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التطبيع مع الحتالل الإ�صرائيلي واأثره على

حقوق الفل�صطينيني وفقًا للقانون الدويل

درا�صة حتليلية و�صفية

1
اإميان �صمعان �صعيد عطا اهلل

ملخ�س:

التطبيع  يرتبه  الذي  القانوين  الأثر  حول  �شامل  بيان  تقدمي  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

الآليات  على  والوقوف  دولياً،  امل�رشوعة  الفل�شطينيني  حقوق  على  الإ�رشائيلي  العربي 

العملية والقانونية لإحياء الق�شية الفل�شطينية. 

�شتقوم  حيث  التحليلي؛  الو�شفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق 

باآخر،  اأو  ب�شكل  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  مت�ّش  التي  التطبيع  اتفاقية  بنود  بتحليل 

بالإ�شافة جلمع املعلومات من م�شادرها، وعب املقابالت ال�شخ�شية مع ذوي اخلبة 

والخت�شا�ش؛ وقد مّت تق�شيم الدرا�شة اإىل مبحثني وخامتة، يتناول املبحث الأول الإطار 

اآثار  يف  فيبحث  الثاين  املبحث  اأما  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع  العربي  للتطبيع  القانوين 

التطبيع املرتتبة على حقوق الفل�شطينيني واآليات تفاديها.

ويف اخلتام تو�شلت الباحثة اإىل عدة نتائج اأهمها؛ اأنه يرتتب على التطبيع اآثار قانونية 

يف ثالثة اجتاهات؛ الأول على الحتالل الإ�رشائيلي، باأن ي�شبح ذا �شيادة معرتف بها واأن 

يخرج من �شفة العداوة لدى الدول املطبّعة، وكاأنها اأعطت احلق لالحتالل بارتكاب املزيد 

من اجلرائم بحق الفل�شطينيني؛ والثاين على العرب، فلم تُعد فل�شطني ق�شيتهم الأوىل! 

كما يُ�شكّل التطبيع خمالفة �رشيحة لقرارات جامعة الدول العربية؛ التطبيع يدمر الثقافة 

الفل�شطينيني،  على  والثالث  باأكملها،  العربية  للمنطقة  الإ�شالمية  احل�شارية  والهوية 

لإنهاء  الداعي  والدويل  والفل�شطيني،  والإ�شالمي،  العربي،  املوقف  التطبيع  ي�شعف  اإذ 

نيل  من  الفل�شطيني  ال�شعب  فر�ش  تقوي�ش  يف  ي�شهم  فالتطبيع  الإ�رشائيلي،  الحتالل 

اإميان �صمعان �صعيد عطا اهلل: حا�شلة على �شهادة املاج�شتري يف القانون العام من اجلامعة الإ�شالمية بغزة.   
1

كتبت العديد من الأبحاث واملقالت املتعلقة بال�شاأن القانوين والت�رشيع الفل�شطيني.
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حقوقه؛ ل �شيّما حّق تقرير م�شريه، واإقامة الدولة الفل�شطينية على حدود �شنة 1967، 

وفقدانه للدعم العربي لق�شيته العادلة، وبالتايل تكري�ش الحتالل ومتاديه يف ممار�شاته 

الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

كما واأو�شت الباحثة بجملة من التو�شيات اأهمها: 

توعية اجلماهري العربية بخطورة التطبيع وف�شح املطبّعني.  .1

اقت�شادياً،  الحتالل  ملقاطعة  الداعية  واحلقوقية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  جهود  توحيد   .2

وملحا�شبته، وف�شح انتهاكاته حلقوق الإن�شان والقانون الدويل الإن�شاين يف الأرا�شي 

الفل�شطينية.

مطالبة البملانات العربية ب�شّن قوانني جُتّرم التطبيع وحتا�شب املطبّعني.  .3

مع  البلد  هذا  تطبيع  قرار  يف  للطعن  مطبّع؛  بلد  كل  داخل  الق�شائية  املطالبات  تفعيل   .4

“اإ�رشائيل”، كما حدث يف املغرب.

كلمات مفتاحية:

الحتالل الإ�رشائيلي القانون الدويل التطبيع العربي - الإ�رشائيلي
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مقدمة:

مع  وا�شع  تعاون  اتفاقيات  لتوقيع  العربية  الدول  من  العديد  موؤخراً  ت�شارعت 

خمالفة  يف  والبحرين،  الإمارات  اأولها  كان  بالتطبيع،  عرف  فيما  الإ�رشائيلي  الحتالل 

�رشيحة لقرارات جامعة الدول العربية؛ الداعية اإىل عدم ال�شلح مع الحتالل اإل بعد حلٍّ 

جتاوز  ويف  لل�شالم”!  العربية  و“املبادرة  الدولتني  حلّ  اأ�شا�ش  على  للفل�شطينيني  عادل 

الذي  الأمر  الحتالل؛  لويالت  يتعر�شون  زالوا  ما  الذين  الفل�شطينيني  حلقوق  �شافر 

يدفع الحتالل لرتكاب مزيد من اجلرائم وانتهاكات بحق الفل�شطينيني يف غزة وال�شفة 

الغربية مبا فيها القد�ش عب تو�شيع ال�شتيطان وال�شم.

يف هذا البحث �شت�شلط الباحثة ال�شوء على التطبيع العربي مع الحتالل الإ�رشائيلي، 

الحتالل مع  العربي  للتطبيع  القانوين  الإطار  يتناول  الأول  مبحثني،  خالل  من   وذلك 

واآليات  الفل�شطينيني  حقوق  على  املرتتبة  التطبيع  اآثار  يف  يبحث  والثاين  الإ�رشائيلي، 

تفاديها.

اأهمية البحث:

الق�شية  على  التطبيع  تاأثري  وخطورة  مو�شوعاته  اأهمية  من  البحث  اأهمية  تكمن 

الفل�شطينية؛ وتتمثل يف: 

قائماً  زال  ما  احتالل  مع  تطبيع  اتفاقيات  لإبرام  القانونية  الطبيعة  على  الوقوف   .1

ويار�ش جرائم وانتهاكات بحق الفل�شطينيني وممتلكاتهم؛ يف خرق وا�شح لقواعد 

القانون الدويل الإن�شاين. 

املواثيق  من  للعديد  الحتالل  مع  التطبيع  جراء  ووا�شحة؛  �شارخة  خمالفة  وجود   .2

والقرارات العربية والدولية، وبالتايل توؤثر �شلباً على حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

م�صكلة البحث:

تتمثل م�شكلة البحث يف ا�شتي�شاح الطبيعة القانونية للتطبيع، ومعرفة الأثر املرتتب 

قانونية  م�رشوعية  هناك  هل  الرئي�شي؛  الت�شاوؤل  عب  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  على 

الدويل  للقانون  انتهاكات  ويار�ش  قائماً  زال  ما  احتالل  مع  تطبيع  اتفاقيات  لإبرام 

الإن�شاين يف الأرا�شي الفل�شطينية، وما هو اأثر التطبيع على حقوق الفل�شطينيني؟ 
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اأ�صئلة البحث:

ويتفرع عن هذا الت�شاوؤل الأ�شئلة الفرعية التالية:

ما هي الطبيعة القانونية للتطبيع؟  .1

هل لتفاق ديبلوما�شي احلق باإلغاء قرارات عربية ودولية �شابقة ُتِقّر بحقوق لل�شعب   .2

الفل�شطيني؟

ما هي طبيعة العالقة بني اتفاقيات التطبيع وخطة “�شفقة القرن”؟  .3

ما هي اأخطر بنود اتفاقيات التطبيع على الق�شية الفل�شطينية؟  .4

الدويل  القانون  الو�شائل، وفق  التطبيع على حّق مقاومة الحتالل ب�شتى  اأثر  ما هو   .5

الإن�شاين؟

ما هي الآليات القانونية والعملية لإحياء الق�شية الفل�شطينية دولياً وعربياً؟  .6

فر�صيات البحث:

توافقاً مع م�شكلة البحث فاإن الباحثة تنطلق من اأربع فر�شيات وهي:

ي�شكل التطبيع خمالفة وا�شحة للقرارات العربية والدولية الداعية لعدم اإقامة عالقات   .1

ديبلوما�شية مع الحتالل اإل بعد اإيجاد حلٍّ عادل للفل�شطينيني.

للق�شية  النهائي  ملفاو�شات احلل  اأ�شا�شاً جديداً  التطبيع مع الحتالل  اتفاقيات  ُتعّد   .2

الفل�شطينية؛ وهي �شقف تفاو�شي �شمن “�شفقة القرن”.

ت�شارع الدول العربية وقبولها توقيع اتفاقيات التطبيع مع الحتالل واإقامة عالقات   .3

ال�شعب  حلقوق  الدويل  التاأييد  برتاجع  كبري  ب�شكل  �شي�شهم  معه  ديبلوما�شية 

اإ�شقاط  للعرب وبالتايل  الفل�شطيني؛ ل �شيّما حّق مقاومة الحتالل الذي بات حليفاً 

الق�شية الفل�شطينية.

ق�شية  اإىل  عربية  ق�شية  من  فل�شطني  ق�شية  �شيحّول  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع   .4

ولي�شوا  الفل�شطينيني  على  عبئاً  العرب  اأ�شبح  فقد  وحدهم،  بالفل�شطينيني  خا�شة 

حلفاء داعمني لهم، وبالتايل �شيتفرد الحتالل الإ�رشائيلي بالفل�شطينيني، و�شتزداد 

جرائمه �شّد الفل�شطينيني دون م�شاءلة اأو حما�شبة. 
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هدف البحث:

ت�شعى الباحثة من خالل بحثها اإىل حتقيق الأهداف التالية:

التعرف على مدى م�رشوعية اتفاقيات التطبيع مع الحتالل.  .1

تبيان خطورة الأثر املرتتب على حقوق ال�شعب الفل�شطيني، وبالتايل ح�شد الطاقات   .2
العربية ملجابهة التطبيع، واحلدِّ من اآثاره، وف�شح جرائم الحتالل.

التعرف اإىل الآليات العملية والقانونية لإحياء ق�شية فل�شطني دولياً وعربياً.   .3

منهج البحث:

�شيتم ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي؛ اإذ اإنه يركز على و�شف املو�شوع و�شفاً 

دقيقاً ويعب عنه كماً ونوعاً؛ حيث �شتقوم الباحثة بتحليل بنود اتفاقية التطبيع التي مت�ّش 

بحقوق ال�شعب الفل�شطيني ب�شكل اأو باآخر، بالإ�شافة جلمع املعلومات وعب املقابالت 

ال�شخ�شية مع ذوي اخلبة والخت�شا�ش. 

نطاق وحدود البحث:

الرئي�ش  ترامب  دونالد  فيه  اأعلن  الذي  التاريخ   ،2020/1/27 من  الزماين:  النطاق   .1
الأمريكي عن “�شفقة القرن”، وتبعه ت�شارع الدول العربية واأولها الإمارات لالإعالن 

عن اإقامة عالقات ديبلوما�شية مع الحتالل مبا ي�شمى التطبيع يف 2020/8/13. 

النطاق املكاين: نظراً لأن اتفاقيات التطبيع تعقد مع الطرف الإ�رشائيلي والعرب؛ فاإن   .2
النطاق املكاين هو منطقة ال�رشق الأو�شط.

اتفاقيات  التعرف على مدى م�رشوعية  اإىل  البحث  اقت�رش هذا  النطاق املو�صوعي:   .3
ومدى  الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق  على  اأثرها  ملعرفة  بنودها  وحتليل  التطبيع، 

خمالفته لقرارات دولية وعربية داعمة للق�شية الفل�شطينية.

هيكلية البحث:

املبحث الأول: الإطار القانوين للتطبيع العربي مع الحتالل الإ�رشائيلي:

املطلب الأول: ماهية التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.

املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لتفاق التطبيع العربي الإ�رشائيلي.

املطلب الثالث: اأبرز قرارات جامعة الدول العربية املناه�شة للتطبيع.
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املبحث الثاين: اآثار التطبيع املرتتبة على حقوق الفل�صطينيني واآليات تفاديها:

املطلب الأول: اأهم حقوق ال�شعب الفل�شطيني وفق القانون الدويل.

املطلب الثاين: الآثار القانونية للتطبيع، املرتتبة على حقوق الفل�شطينيني.

املطلب الثالث: الآليات العملية والقانونية لإحياء الق�شية الفل�شطينية. 

الدرا�صات ال�صابقة:

ر�شائل  واأخرى  وتقارير،  حتليلية  درا�شات  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  تق�شيم  مّت  لقد 

ماج�شتري، وذلك على النحو التايل:

1. ر�صائل املاج�صتري: 

درا�شة ماج�شتري للباحث �شعيد يقني داود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة درا�شة 

حالة التطبيع العربي – الإ�رشائيلي،” جامعة بريزيت، فل�شطني، 2002.

هدف الدرا�شة اأنها حتاول اأن تقف عند حدود مفهوم التطبيع يف اإطاره العام، وجتارب 

ممار�شته لدى الدول التي خا�شت حروباً بينها وانتهت بتطبيع عالقاتها من جديد، ثم 

درا�شة ظاهرة التطبيع يف اإطارها الإقليمي خ�شو�شاً بني دولة مل تكن نا�شئة وموجودة 

العربية  والأطراف  “اإ�رشائيل”  بني  اأي  بها،  ومعرتف  بالفعل  قائمة  كانت  ودولً  اأ�شالً 

املختلفة.

تو�شلت الدرا�شة اإىل عدة نتائج من اأهمها؛ اأنه ُي�شّكل الو�شول بالعرب نحو عالقات 

واقت�شادي،  ثقايف،  منظور  من  ا�شرتاتيجياً  هدفاً  الغرب؛  عند  “اإ�رشائيل”  مع  طبيعية 

و�شيا�شي، على اعتبار اأن حليفتهم ال�شرتاتيجية ووجههم احل�شاري يف ال�رشق يجب 

اأن حتيا ب�شالم واأمن، ملا لهذا الوجود الإ�رشائيلي الآمن واملندمج يف �شوق اإقليمية وا�شعة 

وبيئة ثقافية خمتلفة؛ من نفع ثقايف واقت�شادي و�شيا�شي يحّقق للغرب نفوذاً اأيديولوجياً 

واقت�شادياً، ونفوذاً �شيا�شياً مهيمناً.

