الأن�شطة  واإقامة  ل�شعب،  �شعب  مفهوم  تر�شيخ  اأدواته،  من  اأن   •
واملهرجانات الفنية، وت�شجيع ال�شياحة مع دولة الحتالل، والتبادل ال�شبابي، وفتح 

املنابر الإعالمية العربية وغريها لتمرير الرواية ال�شهيونية.

8. التطبيع الأكادميي:

وا�شت�شافة  املختلفة،  ومعاهده  “اإ�رشائيل”،  جامعات  مع  تعاون  اتفاقيات  عقد  هو 

60
اأكادييني اإ�رشائيليني بدعوى ف�شل التعليم عن ال�شيا�شة.

 ،2019/1/24 للدرا�شات،  ال�شرتاتيجي  الفكر  مركز  موقع  اأين؟،  اإىل  الإ�رشائيلي  الكيان  مع  العربي  التطبيع   
57

https://fikercenter.com :انظر

لإ�رشائيل،  والثقافية  الأكاديية  للمقاطعة  الفل�شطينية  احلملة  التطبيع،  تعريف  احلملة،  ومواقف  معايري   
58

.2007/11/21

املرجع نف�شه.  
59

https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine :في�شبوك، انظر ،BCP شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني�  
60
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خماطر التطبيع الأكادميي:61

امل�شتمر  ال�شتعمار  تبير  جلهة  مهماً  دوراً  فيه  تلعب  الإ�رشائيلية  اجلامعات  اإن   •
واإعطاء  للفل�شطينيني،  التدريجي  العرقي  التطهري  وت�رشيع  الفل�شطينية،  لالأرا�شي 

تبير اأخالقي للقتل خارج اإطار القانون.

و�شوح �شيا�شة التمييز العن�رشي يف اجلامعات الإ�رشائيلية �شّد الطلبة غري اليهود،   •
اأي الفل�شطينيني والعرب.

9. التطبيع الإعالمي:

العربية  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحفيني  م�شتوى  على  تعامل  اأو  ات�شال  اأي  هو 

والناطقة بالعربية مع دولة الحتالل اأو اأحد ممثليها ال�شعبيني اأو الر�شميني، ومن اأدواته 

ا�شت�شافة قيادات وناطقني ر�شميني، اأو متحدثني وحمللني �شيا�شيني اإ�رشائيليني للتعبري 

والفل�شطينية بغ�ّش  العربية  ال�شحف  القنوات والإذاعات ويف  الحتالل على  عن رواية 

النظر عن ال�شياق، واعتماد الرواية الإ�رشائيلية لالأحداث ونقلها دون التحقق منها ودون 

والإعالمية  ال�شحفية  الوفود  زيارة  اإىل  بالإ�شافة  الالزَمنْي،  والتعديل  التحرير  اإجراء 

الديبلوما�شية  �شمن  يندرج  مما  وممثليه  ومن�شاآته  ومرافقه  الحتالل  ملوؤ�ش�شات 

62
ال�شعبية.

63
وينق�شم التطبيع الإعالمي اإىل ق�شمني، هما:

التطبيع الإعالمي املق�صود: وهو الذي تهدف فيه و�شيلة الإعالم العربية اإىل التعامل  اأ. 

والتوا�شل مع م�شتويات خمتلفة يف دولة الحتالل الإ�رشائيلي، من اأجل ال�شتماع اإىل 

روايتها ون�رش اآرائها حول ق�شية معيّنة.

التطبيع الإعالمي غري املق�صود: وهو الن�رش والرتويج لرواية الحتالل الإ�رشائيلي  ب. 

ووجهة نظره، من خالل عدة ممار�شات ل يق�شد القائم بالعملية الت�شالية اأن توؤدي 

اإىل هذه النتيجة، اأو ل يعلم اأنها �شتوؤدي اإىل هذه النتيجة.

