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التطبيع بني انعدام ال�صرعية وحتقق امل�صوؤولية

يف �صوء املبادرة العربية والقانون الدويل

2
 وهاجر اأحمد زايدي

1
د. عمر خ�رش يون�س �صعد

ملخ�س:

امل�شوؤولية  وحتقق  ال�رشعية  انعدام  بني  “التطبيع  بعنوان  املو�شوم  البحث  يهدف 

خطوات  من  القانوين  املوقف  ا�شتجالء  اإىل  الدويل”  والقانون  العربية  املبادرة  �شوء  يف 

التطبيع، وذلك من خالل مناق�شة خطوات التطبيع على حمك ال�رشعية، يف �شوء اللتزام 

الفل�شطينية،  القانوين والقومي والأخالقي املفرو�ش على الدول العربية جتاه الق�شية 

ل �شيّما ما األزمت الدول العربية به نف�شها من خالل تبنّيها لـ“املبادرة العربية لل�شالم”، 

ك�رشط  الأدنى  بحدها  الفل�شطينية  باحلقوق  “اإ�رشائيل”  اإقرار  فيها  ا�شرتطت  والتي 

للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، وعليه تكون خطوات التطبيع الفردية منعدمة ال�رشعية العربية. 

ونهدف كذلك ل�شتجالء موقف القانون الدويل من خطوات التطبيع الفردية التي تتنكر 

للحق الفل�شطيني، حيث ُيعدُّ القانون الدويل اأحد م�شادر قيام م�شوؤولية الحتالل جتاه 

الفل�شطيني،  والإن�شان  الأر�ش  بحق  وانتهاكاته  جرائمه  توا�شل  ظّل  يف  الفل�شطينيني 

�شارباً بعر�ش احلائط القرارات الدولية ذات ال�شلة، ما يعني اأن املطبّعني مع الحتالل، يف 

ظّل ا�شتمرار جرائمه، ُيعّدون �رشكاء له يف حتمل امل�شوؤولية الدولية والأخالقية والقومية.

الكلمات املفتاحية:

القانون الدويل “املبادرة العربية لل�شالم” التطبيع

الحتالل الإ�رشائيلي الق�شية الفل�شطينية

اأ�شتاذ القانون اخلا�ش يف اجلامعات الفل�شطينية. حا�شل على دكتوراه القانون  د. عمر خ�رش يون�س �صعد:   
1

اخلا�ش من جامعة تون�ش املنار باجلمهورية التون�شية، ولديه العديد من املوؤلفات والأبحاث العلمية. �شارك يف 

العديد من املوؤمترات الدولية. اأ�رشف و�شارك يف مناق�شة ع�رشات ر�شائل املاج�شتري.

هاجر اأحمد زايدي: تون�شية، حا�شلة على �شهادة الإجازة الأ�شا�شية يف القانون اخلا�ش من كلية احلقوق والعلوم   
2

ال�شيا�شية مبدينة �شو�شة، وباحثة ماج�شتري يف القانون العديل اخلا�ش.
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مقدمة:

قدمي  بع�شها  ل�رشاعات  الت�شوية  خطط  م�شتوى  على  عميقة  حتولت  العامل  ي�شهد 

متجدد وبع�شها حديث واقع واأخرى مرتقبة، وعلى �شوء هذه التقاطعات تتحقق الروؤى 

يك�شف  الراهن  والعاملي  العربي  للم�شهد  اجليد  فالإدراك  العالقات،  مل�شتقبل  العاملية 

املهرتئة،  امل�شالح  الدولية ومنظومة  العالقات  ارتباك وحتديات كبرية تواجه واقع  عن 

القرن”  “�شفقة  ا�شم  لها  واتخذ  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  فجرها  التي  فالقنبلة 

مثّلت بداية طريقاً ملتوياً لت�شفية ق�شية عادلة و�شاربة بجذورها يف عمق ال�رشاع، بل 

الق�شية  عدالة  يف  جدال  فال  عاملي،  �شالم  حتقيق  اإىل  العبور  وج�رش  ال�رشاع  مناط  هي 

الفل�شطينية وم�رشوعيتها.

بيد اأن الروؤى ال�شيا�شية تتبلور مبنطق القوي ل العادل، فلي�ش غريباً الدعم الأمريكي 

م�شاركة  والأغرب  وجريء،  مبا�رش  الدعم  املرة  هذه  لكن  ال�شهيوين  للكيان  املتوا�شل 

اأطراف عربية يف “م�رشحية ال�شالم” من خالل دور التطبيع، فلقد �شعى الحتالل منذ 

عقود اإىل فر�ش روؤيته ال�شهيونية يف ت�شوية امللف الفل�شطيني، ومل يكن لري�شخ لروؤية 

احلافل  “اإ�رشائيل”  فتاريخ  العربية؛  واملبادرة  الدولية  لل�رشعية  ت�شتند  لت�شوية  غريه 

بالنتهاكات للقوانني الدولية واملبادرات الراعية لـ“ال�شالم” ي�شهد على ذلك.

اإن خطوة التطبيع التي جددت عالقات قدية واأخرجت اأخرى من ال�رشية اإىل العلنية 

قامو�ش  من  م�شتخرجة  ذاتها  حّد  يف  العبارة  اإن  حتى  قدمي،  �شهيوين  م�رشوع  هي 

�شهيوين حيث يعرف التطبيع لغة باأنه؛ عملية تروم اإرجاع �شيء ما اإىل حالته العادية اأو 

 اأما ا�شطالحاً فهو؛ م�شطلح �شهيوين ظهر لأول مرة يف املعجم ال�شهيوين، 
3
الطبيعية،

ال�شيا�شية  اأنها احلركة  ال�شهيونية نف�شها على  املنفى، حيث طرحت  اإىل يهود  لالإ�شارة 

جماعات  من  بدلً  واحدة  كاأمة  “طبيعتهم”  اإىل  اإعادتهم  اأي  اليهود  بتطبيع  �شتقوم  التي 

العرب ليعني اعرتافاً  العالقة مع  امل�شطلح لو�شف  اعتماد  اأمم متعددة، ومّت  اإىل  منتمية 

بوجود الكيان ال�شهيوين، وقبوله كحقيقة واقعة يف املنطقة العربية من خالل العرتاف 

اليهودية  ودولته  م�رشوعه  و�رشعية  ال�شتيطانية،  ال�شتعمارية  ب�رشعيته  الكامل 

قامو�س اأك�صفورد، ط 3 )مطبعة جامعة اأك�شفورد، كانون الأول/ دي�شمب 2008(.  
3
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الن�شاط  واإيقاف  والديبلوما�شية،  والثقافية  القت�شادية  املقاطعة  واإنهاء  اخلال�شة، 

4
املعادي يف املوؤ�ش�شات واملنابر الدولية، والتعاون الإقليمي الثنائي.

على  قائماً  جديداً  مفاو�شات  عهد  يثل  التطبيع  اأن  يظهر  التعريف  هذا  خالل  ومن 

حتدٍّ  يف  اأكرث،  ل  ورائها  من  املنتفعة  الأطراف  ا�شتقرار  حتقق  للثوابت،  مغايرة  روؤية 

الفل�شطيني  احلق  قابلية  وعدم  الفل�شطينية  الق�شية  اأولوية  على  لالإجماع  وا�شح 

ل  والتي   ،2002 �شنة  لل�شالم”  العربية  “املبادرة  باملفاو�شات  عهدنا  فاآخر  للت�رشف؛ 

مقابل  “ال�شالم  يحكمها  الذي  املبداأ  كان  حيث  الفل�شطيني،  احلق  من  الأدنى  احلد  تلبي 

اإىل قرارات  الإجماع  ودولياً، فكيف حتّول  عربياً  اإجماعاً  للق�شية” ولقت  العادل  احلل 

فردية تعار�ش الإجماع العربي والدويل وال�شعبي؟ يكن اأن يفهم هذا الت�رشف ال�شاذ 

يف �شبيل حتقيق م�شالح �شخ�شية �شيقة لبع�ش الأ�شخا�ش املتنفذين يف بع�ش “الأنظمة 

الوظيفية”، وهذا ما ترف�شه ال�شعوب احلرة، ويت�شادم مع ال�رشعية العربية والدولية، 

مبا يبر لطرحنا مو�شوع التطبيع من زاوية ال�رشعية، لتعرية زيف �رشعيته واإعدامها 

يف مواجهة مركز قانوين قائم، وحتميل من اأقدم على هذه اخلطوة م�شوؤوليته التاريخية 

والأخالقية والقانونية، من خالل بحثنا املو�شوم بعنوان “التطبيع بني انعدام ال�رشعية 

وحتقق امل�شوؤولية يف �شوء املبادرة العربية والقانون الدويل”، والذي نقوم فيه بتحليل 

خطوات التطبيع مبنطق ال�رشعية العربية والدولية، ونبحث يف حتقق م�شوؤولية املطبّعني 

يف ظّل توا�شل جرائم الحتالل الإ�رشائيلي بحق الق�شية الفل�شطينية.

اأولً: اأهمية البحث:

تظهر اأهمية الدرا�شة من خالل ما يلي:

الحتالل  مع  الفردي  العربي  التطبيع  مو�شوع  تناولت  التي  الدرا�شات  ندرة   .1

الإ�رشائيلي.

حداثة خطوات التطبيع الفردية من بع�ش الدول العربية.  .2

بالق�شية  املتعلقة  والقرارات  الدويل  القانون  �شوء  يف  التطبيع  خطوة  ا�شتعرا�ش   .3

الفل�شطينية.

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية )القاهرة: دار ال�رشوق، 1999(، ج 7، �ش 13.  
4
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الأر�ش  حّق  يف  اجلرائم  با�شتمرار  املجاين،  الفردي  العربي  التطبيع  اإ�شهام  بحث   .4

والإن�شان الفل�شطيني.

ثانياً: اأهداف البحث:

اإثراء املكتبة القانونية بدرا�شة علمية تعالج خطوة التطبيع العربي الفردي.  .1

بيان ت�شادم خطوة التطبيع العربي الفردي مع “املبادرة العربية لل�شالم”.  .2

ت�شليط ال�شوء على انعدام �رشعية خطوة التطبيع يف �شوء القانون الدويل.  .3

بيان مدى م�شوؤولية املطبِّعني عن جرائم الحتالل امل�شتمرة بحق الق�شية الفل�شطينية.  .4

ثالثاً: اإ�صكالية البحث:

نتيجة للت�شارع يف خطوات التطبيع العربي الفردي واملجاين مع الحتالل الإ�رشائيلي 

الدولية  العربية والقرارات  للمبادرة  انتهاكاً  العربي، مبا ي�شكل  ال�شعبي  الرف�ش  يف ظّل 

ذات ال�شلة، تثور م�شكلة الدرا�شة والتي تتمثل يف الت�شاوؤل الرئي�شي والذي مفاده، اإىل 

جرائم  وا�شتمرار  التطبيع  �رشعية  انعدام  ظّل  يف  امل�شوؤولية  املطبّعون  يتحمل  مدى  اأّي 

الحتالل؟

رابعاً: منهجية البحث:

الت�رشيعات والقرارات  لن�شو�ش  التحليلي  الو�شفي  املنهج  �شنتّبع يف درا�شتنا هذه 

منها  العربية  ال�شيا�شية  للمواقف  التعر�ش  مع  لل�شالم”،  العربية  و“املبادرة  الدولية 

والغربية، بح�شب ما يتاح لنا منها وبقدر ما يعود على البحث من فائدة.

خام�صاً: هيكلية البحث:

املبحث الأول: انعدام ال�رشعية العربية والدولية للتطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي:

املطلب الأول: ت�شادم التطبيع مع “املبادرة العربية لل�شالم”.

املطلب الثاين: ت�شادم التطبيع مع ال�رشعية الدولية.

املبحث الثاين: حتقق امل�شوؤولية الدولية للمطبِّعني يف ظّل جرائم الحتالل الإ�رشائيلي.

املطلب الأول: امل�شوؤولية الأ�شلية للمطبِّعني.

املطلب الثاين: امل�شوؤولية امل�شرتكة للمطبِّعني مع الحتالل.
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 املبحث الأول: انعدام ال�شرعية العربية والدولية للتطبيع

         مع الحتالل الإ�شرائيلي:

ال�شعي  الرغم من  يك�شبه �رشعية على  لن  التطبيع  الفردي على  العربي  التهافت  اإن 

مع  يت�شادم  لأنه  وذلك  الفل�شطينية،  الق�شية  ب�شاط  على  ومتريره  لتبيره  احلثيث 

“املبادرة العربية لل�شالم” التي مثلت موقفاً عربياً جامعاً، وهذا ما �شنتناوله يف املطلب 
الأول، ويت�شادم مع املقررات الدولية التي تتح�شن بال�رشعية الدولية، وهذا ما �شنتناوله 

يف املطلب الثاين، وهو ما يعدم �رشعيته.

املطلب الأول: ت�صادم التطبيع مع “املبادرة العربية لل�صالم”:

متر  اأن  يجب  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  “ال�شالم”  لإحالل  الرامية  امل�شاعي  اإن 

�رشورة عب مفاو�شات جدية ومتكافئة، ت�شمن حالً عادلً ي�شمن احلقوق من خالل 

مراعاة املراكز القانونية والواقعية والتاريخية لأطراف النزاع.