2. الدرا�صات التحليلية والتقارير ذات ال�صلة مبو�صوع البحث:

اأ. ح�شن براري، درا�شة حتليلية “اتفاق اأبراهام: عالقة اإ�رشائيل والإمارات الوطيدة 

واأثرها على الأردن،” موؤ�ش�شة فريدري�ش اإيبت، عّمان، اأيلول/ �شبتمب 2020.
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الطريقة  النقطة الأوىل يف  اأ�شا�شية؛ تغو�ش  الدرا�شة ثالث نقاط  تناولت حماور هذه 

للتهديدات املحدقة  الإمارات  النور، يف �شوء تبدل نظرة  ال�شفقة  اأب�رشت بها هذه  التي 

بها، وتبحث النقطة الثانية يف انعكا�شات هذه ال�شفقة على م�شالح الأردن الوطنية، فيما 

لهذا  ال�شتجابة  له  يكن  وكيف  الأردن،  اأمام  املتاحة  اخليارات  الأخري  الق�شم  يتناول 

التطور اجلديد يف �شوء النهيار الوا�شح لت�شامن العرب مع الفل�شطينيني.

واأهم ما تو�شل اإليه الباحث يف هذه الدرا�شة:

التو�شع  من  مزيد  اإىل  بل  �شلمية،  ت�شوية  اإىل  بفاحتة  لي�ش  اأبراهام”  “اتفاق  اأن   •
الإ�رشائيلي على ح�شاب كل من الفل�شطينيني والأردنيني.

• ياأتي التفاق بغر�ش عزل الفل�شطينيني واإ�شعافهم، من اأجل اإرغامهم على ت�شوية 
ال�رشاع بال�رشوط التي ت�شعها “اإ�رشائيل”.

ب. حممود جرابعة، “اتفاق التطبيع الإماراتي/ البحريني مع اإ�رشائيل وتداعياته على 

الفل�شطينيني،” مركز اجلزيرة للدرا�شات، قطر، 2020.

الق�شية  على  التفاق  تاأثريات  اأن  هي  الورقة؛  عليها  ركزت  التي  النقاط  اأهم 

رئي�شية  تداعيات  ثالثة  وتر�شد  وعميقة،  وا�شعة  الأغلب  على  �شتكون  الفل�شطينية 

ما  الثقة  اأزمة  تفاقم  اأولً؛  القادمة،  الفرتة  خالل  الفل�شطيني  الواقع  على  �شتهيمن 

الفل�شطيني، الرئي�ش  خلالفة  ال�رشاع  احتدام  ثانياً؛  وقيادتهم،  الفل�شطينيني   بني 

حممود عبا�ش )اأبو مازن(، واأخرياً؛ فّك الرتباط ما بني النظام الر�شمي العربي والق�شية 

الفل�شطينية.

الإمارتية  التطبيع  اتفاقية  �شت�شهم  اأنه  الورقة،  هذه  يف  الباحث  اإليه  تو�شل  واأهم 

والبحرينية مع “اإ�رشائيل” يف مزيد من العزل للق�شية الفل�شطينية عن حميطها العربي. 

ال�شعبي،  الزخم  ل�شتعادة  التوحد  الفل�شطينيون عزمهم على  اأعلن  للرد،  م�شعاهم  ويف 

لكنهم من الناحية الواقعية يفتقرون للتما�شك الداخلي ويحتاجون لثقة اجلمهور والذي 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  واإ�شالح  الوطنية،  الوحدة  ا�شتعادة  عب  يكون  اأن  يكن 

)م.ت.ف(، وجتديد القيادة بوا�شطة النتخابات. 

وحدة  موقف،  تقدير  ودوافعه،”  مظاهره،  اإ�رشائيل:  مع  العربي  “التطبيع  ج. 

الدرا�شات ال�شيا�شية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، قطر، 2020.
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ملخ�ش ما جاء به التقدير؛ اأن الدول العربية ول �شيّما دول اخلليج العربي، ولأ�شباب 

داخلية وخارجية خمتلفة، تتجه اإىل تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”، وذلك قبل التو�شل 

“اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  اأن  الأنظمة  هذه  وتعتقد  الفل�شطينية.  للق�شية  عادل  حلٍّ  اإىل 

ي�شاعدها يف حماية اأمنها، وتقريبها من وا�شنطن، بغ�ّش النظر عن موقف الفل�شطينيني 

باأغلبية  يرف�ش  زال  ما  العربي  العام  الراأي  اأن  علماً  التطبيع،  هذا  من  �شعوبها  وموقف 

كبرية العرتاف بـ“اإ�رشائيل”.

الحتالل  مع  للتطبيع  القانونية  امل�رشوعية  عدم  حول  القانونية  اللجنة  تقرير  د. 

اجلل�شة  اخلام�شة،  العادية  غري  الدورة  الفل�شطيني،  الت�رشيعي  املجل�ش  ال�شهيوين، 

ال�شاعة عند   ،2020/10/14 وغزة،  اهلل  رام  وال�شبعون،  اخلام�ش  الجتماع   الأوىل، 

11:00 �شباحاً. 

اأن التطبيع يثّل خيانة لدماء الفل�شطينيني والعرب، ومن  اأهم ما خل�ش له التقرير؛ 

الناحية القانونية ي�شكل التطبيع خمالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون 

التطبيع  �شّد  املتعاقبة  العربية  القمم  وقرارات  العربي،  البملانات  واحتاد  الإ�شالمي، 

ومبادئها، كما ويعّد خمالفة �رشيحة لد�شاتري الدول العربية والتي ثبتت على مواقفها، 

الكيان  مع  التطبيع  مواجهة  يف  اللحظة  حتى  �شارية  تزال  ما  التي  القوانني  واأ�شدرت 

ال�شهيوين املحتل.

اأهم التو�شيات فهي دعوة برملانات الدول العربية والإ�شالمية برف�ش التوقيع،  اأما 

لها  التابعة  الأنظمة  حكومات  بني  املوقعة  والتطبيع  “ال�شالم”  اتفاقيات  اإقرار  ورف�ش 

والكيان ال�شهيوين؛ وعدم امل�شادقة عليها كون ذلك يثل الإرادة ال�شعبية يف بلدانهم. 

تطور وال�شت�شارات،  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  واملعلومات،  الأر�شيف  ق�شم   هـ. 

-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع 

للدرا�شات  الزيتونة  مركز  بريوت:   .27 معلومات  ملف  �شل�شلة   ،2020/10/26

وال�شت�شارات، 2020.

تطور  على  ال�شوء  �شلطت  التي  واملقالت  والتقارير  الأخبار  اأهم  امللف  هذا  يعر�ش 

اإعداد  على  الإ�رشاف  توىل  وقد  الفل�شطينية  الق�شية  على  وتداعياته  التطبيع  هذا  م�شار 

هذا امللف د. حم�شن حممد �شالح، بينما توىل اأ. با�شم القا�شم عملية اإعداد الن�ش واإدارة 

التحرير.
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واأهم ما تو�شل هذا امللف اإليه؛ اأن ما يجري من توقيع اتفاقات تطبيعية يف العلن بني 

الواقعة  العربية  ال�شودان  دولة  وان�شمام  والبحرين  الإمارات  اخلليجية،  البلدان  بع�ش 

ما  اإذا  �شيوؤدي  خطري،  جيو-�شيا�شي  حتّول  ال�شهيوين  والكيان  الإفريقية،  القارة  يف 

ا�شتمر اإىل اإعادة �شياغة التحالفات التي �شادت يف املنطقة حتى �شنوات قريبة، ول �شّك 

اأن الق�شية الفل�شطينية �شتدفع ثمناً باهظاً ب�شبب هذه الهرولة غري املح�شوبة، ف�شتدرك 

الأنظمة املطبّعة لحقاً اأن ما كانت ت�شعى اإليه اإنا هو �رشاب، فالتطور والزدهار ل ياأتي 

من طريق تل اأبيب.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:

هذا البحث يتفق مع الدرا�شات ال�شابقة يف كونه ا�شتكمالً لها يف العديد من املو�شوعات 

الأدبية التي تناولتها، ولكنه ي�شيف ما اإذا كان هناك اآثار قانونية ترتتب من التطبيع على 

حقوق ال�شعب الفل�شطيني؛ كحق العودة وتقرير م�شريه و�شبل تفادي هذه الآثار.

 املبحث الأول: الإطار القانوين للتطبيع العربي مع الحتالل

        الإ�شرائيلي:

مّت توقيع اتفاَقني اإماراتي وبحريني للتطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي يف 2020/9/15، 

اإعالن  تت�شمن  ن�شو�ش؛  ثالثة  التوقيع  من  �شاعات  بعد  الأبي�ش  البيت  اأ�شدر  فقد 

بني  الثنائية  التطبيع  واتفاقية  واملنامة،  ظبي  واأبو  اأبيب  تل  بني  اأبراهام”  “اتفاقيات 
الإمارات والحتالل الإ�رشائيلي، ويتاألف من اأربع �شفحات وملحق من ثالث �شفحات 

ون�شخة من اتفاقية البحرين مع الحتالل الإ�رشائيلي. 

�شتو�شح الباحثة يف هذا املبحث ماهية هذا التطبيع، وذلك من خالل املطالب التالية:

املطلب الأول: ماهية التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.   •

املطلب الثاين: الطبيعة القانونية لتفاقيات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.  •

املطلب الثالث: اأبرز قرارات جامعة الدول العربية املناه�شة للتطبيع.  •
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املطلب الأول: ماهية التطبيع العربي مع الحتالل الإ�رشائيلي: 

يف هذا املطلب �شتبني الباحثة ماهية التطبيع، وي�شمل التعريف اللغوي وال�شطالحي، 

واأ�شكال التطبيع، واأهدافه، واأ�شباب رف�شه وذلك كالتايل:

الفرع الأول: التعريف اللغوي وال�شطالحي للتطبيع.   •

الفرع الثاين: اأ�شكال التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.  •

الفرع الثالث: اأهداف التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.  •

الفرع الرابع: اأ�شباب رف�ش التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.  •

الحتالل مع  للتطبيع  وال�صطالحي  اللغوي  التعريف  الأول:   الفرع 

      الإ�رشائيلي:

�شتتناول الباحثة ب�شيء من التف�شيل مفهوم التطبيع من خالل التايل:

اأولً: التعريف اللغوي للتطبيع:

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

عليها  ُجبِل  التي  ال�شجية  هو  الطبع  ال�شحاح  خمتار  ويف  عليه،  املتعارف  اأو  املعتاد  اأو 

الإن�شان، ول توجد مادة تطبيع يف املعاجم العربية لأنها حمدثة، فاملعنى احلايل ماأخوذ من 

 ترجمة هذه الكلمة عن لفظة اإجنليزية متّ تداولها اأخرياً، خ�شو�شاً يف اتفاقية كامب ديفيد

Camp David Accords، ولكن يكن ت�شور املعنى من كلمة التطبيع من حيث املبداأ اأنه 
 
2
“هو العودة بالأ�شياء اإىل �شابق عهدها وطبيعتها”.

ثانياً: تعريف التطبيع ا�صطالحاً: 

اأفعال  اأو  احلكومات(،  م�شتوى  )على  �شيا�شات  ممار�شة  باأنه:  التطبيع  ُيعرَّف 

اأو الإ�رشائيليني على  )على م�شتوى الأفراد واجلماعات(، للتعامل مع اإ�رشائيل 

الإ�رشائيلية  العربي، وجتاهل ممار�شات احلكومة  الوطن  اأنهم جزء طبيعي يف 

اإن�شاء  اإىل  “التطبيع”  وي�شعى  الفل�شطينيني.  وت�رشيد  اإبادة  يف  والإ�رشائيليني 

عالقات مع اإ�رشائيل، وجتاوز اجلرائم الإ�رشائيلية بحق الفل�شطينيني من غري 

 
3

حتميلهم م�شوؤولية تلك اجلرائم.

من�شور  كتاب   ،1 �ش  د.ت(،  د.ن،  )د.م:  حميماً  �صديقاً  اللدود  العدو  اأي�صبح  التطبيع..  الراجحي،  عادل   
2

للموؤلف على موقع مكتبة نور، انظر: https://www.noor-book.com )اطلع عليه يف 2021/3/3( 

انظر:   ،2017/6/8 اجلزيرة.نت،  موقع  ال�شهيوين،  العدو  مع  العربي  التطبيع  اأخطار  الها�شمي،  القدو�ش  عبد   
3

https://www.aljazeera.net/blogs )اطلع عليه يف 2021/2/4(

https://www.noor-book.com
https://www.aljazeera.net/blogs/201
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العالقات  عودة  يعني  فـ“التطبيع”  الدولية،  العالقات  وعامل  الديبلوما�شية  ويف 

يف  ذلك  قبل  كانتا  دولتني  بني  وغريها  والثقافية،  والتجارية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية، 

4
حالة حرب اأو عداء اأو انقطاع للعالقات بينهما، اأو مل تتمتعا باأّي عالقة كانت.

التطبيع بعد؛  الفقهاء قد عّرف  اأحد من  فاإنه ل يوجد  للتطبيع  القانوين  التعريف  اأما 

ولكّن هذا امل�شطلح قد ا�شتخدم كغطاء، كي تقوم الدول بالتطبيع مع دولة احتالل اأفعالها 

جمرمة لدى املجموعة العربية التي تنتمي اإليها؛ فجاء يف �شياق خمتلف؛ حيث اإن الو�شع 

الطبيعي اأن “اإ�رشائيل” ُتعّد دولة احتالل، والو�شع غري الطبيعي اأن ُتعقد اتفاقيات مع 

5
دولة احتالل! فكان “التطبيع” نتيجة لأن الو�شع مل يكن طبيعياً من قبل.

