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اآراء عّينة من الرتبويني العرب

1
د. حممود عبد املجيد ع�صاف

ملخ�س:

لنعكا�شات  العرب  الرتبويني  من  عيّنة  تقدير  درجة  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هدفت 

كان  اإذا  ما  والك�شف  العربي،  الرتبوي  اخلطاب  على  الإ�رشائيلي  الحتالل  مع  التطبيع 

هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات تقدير 

اأفراد العيّنة لهذه النعكا�شات، تعزى اإىل املتغريات: “اجلن�ش”، و“اجلن�شية”، و“الرتبة 

العلمية”. ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الو�شفي التحليلي بتطبيق ا�شتبانة مكونة من 

31 فقرة موزعة على 5 جمالت، على عيّنة ع�شوائية عر�شية مكونة من 129 ع�شو هيئة 

تدري�ش من كليات الرتبية. وقد اأظهرت النتائج اأن درجة تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات 

العربي كانت كبرية عند وزن  الرتبوي  الإ�رشائيلي على اخلطاب  التطبيع مع الحتالل 

“ت�شطيح  وجمال  الأوىل،  املرتبة  يف  والتبعية”  “النبهار  جمال  جاء  حيث   ،%77 ن�شبي 

الق�شية” يف املرتبة الأخرية، وبدرجات كبرية، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 

عند م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع 

“اجلن�ش”  مع الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل املتغريات: 

الرتبة  ل�شالح  وذلك  العلمية،  الرتبة  ملتغري  تعزى  فروق  وجدت  حني  يف  و“اجلن�شية”، 

مبا  العلوم  بع�ش  تدري�ش  وحمتوى  اأهداف  �شياغة  باإعادة  الباحث  واأو�شى  “اأ�شتاذ”. 

د. حممود عبد املجيد ع�صاف: اأ�شتاذ يف الإدارة والتخطيط الرتبوي، وع�شو احتاد الكتاب والأدباء الفل�شطينيني،   
1

وجتمع حكماء فل�شطني، وع�شو الحتاد الدويل للغة العربية، وع�شو هيئة حتكيم املجلة العربية ل�شمان جودة 

التعليم اجلامعي، وع�شو احتاد الأكادييني الفل�شطينيني ونقابة املدربني الفل�شطينيني، وع�شو ال�شبكة العربية 

لكتاب الراأي والإعالم مبنظمة التحرير الفل�شطينية )رئي�ش دائرة الثقافة والفنون(. له اأكرث من 70 بحثاً علمياً 

حمّكماً، و�شارك يف اأكرث من 50 موؤمتراً علمياً، واأ�رشف اأو �شارك يف مناق�شة اأكرث من 40 ر�شالة ماج�شتري. له من 

املوؤلفات املحّكمة واملوثقة 16 ما بني كتابٍ ورواية ون�ش.
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القومي  الأمن  على  واآثارها  التطبيع،  لعملية  والقانونية  ال�شيا�شية  الجتاهات  يت�شمن 

العربي، وم�شتقبل الق�شية الفل�شطينية وحا�رشها.

كلمات مفتاحية: 

اخلطاب الرتبوي الحتالل الإ�رشائيلي انعكا�شات التطبيع

مقدمة:

منظومة  على  املا�شية  �شنة  اخلم�شني  خالل  الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  انطوى 

مفاهيمية مفادها اأنه ل ت�شتطيع اأي دولة، مهما كانت قوتها اأو اأ�شا�ش �رشعيتها، حتّمل 

تاريخياً  اإرثاً  الدولية، ت�شكل  العالقات  التطبيع ظاهرة يف  الأبد، واأن  اإىل  ال�رشاع  تبعات 

املرحلة  متطلبات  وح�شب  فيه،  يحدث  الذي  التاريخي  لل�شياق  تبعاً  يار�ش  طويالً، 

وتداعياتها.

كل  برف�ش  والتزمت  عدوة،  دولة  “اإ�رشائيل”  العربية  الدول  َعدَّت  عديدة  لعقود 

اأ�شكال التطبيع معها، ورف�شت التو�شل اإىل حّل �شامل وعادل للق�شية الفل�شطينية، لكن 

زيارة  مع  عملياً  بداأت  التي  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  ال�شيا�شية  الت�شوية  عملية  بدء  منذ 

باآليات  قبلها  من  ت�شوية  اأّي  ربط  على  “اإ�رشائيل”  عملت   ،1977 �شنة  للقد�ش  ال�شادات 

الدول وال�شعوب املجاورة  اإىل تطبيع وجودها اقت�شادياً، وثقافياً، وريا�شياً مع  توؤدي 

لها )الفل�شطيني، والأردين، وامل�رشي،...(، ثم لتطبع من خالل ذلك عالقاتهما مع الدول 

2
العربية الأخرى.

مفهوم  اأخذ  عربة  وادي  ثم  ووا�شنطن  باأو�شلو،  مروراً  ومدريد  ديفيد،  كامب  فمنذ 

التطبيع )كهدف ا�شرتاتيجي اإ�رشائيلي( ي�شتهدف املوؤ�ش�شات العربية ال�شيا�شية والثقافية 

“ال�شالم” معاهدات  ف�شلت  بعدما  خ�شو�شاً  كبرياً،  عربياً  جدلً  حمدثاً   والقت�شادية، 

ماج�شتري،  ر�شالة  الإ�رشائيلي،”  العربي  التطبيع  حالة  درا�شة  واملمار�شة:  املفهوم  بني  “التطبيع  داود،  �شعيد   
2

جامعة بريزيت، كلية الدرا�شات العليا، ق�شم الدرا�شات العربية املعا�رشة، 2002، �ش 3.
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“اإ�رشائيل”  زادت  بل  الفل�شطينية،  الق�شية  حّل  يف  اأو�شلو  واتفاق  وامل�رشية  الأردنية 

3
تطرفاً وانتهاكاً للحقوق، الأمر الذي اأثبت اأنه ل عالقة للتطبيع بحّل ق�شية فل�شطني.

اإىل  وا�شتناداً  التطبيع،  مفهوم  عليها  وانطوى  تلبّ�شها  التي  الدللت  لكثافة  ونظراً 

امل�شالح الر�شمية العربية التي فر�شتها التحولت الإقليمية، فقد اأثار هذا املفهوم �شجة 

�شيا�شية واإعالمية وثقافية يف �شاحة النفعال العربي على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي، 

واملطاردة،  التخوين،  حّد  اإىل  و�شلت  ومعار�ش  موؤّيد  بني  خمتلفة  اجتاهات  وتبلورت 

والعتقال.

الأمور  جمريات  مع  للتفاعل  الداعي  الباجماتي  املنحنى  ظهر  ال�شجال  هذا  ومقابل 

اأنه قبول  التطبيع على  “اإ�رشائيل”  الربح واخل�شارة وامل�شلحة، ففهمت  وفق ح�شابات 

العربية”  ال�شالم  “مبادرة  ال�شتيطانية، مهم�شة  ب�شهيونيتها وعن�رشيتها و�شيا�شتها 

2002(، التي اأطلقها امللك ال�شعودي عبد اهلل بن عبد العزيز، وم�شتندة اإىل  )اآذار/ مار�ش 

4
التاريخ الطويل من العالقات ال�رشية مع بع�ش الدول العربية.

بعد  العربية  املنطقة  يف  اجليو-�شيا�شي  اخلطر  حتويل  من  “اإ�رشائيل”  ا�شتفادت 

اأحداث الربيع العربي 2011 من “اإ�رشائيل” اإىل اإيران، ومن تغري موازين القوى يف ال�رشق 

احلاجات  تلبية  اإىل  اأدى  والذي   ،2003 �شنة  للعراق  املتحدة  الوليات  غزو  بعد  الأو�شط 

5
ال�شرتاتيجية امل�شرتكة للطموحات الأمريكية - الإ�رشائيلية.

اخلليجية  الدول  بتوحيد  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  تلبية  مع  وبالتزامن 

اإقليمياً، منحته ال�شعودية فر�شة توظيفها لتكون  اإيران وعزلها  والعربية نحو مواجهة 

على  واخلارجي  الداخلي  التجديد  لإظهار  منها  �شعياً  “اإ�رشائيل”،  مع  بالتطبيع  البادئ 

يد الأمري حممد بن �شلمان، ودفعاً لت�شويق نف�شها كقوة معتدلة يف املنطقة، ورغبة منها 

مبزيد من الدور الإقليمي، وتعزيزاً ل�رشعية �شلطة الأ�رشة احلاكمة يف الداخل، وهو الأمر 

وحدة الدرا�شات ال�شيا�شية، “التطبيع العربي مع اإ�رشائيل: مظاهره ودوافعه،” �شل�شلة تقدير موقف، موقع   
3

املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2020/6/21، �ش 4.

جواد احلمد، “خماطر ظاهرة التطبيع العربي مع اإ�رشائيل وم�شتقبلها،” جملة �صوؤون فل�صطينية، مركز الأبحاث،   
4

منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 79.

للدرا�شات  امل�شتقبل  مركز  اخلليج،”  دول  تر�شمه  الذي  الرمال  خط  اإ�رشائيل:  مع  “التطبيع  البديري،  كرار   
5

ال�شرتاتيجية، بغداد، 2018، �ش 11.
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برحلة  ال�شعودية  من  قادماً   ،2017/5/22 يف  “اإ�رشائيل”  اإىل  ترامب  بزيارة  جتلى  الذي 

 وبذلك اأ�شبحت “اإ�رشائيل” 
6
مبا�رشة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ الزيارات الر�شمية.

اخلليج  دول  مع  عالقات  بناء  باجتاه  وظفتها  ترامب،  زيارة  عقب  مريحة  ببيئة  تتمتع 

�شابقاتها  عن  تختلف  جديدة  تطبيع  مبوجة  وانطلقت  لإيران،  العداء  ت�شاطرها  التي 

باأنها مع دول عربية مل تكن يف حالة حرب مع “اإ�رشائيل” يف يوم من الأيام، الأمر الذي 

�شيولّد تداعيات اأكرث حدة وخطورة يف جميع الأ�شعدة ال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية 

والفكرية.

بالغة  تداعيات  التطبيع  من  املوجة  هذه  �شت�شبب  والثقايف،  الفكري  ال�شعيد  فعلى 

ثم  ومن  العروبة،  فكرة  ت�رشب  وقد  بل  العربي،  للنظام  العقيدي  الن�شق  على  ال�شلبية 

احلديثة،  الدرا�شات  من  العديد  اأكدته  ما  وهو  لها،  الداعم  الرتبوي  اخلطاب  تهمي�ش 

ودرا�شة  
8
،2020 �شنة  يون�ش  ح�شام  ودرا�شة   

7
،2020 �شنة  نافعة  ح�شن  درا�شة   مثل 

9
�شالح الرقب �شنة 2021.

ال�شيا�شة  فيه  تتقاطع  ا�شرتاتيجياً  املعا�رش ي�شكل ميداناً  الرتبوي  وملا كان اخلطاب 

الع�رش  متطلبات  مع  يتجاوب  معرفياً  منحنى  وياأخذ  بالقت�شاد،  والرتبية  باملعرفة 

املتموج باحتمالت تتجاوز حدود النظر واأبعاد التوقعات، ومتاأثراً بالجتاهات الر�شمية 

ق�شاياه  جتاه  املجتمع  يف  احلاكمة  الر�شمية  بالروؤية  �شيتاأثر  فاإنه  الإعالمية،  والقنوات 

والت�رشيع  التخطيط  حيال  قناعاتها  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ب�شورة  �شتعك�ش  والتي 

 

10
التعليمي، وهو ما اأكدته درا�شة اأحمد عماد الدين خواين ونادية مهداوي �شنة 2018،

 Dennis Ross, “Trump Mideast Trip Marks a shift from Obama,” site of The Washington institute  
6

for Near East Policy, 24/5/2017,
http//www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/ )Accessed on 15/1/2021(  

ح�شن نافعة، “م�شتقبل النظام العربي يف ظل تعاقب موجات التطبيع مع اإ�رشائيل،” جملة �صوؤون فل�صطينية،   
7

مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 16.

“تداعيات التطبيع الإماراتي مع الحتالل الإ�رشائيلي على واقع وم�شتقبل مدينة القد�ش،” من  ح�شام يون�ش،   
8

موؤمتر “التطبيع واأثره على م�شتقبل القد�ش، موؤمتر القد�ش العلمي – الرابع ع�رش”، موؤ�ش�شة القد�ش الدولية، 

غزة، 2020.

�شالح الرقب، “حكم التطبيع مع العدو ال�شهيوين املحتل وبيان خماطره على امل�شلمني،” موقع مفكرة للدرا�شات   
9

وال�شرتاتيجيات، 2021، �ش 6.

اأحمد عماد الدين خواين ونادية مهداوي، “اخلطاب الرتبوي وقيم املواطنة يف املدر�شة اجلزائرية بني الثابت   
10

واملتغري،” جملة ال�رشاج يف الرتبية وق�صايا املجتمع، جامعة ال�شهيد حمه خل�رش – الوادي، اجلزائر، املجلد 2، 

العدد 7، اأيلول/ �شبتمب 2018، �ش 345-329.
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اأو  احلا�شن  الرتبوي  اخلطاب  دور  فاإن  وعليه،   
11

.2020 �شنة  بوكالح  حممد  ودرا�شة 

احلامل للمفاهيم الوطنية ذات العالقة بالنتماء والعروبة واحلقوق ينح�رش يف الإبالغ، 

ن�رش  عب  املفاهيم،  هذه  يف  الت�رشف  اأمر  الرتبوية،  واملحا�شن  الو�شائط  تتوىل  حني  يف 

الرتبية  اأهداف  احتواء  على  القادرة  وبالأ�شاليب  املجدية  بالطرق  واملعاين  امل�شامني 

التطبيع  من  املوجة  هذه  اأن  وطاملا  ملمو�شة،  وقناعة  واقعاً  وحتويله  املجتمع،  وفل�شفة 

اأيديولوجية �شعبة، تعمق  العربية يف جتارب  الأجيال  فيها  جاءت يف فرتات مل تنخرط 

ال�شتهالكية  الثقافة  اأ�شرية  خاللها  وكانت  والرف�ش،  املجابهة  روح  وتعّزز  الفكر  من 

تبدو خميفة على م�شتقبلهم، وعلى  قد  انعكا�شاتها  فاإن  للق�شايا،  الإعالمي  والت�شطيح 

اخلطاب الرتبوي املوجه لإعدادهم.