موقع حركة مقاطعة اإ�رشائيل و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ش العقوبات عليها )BDS(، انظر:  
61

https://bdsmovement.net/ar  

دليل ال�شحفيني واملوؤ�ش�شات الإعالمية للتعامل مع التطبيع الإعالمي، �شل�شلة اأدلة ال�شحفيني واملوؤ�ش�شات   
62

الإعالمية، موقع منتدى فل�شطني الدويل لالإعالم والت�شال – توا�شل، 2018/2/15، �ش 3، انظر:

https://www.palmediaforum.org )اطلع عليه يف 2019/10/10(  

املرجع نف�شه، �ش 9.  
63

https://www.palmediaforum.org
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خماطر التطبيع الإعالمي:

ونبات  م�شتويات  ل�شتخدام  ال�شهاينة  والأفراد  والقادة  للمتحدثني  م�شاحة  يعطي   •
متعددة يف اخلطاب واملمار�شة عب و�شائل الإعالم التقليدية والرقمية؛ ومنها الأ�شلوب 

القتحامي والهادئ اأو الناعم والتدريجي، ومترير امل�شمون يف �شياق اإيجابي والثاأري 

اإىل  يرمي  مبا   
64

والتمهيدي، الردعي  اأو  وال�شتباقي  الق�شية،  وو�شم  النتقامي  اأو 

تغييب الر�شالة الإعالمية الفل�شطينية.

نقل رواية الحتالل من خالل املن�شات الإعالمية العربية اأو الناطقة بالعربية؛ لتلميع   •
65

�شورة الحتالل يف وعي ال�شعوب العربية واإ�شعاف الرواية الفل�شطينية.

�شعيه ل�شتخدام امل�شطلحات ب�شكل مق�شود خلدمة التوجهات الإعالمية الإ�رشائيلية،   •
وعرب  الإ�رشائيلي،  الدفاع  وجي�ش  الأخ�رش،  “اخلط  املثال  �شبيل  على  ومنها 

66
اإ�رشائيل”.

العك�ش، وتنظيم  اأو  اإ�رشائيلية،  اإعالم  الأجر يف و�شائل  اإعالنات مدفوعة  لن�رش  يرمي   •
الباجمي  الإنتاج  جانب  اإىل  ال�شورة”،  لـ“حت�شني  تهدف  التي  الإعالمية،  اجلولت 

67
امل�شرتك.

ينح  الذي  ال�شبكي”  بـ“التطبيع  يعرف  ما  اأو  الرقمي  الإعالمي  التطبيع  خطورة   •
“كثافة جماهريية”، وتداول مقاطع  اإح�شا�شاً بالتكتّل حول اهتمام م�شرتك، وي�شكل 

68
ومواد وو�شالت دعائية من اإنتاج جهات ر�شمية يف نظام الحتالل.

علينا  “اأن  ب�شور  معن  والت�شامن  للتوا�شل  الدويل  العربي  املركز  رئي�ش  ويرى 

العرتاف باأن اأبرز احلروب التي انت�رش علينا فيها “اإ�رشائيل” هي حرب امل�شطلحات، 

انظر:   ،2019 الالجئني،  درا�شات  اأكاديية  موقع  التطبيع،  ومناه�شة  الحتالل  مقاطعة  يف  املكثف  الدبلوم   
64

http://www.refugeeacademy.org/index.html )اطلع عليه يف 2019/10/10(

لالإعالم  الدويل  فل�شطني  منتدى  الإعالمي،  التطبيع  مع  للتعامل  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحفيني  دليل   
65

والت�شال – توا�شل، 2018/2/15، �ش 3.

،)2010 الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  )الريا�ش:  اجلالد  ذراع  الإ�رشائيلي..  الإعالم  النريب،  يو�شف  با�شل   
66 

�ش 26–27. 

ح�شام �شاكر، “مقاومة التطبيع على جبهة الإعالم،” �ش 1، من ندوة “التطبيع .. ا�شرتاتيجية احتالل،” حركة   
67

مقاومة التطبيع NOR، اإ�شطنبول، 2017/9/16. 