ومما �شبق فاإن الباحثة ُتعّرف التطبيع اأنه اإقامة عالقات ديبلوما�شية بكافة املجالت 

ال�شيا�شية، والجتماعية، والقت�شادية، والثقافية، بني دولتني فاأكرث اإحداها غري مرّحب 

وجودها  و�رشعنة  دجمها  بهدف  الأخرى؛  الدولة  ل�شعوب  اجلمعي  الوجدان  لدى  بها 

واإذابة كل الت�شورات ال�شلبية جتاهها.

الفرع الثاين: اأ�صكال التطبيع:

وتعني اأ�شكال التطبيع تلك الن�شاطات التي تهدف اإىل التعاون يف جمالت احلياة، منها 

العلمية، والفنية، و املهنية، والأكاديية، والع�شكرية، الثقايف، وتهدف اإىل اإزالة احلواجز 

 
6
بني العرب واملحتلني.

حيث  اأبراهام”،  “اتفاق  بنود  يف  جاء  ما  خالل  من  الأ�شكال  هذه  الباحثة  �شتتناول 

 منها؛ قد و�ّشح اأن الركيزة الأ�شا�شية لعالقة 
7
تالحظ الباحثة اأن التفاقية يف البند الرابع

ال�رشق  يف  وال�شتقرار  “ال�شالم”  جمالت  يف  والتعاون،  والتن�شيق  التفاهم  هي  البلدين 

انظر:   ،2013/4/19 بريوت،  الأخبار،  �شحيفة  موقع  مفاهيميّة،  ورقة  التطبيع:  الب�شتاين، مقاومة  ه�شام   
4

https://al-akhbar.com )اطلع عليه يف 2021/2/4(
غزة   - الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�ش  لدى  قانوين  م�شاعد  م�شطفى،  اأبو  حممد  الباحثة مع  اأجرتها  مقابلة   

5

وحما�رش جامعي، مبقر املجل�ش الت�رشيعي غزة، 2020/12/30.

مقابلة اأجرتها الباحثة مع عبد القادر جرادة، اأ�شتاذ القانون الدويل اجلنائي امل�شارك باجلامعة الإ�شالمية، غزة،   
6

 .2020/12/20

ت�شري الباحثة اإىل الن�ش يف املبحث الثاين.  
7

https://al-akhbar.com/Op
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 من التفاقية، املجالت 
8
الأو�شط ككل، ولأجل حتقيق هذه الركيزة فقد حدد البند اخلام�ش

9
التي يكن للطرفني اأن يبما اتفاقات ثنائية لتحقيقها، وهي كالتايل:

املوؤمترات  خالل  من  واملبا�رش،  احلي  الثقايف  والتفاعل  التبادل  هو  ثقايف:  تطبيع   .1
الذي  وبالكيان  الإ�رشائيلي  بالطرف  القبول  يعني،  مما  والأدبية،  الثقافية  واملحافل 

يثّله.

وت�شويق  العربية،  الأ�شواق  اإىل  الإ�رشائيلي  الحتالل  دخول  هو  اقت�شادي:  تطبيع   .2
منتجاته باأ�شماء �رشكات وهمية.

تطبيع اإعالمي: يكون من خالل بّث مقابالت مع اأ�شخا�ش من الحتالل الإ�رشائيلي   .3
“اإ�رشائيل”؛  اإىل  اخلريطة  على  فل�شطني  ا�شم  تغيري  اإىل  اإ�شافة  عربية،  قنوات  على 

وذلك من اأجل جعل فل�شطني ا�شماً من�شياً.

�رشكات  مع  العربية  البلدان  يف  الأعمال  ورجال  التجار  تعامل  هو  جتاري:  تطبيع   .4
خالل  من  اأو  البلدان،  تلك  اإىل  ال�رشكات  هذه  منتجات  اإدخال  اأجل  من  اإ�رشائيلية؛ 

ال�شتثمارات يف القطاعات الإنتاجية كا�شتخراج النفط والغاز.

تطبيع ديني/ �شياحي: يكون من خالل تنظيم املكاتب ال�شياحية العربية لرحالت اإىل   .5
القد�ش؛ بذريعة زيارة الأماكن املقد�شة واحلج الديني.

وازنة  عربية  ثقافية  اأو  فنية  �شخ�شيات  زيارة  خالل  من  ذلك  يتج�شد  فني:  تطبيع   .6
لفل�شطني املحتلة؛ من اأجل امل�شاركة يف احتفالت اأو منا�شبات الحتالل.

ديبلوما�شية  ممثليات  اأو  �شفارات  فتح  خالل  من  يكون  ديبلوما�شي:  تطبيع   .7
لـ“اإ�رشائيل” يف البلدان املطبّع معها؛ وذلك لتقوية العالقات فيما بينهما.

تطبيع ع�شكري: هو تعاون بني “اإ�رشائيل” والبلدان العربية؛ عب اإن�شاء “اإ�رشائيل”   .8
ملع�شكرات تدريب وا�شتقبال ال�شباط يف اجليو�ش العربية من اأجل تدريبهم، واإجراء 

�شفقات بيع اأ�شلحة بني هذه الدول.

خمتلف  يف  م�شاركة  اإ�رشائيلية  لفرق  الدول  ا�شت�شافة  عب  يكون  ريا�شي:  تطبيع   .9
املجالت الريا�شية على اأرا�شيها اأو متويل هذه الفرق.

ت�شري الباحثة اإىل الن�ش يف املبحث الثاين.  
8

 ،)BDS( عليها  العقوبات  وفر�ش  منها  ال�شتثمارات  و�شحب  اإ�رشائيل  مقاطعة  حركة  موقع  التطبيع،  اأ�شكال   
9

2020/11/4، انظر: https://bdsmovement.net )اطلع عليه يف 2021/2/2(

https://bdsmovement.net/
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تطبيع جوي: يكون عب تنظيم رحالت جوية بني الدولة املطبّعة و“اإ�رشائيل”.  .10

“اإ�رشائيل”  بني  وال�شتخباراتية  الأمنية  املعلومات  تبادل  ي�شمل  اأمني:  تطبيع   .11
10

والدول العربية.

الفرع الثالث: اأهداف التطبيع:

�شتتناول الباحثة اأهداف التطبيع من وجهة نظر اأطراف التفاقية كالتايل:

اأولً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر الدول العربية املطّبعة:

تعتقد الأنظمة املطبعة اأن التطبيع مع “اإ�رشائيل” ي�شاعدها يف حماية اأمنها، وتقريبها 

من وا�شنطن، بغ�ّش النظر عن موقف الفل�شطينيني وموقف �شعوبها منه، علماً اأن الراأي 

العام العربي ما زال يرف�ش باأغلبية كبرية العرتاف بـ“اإ�رشائيل”. وقد توطدت عالقات 

بع�ش الدول مع “اإ�رشائيل” اإىل درجة التحالف قبل اإقامة عالقات ديبلوما�شية؛ ما يجعل 

11
م�شطلح التطبيع قا�رشاً عن الو�شف.

ثانياً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر الإ�رشائيليني:

هناك عدة اأهداف ومطامع اإ�رشائيلية يكن اأن جتنيها من التطبيع مع العرب تتلخ�ش 

بالتايل:

اخلليجية  والنفطية  الطبيعية  الرثوات  ا�شتغالل  عب  اقت�شادية:  ومطامع  اأهداف   .1
على  الإ�رشائيليون  �شيحر�ش  كورونا،  جائحة  اأزمة  تنتهي  وعندما   

12
ل�شاحلها،

ثروة  اأهم  فاإن  كذلك   
13

اخلليج. يف  الت�شوق  ومراكز  وال�شواطئ  ال�شحاري  ا�شتك�شاف 

النفي�شي،  اهلل  عبد  الدكتور  و�شح  وكما  اأوًل؛  اخلليجي،  النفط  هو  اقت�شادي  ومطمع 

خفية  اأ�شباباً  هناك  اأن  عاماً،  ع�رشين  قبل  اجلزيرة  قناة  عب  حدود  بال  برنامج  خالل 

ال�شهيوين”  “الكيان  مع  التطبيع  اأ�شكال  كل  وغزة:  ببريوت  دويل  فل�شطني، لقاء  اإىل  للعودة  الدولية  احلملة   
10

خيانة، موقع وكالة الأنا�شول، 2019/3/5، انظر: https://www.aa.com.tr )اطلع عليه يف 2021/2/3(

التطبيع العربي مع اإ�رشائيل.. مظاهره ودوافعه، موقع �شحيفة العربي اجلديد، لندن، 2020/6/21، انظر:   
11

https://www.alaraby.co.uk، نقالً عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات. )اطلع عليه يف 2021/2/2(

الأهداف الإ�رشائيلية من التطبيع مع العامل العربي..!، موقع الوفاق اأون لين، 2020/10/26، انظر:  
12

https://al-vefagh.ir/News/294549.html?catid=20&titl )اطلع عليه يف 2021/2/4(  

اخلطوة  اأهمية  تو�شح  اأ�شباب  خم�شة  والبحرين:  الإمارات  مع  اإ�رشائيل  عالقات  تطبيع  بوين،  جريمي   
13

https://www.bbc.com )اطلع  2020/9/15، انظر:  الإذاعة البيطانية )بي بي �شي(،  التاريخية، موقع هيئة 

عليه يف 2021/2/4(

https://www.aa.com.tr/
https://www.alaraby.co.uk
https://al-vefagh.ir/News/294549.html?catid=20&titl
https://www.bbc.com
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لـ“اإ�رشائيل” من التطبيع، فالنفط اخلليجي هو قريب من “اإ�رشائيل”، ورخي�ش، وحالياً 

احل�شول  عليهم  �شي�شهل  التطبيع  يتّم  فعندما  اخلارج،  من  النفط  ال�شهاينة  ي�شتورد 

نط  ذات  �شوق  هي  اخلليجية  ال�شوق  اإن  ثانياً؛  الأ�شعار،  باأرخ�ش  اخلليج  نفط  على 

ا�شتهالكي مت�شارع، رمبا قد ت�شتهدف “اإ�رشائيل” حتويل ال�شوق اإىل حمطة “ترانزيت” 

لب�شائعها واإعادة ت�شديرها كما يجري يف دبي، وثالثاً؛ توطني الفل�شطينيني يف ال�شحراء 

 
14

اخلليجية.

والعاملية؛  الإقليمية  التغريات  “اإ�رشائيل”  ا�شتغلت  �شيا�شية:  ومطامع  اأهداف   .2

�شمي  ما  ولحقاً  والفل�شطينيني،  والأردن  م�رش  مع  “ال�شالم”  اتفاقات  بعد  خ�شو�شاً 

ثماراً  حت�شد  كي  الإيراين،  واخلطر  بائدة،  عربية  اأنظمة  وانهيار  العربي”،  بـ“الربيع 

 
15

ديبلوما�شية و�شيا�شية وحتقق اأهدافاً ا�شرتاتيجية، على �شكل اتفاقات تطبيع ر�شمية،

فالهدف الأ�شا�شي هو �شطب الق�شية الفل�شطينية وت�شفيتها، وقب حّق العودة، ومنع 

لالأرا�شي  الحتالل  وتكري�ش   1967 �شنة  حدود  يف  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام 

“املبادرة  الفل�شطينية واإ�شعاف ال�شلطة الفل�شطينية، عدا عن ت�شوية الق�شية بعيداً عن 

16
العربية لل�شالم”.

 
17

3. اأهداف جيو–�شيا�شية.

4. اأهداف خمابراتية: يت�شح ذلك للباحثة من خالل البند رقم 4 من “اتفاق اأبراهام”؛ 

حيث �شتعرج الباحثة عليه عند ذكر الآثار يف املبحث الثاين.

ثالثاً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر اأمريكا الراعية لالتفاق:

ميزان  تنظيم  لإعادة  ا�شرتاتيجي  ت�شور  تنفيذ  يف  م�شلحة  لديها  ترامب  اإدارة  اإن 

يف  نفوذها  ولتقوية  اإيران  ملجابهة  �شني  لتحالف  وت�شعى  الأو�شط،  ال�رشق  يف  القوى 

 ،2020/4/29 يوتيوب،  موقع  من�شور،  اأحمد  قناة  انظر:   ،2000/4/12 حدود،”  “بال  برنامج  اجلزيرة،  قناة   
14

انظر: https://www.youtube.com )اطلع عليه يف 2021/2/4(

2020/10/26. )اطلع عليه يف  اأون لين،  الأهداف الإ�رشائيلية من التطبيع مع العامل العربي..!، موقع الوفاق   
15

)2021/2/3

املرجع نف�شه.  
16

املرجع نف�شه.  
17

https://www.youtube.com
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الإ�رشائيلي  ال�رشاع  حلل  جديد  خمطط  تقدمي  اإىل  وتهدف  كما  ورو�شيا،  ال�شني  مقابل 

18
الفل�شطيني، مع حترير الدول العربية من اللتزامات التقليدية للق�شية الفل�شطينية.

املكونات  اأهم  ُي�شّكل  اأ�شبح  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  اإن  باجتاه؛  القول  ويبقى 

ال�شرتاتيجية الأمريكية جتاه املنطقة، انطالقاً من اأنه �شيحقق اأبرز مكون لال�شرتاتيجية 

العامل  بني  تعاونية  روابط  وتد�شني  والعداء،  ال�رشاع  اإفرازات  اإزالة  وهي  الأمريكية؛ 

19
العربي و“اإ�رشائيل” تنهي احتمال ن�شوب احلروب.

