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�شكر وتقدير

ي�رس مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 

اأن ُيعرب عن �شكره وتقديره ملركز

املبادرة اال�شرتاتيجية فل�شطني - ماليزيا 

على تقدمي منحة مالية اأتاحت اإ�شدار

هذا الكتاب
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اأع�شاء اللجان امل�شرفة على امل�شابقة البحثية الدولية “ل للتطبيع” 

اأع�شاء اللجان امل�شرفة

على امل�شابقة البحثية الدولية “ل للتطبيع”

اأولً: اأع�صاء اللجنة امل�رشفة على امل�صابقة البحثية الدولية “ل للتطبيع”:

اجلهةال�صمم

مدير مركز املبادرة ال�شرتاتيجية فل�شطني - ماليزياد. اإبراهيم الزعيم1

جمعية املكتبات واملعلومات الفل�شطينيةاأ. رامي الزقزوق2

مدير دائرة التنمية الثقافية بالهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزةاأ. فواز رزق ال�شو�شي3

امل�شت�شار الثقايف لرئي�ش الهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزةد. حممد فايز ال�رشيف4

م�شاعد املدير لعام ملركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شاراتاأ. وائل �شعد5

رئي�ش اأكاديية امل�شريي للبحوث والدرا�شاتاأ. وائل املبحوح6

ثانياً: اأع�صاء جلنة الدعم الفني للم�صابقة البحثية الدولية  “ل للتطبيع”:

اجلهةال�صمم

الهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزةاأ. اإبراهيم خليل ح�شونة1

الهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزةاأ. حممد عبد النعيزي2

الهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزةاأ. حممد عرفات غنيم3
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ثالثاً: اأع�صاء جلنة حتكيم امل�صابقة البحثية الدولية  “ل للتطبيع”:

اللقبال�صمم

اأ�شتاذ الدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية بكلية الرباط اجلامعية - غزةد. اإبراهيم حبيب1

اأ�شتاذ العالقات العامة والإعالم بجامعة الأق�شى - غزةد. اأحمد حماد2

اأ�شتاذ دكتور التاريخ احلديث واملعا�رش بجامعة الأزهر - غزةاأ. د. اأ�شامة اأبو نحل3

وكيل وزارة الثقافة الفل�شطينية الأ�شبقد. اأنور البعاوي4

د. اإياد زكي عقل5
واأ�شتاذ  �شابقاً،  بغزة  والتنمية  للعلوم  اجلامعية  الزيتونة  كلية  عميد 

العلوم الرتبوية

اأ�شتاذ الفقه واأ�شوله امل�شارك، وعميد كلية ال�رشيعة باجلامعة الإ�شالميةد. تي�شري اإبراهيم6

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية امل�شاعدد. خالد �شعبان7

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شيةد. رفيق اأبو هاين8

اأ�شتاذ دكتور التاريخ احلديث واملعا�رش باجلامعة الإ�شالمية - غزةاأ.د. زكريا ال�شنوار9

اأ�شتاذ الفقه امل�شارك باجلامعة الإ�شالمية - غزةد. �شامل اأبو خمدة10

اأ�شتاذ التاريخ احلديث واملعا�رشد. �شامي اأبو جلهوم11

اأ�شتاذ الفقه امل�شاعد باجلامعة الإ�شالمية - غزةد. �شادق قنديل12

اأ�شتاذ الفقه امل�شارك باجلامعة الإ�شالمية - غزةد. عاطف اأبو هربيد13

م�شت�شار قانوين �شابق باملجل�ش الت�رشيعي الفل�شطينيد. عبد احلميد العيلة14

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعة الأزهر - غزةد. عبري ثابت15

اأ�شتاذ القانون امل�شاعد بكلية ال�رشيعة والقانون باجلامعة الإ�شالميةد. عثمان اأبو م�شامح16

اأ�شتاذ الفقه امل�شاعدد. ع�شام �رشير17

م�شت�شار مركز م�شاراتد. عماد اأبو رحمة18

اأ�شتاذ العالقات العامة والإعالم بجامعة الأق�شى - غزةد. غ�شان حرب19

اأ.د. مازن هنية20
وزير العدل الفل�شطيني ال�شابق، واأ�شتاذ دكتور الفقه واأ�شوله باجلامعة 

