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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



9

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



الف�صل الأول

التطبيع يف ال�شريعة واأخطاره

على الق�شية الفل�شطينية

والدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية

د. حممد عبد الرحمن عا�صور
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التطبيع يف ال�صريعة واأخطاره على الق�صية 

الفل�صطينية والدول وال�صعوب العربية والإ�صالمية

1
د. حممد عبد الرحمن عا�صور

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

َوَمْن  ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ 
َ
اأ َبْع�ُشُهْم   ۘ ْولِيَاَء 

َ
اأ اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى  يَُّها الَِّذيَن 

َ
اأ َيا 

امِلنَِي( ]املائدة: 51[. َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْمۗ  اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

ْخِرَجنَّ اليَُهوَد، والنَّ�شاَرى ِمن 
ُ
عن عمر بن اخلطاب T قال: قال ر�شول اهلل x: “لأ

2
َجِزيَرِة الَعَرِب حتَّى ل اأَدَع اإلَّ ُم�ْشلًِما”.

ملخ�س:

بقوة،  ع�رشنا  يف  املطروقة  امل�شتجدة،  امل�شائل  من  جداً  مهمة  م�شاألة  البحث  تناول 

به،  ال�شلة  ذات  والألفاظ  التطبيع،  ومعنى  حقيقة  الباحث  بنّي  حيث  التطبيع،  وهي:  األ 

عليه  ال�رشعية  الأدلة  و�رشد  التطبيع  حكم  الباحث  ذكر  ثم  ومن  بينهما،  العالقة  ووجه 

مع بيان وجه الدللة منها، وكذلك ذكر فتاوى العلماء يف حكم التطبيع، ثم ذكر طائفة من 

اأخطار التطبيع واآثاره على الق�شية الفل�شطينية من جهة، وعلى الدول وال�شعوب العربية 

املف�رشين  القراآنية واأقوال  الأدلة  اأخرى، ثم ذكر من خالل بع�ش  والإ�شالمية من جهٍة 

فيها، لطيفة واإ�شاءة قراآنية؛ تفيد باأن التطبيع وبالرغم من �رشره فاإنه �شيقّرب ويعّجل 

زوال الكيان “اإ�رشائيل”، ومن ثم ختم بطائفة من النتائج والتو�شيات، ومن اأبرزها اأن 

اأهلها،  من  تبقى  ما  وت�رشيد  و�شياعها،  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  اإىل  يوؤدي  التطبيع 

تغيري  اإىل  و�شولً  ومقد�شاتها،  فل�شطني  باأر�ش  باأحقيّته  ال�شهيوين  للعدو  ويعرتف 

بكلية  امل�شاعد  واأ�شوله  الفقه  اأ�شتاذ  واأ�شوله.  الإ�شالمي  الفقه  يف  دكتوراه  عا�صور:  الرحمن  عبد  حممد  د.   
1

ال�رشيعة والقانون باجلامعة الإ�شالمية – غزة. كتب بحثني حمكَّمني.

اأخرجه م�شلم يف �شحيحه: كتاب اجلهاد وال�شري، باب اإخراج اليهود من جزيرة العرب، 1388/3، ح 1767.  
2
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�شورة العدو ال�شهيوين يف نظر ال�شعوب العربية والإ�شالمية من عدٍو لدود اإىل �شديٍق 

حميم. اأما اأهم التو�شيات فهي اأن التطبيع كارثة وطاّمة كبى على الأمة باأ�رشها ب�شكل 

وتن�شيق  اجلميع  من  مواجهته  اإىل  يحتاج  مما  خا�ش،  ب�شكل  الفل�شطينيني  وعلى  عام، 

وتبيني  مكافحته  يف  واملقروءة  امل�شموعة  الو�شائل  كل  وا�شتعمال  بينهم،  فيما  اجلهود 

انت�شاراً،  اأو�شع  لأنه  الإنرتنت  هي  الو�شائل  هذه  واأهم  منه،  النا�ش  وحتذير  اأخطاره، 

عن  �شغرية  كتيّبات  تاأليف  وكذلك  النا�ش،  من  قدر  لأكب  الفكرة  و�شول  اإىل  ويوؤدي 

عند  والفهم  للقراءة  اأدعى  ال�شغري  الكتيّب  لأن  النا�ش،  على  باملّجان  وتوزيعها  التطبيع 

العامة، واهلل اأعلم. 

كلمات مفتاحية:

الق�شيةالألفاظالتطبيع

الدولال�شعوباأ�رشار

مقدمة:

حممد �شيدنا  املر�شلني  اأ�رشف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل   احلمد 

ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  فاإن  وبعد:  اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �شلى 

للتطبيع  العربية  الدول  الكثري من  ب�شدة، فقد هرولت  ت�شارع  املحتل يف وقتنا احلا�رش 

والذي  املحتل  الفل�شطيني  ال�شعب  حلقوق  مراعاٍة  بدون  باملجان،  ال�شهيوين  العدو  مع 

اإقامة  البغي�ش. والتطبيع يعني  ال�شهيوين  لنيل حريته والنعتاق من الحتالل  ي�شعى 

جهة  من  الغا�شب  ال�شهيوين  والكيان  جهة  من  وامل�شلمني  العرب  بني  طبيعية  عالقات 

اأخرى؛ بدايًة بفتح ال�شفارات وتبادل الزيارات، مروراً بالتبادل التجاري والقت�شادي 

والجتماعي والثقايف وغريه، هذا وقد حّذرت العديد من الن�شو�ش القراآنية من مداهنة 

َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  اليهود،  وخ�شو�شاً  وموالتهم  الأعداء 

َفاإِنَُّه  ِمنُْكْم  َيتََولَُّهْم  َبْع�ٍشۚ  َوَمْن  ْولِيَاُء 
َ
اأ َبْع�ُشُهْم   ۘ ْولِيَاَء 

َ
اأ َوالنَّ�َشاَرٰى  الْيَُهوَد  َتتَِّخُذوا 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا 
َ
امِلنَِي( ]املائدة: 51[، وقوله تعاىل: )َيا اأ ِمنُْهْم  ۗ اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ



19

التطبيع يف ال�سريعة واأخطاره على الق�سية الفل�سطينية

قِّ  احْلَ ِمَن  َجاَءُكْم  مِبَا  َكَفُروا  َوَقْد  ِة  ِبامْلََودَّ اإِلَيِْهْم  ُتلُْقوَن  ْولِيَاَء 
َ
اأ ُكْم  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  َل 

ْن ُتوؤِْمنُوا ِباهللِ َربُِّكْم اإِْن ُكنْتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاًدا يِف �َشبِيلِي َواْبتَِغاَء 
َ
�ُشوَل َواإِيَّاُكْمۙ  اأ ُيْخِرُجوَن الرَّ

ْعلَنْتُْمۚ  َوَمْن َيْفَعلُْه ِمنُْكْم َفَقْد 
َ
ْخَفيْتُْم َوَما اأ

َ
ا اأ ْعلَُم مِبَ

َ
َنا اأ

َ
ِة َواأ َمْر�َشاِتيۚ ُت�رِشُّوَن اإِلَيِْهْم ِبامْلََودَّ

اأن التطبيع امل�شوؤوم له اأ�رشار بالغة  اإىل  1[، بالإ�شافة  ]املمتحنة:  بِيِل(  �َشلَّ �َشَواَء ال�شَّ

على الق�شية الفل�شطينية، وعلى الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وحتدث الباحث 

ثَم  الإ�شالمية، ومن  ال�رشيعة  ال�شلة به، وحكمه يف  التطبيع، والألفاظ ذات  عن تعريف 

اأ�رشاره واأخطاره على الق�شية الفل�شطينية والدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وقد 

تناول الباحث هذه الدرا�شة املهمة حتت عنوان: “حكم التطبيع يف ال�رشيعة واأخطاره على 

الق�شية الفل�شطينية والدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية”.

اأولً: طبيعة املو�صوع:

البحث درا�شة �رشعية تاأ�شيلية حلقيقة التطبيع، وحكمه يف ال�رشيعة الإ�شالمية، من 

خالل الأدلة ال�رشعية من القراآن وال�شنة وبيان وجه الدللة منها، ثم ذكر ما يرتتب على 

اأم ما يخ�ّش الدول  الفل�شطينية،  التطبيع من خماطر واأ�رشار، �شواء ما يخ�ّش الق�شية 

وال�شعوب العربية والإ�شالمية.

ثانياً: اأهمية املو�صوع:

تتلخ�ش اأهمية املو�شوع يف النقاط التالية:

طرح مو�شوع التطبيع وتداوله حالياً ب�شكل كبري، لقيام بع�ش الدول به، فاأ�شبح هو   .1

ال�شغل ال�شاغل للنا�ش واأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم.

ق�شية  وامل�شلمني،  للعرب  الأوىل  بالق�شية  تعلقه  خالل  من  املو�شوع  اأهمية  تزداد   .2

فل�شطني والتي تعني ق�شية القد�ش وامل�شجد الأق�شى املبارك.

اإىل  حتتاج  فهي  ال�شهيوين،  املحتل  مع  التطبيع  على  ترتتب  التي  الكبى  الكوارث   .3

تو�شيح وتف�شيل، ولفٍت لأنظار الدول وال�شعوب.
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ثالثاً: اأ�صباب اختيار املو�صوع:

ما ذكره الباحث من اأهمية للمو�شوع؛ �شبٌب رئي�شٌي يف اختياره.  .1

حتى  منها،  الدللة  وجه  وبيان  عليه  الأدلة  بتحبري  للتطبيع،  ال�رشعي  احلكم  جتلية   .2
الإعالم  �شموم  ب�شبب  عليهم؛  الأمر  تلبّ�ش  ملن  خ�شو�شاً  للجميع،  وا�شحة  تكون 

والف�شائيات، وبع�ش ال�شخ�شيات.

واأهلها  الفل�شطينية،  الق�شية  يفيد  عمل  يف  الي�شري  بال�شيء  ولو  امل�شاركة  حماولة   .3
ال�شابرين املحت�شبني، من خالل حماربة التطبيع وجترمي من يقوم به.

“ل للتطبيع” �شعياً لإجناحها ورفعتها وظهورها، وا�شتفادة  اإثراء امل�شابقة البحثية   .4
اأكب كمٍّ من النا�ش منها.

رابعاً: م�صكلة البحث:

وتتمثل  م�شكلة،  حلل  و�شولً  مهمة،  ت�شاوؤلت  عن  جتيب  اأن  الدرا�شة  هذه  حتاول 

الت�شاوؤلت يف الآتي:

ما هو التطبيع واأين ن�شاأ؟  .1

ما هو احلكم ال�رشعي للتطبيع؟  .2

هل هناك اآثار وخماطر مرتتبة على التطبيع فيما يخ�ّش الق�شية الفل�شطينية، وكذلك   .3
الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية؟

خام�صاً: جهود ال�صابقني:

بعد البحث والتنقيب عن مو�شوع الدرا�شة مل اأعرث على كتاب اأو بحث م�شتقل يلملم 

وما  ال�رشعي  احلكم  يخ�ّش  فيما  خ�شو�شاً  مفرداته  جميع  ويعر�ش  املو�شوع،  �شتات 

يتعلق به من اأدلة، ومبا اأنه مو�شوع م�شتجد فاإن الكتابة عنه قليلة، ومن هذه الكتابات:

الراجحي، عادل، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً!. د.م: د.ن، د.ت.  .1

�شالح الرقب، “حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على   .2
امل�شلمني،” املوقع الر�شمي لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29.

ملكافحة  الفل�شطيني  املركز  موقع  الثقايف،  التطبيع  مكافحة  دليل  الأ�شقر،  اأ�شامة   .3
التطبيع، 2018/4/20.
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ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، تطور التطبيع   .4
 ،2020/10/26-2018/1/1 الفل�صطينية  الق�صية  على  واأثره  الإ�رشائيلي  العربي 

�شل�شلة ملف معلومات 27. بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020.

الباحث  فاأراد  اجلوانب،  جميع  من  البحث  مبو�شوع  ط  حُتِ مل  الكتابات  هذه  ولكن 

ال�رشعي  باحلكم  يتعلق  فيما  الدرا�شة؛ خ�شو�شاً  مفردات  بجمع  البحث  بهذا  امل�شاركة 

للتطبيع، وترتيبها وتاأليفها، وو�شعها يف قالب ب�شكٍل مي�رّش ومنظم.

�صاد�صاً: خطة البحث:

ا�شتمل البحث على ثالثة مباحث وخامتة، على النحو الآتي:

املبحث الأول: حقيقة التطبيع والألفاظ ذات ال�شلة به.  .1

املبحث الثاين: حكم التطبيع يف ال�رشيعة والأدلة عليه.  .2

الدول  وعلى  الفل�شطينية،  الق�شية  على  واأخطاره  التطبيع  اأ�رشار  الثالث:  املبحث   .3
وال�شعوب العربية والإ�شالمية.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�شيات.  .4

�صابعاً: منهج البحث:

ا�شتقراء  خالل  من  وذلك  التحليلي،  الو�شفي  املنهج  هو  الباحث  اتبعه  الذي  املنهج 

مبو�شوع  العالقة  ذات  الأدلة  جمع  ثم  به،  ال�شلة  ذات  والألفاظ  التطبيع  حقيقة  وتتبع 

الدرا�شة، وو�شفها وعر�شها وحتليلها، وقد اتبع اخلطوات الآتية:

با�شم  مبتدئاً  املنت  يف  وتوثيقها  امل�شحف،  بخط  وكتابتها  �شورها،  اإىل  الآيات  عزو   .1
ال�شورة، ثم رقم الآية. 

تخريج الأحاديث من مظانها الأ�شلية، مع كتابتها بخط مميز، فما كان يف ال�شحيحني   .2
مّت توثيقه يف احلا�شية بدون احلكم عليه، وما كان يف غريهما، ُوِثّق وُذِكَر احلكم عليه 

غالباً. 

مّت توثيق امل�شادر واملراجع يف احلوا�شي بدايًة مبا ا�شتهر به املوؤلف من ا�شم اأو لقب اأو   .3
كنية، ثم ا�شم الكتاب مقت�شباً، ثم رقم اجلزء اإن وجد ثم ال�شفحة، ويف قائمة امل�شادر 

واملراجع مّت تف�شيل البيانات اخلا�شة باملوؤلِف والكتاب؛ وذلك لعدم اإثقال احلوا�شي 

بذلك. 
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املبحث الأول: حقيقة التطبيع والألفاظ ذات ال�شلة به:

راأينا  وقد  ع�رشنا،  يف  بقوة  الواقعة  الق�شايا  من  ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  اإن 

باملجان،  ال�شهيوين  العدو  مع  للتطبيع  هرولت  والإ�شالمية  العربية  الدول  من  العديد 

اإقامة العرب وامل�شلمني  على ح�شاب حقوق ال�شعب الفل�شطيني املحتل، والتطبيع يعني 

واجتماعي،  واقت�شادي،  جتاريٍ،  تبادل  من  ال�شهيوين،  الكيان  مع  طبيعية  عالقات 

وثقايف، وخباتي، وغرِي ذلك، والباحث و�ّشح املق�شود بالتطبيع، ثم ذكر بع�ش الألفاظ 

ذات ال�شلة به، وَبنيَّ وجه العالقة بينهما، وذلك يف مطلبني، كما يلي: 

املطلب الأول: حقيقة التطبيع:

اأولً: تعريف التطبيع يف اللغة وال�صطالح: 

3
1. التطبيع يف اللغة: ا�شتق من )طبع(، وجاء يف ل�شان العرب لبن منظور:

باُع  والطِّ الإن�شان،  عليها  ُجبَِل  التي  جيُّة  وال�شَّ اخَللِيقُة  بِيعُة  والطَّ الطبُْع 

كالنِّحا�ِش  مذكر  واحٌد  باُع  الطِّ الزجاجي  القا�شم  اأَبو  وقال  مُوؤَنثة،  كالطَّبِيعةِ 

من  عليه  ُطبَِع  ما  وهو  ِطباعاً  الإن�شان  َطبُْع  وُيجمع  زهري: 
َ
الأ قال  والنِّجاِر، 

ِطباِع الإِن�شان يف ماأَْكلِه وَم�رْشَِبه و�ُشهولِة اأخالِقه وُحزوَنتِها وُع�رْشِها وُي�رْشِها 

وحكى  الإِن�شان....  ِطباِع  واحد  باُع  والطِّ و�َشخائه،  وُبْخلِه  وَرخاَوِته  و�شّدِته 

عليه  َيْجري  طاِبٌع  له  ن�شد 
َ
واأ َطبِيعٌة،  ي 

َ
اأ الباء  بك�رش  ح�شن  طاِبٌع  له  اللحياين 

مِر َيْطبَُعه طبْعاً َفَطَره، 
َ
بائُِع، وَطبََعه اهللُ على الأ ا ُتفا�ِشُل ما َبنْيَ الّرجاِل الطَّ واإِنَّ

هم عليها وهي َخالئُِقهم َيْطبَُعهم 
َ
ن�شاأ

َ
وطبَع اهللُ اخَللَْق على الطبائِع التي خلقها فاأ

طبْعاً َخلََقهم، وهي َطبِيَعتُه التي ُطبَِع عليها وُطبَِعها والتي ُطبَِع، عن اللحياين مل 

الإِن�شان  يف  َب  ُركِّ ما  باُع  والطِّ عليها....  �شاحبها  ُطبَِع  التي  راد 
َ
اأ ذلك،  على  يزد 

بْع ابتداَء �شنْعِة  ْخالق التي ل يكاُد ُيزاِولُها من اخلري وال�رش، والطَّ
َ
من جميع الأ

ال�شيء تقول َطبعت اللَِّبَ طبْعاً، وَطبَع الدرهم وال�شيف وغريهما يْطبَُعه طبْعاً؛ 

و 
َ
اأ يناً  �ِشكِّ و 

َ
اأ َفيَْطبَُع منها �شيفاً  امل�شتطيلة  ياأْخذ احلديدَة  الذي  بّاُع  �شاَغه، والطَّ

بّاُع  ًة َعِملُْت، والطَّ باعُة، وَطبَْعُت من الطني َجرَّ و نحو ذلك؛ و�شنعتُه الطِّ
َ
اأ �ِشناناً 

الذي يعَملها، والطبُْع اخَلتْم وهو التاأْثري يف الطني ونحوه.

حممد بن منظور، ل�صان العرب، حتقيق عامر اأحمد حيدر )بريوت: دار �شادر، د.ت(.  
3
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4
وجاء يف تاج العرو�ش من جواهر القامو�ش لأبي الفي�ش حممد مرت�شى الزبيدي:

والطاِبع كهاَجر وُتك�رَشُ الباُء )....(؛ ما َيْطبَُع وَيْختِم، كاخلامَت واخلامِت، ويف 

 اأي اخلامَت، 
حيفِة”5 حديِث الدعاء: “اْختِْمه باآمني، فاإّن اآمنَي مثُل الطاَبِع على ال�شَّ

بَاَعة  الطِّ عليه،.....  َيِعزُّ  مبا  الإن�شاُن  َيْفَعُل  كما  وُترَفُع  عليها،  ُيختَُم  اأّنه  يريُد 

كِكتاَبٍة، ِحرَفتُه على القيا�ِش فيما جاَء من َنظائِره..... والتَّْطبيُع: التَّنْجي�ُش، قال 

�رِشْباً  املاأِبّي  الَكِدر  َبيْنَنا من  لَيَْل  يا  ِب  ال�رشِّ َتْخلِطي يف  “وعن  رَثيَّة:  الطَّ بُن  يزيُد 

�َش، واملَاأِْبّي: الذي تاأبى  ُمطبَّعاً” اأراَد: اأن َتْخلِطي وهي لغُة مَتيٍم، واملُطبَّع الذي جُنِّ

الإبُل �رُشَبه.

اإذاً التطبيع اأي�شاً يحمل معنًى �شالباً م�شتقذراً وهو التنجي�ش.

يوؤخذ من التعريف اللغوي للطبع الذي ا�صتق منه التطبيع: اأنه اخلليقة وال�شجية 

الدرهم  وطبع  اللب،  طبعت  تقول  ال�شيء  �شنعة  والطبع  الإن�شان،  عليها  ُجبل  التي 

وال�شيف يطبعه طبعاً؛ اأي �شاغه، والطباع هو الذي يطبع هذه الأ�شياء و�شنعته الطباعة، 

التاأثري يف الطني ونحوه، وكذلك من معانيه التنجي�ش، وهذه املعاين  والطبع اخلتم وهو 

اأ�شياء  على  وتعويدهم  وحملهم  النا�ش  بجبل  املَُطبِع  يقوم  بحيث  للتطبيع  الأقرب  هي 

ال�شيف  الطباع بطبع  يقوم  التطبيع وخمرجاته كما  معينة هو يريدها، ويقوم ب�شياغة 

اأهم  الطني ونحوه، ومن  يوؤثر اخلتم يف  النا�ش كما  يوؤثر يف  وال�شكني ونحوه، والتطبيع 

املعاين التي تخدم البحث هو التنجي�ش وكاأن املَُطبِع يقوم بتنجي�ش وتلويث اأفكار النا�ش 

ومعتقداتهم بحيث ي�شبحون يرون العدو �شديقاً. 

مع مالحظة اأنه ل يوجد مادة تطبيع يف املعاجم العربية؛ لأنها كلمة م�شتحدثة، فاملعنى 

Normal مبعنى العادي، Normalization ا�شتق من الكلمة الإجنليزية   احلايل للتطبيع 

6
اأو املتعارف عليه.

فطبّعته  واجَلْعل،  الت�شيري  معنى  طيّاته  يف  يحمل  املعا�رش  التطبيع  م�شطلح  اأن  كما 

اأي جعلته طبيعياً، وهذا املعنى م�شتحدث ولكن جممع اللغة العربية يف القاهرة اأجاز هذا 

حممد مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، حتقيق علي �شريي )بريوت: دار الفكر للطباعة   
4

والن�رش والتوزيع، 1994(. 

اأخرجه اأبو داود يف �شننه: كتاب ال�شالة، باب التاأمني وراء الإمام، 310/1، ح 938، قال ال�شيخ الألباين: �شعيف.  
5

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً! )د.م: د.ن، د.ت(، �ش 1.   
6
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فهو  “الطبيعة”  هنا  وهو  الأجنا�ش،  اأ�شماء  من  ال�شتقاق  كرثة  على  قيا�شاً  ال�شتخدام، 

7
ي�شبه قولهم: التم�شري والتمدين والتجني�ش.

تعريف  ويكن  حادث  م�شطلح  التطبيع  ذكرنا  كما  ال�صطالح:  يف  التطبيع   .2

 
8
التطبيع: باأنه العودة بالأ�شياء اإىل طبيعتها و�شابق عهدها.

اأو  ر�شمي،  غري  اأو  ر�شميٍّ  اتفاٍق  “كلُّ  فيعني:  ال�صهيوين  العدو  مع  التطبيع  اأما 

9
تبادل جتاري، اأو ثقايف، اأو تعاون اقت�شادي، مع اإ�رشائيليني ر�شميني اأو غري ر�شميني”.

بني  العالقات  يف  النتقال  فيعني  ال�شهيوين  العدو  مع  احلايل  التطبيع  مفهوم  اأما 

التناق�ش  حالة  فيها  وتنتفي  طبيعية،  مرحلة  اإىل  العداء  مرحلة  من  املتنازعني  الطرفني 

امليادين  يف  والتعاون  اجلوار  وح�شن  املتبادلة  امل�شالح  اأ�شا�ش  على  وتقوم  احلرب،  اأو 

10
واملجالت كافة.

العربي  اجلانب  على  تغيري  اإحداث  هو  ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  وجوهر 

والإ�شالمي، على اأن يبداأ هذا التغيري بالت�شليم بوجود “اإ�رشائيل” كـ“دولة يهودية” يف 

ال�شيا�شية،  معتقداته  وتغيري  الع�شكرية  العربي  العامل  قدرات  تقييد  اإىل  ويتد  املنطقة، 

اإىل  و�شولً  واإقليمية،  اأمنية  مطالب  حتقيق  اإىل  اإ�شافة  عالقاته،  �شبكة  �شياغة  واإعادة 

 كالإقرار بوجوده واأحقيته يف الأر�ش، 
11

تغيري املواقف جتاه هذا الكيان ب�شورة جذرية،

والهوية اليهودية وغري ذلك.

لتحقيق  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  اأهداف  من  هدفاً  ذاته  يف  التطبيع  يبدو  ما  وبقدر 

اأدوات  مع  ويتكامل  العمل،  يف  اأدواتها  من  اأداة  يعّد  اأي�شاً  فاإنه  املنطقة  يف  العدو  اأهداف 

 فالتطبيع يفتح الباب على م�رشاعيه للعدو، 
12

العمل الأخرى من ع�شكرية وديبلوما�شية،

ويجعله يحقق اأهدافه من خالل فّك العزلة عنه وانخراطه يف املنطقة العربية والإ�شالمية 

اأ�شامة الأ�شقر، دليل مكافحة التطبيع الثقايف، موقع املركز الفل�شطيني ملكافحة التطبيع، 2018/4/20، انظر:   
7

 http://panc.ps/166063  

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً!، �ش 1.   
8

املرجع نف�شه.  
9

اأ�شامة الأ�شقر، دليل مكافحة التطبيع الثقايف، املركز الفل�شطيني ملكافحة التطبيع، 2018/4/20.  
10

املرجع نف�شه.  
11

املرجع نف�شه.  
12

http://panc.ps/166063
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الذي هو حمروٌم منها منذ زمن بعيد ب�شبب احتالله لفل�شطني بغري وجه حّق، وتع�شفه 

وا�شطهاده ل�شعبها، وم�شادرة حقوقه وممتلكاته وكيانه وهويته.

املطلب الثاين: الألفاظ ذات ال�صلة بالتطبيع:

لقوة  منها  ثالثة  الباحث  اختار  وقد  بالتطبيع،  ال�شلة  ذات  الألفاظ  من  العديد  هناك 

وبني  بينها  العالقة  وجه  َبنّيَ  ثم  والهدنة،  واملداهنة،  املوالة،  وهي:  بالتطبيع  �شلتها 

التطبيع.

اأولً: املوالة: 

1. تعريف املوالة يف اللغة وال�صطالح:

قول  ومنه  والدُُّنْو،  الُقْرب  وهو  الالم،  ب�شكون  الَويْل،  من  املوالة  اأ�شل  اللغة:  يف  اأ. 

 اأي مما يقاربك، وواىل بني �شيئني: تاَبَع بينهما بال 
13

النبي w للغالم: “ُكْل مما يليك”؛

تفرقة؛ ومنه املوالة يف اأعمال الو�شوء اأي املتابعة بينها بال تفرقة، فاأ�شل املوالة: القرب 

واملتابعة، واملوالة هي املحبة بغ�ّش النظر عن درجة هذا احلّب ومرتبته، فكل من اأحببته 

 والَويِلُّ واملَْوىَل 
14

واأعطيته ابتداًء من غري مكافاأة فقد اأوليته، وواليته اأي اأدنيته اإىل نف�شك،

ي�شتعمالن يف ذلك كلُّ واحٍد منهما يقال يف معنى الفاعل؛ اأي: املَُوايِل، ويف معنى املفعول؛ 

َويِلُّ اهللِ عّز وجّل ومل يرد َمْوَلُه، وقد يقال: اهللُ تعاىل َويِلُّ  اأي: املَُواىَل، يقال للموؤمن: هو 

واملعني،  النا�رش،  وهو  العدو،  �شّد  والَويلّ  املعاداة  �شّد  واملوالة   
15

وَمْوَلُهْم، املوؤمنني 

الن�شب، واملِعتق، واملعتَق، والَعبْد، وكل من  واحلليف، واملحب، وال�شديق، والقريب يف 

16
قام باأمر فهو َولِيُّه: كويل الأمر، وويل املراأة يف النكاح وويل اليتيم ونحوه.

والإعانة،  واحللف،  واملودة،  واملحبة،  الن�رشة،  وتعني  املعاداة  �شّد  املوالة  اإذاً 

وال�شداقة، وهذه املعاين هي الأقرب اإىل املعنى ال�شطالحي.

الأ�رشبة، كتاب  وم�شلم:  ح5377،   ،68/7 يليه،  مما  الأكل  باب  الأطعمة،  كتاب  �شحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   
13 

باب حديث الطعام وال�رشاب واأحكامهما، 1599/3، ح 2022.

عطار، الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق  العربية،  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح:  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�شماعيل   
14 

ط 4 )بريوت: دار العلم للماليني، 1990( ج 7، �ش 378.

اأبو القا�شم الراغب الأ�شفهاين، املفردات يف غريب القراآن، حتقيق �شفوان عدنان داوودي )بريوت: دار القلم،   
15

1992(، �ش 885.

حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، ط 8 )بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة، 1998(، �ش 1344.  
16
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ب. يف ال�صطالح: من خالل املعنى اللغوي تبني اأن املوالة تعني الن�رشة، واملحبة، 

والتقرب،  الدنو  وكذلك  وباطناً،  ظاهراً  املحبوبني  مع  والكون  والحرتام،  والإكرام، 

والولية �شّد العداوة، والويل عك�ش العدو، واملوؤمنون اأولياء الرحمن، والكافرون اأولياء 

اإِىَل  لَُماِت  الظُّ ِمَن  ُيْخِرُجُهْم  اآَمنُوا  الَِّذيَن  َويِلُّ  )اهللُ  الطاغوت وال�شيطان، ومنه قوله تعاىل: 

�ْشَحاُب 
َ
وٰلَئَِك اأ

ُ
لَُماِتۗ اأ اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر اإِىَل الظُّ ْولِيَاوؤُُهُم الطَّ

َ
النُّوِر ۖ َوالَِّذيَن َكَفُروا اأ

النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن( ]البقرة: 257[.

َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  تعاىل:  قال  والن�شارى،  اليهود  موالة  عن  النهي  ذلك  ومن 

ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ  
َ
ْولِيَاَءۘ  َبْع�ُشُهْم اأ

َ
َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

امِلنَِي( ]املائدة: 51[. اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

قال الطبي:

وال�شواب من القول يف ذلك عندنا اأن يقال:

اإن اهلل تعاىل ِذْكُره نَهَى املوؤمنني جميعاً اأن يتخذوا اليهود والن�شارى اأن�شاراً 

وحلفاَء على اأهل الإيان باهلل ور�شوله وغرَيهم، واأخب اأنه من اتخذهم ن�شرياً 

اهلل  على  التحزُّب  يف  منهم  فاإنه  واملوؤمنني،  ور�شوله  اهلل  دون  من  ووليّاً  وحليفاً 

 
17

وعلى ر�شوله واملوؤمنني، واأن اهلل ور�شوله منه بريئان.

وقال الطبي اأي�شاً:

يعني تعاىل ذكره بقوله: )َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم(، ومن يتولَّ اليهود 

على  ون�رَشهم  تولهم  من  فاإن  يقول:  منهم.  فاإنه  املوؤمنني،  دون  والن�شارى 

املوؤمنني، فهو من اأهل دينهم وملتهم، فاإنه ل يتوىل متوّل اأحداً اإل وهو به وبدينه 

و�َشِخطه،  خالفه  ما  عادى  فقد  دينَه،  ور�شي  ر�شيه  واإذا  را�ٍش.  عليه  هو  وما 

 
18

و�شار حُكمه ُحكَمه.

اتخاذ  عن  الآية  بهذه  املوؤمنني  تعاىل  اهلل  “نهى  الوجيز:  املحرر  عطية يف  وقال ابن 

 اليهود والن�شارى اأولياء يف الن�رشة واخللطة املوؤدية اإىل المتزاج واملعا�شدة، وحكم هذه

�شاكر  حممد  اأحمد  حتقيق  القراآن،  اآي  تف�صري  يف  البيان  جامع  الطربي:  تف�صري  الطبي،  جرير  بن  حممد   
17

)بريوت: موؤ�ش�شة الر�شالة، 2000(، ج 10، �ش 398.

املرجع نف�شه، �ش 400.  
18
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الآية باق، وكل من اأكرث خمالطة هذين ال�شنفني فله حظه من هذا املقت الذي ت�شمنه قوله 

 
19

تعاىل: َفاإِنَُّه ِمنُْهْم”.

بالنوايا  لهم،  الوّد  واإظهار  اإليهم  التقرب  تعني:  الكفار  موالة  اأن  يتبني  هنا  ومن 

20
والأقوال والأفعال.

ومن مظاهر موالة الكفار، ومنهم اليهود والن�شارى، اتباع اأهوائهم ومن ذلك قوله 

ُهَو  ُهَدى اهللِ  اإِنَّ  ُقْل   ۗ ِملَّتَُهْم  َتتَّبَِع  َحتَّٰى  النَّ�َشاَرٰى  َوَل  الْيَُهوُد  َعنَْك  َتْر�َشٰى  )َولَْن  تعاىل: 

ْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْمۙ  َما لََك ِمَن اهللِ ِمْن َويِلٍّ َوَل َن�ِشرٍي(
َ
الُْهَدٰىۗ  َولَئِِن اتَّبَْعَت اأ

]البقرة: 120[. 