الفرع الرابع: اأ�صباب رف�س التطبيع:

حتتل  دولة  فهي  وفل�شطينية،  عربية  لأرا�ٍش  احتالٍل  دولة  تعّد  “اإ�رشائيل”  اإن   .1
ال�شفة  يف  املناطق  وبع�ش  اجلولن،  وه�شبة  لبنان،  وجنوب  كفل�شطني،  عربية   ٍ اأرا�ش

الدول  بع�ش  تقيم  لكي  ح�شا�شية  هناك  جعل  الحتالل  هذا  الأردن؛  مت�شّ  التي  الغربية 

العربية اتفاقيات، حيث كانت مبجرد حدوث هذا الحتالل واإىل عهد قريب متم�شكة بحق 

الالجئني الفل�شطينيني بالعودة وحّق كافة الدول العربية با�شتعادة اأرا�شيها. وقد اتخذت 

مواقف منذ اإن�شاء جامعة الدول العربية؛ ت�شتنكر التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي قبل 

اإ�رشائيلي  لحتالل  تخ�شع  زالت  ما  ففل�شطني  الفل�شطينية،  للق�شية  حلٍّ  اإىل  التو�شل 

الرابعة  اتفاقية جنيف  الدويل الإن�شاين، وخ�شو�شاً  القانون  اأحكام  جمرم، وعليه؛ فاإنّ 

احلرب،  زمن  يف  املدنيني  حماية  ب�شاأن   1949 ل�شنة   Fourth Geneva Convention
 لذلك راأت 

20
تنطبق على الأرا�شي الفل�شطينية، والقانون الدويل الإن�شاين ب�شورة عامة،

منظمة العفو الدولية Amnesty International اأنه ل يكن لأي اتفاق ديبلوما�شي اأن 

تهدف  عملية  اأي  ت�شمل  اأن  ويجب  حمتلة،  كقوة  لـ“اإ�رشائيل”  القانونية  الواجبات  يغرّي 

الإ�رشائيلية غري  امل�شتوطنات  كاإزالة  “اإ�رشائيل”/ فل�شطني؛  “�شالم” عادل ودائم يف  اإىل 

2020/10/2، انظر:  موقع احلدث،  اإبراهيم” ما هي اأهداف الإمارات وترامب واإ�رشائيل؟،  “اتفاق  حممد بدر،   
18

https://www.alhadath.ps/article )اطلع عليه يف 2021/2/4(

ر�شالة  الإ�رشائيلي،”   – العربي  التطبيع  حالة  درا�شة  واملمار�شة:  املفهوم  بني  “التطبيع  داوود،  يقني  �شعيد   
19

ماج�شتري، جامعة بريزيت، كلية الدرا�شات العليا، برنامج الدرا�شات العربية املعا�رشة، فل�شطني، �ش 99.

تقرير اللجنة القانونية حول عدم امل�رشوعية القانونية للتطبيع مع الحتالل ال�شهيوين، املجل�ش الت�رشيعي   
20

وغزة،  اهلل  رام  وال�شبعون،  اخلام�ش  الجتماع  الأوىل،  اجلل�شة  اخلام�شة،  العادية  غري  الدورة  الفل�شطيني، 

دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق  اأي�شاً:  وانظر  2020/10/14؛ 

 https://www.nad.ps انظر:   ،2020/8/16 فل�شطني،  دولة  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون 

)اطلع عليه يف 2020/11/23(

https://www.alhadath.ps/article
https://www.nad.ps
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القانونية، وكما يجب اأن ت�شمل الت�شوية ال�شلمية وو�شع حّد لالنتهاكات املمنهجة حلقوق 

21
الإن�شان، وحتقيق العدالة، والتعوي�ش ل�شحايا اجلرائم مبوجب القانون الدويل.

2. ممار�شات “اإ�رشائيل” الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني من حروب، وقتل، وعدم 

احرتام حلق الطفل وحق املراأة، واحلقوق التي ن�ّشت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، ل 

�شيّما اتفاقية جنيف الرابعة لالأ�شخا�ش الذين يرزحون حتت الحتالل “حماية املدنيني”، 

واتفاقيات حقوق الإن�شان، والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، والعهود الدولية اخلا�شة 

دولة  و“اإ�رشائيل”  والثقافية؛  والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

موقعة على هذه العهود لكنها ل حترتم بنودها، وهذا ال�شبب اأدعى لرف�ش بع�ش الدول 

احلرة للتطبيع. 

3. عدم احرتام “اإ�رشائيل” للقرارات ال�شادرة عن الأمم املتحدة؛ ل �شيّما قرار 194 
22

“عودة الالجئني وتعوي�شهم”، وحق تقرير امل�شري.

كباحثة  اأنني  اإل  القانوين  اجلانب  يتناول  البحث  اأن  من  فبالرغم  �رشعي،  �شبب   .4

العلماء؛  بع�ش  فتاوى  على  بالقليل  ولو  اأعرج  واأن  بّد  ل  الأوىل  بالدرجة  م�شلِمة 

املحتل فل�شطني  لأر�ش  الغا�شب  الكيان  مع  العالقة  اإن  تقول  موريتانية  فتوى   فمنها 

لبيت املقد�ش واأكنافه حرام ول جتوز بحال، وذلك لأن “حقيقة هذا التطبيع هو م�شاندة 

وتدمري، وقتل  ح�شار  من  به  يقومون  ما  كافة  على  الغا�شبني  لل�شهاينة  كامل   ودعم 

23
ول يّت اإىل ال�شلح ب�شلة...”.

الحتالل مع  التطبيع  لتفاقات  القانونية  الطبيعة  الثاين:   املطلب 

         الإ�رشائيلي: 

يف هذا املطلب �شتبني الباحثة دللة ت�شمية التفاق الر�شمي الثالثي بـ“اتفاق اأبراهام”، 

التطبيع وبني اتفاقات  اإذا كان هناك فرق بني اتفاق  القانوين له، وتو�شح ما  والتكييف 

“ال�شالم” العربية الإ�رشائيلية ال�شابقة، ككامب ديفيد ووادي عربة واأو�شلو، ثم ختاماً، 

.2020/9/12 اجلديد،  العربي  اإ�رشائيل،  مع  العالقات  تطبيع  البحرين  بقرار  نددت  واملنظمات  الدول  هذه   
21 

)اطلع عليه يف 2020/11/23(

مقابلة اأجرتها الباحثة مع حممد اأبو م�شطفى، 2020/12/30.  
22

يف  عليه  )اطلع   http://elalem.info انظر:   ،2021/2/1 العلم،  موقع  التطبيع،  حترمي  يف  موريتانية  فتوى   
23

)2021/3/3

http://elalem.info
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تو�شح فيما اإذا كان هناك عالقة قانونية بني “اتفاق اأبراهام” و“�شفقة القرن”، وذلك 

عب الفروع التالية:

الفرع الأول: دللت ت�شمية اتفاقيات التطبيع الثالثي بـ“اتفاق اأبراهام”.

الفرع الثاين: التكييف القانوين لـ“اتفاق اأبراهام” وفق القانون الدويل.

الإ�رشائيلي  العربي  “ال�شالم”  واتفاقات  التطبيع  اتفاقيات  بني  الفرق  الثالث:  الفرع 

ال�شابقة.

الفرع الرابع: العالقة القانونية بني اتفاق التطبيع و“�شفقة القرن”.

الفرع الأول: دللت ت�صمية اتفاقيات التطبيع الثالثي بـ“اتفاق اأبراهام”:

اإن املق�شود من كلمة اأبراهام هو �شيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم اأبو الأنبياء، واأن اأمريكا، 

اجلهة الراعية لالتفاق، تبنت الت�شمية الدينية له؛ لتدلل على مدى انغما�ش اإدارة ترامب 

بالعقلية الأيديولوجية التي �شكلت اخللفية الأ�شا�شية لعنا�رش خطتها امل�شماة بـ“�شفقة 

القرن”، وتكري�ش البعد الديني على البعد ال�شيا�شي واحللول القائمة على القانون الدويل 

بل  ال�رشاع  لإنهاء  متوازناً  حالً  التفاقيات  هذه  ت�شكل  مل  حيث  الدولية،  وال�رشعية 

توؤججه؛ ل �شيّما اأن ا�شتخدام الرواية والعقلية الدينية يف ال�رشاع لن ت�شهم يف حلّه ولن 

تقود اإىل �شالم بني اأن�شار الديانات الثالث، بل على العك�ش �شتفاقم ال�رشاع و�شتحوله 

24
اإىل حرب بني الأديان.

الفرع الثاين: التكييف القانوين لـ“اتفاق اأبراهام” وفق القانون الدويل:

يعدّ “اتفاق اأبراهام” وفق القانون الدويل اإجراًء �شحيحاً، فهو عبارة عن اتفاق مكتوب 

مّت بني اأكرث من دولتني تنتميان لالأ�رشة الدولية ويهدف اإىل اإحداث نتائج قانونية؛ وهو 

 Vienna اإليه اتفاقية فيينا  اأ�شارت  ينطبق على م�شطلح املعاهدة باملفهوم الوا�شع الذي 

)Convention on the Law of Treaties )VCLT ل�شنة 1969؛ املعاهدة هي “كل اتفاق 

 
25

يعقد بني اأع�شاء الأ�رشة الدولية ويهدف اإىل اإحداث نتائج قانونية معينة”.

منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون  دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق   
24

التحرير الفل�شطينية، دولة فل�شطني، 2020/8/16.  )اطلع عليه يف 2020/11/23(

قانون فيينا ل�شنة 1969 املادة رقم 3.  
25
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اأن الكلمة  لكن عند النظر ملا مّت التوقيع عليه حتت ما ي�شمى باتفاقات التطبيع؛ جند 

اأبيب واأبو ظبي واملنامة؛ فهل  اأبراهام” بني تل  “اتفاق  الأمر هي  امل�شتخدمة لتو�شيف 

لتحديد  ن�شل  وحتى  التفاق،  اأو  التفاقية  عن  املعاهدة  تختلف  الدويل  القانون  وفق 

الطبيعة القانونية ملا مّت توقيعه؛ فاإن الباحثة �شتعرج ب�شيء من التف�شيل على الفرق بني 

كٍلّ من املعاهدة والتفاقية والتفاق من خالل ال�شطور التالية.

بينهما  التفرقة  وت�شعب  مرتادفان  هما   convention والتفاقية  املعاهدة  تعبريا  اإن 

 International Court of الدولية  العدل  حمكمة  نظام  من   38 فاملادة  الأحيان،  اأكرث  يف 

)Justice )ICJ مثالً؛ تتحدث عن التفاقيات الدولية وت�شتعمل هذا التعبري ككلمة مرادفة 

تعبري  وتف�شيل  ا�شتعمال  على  يوؤكد  البع�ش  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  معاهدة،  لكلمة 

التفاقية على املعاهدة يف حالت ثالث، الأوىل؛ حينما يكون اأحد الأطراف منظمة دولية، 

حيث اإن املعاهدات تفر�ش تدخل رئي�ش الدول، ولي�ش للمنظمات رئي�ش مماثل، وعلى ذلك 

فاإن املعاهدات التي تعدّها هيئة الأمم املتحدة اأو فروعها ُتدعى اتفاقيات، واحلالة الثانية؛ 

عند احلديث عن التفاقيات اجلماعية املت�شمنة قواعد قانونية دولية؛ كاتفاقيات لهاي 

واتفاقيات  الدولية،  املنازعات  وت�شوية  احلرب  قانون  حول   Hague Conventions
جنيف حول املوا�شيع املختلفة “قانون املعاهدات وقانون البحار...”؛ اأما احلالة الثالثة؛ 

 
26

فهي عند احلديث عن التفاقيات يف احلقل القت�شادي كالتفاقيات اجلمركية.

“اتفاق  على  تنطبق  ل  الذكر،  ال�شابقة  الثالثة،  احلالت  من  اأياً  اأن  الباحثة  وتالحظ 

اتفاق  هو  ول  منظمة،  اأطرافها  اأحد  اأو  دولية  منظمات  بني  اتفاقاً  لي�ش  فهو  اأبراهام”؛ 

وهو  اتفاقية  اعتباره  فيمكن  القت�شادية،  ومنها  املجالت  متعدد  اتفاق  ولكنه  جماعي، 

كذلك �شمي.

فالتفاق باملعنى اللغوي يعني اجتماع وجهات النظر والتفاهم حول نقطة اأو م�شاألة 

معينة، ويعنى باللغة القانونية الت�رشف الذي يتخذه طرفان، اأو اأكرث، بر�شاهما بهدف 

اإحداث نتائج قانونية بينهما وهذا الت�رشف له اأ�شكال واأغرا�ش خمتلفة فهو قد يكون بني 

دول، اأو بني دولة ومنظمة دولية، اأو بني منظمات دولية، اأو بني دولة وفرد، اأو بني اأفراد، 

وقد يكون اتفاقاً اإقليمياً اأو جتارياً اأو �شناعياً اأو ثقافياً، وقد يعقد بالطريقة التي تعقد بها 

 
27

املعاهدة اأو اأ�شكال خا�شة اأخرى.

حممد املجذوب، القانون الدويل العام )بريوت: الدار اجلامعية للطباعة والن�رش، 1994(، �ش 327.  
26

املرجع نف�شه، �ش 327–328.  
27
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العادية  التفاقات  بينما  الدولة،  رئي�ش  بتدخل  تعقد  املعاهدات  اأن  �شبق  مما  نالحظ 

بال�شكل املخت�رش تعقد دون تدخل الرئي�ش، بل عادة بوا�شطة وزراء اخلارجية اأو رجال 

ال�شلك الديبلوما�شي، وهذا ما متّ بالفعل يف مرا�شيم توقيع “اتفاق اأبراهام”.

كلتاهما  اأن  طاملا  بينها  فيما  واتفاقات  عالقات  اإقامة  من  الدول  ينع  ما  يوجد  فال 

والبحرين  الإمارات  تقيم  اأن  قانوناً  ينع  ما  هناك  ولي�ش  الدولية،  الأ�رشة  من  عن�رشاً 

وغريها من الدول املطبّعة عالقات مع “اإ�رشائيل”؛ التي تعّد يف املجتمع الدويل كدولة هي 

الدول  جتاه  عدا  ما  الدولية،  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  بكل  وممثلة  بها  ومعرتف  موجودة 

28
التي ل تقر اأو ل تعرتف بها.