الإ�شالمية - غزة

الدائرة القانونية باملجل�ش الت�رشيعي الفل�شطينيد. حممد اأبو م�شطفى21

اأ�شتاذ دكتور العلوم ال�شيا�شية بجامعة الأزهر - غزةاأ.د. خميمر اأبو �شعدة22

اأ�شتاذ التاريخ امل�شاعد باجلامعة الإ�شالمية - غزةد. نهاد ال�شيخ خليل23

د. نوار ثابت24
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  يف  وحمررة  باحثة  فل�شفة،  دكتوراه 

ال�شيا�شات بقطر

اأ�شتاذ العلوم الأمنية وال�شرتاتيجية وعميد كلية العودة اجلامعية - غزةد. ه�شام املغاري25
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مقدمة مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

مقدمة

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات

و�شحبه  اآله  وعلى  املر�شلني،  �شيد  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اأجمعني.

ثمة اأزمة جوهرية يف امل�رشوع ال�شهيوين هي اأنه ن�شاأ ككيان غريب يف بيئة معادية؛ 

وبهذا اأ�ش�ش حلالة �رشاع م�شتمرة مع البيئة العربية الإ�شالمية التي ا�شطنع يف و�شطها، 

�رشط  اأ�شبح  كما  وت�رشذمه،  وتخلفه  حوله  ما  ب�شعف  مرتبطاً  بقائه  �رشط  واأ�شبح 

نه�شة املنطقة مرتبطاً بالتخل�ش من هذا الكيان “ال�رشطاين” من ج�شد الأمة.

وياأتي “التطبيع” حماولة لاللتفاف على حالة العداء جتاه هذا الكيان. اإذ اإن ا�شتمرار 

اإىل  حالة ال�رشاع تعني اأن الأمة لن تبقى �شعيفة اإىل الأبد، كما اأن الكيان لن يبقى قوياً 

الأبد، واأن �شنن التغيري والتداول متحققٌة ل حمالة، م�شحوبة بوعد اهلل �شبحانه للموؤمنني 

اإىل كيان طبيعي يف  له  اأن حتوُّ ال�شهيوين  الكيان  الإ�رشاء. ولذلك، يرى  يف فواحت �شورة 

ا�شتمرار هذه  لبقائه واإطالة عمره؛ مع  اأف�شل �شمانة  اأو غري معادية، هو  بيئة �شديقة 

البيئة على �شعفها وانق�شامها، وا�شتمراره هو �رُشطياً عليها.

ولذلك، فاإن مقاومة “التطبيع” لي�شت جمرد عمل دعائي تعبوي، بل هي: 

تدخل يف جوهر احلفاظ على الهوية العربية الإ�شالمية للمنطقة والأمة.  •

تدخل يف جوهر حماية الذات، وبناء “جهاز مناعة” الذي ل يقوم ج�شد الأمة اإل به.  •

تدخل يف جوهر و�شوح الروؤية وتوجيه البو�شلة وامل�شارات الكبى لالأمة.  •

اجلهاد،  وجيل  احل�شاري،  والنهو�ش  للتغيري  املنا�شبة  البيئة  اإن�شاء  جوهر  يف  تدخل   •
وم�رشوع التحرير.

متنع ال�شتفراد بال�شعب الفل�شطيني، وتدعم �شموده، وتدعم مقاومته بكافة اأ�شكالها.  •
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اإيانية،  متكاملة  متوازية  متعددة  م�شارات  تاأخذ  “التطبيع”  مقاومة  فاإن  وبالتايل، 

واأمنية،  واإعالمية،  واقت�شادية،  و�شيا�شية،  وح�شارية،  وعلمية،  وثقافية،  وتربوية، 

كل  حترير  حتى  املركزية،  بق�شيتها  الأمة  التحام  عن  عميق  تعبري  وهي  وجهادية...؛ 

فل�شطني.