ُتِطيُعوا  اإِْن  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ )َيا  قال تعاىل:  ياأمرون وي�شريون،  ومنه طاعتهم فيما 

وُكْم َبْعَد اإَِياِنُكْم َكاِفِريَن(] اآل عمران: 100[.  وُتوا الِْكتَاَب َيُردُّ
ُ
َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن اأ

ُد َقْوًما ُيوؤِْمنُوَن ِباهللِ َوالْيَْوِم  ومنه الركون اإليهم واإظهار الوّد لهم، قال تعاىل: )َل جَتِ

ْو َع�ِشرَيَتُهْم 
َ
ْو اإِْخَواَنُهْم اأ

َ
ْبنَاَءُهْم اأ

َ
ْو اأ

َ
اْلآِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَر�ُشولَُه َولَْو َكاُنوا اآَباَءُهْم اأ

تَِها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخلُُهْم  ِمنُْه ۖ    ِبُروٍح  يََّدُهْم 
َ
َواأ اْلإَِياَن  ُقلُوِبِهُم  يِف  َكتََب  وٰلَئَِك 

ُ
اأ  ۚ

َل اإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم 
َ
ۚ اأ وٰلَئَِك ِحْزُب اهللِ 

ُ
ْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها ۚ َر�ِشَي اهللُ َعنُْهْم َوَر�ُشوا َعنُْه ۚ اأ

َ
اْلأ

امْلُْفلُِحوَن(]املجادلة: 22[.

ويدخل يف جملة ما تقدم اإكرام الكفار، وتقريبهم وخ�شو�شاً من احلكام، وم�شاورتهم 

يف الأمور املهمة، واتخاذهم بطانة من دون املوؤمنني، ومعاونتهم على ظلمهم، ون�رشتهم، 

والرتهيب  الرتغيب  بو�شائل  الأمة  واأخذ  وتقاليدهم،  وعاداتهم  باأعمالهم  والت�شبه 

والإعالم للت�شبه بهم وتقليدهم يف �شوؤون احلياة.

تنظيماتهم  يف  والدخول  خمططاتهم،  وتنفيذ  معهم،  والتاآمر  معاونتهم  فيه  ويدخل 

واأحالفهم، والتج�ش�ش من اأجلهم، ونقل عورات امل�شلمني واأ�رشار الأمة اإليهم، والقتال يف 

21
�شفهم، وحت�شني اأفكارهم ومناهجهم وقيمهم وت�شوراتهم والدعوة اإليها.

اأبو حممد عبد احلق بن عطية، املحرر الوجيز: يف تف�صري الكتاب العزيز، حتقيق عبد ال�شالم عبد ال�شايف حممد   
19

)بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، ج 2، �ش 203.

اخلطاب(، بن  عمر  دار  )الإ�شكندرية:  نواق�صه   – حقيقته   – اأركانه  الإميان:  يا�شني،  نعيم  حممد   
20 

�ش 111-110.

املرجع نف�شه.  
21
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2. العالقة بني املوالة والتطبيع:

من خالل تعريف املوالة يف اللغة وال�شطالح ظهر لنا متام الظهور والو�شوح العالقة 

الظاهرة بني املوالة والتطبيع، فكما تقوم املوالة على املحبة، والن�رشة، والدنو،  القوية 

والتقرب من الأعداء وم�شاملتهم وموؤازرتهم، فاإن هذه املعاين بعينها موجودة يف التطبيع؛ 

ومعاونته،  ومنا�رشته،  وحمبته،  العدو،  من  الدنو  يعني  الذي  التطبيع،  �شلب  هي  بل 

ومظاهرته على امل�شلمني، و�شطب القيم واملبادئ والأفكار املتعلقة مبعاداته؛ بل وقلب هذه 

املبادئ والقيم واحلقائق، وحمل النا�ش للت�شديق بها، وكل ذلك ي�شّب يف �شالح اليهود، 

وي�شهل لهم تنفيذ خمططاتهم، بابتالع ما تبقى من اأر�ش فل�شطني، وال�شيطرة على املنطقة، 

بل على الأمة العربية والإ�شالمية باأ�رشها؛ لكن مع مالحظة اأن التطبيع اأعّم من املوالة، 

فاملوالة ممكن اأن تكون يف جوانب حمددة، اأما التطبيع فال حدود له.

ثانياً: املَُداَهَنة: 

1. تعريف املداهنة يف اللغة وال�صطالح: 

واملُداَهنَة  والأدمي،  بالُدهن  التََّطلِي  وهو  الدَّْهن  من  ماأخوذة  اللغة:  يف  املَُداهنة  اأ. 

 
22

والإدِّهان: امل�شانعة، واإظهار خالف ما ُت�ْشِمر.

 
23

واملُدِهن: هو الذي ظاهره خالف باطنه، ومنه املُناِفق الذي ُيلنَيِّ جانبه ليُْخِفي ُكفره.

 
24

وداهنت الرجل: اإذا واريته واأظهرت له خالف ما ُت�ْشِمُر له.

 
25

والإدهان: الغ�ش، والتليني واملُقاربة يف الكالم ملن ل ينبغي له التليني.

وا لَْو ُتْدِهُن َفيُْدِهنُوَن (]القلم: 9[. ومن ذلك قوله تعاىل: )َودُّ

�شون لك، اأو ت�شاِنُعُهم  �ش لهم فرُيَخِّ اأْي تلني لهم يا حممد w، فيلينون لك، اأو ُتِرخِّ

 
26

يف دينهم، فيُ�شانعونك يف دينك.

معاملتهم،  بح�شب  وعاملتهم  احلق،  وتركت   w حممد  يا  اإليهم  ركنت  لو  واملعنى: 

 
27

فيُمالِئونك ويعاملونك مبثلها.

حممد بن اأبي بكر الرازي، خمتار ال�صحاح، ترتيب حممود خاطر )بريوت: مكتبة لبنان، 1995(، �ش 218.   
22

املرجع نف�شه.  
23

اأحمد بن فار�ش، مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�شالم هارون )بريوت: دار الفكر، 1979(، ج 2، �ش 308.   
24

حممد بن منظور، ل�صان العرب، ج 2، �ش 1447.   
25

اأحمد بن فار�ش، مقايي�س اللغة، �ش 308.   
26

حممود بن عمر الزخم�رشي، الك�صاف عن حقائق التنزيل )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي(، ج 6، �ش 181.  
27
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ب. املُداهنة يف ال�صطالح: عرفها العلماء بعدة تعريفات متقاربة منها هذه الثالثة، 

وهي كما يلي: 

جانب  اأو  مرتكبه،  جلانب  حفظاً  تدفعه،  ومل  دفعه،  على  وتقدر  ُمنكراً  ترى  اأن  “هي   •
 
28

غريه؛ لقلة مبالٍة يف الدين”.

 
29

“هي بذل الدين ل�شالح الدنيا”.  •

َفتُوؤَالُِفُه، وُتوؤَاِكلُُه، وَتْر�َشى باأفعاله املُنَْكَرة، ول  اأن تلقى الفا�شق املُظِهر للف�شق  “هي   •
 
30

ُتنِْكُرَها ولو بالقلب؛ وهو اأ�شعُف الإيان”.

ُيالحظ من هذه التعريفات اأن املَُداَهنَة هي اإظهار خالف ما ُيبِطن الإن�شان، من خالل 

منفعة  حت�شيل  اأجل  من  َمَوِدِتهم؛  واإظهار  لهم،  والتُملُّق  والَظلََمة،  اق،  للُف�شَّ التَّ�َشنُِّع 

دنيوية ُمعينة، ك�شداقة، اأو مال، اأو نحو ذلك. 

2. العالقة بني املداهنة والتطبيع:

املداهنة تعني بذل الدين من اأجل الدنيا، من خالل م�شايرة الظامل يف ظلمه، وموافقة 

وهذه  املنكرة،  باأفعاله  وتر�شى  مودته،  وتظهر  وتوؤاكله،  فتوؤالفه  ف�شقه،  على  الفا�شق 

الظامل، واملوافقة على  ال�شهيوين  العدو  التطبيع من خالل م�شايرة  املعاين موجودة يف 

ظلمه واأفعاله املنكرة بحق الفل�شطينيني، واظهار مودته ون�رشته، وغري ذلك من املنكرات 

والأ�رشار التي ل ح�رش لها.

ثالثاً: الهدنة:

1. تعريف الهدنة يف اللغة وال�صطالح:

اأ. الهدنة يف اللغة: مبعنى ال�شكون بعد الهيجان، وهدن مبعنى �شكن، وهادنه مهادنة 

اأي �شاحله، وا�شم الهدنة يقال لل�شلح بعد القتال، واملوادعة بني امل�شلمني والكفار، وبني 

 
31

كل متحاِرَبنْي.

علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، حتقيق ن�رش الدين تون�شي )القاهرة: �رشكة القد�ش للت�شدير، 2007(،   
28

�ش 326.

حممد عبد الرحمن املباركفوري، حتفة الأحوذي: ب�رشح جامع الرتمذي )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج 6،   
29

�ش 113. 

اأحمد بن علي بن حجر، فتح الباري �رشح �صحيح البخاري )بريوت: دار املعرفة(، ج 10، �ش 528.  
30

حممد بن منظور، ل�صان العرب، ج 6، �ش 4638.   
31
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معنى  حول  تدور  متقاربة  بتعريفات  الفقهاء  عرفها  ال�صطالح:  يف  الهدنة  ب. 

املوادعة، واملعاهدة، وامل�شاملة، وامل�شاحلة، فهي:

عند احلنفية: ال�شلح على ترك القتال مدة، مبال اأو غري مال اإذا راأى الإمام م�شلحة 

32
يف ذلك.

حكم  حتت  فيها  هو  لي�ش  مدة  امل�شاملة  على  احلربي  مع  امل�شلم  عقد  املالكية:  وعند 

33
الإ�شالم.

وعند ال�صافعية: م�شاحلة اأهل احلرب على ترك القتال ملدة معينة، بعو�ش اأو غري 

34
عو�ش.

امل�شلمني مدة معلومة  القتال مع غري  اأو نائبه على ترك  وعند احلنابلة: عقد لإمام 

35
بقدر احلاجة.

2. �رشوط الهدنة:

ل بّد ل�شحة عقد الهدنة من توفر ال�رشوط الآتية:

36
اأن يعقدها الإمام اأو نائبه دون غريهما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. اأ. 

اأن تكون مل�شلحة امل�شلمني، كالعجز عن القتال مثالً، ول بّد فيها من حتقيق امل�شلحة  ب. 

للم�شلمني، والأغرا�ش املق�شودة �رشعاً، واإذا مل تتحقق كل املنافع فال حاجة لعقدها 

 
37

بالتفاق.

عالء الدين حممد ال�شمرقندي، حتفة الفقهاء )بريوت: دار الكتب العلمية، 1984(، ج 3، �ش 297.  
32

حممد بن يو�شف العبدري، التاج والإكليل ملخت�رش خليل )بريوت: دار الفكر، 1978(، ج 3، �ش 386.  
33

حممد اخلطيب ال�رشبيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج 6،   
34

�ش 86.

من�شور بن اإدري�ش البهوتي، ك�صاف القناع عن منت الإقناع، حتقيق هالل هالل )بريوت: دار الفكر، 1982(،   
35

ج 3، �ش 111.

اإبراهيم بن علي ال�شريازي، املهذب يف فقه الإمام ال�صافعي، حتقيق حممد الزحيلي، ط 2 )بريوت: دار القلم،   
36

2001(، ج 3، �ش 322.

كمال الدين حممد بن الهمام، �رشح فتح القدير على الهداية �رشح بداية املهتدي )بريوت: دار الفكر(، ج 5،   
37

�ش 455.
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اأن تكون مدتها حمددة يحددها الإمام باجتهاده، فال تنعقد هدنة مطلقة لأن اإطالقها  ج. 

38
بال حتديد املدة يوؤدي اإىل ترك اجلهاد؛ وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

حمظورة  �رشوط  على  يعقدها  اأن  لالإمام  يجوز  فال  فا�شد،  �رشط  اأي  من  تخلو  اأن  د. 

�رشعاً ت�رش بامل�شلمني، كاأن ي�شرتط الكفار على امل�شلمني منع فّك الأ�رشى، اأو معاونة 

39
امل�رشكني على امل�شلمني، وغري ذلك من ال�رشوط الفا�شدة.

3. العالقة بني الهدنة والتطبيع:

يتفق ُكلٌّ من الهدنة والتطبيع باأنهما �شلٌح مع العدو، ولكن الهدنة حمددة ب�رشوط 

واأن  �رشعاً،  املق�شودة  الأغرا�ش  وحتقق  امل�شلمني،  مل�شلحة  تكون  اأن  اأهمها  من  معينة 

تكون مدتها حمددة، واأن تخلو من اأّي �رشط فا�شد ي�رّش بامل�شلمني؛ كالتعاون مع العدو 

وم�شاعدته ومنا�رشته �شّد امل�شلمني، اأما التطبيع فعالوة على اأنه ل يحقق اأّي م�شلحة 

واملدمرة؛  الفا�شدة  ال�رشوط  كل  طياته  يف  يحمل  فهو  احلقيقية،  امل�شلمني  م�شالح  من 

كالتعامل مع العدو ومنا�رشته وم�شاملته ومعاونته يف كل املجالت، والوقوف معه �شّد 

باأحقيته  له  والت�شليم  لفل�شطني،  احتالله  على  اإقراره  هي  الأكب  اجلرية  بل  امل�شلمني، 

بها، وكذلك الت�شليم بجرائمه، وبالتايل �شياع اأر�ش فل�شطني املباركة ومقد�شاتها وعلى 

راأ�شها امل�شجد الأق�شى املبارك، فيا لها من جرية.

املبحث الثاين: حكم التطبيع يف ال�شريعة والأدلة عليه:

َبنيَّ الباحث يف املبحث الأول حقيقة التطبيع، واأ�شبح معناه وا�شحاً جلياً، وات�شح لكل 

ذي لّب اأن التطبيع حمرٌم �رشفاً؛ بل هو جرية كبى؛ وهو من اأكب املنكرات واملوبقات، 

املظلومني واملقهورين وامل�شت�شعفني من  الأعداء ومنا�رشتهم على  ملا فيه من مظاهرة 

امل�شلمني، وقد تظافرت وتكاثرت الأدلة ال�رشعية من الكتاب وال�شنة واملعقول على حرمة 

التطبيع، وكذلك فتاوى العلماء بخ�شو�ش التطبيع، وقد اختار الباحث بع�شاً منها جتنباً 

لالإطالة، وذلك يف مطلبني، الأول يتناول الأدلة على حرمة التطبيع، والثاين يتناول فتاوى 

العلماء بحرمة التطبيع.

حممد بن عرفة الد�شوقي، حا�صية الد�صوقي على ال�رشح الكبري، حتقيق حممد علي�ش )بريوت: دار الفكر،   
38

2002(، ج 2، �ش 602.

حممد بن يو�شف العبدري، التاج والإكليل ملخت�رش خليل، �ش 386.  
39
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املطلب الأول: الأدلة على حرمة التطبيع:

اأولً: من القراآن:

ْولِيَاُء 
َ
ْولِيَاَءۘ  َبْع�ُشُهْم اأ

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

َ
1. قال تعاىل: )َيا اأ

امِلنَِي(]املائدة: 51[. َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ  اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

ل  مبعنى:  وليّاً،  والن�شارى  اليهود  من  اأحداً  منكم  اأحد  يتخذ  ل  الدللة:  وجه 

ت�شافوهم ول تعا�رشوهم م�شافاة الأحباب ومعا�رشتهم، َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم، 

الدين، فهو بدللة احلال  اأنه خمالف لهم يف  اأي: من جملتهم، وحكمه حكمهم واإن زعم 

اأكب  لالأعداء  وحماباة  وم�شافاة  موالة  يوجد  وهل  املوافقة،  كمال  على  لدللتها  منهم 

40
واأعظم من التطبيع.

َم  2. قال تعاىل: )َقاِتلُوا الَِّذيَن َل ُيوؤِْمنُوَن ِباهللِ َوَل ِبالْيَْوِم اْلآِخِر َوَل ُيَحرُِّموَن َما َحرَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم  وُتوا الِْكتَاَب َحتَّٰى ُيْعُطوا اجْلِ
ُ
قِّ ِمَن الَِّذيَن اأ اهللُ َوَر�ُشولُُه َوَل َيِدينُوَن ِديَن احْلَ

�َشاِغُروَن( ]التوبة: 29[. 

 
41

ُل هذه الآية. وجه الدللة: اأمرنا اهلل بقتال الكفار واأوجبه علينا، والتَّطبِيع ُيعطِّ

َجاِل َوالنِّ�َشاِء  َوامْلُ�ْشتَ�ْشَعِفنَي ِمَن الرِّ 3. قال تعاىل: )َوَما لَُكْم َل ُتَقاِتلُوَن يِف �َشبِيِل اهللِ 

ْهلَُها َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َولِيًّا 
َ
امِلِ اأ ْخِرْجنَا ِمْن َٰهِذِه الَْقْرَيِة الظَّ

َ
َوالِْولَْداِن الَِّذيَن َيُقولُوَن َربَّنَا اأ

َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدْنَك َن�ِشرًيا( ]الن�شاء: 75[. 

وجه الدللة: اإذا كان اهلل قد اأوجَب القتاَل لإنقاذ امل�شت�شعفني فكيف ن�شالُِح اليهود 

ا يت�شمنه التَّطبِيع.  وهذا ممَّ
42

نَهم من امل�شت�شعفني من امل�شلمني يف فل�شطني، ِكّ �شلحاً ُيَ

ِدَياِرُكْم  ِمْن  ْخَرُجوُكْم 
َ
َواأ الدِّيِن  يِف  َقاَتلُوُكْم  الَِّذيَن  َعِن  اهللُ  َينَْهاُكُم  ا  َ )اإِنَّ 4. قال تعاىل: 

امِلُوَن( ]املمتحنة: 9[. وٰلَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
ْن َتَولَّْوُهْم ۚ َوَمْن َيتََولَُّهْم َفاأ

َ
َوَظاَهُروا َعلَٰى اإِْخَراِجُكْم اأ

حممد بن حممد القا�شمي، تف�صري القا�صمي امل�صمى حما�صن التاأويل، حتقيق با�شل عيون ال�شود )بريوت:   
40

دار الكتب العلمية، 1998(، ج 4، �ش 162.

اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق ه�شام �شمري البخاري )الريا�ش: دار الكتب، 2003(،   
41

ج 8، �ش 109.

حممد بن جرير الطبي، تف�صري الطربي: جامع البيان يف تف�صري اآي القراآن، ج 8، �ش 543.  
42
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وجه الدللة: والتَّطبِيع مع اليهود يعني وقف قتالهم، وهم يقاتلوننا يف الدين، وقد 

اأخرجوا ماليني امل�شلمني من اأر�شهم فل�شطني، وما زالوا يخرجون �شعب فل�شطني من 

43
ديارهم، وينعون عودتهم.

َة الُْكْفِر  ئِمَّ
َ
اَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا يِف ِدينُِكْم َفَقاِتلُوا اأ ْيَ

َ
5. قال تعاىل: )َواإِْن َنَكثُوا اأ

ْيَاَن لَُهْم لََعلَُّهْم َينْتَُهوَن(]التوبة: 12[. 
َ
ۙ اإِنَُّهْم َل اأ

وجه الدللة: اأمر اهلل تعاىل مبقاتلة الناق�ش والطاعن يف الدين، فكيف نعقُد معهم ما 

ي�شمونه �شلحاً؛ يف الوقت الذي يحرم عقده كما يف الآيات ال�شابقة.

ثانياً: الأدلة من ال�صنة النبوية:

مل يثبت اأنَّ الر�شول w اأو اخللفاء الرا�شدين V �شاحلوا كفاراً �شيطروا على اأر�ش 

التي �شيطر عليها  الأر�ش  امل�شلمون جزءاً من هذه  ياأخذ  اأن  اإ�شالمية ف�شاحلوهم على 

الكفار ليقيموا عليها حكماً علمانياً اأو دينياً يهودياً؟

من  والن�شارى  اليهود  باإخراج  تاأمر  التي  ال�شحيحة  الأحاديث  ي�شاد  والتطبيع 

العرب.  جزيرة  اإىل  والن�شارى  اليهود  اأدخلوا  اليوم  املزعوم  وبال�شلح  العرب،  جزيرة 

وقد جاءت عدة اأحاديث، تدلُّ على هذا املعنى ومنها:

عن عمر بن اخلطاب T قال: قال ر�شول اهلل w: “لأخرجنَّ اليهود والن�شارى من   .1
44

جزيرة العرب، حتى ل اأدُع اإل ُم�شلماً”.

اأهل  “اأخرجوا يهوَد   :w النبيُّ  اآخُر ما تكلَّم به  T قال:  اح  اأبي عبيدة بن اجلرَّ عن   .2

احلجاز، واأهل جنران من جزيرة العرب، واعلموا اأنَّ �رشاَر النَّا�ِش الذين اتخذوا قبوَر 

45
اأنبيائهم م�شاجَد”.

واملراد بجزيرة العرب يف هذه الأحاديث: اجلزيرة العربية كلها، التي يحيط بها البحر 

46
الأحمر واخلليج العربي واملحيط الهندي، وتنتهي �شمالً اإىل اأطراف ال�شام والعراق.

اأبو عبد اهلل القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج 18، �ش 60.  
43

اأخرجه م�شلم يف �شحيحه: كتاب اجلهاد وال�شري، باب اإخراج اليهود من جزيرة العرب، 1388/3، ح 1767.  
44

اأخرجه اأحمد يف امل�شند: 195/1، ح 1694، قال �شعيب الأرنوؤوط: اإ�شناده �شحيح.  
45

اأبو زكريا النووي، �صحيح م�صلم ب�رشح النووي، ط 2 )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، 1972(، ج 11،  
46 

�ش 93.
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وهذه التفاقيات التطبيعية مع العدو املحارب املحتل لأر�ش امل�شلمني باطلٌة للحديث:   .3

 فهذا ال�شلح املزعوم املذموم لي�ش عليه 
47

“من عمل عمالً لي�ش عليه اأمرنا فهو رّد”،
اأمُر الر�شول w بل هو م�شاٌد له.

يف  جاء  وقد  لالإ�شالم،  امل�شادة  الباطلة  ال�رشوط  من  فيه  ملا  باطل  �شلٌح  والتطبيع   .4

 فالتطبيع 
48

“كل �رشط لي�ش يف كتاب اهلل فهو باطل واإن كان مائة �رشط”، احلديث: 

فيه من ال�رشوط الباطلة ما فيه، من اعرتاف بكيان يهود، ون�رشتهم، واإلغاء اجلهاد 

�شدهم، ونحوه. 

ثالثاً: الأدلَّة العقلية على حرمة التَّطِبيع:

بها  و�رشب  نبذها  ودينهم  غريهم،  مع  واملواثيق  باملعاهدات  اليهود  يوؤمن  ل   .1

َوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنبََذُه َفِريٌق ِمنُْهْمۚ  
َ
 عر�ش احلائط، وقد اأخب اهلل عنهم بذلك، قال تعاىل: )اأ

100[، وقال �شبحانه:)َفبَِما َنْق�ِشِهْم ِميثَاَقُهْم لََعنَّاُهْم  ]البقرة:  ْكرَثُُهْم َل ُيوؤِْمنُوَن( 
َ
اأ َبْل 

ُروا ِبِهۚ  َوَل  ا ُذكِّ ا مِمَّ ُفوَن الَْكلَِم َعْن َمَوا�ِشِعِهۙ  َوَن�ُشوا َحظًّ َوَجَعلْنَا ُقلُوَبُهْم َقا�ِشيًَة ۖ  ُيَحرِّ

لُِع َعلَٰى َخائِنٍَة ِمنُْهْم اإِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم ۖ  َفاْعُف َعنُْهْم َوا�ْشَفْحۚ  اإِنَّ اهللَ ُيِحبُّ امْلُْح�ِشننَِي( َتَزاُل َتطَّ

]املائدة: 13[.

اأن نقيم معهم �شلحاً جمانياً من خالل  التحذيرات من اهلل عز وجل  فكيف بعد هذه 

التطبيع امل�شوؤوم. 

ما  واأنَّ  املطالبة،  اأو  وال�شتنكار  ال�شجب  ملنطِق  ي�شتجيبون  ل  اأنَّهم  اليهود  اأثبت   .2

“�شالٍم”  باإقامة عالقاِت  بالقوة، ل  اإّل  منه  �شيئاً  يُردوا  اأن  الأمة ل يكن  اغت�شبوه من 

وتطبيٍع معهم، وتاريخهم كله قدياً وحالياً ينطق بهذه احلقيقة الثابتة، والقراآن الكرمي 

ْن  ِه اإِلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن اإِ ْهِل الِْكتَاِب َمْن اإِْن َتاأَْمنُْه ِبِقنَْطاٍر ُيوؤَدِّ
َ
ُي�شري اإليها بقوله تعاىل: )َوِمْن اأ

يِّنَي  مِّ
ُ
نَُّهْم َقالُوا لَيْ�َش َعلَيْنَا يِف اْلأ

َ
ِه اإِلَيَْك اإِلَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه َقائًِما ۗ َٰذلَِك ِباأ َتاأَْمنُْه ِبِدينَاٍر َل ُيوؤَدِّ

�َشبِيٌل َوَيُقولُوَن َعلَى اهللِ الَْكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن( ]اآل عمران: 75[. فكيف للعرب امل�شلمني 

اأخرجه البخاري يف �شحيحه: كتاب ال�شلح، باب اإذا ا�شطلحوا على جور فال�شلح مردود، 184/3، ح 2697،   
47

وم�شلم: كتاب الأق�شية، باب نق�ش الأحكام الباطلة، 1343/3، ح 1718.

 ،456 ح   ،98/1 امل�شجد،  يف  املنب  على  وال�رشاء  البيع  ذكر  باب  ال�شالة،  كتاب  �شحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   
48

وم�شلم: كتاب العتق، باب اإنا الولء ملن اأعتق، 214/4، ح 3852. 
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اأن يقيموا مع اليهود تطبيعاً وهم بهذه ال�شفات املقيتة، فالأ�شل اأن ناأخذ منهم ما اأخذوه 

بالقوة والقتال، ل اأن نكافئهم على ظلمهم وبغيهم بالتطبيع معهم.

ول  عدة،  وبلدان  اأطراف  من  ُجلِبوا  قد  ودخالء،  غرباء  فل�شطني  يف  اليهود  اإنَّ   .3

الأنبياء  من  باأحد  لهم  عالقة  ول  فل�شطني،  باأر�ش  واأجدادهم  لآبائهم  ول  لهم  عالقة 

عليهم ال�شالم، ومعلوم اأنَّ حكم اأر�ش فل�شطني ينطبق على حكم الأر�ش املفتوحة عنوًة 

اأنها  على  الإ�شالمية  الأمة  علماء  من  ال�شلف  اتفق  وقد  امل�شلمني،  اأرا�شي  من  �شلحاً  اأو 

تعّد داخلة يف دار الإ�شالم، وبالتايل ل يجب التنازل عنها، بل يجب الدفاع عنها والقتال 

49
دونها.

وهكذا فالن�شو�ش القراآنية والأحاديث النبوية والأدلة العقلية متوافرة ومت�شافرة 

وتدل مبجموعها على عدم جواز اإقرار الظامل على ظلمه، وهذا يف احلقيقة موقف النقل 

اأنهم  طاملا  اليهود،  مع  التطبيع  حترمي  يف  عاقل  ي�شّك  ل  الأدلة  هذه  خالل  ومن  والعقل، 

م�شتمرون يف ظلمهم لل�شعب الفل�شطيني باغت�شاب اأر�شه—بل اأر�ش فل�شطني العربية 

والإ�شالمية—وت�رشيده منها.

املطلب الثاين: فتاوى العلماء بحرمة التطبيع:

يف هذا املطلب تناول الباحث طائفة من فتاوى العلماء بحكم التطبيع وبيان حرمته؛ 

فلقد �شدرت فتاوى عديدة من كبار العلماء امل�شلمني يبيّنون فيها احلكم ال�رشعي فيمن 

الإ�شالم،  نواق�ش  من  ناق�شاً  فعله  عّدوا  وقد  وي�شاعدهم،  ويواليهم  الكافرين  يظاهر 

وحكموا بكفره وردته، ما دام عمله فيه منا�رشة ومعاونة للكفار يف حتقيق اأهدافهم، واأنَّ 

50
حكمه القتل كفراً لتوليه الكفار، واإليك هذه الفتاوى:

الذي  1. فتوى لعلماء وق�شاة وخطباء فل�شطني �شادرة عن موؤمتر علماء فل�شطني 

الأرا�شي  بيع  حرمة  على  ن�شت  1935م،  �شنة  املوافق  1355هـ  �شنة  القد�ش  يف  انعقد 

من  واأن  فل�شطني،  اأر�ش  تهويد  يف  ال�شهيونية  املقا�شد  يحقق  لأنه  لليهود،  الفل�شطينية 

باع الأر�ش عاملاً بنتيجة ذلك را�شياً بها، فهذا ي�شتلزم الكفر والردة، واأ�شاروا اإىل فتاوى 

�شالح الرقب، حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على امل�شلمني، املوقع الر�شمي   
49

لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29، انظر:

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=143  

املرجع نف�شه.  
50

http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&id=143
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علماء امل�شلمني يف العراق، وم�رش، والهند، واملغرب، و�شورية، والأقطار الأخرى باأنها 

اأي�شاً حتّرم بيع الأر�ش يف فل�شطني لليهود، ثم ذكروا الأدلة يف ذلك.

اليهود والعرتاف بدولتهم ال�شلح و“ال�شالم” مع  اإقامة  الأزهر يف   2. فتوى علماء 

�شنة 1956:

على  للغا�شب  اإقرار  من  فيه  ملا  �رشعاً  يجوز  ل  اإ�رشائيل  مع  ال�شلح  اإن 

على  بالبقاء  باأحقيته  والعرتاف  ومتكينه،  اغت�شبه  ما  غ�شب  يف  ال�شتمرار 

عدوانه، فال يجوز للم�شلمني اأن ي�شاحلوا هوؤلء اليهود الذين اغت�شبوا اأر�ش 

اأن  امل�شلمني  على  يجب  بل  اأموالهم،  وعلى  اأهلها  على  فيها  واعتدوا  فل�شطني 

يتعاونوا جميعاً على اختالف األ�شنتهم واألوانهم واأجنا�شهم لرّد هذه البالد اإىل 

اإىل  اأو دعا  امل�شلمني عن اجلهاد  اأو خذل  اأو فرط فيه،  اأهلها، ومن ق�رّش يف ذلك 

ما من �شاأنه تفريق الكلمة وت�شتيت ال�شمل والتمكني لدول ال�شتعمار من تنفيذ 

مفارق  الإ�شالم:  حكم  يف  فهو  فل�شطني  و�شّد  والإ�شالم  العرب  �شّد  خمططهم 

جماعة امل�شلمني، ومقرتف اأعظم الآثام.

3. وفتوى علماء املوؤمتر الدويل الإ�شالمي املنعقد يف باك�شتان �شنة 1388هـ/1968م.

4. فتوى جلنة الفتوى يف الأزهر ال�شادرة �شنة 1375هـ بتحري التَّطبِيع مع اليهود.

5. اأ�شدر جمموعة من العلماء �شنة 1409هـ/1989م، بلغ عددهم 63 عاملاً من 18 دولة 

فتوى بتحرمي التنازل عن اأي جزء من فل�شطني.

6. جاء يف مو�شوعة املفاهيم ملجمع البحوث التابع لالأزهر ال�رشيف:

الذي يدلُّ اليهود على عورات امل�شلمني، ويت�شبب يف قتل الأبطال على اأيدي 

اليهود يعّد حمارباً، ي�شتوجب قتله؛ لأّنه ت�شبب يف قتل امل�شلمني، و�شبب ال�شبب 

اأي�شاً، على اأن  ياأخذ حكم ال�شبب، ومن اأعان على القتل ومل يبا�رشه كان قاتالً 

 ،w هذا الأمر الذي قام به من التعاون مع الأعداء يعّد خيانة هلل وخيانة لر�شوله

وخيانة لهذا الدين، وخيانة للم�شلمني... .

7. فتوى ال�شيخ العالمة املحقق اأحمد �شاكر: 

اأما التعاون مع الإجنليز باأي نوع من اأنواع التعاون، قّل اأو كرث، فهو الرّدة 

تاأول، ول ينجي  اعتذار، ول ينفع معه  ال�رّشاح، ل يقبل فيه  اجلاحمة، والكفر 

�شواء  النفاق،  هي  جماملة  ول  خرقاء،  �شيا�شة  ول  حمقاء،  ع�شبية  حكمه  من 
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اإل من  اأو زعماء. كلهم يف الكفر والردة �شواء،  اأو حكومات  اأفراد  اأكان ذلك من 

جهل واأخطاأ، ثم ا�شتدرك اأمره فتاب واأخذ �شبيل املوؤمنني، فاأولئك ع�شى اهلل اأن 

يتوب عليهم، اإن اأخل�شوا من قلوبهم هلل ل لل�شيا�شة ول للنا�ش...... ول يجوز 

اأنواع  من  نوع  باأي  اليهود  مع  يتعاون  اأن  الأر�ش  بقاع  من  بقعة  اأي  يف  مل�شلم 

التعاون مع الإجنليز الردة واخلروج  التعاون معهم حكمه حكم  التعاون، واإن 

من الإ�شالم جملة، اأياً كان لون املتعاون معهم اأو نوعه اأو جن�شه. وما كنت يوماً 

بالأحمق ول بالغّر... ولكني اأراين اأب�رش امل�شلمني مبواقع اأقدامهم، ومبا اأمرهم 

اأنف�شهم  اإذا اأعطوا مقاد  اأعّد لهم من ذّل يف الدنيا وعذاب يف الآخرة  اهلل به، ومبا 

وعقولهم لأعداء اهلل، واأريد اأن اأعرفهم حكم اهلل يف هذا التعاون مع اأعدائهم، الذين 

ا�شتذلوا وحاربوهم يف دينهم ويف بالدهم، واأريد اأن اأعرفهم عواقب هذه الردة 

التي يتمرغ يف حماأتها كل من اأ�رش على التعاون مع الأعداء.

