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التطبيع الثقايف وتداعياته على

الق�صية الفل�صطينية

2
 وجوان حممود �صالح

1
د. اإلهام جرب �صمايل

ملخ�س:

�شعت  اإذ  الفل�شطينية،  الق�شية  على  وتداعياته  الثقايف  التطبيع  الدرا�شة  هذه  تتناول 

“اإ�رشائيل” ب�شكل حثيث لتوطيد عالقاتها مع الدول العربية، والهدف من التطبيع وفق 
الثقايف، هزية العقل العربي املنا�رش للق�شية  ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية على امل�شتوى 

الفل�شطينية، والتحكم يف وجدانه وعامله النف�شي و�شولً لالعرتاف ال�شعبي بـ“اإ�رشائيل” 

عن  غنى  ول  معه  التعاي�ش  من  فرار  ل  فل�شطني،  اأر�ش  على  وحتمي  موجود  ككيان 

ال�شتعانة به لتطوير املجتمعات العربية. و�شملت الدرا�شة البحثية اأربعة حماور، فتناول 

املحور الأول؛ اأهداف ودوافع التطبيع الثقايف، و�شمل تعريف التطبيع الثقايف، واملفهوم 

اأما املحور الثاين؛ فعر�ش اتفاقات الت�شوية كاإطار للتطبيع  الإ�رشائيلي للتطبيع الثقايف، 

 ،2020–1978 الفرتة  خالل  ُعقدت  التي  العربية  الت�شوية  اتفاقيات  وت�شمن  الثقايف، 

وتناول املحور الثالث؛ مظاهر التطبيع الثقايف، واأبرز ما جاء فيه، تزوير التاريخ، وتعديل 

املناهج، وغريه، اأما املحور الرابع؛ فت�شمن خماطر التطبيع الثقايف وتداعياته على الق�شية 

تو�شلت  التي  النتائج  اأهم  مت�شمنة  بخامتة  البحثية  الدرا�شة  ختمت  وقد  الفل�شطينية، 

اأن املواجهة العربية والفل�شطينية قابلة  اأهمها:  اإليها الدرا�شة، وخل�شت لعدة نتائج من 

للتحقيق، على الرغم من الفارق الهائل يف ميزان القوى الراجح مل�شلحة العدو الإمبيايل 

ال�شهيوين، ومهما كانت الظروف العربية بالغة ال�شوء.

كلمات مفتاحية:

اتفاقات الت�شوية الدول العربية الق�شية الفل�شطينية التطبيع الثقايف

د. اإلهام جرب �صمايل: باحثة يف الدرا�شات الفل�شطينية، ومتخ�ش�شة يف تاريخ احلركة ال�شهيونية. حا�شلة على   
1

درجة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعا�رش من جامعة عني �شم�ش. كتبت و�شاركت يف كتابة العديد من الكتب 

والدرا�شات املحّكمة.

الأزهر.  جامعة  من  الأو�شط  ال�رشق  درا�شات  يف  املاج�شتري  �شهادة  على  حا�شلة  �صالح:  حممود  جوان   
2

وبكالوريو�ش اإعالم - اإذاعة وتلفزيون من جامعة الأق�شى يف قطاع غزة، وتعمل يف املجال الإعالمي.
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مقدمة:

ت�شارعت يف الآونة الأخرية وترية التطبيع بني بع�ش الأنظمة العربية مع “اإ�رشائيل”، 

�شفارات يف  لقاءات وزيارات علنية وغري علنية، وفتح  ما بني  التطبيع  وتنوعت مظاهر 

الإعالم  اعتماد و�شيلة من و�شائل  الكتاب عب  اإىل بع�ش  العربية، وو�شل احلال  الدول 

الإ�رشائيلية منباً له للرتويج للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، و�شارك بع�ش ال�شيا�شيني بن�رش 

مقالتهم يف �شحف اإ�رشائيلية.

ل التطبيع جزءاً اأ�شيالً من امل�رشوع ال�شتيطاين الإحاليل، وو�شيلة اأ�شا�شية حتقق  �شكَّ

والتمدد وتو�شيع  ال�شيطرة  العربية، متكنها من  للمنطقة  النتماء  اإرادة  “اإ�رشائيل”  بها 

 – العربية  الت�شوية  اتفاقيات  اأخرجتها  التي  املفاهيم  التطبيع هذا من  نفوذها. م�شطلح 

�شيا�شية  عالقات  بناء  يكن  جاراً  واعتباره  الإ�رشائيلي،  الطرف  لتقبّل  الإ�رشائيلية، 

واقت�شادية وثقافية معه، على اأ�شا�ش اأنه كيان له وزنه يف منطقة ال�رشق الأو�شط. 

ا�شتطاعت “اإ�رشائيل” يف بع�ش الأوقات النت�شار يف حرب امل�شطلحات بكل ِدللتها 

اللغوية والثقافية والإعالمية والديبلوما�شية، وذلك ما �شيت�شُح من خالل هذه الدرا�شة 

التي تدور حول التطبيع الثقايف.

م�صكلة الدرا�صة: 

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�شي: ما املدى الذي و�شل اإليه التطبيع الثقايف 

بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”؟ وما اأبرز جمالت التطبيع بني الطرفني؟

ومن خالل الت�شاوؤل الرئي�شي ال�شابق تنبثق جمموعة من الأ�شئلة الفرعية التالية:

ماذا ُيق�شد مبفهوم التطبيع الثقايف، اأهدافه، ودوافعه؟  .1

كيف اأ�شهمت اتفاقيات الت�شوية يف الرتويج للتطبيع الثقايف؟  .2

ما اأبرز مظاهر وخماطر التطبيع الثقايف؟  .3

كيف يكن مواجهة التطبيع الثقايف؟  .4
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اأهداف الدرا�صة:

ت�شليط ال�شوء على مفهوم التطبيع الثقايف، واأهدافه.   .1

التعرف على اتفاقيات الت�شوية كمدخل للتطبيع الثقايف.   .2

اإظهار اأبرز مظاهر التطبيع الثقايف، وخماطره على الدول العربية.  .3

ا�شتنتاج �شبل مواجهة التطبيع الثقايف.  .4

اأهمية الدرا�صة:

تتمثل اأهمية الدرا�شة يف تعاظم تاأثري التطبيع الثقايف بكافة اأ�شكاله؛ لذا تت�شح اأهمية 

الدرا�شة يف النقاط التالية:

التعرف على املفهوم الإ�رشائيلي للتطبيع الثقايف.   .1

اإي�شاح اإىل اأيِّ مدًى اأ�شهمت اتفاقيات الت�شوية العربية يف التمهيد للتطبيع الثقايف.  .2

الكيان  مع  واملُطبِّعني  الثقايف  التطبيع  مالب�شات  لف�شح  توثيقية  حلقة  ت�شكيل   .3

الإ�رشائيلي. 

اإظهار خماطر التطبيع الثقايف و�شبل مواجهته.  .4

حدود الدرا�صة: 

احلد املو�شوعي: التطبيع الثقايف بكافة مظاهره بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”.  .1

احلد الزماين: متتد فرتة الدار�شة ما بني ال�شنوات 1978-2020، اأي منذ توقيع اتفاق   .2

عربية  اتفاقيات  اأربع  فيها  ُعقدت  التي  ال�شنة  تلك   ،2020 �شنة  حتى  ديفيد،  كامب 

ر�شمية للتطبيع مع “اإ�رشائيل” برعاية الوليات املتحدة الأمريكية. 

اتفاقيات  التي عقدت  العربية  الدول  احلد املكاين: يرتكز احلد املكاين للدرا�شة حول   .3

التطبيع مع “اإ�رشائيل”. 

منهجية الدرا�صة: 

اإذ  الثقايف،  التطبيع  عن  والبحث  للتاأ�شيل،  التاريخي  البحثي  املنهج  الدرا�شة  اتبعت 

املعا�رشة،  امل�شاكل  لفهم  كاأ�شا�ش  التاريخية،  احلوادث  تف�شري  على  املنهج  هذا  يعتمد 
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ولتت�شهل عملية التنبوؤ مبا �شتكون عليه يف امل�شتقبل، كما مّت العتماد على املنهج الو�شفي 

ودقيقة  كافية  معلومات  على  املرّكز  التحليل  اأ�شاليب  من  اأ�شلوب  وهو  والتحليلي؛ 

ومو�شوعية عن املو�شوع املراد البحث فيه، اأما منهج درا�شة احلالة، فيقوم على حتليل 

م�شمون الت�رشيحات الر�شمية وحتليل الوثائق املتعلقة باملو�شوع والوقوف على كل 

ذي اأهمية، اإىل جانب املنهج ال�شتقرائي والذي ن�شت�رشف من خالله كيفية �شبل مواجهة 

التطبيع الثقايف... .

وق�شمت الدرا�شة اإىل اأربعة حماور على النحو التايل:

املحور الأول: اأهداف ودوافع التطبيع الثقايف:

تعددت اأهداف ودوافع “اإ�رشائيل” للتطبيع الثقايف مع الدول العربية، وذلك انطالقاً 

من املفهوم الإ�رشائيلي للتطبيع، وهو املفهوم املغاير عن التعريف العربي للتطبيع الثقايف.

1. تعريف التطبيع والتطبيع الثقايف:

يعرف التطبيع باأنه اإعادة ال�شيء اإىل طبيعته، وهو م�شطلح �شهيوين، ظهر لأول مرة 

يف املعجم ال�شهيوين لالإ�شارة اإىل يهود املنفى، حيث طرحت ال�شهيونية نف�شها على اأنها 

احلركة ال�شيا�شية التي �شتقوم بتطبيع اليهود، اأي اإعادتهم اإىل “طبيعتهم”، كاأمة واحدة 

 
3
بدلً من جماعات قبلية منتمية لأمم متعددة.

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

 اأن “الطبع هو ال�شجية التي 
4
اأو املعتاد، اأو املتعارف عليه، وُذِكر يف معجم خمتار ال�شحاح

 فقد ذكر اأن “تطبع بكذا تخلق فيه، وطبعه على 
5
جبل عليها الإن�شان”، اأما املعجم الو�شيط

كذا اأي عوده اإياه”، ول توجد مادة تطبيع يف املعاجم العربية لأنها حمدثة، فاملعنى احلايل 

ديفيد كامب  اتفاقية  بعد  تداولها  متّ  اإجنليزية  لفظة  عن  الكلمة  هذه  ترجمة  من   ماأخوذ 

�شنة 1979.

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية )القاهرة: دار ال�رشوق، 1999(، ج 7، �ش 13.  
3

حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، معجم خمتار ال�صحاح )بريوت: مكتبة لبنان، 2008(، �ش 163.  
4

جممع اللغة العربية، املعجم الو�صيط، ط 4 )القاهرة: مكتبة ال�رشوق الدولية، 2008(، �ش 550.  
5
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الآتية:  الفكرة  تقبّل  على  عقولنا  تروي�ش  اإىل  “ال�شعي  باأنه:  الثقايف  التطبيع  وعّرف 

ل اإمكانيَّة لعي�شنا اإّل بقبول القامع و�رشوِطه، وهذا التقبّل ناجٌم عن قناعتنا باأّن القامع 

6
قوي”.

حمل التطبيع معنى ال�شعي لإعادة العالقة بني طرفني اإىل طبيعتها، ومفهوم التطبيع 

الثقايف مع “اإ�رشائيل” ينطلق من حالة غري طبيعية لإقامة هذه “الدولة”، وكونها ت�شكل 

دولة ا�شتعمار اإجالئي، اإحاليل، ا�شتند على اأيديولوجية م�شكلة من املرجعية الالهوتية، 

قطاعات  لدى  الجتماعية  العزلة  اجتاهات  وعزز  ال�شيا�شية،  حركته  يف  انعك�شت  التي 

الطائفة اليهودية يف اأكرث من مكان يف العامل، ونفت �شيا�شياً واإن�شانياً ب�شكل مطلق وجود 

 
7
الطرف الآخر، وبذلك مّت اإنتاج ثقافة طوباوية لهوتية اغت�شابية.

على  الإ�رشائيلي  الوجود  قبول  على  يعمل  التطبيع  مفهوم  اإنَّ  القول:  يكن  وبذلك 

الزيارات  خالل  من  ثقافياً  معه  التعامل  عب  طبيعياً  وجوداً  وجعله  فل�شطني،  اأر�ش 

اللقاءات، واملوؤمترات. وبالتايل، فالتطبيع الثقايف ينطلق من نهج  املتبادلة، وامل�شاركة يف 

اأكانت  باأ�شكال خمتلفة، �شواء  “اإ�رشائيل”  العداء مع  واأداء وعقلية جوهره ك�رش حاجز 

ثقافية اأم اإعالمية اأم �شيا�شيةاأم غريها.

2. املفهوم الإ�رشائيلي للتطبيع الثقايف:

بينما  الإ�رشائيلي،  الإدراك  طبيعة  عن  التطبيع  ملفهوم  العربي  الإدراك  نط  يختلف 

اأحد  التطبيع  ال�شيا�شية والديبلوما�شية، كان  الأدوات  “ال�شالم” عب  اإقرار  العرب  راأى 

نظرت  “اإ�رشائيل”  اإن  ثم  والأمريكية،  الإ�رشائيلية  لل�رشوط  ا�شتجابًة  لذلك،  الأدوات 

فاأ�شا�شه ت�شمني مواد خا�شة  اأطرافه،  ال�رشاع وحتييد بع�ش  اإدارة  باعتباره  للتطبيع 

اأولً،  و“اإ�رشائيل”  م�رش  بني  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  العالقات  بتطبيع 

وبخالف ذلك مل يكن التطبيع ال�شيا�شي مع الفل�شطينيني ثمناً لـ“ال�شالم” اأو حافزاً عليه، 

واإنا كان التطبيع هنا يعني يف املقام الأول طبيعة الت�شوية، والنمط الذي �شوف تنتقل 

8
اإليه العالقات بني الطرفني يف ظّل الت�شوية.

للدرا�شات  العربي  الديقراطي  املركز  موقع  الت�شال،  – و�رشورة  الإلغاء  “التطبيع” بني فكر  اأبو بكر،  بكر   
6

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

جامعة احلقيقة،  جملة  املجابهة،”  واأهمية  الإجابة  �رشورة  بني  الثقايف  التطبيع  “�شوؤال  �رشية،  اأبو  رجب   
7 

اأحمد دراية، اجلزائر، العدد 4، 1997، �ش 48. 

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

8

الوحدة العربية، 1988(، �ش 28.

https://democraticac.de
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لن العربية  والأنظمة  “اإ�رشائيل”  بني  ال�شيا�شي  التطبيع  الإ�رشائيلي،  املنظور   فمن 

املفهوم  وفق  يقت�رش  الذي  الثقايف،  التطبيع  �رشيان  دون  املن�شود  “ال�شالم”  يحقق 

ال�شهيونية  الأيديولوجيا  قائمة على  “اإ�رشائيل”، لأنها  العرب ل على  الإ�رشائيلي على 

هذه  عن  والتخلي  فل�شطني،  يف  العربي  باحلق  العرتاف  ترف�ش  التي  العن�رشية، 

ب�شاأن  اأكد عليه �شمعون برييز  ما  “اإ�رشائيل” مبر وجودها، وهو  يفقد  الأيديولوجية 

التطبيع الثقايف من اجلانب العربي، بحجة تعزيز مفهوم “ال�شالم”؛ ولذلك راأى �رشورة 

الجتاهات  �شانعي  عدَّهم  الذين  املثقفني  اأيدي  اإىل  ال�شيا�شيني  اأيدي  من  الت�شوية  نقل 

 
9
والقناعات لدى ال�شعوب العربية لن�رش “ال�شالم”.

راأى اإ�شحق �شامري Yitzhak Shamir: “اأن الت�شوية ل تتحقق قبل اأن ينزع العرب 

 اأي اأنه عّد التطبيع الثقايف مقدماً على التطبيع 
10

من عقولهم ما يّت بالعداء لل�شهاينة”،

الأهم  الثقايف  التطبيع  ُيعّد  ولذلك  “ال�شالم”،  معاهدات  واإبرام  ال�شيا�شية  والعالقات 

الأخرى،  املجالت  كافة  اإىل  النفاذ  يكن  فعبه  لـ“اإ�رشائيل”؛  بالن�شبة  اإحلاحاً  والأكرث 

اإعادة بناء املقاومة الذاتية لل�شعوب العربية يف ظّل توقف احلروب العلنية  فغيابه يعني 

مع “اإ�رشائيل”، وعب هذا التطبيع ا�شتطاعت “اإ�رشائيل” اإلغاء املقاطعة واإزالة احلواجز 

واإقامة  كتبها،  ون�رش  العربية،  البلدان  يف  لها  موؤيدة  علمية  اأكادييات  اإن�شاء  عب  عنها، 

 
11

املوؤمترات، وبّث دعاة الأ�رشلة والتغريب، وال�شعي لتغيري مناهج التعليم.

فالتطبيع الثقايف اإذاً؛ يعّب عن القبول باملفردات واملقاربة ال�شهيونية الأيديولوجية، 

اإىل  ي�شري  ما  كل  و�شطب  التعليم  مناهج  �شياغة  واإعادة  التاريخ،  �شياغة  اإعادة  مع 

و�رشقتها،  بالآثار  والعبث  الرتاث،  على  وال�شتيالء  الأمكنة،  اأ�شماء  وتغيري  الحتالل، 

واإخفاء كل اآثار اجلرائم التي اأّدت لتدمري القرى الفل�شطينية وتدمريها، وامل�شاركة يف اأي 

م�رشوع اأو مبادرة اأو ن�شاط، حملي اأو دويل، خ�ّش�ش للجمع بني الفل�شطينيني اأو العرب 

والإ�رشائيليني، اأفراداً كانوا اأو موؤ�ش�شات.

الطيبة،  العربي،  الرتاث  اإحياء  كنعان، مركز  املواجهة،” جملة  الثقايف و�شبل  التطبيع  “خماطر  يو�شف حداد،   
9

فل�شطني، العدد 109، 2002، �ش 103. 