ولقد �شّكل التفاو�ش مع “اإ�رشائيل”، على مّر عقود، اأحد اأهم الآليات الوقتية املمكنة 

اأي  املنطقة بالرغم من ق�شوره عن حتقيق  اأوجدها وجودها يف  التي  الأزمة  يف مواجهة 

اأطلقتها  التي  لل�شالم”  العربية  “املبادرة  وعُدَّت  املتوا�شل،  ال�رشاع  يلغي  جذري  حلّ 

الأمم  ورعتها   
5
بريوت، يف  العربية  القمة  يف  عنها  الإعالن  ومتّ   2002 �شنة  يف  ال�شعودية 

الواقع  �شهدها  التي  اخلطوات  بني  من  الأزمة  حلحلة  نحو  اخلطوات  اأهم  اأحد  املتحدة، 

العربي - الإ�رشائيلي، على الرغم من اأنها ل تلبي احلل الأدنى من احلقوق الفل�شطينية، 

للدول  ا�شرتاتيجياً  خياراً  ت�شمنت  فقد  عربياً،  تاأييداً  ونالت  دولياً  ترحيباً  لقت  حيث 

وال�شامل،  العادل  “ال�شالم”  على  وين�ش  الدولية،  ال�رشعية  ظّل  يف  يتحقق  العربية 

التي  املبادرة  املقابل، ويف ما يلي ا�شتعرا�ش لأهم بنود  اإ�رشائيلياً يف  التزاماً  وي�شتوجب 

تتعلق بالتزامات الحتالل الإ�رشائيلي:

هي مبادرة عربية اأطلقها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، ملك اململكة العربية ال�شعودية، �شنة 2002، لـ“ال�شالم”   
5

على دولياً  بها  فل�شطينية معرتفاً  اإن�شاء دولة  هدفها  “اإ�رشائيل” والفل�شطينيني،  بني  الأو�شط   يف ال�رشق 

وتطبيع  اعرتاف  مقابل  اجلولن املحتلة،  من ه�شبة  “اإ�رشائيل”  وان�شحاب  الالجئني،  وعودة   ،1967 حدود 

العربية  القمة  لل�شالم” يف  العربية  “املبادرة  الإعالن عن  مّت  “اإ�رشائيل”، وقد  العربية مع  الدول  العالقات بني 

يف بريوت. وقد نالت هذه املبادرة تاأييداً عربياً. انظر: ن�ش مبادرة ال�شالم العربية التي اأطلقت يف قمة بريوت 

العربية عام 2002، موقع وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(، 2016/3/10، يف:

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id )اطلع عليه يف 2021/3/1(   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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لقرار  تنفيذاً   ،1967 منذ  املحتلة  العربية  الأرا�شي  جميع  من  “اإ�رشائيل”  ان�شحاب   .1
6
جمل�ش الأمن الدويل United Nations Security Council رقم 242.

�رشقي  وعا�شمتها  �شيادة  وذات  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام  “اإ�رشائيل”  قبول   .2

القد�ش.

لقرار  وفقاً  عليه  ُيتفق  الفل�شطينيني  الالجئني  مل�شكلة  وعادل  �شامل  حلل  التو�شل   .3
7
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194.

الحتالل  التزم  ما  اإذا  نف�شها  بها  العربية  الدول  األزمت  بنود  هناك  املقابل  ويف 

الإ�رشائيلي بالبنود اخلا�شة به، وهذه البنود تتمثل فيما يلي:

اعتبار النزاع العربي - الإ�رشائيلي منتهياً، والدخول يف اتفاقية “�شالم” بينها وبني   .1

“اإ�رشائيل” مع حتقيق الأمن للجميع يف املنطقة.

اإن�شاء عالقات طبيعية مع “اإ�رشائيل” يف اإطار هذا “ال�شالم” ال�شامل.  .2

يف  اخلا�ش  والو�شع  يتنافى  الذي  الفل�شطيني  التوطني  اأ�شكال  كّل  رف�ش  �شمان   .3

البلدان العربية.

اجلامعة  جمل�ش  دعا  والتي  لل�شالم”،  العربية  “املبادرة  خمرجات  اأهم  هذه  كانت 

“اإ�رشائيل” لاللتزام بها لتحقيق “ال�شالم” املن�شود، ودعا كذلك املجتمع الدويل بكل دوله 
ومنظماته اإىل دعم هذه املبادرة حلقن الدماء وتهدئة الو�شع يف املنطقة، مبا يوفر لالأجيال 

القادمة م�شتقبالً اآمناً ي�شوده الرخاء.

مل تلقَ املبادرة العربية قبولً اإ�رشائيلياً بالرغم من اأنها ل تعيد للفل�شطينيني اإل جزءاً 

“اإ�رشائيل”  اأن  اإل  هذا  يومنا  حتى  قائمة  املبادرة  بقاء  من  وبالرغم  املحتلة  اأر�شهم  من 

ان�شحاب  على  وين�ش   ،1967/11/22 يف   1967 �شنة  ال�شتة”  “الأيام  حرب  بعد  الأمن  جمل�ش  عن  �شادر  قرار   
6

“اإ�رشائيل” من الأرا�شي التي احتلتها يف النزاع الأخري. انظر: قرارات جمل�ش الأمن، موقع الأمم املتحدة، قرار 
رقم S/RES/242، 1967/11/22، يف: https://www.un.org/securitycouncil/ar )اطلع عليه يف 2021/2/28(

والذي جاء يف الفقرة 11 منه باأن اجلمعية العامة: “تقرر وجوب ال�شماح بالعودة، يف اأقرب وقت ممكن لالجئني   
7

الراغبني يف العودة اإىل ديارهم والعي�ش ب�شالم مع جريانهم، ووجوب دفع تعوي�شات عن ممتلكات الذين يقررون 

عدم العودة اإىل ديارهم، وكذلك عن كل فقدان اأو خ�شارة اأو �رشر للممتلكات بحيث يعود ال�شيء اإىل اأ�شله وفقاً 

اأو  احلكومات  قبل  من  ال�رشر  اأو  اخل�شارة  اأو  الفقدان  ذلك  عن  يعّو�ش  بحيث  والعدالة،  الدويل  القانون  ملبادئ 

ال�شلطات امل�شوؤولة”. انظر: قرار اجلمعية العامة رقم 194، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الدورة 3 ل�شنة 1948، 

الفقرة III( ،11(A/RES/194، 1948/12/11، يف: https://www.un.org/ar )اطلع عليه يف 2021/2/28( 

https://www.un.org/ar
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الفل�شطيني  باحلق  اإجحافها  من  الرغم  على  املبادرة  بنود  من  جزء  اأي  تطبيق  تقبل  مل 

التاريخي.

ويف الآونة الأخرية واأمام خطوات التطبيع الفردية املعلنة والتي اتخذتها بع�ش الدول 

�رشعيتها  ا�شتمرار  عن  ت�شاوؤل  يف  جمدداً  ال�شطح  على  العربية  املبادرة  تطفو   
8
العربية،

ب�شاأن  املتخذة  الفردية  القرارات  مواجهة  يف  ودويل  عربي  اإجماع  على  تاأ�ش�شت  التي 

اإطار  ياأتي يف  الذي  “التطبيع”  “ال�شالم” بال�رشق الأو�شط، وهو ما عّب عنه مب�شطلح 
“اخلطة اجلديدة لل�شالم” التي اأطلقها رئي�ش الوليات املتحدة الأمريكية دونالد ترامب 
و�شمّيت يف الإعالم بـ“�شفقة القرن”، وانخرطت فيها بع�ش الأنظمة العربية والتي تقف 

اأمام �رشعية املوقف اجلمعي العربي عاريًة جمردة من كل التزام اأخالقي وقانوين.

وعليه، �شنتوىل مناق�شة �رشعية خطوة التطبيع من خالل قراءة خمرجاتها، بالتوازي 

جديداً  عهداً  التطبيع  ُعدَّ  حيث  اخلطوات،  هذه  من  العربي  واملوقف  العربية  املبادرة  مع 

وا�شح  تعّمد  يف  الزدهار”،  مقابل  “ال�شالم  مببداأ  حمكوماً  “اإ�رشائيل”،  مع  للعالقات 

و�رشيح لتجاوز مبداأ “ال�شالم مقابل الأر�ش”، حيث قّو�شت “اإ�رشائيل” بنود املبادرة 

من خالل عقد عالقات فردية حتت رعاية اأمريكية مع الأنظمة العربية، هذه الأنظمة هي 

ل  الفل�شطينية  للق�شية  عادلً  حالً  وعدَّتها  العربية  املبادرة  خمرجات  اأيّدت  التي  نف�شها 

جمال لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” دون حتققه؛ يف تناق�ش وا�شح مع املبادئ الرا�شخة التي 

األزمت الدول العربية بها نف�شها.

ولئن عّبت الروؤية الر�شمية لغالب الأنظمة العربية عن دعم لهذه املواقف ال�شيا�شية 

ال�شاأن  يف  للتدخل  جمال  ول  املطبعة  الدول  تهم  �شيادية  “قرارات  باأنها  تبيرها  عب 

اأن الأمر من هذه الناحية يكن اأن يكون خمتل التوازن التعليلي   بيد 
9
الداخلي للدول”،

العربي  التطبيع  عون،  اأبو  اإ�شالم  انظر:  واملغرب.  وال�شودان،  والبحرين،  الإمارات،  هي:  املطبعة  الدول   
8

الإ�رشائيلي... م�شالح موهومة وخ�شائر بعيدة، موقع قد�ش الإخباري، 2020/12/16، انظر:

https://qudsn.net/post/181076 )اطلع عليه يف 2021/3/5(   

جامعة الدول العربية ت�شقط م�رشوع القرار الفل�شطيني الراف�ش لتفاق التطبيع الإماراتي، العربي اجلديد،    
9

2020/9/9. )اطلع عليه يف 2021/2/13(

وزراء  اجتماع  جل�شة  افتتاح  خالل  الغيظ،  اأبو  اأحمد  العربية  للجامعة  العام  الأمني  موقف  اخلب  يف  وجاء   

تراها  التي  بال�شورة  �شيا�شتها اخلارجية  ال�شيادي يف مبا�رشة  “حق كل دولة  الذي قال:  العرب،  اخلارجية 

هو حّق ل جدال فيه، وهذا اأمٌر يحرتمه هذا املجل�ش ويقّره”.

https://qudsn.net/post/181076
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اإذا ما ُنظر اإليه مبنطق ال�رشعية ال�شعبية، فهذه الأنظمة تعار�ش بقرارها اإجماع �شعوبها 

على رف�ش العالقة مع “اإ�رشائيل” طاملا يغيب عن التفاق امل�شلحة الفل�شطينية.

الفل�شطينية  الق�شية  من  ثابتة  مواقف  على  حتافظ  زالت  ما  التي  الأنظمة  بع�ش  اأما 

وتن�شجم مواقفها مع مواقف �شعوبها، فقد رف�شت التطبيع الفردي املجاين، وراأت اأن 

القطرية  بها، حيث �شددت اخلارجية  للم�شا�ش  ق�شية فل�شطني ق�شية مقد�شة ل جمال 

قرارات  �شمن  القد�ش  وعا�شمتها  فل�شطني  دولة  واإقامة  اإنهاء  من  الثابت  موقفها  على 

يف  تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�ش  اأعلن  وكذلك   
10

ال�شلة. ذات  الدولية  ال�رشعية 

ت�رشيحات تلفزيونية، اأن “هناك نوعاً من الهرولة نحو التطبيع، ونحن لن ن�شارك فيها 

ولن نباركها، والق�شية الفل�شطينية عندنا تبقى مقد�شة بالن�شبة اإلينا ولل�شعب اجلزائري 

11
برمته”.

ال�رشعية  اأن  الإقرار  يكن  وبهذا  �شعوبها؟  املطبِّعة  الأنظمة  بها  تواجه  �رشعية  فاأّي 

الأعدل،  العاملي ولي�ش �رشعية  ال�شمت  التي حتاول �رشاء  الأقوى  املهيمنة هي �رشعية 

وهو ما يجعل املاأزق يت�شع، فخيار “ال�شالم الفردي” بقيادة الأنظمة بعيداً عن موافقة 

1979، والأردن  ال�شعوب، نتائجه لي�شت خافية يف اتفاقات لي�شت ببعيدة، م�رش �شنة 

ُكلها ومل حتقق غري توا�شل �شيا�شي حمكوم بالتنازلت وال�شغوط، 
ُ
�شنة 1994، مل توؤِت اأ

اأ�ّش�ش لفرتة رديئة ل  اأنه  يحقق م�شالح فردية، ويعي�ش عزلة، وت�شتدعيه الذاكرة على 

اأكرث، بالتايل فهذه التفاقات �شتواجه امل�شري نف�شه ولن تخدم “ال�شالم” وال�شتقرار يف 

12
املنطقة “فم�شاألة التطبيع داخلة يف خيارات الأمة ولي�شت داخلة يف �رشورات الأنظمة”.

حيث اأكد ا�شتطالع للراأي ن�رشه املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات اأن %88 

 وُيف�رش ذلك بطبيعتها ال�شتيطانية 
13

من العرب يرف�شون اعرتاف بلدانهم بـ“اإ�رشائيل”،

هل تنظم قطر لقطار التطبيع... وزير اخلارجية القطري يرد، موقع قناة العامل، 2021/1/8، انظر:  
10

https://www.alalamtv.net/news/5376681 )اطلع عليه يف 2021/2/20(  

عثمان حلياين، الرئي�ش اجلزائري يرف�ش التطبيع وي�شف اتفاقاته بالهرولة، العربي اجلديد، 2020/9/21.   
11

)اطلع عليه يف 2021/2/28(

حممد مهدي �شم�ش الدين، التطبيع بني �رشورات الأنظمة وخيارات الأمة، ط 3 )بريوت: املوؤ�ش�شة الدولية   
12

للدرا�شات والن�رش، 1997(، �ش 10.

