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التطبيع مع الحتالل ال�صهيوين

ودورُه يف اإذكاء عقيدة ال�صتعمار ال�صتيطاين

1
كمال عمار بوناب

ملخ�س:

ت�شتق�شي هذه الورقة البحثية م�شعى ال�شتعمار ال�شتيطاين ال�شهيوين يف تطويِر 

الرا�شخة،  ال�شتعمارية  التقاليد  اإزاحة  على  وقادٍر  م�شتقٍل  ب�شكٍل  وممار�شٍة  خطاٍب 

ال�شيا�شات  انزياح  يعك�ُش  الحتالل  دولة  مع  وقراره  التطبيع  خطاب  اأن  وتفرت�ُش 

اخلارجية العربية اإىل م�شيدة �شوء الإدراك، والتي تت�شانُد بدورها مع بيئٍة غري يقينية 

فر�شْت تبعيًة لبِنْيَوية النظام الدويل؛ وحُتاجُج باأن املقاومة ورف�ش التطبيع َمنْفٌذ لبناِء 

�شيا�شاٍت خارجية اجتماعية، ُت�شتدعى فيها حمّددات الهوية واملكانة وال�رشف، ِعو�شاً 

عْن، وَعزماً على اإحداِث قطيعٍة مع ما هو �شائٌد يف اخلطاب الر�شمي العربي مَن النَّظِر اإىل 

الواقعية وُمت�شابكاِتها من مكا�شٍب ن�شبية وم�شلحٍة وطنية  الدولية بعد�شاِت  ال�شيا�شة 

�شيّقة، وما يرتّتُب عن هذه ال�شرْيُورة من �َشرْيُورٍة اإىل التبعية والإذلل. 

الكلمات املفتاحية: 

�شوء الإدراك التطبيع ال�شتعمار ال�شتيطاين

الواقعية البِنْيَوية ال�شيا�شة اخلارجية

املُقاومة حتليل اخلطاب البِنائية الجتماعية

والعالقات  ال�شيا�شية  العلوم  يف  خمت�ش  باحث  اجلزائرية.  اجلامعة  يف  حما�رش  اأ�شتاذ  بوناب:  عمار  كمال   
1

�شندْت له مهام حتكيم العديد من املقالت العلمية.
ُ
الدولية. ُن�رَش له نحو 30 بحثاً يف املجاّلت العلمية املُحّكمة، واأ



88

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

مقدمة: 

مُنحت جائزة �شابري Sapir Prize ال�شهيونية لالأدب �شنة 2014 للكاتب روفن نامدار 

وترّتب  نيويورك،  يف  للعي�ش  وانتقل  املحتلة  الأرا�شي  يف  وُلد  الذي   Reuven Namdar
اأ�شواٌت  ال�شهيوين، وتعالت  الأدبي  الو�شط  مَن  وا�شعة  وانتقادات  عن ذلك جدل كبري 

ُتنّدُد مبنح اجلائزة ملوؤلف خارج “اإ�رشائيل” بينما يكافح الباقون من اأجل البقاء؛ عّب اأحد 

اأع�شاء جلنة التحكيم عن �شدمته من حظوِة �شخ�ش يعي�ش ظروفاً اقت�شادية خمتلفة، 

بالفوز ويعود ملنزله؛  ليظفر  ياأتي  الغبار،  ينف�ش عليه  الدرج،  ي�شحُب جواز �شفره من 

وا�شتجابًة لهذه ال�شكاوى قامت اإدارة جلنة اجلائزة بتعديل املعايري �شنة 2015 وا�شتبعاد 

الكتاب الذين ل يعي�شون داخل الكيان املحتل؛ خالفاً ل�شائر احل�شارات والعقائد وحدها 

ال�شهيونية من ُتخ�شع الأدب للمبادئ الإقليمية؛ �شيتّم ا�شتيعاب هذا ال�شتثناء اإذا ُعرَف 

القومية �شيقة  املُفعمة بالنظرة  ال�شهاينة  اأيديولوجية  الأر�ش والهجرة ركيزتان يف  اأن 

 فالعن�رشية هي �رشط بقاء “اإ�رشائيل” ال�شتعمارية، 
2
الأفق والكراهية لالآخر املختلف،

وخالفاً ملا كانت عليه اجلزائر وجنوب اإفريقيا، ت�شتنُد العن�رشية ال�شهيونية اإىل قرارات 

العرقي  التمييز  ثالوث:  تكّر�ش  �شاحلة  وغري  قا�شية  طوارئ  وقوانني  ُمبهمة  ع�شكرية 

 
3
وال�شطهاد والت�شظية املناطقية.

اإ�شهاٌم  باأنها  ال�شهيوين  الحتالل  مع  تطبيعها  خطوَة  العربية  الدول  بع�ش  بّررت 

لوقف م�شاعي �شّم الأرا�شي؛ مل يكن هذا الدعاء يحتاج تفنيداً ميدانياً اأو ر�شمياً لإثبات 

بطالنه، فم�شاقاُت وم�شارات الكولونيالية ال�شتيطانية يف الأرا�شي املحتلة كفيلٌة بن�شِف 

كّل حّجٍة مماثلة؛ غري اأن هذه الورقة البحثية ُت�شائُل ما هو اأبعَد من ذلك، وحُتاجج باأن 

ذاته،  حّد  يف  الدويل  النظام  اأنتجها  لرتاكماٍت  عار�ٌش  اإل  هو  ما  الإبراهيمي”  “التفاق 
والتم�ّشك  الإدراك،  و�شوء  والإذلل،  التبعية  متاهِة  اإىل  العربية  الدول  وفقه  ا�شتحالْت 

الفواعل  باقي  توّجه  مقابل  يف  واملُقاَطرة،  الن�شبية  واملكا�شب  الواقعية  باملقاربة  املفرط 

واملكانة،  والأفكار،  بالهويات،  حتتفي  اجتماعية  خارجية  �شيا�شاٍت  هند�شِة  اإىل  الدولية 

 Ori Yehudai, Leaving Zion: Jewish Emigration from Palestine and Israel after World War II  
2

)Cambridge: Cambridge University Press, 2020(, p. 238.

حق  �شحيفة  وفل�شطني،”  اإفريقيا  جنوب  من  كل  يف  العن�رشي  الف�شل  وممار�شات  “نظام  دوجارد،  جون   
3

الأول/  كانون   ،46 العدد  فل�شطني،  “بديل”،  والالجئني  املواطنة  حقوق  مل�شادر  الفل�شطيني  املركز  العودة، 

دي�شمب 2011، �ش 2.
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اأحاَل املقاومة، كفعٍل طبيعي واأ�شيل ومعّب عن الكينونة  وال�رشف، والغرْيية، وهو ما 

ما بعد ال�شتعمارية للدول العربية، اإىل ُغربٍة و�شذوذ؛ بناًء عليه ت�شعى الورقة البحثية 

الحتالل  مع  العربي  التطبيع  ُيعّد  ملاذا  التايل:  الرئي�شي  ال�شوؤال  عن  الإجابة  �شبط  اإىل 

ال�شهيوين �شوَء اإدراٍك لعقيدة ال�شتعمار ال�شتيطاين؟؛ وي�شتتبُِع ذلك طرح الت�شاوؤلت 

اإدراكهم  الدويل على ُح�شِن  النظام  العربية يف  الدول  التالية: كيف توؤثُر موقفية  الفرعية 

للق�شية الفل�شطينية؟ وما هي متطلبات ت�شفية التطبيع؟

ت�شتدعي حماولت الإجابة عن الأ�شئلة ال�شابقة طرح جمموعة من الفر�شيات يتكّفل 

منُت الورقة البحثية اإثبات �شّحتها: 

ال�شتيطاين  ال�شتعمار  وخلطر  الفل�شطينية  للق�شية  العربية  الدول  اإدراك  �شوء  اإن   .1

يت�شانُد مع تبنّيها �شيا�شات خارجية ُمنحازة للواقعية، ومتجاهلة لراهنية و�رشورة 

البناء الجتماعي لهذه ال�شيا�شات.

غري  الدويل  القوى  ميزان  تغليب  يف  وتوّغٌل  النف�شي،  لالنك�شار  مَتثٌّل  هو  التطبيع   .2

املتوازن اأ�شالً.

ال�شتعمار  لعقيدة  اإدراك  �شوء  عن  تنجُم  الحتالل  دولة  مع  التطبيع  �شيا�شة  اإن   .3

ال�شتيطاين ال�شهيوين، واإن عدم الإملام بهذه العقيدة عربياً من �شاأنه اأن يجعل منها 

اأكرث ممار�شة ونفوذاً وتغلغالً. 

انحرافات  على  للرّد  مكفول  طبيعي  حّق  وتقويتها  املقاومة  مع  العالقة  تطبيَع  اإن   .4

اإل بوفاٍق داخلي ي�شمل ال�شتات،  التطبيع مع الحتالل ال�شهيوين، ولن يتاأتى ذلك 

وعلى اأ�شا�ش مراجعة نقدية لنكبة 1948 اإجرائياً، ونكبة اأو�شلو نظرياً واإمبرييقياً.