8. فتوى ال�شيخ �شليمان العلوان، حتت ف�شل: الناق�ش الثامن من نواق�ش الإ�شالم؛ 

على  ومعاونتهم  امل�رشكني  “ومظاهرة  امل�شلمني:  على  ومعاونتهم  امل�رشكني  مظاهرة 

امل�شلمني فتنة عظيمة قد عمَّت فاأعَمت، ورزيِّة رمت فاأ�شمَّت، وفتنة دعت القلوب فاأجابها 

كل قلب مفتون بحب امل�رشكني، ول �شيّما يف هذا الزمن، الذي كرث فيه اجلهل، وقلَّ فيه 

ال�شنن  اأعالم  وانطم�شت  وا�شتحكم،  الهوى  وغلب  الفنت،  اأ�شباب  فيه  وتوفَّرت  العلم، 

والآثار”.

9. فتوى ال�شيخ الأ�شتاذ الدكتور يو�شف القر�شاوي: 

هوؤلء  والعدوان.  الإثم  على  اأمتهم  اأعداء  يعاونون  الذين  اخلونة،  هوؤلء 

 حكمهم حكم اليهود املحتلني، لأن ولءهم لهم، وعونهم لهم، واهلل تعاىل يقول:

امِلنَِي( ]املائدة: 51[.  )َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم ۗ اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ
عدو  اليهودي  فاإن  املعتدين،  الغزاة  اليهود  من  �رشاً  هوؤلء  اأرى  اأين  احلق  بل 

وا�شح معروف، وهذا عدو من جلدتنا، ويتكلم بل�شاننا، فهو من املنافقني الذين 

َد لَُهْم َن�ِشرياً( �ْشَفِل ِمَن النَّاِر َولَْن جَتِ
َ
 قال اهلل عنهم: )اإِنَّ املُنَاِفِقنَي يِف الدَّْرِك اْلأ

]الن�شاء: 145[. فاملنافق �رش من الكافر.

ولالأرا�شي  للدين،  واإ�شاعة  �شاأنهم،  وعلّو  للكفار  ال�شت�شالم  يعني  والتَّطبِيع 

الإ�شالمية، واإذا عرفنا ذلك فاإنَّ التَّطبِيع مع اليهود حمرٌم �رشعاً، ول يجوز لأحد كائناً 

من كان اأن يعقده بتلك ال�شورة، واإذا وقع كذلك فاإنَّه يقُع �شلحاً باطالً. وهو يت�شمن عدََّة 

منكراٍت حُمرمٍة، بل من هو كبائر الذنوب، وبع�شها قد ي�شل للكفر، والعياذ باهلل تعاىل.
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10. اأ�شدر جمموعة كبرية جداً من علماء اليمن فتوى يف حترمي التَّطبِيع مع اليهود.

يف  امل�شاركة  بحرمة  اأفتوا  1412هـ؛  �شنة  املنعقد  فل�شطني  علماء  موؤمتر  فتوى   .11

موؤمتر مدريد، واأفتوا اأي�شاً بحرمة التَّطبِيع مع اليهود ثم ذكروا الأدلة ال�رشعية يف ذلك.

فتوى   2007/1/25 يف  فل�شطني  علماء  رابطة  خالل  من  فل�شطني  علماء  اأ�شدر   .12

بتحرمي التنازل عن حّق عودة ال�شعب الفل�شطيني اإىل اأر�شه فل�شطني: معلِّلني ذلك باأنه 

يعني التنازل عن ملكية امل�شلمني لالأر�ش وتبعيَّتها للوقف الإ�شالمي، وقالوا:

يجوز،  ل  امل�شلمني  لغري  ال�شام  بالد  يف  املقد�شة  الأرا�شي  بيع  كان  فاإذا 

اأنحاء  جميع  يف  امل�شلمني  علماء  اأفتى  اأن  �شبق  وقد  احلكيم،  ال�شارع  ويحرِّمه 

املعمورة بتجرمي من فعله وكفَّروا من اعتقد ِحلّه؛ فكيف مبن تنازل عن الأر�ش 

عب التنازل عن حق عودة �شعبنا الفل�شطيني امل�شلم اإىل اأر�شه املقدَّ�شة؟ فال يحق 

لأحد مهما كان موقعه اأن يتنازل اأو يبيع �شيئاً منها، واإن فعله فهو مردود عليه.

وخل�شوا يف نهاية الفتوى اإىل عدَّة نقاط:

ال�شام على  املوؤمنني لأر�ش  اأمري  يلغي وقف  العودة  املتنازل عن حّق  اإن  اأولً: 

ذراري امل�شلمني.

من  امل�شلمني  اإخراج  على  وُمظاِهر  عامٌل  العودة  حّق  عن  املتنازل  اإن  ثانياً: 

وُمقر  غريه،  اإىل  الإ�شالمي  الوقف  ملكية  من  فل�شطني  وخروج  ديارهم، 

بحق ملكية اليهود لها.

اإنه ظامل ومانع مل�شاجد اهلل، وعلى راأ�شها الأق�شى قبلة امل�شلمني الأوىل،  ثالثاً: 

ْن َمنََع  ْظلَُم مِمَّ
َ
اأن يذكر فيها ا�شمه و�شاٍع يف خرابها. قال اهلل تعاىل: )َوَمْن اأ

ْن ُيْذَكَر ِفيَها ا�ْشُمُه َو�َشَعٰى يِف َخَراِبَهاۚ ( ]البقرة: 114[.
َ
َم�َشاِجَد اهللِ اأ

اإنه متخذ اليهود اأولياء؛ لأن عمله يعّد م�شاعدة ون�رشاً لهم على امل�شلمني:  رابعاً: 

ْولِيَاءَ ۘ 
َ
اأ َوالنَّ�َشاَرٰى  الْيَُهوَد  َتتَِّخُذوا  َل  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 

َ
اأ )َيا  تعاىل:  قال 

ْولِيَاُء َبْع�ٍشۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْمۗ  اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم 
َ
َبْع�ُشُهْم اأ

امِلنَِي(]املائدة: 51[. الظَّ

اإنه موؤٍذ وخائن هلل ولر�شوله وللموؤمنني. خام�شاً: 

اإنه كافر ومرتد عن دين اهلل، وبذلك ي�شبح اأحد الثالثة الذين يحل دمهم. �شاد�شاً: 
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واختتموا فتواهم بقولهم: 

اأن  نوؤكد على  املوؤمتر  فل�شطني ومن خالل هذا  رابطة علماء  فاإننا يف  وعليه 

حق امل�شلمني يف فل�شطني التاريخية كاملة حق مقد�ش ثابت ل يلك اأحد التنازل 

عنه، ول ُت�شقطه معاهدة، ول وثيقة، ول وعد، ول يجوز ال�شلح عليه، ول على 

اأي جزء منه. واإن حق العودة اإىل فل�شطني مقد�ش، ل ينبغي لفل�شطيني اأن يهاجر 

من بالده خمتاراً بدون حق ول وجه �رشعي، اأو اأن يتنازل عن هذا احلق، واأن 

51
ير�شى بتعوي�ش اأو توطني يف مكان اآخر، ومن اعتقد ِحل ذلك فهو كافر مرتد.

الق�شية على  واأخطاره  التطبيع  اأ�شرار  الثالث:   املبحث 

وال�شعوب الدول  وعلى  الفل�شطينية،         

      العربية والإ�شالمية:

بو�شوح  تبنّي  ال�رشيعة  يف  وحكمه  التطبيع  حلقيقة  الباحث  ا�شتعرا�ش  خالل  من 

مدى �رشر التطبيع وخطورته العظمى، �شواء على الق�شية الفل�شطينية، اأم على الدول 

وال�شعوب العربية والإ�شالمية، وقد تزاحمت اآثار التطبيع من كرثتها وعظم اأمرها، لذا 

ذكر الباحث اأهم هذه املخاطر والأ�رشار، وذلك يف مطلبني على النحو الآتي:

املطلب الأول: اأ�رشار التطبيع واأخطاره على الق�صية الفل�صطينية:

يف هذا املطلب �رشد الباحث عدة اأ�رشار وخماطر للتطبيع على الق�شية الفل�شطينية يف 

عدة نقاط وهي:

الإ�شالمية،  فل�شطني  اأر�ش  حترير  تعطيل  وبالتايل  اجلهاد  وقف  اإىل  يوؤدي  التطبيع   .1

وهذا اأهم مقت�شيات التطبيع، ويف ذلك خمالفة لأوامر اهلل ور�شوله القا�شية باجلهاد 

فل�شطني  راأ�شها  وعلى  الأعداء  دن�ش  من  الإ�شالمية  واملقد�شات  الأرا�شي  وحترير 

املباركة.

�شالح الرقب، حكم التَّطبِيع مع العدو اليهودي املحتل لفل�شطني وبيان خماطره على امل�شلمني، املوقع الر�شمي   
51

لالأ�شتاذ الدكتور �شالح ح�شني الرقب، 2020/8/29.
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التطبيع يوؤدي اإىل ت�شويه �شورة اجلهاد واملجاهدين يف فل�شطني ونعتهم بـ“الإرهاب”   .2

والتطرف، وهذا �شيوؤدي اإىل وقف الدعم وامل�شاندة العربية والإ�شالمية الواجبة لهم، 

خذلنهم  اإىل  �شيوؤدي  مما  واآلته،  ال�شهيوين  العدو  مواجهة  يف  مبفردهم  وتركهم 

وهزيتهم.

على  ال�رشعية  واإ�شفاء  “اإ�رشائيل”  ال�شهيوين  الكيان  وجود  ب�رشعية  الت�شليم   .3

اغت�شابه لأر�ش فل�شطني املباركة.

منها  ُهّجروا  التي  ديارهم  اإىل  املقد�شة  عودتهم  من  الفل�شطينيني  الالجئني  حرمان   .4

ق�رشاً بفعل الإجرام ال�شهيوين.

الأق�شى  امل�شجد  راأ�شها  وعلى  فل�شطني  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات  �شياع   .5

املبارك، عب العرتاف للعدو ب�شيادته وملكيته لأر�ش فل�شطني املباركة ومقد�شاتها.

اإقامة املزيد من امل�شتوطنات التي �شتلتهم ما تبقى من اأر�ش فل�شطني التاريخية على   .6
م�شمع ومراأى؛ بل ومباركة من بع�ش الدول العربية والإ�شالمية.

جلب املزيد من ال�شهاينة املهاجرين لأر�ش فل�شطني املباركة، لأن التطبيع �شيمنحهم   .7
اأر�شهم وهم  الأر�ش  اأن  “املطبعني”  الكامل، وُي�شلِّم لهم اجلريان والأحباب  الأمان 

اأحق ال�شعوب بها.

وقف كافة اأ�شكال الدعم �شواء املادي اأم املعنوي عن الفل�شطينيني، حتت حجة التطبيع   .8
وبالتايل  �شموده،  مقومات  وهدم  الفل�شطيني،  �شعف  اإىل  �شيوؤدي  مما  العدو،  مع 

طرده من اأر�شه.

ال�شفارات  خالل  من  وق�شيتهم  الفل�شطينيني  على  والتاآمر  التج�ش�ش  نطاق  تو�شيع   .9
وتنفيذ  للتج�ش�ش  اأوكاراً  وت�شبح  املطبّعة،  البلدان  يف  �شتفتح  التي  ال�شهيونية 

واجلوانب  اجلهات  من  حما�رشاً  الفل�شطيني  ي�شبح  وبالتايل  ال�شهاينة،  خمططات 

كافة.

حتويل الفل�شطيني من �شاحب حّق واأر�ش، ومقاتل جماهد، اإىل مت�شّول مغت�شب،   .10
“اإرهابي متطرف”، مت�شلط على امل�شاكني الآمنني من بني �شهيون.

اإحياء حلم اإقامة “دولة اإ�رشائيل” الكبى من خالل ما �شيمنحه التطبيع لل�شهاينة   .11
من امتيازات يف جميع املجالت.
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وديارهم  واأر�شهم  الفل�شطينيني  و�شياع  برّمتها،  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية   .12
ويحولها؛  والقلوب  العقول  �شيلّوث  الذي  الكارثي  التطبيع  هذا  خالل  من  بالكلية 

بحيث ي�شبح العدو ال�شهيوين �شديقاً حميماً، ول حول ول قوة اإل باهلل.

الفل�شطيني  ال�شعب  على  واأ�رشاره  التطبيع  خماطر  بع�ش  بذكر  الباحث  اكتفى 

لكتب  بل  عدة،  لأبحاث  حاجة  يف  لكان  الأ�رشار  �رشد  يف  تو�ّشع  ولو  العادلة،  وق�شيته 

وجملدات.

 املطلب الثاين: اأ�رشار التطبيع واأخطاره على الدول العربية والإ�صالمية

     و�صعوبها:

�شار الباحث يف هذا املطلب على النهج نف�شه يف املطلب ال�شابق، حيث �رشد عدة اأ�رشار 

واأخطار للتطبيع يف �شيغة نقاط، وذلك فراراً من الإطالة، ورغبًة يف تغطية املو�شوع من 

غالب النواحي بقدر امل�شتطاع، واإليك الأ�رشار واملخاطر:

 وقد نهى اهلل عز وجل 
52

التطبيع يوؤدي اإىل اتخاذ اليهود والن�شارى اأعواناً واأن�شاراً،  .1

ْولِيَاُء 
َ
ْولِيَاَء ۘ َبْع�ُشُهْم اأ

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرٰى اأ

َ
عن ذلك فقال: )َيا اأ

امِلنَِي( ]املائدة: 51[، اإِنَّ اهلل َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ  ۗ َفاإِنَُّه ِمنُْهْم   َبْع�شٍۚ  َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم 

الدنيا  يف  املبني  اخل�رشان  اإىل  ويوؤدي  وتعاىل  �شبحانه  الرّب  غ�شب  يجلب  وبالتايل 

والأخرة.

)َوَل  فقال:  ذلك  عن  وجل  عز  اهلل  نهى  وقد   
53

الغا�شبني، املحتلني  للظاملني  الركون   .2

ْولِيَاَء ُثمَّ َل ُتنْ�رَشُوَن(
َ
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن اأ َتْرَكنُوا اإِىَل الَِّذيَن َظلَُموا َفتََم�شَّ

]هود: 113[.

اليهود،  جتاه  والإ�شالمية  العربية  للنظرة  جذرية  قلب  عملية  اإىل  يوؤدي  التطبيع   .3

بحيث ين�شاأ عربي م�شلم جديد مبفاهيم جديدة، تتوافق مع اآراء اليهود وتوجهاتهم 

ومزاعمهم بالأحقية بفل�شطني واأر�شها.

يوؤدي اإىل تغييب وعي ال�شعوب وتلويثه، وحتريف التاريخ والهوية والأ�شول.  .4

دار طيبة،  الرزاق عفيفي، ط 8 )الريا�ش:  الإ�صالم، تقدمي عبد  الولء والرباء يف  القحطاين،  حممد بن �شعيد   
52

1993(، �ش 233. )بت�رشف(

املرجع نف�شه، �ش 238. )بت�رشف(  
53
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وقوف الأمة العربية والإ�شالمية جتاه الق�شية الفل�شطينية؛ م�شلولة مقيدة مبلوثات   .5

التطبيع وخمرجاته.

54
�شطب كلمة “عدو” من الذاكرة العربية والإ�شالمية، وا�شتبدالها ب�شديق وحميم.  .6

اإ�شعاف النتماء العربي والإ�شالمي لفل�شطني واأر�شها و�شعبها ومقد�شاتها، وترك   .7

�شعب فل�شطني يعارك ال�شهاينة وحيداً بال مدد ول �شند.

والبديهيات  احلقائق  تزييف  عب  العربية،  للمنطقة  احل�شاري  التاريخ  كتابة  اإعادة   .8

التاريخية املتعلقة بالطريقة الحتاللية ال�شتعمارية، التي اأقحمت الكيان ال�شهيوين 

يف الوطن العربي.

التوقف عن تدري�ش الأدبيات والوثائق والن�شو�ش املعادية للكيان ال�شهيوين، مبا يف   .9

ذلك الوارد منها يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

املنطقة  يف  ال�شهيوين  للتغلغل  الأجدر  والرافعة  الأف�شل  الو�شيلة  يعّد  التطبيع   .10

العربية، وغزوها اقت�شادياً وفكرياً وثقافياً.

غزو العقل العربي امل�شلم الذي ينا�شب اليهود العداء، وتغيري ت�شورات امل�شلمني يف   .11

املزاعم اليهودية، على اأن اليهود �شعب وديع، يريد ويع�شق ال�شالم.

الغا�شب،  وكيانهم  اليهود  جتاه  الإ�شالمي  ال�شلوك  نط  يف  جذري  تغيري  اإحداث   .12

وذلك مب�شاملتهم ومداهنتهم.

تهويد عقلية العرب وامل�شلمني واإف�شاد عقائدهم، واإزالة حاجز الباء عنهم.  .13

بّث مزاعم اليهود وادعاءاتهم الباطلة باأحقيتهم بفل�شطني املباركة، وذلك عن طريق   .14

الأبواق املاأجورة للدول املطبّعة، �شواء الف�شائيات، اأم الكتّاب، اأم ال�شحف واملجالت، 

اأم مواقع الإنرتنت وغريها من املن�شات، وقد خرج بع�شهم على الف�شائيات ليدافع 

عن اأحقية ال�شهاينة باأر�ش فل�شطني.

تطور التطبيع العربي الإ�رشائيلي  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات،  ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز   
54

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

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020(، �ش 113-112.
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يف  لهم،  ومنا�رشين  وحماة  لل�شهاينة،  خدم  اإىل  وحكوماتها  املطبّعة  الدول  حتّول   .15

كل املجالت، وقد حدث ذلك جلياً مع دولة الإمارات العربية حيث قامت با�شترياد 

منتجات امل�شتوطنات املحرم ا�شتريادها دولياً، عالوة على حتريها �رشعياً.

الغزو الفكري لل�شعوب من خالل بّث اأفكار ال�شهاينة وعاداتهم واأطباعهم املنحلة،   .16

مما يوؤثر على ال�شعوب والدول اأخالقياً ودينياً.

بحيث  ال�شهاينة،  وبني  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  بني  النف�شي  احلاجز  ك�رش   .17

يتقبل العرب وامل�شلمون دولة الكيان ال�شهيوين، كما يتقبلون اأي دولة اأخرى.

على  للق�شاء  ال�شهاينة  مع  املعلومات  تبادل  خالل  من  الأمنية  باملطالب  الت�شليم   .18

املجاهدين اأينما وجدوا.

فل�شطني  لتحرير  ي�شعى  م�شتقبلي،  اأو  حايل  واإ�شالمي،  عربي  حترك  اأي  قتل   .19

وا�شتعادة اأر�شها ومقد�شاتها الإ�شالمية.

من  وجهاده،  الفل�شطيني  لل�شعب  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب  نظرة  حتويل   .20

جمموعة  اإىل  حقوقه؛  نيل  اأجل  من  املتغطر�ش  عدوه  ويقاوم  يجاهد  حمتل  �شعب 

اأمثال: املرجفني  من  الكثري  اأفواه  من  ذلك  �شدح  وقد  الإرهابيني،  املتطرفني   من 

55
�شاحي خلفان واأمثاله.

اإهداء اأر�ش فل�شطني املباركة للكيان ال�شهيوين الغا�شب بال مقابل، وت�رشيد بقية   .21

الفل�شطينيني، وت�شفية ق�شيتهم.

ومنها  معهم،  املتعددة  التفاقيات  عقد  خالل  من  املالية  ال�شهاينة  ميزانية  زيادة   .22

مما  والإ�شالمية،  العربية  الدول  يف  وت�شويقها  وب�شائعهم،  منتجاتهم  ترويج 

ي�شاعف قوتهم القت�شادية والع�شكرية، ويزيد من نفوذهم يف املنطقة باأ�رشها.

التطبيع واأخطاره، مع  بالرغم من كرثتها مل�شار  القليلة  النقاط  الباحث بهذه  اكتفى 

العلم اأن الإعياء والتعب واحلزن اأ�شاب الباحث خالل �رشده لهذه امل�شائب، فح�شبنا اهلل 

ونعم الوكيل على كل من طبّع وخان وفّرط وباع، ومّكن ال�شهاينة من اأر�ش فل�شطني 

و�شعبها.

املرجع نف�شه، �ش 95 و211-210.  
55
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لطيفة واإ�صاءة مهمة:

�رشر،  على  �رشٌر  وباطنه،  وظاهره  اآخره،  اإىل  اأوله  من  فهو  نراه  ما  ح�شب  التطبيع 

و�رشٌر يف �رشر، وخطٌر ما بعده خطر، ولكن الذي يقرر ويقدر هو رُبّ الب�رش �شبحانه 

ْن 
َ
ْن َتْكَرُهوا �َشيْئًا َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم  ۖ  َوَع�َشٰى اأ

َ
وتعاىل وهو يقول يف كتابه العزيز: )َوَع�َشٰى اأ

اأي�شاً:  216[، ويقول  َتْعلَُموَن(]البقرة:  ْنتُْم َل 
َ
َواأ َيْعلَُم  َواهللُ   ۗ بُّوا �َشيْئًا َوُهَو �رَشٌّ لَُكْم  حُتِ

ْن َتْكَرُهوا �َشيْئًا َوَيْجَعَل اهللُ ِفيِه َخرْيًا َكثرِياً( ]الن�شاء: 19[.
َ
)َفَع�َشٰى اأ

“اإ�رشائيل”  الغا�شب  الكيان  على  بالق�شاء  موعودون  امل�شلمني  اأن  عاقل  ي�شّك  ول 

وا�شتعادة اأر�ش فل�شطني املباركة؛ ولكن الق�شاء املوعود على تلك “الدولة” �شياأتي بعد 

الإف�شاد والعلو الكبري يف الأر�ش الذي �شيفعلونه، وقد اأخب عنه املوىل �شبحانه وتعاىل 

ا  ُعلُوًّ َولَتَْعلُنَّ  َتنْيِ  َمرَّ ْر�ِش 
َ
اْلأ يِف  لَتُْف�ِشُدنَّ  الِْكتَاِب  يِف  ائِيَل  اإِ�رْشَ َبنِي  اإِىَلٰ  )َوَق�َشيْنَا  يف قوله: 

َكبرًِيا(]الإ�رشاء: 4[، قال املف�رشون يف معنى هذه الآية: لتف�شدّن يف الأر�ش بقتل النا�ش 

 وجاء 
56

النا�ش، اأي تتجبون عن طاعة اهلل، وتطغون وتفجرون على  وظلمهم، ولتعلّن 

 
57

يف التحرير والتنوير لبن عا�شور: “ولتعلّن علواً كبرياً جماٌز يف الطغيان والع�شيان”،

وجاء يف الظالل ل�شيد قطب رحمه اهلل: “واأنهم—اأي بني اإ�رشائيل—�شيعلون يف الأر�ش 

املقد�شة وي�شيطرون، وكلما ارتفعوا فاتخذوا الرتفاع و�شيلة لالإف�شاد �شلّط اهلل عليهم 

 وجاء يف مو�شع اآخر 
58

من عباده من يقهرهم، وي�شتبيح حرماتهم، ويدمرهم تدمرياً”،

اأذاقت  التي  “اإ�رشائيل”  �شورة  يف  الإف�شاد  اليهود—اإىل  عادوا—اأي  “ولقد  الظالل:  يف 

العذاب،  �شوء  ي�شومهم  من  عليهم  اهلل  ولي�شلطّن  الويالت،  الأر�ش  اأ�شحاب  العرب 

 من 
59

لناظره قريب”. ت�شديقاً لوعد اهلل القاطع ووفاقاً ل�شنته التي ل تتخلف، واأن غداً 

خالل ا�شتعرا�ش هذه التفا�شري تاأكد اأن تدمري الكيان ال�شهيوين وزواله لن يتم اإل بعد 

حتقق الإف�شاد والعلو الكبري.

َما  ْيَن 
َ
اأ الذِّلَُّة  َعلَيِْهُم  َبْت  )�رُشِ يهود:  عن  خمباً  اأخرى  اآيٍة  يف  تعاىل  اهلل  قال  كذلك 

َبْت َعلَيِْهُم امْلَ�ْشَكنَةُ ۚ   ُثِقُفوا اإِلَّ ِبَحبٍْل ِمَن اهللِ َوَحبٍْل ِمَن النَّا�ِش َوَباُءوا ِبَغ�َشٍب ِمَن اهللِ َو�رُشِ

عبد احلق بن عطية، املحرر الوجيز، ج 3، �ش 438.  
56

حممد الطاهر بن عا�شور، التحرير والتنوير )تون�ش: الدار التون�شية للن�رش، 1984(، ج 15، �ش 30.  
57

�شيد قطب اإبراهيم، يف ظالل القراآن )القاهرة: دار ال�رشوق(، ج 4، �ش 2213.  
58

املرجع نف�شه، �ش 2214.  
59
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َوَكاُنوا  َٰذلَِك مِبَا َع�َشْوا    ۚ ِبَغرْيِ َحقٍّ ْنبِيَاَء 
َ
اْلأ َوَيْقتُلُوَن  ِباآَياِت اهللِ  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  نَُّهْم 

َ
ِباأ َٰذلَِك 

َيْعتَُدوَن(]اآل عمران: 112[، جاء يف تف�شري هذه الآية: �رشبت عليهم الذلة فهي مت�شلة 

بهم ول ي�شلمون منها اإل بحبٍل اأي عهٍد من اهلل باأن ي�شلموا، اأو عهٍد من النا�ش اأي حلفهم 

 هذا وقد انقطع حبلهم وعهدهم من اهلل لأنهم كفروا 
60

ون�رشهم بقبائل اأويل باأ�ش �شديد،

وفجروا، فلم يبَق لهم اإل حبل النا�ش، وهو ن�رشتهم من قبائل اأو دول اأويل باأ�ش وقوة، 

ومن  بريطانيا  بحبل  ابتداءً  هذا،  يومنا  اإىل  ن�شاأته  منذ  ال�شهيوين  للكيان  حدث  ما  وهو 

والها، وانتهاءً بحبل اأمريكا ومن تاآمر معها، وعلى راأ�شهم رئي�ش اأمريكا دونالد ترامب 

Donald Trump الذي رعى اتفاقيات التطبيع الأخرية؛ من اأجل حتقيق م�شالح الكيان 

ال�شهيوين العليا.

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن التطبيع من الأهداف ال�شرتاتيجية للحركة ال�شهيونية، واأداة 

فاعلة من اأدواتها يف العمل، ويتكامل مع اأدوات العمل الأخرى الع�شكرية والديبلوما�شية، 

من  مهم  جزء  حتقيق  عن  عاجزاً  يبقى  وقدراته  طاقاته  كانت  مهما  الع�شكري  فالعمل 

الأهداف احليوية الأخرى للحركة ال�شهيونية، فهو عاجٌز عن حتقيق اإدماج “اإ�رشائيل” 

يف املنطقة، وعن تلبية احتياجاتها مل�شادر املياه، وعن تلبية احتياجات النمو القت�شادي، 

اأ�رشُب مثالً يو�شح  الكيان، وعن هذا الأخري  العربية والإ�شالمية عن  العزلة  وعن فّك 

معنى العلو امل�شار اإليه فيما �شبق: فهب لو اأن اأحداً من النا�ش ي�شكن يف حارٍة ما وتتوفر 

له كل اإمكانيات احلياة ومتعها؛ ولكنه مقاطٌع من جريانه وحميطه بالكامل، فهل �شيكون 

مرتاح البال، اأو هل �شيو�شف باأنه ذو �شاأٍن عظيم؟ بالقطع ل، فكل هذه الأمور تكّفل بها 

اإليها يف قوله تعاىل: ولتعلّن...،  امل�شار  العلو ومتامه وعظمته  التطبيع، مما يحقق كمال 

اليهود، واقرتب  العلو ومتامه فاإنه يكون قد حتقق �رشط زوال كيان  ومع حتقق كمال 

ودنا هالكهم، و�شيعجل بالعباد املوحدين الذين �شيدخلون امل�شجد الأق�شى كما دخلوه 

اأول مرة، ويتّبوا ويدّمروا ما عال الكيان ال�شهيوين تدمرياً �شديداً ل مثيل له.

هذا ما ا�شتنتجه الباحث من خالل الآيات وربطها بالوقائع والأحداث، فاإن التطبيع 

ُهَو   َمتَٰى  )َوَيُقولُوَن  “اإ�رشائيل”؛  الكيان ال�شهيوين  �شتكون معه، باإذن اهلل نهاية دولة 

ْن َيُكوَن َقِريبًا( ]�شورة الإ�رشاء: الآية 51[، واهلل اأعلم.
َ
ُقْل َع�َشٰى اأ

حممد الطاهر بن عا�شور، التحرير والتنوير، ج 4، �ش 65.  
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خامتة:

وتت�شمن اأبرز النتائج واأهم التو�شيات:

اأولً: اأبرز النتائج:

والعقول  والقلوب  الأفكار  ينج�ش  فاملطبع  التنجي�ش،  اللغة  يف  التطبيع  معاين  من   .1

ويخرجها عن طهارتها وفطرتها ويجعلها غري �شاحلة للتمييز بني ال�شواب واخلطاأ، 

واحلق والباطل، كما تفعل النجا�شة باملاء بحيث تخرجه عن طهارته وفطرته وجتعله 

غري �شاحلاً لال�شتعمال.

كلمة التطبيع كلمة م�شتحدثة ا�شتقت من الكلمة الإجنليزية Normal مبعنى العادي   .2

اأو املتعارف عليه.

جوهر التطبيع مع العدو ال�شهيوين يعني اإحداث تغري جذري على اجلانب العربي يف   .3

اأفكاره ومعتقداته ونظرته للعدو، على اأن ينتهي بالإقرار باأحقية الكيان ال�شهيوين 

باأر�ش فل�شطني املباركة.

من اأكرث الألفاظ �شلة بالتطبيع املوالة، وهي حمّرمة بالإجماع، ولكن التطبيع اأعّم من   .4

املوالة واأكرث خطراً منها، لأن املوالة ممكن اأن تكون يف جوانب حمددة، اأّما التطبيع 

فال حدود له.

التطبيع حمرٌم �رشعاً بالقراآن وال�شنة واإجماع الأمة واملعقول.  .5

اأجمع العلماء املعا�رشين يف فتاويهم على حرمة التطبيع، وباأنه جرية كبى.  .6

ال�شبل  ب�شتى  ملواجهتها  اجلميع  جهود  تظافر  اإىل  حتتاج  كبى  كارثة  التطبيع   .7

الإعالم  و�شائل  و�شتى  واملجالت،  وال�شحف  الف�شائيات  عب  واملتاحة،  امل�رشوعة 

املقروءة وامل�شموعة.

الق�شية  ت�شفية  اأهمها  الفل�شطينية  الق�شية  على  مدّمرة  وخماطر  اآثار  للتطبيع   .8

و�شياعها وت�رشيد ما تبقى من �شعبها، والت�شليم للكيان ال�شهيوين باأر�ش فل�شطني 

املباركة.

التطبيع يحّول الدول املطبّعة وحكوماتها ومن اقتنع من �شعوبها اإىل خدم لل�شهاينة   .9
ومنا�رشين لهم يف كل املجالت.
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التطبيع يزيد من نفوذ العدو يف املنطقة، ويجعله ي�شيطر عليها بالكامل مما يحقق   .10
لل�شهاينة حلم “اإ�رشائيل” الكبى ولو معنوياً، وبدون حروب ول خ�شائر.

اليهود م�رشوٌب عليهم الذلة وامل�شكنة بن�ّش القراآن الكرمي اإىل يوم القيامة، ولكنهم   .11
يتغلبون عليها بتحالفاتهم مع الدول العظمى كاأمريكا ومن والها من الدول املطبّعة، 

وهو ما يوؤدي اإىل رفعتهم وعلو �شاأنهم بالرغم من هذه الذلة.

التطبيع يوجد به معنًى خفّي وهو كمال علّو اليهود اأو ما ي�شمى “اإ�رشائيل” وكمال   .12
العلّو ومتامه يقّرب من زوالهم وهالكهم، وهذا ما نرجوه من اهلل عز وجل.

ثانياً: اأهم التو�صيات:

التطبيع  ملكافحة  والفعاليات  واملوؤ�ش�شات  كاجلمعيات  الأمة  من  اأج�شام  ت�شكيل   .1
ومقاومته وبيان اآثاره التدمريية.

تاأليف الكتيبات ال�شغرية يف خماطر التطبيع وتوزيعها على النا�ش جماناً، لأن الكتيب   .2
ال�شغري اأقرب لتقبّل النا�ش له وقراءته وفهمه، وهذا الأمر يحتاج اإىل جهد يف التاأليف 

والتمويل والن�رش والتوزيع، لذا فليِجْد كل قادر مبا عنده من اأجل اإجناح هذا امل�رشوع 

وجعله �شدقًة خال�شًة لوجه اهلل تعاىل.

دعم املقاومة واجلهاد يف فل�شطني، واإبقاء جذوتهما م�شتعرة مع العدو، حتى ينف�شح   .3
يعيق  وهذا  املنطقة،  �شعوب  اأمام  حا�رشة  حيّة  فل�شطني  ق�شية  وتبقى  العدو  هذا 

التطبيع ب�شكل كبري.

ت�شدر العلماء ملواجهة التطبيع من خالل اإ�شدار الفتاوى الدورية، وعقد املوؤمترات   .4
العلمية ب�شكل دوري وم�شتمر؛ لتجرمي التطبيع وتعرية القائمني عليه.

تغطية  يف  امل�شاركة  واجلمعيات  والوزارات  الر�شمية  اجلهات  بع�ش  تواطوؤ  مهاجمة   .5
م�رشوعات التطبيع واملرّوجة لها وف�شحها.