***

اأ�شا�شياً يف  اأن نكون �رشيكاً  للدرا�شات وال�شت�شارات  الزيتونة  لقد �شعدنا يف مركز 

امل�شابقة البحثية الدولية “ل للتطبيع”، كما �رُشرنا بالتفاعل الكبري الذي �شهدته امل�شابقة، 

حكمت  التي  اجلهة  من  اإجازتها  مت  حمكمة،  علمية  اأبحاث  هي  املن�شورة  والأبحاث 

نتوىل  اإذ  ونحن  ا�شتالمها.  مت  بحثاً   82 بني  من  املجلد  هذا  اأبحاث  اختيار  ومت  امل�شابقة، 

طباعة الأبحاث الفائزة يف هذا املجلد، لنتوجه بال�شكر اإىل �رشكائنا: الهيئة العامة لل�شباب 

 – ال�شرتاتيجية  املبادرة  ومركز  والتدريب،  للدرا�شات  امل�شريي  واأكاديية  والثقافة، 

يف  اأ�شهمت  التي  املثمر  التعاون  روح  وعلى  بذلوها  التي  الكبرية  اجلهود  على  ماليزيا، 

الأبحاث  بتحكيم  قامت  التي  التحكيم  هيئة  يف  ال�شادة  ن�شكر  كما  امل�شابقة؛  هذه  اإجناح 

واتخاذ القرارات ب�شاأن الأبحاث الفائزة.

لقد قامت اجلهة العلمية املخت�شة يف مركز الزيتونة، بانتقاء 13 بحثاً لن�رشها يف هذا 

املجلد. ومت توزيعها على �شفحات الكتاب، قدر الإمكان، وفق ت�شنيف مو�شوعي، ولي�ش 

م�شاعدو  بذل  وقد  امل�شابقة.  يف  عليها  ح�شل  التي  الدرجة  اأو  الرتتيب  وفق  بال�رشورة 

التحرير يف املركز جهداً كبرياً يف حترير املادة العلمية و�شبط امل�شطلحات، ليخرج الكتاب 

بال�شكل الأف�شل، فلهم جزيل ال�شكر.

واحلمد هلل رب العاملني

            اأ. د. حم�شن حممد �شالح

حمرر الكتاب       

املدير العام ملركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات
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مقدمة الهيئة العامة لل�شباب والثقافة - غزة

مقدمة

الهيئة العامة لل�شباب والثقافة – غزة

يوم  اإىل  اآله و�شحبه ومن واله  اهلل وعلى  احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول 

الدين وبعد:

ما من �شك اأن التطبيع يعد من اأخطر امل�شاريع الت�شفوية التي تتعر�ش لها الق�شية 

�شواًء  العربية  املنطقة  يف  تغيري  اإحداث  اإىل  خالله  من  يهدف  فالحتالل  الفل�شطينية، 

الر�شمية فيها اأم ال�شعبية اأم موؤ�ش�شات املجتمع املدين، للقبول والت�شليم بوجوده كدولة 

ي�شعي  كما  واإنهائها؛  الفل�شطينية  الق�شية  وت�شفية  الأو�شط،  ال�رشق  داخل  طبيعية 

اأي�شاً للتغطية على اجلرائم املتوا�شلة التي يار�شها بحق �شعبنا الفل�شطيني، وحت�شني 

�شورته اأمام العامل.

ال�رشاع  جوهر  هي  كانت  واإن  الفل�شطينية،  للق�شية  فقط  يتعر�ش  ل  والتطبيع 

وبوؤرة الرتكيز، ولكن اأي�شاً يثل متدداً لهذا ال�رشطان اخلبيث يف ج�شد الأمة، للفتك بها 

وال�شيطرة على مقدراتها.

ولذلك، ومن منطلق واجبنا يف الهيئة العامة لل�شباب والثقافة، وللتاأكيد على احلفاظ 

من  يحدث  ما  جتاه  الأمة  اأبناء  لدى  املقاومة  ثقافة  وتعزيز  الفل�شطينية،  هويتنا  على 

مع  وبال�رشاكة  للتطبيع”،  “ل  عنوان  حتمل  والتي  امل�شابقة  هذه  عن  اأعلنا  فقد  خماطر، 

املوؤ�ش�شات املختلفة.