ا�شتطالع: غالبية ال�شعوب العربية ترف�ش التطبيع مع الحتالل، عربي 21، 2020/10/15، انظر:  
13

https://arabi21.com/story/1307651  

https://www.alalamtv.net/news/5376681/
https://arabi21.com/story/1307651
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والعن�رشية والعدائية، فهذه الأخرية ترف�ش التخلي عن هذه الطبيعة وتريد الأخذ دون 

تقدمي �شيء، وهذا م�شمون التطبيع الإ�رشائيلي املجاين، واإل فاأين ال�شمانات احلقيقية 

“اإ�رشائيل” بتقدمي تنازلت  مل�شلحة ال�شعب الفل�شطيني يف هذه التفاقات؟ هل التزمت 

ت�شمن “ال�شالم” يف املنطقة؟ قطعاً ل.

وا�شح  حتٍد  اإل  لـ“اإ�رشائيل”  عا�شمة  واإعالنها  للقد�ش  الأمريكية  ال�شفارة  نقل  وما 

دولة  بقيام  العربي  احللم  اأن  مفادها  ور�شالة  والعربي  الفل�شطيني  اجلمعي  للعقل 

فل�شطينية لي�ش اإل وهماً.

ا�شتماع  جل�شة  يف   Kelly Craft كرافت  كيلي  املتحدة  الوليات  �شفرية  اأعلنت  فقد 

العربية  ال�شالم  مبادرة  “اأن  الأو�شط  ال�رشق  يف  “ال�شالم”  و�شع  ب�شاأن  الأمن  ملجل�ش 

 هذا ال�شعي احلثيث لواأد املبادرة يقابله موقف عربي - فل�شطيني 
14

مل تعد �رشورية”.

يرى اأن املبادرة ما زالت حية ومل متت وهي املنفذ الوحيد حلل عادل لل�رشاع.

احلق  ي�شتح�رش  ل  الذي  الفردي  للتطبيع  عربية  �رشعية  اأّي  توجد  ل  فاإنه  وعليه، 

الفل�شطيني يف مواجهة الإجماع العربي �شواء اإجماع الأنظمة اأم ال�شعوب. وعلى الرغم 

التطبيع  فاإنها، ومع ظهور خطوات  العربية  املبادرة  الذي �شهدته  العرقلة واجلمود  من 

الفردي املجاين الذي يتجاهل احلق الفل�شطيني، ت�شتعيد اأنفا�شها وجتعل املوقف العربي 

ر�شمي  لإجماع  الوا�شح  وال�شيا�شي  القانوين  واخلرق  ال�شعبي  اخلزي  يواجه  املطبّع 

احلقوق  انتقا�ش  على  القائم  الإ�رشائيلي  “ال�شالم”  منطق  يرف�ش  عربي،  و�شعبي 

الفل�شطينية.

خطوة  كل  مع  م�شاكلها  تزداد  “اإ�رشائيل”  مع  املفاو�شات  لتاريخ  الثقيلة  الرتكة  اإن 

اإن  حيث  متاماً  خمتلفاً  بدا  الأمر  املرة  هذه  لكن  والدولية،  العربية  ال�شاحة  على  جديدة 

الفل�شطينية  الق�شية  العزلة عن  لفك  ال�شابقة، على تعا�شتها، مثّلت خطوات  املفاو�شات 

التي ي�شعى الحتالل اإىل تر�شيخها لال�شتفراد بالقرار يف �شاأنها دون م�شاركة اأو �شغط 

العالقات  تطبيع  على  يقوم  القرن”  “�شفقة  يف  فالو�شع  دويل،  اأو  عربي  طرف  اأي  من 

العربية ال�شهيونية قبل البدء بـ“العملية ال�شلمية”، كدافع “حتفيزي” للكيان ال�شهيوين 

 ،2020 اأكتوبر  الأول/  i24news، ت�رشين  ال�شالم مل تعد �رشورية”، موقع  “مبادرة  املتحدة تعتب  الوليات   
14

انظر: https://www.i24news.tv/ar  )اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://www.i24news.tv/ar/
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 وهو ما يثل فر�شة جمانية لالحتالل 
15

من اأجل التو�شل لعملية �شلمية، ولي�ش بعدها،

لتنفيذ م�رشوعه الحتاليل التو�شعي.

التطبيع،  اتفاقيات  �شلب  الإ�رشائيلي  الفل�شطيني  لل�رشاع  عادل  حّل  غياب  واأمام 

من  خالية  جديدة  مبالمح  خارجية  ل�شيا�شة  موؤيد  بني  وينق�شم  العربي  الفراغ  يتعمق 

الفل�شطينية هو  للق�شية  اأن غياب حّل  التوجه، معتباً  لهذا  الفل�شطيني وراف�شاً  الطرح 

الرغم  ف�شل جديد ي�شاف ل�شجل مليء بالف�شل عب مراحل خمتلفة من ال�رشاع، على 

من اأن البع�ش يرى يف املبادرة، هي الأخرى، جمرد �شّد للفراغ العربي ل اأكرث، طاملا مل 

ينح  لـ“ال�شالم”،  كمنطلق  الأقل  على  ودعمها  بها  للتم�شك  حقيقية  جهود  هناك  تكن 

الفل�شطينيني جزءاً من احلق و�شلطة للمطالبة باكتمال احلق ح�شب املتغريات الواقعية.

واأمام هيمنة �رشعية الق�شية الفل�شطينية دولياً وعربياً و�شعبياً، لي�ش للتطبيع �شوى 

خانة الال �رشعية واعتباره مبثابة خرق وتاأ�شي�ش لزيف ل اأكرث؛ يف غياب الطرف املعنّي 

ال�شق  ُغيّب  حيث  اأمريكا،  ترعاه  الذي  احلوار  طاولة  عن  احلق  و�شاحب  بالتفاو�ش 

الفل�شطيني املعني بالأمر عن هذه املفاو�شات وعّدها ر�شوة اقت�شادية ملقاي�شة احلقوق 

 فاحلل احلقيقي ل يكن اأن يكون 
16

والثوابت الفل�شطينية وامل�شاومة على الأر�ش باملال،

اأحادي اجلانب، ولي�ش بخاٍف عن العقول اأن “اإ�رشائيل” �شاعية لنزع فكرة اأنها احتالل 

م�شاندين  حل�شد  ت�شعى  و�شديقة  وجارة  املنطقة  يف  طبيعي  ج�شم  بل  مواجهته،  يجب 

ومنا�رشين لتثبيتها على ح�شاب احلق الأ�شلي والتاريخي للفل�شطينيني، بالتايل مهما 

كانت املحاولت ومهما تعددت، فهي اأمام مراآة ال�رشعية م�شّوهة وعارية، لأنها ملطخة 

بباطل يواجه حقاً ثابتاً، واإن كان افتعال ال�شبابية يوؤجل روؤيته اإىل حني اآخر، “فالتطبيع 

يكون مع الكيانات الطبيعية، اأما الكيانات امل�شطنعة العدوانية فال �شبيل للتطبيع معها اإل 

من خالل تفكيك عدوانيتها وك�شف زيف ا�شطناعيتها ووظيفيتها، وهو ما يعني زوالها 

17
واندثارها”.

اإبراهيم حمامي، �صفقة القرن: احللم القدمي اجلديد )لندن: د.ن، اآب/ اأغ�شط�ش 2018(، �ش 104.  
15

نور اأبو عي�شة، يف ظل الرف�ش الفل�شطيني ما م�شري.. “موؤمتر املنامة” و“�شفقة القرن”، وكالة الأنا�شول،   
16

2019/6/25. )اطلع عليه يف 2021/3/1(

عماد الدين الع�شماوي، ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،   
17

جملة مداد الأداب، كلية الآداب، اجلامعة العراقية، بغداد، عدد خا�ش باملوؤمترات، 2019/2/18.
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ولئن ترافق التطبيع مع التخلي عن الق�شية الفل�شطينية حقيقًة ولو مّت رفع �شعارها 

التخلي ل يلغيها ول يطم�ش �رشعيتها، وال�شعوب املوؤمتنة على هذه  اأن هذا  اإل   
18

زيفاً،

الق�شية �رشيكة للفل�شطينيني يف ن�شالهم امل�رشوع، و�شت�شتمر برف�شها لهذه اخلطوات 

عب ح�شور داعم للحق الفل�شطيني بالرغم من �شعي “اإ�رشائيل” ومن يحالفها اإىل �رشب 

ال�رشعية ال�شعبية وا�شتهدافها.

ولئن حققت “اإ�رشائيل” “�شالماً” وهمياً مع بع�ش “الأنظمة الوظيفية” اإل اأن اأحالمها 

التي  امل�شبوهة  اخلطوات  احلق—الفل�شطينيني—لهذه  اأ�شحاب  رف�ش  اأمام  �شتتحطم 

تتجاوز عدالة ق�شيتهم، وكذلك اأمام عقبة الراأي العام ال�شعبي العربي الذي يرف�ش فكرة 

وجود “اإ�رشائيل” وي�شاند احلق الفل�شطيني، مبا يجعلها ل تنعم ب�شالم ولن تخرج عن 

تعاي�ش  لها  حتقق  التي  للمدنية  فاقدة  للمواجهة،  دائماً  م�شتعدة  ع�شكرية  ثكنة  كونها 

�شلمي خارج ح�شار اخلوف.

املطلب الثاين: ت�صادم التطبيع مع ال�رشعية الدولية:

التي حتكم  املبادئ والقوانني  “اللتزام مبجموعة  اأنها  الدولية على  ال�رشعية  ُتعرف 

املكلفة  هيئاتها  ت�شدره  ومبا  املتحدة،  الأمم  هيئة  خالل  من  الدولية  العالقات  وتوجّه 

19
بحفظ ال�شلم والأمن العامليني وعلى راأ�شها الأمن الدويل”.

ويعدُّ القانون الدويل الذي يعرفه فيليب منان Philippe Manin باأنه “القانون الذي 

الدولية  لل�رشعية  الأهم  القانوين  الإطار   
الدولية”20 الروابط  اأو  الدولية  العالقات  ينظم 

وهو اأ�شا�شها القانوين الذي ت�شتمد منه اإلزامية خ�شوع املجتمع الدويل لها.

ومن خالل ما �شبق نب�شط فعل التطبيع باعتباره يثل موافقة وتوقيعاً على “اتفاقية 

الوليات  رئي�ش  اأطلقها  التي  القرن”  بـ“�شفقة  ت�شميتها  على  ا�شطلح  ما  اأو  ال�شالم” 

املتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حمك ال�رشعية الدولية، لنتوىل بيان مدى ا�شتجابة 

“�شفقة القرن” والتي يثل التطبيع اأحد مظاهرها لل�رشعية الدولية.

عزمي ب�شارة، “م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية وماآلتها يف ظل الو�شع الراهن،” يف املوؤمتر اخلام�ش للدرا�شات   
18

التاريخية “�شبعون عاماً على نكبة فل�شطني: الذاكرة والتاريخ”، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 

قطر، 12–2018/5/14.

ال�رشعية الدولية، اجلزيرة.نت، 2016/1/16. )اطلع عليه يف 2020/2/13(  
19

Philippe Manin, Droit International Public )Paris: Masson, 1979(, p. 9.  
20
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اأهم املبادئ الدولية التي مثّلت مك�شباً قانونياً نا�شلت من اأجله  اأن  ومما ل �شّك فيه 

هو  احلايل،  القانوين  مركزه  اإىل  و�شل  اأن  اإىل  خمتلفة  تاريخية  مراحل  عب  ومّر  الأمم، 

مبداأ “حق ال�شعوب يف تقرير امل�شري” فال جمال للحديث عن “�شالم” خارج دائرة هذا 

1966؛  ل�شنة  الدوليني  والعهدين   1945 ل�شنة  املتحدة  الأمم  ميثاق  عليه  اأكَّد  الذي  احلق 

العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا�ش 

ونذكر  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات  وكذلك  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق 

الفل�شطيني يف تقرير م�شريه  ال�شعب  التي توؤكد على حّق  القرارات  من �شمن ع�رشات 

 3236 1973/12/7 وقرار  ال�شادر يف  3089 )د-28(  وال�شادرة عن هذه الأخرية قرار 

 ومثل القرار رقم 3210 ال�شادر يف 1974/10/14، 
21

)د-29( ال�شادر يف 1974/11/22.

املعني  الأ�شا�شي  الطرف  هو  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  على  ن�ّش  حيث  اأهمية،  الأكرث 

لل�شعب  امل�شري  تقرير  بحق  بنداً خا�شاً  املتحدة  الأمم  فل�شطني، وقد خ�ش�شت  بق�شية 

22
الفل�شطيني، هذا البند حمل عنوان “قرار حقوق ال�شعب الفل�شطيني”.