�شمن  الإ�رشائيليني  مع  لقاءات  تقيم  التي  الدول  يف  والحتجاجات  املظاهرات  اإقامة   .6
العدو ومن  ي�شعر  الجتماعات، بحيث  تلك  اأماكن  اأمام  بالعت�شام  التطبيع،  خمطط 

معه من املطبّعني اأن هناك مقاومة حقيقية ورف�ش كبري للتطبيع معه.

طلبة،  من  التطبيع؛  مقاومة  يف  والإ�شالمي  العربي  املجتمع  �رشائح  كافة  اإ�رشاك   .7

ومثقفني، وكتّاب، ورجال دين، وعلماء، وجتار، وتن�شيق اجلهود فيما بينهم.
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ال�شتفادة من الإنرتنت وخ�شو�شاً يف ن�رش ثقافة مكافحة التطبيع.  .8

كثقافة  تعميمها  اإىل  و�شولً  ال�شبابية،  الأو�شاط  يف  التطبيع  مناه�شة  ثقافة  تعميم   .9

�شعبية عامة.

ودح�شها  التطبيع  ب�شاأن  الباطلة  ادعاءاتهم  على  والرد  وتعريتهم  املطبّعني  ف�شح   .10

اأولً باأّول.

املوؤ�ش�شات كاّفة؛ من مدار�ش، وجامعات، وم�شاجد،  “ل للتطبيع” يف  تعميم ثقافة   .11

ووزارات، واأماكن عامة يرتادها النا�ش، كلما جاءوا لتلك الأماكن وجدوا تلك العبارة 

ب�شكل  الأمر  وي�شبح  التطبيع  حماربة  النا�ش  اأذهان  يف  يعلق  حتى  للتطبيع”  “ل 
فطري وعفوي.
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Abstract

Normalization in Shari‘ah and Its Dangers to the Palestine Issue, 

and the Arab and Muslim Countries and Their Peoples

The research deals with a very important emerging issue that is 

strongly raised in our time, which is normalization. It explains its actual 

meaning, terms and the relations between them, then mentions the 

Islamic rulings of normalization and the evidences from the Shariah, in 

addition to the related fatwas of scholars. The study discusses a range of 

the normalization risks and their impact on the Palestine issue, on one 

hand, and on the Arab and Muslim countries and peoples, on the other 

hand. After that, it mentions some Quranic evidences and interpretations 

indicating that normalization despite its harm, will accelerate the demise 

of the mutant entity, Israel.

Finally, the researcher presents some results and recommendations.

Keywords:

Normalization Terms The Issue

Risks Peoples Countries
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د. لبيد عماد بن حممد

ملخ�س:

يعّد التطبيع كظاهرة يف العالقات الدولية عموماً وال�رشديات الكولونيالية خ�شو�شاً؛ 

اإرثاً تاريخياً متفرداً بتجلياته املت�شعبة، مور�ش وما زال يار�ش بطرق واآليات خمتلفة 

الأيديولوجي  املركب  �شطوة  ودرجة  فيه،  ويحدث  حدث  الذي  التاريخي  لل�شياق  تبعاً 

املحركات  اإىل  ت�شتند  التي  اخللفيات  ذات  التطبيعية  العالقة  وتعّد  ممار�ِشه.  خميال  يف 

)العقل(  الواقع  عنها  يغيب  حيث  الأخرى  التطبيع  جتارب  كل  بني  الأعقد  الأيديولوجية 

ويحل حملّه اخليال واملتخيل )الأيديولوجيا والثيولوجيا(، اإذ ل حوار حقيقي حينئذ، بل 

حواجز من ال�شعور اخلفي بالفوقية اأو الدونية، اأو الكراهية والإق�شائية.

اأنوذج  يف  الدينية  القيمية  التناق�شات  �شطوة  ا�شتقراء  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

التطبيع العربي الإ�رشائيلي اجلديد من منظور املخيال الديني اليهودي لالأغيار، وتطرح 

التطبيعية— اإ�شكالية رئي�شية مفادها: هل يكن—يف هذه احلالة  البحثية  الورقة  هذه 

لالعتبارات ال�شيا�شية والأمنية وللم�شالح القت�شادية اأن تتجاوز املرّكب الديني؟

الكلمات املفتاحية:

املخيال “اإ�رشائيل” فل�شطني التطبيع

د. لبيد عماد بن حممد: اأ�شتاذ حما�رش يف جامعة حممد ملني دباغني، اجلزائر. كاتب خمت�ش بال�شاأن الفل�شطيني   
1

والإ�رشائيلي، ُن�رش له كتابان، والعديد من املقالت املتعلقة بال�شاأن الفل�شطيني.
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مقدمة:

يعّد التطبيع كظاهرة يف العالقات الدولية عموماً وال�رشديات الكولونيالية خ�شو�شاً؛ 

اإرثاً تاريخياً متفرداً بتجلياته املت�شعبة، موِر�ش وما زال يار�ش بطرق واآليات خمتلفة 

تبعاً لل�شياق التاريخي الذي حدث ويحدث فيه.

الإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع  �شياق  �شمن  بكرثة  التطبيع  ُيطرح  العربية،  احلالة  يف 

مب�شاره الطويل، الذي تراوح على مدار ن�شف القرن الع�رشين بني اجتاهني اأ�شا�شيني: 

العديد من  اأي�شاً  الأكاديي  املجتمع  الت�شوية، ويف خ�شّمه عرف  ال�شدام واجتاه  اجتاه 

والتهويد،  وال�شتيطان،  والإبادة،  احلروب،  الأول؛  ال�شياق  يف  جاء  ما  منها  املفاهيم، 

والت�شوية،  و“ال�شالم”،  التقارب،  الثاين؛  ال�شياق  يف  ورد  ما  ومنها  والأبرتهايد...، 

والتعاون، والتطبيع.

واإذا كان التطبيع يف �شياقه العام العربي الفل�شطيني هو امل�شاركة يف اأي م�رشوع اأو 

مبادرة اأو ن�شاط، حملي اأو دويل، م�شمم خ�شي�شاً للجمع، �شواء ب�شكل مبا�رش اأم غري 

مبا�رش، بني فل�شطينيني، و/اأو عرب، واإ�رشائيليني، اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف 

على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل  الحتالل  ف�شح  اأو  مقاومة  اإىل  �رشاحة 

ال�شعب الفل�شطيني؛ فاإنه يف �شياقه الديني ياأخذ مدلولً اأكرثاً تعقيداً، اإذ ي�شري اإىل م�شار 

من التوافقات ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية البينية املبنية على اأر�شية من التناق�شات 

القيمية والدينية.

اإدراك  الدينية من منظور  القيمية  التناق�شات  ا�شتقراء هذه  اإىل  الدرا�شة  ت�شعى هذه 

املخيال الديني اليهودي، ن�شو�شاً و�رشديات، اعتذاريات وجتليات، اأ�شاطري وخرافات 

للتطبيع، وذلك با�شتقراء املوروث الديني التوراتي والتلمودي اليهودي القدمي الذي كان 

وما زال الرافد الأ�شا�شي للفكر ال�شهيوين الإ�رشائيلي الحتاليل ال�شتيطاين، والحتاليل 

العربي  اجلوار  الأغيار،  جتاه  الإ�رشائيلية  ال�شيا�شة  ثم  ومن  الأبارتهايدي،  التو�شعي 

ب�شفة خا�شة، واإ�شقاطه ب�شورة مبا�رشة على موجة التطبيع اجلديدة بني “اإ�رشائيل”، 

الواقعة بني هيمنة احلكومات اليمينية املتطرفة وتزايد �شطوة احلريدمي، وبع�ش البلدان 

غري  اأنها  الأوىل  الوهلة  من  تبدو  عالقة  وموؤ�رشات  متغريات  لفهم  حماولة  يف  العربية، 

املعطيات واخللفيات—م�شتقبل  العالقات—انطالقاً من هذه  متجان�شة. فهل ملثل هذه 

الرا�شخة  اليهودية  الدينية  القيم والعتقادات  اأن تتجاوز  لل�شيا�شة  �شوي؟، وهل يكن 
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جديد  اأمني  هيكل  م�شرتكة،  معيارية  قيم  �شناعة  حقاً  يكن  وهل  ال�شنني؟،  لآلف 

اأ�شا�ش رابح/ رابح...، وباإمكانها جتاوز  للمنطقة وميثاق اقت�شادي �شخم، قائمة على 

العتبارات الأيديولوجية لدى الطرفني؟ واأخرياً ما هي تاأثريات وانعكا�شات التطبيع على 

م�شتقبل احلل الفل�شطيني؟

اأهمية البحث: 

تبز اأهمية البحث من خالل املتغريات املتعلقة بالتطبيع، والدين، التي نحاول حتليلها 

الزاوية  من  التطبيع  اإىل  تنظر  الأكاديية  والدرا�شات  الأبحاث  من  فالكثري  وتفكيكها، 

من  اأنه  غري  ذلك،  يف  الديني  اجلانب  دور  وتهمل  الأمنية،  اأو  القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية 

الأهمية الق�شوى معرفة واإدراك الرتكيبة الدينية لل�شخ�شية اليهودية انطالقاً من الن�ش 

انعكا�ش ذلك على �شلوكها وتفاعلها مع املحيط اخلارجي  التوراتي والتلمودي، ومدى 

مقاربة  وفق  بينية  عالقات  لبناء  والجتماعي  النف�شي  ا�شتعدادها  ودرجة  الأغيار،  من 

رابح/ رابح.

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل:

ال�شلوك  خمرجات  على  تاأثريه  ومدى  اليهودي  الديني  املخيال  ا�شتقراء  حماولة   .1

الإ�رشائيلي.

وخفي، على  اأثر وتاأثري وا�شح  التنبيه اإىل ما قد يكون للمرّكب الديني اليهودي من   .2

م�شار التطبيع مع بع�ش البلدان العربية التي �شعت اإىل ذلك.

“اإ�رشائيل” وحميطها العربي  التاأكيد على �شعوبة قيام عالقة م�شتقبلية �شوية بني   .3

املطبّع، من منطلق املعطيات الدينية الإق�شائية ال�شفرية لأحد الطرفني.

منهجية البحث:

البحوث،  من  الأنواع  هذه  ملثل  لزمة  وهي  املنهجية،  التعددية  على  البحث  يعتمد 

فاملنهج التاريخي يبدو �رشورياً ل�شتقراء وتتبع الأحداث، والن�شو�ش القدية، وم�شار 

دون  ي�شتوي  ل  للدرا�شة  املنهجي  البناء  كما  وتفكيكها،  وحتليلها  والتطبيع،  التقارب 

الزمنية والفواعل من خالل ا�شتخراج  املنهج املقارن الالزم لدرا�شة احلالت والفرتات 

متغريات عدة. ناهيك عن اعتمادنا على العديد من املداخل والقرتابات. 
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خطة البحث: 

اأولً: الذات احللولية اليهودية والتطبيع: الأنا “ املقّد�س” والآخر “ املباح”:

اليهودي “املقّد�ش” والرف�ش الأزيل لالأغيار “الغومي”.  .1

الإحاللية الق�شائية جتاه الأغيار يف املخيال الديني اليهودي.  .2

“�صعب اهلل املختار” والأغيار يف ميزان  ثانياً: العهود واملواثيق التطبيعية بني 

    املخيال الديني اليهودي:

اأمنية  عقيدة  ظّل  يف  الأمن  بناء  حقاً  يكن  هل  للمنطقة:  جديد  اأمني  عهد  بناء  اجتاه   .1

اإ�رشائيلية ذات بعد ديني توراتي؟

الدينية  القيم  يتجاوز  اأن  اقت�شادي م�شرتك: هل يكن لالقت�شاد  بناء ميثاق  اجتاه   .2

املتناق�شة؟

الق�صية م�صتقبل  على  وانعكا�صاته  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  دللت   ثالثاً: 

    الفل�صطينية: 

التطبيع كاإقرار عربي �شمني بـ“اإ�رشائيل” “دولة يهودية”: الدللت والنعكا�شات.   .1

التطبيع العربي الإ�رشائيلي: دللته وانعكا�شاته على طبيعة وبنية وم�شار ال�رشاع.  .2

“املقّد�س” الأنا  والتطبيع:  اليهودية  احللولية  الذات   اأوًل: 

   والآخر “املباح”:

والكراهية،  احلب  والتعاطف،  احلياد  مثل  املختلفة  بوجوهها  الآخر  مع  العالقة  تعّد 

اإحدى اأهم حمركات اإنتاج الهوية يف �شورها الفردية واجلمعية، وقد تكون هذه العالقة 

وقوة  واملادي،  الثقايف  الفرد  وم�شتوى  الب�رشة،  كلون  واقعية،  م�شتندات  على  مبنية 

و�شعف اجلماعة التي ينتمي اإليها الفرد اأو الأفراد...، اأو اأيديولوجية متخيلة، كالنتماء 

اإىل عرق اأو دين اأو مذهب معني، دون امل�شتندات الواقعية.

وتعّد هذه العالقة التطبيعية التي ت�شتند اإىل املحركات الأيديولوجية، اأو توؤثر فيها، هي 

الأخطر والأعقد بني كل املحركات الأخرى حيث يغيب عنها الواقع )العقل( ويحل حملّه 
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اخليال واملتخيل )الأيديولوجيا(، اإذ ل حوار حينها، بل حواجز من ال�شعور بالفوقية اأو 

2
الدونية، اأو الكراهية والإق�شائية.

بالتقارب  اأكرث  املرتبطة  الأخرية  التطبيع يف موجتها  ويف هذا اجلانب، تطرح ظاهرة 

�شبعينيات  منذ  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  جتارب  من  كجزء   3
الإ�رشائيلي، اخلليجي 

الديني، وتتجلّى هذه  البعد الأيديولوجي  العديد من الإ�شكاليات ذات  القرن الع�رشين، 

التلمودي  التوراتي  اليهودي  الديني  الثقايف  املوروث  ا�شتقراء  عند  حّدة  باأكرث  امل�شاألة 

للمخيال الديني اليهودي جتاه غري اليهود، والذي  اأ�شا�شياً مبلوراً  الذي ي�شكل مرتكزاً 

ما فتئ يوؤثر ويتحكم ب�شدة يف التوجهات ال�شيا�شية للحكومات الإ�رشائيلية املختلفة، من 

“اليمني” اإىل “الي�شار”.

بيد اأن احلديث عن اأي عالقات من هذا النوع والتي قد تكون مبنية على مظاهر تقارب 

اأمني،  ا�شتخباراتي  اإجراءات تعاون  اأو  اأو موؤ�رشات تبادل اقت�شادي جتاري،  �شيا�شي 

ال�شاأن،  الأيديولوجية يف هذا  القيم والعتبارات  واأثر متغري  الإطالق دور  ل يحيّد على 

يف  يحّدد  الذي  واجلوهري  الأ�شا�شي  الرافد  تعّد  امل�شرتكة  املعيارية  القيم  اأن  باعتبار 

الأخري م�شري وم�شتقبل اأي تقارب مهما كان �شكله، اأو نوعه وطبيعته.

على  والقيم  الأيديولوجيا  م�شاألة  اأثر  مو�شوع  اإ�شقاط  يكن  �شبق،  ما  على  عطفاً 

الفعل التطبيعي العربي الإ�رشائيلي انطالقاً من ا�شتقرائنا لطبيعة الروافد القيمية املغذية 

لل�شخ�شية اليهودية، واملتحكمة بن�شب كبرية يف خمرجاتها و�شلوكياتها من جهة، وما 

يقابلها من قيم واعتقادات، وهل يكن اأن تتوافق وتتنا�شق مع �شلوكيات الطرف الآخر، 

العربي الإ�شالمي؟

1. اليهودي “املقّد�س” والرف�س الأزيل لالأغيار “الغومي”: 

بالعودة اإىل املخيال الديني اليهودي، جند اأنه من الإ�شكاليات الأ�شا�شية التي تثار يف 

الأدبيات اليهودية م�شاألة النتماء اليهودي. وقد طرح ال�شوؤال منذ البداية كما يلي: هل 

“املقّد�ش”؟  اأو  املختار  اليهودي  ال�شعب  اإىل  اأم  الب�رشي ككل  اإىل اجلن�ش  اليهودي  ينتمي 

العداء والتع�شب: درا�شة يف  اليهودي وتغذية نزعة  الديني  الفكر  “الآخر يف  بوجناح بو�شعد، وليليا �شنتوح،   
2

)التناخ والتلمود(،” جملة ال�صهاب، جملد 4، عدد 3، اأيلول/ �شبتمب 2018، �ش 337-320. 

�شملت املوجة اأي�شاً اإىل حّد الآن بع�ش البلدان العربية الإفريقية وعلى راأ�شها ال�شودان واململكة املغربية بعد ما   
3

كان الأمر مقت�رشاً على م�رش والأردن من �شبعينيات القرن الع�رشين. 
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ويف  العاملني؟،  اإله  اأم  اليهود”  بع�ش  يت�شور  “كما  وحدهم  اليهود  اإله  هو  اخلالق  وهل 

الن�شق— داخل  ال�شوؤال  هذا  عن  القاطعة  الإجابة  اأن  امل�شريي  الوهاب  عبد  يرى  ذلك 

العاملية  النزعة  يوؤيد  ما  القرائن  من  فهناك  ممكنة؛  غري  اليهودي  واملخيال—الديني 

املناق�ش، ففي تراث  الراأي  القرائن ما ي�شاند  الب�رشي، وهناك من  اإىل اجلن�ش  والنتماء 

اأق�شى درجة، حتى  اإىل   اأ�شبح التمييز بني ال�شعب اليهودي والأغيار حاّداً 
4
“القباله”،

اأن “القباليني” ذهبوا اإىل اأن اليهود قد خلقوا من طينة خمتلفة عن تلك التي خلق منها بقية 

الب�رش واإىل اأن الأغيار ُخلقوا على �شكل الإن�شان حتى يكنهم القيام بخدمة اليهود.

يّدعي اليهود اأنهم “اأحباء اهلل” واأنهم �شعب اهلل املختار ا�شطفاهم على العاملني، فهم 

مميّزون عن باقي الب�رش، و�شعوب العامل اأقل منهم منزلة، فاأرواح بني “اإ�رشائيل” كما 

يعتقدون تتميّز عن باقي الأرواح باأنها جزء من اهلل كما اأن البن جزء من اأبيه، اأما الأمم 

اأي  “غومي”  اأو  “اأميني”  ا�شم  القدمي  العهد  عليهم  اأطلق  فقد  اليهود  غري  من  الأخرى 

 وقال 
5
حيوانات، فهي حيوانات �شائحة يف �شكل اإن�شان تتكلم خلدمة اأبناء اهلل املختارين،

احلاخام كوهني يف كتابه “التلمود”؛ “يكن تق�شيم العامل اإىل ق�شمني؛ اإ�رشائيل من جهة، 

عقيدة  وهذه  املختار،  ال�شعب  هي  فاإ�رشائيل  اأخرى،  جهة  من  جمتمعة  الأخرى  والأمم 

 واليهودي يعّد عند اهلل اأ�شمى من املالئكة فقد جاء يف التلمود: “اأن النطفة التي 
6
اأ�شا�شية”.

خلقت منها بقية ال�شعوب هي نطفة ح�شان”، وجاء فيه اأي�شاً: “وخلق اهلل الأجنبي على 

التنظري  مّت  لذلك   
7
الدنيا”، لأجلهم  خلقت  الذين  اليهود  خلدمة  لئقاً  ليكون  اإن�شان  هيئة 

كانت  التي  العن�رشية  النزعات  مع  متا�شياً  الأجنا�ش  باقي  عن  اليهودي  اجلن�ش  لتفّرد 

�شائدة يف فل�شفة القرن التا�شع ع�رش والتي كانت ترى اأن جن�شاً ما متفّوق ب�شكل طبيعي 

على غريه من الأجنا�ش، وما دام اليهود جن�ش اهلل املختار فينبغي األ يذوب يف الأجنا�ش 

القباله: جمموعة التف�شريات والتاأويالت الباطنية وال�شوفية عند اليهود، فا�شمها م�شتق من كلمة عبية تفيد   
4

اأ�شالً  بها  ُيق�شد  وكان  والرتاث،  التقاليد  اأي  ال�شلف،  عن  املرء  تلقاه  ما  اأو  التقبل  اأو  القبول  اأو  التواتر  معنى 

تراث اليهودية ال�شفوي املتناقل فيما يعرف با�شم ال�رشيعة ال�شفوية، ثم اأ�شبحت الكلمة تعني منذ اأواخر القرن 

الثاين ع�رش اأ�شكال الت�شوف والعلم احلاخامي املتطورة، وقد اأطلق العارفون باأ�رشار “القبَّاله” على اأنف�شهم 

لقب “العارفني بالفي�ش الرباين”، ويكن القول اإن هذا املذهب يثل اجلانب ال�شويف الباطني لليهودية.

اجلامعة،  �شباب  موؤ�ش�شة  )م�رش:  عليها  والرد  ال�صهيونية  الدعاءات  ر�شوان،  اأحمد  احلميد  عبد  ح�شني   
5

2004(، �ش 74.
لالت�شال  الوطنية  املوؤ�ش�شة  )اجلزائر:   3 ط  ال�صهيونية،  لل�صيا�صة  املوؤ�ص�صة  الأ�صاطري  جارودي،  روجيه   

6

والن�رش والإ�شهار، 2001(، �ش 54. 

ح�شني عبد احلميد اأحمد ر�شوان، الدعاءات ال�صهيونية والرد عليها، �ش 75.  
7
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متفرداً  يكون  امليعاد  اأر�ش  يف  قومي  وطن  اإقامة  وجب  لذا   
8
�شاأناً، منه  الأقل  الأخرى 

و�شجعان  ن�شيطون  فاليهود  اليهودي،  اجلن�ش  نقاوة  على  حفاظاً  الأخرى  البلدان  عن 

وحازمون واأذكياء، اأما العرب مثالً فهم منحّطون واأغبياء وخونة ل ينتجون اإل الأمور 

 فاليهودي يتلك اجلراأة اأكرث مما يتلكه الأوروبي 
9
ال�شاذة املتاأثرة ب�شمت ال�شحراء.

القوة  هي  اليهودية  الثقافة  اإن  بل  والإفريقيني؛  بالآ�شيويني  ناهيك  واملتو�شط،  العادي 

املحركة لكل الثقافات العاملية.

عطفاً على ذلك يذهب عبد الوهاب امل�شريي اإىل القول بعبارة “ال�شتقالل اليهودي” 

والتي يرى اأنها ت�شري اإىل اأن لليهود �شخ�شيتهم اليهودية امل�شتقلة وتاريخهم اليهودي 

امل�شتقل عن تواريخ الأغيار...، ويدلّل على ذلك يف حديث اأعداد من اليهود عن حّب العزلة 

والرف�ش املطلق لالندماج وتف�شيلهم “اجليتو” على احلياة مع الأغيار، بل ويتحدثون 

عن �شمات جوهرية داخل الطبيعة الب�رشية اليهودية جتعلهم م�شتقلني عن باقي الب�رش 

اليهودية  اجلماعات  اأي�شاً—ح�شبه—اإن  والتطرف  املفارقات  ومن  عنهم.  وخمتلفني 

منها  ُخلق  التي  لتلك  مغايرة  عجينة  من  ُخلقوا  قد  باعتبارهم  لليهود  ت�شوراً  تطرح 

 
10

الأغيار.

يذهب زئيف فالديري جابوتن�شكي Ze’ev Vladimir Jabotinsky اإىل اأبعد من ذلك 

حني يقول: 

ل  �شواب،  وحدك—ال�شهيوين—على  واأنت  خطاأ،  على  اإن�شان  كل  اإن 

حتاول اأن جتد اأعذاراً من اأجل ذلك فهي غري �رشورية وغري �شحيحة، ولي�ش 

بو�شعك اأن تعتقد باأنك �شيئاً يف العامل اإذا اعرتفت ولو ملرة واحدة اأن خ�شومك 

قد يكونون على �شواب ل اأنت، فهذه لي�شت الطريقة لتحقيق اأي اأمر، ل توجد يف 

11
العامل اإل حقيقة واحدة وهي بكاملها ملكك اأنت.

اهلل عبد  اأحمد  ترجمة  العن�رشية،  وال�صهيونية  اإجنلرتا  يف  اليهودية  غري  ال�صهيونية  ال�رشيف،  ريجينا   
8 

عبد العزيز )بريوت: دار احلمراء، 1977(، �ش 164. 

املرجع نف�شه، �ش 65.  
9

 ،2 2004(، جملد  مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية )القاهرة: دار ال�رشوق،  عبد الوهاب امل�شريي،   
10

�ش 16.

 ،)2002 الفكر املعا�رش،  الإ�رشائيلي )دم�شق: دار  مقدمة لدرا�صة ال�رشاع العربي  الوهاب امل�شريي،  عبد   
11

�ش 112.
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وقد ورد يف �شفر الالويني يف العهد القدمي “اإن الّرب اإلهكم الذي ميّزكم من ال�شعوب، 

ول  والطيور،  بالبهائم  نفو�شكم  تدّن�شوا  فال  والنج�شة  الطاهرة  البهائم  بني  فتتميزون 

من  اإ�رشائيل  ميّز  قد  اهلل  “اإن  جن�شاً”.  ليكون  لكم  ميّزته  مما  الأر�ش  على  يدّب  ما  بكل 

12
�شائر ال�شعوب” ]�شفر الالويني 24-20[.

“اأر�س اليهودي:  الديني  املخيال  الأغيار يف  الإق�صائية جتاه  الإحاللية   .2 

            بال �صعب ل�صعب بال اأر�س”:

من  امل�شريي  الوهاب  عبد  ح�شب  اليهودي  املخيال  يف  الإحالل  مفهوم  ينطلق 

اإليها  �شيهاجرون  التي  الأر�ش  يف  الأ�شليني  ال�شكان  وجغرافية  لتاريخ  الكامل  الإنكار 

ماأهولة  غري  تاريخ،  بال  عذراء  اأر�ش  اعتقادهم،  ح�شب  عادة،  فهي  فيها،  وي�شتوطنون 

فهي  لذا  وا�شحة،  حدود  لها  لي�ش  وح�شب  اأر�ش  اأنها  كما   
13

�شعب، بال  اأر�ش  بالب�رش، 

ومقدرته،  وال�شيف(  )املحراث  والمتالك  التو�شع  يف  الأخري  هذا  قوة  ح�شب  تت�شع 

اأمر  التاريخ بنهاية اجلغرافية يف الفكر اليهودي جتاه الأغيار  وعليه، فاإن ارتباط نهاية 

ك�شمة  واحتقارهم  للمنطقة  الأ�شليني  ال�شكان  تهمي�ش  هو  اأكرث  والثابت  وجلي.  ثابت 

را�شخة يف الوجدان الديني ال�شتعماري الإحاليل اليهودي ال�شهيوين، فحتى واإن كانت 

الفنون  اإىل  يفتقرون  العدد، ومتخلّفون  قليلو  بال�شكان، فهم  ماأهولة  العذراء”  “الأر�ش 
 وال�شتعباد، يهملون الرثوات 

والعلوم واملهارات املختلفة، لهم “القابلية لال�شتعمار”14

1671م  1831 على الن�شخة املطبوعة يف روما �شنة  “ريجارد واط�شن” يف لندن �شنة  الكتاب املقد�س، طبعة   
12

ملنعة الكنائ�ش ال�رشقية، �ش 74. 

عبد الوهاب امل�شريي، مقدمة لدرا�صة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، �ش 114.  
13

اإىل ظاهرة منطلقها تدخل  املفكر اجلزائري مالك بن نبي ي�شري فيه  ا�شتعمله  القابلية لال�صتعمار: م�شطلح   
14

املعنوية  ال�شيطرة  تتم  اأن  وبعد  امل�شتعمرات،  يف  واحلركة  والفكر  للحياة  نوذجاً  اإيجاد  اأجل  من  امل�شتعمر 

واملادية ي�شبح هذا الفرد امل�شتعمر يقبل باحلدود التي ير�شمها له ال�شتعمار ويفكر داخلها، ول يخرج عليها، 

امل�شتعمر، وحينها  بها  اأقنعه  التي  تلك احلدود  وير�شم �شخ�شيته طبقاً حلدودها، بل ويدافع حتى ل تزول 

نكون هنا اأمام فرد يعاين من “القابلية لال�شتعمار”. ويف الغالب، فاإن القابلية لال�شتعمار هي ر�شوخ داخلي 

عميق لال�شتعمار، هذا الر�شوخ ناجت عن اإقناع ال�شتعمار لالأفراد امل�شتعمرين )الأهايل( بتفوقه عليهم وعدم 

قدرتهم على اإدارة �شوؤون حياتهم بدونه، ودونيتهم يف كل �شيء. كما يرى مالك بن نبي اأن القابلية لال�شتعمار 

اأي خ�شوع �شعب ما لال�شتعمار، كما قد تكون ناجتة عن �شفات  الواقعة ال�شتعمارية  قد تكون ناجتة عن 

عقلية ونف�شية تر�شخت يف اأمة معينة نتيجة ظروف و�شريورة تاريخية معينة، جتعلها تف�شل يف القيام بفعل 

املقاومة، وبالتايل ال�شعور بالدونية اجتاه الآخر املتفوق ح�شارياً، ويعتقد بن نبي اأن كثرياً من اأفراد املجتمع 

الإ�شالمي يعانون من القابلية لال�شتعمار حتى ولو كانت بلدانهم غري خا�شعة له.
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الطبيعية الكامنة يف الأر�ش، وهم عادة جمّرد رحالة ل ي�شتقّرون يف اأر�ش ما، وهم �شعب 

ل تاريخ له، فاأع�شاوؤه جزء ل يتجزاأ من الطبيعة كالثعالب والذئاب و�شائر احليوانات 

املتوح�شة، ومن ثم فال حقوق لهم، لكّل هذا فاإن وجود هوؤلء النا�ش هو وجود عر�شي، 

اأي م�شكلة وجود  الديوجرافية،  للم�شكلة  ال�رشوري و�شع حّل جذري ونهائي  ومن 

ال�شكان الأ�شليني يف الأر�ش العذراء، و�رشورة اجتثاثهم متاماً.

الإحاللية الإق�صائية15 جتاه “الغومي” العربي يف املخيال اليهودي: 

الأجنا�ش  من  وغريهم  اليهود  بني  التفريق  هو  اليهودي  الديني  املخيال  يف  الثابت 

“يهوه  الإله  اأن  يبنّي  والتلمودية  التوراتية  الدينية  الن�شو�ش  على  فالوقوف  الأخرى، 

الإحاللية  على  ترتكز  تعبدية  و�شعائر  وطقو�ش  تعاليم  اليهود  على  فر�ش  القدير” 

والإق�شائية والعنف، مّما جعل هذه ال�شمات م�شلمات ثابتة يف خميالهم الديني و�شلوكهم 

جتاه الأغيار وخ�شو�شاً العرب منهم. 

بالعودة اإىل كلمة “غومي” مبقابلها العربي “الأغيار”، فقد كانت الكلمة بادئ الأمر يف 

املخيال اليهودي تنطبق على اليهود وغري اليهود، وبعد ذلك تطورت لتعني غري اليهود 

الذّم  اإيحاءات  وتكت�شب  احلاخامات  يد  على  الوقت  مع  الكلمة  لتتطور  �شواهم،  دون 

والقدح لي�شبح معناها “الغوغاء” و“الدهماء” و“الأجنا�ش”، لتحمل اأخرياً معنى الكفر 

16
والقذارة املادية والروحية التي متيز غري اليهود.

يف  والإق�شاء  الحتقار  من  الوافر  الن�شيب 
الإ�شالمي”17  العربي  “الغومي  وياأخذ 

املخيال الديني اليهودي التوراتي والتلمودي، حيث ينطوي على العديد من األفاظ ال�شباب 

اللفظ  هذا  وي�شتعمل  احلرام”،  “ابن  اأو  الزنا”  “ابن  ومعناه  “حمزير”  اأ�شهرها  والذم 

وملعلومات اأكرث يف مو�شوع حتول “اإ�رشائيل” نحو دولة يهودية اإحاللية اإق�شائية يينية ا�شتيطانية، يرجى   
15

وتوجه  ا�شتيطانية،  يينية  يهودية  دولة  اإ�رشائيل  تر�شيخ  نحو  تنفيذي:  “ملخ�ش  غامن،  هنيدة  اإىل:  العودة 

لفر�ش احلل الأحادي،” يف تقرير “مدار” ال�صرتاتيجي )رام اهلل: املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية 

“مدار”، 2016(، �ش 24-13.
عبد الوهاب امل�شريي، الأيديولوجية ال�صهيونية )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1978(،   

16

�ش 209.

امل�شيحيون اأي�شاً لهم ن�شيبهم من القدح والذم والتحقري يف الن�شو�ش التوراتية والتلمودية، حيث يطلق لفظ   
17

“عاريل”، ومعناه قذر وكافر؛ لأنه مل جتَر لهم عملية اخلتان اأو الطهارة وبقوا على بدائيتهم املقيتة. 
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الإق�شائي  املخيال  هذا  وياأخذ  الأن�شاب،  خمتلطة  حقرية  ك�شعوب  العرب  اإىل  لالإ�شارة 

العن�رشي روافده الأ�شا�شية من اأن العربي امل�شلم مولود من “اإبراهيم” لكن عن طريق 

“هاجر” التي يعّدونها جارية اأجنبية، فكل من ينتمي اإليها منت�شب بالأ�شل، وبالتايل يعّد 
18

يف املخيال اليهودي من اأبناء احلرام “حمزير”.