م�صكلة الدرا�صة وت�صاوؤلتها:

ملا كان اخلطاب الرتبوي ي�شهم يف تطوير املجتمع ح�شب مراحل التعليم املختلفة ملا له 

من الدللت، والت�شورات، واملقومات املعرفية والإدراكية التي توؤثر يف م�شتقبل املتعلم؛ 

اأجل احلفاظ على القيم الوطنية وتعزيز العالقة بني  وال�شيا�شات الرتبوية و�شعت من 

املتعلم ووطنه، فاإن التحول يف املنظور العام نحو طبيعة العالقة مع املحتل، “اإ�رشائيل”، 

يف الدول التي َوجدت يف التطبيع م�شاحلها، �شتثري موجة من ال�شباب الثقايف والنفعايل 

م�شتقبالً، و�شيحدث تغرياً بنيوياً يف النظام الرتبوي والعربي، بعدما انتقلت “اإ�رشائيل” 

مركزية  على  �شيوؤثر  الذي  الأمر  للبع�ش”،  “احلليف  اإىل  للجميع”  “العدو  موقع  من 

الق�شية الفل�شطينية عربياً ودولياً.

يف  )التنظريي(  اليوتيوبي  الجتاه  يف  ينحو  الآن  العربي  الرتبوي  اخلطاب  كان  وملا 

معاجلة الق�شايا املجتمعية، ويتاأثر بالتناق�شات بني ما هو كائن وما يجب اأن يكون اإىل 

الأيديولوجيا  م�شتقبل  على  التطبيع  موجة  انعكا�شات  من  واجباً  احلذر  كان  كبري،  حّد 

العربية وخطابها الرتبوي: “الراف�ش”، و“املجدد”، و“الر�شمي”. وعليه، تتحدد م�شكلة 

الإ�رشائيلي  الحتالل  مع  التطبيع  انعكا�شات  ما  التايل:  ال�شوؤال  عن  الإجابة  يف  الدرا�شة 

على اخلطاب الرتبوي العربي من وجهة نظر عيّنة من الرتبويني العرب؟

والتكوين،  الرتبية  م�صالك  جملة  املجتمعي،”  والواقع  الرتبوي  اخلطاب  بني  القيم  “منظومة  بوكالح،  حممد   
11

املجلد 3، العدد 1، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، �ش 27-12.
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ويتفرع من هذا ال�شوؤال، الأ�شئلة الفرعية التالية:

الحتالل  مع  التطبيع  لنعكا�شات  العرب  الرتبويني  من  عيّنة  تقدير  درجة  ما   .1
الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي؟

هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات   .2
اخلطاب  على  الإ�رشائيلي  الحتالل  مع  التطبيع  لنعكا�شات  العيّنة  اأفراد  تقدير 

الرتبوي العربي تعزى اإىل املتغريات: “اجلن�ش”، و“اجلن�شية”، و“الرتبة العلمية”؟

اأهداف الدرا�صة:

التعرف اإىل درجة تقدير عيّنة من الرتبويني العرب لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل   .1
الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي.

بني   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  هناك  كان  اإذا  الك�شف   .2
متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي 

و“اجلن�شية”،  “اجلن�ش”،  املتغريات:  اإىل  تعزى  العربي  الرتبوي  اخلطاب  على 

و“الرتبة العلمية”.

اأهمية الدرا�صة:

1. الأهمية املو�صوعية:

�شخ�شية  ت�شكيل  يف  الرتبوي  اخلطاب  دور  ح�شا�شية  من  الدرا�شة  اأهمية  تنبثق 

املتعلمني، مبا يعك�شه من �شلوكيات ممار�شة تقوم بها املوؤ�ش�شات الرتبوية، فيوؤثر ب�شكل 

كبري مبا�رش وغري مبا�رش على اجتاهات وقناعات املجتمعات حول الق�شايا ال�شيا�شية، يف 

الوقت الذي قد تختلف فيه الآراء حول مردود هذه التاأثريات.

كما تظهر اأهميتها من خالل ما جتاوزه مو�شوع التطبيع مع “اإ�رشائيل” من �شجالت 

وت�رشيحات حول اأ�شبابه الداخلية واخلارجية، ومدى تقبل ال�شعوب العربية له يف ظّل 

اعتبارها للق�شية الفل�شطينية اآخر ق�شية ا�شتعمارية، وهو اأمر مل ولن ت�شتطيع الأنظمة 

العربية تغيريه ب�شكل عام.

2. الأهمية التطبيقية: 

رفد املكتبة العربية والفل�شطينية بدرا�شة ميدانية قد تعّد الأوىل من نوعها، يف حدود  اأ. 

علم الباحث، التي تتناول انعكا�شات التطبيع على اخلطاب الرتبوي العربي، يف الوقت 
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الذي حتدث فيه اأغلبهم عن انعكا�شاته من جوانب خمتلفة؛ ال�شيا�شية، والقت�شادية، 

والأمنية.

قد ي�شتفيد من نتائج هذه الدرا�شة كل من: ب. 

امل�شوؤولني عن التعليم والرتبية يف املجتمعات العربية من خالل التعرف اإىل انعكا�شات   •
عملية التطبيع مع “اإ�رشائيل” على م�شتقبل الرتبية العربي.

القيادات ال�شيا�شية وال�شعبية املهتمة بتاأ�شيل الق�شية الفل�شطينية من خالل اإبراز هذه   •
النعكا�شات يف اأدوارهم، والتحذير منها يف �شلوكياتهم.

العالقة  الدرا�شات ذات  العليا، من خالل تخ�شي�ش بع�ش  الدرا�شات  الباحثني وطلبة   •
بهذه النعكا�شات.

اأع�شاء هيئة التدري�ش واملعلمني يف اجلامعات واملدار�ش، من خالل الرتكيز على ما يحّد   •
من انعكا�شات التطبيع على النظام العربي، ويعيد فل�شطني اإىل مركزية ال�رشاع العربي 

الإ�رشائيلي.

حدود الدرا�صة:

لنعكا�شات  العرب  الرتبويني  من  عيّنة  تقدير  درجة  اإىل  التعرف  املو�صوعي:  احلد   .1
التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي يف املجالت: “ال�شياق 

العام”، و“ت�شطيح الق�شية الفل�شطينية”، و“التغريب”، و“تراجع النتماء الوطني/ 

القومي”، و“النبهار والتبعية”.

احلد الب�رشي: عيّنة من الرتبويني العرب؛ اأع�شاء هيئة التدري�ش.  .2

و�شورية،  م�رش،  العربية:  اجلامعات  بع�ش  يف  الرتبية  كليات  املوؤ�ص�صي:  احلد   .3
واجلزائر، وتون�ش، والكويت، وال�شعودية، واملغرب، والعراق.

الثاين/  الدرا�شة خالل �شهر كانون  امليداين من هذه  الزماين: مّت تطبيق اجلزء  احلد   .4
يناير 2021.

م�صطلحات الدرا�صة: 

املرتتبة  وال�شلوكية  املعرفية  “الآثار  باأنها:  اإجرائياً  الباحث  يعرفها  النعكا�صات:   .1
ب�شكل  العربي  النظام  على  التطبيع  عملية  تبعات  لإدراكه  نتيجة  الفرد،  ن�شاط  على 
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املحتل  مع  العالقة  طبيعة  حول  قناعاته  يف  واملوؤثرة  خا�ش،  ب�شكل  والرتبوي  عام 

الإ�رشائيلي”.

يكن  التطبيع  مل�شطلح  وال�شطالحي  اللغوي  املفهوم  يف  التاأمل  عند  التطبيع:   .2
القول اإن التطبيع يعني يف اأب�شط �شوره، اإعادة الأمور اإىل حالتها الطبيعية. لكن من 

الناحية ال�شيا�شية، فيعرف التطبيع باأنه: “اإحالل جمموعة من التفاعالت ذات الطابع 

يف  الت�شادمي،  الطابع  ذات  التفاعالت  من  اأخرى  جمموعة  حمل  وال�شلمي  التعاوين 

 ومن منظور العالقات الدولية، ينظر 
12

خمتلف املجالت )الر�شمية، غري الر�شمية(”.

الدويل،  القانون  “اتفاق بني دول معرتف بها �رشعياً وفق مبادئ  اأنه:  للتطبيع على 

بق�شد اإنهاء حالة النزاع من خالل معاجلة الأ�شباب التي اأدت اإليها، والبدء برت�شيخ 

امل�شاواة  قاعدة  على  املتوازنة  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  للعالقات  اأ�ش�ش 

13
والحرتام وامل�شالح املتبادلة”.

الأخرية  التطبيع  مبوجة  وعالقته  امل�شطلح  مفهوم  حول  النتقادات  كانت  واأي 

الدول  متار�شه  ال�شيادة  حقوق  من  حّق  يثل  اأنه  اإل  و“اإ�رشائيل”،  العربية  الدول  بني 

مبح�ش اإرادتها، دون �شغط اأو اإكراه، فهو مفهوم اجتماعي ثقايف يتجاوز اأفق القانون 

والت�رشيعات الدولية.

املبحث الأول: التطبيع وتداعياته:

العربية  الدول  بع�ش  بني  العالقات  تطبيع  وترية  الأخرية  الآونة  يف  ت�شارعت 

و“اإ�رشائيل” من حيث اللقاءات، والزيارات، ون�رش املقالت، والتبادل التجاري والثقايف 

والتكنولوجي والأمني، ففي ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2018 قام رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي 

يف  ال�شيادي  املجل�ش  رئي�ش  مع  لقاء  تالها  عُمان،  �شلطنة  اإىل  علنية  زيارة  باأول  نتنياهو 

ال�شودان عبد الفتاح البهان، يف اأوغندا يف �شباط/ فباير 2020.

 ،8-7 روؤية - العلم طريقنا للمواجهة، العدد  اأنور،“تطبيع العالقات من املنظور الإ�رشائيلي،” جملة  طارق   
12

�شباط/ فباير 1994، �ش 53.

توفيق اأبو بكر، املثقفون العرب ال�صتمالة ال�صيا�صية )عّمان: مركز جنني للدرا�شات ال�شرتاتيجية، 1998(،   
13

�ش 52.
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مقالً  الإ�رشائيلية  اأحرنوت  يديعوت  �شحيفة  ن�رشت   ،2020 يونيو  حزيران/  يف 

 
14

التطبيع”، اأو  “ال�شم  بعنوان:  العتيبة  يو�شف  املتحدة  الوليات  يف  الإماراتي  لل�شفري 

 ،Ben Gurion Airport غوريون  بن  مطار  يف  اإماراتية  طائرة  هبوط  بعد  جاء  والذي 

دون  كورونا،  جائحة  تف�شي  ب�شبب  الفل�شطيني  لل�شعب  م�شاعدات  حتمل  اأنها  بحجة 

الإماراتي  الدولة  وزير  �شارك  نف�شه  ال�شهر  من   17 الـ  ويف  الفل�شطينيني.  مع  تن�شيق 

 – اليهودية  للجنة  ال�شنوي  الفرتا�شي  املوؤمتر  يف  قرقا�ش  اأنور  اخلارجية  لل�شوؤون 

والتوا�شل  التطبيع  اأهمية  عن  واأعرب   ،American Jewish Committee الأمريكية 

اإىل اأن متّ اإعالن املبادئ يف وا�شنطن برعاية اأمريكية يف 2020/8/13، مع 
 
مع “اإ�رشائيل”،

15
ان�شمام البحرين يف 2020/9/15.

العربية  الدول  بع�ش  بني  والعلنية  ال�رشية  ومظاهره  التطبيع  اأحداث  عن  وبعيداً 

و“اإ�رشائيل”، وتبيراته ال�شيا�شية، فاإن الواقع ي�شري اإىل اأن عالقة هذه الدول بالحتالل 

امل�شتويات  �شتى  على  املتبادلة  واخلدمات  التحالف  اإىل  التطبيع  م�شاألة  تتجاوز  باتت 

الديبلوما�شية، والثقافية، والريا�شية بغ�ش النظر عن موقف �شعوبها اأو موقف فل�شطني.

�شياقه  اإىل  الإ�شكايل  الو�شفي/  �شياقه  من  خرج  قد  التطبيع  مفهوم  يكون  وبذلك 

الر�شمية؛  املوؤ�ش�شة  اجتاهات  داخل  كبرياً  لغطاً  اأحدث  الذي  الأمر  النزاعي،  التطبيقي/ 

ك�شيا�شة وتوجهات املوؤ�ش�شة الرتبوية والثقافية الأقرب اإىل القاعدة ال�شعبية.

وحيث اإن الواقع اجلديد، وفق مبرات التطبيع، واملخططات الإ�رشائيلية، والدوافع 

العربية املعلنة واخلفية، ي�شري اإىل اأن التطبيع م�رشوع �شيا�شي مملى على العرب بطريقة 

الجتماعي  والن�شيج  ال�شارع  �شيق�شم  الواقع  هذا  اأن  كما  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة 

العربي اإىل اجتاهني؛ الواقعي، والباجماتي – الراديكايل، و�شيوؤثر على النظام الرتبوي 

 حيث يفرت�ش الجتاه الواقعي اأن ال�رشاع مع 
16

والثقايف يف اإطار من الرتدد والزدواجية.

“اإ�رشائيل” قد كلّف الكثري دون جدوى، واأن املنطق الواقعي يدعو اإىل اإعادة النظر على 

 Yousef Al Otaib, Annexation will be a serious Setback for better Relations with the Arab word,  
14

site of Ynetnews, 12/6/2020, www.ynetnews.com/article/H1G41cTL )Accessed on 20/12/2020(

وحدة الدرا�شات ال�شيا�شية، “التطبيع العربي مع اإ�رشائيل: مظاهره ودوافعه،” �شل�شلة تقدير موقف، املركز   
15

العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2020/6/21، �ش 1.

�شعيد داود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة: درا�شة حالة التطبيع العربي الإ�رشائيلي،” ر�شالة ماج�شتري،   
16

جامعة بريزيت، كلية الدرا�شات العليا، ق�شم الدرا�شات العربية املعا�رشة، 2002، �ش 112.
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اأ�شا�ش اأن الق�شية الفل�شطينية لن حتل اإل بت�شوية �شيا�شية يكون لـ“اإ�رشائيل” فيها احلق 

يف الوجود والبقاء، خ�شو�شاً يف ظّل الإقرار بعدم التكافوؤ، واإقرار التعاي�ش الذي يحتم 

17
ظهور الكثري من املفاهيم: احلوار، وحقن الدماء، ون�شيان املا�شي، والتطبيع.