فمن ناحية القانون الدويل تعّد “دولة اإ�رشائيل” معرتف بها لدى املجتمع الدويل. ففي 

General Assembly of the United 1947/11/29 اأ�شدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
اإىل دولتني عربية ويهودية، وقد  181 بتق�شيم فل�شطني  Nations قرارها امل�شوؤوم رقم 
حاز القرار اأغلبية الثلثني ب�شغط اأمريكي ودعم رو�شي قوي، بالرغم من اأن هذا القرار 

غري ملزم وخمالف لالأ�شا�ش الذي قامت عليه الأمم املتحدة من حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

 اإل اأن “اإ�رشائيل” ح�شلت على ت�شويت دويل 
29

يف احلرية وتقرير م�شريهم باأنف�شهم،

والدول  الفل�شطينيني  اعرتاف  عدم  من  بالرغم   1948 �شنة  اإ�رشائيل”  “دولة  باإقامة 

ال�شادر   A/RES/273)III( رقم  العامة  اجلمعية  قرار  يف  جاء  حيث  بوجودها؛  العربية 

يف 1949/5/11 على وجه اخل�شو�ش اأنه اأخذاً بعني العتبار بيان “دولة اإ�رشائيل” ب�شاأن 

 ،Charter of the United Nations قبولها اللتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم املتحدة

وتعهدها بتنفيذ هذه اللتزامات منذ اأن ت�شبح ع�شواً يف هيئة الأمم املتحدة، وبناًء على 

والتف�شريات  للبيانات  ونظراً   ،1948/12/11 ويف   1947/11/29 يف  ال�شادَرين  القرارين 

القرارين  تنفيذ  ب�شدد  ال�شيا�شية  اللجنة  يف  “اإ�رشائيل”  حكومة  مندوب  قدمها  التي 

الأمم  ع�شوية  يف  “اإ�رشائيل”  قبول  العامة  اجلمعية  قررت  ذلك  �شوء  ويف  املذكورين، 

املتحدة، حيث تبنت اجلمعية هذا القرار يف جل�شتها العامة رقم 207، بـ 27 �شوتاً مقابل 

30
12 وامتناع 9، ولكن مع ذلك مل تفعل احلكومة الإ�رشائيلية �شيئاً لتنفيذ هذا القرار.

مقابلة اأجرتها الباحثة مع حممد اأبو م�شطفى، 2020/12/30.  
28

مركز  )بريوت:  املعا�رشة  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�صطينية:  الق�صية  �شالح،  حممد  حم�شن   
29

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2012(، �ش 59–60. 

جملة امليالد، القد�ش، فل�شطني،  1948م بخ�شو�ش ق�شية الالجئني،”  194 لعام  “اأهمية القرار  حنا عي�شى،   
30

العدد 21، ت�رشين الأول/ اأكتوبر، 1997، �ش 49. 
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اأي دولة من دول املجتمع الدويل واأخرى �شواء كان اقت�شادياً  فاأي اتفاق يوّقع بني 

اتفاق  وهو  ينعه  ما  يوجد  ل  ع�شكرياً؛  اأم  جتارياً  اأم  ثقافياً  اأم  اجتماعياً  اأم  �شيا�شياً  اأم 

اإذا كان غري م�رشوع ويخالف  اإل  اإىل اأي غطاء  �شحيح وفق القانون الدويل، ول يحتاج 

معيار  على  بناًء  اتفاق  اأي  اإقامة  متنع  التي  هي  الدول  ود�شاتري  املتحدة،  الأمم  مبادئ 

خمالفته للنظام والآداب العامة يف الدولة اأم ل. فما توقعه الدول بني بع�شها البع�ش هو 

اأمر  فهو  الدويل  القانون  ووفق  د�شاتريها،  مع  يختلف  ل  كان  واإذا  بينهم،  داخلي  �شاأن 

م�رشوع.

العربي “ال�صالم”  واتفاقات  التطبيع  اتفاقيات  بني  الفرق  الثالث:   الفرع 

      الإ�رشائيلي ال�صابقة:

يجب التفريق بني اتفاقات التطبيع وبني اتفاقيات اإطار “ال�شالم” يف ال�رشق الأو�شط؛ 

اأطرافها،  �شياق حروب بني  فالأخرية متت يف  واأو�شلو ووادي عربة،  مثل كامب ديفيد 

القتال، فهناك حاجة لإبرامها، ففي م�رش مثالً جند  فقد جاءت لتحدد احلدود وتوقف 

ال�شعب امل�رشي اإىل اليوم غري متقبل للوجود الإ�رشائيلي على م�رش، ولكن هناك اتفاقية 

“�شالم” وجيو�ش حتر�شها، فقد فر�شت اأمراً واقعاً موجوداً بني دولتني، وهذه الدول بعد 
توقيعها هذه التفاقات مل يحدث بينها الرتحيب والنفتاح التجاري والقت�شادي وغريه 

ا�شرتاتيجّي  اإىل كونه حتالف  اأنه ييل  البع�ش  الذي يعّده  اأو   
31

اأبراهام”، “اتفاق  كما يف 

 اأكرث منه اتفاق تطبيع، فهو على عك�ش اتفاقات “ال�شالم” ال�شابقة التي وقعتها م�رش يف

�شنة 1978 والأردن يف �شنة 1994 لت�شوية نتائج احلروب ال�شابقة مع “اإ�رشائيل”، فقد 

جاءت �شياقاته لتعك�ش التحالفات ال�شرتاتيجية والع�شكرية التي تت�شكل يف املنطقة، فكل 

من الإمارات والبحرين ل متلكان حدوداً م�شرتكة مع “اإ�رشائيل”، ومل تخو�شا حروباً 

مع املجالت  متعددة  عالقات  الدولتان  عقدت  متاماً،  العك�ش  على  بل  معها،   مبا�رشة 

32
تل اأبيب، منذ اأكرث من عقد من الزمان.

مقابلة اأجرتها الباحثة مع حممد اأبو م�شطفى، 2020/12/30.  
31

الفل�شطينيني، موقع مركز  اإ�رشائيل وتداعياته على  حممود جرابعة، اتفاق التطبيع الإماراتي/ البحريني مع   
32

اجلزيرة للدرا�شات، 2020/9/20، انظر: studies.aljazeera.net )اطلع عليه يف 2020/2/5(

http://studies.aljazeera.net/
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الفرع الرابع: العالقة القانونية بني اتفاق التطبيع و“�صفقة القرن”: 

اإقليمي  حتالف  بناء  اإىل  والهادف  الع�رش  �شفقة  يف  الإقليمي  البعد  تطبيق  “اإن 
ح�شاب  على  الواقع  يف  هو  “اإ�رشائيل”  وبني  اخلليج  دول  �شيّما  ل  العربية  الدول  بني 

 
33

الإرهاب”، وخطر  اإيران  كخطر  وهمية  اأخطار  ملواجهة  ولي�ش  الفل�شطينية،  احلقوق 

 ول يكن ف�شل اتفاق التطبيع العربي - الإ�رشائيلي عن اخلطة الأمريكية لت�شوية النزاع

اأولويات  اإىل عك�ش  الأمريكية ت�شعى �شمن خطتها  الإ�رشائيلي، فالإدارة   – الفل�شطيني 

“ال�شالم” وعزل الفل�شطينيني عن حميطهم العربي، وهذا يعني اأن “ال�شالم” يكن اأن 
تقدمت  كلما  اأنه  الأمريكية  الإدارة  تعتقد  وكما  العربية،  الدول  مع  التطبيع  بعد  يتحقق 

وهو  العربي؛  حميطهم  عن  الفل�شطينيني  عزل  زاد  الإ�رشائيلية   - العربية  العالقات 

تهمي�ش  اإىل  �شيوؤدي  مما  وقبولها،  الأمريكية  اخلطة  بنود  مع  التماهي  اإىل  �شيدفعهم  ما 

بنود  خالل  من  للباحثة  ويت�شح   
34

العربية، الدول  اأجندة  �شمن  الفل�شطينية  الق�شية 

اأمريكا يف ال�رشق الأو�شط، وهذا ما �شتذكره يف  التطبيع بخطة  اأبراهام”؛ عالقة  “اتفاق 
املبحث الثاين. 

املطلب الثالث: اأبرز قرارات جامعة الدول العربية املناه�صة للتطبيع:

اأن  مبداأ  من  ينطلق  كان  “اإ�رشائيل”؛  مع  التطبيع  برف�ش  الأول  العربي  القرار 

 1967 “اإ�رشائيل” عدو لالأمة العربية وحمتل لأر�شها، وهذا القرار مل يظهر بعد حرب 
قمة  وقرارات  واجلولن،  و�شيناء  غزة  وقطاع  الغربية  لل�شفة  “اإ�رشائيل”  واحتالل 

حيث  لذلك،  �شابق  بل  “اإ�رشائيل”،  مع  مفاو�شات  ول  اعرتاف  ول  �شلح  ل  اخلرطوم 

“اإ�رشائيل”، وقد مّت  1950 يدعو ملقاطعة  العربية �شنة  الدول  اتخذته جامعة  لقرار  يعود 

 ،1979 “اإ�رشائيل” �شنة  “�شالم” مع  اتفاقية  القرار عملياً عندما وقّعت م�رش  ك�رش هذا 

وبعد اأو�شلو،  اتفاقية  توقيع  مع   1993 �شنة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  تلتها   ثم 

�شنة الأردن يف اتفاقية وادي عربة، ثم جاءت “املبادرة العربية لل�شالم” �شنة 2002؛ التي 

قالت باأن وقف املقاطعة وا�شتعداد العرب لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” والتطبيع الكامل معها، 

منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون  دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق   
33

التحرير الفل�شطينية، دولة فل�شطني، 2020/8/16. 

حممود جرابعة، اتفاق التطبيع الإماراتي/ البحريني مع اإ�رشائيل وتداعياته على الفل�شطينيني، مركز اجلزيرة   
34

للدرا�شات، 2020/9/20.
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مرهون بان�شحاب هذه الأخرية من الأرا�شي العربية املحتلة �شنة 1967، وقيام الدولة 

35
الفل�شطينية على حدود �شنة 1967 مع اإيجاد حلٍّ عادل لق�شية الالجئني الفل�شطينيني.

بداية  يف  الغمو�ش  لّفه  اجلامعة  موقف  فاإن  احلالية،  التطبيع  اتفاقات  توقيع  وبعد 

 ثم 
36

الأمر، فقد اأ�شقطت م�رشوع القرار الفل�شطيني الراف�ش لتفاق التطبيع الإماراتي؛

بحل  العربية  الدول  مت�شك  على  الوزاري؛ بالت�شديد  امل�شتوى  على  قراراً  موؤخراً  �شدر 

القانون  اأ�شا�ش  على  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  يج�شد  الذي  الدولتني، 

اأقرت التي  العربية”  ال�شالم  و“مبادرة  ال�شلة،  ذات  الدولية  ال�رشعية  وقرارات   الدويل 

37
�شنة 2002 بكامل عنا�رشها.

يالحظ مما �شبق اأن للجامعة دورها الذي ل يعدو عن تو�شيات وقرارات غري ملزمة، 

ذلك اأنها جامعة توافقية لتوطيد الروابط وال�شالت الجتماعية والقت�شادية بني الدول 

 
38

الأطراف.

حقوق على  املرتتبة  التطبيع  اآثار  الثاين:   املبحث 

        الفل�شطينيني واآليات تفاديها:

باآخر جراء  اأو  ب�شكل  املكفولة دولياً  الفل�شطيني  ال�شعب  تتاأثر حقوق  اأن  املمكن  من 

�شيّما  ل  الآثار  هذه  لأبرز  الباحثة  و�شتتطرق  الحتالل؛  مع  العربي  التطبيع  اتفاقيات 

القانونية، ومن ثم تناق�ش اآليات تفاديها؛ وذلك من خالل املطالب التالية:

املطلب الأول: اأهم حقوق ال�شعب الفل�شطيني وفق القانون الدويل.  •

املطلب الثاين: الآثار القانونية للتطبيع املرتتبة على حقوق الفل�شطينيني.  •

املطلب الثالث: الآليات العملية والقانونية لإحياء الق�شية الفل�شطينية.   •

اأبرا�ش، التطبيع وانتهاء معادلة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، موقع ح�شارات للدرا�شات ال�شيا�شية  اإبراهيم   
35

https://hadarat.net :وال�شرتاتيجية، 2020/6/18، انظر

املرجع نف�شه.  
36

انظر:   ،2021/2/8 اململكة،  موقع  عادية(،  غري  )دورة  العربية،  الدول  جامعة  جمل�ش  خارجية  وزراء  جل�شة   
37

https://www.almamlakatv.com )اطلع عليه يف 2021/2/12(

مقابلة اأجرتها الباحثة مع حممد اأبو م�شطفى، 2020/12/30.  
38

https://www.almamlakatv.com
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املطلب الأول: اأهم حقوق ال�صعب الفل�صطيني وفق القانون الدويل:

ت�شري الباحثة هنا ب�شكٍل مب�شط وخمت�رش اإىل اأبرز حقوق ال�شعب الفل�شطيني املكفولة 

يف القانون الدويل، وذلك كالتايل:

الفرع الأول: حّق العودة.   •

الفرع الثاين: حّق تقرير امل�شري.  •

الفرع الأول: حّق العودة: 

“هو حّق كل فرد اأو اأفراد، وذرياتهم، يف العودة اإىل الأماكن التي كانوا يقيمون فيها 
فقدوها،  اأو  تركوها  التي  ممتلكاتهم  ا�شرتداد  يف  وحقهم  مغادرتها.  على  اأكرهوا  والتي 

اأو يف احل�شول على تعوي�شات عنها، وحقهم يف احل�شول على تعوي�شات عن املعاناة 

39
والآلم النف�شية التي كابدوها”.

وقد اأ�شدرت الأمم املتحدة عدة قرارات اأبرزها القرار رقم 194؛ فالقرار 194 يتكون 

من 15 بنداً، اإل اأن ما يهمنا يف جزئية العودة هو البند احلادي ع�رش حيث ين�ش على التايل: 

“اإن الالجئني الذين يرغبون يف العودة اإىل ديارهم والعي�ش ب�شالم مع جريانهم ينبغي اأن 
ي�شمح لهم بذلك يف اأول فر�شة ممكنة، وينبغي دفع تعوي�شات عن اأمالك اأولئك الذين ل 

يرغبون يف العودة، كما ينبغي تعوي�شهم عن اخل�شارة وعن الأ�رشار الالحقة باأمالكهم 

امل�شوؤولة  ال�شلطات  اأو  الدويل والإن�شاف على احلكومات  القانون  والتي توجب مبادئ 

دفعها”.