املرجع نف�شه.   
68

http://www.refugeeacademy.org/index.html
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 وهو الأمر الذي يرتتب 
69

بكل دللتها اللغوية، والثقافية، والإعالمية، والدبلوما�شية”،

عليه التحذير من الن�شياق وراء ما ترّوجه اأجهزة احللف ال�شهيوين الأمريكي الإعالمية، 

واإل �شاألت الأجيال: وما هي فل�شطني!!، فلو ان�شقنا وراء اأجهزة الإعالم ال�شهيونية لكان 

70
يف ذلك اإقراراً لليهود باحتالل اأر�شنا.

العربية   Sky News نيوز  �شكاي  قناة  ا�شت�شافة  الإعالمي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

 وا�شت�شافة قناة الغد لوزير حرب “اإ�رشائيل”
71

 لرئي�ش وزراء “اإ�رشائيل” بنيامني نتنياهو

الإ�رشائيلية   12 والقناة  دبي  تلفزيون  بثّ  وكذلك   
72

،Benny Gantz جانت�ش  بني 

اتفاقتَْي  توقيع  مع  بالتزامن  التحيات  خالله  تبادلوا  م�شرتكاً،  بثّاً  البحرين  وتلفزيون 

73
التطبيع بني “اإ�رشائيل” وكل من الإمارات العربية املتحدة والبحرين برعاية اأمريكية.

ومل يكن هذا مفاجئاً، فقد بداأنا قبل �شنوات ن�شاهد على قنوات اإخبارية عربية و�شع 

ومن  رمزية،  من  امل�شاألة  هذه  تعنيه  ما  بكل  فل�شطني،  خريطة  على  “اإ�رشائيل”  ا�شم 

اللعب على الوعي والذاكرة لأجيال عربية جديدة؛ يراد لها اأن تن�شى ق�شيتها، واأل ترث 

74
م�شوؤولية مواجهة عدوها الوجودي.

خ�شو�شاً  العربية،  التلفزة  قنوات  على  ال�شهيونية  ال�شخ�شيات  ظهور  تزايد  وقد 

اإدخال  ال�شهيوين، مما يعني  الناطق با�شم اجلي�ش   Avichay Adraee اأدرعي  اأفيخاي 

75
الرواية ال�شهيونية وتبيرات اجلرائم املرتكبة من قبل الكيان لكل بيت عربي.

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف والإعالمي،” �ش 49.  
69

،)2010 للدرا�شات،  العربي  املركز  )القاهرة:  ال�صعبي  والرف�س  الر�صمي  التطبيع  بني  قرقر،  جمدي   
70 

�ش 72–73. 

“هرولة اإماراتية للتطبيع”.. نتنياهو لـ“�شكاي نيوز عربية”: �شنغري وجه املنطقة )فيديو(، موقع قناة اجلزيرة   
71

مبا�رش، 2020/8/15، انظر: https://mubasher.aljazeera.net )اطلع عليه يف 2021/3/6(

قناة م�رشية ممولة اإماراتياً ت�شت�شيف غانت�ش و�شخط فل�شطيني )�شاهد(، عربي 21، 2021/2/1. )اطلع عليه   
72

يف 2021/3/6(

 .2020/9/16 اجلزيرة.نت،  البحرين،  وتلفزيون  اإ�رشائيلية  واأخرى  اإماراتية  قناة  بني  م�شرتك  بث  �شاهد..   
73

)اطلع عليه يف 2020/9/20(

بدر الإبراهيم، عن التطبيع الإعالمي مع اإ�رشائيل، العربي اجلديد،  2016/1/3. )اطلع عليه يف 2020/2/7(  
74