 وتعددت املواثيق 
23

وتتالت القرارات املوؤكدة على هذا احلق وعدم قابليته للت�رشف،

الواقعة حتت نريان  الدول  “متكني �شعوب  باأنه   فقد ُعرف 
24

التي ن�شت على �رشعيته،

م�شريها  مطلقة  بحرية  تقرر  اأن  من  الو�شاية  نظام  حتت  اخلا�شعة  اأو  ال�شتعمار 

يف  والندماج  الأخرى،  امل�شتقلة  الدول  مع  عالقات  واإقامة  ذاتي،  حكم  على  واحل�شول 

والقرارات  املواثيق  من  امل�شتمد  احلق  لهذا  الدويل  للبعد  ونظراً   
25

م�شتقلة”. دولة  كيان 

اجلزيرة.نت،  الدويل،”  والقانون  القوة  منطق  بني  القرن  �شفقة  حقوقية:  “درا�شة  ال�شنطي،  جابر  و�شيم   
21

2020/2/19. )اطلع عليه يف 2021/2/13(

جملة الآداب  “حق تقرير امل�شري لل�شعب الفل�شطيني يف �شوء ال�رشعية الدولية،”  عبد النا�رش قا�شم الفرا،   
22

والعلوم الإن�صانية، كلية الآداب، جامعة املينا، م�رش، املجلد 69، العدد 1، 2009.

امل�شري.  ال�شعوب يف تقرير  1980/11/14 واملتعلق بحق  ال�شادر يف   ،35/35 العامة  نذكر منها: قرار اجلمعية   
23

املتحدة  الأمم  )اإعالن   2007/9/13 يف  املوؤرخ   ،295/61 رقم  قرارها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  و�شددت 

ب�شاأن حقوق ال�شعوب الأ�شلية( على اأن لل�شعوب الأ�شلية احلق يف تقرير امل�شري. وغريها من القرارات.

 ،1981 اأكد عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وامليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب ال�شادر �شنة   
24

التحررية  احلركات  من  وغريها  م�شريها،  تقرير  يف  ال�شعوب  حق  واأيدت  النحياز،  عدم  حركة  ودعمته 

واملواثيق الدولية التي تبنت هذا احلق واأكدت عليه.

اأحمد حممد طوزان، “التحول يف املفهوم القانوين حلق تقرير امل�شري بني حتقيق ال�شتقالل والنف�شال )مع   
25

درا�شة تطبيقية حلالة انف�شال جنوب ال�شودان(،” جملة جامعة دم�صق للعلوم القت�صادية والقانونية، 

جامعة دم�شق، جملد 29، العدد 3، 2013، �ش 465.
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القانونية  القواعد  ومن  وملزماً  قانونياً  احلق  هذا  اأ�شبح  م�شمونه  عدالة  ومن  الدولية 

الآمرة واإن تعددت �شور تطبيقاته.

وبعد هذه اللمحة القانونية ناأتي اإىل حتليل مدى ا�شتجابة اتفاقية “ال�شالم” املقرتحة 

والتي نالت موافقة املطبّعني لهذا احلق، ولي�ش بال�شعب مالحظة خلّوها من التن�شي�ش 

ال�شفة  “�شّم  هو  ال�شفقة  فملخ�ش  م�شريه،  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حّق  على 

لل�شيطرة  م�رش  اإىل  غزة  اأهل  وت�شليم  الأردن،  اإىل  وامل�شتوطنات  القد�ش  بدون  الغربية 

26
عليهم واإنهاء الوجود الفل�شطيني يف فل�شطني التاريخية”.

بالتايل فاإن هذه ال�شفقة والتي يثل التطبيع اأحد مظاهرها متثل انتهاكاً لهذا احلق، 

ومع ذلك نالت توقيع ومباركة بع�ش الأنظمة العربية، فاأي �رشعية لفعل التطبيع الذي 

ينتهك القانون الدويل يف مواجهة حّق الفل�شطينيني امل�شتمد من القانون الدويل واملتمثل 

بحقهم يف حكم اأنف�شهم باأنف�شهم واختيار النظام ال�شيا�شي الذي ينا�شبهم؟! اإذاً فالتطبيع 

الإقرار  اإل  يكن  ول  الدولية  ال�رشعية  اأ�شا�ش  هو  الذي  الدويل  للقانون  وا�شح  خرق 

ببطالنه قانونياً، واإن فر�شته قوة الأمر الواقع والختالل يف موازين القوى ويف ميزان 

العدالة.

متثّل  �شيادة  ذات  فل�شطينية  دولة  يف  الأمل  يقب  التطبيع  اإن  بل  فح�شب،  هذا  لي�ش 

الدولة  خ�شوع  على  موافقته  خالل  من  وذلك  الفل�شطينيني،  تطلعات  من  الأدنى  احلد 

الفل�شطينية لل�شيطرة الإ�رشائيلية، من خالل اإقامة دولة فل�شطينية ذات �شيادة حمدودة، 

 42 املادة  عليه  ن�شت  ما  ويخالف  الدائم،  احلربي  الحتالل  لديومة  ي�رّشع  ما  وهو 

1907، والتي تن�ش على  الرابعة ل�شنة  امللحقة باتفاقية لهاي  البية  من لئحة احلرب 

العدو ول ي�شمل  الفعلية جلي�ش  ال�شلطة  الدولة حمتلة حني تكون حتت  اأر�ش  “تعد  اأنه 

فقلب  قيامه”،  بعد  ال�شلطة  هذه  فيها  متار�ش  اأن  يكن  التي  الأرا�شي  �شوى  الحتالل 

فالعوار  الدويل،  القانون  اأحكام  وينتهك  يتجاوز  اتفاق  دائم  اإىل  املوؤقت  الحتالل  طبيعة 

القانوين وا�شح واإن حاولت القوة التي ت�شعى لكت�شاب �شبغة قانونية واأخالقية زائفة 

اإىل اإخفائه.

اإ�شطنبول،  للدرا�شات،  امل�رشي  املعهد  موقع  القرن،  �شفقة  يف  والرابحون  اخلا�رشون  املنعم،  عبد  عامر   
26

2018/4/2، �ش 7.
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1949 التي يرتكز  وكذلك الأمر فاإن التطبيع يخرج عن اتفاقية جنيف الرابعة ل�شنة 

عليها القانون الدويل الإن�شاين، والتي تن�ش على حظر تغيري الطابع الديوجرايف واملركز 

اجلبي  النقل  حتظر  التي  التفاقية  من   49 املادة  واأي�شاً  املحتلة،  لالأرا�شي  القانوين 

هذه  التطبيع  بها  يواجه  �رشعية  فاأي   
27

املحتلة، الأرا�شي  ل�شكان  الفردي  اأو  اجلماعي 

الن�شو�ش القانونية العادلة املتفق عليها عاملياً.

وعليه، فاإن املخالفة ال�رشيحة لقرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�ش الأمن 

مبثابة  التطبيع  يجعل  الفل�شطينية  بالق�شية  املتعلقة  ال�شادرة  القرارات  من  العديد  يف 

يف  الأزمة  حلل  العادلة  ال�شلمية  القانونية  للمحاولت  ون�شف  الدولية،  لل�رشعية  حتدٍّ 

ال�رشق الأو�شط وت�شوية النزاع، فال جمال للتفاو�ش خارج ال�رشعية الدولية التي متثل 

مع  يتنافى  الذي  العرتاف  خالل  من  “اإ�رشائيل”،  مع  فردي  “�شالم”  وقيام  مرجعية، 

ال�رشوط الدولية والإطار القانوين ال�شحيح لي�ش اإل لغواً �شيا�شياً يعمق الأزمة ويهدد 

ال�شتقرار، �شتكون له تداعيات خطرية على املنطقة والعامل باأ�رشه.

العادل  بالتفاق  لي�ش  التطبيع  خالل  من  و�رشعنته  الواقع  اأر�ش  يف  ال�شم  فتوا�شل 

ول القانوين، واإن كان حتت الرعاية الأمريكية التي برهنت على اأنها ل حترتم القانون 

الدويل ومن ورائه الأعراف الدولية امللزمة والتي توافقت عليها كل دول العامل، اإ�شافة 

املتحدة  الأمم  لـ“اإ�رشائيل” وهو ما يتعار�ش مع قرارات  بالقد�ش عا�شمة  اإىل العرتاف 

التي اأكدت اأن �رشقي القد�ش كامالً جزء من ال�شفة الغربية، حيث اأكد جمل�ش الأمن على 

252 رقم  قراره  �شمن  قانونية  غري  القد�ش  مبدينة  الإ�رشائيلية  الإجراءات  جميع   اأن 

28
ل�شنة 1968، وفيها انتهاك �شارخ ملعاهدة جنيف.

وعليه، فاإن خطوة التطبيع متنح ال�شتيطان �رشعية وغطاء، فاأي قانون يكنه اإجازة 

هذا؟ فعدم اإلزام “اإ�رشائيل” باقتالع م�شتوطناتها يثل اتفاقاً على جرائم حرب ولي�ش 

تن�ش الفقرة 6 من املادة 49 من ميثاق جنيف املدين ل�شنة 1949 على: “القوة املحتلة ل يجب اأن تنقل اأو حتول   
27

جزءاً من �شكانها اإىل الأرا�شي التي احتلتها”. انظر: اتفاقية جنيف الرابعة ب�شاأن حماية الأ�شخا�ش املدنيني يف 

وقت احلرب املوؤرخة يف 1949/8/12، موقع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، يف:

https://www.icrc.org/ar/resources )اطلع عليه يف 2021/2/13(  

 https://www.un.org/securitycouncil/ar يف:   ،S/RES/252 رقم  قرار  املتحدة،  الأمم  الأمن،  جمل�ش  قرارات   
28

)اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://www.icrc.org/ar/resources
https://www.un.org/securitycouncil/ar
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 Rome Statute الأ�شا�شي  روما  نظام  من  8/ب/8  املادة  تعّرف  حيث  “ال�شالم”،  على 

“قيام دولة الحتالل على نحو مبا�رش   1998 ال�شادر �شنة  الدولية،  للمحكمة اجلنائية 

اأو غري مبا�رش بنقل اأجزاء من �شكانها املدنيني اإىل الأر�ش التي حتتلها” على اأنه جرية 

29
حرب جتِرّمها املحكمة اجلنائية الدولية.

كما ين�ش القرار 465 ال�شادر عن جمل�ش الأمن الدويل �شنة 1980 على اأن “�شيا�شة 

الأرا�شي  يف  اجلدد  املهاجرين  ومن  �شكانها  من  ق�شم  لتوطني  واأعمالها  اإ�رشائيل 

الفل�شطينية وغريها من الأرا�شي العربية املحتلة منذ عام 1967 مبا فيها القد�ش، ت�شكل 

خرقاً فا�شحاً لتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب، كما ت�شكل 

هذا  دعا  كما  الأو�شط”.  ال�رشق  يف  ودائم  وعادل  �شامل  �شالم  حتقيق  اأمام  جدية  عقبة 

القرار “اإ�رشائيل” اإىل تفكيك امل�شتوطنات القائمة، بالإ�شافة للقرار رقم 446 ل�شنة 1979 

الإ�رشائيليني  ال�شكان  اأن ال�شتيطان ونقل  الذي يوؤكد  الدويل  الأمن  ال�شادر عن جمل�ش 

لالأرا�شي الفل�شطينية غري �رشعي.

واأمام هذه الن�شو�ش القانونية التي اأقرتها املواثيق والإعالنات والقرارات الدولية، 

ت�شادم  والتي  ال�شم  خطة  مظاهر  اأحد  يعدُّ  والذي  التطبيع  ب�رشعية  التم�شك  يكن  هل 

القانون الدويل وتتنكر للحق الفل�شطيني؟

مل يتوقف اخلرق عند هذا احلد فاتفاقية “ال�شالم” الأمريكية التي حازت على توقيع 

منحتهم  الذين  الالجئني  م�شري  فما  العودة”،  يف  حق  “ل  اأن  فكرة  على  تقوم  املطبّعني 

الذي   194 رقم  قرارها  يف  ديارهم  اإىل  العودة  يف  احلق  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

ين�ش �رشاحة على �رشورة عودة الالجئني الفل�شطينيني، فهل �شار التفاق على طرد 

ال�شعوب من اأوطانها قانونياً ويكنه التح�شن بال�رشعية الزائفة التي حتاول �شناعتها 

بع�ش الأنظمة الوظيفية؟

�شارعوا  التي  التفاقية  بنود  املطبّعون  قراأ  حقاً  هل  ت�شاوؤل:  للذهن  يتبادر  وعليه، 

اأي  خاللها،  من  “ال�شالم”  اإقامة  يف  �رشكاء  باأنهم  العامل  اأمام  والتبجح  باإم�شائها 

اجلزيرة.نت،  الدويل”،  والقانون  القوة  منطق  بني  القرن  �شفقة  حقوقية:  “درا�شة  ال�شنطي،  جابر  و�شيم   
29
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اأمام كل هذه التجاوزات القانونية التي �شتحرك الرف�ش الدويل عاجالً  “�شالم” ي�شمد 
ر�ّشخ  الذي  الدويل  للقانون  حماية  قانونياً  واإ�شقاطها  التفاقية،  هذه  ملحاكمة  اآجالً  اأم 

القرارات، وللحفاظ على ا�شتقرار املنطقة والعامل باأ�رشه،  الفل�شطيني يف ع�رشات  احلق 

ال�شعي  مع  يتنافى  ما  وهو  ككل،  املنطقة  تفجري  على  موافقة  هو  بالتطبيع  فاملجاهرة 

املتوا�شل حلفظ “ال�شالم” كاأحد اأهم ركائز ال�شتقرار والزدهار.