الجتاه  ظهر  كمنهج،  وتبناه  التطبيع  مار�ش  الذي  الواقعي  الجتاه  خالف  وعلى 

قد  الر�شمية  العربية  املوؤ�ش�شات  بع�ش  كان  اإذا  اأنه  يرى  والذي  ب�رشوط”،  “املعار�ش 
املطلق مع  التعاطي  يف  اأبداً  الأمر غري ملزم  فاإن  التطبيع،  الدخول يف عملية  اأرغمت على 

ممار�شة  عند  كاأولوية  العربية  امل�شالح  تو�شع  واأن  قيود،  دون  “اإ�رشائيل”  �رشوط 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل�شتويات  على  واخل�شارة  الربح  ح�شابات  وفق  التطبيع 

مقابل  “الأر�ش  اأ�شا�ش  على  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شوية  على  الرتكيز  مع  والثقافية، 

18
ال�شالم”، واإقامة دولة فل�شطني وعا�شمتها �رشقي القد�ش، ووقف ال�شتيطان.

واملغرب(  وال�شودان،  والبحرين،  )الإمارات،  التطبيع  من  الأخرية  املوجة  تاأثرت 

وال�شيا�شية  القت�شادية  الهياكل  يف  التحولت  اأهمها  اإليها،  وقادت  لها  مهدت  مبقدمات 

الدولية خالل العقدين الأخريين، حيث تعزز الرتباط الدويل املعْومل من موقع “اإ�رشائيل” 

على  والقدرة  باأ�شكاله،  والأمن  املتقدمة  التكنولوجيا  جمالت  يف  والإقليمي  الدويل 

الإ�شهام يف احلروب عن ُبعد، وهو ما �شّكل عامل جذب وقوة ناعمة للعديد من الطاحمني 

لال�شتفادة من التقدم يف هذه املجالت، لكن هذا الأمر اأثار الرف�ش الفل�شطيني احلاّد لهذه 

املوجة لعتبارات مهمة: �رشعنة الحتالل، وعزل احلالة الفل�شطينية وت�شطيح الق�شية، 

19
واإ�شقاط املقاطعة العربية كورقة �شغط.

اأولً: تداعيات موجة التطبيع على النظام العربي:

بعيداً عن املفهوم املنطقي للتطبيع الذي يحّول الرف�ش اإىل قبول، وبعيداً عن م�شتوى 

اإن موجة التطبيع الأخرية  التبادل النفعي من ورائه، يكن القول  التبير حلجم وقوع 

جاءت كمقاربة غريبة تقوم على املنفعة باجتاه واحد، وا�شتبدلت مقاربة “الأر�ش مقابل 

الت�صوية امل�صتحيلة )بريوت:  اإىل  الإ�رشائيلي من ال�رشاع املحتوم  م�رش وال�رشاع العربي  ح�شن نافعة،   
17

مركز درا�شات الوحدة العربية، 1986(، �ش 133.

التحرير  منظمة  الأبحاث،  مركز  فل�صطينية،  �صوؤون  جملة  اجلديدة،”  بن�شخته  “التطبيع  هلل،  عطا  اأكرم   
18

الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 64.

اإبراهيم اأبرا�ش، الواقعية ال�شيا�شية ل تعني ال�شت�شالم لالأمر الواقع، موقع املر�شد الوطني فل�شطني والعامل،   
19

  https://planation.org :2020/12/30، انظر

https://planation.org)بتاريخ
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“اإ�رشائيل” على كافة الأ�شعدة،  “ال�شالم مقابل ال�شالم”، مما يخدم  ال�شالم” مبقاربة 

كما �شيعزز حملة من التداعيات اخلطرية على النظام العربي، منها:

العربي،  النظام  على  وا�شحاً  تنمراً  املوجة  هذه  ت�شكل  ال�صيا�صي:  ال�صعيد  على   .1

وقت  يف  وتاأتي  العربية”،  ال�شالم  “مبادرة  مقدمتها  ويف  ملبادراته  �رشيحاً  وانتهاكاً 

القرن”  “�شفقة  على  واإ�رشارها  الت�شوية  مل�شاريع  رف�شها  “اإ�رشائيل”  فيها  تعلن 

كاأ�شا�ش للتعامل مع الق�شية الفل�شطينية، الأمر الذي �شيف�شي اإىل مزيد من التعنت 

الإ�رشائيلي، وانهيار النظام العربي الذي ظهر جلياً يف عجز جمل�ش اجلامعة العربية 

20
عن اإدانة وا�شتنكار التطبيع.

بني  العالقة  يف  و�شوحاً  الأكرث  النعكا�شات  والأمني:  الع�صكري  ال�صعيد  على   .2
“اإ�رشائيل” والدول العربية التي ذهبت للتطبيع، هي الع�شكرية والأمنية، خ�شو�شاً 
والتحالفات  والتوازنات  وال�شرتاتيجيات  واملفاهيم  ال�شيباين،  الأمن  جمال  يف 

الع�شكرية يف املنطقة. فقد اأ�شبحت بع�ش الدول العربية ت�شلّم باأن اإيران هي م�شدر 

التهديد الرئي�شي، وباتت م�شتعدة للتحالف الع�شكري مع “اإ�رشائيل”، الأمر الذي من 

القواعد والت�شهيالت  اأن يقلب معادلة الأمن القومي العربي، من خالل تقدمي  �شاأنه 

 هذه اخلطوة �شتوؤدي اإىل 
21

الأمنية واللوجي�شتية ملراقبة ما يجري يف اإيران مبا�رشة.

مزيد من عدم ال�شتقرار يف املنطقة، وحتى لو افرت�شنا اأن هذا �شيمكن الإمارات من 

احل�شول على طائرات اأف–35 اأو F-35 املتطورة، فاإنه �شيكون بو�شع “اإ�رشائيل” 

احل�شول على ثمن باهظ مقابل موافقتها على مترير هذه ال�شفقة، و�شتظل حري�شة 

الأمني  القت�شادي/  والتبادل  التعاون  اأمثلة  ومن  الع�شكري.  تفوقها  ا�شتمرار  على 

طيار،  بدون  بطائرات  الإمارات  الإ�رشائيلية   AGT تي  جي  اأي  �رشكة  به  زودت  ما 

واأ�شوار اإلكرتونية ومعدات مراقبة بقيمة 800 مليون دولر حلماية حدودها وحقول 

النفط، ويف �شنة 2016 قامت �رشكة البجميات اإن اإ�ش اأو NSO ببيع تطبيق مراقبة 

22
بيجا�شو�ش لالإمارات لأهداف التج�ش�ش.

ح�شن نافعة، “م�شتقبل النظام العربي يف ظل تعاقب موجات التطبيع مع اإ�رشائيل،” �ش 10.  
20

املرجع نف�شه، �ش 18.  
21

 Ian Black, “Just Below the Surface: Israel, The Arab Gulf States and the Limits of Cooperation,”  
22

LSE Middle East Centre Report, March 2019, p. 12,

http://eprints.lse.ac.uk/100313/7/JustBelowtheSurface.pdf )Accessed on 15/12/2020(
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على ال�صعيد القت�صادي: تر�ّشخت العالقات القت�شادية بني “اإ�رشائيل” واأكرث من   .3

دولة عربية، لتثبت اأن التطبيع مل يكن بهدف حّل الق�شية الفل�شطينية فح�شب، واإنا 

كان �شعياً لتحقيق م�شالح خا�شة للنظم احلاكمة.

ويتوقع اأن تكون للموجة احلالية من التطبيع تداعيات خطرية على القت�شاد العربي   

ب�شكل عام واخلليجي ب�شكل خا�ش، و�شيكون اأي ارتقاء اقت�شادي ل�شاح “اإ�رشائيل” 

اأكب  وهياكله  العربي  القت�شاد  بنى  اخرتاق  على  الإ�رشائيلي  القت�شاد  قدرة  لأن 

 
23

بكثري من قدرة القت�شاد العربي على اخرتاق بنى القت�شاد الإ�رشائيلي وهياكله.

بناء  اأركان  اأحد  باعتباره  املنطقة  دول  بني  القت�شادي  بالتعاون  “اإ�رشائيل”  وتهتم 

الثقة لتنقية اجلو ال�شيا�شي العام، والأثر الذي يحققه هذا التعاون يف تدعيم القت�شاد 

والتفاقات،  املفاو�شات  يف  “اإ�رشائيل”  ت�رشُّ  حيث  املقاطعة،  وك�رش  الإ�رشائيلي 

الدافع  هو  الإقليمي  القت�شادي  التعاون  اأن  على  القت�شادية،  اللجان  يف  وبالذات 

اأ�شهل  القت�شادية  امل�شائل  التفاق حول  اأن  اعتبار  العك�ش، على  لـ“ال�شالم” ولي�ش 

التعاون  يف  “اإ�رشائيل”  ترى  كما  اجلوهرية،  ال�شيا�شية  امل�شائل  حول  التفاق  من 

24
الإقليمي مدخالً وحمفزاً ملوؤ�ش�شات التمويل الدولية واملوؤ�ش�شات ال�شتثمارية.

بالغة  تداعيات  للتطبيع  �شيكون  املعطيات  هذه  مع  والفكري:  الثقايف  ال�صعيد  على   .4

ثم  ومن  العروبة،  فكرة  ت�رشب  وقد  العربي،  للنظام  العقيدي  الن�شق  على  ال�شلبية 

دولة  مع  التطبيع  يكون  فعندما  القومي؛  النتماء  ت�شطيح  اأو  تهمي�شها،  اإىل  نف�شي 

عربية غنية بعيدة عن حدود “اإ�رشائيل” ومل ت�شارك يف اأّي حروب معها، وعندما يكون 

يتوقع  اإيران،  اإبرام حتالف ع�شكري يف مواجهة  التطبيع  الرئي�شي من وراء  الهدف 

خ�شو�شاً  العربي،  الن�شيج  على  اخلطورة  بالغة  وتربوية  ثقافية  اآثار  له  يكون  اأن 

اأكرث ميالً للرتويج لأفكار  واأن الأجهزة الإعالمية يف الدول العربية املطبعة �شتكون 

 
25

تتناق�ش متاماً مع اأفكار العروبة والت�شامن العربي مع الق�شية الفل�شطينية.

التطبيع،”  م�شار  عن  وتعبريها  العربية  والدول  اإ�رشائيل  بني  القت�شادية  العالقات  “تطورات  حيدر،  عزيز   
23

 ،2012 خريف   ،250-249 العدد  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  الأبحاث،  مركز  فل�صطينية،  �صوؤون  جملة 

�ش 121-88.

ال�شرتاتيجية،  الدرا�شات  مركز  الأو�صط،  �صوؤون  جملة  التطبيع،”  على  اإ�رشائيل  “رهان  عي�شى،  جنيب   
24

بريوت، العدد 5، كانون الثاين/ يناير 1992، �ش 25-17.

ح�شن نافعة، “م�شتقبل النظام العربي يف ظل تعاقب موجات التطبيع مع اإ�رشائيل،” �ش 19.  
25
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من  النتقال  ي�شتهدف  حيث  التطبيع،  وجوه  اأخطر  والفكري  الثقايف  التطبيع  وُيعد 

وال�شعوب،  النخب  م�شتوى  اإىل  احلاكمة  النظم  م�شتوى  من  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع 

الثقايف  التطبيع  ويتبع  عدواً،  كونها  عن  النظر  بغ�ش  معها  التعامل  النا�ش  يعتاد  حتى 

�رشعية  عدم  فكرة  يدعم  كان  الذي  الرتبوي  اخلطاب  طبيعة  يف  حتولً  والأيديولوجي 

العداء، واإحداث  اليهود  الذي ينا�شب  العربي  العقل  اإىل غزو  اإ�شافة  “اإ�رشائيل” كدولة، 
احلاجز  ك�رش  ب�رشورة  والت�شليم  و�شعبها،  “اإ�رشائيل”  جتاه  ال�شلوك  نط  يف  تغيري 

النف�شي بني العرب والإ�رشائيليني، ون�شيان ما قاموا به من جرائم �شّد الفل�شطينيني.

ثانياً: دوافع التطبيع:

حمددة  ملفات  يف  واأولويتها  اأهميتها  وتتباين  ملفات  يف  املطبعة  الدول  دوافع  تلتقي 

ال�شرتاتيجي،  الطابع  عليها  يغلب  “اإ�رشائيل”  فدوافع  منها،  كل  م�شلحة  منظور  وفق 

بالن�شبة  اأما  الداخلية،  وحالتها  بدورها  تتعلق  تكتيكية  تكون  قد  اأمريكا  دوافع  حني  يف 

لالأنظمة العربية فهي مزيج من الدوافع ال�شرتاتيجية والتكتيكية كما يف حالة ال�شودان 

26
واملغرب.

1. دوافع “اإ�رشائيل”:

لكنها  اأخرى،  اإىل  دولة  من  العربية  الدول  مع  للتطبيع  “اإ�رشائيل”  دوافع  تختلف 

حتتكم جمموعة من املحددات، بع�شها معلن والآخر غري معلن، حيث مّرت تلك العالقة 

بحالة من املد واجلزر، وا�شتغلت خاللها “اإ�رشائيل” وتر التناق�شات واخلالفات العربية 

 ل�شتمالة طرف �شدّ الآخر، كما حدث مع موريتانيا بعد عزلها عربياً نتيجة موقفها الداعم

ل�شدام ح�شني اإبان حرب اخلليج 1991. ومن اأهم دوافع “اإ�رشائيل” للتطبيع، ما يلي:

النتقال  خالل  من  حققتها  التي  الإجنازات  و�رشعنة  امل�رشوع،  غري  الوجود  فر�ش   •
ا�شتحقاقات  مقدمتها  ويف  الثوابت،  يتجاوز  مربع  اإىل  العربية  الدول  مع  بالعالقة 

“املبادرة العربية لل�شالم”.

“م�شتقبل التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي بعد و�شول جو بايدن اإىل احلكم،” موقع مركز الفكر ال�شرتاتيجي   
26

يف  عليه  )اطلع   www.fikercenter.com/position-papers انظر:   ،2020 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  للدرا�شات، 

)2021/2/9

http://www.fikercenter.com/position-papers
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م�شتقبل  يف  النغما�ش  خالل  من  مقاومة،  وحركات  �شلطة  الفل�شطينيني،  حما�رشة   •
الفل�شطينية،  للق�شية  واملادي  ال�شيا�شي  الدعم  م�شادر  وجتفيف  العربية،  املنطقة 

27
وحوا�شنها ال�شعبية يف الدول املطبعة وغريها.

حليف  اأنه  على  الحتالل  وت�شدير  عزلها،  ووقف  بها،  الر�شمي  العرتاف  �شمان   •
ا�شرتاتيجي بدلً من كونه مهدداً، من خالل ت�شخيم خطورة بع�ش القوى الإقليمية.

الدول  هذه  من  اليهود  هجرة  �شيل  ا�شتمرار  يعني  العربية  الدول  مع  العالقة  توطيد   •
ال�شتات  جتميع  اإطار  حتت  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  خلدمة  وتعبئتهم  فل�شطني،  اإىل 

اليهودي، وتفعيل ق�شية التعوي�شات اخلا�شة باليهود يف �شبع من الدول العربية اإىل 

جانب اإيران، واملقّدرة بنحو 250 مليار دولر.