املُثبتة  التالية  احلقيقة  جتاه  اخلطر  مكامن  على  الوقوف  اإىل  البحثية  الورقة  تهدُف 

فعلياً ل بالغياً: “كولونيالية ا�شتيطانيٌة ذكية ومتحّورة يقابلها اإدراٌك عربي �شيء وغري 

اأن ت�شهم يف  اأولويٍة من �شاأنها  يقْظ”؛ وُتراهُن يف ذلك على تقدمي ُحمولٍة مفاهيمية ذات 

جتاوز الفاقة الإب�شتمولوجية التي تعاين منها النظرية واملمار�شة ال�شيا�شية العربية يف 

ال�شيا�شات اخلارجية؛ وتلفُت  الإدراك يف  َو�شوء  ال�شتيطاين  بال�شتعمار  كّل ما يرتبط 

الورقة اإىل اأن هذه املناظرة غري املتكافئة جت�ّشدت يف ت�شارباٍت مفاهيمية متباينة، يبدو 

وفقها جت�شرُي الهّوة بني امل�شتعِمر وامل�شتعَمر ُم�شتع�شياً؛ فالتطبيع يف الفكر ال�شهيوين 
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املُبهم   
4
الأيديولوجي باأ�شا�شها  “اإ�رشائيل”  لدولة  العربية  الأطراف  َقبول  اإىل  ُيحيُل 

ورمزيتها،  الهجرة  فعل  ملركزية  ا�شتجابًة  ال�شتيطان  فيه  يظّل  والذي  والن�شيابي، 

ذلك عن  عّب  كما  راٍق،  �شهيوين  م�شهٌد  اأنه  على  الهجرة  هذه  اخلطاب  �شّوَر   �شواٌء 

 ،2020 دي�شمب  الأول/  كانون  يف  مهاجر   400 من  اأكرث  ا�شتقباله  لدى  نتنياهو  بنيامني 

األروي غور  املوؤرخ  ذلك  اأثبت  كما  اأف�شل؛  اقت�شادية  فر�ش  على  العثور  يف  اأمالً   اأم 

5
Gur Alroey م�شتدًل بهجرة يهود اأوروبا ال�رشقية.

ت�شعى الورقة البحثية اإىل ت�رشيح مادة �شوء الإدراك العربي لال�شتعمار ال�شهيوين 

عْب تبنّي ُحزمٍة من القرتابات وامل�شفوفات النظرية، يكُن اإجمالها فيما يلي: 

ُي�شلُّط هذا املنظور ال�شوء على ُقدرة تاأثري بنية النظام  املنظور الواقعي الِبنَيوي:   .1
الوحدات  اأن  فر�شية  اإىل  وي�شتنُد  و�شلوكهم،  الفاعلني  �شخ�شية  تقييد  يف  الدويل 

العالقة  هذه  ينفي  ما  اأو  “الهرياكية”  وخ�شوع  �شلطة  عالقة  وفق  ببع�شها  تت�شل 

 هذا املنظور هو اإقراٌر وتف�شرٌي لتوّجه الدول العربية نحو التطبيع. 
6
“الفو�شى”؛

املنظور البنائي – الجتماعي: يوؤكد هذا املنظور على اأن البنيات الفكرية واملعيارية   .2
الفاعلني  �شلوك  ت�شكيل  يف  نف�شها  املادية  البنيات  واأهمية  قدرة  لها  والهوياتية 

املُنتظم  يف  ومتبنّاة  �شائعة  كاإ�شهام  املنظور  هذا  ُيطرح   
7
وال�شيا�شيني؛ الجتماعيني 

والإذلل،  التبعية  دوامة  لتجاوز  كبديل  وُيقرتح  العربي،  ال�شياق  يف  وُمهملٍة  الدويل 

ُمتعا�شداً يف ذلك بج�رٍش يتد اإىل التقاليد النظرية التاأملية ل �شيّما ما بعد ال�شتعمارية 

يف العالقات الدولية. 

اأي  ال�شيا�شي،  ال�شلوك  بدرا�شة  املنظور  هذا  ُيعنى  ال�صيا�صي:  النف�س  علم  منظور   .3
جمموع الأن�شطة التي ترمي اإىل حتقيق غاياٍت �شيا�شية معينة، ويتجاذُب هذا املنظور 

القرار  �شنع  �شلوك  حمّدد  هي  البيئة  اأن  تفرت�ُش  التي  “املْوقفية”  بني  نظري  نقا�ٌش 

حم�شن عو�ش، ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية، �شل�شلة الثقافة القومية )16(   
4

)بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية، 1988(، �ش 14.

Ori Yehudai, Leaving Zion: Jewish Emigration from Palestine and Israel after World War II, p. 21.  
5

العلوم  �شل�شلة  الدولية،  العالقات  نظريات  واآخرون،  بورت�شيل  �شكوت  يف  “الواقعية،”  دونللي،  جاك   
6

الجتماعية للباحثني )11(، ترجمة حممد �شفار )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2014(، �ش 59.

�شل�شلة  الدولية،  العالقات  نظريات  واآخرون،  بورت�شيل  �شكوت  يف  “البنائية،”  �شميث،  روي�ش  كري�شتيان   
7

العلوم الجتماعية للباحثني )11(، ترجمة حممد �شفار )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2014(، �ش 331.
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الذهنية  طر 
ُ
والأ املعرفية  لالعتقادات  نتاٍج  اإىل  ال�شلوك  ُترجُع  التي  َو“النزوعية” 

 وقد �شيَق هذا الت�شارب لال�شتعانة مبفهوم �شوء الإدراك لدى 
8
واخلبات املرُتاكمة،

روبرت جرفي�ش Robert Jervis وتوظيفه يف قراءة دللت التطبيع العربي. 

التطبيع  دول  خطاب  لتحليل  املنظور  هذا  ُي�شتح�رُش  البنيوي:  بعد  ما  املنظور   .4
يف  والن�شابي  اجلنيالوجي  واحلْفر  باملعرفة،  القوة  عالقة  خطوط  �ش  وتلمُّ وتفكيكه، 

مثلث: التطبيع – ال�شتعمار ال�شتيطاين – الق�شية الفل�شطينية.

اأوًل: �شبط مفهوم ال�شتعمار ال�شتيطاين:

ن�شَجت الإمبيالية الأوروبية، بني اأواخر القرن اخلام�ش ع�رش والتا�شع ع�رش، �شبكًة 

هذا  خ�شّم  يف  والأفكار؛  والتكنولوجيا  الأموال  وروؤو�ش  ال�شعوب  حركة  على  تعتمد 

امل�شار مّت اإعادة ت�شنيع العامل والتّوجه راأ�شاً نحو نط الإمباطوريات املمتدة واملت�شلة 

باإفريقيا واآ�شيا والأمريكيتني واملحيط الهادي؛ وعلى هام�ش هذا امل�شعى يف الهيمنة على 

ال�شيطرة  يعني  الذي  ال�شتعمار  م�شطلحات  ن�شاأت  ال�شيا�شية  التجمعات  باقي  �شيادة 

 
9
على اأرا�ٍش معينة من طرف جماعة غري اأ�شالنية بطرق ا�شتيطانية �شخمة اأو حمدودة؛

واملُ�شتعَمرة التي ترمز اإىل هيئة �شيا�شية ُت�شيطر عليها وكالة خارجية اأو كيان �شيا�شي 

10
ُيعيد اإنتاج نف�شه يف بيئة ما.

نظام  عْن  الدولية  العالقات  حتليل  يف   Adam Watson وات�شون  اآدم  ي�شتعي�شُ 

و�شتفاليا Westphalian System بنموذج النظام الإمبيايل، ويفرت�ش باأن اأّي جمتمع 

مظلة  حتت  اإل  تتحقق  لن  والتي  النظام  يف  الرغبة  بني  ثابتة  جتربًة  يعي�ش  �شيا�شي 

الإمباطورية، والدافعية نحو ال�شتقالل التي ل تتوافر اإل يف ظّل الفو�شى؛ هذا التوتر 

لها  متيُل  التي  النقطة  عند  وال�شتقرار  التوقف،  اإىل  الفرتا�شي  البَنَدول  �شيدفع  القائم 

)الدوحة،  حداد  يا�شمني  ترجمة  وحالت،  واأفراد،  اأو�صاع،  ال�صيا�صي:  النف�س  علم  هوتون،  باتريك  دايفد   
8

بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2015(، �ش 22–23.

 David Pearson, The Politics of Ethnicity in Settler Societies: States of Unease )New York:  
9

Palgrave Macmillan, 2001(, pp. 3-4.

 Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview )New York: Palgrave Macmillan,  
10

2001(, pp. 2-3.
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الأم  الإمبيالية  الدولة  تتحّكم  ما  وغالباً   
11

الهيمنة؛ عالقات  الدولية:  العالقات  فواعل 

الأ�شالنيني  ال�شكان  الدمج بني قوة عمل  امل�شتعَمرة، وت�شتفيد من  ال�شعوب  يف حيوات 

تطّورها  واحتجاز  القيمة  فائ�ش  ُم�شادرة  على  حر�شها  مبقابل  امل�شتعَمرة،  وموارد 

فاإن   Georges Balandier بالندييه  جورج  وبح�شب   
12

والجتماعي؛ القت�شادي 

ال�شتعمار يتّ�شم بالهيمنة التي تفر�شها اأقلية اأجنبية متمايزة ثقافياً واإثنياً، وتت�رّشف 

التعريف  هذا  �شاأن  ومن   
13

الثقايف؛ التفوق  ودغمائية  العن�رشية  منطلقات  اأ�شا�ش  على 

اأ�شا�شاً  ُتبنى  التي  الدولة  اأ�شل  ُمتبنّاة عن  اإىل طرح فر�شيات غري  ُيحيل  اأن  لال�شتعمار 

بطريقتني: التجمع الإرادي وال�شيطرة املفرو�شة من قوى خارجية؛ ويثبُت واقع احلال 

 وذلك يتوافق مع تزايد 
14

اأّن دول الغزو اأكرث عدداً مبا ل يقا�ش من الحتادات الفدرالية؛

الدعوات اإىل ن�شيان و�شتفاليا لأن الدولة احلديثة ُولدت من رحم ظاهرَتْي الكولونيالية 

املرتبطة  امل�شاعدة  فكرة  واأن  امل�شطهدين،  ن�شاط  من  انبثقت  الليبالية  واأن  والعرق، 

وتبْيي�ش  البِي�ش  تفوق  باأيديولوجية  تفي  حَتْ وعن�رشية  فاح�شة  فكرٌة  الدولية  بالتنمية 

 حتماً �شتتغريّ عديد املعطيات مع 
15

التاريخ، واأن بديل ذلك هو اأفكار الكرامة والإ�شالح؛

الوافد، الذي مل ياأخذ حّقه من الدرا�شة والتحقيق، وهو ال�شتعمار ال�شتيطاين.

الكولونيالية  ظاهرة  حا�رش   Lorenzo Veracini فريات�شيني  لورينزو  ي�رشح 

16
ال�شتيطانية باأربع مقولت اأ�شا�شية:

فريو�شي،  �شكل  له  ال�شتعمار  ا�صتعماراً:  لي�صت  ال�صتيطانية  الكولونيالية   .1
وكيف  اآخر،  اإىل  عائل  من  تنتقل  كيف  رئي�شية؛  حتديات  اأربع  تواجه  والفريو�شات 

تخرتق اإحدى خاليا العائل، وكيف تتحكم يف اأجهزة اخللية لتُنتج ن�شخاً جديدة عن 

 Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations: The Societal  
11

Approach )Cambridge: Polity Press, 2014(, p. 53.

اإ�رشائيلية، املركز  ق�صايا  جملة  جديد،”  نظري  اإطار  نحو  ال�شتيطاين:  ال�شتعمار  “مفهوم  حبا�ش،  وليد   
12

الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 66، 2017، �ش 118.

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, p. 4.  
13

الأنرتوبولوجيا ال�صيا�صية، ترجمة علي امل�رشي )بريوت: املوؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات  جورج بالنديه،   
14

والن�رش والتوزيع، 1990(، �ش 184–185.

 Gurminder K. Bhambra et al., ”Why is Mainstream International Relations Blind to Racism?,“ site  
15

 of Foreign Policy magazine, 3/7/2020, https://foreignpolicy.com/2020/07/03/why-is-mainstream-
international-relations-ir-blind-to-racism-colonialism/

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present )New York: Palgrave Macmillan, 2015(, p. 6.  
16
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عالقة  �شياق  يف  وباملثل،   
17

التايل؛ العائل  على  العمل  توا�شل  وكيف  ذاته،  الفريو�ش 

نوذجية بني ال�شيد والعبد يحتاج امل�شتعِمر اإىل �شعوٍب م�شتعَمرة ليت�شبّث باحلياة؛ 

البكترييا  حتتاج  ل  اإذ  بكتريياً،  �شكالً  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  يتخذ  لذلك  خالفاً 

جتمعات  وت�شّكل  بالأ�شطح  تلت�شق  اأن  فقط  يكفيها  تتكاثر،  حتى  احلية  للخاليا 

ت�شمى بالأغ�شية احليوية اأو احل�شري امليكروبية، وعلى منوال ذلك تلتحق جماعات 

الأ�شالنيني، الآخرين  اإىل  حاجة  يف  يكونوا  لن  اأنهم  غري  بالأر�ش،   ال�شتيطانيني 

ل �شيّما ما يتعلّق ب�رشديات امل�شتوطنات النقية.

ال�صتيطانيون لي�صوا مبهاجرين: تتحكم يف هذه املقولة حّجتان مت�شاربتان تقعان   .2
بينما  بالكامل،  اإرادية  اأنها  على  الهجرة  الأوىل  تف�رّش  متعار�ش؛  طيف  طريف  على 

ترّدها الثانية اإىل اإجباٍر يقوم على الفْقد املطلق لالختيار؛ ويف موقعه اجلديد �شيكون 

امل�شتوطن قادراً على ا�شتح�شار نف�شه ومن ثّم �شيحتكر حظوة ال�شاكن الأ�شلي يف 

الرتحيب بالآخرين من عدمه.

الدول  من  كتلٌة  �شّوتت   2007 �شنة  يف  اآخر:  مكاٍن  يف  لي�س  ال�صتيطاين  ال�صتعمار   .3
وهي: كندا، ونيوزيلندا، واأ�شرتاليا، والوليات املتحدة الأمريكية �شّد اإعالن حقوق 

ال�شعوب الأ�شلية الأممي؛ ومثل ما دّل هذا ال�ّشلوك على حمورية ال�شعوب الأ�شلية 

ي�شيطر  ال�شيا�شي  النظام  اأن  على  اأي�شاً  يدّل  فاإنه  ال�شتيطانية،  الكولونياليات  يف 

عليه الوافدون ح�رشياً، واأن الديوقراطيات الليبالية ت�شتبطُن مواجهة بني الأهايل 

وال�شتيطانيني.

ال�شتقرار،  اليوم دعائم عدم  ْنتٍه: ترت�ّشخ يف عامل  مِبُ لي�س  ال�صتيطاين  ال�صتعمار   .4
حيث اإّن 10% من �شكان العامل مر�شحون لأن يكونوا لجئني، فتغرّي املناخ �شي�شتدعي 

نقل ال�شيادة وال�شكان، وهذا هو جوهر امل�شاريع الكولونيالية ال�شتيطانية؛ �شتكون 

 Friedrich نيت�شه  فريدريك  فكر  من  حتويراً،  ولو  لالقتبا�ش،  ملحة  حاجة  هناك 

Nietzsche ومارتن هايدغر Martin Heidegger، �شي�شنُع ال�شتعمار ال�شتيطاين 

ذاته،  ال�شتيطان  ُي�شّممهم  اأف�شل  ب�رش  دون  ا�شتيطانية  ثورة  فال  ُجدداً،  ب�رشاً 

الثاين،  اجلزء   – الب�رش  بني  التالية  الوباء  وجائحة  املعدية  احليوانات  اأمرا�س  الفي�س:  كوامن،  ديفيد   
17

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ش  )الكويت:  فهمي  اإبراهيم  م�شطفى  ترجمة  املعرفة )416(،  عامل  �شل�شلة 

والآداب، 2014(، �ش 9.
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ال�شتيطانية  الإيحاءات  ذات  ال�شينمائية  والأعمال  للروايات  تراكٌم  هناك  و�شيكون 

وتواياليت   Dracula دراكول  الدماء:  م�ّشا�شي  عن  الأفالم  ق�ش�ش  غرار  على 

18
.Twilight

والت�شنيفات  التنمطيات  جذري  ب�شكل  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  ظاهرة  تتحّدى  اإذاً؛ 

املُ�شتعمرات  تق�شيم  يف  املُتداولة  التيبولوجيا  على  متّردها  وتعلن  لال�شتعمار،  املعتادة 

وتعُد  امليرتوبوليتاين،  باملركز  الرتباط  قيمة  من  وتقلّل  ونقية،  ومزروعة  خمتلطة  اإىل 

�شيكّفون  اأغلبية  ال�شتيطانيون  ي�شبح  اأن  مبجرد  اإذ  للموازين،  تاّم  بقلٍب  املقابل  يف 

اأن  اإل  الأ�شالنيني  لل�شكان  املتاح  من  يكون  ولن  م�شتعِمرين،  كونهم  الت�رّشف  عن 

هذه  وُتْدعُم  م�شتعِمر؛  بوجود  العتقاد  عن  يكّفوا  لكي  اأقلية  اأ�شبحوا  اأنهم  ي�شتوعبوا 

هارتز للوي�ش  الع�رشين  القرن  �شتينيات  يف  ال�شظايا”  “ا�شتخال�ش  نظرية  من   الفكرة 

لأحكام  خا�شع  غري  جديد  ملجتمع  منف�شل  تطويٍر  اإىل  دعا  الذي   Louis Hartz

اإمانويل اأرغريي  و�شف   1972 �شنة  ويف  ال�شتعمار،  من  ومتحرّر  القدمي   املجتمع 

ثالث  وُبعٌد  لالختزال،  قابلة  غري  ثالثة  قوة  باأنهم  امل�شتوطنني   Arghiri Emmanuel

جودن  اإدوارد  ارتدى  حني  يف   
19

الإمبيالية، �شّد  النبيلة  ال�شعب  ن�شال  �شيغ   من 

مثل  ن�شتوطن  اأن  يجب  باأنه  حماججاً  للب�رشية  النا�شح  عباءة   Edward Goodin

 هكذا؛ اأحاط ال�شتعمار ال�شتيطاين نف�شه ب�شياٍج 
20

امل�شتوطنني لكي نعي�ش حياة اأف�شل.