معاذ العامودي، “التطبيع الإعالمي مع الكيان ال�شهيوين،” جملة البيان، العدد 355، 2016، �ش 38.  
75

https://mubasher.aljazeera.net
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لوجهة  املا�شية  الأخرية  ال�شنوات  خالل  العربي  الإعالم  مواكبة  اأن  الباحث،  ويرى 

النظر الإ�رشائيلية، واإعطائها اأهمية عب القراءة والتحليل والغو�ش يف عمق م�شمونها، 

يحمل خطراً على الوعي ال�شعبي العربي والإ�شالمي، جلهة ك�رش احلاجز النف�شي لقبول 

“اإ�رشائيل” كدولة يف املنطقة العربية، مقابل تغييب الق�شية الفل�شطينية.

10. التطبيع الفني:

مع  متواطئاً  عمالً  كونه  الغا�شب،  الكيان  داخل  الثقافية  اأو  الفنية  امل�شاركة  وهو 

له  عالقة  ول  الفن  اأجل  من  هو  الفن  اأن  ذريعة  حتت  وياأتي  والأبارتهايد،  الحتالل 

76
بال�شيا�شة.

خماطر التطبيع الفني:

77
اأنه ي�شجع التفاهم، والتعاون، ويدعو لالمتناع عن الدعاية املعادية.  •

اإنتاج مواد فنية تهدف لقطع ال�شالت بني ما�شي الأمة واأجمادها، وحا�رشها، واإعادة   •
78

�شياغة املفاهيم، ومناهج التفكري، مبا ين�شجم مع النظرة الإ�رشائيلية.

ت�شكيل وتدعيم الأفكار والجتاهات لدى اجلمهور؛ من خالل تناولها لبع�ش القطاعات   •
79

اأو الفئات ب�شورة �شلبية اأو اإيجابية.

ال�شلوك  واأناط  والعاطفية،  الفكرية  والجتاهات  واملواقف،  القيم،  على  التاأثري   •
80

الجتماعي.

عُمان  �شلطنة  بني  التجاري  للتمثيل  مكتب  افتتاح  الفني،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

مراحل  واقتبا�ش   
81

اأخرى، وجمالت  الفنية  امليادين  يف  التعاون  لدعم  و“اإ�رشائيل”؛ 

مقاطعة “اإ�رشائيل” وداعميها: اأ�شئلة واإجابات مقرتحة، �شحيفة الأخبار، بريوت، 2013/3/5، انظر:  
76

https://al-akhbar.com )اطلع عليه يف 2019/10/10(  

)عمان: والدولية  الإقليمية  واأبعادها  ديفيد  كامب  �صيا�صة  الت�صوية:  ع�رش  ح�شني،  ال�شيد  عدنان   
77 

دار النفائ�ش، 1990(، �ش 35–52.

طالل حممد خلف، قيم اليهود يف الق�ص�س القراآين ودورها يف توجيه فكرهم الرتبوي املعا�رش )غزة: اآفاق   
78

للطباعة والن�رش والتوزيع، 2001(، �ش 116. 

،)2016 للن�رش،  اأطل�ش  دار  )القاهرة:  الإ�رشائيلي  للمجتمع  الذهنية  ال�صورة  حممد،  فريد  �شالح  دعاء   
79 

�ش 21.

عبد الرزاق الدليمي، عوملة التلفزيون )الأردن: دار جرير، 2005(، �ش 31.  
80

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 293.  
81

https://al-akhbar.com/
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معيّنة من تاريخ املجتمعات العربية، مثل م�شل�شل “اأم هارون”؛ الذي تدور اأحداثه حول 

يف  ح�شل  كما  مبا�رش  ب�شكل  اأو  الع�رشين،  القرن  اأربعينيات  يف  الكويت  يف  اليهود  حياة 

اإحدى حلقات م�شل�شل “خمرج 7”؛ التي تناولت التطبيع، وبناء العالقات مع الحتالل 

82
الإ�رشائيلي، مقابل ال�شتياء من دعم ال�شعب الفل�شطيني.