ا�شرتاتيجيتها  يف  ثابتاً  ا�شرتاتيجياً  هدفاً  زال  وما  القت�شادي،  التطبيع  �شّكل   •
لـ“ال�شالم”، الغر�ش منه اإلغاء املقاطعة العربية لـ“اإ�رشائيل” مب�شتوياتها كافة، وفتح 

الأ�شواق العربية، ودمج “اإ�رشائيل” يف املنطقة، وحتقيق اأطماعها يف املياه والطاقة.

مقابل  “الأر�ش  معادلة  واإنهاء  ال�شالم”،  مقابل  “ال�شالم  معادلة  فر�ش  يف  الرغبة   •
الت�شوية  اأغلب مفاو�شات  التي قامت عليها  الدولية،  ال�رشعية  ال�شالم” وفق قرارات 

 ،1991 لل�شالم  اعتمادها يف مرجعيتي موؤمتر مدريد  التي متّ  الإ�رشائيلية،   – العربية 

واأو�شلو �شنة 1993، وعدم الطلب من “اإ�رشائيل” الن�شحاب من اأي اأرا�ٍش عربية. 

2. دوافع اأمريكا:28

الدعم ال�شخ�شي للرئي�ش الأمريكي ترامب يف النتخابات من خالل ك�شب ثقة اللوبي   •
ال�شهيوين.

يف  الطبيعي  “اإ�رشائيل”  بحق  اأمريكا  يف  ال�شهيوين  امل�شيحي  اليمني  نظريات  خدمة   •
الوجود، وعدم العرتاف باحلقوق الفل�شطينية على الأر�ش.

ال�شغط على املوقف الفل�شطيني للت�شليم باملفاو�شات وفق “�شفقة القرن”.  •

حممد هنية، التطبيع )الدوافع واملحفزات(، موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم، 2010/9/18، انظر:  
27

الإ�رشائيلية  “الدوافع  �شمايل،  اإلهام  اأي�شاً:  وانظر  2021/2/9(؛  يف  عليه  )اطلع   www.palinfo.com/28/012  

للتطبيع مع الدول العربية،” جملة مركز التخطيط الفل�صطيني، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 59-58، 

كانون الثاين/ يناير 2021.

جواد احلمد، “خماطر ظاهرة التطبيع العربي مع اإ�رشائيل وم�شتقبلها،” �ش 78.  
28
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دعم ال�شرتاتيجيات الأمريكية الداعية اإىل عزل اإيران، واإنهاء احلالة الإ�شالمية يف بنية   •
ال�شيا�شة ال�شودانية.

3. الدوافع العربية:

اأعلنت كل من الإمارات، والبحرين، وال�شودان، واملغرب عن جزء من دوافع الت�شارع 

29
اإىل توقيع اتفاقيات التطبيع وتنفيذها، ومن اأهم ما اأعلنته هذه الدول:

وتعظيم  التناف�شي،  موقعها  وتعزيز  املنطقة،  يف  وال�شتقرار  الأمن  تعزيز  يف  الرغبة   •
�شورتها بعد نعتها بال�شعف يف مواجهة التحديات ال�شرتاتيجية والأمنية.

الإ�شهام يف تعزيز ال�شتقرار والأمن يف املنطقة انطالقاً من دورها الوظيفي يف حتقيق   •
“ال�شالم”.

فتح املجال لإعفاء ال�شودان من ديونها التي بلغت 60 مليار دولر، وم�شاعدتها على   •
ا�شتعادة ح�شانتها ال�شيادية، واإدماجها يف املجتمع الدويل.

وعلى الرغم مما هو معلن، اإل اأن هناك ثمة دوافع اأخرى كانت تقف وراء حما�شة هذه 

30
الدول غري امل�شبوقة يف تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”، اأهمها:

اإقليم  كل  على  املغربية  بال�شيادة  الأمريكي،  العرتاف  بعد  املغرب،  اأمام  املجال  فتح   •
ال�شحراء الغربية.

بخ�شو�ش  �شيا�شتها  مع  التنا�شق  على  والتاأكيد  الأمريكية،  لل�شغوط  ال�شتجابة   •
العالقة مع “اإ�رشائيل”.

ال�شعي لتوفري غطاء اأمريكي اإ�رشائيلي حلماية امل�شالح اخلليجية من اخلطر الإيراين.  •

تطوير دور هذه الدول يف املنطقة يف ظّل تنامي دور قوى اإقليمية اأخرى تزاحمها املكانة   •
والدور الوظيفي.

دعم  يف  دورها  وحتييد  “ال�شالم”،  �شناعة  يف  الفل�شطيني  العامل  عقدة  من  التخل�ش   •
الق�شية الفل�شطينية؛ “التحلل من اللتزام”.

اأمني حبال، �شفقة التطبيع.. 12 �شبباً ت�رشح هرولة الإمارات لإقامة عالقات كاملة مع اإ�رشائيل، اجلزيرة.نت،   
29

2020/8/16. )اطلع عليه يف 2021/11/15(

جواد احلمد، “خماطر ظاهرة التطبيع العربي مع اإ�رشائيل وم�شتقبلها،” �ش 80-79.   
30
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املبحث الثاين: اخلطاب الرتبوي:

يف  تربوية  اأهداف  اإىل  يرتجم  الفل�شفي  باملفهوم  الرتبوي  اخلطاب  اأن  امل�شهور  من 

على  ينطوي  ما  وهو  واملكان،  الزمان  اإطار  يف  التحقق  اإىل  تنمو  فكرة  اأو  ذهني  ت�شور 

وعليه،  التوقع.  حتقق  التي  الو�شائل  هو  والثاين  العزم  هو  الأول  رئي�شيني،  جانبني 

“جمدد”،  يحقق اخلطاب الرتبوي دوراً مهماً يف تفعيل املنظومة الرتبوية ح�شب نوعه: 

ومن  الرتبوية،  املنظومة  تواجه  التي  بالتحديات  ويتاأثر  و“اإن�شاين”،...  و“ر�شمي”، 

اإرادة  ترتجم  التي  الإبالغ  حالة  باأنه  الرتبوي  اخلطاب  يعّرف  ال�شطالحية  الناحية 

 كما اأنه يعّب عما تنتجه الروؤية 
31

ال�شلطة ويحمل ر�شالة تربوية تت�شمن �شبل حتقيقها.

الر�شمية احلاكمة حيال تخطيط وت�رشيع النظام التعليمي الذي ي�شمن الإبقاء واملحافظة 

على النظام الجتماعي القائم، وقد ياأتي معباً عن ت�شورات التحرر عن قيود املوؤ�ش�شة 

32
من قبل املفكرين والعلماء والباحثني.

من  يظهر  بيداغوجياً  خطاباً  يعد  اأنه  الرتبوي،  باخلطاب  تتعلق  التي  امل�شلمات  ومن 

التبيرات  عن  اأم  بها  يقدم  التي  الكيفية  يف  �شواء  املربي،  ي�شدرها  التي  الأفكار  خالل 

التي ي�شتخدمها، كما اأنه ل يحمل نطاً اأو �شكالً موحداً، لكنها تتاأثر ب�رشاعات املجتمع 

 وعليه، يكن القول اإن املجتمعات التي ذهبت حكوماتها للتطبيع 
33

وتوجهاته املختلفة.

�شيتاأثر خطابها الرتبوي باأنواعه ب�شيا�شاتها، الأمر الذي قد يبز حالة من التناق�شات 

بني الرف�ش والتاأييد، وبني التجديد والوظيفة، ويف اإطار اأنواع اخلطاب الرتبوي، والتي 

34
منها:

النظام تعّد هيمنة  اأعمال يقوم بها  اأو  اأي توجيهات  اأن  الذي يرى  الراف�س:  اخلطاب   •
واإخ�شاع لروؤيته يف حتقيق م�شاحله، واإرغام لالأفراد على الن�شياع لالأوامر.

م�شطفى حم�شن، اخلطاب ال�صطالحي الرتبوي: بني اأ�صئلة الأزمة وحتديات التحول احل�صاري روؤية   
31

�صو�صيولوجية نقدية )الدار البي�شاء: املركز الثقايف العربي، 1999(، �ش 8.

ال�شيد النحراوي، “التنظري للم�شطلح يف اخلطاب الرتبوي الإ�شالمي،” جملة درا�صات يف التعليم اجلامعي،   
32

مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة عني ال�شم�ش، القاهرة، العدد 32، 2016، �ش 230-209.

اإفريقيا لل�رشق،  اأوكان )املغرب:  لغة الرتبية: حتليل اخلطاب البيداغوجي، ترجمة عمر  اأوليفيه روبول،   
33

2002(، �ش 17-13.

نور الدين زمام و�شورية فرج اهلل ومليكة جابر، “اخلطاب الرتبوي وحتديات العوملة،” جملة دفاتر املجيز،   
34

جامعة حممد خ�شري، ب�شكرة، اجلزائر، العدد 1، 2005، �ش 91-89. 
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اخلطاب املجدد: حيث يرف�ش اأن�شار هذا النوع الطرق التقليدية، ويرون اأن التعليم   •
مقرون بالفعل، ويدعون للتغري انطالقاً من ا�شتخدام الطرائق على ح�شاب املحتوى.

خمتلف  مبعاجلة  كفيلة  والتقنيات  العلوم  اأن  لفكرة  الداعم  وهو  الوظيفي:  اخلطاب   •
امل�شكالت الرتبوية، واأن املربي يقوم بالرتبية لرغبة معيّنة لي�ش بال�رشورة اأن توؤدي 

اإىل نتيجة حممودة.

اخلطاب الإن�صاين: وهو النمط الذي يفرق بني البحث والتعليم، وهو خطاب ل يف�شل   •
الغمو�ش لكنه يعتمد التميّز يف العمل، ويدعو اإىل احرتام ثقافة املجتمع والطفل كاإن�شان.

ومنظمات  وزراء  من  الرتبوية  ال�شلطة  اأ�شحاب  نتيجة  من  وهو  الر�صمي:  اخلطاب   •
دولية وجمعيات، وي�شعى اأ�شحاب هذا النوع اإىل تاأكيد دور ال�شلطة يف الإ�شالحات، 

التهذيب  على  يقوم  تنظريي  خطاب  هو  اخلطاب  من  النوع  هذا  اأن  امل�شهور  ومن 

والتلطيف اأكرث من الفعل، لكنه ي�شتمد قوته من ال�شلطة.

John Dewey ديوي  جون  اأمثال  الأوائل  الفال�شفة  به  جاء  ما  على   وتاأكيداً 

وابن خلدون، فاإن املنظومة الرتبوي اليوم، ويف ظّل حالة التماهي والهالمية يف امل�شطلح 

اإن  القول  ن�شتطيع  الرتبوية،  ال�شيا�شات  على  ال�شلطة  �شيطرة  وانعكا�شات  واملدلول، 

معاجلة النقد يف جمال التطبيع يحتاج اإىل منّظرين اجتماعيني يعبون عن واقع املجتمع، 

تقدم توجهات  التي  العاملية  املنظمات  عن  بعيداً  ال�شيا�شيني،  الذي يعاين من ممار�شات 

اإل يف فرتة احلمالت  ال�شيا�شيني ل يعطون الأهمية للخطاب الرتبوي  اإن  خمتلفة، حيث 

النتخابية اأو عند حدوث اأزمة كبرية.

ال�شلطة  بني  تكامل  هي  بل  الرتبوية،  املنظومة  على  حكراً  لي�شت  اليوم  الرتبية  اإن 

والواقع الجتماعي، لكن الواقع العربي ي�شري اإىل خطاب تربوي فقري عاجز عن النطالق 

من فل�شفة واقعية تعّب عن املجتمع، خطاب موؤلدلج باأيديولوجية ال�شلطة، ول يبحث عن 

35
امل�شلحة العامة.

وملا كان اخلطاب الرتبوي اليوم معوملاً ذا طابع تغريبي، وتغلب عليه النزعة الغربية 

حتت اإطار اأو م�شميات العاملية والتعاي�ش ال�شلمي، فاإن النخب احلاكمة و�شناع القرار يف 

الأمريكية  بالروؤية  املعباأ  التوّجه  لهذا  الرتويج  ال�ُشبل  املتحدة يحاولون ب�شتى  الوليات 

�شالح الدين �رشوخ، علم الجتماع الرتبوي )اجلزائر: دار العلوم للن�رش، 2004(، �ش 163.  
35
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للحياة والثقافة، واحل�شول على الكلمة العليا على املوؤ�ش�شات املهتمة بالرتبية والثقافة يف 

 وقد زادت الأمور تعقيداً عندما تبنّت الوليات املتحدة م�رشوع التطبيع العربي 
36

العامل.

الروابط  فيها  تتجاوز  واحدة،  ثقافية  منظومة  حتت  العامل  توحيد  بحجة  الإ�رشائيلي 

الأ�شولية والثوابت الوطنية والدينية يف املجتمع، وبهذا الو�شع تذوب هوية وقيم املجتمع 

يف هوية الآخر، وتقبل عنوة وب�شكل غري مبا�رش ما يتنافى مع ثقافتها ومعتقداتها.

اأولً: اإجراءات الدرا�صة امليدانية:

يت�شمن هذا اجلزء من الدرا�شة اخلطوات والإجراءات التي متت يف اجلانب امليداين من 

حيث املنهجية املتبعة، وجمتمع وعيّنة الدرا�شة، واأداة الدرا�شة، واملعاجلات الإح�شائية 

التي ا�شتخدمت يف حتليل البيانات لختبار �شدق الدرا�شة وثبات اأداتها، ومن ثم جمع 

البيانات من العيّنة الكلية للتو�شل اإىل النتائج النهائية للدرا�شة، وذلك كما يلي:

1. منهج الدرا�صة:

ا�شتخدم الباحث يف هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، الذي يبحث عن احلا�رش، 

ويهدف اإىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ش معيّنة، متهيداً لالإجابة على ت�شاوؤلت حمددة 

يف  عنها  املعلومات  جمع  يكن  التي  الراهنة  والأحداث  احلالية،  بالظواهر  تتعلق  بدقة، 

 
37

زمان اإجراء البحث، وذلك با�شتخدام اأدوات منا�شبة.

2. جمتمع الدرا�صة وعّينتها:

من  الرتبية  كليات  يف  العاملني  العرب  الرتبويني  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  يتكون 

اجلن�شني، وبالرتب العلمية املختلفة.

العيّنة ال�شتطالعية: تكونت من 30 ع�شو هيئة تدري�ش من اجلن�شني، مّت اختيارهم  اأ. 