الفل�شطينيني وحدهم بل يواجه العامل  اإن خطوة التطبيع الأحادي املجاين ل يواجه 

ككل ل�شرتاك العامل يف مبادئ القانون الدويل املنظمة لعالقات الدول، واإدارة ال�رشاع، 

وغياب الإجماع الدويل على اتفاق “ال�شالم” الأمريكي، وخري دليل على ذلك فقد عار�شت 

128 دولة ما يقوم به ترامب وظهر هذا املوقف يف الأمم املتحدة عندما �شّوتت هذه الدول 

بالقد�ش  اإىل �شحب قرارها العرتاف  الذي يدعو وا�شنطن  العامة  ل�شالح قرار اجلمعية 

الدولية  ال�رشعية  متلك  التي  الدولية  املوؤ�ش�شات  فاإن  وعليه،   
30

لـ“اإ�رشائيل”. عا�شمة 

احلقيقي،  القانوين  حلجمهم  املطبّعني  واإعادة  اخلطوة  هذه  لإبطال  بالتحرك  مطالبة 

فالقانون اأداة للمقاومة ولي�ش للخ�شوع. فال�شفقة جت�شد منطق القوة، مبعنى اأن القوي 

 
31

يفر�ش اإرادته حتى لو كان ثمن ذلك الدْو�ش على ال�رشعية الدولية.

تبقى الق�شية الفل�شطينية امتحاناً لل�رشعية الدولية على الرغم من عجز هذه الأخرية 

اأنها  اإل  اأمام الواقع املحكوم بالقوة، يف جت�شيد وا�شح ل�شيا�شة القوة،  يف مواطن كثرية 

تبقى مطالبة بالتحرك يف اجتاه اإعالء �شوت القانون كلما كان هناك خرق وا�شح، ويبقى 

اأمام ال�شعوب ن�شالت م�شتمرة لفر�ش هذه ال�رشعية ورف�ش كل حماولت طم�شها.

وجتاهل  للمطبّعني،  الأعمى  والندفاع  للتطبيع،  القانونية  املرجعية  غياب  واأمام 

ويقف  امل�شالح  ُيعلي  الذي  املنحاز،  الأمريكي  للخيار  وا�شح  دعم  يف  الدولية  ال�رشعية 

توا�شل  ظّل  يف  وم�شرتكة،  اأ�شلية  دولية  م�شوؤولية  اأمام  املطبّعون  يكون  القانون،  فوق 

جرائم الحتالل وانتهاكاته ومعاناة ال�شعب الفل�شطيني امل�شتمرة.

قائمة الدول التي �شوتت “مع” و“�شد” قرار القد�ش، موقع �شكاي نيوز عربية، 2017/12/21، انظر:  
30

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/100651 )اطلع عليه يف 2021/2/20(  

ني�شان/ ال�شيا�شات،  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  )قطر:  نتنياهو   – ترامب  �صفقة  ب�شارة،  عزمي   
31 
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عني يف ظّل  املبحث الثاين: حتقق امل�شوؤولية الدولية للمطبِّ

           توا�شل جرائم الحتالل الإ�شرائيلي:

يحّملها  الراف�ش  ال�شعبي  املزاج  من  الرغم  على  التطبيع  بوحل  الأنظمة  تلطخ  اإن 

الأول،  املطلب  يف  �شنتناوله  ما  وهذا  الفل�شطيني،  احلق  اإهدار  عن  اأ�شلية  م�شوؤولية 

الفل�شطيني،  ال�شعب  حق  يف  املتوا�شلة  جرائمه  عن  الحتالل  مع  م�شرتكة  وم�شوؤولية 

وهذا ما �شنتناوله يف املطلب الثاين. 

املطلب الأول: امل�صوؤولية الأ�صلية للمطّبعني:

التطبيع  اإىل تفعيل عملية  ال�شاعية  الدول  يت�شاءل حول دوافع  البع�ش قد  اأن  ل �شّك 

حتميل  يكن  املنطلق  هذا  ومن  الإ�رشائيلي؟  املوقف  يف  حتول  حدوث  عدم  من  بالرغم 

التفاق �شوى مقاي�شة  فلم يكن  والقانونية،  التاريخية والأخالقية  امل�شوؤولية  املطبّعني 

التي  “الوهمية”  املكا�شب  خالل  من  ات�شح  ما  وهو  الفل�شطيني،  احلق  ثمنها  وا�شحة 

التعاطي  يف  الدويل  العرف  ي�رشب  �شهيو-اأمريكي  بابتزاز  املطبعة  احلكومات  حققتها 

مع الق�شايا العادلة، ول يعّب عن موقف الطرف الفل�شطيني �شواء من يثل منهم تيار 

املفاو�شات والت�شوية ممثالً بالرئي�ش حممود عبا�ش الذي يحكم ال�شفة الغربية، اأم من 

حركة  راأ�شها  وعلى  املقاومة  بف�شائل  ممثالً  الثوابت  على  واحلفاظ  املقاومة  تيار  يثل 

حما�ش التي حتكم قطاع غزة.

وما يوؤكد ذلك ما قاله رئي�ش الوزراء ال�شهيوين بنيامني نتنياهو خالل حوار تلفزيوين 

مع قناة بي بي �شي BBC حيث قال اإن “هناك حتولً يف توجهات دول و�شعوب عربية 

اإىل اأن العديد من القادة العرب يدركون “اأنه ل بّد من دفع  عدة جتاه اإ�رشائيل”، م�شرياً 

العالقات مع اإ�رشائيل، يف جمالت التجارة والتكنولوجيا والطاقة واملياه والأمن وغريها، 

32
ب�رشف النظر عن التعرث يف امل�شار الفل�شطيني”.

ال�شحراء  على  ب�شيادته  اأمريكي  اعرتاف  على  املغرب  حت�شل  ذلك،  �شوء  وعلى 

الغربية، وكان الأَوْىل اأن حتل هذه الأزمة عربياً دون اأن توظفها اأمريكا ورقة �شغط تك�شب 

اإغفال احلق الفل�شطيني يف  بها توقيعاً مغربياً لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” كياناً طبيعياً، مع 

نتنياهو يتحدث عن دوافع الدول العربية للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2019/9/7، انظر:  
32
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د الرئي�ش  ظّل اجلرائم ال�شهيونية امل�شتمرة بحق الأر�ش والإن�شان الفل�شطيني، حيث غرَّ

الأمريكي دونالد ترامب على تويرت منت�شياً بهذا الإجناز: “�شديَقينا العظيَمني اإ�رشائيل 

اتفاق باإقامة عالقات ديبلوما�شية كاملة”. ثم غرَّد مو�شحاً مقابل  اإىل  واململكة املغربية 

التفاق: “وقّعت مر�شوماً يقر ب�شيادة املغرب على ال�شحراء الغربية”، واأ�شاف: “اأوؤيد 

عر�ش املغرب اجلاد الذي يتمتع بامل�شداقية والواقعية اخلا�ش باحلكم الذاتي باعتباره 

33
الأ�شا�ش الوحيد حلل عادل ودائم للنزاع ب�شاأن ال�شحراء الغربية”.

عنه  الإرهاب  تهمة  واإ�شقاط  ال�شوداء  القائمة  من  اخلروج  اإىل  ال�شودان  �شعى  كما 

من  ال�شودانيني،  امل�شوؤولني  من  العديد  �رشيح  ب�شكل  اأكده  ما  وهذا  التطبيع،  مقابل 

اأبرزهم نائب رئي�ش جمل�ش ال�شيادة ال�شوداين، حممد حمدان دقلو )حميدتي(، حيث قال 

ب�شكل �رشيح: “نحن نحتاج اإىل اإ�رشائيل ب�رشاحة، ول�شنا خائفني من اأي �شخ�ش،.... 

اأبينا، مو�شوع رفع ا�شم ال�شودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب مربوط  اأم  و�شئنا 

34
باإ�رشائيل”.

ال�شهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  ال�شودان  دفعت  التي  القت�شادية  الأ�شباب  تقل  ول 

ال�شيادة  جمل�ش  رئي�ش  طلب  ب�شاأن  ت�رشيبات  ر�شحت  حيث  ال�شيا�شية،  الأ�شباب  عن 

لإنهاء  وذلك  التطبيع  �شفقة  لإمتام  دولر  مليارات   10 البهان  الفتاح  عبد  ال�شوداين 

مليارات   3.2 حدود  يف  اقت�شادي  دعم  عن  تقارير  حتدثت  حني  يف  القت�شادية،  الأزمة 

دولر، وبذلك يظهر اأن اأحد دوافع ال�شودان للتطبيع ال�شغوط القت�شادية التي تراكمت 

خالل ال�شنوات املا�شية من احل�شار والت�شنيف الأمريكي لل�شودان خالل حكم الرئي�ش 

35
عمر الب�شري.

عب  المتيازات  من  كبرياً  ن�شيباً  نالت  فقد  املتحدة،  العربية  لالإمارات  وبالن�شبة 

عملية التطبيع، حيث مكنتها اأمريكا من معدات ع�شكرية و�شفقات �شالح لتدعيم قوتها 

خليجي  تاأييد  لك�شب  واأمريكا  “اإ�رشائيل”  ت�شتخدمه  الذي  امل�شطنع  اخلطر  مواجهة  يف 

رو�شيا  موقع  اأبيب،  تل  مع  التطبيع  على  الرباط  موافقة  عن  ترامب  تغريدات  ن�رش  تعيد  املغربية  اخلارجية   
33

اليوم، 2020/12/10، انظر: https://arabic.rt.com/middle_east/1181998 )اطلع عليه يف 2021/3/1(

اأ�رشف كمال، كيف قفز ال�شودان من بلد “الالءات الثالث” اإىل التطبيع مع “اإ�رشائيل”؟، موقع اخلليج اأونالين،   
34
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اإ�شماعيل حممد علي، امل�شالح القت�شادية قد ت�رّشع التطبيع بني ال�شودان واإ�رشائيل، موقع �شحيفة اإندبندنت   
35
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بني  القت�شادي  والرخاء  للمبادلت  طريق  فتح  اإىل  اإ�شافة  عر�شه،  تقوي�ش  يخ�شى 

الإمارات والكيان ال�شهيوين. 

جمحف  “�شالم”  اتفاق  مقابل  عرو�شها  بتثبيت  الأنظمة  قيام  بجالء  ُيظهر  �شبق  ما 

واأد  يف  احلثيث  �شعيها  عن  النقاب  ويك�شف  بوؤ�شها  يعري  ما  وهو  الفل�شطينيني  حق  يف 

احلركات التحررية والأ�شوات املنادية بحق ال�شعوب يف العي�ش الكرمي واحرتام مقومات 

ترف�ش  اإ�رشائيلية  ل�شيا�شة  انعكا�ش  باأنه  ال�شيا�شي  الواقع  فيرتاءى  احلقيقية،  ال�شيادة 

حترر ال�شعوب من قيود الظلم وال�شتبداد ليتوا�شل نفوذها عب الأنظمة الوظيفية، فهذه 

العربي ك�شفت عن تواطوؤ ومهادنة لالحتالل  ال�رشاع  التي على مّر عقود من  الأنظمة 

لها  عالقة  ل  اأخرى  غايات  لتح�شيل  املفاو�شة  رمح  على  الفل�شطينية  الق�شية  بو�شع 

بالهم الفل�شطيني وم�شاغل ال�شعب الذي يعاين ويالت الحتالل.

وخطيئة  وقانونية  �شيا�شية  “جرية  ال�شهيوين  الكيان  مع  املجاين  التطبيع  اإن 

الفل�شطيني  لل�شعب  وا�شحة  معاداة  فيه  �شهيوين  �شيا�شي  م�رشوع  فهو  تاريخية”، 

 
36

الفل�شطيني، املوقف  اإ�شعاف  م�شوؤولية  مرتكبوه  يتحمل  العادلة،  ق�شيته  وت�شفية 

وحرق ورقة ال�شغط املتمثلة يف املقاطعة كاأحد �شبل الرد على تغّول “اإ�رشائيل” واإهدار 

احلق الفل�شطيني، مبا يعّري هذا الأخري من كّل و�شائل ال�شغط املمكنة، وي�شعف موقفه 

يف  املطبِّعني  م�شوؤولية  ويحقق  لـ“اإ�رشائيل”،  الغربي  الدعم  مواجهة  يف  ودولياً  عربياً 

يف  بـ“اإ�رشائيل”،  لالعرتاف  الراف�شة  �شعوبهم  ومواجهة  الفل�شطيني  ال�شعب  مواجهة 

انقالب وا�شح على ال�رشعية ال�شعبية عب ن�شاط �شيا�شي يت�شارب مع القانون الدويل 

العام  الراأي  مع  وا�شح  ت�شادم  ويف  الدولية،  العالقات  حتكم  التي  ال�شائدة  والأعراف 

ومزاج ال�شعوب العربية.

من  بالتن�شل  املطبِّعني  ي�شعف  ل  امل�شاءلة  اأمام  الإ�رشائيلية  احل�شانة  دعم  اإن 

العربية  املنطقة  يهدد  الذي  ال�شهيوين  امل�رشوع  اأمام  الطريق  متهيد  عن  امل�شوؤولية 

الوثائق  تراكمت  فقد  ال�شلمي،  التعاي�ش  دعائم  تقّو�ش  عن�رشية  روؤية  خالل  من  ككل 

وال�شهادات الإ�رشائيلية والعربية والفل�شطينية التي تتحدث عن البعد العن�رشي املت�شدد 

الذي هو م�شوؤولية م�شرتكة، وما فعل  العربي  الأمن  يهدد  ما  ال�شهيوين، وهو  للكيان 

خماطر التطبيع مع اإ�رشائيل على الأمن العربي وحقوق ال�شعب الفل�شطيني، العربي اجلديد، 2020/10/13.   
36
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التطبيع اإل جمازفة كبى وحتدٍّ كبري وا�شرتاتيجي وم�شريي، وفتح ل�شهية الحتالل 

ل�شل�شة م�شتمرة من النتهاكات بحق الإن�شان والأر�ش يف فل�شطني، ورمبا يتجاوز ذلك 

لنتهاكات بحق الدول العربية عموماً ودول الطْوق خ�شو�شاً.