املرجع نف�شه.  
10

على  عني  جملة  القد�ش،”  يف  احلياة  على  واأثره  وخمططاته  اأحالمه  يف  الحتالل  مع  “التطبيع  قا�شم،  عامر   
11

القد�س، 2018، �ش 27-26.
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3. الأهداف الإ�رشائيلية للتطبيع:

العربية  القومية  الهوية  اإ�شقاط  الثقايف؛ من  للتطبيع  الإ�رشائيلية  الأهداف  كثرية هي 

ثقافة  تر�شيخ  اإىل  احل�شارية،  الثقافية  القناعات  باقتالع  العربية  التاريخية  والذاكرة 

هجينة ترتكز على مفهوم ال�رشق الأو�شط اجلديد تكون فيه “اإ�رشائيل” الدولة املحورية، 

الهزية  وحتويل  املواجهة،  ح�شون  بتهدمي  املناعة  وحتطيم  القومية  الذات  لتدمري 

ال�شيا�شية والع�شكرية اإىل هزية ح�شارية وثقافية يتم خاللها اإلغاء التاريخ الفل�شطيني 

12
والعربي ال�شيا�شي واحل�شاري.

فال�شهيونية  فقط،  الثقافية  ولي�ش  جميعها،  العالقات  تطبيع  �شهيونياً  املطلوب 

اأفكارها  لقبول  العاملي،  الراأي  على  للتاأثري  الثقافة  بزمام  الإم�شاك  على  حتر�ش 

و�شيا�شاتها من جهة، ومن جهة ثانية لإدارة ال�رشاع مع الدول العربية، وقد ا�شتندت 

على مبر اأيديولوجي يف ا�شتخدامها ل�شالح الثقافة، قائم على اأ�شا�ش اأن الثقافة هي التي 

�شوف حت�شم النزاع، ومن ثم �رشورة روؤية مظاهر التطبيع وتكري�ش ثقافة ال�شت�شالم 

والهزية، عب تكري�ش عالقات التبعية فكرياً و�شيا�شياً واقت�شادياً، ذلك التكري�ش الذي 

 
13

يحمل يف �رشورته الداخلية العرتاف بـ“اإ�رشائيل”.

هناك اإ�رشار اإ�رشائيلي على التطبيع يف املجالت الثقافية بالذات، ذلك الإ�رشار ينبع 

من اإدراكه اأن املجال الثقايف هو املوؤهل والقادر على غ�شل عقل املواطن العربي، وت�رشيب 

الأفكار والثقافة الال وطنية، ويكن ح�رش الأهداف الإ�رشائيلية للتطبيع الثقايف، يف:

اإنزال الهزية يف عقل الإن�شان العربي، ويف وجدانه، �شواء ب�شواء، و�شولً اإىل تركيعه  اأ. 

“اإ�رشائيل” ككيان ا�شتيطاين عن�رشي تو�شعي، كاأمر واقع ل منا�ش  بقبول وجود 

 
14

من العرتاف به والتعاي�ش معه يف منظومة عالقات طبيعية.

 - العربي  ال�رشاع  مل�شببات  الإ�رشائيلية  الرواية  ينا�شب  تاريخي،  واقع  اختالق  ب. 

يف  جاء  مبا  ويتنا�شب  ال�رشاع،  لأ�شباب  الفل�شطينية  الرواية  ينفي  مبا  الإ�رشائيلي، 

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 104.  
12

احتاد كتاب 
 
حبيب �شادق، “التطبيع الثقايف مع العدو ال�شهيوين، القتحام واملواجهة،” جملة �صوؤون اأدبية،   

13

واأدباء الإمارات، الإمارات، العدد 3، 1990، �ش 81. 

فخري �شمعان، “التطبيع بوابة اإ�رشائيل اإىل العامل العربي،” الحتاد، العدد 1، 1997، �ش 24.  
14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ن�شو�شهم التوراتية املزعومة، واأن ال�رشاع يكمن يف رف�ش الوجود الإ�رشائيلي على 

حقيقة  “اإ�رشائيل”  باأن  العرب  يقتنع  عندما  �شينتهي  ال�رشاع  واأن  فل�شطني،  اأر�ش 

ما  لكل  والرتويج  مزّور،  تاريخي  اختالق  وفق  احلا�رش  تف�شري  وبالتايل،   
15

قائمة؛

التاريخية  والبديهيات  احلقائق  وتزييف  التاريخ،  كتابة  واإعادة  “اإ�رشائيل”،  تّدعيه 

املتعلقة بكيفية ا�شتيطان فل�شطني، واحتالل اأجزاء من الدول العربية. 

اأن  فالأ�شل  ثقافتهم،  من  العرب  وجتريد  العربية،  املنطقة  يف  “اإ�رشائيل”  دمج  ج. 

“اإ�رشائيل” ل متتلك ثقافة، كونهم يت�شكلون من جماعات �شتى، واإذا حققت ما ت�شعى 
ال�شيا�شي  التطبيع  وما  ال�شهيوين،  للم�رشوع  النت�شار  ذروة  فهي  “اإ�رشائيل”  له 

والفل�شطيني  عامة  العربي  للن�شيج  اخرتاق  من  يجري  ملا  مظلّة  اإل  والقت�شادي؛ 

ب�شكل خا�ش.

ل تقبل “اإ�رشائيل” من الت�شوية؛ اإنهاء حالة احلرب بني “اإ�رشائيل” والعامل العربي،  د. 

“اإ�رشائيل” العي�ش باأمان  “�شالم” �شامل ت�شتطيع معه  ووقف اإطالق النار، واإقامة 

للعالقة  الر�شمية  الديبلوما�شي والأ�شكال  اأر�ش فل�شطني، والتبادل  وا�شتقرار على 

واملجتمع  احلياة  تفا�شيل  كافة  يف  الولوج  بل  فح�شب،  العرب  مع  الديبلوما�شية 

 
16

العربي.

والفنية  املو�شيقية  والفرق  والإذاعية،  وال�شحفية،  التلفزيونية،  البامج  تبادل  هـ. 

وامل�رشحية، والن�شاط ال�شينمائي امل�شرتك، وت�شجيع حركة الرتجمة من واإىل اللغتني 

العبية والعربية.

امل�شرتكة،  الأدبية  الندوات  واإقامة  والأدبية،  والثقافية  الفنية  املعار�ش  يف  امل�شاركة  و. 

املطبوعات  وت�شويق  الثقافية،  الن�شاطات  وت�شجيع  املعلّمني،  تاأهيل  ودورات 

الإ�رشائيلية.

اإيقاف تدري�ش الأدبيات والوثائق والن�شو�ش املعادية لل�شهيونية و“اإ�رشائيل”، مبا  ز. 

فيها ما ورد يف القراآن الكرمي، حيث كثّفت “اإ�رشائيل” جهودها العملية لر�شد املفاهيم 

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها؟،”   
15

جملة مداد الآداب، كلية الآداب، اجلامعة العراقية، العراق، 2019، �ش 867. 

الآثار  اإمكانية ا�شتمراره، وا�شرتاتيجيته واآليات املواجهة،  انعكا�شاته،  اأهدافه،  “التطبيع  العزيز،  ع�شام عبد   
16

والنعكا�شات،” جملة فل�صطني امل�صلمة، 1995، �ش 54.
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الإ�شالمية املوؤثرة يف ال�رشاع مع ال�شهيونية وت�شجيلها وحتليلها؛ كاأحد اأبرز وجوه 

العنا�رش البنائية للذهنية العربية.

اتخاذ اجلامعات ومراكز الأبحاث الإ�رشائيلية مرجعية علمية للمنطقة باأ�رشها، بحيث  ح. 

للمنطقة  احل�شارية  والهوية  الثقافة  لتدمري  املوّجه  ال�شهيوين  للم�رشوع  توؤ�ش�ش 

روح  اإذكاء  عب  عربي  قطر  كل  داخل  والفو�شى  التفكيك  واإحداث  باأكملها،  العربية 

التناحر بني الديانات، والطوائف، واملذاهب، واجلماعات املختلفة من جهة، وحماولة 

حتقيق ال�شيطرة الثقافية والعلمية والتقنية من جهة اأخرى.

4. دوافع “اإ�رشائيل” للتطبيع الثقايف:

للق�شية  ت�شفية  هو  وا�شرتاطاته،  مب�شاراته  لـ“اإ�رشائيل”،  بالن�شبة  التطبيع  جوهر 

باأدنى  قابل  م�شت�شلم،  اإىل  مقاوم  �شعب  من  الفل�شطيني  ال�شعب  وحتويل  الفل�شطينية، 

“اإ�رشائيل” للتطبيع مع الدول العربية، من  احلقوق التي تعر�ش عليه، وتختلف دوافع 

دولة لأخرى، حيث مّرت تلك العالقة بحالة من املّد واجلزر، فا�شتغلت خاللها “اإ�رشائيل” 

َوَتر التناق�شات واخلالفات العربية؛ ل�شتمالة طرف �شّد الآخر؛ ومن اأهم تلك الدوافع:

تثبيت وجود “اإ�رشائيل” كدولة ذات �شيادة على اأر�ش فل�شطني، يف حميطها العربي،  اأ. 

والإقليمي، وهو ما عبّ عنه ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion: “اإن رغبتنا 

زالت  وما   
17

القومي”، اأمننا  من  �شتقوي  التي  الدولية  الظروف  خلق  هي  الوحيدة 

“اإ�رشائيل” تدرك اأنه بعد 72 عاماً على وجودها، اأنها دولة موؤقتة وطارئة، وحتاول 
اإطالة اأمد وجودها غري الطبيعي، وغري القائم على اأي حّق من احلقوق التاريخية، اأو 

القانونية.

اأمن “اإ�رشائيل” ل يتحقق مع املواقف املعادية من الدول العربية، ولتدارك هذا اخلطر  ب. 

العربي،  القامو�ش  من  و�شطبه  الإ�رشائيلي،   – العربي  النزاع  م�شطلح  اإنهاء  يجب 

ُن  ُتوؤَمِّ معها  عالقات  واإقامة  �شاأن،  ذات  عربية  دول  اخرتاق  عب  اأمنها  وحتقيق 

يكون  اإ�رشائيل،  اأمن  ل�شمان  الآخر  الأ�شلوب  “اإن  جوريون:  بن  ويقول  وجودها، 

اإبراهيم العابد، �صيا�صة اإ�رشائيل اخلارجية، اأهدافها وو�صائلها واأدواتها )بريوت: مركز الأبحاث، منظمة   
17

التحرير الفل�شطينية، 1967(، �ش 11-10.
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18

واإفريقيا”، اآ�شيا  الدول وخا�شة دول  اإقامة عالقات �شداقة مع جميع  عن طريق 

والقت�شادي  الع�شكري  التفّوق  يعني  الإ�رشائيلي  باملفهوم  هنا  “اإ�رشائيل”  واأمن 

على الدول العربية، بالديبلوما�شية ال�شيا�شية، والخرتاق الثقايف املمنهج، وال�شبيل 

لتحقيق ذلك هو اإقامة عالقات �شداقة معها ُت�شّكل فيها “اإ�رشائيل” راأ�ش احلربة.

رغبة “اإ�رشائيل” يف تفعيل ق�شية التعوي�شات اخلا�شة بيهود الدول العربية من �شبع  ج. 

دول عربية اإىل جانب اإيران، واملقّدرة بنحو 250 مليار دولر تعوي�شاً عن ممتلكات 

 الأمر الذي اأّكدت 
19

اليهود الذين هاجروا منها، والبالغ عددهم نحو 856 األف يهودي،

روا من  عليه “�شفقة القرن”، وحاولت امل�شاواة بني الالجئني الفل�شطينيني الذين ُهجِّ

ديارهم �شنة 1948، وبني من اأ�شمتهم بالالجئني اليهود من الدول العربية و�رشورة 

تعوي�شهم، وهو ما يثّل قلباً للحقائق، وتزييفاً للوقائع التاريخية، وتزييفاً للوعي 

العربي والدويل. 

بتحويل  وذلك  الأ�شا�شية،  وبوؤرته  الإ�رشائيلي،   - العربي  ال�رشاع  جوهر  اإنهاء  هـ. 

اإ�رشائيلي داخلي؛ تتفاو�ش حوله  اإىل �شاأن  ال�رشاع  الفل�شطينية من جوهر  الق�شية 

 
20

“اإ�رشائيل” مع قلّة فل�شطينية، والو�شول اإىل حّل ل يخرج عن اإطار احلكم الذاتي.
تريد  واإنا  احلرب،  حالة  وينهي  الأمن  يعطيها  اأن  التطبيع  من  تقبل  ل  “اإ�رشائيل” 
يف  الأوىل  ال�شتقطاب  دولة  لت�شبح  واملحورية،  الريادة  دور  يعطيها  حقيقياً  نفوذاً 

املنطقة.

على  دلّل  ومما  ومالياً،  �شيا�شياً  حلفائهم،  �شبكة  وت�شفية  الفل�شطينيني  عزل  كذلك   

ذلك ف�شل اجلامعة العربية يف التاأكيد على املبادرة العربية اأو دعم املوقف الفل�شطيني 

الراف�ش للتطبيع املنفرد، ورغبة “اإ�رشائيل” يف مواجهة املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية، 

الوليات املتحدة والعديد  الأفواه يف  من خالل جترمي حركة املقاطعة وقوننة تكميم 

عواطف عبد الرحمن، اإ�رشائيل واأفريقيا 1948-1973م )بريوت: مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية،   
18

1974(، �ش 28.

اإ�رشائيل ب�شدد مطالبة 7 دول عربية واإيران بـ 250 مليار دولر، موقع هيئة الإذاعة البيطانية )بي بي �شي(،   
19

https://www.bbc.com :2019/1/11، انظر

�صوؤون  جملة  الفل�شطينيني،”  و�شيطنة  اإ�رشائيل  �رشعنة  التطبيع  نحو  الهرولة  “م�شارات  الرنتاوي،  عريب   
20

فل�صطينية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، �ش 45.

https://www.bbc.com
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حما�رشة  التطبيع  وراء  من  “اإ�رشائيل”  دافع  اأن  اأي   
21

الأوروبية، العوا�شم  من 

متويلها  م�شادر  وجتفيف  الفل�شطينية،  املقاومة  وحركات  ال�شلطة  الفل�شطينيني، 

الدول  لدى  ال�شعبية  احلا�شنة  وتفتيت  الر�شمي،  امل�شتوى  على  ال�شيا�شي  ودعمها 

املطبِّعة مع “اإ�رشائيل” بقدر الإمكان، وحماربة الوعي العربي مبخاطر ال�شهيونية.

هناك عالقة جدلية اأدركتها “اإ�رشائيل” والوليات املتحدة، بعد ف�شل اتفاقات الت�شوية  و. 

الدول  مع  تطبيعية  عالقات  ن�شج  يف  عربة،  ووادي  واأو�شلو،  ديفيد،  كامب  العربية 

العربية، خ�شو�شاً مع عدم ا�شرتاط احلّل الكامل للق�شية الفل�شطينية، ومن ثّم اإطالق 

“املبادرة العربية لل�شالم” �شنة 2002، الأمر الذي �شعت اإدارة ترامب على حتقيقه يف 
�شنواتها الأخرية، وعملت على اخرتاق دول العامل العربي عب دول اخلليج العربي، 

الإ�رشائيلية،  البوابة  خالل  من  املتحدة،  الوليات  مع  وثيقة  عالقات  تربطهم  الذين 

22
وعقد حتالفات خليجية اإ�رشائيلية، بغية توطيد العالقة مع اإدارة ترامب.

لقد اأ�شبح وا�شحاً اأنه ل عالقة للتطبيع بحّل الق�شية الفل�شطينية، واأن من قام بعقد   

وفهمت  الفل�شطينية،  الق�شية  بعدالة  له  عالقة  ل  تخ�ّشه،  لأ�شباب  التطبيع  اتفاقات 

“اإ�رشائيل” اأن ذلك قبولً ب�شهيونيتها، وعن�رشيتها، و�شيا�شتها ال�شتيطانية.

رغبة “اإ�رشائيل” يف نقل الو�شاية على امل�شجد الأق�شى من اململكة الأردنية اإىل اململكة  ز. 

الإ�شالمية  الأماكن  على  املحافظة  يف  الأردين  الدور  وتقلي�ش  ال�شعودية،  العربية 

 
23

املقد�شة يف القد�ش، واملتفق عليه �شمن اتفاق وادي عربة �شنة 1994.

الوعي  اخرتاق  عب  الثقايف،  للتطبيع  كمبر  عدوك”  “اعرف  �شعار  ا�شتخدام  ح. 

الروايتني  عر�ش  عند  املو�شوعية  وحماولة  تفكريهم،  طريق  وفهم  الإ�رشائيلي، 

قد  التي  والأكاديية  الثقافية  لالأهمية  الرتويج  وكذلك  والإ�رشائيلية،  الفل�شطينية 

يجنيها املثقف العربي من زياراته لـ“اإ�رشائيل”، وامل�شاركة يف موؤمتراتها، واملوؤمترات 

املرجع نف�شه، �ش 44.  
21

القد�ش  الإ�رشائيلي، واأثره على مدينة  العربي -  التطبيع  الأمريكية يف  املتحدة  الوليات  “دور  اأبو زيد،  عالء   
22

– الرابع ع�رش”،  “التطبيع واأثره على م�شتقبل القد�ش، موؤمتر القد�ش العلمي  )2017-2021م(،” من موؤمتر 

موؤ�ش�شة القد�ش الدولية، غزة، 2020، �ش 9.

ر�شالة  واقت�شادياً،”  واأمنياً  �شيا�شياً  الأردن  على  الأردين  الإ�رشائيلي  التطبيع  “اأثر  طري،  اأبو  �شامي  حممد   
23

ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2020، �ش 57.
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“اإ�رشائيل”، ور�شد الإنتاج الثقايف الإ�رشائيلي ومتابعته،  الدولية التي ت�شارك فيها 

24
ودرا�شة تاريخه املزعوم.