وب�شكل عام تتمثل خماطر التطبيع على الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، فيما 

83
ياأتي:

والوطن  الأو�شط  ال�رشق  يف  �شديقة  دولة  الإ�رشائيلي  الحتالل  من  يجعل  التطبيع   .1
– فل�شطيني  �رشاع  اإىل  تقزَّم  بل  اإ�رشائيلي،   – عربي  ال�رشاع  يعد  ومل   العربي، 

مع  ال�شغب  واإثارة  النزاع  مبحاولت  الفل�شطينيني  اتهام  ويجري  اإ�رشائيلي، 

الإ�رشائيليني.

التطبيع يجعل الدول العربية اأو على الأقل الأنظمة العربية تهرول لتد�شني عالقات   .2
وفق  للمهادنة  يهرولون  احلق  اأ�شحاب  جعل  اأنه  مبعنى  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع 

فهم خاطئ ملبادئ �شيا�شية اأو اإ�شالمية، من قبيل امل�شالح ال�شيا�شية امل�شرتكة.

العربي  بني  �رشاع  من  الأو�شط؛  لل�رشق  ال�شيا�شية  اخلريطة  ر�شم  ُيعيد  التطبيع   .3
الإ�رشائيلي يف مواجهة  العربي والحتالل  التحالف بني  اإىل  الإ�رشائيلي،  والحتالل 

قوى اإقليمية مثل اإيران.

حدث تغرّي وا�شح على جانب كبري من الثقافة العربية، حيث مل تعد دولة الحتالل   .4
اإيران،  يف  يتج�شد  الذي  العدو  مقابل  يف  ال�شديق؛  هي  بل  العدو،  هي  الإ�رشائيلي 

ويجاهر بع�ش العرب يف النظر اإىل “اإ�رشائيل” على اأنها �شديق.

التاريخية،  الفل�شطينيني يف فل�شطني  اأحقية  العرب ي�شككون يف  املثقفني  �شار بع�ش   .5
وهذا الأمر يقّدم خدمات جليلة لالحتالل ال�شهيوين وعلى طبق من ذهب.

مكانة  تعزيز  يف  ي�شهم  ب�شكل  الإ�رشائيلي   – العربي  ال�رشاع  يف  الدين  رجال  تدّخل   .6
“اإ�رشائيل”، التي �شارت ت�شكك يف كون اأن امل�شجد الأق�شى عقيدة جت�شدت يف القراآن 

الكرمي.

عيد ال�شالمية، “تقدير موقف: الدراما الرم�شانية العربية 2020 وق�شية التطبيع،” موقع املركز الفل�شطيني   
82

https://www.masarat.ps :لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية – م�شارات، 2020، انظر

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 295-293.  
83
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يوؤطّر التطبيع مع الحتالل القبول بالنكبة وبالنك�شة، وب�شل�شلة الهزائم العربية اأمام   .7

الحتالل، ويقّر لـ“اإ�رشائيل” باأنها �شاحبة الأر�ش، وي�شمح كذلك لالحتالل بالت�شلّل 

اإىل الوعي العربي، ل �شيّما مع احلديث عن الت�شامح وحوار الأديان.

بها  قام  التي  والنتفا�شات  الثورات  كّل  جتاوز  اإىل  احلال  بطبيعة  التطبيع  يوؤّدي   .8

الفل�شطينيون، وبالنت�شارات التي حققتها قوى املقاومة �شّد الحتالل، وحتويلها 

من فعل مقاوم اإىل فعل عبثي، ل �شيّما يف ظّل ا�شتماتة بع�ش املنّظرين لالأنظمة التي 

العمل  على  ترتّتب  التي  واملادية  الب�رشية  اخل�شائر  لتظهر  التطبيع؛  ركب  يف  ت�شري 

املقاوم.