دورية  بينهم  العالقة  واملمار�شة؛  والأيديولوجيا  النظرية  فيه  تتوّحُد  الباك�شي�ش  من 

بواقع  تِعُد  التي  الفا�شلة  واملدينة  اليوتوبيا  م�شاف  اإىل  رفعه  البع�ش  اإن  بل  ومتبادلة، 

اأكرث واقعية من ما هو قائم، ويف جانب اآخر تظهر “املدر�شة الأ�شرتالية” حمايدة ومكتفية 

ال�شتعمار  اأن  يعتقد  مثالً،   ،Patrick Wolfe وولف  باتريك  للظاهرة؛  و�رشح  بت�رشيح 

ال�شتيطاين يقوم على منطق “الإزالة” لل�شكان الأ�شالنيني، هدفه احل�شول على الأر�ش 

خّل�شها  حماورٌة  الثقافية؛  الغربة  من  الأ�شالين  فيها  يعاين  جديدة  راأ�شمالية  وتد�شني 

عو�شاً  هنا”،  من  ارحل  “اأنت  للم�شتعَمر  ال�شتيطاين  امل�شتعِمر  خماطبة  يف  فريات�شيني 

 وبني هذا وذلك 
21

عن “اأنت، اعمل لدي”، وهي العبارة ال�شائدة يف ال�شتعمار الكال�شيكي؛

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present, pp. 13 and 94.  
18

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, pp. 5 and 7.  
19

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present, p. 6.  
20

وليد حبا�ش، “مفهوم ال�شتعمار ال�شتيطاين: نحو اإطار نظري جديد،” �ش 115.  
21
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يبدو اأّن القلم العربي كان غائباً عن ر�شد فهم هذا النوع املتحّور من ال�شتعمار، ما جعل 

اأحجية التطبيع العربي وحمّجاتها قابلة لأن ت�شنّف يف خانة �شوء الإدراك يف العالقات 

الدولية.

ثانيًا: �شوء الإدراك يف ال�شيا�شة اخلارجية:

ُتعّد مقولة “موقفك يعتمد على موقعك” معبة عن ومف�رشة جلنوح نظريات العالقات 

الدولية ال�شائدة اإىل متثّل �شيغ مفرطة من املقاربة املوقفية التي تعّظم من تاأثري املوقف 

خا�شياتها،  �شائر  من  انتقا�شها  مبقابل  الدولة  �شلوك  على  الدويل  النظام  يف  والو�شع 

الإن�شان  ملقاربة  املفرط  ال�شتح�شار  هذا  موقفياً؛  يكون  الفردية  النزعات  فوق  ما  فكل 

القت�شادي املدِرك عقالنياً للمحيط، وتبيئتها على مفهوم الدولة، يبدو قا�رشاً عن تقدمي 

النظام  اإ�شارات  ال�شادر من  لـ“الإذعان”  الدولة  ا�شتكانة  اأ�شباب  �رشوحات وافية حول 

�شيا�شة  على  يقوم  الدولية،  لل�شيا�شة  مهيكالً  عن�رشاً  بات  الذي  و“الإذلل”   
22

الدويل،

مطرد  �شعود  مع  تزامناً  ومتايزه،  حلقوقه  والتنكر  ورف�شه  الآخر  اإنكار  يف  ممنهجة 

23
لنظرة عاملية منغلقة على ذاتها تبدو فيها الغرْيية خا�شعة ملقايي�ش يفر�شها الأقوياء.

الدولية” ال�شيا�شة  يف  الإدراك  و�شوء  “الإدراك  كتابه  يف  جرفي�ش،  روبرت   دفع 

�شنة 1976، بعلم النف�ش اإىل الواجهة يف جمال العالقات الدولية، حماججاً باأن املنطلقات 

اإىل  بهم  توؤدي  التي  التفكري  طرائق  وحملالً  القادة،  قرارات  لتف�شري  تكّف  ل  املوقفية 

اأ�شباب وعواقب   مت�شائالً عن 
24

اإر�شالها، تف�شري الإ�شارات التي يتعّمد القادة الآخرون 

�شوء الإدراك واأناط الأخطاء الإدراكية التي حتدث ب�شكل �شائع يف عملية اتخاذ القرار، 

 و�شوء 
25

موؤكداً على وجود عوامل معرفية باردة ُتنتج وجهات نظر غري دقيقة عن العامل؛

الإدراك، ح�شب جرفي�ش، مفهوم زلق ي�شعب �شبطه وحتديده، وثّمة مقاربتان عامتان 

الثانية  يف  ويرتبط  والواقع،  الإدراك  بني  للفارق  كنتيجة  معه  الأوىل  تتعامل  لتعريفه، 

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 359، و362.  
22

جبور  ماجد  جان  ترجمة  ترجمان،  �شل�شلة  الدولية،  العالقات  باثولوجيا  املذلولني:  زمن  بديع،  برتران   
23

)الدوحة، بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2015(، �ش 14.

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 364.  
24

 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics )Princeton and Oxford:  
25

Princeton University Press, 2017(, p. 3.
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بعملية �شنع القرار التي جتنُح عن النموذج العقالين القيا�شي ملعاجلة املعلومات، واأكرث 

والأطراف  اخل�شوم  ونوايا  قدرات  وتقدير  اإدراك  �شوء  هو  اأهمية  الإدراك  �شوء  اأنواع 

غري  ب�شكل  احليوية  املعلومات  توزيع  عن  النا�شئ  الإدراك  �شوء  اإىل  اإ�شافة   
الثالثة؛26

مت�شاٍو بني حكومتَْي الدولتني، و�شوء اإدراك بفعل ت�شور خاطئ ييل بالفاعل اإىل روؤية 

ذاته على اأنها مركزية يف نظر الآخرين، و�شوء الإدراك ب�شبب املبالغة يف تقدير مركزية 

اإ�شافًة   
27

التعليمات؛ على  بناء  يت�رشفون  الوكالء  اأن  القرار  �شانعو  وافرتا�ش  الدولة 

مليْل القائد ال�شيا�شي اإىل املبالغة يف اأهمية دولته كونها هدفاً موؤثراً لعداء اأو �شداقة الدول 

الأخرى، وغريها من الأ�شناف التي تدل يف جمملها عن عجز ال�شيا�شة اخلارجية يف فهم 

�شنع  عملية  على  والنطباعات  الت�شورات  تاأثري  نتيجة  للموقف  املو�شوعية  احلقائق 

 وبح�شب جرفي�ش فاإن ال�شوؤال ال�شحيح ل ينبغي اأن يوجه اإىل هل كان الإدراك 
28

القرار،

التقييم يف ذلك  املتوافرة؟، ومقيا�ش  اإذا كان م�شتمداً من املعلومات  اإىل ما  �شحيحاً؟، بل 

 
29

هو: اإىل اأّي حّد توافقت عملية �شنع القرار مع النموذج العقالين ملعاجلة املعلومات؟

باأنها خياٌر مالئم يحقق قيمة  العقالنية   Graham Allison األي�شون  يعرّف غراهام 

 John Von Neumann عالية �شمن قيود وعقبات حمددة، ويفرت�ش جون فون نيومان

على  قدرة  العقالين  للفاعل  يكون  اأن   Oskar Morgenstern مورجن�شترين  واأو�شكار 

الفاعل جمموع  واأن يحقق  املرتتبة عنها،  البدائل والعواقب  الأف�شليات وحتديد  ترتيب 

املتابعة  اإىل  ت�شري  التي  اخلفيفة  العقالنية  بني  الباحثون  وييز  والغايات؛  الأهداف 

اأف�شليات  تربط  التي  املُ�شّددة  والعقالنية  واملرّتبة،  الثابتة  لالأف�شليات  ال�شرتاتيجية 

ويتبع  وتعزيزها؛  ال�شلطة  على  للمحافظة  و�شعيهم  و�شخ�شية  مادية  مب�شالح  القادة 

القادة يف ذلك اإر�شال اأو تف�شري اإ�شارات ُتفهم على اأنها التزاٌم م�شبق اأو ال�شتعداد لدفع 

تكاليف جتنب اخل�شارة، كما هو احلال يف لعبة ال�شجاع واجلبان، اأو اإبداء نيات التحركات 

اأو   ،Robert Axelrod اأك�شلرود  لروبرت  ذلك  مقابل  هذا  ا�شرتاتيجية  مثل  التعاونية، 

املركز  )القاهرة:  ترجمة ربيع وهبة واآخرون  ال�صيا�صي،  النف�س  املرجع يف علم  اأو. �شريز واآخرون،  دافيد   
26

القومي للرتجمة، 2010(، ج 1، �ش 456–457.

Robert Jervis, perception and misperception in international politics, pp. 211, and 330.  
27

حممد ال�شيد �شليم، حتليل ال�صيا�صة اخلارجية، ط2  )القاهرة: مكتبة النه�شة امل�رشية، 1998(، �ش 420.  
28

دافيد اأو. �شريز واآخرون، املرجع يف علم النف�س ال�صيا�صي، �ش 460.  
29
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 لذلك ل ت�شنّف املعتقدات 
30

قبول �شفقة ال�شرتحام، مثل مع�شلة ا�شتجواب ال�شجينني،

ال�شيا�شة  قرار  �شنع  م�شار  يف  هي،  بل  خيالية،  اأدوات  اأنها  على  والنيات  والرغبات 

ال�شلوك  اأن  على  تدّل  فالنيات   
31

اجتماعية، حقائق  تنتج  مق�شودة  حالت  اخلارجية، 

32
عمدي واأن الفاعل يخّطط للت�رشف باأ�شاليب معينة وفق تباين ظروف امل�شتقبل.