�شورة  حت�شني  على  العربية  الدول  مع  للتطبيع  “اإ�رشائيل”  دوافع  اأجمعت  هكذا 

الحتالل الإ�رشائيلي لفل�شطني، واعتمادها كحليف ا�شرتاتيجي يف املنطقة بدلً من كونها 

دولة مهددة لالأمن القومي العربي، وا�شتبدالها بخطر “الإ�شالم ال�شيا�شي”، والتهديدات 

الرتكية والإيرانية. 

املحور الثاين: اتفاقات الت�شوية كاإطار للتطبيع الثقايف:

معاهدات  ا�شتملت  حيث  الت�شوية،  اتفاقيات  ت�شمنته  ما  اأ�شهر  من  التطبيع  ُيعّد 

الت�شوية العربية - الإ�رشائيلية، على العديد من املالمح الثقافية، لتُ�شّكل مدخالً لتطبيع 

 وذلك 
25

العالقات بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، التي اأخذت بعد ال�شمانات املعنوية؛

بهدف نزع روح العداء بني اأطراف اتفاقات الت�شوية؛ كونها ت�شمنت اإنهاء حالة احلرب 

وحظر  بها،  التهديد  اأو  القوة،  اأ�شباب  ا�شتخدام  عن  والمتناع  املتحاربني،  بني  والعداء 

الدعاية املعادية بينهم، والن�شحاب من الأرا�شي املحتلة �شنة 1967، واإقامة “ال�شالم”، 

 
26

وتد�شني التطبيع بني اأطرافها، والقبول بـ“اإ�رشائيل” يف املنطقة العربية ب�شكل طبيعي

يوؤهلها لالندماج بدول املنطقة، عب عالقات امل�شالح امل�شرتكة، ووفق اإطار نظام �رشق 

27
اأو�شطي، ت�شّكل فيه “اإ�رشائيل” القوة الع�شكرية والقت�شادية الأبرز.

“ال�شالم”  بناء  يف  الزاوية  حجر  يثل  اأنه  يف  “اإ�رشائيل”،  لدى  التطبيع  اأهمية  تكمن 

يف املنطقة، ولكن قادة “اإ�رشائيل” ومفكريها يولّون التطبيع الثقايف اأهمية خا�شة؛ لذلك 

ما  لهم  فتّم  الثقايف،  التعاون  مبداأ  الت�شوية  اتفاقيات  ت�شمني  على  امل�شوؤولون  حر�ش 

اأرادوا.

جامعة  وال�صيا�صية،  القانونية  للدرا�صات  املفكر  جملة  الثقايف،”  والتطبيع  “ال�شالم  جلول،  بن  هزر�شي   
24

خمي�ش مليانة، اجلزائر، املجلد 3، العدد 1، �ش 121.

الهدف  بوابة  الهدف،  جملة  طبيعي،”  اإىل  طبيعي  الال  حتويل  �شيا�شة  الكيان  مع  “التطبيع  ح�شن،  علي  اأبو   
25

الإخبارية، غزة، العدد 2، 2019، �ش 12.

ال�شيد حممد علي اإ�شماعيل، “التطبيع يف معاهدات ال�شالم العربية – الإ�رشائيلية،” جملة البحوث القانونية   
26

والقت�صادية، جامعة املن�شورة، كلية احلقوق، القاهرة، العدد 48، 2010، �ش 693.

�صوؤون  جملة  واإ�رشائيل،”  العربية  الدول  بني  القت�شادية  والعالقات  العربية  “الثورات  حيدر،  عزيز   
27

فل�صطينية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 249، 2012، �ش 89.
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1. اتفاقية كامب ديفيد �صنة 1978:

التي  الأوىل  العربية  الدولة  لتكون  1978؛  �شنة  ديفيد  كامب  اتفاقية  م�رش  وقّعت 

وّثقت عالقاتها مع “اإ�رشائيل”، اإل اأن التفاقية مل تذكر ن�ّش التطبيع لفظاً، واإنا جاءت 

�شمن جملة حتمل دللته، اإذ اأّكدت على “توثيق العالقات الطبيعية التي �شتقام بينهما 

�شّقت التفاقية 
 28

مبا يت�شمن العرتاف الكامل والعالقات الدبلوما�شية والقت�شادية”،

الرف�ش العربي لـ“اإ�رشائيل”، وفتحت ما ُعِرف بطريق عر�شي ثنائي الجتاه؛ للو�شول 

ف�شّكلت  ال�شلم،  حالة  اإىل  ال�رشاع  حالة  من  للواقع،  خمالفة  وفل�شطينية  عربية  حالة  اإىل 

دافعاً للدول العربية، ملن اأراد اإزاحة عبء احلق الفل�شطيني عن كاهله، واخلو�ش يف غمار 

التطبيع.

بينهما،  والتعاون  الودّية،  العالقات  اإناء  الطرفني يف  التفاقية على رغبة  اأكدت  كما 

واإذا  الثقافية،  العالقات  توطيد  وت�شمنت  املعاهدة،  طريَفْ  بني  طبيعية  عالقات  واإقامة 

منه  اأكرث  م�شريياً  التزاماً  ليكون  و�ِشَع  اأنه  اإل  الطرفني؛  بني  متبادلً  اللتزام  هذا  كان 

على  اإلزاماً  �شيكون  الإلغاء  اأن  اأي  بالأ�شا�ش،  م�رشية  كانت  املقاطعة  لأن  اإ�رشائيلياً؛ 

لت�شبح ملزمة  املقاطعة؛  قيادة  امل�رشي من  الدور  تبّدل  به، ومن هنا  قام  الذي  الطرف 

 وفتحت م�رش بذلك الباب وا�شعاً لأ�شكال عديدة من 
29

بتنفيذ كل ما جاء يف هذه التفاقية،

التطبيع، خارج ن�شو�ش التفاقية، خ�شو�شاً مع اعتماد النظام امل�رشي على امل�شاعدات 

امل�رشي،  القومي  الدخل  يف  الأ�شا�شية  املوارد  كاأحد  الأمريكية،  واملالية  القت�شادية 

وا�شتغالل “اإ�رشائيل” والوليات املتحدة لذلك وفر�ش توجهاتهما اخلا�شة على م�رش 

خارج ن�شو�ش التفاقية، �شواء ما يتعلق مبناهج التعليم، اأم عب حماولت النفتاح على 

“اإ�رشائيل”. 

مع  “اإ�رشائيل”  �شلح  مقابل  فقط،  اإ�رشائيلياً  مطلباً  التطبيعية  العالقة  تلك  تُعد  فلم 

املحتلة الأرا�شي  من  ان�شحابها  لقاء  “اإ�رشائيل”  من  عربياً  مطلباً  اأ�شبحت  بل   العرب، 

يحتاج  “ال�شالم”  �شمان  اأن  الإ�رشائيلية،  النظر  وجهة  من  يعني  وذلك   ،1967 �شنة 

فتحي ر�شوان واآخرون، عام على التطبيع )القاهرة: دار املوقف العربي، 1981(، �ش 31.  
28

1979-2011م،  الإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات  واملطّبعون:  التطبيع  وتوثيق(،  )اإعداد  اأحمد  ال�شيد  رفعت   
29

مو�صوعة �صاملة، املجلد الأول: التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي )القاهرة: مركز يافا، 2014(، �ش 163.
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رّتبت  وعليه،   
30

التنمية، على  ي�شجع  حميط  اإن�شاء  ال�شيا�شة  التفاقيات  اإىل  بالإ�شافة 

ما  وهو  الأخرى،  عن  معاهدة  كل  يف  تختلف  اأطرافها  بني  تطبيعية  التزامات  الت�شوية 

خططت له “اإ�رشائيل”.

1979، باأن يتفق  ون�ّشت املادة الثالثة من ملحق املعاهدة امل�رشية الإ�رشائيلية �شنة 

الطرفان على اإقامة عالقات ثقافية عادية بعد اإمتام الن�شحاب املرحلي، والتبادل الثقايف 

يف كافة امليادين اأمر مرغوب فيه يف اأقرب وقت ممكن.

2. اتفاقية اأو�صلو �صنة 1993:

تزايدت ال�شغوط الأمريكية على الدول العربية؛ لتطبيع عالقاتها مع “اإ�رشائيل” بعد 

1991، وتزامن ذلك مع اإعالن الوليات املتحدة ورو�شيا عن  حرب اخلليج الثانية �شنة 

الدعوة لعقد موؤمتر مدريد لل�شالم؛ بهدف دمج “اإ�رشائيل” يف املنطقة العربية، وفق روؤية 

تو�شيع التعاون بني دول ال�رشق الأو�شط، الذي طراأ عليه جملة من التغيريات ال�شيا�شية، 

 - الفل�شطينية  املبادئ  باإعالن  العالقات  تطبيع  فتّم   
31

والجتماعية، والقت�شادية، 

“اإ�رشائيل” يف العي�ش الآمن، وهو  1993، وجاء يف فقرتها الأوىل بحّق  الإ�رشائيلية �شنة 

اعرتاف �رشيح وغري م�رشوط بحق اليهود يف وطن قومي على اأر�ش فل�شطني، وقبول 

وعلى ذلك 
 32

242، و338، اأ�شا�ش قرارَي جمل�ش الأمن الدويل؛ رقمي  حلّ ال�رشاع على 

الأ�شا�ش مّت اإقامة �شلطة حكومة ذاتية انتقالية فل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 

واتخذت تلك ال�شلطة للمقاربة العربية حول العالقة الإ�رشائيلية مع الفل�شطينية، لدخول 

معرتك التطبيع.

منح هذا التفاق الفر�شة للدول العربية الراغبة يف الك�شف عن عالقاتها مع “اإ�رشائيل” 

والتطبيع معها ب�شكل علني؛ لذلك اتُّخذ اتفاق اأو�شلو كاأداة للتطبيع العربي الإ�رشائيلي 

على قاعدة اأن الفل�شطينيني قاموا بالتوافق مع “اإ�رشائيل”، ومهادنتها، واإنهاء احلرب، 

والعرتاف املتبادل بينهما.

ال�شيد حممد علي اإ�شماعيل، “التطبيع يف معاهدات ال�شالم العربية – الإ�رشائيلية،” �ش 695.  
30

وجيه كوثراين، “ال�رشق الأو�شطية والتطبيع الثقايف مع اإ�رشائيل: البعد التاريخي واإ�شكالت راهنة،” جملة   
31

الدرا�صات الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، العدد 23، 1995، �ش 7.

وماري  اأ�شطفان،  وديع  ترجمة  الت�صوية،  اإىل  النزاع  من  الفل�صطينيون:  املوعود،  ال�صالم  م�شاحلة،  عمر   
32

طوقا )بريوت: دار ال�شاقي، 1994(، �ش 27.
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والثقايف،  العلمي،  للتعاون  كامالً  ملحقاً  1995؛  �شنة  طابا  اتفاق  ت�شمن  بينما 

والجتماعي، واإن�شاء جلنة دائمة لت�شجيع ذلك التعاون، وفق ما ورد باملادة رقم 9.

3. اتفاقية وداي عربة �صنة 1994:

اأنهت اململكة الأردنية عداءها مع “اإ�رشائيل” مبوجب اتفاقية وادي عربة �شنة 1994، 

واعرتف الطرفان ب�شيادة كل منهما با�شتقالله ال�شيا�شي وحّقه يف العي�ش �شمن حدود 

 
اآمنة ومعرتف بها، وحّل النزاعات بينهما بالو�شائل ال�شلمية، وفق ما ورد يف املادة الرابعة

من اتفاقية وداي عربة �شنة 1994، بينما مل يرد يف ن�ّش املعاهدة اإنهاء حالة احلرب؛ لأن 

الدولتني مل تكونا يف حالة حرب اأ�شالً.

ورد يف املادة ال�شابعة، فقرة ج “عدم ح�رش التعاون بني الدولتني فح�شب، واإنا ي�شمل 

تعاوناً يف النطاقات الإقليمية الأو�شع، والعمل امل�شرتك على م�شاعدة بع�شهما البع�ش يف 

 ووفقاً ملا 
33

تطوير عالقاتهما القت�شادية مع الدول املحاذية، �شعياً لإزالة اأوجه التمييز،

ورد يف هذه املادة يتم تطبيع تلك العالقات اأي�شاً عب اأطراف اأخرى، وجاء بالن�ّش ال�رشيح 

 اأي اأن 
34

باأن يتم تو�شيع قاعدة العالقات؛ لت�شمل اأطرافاً ثالثة غري الأردن و“اإ�رشائيل”؛

الهدف  وهو  والإ�شالمي،  العربي  العامل  دول  نحو  لـ“اإ�رشائيل”  مدخالً  ُت�شّكل  اململكة 

الإ�رشائيلي بعيد املدى.

ووفقاً لتلك املادة وفقراتها فاإن “اإ�رشائيل” �شمنت تطبيع العالقات لي�ش مع الأردن 

فح�شب، ولكن مع بقية الدول العربية، حتى، ولو بطريق غري مبا�رشة؛ اأي اأنها اأرادت من 

الأردن القيام بدور الو�شيط لك�رش املقاطعة العربية باأيٍد عربية؛ ل�شمان الإطار الأو�شع 

للتعاون والهيمنة الإ�رشائيلية على دول املنطقة، مما يعني ال�رشعة يف تطبيع العالقات، 

يف حني تتوىل الأردن مهمة الدعاية لـ“اإ�رشائيل”، وتوظيف التطبيع معها كو�شيلة لإقامة 

عالقات جديدة لـ“اإ�رشائيل”.

 ،104 العدد  كنعان،  جملة  نوذجاً”،”  عربة  “وادي  الت�شوية  معاهدات  يف  الثقايف  “التطبيع  �شمرة،  يو�شف   
33

الأول/  ت�رشين  واملنخف�شات،”  املرتفعات  والأردن،  “اإ�رشائيل  عيال،  زي�رش  اأي�شاً:  وانظر  31؛  �ش   ،2001
اأكتوبر 2004، �ش 31. )باللغة العبية(

“وثائق معاهدة ال�شالم الأردنية – الإ�رشائيلية: معاهدة ال�شالم الأردنية – الإ�رشائيلية، عّمان، 1994/10/26،”   
34

جملة الدرا�صات الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، املجلد 5، العدد 20، 1994، �ش 183.
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ولذلك  بينهما؛  تراكمت  التي  التمييز  حالت  كافة  اإزالة  رغبتهما  على  الطرفان  واأّكد 

فاإنهما يعرتفان برغبتهما يف التبادل الثقايف والعلمي يف كافة احلقول، ويتفقان على اإقامة 

عالقات ثقافية طبيعية بينهما، ومّت اإبرام اتفاقية التبادل العلمي والثقايف بينهما يف كافة 

امليادين؛ وفقاً للمادة العا�رشة من معاهدة “ال�شالم” مع الأردن �شنة 1996.

على  القائمة  املعادية  الدعاية  ببّث  القيام  عن  المتناع  على  1/11/اأ  املادة  ن�ّشت  كما 

التع�شب والتمييز، والقيام باأ�رشع وقت ممكن باإلغاء ما من �شاأنه الإ�شارة اإىل اجلوانب 

الإ�شارات  باإزالة   25 املادة  اأكدته  ما  وهو  والتمييز،  التع�شب  تعك�ش  التي  املعادية، 

امل�شيئة للطرف الآخر يف املعاهدات الدولية، التي ي�شارك فيها طرفان، حال وجود هذه 

 
35

الإ�شارات.

بذلك و�شل عدد الدول العربية التي اعرتفت بـ“اإ�رشائيل” حتى �شنة 1995، ثالث دول 

هي: م�رش، والأردن، وموريتانيا، وهناك عدة دول اأقامت عالقات ديبلوما�شية معها قبل 

 منها املغرب، وتون�ش، وقطر، يف حني رف�شت اأغلب الدول 
36

اأن تقطعها يف فرتات لحقة؛

العربية اإقامة اأي عالقة مع دولة الحتالل كاجلزائر، و�شورية، والعراق، وليبيا، ولبنان، 

واليمن، الأمر الذي دفع جامعة الدول العربية؛ لتبني املبادرة العربية، �شنة 2002، كجزء 

من حّل ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي، والتطبيع معها، مقابل الن�شحاب من الأرا�شي 

 وما تال ذلك من تزايد اخلطابات العربية الر�شمية وغري الر�شمية 
37

املحتلة �شنة 1967،

اأو متناق�شاً  اأو معيباً  اأمراً مغلوطاً  اأ�شحاب تلك اخلطابات  الداعية للتطبيع، حيث مل يَر 

مع الق�شية الفل�شطينية، لتُ�شكّل تلك املبادرة حتولً جذرياً وجوهرياً يف مركزية الق�شية 

الفل�شطينية.

حممد اأحمد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” جملة العلوم القت�صادية وال�صيا�صية،   
35

اجلامعة الأ�شمرية الإ�شالمية، كلية القت�شاد والتجارة، ليبيا، العدد ال�شابع، 2017، �ش 282-281.

اإلهام �شمايل، “ورقة علمية: م�شار التطبيع بني اململكة املغربية و“اإ�رشائيل”،” موقع مركز الزيتونة للدرا�شات   
36

https://www.alzaytouna.net :وال�شت�شارات، بريوت، 2020/12/17، انظر

للدرا�شات  احل�شارة  مركز  موقع  بلفور،”  وعد  من  عام  مئة  عب  واملقاومة  “التطبيع  املح�شن،  عبد  �شمية   
37

ال�شيا�شية، 2017/10/9، �ش 3.

https://www.alzaytouna.net
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4. “�صفقة القرن” �صنة 2020:

جلاأت الوليات املتحدة الأمريكية باإ�رشار على اإنهاء ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي، 

يف  “اإ�رشائيل”  واإدماج  الت�شوية،  عملية  جدار  يف  حقيقية  اخرتاق  نقطة  اإيجاد  وحماولة 

املنطقة العربية، وتعهد احلكومة الإ�رشائيلية بتجميد ال�شتيطان، مقابل التطبيع الكامل 

 مع الدول العربية، واإقامة عالقات علنية معها، وح�رش ال�رشاع يف ال�رشاع الفل�شطيني -

اإليه �شعت  ما  وذلك   
38

الفل�شطينية، الق�شية  عن  العربية  الدول  وحتييد   الإ�رشائيلي، 

واأهمها التطبيع،  اتفاقات  من  تبعها  وما  القرن”،  “�شفقة  عب  ترامب  الرئي�ش   اإدارة 

“اتفاق اأبراهام”.