اأما يف ال�شق ال�شيا�شي لهذا املخيال ف�شورة الثنائية الإ�رشائيلية - العربية تكتمل اأكرث 

“املغازلت التطبيعية” من منظور التقييم وال�شت�رشاف  �شمن �شياق حماولة ا�شتقراء 

اإىل  العودة  حني  التطبيع،  واملفاجئ؛  اجلديد  الثنائي  التما�ش  هذا  وموؤ�رشات  ملتغريات 

بـ“اأر�ش بال �شعب  القائل  ال�شهيوين  الثيو�شيا�شي  الفكر  املتداولة يف  ال�شياغات  اإحدى 

ل�شعب بال اأر�ش”، كاإيحاء وتعبري جلّي بالإق�شاء والتجاهل وحتى التحقري لالأغيار من 

ال�شعار  هذا  اأن  واملالحظ  العرب(،  )يرت�ش  باخل�شو�ش  العرب  وهم  الأخرى  الأجنا�ش 

ق�شم  كل  ي�شتخدم  مت�شاويني  ق�شمني  اإىل  ينق�شم  فهو  ال�شاحر،  اللّفظي  بتنا�شقه  يتّ�شم 

القدر نف�شه من الكلمات، وكلمة “بال” يف الق�شمني هي املركز الثابت والعن�رش امل�شرتك، 

وما يتحرك هو كلمتا “الأر�ش” و“ال�شعب”، فيتبادلن مواقعهما متاماً كما يتبادل اليهود 

 اإىل املركز واأر�ش الأجداد، يف 
والعرب مواقعهم، حيث ينتقل اليهود من “الديا�شبورا”19

حني ينتقل العرب والفل�شطينيون من املركز اإىل الديا�شبورا )ال�شتات(.

املتعفن،  واحلكم  والفجور،  بالّركود،  والفل�شطينيون  العرب  اتهم  املخيال  هذا  وفق 

والف�شاد، والنفاق، واملجتمع الكاذب، واأعداء احل�شارة واملدنية والتطور، بعك�ش اليهود 

اإىل م�شتوى  العربي  لذا فلن ي�شل  واإقامة حكومة حديثة،  “التقدم”  الذين كانوا يعنون 

 
20

هناك، البقاء  ينوي  وهو  القمة  يف  دائماً  اليهودي  و�شيبقى  اليهودية  الطبيعية  املوهبة 

التوراتية  الن�شو�ش  يف  القدير”  “يهوه  اأقرها  التي  الب�رشية  املعادلة  تعديل  يجب  لذلك 

باإعطاء اليهودي مكانته املوعودة الثابتة بجعله يف املركز ومن ثم ي�شبح العامل كله فراغاً 

ال�شوريني،  العلماء  رابطة  موقع  الأخرى،  الأمم  اليهود  احتقار   - والُغوييم  اليهود  دولة،  علي  حممد   
18

2018/12/31، انظر: https://islamsyria.com/site/show_articles/442 )اطلع عليه يف 2021/2/22(

الديا�صبورا اأو ال�صتات: م�شطلح يطلق على اأماكن تواجد �شعوب مهاجرة من اأوطانها يف مناطق خمتلفة من   
19

العامل لي�شبحوا م�شتتني فيها كمجموعات متباعدة، ويتفاعلون فيما بينهم مبختلف الو�شائل للتن�شيق ملحاولة 

العودة اإىل اأوطانهم. ومن الأمثلة على �شعوب تعي�ش يف ال�شتات: الآ�شوريون، وال�رشيان، والكلدان، واليهود. 

ريجينا ال�رشيف، ال�صهيونية غري اليهودية يف اإجنلرتا وال�صهيونية العن�رشية، �ش 165.  
20

https://islamsyria.com/site/show_articles/442/
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 وبالتايل اجتثاث الفل�شطينيني والعرب من هذه الأر�ش اأ�شبح اأمراً 
21

بال تاريخ اأو ب�رش.

اإقامة دولة يهودية خال�شة ل  “عبادة”، بغية  الو�شع ت�شبح  الإبادة يف هذا  واإن  حتمياً 

ت�شوبها اأيّ �شوائب عرقية اأو ح�شارية اأخرى، ويف ذلك يذهب املفكر عبد الوهاب امل�شريي 

اإىل القول اإن �شورة العربي املتخلف �شورة مهمة يف الأدبيات ال�شهيونية، م�شتدلً على 

ذلك بالعديد من الأقوال والر�شائل فقد لحظ —ح�شبه— املفكر ال�شهيوين اآحاد هعام 

Ahad Ha’am �شنة 1891 “اأن امل�شتوطنني ال�شهاينة يعاملون العرب باحتقار وق�شوة، 

وينظرون اإليهم باعتبارهم متوح�شني �شحراويني، وعلى اأنهم �شعب ي�شبه احلمري، ل 

 
22

يرون ول يفهمون �شيئاً مما يدور حولهم”.

انطالقاً من م�شمون العتذاريات ال�شهيونية احللولية الع�شوية ال�شالفة الذكر املبنية 

على مقاربة اأن اليهودي مو�شع القدا�شة والعربي املتخلف خارجها، ومتا�شياً مع حجم 

واعتباراً  الأخرية،  العقود  يف  الإ�رشائيلي  ال�شلوك  على  التوراتي  اليهودي  الفكر  تاأثري 

للمعطيات التطبيعية الإ�رشائيلية احلالية مع بع�ش الدول العربية، يطرح الت�شاوؤل حول 

حقيقة وم�شتقبل هذه الزيجة ذات املعطيات املتناق�شة، وفق ثالثة افرتا�شات اأ�شا�شية:

اأولهما انعتاق اإ�رشائيلي مفاجئ من �شطوة العقيدة الدينية اليهودية والفكر ال�شهيوين   •
القائم على احتقار الأغيار وحرمة التعامل معهم، خميال يهودي �شهيوين قدمي/ عربي 

باملنظور القدمي.

جديدة؛  ودولية  اإقليمية  معطيات  فر�شتها  جديدة  �شهيونية  يهودية  توليفة  هناك   •
اأحدثت تطبيعاً لل�شخ�شية اليهودية اأولً، ثم م�شاراً تطبيعياً مبنياً على عهود ومواثيق 

جديدة تربطهم مبا اأمكن من العرب، خميال يهودي �شهيوين جديد/ عربي جديد.

من  انطالقاً  ف�شلها،  بذور  تركيبتها  يف  حتمل  اجلديدة  ال�شيا�شة  الزيجة  هذه  مثل  اإن   •
موؤ�رشات التناق�ش والتنافر يف تركيبتها. 

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية، جملد 1، �ش 145.  
21

عبد الوهاب امل�شريي، مو�صوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية، جملد 7، �ش 167.  
22
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 ثانيًا: العهود واملواثيق التطبيعية بني �شعب الله املختار

      والأغيار يف ميزان املخيال الديني اليهودي:

ينظر اإىل م�شاألة التطبيع العربي الإ�رشائيلي يف موجته الثالثة من زوايا عدة، �شيا�شية، 

واقت�شادية، واأمنية...، غري اأن القراءة الدينية تظّل الأكرث تعقيداً وقدرة على تفكيك اأهم 

الأحوال  من  حال  باأّي  يكننا  فال  اجلديدة.  القدية  الظاهرة  هذه  وموؤ�رشات  متغريات 

التطبيعية  املنظومة  هذه  �شمن  ثنائي  اقت�شادي  اأو  اأمني  م�شار  اأي  وا�شتقراء  تفكيك 

التقارب  قنوات  تعدد  من  فبالرغم  الطرفني.  لأحد  والقيمية  الدينية  التاأثريات  عن  بعيداً 

القت�شادي والأمني ومرونتها يف كثري من الأحيان، تبقى القيم والعتقادات الدينية يف 

املجتمعات ال�رشقية الأكرث تاأثرياً يف اأي ديناميكية، �شلطوية كانت اأم �شعبية، باعتبارها 

املبلور والرافد الأ�شا�شي للمخيال اجلمعي.

ت�شري املعطيات الأولية للفعل التطبيعي العربي الإ�رشائيلي احلايل اإىل حماولة مبدئية 

اليهودي  الفكر  يطرحه  ما  التنافر  هذا  مظاهر  اأول  متنافرين.  متناق�شني  بني  للجمع 

الآخر  مع  بالعالقة  متعلقة  ومعتقدات  اأفكار  من  التلمودية  التوراتية  بالقيم  املت�شبع 

الديني  املخيال  يف  الرا�شخة  والأ�شاطري  املعتقدات  هذه  متثله  وما  والإ�شالمي،  العربي 

التجليات  ذو  احلايل  الإ�رشائيلي  ال�شيا�شي  ال�شلوك  على  تاأثري  من  ال�شهيوين  اليهودي 

الإحاللية الإق�شائية. اأما ثانيهما فهو ما يحوزه الطرف الآخر، الطرف امل�شتقبل للنكزات 

ذات  جمتمعية،  واأعراف  اأخالقية،  وقيم  دينية،  ومعتقدات  مرجعيات  من  التطبيعية، 

جتليات تكاد توافق وت�شابه الطرف الأول يف الرف�ش.

اأنه ذو �شبغة دينية خال�شة، الأوىل  الذي يبدو  اأنه يف خ�شم هذا اجلدال،  والوا�شح 

اأن يكون ت�شاوؤلنا مرتبطاً اأكرث مبدى قدرة التطبيع العربي الإ�رشائيلي، وفقاً للمعطيات 

الثيولوجية ال�شالفة الذكر، على اإيجاد عهود ومواثيق اأمنية واقت�شادية ثابتة وم�شتدامة 

بني الطرفني؟

اجتاه بناء عهد اأمني جديد للمنطقة: هل ميكن حقاً بناء الأمن يف ظّل عقيدة   .1
اأمنية اإ�رشائيلية ذات بعد ديني؟

تفرت�ش املناق�شات ال�شائدة ملو�شوع الأمن ت�شوراً موؤداه اأن اأ�شا�ش البحث يف حدود 

“اإ�رشائيل” هو التو�شل اإىل حدود تكفل الأمن ال�شامل لها، ويف اإطار هذا الت�شور تّدعي 
“اإ�رشائيل” باأن احلدود الآمنة هي بال�رشورة حدود جديدة مو�شعة �شواء اأكانت حدوداً 
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جغرافية قائمة على التو�شع الحتاليل ال�شتيطاين )ال�شفة الغربية، وه�شبة اجلولن، 

�شابقاً،  والأردن  م�رش  مع  )“ال�شالم”  معنوية  تطبيعية  حدوداً  اأم  �شابقاً...(  و�شيناء 

 وال�شودان واملغرب حالياً، ...(، وينبني املوقف الإ�رشائيلي يف 
23

وبع�ش الدول اخلليجية

24
هذا ال�شاأن على م�شتويني اأ�شا�شيني وهما:

امل�شتوى الأول: تقرير عام باأن احلدود الآمنة لـ“اإ�رشائيل” لي�شت خطوط �شنة 1967.

يف  “اإ�رشائيل”  اأمن  يف  بحث  هو  الآمنة  احلدود  باأن  اإجرائي  تقرير  الثاين:  امل�شتوى 

املجال اجليو–ا�شرتاتيجي املو�شع املوجودة فيه. 

فوبيا الأمن وهو�س البحث عن مواثيق اأمنية اإقليمية جديدة:

النت�شارات  من  فبالرغم   
25

الأمن”، “فوبيا  يعي�ش  الإ�رشائيلي  املجتمع  اأ�شبح 

مع  الأمنية  والرتتيبات  الداخلية،  الأمنية  وال�شيطرة  احلروب،  ميدانياً؛  املحققة  الكبرية 

اأن  اإل  الفل�شطينيني، والتعاون الأمني مع دول اجلوار وعلى راأ�شها م�رش والأردن...، 

لل�شالم  ب�شدة  ويفتقد  اأمن  بالال  املتنامي  ال�شعور  ي�شكنه  يزال  ما  الإ�رشائيلي  املجتمع 

الداخلي. 

حلول  اإىل  الو�شول  �رشورة  يف  التفكري  اإىل  الوقت  مع  املتزايد  ال�شعور  هذا  اأدى 

 ت�شنع الأمن، لذلك كانت الدعوة اإىل تطبيق نوذج 
26

�شلمية ذات م�شتوى مو�شع وعال،

“ال�شالم” امل�رشي الأردين الإ�رشائيلي على احلالة الفل�شطينية الإ�رشائيلية اأولً، ثم على 
ما اأمكن من الأطراف الإقليمية الأخرى ثانياً )تركيا، الدول اخلليجية...(.

بلدان اخلليج: يجمعها جمل�ش التعاون اخلليجي، ويتكّون من �شتة ممالك يف �شبه اجلزيرة العربية؛ اململكة   
23

العربية ال�شعودية، والبحرين، والإمارات العربية املتحدة، و�شلطنة ُعمان، وقطر، والكويت. تاأ�ّش�ش جمل�ش 

التعاون العربي يف 1981/5/25 بالجتماع املنعقد يف العا�شمة الإماراتية اأبو ظبي.

اتفاق  الإ�رشائيلي )منذ  الفل�شطيني  ال�رشاع  لت�شوية  ال�شهيوين  امل�رشوع  يف  الرتباط  “فك  الغرام،  جهاد   
24

اأو�شلو... درا�شة م�شتقبلية(،” جامعة اجلزائر-3-، كلية العلوم ال�شيا�شية والإعالم، معهد العلوم ال�شيا�شية 

والعالقات الدولية، 2010، �ش 147.

الفوبيا: اأو ما ي�شمى بالرهاب؛ هو رّد فعل م�شحوب بخوف مفرط وغري منطقي، يح�ّش فيه املري�ش بخوف   
25

عميق اأو ذعر عندما يواجه م�شدر هذا اخلوف اأو العامل املحفز له، ويكن اأن يكون اخلوف من مكان اأو موقف 

اأو �شيء معني، وعلى عك�ش ا�شطرابات القلق العامة، عادة ما يرتبط الرهاب ب�شيء حمدد وم�شتمر.

الإقليمي  العمق  فغياب  الإقليمي،  واملجال  الزمن  عن�رَشي  انعدام  اإىل  اإرجاعها  يكن  التخوف  هذا  هواج�ش   
26

لـ“اإ�رشائيل” �شّكل هاج�شاً اأمنياً كبرياً، مثالً: ح�شب التقديرات الإ�رشائيلية، فاإن طائرة حربية باإمكانها عبور 

كل “اإ�رشائيل” خالل اأربع دقائق، واأن ت�شل اإىل القد�ش عب غور الأردن خالل دقيقتني فقط.



66

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

ويف هذا الإطار، �شيكون مهماً لـ“اإ�رشائيل” واأمنها ت�شكيل هيكل اأمني جديد للمنطقة 

م�شابه  حتالف  على  مبنياً  يكون  وقد  الإ�رشائيلية،  الأمنية  العقيدة  بتوجهات  مرتبطاً 

 ،North Atlantic Treaty Organization )NATO( )الناتو(  الأطل�شي  حللف �شمال 

اأي بلورة “ناتو عربي” يّكن من بناء �شبكة بينية مو�شعة للتبادل والتعاون املعلوماتي 

وال�شتخباراتي وفق قاعدة رابح/ رابح و�شمن قاعدة “ال�شالم مقابل ال�شالم”، ومِل ل 

توحيد اجلهود والقدرات الدفاعية البينية الإ�رشائيلية العربية اخلليجية وم�رش والأردن؛ 

بهدف الت�شدي للتهديدات التي تعرت�ش هذه الدول، وللمالحة الدولية عب م�شيق هرمز 

يف اخلليج العربي، وم�شيق باب املندب يف البحر الأحمر.

 ،Center for a New American Security يف درا�شة ملركز الأمن الأمريكي اجلديد

الإجماع  للدرا�شات وال�شت�شارات كان  الزيتونة  2016 وترجمها مركز  ال�شادرة �شنة 

على اأن بناء اأي نظام اأمني يف املنطقة ل بّد اأن ير على جمموعة من املبادئ الأ�شا�شية، 

27
نذكر منها:

“اإ�رشائيل”  فيه  الإ�رشائيلية وحتتفظ  للمخاوف  ي�شتجيب  الطبقات  بناء هيكل متعدد   •
بحق الدفاع عن نف�شها بنف�شها.

الدول  مع  والتهريب  “الإرهاب”  ملحاربة  امل�شرتكة  ال�شتخباراتية  اجلهود  تكثيف   •
ي�شمل  بل  والأردن،  م�رش  على  الأمر  يقت�رش  ل  بحيث  )املطبّعة(،  املعتدلة  العربية 

الإمارات، والبحرين، واملغرب، وال�شودان اأي�شاً، بل وي�شمل اأي�شاً ال�شعودية، وقطر، 

ودول خليجية اأخرى لها اأجهزة ا�شتخباراتية قوية وم�شالح م�شرتكة مع “اإ�رشائيل” 

يف مواجهة اإيران و“الإرهاب”.

اأمني �شامل للحدود ل يقت�رش على ال�شياج احلدودي، بل ي�شمل  �رشورة بناء نظام   •
اأي�شاً حواجز اإ�شافية وجم�ّشات لر�شد احلركة،... .

بناء عمليات م�شرتكة متعددة الأطراف، مع و�شع اآليات لتبادل املعلومات بحيث يكون   •
اجلي�ش الإ�رشائيلي على درجة عالية من الإحاطة مبجريات الأمور.

اإيالن جولدنبج واآخرون، تعزيز احلوار: نظام اأمني حلل الدولتني، �شل�شلة ترجمات الزيتونة )80(، مركز   
27

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، متوز/ يوليو 2016، �ش 16.
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ويف هذا اجلانب بالذات، يجد املطبّعون التقليديون واجلدد جمالً للمناورة والت�شويق 

اإبراز  خالل  من  الإ�رشائيلي؛  العربي  الأمني  للتطبيع  والإعالمي  وال�شعبي  ال�شيا�شي 

التهديدات الإيرانية اإىل الواجهة، وترويج العتقاد اأن ال�رشاكة الأمنية العربية، الإ�شالمية 

ال�شنية، الإ�رشائيلية، اليهودية ال�شهيونية، هي ال�شبيل الوحيد ملواجهة اخلطر الإيراين، 

ال�شيعي، امل�شرتك.

اأهمها البعد  اأبعاد  اأن تكون مبناأى عن عدة  اأمنية ل يكن  اأو عقيدة  اأي توجه  اأن  بيد 

الديني، وتبعاً ملا مّت التطرق اإليه يف العنا�رش ال�شابقة من تاأثري مف�شلي للبعد الديني على 

اإىل  الإطار  الإ�رشائيلي، نتجه يف هذا  الفعل وال�شلوك  اليهودي وانعكا�شاته على  املخيال 

ا�شتقراء البعد التوراتي يف املنظور الأمني الإ�رشائيلي، وتاأثريه على اأي عقد اأو عهد اأمني 

جماعي �شمن �شياق موجة التطبيع العربي الإ�رشائيلي احلايل ال�رشيح اأو اخلافت؟ اأو 

بالأحرى، هل حقاً يكن لـ“اإ�رشائيل” اإقامة عهد اأمني م�شرتك مع املطبّع العربي بعيداً 

عن تاأثريات املخيال الديني التوراتي التلمودي واإ�شقاطاته؟

التطبيع الأمني الإ�رشائيلي العربي: �صدام املنظور ال�صيا�صي باملنظور الديني: 

نلتم�ش  حني  �شادماً  يكون  لن  الأمر  اإن  القول  اإىل  احلميد  عبد  مهند  الباحث  يذهب 

ال�شتعالئية الإق�شائية داخل الن�شو�ش التوراتية والتلمودية، تلك الن�شو�ش التي تدعو 

اإىل تف�شيل اليهودي ونبذ الأغيار من خالل اإ�شهابها يف تناول مو�شوع الأمن واحلرب 

ومواجهة الأعداء والعالقة معهم، وفيها يتم اأي�شاً قراءة العهد القدمي قراءة قومية اإىل حّد 

 فالعهد القدمي حافل بالق�ش�ش 
28

الّدعاء اأن الأغيار هم العرب والفل�شطينيون بالتحديد.

اخليالية التي تنبذ التعامل مع الأغيار وو�شع الثقة فيهم. بل من كمال التقرب اإىل “يهوه 

الأ�شطوري  الإبادة، ووفق هذا املخيال  اأو  العبادة معاملتهم بالحتقار  القدير” وح�شن 

ت�شبح الإبادة يف حقهم عبادة. فكيف يا ترى يكن بناء منظومة اأمن جماعية وفق هذه 

التوليفة؟

اأي�شاً موؤكدة على حترمي العهود مع  ومن ناحية ثانية جاءت ن�شو�ش العهد القدمي 

البحر  اأر�شكم من  “واأجعل حدود  ما ن�شه  الأخرى، حيث ورد يف �شفر اخلروج  الأمم 

اإىل الفرات �شمالً، واأ�شلم  الأحمر جنوباً اإىل البحر املتو�شط غرباً، ومن ال�شحراء �رشقاً 

اآخر: عوامل القوة واملقاومة - وال�صعف واخل�صوع )رام اهلل:  اخرتاع �صعب وتفكيك  مهند عبد احلميد،   
28

املركز الفل�شطيني لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية )م�شارات(، 2015(، �ش 37. 
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لآلهتهم  ول  لهم  تقطعوا  ل  وجوهكم.  اأمام  من  فتطردوهم  الأر�ش  �شكان  اأيديكم  اإىل 

عهداً، ول يقيموا يف اأر�شكم لئال يجعلوكم تخطوؤون اإيلّ فتعبدون اآلهتهم ويكون ذلك لكم 

29
�رشكاً”.

اأنتم مزمعون  اإلهكم الأر�ش التي  اأدخلكم الرب  “واإذا  وجاء يف �شفر التثنية ما ن�ّشه 

والأموريني،  واجلرجا�شيني،  كاحلثيني،  اأمامكم  من  كثرية  اأمماً  وطرد  متتلكوها،  اأن 

والكنعانيني، والفريزيني، واحلويني، واليبو�شيني، وهم �شبعة �شعوب اأعظم واأكرث منكم، 

30
واأ�شلمهم اإىل اأيديكم و�رشبتموهم فاجعلوهم حمّرمني عليكم، ل تقطعوا معهم عهداً”.

اليهودي  الإدراك  طبيعة  والتلمود؛  التوراة  يف  كثرية  واأخرى  الن�شو�ش  هذه  توؤكد 

بتاريخه  الآخر  اإلغاء  على  املبنية  الأمن  حدود  على  القائم  الإ�رشائيلي  ال�شهيوين 

وجغرافيته، واأن اأمن اليهودي يفر�ش بالقوة ول يطلب اإل يف حالة ال�شعف التي يجب اأن 

تبقى يف حكم ال�شاذ واملوؤقت. 

املخادعة  �شبيل  على  ا�شتثناء  اأجازه  كان  واإن  احلكم،  هذا  كذلك  التلمود  اأكّد  وقد 

اأبرم  اإذا  العهد  “اإن  بقولهم:  الآخرين  مع  العهد  م�شاألة  التلموديون  ويف�رّش  واملراوغة، 

يجب اأن يبم بني طرفني متكافئني، وملا كان الأممي )الأغيار( ل ي�شاوي اليهودي فاإنه 

ل يحق لليهودي اإبرام عهد معه، وحتى لو اأبرم عهداً بظرف فهو يف حّل منه عندما يزول 

]اإل[ عندما يكون  اأن يبم معاهدة  لليهودي  ال�رشعية ل يكن  الوجهة  اإذ من  ال�شبب، 

31
�شعيفاً، ويجب اأن يلغيها عندما يكون قوياً”.

ومن خالل هذه الن�شو�ش نالحظ مركزية ال�رشدية الدينية التوراتية الإق�شائية جتاه 

الآخر، ويزداد هذا الإق�شاء املمزوج بالفوبيا اأكرث، عندما يتعلق الأمر بالّدعاء باإمكانية 

بناء هيكل تعاون وارتباط اأمني مع اجلانب العربي، مبنظور �شيا�شي واقت�شادي بعيداً 

عن الدين، اإذ اأنه مبجرد اأن ن�شع اأنف�شنا بعيداً عن الدين، قريباً من الإدراك ال�شيا�شي، 

فاإن املنطق والتجارب ال�شابقة ت�شري اإىل اأن “اإ�رشائيل” ت�شع م�شاألة الأمن �شمن نطاق 

“املقّد�ش”، اإذ ي�شتحيل اأن ت�شارك اأي م�شوؤولية اأمنية مع طرف خارجي.

العهد القدمي، �شفر اخلروج 23، 33، 35.  
29

العهد القدمي، �شفر التثنية 7/2.3.  
30

الأرقم الزعبي، حقائق عن اليهودية )بريوت: الدار املتحدة للطباعة، 1990(، �ش 51.   
31
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وهذا ما اأ�شار له مركز الأمن الأمريكي اجلديد يف درا�شة له �شنة 2016 بالقول اإنه عندما 

املتحدة  الوليات  بها  تقوم  جهود  اأي  الإ�رشائيليون  يرف�ش  الأمن  مب�شاألة  الأمر  يتعلق 

الأمريكية واأوروبا وحتى حلف الناتو لتوفري الأمن لها، فكيف يكونوا م�شتعدين لو�شع 

32
ثقتهم فيما يتعلق بعنا�رش اأ�شا�شية من اأمنهم بجريانهم العرب، الأغيار املطبّعني.

اجتاه بناء ميثاق اقت�صادي م�صرتك: هل ميكن لالقت�صاد اأن يتجاوز القيم   .2
الدينية املتناق�صة؟:

الأيديولوجي  العامل  اأن  النظرية؛  الناحية  من  يبدو  القت�شاد  عن  احلديث  حني 

والثيولوجي بالتحديد مل يعد املتحكم الرئي�شي يف ديناميكية التطبيع العربي الإ�رشائيلي 

العديد  الذي فر�شته  العامل القت�شادي  اإذ يبدو جلياً طغيان  ال�شابقة،  العنا�رش  كما يف 

اأخرى لنطاق  من امل�شالح والحتياجات ال�شرتاتيجية اجلديدة، التي ر�شمت م�شارات 

التطبيع  اأطروحات  على  مبنية  العرب،  وجريانها  “اإ�رشائيل”  بني  وم�شتواه  التفاعل 

ال�شامل. 

م�رشوعه  يف   Shimon Peres برييز  �شمعون  ترجمها  امل�شارات  هذه  نواة  اأوىل 

ال�رشق الأو�شط اجلديد الذي ل يتوقف—ح�شب ت�شوره—عند حدود اإقامة امل�رشوع 

النموذج  يت�شكل وفق  اقت�شادي  اإقليمي  نظام  تاأ�شي�ش  ذلك نحو  يتعدى  بل  ال�شيا�شي، 

الأوروبي، مع بناء هيكل متكامل من الهيئات واللجان الإقليمية والفنية والخت�شا�شية، 

حتقيق  اأولوية  على  توؤكد  اأوىل  مرحلة  مرحلتني:  على  م�رشوعه  طرح  قد  جنده  ولذلك 

اتفاق لـ “ ال�شالم” مع الدول العربية، فيما تاأتي مرحلة ثانية تركز على �رشورة اإطالق 

مفاو�شات ثنائية مع كل دولة عربية على حدى، تنتهى بتطبيع كامل و�شامل معها، مع 

 وهنا يكن 
33

تاأكيده على اأن اأي مقاربة لن تكون ناجحة اإذا مل تغلّف بالرخاء القت�شادي،

اقت�شادية براجماتية مفادها: الإ�رشائيلي يف مقاربة  املنظور  اإن برييز قد خّل�ش   القول 

رخاء  بدون  حقيقي  �شالم  ول  حقيقي،  �شالم  دون  املنطقة  يف  اقت�شادي  رخاء  “ل 
بحاجة  �شتبقى  اأموالها  وروؤو�ش  برثواتها  العربية  الدول  اأن  ذلك  م�شتدام”،  اقت�شادي 

ملحة للعقل واملعرفة اليهودية، واأن تكاملهما الإيجابي هو فقط من يقود اإىل ذلك. 

اإيالن جولدنبج واآخرون، تعزيز احلوار: نظام اأمني حلل الدولتني، �ش 8.  
32

حلمي حممد  ترجمة  اجلديد،  الأو�صط  ال�رشق  برييز،  �شمعون  اإىل:  العودة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد   
33 

عبد احلافظ )الأردن: الأهلية للن�رش والتوزيع، 1994(.
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ال�شرتاتيجية  هذه  اأي�شاً   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  تبنى  وقد 

الباجماتية القت�شادية القدية ب�شورة جديدة، بعد ما يقارب العقدين من الزمن، حني 

اأ�شار يف مقال له يف جملة الإيكونومي�شت The Economist يف كانون الثاين/ يناير 2018 

العديد  اأن  راأى  حيث  املعرفة،  على  القائم  لالقت�شاد  مثالً  اأ�شبحت  “اإ�رشائيل  اأن:  اإىل 

اإليها كعدو بل كحليف ل غنى عنه يف املعركة امل�شرتكة  من الدول العربية حالياً ل تنظر 

�شّد الإ�شالم املت�شدد، والأهم من ذلك اأنها ت�شعى اإىل التكنولوجيا الإ�رشائيلية مل�شاعدة 

35
 باعتبارها ال�رشيك اجلديد املوثوق للحكومات العربية يف طريق الرخاء.

34
اقت�شاداتها”،

“اإ�رشائيل”  بني  والقت�شادي  التجاري  التطبيع  ن�شق  تنامى  فقد  ذلك،  على  وعطفاً 

والدول العربية بو�شوح خالل ال�شنوات الأخرية، فوفق بيانات دائرة الإح�شاء املركزية 

الإ�رشائيلية )Central Bureau of Statistics )CBS يف اأيلول/ �شبتمب 2016، فقد قّدر 

اأ�شواق منطقة ال�رشق الأو�شط  اإىل  اإجمايل ال�شادرات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات 

اأكرث من مليار دولر للدول  اأمريكي، من بينها  7 مليارات دولر  اإفريقيا بنحو  و�شمال 

اإفريقيا نحو7% من  الأو�شط و�شمال  ال�رشق  اأ�شواق منطقة  العربية، ومثلت  اخلليجية 

36
اإجمايل ال�شادرات، و6% من اإجمايل الواردات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات.

ويف هذا اجلانب يبدو نتنياهو مطمئناً وواثقاً من جناح امل�شار القت�شادي للتطبيع، 

بحيث يبدو اأنه ل يويل اأهمية كبرية لدور العوامل الأيديولوجية—الدينية حتديداً—يف 

اإعاقة تبلور عالقات اأكرث عمقاً واتزاناً وا�شتدامة بني الطرفني، بالرغم من وجود مفارقة 

اأن امل�شار ال�شيا�شي الإ�رشائيلي يف ال�شنوات الأخرية يجنح بو�شوح باجتاه احلكومات 

واأن 
37

اليمينية احلريدية املتطرفة، ذات الرتكازية املفعمة باليوتوبيا الدينية “امل�شيانية”،

كاليف جونز ويويل جوزان�شكي، الإخوة الأعداء: “اإ�رشائيل” وممالك اخلليج، �شل�شلة ترجمات الزيتونة )84(،   
34

مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، ت�رشين الثاين/ نوفمب 2020، �ش 3.

من�شور اأبو كرمي، “احلل الإقليمي من منظور الأحزاب الإ�رشائيلية يف �شوء التحولت الإقليمية،” يف يا�شمني   
35

حلمي العايدي، اأثر ال�صالم القت�صادي على ال�رشاع العربي ال�صهيوين )برلني: املركز الديوقراطي العربي 

للدرا�شات ال�شرتاتيجية والقت�شادية وال�شيا�شية، 2019(، �ش 138.

موقع  موقف،  تقدير  �شل�شلة  ودوافعه،  مظاهره  اإ�رشائيل:  مع  العربي  التطبيع  ال�شيا�شية،  الدرا�شات  وحدة   
36

املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شيات، 2020/6/21، انظر:

 https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-  

with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf )2021/2/27 اطلع عليه يف(

يكن  املعلومات  من  ملزيد  واملعتق.  واملخل�ش  البطل  معنى  وياأخذ  املنتظر،  امل�شايح  اأو  امل�شيا  اأو  امل�صيانية:   
37

العودة اإىل كتاب: اآ�شيا �شكريب، امل�صيانية يف الفكر الديني اليهودي واأثرها يف امل�صيحية واحلركات الدينية 

املعا�رشة )اجلزائر: األفا للوثائق، 2019(.

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Normalization-with-Israel-its-Manifestations-and-Motives.pdf
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اأ�شبح  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  وال�شعبي،  الر�شمي  الإ�رشائيلي  الإدراك 

ذلك  على  دليل  اأكب  ولعّل   
38

جداً، كبرية  بدرجة  الالهوتية  التوراتية  ال�رشديات  حبي�ش 

قانون “يهودية الدولة” وما ت�شمنه من تعريف للدين بالقومية والقومية بالدين.

بالعتبارات  �شيا�شاتها  تاأثرت  كلَّما  يهودية؛  اأكرث  اأ�شبحت  كلما  “اإ�رشائيل”  اأن  بيد 

الأيديولوجية اليهودية اأكرث من تاأثرها بامل�شالح القت�شادية، وبالتايل ل يكن جتاهل 

حم�شن  يرى  ذلك  ويف  القت�شادية.  “اإ�رشائيل”  �شيا�شات  على  اليهودية  الدِيانة  تاأثري 

ظنّت  التي  العربية  الأنظمة  اأن  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  مدير  �شالح 

اإن جوهر امل�رشوع ال�شهيوين مبني  اإذ  اأن حبل جناتها بيد الإ�رشائيليني كانت خاطئة، 

اأ�شا�شاً على بقاء البيئة العربية الإ�شالمية �شعيفة مفككة متخلفة، ولأن احلالة النه�شوية 

القت�شادية  املعطيات  فحتى   
39

وجودياً. خطراً  له  بالن�شبة  تعني  الأمة  يف  احلقيقية 

اإن  اإذ  والريبة،  ال�شك  مواطن  من  الكثري  تكتنفها  القرن”  “�شفقة  م�رشوع  يف  الواردة 

على  الكارثية  النعكا�شات  تغطي  اأن  يجب  ل  احلينية  ال�شتثمارية  العرو�ش  جاذبية 

الأمريكية  الإ�رشائيلية  الهيمنة القت�شادية  العربية م�شتقبالً، ونق�شد هنا  القت�شادات 

على القت�شاديات العربية.