كل ذلك يثري عالمات ا�شتفهام ب�شاأن م�شتقبل الأمن العربي يف اإطار ع�شكرة املنطقة 

املكا�شب،  اأكب قدر ممكن من  لتحقيق  الوهمية  املعارك  واإدارة  ال�رشاعات  نار  وتاأجيج 

وال�شتمرار يف و�شع ترف�شه ال�شعوب، والطبيعة، واملنطق، والتاريخ قبل القانون.

فال يجب اأن ين�شى املطبّعون اأنهم ي�شنعون واقعاً جديداً يتنافى مع احلق الطبيعي 

ا�شتقاللهم  وحتقيق  م�شريهم  وتقرير  دولتهم  قيام  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  والقانوين 

عليه  اأكد  حق  وهو  الحتالل،  ي�شتنزفها  التي  الطبيعية  املوارد  على  و�شيادتهم  واأمنهم 

قرار اجلمعية العامة 1803 )د-17( املوؤرخ يف 1962/12/14 واملعنون: “ال�شيادة الدائمة 

طبيعياً،  كياناً  واعتباره  دائماً  وجعله  الحتالل  تثبيت  عب   
37

الطبيعية”، املوارد  على 

متجاهلني احلق الفل�شطيني يف �شبيل حت�شيل مكا�شب �شيقة خا�شة بهم.

وبناًء على ما �شبق، تتحقق امل�شوؤولية الدولية للمطبّعني عن تغيري �شبغة الحتالل من 

موؤقت اإىل دائم يف �شبيل حتقيق م�شاحلهم، وكذلك عن كّل ما �شت�شهده املنطقة من جرائم 

ما  وكذلك  الفل�شطيني،  وال�شعب  الأر�ش  بحق  امل�شتمرة  اجلرائم  خ�شو�شاً  وانتهاكات 

�شت�شهده املنطقة من تغيريات جغرافية و�شيا�شية وطبيعية، فهناك اقتناع لدى اأو�شاط 

م�رش  تقريباً؛  عقود  ثالثة  منذ  “اإ�رشائيل”  مع  عالقاتها  طبعت  التي  الدول  يف  عري�شة 

والقت�شادية  الأمنية  الأ�شعدة  على  وبالً  كان  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  باأن  والأردن، 

38
وال�شرتاتيجية.

على  لل�شيطرة  جاهدة  وت�شعى  العربي  املحيط  من  لال�شتفادة  ترنو  فـ“اإ�رشائيل” 

العربي؛  القومي  الأمن  ح�شاب  على  �شيكون  ما  وهو  اكتفائها،  حتقيق  اأجل  من  املنطقة 

مع  )“ال�شالم”  ا�شرتاتيجية  غري  ق�شية  مع  التعامل  اإىل  يهدف  ال�شهيوين  “فالتطبيع 

2012(، امللحق  – ال�رشقية1،  4 )تون�ش: مطبعة فن واألوان  قانون العالقات الدولية، ط  عبد املجيد العبديل،   
37

اخلام�ش، �ش 762 وما بعدها.

�شحيفة اأدبيات جلنة مقاومة التطبيع، عّمان، 2005/3/2؛ والقد�س العربي، 2005/3/4.  
38
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39

الدول العربية(، للو�شول اإىل الهدف ال�شرتاتيجي ال�شهيوين يف الهيمنة على العرب”،

ولي�شت ا�شرتاتيجية الهيمنة فح�شب �شمن املخطط ال�شهيوين للمنطقة بل اأطماع الكيان 

تتجاوز اإىل حت�شيل تعوي�شات وهمية.

ح�شب  اليهودي  التهجري  عن  بالتعوي�ش  املطالبني  قائمة  راأ�ش  على  العربية  فالدول 

الرواية ال�شهيونية، فقد �شنّ الكني�شت Knesset قانون �شمي بـ“قانون احلفاظ على حّق 

تعوي�ش الالجئني اليهود من الدول العربية واإيران”، هذا القانون ح�شب املوقع الر�شمي 

العربية  الدول  من  الالجئني  اليهود  حقوق  �شمان  يدعم  الإ�رشائيلية  اخلارجية  لوزارة 

اأّي مفاو�شات �شلمية يف ال�رشق الأو�شط  حيث يلزم الكيان ال�شهيوين ب�شمان �شمول 

ومن  التعوي�شات؟  لدفع  م�شتعدون  املطبّعون  فهل   
40

اليهود، الالجئني  تعوي�ش  مل�شاألة 

العربية  الدول  غادروا  الذين  اليهود  اأن  العلم  مع  التهجري  عن  الفل�شطينيني  �شيعّو�ش 

غادروها باإرادتهم لي�شتولوا على اأرا�شي الفل�شطينيني، فمن الأحق بالتعوي�ش؟

اإن ال�شّم احلا�شل كل يوم لالأرا�شي الفل�شطينية وق�شم املمتلكات يتنافى مع املنطق 

القانوين العادل وحقّ امللكية املقد�ش الذي ن�ّش عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف 

اأو بال�شرتاك مع غريه، ول يجوز جتريد  “لكل فرد حق التملك مبفرده  17 منه:  املادة 

اأحد من ملكه تع�شفاً”، كما ن�شت املادة 25 من الإعالن ذاته على اأن “لكل �شخ�ش احلق 

يف م�شتوى معي�شة يكفي ل�شمان ال�شحة والرفاهية له ولأ�رشته، وخا�شة على �شعيد 

املاأكل وامللب�ش وامل�شكن”، وهو ما ت�شمنته املادة 25 من العهد الدويل للحقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية. 

اأن �شّم الأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة مبا  ولقد �رّشح رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي 

وبهذا  ال�شم،  يوقف  التفاق  اأن  املطبّعون  قال  كما  لي�ش   
41

موؤقتاً، يتوقف  القد�ش  فيها 

مبوجب  ومكفولة  مقد�شة  طبيعية  حقوق  اإهدار  عن  اأ�شلية  م�شوؤولية  املطبّعون  يتحمل 

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،”   
39

جملة مداد الأداب، 2019/2/18.

ملف التعوي�شات لليهود العرب حركته منظمة اإ�رشائيلية وهي منظمة “العدالة من اأجل اليهود املنحدرين من   
40

البلدان العربية”، وقد نالت الق�شية اعرتافاً ر�شمياً من الكيان ال�شهيوين يف �شباط/ فباير 2010.

اأن  اأن  �شي  موقع   ،2020/8/13 موؤقت،  تاأجيل  الإمارات:  اتفاق  بعد  ال�شفة  اأرا�شي  �شّم  تعليق  عن  نتنياهو   
41

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not- انظر:  بالعربية، 

removed-table )اطلع عليه يف 2021/3/2(

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not-removed-table
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not-removed-table
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القانون الدويل، واإعالء مل�شالح ذاتية �شيقة حيث يوؤكد جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة 

يف قراره 2334 ال�شادر يف 2016/12/23 اأن ال�شتيطان غري �رشعي، مطالباً “اإ�رشائيل” 

ويدعمه،  ي�رّشعه،  خمالف  مبوقف  املطبّعون  لياأتي   
42

ال�شتيطانية، ن�شاطاتها  بوقف 

الثابتة  الفل�شطينية  احلقوق  عن  دولية  م�شوؤولية  يحّملهم  مبا  الالزم،  الغطاء  وينحه 

مبوجب القانون الدويل.

العرتاف  خلّو  خالل  من  الفل�شطينيني  ت�رشد  توا�شل  عن  م�شوؤولون  فاملطبّعون 

بـ“اإ�رشائيل” من اأّي �شمانة اأو تن�شي�ش على حّق الالجئني يف العودة، وكذلك توقيعهم 

عن  م�شوؤولية  يحملهم  مبا  العودة،  حّق  من  الالجئني  حترم  التي  القرن”  “�شفقة  على 

حّق  يف  عليه  اأقدموا  ما  ج�شامة  حقاً  يدركون  فهل  وطنه،  من  ق�رشاً  هّجر  �شعب  معاناة 

ال�شعب الفل�شطيني داخل وخارج الأرا�شي املحتلة؟

على  املقاومة  تكييف  اإىل  جاهدة  ت�شعى  اليوم  “اإ�رشائيل”  اإن  بل  فح�شب،  هذا  لي�ش 

“اإرهاب” ومن ورائها الوليات املتحدة الأمريكية الداعم للموقف الإ�رشائيلي  اأنها فعل 

املفهومي”  “الرتويج  انخراط يف هذا  اإل  الفردي  التطبيع  الدولية، وما موجة  املحافل  يف 

لالإرهاب و�رشب مل�رشوعية املقاومة التي تنتهج طريق التحرير وتدافع عن حّق ال�شعب 

الفل�شطيني يف وطنه وكرامته، وهذا انتهاك اآخر حلق اأ�شيل من حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

يف املقاومة والتحرر من الحتالل يف �شوء ما كفلته ال�رشائع الدولية.

القانون  “اإ�رشائيل” ت�شنف يف  التي حتتلها  الفل�شطينية بو�شعها احلايل  فالأرا�شي 

الدويل على اأنها حتت “الحتالل غري امل�رشوع”، ومبا اأن الحتالل اأمر غري م�رشوع فقد 

اأ�شكالها، مبا فيها  1899 و1907 م�رشوعية املقاومة بكافة  اأكدت اتفاقية لهاي ل�شنتي 

Geneva Protocol التاأكيد يف بروتوكول جنيف   امل�شلحة �شدّ الحتالل. كما جاء ذلك 

العامة اجلمعية  وقرار   .1948 �شنة  الإن�شان  حلقوق  العاملي  والإعالن   1925  �شنة 

لالأمم املتحدة 1514 ال�شادر يف 1960/12/14 املت�شمن اإعالن منح ال�شتقالل لل�شعوب 

43
والبلدان امل�شتعمرة، “جلميع ال�شعوب احلق يف تقرير م�شريها...”.

 ،S/RES/2334 املتحدة،  الأمم  الأمن،  جمل�ش  قرارات   ،2334 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ش  قرار   
42

2016/12/23. )اطلع عليه يف 2021/2/20(

اجلمعية العامة، الأمم املتحدة، انظر: https://www.un.org/ar/ga )اطلع عليه يف 2021/2/22(  
43

https://www.un.org/ar/ga
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هذه  اأحقية  على  اأكد  والذي   ،1969/12/12 يف  ال�شادر  العامة  اجلمعية  قرار  كذلك 

 وبالنظر اإىل املقاومة الفل�شطينية جند 
44

ال�شعوب يف ا�شتعمال القوة من اأجل ال�شتقالل.

اأنه ينطبق عليها ما ينطبق على املناطق الواقعة حتت الحتالل مبوجب املواثيق الدولية 

العاملي  ال�شلم  جمل�ش  اأكد  كما  املقاومة  م�رشوعية  يف  جدال  ل  وبالتايل  الذكر،  ال�شالفة 

World Peace Council على حق ال�شعب الفل�شطيني يف ا�شتخدام كل و�شائل الن�شال، 

 ولقد �شعى الكيان ال�شهيوين 
45

مبا فيها املقاومة ل�شرتداد حقوقه ال�رشعية املغت�شبة،

يف  للمقاومة،  الإ�شاءة  بهدف  بـ“الإرهاب”  وو�شفها  الفل�شطينية  املقاومة  ت�شنيف  اإىل 

والت�شييق  منابعها  جتفيف  وبالتايل  الدولية،  ال�رشعية  �شفة  من  لتجريدها  حماولة 

عليها، م�شتغلني �شتار التطبيع مع بع�ش الدول العربية، مبا يظهر للعامل وكاأن ال�رشاع 

انتهى، وهذا يحمل املطبّعني م�شوؤولية عما يلحق الق�شية الفل�شطينية من �رشر ب�شبب 

القانون  احلائط  بعر�ش  و�رشبت  الفل�شطيني  احلق  عن  �شمناً  تنازلت  التي  خطواتهم 

46
الدويل وال�رشعية العربية.

املطلب الثاين: امل�صوؤولية امل�صرتكة للمطّبعني مع الحتالل:

يف  اأي�شاً  بل  فقط،  الحتالل  مواجهة  يف  تعد  مل  للفل�شطينيني  القانونية  املعركة  اإن 

بالق�شية  تتعلق  �شمانات  اأي  من  اخلالية  اخلطوة  بهذه  ُيَعدُّون  الذين  املطبّعني  مواجهة 

الفل�شطينية؛ م�شاركني، ومت�ّشهم امل�شاءلة القانونية، وبالتايل حتريك احلق الفل�شطيني 

ق�شائياً يجب اأن ي�شمل املطبّعني، فجرائم الحتالل غري قابلة للتقادم، وموثقة وم�شتمرة 

يف الزمن.

فجرائم الحتالل ترتقي جلرائم احلرب، وهذا اأمر ل يكن الت�شكيك فيه فالإعدامات 

واملجازر،  العرقي،  والتطهري  والعتقالت،  والغتيالت،  امل�شتوطنات،  وبناء  امليدانية، 

وامل�شت�شفيات،  واملدار�ش  اأ�شحابها  روؤو�ش  على  البيوت  وهدم  املدنيني،  وا�شتهداف 

اأنها  لها �شوى  ب�شكل م�شتمر، ل ت�شنيف  الحتالل  بها  يقوم  التي  املمار�شات  كل هذه 

قرار اجلمعية العامة 2554 ال�شادر يف 1969/12/12 واملتعلق بتنفيذ الإعالن اخلا�ش مبنح ال�شتقالل لل�شعوب   
44

https://www.un.org/ar/ga/ :امل�شتعمرة. انظر: اجلمعية العامة، الأمم املتحدة، يف

كلية  درا�صات،  جملة  الفل�شطينية،”  احلالة  �شوء  على  الدويل  القانون  يف  املقاومة  يف  “احلق  حممد،  بومدين   
45

العلوم الإن�شانية والجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد 6، كانون الثاين/ يناير 2013، �ش 68–100.