دولة  مع  وديبلوما�شية  و�شيا�شية  جتارية  عالقات  اإقامة  القائم على  التطبيع  يوؤّدي   .9

الحتالل اإىل العرتاف بها وبالواقع الذي فر�شته، ومكافاأتها على جرائمها، وب�شط 

روايتها وروؤيتها على ما عداها، مع جتاهل الرواية الفل�شطينية وهدر اأّي حّق مرتبط 

بها.

�شي�شاعد التطبيع “اإ�رشائيل” على امل�شّي يف �شيا�شاتها التي تهدف اإىل الحتفاظ مبا   .10

�رشقت، وال�شتيالء على ما تبقى من اأر�ش فل�شطينية، ولن ي�شريها حالة املراوحة 

جديدة  جلولت  والتح�شري  مفاو�شات،  يف  بالدخول  ووعود  مفاو�شات،  بني  ما 

“اإ�رشائيل” يف  اإىل الفل�شطينيني؛ ت�شعه  من املفاو�شات، وهو وقت �شائع بالن�شبة 

ح�شابها مزيداً من ال�شيطرة والتحّكم.

مع  لل�رشاع  حّل  بلورة  على  ت�شاعد  بيئة  توفري  يف  “اإ�رشائيل”  التطبيع  ي�شاعد   .11

ال�شعب الفل�شطيني يلتقي مع ت�شور اليمني احلاكم يف تل اأبيب، وتطلق نخب احلكم 

مفهوم  ويقوم  الإقليمية”.  “الت�شوية  ا�شم  احلل؛  من  النمط  هذا  على  الإ�رشائيلية 

الت�شوية الإقليمية على اجلمع بني تطبيع الدول العربية عالقتها بـ“اإ�رشائيل” مقابل 

تقدمي “اإ�رشائيل” تنازلت �شكلية للفل�شطينيني.

واملواثيق  الدويل  القانون  مبادئ  جتاه  التزاماتها  من  “اإ�رشائيل”  التطبيع  يحرر   .12

الدولية، و�رشعنة �شيا�شات الحتالل وممار�شاته، فيما يخ�ّش ال�شتيطان.

من الآثار املرتتبة على التطبيع الإ�رشائيلي – اخلليجي؛ حالة الفتور يف العالقات بني   .13

بع�ش دول اخلليج وال�شلطة الفل�شطينية من جهة وحركة حما�ش من جهة اأخرى.
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يف  تقبلهم  فكرة  تتجاوز  “اإ�رشائيل”  مع  العربي  التطبيع  خماطر  اأن  الباحث،  ويرى 

املحيط العربي فح�شب، واإنا هي تهديد طابع املنطقة العربي الإ�شالمي، واإدخال اأفكار 

جديدة تب�شريية تهدد القيم والعادات والتقاليد الأ�شيلة للمواطن العربي.

ال�شعبي  “اإن الإجماع  ويقول رئي�ش منتدى ال�رشق يف قطر، الأ�شتاذ و�شاح خنفر: 

84
العربي هو اأن فل�شطني يف املركز، وهذا موؤ�رش على اأن ق�شية فل�شطني لن تندثر”.

ويرى الأ�شتاذ اأن�ش اإبراهيم، مدير تن�شيقية مناه�شة ال�شهيونية ومقاومة التطبيع: 

اأنها  اإل  “اإ�رشائيل” فعالً يف التطبيع مع بع�ش الأنظمة العربية،  “اأنه وبالرغم من جناح 
اأظهرت  اأن اخرتاق ال�شعوب العربية والإ�شالمية احلرة لي�ش بالأمر ال�شهل، فقد  تدرك 

85
ال�شعوب وعياً، واأكدت اأن التطبيع خيانة عظمى”.