بالطريقة العر�شية بهدف تقنني اأداة الدرا�شة وح�شاب ال�شدق والثبات. 

عادل اأبو العز اأحمد �شالمة، تخطيط املناهج وتنظيمها: بني النظرية والتطبيق )الأردن: دار ديبونو لتعليم   
36

الفكر، 2006(، �ش 27.

مناهج البحث وطرق التحليل الإح�صائي يف العلوم النف�صية والرتبوية  اأبو حطب، واآمال �شادق،  فوؤاد   
37

الجتماعية )القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�رشية، 2005(، �ش 25.
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العيّنة الفعلية: تكّونت من 130 ع�شواً مّت اختيارهم بالطريقة العر�شية الب�شيطة من  ب. 

�شاحلة،  غري  واحدة  ا�شتجابة  ا�شتبعاد  مّت  التحليل  وعند  العربية،  اجلامعات  بع�ش 

وبقي حجم العيّنة 129، وجدول رقم 1 يو�شح �شمات عيّنة الدرا�شة ح�شب متغريات 

الدرا�شة. 

جدول رقم 1: توزيع اأفراد العّينة ح�صب املتغريات

الكلياأنثىذكراجلن�س

10920129العدد

84.515.5100الن�صبة املئوية )%(

الكليعربيفل�صطينياجلن�صية

5970129العدد

45.754.3100الن�صبة املئوية )%(

الكلياأ�صتاذاأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذ م�صاعد فاأقلاملوؤهل العلمي

663528129العدد

51.227.121.7100الن�صبة املئوية )%(

3. اأداة الدرا�صة:

الدرا�شة،  مب�شكلة  املتعلقة  ال�شابقة  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  على  الطالع  بعد 

الطابع  ذات  ال�شخ�شية  املقابالت  طريق  عن  املتخ�ش�شني  من  عيّنة  راأي  وا�شتطالع 

ثم  ومن  الفقرات،  و�شياغة  ال�شتبانة،  جمالت  بتحديد  الباحث  قام  الر�شمي،  غري 

مايكرو�شوفت  ناذج  با�شتخدام  مغلق،  اإلكرتوين  نوذج  �شكل  على  ال�شتبانة  اإعداد 

جمالت:  خم�شة  على  موزعة  الأولية،  �شورتها  يف  فقرة   33 لت�شمل   ،Microsoft

الوطني”،  النتماء  و“تراجع  و“التغريب”،  الق�شية”،  و“ت�شطيح  العام”،  “ال�شياق 
ليكرت اخلما�شي �شلّم  لكل فقرة وزناً مدرجاً وفق  اأعطي   و“النبهار والتبعية”، حيث 

Likert Scale، ح�شب جدول رقم 2.
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جدول رقم 2: مقيا�س ليكرت اخلما�صي

قليلة جداًقليلةمتو�صطةكبريةكبرية جداًدرجة املوافقة

54321الدرجة

ويف هذه الدرا�شة مّت اعتماد الو�شط احل�شابي للمقيا�ش بحيث ت�شري الدرجة املنخف�شة 

اإىل تدين املوافقة على ما جاء يف الفقرة من وجهة نظر اأفراد العيّنة، بينما تدل الدرجات 

املرتفعة على ارتفاع درجة املوافقة، وحتدد درجة التقدير من خالل مدى تدريج ليكرت 

اخلما�شي هو )4=1-5( وطول الفرتة )0.8(، بوزن ن�شبي 16%، كما يف جدول رقم 3.

جدول رقم 3: درجات التقدير لفقرات جمالت اأداة الدرا�صة

درجة الحتياجالوزن الن�صبيطول اخللية

ًمن 20 اإىل 1.8-136 �شعيفة جدا

�شعيفةاأكب من 36 اإىل 52اأكب من 2.6-1.8

متو�شطةاأكب من 52 اإىل 68اأكب من 3.4-2.6

كبريةاأكب من 68 اإىل 84اأكب من 4.2-3.4

ًاأكب من 84 اإىل 100 اأكب من 5-4.2 كبرية جدا

4. �صدق ال�صتبانة: 

املتخ�ش�شني  7 من  الأولية على  ال�شتبانة يف �شورتها  مّت عر�ش  �صدق املحكمني:  اأ. 

اآرائهم وملحوظاتهم حول منا�شبة الفقرات  يف العلوم ال�شيا�شية، حيث قاموا باإبداء 

اللغوية،  �شياغتها  و�شوح  وكذلك  جمال،  كل  اإىل  الفقرات  انتماء  ومدى  واملجالت، 

اإىل حذف فقرتني متكررتني �شمناً، ثم خرجت  املالحظات، والإ�شارة  تلك  يف �شوء 

ال�شتبانة يف �شورتها النهائية بـ 31 فقرة. 

بتطبيقها  الداخلي  الت�شاق  �شدق  من  التحقق  جرى  الداخلي:  الت�صاق  ب. �صدق 

على العيّنة ال�شتطالعية من خارج اأفراد عيّنة الدرا�شة، ومّت ح�شاب معامل ارتباط 

ارتباط  معامل  ح�شاب  مّت  الكلية، وكذلك  والدرجة  جمال،  كل  درجات  بني  بري�شون 

بري�شون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، وجدول رقم 4 يو�شح ذلك. 
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جدول رقم 4: معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية

م
معامل 

الرتباط

 م�صتوى

الدللة
م

 معامل

الرتباط

 م�صتوى

الدللة
م

 م�صتوى

الدللة

 معامل

الرتباط

املجال الأول: ال�صياق العام

10.657*0.00020.643*0.00030.766*0.000

40.647*0.00050.780*0.00060.613*0.000

70.660*0.000

املجال الثاين: ت�صطيح الق�صية

10.515*0.00420.772*0.00030.684*0.000

40.581*0.00150.771*0.00060.851*0.000

املجال الثالث: التغريب

10.713*0.00020.868*0.00030.788*0.000

40.900*0.00050.830*0.00060.559*0.001

املجال الرابع: تراجع النتماء الوطني

10.658*0.00020.378*0.04030.742*0.000

40.866*0.00050.737*0.00060.726*0.000

املجال اخلام�س: النبهار والتبعية

10.529*0.00320.672*0.00030.853*0.000

40.907*0.00050.849*0.00060.507*0.004

ر اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.01( = 0.393.

ر اجلدولية عند درجة حرية )28( وعند م�شتوى دللة )0.05( = 0.304.

يت�شح من جدول رقم 4 اأن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 

اإليه ارتباطاً ذا دللة اإح�شائية عند م�شتوى 0.01 وهذا يوؤكد اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة 

عالية من الت�شاق الداخلي.
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�صدق الت�صاق البنائي: وللتحقق من �شدق الت�شاق البنائي للمجالت قام الباحث  ج. 

بح�شاب معامالت الرتباط بني درجة كل جمال من املجالت واملجال الآخر، وكذلك 

كل جمال بالدرجة الكلية لال�شتبانة، وجدول رقم 5 يو�شح ذلك.

جدول رقم 5: معامل الرتباط بني كل من جمالت ال�صتبانة مع الدرجة الكلية لال�صتبانة

القيمة الحتمالية (Sig)معامل الرتباطحمتوى املجالاملجال

0.6640.000*ال�صياق العامالأول

0.7710.000*ت�صطيح الق�صيةالثاين

0.9290.000*التغريبالثالث

0.6690.000*تراجع النتماء الوطنيالرابع

0.6750.000*النبهار والتبعيةاخلام�س

5. ثبات ال�صتبانة: 

اأجرى الباحث خطوات التاأكد من ثبات ال�شتبانة بطريقتني: 

اأ. طريقة التجزئة الن�صفية: مّت ا�شتخدام درجات العيّنة ال�شتطالعية حل�شاب ثبات 

ال�شتبانة بطريقة التجزئة الن�شفية حيث احت�شبت درجة الن�شف الأول لكل جمال من 

معامل  بح�شاب  وذلك  الدرجات،  من  الثاين  الن�شف  درجة  وكذلك  ال�شتبانة  جمالت 

براون  �شبريمان  معادلة  با�شتخدام  الطول  تعديل  جرى  ثم  الن�شفني،  بني  الرتباط 

؛ حيث r ترمز اإىل معامل الرتباط 

         

Spearman Brown، )معامل الرتباط املعدل =

بني درجات الأ�شئلة الفردية ودرجات الأ�شئلة الزوجية. وجدول رقم 6 يو�شح ذلك: 

 2r 
 1+r



253

انعكا�سات التطبيع على اخلطاب الرتبوي العربي

جدول رقم 6: معامل الثبات )طريقة التجزئة الن�صفية( لال�صتبانة

حمتوى املجالاملجال

التجزئة الن�صفية

عدد 

الفقرات

معامل 

الرتباط

معامل الرتباط 

امل�صحح

القيمة الحتمالية 

(Sig)

0.000*70.6300.773ال�صياق العامالأول

0.000*60.6590.795ت�صطيح الق�صيةالثاين

0.000*60.8410.914التغريبالثالث

0.000*60.7450.854تراجع النتماء الوطنيالرابع

0.000*60.5180.683النبهار والتبعيةاخلام�س

0.000*310.6270.771الدرجة الكلية لال�صتبانة

يت�شح من جدول رقم 6، اأن معامل الثبات الكلي 0.771 وهذا يدل على اأن ال�شتبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث اإىل الثبات وتطبيقها على عيّنة الدرا�شة. 

وذلك لإيجاد معامل ثبات ال�شتبانة، حيث ح�شلت على  ب. طريقة األفا كرونباخ: 

قيمة معامل األفا لكل جمال من جمالت ال�شتبانة وكذلك لال�شتبانة ككل، جدول رقم 7 

يو�شح ذلك. 

جدول رقم 7: معامالت األفا كرونباخ لكل جمال من جمالت ال�صتبانة

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتحمتوى املجالاملجال

70.799ال�صياق العامالأول

60.793ت�صطيح الق�صيةالثاين

60.872التغريبالثالث

60.765تراجع النتماء الوطنيالرابع

60.826النبهار والتبعيةاخلام�س

310.914الدرجة الكلية لال�صتبانة

يت�شح من جدول رقم 7، اأن معامل الثبات الكلي 0.914 وهذا يدل على اأن ال�شتبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث اإىل تطبيقها.
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6. نتائج الدرا�صة وتف�صرياتها:

 ال�صوؤال الأول: ما درجة تقدير عّينة من الرتبويني العرب لنعكا�صات التطبيع

     مع الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي؟

املعياري،  والنحراف  احل�شابي،  املتو�شط  ا�شتخدام  مّت  الت�شاوؤل  هذا  عن  لالإجابة 

والوزن الن�شبي، والرتتيب، وجدول رقم 7 يو�شح ذلك.

جدول رقم 7: حتليل جمالت ال�صتبانة 

م
حمتوى 

املجال

املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

النحراف 

املعياري

قيمة 

(t) الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

ال�صياق 1

العام
4.1182.200.45327.8340.0002

2
ت�صطيح 

الق�صية
3.1362.600.82714.8980.0005

3.7775.400.64813.6030.0004التغريب3

4
تراجع 

النتماء 

الوطني

4.0581.000.49724.0720.0003

5
النبهار 

والتبعية
4.1482.800.51725.1010.0001

الدرجة الكلية 

لال�صتبانة
3.8577.000.46720.7350.000

يت�شح من جدول رقم 7، اأن درجة تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل 

الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي كانت كبرية عند وزن ن�شبي 77.00%، حيث 

82.20%، بدرجة كبرية،  الأوىل بوزن ن�شبي  املرتبة  “النبهار والتبعية” يف  جاء جمال 

وجمال “ت�شطيح الق�شية” يف املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي 62.60% وبدرجة متو�شطة، 

وات�شح اأي�شاً اأن الن�شب جميعها جاءت متقاربة من حيث الأوزان الن�شبية، وتتفق هذه 
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 والتي اأثبتت درجة 
38

النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة يا�رش اأبو بكر ورائد عبد اجلليل،

تقدير كبرية لنعكا�شات التطبيع على الق�شية الفل�شطينية والأمة العربية من وجهة نظر 

 وقد 
41

 وجواد احلمد.
40

 واأين يو�شف،
39

الأ�رشى، كما يوؤيد هذه النتيجة خالد احلروب،

يعزى ال�شبب يف هذه الدرجة الكبرية من التقدير اإىل اأن تبدل مواقف بع�ش الدول املوؤثرة، 

توؤثر على طبيعة اخلطاب  “نظام عربي قومي موحد”، قد  والتي مل يعد يعنيها وجود 

لي�شبح  احلاكمة،  للنخبة  القت�شادية  للم�شالح  الداعم  واحلايل  امل�شتقبلي  الرتبوي 

حم�شوراً يف امل�شالح ال�شيقة، بعيداً عن النعكا�شات الفكرية لالأجيال التي توارثت فكرة 

العروبة، وعدَّت الق�شية الفل�شطينية ق�شية حمورية ل يكن التنازل عنها.

“النبهار والتبعية” جاء يف املرتبة الأوىل، اإىل �شعف  وقد يعزى ال�شبب يف اأن جمال 

التجارب الأيديولوجية املتعلقة بالرف�ش واملجابهة، والت�شويق الأمريكي املزيف للفائدة 

التي يكن اأن جتنيها الدول املطبِّعة من القدرة الإ�رشائيلية يف املجال الع�شكري/ الأمني 

املجتمعات  يف  ال�شتهالكية  الظواهر  فيه  تتفاقم  الذي  الوقت  يف  وغريها،  والزراعي 

اخلليجية، الأمر الذي تفاقم مع النفجار الإعالمي والدعائي واأظهر العديد من املوؤيدين 

اخلارجية،  املخاطر  من  املجتمع  على  واحلفاظ  للتحالف  �رشورة  واعتباره  للتطبيع، 

 
42

اأكده بوكالح؛ ويغري من قيم املجتمع وتوجيهاته وفق احلاجات واملتطلبات، وهذا ما 

من اأن التغيري يف اخلطاب الرتبوي مرهون مبتطلبات املجتمع من نظر املبلغني له، ال�شلطة 

احلاكمة.

العربية  الأمة  على  اإ�رشائيل  مع  العربي  التطبيع  “خماطر  اجلليل،  عبد  ورائد  ديك،  وحممد  بكر،  اأبو  يا�رش   
38

وانعكا�شاته على الق�شية الفل�شطينية،” موقع املركز الديقراطي العربي للدرا�شات ال�شرتاتيجية، القت�شادية 

وال�شيا�شية، برلني، 2021/2/4، انظر: www.democraticeac.de/?p=72630 )اطلع عليه يف 2021/2/11(

خالد احلروب، “يف خماطر التطبيع العربي اأربع ه�شا�شات،” جملة �صوؤون فل�صطينية، مركز الأبحاث، منظمة   
39

التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 180-24.