الفرع الثاين: حّق تقرير امل�صري:

 The International لقد ن�ّش كّل من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�شيا�شية

اخلا�ش  الدويل  والعهد   ،Covenants on Civil and Political Rights )ICCPR(

 The International Covenant on والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق 

اأن مبداأ  1976؛ ن�ّشا �رشاحة على  ل�شنة   Economic، Social and Cultural Rights

حّق ال�شعوب يف تقرير م�شريها هو من اأهم املبادئ العامة حلقوق الإن�شان، فقد ورد يف 

حممود احلنفي، “ القرار 194،” جملة العودة، مركز العودة الفل�شطيني، لندن، العدد الأول، ت�رشين الأول/   
39

اأكتوبر، 2007، �ش 26.
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1958 و1960 تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارين  املادة الأوىل منهما، ويف �شنة 

ينحا ال�شعوب امل�شتعمرة حّق تقرير امل�شري من اأجل اإناء العالقات الدولية بني الدول، 

ال�شعوب امل�شطهدة احل�شول على تقرير م�شريها  1970 قراراً بحق  كما اتخذت �شنة 

ومنحت ال�شعوب حقّ الكفاح امل�شلح �شدّ ال�شتعمار، وقد اأكدت قرارات موؤمتر باندوجن 

Bandung Conference �شنة 1954 حّق ال�شعوب يف تقرير م�شريها وحقها يف الكفاح 
امل�شلح يف حتقيق هذا املبداأ. 

حقوق على  املرتتبة  للتطبيع  القانونية  الآثار  الثاين:   املطلب 

            الفل�صطينيني:

يرتتب على اتفاقات التطبيع العربي الإ�رشائيلي عدة اآثار اإما �شيا�شية اأو اجتماعية اأو 

اقت�شادية اأو ثقافية اأو قانونية؛ ويف هذا املطلب �شتحاول الباحثة، باأ�شلوب التحليل لبنود 

اأول  التفاق، كونه  يرتبها هذا  التي  القانونية  الآثار  اأبرز  ا�شتخال�ش  اأبراهام”،  “اتفاق 
اتفاق ر�شمي عربي وا�شع املجالت وذلك عب الآتي:

الفرع الأول: اآثار “اتفاق اأبراهام” على الحتالل الإ�رشائيلي.   •

الفرع الثاين: اآثار “اتفاق اأبراهام” على العرب املطبّعني.  •

الفرع الثالث: اآثار “اتفاق اأبراهام” على الفل�شطينيني.  •

الفرع الأول: اآثار “اتفاق اأبراهام” على الحتالل الإ�رشائيلي: 

 
40

اأن ي�شبح الحتالل دولة ذات �شيادة معرتف بها واأن يخرج من �شفة العداوة.  .1

بارتكابه  الفل�شطينيني؛  التطبيع الحتالل، بل ويعطيه احلق مبا يفعله جتاه  ي�شجع   .2
على  وبالتاأكيد  احتالله،  حتت  يقبعون  ملن  احرتامه  وبعدم  القانونية،  للمخالفات 

اأنها ممار�شات  املتحدة، وبالتاأكيد على  الأمم  الدولية وقرارات  خمالفاته لالتفاقيات 

التعاون  تو�شيع  على  الإمارات  فموافقة   
41

التطبيع؛ خطورة  وهنا  �شحيحة 

ارتكاب  ملوا�شلة  �شت�شتغله  لها  مطلق  تفوي�ش  هو  “اإ�رشائيل”؛  مع  الديبلوما�شي 

42
جرائمها �شّد الفل�شطينيني.

الدويل  القانون  واأ�شتاذ  اجلنائية  للعلوم  العربي  املركز  رئي�ش  جرادة،  القادر  عبد  مع  الباحثة  اأجرتها  مقابلة   
40

اجلنائي امل�شارك، غزة، 2020/12/20. 

مقابلة اأجرتها الباحثة مع حممد اأبو م�شطفى، 2020/12/30.  
41

منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون  دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق   
42

التحرير الفل�شطينية، دولة فل�شطني، 2020/8/16.
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طويلة،  �شنوات  لوجوده  العربي  الرف�ش  بعد  و“ال�شالم”  الأمن  التطبيع  يحقق  قد   .3

اأمريكية  اإدارة  حلظاته:  اأف�شل  يعي�ش  اأنه  يدعي  ال�شهيوين  الكيان  واأن  خ�شو�شاً 

العامل، تطبيع عربي غري  �رشيكة يف جرائمه، �شبكة عالقات وا�شعة مع معظم دول 

م�شبوق.

لكن الأمور لي�شت ما يدعي به قادة الكيان ال�شهيوين، فما تزال الأنظمة العربية يف   

اأغلبها مل توقع اتفاقات ر�شمية معهم، و“�شالم” م�رش والأردن بارد ل حياة فيه اإل 

43
عب التن�شيق الأمني.

مقابل  “الأر�ش  مبداأ  رف�ش  يف  ال�شتمرار  على  “اإ�رشائيل”  ي�شجع  ل  التفاق  هذا   .4

يخدم  بل  فح�شب؛   1967 �شنة  قبل  ما  حدود  اأ�شا�ش  على  الدولتني  وحّل  ال�شالم” 

م�شدراً  �شي�شكل  مما  ال�شتعماري،  الكبى”،  “اإ�رشائيل  املتطرف،  اليمني  م�رشوع 

اأو�شح  فقد  الدوليني،  والأمن  ال�شلم  على  و�شيوؤثر  باملنطقة،  لال�شطرابات  دائماً 

بالفعل رئي�ش حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو بعد اإ�شدار البيان امل�شرتك باأنه “قد 

جلب ال�شالم مقابل ال�شالم”، وقال اأي�شاً: “من كان يحلم يوماً بوجود اتفاق �شالم 

44
مع دولة عربية دون عودتنا اإىل حدود 1967”.

حقيقياً  اإجنازاً  وتعّد  كما  “اإ�رشائيل”  عزلة  تخفيف  يف  ت�شهم  التطبيع  اتفاقيات   .5

ومنذ  ال�شبل  ب�شتى  �شعت  طاملا  حكوماتها  مبختلف  فـ“اإ�رشائيل”   
45

لالإ�رشائيليني؛

ثماراً  لتحقق  والإ�شالمي،  العربي  العاملني  مع  علنية  عالقات  تقيم  كي  قامت؛  اأن 

46
ديبلوما�شية على �شكل اتفاقات تطبيع ر�شمية.

عادل عامر، اآثار التطبيع على الق�شية الفل�شطينية والكيان ال�شهيوين، موقع دنيا الوطن، 2020/12/21، انظر:   
43

https://pulpit.alwatanvoice.com/article )اطلع عليه يف 2021/2/4(

منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون  دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق   
44

التحرير الفل�شطينية، دولة فل�شطني، 2020/8/16.

2020/10/26. )اطلع عليه يف  اأون لين،  الأهداف الإ�رشائيلية من التطبيع مع العامل العربي..!، موقع الوفاق   
45

)2021/2/3

وديع عواودة، الأهداف اخلفية لإ�رشائيل يف اتفاقات التطبيع مع العرب، موقع �شحيفة القد�س العربي، لندن،   
46

2020/9/19، انظر: https://www.alquds.co.uk )اطلع عليه يف 2021/2/4(

https://pulpit.alwatanvoice.com/article
https://www.alquds.co.uk
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الفرع الثاين: اآثار “اتفاق اأبراهام” على العرب املطّبعني:

تُعد  فلم  جتاهها،  والتزاماتهم  الفل�شطينية  الق�شية  عبء  من  املطبّعني  العرب  حترر   .1

حّل  منطق  يُعد  ومل  لهم،  حليفاً  اأ�شبح  فالحتالل  الأوىل  ق�شيتهم  فل�شطني  ق�شية 

خلف  الإمارات  �شعت  بل  �شاملة،  �شالم”  “عملية  لإجناح  واجباً  �رشطاً  الدولتني 

الكوالي�ش اإىل الرتويج ل�رشدية واقع جديد يقلل من �شاأن واأهمية الق�شية الفل�شطينية، 

موقع  عب  ق�شيتي”  لي�شت  “فل�شطني  )ها�شتاج(  و�شم  انت�رش  مفاجئ  نحو  فعلى 

اأ�شهر من  Twitter يف كل من الإمارات وال�شعودية، وح�شل ذلك قبل ب�شعة  تويرت 

 يف خمالفة لد�شتور الإمارات الذي ين�ّش على وجوب 
47

الإعالن عن “اتفاقية اأبراهام”،

الق�شايا وامل�شالح العربية والإ�شالمية على  ا�شتهداف �شيا�شتها اخلارجية لن�رشة 

اأ�شا�ش مبادئ ميثاق الأمم املتحدة، والأخالق املثلى الدولية.

بقاء  ظّل  يف  فل�شطني  مع  التعامل  يف  العرب  لدى  النف�شي  احلاجز  �شيك�رش  التطبيع   .2

ذاته،  املحتل  مع  التعامل  يف  النف�شي  احلاجز  جتاوز  اإىل  لحقاً  توؤدي  وقد  املحتل، 

48
واإهمال حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

اإن اتفاقيات التطبيع ت�شكل خمالفة �رشيحة لقرارات جامعة الدول العربية املناه�شة   .3

للتطبيع ل �شيّما م�رشوع “املبادرة العربية لل�شالم”.

التطبيع  اتفاقيات  جراء  وتفّرقهم  فرقتهم  ب�شبب  قّوتهم؛  من  الكثري  العرب  خ�شارة   .4
وما يرتتب عليها من التزامات جتاه الحتالل، فمن اأبرز اأهداف “اإ�رشائيل” التطبيعية 

هي عزل الدول العربية بع�شها عن بع�ش.

واإحداث  باأكملها  العربية  للمنطقة  الإ�شالمية  احل�شارية  والهوية  الثقافة  تدمري   .5
اليهود  جلامعات  يتيح  التطبيع  لأن  وذلك  عربي،  بلد  كل  داخل  والفو�شى  التفكيك 

ومراكز اأبحاثهم ودرا�شاتهم اأن ت�شبح مرجعية علمية للمنطقة، تطبيقاً لبند التعاون 

املوّجه  ال�شهيوين  امل�رشوع  اأبراهام”، وبالتايل تعزيز  “اتفاق  الثقايف والأكاديي يف 

49
لتدمري العرب.

الأردن )عّمان: موؤ�ش�شة  الوطيدة واأثرها على  اإ�رشائيل والإمارات  اأبراهام: عالقة  اتفاق  الباري،  ح�شن   
47

فريدري�ش اإيبت، 2020(، �ش 8. 

عبد القدو�ش الها�شمي، اأخطار التطبيع العربي مع العدو ال�شهيوين، اجلزيرة.نت، 2017/6/8.  
48

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً، �ش 5.  
49
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الفرع الثالث: اآثار “اتفاق اأبراهام” على الفل�صطينيني:

هذه الآثار باعتقاد الباحثة مت�ّش الفل�شطينيني وحقوقهم من عدة جوانب كالتايل:

اأولً: اجلانب ال�صيا�صي:

1. فقدان القيادة الفل�شطينية لنفوذ قوي وحلفاء �شمن النظام الر�شمي العربي، فمنذ 
الفل�شطينية  الق�شية  ح�شور  بداأ  باملنطقة  اإيران  نفوذ  وزيادة  العربية  الثورات  اندلع 

على ال�شاحة العربية يتاآكل ب�شكل م�شتمر، فقد اأظهر ا�شتطالع للراأي العام الفل�شطيني 

عنهم  م�شغول  العربي  العامل  باأن  يعتقدون  الفل�شطينيني  من   %80 اأن  2015؛  �شنة  يف 

50
بهمومه الأخرى واأن فل�شطني مل تعد ق�شيته الأوىل.

حقوقهم،  نيلهم  فر�ش  من  يقّو�ش  التطبيع  باأن  يقني  على  الفل�شطينيون  يبقى   .2
بالرغم من تظاهر الإمارات باأن التفاق جاء من اأجل م�شاعدة الفل�شطينيني على حتقيق 

“فتح  التفاق  اأن  وراأى  الإماراتية،  املواقف  هذه  نتنياهو  بنيامني  كذّب  فقد   
51

اأهدافهم،

مع  العالقات  تطبيع  اأن  موؤكداً  العربي”،  والعامل  اإ�رشائيل  بني  العالقات  يف  جديداً  عهداً 

عنه،  يتخلَّ  مل  الذي  الإ�رشائيلي،  ال�شم  خمطط  تاأجيل  نتيجته  �شتكون  الإمارات  دولة 

اإ�رشائيلي كبري  ال�شالم، و�شاأحقق ال�شم”. بينما �رّشح م�شوؤول  “لقد جلبت  واأ�شاف: 

ترامب  اإدارة  “اأن  م�شيفاً  الغربية،  ال�شفة  يف  مناطق  �شمّ  على  م�شممة  “اإ�رشائيل”  اأن 

التاريخي مع  ال�شالم  اتفاق  البدء بو�شع  بغية  ال�شيادة موؤقتاً  اإعالن  تعليق  طلبت منها 

52
الإمارات و�شع التطبيق”! 

وتقرير  الحتالل  مبقاومة  الفل�شطيني  ال�شعب  حّق  ممار�شة  على  التطبيع  اأثر   .3
م�شريه: 

والدويل  والفل�شطيني  والإ�شالمي  العربي  املوقف  اأبراهام”  “اتفاق  اأ�شعف  لقد 

م�شريهم  تقرير  يف  حلقهم  الفل�شطينيني  وحتقيق  الإ�رشائيلي،  الحتالل  لإنهاء  الداعي 

وا�شتقاللهم؛ حيث يعّد ذلك ركيزة اأ�شا�شية لأي حلٍّ عادل للق�شية الفل�شطينية وتف�شيل 

ذلك كالتايل:

حممود جرابعة، اتفاق التطبيع الإماراتي/ البحريني مع اإ�رشائيل وتداعياته على الفل�شطينيني، مركز اجلزيرة   
50

للدرا�شات، 2020/9/20. )اطلع عليه يف 2020/2/5(

ح�شن الباري، اتفاق اأبراهام: عالقة اإ�رشائيل والإمارات الوطيدة واأثرها على الأردن، �ش 9.  
51

ماهر ال�رشيف، اتفاق مل يكن مفاجئاً، لكنه �شّكل طعنة للفل�شطينيني، موقع موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية،   
52

2020/8/14، انظر: https://www.palestine-studies.org/ar )اطلع عليه يف 2021/2/12(
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حّق  التطبيع  �شي�شعف  وخارجها؛  فل�شطني  يف  الفل�شطينية  املقاومة  مالحقة  اأ. 