البحوث  جملة  امل�شري،”  تقرير  اأجل  من  امل�شلحة  واملقاومة  الإرهاب  اإ�شكالية  “حول  يو�شف حوري،   
46

والدرا�صات القانونية وال�صيا�صية، جامعة البليدة، اجلزائر، املجلد 6، العدد 2، 2017.
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جرائم حرب يف القانون الدويل، ولقد عّرفت جرائم احلرب يف املادة 6/ب من نظام حمكمة 

نورمبج على اأنها:

انتهاكات قوانني واأعراف احلرب، وتت�شمن على �شبيل املثال ل احل�رش، القتل 

اأو لأي هدف  اأجل القيام باأعمال �شاقة  اأو الإق�شاء من  العمد واملعاملة ال�شيئة، 

ال�شيئة  املعاملة  اأو  القتل  املحتلة،  الأقاليم  املوجودين على  املدنيني  لل�شكان  اآخر 

لأ�رشى احلرب، اأو لالأ�شخا�ش املوجودين يف البحر، قتل الرهائن، نهب الأموال 

العامة اأو اخلا�شة، التدمري غري املبر للمدن والقرى، اأو التخريب الذي ل تبره 

47
�رشورات احلرب.

فاحلروب الهمجية التي �شنها الحتالل موثقة اإعالمياً بال�شوت وال�شورة، فتاريخ 

تهجري  اإىل  عبه  �شعى  اإجرامي  تاريخ  امل�شوؤوم،  الوعد  منذ  الإ�رشائيلي  الحتالل 

عب  الإبادة  نظام  وتكري�ش  اأرا�شيهم،  وم�شادرة  امل�شتوطنات  واإقامة  الفل�شطينيني 

القتل الع�شوائي، متجاوزاً كل القوانني واملواثيق والأعراف الدولية، م�شتغالً عالقاته مع 

الأ�رشى  نن�شى  اأن  يجب  ول  دولية،  م�شاءلة  اأّي  من  للتهرب  واأمريكا  الأوروبية  الدول 

من خمتلف الأعمار، واملمار�شات الال اإن�شانية لالحتالل �شارباً عر�ش احلائط بالقانون 

الدويل الإن�شاين والقانون الدويل حلقوق الإن�شان، حيث بلغ عدد الأ�رشى واملعتقلني يف 

 
48

اأ�شري،  4,400 2020 نحو  الأول/ دي�شمب  �شجون الحتالل حتى نهاية �شهر كانون 

وهناك املئات من الأ�رشى فارقوا احلياة يف �شجون الحتالل يف غياب حماكمات عادلة، 

حلقوق  العاملي  الإعالن  من   5 املادة  تن�شي�ش  من  بالرغم  اإن�شانية،  ومعاملة  ونزيهة، 

اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  للمعاملة  للتعذيب، ول  اأحد  اإخ�شاع  “ل يجوز  اأنه  الإن�شان على 

الالاإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة”.

ويطلع علينا التطبيع الكامل مع الحتالل الإ�رشائيلي والعرتاف به كج�شم طبيعي 

يف املنطقة، مبا يجعله اعرتافاً باأفعاله وممار�شاته، ليتحمل املطبّعون م�شوؤولية م�شاركة 

مب�شاءلة  املناداة  دون  عالقات  اإقامة  عب  وتغطيتها  عليها  بال�شكوت  جرائمه  الحتالل 

املحتل عن جرائمه، فمحور ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية اجلديدة هو الزّج بالدول العربية 

دول  اأمام  امل�شوؤولية  من  الحتالل  واإفالت  احلل،  اأعباء  وحتميلها  الت�شوية،  يف  الكبى 

النه�شة  دار  )م�رش:  الإحالة  وقواعد  الخت�صا�س  الدولية:  اجلنائية  املحكمة  امل�شدي،  اهلل  عبد  عادل   
47

العربية، 2002(، �ش 102.

عدد الأ�رشى يف �شجون الحتالل خالل العام 2020، موقع مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا، انظر:   
48

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id )اطلع عليه يف 2021/2/24(

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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 فلم ي�شهد التاريخ اعرتافاً مبجرم حرب انتهك القانون الدويل دون اأن يحا�شب، 
49

العامل.

فاخلروج عن نوامي�ش املجتمع الدويل عب النتهاكات ال�شارخة للحق يف احلياة والأمن 

والعي�ش الكرمي، ل يكن باأي حال من الأحوال اأن يبر، والتطبيع يعرقل ويعّقد امل�شار 

مع  بال�رشاكة  امل�شوؤولية  الدول  هذه  يحّمل  مبا  النتهاكات،  ويبارك  للم�شاءلة  الفعلي 

الحتالل عن اجلرائم امل�شتمرة التي يتعر�ش لها الفل�شطينيون.

فالحتالل الإ�رشائيلي ما�شٍ يف جتاهله للقرارات الدولية والق�شاء الدويل، بل يعمل 

 على ك�رش �رشعيته كلما ا�شتوجب الأمر ذلك، فهو عندما وّقع على نظام روما الأ�شا�شي

املحكمة  ت�شيي�ش  اإمكانية  من  حتفظه  اإىل  واأ�شار  نهائياً،  يقرها  ومل  عليها  ي�شادق  مل 

الدولية، وهذا حجر الأ�شا�ش يف رف�ش الحتالل الإ�رشائيلي �شالحيات املحكمة اأمام كل 

اإدانة توجهها له.

ملواجهة  عالقاتها  لتفعيل  ت�شعى  جعلها  الذي  احلد  اإىل  بـ“اإ�رشائيل”  التعنت  بلغ  لقد 

التحقيق  اأمام  الطريق  وفتح  املحكمة  لقرارات  المتثال  فبدل  الدولية،  املحكمة  قرارات 

الدويل، تعمل على “تكثيف ال�شغط ال�شيا�شي والدبلوما�شي والطعن يف �رشعية املحكمة 

�شّد  دولية  اأطراف  مع  التعاون  وزيادة  الدويل،  التحقيق  اأمام  عراقيل  وو�شع  اجلنائية 

املحكمة  مع  تعاون  اأي  يحظر  اإ�رشائيلي  قانون  ت�رشيع  اإىل  ت�شعى  وكذلك   
50

املحكمة”،

الدولية.

وعليه، فاإن التطبيع هنا يظهر مبثابة الو�شيلة القذرة لو�شع العراقيل اأمام التحقيقات 

الدولية وامل�شاءلة والعقاب، وكان الأجدر بالدول املطبّعة اأن ت�شعى لتحريك التحقيق يف 

واإقامة عالقات معه، فجرائم الحتالل ل تقل ب�شاعة عن  جرائم الحتالل ل مباركتها 

جرائم النازية، والإدانة ثابتة واإن تاأجلت يف الزمن.

من  وتعوي�ش  اعتذار  على  حت�شلت  ملا  اإل  لأملانيا  عداءها  “اإ�رشائيل”  تتجاوز  فلم 

 األي�ش هذا املنطق الذي يحكم 
51

خالل اتفاقية تعوي�شات يف لوك�شمبورغ يف 1952/9/10،

اإبراهيم حمامي، �صفقة القرن: احللم القدمي اجلديد، �ش 41.  
49

ن�شال حممد وتد، تقديرات اإ�رشائيلية: الطريق ملحاكمات بتهم جرائم احلرب ل تزال طويلة، العربي اجلديد،   
50

2021/2/7. )اطلع عليه يف 2021/2/24(
اتفاقية لوك�شمبورغ اأو اتفاقية دفع التعوي�شات الأملانية؛ هي اتفاقية مّت التوقيع عليها بني اأملانيا و“اإ�رشائيل”،   

51

Holocaust” ولـ“اإ�رشائيل”  “الهولوكو�شت  الناجني من املحرقة  اأملانيا فيها بدفع تعوي�شات لليهود  التزمت 

اأملانيا واإ�رشائيل، موقع  اليهود. انظر: اتفاقية لوك�شمبورغ بني  باعتبارها الدولة التي ترث حقوق ال�شحايا 

ويكيبيديا - املو�شوعة احلرة، انظر: https://ar.wikipedia.org/wiki )اطلع عليه يف 2021/2/24(

https://ar.wikipedia.org/wiki
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العرتاف  دون  النتهاكات  تلك  كل  جتاوز  يكن  كيف  “اإ�رشائيل”؟  ح�شب  “ال�شالم” 
الأخرى  ال�شكانية  ال�رشائح  “حقوق  اأين  والتعوي�ش؟  واملحا�شبة  الفل�شطيني  باحلق 

املتوا�شل  فالتمويل  ال�شنني؟  مّر  على  وامل�شادرة  لالنتهاك  تعر�شت  حيث  وموقعها” 

الرابعة  لهاي  اتفاقية  مع  يتعار�ش  املحلية  الطبيعية  املوارد  وا�شتغالل  للم�شتوطنات 

“الدولة  اأن  على  تن�ش  التي  منها،   49 املادة  يف  ال�شيا�شة  هذه  حتظر  التي   1907 ل�شنة 

56 من التفاقية نف�شها:  املحتلة ل يجوز لها اأن ت�شادر الأمالك اخلا�شة”، كذلك املادة 

“الدولة املحتلة تعتب مبثابة مدير لالأرا�شي يف البلد املحتل، وعليها اأن تعامل ممتلكات 
املادة  يف   1949 ل�شنة  الرابعة  جنيف  معاهدة  واأي�شاً  اخلا�شة”،  الأمالك  معاملة  البلد 

التي احتلتها، الأرا�شي  اإىل  “ل يحق ل�شلطة الحتالل نقل مواطنيها  اأنه   49 تن�ش على 
اأو القيام باأي اإجراء يوؤدي اإىل التغيري الديغرايف فيها”، واملادة 53 من املعاهدة ذاتها والتي 

ن�شت على اأنه “ل يحق لقوات الحتالل تدمري امللكية ال�شخ�شية الفردية اأو اجلماعية، اأو 

ملكية الأفراد اأو الدولة اأو التابعة لأي �شلطة يف البلد املحتل”.

واأمام هذه الن�شو�ش القانونية التي حتظر فعل الحتالل يتمادى املطبّعون يف ر�شم 

ركائز  اأهم  كاأحد  ال�شتيطان  ليتوا�شل  ال�شيا�شة  هذه  لإنعا�ش  املال  �شت�شخ  عالقات 

�شيا�شة الحتالل، فقد بداأ املطبّعون با�شترياد ب�شائع من امل�شتوطنات على الرغم من منع 

ملقاطعة  الدعوة  من  وبالرغم  حرب،  جرية  اأنها  على  وتكييفها  ال�شتيطانية  الن�شاطات 

على  ال�شهيوين  للكيان  كعقاب  فيها،  الدول  من  الكثري  وانخراط  امل�شتوطنات  ب�شائع 

عدم امتثاله للقرارات الدولية، ولل�شغط عليه لالن�شياع للقانون الدويل ومبادئ حقوق 

الإن�شان؛ فقد راأى حممود نواجعة، املن�شق العام حلركة املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات 

 The Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( اأ�ش(  دي  )بي  العقوبات  وفر�ش 

 اأن ا�شترياد دولة الإمارات العربية ب�شائع امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يعد 
52

،Movement
53

تورطاً يف “دعم الحتالل والعن�رشية”.

هي حركة فل�شطينية املن�شاأ، عاملية المتداد، ت�شعى ملقاومة الحتالل وال�شتعمار – ال�شتيطاين والأبرتهايد   
52

الإ�رشائيلي، من اأجل حتقيق احلرية والعدالة وامل�شاواة يف فل�شطني، و�شولً اإىل حق تقرير امل�شري لكل ال�شعب 

الفل�شطيني يف الوطن وال�شتات. انظر: ما هي حركة مقاطعة اإ�رشائيل “BDS”؟، موقع حركة مقاطعة اإ�رشائيل 

و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ش العقوبات عليها )BDS(، انظر:

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds )اطلع عليه يف 2021/3/2(  

حلركة  العام  املن�شق  النواجعة،  حممود  مع  مقابلة  لالحتالل،  دعم  امل�شتوطنات  ب�شائع  الإمارات  ا�شترياد   
53

املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات وفر�ش العقوبات )بي دي اأ�ش(، وكالة الأنا�شول، 2021/1/11. )اطلع عليه يف 

)2021/2/24

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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فلي�ش ال�شترياد فقط يجعل املطبّعني ي�شاركون يف �شيا�شة عن�رشية، كذلك ال�شمت 

على التمييز العن�رشي الذي ينتهجه الكيان داخل الأرا�شي املحتلة، عب �شيا�شة حمرمة 

 ولقد دانت جمموعة حقوقية اإ�رشائيلية 
54

دولياً، وهو ما يطلق عليه “نظام الأبرتهايد”.