�صوؤون  جملة  الفل�شطينية،”  الق�شية  على  املحتملة  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  “تداعيات  يو�شف،  اأين   
40

فل�صطينية، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 50-43.

جواد احلمد، “خماطر ظاهرة التطبيع العربي مع اإ�رشائيل وم�شتقبلها.”  
41

حممد بوكالح، “منظومة القيم بني اخلطاب الرتبوي والواقع املجتمعي.”   
42
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اإىل  الأخرية،  املرتبة  يف  الق�شية”  “ت�شطيح  املجال  جاء  اأن  يف  ال�شبب  يعزى  وقد 

“العدو  موقع  من  “اإ�رشائيل”  وانتقال  العربي،  الإقليمي  النظام  يف  البنيوي  التغري  اأن 

للجميع” اإىل “احلليف للبع�ش”، اأدى اإىل وجود ق�شايا مركزية اإقليمية حتل حمل الق�شية 

الفل�شطينية، وبالتايل ظهور حالة من التماهي مع الق�شايا امل�شتحدثة على ح�شاب الق�شية 

امل�شوؤولية  ومن  الحتمال،  اإىل  احلق  من  الرتبوي  اخلطاب  من  فاأخرجت  الفل�شطينية، 

 
44

 واإبراهيم فريحات،
43

العربية اإىل امل�شوؤولية الفل�شطينية، وهذا ما اأيده نور الدين زمام،

45
ويتوافق اإىل حدّ كبري مع درا�شة اأبو بكر وعبد اجلليل.

وفيما يلي حتليل فقرات ال�شتبانة، كل جمال على حدة:

املجال الأول: ال�صياق العام:

الن�شبي  والوزن  املعياري،  والنحراف  احل�شابي،  املتو�شط  ح�شاب  مّت  حيث 

ل�شتجابات اأفراد العيّنة، على فقرات املجال الأول، وجدول رقم 8 يو�شح النتائج.

نور الدين زمام، “اخلطاب الرتبوي وحتديات العوملة،” �ش 89.  
43

اإبراهيم فريحات، “هل ما زالت فل�شطني ق�شية العربي املركزية؟،” جملة �صوؤون فل�صطينية، مركز الأبحاث،   
44

منظمة التحرير الفل�شطينية، �ش 30-24.

العربية  الأمة  على  اإ�رشائيل  مع  العربي  التطبيع  “خماطر  اجلليل،  عبد  ورائد  ديك،  وحممد  بكر،  اأبو  يا�رش   
45

وانعكا�شاته على الق�شية الفل�شطينية،” �ش 3.
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جدول رقم 8: املتو�صط احل�صابي، والوزن الن�صبي، والقيمة الحتمالية، والرتتيب 

لفقرات جمال ال�صياق العام

الفقرةم
املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

قيمة

)t( الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

1

اأدى اإىل �صحب املردود 

اخلطابي عن امل�صلحة 

العامة للمجتمع )خطاب 

موؤدلج باأيديولوجية 

ال�صلطة احلاكمة(

4.0981.8020.5120.0004

2
اأ�صفى مزيداً من ال�صبغة 

التغريبية املتمركزة 

حول الذات

4.1983.8022.1060.0003

3

جنح يف تو�صيع دائرة 

اخلالف البيداغوجي 

بني حمتوى اخلطاب 

واأ�صاليب تنفيذه

4.2585.0021.4570.0002

4
اأدى اإىل تنميط الألفاظ 

وامل�صطلحات الدافعة 

للرتبية ال�صيا�صية

3.8877.6015.2770.0007

5

دفع ال�صياق الرتبوي 

نحو القت�صار على 

التثقيف العام دون 

اخلو�س يف تفا�صيل 

وحقيقة املردود 

ال�صيا�صي للرتبية

3.8977.8013.8410.0006

6
طغيان الجتاه املوؤيد 

للتطبيع يف التعليم على 

الجتاه القومي الراف�س

4.0581.0019.8410.0005

7

اأ�صعف من القدرة 

على حتديد الدللت 

وامل�صامني الفكرية 

حلقيقة ال�رشاع العربي 

الإ�رشائيلي

4.3987.8027.3950.0001
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بني ما  تراوحت  املجال  هذا  يف  التقدير  درجات  اأن   ،8 رقم  جدول  من   يت�شح 

“اأ�شعف من القدرة   7 77.60–87.80%، ما بني متو�شطة وكبرية، حيث جاءت الفقرة 

يف  الإ�رشائيلي”  العربي  ال�رشاع  حلقيقة  الفكرية  وامل�شامني  الدللت  حتديد  على 

يف  ال�شبب  يعزى  وقد  جداً،  كبرية  تقدير  وبدرجة   %87.80 ن�شبي  بوزن  الأوىل  املرتبة 

ذلك اإىل اخلالف بني امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي العربي حول حقيقة ال�رشاع العربي 

يتم  مما  الرغم  على  امل�شتويني  بني  بامل�شاواة  اجلزم  ال�شعب  من  حيث  الإ�رشائيلي، 

الرتويج له اإعالمياً، وهذا اخلالف اأوجد حالة من ال�شعوبة يف حتديد الجتاهات املوؤيدة 

اأم حليفاً، وبني ما اإذا كان دافع  واملعار�شة، والتفريق بني ما اإذا كانت “اإ�رشائيل” عدواً 

التطبيع تبعياً اأم م�شتقالً.

اإىل تنميط الألفاظ وامل�شطلحات الدافعة للرتبية ال�شيا�شية”  “اأدى   4 وجاءت الفقرة 

ذلك  يف  ال�شبب  يعزى  وقد  كبرية،  وبدرجة   %77.60 ن�شبي  بوزن  الأخرية  املرتبة  يف 

العربي املحكوم بال�شلطة  ال�شيا�شي ب�شكل عام لدى املجتمع  الوعي  اإىل ترّدي م�شتوى 

“ال�شالم  م�شميات  حتت  التطبيع  مبرات  اأفرزت  والتي  طويلة،  لعقود  وال�شتبداد 

مقاربات  وتقدمي  ال�شيا�شية  للم�شاومة  كورقة  وا�شتخدامها  و“الت�شامح”،  العاملي” 

جديدة تقوم على املنفعة بعيداً عن التفكري الناقد.
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املجال الثاين: ت�صطيح الق�صية الفل�صطينية:

جدول رقم 9: املتو�صط احل�صابي، والوزن الن�صبي، والقيمة الحتمالية، والرتتيب 

لفقرات جمال ت�صطيح الق�صية

الفقرةم
املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

قيمة 

)t( الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

1

اأدى اإىل ال�صبابية يف 

اخلطاب الرتبوي 

الر�صمي جتاه الق�صية 

الفل�صطينية

3.7575.008.7460.0001

2

اأ�صعف من القدرة على 

تقدمي �صورة تنبوؤية 

عن الهوية العربية يف 

امل�صتقبل

2.5450.804.864-0.0006

3
فر�س توجهاً يخفف 

منابع البحث يف الثوابت 

الوطنية

3.2865.602.7910.0063

4

اأنتج �صورة من �صور 

اخلطاب الوظيفي الدافع 

نحو العمومية يف عالج 

امل�رشوع الوطني

3.5971.806.9720.0002

5
اأ�صهم يف حتويل الهتمام 

بق�صية التحرر من حق 

اإىل احتمال

2.9859.600.162-0.8724

6

اإخراج الق�صية 

الفل�صطينية يف اخلطاب 

الرتبوي من حالتها 

اخلا�صة اإىل امل�صري 

العربي امل�صرتك

2.6653.203.054-0.0035
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ما  تراوحت  املجال  هذا  يف  التقدير  درجات  اأن   ،9 رقم  جدول  من   يت�شح 

ال�شبابية يف  اإىل  “اأدى   1 الفقرة  50.80–75.00% ما بني �شعيفة وكبرية، حيث جاءت 
ن�شبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  يف  الفل�شطينية”  الق�شية  جتاه  الر�شمي  الرتبوي  اخلطاب 

 - العربي  التطبيع  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  يعزى  وقد  كبرية،  تقدير  وبدرجة   %75.00
الإ�رشائيلي جاء يف ظّل جمموعة من الهزائم التي حلقت بالنظام ال�شيا�شي العربي، خلّفت 

“اإ�رشائيل”، وانعك�شت  التعاطي مع  العربي يف م�شاألة  ال�شيا�شي  الفكر  يف  نوعياً  حتولً 

على اخلطاب املوجه للجمهور العربي والفل�شطيني، والت�شارب يف املواقف من الرف�ش 

التطبيع  اأن  على  الرتكيز  خالل  من  كحليف،  بها  القبول  اإىل  الإ�رشائيلي  للوجود  املطلق 

الإ�رشائيلي م�شلحة الدول املطبعة بالرغم من تعار�شه مع الق�شية الفل�شطينية، وهو ما 

على جميع بنود 
 47

 واأكدته نتائج درا�شة اأبو بكر وعبد اجلليل
46

اأكدته درا�شة �شعيد داود،

ال�شتبانة التي اأظهرت انعكا�شات التطبيع على الق�شية الفل�شطينية.

“اأ�شعف من القدرة على تقدمي �شورة تنبوؤية عن الهوية العربية   2 وجاءت الفقرة 

يف امل�شتقبل” يف املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي 50.80% وبدرجة �شعيفة، وهذا يعني اأن 

الهوية  التنبوؤية عن  الناحية الرتبوية على ال�شورة  التطبيع مل يوؤثر ب�شورة كبرية من 

العربية يف امل�شتقبل، وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأن م�شارات التطبيع وم�شاعيها حتى 

زالت  ما  العربية  ال�شعوب  واأن  بها،  املرتبطة  النخب  اأو  احلاكمة  النظم  م�شدرها  الآن 

ترف�ش التطبيع وت�شعى ملواجهته بال�شبل املختلفة �شيا�شياً واقت�شادياً وتربوياً وفكرياً، 

واإن مل يتم ت�شليط ال�شوء على هذه اجلهود، فقد اأن�شئت العديد من املوؤ�ش�شات الهادفة اإىل 

مقاطعة “اإ�رشائيل” و�رشكاتها، و�شحب ال�شتثمارات معها، مثل حركة املقاطعة و�شحب 

ال�شتثمارات وفر�ش العقوبات )بي دي اأ�ش(. كما �شعت العديد من املجتمعات العربية اإىل 

ت�شكيل تظاهرات �شعبية ودعم قوانني ملناه�شة التطبيع وجتريه، مثل جمموعة العمل 

يف اأ�ش�ش  الذي  التطبيع  ملناه�شة  العربي  واملر�شد  املغربية،  فل�شطني  اأجل  من   الوطنية 

48
�شنة 2013، ومنظمة برملانيون من اأجل القد�ش التون�شية.

�شعيد داود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة، درا�شة حالة التطبيع العربي الإ�رشائيلي،” ر�شالة ماج�شتري،   
46

جامعة بريزيت، كلية الدرا�شات العليا، ق�شم الدرا�شات العربية املعا�رشة، 2002، �ش 47.

العربية  الأمة  على  اإ�رشائيل  مع  العربي  التطبيع  “خماطر  اجلليل،  عبد  ورائد  ديك،  وحممد  بكر،  اأبو  يا�رش   
47

وانعكا�شاته على الق�شية الفل�شطينية،” �ش 8.

للدرا�شات  احل�شارة  مركز  موقع  بلفور،  وعد  من  عام  مائة  عب  واملقاومة  التطبيع  املح�شن،  عبد  �شمية   
48

والبحوث، 2017/10/9، �ش 10، انظر: www.hadracenter.com )اطلع عليه يف 2012/1/21( 
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املجال الثالث: التغريب:

جدول رقم 10: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والقيمة الحتمالية والرتتيب

لفقرات جمال التغريب

الفقرةم
املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

قيمة

)t( الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

1

اأ�صفى مزيداً من الوهم 

على اخلطاب الرتبوي 

فيما يعترب اأن الق�صية 

الفل�صطينية واحتالل 

فل�صطني �صاأن داخلي ل 

عالقة للعرب به

3.8276.4012.2060.0003

2

اأ�صفى نوعاً من الرتغيب 

الإعالمي الدافع ملتابعة 

اأمناط احلياة املختلفة يف 

اإ�رشائيل 

3.8376.6010.7810.0002

3
اأدى اإىل ت�صويه بع�س 

احلقائق املتعلقة بالرتاث 

العربي

3.7174.209.1470.0004

4

فر�س توجهاً يخفف 

منابع العتزاز باحل�صارة 

العربية، والنبهار بالتقدم 

العلمي الإ�رشائيلي

3.8877.6013.2680.0001

5

التناق�س بني التم�صك 

بالثوابت الوطنية، 

ودعاوى التعاي�س وح�صن 

اجلوار وتبادل امل�صالح 

مع الحتالل

3.7074.0010.2110.0005

6

اأدى اإىل النحراف يف 

التفكري حول قبول 

الحتالل الإ�رشائيلي 

بحجة )التعاي�س 

والت�صامح(

3.6873.6010.0640.0006
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بني ما  تراوحت  املجال  هذا  يف  التقدير  درجات  اأن   10 رقم  جدول  من   يت�شح 

73.60–77.60% وبدرجات كبرية، حيث جاءت الفقرة 4 “فر�ش توجهاً يخفف منابع 

الأوىل  املرتبة  يف  الإ�رشائيلي”  العلمي  بالتقدم  والنبهار  العربية،  باحل�شارة  العتزاز 

بوزن ن�شبي 77.60% وبدرجة تقدير كبرية، وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل ا�شرتاتيجيات 

ت�شويق التطبيع مع “اإ�رشائيل” من قبل الدول واحلكومات املطبعة على اأن الغر�ش منه 

الرجعية  الذي عزز فكرة  الأمر  العلمي والتكنولوجي،  ال�شتفادة من اخلبات والتقدم 

اإىل  اإ�شافة  املجالت،  كل  يف  الإ�رشائيلية  للخبة  وحاجتها  “اإ�رشائيل”،  اأمام  العربية 

واملناورات  و“اإ�رشائيل”،  الدول  هذه  بني  اأبرمت  التي  والأمنية  القت�شادية  التفاقات 

التطبيع   يف درا�شته حول تداعيات 
49

اأكده حممود جرابعة الع�شكرية امل�شرتكة، وهو ما 

على الفل�شطينيني.