الفل�شطينيني يف ممار�شة حّق مقاومة الحتالل، امل�رشوع ب�شتى الو�شائل، و�شيوؤدي هذا 

التطبيع اإىل مالحقة اأن�شطة املقاومة وكل من يفكر يف جمابهة الحتالل الإ�رشائيلي ولو 

بالكلمة، وطرد الفل�شطينيني امل�شبوهني ومقاطعتهم؛ كما ح�شل مع حممد ع�شاف الفنان 

بال�رشاع مع  الفل�شطينيني و�شينفردون  كاأب�شط مثال، و�شي�شعف موقف  الفل�شطيني 

الحتالل كونهم اأ�شحاب الق�شية. 

 من “اتفاق اأبراهام”، حيث وبقراءة حتليلية 
ويت�شح ذلك كله من ن�ّش البند رقم 4 53

من وجهة نظر الباحثة للن�ّش، فاإن املقاومة الفل�شطينية قد تتعر�ش للم�شايقات؛ ويوؤكد 

Publica يف تقرير لها بعنوان  اإ�شبانية تدعى بوبليكو  اإليه �شحيفة  هذا القول ما ذهبت 

�شّد  الفل�شطينية  “املقاومة  اأن  الدويل”  القانون  ي�شحق  الإ�رشائيلي  العربي  “التطبيع 
وغري  املقفرة  اأوروبا  يف  فح�شب  “بالإرهاب”  تُنعت  ل  الوح�شي  الإ�رشائيلي  الحتالل 

التي  الدول  وهي  املوقف،  اأي�شاً هذا  العربية  الدول  تتبنى  بل  متزايد،  ب�شكل  املنطقية 

تخلت عن العدالة يف بحثها عن ال�شلطة وحماية كل �شيء مبا يف ذلك الف�شاد”. واأ�شافت 

ال�شحيفة: “رمبا ل يوجد �رشاع اآخر يف العامل حيث يدعي املعتدون “الدفاع عن النف�ش” 

الأعمال  فيه  ت�شنف  اآخر  �رشاع  يوجد  ول  يومياً،  يرتكبونها  التي  التجاوزات  لتبير 

يتعار�ش  ا�شتخفاف  مع  “اإرهابية”،  اأنها  على  الع�شكري  الحتالل  ملكافحة  امل�رشوعة 

مع القانون ومفارقة ت�شامح املجتمع الدويل”. وختمت ال�شحيفة اأنه “يجب حل ال�شلطة 

�شيلحق  الذي  ال�رشر  �شيكون  جداً  ق�شري  وقت  يف  اأنه  املحتمل  فمن  قريباً،  الفل�شطينية 

بالق�شية الفل�شطينية ل رجوع فيه متاماً، و�شتنتهي اإ�رشائيل التي تروج لها اأوروبا باأنها 

“الديقراطية الوحيدة يف ال�رشق الأو�شط” بالإعالن عن �شيادتها على جميع الأرا�شي 
54

املحتلة، وهو اأمر يحدث بالفعل”.

بند رقم 4 من اتفاق اأبراهام: “ال�صالم وال�صتقرار: يويل الطرفان اأهمية للتفاهم والتعاون والتن�شيق بينهما   
53

يف جمالت ال�شالم وال�شتقرار، باعتبار ذلك ركيزة اأ�شا�شية لعالقاتهما وو�شيلة لتعزيز ال�شالم وال�شتقرار 

�شّد  عدائية  اأو  اإرهابية  اأن�شطة  اأي  ملنع  الالزمة  اخلطوات  باتخاذ  الطرفان  ويتعهد  ككل.  الأو�شط  ال�رشق  يف 

بع�شهما البع�ش يف اأرا�شيهما اأو انطالقاً منها، وبرف�ش اأي دعم ملثل هذه الأن�شطة يف اخلارج اأو ال�شماح مبثل 

هذا الدعم يف اأرا�شيهما اأو انطالقاً منها. كما يتعهد الطرفان بدرا�شة هذه الأمور ومناق�شتها بانتظام، واإبرام 

اتفاقات وترتيبات مف�شلة ب�شاأن التن�شيق والتعاون”. 

�شافية حممدي، “بوبليكو”: التطبيع العربي مع اإ�رشائيل ي�شحق القانون الدويل، موقع عربي 21، 2020/9/15،   
54

انظر: https://arabi21.com/story )اطلع عليه يف 2020/11/23(

https://arabi21.com/story
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التموينية،  اأم  الع�شكرية  الفل�شطينية �شواء  املداد للمقاومة  الكثري من طرق  ب. قطع 

كما تقلل م�شاحة الوجود للف�شائل الفل�شطينية على الرتاب العربي، ومن ثم يقطع �شبيل 

وجدت  كلما  ماأزق،  يف  نف�شها  و�شتجد  الف�شائل،  لهذه  والداخل  اخلارج  بني  التوا�شل 

الهرولة من  ال�شهيوين، غري عابئة مبا جتره هذه  الكيان  العربية تهرول باجتاه  الدول 

تن�شيق اأمني عال ٍمع الكيان ال�شهيوين يف املجال الأمني وال�شتخباراتي خ�شو�شاً، مما 

55
ي�رشها �رشراً كبرياً.

ج. خطر عقد اتفاقات ثنائية يف جمال ال�شتخدامات ال�شلمية للف�شاء اخلارجي، كما 

 حيث يخ�شى التعاون با�شتخدام الطريان الإ�رشائيلي 
56

ن�شّت املادة رقم 5 من التفاقية،

املطبّعة  العربية  بالدول  “اإ�رشائيل”  ت�شتعني  فقد  الفل�شطينيني،  على  هجمات  وتنفيذ 

خلو�ش حرب بالوكالة �شّد ال�شعب الفل�شطيني. 

4. اأثر التطبيع على حّق الفل�شطينيني بالعودة لالأر�ش املحتلة، وتعوي�شهم، واإقامة 

لل�شالم”  العربية  و“املبادرة   181 التق�شيم  قرار  وفق   ،1967 �شنة  حدود  على  دولتهم 

التي تعرتف بحّل الدولتني:

ت�شتنج الباحثة من البند ال�شابع من “اتفاق اأبراهام” الذي ين�ّش على اأجندة ا�شرتاتيجية 

لتطوير  املتحدة  الوليات  اإىل  لالن�شمام  ا�شتعداد  على  الطرفان  يقف  الأو�شط:  لل�رشق 

واإطالق “اأجندة ا�شرتاتيجية لل�رشق الأو�شط”؛ من اأجل تو�شيع العالقات الديبلوما�شية 

اأن  وت�شتنتج  الإقليمي.  التعاون  اأ�شكال  من  وغريها  املنطقة،  يف  وال�شتقرار  والتجارية 

الأو�شط، وما هو  الأجندة ال�شرتاتيجية لل�رشق  التفاق مل ُي�رش ب�شكل �رشيح ما هي 

م�شمونها! ولكن الباحثة تعتقد اأن املق�شود بها �شفقة ترامب “�شفقة القرن”.

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً، �ش 16.  
55

وال�شتقرار  ال�شالم  ق�شية  دفع  على  الطرفان  يعمل  اأخرى:  جمالت  يف  والتفاقات  “التعاون   :5 رقم  بند   
56

والزدهار يف جميع اأنحاء ال�رشق الأو�شط، واإطالق العنان لالإمكانات العظيمة لبلديهما واملنطقة، ومن اأجل 

تلك الأغرا�ش يبم الطرفان اتفاقيات ثنائية يف املجالت التالية يف اأقرب وقت ممكن عملياً: الرعاية ال�شحية، 

والريا�شة،  والثقافة،  وال�شياحة،  اخلارجي،  للف�شاء  ال�شلمية  وال�شتخدامات  والتكنولوجيا،  والعلوم، 

واملياه  الغذائي،  والأمن  والزراعة  والبيد،  والت�شالت  البحرية،  والرتتيبات  والتعليم،  والبيئة،  والطاقة، 

والتعاون القانوين”.
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ذلك اأن “�شفقة القرن” لها ُبعد اإقليمي يهدف اإىل بناء حتالف اإقليمي بني بع�ش الدول 

العربية، وخ�شو�شاً اخلليجية، وبني “اإ�رشائيل”، وهذا التحالف �شيكون يف الواقع على 

ح�شاب احلقوق الوطنية الفل�شطينية، ولي�ش ملواجهة اأخطار وهمية كخطر “الإرهاب” اأو 

57
اخلطر الإيراين.

ثانياً: اجلانب الثقايف:

ديني  ا�شتالب  حالة  حتقيق  وي�شتهدف  الأمة،  مناعة  جهاز  “ي�شتهدف  التطبيع  اإن 

مكان  ال�شهيونية  اليهودية  الرواية  حتل  واأن  الأمة،  يف  وتاريخي  وثقايف  وح�شاري 

 والتطبيع بكافة اأ�شكاله ل 
58

الرواية الإ�شالمية، العربية، الفل�شطينية. وهذا لن ينجح”.

�شيّما الثقايف يعّد من اأخطر املجالت على الق�شية الفل�شطينية، فتعتقد الباحثة اأنه �شيتم 

الثقايف،  التعاون  اإطار  يف  املطبّعة  العربية  للدول  التعليمية  املناهج  من  فل�شطني  �شطب 

وبالتايل تعزيز الرواية الإ�رشائيلية، وتقوي�ش فر�ش ال�شعب الفل�شطيني من نيل حقوقه 

وفقدانه للدعم العربي لق�شيته العادلة، وبالتايل تكري�ش الحتالل ومتاديه يف ممار�شاته 

الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

فقد اأورد موقع �شحيفة يديعوت اأحرونوت Yedioth Ahronoth اأن الإمارات بداأت 

“ال�شالم” بني الإمارات و“اإ�رشائيل” لطلبة املدار�ش الإماراتية،  بتدري�ش معاهدة  فعلياً 

واخل�شائ�ش  الأ�شا�شية،  الإ�شالمية  والقيم  و“ال�شالم”،  التعاون،  ق�شايا  على  وتركز 

59
الوطنية الإماراتية.

منظمة  املفاو�شات،  �شوؤون  دائرة  متكررة،  واأجوبة  اأ�شئلة  واإ�رشائيل:  الإمارات  بني  العالقات  تطبيع  اتفاق   
57

التحرير الفل�شطينية، دولة فل�شطني، 2020/8/16، �ش 2.

  ورقة عمل لالأ�شتاذ الدكتور حم�شن حممد �شالح، �شمن اجلل�شة الثانية التي كانت بعنوان “التطبيع العربي 
58

املوؤمتر  الذي نظمه  التطبيع”،  ملقاومة  الدويل  “املوؤمتر  العربية” من  ال�شهيونية والهرولة  ال�شرتاتيجية  بني 

ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2/27 - 2021/3/3، عب نظام موؤمترات الفيديو، موقع املركز الفل�شطيني ملقاومة 

التطبيع وموقع مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2021/2/28، انظر:

http://www.panc.ps/print/2021، و https://www.alzaytouna.net )اطلع عليه يف 2021/3/3(  

تطور التطبيع العربي ال�رشائيلي  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات،  ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز   
59

مركز  )بريوت:   27 معلومات  ملف  �شل�شلة   ،2020/10/26-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره 

يف  عليه  )اطلع   https://www.alzaytouna.net انظر:   ،95 �ش   ،)2020 وال�شت�شارات،  للدرا�شات  الزيتونة 

 )2021/3/3

https://www.alzaytouna.net/20
http://www.panc.ps/print/2021
https://www.alzaytouna.net/20
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اتفاق  الفل�شطينية جراء  تاأثر احلقوق  ال�شوء على مدى  الباحثة �شلطت  فاإن  ختاماً، 

التطبيع الإماراتي البحريني مع “اإ�رشائيل”، وهذا ل يعني اأن حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

�شتتغري اأو �شتخالفها الإمارات، فالإمارات دولة ل ت�شتطيع خمالفة ميثاق الأمم املتحدة 

اأو تنكر حقوق ال�شعب الفل�شطيني املكفولة وفق قرارات الأمم املتحدة؛ لكن الآثار اخلفية 

تتمثل بتقوي�ش فر�ش الفل�شطينيني لنيل حقوقهم امل�رشوعة.

ل  باأنه  الفل�شطيني؛  احلقوقي  النا�شط  العاطي  عبد  �شالح  الأ�شتاذ  ذلك  على  واأكد 

يرتتب على عملية التطبيع انتقا�ش من حقوق ال�شعب الفل�شطيني اأو التفاق على الق�شية 

الفل�شطينية  الق�شية  مكانة  تراجع  يف  تتمثل  املرتتبة  القانونية  الآثار  لكن  الفل�شطينية، 

ودعم احلقوق الفل�شطينية والعربية من قبل النظام العربي وجامعة الدول العربية، مما 

 
60

�شي�شعف من ح�شور الق�شية الفل�شطينية ومكانتها.

املطلب الثالث: الآليات العملية والقانونية لإحياء الق�صية الفل�صطينية: 

تذكر الباحثة على �شكل نقاط اأهم ما يكن اتخاذه لإعادة الزخم للق�شية الفل�شطينية 

وذلك كالتايل:

التطبيع، والعمل  العربية امل�شادقة على قرارات  البملانات  قانونياً: �رشورة رف�ش   .1

اأ�شخا�ش وموؤ�ش�شات، وجترم  املطبّعني من  ُتدين وتف�شح كل  على �شّن ت�رشيعات 

اأفعالهم التطبيعية.