اأن  ال�شالم”  “التعليم وثقافة  ال�شفقة، حتت م�شّمى  الثامن ع�رش من  الق�شم  جاء يف 

بالرتويج  ومكافاأته،  ومتويله  العنف  مع  الت�شامح  فيها  يتم  بيئة  يف  يتجذر  ل  “ال�شالم 
يجب  لذلك  الإ�رشائيلية؛   - الفل�شطينية  ال�شالم  اتفاقية  يف  هام  كعن�رش  ال�شالم  لثقافة 

الدعاية  ال�شالم وو�شع حّد للتحري�ش، ومتجيد العنف والإرهاب، وحظر  اإن�شاء ثقافة 

3، يف الق�شم اخلا�ش بالتطلعات امل�رشوعة لالأطراف،  اإىل البند رقم  املعادية”، بالإ�شافة 

الذي ين�ّش على حتقيق اعرتاف وتطبيع تلك الدول التي ل تعرتف حالياً بـ“اإ�رشائيل” اأو 

 
39

التي لها عالقة بـ“اإ�رشائيل”.

5. “اتفاق اأبراهام” �صنة 2020:

عب  التنفيذ  مو�شع  القرن”  “�شفقة  بنود  و�شع  من  الأمريكية  الإدارة  متكنت 

 ،2020/8/13 يف  و“اإ�رشائيل”،  الإمارات  دولة  بني  اأبراهام”  “اتفاق  توقيع  عن  الإعالن 

وحاولت الإمارات تبير التفاق باحلفاظ على فر�ش حِل الق�شية الفل�شطينية، واإيقاف 

خمطط �شمّ الأرا�شي الفل�شطينية، اإل اأن بنيامني نتنياهو �شارع لنفي ذلك باأن التفاق 

ل يت�شمن التنازل عن خمطط ال�شّم، بقدر ما هو تعليق موؤقت لل�شّم يف �شبيل حتقيق 

 
40

اخرتاقات ديبلوما�شية عربية.

خليل العناين، “اأوباما والتطبيع بني العرب واإ�رشائيل،” جملة �صوؤون عربية، جامعة الدول العربية، الأمانة   
38

العامة، العدد 139، 2009، �ش 95.

 “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People,” site  
39

of the White House, January 2020, p. 35, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/
uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf

اأ�شامة اأبو ار�شيد، “التفاق الإماراتي – الإ�رشائيلي: خلفياته وحيثياته،” �شل�شلة تقييم حالة، املركز العربي   
40

لالأبحاث ودرا�شات ال�شيا�شات، قطر، 2020/8/13، �ش 2.
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“اإ�رشائيل”  �شعت  طاملا  الذي  الثقايف”،  لـ“ال�شالم  الإ�رشائيلي  املفهوم  التفاق  طرح 

والت�شامح  الأديان  بني  التفاهم  على  الرتكيز  على  الإ�رشائيليون  حر�ش  فقد  لتحقيقه، 

الديني، وفق ن�ّش املادتني رقم 5 و6 اإذ يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم املتبادل والحرتام، 

والتعاي�ش امل�شرتك، وثقافة “ال�شالم” بني جمتمعيهما، وتطوير برامج بني “ال�شعبني”، 

وحوار بني الأديان، وتبادلت ثقافية واأكاديية و�شبابية وعلمية، وعقد اتفاقيات تتعلق 

والتكنولوجيا،  والت�شالت،  والأمن،  املبا�رشة،  والرحالت  وال�شياحة،  بال�شتثمار، 

امل�شرتك،  التعاي�ش  ثقافة  وتعزيز  والبيئة،  والثقافية،  ال�شحية  والرعاية  والطاقة، 

ومواجهة الت�شدد الذي يح�ّش على الكراهية والنق�شام، و“الإرهاب”، واإقامة “منتدى 

41
م�شرتك رفيع امل�شتوى لل�شالم والتعاي�ش”.

القد�ش  لزيارة  اجلميع،  اأمام  الباب  فتح  اأنه  اأبراهام”  “اتفاق  ت�شمنه  ما  اأخطر  اإن 

قبلتا  قد  والبحرين  الإمارات  دولتَيْ  اأن  يعني  وذلك  الأق�شى،  امل�شجد  يف  وال�شالة 

امل�شيحية  املقد�شات  على  و�شيطرتها  الحتالل،  لدولة  عا�شمة  املوّحدة  بالقد�ش  عملياً 

مثّل  مما  القد�شي  احلرم  يف  اليهودية  ال�شالة  باإقامة  التفاق  �شمح  كما   
42

والإ�شالمية،

تغيرياً وا�شحاً عن الو�شع القائم.

املحور الثالث: مظاهر التطبيع الثقايف:

اآداب  من  العربية  الثقافية  احلياة  مفا�شل  خمتلف  الثقايف،  التطبيع  مظاهر  �شملت 

مناٍف  لأنه  اإ�رشائيلياً؛  وارد  غري  الثقايف  التطبيع  ولكن  اأ�شكالها،  مبختلف  وفنون 

على  الأدلة  اأكب  ولعل  “اإ�رشائيل”،  اأ�شا�شها  على  قامت  التي  ال�شهيونية  لالأيديولوجيا 

وجود  تنفي  روايات  من  الإ�رشائيلية  الكتب  حتتويه  ما  الثقايف  بالتطبيع  اأخذها  عدم 

وهمجي،  وجبان،  خمرب،  باأنه  الفل�شطيني  وت�شف  ومقد�شاته،  الفل�شطيني  ال�شعب 

متح�رّش  باأنه  اليهودي  ت�شف  حني  يف  والعدوانية،  النتقام  غريزة  ويتلك  ومتخلّف، 

43
ومتقّدم ومثايل، واأن لهم احلق بفل�شطني اعتماداً على الوعد الإلهي التوراتي.

 ،2020/9/6 ال�رشق،  الإمارات والبحرين واإ�رشائيل، �شحيفة  اتفاقات  الكامل لوثائق  الن�ش  “ال�رشق” تن�رش   
41

https://asharq.com/ar :انظر

وحدة الدرا�شات ال�شيا�شية، “قراءة يف التطبيع/ التحالف الإماراتي والبحريني مع اإ�رشائيل،” �شل�شلة تقدير   
42

موقف، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شات ال�شيا�شات، قطر، 2020/9/17.

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 105.  
43
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وما ييّز التطبيع الثقايف عن غريه من م�شاريع التطبيع الأخرى، اأنه ل يحمل م�رشوع 

ال�شيا�شي  التطبيع  كما  العربية  الثقافية  احلياة  على  �شهيونية  ثقافية  هيمنة  اإحالل 

 
44

العربية، واحل�شارة  للثقافة  الذاتية  املقومات  لتدمري  يهدف  ولكنه  والقت�شادي، 

فاحلركة ال�شهيونية تدرك ا�شتحالة حتقيق هيمنة ثقافية �شهيونية على العرب لعراقة 

الهوية الثقافية واحل�شارية العربية والإ�شالمية، ولعدم وجود ثقافة �شهيونية واحدة 

من  اليهودي  ال�شتات  جلمع  مكاناً  �شّكلت  تواجدها  مدار  على  فـ“اإ�رشائيل”  بالأ�شا�ش، 

دول العامل، ومل توؤلف ثقافة م�شرتكة، فكل طائفة لها ثقافتها التي حملتها معها، وذلك 

وا�شح من خالل ال�رشاعات احلادة بني الأحزاب الإ�رشائيلية.

�شبق مظاهَر التطبيع عقُد اتفاقيات الت�شوية؛ حيث ُعِقدت لقاءات برتتيٍب من الوليات 

املتحدة وممثلني تربويني م�رشيني واإ�رشائيليني �شنة 1976، على اأن القفزة التي قام بها 

حممد اأنور ال�شادات اإىل القد�ش �شجعت بع�ش املثقفني والفنانني امل�رشيني على امل�شارعة 

التطبيع  خطوات  يف  امل�رشية  احلكومة  من  اأ�رشع  فكانوا  الثقافية،  العالقات  لتطبيع 

 
45

الثقايف.

و“اإ�رشائيل”  املتحدة  الوليات  كون  بالتطبيع؛  م�رش  ا�شتهداف  �شدفة  لي�ش  ولذلك 

�شفوة  تكوين  يف  وحموري  رئي�شي  بدور  القيام  على  قادرة  م�رش  اأن  جيداً  اأدركتا 

العامل العربي وقيادته، وقادرة على اأداء دورها يف ت�شهيل وتوطيد العالقات العربية - 

للمنطقة،  الأمريكي  امل�رشوع  اإطار  يف  اإل  يتحرك  ل  ال�شهيوين  فامل�رشوع  الإ�رشائيلية، 

بغية الدفع باجتاه حتقيق ما عجز عن حتقيقه الحتالل الع�شكري، فالثقافة هي �شالح 

اأني�ش:  العظيم  اأثراً، فيقول عبد  وميدان لل�رشاع الأيديولوجي الأ�شد خطورة والأعمق 

اإ�رشائيل فح�شب، واإنا هي  بيننا وبني  لي�شت  الثقافة والتطبيع  املواجهة يف ميدان  “اإن 
اعتبار  اأني�ش  ق�شده  ما  اإن   

46
لإ�رشائيل”، وم�شاندين  داعمني  يقفون  من  وبني  بيننا 

“اإ�رشائيل”  بني  الثقايف  التطبيع  تر�شيخ  قواعد  من  قاعدة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

وم�رش ليتم تو�شيعه وت�شمل الدول العربية كافة، وبالتايل هي �رشيك يف التطبيع. 

العربية، بريوت،  جملة امل�صتقبل العربي، مركز درا�شات الوحدة  الثقايف،”  “ال�شالم والتطبيع  معن ب�شور،   
44

جملد 19، العدد 209، 1996، �ش 6.

حبيب �شادق، “التطبيع الثقايف مع العدو ال�شهيوين، القتحام واملواجهة،” �ش 81.  
45

املرجع نف�شه، �ش 85.  
46
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والعلوم والثقافة  الرتبية  جمال  يف  التعاون  اتفاقية  “اإ�رشائيل”  مع  م�رش   وقّعت 

بني  الثقايف  للتبادل  الثالثة،  املادة  يف  الت�شالت  �ُش�ش 
ُ
اأ التفاقية  وو�شعت   ،1980 �شنة 

الإذاعية  والبامج  املعار�ش  واإقامة  الأثرية،  واملكت�شفات  املطبوعات  وتبادل  الدولتني، 

العلمية، وتبادل  ال�شهادات والألقاب  الثقافية والعلمية؛ ومعادلة  والتلفزيونية والأفالم 

 
47

وفود ال�شباب الريا�شية.

كثرية هي مظاهر التطبيع الثقايف، ومن اأهمها:

1. تزوير التاريخ وامل�صّميات:

ت�شمياتها  من  بدلً  توراتية  اإ�رشائيلية  م�شطلحات  املثقفني  ا�شتخدام  يف  ذلك  جتلى 

العربية والإ�شالمية، فعلى �شبيل املثال: اأُطلقت “اأور�شليم” على القد�ش، و“حائط املبكى” 

بديالً عن حائط الباق، ويهودا وال�شامرة بدلً من ال�شفة الغربية، واإعادة ت�شمية املدن 

والقرى والآثار باأ�شماء عبية، وحتى امل�شاجد واملعابد التاريخية جرى تغيري اأ�شمائها؛ 

ملحو رمزيتها الثقافية واحل�شارية، فتحول امل�شجد الأق�شى اإىل “جبل الهيكل” بكل مما 

اإليه  اأكب عملية �شطو ح�شاري يتطلع  اإىل تنفيذ  يعنيه ذلك من توجهات خطرية تهدف 

الإ�رشائيليون، لتغييب هذه الرمزية الثقافية والدينية الأكب التي تربط العرب وامل�شلمني 

 وبالتايل اإزالة التاريخ العربي الإ�شالمي باأكمله عن فل�شطني، لين�شاأ جيل ل 
48

بفل�شطني،

يعلم عن فل�شطني اأي �شيء، واأل�شق م�شطلح “العمليات النتحارية” بدلً من العمليات 

التي كلفتها  الفل�شطينية  املقاومة  من  “الإرهاب” بدلً  ال�شت�شهادية، وا�شتخدم م�شّمى 

كافة ال�رشائع والقوانني الدولية ملقاومة الحتالل.

�شعت “اإ�رشائيل” للتغلغل الثقايف يف م�رش حتت مظلّة امل�شاعدات الأمريكية، فقد تلقت 

وزارة التعليم امل�رشية منحة مالية اأمريكية و�شلت قيمتها نحو 166 مليون جنيه، اأ�شف 

اإىل ذلك اآلف اخلرائط املر�شومة لل�رشق الأو�شط، مّت فيها ا�شتبدال ا�شم فل�شطني با�شم 

49
“اإ�رشائيل”.

�صوؤون  جملة  والقت�شادية،”  الثقافية  املجالت  يف  واإ�رشائيل  م�رش  بني  العالقات  “تطبيع  �رشار،  اأبو  هند   
47

فل�صطينية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 116، 1981، �ش 144.

عبد العزيز كامل، “�شفاً! لهزية التطبيع.. ل تطبيع الهزية،” جملة البيان، املنتدى الإ�شالمي، العدد 211،   
48

2005، �ش 64.

رفعت ال�شيد اأحمد، التطبيع واملطّبعون: العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية 1979-2011م، مو�صوعة �صاملة،   
49

املجلد الأول: التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي، �ش 1051.
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يت�شح مما �شبق، اأن امل�شاعدات الأوروبية والأمريكية ب�شكل خا�ش؛ �شّكلت مدخالً 

بذلت  العربية،  الأنظمة  مع  “اإ�رشائيل”  عقدته  “�شالم”  اتفاق  كل  فبعد  الثقايف،  للتطبيع 

ال�شيا�شية  اخلريطة  ترتيب  لإعادة  ناعمة  �شغط  كاأداة  ب�شخاء،  الأمريكية  امل�شاعدات 

العربية مبا يخدم امل�شالح الإ�رشائيلية، املدفوعة من  والقت�شادية والثقافية يف املنطقة 

اللوبي اليهودي يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

2. تعديل املناهج:

ربط  عب  العربية  احلياة  مفا�شل  يف  الولوج  الثقايف  التطبيع  من  “اإ�رشائيل”  اأرادت 

التمويل الأجنبي للموؤ�ش�شات التعليمية العربية بتطوير مناهج التعليم يف الوطن العربي، 

 حتت حجة تطوير املناهج الدرا�شية يف اأكرث من قطر 
50

ومراجعتها من العبارات املعادية؛

ال�شعف  مواطن  وجتاوز  والتكنولوجية،  العلمية  التطورات  ملواكبة  وع�رشنتها  عربي، 

 
51

�شعبها، وت�رشيد  فل�شطني،  احتالل  ب�شاأن  العربية  التاريخية  الذاكرة  ملحو  واخللل، 

بالق�شية  اخلا�شة  املقررات  تقلي�ش  فتّم  لل�رشاع؛  الإ�رشائيلية  الروؤية  مع  لتن�شجم 

على  الرتكيز  ومّت  الإ�رشائيلي،   – العربي  ال�رشاع  م�شطلحات  و�شطبت  الفل�شطينية، 

الدرا�شية،  املناهج  تغيري  جرى  حيث  م�رش،  يف  حدث  كما  لل�شلم  ال�شرتاتيجية  الأهمية 

والثالث  البتدائي،  ال�شاد�ش  ال�شف  مناهج  يف  باأخرى  مو�شوعات  ا�شتبدال  وجرى 

حذف  املثال،  �شبيل  على  ذلك  “ال�شالم”—ومن  اتفاقية   - ديفيد  الإعدادي—كامب 

“وقد متكن اليهود ال�شهاينة اغت�شاب اأر�ش فل�شطني عام 1948م، و�رشدوا معظم اأهلها 
عا�شمتها  التي  “اإ�رشائيل”،  عن  يتكلم  احلذف،  بعد  نف�شه،  املو�شوع  واأ�شبح  العرب”، 

52
القد�ش، دون تناول اأي �شيء يتعلق بفل�شطني.

واإعادة  الرتبوية،  مناهجها  يف  النظر  اإعادة  العربية  الدول  من  “اإ�رشائيل”  وطالبت 

كتابة التاريخ نف�شه لالأجيال القادمة، وحذف بع�ش الآيات من القراآن الكرمي؛ التي راأت 

اأنها ت�شيء اإىل اليهود و“اإ�رشائيل”، كما فعلت احلكومة الإ�رشائيلية مع املناهج الرتبوية 

 وذلك ما طبقته 
53

يف الأرا�شي الفل�شطينية اإثر احتاللها �شنة 1967، فاألغت كلمة اجلهاد،

ال�شيد حممد علي اإ�شماعيل، “التطبيع يف معاهدات ال�شالم العربية – الإ�رشائيلية،” �ش 704.  
50

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 105.  
51

حم�شن عو�ش، “م�رش واإ�رشائيل: خم�ش �شنوات من التطبيع،” جملة العلوم الجتماعية، جامعة الكويت،   
52

جمل�ش الن�رش العلمي، الكويت،  جملد 13، العدد 1، 1985، �ش 152.

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 5.  
53
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منهاجها  الأردنية  اململكة  وعدّلت  اأي�شاً،  املغربية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وامل�شلمني،  للعرب  ال�شهيونية  كره  حول  تدور  التي  الإ�شالمية  املواد  باإلغاء  التعليمي 

 كما تابع بع�ش الطالب العرب حت�شيلهم العلمي 
54

واملجازر التي ارتكبتها “اإ�رشائيل”،

 
55

يف جامعات عبية مبنٍح درا�شية، ومتابعة طلبة يهود درا�شتهم بجامعات عربية.