اإذاً؛ ظلت درا�شة حتليل ال�شيا�شة اخلارجية، ولعقود عديدة، نوعاً من امل�شاريع احلرة 

وقد  ال�شائدة،  الدولية  العالقات  نظريات  عن  واملنف�شلة  منطقياً،  املرتابطة  غري  العائمة، 

Mark Kauppi لربط احلقل  Paul Viotti ومارك كوبي  �ُشنّفت حماولت بول فيوتي 

وايت  بريان  راأى  فيما  فكرياً،  م�شبوهة  اأنها  على  الليبالية  املتبادل  العتماد  بنظرية 

لذلك  ال�شيا�شة اخلارجية والواقعية،  ات�شال �رشوري بني  اأنه ل يوجد   Brian White

بَدا اأن النهوج النف�شية - املعرفية يف حتليل ال�شيا�شات اخلارجية مالئمة على نحو اأوثق 

 التي ُتويل اأهمية ق�شوى لأدوار الأفكار والهويات 
33

لوعود نظرية البنائية الجتماعية،

 Richard Ned Lebow والعقائد يف تف�شري �شلوك الفاعلني؛ وبح�شب ريت�شارد نيد ليبو

فاإن جذور نظريات العالقات الدولية القائمة تعود اإىل ال�شهوة الليبالية واملارك�شية، اأو 

اخلوف )الواقعية(، فيما تعّر�شت الروح Thumos اإىل الإهمال والتجاهل على الرغم من 

اأن الروح متواجدة يف كّل مكان وينتج عنها الدافع العاملي لنيل العرتاف واحرتام الذات، 

ويتّم التعبري عنها يف ال�شعي نحو ال�رشف واملكانة؛ وعلى الرغم من اأن املوؤ�ش�شات والدول 

يحوزونها،  اجلماعات  وممثلي  القرار  �شانعي  اأّن  اإل  عواطف  ول  نفو�شاً  يتلكون  ل 

وانك�شاراتهم  وطموحاتهم  احتياجاتهم  باإ�شقاط  الأحيان  من  كثري  يف  يقومون  وهم 

النف�شية على وحداتهم ال�شيا�شية، ومن ثّم ي�شعرون بالر�شا عن اأنف�شهم اإذا ما اأبلت تلك 

الوحدات بالًء ح�شناً اأو حققت انت�شارات اأو ما يبدو اأنه كذلك؛ فكثرياً ما كان ال�شعي اإىل 

األيك�ش مينت�ش، وكارل دي روين البن، فهم �صنع القرار يف ال�صيا�صة اخلارجية )اأبو ظبي: مركز الإمارات   
30

للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية، 2016(، �ش 95، و111.

 Nicholas Onuf, ”Institutions, intentions and international relations,“ Review of International  
31

Studies, Cambridge University Press, New York, vol. 28, no. 2, 2002, p. 227.

دافيد اأو. �شريز واآخرون، املرجع يف علم النف�س ال�صيا�صي، �ش 459.  
32

 David Patrick Houghton, ”Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward  
33

a Constructivist Approach,“ Foreign Policy Analysis journal, vol. 3, issue 1, 2007, p. 24.
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 واملُ�شّحح الأعظم ل�شتى اأ�شكال �شوء 
34

ال�رشف واملكانة يتّم على ح�شاب م�شالح الدولة،

الإدراك، ح�شب رالف وايت Ralph White، هو التفّهم Empathy مبعنى و�شع النف�ش 

يف مكان الآخر لفهم واقعه على نحٍو اأف�شل، فالتفّهم الواقعي هو ُم�شاّد خطاأِ العْزو وهو 

 وناأْياً عن املُوازنة العقالنية للم�شالح الّذاتية يراهن املتفّهم، اأحياناً، على 
35

َم�شّد احلرب؛

اإعطاء  واأّن  ال�شواب،  �شيفعل  الآخر  باأّن  امل�رشوطة  غري  التوقعات  اأي  “الثقة”،  عالقات 

باَن   
36

الحرتام. من  اإطاٍر  بتوفري  اللتزام  اإىل  �شتدفعه  ثقة  بكّل  لالآخر  الت�رشف  حرية 

جليّاً ت�شلّح “التفاق الإبراهيمي” بُحمولة التفّهم والثقة، ُمدعياً ارتداء عد�شات الواقعية 

املنطقة  وا�شتنقاذ  الفل�شطيني  لل�شعب  التاريخية  احلقوق  على  للحفاظ  ال�شيا�شية؛ 

ك�شف  حتى  التفاق  على  التوقيع  تلت  اأيام  اإل  هي  وما  والبغ�شاء،  الكراهية  ماآلت  من 

الحتالل ال�شهيوين عن خمطّط لإقامة 6,200 وحدة ا�شتيطانية �رشقي القد�ش؛ لقد اآمن 

قادة التطبيع باأّن الكذب، على �شعوبهم وعلى باقي الدول، اأداة مهّمة لإدارة �شوؤون الدولة 

 غري اأّن الإ�شكال احلقيقي 
37

يتوجب توظيفها اإذا كان املقابل حتقيق منافع ا�شرتاتيجية،

اإدراكهم لهذه املنافع ونوايا الطرف الآخر وعقائده  ل يكمن يف كذب القادة، بل يف �شوء 

وُمدركاته، ولِق�رش نظر العد�شة التي يف�رّشون بها الأحداث؛ اأي عد�شة الواقعية.

 ثالثًا: التطبيع العربي مع الحتالل ال�شهيوين، �شوُء اإدراك

     لعقيدة ال�شتعمار ال�شتيطاين: 

ال�ّشمُة الأهم لل�شهيونية اأنها ا�شتعمار ا�شتيطاين، اأي ا�شتعماٌر ل ياأخذ �شكل جي�ش 

نقل  على  يرّكز  واإنا  والب�رشية،  القت�شادية  مقدراتها  لي�شتغّل  املحتلة  الأمة  يقهر 

وطناً  ويتّخذوه  فيه  لي�شتقروا  اجلديد  بلدهم  اإىل  الأم  بلدهم  من  اأوروبيني  م�شتوطنني 

ال�شهيوين  املجتمع  اأ�شبح  لدرجة  الإمبيالية  ورعتُه  تبنّته  عميل  ا�شتعماٌر  وهو  لهم؛ 

ريت�شارد نيد ليبو، ملاذا تتحارب الأمم؟: دوافع احلرب يف املا�صي وامل�صتقبل، �شل�شلة عامل املعرفة )403(،   
34

ترجمة اإيهاب عبد الرحمن علي )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013(، �ش 25، و195.

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 379.  
35

 Hiski Haukkala et al., Trust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and  
36

Psychological Approaches )London and New York: Routledge, 2018(, pp. 2 and 133.

جون جي. مري�شيمر، ملاذا يكذب القادة؟: حقيقة الكذب يف ال�صيا�صة الدولية، �شل�شلة عامل املعرفة )443(،   
37

ترجمة غامن النجار )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2016(، �ش 115.
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 واملفارقة اأّن الغرب مل يجعل من “اإ�رشائيل” 
38

اأكرث جمتمع يتح�ّشل على املعونات املالية؛

لل�ّشامية  فالعداء  ال�رشق،  اإىل  وت�شديرها  اأوروبا  من  باإخراجها  قام  حني  اإل  منه  جزءاً 

اأن  عليهم  لزاماً  كان  اأوروبا  من  كجزء  يُقبلوا  ولكي  اليهود،  جتاه  اأوروبا  يف  ا�شتفحلَ 

 ومن ثّم اّتخذت امل�شاألة اليهودية معنى خمتلفاً ب�شكل حا�شم ل �شيّما 
39

ُيخرجوهم منها؛

بعد اأو�شفيتز Auschwitz، حني طغت �شخ�شية اليهودي على الأفق التف�شريية ملنّظري 

ُيكتب  اأن  الببري  “من   Theodor Adorno اأدورنو  تيودور  وكتب  القارية،  الفل�شفة 

ال�شّعر بعد اأو�شفيتز”، اأ�شبح من البذيء التفل�شف كما هو معتاد لأنّ �شدمة مع�شكرات 

كتابات  حمور  اليهود  فكان  والتكنولوجيا،  والعقالنية  احلداثة  باأوهام  اِلتقت  العتقال 

 Emmanuel Levinas ليفينا�ش  واإيانويل   Jean-Paul Sartre �شارتر  بول  جان 

الكا�شح  الظلم  على  اليهود  ملعاناة  الأخالقية  املقايي�ش  اإ�شقاط  رف�شوا  مّمن  وغريهم 

الديوقراطية وامل�شاواة برَز منّظر   قبل هوؤلء 
40

الفل�شطيني؛ ال�شعب  له  يتعّر�ش   الذي 

منّظر  اأكب  نف�شه  الوقت  يف  كان  الذي   ،Alexis de Tocqueville توكفيل  دو  األك�شي 

�شكان  لنا  يكن  مل  “ما  توكفيل:  دو  يقول  للجزائر؛  الفرن�شي  ال�شتيطان  على  وم�شجّع 

الإفريقي ولن ن�شتقر هناك؛  ال�شاحل  فاإننا �شنبقى خميّمني على  اأوروبيون يف اجلزائر 