ويف ذلك يذهب عبد الوهاب امل�شريي اإىل القول:

اإن التطبيع يقود اإىل رفع املقاطعة العربية عن اإ�رشائيل وفتح اأ�شواق املنطقة 

الطاقات  تكامل  اأ�شا�ش  على  اأو�شطية  ال�رشق  ال�شوق  و�شتقوم  ب�شائعها.  اأمام 

القت�شادية وتق�شيم العمل بني النفط العربي، واملياه الرتكية، والكثافة ال�شكانية، 

وال�شوق امل�رشية، واخلبة واملهارة واملعرفة الإ�رشائيلية، وحتّل م�شكلة املياه 

يف اإ�رشائيل باإقامة م�شاريع م�شرتكة ل�شتثمار مياه الأنهار الكبى يف املنطقة. 

“اإ�رشائيل  ويحقق  لإ�رشائيل  الأمن  يحقق  �شوف  الذي  هو  امل�رشوع  وهذا 

العظمى” التي لن حتكم الفل�شطينيني فقط بل �شتحكم العرب جميعاً، وتتحقق 

ال�شعب  وتدجني  وثرواتها،  املنطقة  كامل  على  والرتبع  والهيمنة  ال�شيطرة  لها 

العربي وتطويعه، وتخريب الن�شيج الجتماعي والقت�شادي يف العاملني العربي 

والإ�شالمي، وهذا تاأكيد ا�شتمرارية م�رشوعها الأ�شا�شي القائم على التو�شع.

رائد دحبور، “ال�شهيونية وجدلية التنوع الفكري - طبيعة اجلذور الفكرية لليمني ال�شهيوين،” جملة ق�صايا   
38

اإ�رشائيلية، املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 69، 2018، �ش 76.

تطور التطبيع العربي الإ�رشائيلي  الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات،  ق�شم الأر�شيف واملعلومات، مركز   
39

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

الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات، 2020(، �ش 528.
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وانعكا�شاته الإ�شرائيلي  العربي  التطبيع  دللت   ثالثًا: 

       على م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية:

يكن معاجلة دللت التطبيع العربي الإ�رشائيلي وتاأثرياته على الق�شية الفل�شطينية، 

وانعكا�شاته املبا�رشة وغري املبا�رشة على م�شتقبل احلل الفل�شطيني؛ من خالل ا�شتقراء 

خمرجات امل�شار التطبيعي يف اإطار ال�شياق الذي جاء فيه، و�شمن منظومة وبنية ال�رشاع 

ب�شفة عامة، وذلك وفق اجتاهني:

الدللت يهودية:  دولة  بـ“اإ�رشائيل”  �صمني  عربي  كاإقرار  التطبيع   .1 
             والنعكا�صات:

بداية، يالحظ الرتباك املفاهيمي يف الطرح الإ�رشائيلي لفكرة “يهودية الدولة”، حيث 

يبدو جلياً ت�شابك املفاهيم واختالف التف�شريات وتباين الإ�شقاطات ال�شيا�شية، ويتجلّى 

ذلك يف ت�رشيح ت�شيبي ليفني Tzipi Livni يف 2010/5/27 قائلة: “كلنا ندافع عن فكرة 

دولة اإ�رشائيل يف العامل ون�رشح للجميع اأننا دولة يهودية وديوقراطية، لكن كيف يكن 

اأن ننا�شل يف �شوارع العامل �شعياً نحو دولة ال�شعب اليهودي، يف حني اأننا مل نعرف حتى 

اأو  اليهود”  “دولة  نف�شه؛  املعنى  لها  لي�ش  الدولة”  فـ“يهودية  هي”.  ما  بيننا  فيما  الآن 

“الدولة اليهودية الديوقراطية”  اأن  لـ“ال�شعب اليهودي”، كما  “اإ�رشائيل” دولة قومية 
تاأخذ اأبعاداً و�رشوطاً اأخرى يجب اللتزام بها، فلكل من هذه ال�شطالحات اإ�شقاطاتها 

40
على الواقع وامل�شتقبل.

الأيديولوجي  الفكر  يف  ومرجعي  جوهري  �شوؤال  اإىل  الرتباك  هذا  مكمن  يرجع 

تعريفاً  اليهودي  يعّرف  وهل  اأ�شالً؟،  اليهودي  هو  من  مفاده:  اليهودي  وال�شيا�شي 

 قومياً اأم تعريفاً دينياً؟، اأي: هل نريد دولة يهودية باملفهوم الديني اأم باملفهوم القومي؟

اأم خليطاً بني الثنني؟

هنيدة غامن، عن العرتاف باإ�رشائيل “دولة يهودية”، موقع عرب 48، 2012/5/18، انظر:  
40

https://www.arab48.com )اطلع عليه يف 2021/2/25(   
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ويف ذلك ت�شيف هنيدة غامن قائلة اإن: 

حمل  �شّكل  له  القومي  والتعريف  لليهودي  الديني  التعريف  بني  ال�رشاع 

وفيما  ككل.  الإ�رشائيلي  امل�شتقبل  وجه  على  اأثره  ترك  م�شتمر  و�رشاع  نزاع 

راأى التعريف الأرثوذك�شي )الديني( يف اليهودية انتماًء دينياً يف الأ�شا�ش، فاإن 

مع  والثقايف،  الإثني  النتماء  نحو  بالتعريف  الذهاب  حاول  القومي  التعريف 

العرتاف بالبعد الديني. وقد �شهدت العقود املتعاقبة بعد اإقامة اإ�رشائيل توتراً 

بني تيارات اأيديولوجية خمتلفة حتاول اأخذ التعريف نحو ما تريد، حيث يبدو 

اليوم اأن الفروق اأخذت يف التقل�ش باجتاه قبول التعريف الأرثوذك�شي اأكرث من 

41
القومي.

ويكن اإرجاع هذا الإ�شكال بني التيار املتدّين والعلماين؛ اإىل اإ�رشار العلمانيني على 

تو�شيع مفهوم اليهودي لزيادة اأعداد الهجرة اإىل “اإ�رشائيل” لت�شمل كل الأطياف، يف حني 

ي�رّش املتدينون على املحافظة على النقاء اليهودي من الأغيار، يق�شد هنا باخل�شو�ش 

الأغيار من املكون العربي املحيط بـ“اإ�رشائيل”، “كو�شيلة للو�شول اإىل الدولة اليهودية 

يرى  الذي  اليهودي؛  الديني  املخيال  �شطوة  اأكرث  يبز  وهنا  �شوائبهم”.  من  النقية 

ب�رشورة احلفاظ على النقاء اليهودي وعدم الختالط مع العرب الذين يرون فيهم اأقل 

منزلة، فاأي توجه —ح�شبهم— نحو التما�ش ال�شيا�شي والثقايف والديني، التطبيع، هو 

تهديد للجن�ش اليهودي و�شفائه ونقائه، فمن الواجب احلفاظ على النقاء التزاماً مبا ورد 

يف العهد القدمي، التوراة، والتلمود.

�رشعان ما انتقل النقا�ش الداخلي حول من هو اليهودي؟ من نقا�ش يهودي – يهودي 

اإىل نقا�ش عام؛ نقا�ش يهودي – فل�شطيني، ما هي الدولة اليهودية؟، وهل تعّرف تعريفاً 

اإذا كانت م�شاألة  اأنه  اإىل  الإ�شارة  اأم مزيجاً بني ذلك؟ وهنا جتب  اأم تعريفاً قومياً؟  دينياً 

اجلدال الداخلي اليهودي لي�ش لها اآثار وانعكا�شات كبرية على الفل�شطينيني والعرب، فاإن 

النقا�ش الثاين ي�شّكل تاأثرياً مبا�رشاً وم�شريياً عليهم.

ق�صايا  “من هو يهودي”،” جملة  اإ�شكالية تعريف  كـ“دولة يهودية وديوقراطية”،  “اإ�رشائيل  هنيدة غامن،   
41

اإ�رشائيلية، املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 39-40، 2010/1/30، �ش 10.
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التطبيع والعرتاف: اأي عالقة؟ 

يعني التطبيع ب�شفة اآلية اعرتاف الدول العربية املطبّعة بـ“اإ�رشائيل” دولة يهودية، 

 - الإ�رشائيلي  الدعاء  من  وبالرغم  معاً،  والديني  القومي  ال�رشاع  بنية  دمج  وبالتايل 

والطرح  الديني  املرّكب  من  واأبعد  اأكب  هي  اليهودية  القومية  اأن  البداية  يف  ال�شهيوين 

العرتاف  على  يحيل  ل  التطبيع  فاإن  عليه،  تقت�رش  ل  لكنها  حتتويه  اإنها  بل  التوراتي، 

بالبعد الديني فح�شب، واإنا يقود اإىل الإقرار العربي باحلق التاريخي اليهودي، ومن ثم 

الإقرار اآلياً و�شمنياً بالرواية اليهودية يف هذا املجال.

ال�شكان  هم  اليهود  اأن  على  التاأكيد  البداية  يف  حتاول  كانت  الرواية  هذه  اأن  بيد 

 ثم �رشعان ما مّت مزج البُعد القومي بالبُعد الديني من 
42

الأ�شليون لتلك الأر�ش ك�شعب،

خالل مفهوم الأر�ش املوعودة، حيث يدعي اليهود اأن فل�شطني هي الأر�ش التي اأعطاهم 

اإياها “يهوه القدير” الرب، م�شتندين يف ذلك اإىل تبيرات توراتية وتلمودية.

اأو مرحلة المتزاج بينهما يف  اليهودية كديانة وكقومية،  اأ�شبقية  الغو�ش يف  وبدون 

اأطروحة التطبيع والعرتاف بـ“يهودية الدولة”، فاإن هذا العرتاف يعني يف عموميته ما 

43
يلي:

اأ. الإقرار بالرواية اليهودية باإ�صكالتها التاريخية والقانونية: فمو�شوع التطبيع 

الكامل  بالعرتاف  اأي�شاً  يرتبط  واإنا  “اإ�رشائيل”،  بوجود  بالإقرار  فقط  يتعلق  ل 

باأطروحتها وروايتها التاريخية والدينية وال�شيا�شية حول ال�رشاع عامة؛ ال�شتيطان، 

والنكبة، والنك�شة، والالجئني، والقد�ش، واحلدود، واملفاو�شات... .

الأبرتهايدي  الحتاليل  الإحاليل  الإ�رشائيلي،  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  اأن  ذلك  يعني 

يف فل�شطني �شي�شبح عبارة عن ت�شحيح تاريخي، واأن الوجود الإ�رشائيلي ال�شتيطاين 

الأزمان  يف  منهم  اغت�شابه  مّت  تاريخي  حلق  ا�شرتداد  �شوى  لي�ش  فل�شطني  يف  اليوم 

وهو ما تنفيه كل الدرا�شات والأبحاث الأنرثوبولوجية اإىل حّد الآن، كما مل يتمكن اليهود من اإثبات ذلك على   
42

مّر عقود من احلفريات والتنقيب خ�شو�شاً يف اأور�شليم )القد�ش( حول اأي دلئل تاريخية اأنرثوبولوجية تثبت 

مزاعمهم )الهيكل املزعوم(.

مراآة  على  ودللته  اليهودية  الدولة  مطلب  انعكا�ش  عن  يهودية:  كدولة  اإ�رشائيل  “تكري�ش  �شلحت،  اأنطوان   
43

الفل�شطيني  املركز  )عّمان:  اليهودية  الدولة  معنى  يف  واآخرون،  غامن  هنيدة  يف  الإ�رشائيلية،”  القراءات 

للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، 2011( �ش 148.
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تكتمل  النحو  هذا  وعلى  هام�شياً،  وجوداً  الفل�شطيني  الوجود  بذلك   في�شبح 
44

الغابرة،

الرواية الدينية التوراتية اليهودية مدّعمة باملزاعم القومية والتاريخية لت�شنع �شيناريو 

يف  العربية  واملنطقة  فل�شطني  وجغرافيا  تاريخ  تعديل  ا�شرتاتيجية  على  مبني  �شيا�شي 

عمومها، املا�شي اليهودي يف ال�شتات، وبناء اأفق م�شتقبل جديد على املرجعية اجلديدة 

القائمة على ت�شورات ال�رشق الأو�شط اجلديد، املنّظر له منذ ت�شعينيات القرن الع�رشين 

من طرف �شمعون برييز.

اإ�رشائيل”  بـ“يهودية  العربي  والعرتاف  لالإقرار  �شمنياً  املولّد  التطبيع  هذا  اأن  بيد 

لـ“اإ�رشائيل”  الد�شتورية  الطبيعة  يخ�ّش  فيما  �شواء  الت�شاوؤلت؛  من  العديد  يثري 

التي �شيتم  الدولة  الديوقراطية. فهل  الطبيعة  اأم  الأبارتهايدي  التوجه  امل�شتقبلية، بني 

العرتاف بها على اأنها دولة ال�شعب اليهودي مبعنى اأن مواطنيها هم اليهود فقط؟، اأم اأن 

بها مواطنني من الدرجة الأوىل وهم اليهود ومواطنني من الدرجة الثانية وهم العرب؟، 

اأم اأن لهذا املفهوم مبتغًى اآخر؛ وهو العرتاف النهائي باأن فل�شطني احلالية والكثري من 

الأرا�شي العربية غري مقيّدة احلدود هي الأر�ش التاريخية لليهود التي فقدوها يف زمن 

من  عقب  على  راأ�شاً  الأو�شاع  �شيقلب  الذي  املو�شوع  وهو  اإليها،  وعادوا  الأزمان  من 

الناحية التاريخية والقانونية.

امل�رشوع  فيه  ي�شبح  الذي  بال�شورة  ال�صتيطاين:  ال�صتعماري  البعد  اإلغاء  ب. 

ال�شفة  ت�شقط  وبالتايل  الأجداد،  اأر�ش  اإىل  عودة  املنطقة  يف  الإ�رشائيلي  ال�شتيطاين 

املنطلق  هذا  ووفق  النكبة،  حول  والأخالقية  القانونية  امل�شوؤوليات  وكل  ال�شتعمارية، 

مواطنني  جمرد  العرب  والفل�شطينيون  الأ�شليون،  هم  املهاجرون  امل�شتوطنون  ي�شبح 

من درجة ثانية اأو اأقل، اأو اأقلية يجب التعامل معها وفق الظروف والأحوال.

الأبارتهايدي  الإحاليل  الحتاليل  ال�شتيطاين،  ال�شتعمار  ي�شبح  الإطار  هذا  ويف 

م�شوؤوليات  كل  مبا�رشة  ت�شقط  اأي  تاريخي،  ت�شحيح  حركة  جمرد  ال�شهيوين 

ال�شتيطان، واملجازر، والإبادة، والتهجري، والتقتيل على مّر العقود املا�شية.

اأكرث ما يوؤكد هذه النظرة الثابتة يف املخيال الديني وال�شيا�شي اليهودي اإىل حّد اليوم؛ ورود وثيقة “اإعالن قيام   
44

ال�شتعمار  من  ال�شتقالل  على  كاإيحاء  اإ�رشائيل”،  ا�شتقالل  “وثيقة  بت�شمية   1948/5/14 يف  اإ�رشائيل”  دولة 

العربي الفل�شطيني.
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ج. تقوية ال�صبغة الدينية لل�رشاع: فالتطبيع يقود �شمنياً اإىل العرتاف والإقرار 

تّبر  التي  التلمودية  واخلرافات  والأ�شاطري  التوراتية  الن�شو�ش  مبختلف  املبا�رش 

ال�شلوكيات ال�شيا�شية احلالية، مما يعطي القوة اأي�شاً للتيار ال�شتيطاين اليهودي الديني 

منه اأو العلماين لتبير ال�شتيطان، وفق مقولة اأحد املوؤ�ش�شني الأوائل لل�شهيونية: “اإن 

جماعة ل توؤمن باهلل )اليهود وال�شهاينة العلمانيون( تطالب بالأر�ش التي منحت لها من 

اهلل )اأر�ش امليعاد(”.

وتزداد ال�شورة و�شوحاً حني ا�شتقراء مكنونات املخيال الديني اليهودي الّدال باأن 

اأن العديد من الن�شو�ش الدينية تبنّي  ال�رشاع �رشاع وجود ولي�ش �رشاع حدود، ذلك 

مبا ل يدع جمالً لل�شك الوعد الإلهي القطعي واحل�رشي “يهوه القدير” للن�شل اليهودي 

بامتالك الأر�ش الفل�شطينية والعربية، واإعطائهم �شّك الت�رشف فيها بحّرّية.

 الإ�شحاح )15( ما يلي: “يف ذلك اليوم بّث الّرب مع اإبراهيم 
45

جاء يف �شفر التكوين،

عهداً قائالً “لن�شلك اأعطي هذه الأر�ش من نهر م�رش اإىل النهر الكبري نهر الفرات””.

ويف ال�شفر نف�شه: الإ�شحاح )12( ما يلي: “واجتاز “اإبرام” اإىل مكان �شيكم اإىل بلوطة 

عورة، وكان الكنعانيون حينئذ يف الأر�ش، وظهر الّرب “لإبرام” وقال لن�شلك اأعطي هذه 

الأر�ش”.

عينيك  ارفع  لإبراهيم..  الّرب  “وقال  يلي:  ما  نف�شه  ال�شفر  من   )13( الإ�شحاح  ويف 

وانظر من املو�شع الذي اأنت فيه �شمالً وجنوباً و�رشقاً وغرباً، لأن جميع الأر�ش التي 

اأنت ترى لك اأعطيها، ولن�شلك اإىل الأبد، واجعل ن�شلك كرتاب الأر�ش، حتى اإذا ا�شتطاع 

اأحد اأن يعّد تراب الأر�ش فن�شلك اأي�شاً يعّد...”.

وبنية طبيعة  على  وانعكا�صاته  دللته  الإ�رشائيلي:  العربي  التطبيع   .2 
            وم�صار ال�رشاع:

حاول املنّظر ال�شهيوين على مدار اأكرث من عقدين من الزمن اأن يقلب جمرى ال�رشاع 

الداخل  امليدان يف  الأ�شا�ش مل ينجح هذا الأخري يف ك�شب معركة  اأ�شا�شه، وعلى هذا  من 

الفل�شطيني عن طريق التو�شع الحتاليل ال�شتيطاين الإحاليل فح�شب، بل ا�شتطاع اأي�شاً 

الكتاب املقد�س.   
45
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اأطرافه  تغيري  خالل  من  برمته  ال�رشاع  طبيعة  يف  الدرجة  متفاوتة  تغيريات  يحدث  اأن 

وفواعله وم�شاراته.

وحتدث  اأحدثت  التي  الأدوات  واأخطر  اأهم  كاإحدى  الثانية  موجته  يف  التطبيع  ياأتي 

�رشحاً عميقاً يف م�شارات ال�رشاع العربي ال�شهيوين وبنيته، اإذ يبدو من الوهلة الأوىل اأن 

املعطيات واملوؤ�رشات الأخرية لهذا امل�شار، خ�شو�شاً اخلليجي منه، �شتوؤدي اإىل حتولت 

جوهرية كبى داخل خم�ش دوائر على الأقل: 

الدائرة ال�شهيونية - الإ�شالمية العربية.  •

الدائرة العربية - الفل�شطينية.  •

الدائرة الفل�شطينية - الإ�رشائيلية.  •

الدائرة الفل�شطينية - الفل�شطينية.  •

الدائرة الإ�رشائيلية.  •

وبالرغم من التداخل الوا�شح بني مدخالت الدوائر ال�شالفة الذكر واأخرى، مبا يجعل 

من ال�شعوبة مبكان الف�شل بني متغرياتها وموؤ�رشاتها، اإىل اأنه يكننا احلديث عن بع�ش 

املخرجات املتباينة على النحو التايل:

الفل�صطيني  ال�رشاع  اإىل  ال�صهيوين  العربي  ال�رشاع  من  ال�رشاع  حتجيم  اأ. 

التن�شيق  غياب  جانب  اإىل  ال�شيا�شية  والأزمات  الداخلية  ال�رشاعات  اأّدت  الإ�رشائيلي: 

بني الدول العربية وتراجع م�شتوى العالقات الثنائية بني معظم هذه الدول، اإىل تراجع 

�شامل  اإ�رشائيلي  عربي  �رشاع  من  “ال�شالم”  وحتويل  الفل�شطينية  بالق�شية  الهتمام 

اإ�رشائيلية  عربية  تطبيعية  عالقات  بناء  نحو  اجتاه  مع  اإ�رشائيلي،  فل�شطيني  �رشاع  اإىل 

مراحل  يف  و“اإ�رشائيل”،  العرب  الكلي،  باملنظور  ال�شلمية  الت�شوية  بتطورات  ترتبط  ل 

�شابقة، اأو بني الفل�شطينيني والإ�رشائيليني يف املرحلة الراهنة.

بالفل�شطينيني  اأكرث  لالنفراد  الإ�رشائيلي  للجانب  لها  مثيل  ل  فر�شة  التطبيع  يقدم 

اإ�شالمياً،  عربياً  بعداً  تاأخذ  الق�شية  كانت  اأن  فبعد  �شيقاً،  اأكرث  زاوية  يف  وحما�رشتهم 

وينظر اإليها على اأنها الق�شية املركزية اجلامعة، �شيكون التطبيع �رشبة قا�شمة للعمل 

العربي امل�شرتك حول ال�رشاع، بحيث يكون من نتاج هذا التوجه اجلديد حتييد املزيد من 

الأطراف والفواعل الإقليمية العربية ذات العالقة املبا�رشة.
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اأمني  مبنظور  املطبّعة  العربية  الأطراف  زاوية  من  اإليه  ُينظر  التطبيع،  كان  واإذا 

وم�شالح اقت�شادية جتارية، فاإن ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية لها اأهداف اأكرث بعداً وعمقاً، 

الق�شية  على  العربية  الو�شاية  وتقليل  اإ�شعاف  من  الإ�رشائيلي  املنّظر  يتمكن  وبالتايل 

من  “اإ�رشائيل”  متّكن  على  التاأكيد  اإىل  �شفيق  منري  الباحث  يذهب  ذلك  ويف  الفل�شطينية. 

تكري�ش قطرية الق�شية الفل�شطينية، حيث يرى اأنها راهنت على تزعزع الرابطة القومية 

الذين  الق�شية هم  اأ�شحاب  اأن  العرب  الفل�شطينيني والعرب، حينما يرى  الأخالقية بني 

انعزلوا بق�شيتهم عن الأمة العربية وقبلوا بال�رشوط الإ�رشائيلية واأقفلوا ملف ق�شيتهم، 

 1993 اأو�شلو  الإ�رشائيليني من خالل قنوات منفردة و�رشية،  تفاو�شوا مع  اإنهم  حتى 

عربية  مطالب  اأي  �شت�شبح  احلالة  هذه  “يف  �شفيق:  منري  لي�شيف   ،Oslo Accords

م�شتقبلية، ر�شمية اأو جماهريية بتحرير فل�شطني وكاأنها تدّخل يف �شوؤون الغري، وتكون 

 فـ“�شالم” م�شتقر وثابت 
46

حّققت هدف تفكيك جبهة الإجماع العربي حول الق�شية”،

الو�شع احل�شا�ش،  الأردن �شاحبة  الطوق، وعالقات مطمئنة مع  اأقوى دول  مع م�رش 

خ�شو�شاً يف القد�ش، ومن ثم اتفاقات تطبيعية ر�شمية جديدة مع بع�ش الدول اخلليجية، 

الإمارات، والبحرين، وعُمان، والعربية الإفريقية، ال�شودان واملغرب، وعالقات دافئة مع 

ال�شعودية وقطر والكويت، من �شاأنها اأن تكفل تفكيك ال�رشاع وحتييد م�شاره من خالل 

جتزيئه، بحيث ينتقل ال�رشاع وفق هذه احلالة من عربي �شهيوين اإىل عربي فل�شطيني 

على النحو التايل:

من: عدو “اإ�رشائيل” �شديقي فل�شطني .................عدوي “اإ�رشائيل”.

اإىل: عدو “اإ�رشائيل” عدوي فل�شطني ...................�صديقي “اإ�رشائيل”.

ب. حتويل ال�رشاع من فل�صطيني اإ�رشائيلي اإىل فل�صطيني عربي: فبالتطبيع، كما 

اإىل ا�شتبعاد ال�رشاع  تتاآكل مركزية ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، ما يوؤدي  قلنا �شابقاً، 

من قائمة اأولويات ال�شيا�شات اخلارجية لالأنظمة العربية برتاجع موقفها يف تبني قرارات 

ونقل  والتهويد،  ال�شتيطان،  ال�رشاع؛  يف  م�شريية  م�شائل  جتاه  وا�شحة  مواقف  اأو 

ال�شفارة...، وبه اأي�شاً تتبدل وجهة نظر العديد من احلكومات العربية ب�شكل تدريجي، 

والن�رش  للدرا�شات  امل�شتقبل  دار  اخلليل:  )فل�شطني،   2 ط  واملاآل،  امل�صار   :”2“  ”1“ اأو�صلو  �شفيق،  منري   
46

والإعالم، 1997(، �ش 35.
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والإ�رشائيليني،  الفل�شطينيني  بني  قائم  �رشاع  من  ال�رشاع  وينتقل  اأكرث  املفكك  ليتفكك 

ويتحول مع الوقت بطريقة دراماتيكية اإىل �رشاع فل�شطيني عربي. 

هذا الو�شع اجلديد ي�شري اإىل اأن وجود “اإ�رشائيل” يف العقل واحلقل ال�شيا�شي العربي 

م�شاحات  على  متتد  التي  وجغرافيتها  احلايل  ب�شكلها  الواقع  الأمر  بحكم  بات  الر�شمي 

من الأرا�شي املحتلة منذ اأكرث من �شبعة عقود، ويف الوقت الذي يت�شادم هذا الواقع اآلياً 

الفل�شطينية  الدولة  مع  ويتعار�ش  الفل�شطيني  الوطني  امل�رشوع  تطلعات  مع  ومنطقياً 

“املوعودة”، يبدو اأنه ل ي�شكل اإزعاجاً لأي من الأطراف العربية الأخرى. 

وعليه، فالنكزات التطبيعية العربية، خ�شو�شاً اخلليجية الإ�رشائيلية تعك�ش رغبة كل 

منهما لروؤية عالقات بينية ثنائية تنهي حالة “العداء” بينهما دون اأن يكون الفل�شطينيون 

العربي  امل�شار  عن  الفل�شطيني  امل�شار  عزل  لواقع  تر�شيخاً  يعّد  ل  وهذا  منها،  جزءاً 

فح�شب، واإنا موؤ�رشاً للت�شادم احلقيقي بني امل�شارين.

الفل�صطيني -  ال�رشاع  اإىل  الإ�رشائيلي  الفل�صطيني  ال�رشاع  ال�رشاع من  ج. تفكيك 

اإىل  الو�شول  ال�شابقة  الإ�رشائيلية  اخلطط  خمتلف  اأهداف  من  كان  لقد  الفل�صطيني: 

النق�شام الفل�شطيني من خالل تغذية اأ�شبابه، لياأتي التطبيع يف موجته الأخرية ليكّر�ش 

اإىل  اأقرب  يكون  اأن  اإىل  اإ�رشائيلي   - فل�شطيني  من  ال�رشاع  جمرى  ويحّول  الأمر  هذا 

فل�شطيني - فل�شطيني.

ومن هذا املنطلق انق�شم وتنق�شم الدول العربية اإىل ق�شمني: ق�شم يرى يف حركة فتح 

وال�شلطة الفل�شطينية �شورة لالإذعان وال�شت�شالم، واآخر ينظر اإىل حركة حما�ش بعني 

الريبة باعتبارها حركة متّرد وانقالب وخروج عن ال�شف الوطني الفل�شطيني والعربي، 

نتيجة القتتال الداخلي الفل�شطيني بني ف�شيلني �شيا�شيني كبريين فتح وحما�ش، حتى 

الإ�رشائيلي �شجنني  باملنظور  �شبه دولتني متناحرتني، وهما  والقطاع  ال�شفة  اأ�شبحت 

كبريين ي�شهل التحكم فيهما. ناهيك عن التوتر مع اجلوار العربي وانعدام الثقة، مّما اأّدى 

ملواجهة  ا�شتغاللها  لزاماً  كان  التي  الفل�شطينية  واملقدرات  الإمكانات  ا�شتنزاف  اإىل  ذلك 

امل�رشوع ال�شتيطاين الحتاليل الإ�رشائيلي، والأمّر من كل ذلك اأن فر�ش التقارب اأبعد 

بكثري منها من بوادر التباعد بني الطرفني، وهو ما يعّد ورقة رابحة لـ“اإ�رشائيل” يف اجتاه 

تغيري م�شار ال�رشاع، وفتح اآفاق جديدة للمناورة والبتزاز.
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اإ�رشائيلية داخلية: فمن خالل التطبيع �شيكون  د. تقزمي ال�رشاع لي�صبح ق�صية 

الق�شية  النجاح الإ�رشائيلي باهراً يف تفكيك املفكك وجتزئة املجزاأ، حيث يتحول جوهر 

اإ�رشائيلي  اإىل �شاأن  الفل�شطينية من وجدانيته ومركزيته الإ�شالمية العربية الفل�شطينية 

الأطروحات  متناق�شة  فل�شطينية  اأطراف  مع  “اإ�رشائيل”  حوله  تتفاو�ش  داخلي، 

داخلياً  �شواء  الإ�رشائيلي  املنظور  يطرح  ذاك  وحني  والتوجهات،  الروؤى  ومت�شادمة 

لتت�شمن  الهام�ش  اإىل  مركزيتها  فتتحول  الذاتي  احلكم  مقاربة  من  انطالقاً  خارجياً  اأم 

الواجب  وامل�شاواة  واحلقوق،  والعدالة،  الديوقراطية،  مب�شاألة  اأكرث  مرتبطة  نقا�شات 

�شمانها “للرعايا الفل�شطينيني”.

اإن�صانية  اإىل ق�صية  الفل�صطينية من ق�صية قومية �صيا�صية  الق�صية  هـ. حتويل 

املتنامي،  الإ�رشائيلي  العربي  التقارب  مو�شوع  يف  النظر  يلفت  ما  اأبرز  من  اإقليمية: 

معاجلته  وزوايا  مرتكزاته  ومتييع  وتفكيكه،  ال�رشاع  م�شار  حتييد  مالمح  بروز 

ال�شيا�شية  املخرجات  مع  الإ�رشائيلي—تزامناً  ر  املنظِّ ومتّكن  و�شيا�شياً،  اأيديولوجياً 

والقيمية للتطبيع—من نقل الق�شية الفل�شطينية من ق�شية �شيا�شية جوهرها الحتالل 

التاريخية وت�رشيد �شعبها وال�شتيالء  ال�شتيطاين الإحاليل الحتاليل لأر�ش فل�شطني 

على اأر�شهم وممتلكاتهم، اإىل ق�شية اإن�شانية يجب معاجلتها اإن�شانياً. 

ال�شرتاتيجية  �شواء  املتبعة  ال�شرتاتيجية  خالل  من  �شابقاً  “اإ�رشائيل”  متكنت  لقد 

من  والفل�شطينيني  جتاههم  التفاو�شية  ال�شرتاتيجية  اأم  العربية،  البلدان  جتاه  العامة 

ق�شية  اإىل  حتريره  يجب  م�شتعِمر  لوطن  �شيا�شية  قومية  ق�شية  من  الق�شية  حتجيم 

العربية  الدول  فاأرا�شي  اجلميع،  م�شوؤولية  واإنا  “اإ�رشائيل”  فقط  تعني  ل  اإن�شانية 

اخلليجية  الأموال  روؤو�ش  اأن  كما  الفل�شطينيني،  من  املزيد  ا�شتيعاب  باإمكانها  املجاورة 

ال�شق  اأ�شا�شها،  من  واقت�شادية،  اإن�شانية  باعتبارها  املع�شلة،  مبعاجلة  كفيلة  اأي�شاً 

الإن�شاين القت�شادي من “�شفقة القرن”، وعليه فم�شاألة الالجئني مثالً اأ�شبحت م�شاألة 

اإن�شانية ولي�شت �شيا�شية؛ بحيث يجب النظر يف حالتهم وظروفهم الال اإن�شانية واقرتاح 

حلّ من قبيل اإ�شكانهم يف دول اجلوار العربي، اأما ق�شيتا القد�ش وال�شتيطان فاأ�شبحتا 

فاأ�شبحت  التحرير”،  “ق�شية  الأ�شا�شية  الق�شية  من  اأكب  حيزاً  تاأخذان  ذاتهما  حّد  يف 

اإن�شانياً  الفل�شطينيني  الفكرية وال�شيا�شية متمحورة حول كيفية م�شاعدة  كل اجلدالت 

مظلة  حتت  كرعايا  الإن�شانية  بحقوقهم  متتعهم  من  الأدنى  احلد  و�شمان  واقت�شادياً 

الحتالل.
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خامتة: 

من املفارقات التاريخية العجيبة التي رافقت ظهور “اإ�رشائيل” اأن اأول من حمل لواء 

اإ�رشائيل”،  امليعاد، و“اإرت�ش  العودة واأر�ش  ال�شتعمار، وال�شتيطان، والتنظري ملفهوم 

ومكمن   ،Theodor Herzl هرتزل  تيودور  راأ�شهم  وعلى  العلمانيون  ال�شهاينة  هم 

القدير”،  “يهوه  اهلل  اإياها  اأعطاهم  باأر�ش  يطالبون  باهلل  يوؤمنون  ل  اأن قوماً  العجب هنا 

والأ�شاطري  اخلرافات  بني  متزج  اأيديولوجية  تاريخية  �رشديات  على  ذلك  يف  م�شتندين 

الأنرثوبولوجية، والن�شو�ش واملرويات الثيولوجية التوراتية والتلمودية. 