ويعزز هذا الراأي، ما ك�شفه ا�شتطالع املوؤ�رش العربي يف ا�شتطالع �شنة 2020، الذي 

اأظهر توافقاً بني مواطني املنطقة العربية على رف�ش العرتاف بـ“اإ�رشائيل” بن�شبة %88، 

حيث ف�رشوا موقفهم بعدٍد من العوامل والأ�شباب؛ معظمها مرتبٌط بالطبيعة ال�شتعمارية 

 هذا مع الإ�شارة اإىل اأن ال�شتطالعات ال�شنوية بني �شنتي 
86

والعن�رشية والتو�شعية لها،

 ،%87–84 بني  تراوحت  بن�شبة  بـ“اإ�رشائيل”  لالعرتاف  رف�شاً  اأظهرت  و2018   2011
87

فيما جاءت ن�شبة املوافقني بني 7–%13.

ويرى رئي�ش جلنة مقاومة التطبيع والق�شايا القومية يف نقابة املهند�شني الأردنيني 

�شبحي اأبو زغالن: “اأن التطبيع يف الدول العربية هو تطبيع ر�شمي من الأنظمة ولي�ش 

88
من ال�شعوب”.

و�شاح خنفر، “التطبيع العربي بني ال�شرتاتيجية ال�شهيونية والهرولة العربية،” من “املوؤمتر الدويل ملقاومة   
84

التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1. 
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مع  التطبيع  ال�صعوب  لرف�س  مناذج  ال�صدد  هذا  يف  الباحث  ويعر�س 

“اإ�رشائيل”، وهي:
89

�شينمائيون م�رشيون يرف�شون التطبيع الثقايف مع “اإ�رشائيل”.  .1
90

نقابيون وحزبيون اأردنيون يدعون النواب لإبطال اتفاقية الغاز مع “اإ�رشائيل”.  .2
91

ن�شطاء �شعوديون يطلقون حملة معار�شة للتحرك التطبيعي مع “اإ�رشائيل”.  .3
92

اخلليج العربي يرف�ش التطبيع مع “اإ�رشائيل”.  .4
93

قطريون ينتف�شون �شدّ التطبيع بعد رفع ن�شيد الحتالل يف الدوحة.  .5
94

بحرينيون يتحّدون قيادة بالدهم باأعالم فل�شطينية وتغريدات ترف�ش التطبيع.  .6
95

حملة يف �شلطنة عُمان �شّد التطبيع.. �شنّها ُعمانيون وحاربها عيال زايد!!  .7
96

مغاربة يحتجون �شدّ زيارة حمتملة لنتنياهو ويدعون احلكومة للتحرك.  .8
97

مظاهرة �شدّ التطبيع مع “اإ�رشائيل” يف تون�ش.  .9
98

موريتانيا... �شحوة �شّد التطبيع.  .10
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89

)اطلع عليه يف 2019/10/7(
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ثالثًا: اأهمية التطبيع لـ“اإ�شرائيل” وت�شورها لنتائجه:99

“اإيجاد  يلي:  كما  العرب  مع  العالقات  لتطبيع  الإ�رشائيلي  الت�شور  تلخي�ش  يكن 

�شالم  حالة  يف  الطرفني  بني  عالقة  اأي  غرار  على  الطرفني  بني  وعادية  طبيعية  عالقات 

وتربطهما عالقات مودة واحرتام تنتفي فيها حالة التناق�ش اأو العداء بكافة مظاهره”.

وعلى هذا الأ�شا�ش، ينظر الإ�رشائيليون يف مفاو�شاتهم مع الأنظمة العربية اإىل حتقيق 

مقومات الروؤية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات، والتي تتمثل باملرتكزات التالية:

اإنهاء حالة احلرب بني الطرفني واإقامة “�شالم” ت�شتطيع فيه “اإ�رشائيل” اأن تعي�ش يف   .1

اأمان.

والديبلوما�شية  وال�شياحية  والقت�شادية  الثقافية  العالقات  واإقامة  كامل،  اعرتاف   .2

والقن�شلية، وتبادل ال�شفراء، وفتح احلدود اأمام الأفراد والب�شائع.