على املحامني العرب: تفعيل املطالبات الق�شائية للطعن يف قرار التطبيع مع “اإ�رشائيل”   .2

كما حدث يف املغرب، حيث تقّدم املحامي واملن�شق العام لـ“املوؤمتر القومي الإ�شالمي”، 

خالد ال�شفياين، بطعن يف قرارات ال�شلطة احلكومية ذات العالقة بالتطبيع ال�شيا�شي 

وهي  النق�ش،  حمكمة  اأمام  اأبيب،  تل  مع  وال�شياحي  والقت�شادي  والديبلوما�شي 

61
اأعلى حمكمة يف املغرب.

لـ“اإ�رشائيل”، عب ن�رش املنتجات  ترى الباحثة �رشورة تفعيل املقاطعة القت�شادية   .3

مع  والغربية،  العربية  الدول  يف  “اإ�رشائيل”  ملنتجات  ترّوج  التي  وال�رشكات 

ال�شعب  حقوق  لدعم  الدولية  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  العاطي،  عبد  �شالح  مع  الباحثة  اأجرتها  مقابلة   
60

الفل�شطيني - ح�شد، عب موقع في�شبوك، غزة، 2021/2/15.

)اطلع   .2021/12/29 العربي اجلديد،  اإ�رشائيل،  التطبيع مع  املغرب: دعوى ق�شائية لإ�شقاط  عادل جندي،   
61

عليه يف 2021/2/4(
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“اإ�رشائيل” جرائم وممار�شات قمعية بحق  ت�شمينها عبارات و�شور توؤكد ارتكاب 

الفل�شطينيني، وبالتايل ف�شحها وتعريتها. 

حلقوق  الداعمة  القرارات  من  مزيد  انتزاع  ل�شمان  �شّد  حائط  اأو�شع  ت�شكيل   .4
 والعمل على حما�شبته اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 

62
ون�شال ال�شعب الفل�شطيني،

.International Criminal Court )ICC(

ت�شكيل خطة عربية توعوية لإنقاذ الوعي العربي من خماطر التطبيع، وللتاأكيد على   .5
الرواية الفل�شطينية ودح�ش الرواية الإ�رشائيلية.

اإندوني�شيا  اآ�شيا لكونها �شاحة مهمة كدول  تكثيف الن�شاطات التوعوية لدول �رشق   .6
وماليزيا وغريها، فللمو�شاد Mossad وقواه الناعمة دور كبري يف اخرتاق وعي هذه 

اأو  املالوية  باللغة  فيديوهات،  مرئيات،  ون�رش  ال�شهيونية،  الوفود  عب  ال�شعوب، 

63
الإندوني�شية، فهي حتتاج جهد لإظهار حقيقة الكيان ال�شهيوين الب�شع.

حتى  ال�شيا�شي،  النق�شام  اإنهاء  على  العمل  يجب  الفل�شطيني؛  ال�شعيد  على  اأخرياً   .7
يت�شنى لأ�شحاب الق�شية اإحياءها وفق برنامج وا�شرتاتيجية متفق عليها. 

خامتة:

يف ختام هذه الدرا�شة، تو�شلت الباحثة اإىل عدة نتائج وتو�شيات وهي كالتايل:

اأولً: النتائج:

حقوق ال�شعب الفل�شطيني مثبتة يف القانون الدويل ول تلغيها اأي اتفاقية دولية.  .1

م�شطلح التطبيع مل ُيعّرفه اأي فقيه قانوين من قبل ولي�ش له اأي تعريف يف القانون   .2

العربية  الدول  قيام  لتبير  كغطاء  واأطلق  طبيعي،  غري  �شياق  يف  ياأتي  اإنا  الدويل؛ 

للقانون  انتهاكات  متار�ش  زالت  ما  احتالل  دولة  مع  ديبلوما�شية  عالقات  باإقامة 

الدويل الإن�شاين.

مقابلة اأجرتها الباحثة مع �شالح عبد العاطي، 2021/2/15.  
62

– و�رشورة الت�شال، موقع املركز الديقراطي العربي للدرا�شات  “التطبيع” بني فكر الإلغاء  اأبو بكر،  بكر   
63

يف  عليه  )اطلع   https://democraticac.de انظر:   ،2018/11/2 وال�شيا�شية،  القت�شادية  ال�شرتاتيجية، 

)2021/2/4

https://democraticac.de
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يوجد  ل  دويل  اتفاق  هو  الدويل؛  القانون  وفق  اأبراهام”  لـ“اتفاق  القانونية  الطبيعة   .3

ما ينعه قانوناً طاملا ل يخالف مبادئ الأمم املتحدة وميثاقها، اإل اأن اأ�شباب رف�شه 

من ال�شعوب العربية تتمثل يف اأنه يخالف قرارات جامعة الدول العربية ذلك اأن اأحد 

العربية، والتطبيع معه هو  الأرا�شي  اأجزاء من  يعّد دولة حتتل، وما زالت،  اأطرافه 

موافقة غري مبا�رشة على جرائمه واإعطائه احلق يف ارتكاب املزيد. 

يرتتب على اتفاقات التطبيع العربي الإ�رشائيلي عدة اآثار، اإما �شيا�شية اأو اجتماعية   .4

الأول؛  اجتاهات،  ثالثة  يف  فهي  القانونية  اأما  قانونية...؛  اأو  ثقافية  اأو  اقت�شادية  اأو 

على الحتالل الإ�رشائيلي، باأن ي�شبح الحتالل ذو �شيادة معرتف بها واأن يخرج 

اأعطت احلق لالحتالل بارتكاب املزيد  من �شفة العداوة لدى الدول املطبّعة، وكاأنها 

ق�شيتهم  فل�شطني  تُعد  فلم  العرب،  على  والثاين؛  الفل�شطينيني؛  بحق  اجلرائم  من 

الأوىل! كما يُ�شكّل التطبيع خمالفة �رشيحة لقرارات جامعة الدول العربية؛ التطبيع 

يدمر الثقافة والهوية احل�شارية الإ�شالمية للمنطقة العربية باأكملها، والثالث؛ على 

والدويل  والفل�شطيني  والإ�شالمي  العربي  املوقف  ي�شعف  فالتطبيع  الفل�شطينيني، 

الداعي لإنهاء الحتالل الإ�رشائيلي، كما ي�شهم يف تقوي�ش فر�ش ال�شعب الفل�شطيني 

من نيل حقوقه؛ ل �شيّما حّق تقرير م�شريه، واإقامة الدولة الفل�شطينية على حدود 

الحتالل  تكري�ش  وبالتايل  العادلة،  لق�شيته  العربي  للدعم  وفقدانه   ،1967 �شنة 

ومتاديه يف ممار�شاته الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

اإن التطبيع �شي�شكل اأهم املكونات ال�شرتاتيجية الأمريكية جتاه املنطقة، وهي اإزالة   .5

اإفرازات ال�رشاع والعداء، وتد�شني روابط تعاونية بني العامل العربي و“اإ�رشائيل”، 

الأمر الذي ينهي احتمال ن�شوب حروب وتوترات باملنطقة.

اآثار التطبيع يتوجب ح�شد الطاقات بكافة املجالت الت�رشيعية، والق�شائية،  لتفادي   .6

العربي بخطورة  الوعي  العرب والفل�شطينيني لزيادة  والقانونية، والقت�شادية من 

التطبيع، ومقاطعة وحما�شبة “اإ�رشائيل”.
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ثانياً: التو�صيات:

فل�شطينياً يجب العمل على اإنهاء النق�شام ال�شيا�شي، حتى يت�شنى لأ�شحاب الق�شية   .1

اإحياءها وفق برنامج وا�شرتاتيجية متفق عليها. 

�رشورة ت�شكيل تكتل عربي دويل قوي، ينتزع مزيداً من القرارات الداعمة للق�شية   .2
الق�شية  ت�شفية  على  القائمة  والدولية  العربية  التحديات  وملواجهة  الفل�شطينية، 

الفل�شطينية.

اقت�شادياً،  الحتالل  ملقاطعة  الداعية  واحلقوقية؛  الوطنية  املوؤ�ش�شات  جهود  توحيد   .3
وملحا�شبته، وف�شح انتهاكاته حلقوق الإن�شان والقانون الدويل الإن�شاين يف الأرا�شي 

الفل�شطينية. 

عقد ندوات وموؤمترات �شعبية توعوية، وت�شكيل خطة عربية لإنقاذ الوعي العربي؛   .4
عب توعية �شاملة للتعرف على التطبيع، واأنواعه، واأهدافه، وخماطره، وللتاأكيد على 

الرواية الفل�شطينية ودح�ش الرواية الإ�رشائيلية.

على برملانات الدول غري املطبّعة رف�ش التطبيع قانونياً وعدم امل�شادقة على اتفاقات   .5
التطبيع، و�رشورة ت�رشيع قوانني باإدانة وجترمي التطبيع، وف�شح كل املطبّعني من 

اأ�شخا�ش وموؤ�ش�شات، وحما�شبتهم على اأفعالهم امل�شيئة بحق العرب وامل�شلمني.

مع  البلد  هذا  تطبيع  قرار  يف  للطعن  مطبّع  بلد  كل  داخل  الق�شائية  املطالبات  تفعيل   .6
“اإ�رشائيل”، كما حدث يف املغرب.

املالحق:

ملحق رقم 1: اأ�صئلة املقابالت ال�صخ�صية التي اأجرتها الباحثة:

ال�صوؤال الأول:

على  تركز  اأنها  يجد  و“اإ�رشائيل”  الإمارات  بني  التفاقية  بنود  على  يطلع  الذي 

التعاون يف كافة املجالت بني البلدين واأنها خلت من اأي ن�ش مبا�رش يوؤثر على الق�شية 

الفل�شطينية اأو يلغى حقاً من احلقوق الثابتة.. ما هي الآثار القانونية التي ترتكبها مثل 

هذه التفاقيات مع املحتل؟!!
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ال�صوؤال الثاين:

دولتني بني  معاهدة  كونها  قانونية؟!  ناحية  من  التفاقيات  هذه  م�رشوعية  مدى   ما 

ل �شيّما اأن “اإ�رشائيل” معرتف بها دولياً عند قيامها �شنة 1948 لكن كونها ما زالت وفق 

القانون الدويل واتفاقيات جنيف دولة احتالل لأرا�شي 1967.. فما هي م�رشوعية اإقامة 

عالقات ديبلوما�شية معها؟!

ال�صوؤال الثالث:

ما هي طبيعة العالقة بني اتفاقات التطبيع وخطة �شفقة القرن؟

ال�صوؤال الرابع:

الق�شية  لإحياء  وعربياً  فل�شطينياً  اتباعها  الالزم  والعملية  القانونية  الآليات  هي  ما 

الفل�شطينية ول�شمان عودة التاأييد الدويل حلقوقهم و�شمان عدم تراجع هذا التاأييد بعد 

التطبيع؟ وما هو اأثر التطبيع على حق مقاومة الحتالل وفق القانون الدويل والإن�شاين؟

ملحق رقم )2(: اأ�صماء ال�صخ�صيات التي متت مقابلتهم:

املوؤ�ص�صةامل�صمى الوظيفيال�صم

د. عبد القادر �صابر جرادة
رئي�ش املركز العربي للعلوم اجلنائية 

واأ�شتاذ القانون الدويل اجلنائي امل�شارك

املركز العربي 

للعلوم اجلنائية

د. حممد �صامل اأبو م�صطفى
م�شاعد قانوين يف املجل�ش الت�رشيعي

دكتوراة علوم �شيا�شية وقانون دويل

املجل�ش الت�رشيعي 

الفل�شطيني

اأ. �صالح عبد العاطي
رئي�ش جمل�ش ادارة الهيئة الدولية لدعم 

حقوقال�شعب الفل�شطيني- ح�شد

الهيئة الدولية

ح�شد
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calling for the end of the Israeli occupation. It undermines the chances 

of the Palestinian people obtaining their rights, particularly the right to 

self-determination and the establishment of a Palestinian State on the 

borders of 1967. It makes the Palestinians lose the Arab support for their 

just cause, hence the occupation would become stronger and continue its 

criminal practices against the Palestinian people.

The researcher also made number of recommendations, the most 

important of which are:

1. Educating the Arab public about the danger of normalization and 

exposing the normalizers.

2. Unifying the efforts of national and legal institutions to economically 

boycott the occupation, hold it accountable and expose its violations 

of human rights and international humanitarian law in the Palestinian 

territories.

3. Asking Arab parliaments to enact laws criminalizing normalization 

and holding the normalizers accountable.

4. Activating lawsuits in each normalizing country to challenge the 

normalization decision of each country, as happened in Morocco.

Key words: 

Israeli-Arab normalization International Law Israeli Occupation
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Abstract

Normalization with the Israeli Occupation and Its Impact on the 

Rights of Palestinians According to International Law

Descriptive Analytical Study

This study aims to provide a comprehensive discussion on the legal 

impact of the Israeli-Arab normalization on the internationally legitimate 

rights of Palestinians, while trying to identify practical and legal 

mechanisms for reviving the Palestine issue. To achieve these objectives, 

the researcher applied the descriptive analytical method. She analyzed 

the provisions of the normalization agreement that affect in one way or 

another the rights of the Palestinian people, collected information from 

their sources and conducted interviews with experienced and competent 

people. The study is divided into two branches and a conclusion; the first 

discusses the legal framework of Arab normalization with the Israeli 

occupation, while the second examines the effects of normalization 

on the rights of Palestinians and how to avoid them. At the end, the 

researcher reached several conclusions, the most important of which is 

that normalization has three legal implications: 

First, on the Israeli occupation: becoming a recognized sovereignty, 

hence it isn’t anymore an enemy to the normalizing states. As if they 

had given the right to the occupier to commit more crimes against the 

Palestinians; Second, on the Arabs: For Palestine is not their prime case 

anymore! Normalization is also an explicit violation of the resolutions of 

the Arab League; normalization destroys the Islamic culture and identity 

of the entire Arab region; and Third, on the Palestinians: Normalization 

weakens the Arab, Islamic, Palestinian and international positions 
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