لقد بدا وا�شحاً منذ البداية اأن امل�رشوع ال�شتيطاين اليهودي ال�شهيوين ال�شتعماري 

الإحاليل التو�شعي الأبارتهايدي، ما كان له اأن ينجح لو مل ين�شاأ داخل احلا�شنة الدينية 

دائرة  الإق�شائية جتاه كل من هو خارج  العن�رشية  اليهودية، بكل جتلياتها وروافدها 

القدا�شة الإلهية املحّددة يف الن�شو�ش الدينية اليهودية القدية.

امل�شار  على  حمافظاً  اليوم  حّد  اإىل  الإ�رشائيلي  النظام  يزال  ما  ذلك،  على  عطفاً 

على  تعمل  التي  الدينية  والقيم  املعتقدات  على  املتزايد  با�شتناده  نف�شه،  الأيديولوجي 

اأ�شا�ش  قانون  اإليه  اأ�شار  ما  العن�رشي، وهو  التفوق والف�شل  اإنتاج و�رشعنة �شيا�شات 

“اإ�رشائيل” “يهودية الدولة” ال�شادر �شنة 2017، اإذ توؤكد كل اأغلب اأبوابه وحماوره اإىل 
حماولة تاأ�شيل وتثبيت تراتبية قائمة على مقاربة “هم اأو نحن، ول مكان لالثنني”.

ت�شهم املرجعية الدينية اليهودية يف ال�شنوات الأخرية اأكرث فاأكرث يف اخلطاب ال�شيا�شي 

والع�شكري الإ�رشائيلي، اإذ برز ب�شكل وا�شح ومتزايد هيمنة املفردات والرموز الدينية 

عليه، ب�شكل اأظهر للعلن منظومة ثيولوجية يهودية كاملة معادية لالأغيار، وهو ما طرح 

والنعزال  التطرف  نحو  جمتمعية  اإ�رشائيلية  �شريورة  اآخر:  نوع  ومن  اأخرى،  مفارقة 

ت�شويقه  يتم  العربية  البلدان  بع�ش  مع  ر�شمي  وتطبيع  وتقارب  العربي،  الآخر  ونبذ 

ب�شورة مت�شارعة وعلنية اأي�شاً.

قائمة  �ش�ش 
ُ
واأ روافد  على  ُبنَي  لكيان  يكن  ل  اإنه  القول  اإىل  نذهب  ذلك،  خالل  ومن 

على اأن “اإبادة الآخر من متام العبادة”، واأن ال�رشاع معه �رشاع وجود ولي�ش حدود، 

اإطار م�شار التطبيع—�شمن  اإىل النقي�ش، ليحت�شن—يف  اأن يتحول فجاأة من النقي�ش 
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العربي  املتخلف،  “العربي  �شمن  ت�شنف  كانت  فواعالً  الإق�شائية  املتطرفة  منظومته 

الهام�شي...”.

واإذا كان الو�شع العربي قد تاأثر بدرجة كبرية مبخرجات ما عرف بـ“الربيع العربي”، 

فاإن التطبيع العربي الإ�رشائيلي هو اأحد مدخالت “الربيع العبي الإ�رشائيلي”، فكيف 

يا ترى �شتكون خمرجاته يف ال�شنوات القليلة القادمة؟

تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية: 

بناء  اإطالقاً  اأ�شا�شه �رشاع وجود ولي�ش �رشاع حدود، ول يكن  اأن ال�رشاع يف   .1

عالقات �شوية يف ظّل خلفية دينية اإق�شائية اإحاللية متجذرة، فاإذا كانت نزاعات امل�شالح 

اأو  اقت�شادياً  يناف�شه  ومن  ال�شخ�ش  بني  الفا�شلة  احلدود  على  ظرفية  نزاعات  هي 

بقاء  م�شاألة  هي  العربي  الإ�رشائيلي  الأنوذج  يف  هنا  الوجودي  ال�رشاع  فاإن  �شيا�شياً، 

الذات ولي�ش امل�شالح، واإن اخليار التطبيعي يف الو�شع احلايل ما هو اإل انغما�ش يف ماأزق 

وجودي جديد.

2. ل �شّك اأن التطبيع ي�شع الدول املطبّعة والق�شية الفل�شطينية يف �شلة واحدة، فال 

اإنه ي�رّش طرفاً على خالف الآخر، فالتطبيع احلايل يف �شماته العامة يحمل  يكن القول 

يف ثناياه بذور ف�شله و�شقوطه، ذلك اأنه من “غري الطبيعي” اإقامة عالقات “طبيعية” مع 

بخلفيته  ال�شهيوين  فامل�رشوع  الوظيفية،  وبنيته  البنيوي  ب�شذوذه  طبيعي،  غري  كيان 

وباأطروحاته  واأهدافه،  وبت�شوراته  وو�شائله،  وباأدواته  وتكوينه،  وببنيته  واأهدافه، 

—احلتمية—  املواجهة  يجعل  مبا  العربي  حميطه  مع  ويتناق�ش  يت�شادم  وتنظرياته، 

معه مواجهة �شفرية، قائمة على اأ�شا�ش وجودي ولي�ش حدودي. 

الفل�شطيني  العربي  و”الغومي”  الأغيار  جتاه  الإق�شائية  العدوانية  الروح  اإن   .3

لها  لي�ش  اإذ  اأ�شيلة،  �شهيونية  يهودية  فطرية  ونزعة  ثابتة،  وجدانية  �شمة  بالتحديد 

فالأخذ  املعادي،  العربي  للمحيط  ونتاج  فعل  ردة  اأنها  الإ�رشائيلي  بالدعاء  عالقة  اأي 

الروافد  بلورتها  التي  الإق�شائية  العدوانية  اليهودية  الطباع  حقيقة  يغفل  التبير  بهذا 

الدينية التوراتية والتلمودية املتطرفة، ناهيك عن النزعة الإرهابية لل�شخ�شية اليهودية 

ومرحلة  “اجليتو”  ومرحلة  كال�شتات  تاريخية  مراحل  فيها  اأثرت  التي  الإ�رشائيلية 

ال�شهيونية وما بعد ال�شهيونية.
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املجتمعية احلية ونخبها  ال�شعوب وقواها  اليوم مبني على  الأ�شا�شي  الرهان  اأن   .4

اأو تبقيها يف حّدها  اجلديدة، لإف�شال هذه اخلطوات التطبيعية وواأدها وهي يف بداياتها، 

التي  الأوىل  فالتجارب  ال�شعبي،  للم�شتوى  النفوذ  بدون  الأنظمة  مع  الأدنى  ال�شيا�شي 

مثلها الأنوذج امل�رشي والأردين بينت اأنه بالرغم من حدوث التطبيع العمودي اإل اأن 

الأنظمة  ح�شاب  يف  بقي  وعليه  طويلة،  لعقود  املطبّعني  على  ع�شياً  بقي  الأفقي  التطبيع 

ولي�ش ال�شعوب.

اقت�شادي؛  اإقليمي  و�شع  اإطار  يف  جاءت  موجة  جمّرد  التطبيعي  الهو�ش  هذا  اأن   .5

النتخابات  و�شيا�شي؛  الإيراين،  التهديد  وع�شكري؛   ،COVID-19 كورونا  جائحة 

الأمريكية والإ�رشائيلية، متقلب وغري م�شتقر، فحني يكت�شف كل طرف حقيقة الطرف 

اإىل  ذلك  �شيوؤدي  الثنائي،  الفناء  بذور  من  يحمله  ما  وطبيعة  احلقيقية،  ونواياه  الآخر 

العودة ال�رشيعة للو�شع الذي يجب اأن يكون. 
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Abstract 

Normalization in the Jewish Religious Imagination: Is There a 

Future for a Normal Relationship Between the “Gentiles” and

“God’s Chosen People”?

As a phenomenon in international relations in general, and colonial 

narratives, in particular, normalization is considered a unique historical 

legacy with its manifold manifestations. It has been practiced in 

different ways and mechanisms depending on the historical context, 

and the role of ideology in the practitioner’s imagination. It is worth 

recalling that normalization relations with ideological backgrounds are 

basically considered the most complex among all other experiences of 

normalization; for they are totally cut off from reality )reason( and are 

replaced by imagination )ideology and theology(. In this case, there is 

no real dialogue, but rather barriers of hidden feelings of superiority or 

inferiority, or hatred and exclusion. 

The present study aims to explore the influence of religious value 

contradictions in the new Arab-Israeli normalization model from the 

perspective of the Jewish religious imagination of Gentiles. It addresses 

the following question: Can political and security considerations and 

economic interests transcend the religious complex in this model of 

normalization?

Keywords:

Normalization Palestine Israel The Imagination
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التطبيع مع الحتالل ال�صهيوين

ودورُه يف اإذكاء عقيدة ال�صتعمار ال�صتيطاين

1
كمال عمار بوناب

ملخ�س:

ت�شتق�شي هذه الورقة البحثية م�شعى ال�شتعمار ال�شتيطاين ال�شهيوين يف تطويِر 

الرا�شخة،  ال�شتعمارية  التقاليد  اإزاحة  على  وقادٍر  م�شتقٍل  ب�شكٍل  وممار�شٍة  خطاٍب 

ال�شيا�شات  انزياح  يعك�ُش  الحتالل  دولة  مع  وقراره  التطبيع  خطاب  اأن  وتفرت�ُش 

اخلارجية العربية اإىل م�شيدة �شوء الإدراك، والتي تت�شانُد بدورها مع بيئٍة غري يقينية 

فر�شْت تبعيًة لبِنْيَوية النظام الدويل؛ وحُتاجُج باأن املقاومة ورف�ش التطبيع َمنْفٌذ لبناِء 

�شيا�شاٍت خارجية اجتماعية، ُت�شتدعى فيها حمّددات الهوية واملكانة وال�رشف، ِعو�شاً 

عْن، وَعزماً على اإحداِث قطيعٍة مع ما هو �شائٌد يف اخلطاب الر�شمي العربي مَن النَّظِر اإىل 

الواقعية وُمت�شابكاِتها من مكا�شٍب ن�شبية وم�شلحٍة وطنية  الدولية بعد�شاِت  ال�شيا�شة 

�شيّقة، وما يرتّتُب عن هذه ال�شرْيُورة من �َشرْيُورٍة اإىل التبعية والإذلل. 

الكلمات املفتاحية: 

�شوء الإدراك التطبيع ال�شتعمار ال�شتيطاين

الواقعية البِنْيَوية ال�شيا�شة اخلارجية

املُقاومة حتليل اخلطاب البِنائية الجتماعية

والعالقات  ال�شيا�شية  العلوم  يف  خمت�ش  باحث  اجلزائرية.  اجلامعة  يف  حما�رش  اأ�شتاذ  بوناب:  عمار  كمال   
1

�شندْت له مهام حتكيم العديد من املقالت العلمية.
ُ
الدولية. ُن�رَش له نحو 30 بحثاً يف املجاّلت العلمية املُحّكمة، واأ
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مقدمة: 

مُنحت جائزة �شابري Sapir Prize ال�شهيونية لالأدب �شنة 2014 للكاتب روفن نامدار 

وترّتب  نيويورك،  يف  للعي�ش  وانتقل  املحتلة  الأرا�شي  يف  وُلد  الذي   Reuven Namdar
اأ�شواٌت  ال�شهيوين، وتعالت  الأدبي  الو�شط  مَن  وا�شعة  وانتقادات  عن ذلك جدل كبري 

ُتنّدُد مبنح اجلائزة ملوؤلف خارج “اإ�رشائيل” بينما يكافح الباقون من اأجل البقاء؛ عّب اأحد 

اأع�شاء جلنة التحكيم عن �شدمته من حظوِة �شخ�ش يعي�ش ظروفاً اقت�شادية خمتلفة، 

بالفوز ويعود ملنزله؛  ليظفر  ياأتي  الغبار،  ينف�ش عليه  الدرج،  ي�شحُب جواز �شفره من 

وا�شتجابًة لهذه ال�شكاوى قامت اإدارة جلنة اجلائزة بتعديل املعايري �شنة 2015 وا�شتبعاد 

الكتاب الذين ل يعي�شون داخل الكيان املحتل؛ خالفاً ل�شائر احل�شارات والعقائد وحدها 

ال�شهيونية من ُتخ�شع الأدب للمبادئ الإقليمية؛ �شيتّم ا�شتيعاب هذا ال�شتثناء اإذا ُعرَف 

القومية �شيقة  املُفعمة بالنظرة  ال�شهاينة  اأيديولوجية  الأر�ش والهجرة ركيزتان يف  اأن 

 فالعن�رشية هي �رشط بقاء “اإ�رشائيل” ال�شتعمارية، 
2
الأفق والكراهية لالآخر املختلف،

وخالفاً ملا كانت عليه اجلزائر وجنوب اإفريقيا، ت�شتنُد العن�رشية ال�شهيونية اإىل قرارات 

العرقي  التمييز  ثالوث:  تكّر�ش  �شاحلة  وغري  قا�شية  طوارئ  وقوانني  ُمبهمة  ع�شكرية 

 
3
وال�شطهاد والت�شظية املناطقية.

اإ�شهاٌم  باأنها  ال�شهيوين  الحتالل  مع  تطبيعها  خطوَة  العربية  الدول  بع�ش  بّررت 

لوقف م�شاعي �شّم الأرا�شي؛ مل يكن هذا الدعاء يحتاج تفنيداً ميدانياً اأو ر�شمياً لإثبات 

بطالنه، فم�شاقاُت وم�شارات الكولونيالية ال�شتيطانية يف الأرا�شي املحتلة كفيلٌة بن�شِف 

كّل حّجٍة مماثلة؛ غري اأن هذه الورقة البحثية ُت�شائُل ما هو اأبعَد من ذلك، وحُتاجج باأن 

ذاته،  حّد  يف  الدويل  النظام  اأنتجها  لرتاكماٍت  عار�ٌش  اإل  هو  ما  الإبراهيمي”  “التفاق 
والتم�ّشك  الإدراك،  و�شوء  والإذلل،  التبعية  متاهِة  اإىل  العربية  الدول  وفقه  ا�شتحالْت 

الفواعل  باقي  توّجه  مقابل  يف  واملُقاَطرة،  الن�شبية  واملكا�شب  الواقعية  باملقاربة  املفرط 

واملكانة،  والأفكار،  بالهويات،  حتتفي  اجتماعية  خارجية  �شيا�شاٍت  هند�شِة  اإىل  الدولية 

 Ori Yehudai, Leaving Zion: Jewish Emigration from Palestine and Israel after World War II  
2

)Cambridge: Cambridge University Press, 2020(, p. 238.

حق  �شحيفة  وفل�شطني،”  اإفريقيا  جنوب  من  كل  يف  العن�رشي  الف�شل  وممار�شات  “نظام  دوجارد،  جون   
3

الأول/  كانون   ،46 العدد  فل�شطني،  “بديل”،  والالجئني  املواطنة  حقوق  مل�شادر  الفل�شطيني  املركز  العودة، 

دي�شمب 2011، �ش 2.
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اأحاَل املقاومة، كفعٍل طبيعي واأ�شيل ومعّب عن الكينونة  وال�رشف، والغرْيية، وهو ما 

ما بعد ال�شتعمارية للدول العربية، اإىل ُغربٍة و�شذوذ؛ بناًء عليه ت�شعى الورقة البحثية 

الحتالل  مع  العربي  التطبيع  ُيعّد  ملاذا  التايل:  الرئي�شي  ال�شوؤال  عن  الإجابة  �شبط  اإىل 

ال�شهيوين �شوَء اإدراٍك لعقيدة ال�شتعمار ال�شتيطاين؟؛ وي�شتتبُِع ذلك طرح الت�شاوؤلت 

اإدراكهم  الدويل على ُح�شِن  النظام  العربية يف  الدول  التالية: كيف توؤثُر موقفية  الفرعية 

للق�شية الفل�شطينية؟ وما هي متطلبات ت�شفية التطبيع؟

ت�شتدعي حماولت الإجابة عن الأ�شئلة ال�شابقة طرح جمموعة من الفر�شيات يتكّفل 

منُت الورقة البحثية اإثبات �شّحتها: 

ال�شتيطاين  ال�شتعمار  وخلطر  الفل�شطينية  للق�شية  العربية  الدول  اإدراك  �شوء  اإن   .1

يت�شانُد مع تبنّيها �شيا�شات خارجية ُمنحازة للواقعية، ومتجاهلة لراهنية و�رشورة 

البناء الجتماعي لهذه ال�شيا�شات.

غري  الدويل  القوى  ميزان  تغليب  يف  وتوّغٌل  النف�شي،  لالنك�شار  مَتثٌّل  هو  التطبيع   .2

املتوازن اأ�شالً.

ال�شتعمار  لعقيدة  اإدراك  �شوء  عن  تنجُم  الحتالل  دولة  مع  التطبيع  �شيا�شة  اإن   .3

ال�شتيطاين ال�شهيوين، واإن عدم الإملام بهذه العقيدة عربياً من �شاأنه اأن يجعل منها 

اأكرث ممار�شة ونفوذاً وتغلغالً. 

انحرافات  على  للرّد  مكفول  طبيعي  حّق  وتقويتها  املقاومة  مع  العالقة  تطبيَع  اإن   .4

اإل بوفاٍق داخلي ي�شمل ال�شتات،  التطبيع مع الحتالل ال�شهيوين، ولن يتاأتى ذلك 

وعلى اأ�شا�ش مراجعة نقدية لنكبة 1948 اإجرائياً، ونكبة اأو�شلو نظرياً واإمبرييقياً.

املُثبتة  التالية  احلقيقة  جتاه  اخلطر  مكامن  على  الوقوف  اإىل  البحثية  الورقة  تهدُف 

فعلياً ل بالغياً: “كولونيالية ا�شتيطانيٌة ذكية ومتحّورة يقابلها اإدراٌك عربي �شيء وغري 

اأن ت�شهم يف  اأولويٍة من �شاأنها  يقْظ”؛ وُتراهُن يف ذلك على تقدمي ُحمولٍة مفاهيمية ذات 

جتاوز الفاقة الإب�شتمولوجية التي تعاين منها النظرية واملمار�شة ال�شيا�شية العربية يف 

ال�شيا�شات اخلارجية؛ وتلفُت  الإدراك يف  َو�شوء  ال�شتيطاين  بال�شتعمار  كّل ما يرتبط 

الورقة اإىل اأن هذه املناظرة غري املتكافئة جت�ّشدت يف ت�شارباٍت مفاهيمية متباينة، يبدو 

وفقها جت�شرُي الهّوة بني امل�شتعِمر وامل�شتعَمر ُم�شتع�شياً؛ فالتطبيع يف الفكر ال�شهيوين 
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املُبهم   
4
الأيديولوجي باأ�شا�شها  “اإ�رشائيل”  لدولة  العربية  الأطراف  َقبول  اإىل  ُيحيُل 

ورمزيتها،  الهجرة  فعل  ملركزية  ا�شتجابًة  ال�شتيطان  فيه  يظّل  والذي  والن�شيابي، 

ذلك عن  عّب  كما  راٍق،  �شهيوين  م�شهٌد  اأنه  على  الهجرة  هذه  اخلطاب  �شّوَر   �شواٌء 

 ،2020 دي�شمب  الأول/  كانون  يف  مهاجر   400 من  اأكرث  ا�شتقباله  لدى  نتنياهو  بنيامني 

األروي غور  املوؤرخ  ذلك  اأثبت  كما  اأف�شل؛  اقت�شادية  فر�ش  على  العثور  يف  اأمالً   اأم 

5
Gur Alroey م�شتدًل بهجرة يهود اأوروبا ال�رشقية.

ت�شعى الورقة البحثية اإىل ت�رشيح مادة �شوء الإدراك العربي لال�شتعمار ال�شهيوين 

عْب تبنّي ُحزمٍة من القرتابات وامل�شفوفات النظرية، يكُن اإجمالها فيما يلي: 

ُي�شلُّط هذا املنظور ال�شوء على ُقدرة تاأثري بنية النظام  املنظور الواقعي الِبنَيوي:   .1
الوحدات  اأن  فر�شية  اإىل  وي�شتنُد  و�شلوكهم،  الفاعلني  �شخ�شية  تقييد  يف  الدويل 

العالقة  هذه  ينفي  ما  اأو  “الهرياكية”  وخ�شوع  �شلطة  عالقة  وفق  ببع�شها  تت�شل 

 هذا املنظور هو اإقراٌر وتف�شرٌي لتوّجه الدول العربية نحو التطبيع. 
6
“الفو�شى”؛

املنظور البنائي – الجتماعي: يوؤكد هذا املنظور على اأن البنيات الفكرية واملعيارية   .2
الفاعلني  �شلوك  ت�شكيل  يف  نف�شها  املادية  البنيات  واأهمية  قدرة  لها  والهوياتية 

املُنتظم  يف  ومتبنّاة  �شائعة  كاإ�شهام  املنظور  هذا  ُيطرح   
7
وال�شيا�شيني؛ الجتماعيني 

والإذلل،  التبعية  دوامة  لتجاوز  كبديل  وُيقرتح  العربي،  ال�شياق  يف  وُمهملٍة  الدويل 

ُمتعا�شداً يف ذلك بج�رٍش يتد اإىل التقاليد النظرية التاأملية ل �شيّما ما بعد ال�شتعمارية 

يف العالقات الدولية. 

اأي  ال�شيا�شي،  ال�شلوك  بدرا�شة  املنظور  هذا  ُيعنى  ال�صيا�صي:  النف�س  علم  منظور   .3
جمموع الأن�شطة التي ترمي اإىل حتقيق غاياٍت �شيا�شية معينة، ويتجاذُب هذا املنظور 

القرار  �شنع  �شلوك  حمّدد  هي  البيئة  اأن  تفرت�ُش  التي  “املْوقفية”  بني  نظري  نقا�ٌش 

حم�شن عو�ش، ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية، �شل�شلة الثقافة القومية )16(   
4

)بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية، 1988(، �ش 14.

Ori Yehudai, Leaving Zion: Jewish Emigration from Palestine and Israel after World War II, p. 21.  
5

العلوم  �شل�شلة  الدولية،  العالقات  نظريات  واآخرون،  بورت�شيل  �شكوت  يف  “الواقعية،”  دونللي،  جاك   
6

الجتماعية للباحثني )11(، ترجمة حممد �شفار )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2014(، �ش 59.

�شل�شلة  الدولية،  العالقات  نظريات  واآخرون،  بورت�شيل  �شكوت  يف  “البنائية،”  �شميث،  روي�ش  كري�شتيان   
7

العلوم الجتماعية للباحثني )11(، ترجمة حممد �شفار )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2014(، �ش 331.
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الذهنية  طر 
ُ
والأ املعرفية  لالعتقادات  نتاٍج  اإىل  ال�شلوك  ُترجُع  التي  َو“النزوعية” 

 وقد �شيَق هذا الت�شارب لال�شتعانة مبفهوم �شوء الإدراك لدى 
8
واخلبات املرُتاكمة،

روبرت جرفي�ش Robert Jervis وتوظيفه يف قراءة دللت التطبيع العربي. 

التطبيع  دول  خطاب  لتحليل  املنظور  هذا  ُي�شتح�رُش  البنيوي:  بعد  ما  املنظور   .4
يف  والن�شابي  اجلنيالوجي  واحلْفر  باملعرفة،  القوة  عالقة  خطوط  �ش  وتلمُّ وتفكيكه، 

مثلث: التطبيع – ال�شتعمار ال�شتيطاين – الق�شية الفل�شطينية.

اأوًل: �شبط مفهوم ال�شتعمار ال�شتيطاين:

ن�شَجت الإمبيالية الأوروبية، بني اأواخر القرن اخلام�ش ع�رش والتا�شع ع�رش، �شبكًة 

هذا  خ�شّم  يف  والأفكار؛  والتكنولوجيا  الأموال  وروؤو�ش  ال�شعوب  حركة  على  تعتمد 

امل�شار مّت اإعادة ت�شنيع العامل والتّوجه راأ�شاً نحو نط الإمباطوريات املمتدة واملت�شلة 

باإفريقيا واآ�شيا والأمريكيتني واملحيط الهادي؛ وعلى هام�ش هذا امل�شعى يف الهيمنة على 

ال�شيطرة  يعني  الذي  ال�شتعمار  م�شطلحات  ن�شاأت  ال�شيا�شية  التجمعات  باقي  �شيادة 

 
9
على اأرا�ٍش معينة من طرف جماعة غري اأ�شالنية بطرق ا�شتيطانية �شخمة اأو حمدودة؛

واملُ�شتعَمرة التي ترمز اإىل هيئة �شيا�شية ُت�شيطر عليها وكالة خارجية اأو كيان �شيا�شي 

10
ُيعيد اإنتاج نف�شه يف بيئة ما.

نظام  عْن  الدولية  العالقات  حتليل  يف   Adam Watson وات�شون  اآدم  ي�شتعي�شُ 

و�شتفاليا Westphalian System بنموذج النظام الإمبيايل، ويفرت�ش باأن اأّي جمتمع 

مظلة  حتت  اإل  تتحقق  لن  والتي  النظام  يف  الرغبة  بني  ثابتة  جتربًة  يعي�ش  �شيا�شي 

الإمباطورية، والدافعية نحو ال�شتقالل التي ل تتوافر اإل يف ظّل الفو�شى؛ هذا التوتر 

لها  متيُل  التي  النقطة  عند  وال�شتقرار  التوقف،  اإىل  الفرتا�شي  البَنَدول  �شيدفع  القائم 

)الدوحة،  حداد  يا�شمني  ترجمة  وحالت،  واأفراد،  اأو�صاع،  ال�صيا�صي:  النف�س  علم  هوتون،  باتريك  دايفد   
8

بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2015(، �ش 22–23.

 David Pearson, The Politics of Ethnicity in Settler Societies: States of Unease )New York:  
9

Palgrave Macmillan, 2001(, pp. 3-4.

 Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview )New York: Palgrave Macmillan,  
10

2001(, pp. 2-3.
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الأم  الإمبيالية  الدولة  تتحّكم  ما  وغالباً   
11

الهيمنة؛ عالقات  الدولية:  العالقات  فواعل 

الأ�شالنيني  ال�شكان  الدمج بني قوة عمل  امل�شتعَمرة، وت�شتفيد من  ال�شعوب  يف حيوات 

تطّورها  واحتجاز  القيمة  فائ�ش  ُم�شادرة  على  حر�شها  مبقابل  امل�شتعَمرة،  وموارد 

فاإن   Georges Balandier بالندييه  جورج  وبح�شب   
12

والجتماعي؛ القت�شادي 

ال�شتعمار يتّ�شم بالهيمنة التي تفر�شها اأقلية اأجنبية متمايزة ثقافياً واإثنياً، وتت�رّشف 

التعريف  هذا  �شاأن  ومن   
13

الثقايف؛ التفوق  ودغمائية  العن�رشية  منطلقات  اأ�شا�ش  على 

اأ�شا�شاً  ُتبنى  التي  الدولة  اأ�شل  ُمتبنّاة عن  اإىل طرح فر�شيات غري  ُيحيل  اأن  لال�شتعمار 

بطريقتني: التجمع الإرادي وال�شيطرة املفرو�شة من قوى خارجية؛ ويثبُت واقع احلال 

 وذلك يتوافق مع تزايد 
14

اأّن دول الغزو اأكرث عدداً مبا ل يقا�ش من الحتادات الفدرالية؛

الدعوات اإىل ن�شيان و�شتفاليا لأن الدولة احلديثة ُولدت من رحم ظاهرَتْي الكولونيالية 

املرتبطة  امل�شاعدة  فكرة  واأن  امل�شطهدين،  ن�شاط  من  انبثقت  الليبالية  واأن  والعرق، 

وتبْيي�ش  البِي�ش  تفوق  باأيديولوجية  تفي  حَتْ وعن�رشية  فاح�شة  فكرٌة  الدولية  بالتنمية 

 حتماً �شتتغريّ عديد املعطيات مع 
15

التاريخ، واأن بديل ذلك هو اأفكار الكرامة والإ�شالح؛

الوافد، الذي مل ياأخذ حّقه من الدرا�شة والتحقيق، وهو ال�شتعمار ال�شتيطاين.

الكولونيالية  ظاهرة  حا�رش   Lorenzo Veracini فريات�شيني  لورينزو  ي�رشح 

16
ال�شتيطانية باأربع مقولت اأ�شا�شية:

فريو�شي،  �شكل  له  ال�شتعمار  ا�صتعماراً:  لي�صت  ال�صتيطانية  الكولونيالية   .1
وكيف  اآخر،  اإىل  عائل  من  تنتقل  كيف  رئي�شية؛  حتديات  اأربع  تواجه  والفريو�شات 

تخرتق اإحدى خاليا العائل، وكيف تتحكم يف اأجهزة اخللية لتُنتج ن�شخاً جديدة عن 

 Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations: The Societal  
11

Approach )Cambridge: Polity Press, 2014(, p. 53.

اإ�رشائيلية، املركز  ق�صايا  جملة  جديد،”  نظري  اإطار  نحو  ال�شتيطاين:  ال�شتعمار  “مفهوم  حبا�ش،  وليد   
12

الفل�شطيني للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، رام اهلل، العدد 66، 2017، �ش 118.

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, p. 4.  
13

الأنرتوبولوجيا ال�صيا�صية، ترجمة علي امل�رشي )بريوت: املوؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات  جورج بالنديه،   
14

والن�رش والتوزيع، 1990(، �ش 184–185.

 Gurminder K. Bhambra et al., ”Why is Mainstream International Relations Blind to Racism?,“ site  
15

 of Foreign Policy magazine, 3/7/2020, https://foreignpolicy.com/2020/07/03/why-is-mainstream-
international-relations-ir-blind-to-racism-colonialism/

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present )New York: Palgrave Macmillan, 2015(, p. 6.  
16
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عالقة  �شياق  يف  وباملثل،   
17

التايل؛ العائل  على  العمل  توا�شل  وكيف  ذاته،  الفريو�ش 

نوذجية بني ال�شيد والعبد يحتاج امل�شتعِمر اإىل �شعوٍب م�شتعَمرة ليت�شبّث باحلياة؛ 

البكترييا  حتتاج  ل  اإذ  بكتريياً،  �شكالً  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  يتخذ  لذلك  خالفاً 

جتمعات  وت�شّكل  بالأ�شطح  تلت�شق  اأن  فقط  يكفيها  تتكاثر،  حتى  احلية  للخاليا 

ت�شمى بالأغ�شية احليوية اأو احل�شري امليكروبية، وعلى منوال ذلك تلتحق جماعات 

الأ�شالنيني، الآخرين  اإىل  حاجة  يف  يكونوا  لن  اأنهم  غري  بالأر�ش،   ال�شتيطانيني 

ل �شيّما ما يتعلّق ب�رشديات امل�شتوطنات النقية.

ال�صتيطانيون لي�صوا مبهاجرين: تتحكم يف هذه املقولة حّجتان مت�شاربتان تقعان   .2
بينما  بالكامل،  اإرادية  اأنها  على  الهجرة  الأوىل  تف�رّش  متعار�ش؛  طيف  طريف  على 

ترّدها الثانية اإىل اإجباٍر يقوم على الفْقد املطلق لالختيار؛ ويف موقعه اجلديد �شيكون 

امل�شتوطن قادراً على ا�شتح�شار نف�شه ومن ثّم �شيحتكر حظوة ال�شاكن الأ�شلي يف 

الرتحيب بالآخرين من عدمه.

الدول  من  كتلٌة  �شّوتت   2007 �شنة  يف  اآخر:  مكاٍن  يف  لي�س  ال�صتيطاين  ال�صتعمار   .3
وهي: كندا، ونيوزيلندا، واأ�شرتاليا، والوليات املتحدة الأمريكية �شّد اإعالن حقوق 

ال�شعوب الأ�شلية الأممي؛ ومثل ما دّل هذا ال�ّشلوك على حمورية ال�شعوب الأ�شلية 

ي�شيطر  ال�شيا�شي  النظام  اأن  على  اأي�شاً  يدّل  فاإنه  ال�شتيطانية،  الكولونياليات  يف 

عليه الوافدون ح�رشياً، واأن الديوقراطيات الليبالية ت�شتبطُن مواجهة بني الأهايل 

وال�شتيطانيني.