حتت ا�شم “بت�شيلم - مركز املعلومات الإ�رشائيلي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي املحتلة 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the

يعي�ش  “بينما  اإنه  قالت  حيث  لها  تقرير  يف  املمار�شات  هذه   ”Occupied Territories

الغربية وقطاع  ال�شفة  الإ�رشائيلية يف  ال�شيطرة  اأ�شكال خمتلفة من  الفل�شطينيون حتت 

اليهود  حقوق  من  اأقل  حقوقهم  فاإن  نف�شها،  اإ�رشائيل  وداخل  ال�رشقية  والقد�ش  غزة 

بت�شيلم مدير  وقال  الأردن”،  ونهر  املتو�شط  الأبي�ش  البحر  بني  باأكملها  املنطقة   يف 

منطقة  هذه  اأن  هي  حتليلنا  يف  الرئي�شية  النقاط  “اإحدى   :Hagai El-Ad اإلعاد  حجاي 

جيو�شيا�شية واحدة حتكمها حكومة واحدة هذه لي�شت ديقراطية بجانب احتالل. هذا 

55
اأبرتهايد بني النهر والبحر”.

العن�رشية،  هذه  يباركون  املطبّعني  جند  الإ�رشائيلي  احلقوقي  املوقف  هذا  واأمام 

جماهرين بالعالقات، متجاوزين فكرة اأنه ل يوجد ت�شاٍو بني الفل�شطينيني والإ�رشائيليني 

حتى يف داخل “اإ�رشائيل” ذاتها حيث يهيمن منطق “املواطن من درجة ثانية”. واإن العديد 

لي�شت �شوى عن�رشية مقيتة، من  الإ�رشائيلية  النتخابات  التي ترفع يف  ال�شعارات  من 

بينها “اإ�رشائيل بيتنا”، واملواقف والت�رشيحات لبع�ش ال�شخ�شيات ال�شهيونية الرافعة 

ل�شعارات عن�رشية وترى حتقق احللم اليهودي لي�ش ببعيد، حيث يرى رئي�ش احلكومة 

الإ�رشائيلي نتنياهو اأن “قانون القومية اليهودية” هو من اأهم منجزاته الت�رشيعية.

املواطنة  فكرة  يلغي  حيث  اليهودية”  “القومية  م�شطلح  عند  التوقف  يجب  وهنا 

بلفور  وعد  يف  وردت  بعبارة  يذكرنا  قانون  م�رشوع  وهو  دينية،  لعن�رشية  ويوؤ�ش�ش 

Balfour Declaration “دولة قومية لليهود”، حيث يخلو القانون الدويل من اأي عبارة 

ت�شبه هذه العبارة اأو توؤ�ش�ش لها، هذا واإن دّل على �شيء فاإنا يدل على توظيف القانون 

ُيعرف نظام الأبرتهايد باأنه نظام الف�شل العن�رشي الذي حكمت من خالله الأقلية البي�شاء يف جنوب اإفريقيا   
54

1990–1993، وهو نظام حمّرم يف القانون الدويل ويتعار�ش مع الإعالن  1848 حتى مّت اإلغاء هذا النظام  من 

العاملي حلقوق الإن�شان، الإطار ال�شامن حلقوق الإن�شان.

اإ�رشائيل،  اأوف  تايز  موقع  “اأبرتهايد”،  دولة  باعتبارها  اإ�رشائيل  اإىل  �شت�شري  احلقوقية  “بت�شيلم”  منظمة   
55

2021/1/13، انظر: https://ar.timesofisrael.com )اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://ar.timesofisrael.com
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ملزيد من النتهاك وحت�شيل المتيازات، وبهذا القانون ي�شبح حّق العودة الفل�شطينية 

هذه  خ�شم  يف  الإن�شان  حلقوق  ذلك  بعد  مكانة  اأي  الإ�رشائيلي،  الد�شتور  مع  متناق�شاً 

املمار�شات؟ واأي تبير لعالقة تعرتف باإجرام متوا�شل غري اأنها م�شاركة فيه ومباركة 

له؟ فقد كان الأوىل التنديد باأنظمة وقوانني الحتالل والف�شل العن�رشي واإدانتها.

وكذلك احل�شار املفرو�ش على قطاع غزة وما يعانيه القطاع من �شعوبات اقت�شادية 

املقررات  كل  تنتهك  القانونية،  غري  اجلبية  الإقامة  من  حالة  يثّل  حيث  واجتماعية 

هذه  واإيقاف  الإن�شان  حقوق  باحرتام  املنادية  احلقوقية  الأ�شوات  وتتجاهل  الدولية، 

من  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  حترم  التي  الإ�رشائيلية  فالأفعال  الهمجية.  املمار�شات 

و�شائل عي�شهم، والعمالة، والإ�شكان، واملياه، والتي تنكر حقهم يف حرية التنقل، وحقهم 

ذات  حمكمة  تخل�ش  اأن  اإىل  توؤدي  اأن  يكن  الأمور  هذه  كل  ودخوله،  بلدهم  مغادرة  يف 

56
اخت�شا�ش اإىل اأن ثمة جرية ا�شطهاد، وهي جرية �شّد الإن�شانية، قد ارتكبت.

للقانون  الغربية يف حتٍد وا�شح  ال�شفة  امل�شتوطنات يف  اإقامة  اإىل موا�شلة  بالإ�شافة 

غري  الحتالل  وم�شتوطنات  حمتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يعدُّ  الذي  الإن�شاين  الدويل 

لالعرتاف  وي�شارعون  ذلك  كل  يتجاهلون  املطبّعني  املقابل،  يف  جند،  لكن  م�رشوعة. 

بـ“اإ�رشائيل”، والتطبيع الكامل معها، ما ي�شجعها على ال�شتمرار يف جرائمها ويجعلهم 

م�شاركني لها فيها.

كما اأنه يجب تفعيل حركة الت�شامن الدويل يف مواجهة جرائم الحتالل خ�شو�شاً بعد 

الفل�شطينيني  امل�شاعدات عن  ال�شغط وامل�شاومة، فقطع  الذي يار�ش  الأمريكي  املوقف 

الكيان  لطلبات  لال�شتجابة  الفل�شطينية  لل�شلطة  تركيع  اإل  هي  ما  موؤ�ش�شاتهم  واإغالق 

ال�شهيوين من �شيادة على القد�ش و�رشعية امل�شتوطنات، “فجوهر التطبيع ال�شهيوين 

امللف  لتجميد  حماولة  اإل  لي�ش  لالتفاقية  املطبّعني  ودعم  ت�شوية”،  ولي�شت  ت�شفية  هو 

الفل�شطيني يف الق�شاء الدويل، وكان الأوىل التحرك يف اجتاه املحا�شبة ل امل�شاحبة على 

ح�شاب احلقوق الفل�شطينية الثابتة عربياً ودولياً.

الق�شية  القوي، تبقى عدالة  املَهيْمن و�رشيعة  القوة  الرغم من منطق  واأخرياً، وعلى 

النتهاكات، م�شهمني يف �شياع  املطبّعون �رشكاء يف  اقتالعها وُتظهر  ُي�شتع�شى  �شوكة 

تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق ب�شاأن النزاع يف غزة.  
56
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احلق الفل�شطيني، وهذا امل�شهد النهزامي �شيواَجه باإرادة ال�شعوب التي �شتهدم حظرية 

التطبيع، ويعود حنينها للق�شية الفل�شطينية لأنها ق�شية معتقد واإرث تاريخي وديني يف 

املقام الأول، ولي�شت قطعة اأر�ش متنازع عليها، فهي “ق�شية وجود ل حدود”، وق�شية 

بالقهر  اإل  لها  قيام  ل  م�شتحيلة  يهودية  لدولة  توؤ�ش�ش  لأنها  خا�رشة  ق�شية  التطبيع 

امل�رشوع  الن�شال  وبقاء   
57

التطبيع ف�شل  الأخري  يف  يعني  ما  وهو  الق�رشي،  والتهجري 

واأمام  الدويل  الق�شاء  اأمام  والقانونية  الأخالقية  للم�شوؤولية  املطبّعني  وحتّمل  م�شتمراً، 

ال�شعوب احلرة يف حلظة احلقيقة وانت�شار احلق.

خامتة:

نخل�ش يف ختام البحث اإىل اأن خطوات التطبيع الفردية ولئن حققت واقعاً جديداً لكن 

يبقى وهمياً وفاقداً لأ�ش�ش ثباته وديومته، ولعل حلظة �شقوطه لي�شت ببعيدة لأن علّوه 

اخلطى  �شارعت  التي  العربية  فالأنظمة  اأ�رشع،  �شقوطه  �شيكون  الأمر  فكذلك  �رشيع 

مل�شافحة الكيان ال�شهيوين عار�شت كل مقومات النجاح يف تعار�ش توجهات ال�شعوب 

والقانون الدويل واملبادرة العربية، ول يكن ملثل هذه اخلطوات اأن تطم�ش تاريخية احلق 

احلقوق  على  تبنى  العالقات  يف  ال�شرتاتيجية  فالختيارات  وم�رشوعيته،  الفل�شطيني 

للحظة  مرتهن  لي�ش  فل�شطني  فم�شتقبل  اأحد،  ت�شتثني  ل  احلقيقة  وحلظة  امل�شالح،  ل 

القائمة بل ل�شتمرار الن�شال، لذلك نوؤكد على حّق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه 

املبنية على  العربية داعمة وم�شتمرة يف عقيدتها  اأجل ق�شيته، وال�شعوب  والن�شال من 

اأن فل�شطني غري قابلة للت�شفية اأو التفاو�ش اأو امل�شاومة اأو التق�شيم، ويف �شوء ما �شبق 

تو�شلنا للعديد من النتائج والتو�شيات كان من اأهمها ما يلي:

اأولً: اأهم النتائج:

انعدام �رشعية التطبيع الفردي املجاين لت�شادمه مع “املبادرة العربية لل�شالم”.  .1

تقرير  يف  احلق  خ�شو�شاً  الدويل،  القانون  مع  لتعار�شه  التطبيع  �رشعية  انعدام   .2
الإن�شان  بحق  الإ�رشائيلي  الحتالل  جرائم  ا�شتمرار  ظّل  يف  �شيّما  ول  امل�شري، 

والأر�ش الفل�شطينية.

عماد الدين الع�شماوي، ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،   
57

جملة مداد الأداب، 2019/2/18.
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درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

حتّمل املطبّعني للم�شوؤولية الأخالقية والقانونية يف ظّل تقدمي م�شاحلهم ال�شخ�شية   .3

على ح�شاب الق�شية الفل�شطينية العادلة واأمام التداعيات الكبى لهذه اخلطوة على 

املنطقة العربية ككل.

بحق  يرتكبها  التي  اجلرائم  عن  الحتالل  مع  م�شرتكة  م�شوؤولية  املطبّعني  حتّمل   .4

احلق  وجتاوز  اجلرائم  لهذه  تغطية  مثّل  التطبيع  واأن  خ�شو�شاً  الفل�شطينيني، 

الفل�شطيني املقر به عربياً ودولياً.

ثانياً: اأهم التو�صيات:

الحتالل  مع  للتطبيع  املعار�شة  الدول  من  الفل�شطيني  للحق  داعمة  جبهة  ت�شكيل   .1

الإ�رشائيلي.

بكل  �رشعيتها  َزيف  وك�شف  املجاين،  التطبيع  خطوات  لكل  الت�شدي  على  العمل   .2

الو�شائل املتاحة �شواء اأكانت قانونية، اأم اإعالمية، اأم �شعبية، وال�شغط على املطبّعني 

�شعبياً.

الأر�ش  بحق  الإ�رشائيلي  الحتالل  جرائم  على  غطاء  اإ�شفاء  يف  املطبّعني  دور  اإبراز   .3

والإن�شان الفل�شطيني.

العمل بكل الطرق القانونية على حتميل املطبّعني باأ�شمائهم، و�شخو�شهم امل�شوؤولية   .4

القانونية عن جرائم الحتالل الإ�رشائيلي لل�شعب الفل�شطيني.

مقاطعة املطبّعني مبختلف اأ�شكال املقاطعة واعتبار الأمر يهم الأمن القومي العربي.  .5

ت�شامن  عب  ال�شعبي  ال�شغط  وتفعيل  العودة،  يف  باحلق  املنادية  امل�شريات  تكثيف   .6

ال�شعوب العربية والأجنبية مع احلق التاريخي لل�شعب الفل�شطيني.

دعم كل اأ�شكال املقاومة باإيان را�شخ بعدالة الق�شية وتكثيف اجلهود يف اإعالء �شوت   .7

الق�شية يف املحافل الدولية.



181

التطبيع بني انعدام ال�سرعية وحتقق امل�س�ؤولية

Abstract

Normalization: Between the Lack of Legitimacy and the Realization 

of Responsibility, in Light of the Arab Initiative and International Law

The research entitled ”Normalization Between the Lack of Legitimacy 

and the Realization of Responsibility in Light of the Arab Peace Initiative 

and International Law“ aims to explore the legality of normalization. It 

studies its steps in light of the legal, national and moral commitment 

of the Arab countries towards the Palestine issue, particularly when 

they committed themselves to the Arab Peace Initiative. This initiative 

stipulated that Israel must recognize the minimum Palestinian rights as 

a condition for normalization with Israel, which makes the individual 

steps of normalization lack Arab legitimacy. We also aim to clarify the 

position of international law on the individual steps of normalization 

that renege on Palestinian rights. For the international law is considered 

one of the sources that define the occupation’s responsibility towards the 

Palestinians. This occupation has been committing crimes and violations 

against the land and Palestinian people, ignoring the relevant international 

resolutions. Hence, the normalizers are considered the occupation’s 

partners and they share international, moral and national responsibility.

Keywords:

Normalization  The Arab Peace Initiative International Law

The Palestinian Issue Israeli Occupation
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