الإ�رشائيلي  الحتالل  قبول  حول  التفكري  يف  النحراف  اإىل  “اأدى   6 الفقرة  وجاءت 

بحجة )التعاي�ش والت�شامح(” يف املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي 73.60% وبدرجة كبرية، 

وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأن عملية التطبيع متثل حماولة اإ�رشائيلية لخرتاق الوجدان 

تقبل  يف  واإخ�شاعه  العقل  واحتالل  وتفكيكه،  الوعي  وتكييف  الإرادة،  و�شلب  العربي، 

�شهينة العرب بدل من تعريب الق�شية الفل�شطينية، فكان التمهيد لها يف البدايات دعوة 

املطبِّعني  خطابات  خالل  من  العدو  اأن�شنة  واإىل  العاملي،  والت�شامح  ال�شلمي  للتعاي�ش 

دفع  الذي  الأمر  نف�شها،  عن  الدفاع  اإطار  يف  وتت�رشف  بالأمل  ت�شعر  �شحية  واعتباره 

واأكده   
50

يون�ش، درا�شة  اأكدته  ما  وهذا  تربوياً،  الحتالل  مع  اإن�شانياً  التعاطي  اجتاه  يف 

 يف حتليله لتاأثري التطبيع الإماراتي على الفل�شطينيني من وجهة نظر 
51

عدنان اأبو عامر

اإ�رشائيلية.

الفل�شطينيني، موقع مركز  اإ�رشائيل وتداعياته على  حممود جرابعة، اتفاق التطبيع الإماراتي/ البحريني مع   
49

اجلزيرة للدرا�شات، 2020/9/20، انظر: https://studies.aljazeera.net/ar/article/4787#a10 )اطلع عليه يف 

)2021/1/12

“تداعيات التطبيع الإماراتي مع الحتالل الإ�رشائيلي على واقع وم�شتقبل مدينة القد�ش،”  ح�شام يون�ش،   
50

�ش 14.

عدنان اأبو عامر، تاأثري التطبيع الإماراتي على الفل�شطينيني.. قراءة اإ�رشائيلية، موقع قد�ش نت، 2020/8/29،   
51

انظر: qudsn.co/post/178353 )اطلع عليه يف 2021/1/22(

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4787#a1012/1/2021
https://cutt.us/PqqJR Accessed 22/1/2021
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املجال الرابع: النتماء الوطني:

جدول رقم 11: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والقيمة الحتمالية والرتتيب لفقرات 

جمال النتماء الوطني

الفقرةم
املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

قيمة 

)t( الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

1

التاأثري على حقيقة ال�رشاع مع 

اإ�رشائيل على اأ�صا�س اإنهاء حّل 

الدولتني ل�صالح خيار الدولة 

اليهودية العن�رشية

3.9679.2016.9640.0006

2

التاأثري على اخلطاب الرتبوي 

الراف�س للقبول بحلول غري 

وطنية للحقوق الفل�صطينية 

مثل: التعوي�س، التبادل،...

3.9879.6016.3360.0005

3
ت�صويه النظرة جتاه مفهوم 

الدولة، وال�صلطة، والهوية 

الوطنية

4.0681.2017.9610.0003

4
تراجع م�صتوى الثقة بجدوى 

العمل الوطني الداعم للق�صية 

الفل�صطينية

4.0380.6019.1470.0004

5
اأنتج �صورة من �صور اخلطاب 

املت�صامح مع انتهاكات 

الحتالل وجرائمه

4.1382.6020.4070.0001

6
اأنتج �صورة من �صور اخلطاب 

املتجدد الدافع لقبول التطبيع 

كخيار ا�صرتاتيجي

4.1382.6015.3300.0002

بني ما  تراوحت  املجال  هذا  يف  التقدير  درجات  اأن   11 رقم  جدول  من   يت�شح 

�شور  من  �شورة  “اأنتج   5 الفقرة  جاءت  حيث  كبرية،  وبدرجات   %82.60–79.20

ن�شبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  يف  وجرائمه”  الحتالل  انتهاكات  مع  املت�شامح  اخلطاب 

82.60% وبدرجة تقدير كبرية، وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل ما بذله اللوبي ال�شهيوين 
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العربية، وذلك  الدول  ال�شالم” مع  “عملية  من جهود مع احلكومة الأمريكية يف تدلي�ش 

اعرتاف ر�شمي عربي بحق  “ال�شالم” يعني جمرد  اأن  التي ل ترى  “اإ�رشائيل”  لقناعة 

“اإ�رشائيل” يف الوجود والتعاي�ش ال�شلمي، بل هو جت�شيد ال�رشعية وتعميقها عب اآليات 
 وهذا ما اأكدته التفاقيات واملعاهدات احلديثة يف موريتانيا، وعُمان، 

52
التطبيع املبا�رشة،

والبحرين، والإمارات، وال�شودان، واملغرب؛ والقدية يف م�رش والأردن، والتي اأ�شفت 

ال�رشعية القانونية ال�شيا�شية للت�شامح اأو ال�شكوت على انتهاكات الحتالل الإ�رشائيلي 

بحق املجتمع الدويل والفل�شطينيني، الأمر الذي اأنتج �شوراً متعددة تدعو اإىل الت�شامح مع 

“اإ�رشائيل”، والعفو عما �شبق.

حّل  اإنهاء  اأ�شا�ش  على  اإ�رشائيل  مع  ال�رشاع  حقيقة  على  “التاأثري   1 الفقرة  وجاءت 

ن�شبي  بوزن  الأخرية  املرتبة  يف  العن�رشية”  اليهودية  الدولة  خيار  ل�شالح  الدولتني 

79.20% وبدرجة كبرية، وقد يعزى ال�شبب يف تراجع تقدير هذه الفقرة على الرغم من 

ارتفاعها اإىل ما يختزنه ال�شمري اجلمعي العربي، والذاكرة ال�شعبية العربية يف ثناياها من 

الرف�ش املطلق للتطبيع اأو للكيان ال�شهيوين كحليف موؤمتن، وترى يف “اإ�رشائيل” عدواً 

ي�شتهدف الوجود املادي احل�شاري لالأمة العربية، نظراً ملا اأحدثته من تعطيل للم�شرية 

احل�شارية عب الحتالل، وا�شتنزاف الطاقات العربية وثرواتها، وعدم احرتام حقوق 

ال�شعب الفل�شطيني، وهذا ما اأكده ا�شتطالع املوؤ�رش العربي ل�شنتي 2019–2020 ال�شادر 

عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات اأن 88% من امل�شتجيبني البالغ عددهم 

28 األف �شخ�ش على م�شتوى 13 بلداً عربياً يرف�شون اعرتاف بلدانهم بـ“اإ�رشائيل” اأو 
53

التطبيع معها.

هيثم الكيالين، الت�صوية ال�صليمة لل�رشاع العربي - الإ�رشائيلي: وتاأثريها على الأمن العربي )اأبو ظبي:   
52

مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية، 1996(، �ش 55-50.

“املوؤ�رش العربي 2020/2019: يف نقاط،” برنامج قيا�ش الراأي العام العربي، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة   
53

ال�شيا�شات، الدوحة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، �ش 55. )اطلع عليه يف 2021/1/20(
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املجال اخلام�س: النبهار والتبعية:

جدول رقم 12: املتو�صط احل�صابي والوزن الن�صبي والقيمة الحتمالية والرتتيب لفقرات 

جمال النبهار والتبعية

الفقرةم
املتو�صط 

احل�صابي

الوزن 

الن�صبي

قيمة 

)t( الختبار

القيمة 

الحتمالية
الرتتيب

1

ظهور مناذج من اخلطاب 

املربر للتطبيع واعتباره 

م�صلحة عامة لأغرا�س 

التنمية وال�صتقرار

3.9979.8016.8890.0004

2
ظهور مناذج من اخلطاب 

املقزم لدور املقاومة
3.9879.6015.1240.0005

3
ظهور املوؤيدين اجلدد 

الداعني اإىل الندماج الثقايف 

مع الحتالل

3.9579.0015.1130.0006

4
حتميل الفل�صطينيني 

اأنف�صهم م�صوؤولية الف�صل 

الذي و�صلت له الق�صية

4.1082.0016.7320.0003

5
تكري�س فكرة مفادها اأن 

ال�صيا�صة ل تعرف املثالية 

وامل�صاعر القومية

40.4388.6021.7650.0001

6

التحول يف اخلطاب الراف�س 

نحو التقليل من جرمية 

التطبيع واعتبارها �رشورة 

اإقليمية لتحقيق ال�صالم

4.3887.6027.3120.0002

بني ما  تراوحت  املجال  هذا  يف  التقدير  درجات  اأن   12 رقم  جدول  من   يت�شح 

اأن  مفادها  فكرة  “تكري�ش   5 الفقرة  جاءت  حيث  كبرية،  وبدرجات   %88.60–79.00

 %88.60 ن�شبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  يف  القومية”  وامل�شاعر  املثالية  تعرف  ل  ال�شيا�شة 

وبدرجة تقدير كبرية جداً، وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل حجم الرتويج الإعالمي حول 

�رشعية التطبيع باأنه جاء ل�شالح الدول املطبعة يف ظّل اأو�شاع اإقليمية تتطلب ذلك، والتي 

اأفرزها على �شكل مبرات التطبيع ودوافعه من خالل التحالفات الع�شكرية والتفاقات 

القت�شادية والأمنية، بعد ف�شل ثورات “الربيع العربي” والتي ك�شفت حجم اله�شا�شة 

والعامل.  العربي  العامل  بني  والتكنولوجيا  والعلم  الثقة  فجوة  ويف  العربية،  الأنظمة  يف 
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وعليه، مّت الرتويج اإىل اأن التطبيع ما هو اإل اأمراً تفر�شه ال�شيا�شة الدولية بغ�ش النظر عن 

ال�شمري اجلمعي املتعاطف مع الق�شية الفل�شطينية.

وجاءت الفقرة 3 “ظهور املوؤيدين اجلدد الداعني اإىل الندماج الثقايف مع الحتالل” يف 

الفقرة  اأن هذه  79.00% وبدرجة كبرية، وعلى الرغم من  املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي 

جاءت يف املرتبة الأخرية اإل اأن درجة تقديرها كانت كبرية، وهذا يدل على وجود اأ�شوات 

تنادي مبا جاء فيها خ�شو�شاً من قبل النخب الثقافية والفكرية املوالية لل�شلطة يف الدول 

الت�شوية  اأوىل معاهدات  الأ�شوات عندما وقّعت م�رش  بداأ ظهور هذه  اإنه  املطبعة، حيث 

مع “اإ�رشائيل” �شنة 1979، وهو ما �شّكل املدر�شة الواقعية يف التطبيع. وملا كان اخلطاب 

فاإنه  )احلكومة(،  ال�شلطة  عن  ال�شادرة  الرتبوية  ال�شيا�شة  عن  التبليغ  اأ�شل  الرتبوي 

اأثبتته  ما  وهذا  التطبيع،  رف�ش  جتاه  متناهية  الال  احلدة  تخفيف  يف  الأقل  على  �شيتاأثر 

55
 ودرا�شة احلروب.

54
درا�شة داود

)α≤0.05( م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:   ال�صوؤال 

      بني متو�صطات درجات تقدير اأفراد العّينة لنعكا�صات التطبيع

تعزى العربي  الرتبوي  اخلطاب  على  الإ�رشائيلي  الحتالل  مع       

      اإىل املتغريات: اجلن�س، اجلن�صية، الرتبة العلمية؟

ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال مّت التحقق من الفر�شيات التالية: 

“ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني  الفر�صية الأوىل: 

متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على 

اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل متغري اجلن�شية )فل�شطيني، عربي(”. وللتحقق من 

 )Independent Samples T Test( T شحة هذه الفر�شية قام الباحث با�شتخدام اختبار�

لعينتني م�شتقلتني، وجدول رقم 13 يو�شح ذلك.

�شعيد داود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة: درا�شة حالة التطبيع العربي الإ�رشائيلي،” ر�شالة ماج�شتري،   
54

جامعة بريزيت، كلية الدرا�شات العليا، ق�شم الدرا�شات العربية املعا�رشة، 2002، �ش 66.

خالد احلروب، “يف خماطر التطبيع العربي اأربع ه�شا�شات،” �ش 20.  
55
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جدول رقم 13: اختبار T للعّينتني امل�صتقلتني بني متو�صطات درجات تقدير اأفراد العّينة 

تبعاً ملتغري اجلن�صية 

العدداجلن�صيةاملجال
املتو�صط 

احل�صابي

النحراف 

املعياري
)T( قيمة

القيمة 

الحتمالية 

(Sig)

ال�صياق العام

704.200.4361عربي
2.6050.010

594.000.4517فل�صطيني

ت�صطيح الق�صية

703.150.8906عربي
0.1750.861

593.120.7521فل�صطيني

التغريب

703.760.6963عربي
0.232-0.817

593.790.5933فل�صطيني

تراجع النتماء 

الوطني

704.150.4918عربي
2.7070.008

593.920.4771فل�صطيني

النبهار والتبعية

704.110.5857عربي
0.581-0.562

594.170.4254فل�صطيني

الدرجة الكلية

703.880.5159عربي
0.9750.332

593.800.4019فل�صطيني

قيمة T اجلدولية عند درجات حرية 127 وم�شتوى دللة )0.05( ت�شاوي 1.96.

اأكب  وهي   ،0.332 الكلية  للدرجة  الحتمالية  القيمة  اأن   ،13 رقم  جدول  من  يتبني 

 T قيمة  اأقل من  0.975 وهي  ت�شاوي  املح�شوبة   T )0.05(، وقيمة  الدللة  من م�شتوى 

اجلدولية والتي ت�شاوي 1.96، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 

م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة جلميع جمالت انعكا�شات 

التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل متغري اجلن�شية، 

اأن جميع فقرات وجمالت  اإىل  وقد يعزى ال�شبب يف عدم وجود فروق يف الدرجة الكلية 

ال�شتبانة تعّب عن نتائج غري مقبولة �شببها التطبيع الذي اإن قبلت به احلكومات فلي�ش 

اأن الرتبويني العرب بجن�شياتهم املختلفة يَرون  اأن تقبل به املجتمعات، كما  بال�رشورة 

لـ“اإ�رشائيل”، وقبول دخولها يف الن�شيج احل�شاري العربي، واعرتاف  التطبيع �رشعنة 



268

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

�شمني بها نف�شياً ووجدانياً �شيوؤثر اآنياً اأو م�شتقبلياً على م�شاعر الت�شامح مع ما اقرتفته 

“اإ�رشائيل” من جرائم بحق ال�شعب الفل�شطيني واملجتمعات العربية.