اليهودية  امل�شاألة  حتّورت  هكذا   
41

معاً”؛ ي�شريان  واحلرب  ال�شتيطان  جنعل  اأن  ينبغي 

مثل ما يتحّور ال�شتعمار ال�شتيطاين، طّور الثنان ميكانيزمات ت�شمن لهما التعاي�ش 

هذا  جماراة  العربية  ال�شيا�شية  الأنظمة  عن  غاب  ذلك  مقابل  يف  التعقد،  �شديدة  بيئة  يف 

اأّن فل�شطني ظلّت و�شتبقى رمزاً لأحجية واقع العامل العربي ما  التحول على الرغم من 

بعد ال�شتعماري؛ ما ي�شي باأن موجة التطبيع مع الحتالل ال�شهيوين ل تعدو اأن تكون 

حلظةً يف حركيةٍ تاريخية مت�شارعة مل ي�شتوعبها القادة العرب، ويف ذلك يت�شابه “ال�شالم 

 Molotov–Ribbentrop ريبنرتوب   – مولوتوف  اتفاقية  مع  تاله  وما  الإبراهيمي” 

اآثار  لها  كانت  والتي  واأملانيا،  ال�شوفييتي  الحتاد  بني  العتداء  عدم  معاهدة  اأو   ،Pact

عبد الوهاب حممد امل�شريي، الأيديولوجية ال�صهيونية: درا�صة حالة يف علم اجتماع املعرفة، �شل�شلة عامل   
38

املعرفة )60( )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1982(، �ش 124–125.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا )بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية، 2009(، �ش 136.  
39

 Zahi Zalloua, Continental Philosophy and the Palestinian Question: Beyond the Jew and the Greek  
40

)New York: Bloomsbury, 2017(, p. 3.

�شحراوي  اإبراهيم  ترجمة  وال�صتيطان،  الحتالل  فل�صفة  يف  اجلزائر:  عن  ن�صو�س  طوكفيل،  دو  األك�شي   
41

)اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 2008(، �ش 61.
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مدّمرة على العامل، وما زالت تو�شم حلّد اليوم على اأنها �شوء اإدراك من القادة ال�شوفييت 

للموقف الدويل، وباملثل يظهر �شوء الإدراك العربي يف املناحي التالية:

اجليو– جوهر  يكمُن  اجليو–�صيا�صية:  ال�صهيونية  لالأطماع  دعامٌة  التطبيع   .1

بوليتيك ال�شهيوين ال�رشق اأو�شطي؛ يف احلفاظ على مركزية الأيديولوجيا للهيمنة على 

“ال�شالم”،  الرغبة يف حمادثات  باإبداء  الأمن، والتزاُم الحتالل  الأر�ش واملياه وتركيبة 

اإدمان املظلومية، والذي ي�شّور  اأكرث عن موقفه الأ�شويل واملتزمت يف  هو مطيّة للدفاع 

بيئة ظّل  يف  بالديوقراطية  املتم�ّشكة  املحا�رشة  اليهود  دولة  اأنها  على   “اإ�رشائيل” 
مع  زمانياً  الإبراهيمي”  “التفاق  يتوافق  اأن  الالفت  ومن  م�شطربة،  جيو–�شيا�شية 

2003، وهو خمطط يطرح روؤية تنموية وا�شعة  املتبنّى �شنة   ”2020 “اإ�رشائيل  خمطط 

وحتويل  اليهود،  اأعداد  يف  تراكمياً  م�شتمرة  زيادة  اإىل  تهدف  مركزية  وغري  النطاق 

ال�رشق  يف  التغيريات  طبيعة  كانت  اأّياً  لذلك  ديوجرايف؛  جذب  مركز  اإىل  “اإ�رشائيل” 
الأو�شط �شتظّل �شيا�شة امل�شتوطنات ال�شهيونية ثابتة وغري قابلة للتغيري ومبناأى عن 

 
42

اأّي حتّولت �شيا�شية.

2. التطبيع “�صالٌم” ُمَتَعاٍم عن حرب الدميوجرافيا ال�صهيونية: اأعلن املطبّعون 

فتح �شفحة جديدة من التعاون غري امل�رشوط مع الحتالل ال�شهيوين، ومتاَهوا بذلك، 

ب�شكل عجيب، مع مقولة ت�شيبي ليفني �شنة 2013: “اإننا ل ننوي اجلدال يف �شاأن املا�شي، 

اإىل  التماهي  اأجل امل�شتقبل”؛ يحيُل هذا  القرارات من  لكننا نريد اجرتاح احللول و�شنع 

اأن ق�شية الالجئني، على مركزيتها وعدالتها، لن تكون يف حكم املوؤّجل بل هي يف حكم 

750 األف فل�شطيني من  امللغاة، فال جمال لأحقية احلديث عن طرد ال�شهاينة ملا يقارب 

باأريحيٍة  لتخو�ش  لل�شهيونية  الباب  الهدنة  هذه  و�شتف�شح  1948؛  نكبة  عقب  موطنهم 

وقرارات  �شلوكيات  من  عنها  ينجّر  وما  املُهود،  حرب  اأو  الديوجرافيا  معركة  وغلبة 

اأنه  نتنياهو  بنيامني  فيه  راأى  الذي  العازل  اجلدار  بناء  غرار  على  متطرفة؛  عن�رشية 

ي�شاعد يف منع التدّفق الديوجرايف، بل اإن النظرية الديوجرافية ال�شهيونية ل متانع من 

“اإ�رشائيل”، حيث تفرت�ش هذه النظرية وجود رابٍط بني  حت�شني معايري التعليم لعرب 

غازي وليد فالح، “التداعيات الإقليمية ملطلب اإ�رشائيل باعرتاف الفل�شطينيني بها دولة يهودية،” يف جمموعة   
42

واإعادة  ال�صتيطانية  الكولونيالية  الفل�صطيني:  الوطني  امل�رشوع  وم�صتقبل  فل�صطني  ق�صية  موؤلفني، 

ت�صّور م�صتقبل امل�رشوع الوطني )الدوحة، بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2016(، 

ج 2، �ش 209، و211.
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 يتعامى التطبيع عن هذا ال�شالح يف احلرب 
43

م�شتوى التعليم وانخفا�ش معّدل الإجناب؛

ال�شتيطانية كما يتعامى عن حقيقة ف�شل قطاع غزة �شنة 2005 لأ�شباب ديوجرافية، 

الديوجرافية الغلبَة  فاإّن  ال�شتاتيكو،  هذا  ا�شتمرار  ظّل  ويف  اأنه  التقديرات،   وت�شري 

�شنة 2048 �شتكون ب�شكل مريح لليهود، وبالتايل �شي�شبح من املمكن واقعاً ت�شور دولة 

44
واحدة باأغلبية �شكانية يهودية.

الحتالل  ينظُر  فل�صطني:  داخل  للعنف  ودعٌم  بالّت�صظي  اإقراٌر  الّتطبيع   .3

ال�شهيوين اإىل النق�شام الفل�شطيني ال�شيا�شي – اجلغرايف على اأنه منعطف تاريخي مهم 

 
45

واإفقار عدالة ق�شيته دولياً؛ الوطنية  الفل�شطيني وحركته  ال�شعب  اإ�شعاف  �شاأنه  من 

وب�شكل يتجاوز ظاهرة البانتو�شتانات مّت تغليف مواطني غزة وال�شفة الغربية باأغ�شية 

هو  اأ�شبح  الغريب  اجل�شم  اأن  وهي  بامتياز  ا�شتيطانية  مفارقٌة  فن�شاأت  ُجُدر،  خلف 

 وبح�شب درا�شات ما بعد الكولونيالية 
46

الراف�ش اأو املتقبّل، متى �شاء، للج�شم الأ�شيل؛

فاإن النخب احلاكمة تنخرط ب�شكل مبا�رش اأو بالوكالة، بق�شد اأو بدون ق�شد، يف اأعمال 

حالة  يف  وباملثل،  العظمى،  والقوة  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  من  ومدعومة  مدبرة  عنف 

عن خطة   Álvaro de Soto األفارو دي �شوتو  فل�شطني، ك�شف تقرير املبعوث الأممي 

قيام  لإمكانية  جهود  اأي  واإحباط  ع�شكرياً  حما�ش  بحكومة  لالإطاحة  هدفت  اأمريكية 

كان  حما�ش  حكم  �شدّ  ال�شعبي  ال�شتياء  اإثارة  اأن  ذاته  التقرير  وذكر  فتح،  مع  حتالف 

وكما   
47

بالُعنوة، ديوقراطياً  املنتخبة  احلكومة  لإقالة  توافره  من  بّد  ل  م�شبقاً  �رشطاً 

التجاوب  اإليه لول  اآلت  اإىل ما  اأن توؤول  القطاع  الوثائق الأمريكية ما كان لأزمة  اأر�شدت 

منذ الأمريكية  الإدارة  �شغوط  مع  فتح  وحركة  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأبدته   الذي 

املرجع نف�شه، �ش 215، و220.  
43

يو�شف كرباج، “الديوغرافيا وال�رشاعات يف اإ�رشائيل/ فل�شطني: توّقعات للم�شتقبل،” جملة ُعمران للعلوم   
44

الجتماعية والإن�صانية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، املجلد 2، العدد 8، ربيع 2014، 

�ش 41.

ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  عربية،  �صيا�صات  جملة  غزة،”  جتاه  اإ�رشائيل  “�شيا�شة  حمارب،  حممود   
45

ال�شيا�شات، الدوحة، العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 114.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 167.  
46

الفل�شطينية النتخابية  الديقراطية  ف�شل  النافذ:  وال�شتبداد  املنتخبة  “الديقراطية  ال�شو�ش،  عماد   
47 

2006–2007،” جملة �صيا�صات عربية، العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 19.
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48

�شنة 2006، بل وحتّولت هي ذاتها اإىل �رشيك اأ�شا�شي يف “جرية” ح�شار قطاع غزة؛

ل يكفي هنا العتقاد املُبتذل باأن عداء بع�ش الأنظمة العربية املطبّعة حلما�ش هو الّدافع 

انقياد  نف�رّش  كيف  واإل  غزة،  قطاع  على  املُطبق  التواطوؤ  هذا  خلف  يقف  الذي  الّرئي�شي 

حزب العدالة والتنمية املغربي اإىل هذا املاآل املتخاذل؛ ل بّد من اجلزم باأّن هناك �شوء اإدراك 

اآخر، ويتعلّق بامل�شاألة العربية يف حّد ذاتها وللموقف العربي يف النّظام الدويل القائم.

4. التطبيع �صوء اإدراٍك للم�صاألة العربية وللموقفية الدولية: ُينذر الرتاكم الكّمي 

للتطبيع مع الحتالل ال�شهيوين بتحولت جذرية مت�ّش الكيْف يف الق�شية الفل�شطينية، اإْذ 

اإن العرب، ولي�ش الفل�شطينيني وحدهم، هم اأ�شا�ش املعركة �شّد ال�شهيونية ال�شتيطانية 

التو�شعية وغري املنتهية، فال وجود لق�شية فل�شطينية خارج ال�شياق العربي؛ وبا�شتهالك 

دول التطبيع مل�شطلحات “وحدانية التمثيل” و“ا�شتقاللية القرار” واإيعازها ح�رشاً اإىل 

عن  عو�شاً  الق�شية”  لـ“َفل�ْشطنِة  يرّوجون  فهم  )م.ت.ف(  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

ق�شية فل�شطينية �شاملة، ومن ثّم تقلي�ش هذه الفل�شطنة، املقلّ�شة اأ�شالً، اإىل قاطني غزة 

التحرر  حلقات  من  فل�شطني  وُتزال  املقاومة  �شتُعدم  وتدريجياً  غريهم،  دون  وال�شفة 

 هكذا ي�شتح�رش 
49

ويتحول ال�رشاع ال�شامل مع ال�شهيونية اإىل نزاٍع حدودي ُمقت�شب؛

ليكّر�ش  والتقارير  والن�شو�ش  باخلطاب  التالعب  دللية  وحزم،  ق�شوة  وبكل  املُطبّع، 

الأ�شيق،  الأمنية  ال�شيا�شات  اأولويات  ح�شاب  على  الأعم  الفل�شطينية  الق�شية  هام�شية 

عقدة الأحجام القَزَمية والتهديد الإيراين لـ“البحرين والإمارات” وعراقيل تو�شّع املغرب 

يف ال�شحراء الغربية، ويف مقابل ذلك يظهر املطبّع ذاته حْمالً وديعاً حني يتمثّل النك�شار 

تعديل،  اأو  تغيري  دون  حاله  على  عبياً  وتركه  ال�شهيوين  امل�شطلح  جتاه  النف�شي 

م�شطلح “قد�ش الأقدا�ش” مثالً ل ح�رشاً، عك�ش امل�شطلح ال�شهيوين النابع من الإيان 

واإ�شحاق  مو�شيه  اإىل  مو�شى  عبنة  تتّم  املثال  �شبيل  على  قومي؛  انتماٌء  اليهودية  باأن 

الأر�ش فح�شب،   فالتطبيع لي�ش م�شايرًة لال�شتيطان يف ال�شتيالء على 
50

اإىل يت�شحاق،

اأن  املطبّع  ويدرك  واللغة؛  ال�شيكولوجيا  على  قب�شته  لإحكام  له  معيناً  ليكون  يتّد  بل 

اأ�شامة اأبو ار�شيد، “توجهات ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية نحو غزة بعد عام 2007،” جملة �صيا�صات عربية،   
48

العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 140.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 171، و174.  
49

عبد الوهاب امل�شريي، يف اخلطاب وامل�صطلح ال�صهيوين: درا�صة نظرية وتطبيقية )القاهرة: دار ال�رشوق،   
50

2003(، �ش 29.
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اإل منا�شدة لعوامل  الدويل ما هو  الدولية واملجتمع  الزائد على ال�رشعية  العربي  التعويل 

افرتا�شية حلّت حمل العامل احلقيقي: عامل معركة التحرر واملقاومة، وهو توّغٌل يف خْطب 

 ميزاٌن 
51

ودّ الوليات املتحدة وتغليب واقع ميزان القوى الدويل غري املتوازن يف الأ�شل؛

يذوي ويرتنّح منذ عقود حتت وطاأة راهنية الروح الليبالية للقانون الدويل. 

“احلرب هي   Carl von Clausewitz يقول ال�شرتاتيجي كارل فون كالو�شوفيتز 

ا�شتمراٌر لل�شيا�شة بو�شائل اأخرى”؛ ُيدرك الحتالل ال�شهيوين اأن عالقته باملحيط تقوم 

اأ�شا�شاً على العدوان والعداء، وبَفرادِة حلظة تاريخية نادرة منحته موجة التطبيع فر�شة 

موؤاتية لقولبة مقولة كالو�شوفيتز ال�شابقة اإىل “ال�شيا�شة هي ا�شتمراٌر للحرب”؛ غري اأن 

حركية التاريخ تنبئ باأن التطبيع العربي يف عهد دونالد ترامب لي�ش اإل عار�شاً اأو �رشراً 

الثانية بعد  النكبة  اأو   1993 اأو�شلو �شنة  اتّفاق  اأكب بوقْعٍ جَلَل؛ ذلك هو  هام�شياً حلَدثٍ 

نكبة 1948؛ واأن حترّر منظمة التحرير من كَفنها، ورفع احل�شار عن غزة، وو�شع حّد 

لت�رشذم الأطراف الفاعلة، ومن ثّم التفّرغ الواعي ملعركتَْي ال�شتيطان والديوجرافيا لن 

يرّ حتماً اإل مبراجعة نقدية �شاملة لنكبة اأو�شلو.

بدًل عن اخلامتة: نحو ت�شفيٍة اأبدية للّتطبيع:

“التفاق الإبراهيمي” �شليلُ نكبة اأو�شلو؛ تلك اللحظة التي جعلت ال�شهيونية ت�شبق 
بخيوٍط  مقيّدة  اأنها  تبدو  م�شتقبلية  مفاو�شات  كّل  وباتت  بخطوة،  والعرب  فل�شطني 

برمت باإحكام لدرجة اأن اأ�شلوب التفاو�ش الفل�شطيني منذ �شنة 1993 بدا وكاأّنه 
ُ
مت�شابكة اأ

اأن التطبيع ركب   وعلى الرغم من 
52

يتّ�شُم ب�شوء التنظيم والفتقار اإىل خباء حقيقيني؛

موجة ما هو قائم، وا�شتبعد الق�شية الفل�شطينية من كونها اأهم عقبة يف عملية “ال�شالم” 

 
53

ال�رشق اأو�شطي اإىل ت�شويرها على اأنها جمرد اإلهاٍء عن التهديدات احلقيقية املبا�رشة؛

بالرغم من ذلك تبدو هذه الأفكار الّرنانة عن الواقعية وبراجماتية الدولة، والتي ُت�شّخر 

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 175.  
51

اإدوارد �شعيد، “اأو�صلو 2”: �صالم بال اأر�س )القاهرة: دار امل�شتقبل العربي، 1995(، �ش 9.  
52

 Aziz Ur Rehman, ”Causes behind the Abraham Accord and its consequences For the peace process  
53

 in the Middle East,“ The Middle East Journal for Social Sciences (MEIJSS), Malaysia, vol. 2,

no. 4, 2020, p. 73.
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ينفّك  ل  حقيقياً  وماأزقاً  كما�شة،  فّكْي  حبي�شة  تبدو  اإعالم،  وقنوات  اأبحاث  مراكز  لها 

تكون  اأن  الواقعية  تعدو  ل  جهة  فمن  القريب،  املدى  على  املتنا�شقة  غري  اآثاره  تظهر  اأن 

اأو  ترديداً معيباً لأيديولوجية �شائدة يقوم برتديدها وترويجها مثّقفو الطبقة الو�شطى 

“مثقفو الأجهزة الأمنية” الذين ي�شتعني بهم احلّكام العرب غري الديوقراطيني، ل �شيّما 
اأ�شا�ش ال�رشعية الباعثة على ال�شعادة؛  اأولئك احلكام الذين بنوا �رشح منظومتهم على 

يقول اإدوارد �شعيد: “اإّن قبولنا كفل�شطينيني بن�شيحة ا�شرتاتيجيي الأمر الواقع معناه 

 ومن جهة ثانية تنزُع 
54

خ�شارة جولة مفاو�شات الو�شع النهائي حتى قبل دخولها”،

الدول املغالية يف، واملفتتنة بالواقعية اإىل القفز على قاطرة املر�شح الأقوى اأو الفائز الراهن 

زيادة  املُتقاطرون  ويحاول  للخطر،  اأمنهم  اخل�شارة  ُتعّر�ش  ل  حتى  الدويل  النظام  يف 

مكا�شبهم وتقليل خ�شائرهم ول خيار يف ذلك للدول ال�شعيفة، مثل دول التطبيع، �شوى 

“التخمني”، فهي تاأمل اأن انحيازها املبكر لالأقوى واملنت�رش �شيجلُب لها معاملة  اإجادة 

املتقاطر  على  املهيمن  ينقلب  باأن  �شامن  ل  الدولية  الفو�شى  حالة  يف  ولكن  تف�شيلية، 

 متاماً مثل ما تعي�ش الرباط املطبّعة على وقع مطارق الال يقني من اأن تلجاأ اإدارة 
55

لحقاً؛

جو بايدن Joe Biden اأو اإدارةٌ لحقة اإىل اإلغاء اعرتاف ترامب مبغربية ال�شحراء الغربية؛ 

هي عودٌة اإىل فر�شية اأّن التطبيع لي�ش اإل انزواًء يف مع�شكر املذلولني يف العالقات الدولية، 

ال�شيا�شة  اأن  على  والتّعامي  ال�شرتاتيجية،  املداولت  تخّطي  عدم  ثمن  هو  فالإذلل 

“اجتماعية” ولي�شت، ح�رشاً، نتاج لعبة جتري يف  اأنها  اأن ُتدار مبنطق  اخلارجية يجب 

 
56

ناٍد مقفل فواعلُه وحو�ٌش باردة.