املفرو�شة،  التمييزي  الطابع  ذات  واحلواجز  العربية  القت�شادية  املقاطعة  اإنهاء   .3

وال�شتثمار يف املجالنَْي املائي والنفطي العربي.

ال�شماح لل�شفن الإ�رشائيلية باملرور يف قناة ال�شوي�ش وم�شائق تريان.  .4

دولة  وجود  امل�شلمون  يتقبّل  بحيث  واليهود،  امل�شلمني  بني  النف�شي  احلاجز  ك�رش   .5

اليهود يف فل�شطني، كاأي دولة اأخرى باملنطقة.

الت�شويات ال�شيا�شية مع الدول العربية توؤثر على الو�شع الديوجرايف يف فل�شطني،   .6

وحتقيقها ي�شاعد “اإ�رشائيل” على حتقيق حلمها بتجميع يهود العامل يف ما ي�شمونها 

“اأر�ش امليعاد”.

تعهد عربي بعدم م�شاعدة العمل الفدائي، ومنع الفدائيني من القيام باأي عمل ي�ّش   .7

اأمن و�شالمة “اإ�رشائيل”، وتقدمي من يرتكب مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

غ�شان حمدان، التطبيع ا�صرتاتيجية الخرتاق ال�صهيوين، �ش 24–25 و117–118.  
99
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رابعًا: تو�شيات الورقة البحثية:

على  التاأكيد  يف  املتمثلة  العليا؛  العربية  امل�شلحة  مراعاة  �رشورة  على  الورقة  حتّث   .1

“اإ�رشائيل”؛ ملا لالأخرية من م�شلحة  اإنهاء الأنظمة احلاكمة لعالقاتها التطبيعية مع 

فيه.

التن�شيق والت�شبيك بني خمتلف املوؤ�ش�شات الفل�شطينية والعربية؛ ملقاومة حماولت   .2

التطبيع مع “اإ�رشائيل” واإجها�شها.

التاأكيد على اأهمية الرف�ش ال�شعبي للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، باعتباره اجلدار الأخري   .3

يف ح�شن الأمتنَْي العربية والإ�شالمية.

التوعية مبخاطر التطبيع على كافة امل�شتويات واملجالت.  .4

اإدانتهم لكل  الدين؛ للتعبري عن  النخب والفنانني وعلماء  اأو�شع لآراء  اإعطاء م�شاحة   .5

اخلطوات التطبيعية العربية مع “اإ�رشائيل”.

مع  العربية  العالقات  لتطبيع  الداعية  وال�شعبية  الر�شمية  ال�شخ�شيات  ف�شح   .6

“اإ�رشائيل”، يف مقابل اإبراز التوجهات الراف�شة للتطبيع.

التوافق على و�شع ا�شرتاتيجية عربية موّحدة للت�شدي للتطبيع، مبا يف ذلك تعبئة   .7

الراأي العام، رف�شاً وتنديداً بالتطبيع مع “اإ�رشائيل”.
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Abstract

The Dangers of Normalization for the Arab and Muslim

Countries and Peoples

The study discusses the risks of normalization to Arab and Muslim 
countries and peoples at various political, economic, cultural and military 
levels, etc. The researcher has identified 13 risks, and presented the names 
of ten Arab and Muslim trade unions and popular campaigns rejecting 
normalization.

The paper detailed the importance of normalization to Israel, which 
aims for the full recognition of the state, an end to the state of war with 
it, an end to the economic boycott, an Arab pledge not to aid resistance 
action, and other goals.

The paper was concluded with a set of recommendations in which 
the researcher emphasized the need to take into account the higher Arab 
interest; i.e., ending normalization, raising awareness of its risks, and 
agreeing to develop a unified Arab strategy to face it. In addition, the 
elites, artists and religious scholars must be given broad opportunity to 
express their positions, while exposing official and public figures calling 
for normalization. 

Keywords:

Normalization Arab countries Arab peoples Israel
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