ومنحنا فر�شة امل�شاركة لأبناء الأمة العربية والإ�شالمية للتاأكيد على اأن هذه املخاطر 

ل مت�ش ق�شية الأمة اجلوهرية فح�شب، بل مت�ش الأمة باأكملها.

وهلل احلمد، فقد تقدم اأكرث من 160 باحثاً يف داخل فل�شطني وخارجها، وت�شكلت جلان 

التحكيم والتقييم، وانتهت باإعالن اأف�شل الأبحاث التي تقدمت.
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واإنني هنا اأود اأن اأ�شكر كل من اأ�شهم يف اإجناح هذه امل�شابقة، �شواًء اللجنة التح�شريية، 

اأم جلان التحكيم، اأم املوؤ�ش�شات ال�رشيكة اأم الباحثني.

واهلل اأ�شاأل القبول وال�شداد.

              اأ. اأحمد عيّاد حمي�شن

رئي�ش الهيئة العامة لل�شباب والثقافة

                    غزة - فل�شطني
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مقدمة اأكادميية امل�شريي للبحوث والدرا�شات - غزة

مقدمة

اأكادميية امل�شريي للبحوث والدرا�شات – غزة

ُيعدُّ التطبيُع العربي والإ�شالمي مع الحتالل؛ باأنواعه وجمالته املختلفة، اأخطَر ما 

يكن اأن تواجهه الق�شية الفل�شطينية يف الوقت الراهن، حيث اإنه يهدف ب�شكل رئي�شي اإىل 

اإعادة ت�شكيل منظومة القيم واملفاهيم العربية والإ�شالمية جتاه الحتالل، وفق الروؤية 

ال�شهيونية؛ وهو ما يتطلب بال�رشورة �رشَب فكرِة املقاومة من جهة، وفكرِة اإ�شالمية 

على كل جهات الخت�شا�ش  لزاماً  اأخرى، فكان  الفل�شطينية من جهة  الق�شية  وعروبة 

املبادرة للتعريف مبخاطر التطبيع وتداعياته اخلطرية املتوقعة على الفل�شطينيني؛ �شعباً 

وق�شية، والوقوف بكل ما اأوتوا من قوة يف وجه التطبيع واملطبِّعني.

يف  بامل�شاركة  احلظ  حالفها  والدرا�شات،  للبحوث  امل�شريي  اأكاديية  انطالقة  مع 

لل�شباب  العامة  الهيئة  يف  الزمالء  مب�شاركة  للتطبيع”؛  “ل  الدولية  البحثية  امل�شابقة 

والثقافة الفل�شطينية، ومركز املبادرة ال�شرتاتيجية فل�شطني - ماليزيا، ومركز الزيتونة 

للدرا�شات وال�شت�شارات - بريوت، والتي مثّلت )اأي امل�شابقة( تظاهرة ثقافية ووطنية 

مميزة، خ�شو�شاً يف ذلك الوقت الذي �شهد هرولة عربية نحو التطبيع مع الحتالل؛ اإذ 

اإىل زيادة الوعي باأهمية البحث العلمي يف املباحث  �شعت اجلهات امل�رشفة على امل�شابقة 

املتعلقة بالق�شية الفل�شطينية، وتعزيز النتماء وال�شعور الوطني الفل�شطيني والإ�شالمي 

والعربي جتاه الق�شية الفل�شطينية، بالإ�شافة اإىل الإ�شهام يف تزويد املكتبة العربية باإنتاج 

اإىل تعزيز الثقافة الفل�شطينية، واإبراز  فكري وعلمي حول التطبيع. كما هدفت امل�شابقة 

التطبيع و�رشورة  دورها كو�شيلة فعالة وموؤثرة ملقاومة الحتالل، والتوعية مبخاطر 

بالق�شية  املحدقة  للمخاطر  النتباه  ولفت  والأدوات،  الو�شائل  مبختلف  حماربته 

الفل�شطينية، واملوؤامرات ال�شهيونية حولها.