اإن ما ت�شعى اإليه “اإ�رشائيل” هو اإحداث فجوة بني الطلبة العرب، من منظور تقدمها 

اإطار  يف  العربية  التعليمية  املراكز  جذب  خالله  من  حتاول  الذي  واملعريف،  التكنولوجي 

التي تتميز بتفوقها وح�شولها على ت�شنيف  املراكز الإ�رشائيلية  التعليمي مع  للتعاون 

دويل مل تتمكن الدول العربية من الو�شول له؛ وذلك عب زعزعة الثقة يف نفو�ش اجليل 

نحو ح�شارته وتاريخه، ولذلك ي�شتلزم تقييم املناهج العربية، وفلرتتها واإظهار مدى 

خطورة التطبيع يف املناهج العربية على الثوابت العربية.

3. املوؤمترات وتبادل الزيارات:

الذي  العربي،  للمثقف  الو�شول  هو  للتطبيع  ال�شبيل  باأن  جيداً،  “اإ�رشائيل”  اأدركت 

والقت�شادي،  ال�شيا�شي،  ن�شالها  ال�شعوب  تلتم�ش  خالله  فمن  ال�شعب،  �شوت  يثّل 

احل�شارية،  الهزية  تر�شيخ  الإ�رشائيلي  القرار  �شنع  دوائر  ا�شتهدفت  لذلك  والثقايف؛ 

العربية  لالأمة  الثقايف  املوروث  من  النيل  و�شجعت  املعاين،  بكافة  لال�شتعمار  والقابلية 

اأ�شاتذة  بني  الزيارات  تبادل  عب  مبتغاها،  لتحقيق  امليزانيات  ور�شدت  والإ�شالمية، 

العلمية  املجالت  يف  امل�شرتكة  البحوث  واإقامة  والإ�رشائيليني،  امل�رشيني  اجلامعات 

املختلفة، وامل�شاركة يف املوؤمترات العلمية اأو املنعقدة حتت لفتات علمية، والأهم من ذلك 

من  “اإ�رشائيل”  جتاه  العدائية  الأفكار  لإزالة  حتقيقاً  امل�رشية،  الدرا�شية  املناهج  تغيري 

56
اأذهان الن�شىء امل�رشي.

“اإ�رشائيل”،  للكتاب امل�رشيني لزيارة  ال�شهاينة، ودعواتهم  الكتاب  تعّددت زيارات 

وعلى �شبيل املثال: فقد متّ التن�شيق بني كليات الطب يف جامعتَيْ القد�ش وبئر ال�شبع يف 

اأبحاث علمية م�شرتكة للق�شاء على  “اإ�رشائيل”، وجامعة عني �شم�ش يف م�رش؛ لإجراء 
دولر ماليني  �شتة  قيمته  بلغت  الأمريكية  احلكومة  من  بتمويل  النيل؛  حمى   مر�ش 

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 119.  
54

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 105.  
55

حبيب �شادق، “التطبيع الثقايف مع العدو ال�شهيوين، القتحام واملواجهة،” �ش 99.  
56
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هدا�شا  م�شت�شفى  يف  والولدة  الن�شاء  ق�شم  مدير  �شنكر  يو�شف  واألقى   ،1980 �شنة 

حما�رشته يف موؤمتر جامعة عني �شم�ش، ومّت تو�شيع التطبيع الثقايف عب تبادل جمموعات 

�شتني  بعثة  كل  �شّمت  اإ�رشائيلية،  بعثات  ثالث  وتبادل  �شيفية،  مع�شكرات  يف  ال�شباب 

�شاباً ما بني 15-18 عاماً، مقابل جمموعة م�رشية مماثلة، وفق اتفاقية التبادل ال�شبابية 

املوقعة يف 1981/3/2 بني املجل�ش الأعلى لل�شباب والريا�شة والوفد الإ�رشائيلي برئا�شة 

 
57

ديفيد ريفلني.

بعدد  والتقى   ،1994 �شنة  �شامل  علي  امل�رشي  امل�رشحي  الكاتب  “اإ�رشائيل”  وزار 

من الإ�رشائيليني، ومن ثّم و�شع كتابه “رحلة اإىل اإ�رشائيل” بّرر فيه زيارته؛ مبحاولته 

التعرف على الطرف الآخر؛ ولذلك منحته جامعة بن جوريون درجة الدكتوراه الفخرية، 

58
واأقيم له تاأبني يف جامعة تل اأبيب بعد وفاته.

املوؤ�ش�شات  مع  روابط  لإقامة  البحوث؛  ومراكز  الإ�رشائيلية  املوؤ�ش�شات  ون�شطت 

جلامعة التابع   Shiloah Institute �شيلواح  معهد  من  خباء  ثالثة  فقام   امل�رشية، 

رابينوفيت�ش  ايتامار  والبوفي�شور  املعهد،  مدير   Eli Rekhes ريخ�ش  اإيلي  اأبيب،  تل 

 Haim �شاكيد  حاييم  الأو�شط  ال�رشق  تاريخ  دائرة  ورئي�ش   ،Itamar Rabinovich

Shaked عميد كلية العلوم الإن�شانية يف اجلامعة بزيارة م�رش؛ بهدف التعارف واإقامة 
الأبحاث  جمالت  يف  التعاون  اإمكانية  ودرا�شة  خمتلفة  اأكاديية  موؤ�ش�شات  مع  عالقات 

 
59

املتعلقة بال�رشق الأو�شط.

الإنائية،  للدرا�شات  خلدون  ابن  مركز  مدير  اإبراهيم  الدين  �شعد  امل�رشي  زار  كما 

“اإ�رشائيل”، اأكرث من ثالث مرات اآخرها �شنة 2018، واألقى حما�رشته يف مركز مو�شيه 
 Moshe Dayan Center for Middle واإفريقيا  الأو�شط  ال�رشق  لدرا�شات  ديان 

والثورات  م�رش  حول  اأبيب  تل  بجامعة   ،Eastern and African Studies )MDC(

العربية، واأجرى حواراً مع التلفزيون الإ�رشائيلي الر�شمي، اأ�شاد فيه بـ“اإ�رشائيل” التي 

 
60

يزورها منذ ع�رشين �شنة، ثم اإنه ا�شتقبل ال�شفري الإ�رشائيلي يف بيته بالقاهرة.

هند اأبو �رشار، “تطبيع العالقات بني م�رش واإ�رشائيل يف املجالت الثقافية والقت�شادية،” �ش 146.  
57

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 119.  
58

هند اأبو �رشار، “تطبيع العالقات بني م�رش واإ�رشائيل يف املجالت الثقافية والقت�شادية،” �ش 146.  
59

هكذا دافعت �شفارة اإ�رشائيل مب�رش عن �شعد الدين اإبراهيم، موقع عربي 21، 2018/1/4.  
60
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والكربون”  واملاء  “الإن�شان  عنوان  حتت  علمياً  موؤمتراً  عقدت  فقد  موريتانيا  اأما 

1997، مب�شاركة ثالثة اإ�رشائيليني، وتعهد امل�شاركون، بتقدمي  بجامعة نواك�شوط �شنة 

دورات للجامعة وعدد من الوزارات يف عدة جمالت منها اللغة الإجنليزية التخ�ش�شية، 

ب�شخط  قوبل  ذلك  ولكن   
61

الإ�رشائيلية، واجلامعات  املعاهد  داخل  اجلماعية،  والتنمية 

اأكاديي و�شعبي، فلم يتقدم اأحد لتلك املنح والدورات من الطلبة واملوظفني املوريتانيني، 

62
ورف�ش حما�شبان موريتانيان قبول املنح والدورات التدريبية، وال�شفر اإىل تل اأبيب.

لقد مثّلت تلك الدعوات والدورات عامَل جذٍب لل�شعب املوريتاين؛ لزيارة “اإ�رشائيل” 

احلكومي  التطبيع  اإطار  من  للخروج  ال�شعبي  امل�شتوى  على  معها  العالقات  وتوطيد 

الر�شمي.

 ،Miri Regev وتنامى التطبيع الثقايف، بزيارة وزيرة الثقافة الإ�رشائيلية مريي ريغيف

الإماراتية  ال�شياحية  املعامل  زارت  التي   ،2018 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  يف  ظبي  اأبو 

موؤمتر  ح�رش  الذي   ،Ayoob Kara قرا  اأيوب  الإ�رشائيلي  الت�شالت  وزير  مب�شاركة 

املندوبني املفو�شني لالت�شالت الذي عقد يف دبي، بالإ�شافة اإىل م�شاركة وفود اإ�رشائيلية 

مثل عربية،  عوا�شم  يف  عقدت  دولية  وعلمية  ثقافية  وموؤمترات  دولية  م�شابقات   يف 

63
اأبو ظبي، واملنامة، والدوحة، وتون�ش، ومراك�ش.

 World Heritage العاملي  الرتاث  للجنة   42 الـ  الدورة  يف  “اإ�رشائيل”  و�شاركت 

امل�شاركة  هذه  عب   
64

.2018 �شنة  يف  البحرين  يف  املتحدة  لالأمم  التابعة   Committee
اأرادت “اإ�رشائيل” اأن تثبَت للعامل، اأنها ت�شهم يف املحافظة على الرتاث العاملي، على الرغم 

الرتاث  للجنة  عمل  اأي  وترف�ش  يومي،  ب�شكل  الفل�شطيني  الرتاث  تدمري  يف  قيامها  من 

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  من  بالن�شحاب  وقيامها  القد�ش،  مدينة  يف  العاملي 

 United Nations Educational، Scientific and Cultural )اليون�شكو(  والثقافة 

)Organization )UNESCO �شنة 2017.

ماأمون �شويدان، “عالقات اإ�رشائيل مع العامل العربي،” يف عاطف اأ�شيف )حمرر(، عالقات اإ�رشائيل الدولية:   
61

ال�صياقات والأدوات، الخرتاقات والإخفاقات )رام اهلل: مركز مدار للدرا�شات الإ�رشائيلية، 2014(، �ش 427.

حممود �شالح الكروي وفي�شل �شالل عبا�ش، “العالقات املوريتانية الإ�رشائيلية من التطبيع اإىل التجميع اإىل   
62

القطع،” جملة امل�صتقبل العربي، مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت، العدد 379، 2010، �ش 63.

وزيرة الثقافة والريا�شة الإ�رشائيلية “حتمل ر�شالة �شالم”، موقع i24News، 2018، انظر:  
63

https://www.i24news.tv  
ر�شمياً وعلناً، دول عربية تهرول للتطبيع مع اإ�رشائيل، وكالة الأنا�شول، 2019/1/8.  

64

https://www.i24news.tv
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الإمارات  بني  التطبيعية  العالقة  قوة  مدى  عن  للتطبيع  اأبراهام”  “اتفاق  اأو�شح 

“احلانوكاه  عيد  مبنا�شبة  الإمارات  من  ر�شمية  تهنئة  تلقت  اإنها  اإذ  و“اإ�رشائيل”، 

Hanukkah” اليهودي )الأ�شواء( يف 2020/11/28، ومّت اإ�شعال ال�شمعدان الثُماين للعيد 

الذي   ،2020 اإك�شبو  معر�ش  يف  “اإ�رشائيل”  م�شاركة  على  املوافقة  تبعه  دبي،  اإمارة  يف 

للجالية  تويرت  موقع  على  ر�شمي  ح�شاب  اأول  اإطالق  مّت  ثّم  ومن  الإمارات،  ت�شت�شيفه 

يف  يقيمون  خمتلفة  دول  من  يهودي  اآلف  ثالثة  يقارب  ما  �شّم  الإمارات،  يف  اليهودية 

65
الإمارات.

4. حوار الأديان والتعاي�س:

حتت  لها؛  مظلّة  احل�شارات  بني  والتعاي�ش  الأديان  حوار  من  “اإ�رشائيل”  اتخذت 

ال�شعوب  بني  والت�شامح  الآخر،  وقبول  والتعاي�ش،  املتبادل،  الثقة  مناخ  تر�شيخ  حجة 

والأديان، واتخذت “اإ�رشائيل” من موؤمترات حوار الأديان، التي ظاهرها اإن�شاين ولكن 

م�شمونها �شيا�شي تطبيعي، و�شيلة لخرتاق الدول العربية والإ�شالمية،  ومن اأبرز تلك 

املوؤمترات موؤمتر �شانت اإيجيديو، الذي عقد يف اإيطاليا �شنة 2004، حتت م�شّمى “الأديان 

والثقافات، �شجاعة اإن�شانية وروحية جديدة”، مب�شاركة اإ�رشائيلية. اأما يف �شنة 2008، 

واحرتام  امل�شاملة  بني  الدينية  “القيم  موؤمتره  قطر،  يف  الأديان  حلوار  الدويل  املركز  عقد 

الراف�شة  الإ�شالمية  الدول  لخرتاق  اإ�رشائيلياً؛  املوؤمترات  تلك  مثل  واتُّخذت  احلياة”، 

الفل�شطينية،  واحلقوق  والتاريخ،  الذاكرة،  وحمو  النف�شية،  احلواجز  وك�رش  للتطبيع، 

 ومن هنا كانت موؤمترات حوار الأديان 
66

والعرتاف العربي والإ�شالمي بـ“اإ�رشائيل”،

والثقافات واحل�شارات واجهة ل�رشعنة الوجود الإ�رشائيلي.

�شعت “اإ�رشائيل” عب تلك املوؤمترات؛ اإىل بناء ج�شور التوا�شل بني الأقليات الإثنية 

والدينية، ومواجهة اخلطاب الإ�شالمي والقومي حول فل�شطني، ومناه�شة ُبعدها العربي 

الأقليات  دعم  عب  وذلك   
67

والطائفية، العرقية  والنعرات  النزعات  واإثارة  والإ�شالمي، 

 ،24 فران�ش  موقع  التطبيع،  اتفاق  على  ال�شابقة  واإ�رشائيل:  الإمارات  عالقات  يف  التقارب  حمطات  اأبرز   
65

https://www.france24.com :2020/8/14، انظر

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 119.  
66

الآثار  اإمكانية ا�شتمراره، وا�شرتاتيجيته واآليات املواجهة،  انعكا�شاته،  اأهدافه،  “التطبيع  العزيز،  ع�شام عبد   
67

والنعكا�شات،” �ش 55.

https://www.france24.com
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�شّد  �شيا�شتها  عب  الأم،  الدول  عن  النف�شال  على  وت�شجيعها  النف�شالية  واحلركات 

الأطراف ثم برتها، ومن ذلك دعم “اإ�رشائيل” للتيار الراديكايل داخل احلركة الأمازيغية 

ربط  يرف�ش  وثقايف  و�شيا�شي  جمتمعي  حميط  يف  للتطبيع  مدخالً  واتخاذه  املغرب،  يف 

 وت�شكيل جمعيات ال�شداقة، وعلى ذلك دعمت تلك العنا�رش 
68

العالقات مع “اإ�رشائيل”،

الأمازيغية الق�شية الفل�شطينية ببعدها الإن�شاين فقط.

اإمام احلرم املكي، من على منب احلرم املكي  وجاءت خطبة عبد الرحمن ال�شدي�ش، 

للتمهيد للتطبيع اخلليجي - الإ�رشائيلي، عب اإ�شارته اإىل التعامل مع اليهود يف الإ�شالم، 

“من التنبيهات  م�شت�شهداً بتعامل النبي عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم مع اليهود قائالً: 

اللب�ش  ووجود  والباء،  الولء  باب  يف  ال�شحيح  الفهم  عدم  العقيدة،  م�شائل  يف  املفيدة 

“ل  م�شيفاً:  والدولية”،  الفردية  العالقات  يف  التعامل  وح�شن  القلبي،  العتقاد  بني  فيه 

يتنافى مع عدم موالة غري امل�شلم، معاملته معاملة ح�شنة تاأليفاً لقلبه وا�شتمالة لنف�شه 

للدخول يف هذا الدين”، فالنبي حمّمد w مات ودرعه مرهونة عند يهودي، واأح�شن اإىل 

جاره اليهودي مما كان �شبباً يف اإ�شالمه، واأ�شاف ال�شدي�ش اأنه “حني يغفل منهج احلوار 

 
69

الإن�شاين، ت�شود لغة العنف والإق�شاء والكراهية”.

“اإ�رشائيل” �شيا�شياً ودينياً؛ كونها  لقد مثلت تلك اخلطبة التاأييد العلني للتطبيع مع 

اأبراهام” التطبيعي بني الإمارات و“اإ�رشائيل”، يف  “اتفاق  اأ�شابيع من توقيع  جاءت بعد 

 .2020/8/13

ما  اآخر  الأوىل من نوعها،  الرابطة  اليهودية يف دول اخلليج،  املجتمعات  وُتعّد رابطة 

عن  واأعلن  ال�شت،  اخلليجية  الدول  من  يهوداً  ت�شّم  التي  الثقايف،  التطبيع  اإليها  و�شل 

بالبحرين  اليهودية  اجلالية  رئي�ش  نونو  اأبراهام  برئا�شة   ،2021/2/15 يف  تاأ�شي�شها 

اأي�شاً، و�شتن�شئ الرابطة حمكمة يهودية، اأطلق عليها بيت دين “بيت عدل �شبه اجلزيرة 

اليهودية،  والطقو�ش  واملرياث،  ال�شخ�شية،  والأحوال  املدنية،  النزاعات  لف�ّش  العربية” 

 
70

للوافدين اليهود اإىل الدول اخلليجية من اأنحاء العامل.

حممد م�شباح، “الأمازيغية يف املغرب: جدل الداخل واخلارج،” �شل�شلة تقييم حالة، املركز العربي لالأبحاث   
68

ودرا�شة ال�شيا�شات، قطر، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2011.