الق�شية  اأن  على  متوافق  العربي  العام  الراأي  من   %78 اأن  اإىل  الإح�شائيات  ُت�شري 

الفل�شطينية ق�شية جميع العرب ول تخ�ّش الفل�شطينيني وحدهم، فيما رف�ش 88% من 

 بقدر ما تتهافت البوباجاندا التّطبيعية اأمام 
57

امل�شتجيبني اعرتاف بلدانهم بـ“اإ�رشائيل”؛

“فل�شطني لي�شت ق�شيتي”،  لغة الأرقام وتتك�ّشف على �شوئها عورة و�شم )ها�شتاج( 

بقدر ما ُيحيل ذلك اإىل مع�شلة تلبّ�ٍش اآخر من املُطبع بالواقعية التي تزدري الراأي العام 

اإدوارد �شعيد، “اأو�صلو 2”: �صالم بال اأر�س، �ش 10.  
54

جاك دونللي، “الواقعية،” �ش 60.  
55

برتران بديع، زمن املذلولني: باثولوجيا العالقات الدولية، �ش 249.  
56

“املوؤ�رش العربي 2020/2019: يف نقاط،” برنامج قيا�ش الراأي العام العربي، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة   
57

ال�شيا�شات، الدوحة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، �ش 53، و55. 
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واأن  ال�شرتاتيجية  الروؤى  عن  بعيدة  وا�شتعجالية  وحلظية  اآنيّة  مطالبه  اأن  اأ�شا�ش  على 

الدول؛  جتاه  زجرية  �شيا�شات  اأّي  ممار�شة  مقدورها  يف  ولي�ش  وعاجزة  وهمية  قوته 

املتحدة  الوليات  يف  اأّي  مهدها،  يف  و�شذوذاً  ُغربة  تعي�ش  الأفكار  هذه  اأن  هنا  املفارقة 

الأمريكية، وكما يقّر بذلك اأ�شاطنُي الواقعية الذين ي�شتكون من هيمنة التقاليد الجتماعية 

ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية واأن الروؤ�شاء الأمريكيني يتميزون بكراهية �شديدة  على 

العربي، ب�شفاقٍة نادرة، على  القرار   فيما ُي�رّش �شانع 
58

القوة، للتفكري بطريقة توازن 

ا�شتح�شار الواقعية يف �شكلها املتطّرف للبيئة العربية املتمايزة؛ ما يعني باأن نكران الدول 

العربية لثِقل الراأي العام ما هو اإل متثٌّل وحم�ّشلة للعي�ش داخل متاهة ودوامة ال�رشعية 

وامل�رشوعية يف الداخل، والتبعية والإذلل يف اخلارج.

الإذلل  وربيبتُها  العوملة  فاإن  غزة،  قطاع  �شّجان  هو  ال�شهيوين  الحتالل  كان  اإذا 

هما �شّجايَنْ دول التطبيع، فالعوملة نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن ويعمل على 

فالبديُل  انتهت  اأو  ال�شيا�شة  واإذا غابت  ال�شيا�شة،  العوملة هي نهاية  التفتيت والت�شتيت، 

مكانتهم  حتديد  اإىل  ال�شاعني  باإخفاقات  يرتبط  الذي  الإذلل  اأو   
59

الفو�شى هو  احلتمي 

حتت وطاأة عوامل الال م�شاواة والنتقا�ش والو�ْشم، واإىل اأن يكون متاحاً لدول التطبيع 

اليقينية  غري  املُقاطرة  من  وتتخلّ�ش  اجتماعية،  خارجية  �شيا�شة  لبناء  العزم  تعقد  اأن 

واملحفوفة باملخاطر، واأن ُتدرك باأن النظام الو�شتفايل، الذي مل يخرجوا بعد من عباءته، 

اأن  اإىل  العوملة،  مع  تلقائياً  التكيف  له  تتيح  ل  بدرجة  وح�رشياً  ووظيفياً  مهيكالً  كان 

يدركوا ذلك يتوّجب على الطرف الأ�شعف اأن يعي اأنه بقدر ما يتاأمل ففي مقدوره اأي�شاً 

اإن�شاين نبيل، املقاومة هي الأ�شل وما   فاملقاومة �شّد املحتل فعل 
60

اأن يت�شبّب بالأذى؛

دونها هو ال�شتثناء؛ اإن امل�شتعِمر م�شوؤول وجمبول عن ا�شتدامة النقائ�ش القت�شادية 

وتعميق القيود ال�شيا�شية، وما اإن ي�شتفيق امل�شت�شعف من �شدمته �شيوجد حتماً جواً 

من التعاطف الرهيب، املقاومة ل تقاوم واأعمال العنف �شت�شبح مّبرة اأخالقياً، يف النهاية 

جون جي. مري�شيمر، ماأ�صاة �صيا�صة القوى العظمى، ترجمة م�شطفى حممد قا�شم )الريا�ش: جامعة امللك   
58

�شعود، 2012(، �ش 10، و29.

 – الأخالق  اإىل  العودة   – احل�صارات  �رشاع   – العوملة  املعا�رش:  الفكر  يف  ق�صايا  اجلابري،  عابد  حممد   
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�ش 147، و150.
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درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

�شيكت�شف امل�شتعَمُر وعيه الذي يقوده اإىل الهروب من ماأزق ال�ّشجن، و�شيدرك اأن هذا 

العامل ال�شيّق املزروع باأنواع املنع ل يكن ا�شتبداله اإل ب�شنوف �شتّى من العنف املطلق، 

للتاريخ  �شانعاً  ي�شبح  باأن  للم�شتعَمر  ي�شمح  الجتماعية”  للحقائق  “اأ�شتاٌذ  فالعنف 

امل�شتعَمر  واأّن  للموت  ُعر�شة  اأي�شاً  اأنه هو  امل�شتعِمر  له فح�شب؛ �شيُدرك  ُمتلّقياً  ولي�ش 

الناب�ش مثله  اأن حياته واأنفا�شه وقلبه  الفل�شطيني  قادٌر بدوره على العنف، �شيكت�شف 

ويفتح  القائم،  ال�شتيطاين  ال�شتعماري  الو�شع  حتماً  �شيُنهي  العنف  امل�شتوِطن؛  مثل 

اإن   
61

كائناٌت حرة؛ اإىل بع�شهما بو�شفهما  الطرفان  فيها  يتعّرف  اإن�شانية  لنزعٍة  املجال 

ا�شتعماري  الفل�شطينية، وهي رّد ما بعد  الق�شية  لعدالة  اأولوية ق�شوى  املقاومة  اإحياء 

عقالين وطبيعي على اأوهام التطبيع الو�شتفالية، ولكن يجب اأن يّر ذلك وجوباً بعْقلنٍة 

لنكبة اأو�شلو يف �شكل توافق وا�شتيعاٍب �شيا�شي �شامل.

 ،2 البليدة  جامعة  املدونة،  جملة  الفانونية،”  للفل�شفة  وال�شيا�شية  والثقافية  املعرفية  “الأبعاد  كمال،  بوناب   
61

اجلزائر، املجلد 7، العدد 1، 2020، �ش 463، و464.
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التطبيع مع االحتالل ال�سهيوين ودورُه يف اإذكاء عقيدة اال�ستعمار اال�ستيطاين

Abstract

Normalization with the Zionist Occupation and Its Role in Reviving 

the Settler Colonial Ideology

This research paper investigates the endeavor of the Zionist settler 

colonialism to develop an independent discourse and practice that are 

capable of ousting the established colonial traditions. It assumes that 

the rhetoric and decision of normalization with the occupying state 

reflects the shift of Arab foreign policies and their falling into the trap 

of misperception, which in turn creates uncertainty that would impose 

dependence on the international system. Furthermore, this paper argues 

that the resistance and the rejection of normalization is a way to build 

social foreign policies, in which the determinants of identity, status and 

honour are addressed; instead of what is prevalent in the official Arab 

discourse, where international politics are approached through realism 

while taking into consideration relative gains and narrow national 

interests; a process that would lead to some sort of dependence and 

humiliation. 

Keywords: 

Settler Colonialism Normalization Misperception

Foreign Policy Structuralism Realism

Social Construct Discourse Analysis Resistance
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