)α≤0.05( بني متو�شطات  اإح�شائية عند م�شتوى  يف حني وجدت فروق ذات دللة 

“ال�شياق  الرتبوي يف جمايل  العيّنة لهذه النعكا�شات على اخلطاب  اأفراد  درجات تقدير 

يف  ال�شبب  يعزى  وقد  “العربي”،  فئة  ل�شالح  وذلك  الوطني”  النتماء  و“تراجع  العام” 

ذلك اإىل اأن نظرة الفل�شطينيني للتطبيع تخرج من نطاق ال�شياق العام والنتماء الوطني 

لإيانهم باأن ال�رشاع مع “اإ�رشائيل” ل يكن اأن ينتهي اإل باإنهاء الحتالل وال�شتيطان، 

1967 على الأقل، وبالتايل كانت انعكا�شات التطبيع  واحل�شول على الدولة على حدود 

على كافة اأنواع اخلطابات املتعلقة بالفل�شطينيني ولي�ش اخلطاب الرتبوي فقط .

الفر�صية الثانية: “ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني 

متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على 

�شحة من  وللتحقق  اأنثى(”.  )ذكر،  اجلن�ش  متغري  اإىل  تعزى  العربي  الرتبوي   اخلطاب 

14 رقم  وجدول  م�شتقلتني.  لعينتني   T اختبار  با�شتخدام  الباحث  قام  الفر�شية   هذه 

يو�شح ذلك.
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جدول رقم 14: اختبار T للعينتني امل�صتقلتني بني متو�صطات درجات تقدير اأفراد العّينة 

تبعاً ملتغري اجلن�س

العدداجلن�ساملجال
املتو�صط 

احل�صابي

النحراف 

املعياري
)T( قيمة

القيمة

 (Sig) الحتمالية

ال�صياق العام

1094.090.4732ذكر
0.727-0.469

204.170.3240اأنثى

ت�صطيح 

الق�صية

1093.150.8116ذكر
0.5180.606

203.050.9241اأنثى

التغريب
1093.780.6582ذكر

0.3230.747
203.730.6055اأنثى

تراجع النتماء 

الوطني

1094.040.5095ذكر
0.455-0.650

204.10.4305اأنثى

النبهار 

والتبعية

1094.150.5037ذكر
0.7990.426

204.050.5930اأنثى

الدرجة الكلية

1093.850.4714ذكر
0.1820.856

203.830.4549اأنثى

اأكب  وهي   ،0.856 الكلية  للدرجة  الحتمالية  القيمة  اأن   14 رقم  جدول  من  يتبني 

 T قيمة  اأقل من  0.182 وهي  ت�شاوي  املح�شوبة   T )0.05(، وقيمة  الدللة  من م�شتوى 

اجلدولية والتي ت�شاوي 1.96، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 

اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع  م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات تقدير 

الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل متغري اجلن�ش.

الفر�صية الثالثة: “ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني 

متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على 

اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل الرتبة العلمية )اأ�شتاذ م�شاعد فاأقل، اأ�شتاذ م�شارك، 

اأ�شتاذ(”. وللتحقق من �شحة هذه الفر�شية مّت ا�شتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي 

One Way ANOVA لختبار الفروق بني متو�شطات تقديرات اأفراد العيّنة، واجلدول 
التايل يبني النتائج:
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جدول رقم 15: حتليل التباين الأحادي تبعاً ملتغري الرتبة العلمية

املجال
م�صدر 

التباين

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�صط 

املربعات
)F( قيمة

قيمة 

الدللة

ال�صياق 

العام

بني 

املجموعات
2.79621.398

7.4950.001 داخل 

املجموعات
23.5001260.187

26.296128املجموع

ت�صطيح 

الق�صية

بني 

املجموعات
3.03021.515

2.2580.109 داخل 

املجموعات
84.5331260.671

87.562128املجموع

التغريب

بني 

املجموعات
3.86521.933

4.8760.009 داخل 

املجموعات
49.9401260.396

53.805128املجموع

تراجع 

النتماء 

الوطني

بني 

املجموعات
2.50121.251

0.4120.006 داخل 

املجموعات
29.1171260.231

31.619128املجموع

النبهار 

والتبعية

بني 

املجموعات
0.22720.114

0.4210.657 داخل 

املجموعات
34.0361260.270

34.264128املجموع

الدرجة 

الكلية

بني 

املجموعات
2.12321.061

0.1790.007 داخل 

املجموعات
25.8241260.205

27.947128املجموع

قيمة F اجلدولية عند درجات احلرية )2، 126( وم�شتوى دللة 0.05 ت�شاوي 3.06.
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يت�شح من جدول رقم 15، اأن القيمة الحتمالية ملجايل “ت�شطيح الق�شية” و“النبهار 

والتبعية” كانت اأكب من م�شتوى الدللة )0.05( مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة 

اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات 

التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي على اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل الرتبة العلمية، 

الدللة  م�شتوى  من  اأقل  املجالت  وباقي  الكلية  للدرجة  الحتمالية  القيمة  كانت  فيما 

)0.05( وقيمة F املح�شوبة للدرجة الكلية 5.179، وهي اأكب من قيمة F اجلدولية والتي 

 )α≤0.05( ت�شاوي 3.06، مما يدل على وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى

بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العيّنة لنعكا�شات التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي 

على اخلطاب الرتبوي العربي تعزى اإىل الرتبة العلمية، وللتعرف اإىل اجتاهات الفروق مّت 

ا�شتخدام اختبار �شيفيه، حيث كانت النتائج ح�شب جدول رقم 16.

جدول رقم 16: نتائج اختبار �صيفيه

املتو�صط )2(املتو�صط )1(املجال
 الفرق بني

املتو�صطني

 القيمة

الحتمالية

ال�صياق العام

0.092860.699اأ�شتاذ م�شاركاأ�شتاذ

اأ�شتاذ م�شارك

0.057-0.23578اأ�شتاذ م�شاعد

0.002*-0.32863اأ�شتاذ

التغريب

0.103570.810اأ�شتاذ م�شاركاأ�شتاذ

اأ�شتاذ م�شارك

0.145-0.28120اأ�شتاذ م�شاعد

0.016*-0.38478اأ�شتاذ

 تراجع النتماء

الوطني

0.168810.386اأ�شتاذ م�شاركاأ�شتاذ

اأ�شتاذ م�شارك

0.345-0.15891اأ�شتاذ م�شاعد

0.006*-0.32772اأ�شتاذ

الدرجة الكلية

0.110550.630اأ�شتاذ م�شاركاأ�شتاذ

اأ�شتاذ م�شارك

0.203-0.18346اأ�شتاذ م�شاعد

0.010*-0.29401اأ�شتاذ
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من خالل جدول رقم 16، تبنّي اأن الفروق يف الدرجة الكلية، وكذلك للمجالت املذكورة 

الرتبة  اأ�شحاب  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  يعزى  وقد  الأ�شتاذ،  فئة  ل�شالح  هي  اجلدول،  يف 

“اأ�شتاذ” لديهم خمزون معريف فيما يخ�ش حتديد ال�رشاع القيمي وال�شطالحي حول 
القيمي  الن�شيج  تاأثريه على  الر�شمي، ومدى  التطبيع على اخلطاب الرتبوي  انعكا�شات 

حيث  من  ال�شيا�شي  واخلطاب  الرتبية  اأيديولوجيا  بني  الواقع  وا�شتقراء  امل�شتقبلي، 

للمفاهيم  احلامل  اأو  احلا�شن  الرتبوي  اخلطاب  دور  اأن  اعتبار  على  والت�شاد  املالءمة 

هذه  يف  الت�رشف  اأمر  والتنفيذية  املتو�شطة  الإدارات  تتوىل  حني  يف  الإبالغ،  يف  ينح�رش 

املفاهيم، عب ن�رش م�شامينها ومعانيها بالطرق الرتبوية املجدية.

ال�شتنتاجات:

وفقاً ملجريات الدرا�شة، ونتائجها يكن ا�شتنتاج ما يلي:

لفكرة  الداعمة  ال�شيا�شية  بالقرارات  كبرية  بدرجة  يتاأثر  الر�شمي  الرتبوي  اخلطاب   .1

ال�شمري  يف  البعيد  املدى  على  موؤثراً  مقنعاً  جتعله  قد  بالغات  يحمل  وقد  التطبيع، 

اجلمعي العربي الراف�ش للتطبيع، ويف اأيديولوجيات التعامل مع “اإ�رشائيل” والتحول 

من كونها عدواً اإىل حليف.

يقدم  حيث  حقيقي،  هو  ملا  مغايراً  خطاباً  تقدم  اأن  حتاول  دائماً  احلاكمة  ال�شلطة   .2

�شمة  عليه  ويغلب  اأيديولوجيته،  وتنا�شب  التنظري  يف  تتداول  التي  نف�شها  العبارات 

العمومية يف اأح�شن الأحوال.

املجتمع  احتياجات  وبني  الر�شمي،  الرتبوي  اخلطاب  حمتوى  بني  تعار�شاً  هناك   .3

ومواقفه فيما يتعلق بالعالقة مع اجلانب الإ�رشائيلي، واأن اأف�شل ما يكون عليه هذا 

اخلطاب هو الإبالغ دون الرتكيز على املبرات والأ�شباب والدوافع.

ق�شدي  �شيا�شي  مفهوم  اأنه  على  العربي  الرتبوي  اخلطاب  يف  التطبيع  مفهوم  جاء   .4

التفاعالت  حمل  التعاونية  ال�شلمية  التفاعالت  اإحالل  منه  الغر�ش  لذاته(،  )مق�شود 

التزام  اأو  �شابقة  حروب  عن  ناجمة  التفاعالت  هذه  كانت  اإن  النظر  بغ�ّش  العدائية، 

ر�شمي متوارث جتاه الق�شية الفل�شطينية.
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الفاعل الرئي�شي يف عملية التطبيع هو النظم احلاكمة ب�شكلها املعلن واخلفي، لتحقيق   .5

على  العملية  لت�رشيب  ت�شعى  اأنها  كما  العاملي،  النظام  وّد  وك�شب  خا�شة  م�شالح 

امل�شتوى ال�شعبي من خالل التطبيع القت�شادي والثقايف.

اأ�شباب الهرولة وراء التطبيع هو الو�شع املرتدي لالأنظمة العربية، الذي تطلب  اأهم   .6

املنطقة،  يف  الأدوار  بع�ش  وا�شتعادة  ا�شتمرارها،  ل�شمان  احرتازية  اإجراءات  اتخاذ 

خالل  من  عربية  كاأولوية  الفل�شطينية  الق�شية  مكانة  اإ�شعاف  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

اإىل  ا�شرتاتيجي  عدو  “اإ�رشائيل”  اعتبار  من  والنتقال  ال�شلمي  التعاي�ش  اإىل  الدعوة 

حليف م�شتقبلي.

مل يظهر اخلطاب الر�شمي العربي من قريب اأو بعيد الروؤية ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية   .7

الإ�رشائيلي  املجتمع  يف  الكامنة  الجتماعية  الأزمة  حّل  يف  واملتمثلة  التطبيع،  جتاه 

ويحقق للحركة ال�شهيونية هدفاً اأعلى وهو ما يتمثل يف �رشعية “اإ�رشائيل” وكيانها.

حيث  من  واحلالية  وم�رش(  )الأردن،  ال�شابقة  التطبيع  موجة  بني  كبري  فرق  ثمة   .8

ال�شيق،  والأمني  الر�شمي  الطابع  يف  حم�شورة  الأوىل  كانت  فقد  والعمق،  املرجعية 

اإىل حالة من  واأف�شت  بل  الأ�شعدة والجتاهات،  كافة  الثانية على  انفتحت يف  ولكن 

التفاخر والتباهي به.

اإن اأعمق انعكا�شات التطبيع على اخلطاب الرتبوي العربي اأنها جاءت يف اإطار النبهار   .9

املوقف  الذي جاء بعيداً عن  التطبيع  الع�شكرية، واأن  الإ�رشائيلي وتر�شانته  بالتقدم 

متبادلة  م�شلحة  اإل  هو  ما  العربية  الدول  جامعة  لقرارات  واملخالف  املوحد  العربي 

غايتها حفظ الأمن وحتقيق التعاي�ش ال�شلمي والرفاه القت�شادي.

التو�صيات:

على �شوء نتائج الدرا�شة وا�شتنتاجاتها، يو�شي الباحث مبا يلي:

مبا  املطبعة  العربية  الدول  مع  العالقة  لإدارة  جديدة  فل�شطينية  ا�شرتاتيجية  تبني   .1

ي�شمن عدم ان�شالخها عن دورها يف دعم الق�شية الفل�شطينية.

اأهداف التدري�ش وحمتواه يف املدار�ش واجلامعات مبا يت�شمن حتديد  اإعادة �شياغة   .2

الجتاهات ال�شيا�شية والقانونية لعملية التطبيع واآثارها على الأمن القومي العربي 

وم�شتقبل الق�شية الفل�شطينية.
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التاأكيد اإعالمياً واجتماعياً على البعد الداخلي خلطر الكيان ال�شهيوين، وتاأثريه على   .3

املجتمعات العربية من حيث �شعف النتماءات، والأممية، وتزييف الواقع.

الحتكام اإىل ميثاق �رشف تربوي عربي يج�ّشد ال�شمري اجلمعي يف رف�ش التطبيع،   .4

ويدعو ال�شلطات ال�شيا�شية اإىل التعامل احلذر مع اأي مقرتحات للتطبيع.

تفعيل دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف تعزيز ثقافة مقاطعة “اإ�رشائيل”، من خالل   .5

وتركيز  القومي،  والنتماء  العربية  الوحدة  على  ال�شباب  لتدريب  خا�شة  برامج 

اجلهود نحو توحيد اجلهود لن�رشة الق�شية الفل�شطينية واإنهاء النق�شام.
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Abstract

The Impact of Normalization with the Israeli Occupation on the Arab 

Educational Discourse (Opinions of a Sample of Arab Educators)

The study aimed to know how much do Arab educators realize 
the impact of normalization with the Israeli occupation on the Arab 
educational discourse and reveal whether there are statistically significant 
differences at the level of (α≤0.05) between the averages scored by the 
sample members due to the variables )sex, nationality and academic 
rank(. To achieve this, the researcher followed the descriptive and 
analytical approach by distributing a questionnaire consisting of 31 items 
distributed into 5 fields, on a random sample of 129 members of the 
Faculties of Education. The results showed that the sample’s evaluation 
of the impact of normalization with the Israeli occupation on the Arab 
educational discourse was high, with a relative weight of 77%. The 
field of (fascination and dependency) came first, while the domain of 
)underestimating the importance of the Palestine issue( came last one. 
There are no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) 
between the average scores of the sample’s evaluation of the effects of 
normalization attributed to the variables )sex, nationality(, while there are 
differences attributed to the variable of academic rank )professor(. The 
researcher recommended reformulating the objectives and contents of the 
curricula of some sciences, to include the political and legal aspects of 
normalization, and its impact on Arab national security and the future of 
the Palestine issue.
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