“متهد للتطبيع”.. جدل يف “تويرت” حول خطبة لل�شدي�ش، وكالة الأنا�شول، 2020/9/5.  
69

لزار بريمان، تاأ�شي�ش “بيت دين �شبه اجلزيرة العربية” كاأول منظمة لل�شوؤون الجتماعية لليهود يف اخلليج   
70

https://ar.timesofisrael.com :العربي، موقع تايز اأوف اإ�رشائيل، 2010/2/15، انظر
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 قدمت الإمارات نف�شها كدولة منفتحة على الديانات الأخرى، واأعلن خليفة بن زايد

يف الأديان  متعدد  جمّمع  بناء  عن  الإعالن  ليتم  الت�شامح؛  �شنة  هي   2019 �شنة   باأّن 

يف الإبراهيمية  العائلة  بيت  افتتاح  عن  اأعلنت  كما  يهودياً،  كني�شاً  به  ظبي،   اأبو 

 
71

�شنة 2022، والذي ي�شّم جمّمعاً لالأديان الثالثة.

التطبيعي،  اأبراهام”  “اتفاق  وفق  اليهودية  للديانة  دعماً  الإمارات  اأظهرت  بذلك 

و�شت�شهم يف ن�رش ديانة غري الإ�شالم يف منطقة اخلليج العربي، ب�شكل علني، وذلك بعد 

طقو�شهم  يوؤدون  بدبي،  فيال  يف  �شبت  يوم  كل  �رشي  ب�شكل  يجتمعون  اليهود  كان  اأن 

 الدينية، وبذلك يكون الكني�ش اليهودي الأول، والأكب يف اجلزيرة العربية، بعد اأن طرد

الر�شول w اليهود يف ال�شنة ال�شابعة للهجرة. 

5. معار�س الكتاب:

م�رشيون  م�شّدرون  ا�شرتك  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  الأوىل  التطبيع  �شنوات  منذ 

العربي  املركز  من  املُنّظم  ال�شابع،  العربي  الأ�شبوع  يف  الكتاب  ملعر�ش  الكتب  توفري  يف 

اليهودي - للن�شاطات الثقافية والجتماعية يف حيفا، يف 1983/10/6، وهو مركز تدعمه 

احلكومة الإ�رشائيلية مادياً واأدبياً. وخالل الأ�شبوع الثقايف عقد لقاء حول “دور الأديب 

القائم بالأعمال  ال�شفارة امل�رشية، والتقى  الواقع اجلديد” مب�شاركة  املحلي على �شوء 

امل�رشي رئي�ش “اإ�رشائيل” حاييم هريتزوج Chaim Herzog، و�شارك ال�شاعر املغربي 

72
الطاهر بن جلون يف موؤمتر اأدبي مبدينة حيفا.

يف  �شنوي  ب�شكل  اأقيمت  التي  الكتاب  معار�ش  يف  الإ�رشائيلية  ال�شفارة  و�شاركت 

ال�شعبي  الرف�ش  اأن  اإل  الإ�رشائيلية؛  وال�شحف  واملجالت  الكتب  فعر�شت  القاهرة، 

برتجمة  الإ�رشائيلية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  قامت  كما  لذلك،  وا�شحاً  بدا  امل�رشي 

الروائي  للكاتب  م�رش،  بَر  يف  احلرب  كرواية   
73

للعبية، م�رشيني  واأدباء  كتّاب  اأعمال 

يو�شف القعيد، دون اإذٍن م�شبق منه.

 ،2019/10/26 اأونالين،  اخلليج  موقع  الإمارات،  يف  يهودي  كني�ش  اأول  ون�شاط  تفا�شيل  مت�شاعد..  تطبيع   
71

 https://alkhaleejonline.net :انظر

رفعت ال�شيد اأحمد، التطبيع واملطّبعون: العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية 1979-2011م، مو�صوعة �صاملة،   
72

املجلد الأول: التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي، �ش 1047.

حم�شن عو�ش، “م�رش واإ�رشائيل: خم�ش �شنوات من التطبيع،” �ش 152.  
73

https://alkhaleejonline.net/
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جنحت “اإ�رشائيل” عب م�شاركتها معار�ش الكتاب يف نقل العالقات ملرحلة الت�شال 

فاإن  القول  جاز  واإن  التطبيعية،  بالت�شوية  والقبول  الثقايف،  والنفتاح  املبا�رش،  الثقايف 

من  اأ�شد  العقول  اخرتاق  يف  الأدبي  الفكر  فقوة  “ال�شت�شالم”،  هو  الأن�شب  امل�شطلح 

بوابة  هياأ  قد  الثقايف  والتبادل  الكتاب  معار�ش  خالل  من  فالكيان  الر�شا�ش.  اخرتاق 

روايته امل�شمومة املغلّفة بالرواية التاريخية ذات اخلرافات، والأوهام التوراتية، واأكاذيب 

التعاي�ش والقبول بالآخر حتت قيم الديوقراطية.

6. املراكز امل�صرتكة:

ُيعّد املركز الأكاديي الإ�رشائيلي يف القاهرة من اأبرز املوؤ�ش�شات الثقافية، التي اأقيمت 

يف م�رش �شنة 1982؛ وفقاً لتفاقية التعاون العلمي بني احلكومة امل�رشية و“اإ�رشائيل” 

للعقل امل�رشي والعربي، فكان مبثابة  1980، ومثّل ن�شاط املركز اخرتاقاً  �شنة  املوّقعة 

تهويد  باب  من  وذلك   
74

الإ�رشائيلية. والعملية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  مع  ات�شال  قناة 

التاريخ امل�رشي، فا�شرتاتيجية املركز قامت على َن�ْشب الإجنازات الفكرية وال�شيا�شية 

لخرتاق  اأداة  املركز  �شّكل  وبذلك  م�رش،  يف  عا�شت  التي  اليهودية  لالأقلية  والجتماعية 

الإ�رشائيليني  اجلامعات  اأ�شاتذة  بني  الزيارات  تبادل  ومّت  وال�شحفية،  الثقافية،  النخب 

يف  وامل�شاركة  واجلامعات  البحث  مراكز  بني  م�شرتكة  بحوث  واإجراء  وامل�رشيني، 

 كما اأ�شّ�ش الكاتب لطفي اخلويل “جمعية القاهرة لل�شالم”؛ 
75

املوؤمترات العلمية يف البلدين،

والتي هدفت لتجذير التطبيع مع املجتمع الإ�رشائيلي.

كتباً  اخلليلي  حممود  واأ�شدر  الأردن،  يف  الباقورة  يف  م�شرتك  اأبحاث  مركز  واأُ�شّ�ش 

 
76

لالأطفال؛ �شادرة عن دار عوفر ال�شهيونية اأجازتها دائرة املطبوعات الأردنية.

ومنظمات  موؤ�ش�شات  �شمت  والتي  ال�شالم”،  “�شنّاع  جمموعات  ظهرت  كما 

فل�شطينيني  ل�شبان  وخميمات  وموؤمترات  لقاءات  ونظمت  اإ�رشائيلية،   – فل�شطينية 

واإ�رشائيليني يف اخلارج؛ بهدف تعزيز ثقافة قبول الآخر، بغ�ّش النظر عما ارتكبه الآخر 

من جمازر وقمع، والتنكيل اليومي بحّق ال�شعب الفل�شطيني، ومن اأهم تلك املجموعات: 

حممد اأحمد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 276.  
74

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 119.  
75

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 105.  
76
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معهد درا�شات ال�شالم يف ال�رشق الأو�شط PRIME، مركز اإ�رشائيل - فل�شطني لالأبحاث 

الفل�شطينية/  وال�شكرتارية   ،FoEME الأر�ش  اأ�شدقاء  منظمة   ،IPCRI واملعلومات 

PIES، وعملت تلك املراكز على مراجعة املناهج التعليمية، وتقييمها  الإ�رشائيلية للبيئة 

وقبول  الفل�شطينية،  الرواية  تتجاهل  لل�رشاع،  جديدة  رواية  وتقدمي  دوري،  ب�شكل 

يف  ومفهوم  مقبول  اآخر  كراأي  معها  التعامل  يكن  منطقية  كرواية  الإ�رشائيلية  الرواية 

الحتالل  وجتاهل  التاريخية،  الروايات  تعّدد  منهجية  ي�شمونه  ما  اأو  ال�رشاع،  �شياق 

 
77

الإ�رشائيلي.

كما �شارك الفنان الت�شكيلي امل�رشي جورج البهجوري، املقيم يف باري�ش، �شنة 2009، 

يف م�رشوع “ كاريكاتري من اأجل ال�شالم”، والذي اأقيم يف “اإ�رشائيل”، وعر�ش مهرجان 

العادلة  “اللعبة  الأمريكي  الفيلم   ،2010 �شنة  الفرن�شي   Cannes Film Festival كان 

الإ�رشائيلية  املمثلة  مع  النبوي  خالد  امل�رشي  املمثل  فيه  �شارك  والذي   ،”Fair Game

 
78

ليزار �شاهي، ومن اإنتاج الوليات املتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات.

�رشعية  من  عنه  تبحث  مما  جزءاً  اكت�شاب  ا�شتطاعت  “اإ�رشائيل”  اإن  القول؛  يكن 

باحلروب  لي�ش  املغت�شبة،  الفل�شطينية  الأر�ش  على  ب�شيادتها  والعرتاف  وجودها 

الع�شكرية، ول باملفاو�شات ال�شيا�شية، واإنا بالتطبيع الثقايف، والأهم من ذلك �شمنت 

الفل�شطينية،  للمقاومة  الدعم  وقف  وهو:  األ  يوؤرقها،  كان  ما  اأهم  حتقيق  “اإ�رشائيل” 
الإ�شالم  “اإرهاب  ي�شمونه  ما  مكافحة  يف  الإقليمي  التعاون  طريق  عن  وجتريها 

ال�شهاينة،  املهاجرين  من  املزيد  وجلب  ال�شتيطاين،  للتو�شع  وتفرغها  ال�شيا�شي”، 

وال�شتمرار يف تهويد الأر�ش.

تاأ�شي�شاً ملا �شبق، هناك �شعي جاد ووا�شح من “اإ�رشائيل”؛ لإقامة عالقات طبيعية 

بني اجلامعات واملعاهد الأكاديية العربية، ونظريتها الإ�رشائيلية، حتت ال�شعار املزيف 

واخلادع، ف�شل الأكاديي والأدبي عن ال�شيا�شي. وهذا بحّد ذاته خطوة نحو التطبيع 

الثقايف الأكاديي.

انظر:   ،2018/4/20 التطبيع،  ملقاومة  الفل�شطيني  املركز  موقع  الثقايف،  التطبيع  مكافحة  دليل  الأ�شقر،  اأ�شامة   
77

http://panc.ps
رفعت ال�شيد اأحمد، التطبيع واملطّبعون: العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية 1979-2011م، مو�صوعة �صاملة،    

78

املجلد الأول: التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي، �ش 1214.

http://panc.ps
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7. ال�صينما والتلفزيون:

ظهرت “اإ�رشائيل” عب التطبيع على العديد من املحطات الف�شائية العربية الإخبارية 

والوثائقية، والتي ا�شت�شافت م�شوؤولني اإ�رشائيليني ر�شميني وغري ر�شميني، بل و�شل 

الإبادة  جمازر  ارتكبوا  الإ�رشائيلي،  اجلي�ش  يف  جرنالت  مع  مقابالت  لإجراء  احلد 

وا�شتخدمت  بل  العربية،  الإعالم  و�شائل  يف  ت�شتخدم  عدو  كلمة  تُعد  فلم  اجلماعية، 

املقاومة  و�شنفت  الفل�شطينية،  والقرى  املدن  على  للدللة  الإ�رشائيلية  امل�شطلحات 

 وبذلك ا�شتطاعت “اإ�رشائيل” طرق الكثري من البيوت العربية 
79

للمحتل من باب الإرهاب،

عب تلك املحطات، التي حاولت الو�شول اإليها من �شنوات عديدة؛ بغية التاأثري على اأكب 

عدد ممكن من امل�شاهدين العرب.

برامج  اإعداد  اإطار  امل�رشي؛ يف  التلفزيون  من  الإ�رشائيلي وفداً  التلفزيون  وا�شتقبل 

رّحب  ذاته  ال�شياق  ويف   
80

املتعددة، واللقاءات  البامج  له  وُنظمت  املقد�شة،  الأماكن  عن 

 ال�شاعر �شعيد عقل بالجتياح الإ�رشائيلي للبنان �شنة 1982، ودعا اإىل طرد الفل�شطينيني

 كما اأقام املخرج اللبناين زياد دويري اأ�شهراً طويلة يف “اإ�رشائيل”، و�شّور 
81

من لبنان.

م�شتغالً  اإ�رشائيليني،  عمل  طواقم  على  معتمداً  ذلك  ونّفذ  واأنتج  “ال�شدمة”،  فيلمه 

الفل�شطيني،  الداخل  من  فل�شطيني  طبيب  ق�شة  الفيلم  ويروي   
82

الأمريكية، جن�شيتهم 

 يكت�شف اأن زوجته نفّذت عملية ا�شت�شهادية يف مدينة تل اأبيب، واملقتب�ش عن رواية الكاتبة

للجامعة  التابع  “اإ�رشائيل”  ُمنع من مكتب مقاطعة  والذي   
83

يا�شمني خ�رش اجلزائرية،

الفيلم  اإن  اإذ  بعر�شه،  قامتا  الإمارات  ودولة  املغربية،  اململكة  اأن  اإل  بعر�شه،  العربية 

جتاهل واقع الفل�شطيني، وعمل على ت�شخيف ق�شيته.

اأما فيلمه “ق�شية رقم 23” الفرن�شي اللبناين، الذي اأنتج �شنة 2017، اإذ مل يَر املخرج 

واقع  منظور  من  فل�شطني  ق�شية  ويعالج  تف�شيل،  جمرد  واأنها  خطراً،  “اإ�رشائيل”  يف 

الالجئ الفل�شطيني يف لبنان، وي�شتعر�ش ال�رشاع بني امل�شيحي والفل�شطيني، اإذ يتمنى 

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 105.  
79

هند اأبو �رشار، “تطبيع العالقات بني م�رش واإ�رشائيل يف املجالت الثقافية والقت�شادية،” �ش 146.  
80

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 119.  
81

املرجع نف�شه.  
82

اأمل �شموين، فيلم “ال�شدمة” لزياد دويري يحدث �شدمة يف لبنان، موقع احلرة، 2013/5/21، انظر:  
83

https://www.alhurra.com  

https://www.alhurra.com


215

التطبيع الثقايف وتداعياته على الق�سية الفل�سطينية

اللبناين حمو الفل�شطينيني بالكامل، وح�شل على عدة جوائز، ومّت منع عر�شه يف مدينة 

 
84

رام اهلل.

ويُعدّ فيلم “ال�شنونو ل متوت يف القد�ش” النموذج الأمثل ملا و�شل اإليه حال التطبيع 

بت�شويره  وقام   ،1994 �شنة  الباهي  ر�شا  التون�شي  اأخرجه  والذي  تون�ش،  مع  الثقايف 

 ،1948 �شنة  النكبة  حرب  خالل  اأمّه،  فقد  فل�شطيني  حول  اأحداثه  وتدور  فل�شطني،  يف 

يف  اأملانيا  من  هُجِّرتْ  التي  جدّته،  عن  بحثاً  فل�شطني  اإىل  جاء  يهودي  فرن�شي  و�شحفي 

رحلة  خالل  من  واليهودية  العربية  الروايتني  الفيلم  ليعر�ش  الأربعينيات؛  �شنوات 

85
البحث.

�شاوى الباهي يف فيلمه بني اآلم الإ�رشائيليني والفل�شطينيني، معتباً املعتدي واملعتدى 

اأعمق ل تندمل، بينما يعي�ش الثاين على  اآلم وجراح  اآلم الأول  اإن  عليه مت�شاويني، بل 

 وقد رف�ش الباهي ت�شوير الفيلم يف الأردن، واأ�رّش على زيارة 
86

ت�شميد جراح ذاكرته،

القد�ش، وت�شويره حتت اإمرة �شلطة الحتالل، وو�شف يف كثري من املواقف الإ�رشائيلية 

 
87

بالإن�شانية. وقيل اإن وزارة الثقافة التون�شية اأ�شهمت بق�شط كبري يف متويل هذا الفيلم،

وهذا ما اأرادته “اإ�رشائيل” يف اإيجاد مقاربة عربية بني الرواية الفل�شطينية والإ�رشائيلية، 

متّهد بقبول عربي للرواية الإ�رشائيلية.

يف  حتمي  اأمر  “اإ�رشائيل”  مع  التعاي�ش  اإن  هي  قولها  الفيلم  يريد  التي  اخلال�شة  اإن 

فل�شطني، ولي�ش هناك اأمل للم�شتقبل اإل التعاي�ش، غري اأن الفيلم مل يلَق القبول اجلماهريي؛ 

لأنه ل يعّب عن �شمري ال�شعب التون�شي، والذي ما تزال م�شاعره القومية والإ�شالمية 

ناب�شة باحلياة للق�شية الفل�شطينية. 

التون�شية،  اليهودية  الأ�شول  ذو  بوجناح،  مي�شال  الفرن�شي  املمثل  �شارك  كما 

لبنان  حرب  من  مواقفه  وخ�شو�شاً  لـ“اإ�رشائيل”،  امل�شاندة  العلنية  مبواقفه  واملعروف 

�شنة 2006، ودعوته لإبادة املقاومة الفل�شطينية، باأفالم تون�شية مموّلة من يهود فرن�شا، 

فيلم ق�شية رقم 23: اأجندة �شيا�شية واأخطاء تاريخية، موقع فاي�ش Vice، 2018/2/16، انظر:  
84

https://www.vice.com  

مهدي بن �شليمان، “ال�شينما التون�شية والتطبيع الثقايف،” جملة فل�صطني امل�صلمة، العدد 3، 1997، �ش 57.  
85

املرجع نف�شه، �ش 75.  
86

املرجع نف�شه، �ش 57.  
87
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عر�ش  منع  تون�شية  اأو�شاط  وحاولت  حممود،  بن  حممود  كفيلم  ثانوية  باأدوار  بداأت 

وهدد  ال�شامية”،  بـ“معاداة  التون�شيني  الفنانني  نقابة  تون�شي  يهودي  اّتهم  وقد  الفيلم. 