مع  التطبيع  حكم  حمور  فمن  امل�شابقة؛  عليها  جاءت  التي  املحاور  وتنوعت  تعددت 

اإىل  بالتطبيع،  املتعلقة  ال�رشعية  الأحكام  اإىل  للو�شول  ال�رشعية  الناحية  من  الحتالل 

حمور اأثر التطبيع على الق�شية الفل�شطينية ب�شكل عام، ودور �شعوب الأّمة وموؤ�ش�شاتها 

مواجهة  يف  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  مواقف  على  للوقوف  التطبيع  مواجهة  يف 

العربيِة  الدول وال�شعوِب  التطبيع على  اإىل املحور املخت�ش مبخاطر  التطبيع واملطبعني، 
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والإ�شالميِة ذاتها؛ لبيان تاأثري التطبيع على العرب وامل�شلمني يف كافة املجالت، اإىل املحور 

ز على التطبيِع مع الحتالِل وفَق القانوِن الدويلِ والإن�شايِن، يف ظلِّ جرائِم  الأخري الذي ركَّ

الحتالِل التي ل تتوقف جُتاَه ال�شعِب الفل�شطيني؛ للوقوف على الأطر القانونية الناظمة 

ملواجهة التطبيع.

�رشكائها  مع  اليوم  بتقديها  تفخر  اإذ  والدرا�شات  للبحوث  امل�شريي  اأكاديية  اإّن 

املميزين عمالً بحثياً مميزاً، يرثي املكتبة العربية يف م�شاألة التطبيع على وجه اخل�شو�ش، 

فاإنها تقدم خال�ش �شكرها واحرتامها وتقديرها لكل الذين اأ�شهموا يف اإخراج هذا العمل 

الفني،  الدعم  يف  والزمالء  امل�شابقة،  على  امل�رشفة  اللجنة  وخ�شو�شاً  النور،  اإىل  البحثي 

وال�شادة الأ�شاتذة املحكِّمني، ونخ�ش هنا بالذكر مركز املبادرة ال�شرتاتيجية فل�شطني - 

ماليزيا على منحتهم الكرية بطباعة هذا املرجع، عالوة على م�شاركتهم املالية يف جوائز 

على  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  ملركز  ال�شكر  جزيل  نقدم  كما  ذاتها،  امل�شابقة 

حتّملهم عبء اإخراج هذا العمل اإىل النور على الوجه الأمثل؛ فكانوا عند ُح�شن الظن بهم 

كعهدنا الدائم بهم، ولدورهم الأ�شا�شي يف تقدمي ال�شت�شارات العلمية، و�شبط املعايري 

املتعلقة بالأبحاث وحتكيمها، ويف تغطية ن�شبة كبرية من اجلوائز املالية للم�شابقة. وعظيم 

ال�شكر والتقدير ملعايل د. با�شم نعيم الوزير الفل�شطيني الأ�شبق، ورئي�ش حملة املقاطعة 

ومناه�شة التطبيع، الذي منح اأكاديية امل�شريي �رشف امل�شاركة يف هذه امل�شابقة البحثية 

العامة  الهيئة  يف  الكرام  للزمالء  اأي�شاً  مو�شول  وال�شكر  والإ�شادة،  بالتقدير  اجلديرة 

لل�شباب والثقافة على ما بذلوه من جهد يفوق العادة يف الإ�رشاف على امل�شابقة واإخراجها 

مبا خرجت عليه من حلة بهية وعمل متميز، ول يكن اأن نن�شى جهود وم�شاركة وزارة 

مالية  مبنحة  امل�شابقة  بدعم  تكرمها  بعد  بغزة  الفل�شطينية  الدينية  وال�شوؤون  الأوقاف 

اأ�شهمت يف توفري كافة احتياجات ومتطلبات امل�شابقة، فلهم كل ال�شكر وخال�ش التحية.

ناأمل اأن يكون هذا العمل اإ�شافة نوعية يف جمال العمل البحثي يف ال�شاأن الفل�شطيني 

مفيداً  عمالً  يكون  واأن  اخل�شو�ش،  وجه  على  الحتالل  مع  التطبيع  م�شاألة  ويف  عامة، 

للقارئ العربي يف كل مكان.

           اأ. وائل املبحوح

               رئي�ش اأكاديية امل�شريي للبحوث والدرا�شات

          غزة - فل�شطني
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