“اإ�رشائيل” للم�شاركة   و�شعت 
88

.Nobel Prize بالعمل على حرمانها من جائزة نوبل 

املغرب  يف  التطبيع  دعاة  لبع�ش  خمجالً  التطبيع  يُعد  ومل  ال�شنوي،  قرطاج  مهرجان  يف 

التون�شي،  وامل�رشح  لل�شينما  الرئي�شي  املمّول  تعّد   
89

الفرانكفونية، فاملنظمات  العربي، 

ينع  الفل�شطينية  فالق�شية  لذلك  للتطبيع؛  الرئي�شي  املدخل  فرن�شية،  اأموال  واأغلبها 

ظهورها يف املو�شوعات ال�شينمائية وامل�رشحية، لغتها اللغة الفرن�شية، والدين الإ�شالمي 

90
ل وجود له.

املوريتاين  الر�شمي  التلفزيون  بّث  حينما  املوريتاين؛  التطبيع  يف  نوعي  حتول  طراأ 

اإقامة  على  عاماً   53 مرور  مبنا�شبة  احتفالً  نواك�شوط  يف  الإ�رشائيلية  ال�شفارة  حفل 

اأع�شاء من احلكومة املوريتانية، ويف الإطار ذاته قامت �شحيفة  “اإ�رشائيل”، مب�شاركة 
Boaz Bismuth بو�شميث  بوعز  الإ�رشائيلي  ال�شفري  مع  حوار  باإجراء   موريتانية 

ال�شارع  رف�شه  الذي  الأمر  الفل�شطينية،  املقاومة  على  فيه  تهّجم  الذي   ،2004 �شنة 

ال�شعبي  الرف�ش  مدى  اللقاءات  تلك  مثل  اأثبتت  لقد   
91

ا�شتيائهم، عن  معّبين  املوريتاين 

للتعاون الإ�رشائيلي املوريتاين، والت�شامن ال�شعبي مع الق�شية الفل�شطينية.

وان�شمّ املخرج اجلزائري مرزاق علوا�ش لقائمة املطبِّعني مب�شاركته يف فعاليات الدورة 

اخلارجية  وزارة  مب�شاركة  �شوي�رشا،  يف  الدويل  ال�شينمائي  لوركارنو  ملهرجان   68 الـ 

الدويل يف حيفا، بفيلم مدام كوراج  الأفالم  الإ�رشائيلية. كما �شارك علوا�ش يف مهرجان 

والتحاليل،  للدرا�شات  املغاربي  موقع  التون�شي؟،  احل�شن  ال�شهيونية  اخرتقت  هل  العلوي،  الدين  نور   
88

 https://almagharebi.net :2017/7/8، انظر

الفرانكفونية: رابطة ت�شم الدول وال�شعوب املتحدثة باللغة الفرن�شية كلغة ر�شمية اأو كلغة اإ�شافية، وقد ظهر   
89

هذا امل�شطلح لأول مرة يف القرن التا�شع ع�رش.

والتحاليل،  للدرا�شات  املغاربي  موقع  التون�شي؟،  احل�شن  ال�شهيونية  اخرتقت  هل  العلوي،  الدين  نور   
90

.2017/7/8

هل اأتاكم نباأ التطبيع املوريتاين، �شحيفة الد�صتور، عّمان، 2007/5/30، انظر:  
91
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“مهرجان  يف  �شن�شال  بوعالم  اجلزائري  الروائي  �شارك  كما   
92

ال�شجاعة. ال�شيدة  اأو 

 Mishkenot Sha’ananim �شاأنانيم  م�شكانوت  موؤ�ش�شة  تنظمه  الذي  العاملي”  الأدباء 

93
يف القد�ش.

اأما خليجياً فقد حمل م�شل�شل “اأم هارون”، �شفة التطبيع الثقايف الفّج بني “اإ�رشائيل”، 

للتطبيع؛  مّهدت  وثقافية  وتاريخية  �شيا�شية  اأبعاداً  حمل  كونه  العربي؛  اخلليج  ودول 

واختالق  بالت�شليل  اليهودية  ال�شخ�شية  وجتميل  تدريجياً،  اخلليجي  املجتمع  لتهيئة 

تاريخ لليهود يف دولة الكويت، يف الوقت الذي مل يكن يتجاوز فيه عدد اليهود يف الكويت 

نحو 50 يهودياً �شنة 1890، قدموا اإليها من الهند واإيران والعراق للعمل يف التجارة، ومل 

موؤقتاً  كان  الكويت  يف  وجودهم  اأن  اأي   ،1926 �شنة  حتى  يهودياً   150 عددهم  يتجاوز 

وحمدوداً، ومّتت هجرتهم عب الوكالة اليهودية Jewish Agency for Israel يف �شنوات 

 اإن املغزى من طرح هذا امل�شل�شل هو اإبراز ال�شخ�شية اليهودية 
94

الأربعينيات اإىل فل�شطني،

امل�شاملة الفقرية، وما طرحه امل�شل�شل ُيعّد ترويجاً للمطالبات الإ�رشائيلية، ح�شبما ورد 

يف “�شفقة القرن”؛ بتعوي�ش يهود البالد العربية عن ممتلكاتهم واأموالهم التي تركوها 

يف اأماكن اإقامتهم، فامل�شل�شل حمل ر�شائل عدة حول التعاي�ش مع “اإ�رشائيل”، والقبول 

مبا متار�شه من انتهاكات وعن�رشية اإ�رشائيلية بحّق ال�شعب الفل�شطيني، هذا اإىل جانب 

اإقامة  عن  البيطاين  النتداب  اإعالن  من  امل�شل�شل  ت�شمنها  التي  التاريخية  الأخطاء 

“اإ�رشائيل” على اأر�ش “اإ�رشائيل” ولي�ش على اأر�ش فل�شطني... .

عت جلنة اأبو ظبي لالأفالم، و�شندوق الأفالم الإ�رشائيلي، ومدر�شة �شام �شبيغل  ووقَّ

اتفاقية تعاون  الإ�رشائيلية،   Sam Spiegel Film & Television لل�شينما والتلفزيون 

بني بالتناوب  �شنوي  اإقليمي  �شينمائي  ملهرجان  خططاً  ت�شمنت  والإنتاج،   للتدريب 

اأبو ظبي و“اإ�رشائيل”، واإقامة ور�ش عمل م�شرتكة، والتدريب يف خمتب الأفالم الدويل، 

 ،2015/7/29 اليوم،  اجلزائر  موقع  لل�شينما،  برناجماً  يخ�ش�ش   68 الـ  الدويل  ال�شينمائي  لوكارنو  مهرجان   
92

اجلزيرة.نت،  اجلزائر،  مثقفي  يغ�شب  اإ�رشائيل  مع  والتطبيع  /https://www.algeriatoday.com؛  انظر: 

.2015/10/3

الكاتب اجلزائري �شن�شال يف اإ�رشائيل، اجلزيرة.نت، 2012/5/18.  
93

دعاء جمال، باحثة فل�شطينية: اإ�رشائيل تتفاجاأ يف كل دراما رم�شانية ببطولت م�رشية نوعية، موقع بلدنا   
94

https://www.baladnaelyoum.com :اليوم، 2020/5/19، انظر

https://www.baladnaelyoum.com


218

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

اإ�شافة اإىل اإقامة مهرجان �شينمائي اإقليمي، وبرامج تدريبية متقدمة خم�ش�شة ل�شناعة 

تطوير  بهدف  الن�شو�ش؛  لتطوير  مكثفة  عمل  ور�ش  يف  وللم�شاركة  بالبلدين،  الأفالم 

اإنتاجات م�شرتكة بني اأبو ظبي و“اإ�رشائيل”، واختيار طالب اإماراتيني للدرا�شة يف اأحد 

95
امل�شارات التعليمية الثالثة، التي تقدمها مدر�شة �شام �شبيغل لالإنتاج ال�شينمائي.

مما ل �شّك فيه اأن لغة ال�شينما والفن والثقافة �شتبقى اللغة الأقوى يف اإي�شال ال�شوت 

يف  دار  ومن  اأجهزتها،  بكامل  “اإ�رشائيل”  عملت  والذي  الفل�شطيني،  للحّق  وال�شورة 

فلكها، على زعزعته وتزوريه بكل الو�شائل املتاحة لها.

املحور الرابع: خماطر التطبيع الثقايف، وتداعياته: 

األقى التطبيع الثقايف بظالله على الق�شية الفل�شطينية والوطن العربي برّمته، فخطورة 

والتاريخ،  احلقائق  ت�شويه  اإىل  يهدف  اأنه  يف  تكمن  الفل�شطينية،  الق�شية  على  التطبيع 

والرواية  يتوافق  مبا  واملنطقة،  فل�شطني  تاريخ  وكتابة  العربي،  الوعي  ت�شكيل  واإعادة 

ال�شهيونية حول قيام “اإ�رشائيل” وظروف ن�شاأتها، وتبير مزاعمها باأن فل�شطني هي 

للفل�شطينيني، وانتزاع فل�شطني من  امل�رشوعة  للحقوق  لليهود، والتنكر  القومي  الوطن 

عمقها العربي.

1. خماطر التطبيع الثقايف:

عب الفعاليات الثقافية رّوجت “اإ�رشائيل” لروايتها املزعومة حول الوجود اليهودي 

يف فل�شطني، كما �شعت لن�رش ما ي�شمى النفتاح على ما ي�شمى بالثقافة الإ�رشائيلية من 

اآداب ومو�شيقى وم�رشح؛ كخطوة مدرو�شة لتزييف كل ما يتعلق بالق�شية الفل�شطينية 

الحتالل  مقاومة  ووقف  وتراثه،  مبا�شيه  �شالته  وقطع  املعا�رش،  اجليل  اأذهان  يف 

كما  والأفكار  املفاهيم  تغيري  ملرحلة  للو�شول  العربية،  املنطقة  يف  واأطماعه  الإ�رشائيلي 

تريدها “اإ�رشائيل”.

الإ�رشائيلي  الخرتاق  اأمام  والقلوب  العقول  لفتح  التطبيع  “اإ�رشائيل”  توظف 

العلمية  واملنتديات  الأدبية،  والأعمال  والكتابات،  والإ�شدارات،  الإعالم،  و�شائل  عب 

اأونالين،  اخلليج  و“اإ�رشائيل”؟،  الإمارات  بني  “الثقايف”  التطبيع  خطورة  ما  مبكراً..  بداأ  حمود،  يو�شف   
95
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والثقافية، وملتقيات حوار الأديان والثقافات واحل�شارات، عب ن�شج قنوات توا�شل بني 

اجلامعات وامللتقيات الفنية، وتذليل العقبات اأمام ال�شت�شالم لواقع املحتل الإ�رشائيلي، 

اإ�شعاف  مع  الإ�رشائيلي،  امل�رشوع  قوة  عنا�رش  بتعزيز  ثقافياً؛  املنطقة  ت�شكيل  واإعادة 

النتماء القومي وال�شعور الوطني، وتدمري مقومات ثقافة الأمة العربية مبا حتمله من 

 
96

قيم ومبادئ.

وهناك خماطر عديدة للتطبيع الثقايف، واأهمها:

طبيعية،  كدولة  “اإ�رشائيل”  مع  التعامل  فر�ش  الثقايف،  التطبيع  يحمله  ما  اأخطر  اإن  اأ. 

والثقايف  ال�شيا�شي  الغطاء  وتاأمني  الإ�رشائيلي،   - العربي  ال�رشاع  اإنهاء  وبالتايل 

لإنهاء  الفل�شطيني  الن�شال  �رشعية  ونزع  الإ�رشائيلي،  لالحتالل  والأخالقي 

 
97

الحتالل.

وتد�شني  الإ�رشائيلي،   - العربي  ال�رشاع  دائرة  من  املطبِّعة  العربية  الدول  اإخراج  ب. 

حتالف عربي اإ�رشائيلي ملواجهة الدول التي ت�شكل تهديداً لـ“اإ�رشائيل” كاإيران، ومنع 

 
98

كافة و�شائل دعم املقاومة، وحتجيم قدراتها واأعمالها الع�شكرية �شّد “اإ�رشائيل”.

�شطب م�شطلح املقاطعة العربية لـ“اإ�رشائيل” قولً وفعالً، واإحداث انق�شام يف املواقف  ج. 

ي�شّكل  مما  والإ�رشائيلية،  العربية  الثقافية  للم�شاريع  وراف�ش  موافق  بني  العربية 

 
99

توتراً داخل الأنظمة العربية احلاكمة، وذلك يثّل ان�شغالهم يف �شوؤونهم الداخلية.

مع  التطبيع  تبنّى  الأعمال  ورجال  املثقفني  بني  عربياً  تياراً  الثقايف  التطبيع  اأوجد  د. 

�ش على موقفهم  “اإ�رشائيل”، ويرّوج لـ“ال�شالم”، مما اأثار مناق�شات فيما بينهم، و�شوَّ
 
100

من الق�شية الفل�شطينية، و�شيَّق على املقاومة الفل�شطينية داخل الدول املطبِّعة.

حممد اأحمد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 289.  
96

املرجع نف�شه، �ش 295.  
97

البي�شاء:  الدار  )املغرب،  امل�صتقبل  الواقع وا�صت�رشاف  املعا�رش: قراءة  العربي  النظام  عبد احلليم خدام،   
98

املركز الثقايف العربي، 2003(، �ش 171.

ال�شيا�شية  الدرا�شات  مركز  )القاهرة:  اأو�صلو  اإىل  النكبة  من  وال�صعب:  الأر�س  فل�صطني  جاد،  عماد   
99

وال�شرتاتيجية، 1999(، �ش 246. 

نفهمها  كيف  العربية  الدول  مع  التطبيع  يف  ال�شهيوين  الكيان  “ا�شرتاتيجية  الع�شماوي،  الدين  عماد   
100

ونقاومها؟،” �ش 874.
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العربي  القرار  من  مركزيتها  ونزع  ثانوية،  لق�شية  الفل�شطينية  الق�شية  حتول  هـ. 

التطبيع  يف  وجدت  فـ“اإ�رشائيل”  جتاوزها،  من  بّد  ل  عليها  عبئاً  لت�شبح  الر�شمي، 

فر�شة تاريخية لاللتفاف على املوقف الفل�شطيني، واإفقاده الظهري العربي الر�شمي 

وحتى ال�شعبي، واإحداث حتول مبفهوم العدو واحلليف، لتنتقل “اإ�رشائيل” من دولة 

 
101

حمتلة اإىل دولة �شديقة وحليفة.

احلد من الت�شامن العربي والإ�شالمي مع اأي جمزرة اأو اعتداء اأو اقتحام، قد يتعر�ش  و. 

بدا وا�شحاً  ما  ب�شكل عام، وهذا  القد�ش  ب�شكل خا�ش، ومدينة  الأق�شى  امل�شجد  له 

عندما رف�شت جامعة الدول العربية الطلب الفل�شطيني بعقد اجتماع ملناق�شة اتفاق 

مت�شكها  على  والتاأكيد  التفاق،  على  للجامعة  العام  الأمني  تعليق  وعدم  اأبراهام، 

مفاجاأة  مثّل  وذلك  الإماراتي،  لالتفاق  الإدانة  اأو  الإ�شارة  وعدم  العربية،  باملبادرة 

102
للفل�شطينيني.

تهويد مدينة القد�ش، وعزلها عن حميطها، واإخفاء طابعها الديني والثقايف والعمراين،  ز. 

قانوين  بغطاء  وحميطها  القدية  والبلدة  الأق�شى  امل�شجد  وتهويد  عام  ب�شكل 

عربي  �شيا�شي  وغطاء  املتطرفة،  اليهودية  اجلماعات  من  مايل  ودعم  اإ�رشائيلي، 

ودويل، وذلك وفق الروؤية التوراتية لتاريخ القد�ش املزعوم.

2. �صبل مواجهة التطبيع الثقايف:

اأو  خماطره،  من  ال�شلبي  بالتحذير  تنح�رش  اأن  يكن  ل  الثقافية  التطبيع  مقاومة 

به،  تت�شل  التي  الوقتية،  الإعالمية  البيانات  اأو  الفولكلورية،  اأو  ال�شكلية  بالإجراءات 

اإىل م�شوؤولية وطنية وقومية يتّم عبها و�شع ا�شرتاتيجية جمابهة  اأن ترتقي  بل يجب 

العربية  واحل�شارة  للثقافة  موّجه  م�رشوع  فهو  ككل،  الإ�رشائيلي  التطبيع  مل�رشوع 

ل�رشاعات  �شيف�شي  الذي  بالنغالق،  تكون  ل  الثقايف  التطبيع  فمواجهة  والإ�شالمية؛ 

ت�شعى  الذي  الثقايف،  للتفكيك  الآخر  الوجه  هو  الثقايف  فالنغالق  داخلية،  وان�شقاقات 

للدرا�شات  الزيتونة  ال�رشاب، مركز  وراء  الرك�ش  اخلليجي:   – الإ�رشائيلي  التطبيع  �شالح،  حممد  حم�شن   
101

وال�شت�شارات، 2018/11/7، انظر: https://www.alzaytouna.net نقالً عن موقع تي اآر تي عربي، 2018/11/6.

“دور الوليات املتحدة الأمريكية يف التطبيع العربي - الإ�رشائيلي، واأثره على مدينة القد�ش  عالء اأبو زيد،   
102

)2017-2021م(،” �ش 26.

https://www.alzaytouna.net
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اإليه “اإ�رشائيل”، فمقاومة التطبيع الثقايف يقت�شي ثقافة النطالق، القائمة على الثوابت 

 
103

الثقافية والروحية والقيمية ذات اجلذور العميقة يف الرتاث الثقايف العربي والإ�شالمي.

ُتعّد مقاومة امل�رشوع ال�شهيوين حافزاً؛ ملواجهة التخلف والفقر واجلهل وال�شتغالل 

التحديات  على  الرتكيز  ال�شهل  من  فاإنه  املواجهة  تلك  تتم  فحني  العاملي،  امل�شتوى  على 

باعتبارها  الب�رشية  بالتنمية  العتناء  يف  تكمن  الثقايف  التطبيع  فمقاومة  الإ�رشائيلية، 

اأولوية، فهي تنمية تربوية وعلمية واجتماعية، تبني الإن�شان العربي القادر على تطوير 

اأي   
104

الثقايف، التطبيع  ملواجهة  التحتية  البنية  يثل  فالإن�شان  واملوؤ�ش�شات،  القت�شاد 

لها،  واإمكانات مادية  الأبحاث وتخ�شي�ش موارد  الوطنية ومراكز  اأن تطوير جامعاتنا 

اأولوية لتلبية متطلبات املواجهة احل�شارية.

اأبحاثها ذات تقدم  التطبيع؛ لإبقاء جامعاتها ومراكز  “اإ�رشائيل” عب  ولذلك ت�شعى 

ريادي، وحتقيق �شيطرة ثقافية وعلمية وتقنية على املنطقة باأ�رشها، وذلك ما عّب عنه 

 
105

�شمعون برييز باأن “القوة يف العقود القادمة يف اجلامعات ولي�ش يف الثكنات”.

عديدة  واأ�شكال  �شيغ  لبتكار  توؤهله  التي  القدرات  من  الفل�شطيني  ال�شعب  يتلك 

املحتل  �شّد  الن�شالية  بتجاربها  غنية  العربية  ال�شعوب  وكذلك  لها،  حدود  ل  للن�شال 

من  ينطلق  الثقافية،  الزاوية  من  وال�شهيونية  “اإ�رشائيل”  مع  فال�رشاع  واأدواته، 

ال�شتيطاين،  الإحاليل  بالنهج  تت�شم  ا�شتعمارية،  نزعة  ذات  عن�رشية  اأيديولوجية 

املرتبط بالأيديولوجية الإمبيالية ال�شتعمارية للوطن العربي، فال�شهيونية ت�شتهدف 

العربي و�شهينته، واإخ�شاعه عب عالقة تبعية بنيوية يف �شتى املجالت  العقل  تزييف 

106
احلياتية.

املجتمعات  مفاهيم  ت�شبح  اأن  منه  يراد  “اإ�رشائيل”،  تريده  الذي  الثقايف  التطبيع  اإن 

العربية اإ�رشائيلية، ويف ذلك اندثار للروح، وحمو للذات وللهوية القومية، والإجهاز على 

خا�ش  وب�شكل  اأ�شكاله،  بكل  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  مقاومة  من  بّد  ل  لذلك  امل�شتقبل؛ 

الأ�ش�ش،  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  تبني  من  بّد  ول  خطورة،  اأكرث  كونه  الثقايف  التطبيع 

وحمددة املعامل تقوم على جمموعة من القواعد والأ�ش�ش: 

يو�شف حداد، “خماطر التطبيع الثقايف و�شبل املواجهة،” �ش 107-106.  
103

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 9.  
104

املرجع نف�شه.  
105

حبيب �شادق، “التطبيع الثقايف مع العدو ال�شهيوين، القتحام واملواجهة،” �ش 106-105.  
106
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ف�رشاع  ال�رشاع،  روؤية  يف  املنهجية  والوحدة  الن�شال،  عملية  يف  املنهجية  الوحدة  اأ. 

وغريه،  والأمني  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التطبيع  عن  ينف�شل  ل  الثقايف  التطبيع 

 
107

فاأهمية مواجهة التطبيع تنطلق من املواجهة ال�شاملة لكافة اأ�شكال التطبيع.

ال�شيا�شية  البامج  يف  جذري  تغيري  اإحداث  عب  العربية  الثقافية  املواجهة  تكامل  ب. 

حركة  ا�شتنها�ش  و�رشورة  الوحدوي،  ال�شيا�شي  الفكر  دور  ياأتي  وهنا  العربية، 

التحرر العربي، فالفكر بجميع مقولته العلمية والعملية يثل جوهر ثقافة املواجهة 

والتحدي احل�شاري القائمة على الوحدة العربية، والتي من دونها ل اإمكانيَة ملجابهة 

التطبيع والأيديولوجية ال�شهيونية.

ال�شتعماري  الإمبيايل  امل�رشوع  �شّد  الن�شال  مع  ال�شهيونية  �شّد  الن�شال  تالزم  ج. 

ال�شهيوين  امل�رشوع  كون  امل�رشوعني،  بني  الف�شل  يكن  فال  العربية،  للمنطقة 

اأ�شا�شاً، ن�شاأ وترعرع يف اأح�شان امل�رشوع الإمبيايل، الذي ينفذ يف املنطقة العربية، 

فال�شيطرة الثقافية من اأهم العوامل امل�شاعدة على ال�شيطرة ال�شيا�شية والقت�شادية 

والفكرية.

�ش�ش يكن و�شع اآلية ملواجهة التطبيع الثقايف تتمثل يف:
ُ
ومن خالل تلك الأ

ثقافياً  العربية  املجتمعات  وحت�شني  التطبيع،  خماطر  على  العربية  ال�شعوب  توعية  اأ. 

�شّد املحاولت الإ�رشائيلية لالخرتاق الثقايف والتغريب والتطبيع، وتلك مهمة وطنية 

واإن�شانية، ومن الأهمية مبكان التم�شك بالهوية الثقافية القومية؛ كونها ت�شّكل �شمام 

الأمان لالنتماء، ومعنى الوجود، والبتعاد عن التم�شك بالهوية القطرية.

يف  بدورها  والقيام  للتطبيع،  املناه�شة  والف�شائل  املوؤ�ش�شات  بني  اجلهود  تن�شيق  ب. 

تعرية وف�شح املثقفني وال�شيا�شيني املرّوجني للتطبيع.

الرف�ش القطعي لكل حماولت تعديل مناهج التعليم، والت�شديد على جعل تلك املناهج  ج. 

و�شيلة للك�شف عن الأهداف الإ�رشائيلية، وتثقيف الطالب على وجوب مقاومة كافة 

اأ�شكال التطبيع، وعدم ال�شت�شالم ملا تخطط له ال�شهيونية العاملية.

املرجع نف�شه.  
107
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املرّوجة  براجمه  بف�شح  اإعالمياً؛  املعادي  والعربي  الإ�رشائيلي  الإعالم  مواجهة  د. 

امل�شبوه  دورها  وك�شف  التطبيعية،  الأبواق  وف�شح  ال�شهيوين،  الكيان  لطبيعة 

واملُدان، وبيان ا�شتحالة التعاي�ش مع الكيان الإ�رشائيلي القائم على اغت�شاب الأر�ش 

الفل�شطينية والعربية، وت�رشيد ال�شعب الفل�شطيني.

واليمينية  والي�شارية  والدينية  العلمية  الإ�رشائيلية  التيارات  خمتلف  اأن  اإىل  الإ�شارة  هـ. 

هي مبجملها �شهيونية تتم�شك باأ�ش�ش ومبادئ احلركة ال�شهيونية، مبا يف ذلك التيار 

الإ�رشائيلي امل�شمى “دعاة ال�شالم”، الذي يحاول ن�شج عالقات عربية - اإ�رشائيلية 

حتت م�شطلح “ال�شالم والتعاي�ش”.

مقاطعة الأفالم وامل�شل�شالت ذات الأثر التطبيعي، والعمل على منع متابعتها بالطرق  و. 

املنا�شبة.

التن�شيق بني خمتلف املكونات والتيارات ال�شيا�شية الفاعلة، والتنظيمات اجلماهرية،  ز. 

والحتادات النقابية، واجلمعيات الريا�شية، والنوادي الثقافية، وتنظيم حراك �شعبي 

دائم، لل�شغط على البملانات العربية؛ ول�شّن قوانني جتّرم التطبيع مع “اإ�رشائيل”، 

تعرية  خاللها  ويتم   
108

بالديومة، تت�شم  قائمة  �شعبية  حالة  اإىل  املقاطعة  وحتويل 

الذين رف�شوا  التوا�شل الجتماعي، والإ�شادة بكل  املطبِّعني وف�شحهم على مواقع 

التطبيع من الريا�شيني والإعالميني، ورجال ال�شيا�شة.

اإبراز الآثار امل�شتقبلية للتطبيع الثقايف، عب ر�شده والتعاون مع املنظمات والهيئات  ح. 

البلدان  يف  واملح�شو�شة  امللمو�شة  ونتائجها  التطبيع  اآفات  لإظهار  ذلك؛  يف  ال�شعبية 

العربية.

امل�شاجد  راأ�شها  وعلى  اأثراً  والأقوى  انت�شاراً،  الأو�شع  الإعالم  و�شائل  ا�شتغالل  ط. 

الق�شية  �شّد  ال�شامتة  حربهم  يف  اليهود  مع  املعركة  من  املهمل  البعد  بهذا  للتذكري 

الذاكرة  يف  حا�رشة  واملعا�رشة،  القدية  التاريخية،  جرائمهم  واإبقاء  الفل�شطينية، 

وبارزة يف الأذهان.

هزر�شي بن جلول، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 122.  
108



224

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

دعم م�رشوع املقاومة، فهناك ارتباط وثيق بني �شعف املقاومة، وزيادة الإقبال على  ي. 

التطبيع ر�شمياً اأو �شعبياً والعك�ش �شحيح.

اأن  ينبغي  فاإنها  التطبيع،  م�شاريع  اأ�شحاب  وجه  يف  قوياً  �شالحاً  املقاطعة  كانت  اإذا  ك. 

تكون ال�شالح الأقوى يف مقاطعة الداعني والداعمني له، باعتبارهم منا�رشين للعدو، 

109
وموؤيدين للتطبيع.

الثقايف،  التطبيع  مواجهة  معركة  يف  الأهمية  �شديد  كمو�شوع  القد�ش  ق�شية  اإبراز  ل. 

القائم على تهويد  الكامل  العنوان احلقيقي للم�رشوع ال�شهيوين  القد�ش”  فـ“تهويد 

املدينة  على  اليهودي  الطابع  فتكري�ش  برّمتها،  العربية  واملنطقة  باأ�رشها  فل�شطني 

ومقد�شاتها الإ�شالمية وامل�شيحية الهدف الإ�رشائيلي الأول لتنفيذ خمططات احلركة 

ال�شهيونية.

العربي،  الثقايف  التفكيك  برنامج  ملواجهة  وم�شوؤول؛  مهٌم  دوٌر  العربي  املثقف  دور  م. 

اخرتاق  ال�شهل  فمن  الخرتاق،  �شعبة  العربية  الثقافة  اأن  اأدرك  الإ�رشائيلي  والعقل 

ُن  بع�ش املثقفني العرب لتفكيك الثقافة العربية والتالعب بها، واخرتاق املثقفني يكِّ
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من الرتويج للقيم واملفاهيم التي ت�شّب يف تدمري املناعة الثقافية العربية.

ذلك  ي�شتلزم  الثقايف،  التطبيع  خماطر  عن  للرتويج  الرقمية  الديبلوما�شية  ا�شتخدام  ن. 

واإحياء  الفل�شطينية،  للق�شية  البو�شلة  اإعادة  يف  متخ�ش�شة  اإعالمية  جلان  اإن�شاء 

الكيان  مع  والثقافية  والفنية  الإعالمية  املقاطعة  على  خاللها  من  والعمل  حقوقها 

واحلديثة؛  التقليدية  الإعالمية  الو�شائل  عب  الدائم  الن�رش  على  والعمل  ال�شهيوين، 

باللغات  الن�رش  مع  اأ�شكاله،  بكافة  التطبيع  فّخ  يف  الوقوع  وخلطورة  الكيان  جلرائم 

املختلفة للو�شول ل�رشائح جمتمعية اأكب.

�ش. تن�شيط دور املنتجني واملخرجني الفل�شطينيني والعرب، وتوظيف الرواية الفل�شطينية 

باللغات  بت�شديرها  الهتمام  مع  موؤخراً،  ن�شطت  التي  التطبيع  دراما  على  رداً 

الأجنبية.

ع�شام عبد العزيز، “التطبيع اأهدافه، انعكا�شاته، اإمكانية ا�شتمراره، وا�شرتاتيجيته واآليات املواجهة، الآثار   
109

والنعكا�شات،” �ش 65.

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف،” �ش 11.  
110
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خال�شة:

ل  ثابتة  ا�شرتاتيجية  على  يقوم  اأن  بّد  ل  قومي  واجب  الثقايف  للتطبيع  الت�شدي  اإن 

بني  احلاد  التناق�ش  تلغي  لن  الإ�رشائيلية،   - العربية  التطبيع  فاتفاقات  عنها،  تراجع 

ال�شهيونية وم�رشوعها ال�شتيطاين الإقالعي، فهو م�رشوع قائم �شّد النه�شة العربية 

وحمتواها احل�شاري الوحدوي التحرري، ولن تلغي دور ال�شهيونية الوظيفي يف خدمة 

حّق  هو  فل�شطني  يف  العربي  احلّق  اإن  لذلك  والأمريكية؛  الغربية،  ال�شتعمارية  امل�شالح 

�رشعي مطلق، ولي�ش من حّق اأي كان التنازل عنه، فل�شطيني كان اأو عربي.

نتائج الدرا�صة:

يف  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  من  رئي�شياً  هدفاً  الثقايف؛  التطبيع  يف  “اإ�رشائيل”  ترى   .1
�رشاعها �شّد ال�شعوب العربية.

غاية التطبيع الثقايف اإنزال الهزية بعقل الإن�شان العربي، وبوجدانه، وعامله النف�شي،   .2
ول  العربية،  املنطقة  يف  وحتمياً  م�رشوعاً  وجوداً  بـ“اإ�رشائيل”  اعرتافه  اإىل  و�شولً 

فرار من التعاي�ش معها وال�شتعانة بها اقت�شادياً وع�شكرياً، وتكنولوجياً، وغريه. 

الثقايف  والتطبيع  لالخرتاق  مدخالً  ال�شهيوين  الكيان  مع  الت�شوية  اتفاقيات  �شّكلت   .3
حتت مظلّة “ال�شالم” ال�شيا�شي والغطاء القت�شادي.

تخريب الثقافة العربية، وتزوير التاريخ العربي، وم�شادرة الرتاث العربي وتزييفه،   .4
وت�شويه القيم العربية احل�شارية، وهو ما عكفت على تنفيذه فعلياً با�شتهداف الثقافة 

الفل�شطينية، وذلك ما اأكّدت عليه منظمة اليون�شكو “اإن الثقافة الفل�شطينية يف الأرا�شي 

املحتلة تواجه م�رشوعاً منظماً ي�شتهدف احلطَّ من �شاأنها وتزييفها وا�شتالبها، واإن 

الرتاث الفل�شطيني يتعر�ش للنهب وممتلكاته الثقافية يتهددها اخلطر”.

ي�شكل التطبيع الثقايف ف�شالً من ف�شول اخلطة الإ�رشائيلية ال�شاملة، والتي تتكامل   .5
من  باب  وهو  والجتماعي،  والأمني  وال�شيا�شي  القت�شادي  التطبيع  مع  ف�شولها 

اأبواب امل�رشوع ال�شهيوين ال�شامل يف املنطقة؛ الذي ي�شتهدف املنطقة العربية باأكملها، 

الإن�شان وقيمه وثرواته املعنوية واملادية.

تندرج مواجهة التطبيع حتت خطة عربية �شاملة؛ ملواجهة امل�رشوع ال�شهيوين برّمته   .6
يف ارتباطه الع�شوي بامل�رشوع الإمبيايل الأكب الذي ينفذ يف الدول العربية؛ لإنتاج 

�رشق اأو�شط جديد.
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املواجهة العربية والفل�شطينية قابلة للتحقيق، على الرغم من الفارق الهائل يف ميزان   .7

العربية  الظروف  كانت  مهما  ال�شهيوين،  الإمبيايل  العدو  مل�شلحة  الراجح  القوى 

بالغة ال�شوء.

ل بّد من اإقامة حتالف وطيد يجمع املثقفني العرب، وينا�شل يف اإطار برنامج قومي   .8

ا�شرتاتيجي �شامل؛ ي�شتجيب ل�رشورات املرحلة التاريخية الراهنة ولآفاق تطورها 

ِقبَل قيادة وطنية ت�شمل  الالحق، وبرنامج ثوري جديد تو�شع بنوده وفقراته من 

الغيورين على الق�شية الفل�شطينية.

مما  ثانوية،  وق�شية  العربية  الأنظمة  كاهل  على  عبئاً  الفل�شطينية  الق�شية  اأ�شبحت   .9

�شجع الكيان لنتهاز الفر�شة التاريخية ل�شتغالل هذه الثغرة؛ للق�شاء على وحدة 

ال�شف العربي ووحدة العمل امل�شرتك.
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Abstract

Cultural Normalization and Its Repercussions on the Palestine Issue

This study deals with “Cultural Normalization and its Impact on the 

Palestine Issue,” as Israel has actively been seeking to consolidate its 

relations with the Arab countries. The Israeli strategic goal of cultural 

normalization is to counter the Arab notion of supporting the Palestine 

issue, and making the public recognize that Israel’s existence is inevitable, 

there is no escape from coexisting with it and it is indispensable for 

the development of Arab societies. The research study includes four 

components: First, the objectives and motives of cultural normalization, 

defining the term and explaining the Israeli understanding of it; Second, 

the agreements, exploring the peace agreements as a framework for 

cultural normalization, including those signed in the 1978–2020 period; 

Third, the manifestations of cultural normalization, most importantly the 

falsification of history, modification of curricula and others; Fourth, the 

dangers of cultural normalization and its impact on the Palestine issue. 

Finally, the researcher concludes that facing Israel is feasible, despite the 

huge difference in the balance of power, to Israel’s favor, and no matter 

how bad the Arab conditions are.

Keywords: 

Cultural Normalization The Palestine Issue Arab countries

Peace agreements
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