ال�شتقرار،  اليوم دعائم عدم  ْنتٍه: ترت�ّشخ يف عامل  مِبُ لي�س  ال�صتيطاين  ال�صتعمار   .4
حيث اإّن 10% من �شكان العامل مر�شحون لأن يكونوا لجئني، فتغرّي املناخ �شي�شتدعي 

نقل ال�شيادة وال�شكان، وهذا هو جوهر امل�شاريع الكولونيالية ال�شتيطانية؛ �شتكون 

 Friedrich نيت�شه  فريدريك  فكر  من  حتويراً،  ولو  لالقتبا�ش،  ملحة  حاجة  هناك 

Nietzsche ومارتن هايدغر Martin Heidegger، �شي�شنُع ال�شتعمار ال�شتيطاين 

ذاته،  ال�شتيطان  ُي�شّممهم  اأف�شل  ب�رش  دون  ا�شتيطانية  ثورة  فال  ُجدداً،  ب�رشاً 

الثاين،  اجلزء   – الب�رش  بني  التالية  الوباء  وجائحة  املعدية  احليوانات  اأمرا�س  الفي�س:  كوامن،  ديفيد   
17

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ش  )الكويت:  فهمي  اإبراهيم  م�شطفى  ترجمة  املعرفة )416(،  عامل  �شل�شلة 

والآداب، 2014(، �ش 9.
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ال�شتيطانية  الإيحاءات  ذات  ال�شينمائية  والأعمال  للروايات  تراكٌم  هناك  و�شيكون 

وتواياليت   Dracula دراكول  الدماء:  م�ّشا�شي  عن  الأفالم  ق�ش�ش  غرار  على 

18
.Twilight

والت�شنيفات  التنمطيات  جذري  ب�شكل  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  ظاهرة  تتحّدى  اإذاً؛ 

املُ�شتعمرات  تق�شيم  يف  املُتداولة  التيبولوجيا  على  متّردها  وتعلن  لال�شتعمار،  املعتادة 

وتعُد  امليرتوبوليتاين،  باملركز  الرتباط  قيمة  من  وتقلّل  ونقية،  ومزروعة  خمتلطة  اإىل 

�شيكّفون  اأغلبية  ال�شتيطانيون  ي�شبح  اأن  مبجرد  اإذ  للموازين،  تاّم  بقلٍب  املقابل  يف 

اأن  اإل  الأ�شالنيني  لل�شكان  املتاح  من  يكون  ولن  م�شتعِمرين،  كونهم  الت�رّشف  عن 

هذه  وُتْدعُم  م�شتعِمر؛  بوجود  العتقاد  عن  يكّفوا  لكي  اأقلية  اأ�شبحوا  اأنهم  ي�شتوعبوا 

هارتز للوي�ش  الع�رشين  القرن  �شتينيات  يف  ال�شظايا”  “ا�شتخال�ش  نظرية  من   الفكرة 

لأحكام  خا�شع  غري  جديد  ملجتمع  منف�شل  تطويٍر  اإىل  دعا  الذي   Louis Hartz

اإمانويل اأرغريي  و�شف   1972 �شنة  ويف  ال�شتعمار،  من  ومتحرّر  القدمي   املجتمع 

ثالث  وُبعٌد  لالختزال،  قابلة  غري  ثالثة  قوة  باأنهم  امل�شتوطنني   Arghiri Emmanuel

جودن  اإدوارد  ارتدى  حني  يف   
19

الإمبيالية، �شّد  النبيلة  ال�شعب  ن�شال  �شيغ   من 

مثل  ن�شتوطن  اأن  يجب  باأنه  حماججاً  للب�رشية  النا�شح  عباءة   Edward Goodin

 هكذا؛ اأحاط ال�شتعمار ال�شتيطاين نف�شه ب�شياٍج 
20

امل�شتوطنني لكي نعي�ش حياة اأف�شل.

دورية  بينهم  العالقة  واملمار�شة؛  والأيديولوجيا  النظرية  فيه  تتوّحُد  الباك�شي�ش  من 

بواقع  تِعُد  التي  الفا�شلة  واملدينة  اليوتوبيا  م�شاف  اإىل  رفعه  البع�ش  اإن  بل  ومتبادلة، 

اأكرث واقعية من ما هو قائم، ويف جانب اآخر تظهر “املدر�شة الأ�شرتالية” حمايدة ومكتفية 

ال�شتعمار  اأن  يعتقد  مثالً،   ،Patrick Wolfe وولف  باتريك  للظاهرة؛  و�رشح  بت�رشيح 

ال�شتيطاين يقوم على منطق “الإزالة” لل�شكان الأ�شالنيني، هدفه احل�شول على الأر�ش 

خّل�شها  حماورٌة  الثقافية؛  الغربة  من  الأ�شالين  فيها  يعاين  جديدة  راأ�شمالية  وتد�شني 

عو�شاً  هنا”،  من  ارحل  “اأنت  للم�شتعَمر  ال�شتيطاين  امل�شتعِمر  خماطبة  يف  فريات�شيني 

 وبني هذا وذلك 
21

عن “اأنت، اعمل لدي”، وهي العبارة ال�شائدة يف ال�شتعمار الكال�شيكي؛

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present, pp. 13 and 94.  
18

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, pp. 5 and 7.  
19

Lorenzo Veracini, The Settler Colonial Present, p. 6.  
20

وليد حبا�ش، “مفهوم ال�شتعمار ال�شتيطاين: نحو اإطار نظري جديد،” �ش 115.  
21
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يبدو اأّن القلم العربي كان غائباً عن ر�شد فهم هذا النوع املتحّور من ال�شتعمار، ما جعل 

اأحجية التطبيع العربي وحمّجاتها قابلة لأن ت�شنّف يف خانة �شوء الإدراك يف العالقات 

الدولية.

ثانيًا: �شوء الإدراك يف ال�شيا�شة اخلارجية:

ُتعّد مقولة “موقفك يعتمد على موقعك” معبة عن ومف�رشة جلنوح نظريات العالقات 

الدولية ال�شائدة اإىل متثّل �شيغ مفرطة من املقاربة املوقفية التي تعّظم من تاأثري املوقف 

خا�شياتها،  �شائر  من  انتقا�شها  مبقابل  الدولة  �شلوك  على  الدويل  النظام  يف  والو�شع 

الإن�شان  ملقاربة  املفرط  ال�شتح�شار  هذا  موقفياً؛  يكون  الفردية  النزعات  فوق  ما  فكل 

القت�شادي املدِرك عقالنياً للمحيط، وتبيئتها على مفهوم الدولة، يبدو قا�رشاً عن تقدمي 

النظام  اإ�شارات  ال�شادر من  لـ“الإذعان”  الدولة  ا�شتكانة  اأ�شباب  �رشوحات وافية حول 

�شيا�شة  على  يقوم  الدولية،  لل�شيا�شة  مهيكالً  عن�رشاً  بات  الذي  و“الإذلل”   
22

الدويل،

مطرد  �شعود  مع  تزامناً  ومتايزه،  حلقوقه  والتنكر  ورف�شه  الآخر  اإنكار  يف  ممنهجة 

23
لنظرة عاملية منغلقة على ذاتها تبدو فيها الغرْيية خا�شعة ملقايي�ش يفر�شها الأقوياء.

الدولية” ال�شيا�شة  يف  الإدراك  و�شوء  “الإدراك  كتابه  يف  جرفي�ش،  روبرت   دفع 

�شنة 1976، بعلم النف�ش اإىل الواجهة يف جمال العالقات الدولية، حماججاً باأن املنطلقات 

اإىل  بهم  توؤدي  التي  التفكري  طرائق  وحملالً  القادة،  قرارات  لتف�شري  تكّف  ل  املوقفية 

اأ�شباب وعواقب   مت�شائالً عن 
24

اإر�شالها، تف�شري الإ�شارات التي يتعّمد القادة الآخرون 

�شوء الإدراك واأناط الأخطاء الإدراكية التي حتدث ب�شكل �شائع يف عملية اتخاذ القرار، 

 و�شوء 
25

موؤكداً على وجود عوامل معرفية باردة ُتنتج وجهات نظر غري دقيقة عن العامل؛

الإدراك، ح�شب جرفي�ش، مفهوم زلق ي�شعب �شبطه وحتديده، وثّمة مقاربتان عامتان 

الثانية  يف  ويرتبط  والواقع،  الإدراك  بني  للفارق  كنتيجة  معه  الأوىل  تتعامل  لتعريفه، 

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 359، و362.  
22

جبور  ماجد  جان  ترجمة  ترجمان،  �شل�شلة  الدولية،  العالقات  باثولوجيا  املذلولني:  زمن  بديع،  برتران   
23

)الدوحة، بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2015(، �ش 14.

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 364.  
24

 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics )Princeton and Oxford:  
25

Princeton University Press, 2017(, p. 3.
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بعملية �شنع القرار التي جتنُح عن النموذج العقالين القيا�شي ملعاجلة املعلومات، واأكرث 

والأطراف  اخل�شوم  ونوايا  قدرات  وتقدير  اإدراك  �شوء  هو  اأهمية  الإدراك  �شوء  اأنواع 

غري  ب�شكل  احليوية  املعلومات  توزيع  عن  النا�شئ  الإدراك  �شوء  اإىل  اإ�شافة   
الثالثة؛26

مت�شاٍو بني حكومتَْي الدولتني، و�شوء اإدراك بفعل ت�شور خاطئ ييل بالفاعل اإىل روؤية 

ذاته على اأنها مركزية يف نظر الآخرين، و�شوء الإدراك ب�شبب املبالغة يف تقدير مركزية 

اإ�شافًة   
27

التعليمات؛ على  بناء  يت�رشفون  الوكالء  اأن  القرار  �شانعو  وافرتا�ش  الدولة 

مليْل القائد ال�شيا�شي اإىل املبالغة يف اأهمية دولته كونها هدفاً موؤثراً لعداء اأو �شداقة الدول 

الأخرى، وغريها من الأ�شناف التي تدل يف جمملها عن عجز ال�شيا�شة اخلارجية يف فهم 

�شنع  عملية  على  والنطباعات  الت�شورات  تاأثري  نتيجة  للموقف  املو�شوعية  احلقائق 

 وبح�شب جرفي�ش فاإن ال�شوؤال ال�شحيح ل ينبغي اأن يوجه اإىل هل كان الإدراك 
28

القرار،

التقييم يف ذلك  املتوافرة؟، ومقيا�ش  اإذا كان م�شتمداً من املعلومات  اإىل ما  �شحيحاً؟، بل 

 
29

هو: اإىل اأّي حّد توافقت عملية �شنع القرار مع النموذج العقالين ملعاجلة املعلومات؟

باأنها خياٌر مالئم يحقق قيمة  العقالنية   Graham Allison األي�شون  يعرّف غراهام 

 John Von Neumann عالية �شمن قيود وعقبات حمددة، ويفرت�ش جون فون نيومان

على  قدرة  العقالين  للفاعل  يكون  اأن   Oskar Morgenstern مورجن�شترين  واأو�شكار 

الفاعل جمموع  واأن يحقق  املرتتبة عنها،  البدائل والعواقب  الأف�شليات وحتديد  ترتيب 

املتابعة  اإىل  ت�شري  التي  اخلفيفة  العقالنية  بني  الباحثون  وييز  والغايات؛  الأهداف 

اأف�شليات  تربط  التي  املُ�شّددة  والعقالنية  واملرّتبة،  الثابتة  لالأف�شليات  ال�شرتاتيجية 

ويتبع  وتعزيزها؛  ال�شلطة  على  للمحافظة  و�شعيهم  و�شخ�شية  مادية  مب�شالح  القادة 

القادة يف ذلك اإر�شال اأو تف�شري اإ�شارات ُتفهم على اأنها التزاٌم م�شبق اأو ال�شتعداد لدفع 

تكاليف جتنب اخل�شارة، كما هو احلال يف لعبة ال�شجاع واجلبان، اأو اإبداء نيات التحركات 

اأو   ،Robert Axelrod اأك�شلرود  لروبرت  ذلك  مقابل  هذا  ا�شرتاتيجية  مثل  التعاونية، 

املركز  )القاهرة:  ترجمة ربيع وهبة واآخرون  ال�صيا�صي،  النف�س  املرجع يف علم  اأو. �شريز واآخرون،  دافيد   
26

القومي للرتجمة، 2010(، ج 1، �ش 456–457.

Robert Jervis, perception and misperception in international politics, pp. 211, and 330.  
27

حممد ال�شيد �شليم، حتليل ال�صيا�صة اخلارجية، ط2  )القاهرة: مكتبة النه�شة امل�رشية، 1998(، �ش 420.  
28

دافيد اأو. �شريز واآخرون، املرجع يف علم النف�س ال�صيا�صي، �ش 460.  
29
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 لذلك ل ت�شنّف املعتقدات 
30

قبول �شفقة ال�شرتحام، مثل مع�شلة ا�شتجواب ال�شجينني،

ال�شيا�شة  قرار  �شنع  م�شار  يف  هي،  بل  خيالية،  اأدوات  اأنها  على  والنيات  والرغبات 

ال�شلوك  اأن  على  تدّل  فالنيات   
31

اجتماعية، حقائق  تنتج  مق�شودة  حالت  اخلارجية، 

32
عمدي واأن الفاعل يخّطط للت�رشف باأ�شاليب معينة وفق تباين ظروف امل�شتقبل.

اإذاً؛ ظلت درا�شة حتليل ال�شيا�شة اخلارجية، ولعقود عديدة، نوعاً من امل�شاريع احلرة 

وقد  ال�شائدة،  الدولية  العالقات  نظريات  عن  واملنف�شلة  منطقياً،  املرتابطة  غري  العائمة، 

Mark Kauppi لربط احلقل  Paul Viotti ومارك كوبي  �ُشنّفت حماولت بول فيوتي 

وايت  بريان  راأى  فيما  فكرياً،  م�شبوهة  اأنها  على  الليبالية  املتبادل  العتماد  بنظرية 

لذلك  ال�شيا�شة اخلارجية والواقعية،  ات�شال �رشوري بني  اأنه ل يوجد   Brian White

بَدا اأن النهوج النف�شية - املعرفية يف حتليل ال�شيا�شات اخلارجية مالئمة على نحو اأوثق 

 التي ُتويل اأهمية ق�شوى لأدوار الأفكار والهويات 
33

لوعود نظرية البنائية الجتماعية،

 Richard Ned Lebow والعقائد يف تف�شري �شلوك الفاعلني؛ وبح�شب ريت�شارد نيد ليبو

فاإن جذور نظريات العالقات الدولية القائمة تعود اإىل ال�شهوة الليبالية واملارك�شية، اأو 

اخلوف )الواقعية(، فيما تعّر�شت الروح Thumos اإىل الإهمال والتجاهل على الرغم من 

اأن الروح متواجدة يف كّل مكان وينتج عنها الدافع العاملي لنيل العرتاف واحرتام الذات، 

ويتّم التعبري عنها يف ال�شعي نحو ال�رشف واملكانة؛ وعلى الرغم من اأن املوؤ�ش�شات والدول 

يحوزونها،  اجلماعات  وممثلي  القرار  �شانعي  اأّن  اإل  عواطف  ول  نفو�شاً  يتلكون  ل 

وانك�شاراتهم  وطموحاتهم  احتياجاتهم  باإ�شقاط  الأحيان  من  كثري  يف  يقومون  وهم 

النف�شية على وحداتهم ال�شيا�شية، ومن ثّم ي�شعرون بالر�شا عن اأنف�شهم اإذا ما اأبلت تلك 

الوحدات بالًء ح�شناً اأو حققت انت�شارات اأو ما يبدو اأنه كذلك؛ فكثرياً ما كان ال�شعي اإىل 

األيك�ش مينت�ش، وكارل دي روين البن، فهم �صنع القرار يف ال�صيا�صة اخلارجية )اأبو ظبي: مركز الإمارات   
30

للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية، 2016(، �ش 95، و111.

 Nicholas Onuf, ”Institutions, intentions and international relations,“ Review of International  
31

Studies, Cambridge University Press, New York, vol. 28, no. 2, 2002, p. 227.

دافيد اأو. �شريز واآخرون، املرجع يف علم النف�س ال�صيا�صي، �ش 459.  
32

 David Patrick Houghton, ”Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward  
33

a Constructivist Approach,“ Foreign Policy Analysis journal, vol. 3, issue 1, 2007, p. 24.
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 واملُ�شّحح الأعظم ل�شتى اأ�شكال �شوء 
34

ال�رشف واملكانة يتّم على ح�شاب م�شالح الدولة،

الإدراك، ح�شب رالف وايت Ralph White، هو التفّهم Empathy مبعنى و�شع النف�ش 

يف مكان الآخر لفهم واقعه على نحٍو اأف�شل، فالتفّهم الواقعي هو ُم�شاّد خطاأِ العْزو وهو 

 وناأْياً عن املُوازنة العقالنية للم�شالح الّذاتية يراهن املتفّهم، اأحياناً، على 
35

َم�شّد احلرب؛

اإعطاء  واأّن  ال�شواب،  �شيفعل  الآخر  باأّن  امل�رشوطة  غري  التوقعات  اأي  “الثقة”،  عالقات 

باَن   
36

الحرتام. من  اإطاٍر  بتوفري  اللتزام  اإىل  �شتدفعه  ثقة  بكّل  لالآخر  الت�رشف  حرية 

جليّاً ت�شلّح “التفاق الإبراهيمي” بُحمولة التفّهم والثقة، ُمدعياً ارتداء عد�شات الواقعية 

املنطقة  وا�شتنقاذ  الفل�شطيني  لل�شعب  التاريخية  احلقوق  على  للحفاظ  ال�شيا�شية؛ 

ك�شف  حتى  التفاق  على  التوقيع  تلت  اأيام  اإل  هي  وما  والبغ�شاء،  الكراهية  ماآلت  من 

الحتالل ال�شهيوين عن خمطّط لإقامة 6,200 وحدة ا�شتيطانية �رشقي القد�ش؛ لقد اآمن 

قادة التطبيع باأّن الكذب، على �شعوبهم وعلى باقي الدول، اأداة مهّمة لإدارة �شوؤون الدولة 

 غري اأّن الإ�شكال احلقيقي 
37

يتوجب توظيفها اإذا كان املقابل حتقيق منافع ا�شرتاتيجية،

اإدراكهم لهذه املنافع ونوايا الطرف الآخر وعقائده  ل يكمن يف كذب القادة، بل يف �شوء 

وُمدركاته، ولِق�رش نظر العد�شة التي يف�رّشون بها الأحداث؛ اأي عد�شة الواقعية.

 ثالثًا: التطبيع العربي مع الحتالل ال�شهيوين، �شوُء اإدراك

     لعقيدة ال�شتعمار ال�شتيطاين: 

ال�ّشمُة الأهم لل�شهيونية اأنها ا�شتعمار ا�شتيطاين، اأي ا�شتعماٌر ل ياأخذ �شكل جي�ش 

نقل  على  يرّكز  واإنا  والب�رشية،  القت�شادية  مقدراتها  لي�شتغّل  املحتلة  الأمة  يقهر 

وطناً  ويتّخذوه  فيه  لي�شتقروا  اجلديد  بلدهم  اإىل  الأم  بلدهم  من  اأوروبيني  م�شتوطنني 

ال�شهيوين  املجتمع  اأ�شبح  لدرجة  الإمبيالية  ورعتُه  تبنّته  عميل  ا�شتعماٌر  وهو  لهم؛ 

ريت�شارد نيد ليبو، ملاذا تتحارب الأمم؟: دوافع احلرب يف املا�صي وامل�صتقبل، �شل�شلة عامل املعرفة )403(،   
34

ترجمة اإيهاب عبد الرحمن علي )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013(، �ش 25، و195.

دايفد باتريك هوتون، علم النف�س ال�صيا�صي: اأو�صاع، واأفراد، وحالت، �ش 379.  
35

 Hiski Haukkala et al., Trust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and  
36

Psychological Approaches )London and New York: Routledge, 2018(, pp. 2 and 133.

جون جي. مري�شيمر، ملاذا يكذب القادة؟: حقيقة الكذب يف ال�صيا�صة الدولية، �شل�شلة عامل املعرفة )443(،   
37

ترجمة غامن النجار )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2016(، �ش 115.
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 واملفارقة اأّن الغرب مل يجعل من “اإ�رشائيل” 
38

اأكرث جمتمع يتح�ّشل على املعونات املالية؛

لل�ّشامية  فالعداء  ال�رشق،  اإىل  وت�شديرها  اأوروبا  من  باإخراجها  قام  حني  اإل  منه  جزءاً 

اأن  عليهم  لزاماً  كان  اأوروبا  من  كجزء  يُقبلوا  ولكي  اليهود،  جتاه  اأوروبا  يف  ا�شتفحلَ 

 ومن ثّم اّتخذت امل�شاألة اليهودية معنى خمتلفاً ب�شكل حا�شم ل �شيّما 
39

ُيخرجوهم منها؛

بعد اأو�شفيتز Auschwitz، حني طغت �شخ�شية اليهودي على الأفق التف�شريية ملنّظري 

ُيكتب  اأن  الببري  “من   Theodor Adorno اأدورنو  تيودور  وكتب  القارية،  الفل�شفة 

ال�شّعر بعد اأو�شفيتز”، اأ�شبح من البذيء التفل�شف كما هو معتاد لأنّ �شدمة مع�شكرات 

كتابات  حمور  اليهود  فكان  والتكنولوجيا،  والعقالنية  احلداثة  باأوهام  اِلتقت  العتقال 

 Emmanuel Levinas ليفينا�ش  واإيانويل   Jean-Paul Sartre �شارتر  بول  جان 

الكا�شح  الظلم  على  اليهود  ملعاناة  الأخالقية  املقايي�ش  اإ�شقاط  رف�شوا  مّمن  وغريهم 

الديوقراطية وامل�شاواة برَز منّظر   قبل هوؤلء 
40

الفل�شطيني؛ ال�شعب  له  يتعّر�ش   الذي 

منّظر  اأكب  نف�شه  الوقت  يف  كان  الذي   ،Alexis de Tocqueville توكفيل  دو  األك�شي 

�شكان  لنا  يكن  مل  “ما  توكفيل:  دو  يقول  للجزائر؛  الفرن�شي  ال�شتيطان  على  وم�شجّع 

الإفريقي ولن ن�شتقر هناك؛  ال�شاحل  فاإننا �شنبقى خميّمني على  اأوروبيون يف اجلزائر 

اليهودية  امل�شاألة  حتّورت  هكذا   
41

معاً”؛ ي�شريان  واحلرب  ال�شتيطان  جنعل  اأن  ينبغي 

مثل ما يتحّور ال�شتعمار ال�شتيطاين، طّور الثنان ميكانيزمات ت�شمن لهما التعاي�ش 

هذا  جماراة  العربية  ال�شيا�شية  الأنظمة  عن  غاب  ذلك  مقابل  يف  التعقد،  �شديدة  بيئة  يف 

اأّن فل�شطني ظلّت و�شتبقى رمزاً لأحجية واقع العامل العربي ما  التحول على الرغم من 

بعد ال�شتعماري؛ ما ي�شي باأن موجة التطبيع مع الحتالل ال�شهيوين ل تعدو اأن تكون 

حلظةً يف حركيةٍ تاريخية مت�شارعة مل ي�شتوعبها القادة العرب، ويف ذلك يت�شابه “ال�شالم 

 Molotov–Ribbentrop ريبنرتوب   – مولوتوف  اتفاقية  مع  تاله  وما  الإبراهيمي” 

اآثار  لها  كانت  والتي  واأملانيا،  ال�شوفييتي  الحتاد  بني  العتداء  عدم  معاهدة  اأو   ،Pact

عبد الوهاب حممد امل�شريي، الأيديولوجية ال�صهيونية: درا�صة حالة يف علم اجتماع املعرفة، �شل�شلة عامل   
38

املعرفة )60( )الكويت: املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1982(، �ش 124–125.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا )بريوت: مركز درا�شات الوحدة العربية، 2009(، �ش 136.  
39

 Zahi Zalloua, Continental Philosophy and the Palestinian Question: Beyond the Jew and the Greek  
40

)New York: Bloomsbury, 2017(, p. 3.

�شحراوي  اإبراهيم  ترجمة  وال�صتيطان،  الحتالل  فل�صفة  يف  اجلزائر:  عن  ن�صو�س  طوكفيل،  دو  األك�شي   
41

)اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 2008(، �ش 61.
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مدّمرة على العامل، وما زالت تو�شم حلّد اليوم على اأنها �شوء اإدراك من القادة ال�شوفييت 

للموقف الدويل، وباملثل يظهر �شوء الإدراك العربي يف املناحي التالية:

اجليو– جوهر  يكمُن  اجليو–�صيا�صية:  ال�صهيونية  لالأطماع  دعامٌة  التطبيع   .1

بوليتيك ال�شهيوين ال�رشق اأو�شطي؛ يف احلفاظ على مركزية الأيديولوجيا للهيمنة على 

“ال�شالم”،  الرغبة يف حمادثات  باإبداء  الأمن، والتزاُم الحتالل  الأر�ش واملياه وتركيبة 

اإدمان املظلومية، والذي ي�شّور  اأكرث عن موقفه الأ�شويل واملتزمت يف  هو مطيّة للدفاع 

بيئة ظّل  يف  بالديوقراطية  املتم�ّشكة  املحا�رشة  اليهود  دولة  اأنها  على   “اإ�رشائيل” 
مع  زمانياً  الإبراهيمي”  “التفاق  يتوافق  اأن  الالفت  ومن  م�شطربة،  جيو–�شيا�شية 

2003، وهو خمطط يطرح روؤية تنموية وا�شعة  املتبنّى �شنة   ”2020 “اإ�رشائيل  خمطط 

وحتويل  اليهود،  اأعداد  يف  تراكمياً  م�شتمرة  زيادة  اإىل  تهدف  مركزية  وغري  النطاق 

ال�رشق  يف  التغيريات  طبيعة  كانت  اأّياً  لذلك  ديوجرايف؛  جذب  مركز  اإىل  “اإ�رشائيل” 
الأو�شط �شتظّل �شيا�شة امل�شتوطنات ال�شهيونية ثابتة وغري قابلة للتغيري ومبناأى عن 

 
42

اأّي حتّولت �شيا�شية.

2. التطبيع “�صالٌم” ُمَتَعاٍم عن حرب الدميوجرافيا ال�صهيونية: اأعلن املطبّعون 

فتح �شفحة جديدة من التعاون غري امل�رشوط مع الحتالل ال�شهيوين، ومتاَهوا بذلك، 

ب�شكل عجيب، مع مقولة ت�شيبي ليفني �شنة 2013: “اإننا ل ننوي اجلدال يف �شاأن املا�شي، 

اإىل  التماهي  اأجل امل�شتقبل”؛ يحيُل هذا  القرارات من  لكننا نريد اجرتاح احللول و�شنع 

اأن ق�شية الالجئني، على مركزيتها وعدالتها، لن تكون يف حكم املوؤّجل بل هي يف حكم 

750 األف فل�شطيني من  امللغاة، فال جمال لأحقية احلديث عن طرد ال�شهاينة ملا يقارب 

باأريحيٍة  لتخو�ش  لل�شهيونية  الباب  الهدنة  هذه  و�شتف�شح  1948؛  نكبة  عقب  موطنهم 

وقرارات  �شلوكيات  من  عنها  ينجّر  وما  املُهود،  حرب  اأو  الديوجرافيا  معركة  وغلبة 

اأنه  نتنياهو  بنيامني  فيه  راأى  الذي  العازل  اجلدار  بناء  غرار  على  متطرفة؛  عن�رشية 

ي�شاعد يف منع التدّفق الديوجرايف، بل اإن النظرية الديوجرافية ال�شهيونية ل متانع من 

“اإ�رشائيل”، حيث تفرت�ش هذه النظرية وجود رابٍط بني  حت�شني معايري التعليم لعرب 

غازي وليد فالح، “التداعيات الإقليمية ملطلب اإ�رشائيل باعرتاف الفل�شطينيني بها دولة يهودية،” يف جمموعة   
42

واإعادة  ال�صتيطانية  الكولونيالية  الفل�صطيني:  الوطني  امل�رشوع  وم�صتقبل  فل�صطني  ق�صية  موؤلفني، 

ت�صّور م�صتقبل امل�رشوع الوطني )الدوحة، بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2016(، 

ج 2، �ش 209، و211.
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 يتعامى التطبيع عن هذا ال�شالح يف احلرب 
43

م�شتوى التعليم وانخفا�ش معّدل الإجناب؛

ال�شتيطانية كما يتعامى عن حقيقة ف�شل قطاع غزة �شنة 2005 لأ�شباب ديوجرافية، 

الديوجرافية الغلبَة  فاإّن  ال�شتاتيكو،  هذا  ا�شتمرار  ظّل  ويف  اأنه  التقديرات،   وت�شري 

�شنة 2048 �شتكون ب�شكل مريح لليهود، وبالتايل �شي�شبح من املمكن واقعاً ت�شور دولة 

44
واحدة باأغلبية �شكانية يهودية.

الحتالل  ينظُر  فل�صطني:  داخل  للعنف  ودعٌم  بالّت�صظي  اإقراٌر  الّتطبيع   .3

ال�شهيوين اإىل النق�شام الفل�شطيني ال�شيا�شي – اجلغرايف على اأنه منعطف تاريخي مهم 

 
45

واإفقار عدالة ق�شيته دولياً؛ الوطنية  الفل�شطيني وحركته  ال�شعب  اإ�شعاف  �شاأنه  من 

وب�شكل يتجاوز ظاهرة البانتو�شتانات مّت تغليف مواطني غزة وال�شفة الغربية باأغ�شية 

هو  اأ�شبح  الغريب  اجل�شم  اأن  وهي  بامتياز  ا�شتيطانية  مفارقٌة  فن�شاأت  ُجُدر،  خلف 

 وبح�شب درا�شات ما بعد الكولونيالية 
46

الراف�ش اأو املتقبّل، متى �شاء، للج�شم الأ�شيل؛

فاإن النخب احلاكمة تنخرط ب�شكل مبا�رش اأو بالوكالة، بق�شد اأو بدون ق�شد، يف اأعمال 

حالة  يف  وباملثل،  العظمى،  والقوة  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  من  ومدعومة  مدبرة  عنف 

عن خطة   Álvaro de Soto األفارو دي �شوتو  فل�شطني، ك�شف تقرير املبعوث الأممي 

قيام  لإمكانية  جهود  اأي  واإحباط  ع�شكرياً  حما�ش  بحكومة  لالإطاحة  هدفت  اأمريكية 

كان  حما�ش  حكم  �شدّ  ال�شعبي  ال�شتياء  اإثارة  اأن  ذاته  التقرير  وذكر  فتح،  مع  حتالف 

وكما   
47

بالُعنوة، ديوقراطياً  املنتخبة  احلكومة  لإقالة  توافره  من  بّد  ل  م�شبقاً  �رشطاً 

التجاوب  اإليه لول  اآلت  اإىل ما  اأن توؤول  القطاع  الوثائق الأمريكية ما كان لأزمة  اأر�شدت 

منذ الأمريكية  الإدارة  �شغوط  مع  فتح  وحركة  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأبدته   الذي 

املرجع نف�شه، �ش 215، و220.  
43

يو�شف كرباج، “الديوغرافيا وال�رشاعات يف اإ�رشائيل/ فل�شطني: توّقعات للم�شتقبل،” جملة ُعمران للعلوم   
44

الجتماعية والإن�صانية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، املجلد 2، العدد 8، ربيع 2014، 

�ش 41.

ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  عربية،  �صيا�صات  جملة  غزة،”  جتاه  اإ�رشائيل  “�شيا�شة  حمارب،  حممود   
45

ال�شيا�شات، الدوحة، العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 114.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 167.  
46

الفل�شطينية النتخابية  الديقراطية  ف�شل  النافذ:  وال�شتبداد  املنتخبة  “الديقراطية  ال�شو�ش،  عماد   
47 

2006–2007،” جملة �صيا�صات عربية، العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 19.



102

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

 
48

�شنة 2006، بل وحتّولت هي ذاتها اإىل �رشيك اأ�شا�شي يف “جرية” ح�شار قطاع غزة؛

ل يكفي هنا العتقاد املُبتذل باأن عداء بع�ش الأنظمة العربية املطبّعة حلما�ش هو الّدافع 

انقياد  نف�رّش  كيف  واإل  غزة،  قطاع  على  املُطبق  التواطوؤ  هذا  خلف  يقف  الذي  الّرئي�شي 

حزب العدالة والتنمية املغربي اإىل هذا املاآل املتخاذل؛ ل بّد من اجلزم باأّن هناك �شوء اإدراك 

اآخر، ويتعلّق بامل�شاألة العربية يف حّد ذاتها وللموقف العربي يف النّظام الدويل القائم.

4. التطبيع �صوء اإدراٍك للم�صاألة العربية وللموقفية الدولية: ُينذر الرتاكم الكّمي 

للتطبيع مع الحتالل ال�شهيوين بتحولت جذرية مت�ّش الكيْف يف الق�شية الفل�شطينية، اإْذ 

اإن العرب، ولي�ش الفل�شطينيني وحدهم، هم اأ�شا�ش املعركة �شّد ال�شهيونية ال�شتيطانية 

التو�شعية وغري املنتهية، فال وجود لق�شية فل�شطينية خارج ال�شياق العربي؛ وبا�شتهالك 

دول التطبيع مل�شطلحات “وحدانية التمثيل” و“ا�شتقاللية القرار” واإيعازها ح�رشاً اإىل 

عن  عو�شاً  الق�شية”  لـ“َفل�ْشطنِة  يرّوجون  فهم  )م.ت.ف(  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

ق�شية فل�شطينية �شاملة، ومن ثّم تقلي�ش هذه الفل�شطنة، املقلّ�شة اأ�شالً، اإىل قاطني غزة 

التحرر  حلقات  من  فل�شطني  وُتزال  املقاومة  �شتُعدم  وتدريجياً  غريهم،  دون  وال�شفة 

 هكذا ي�شتح�رش 
49

ويتحول ال�رشاع ال�شامل مع ال�شهيونية اإىل نزاٍع حدودي ُمقت�شب؛

ليكّر�ش  والتقارير  والن�شو�ش  باخلطاب  التالعب  دللية  وحزم،  ق�شوة  وبكل  املُطبّع، 

الأ�شيق،  الأمنية  ال�شيا�شات  اأولويات  ح�شاب  على  الأعم  الفل�شطينية  الق�شية  هام�شية 

عقدة الأحجام القَزَمية والتهديد الإيراين لـ“البحرين والإمارات” وعراقيل تو�شّع املغرب 

يف ال�شحراء الغربية، ويف مقابل ذلك يظهر املطبّع ذاته حْمالً وديعاً حني يتمثّل النك�شار 

تعديل،  اأو  تغيري  دون  حاله  على  عبياً  وتركه  ال�شهيوين  امل�شطلح  جتاه  النف�شي 

م�شطلح “قد�ش الأقدا�ش” مثالً ل ح�رشاً، عك�ش امل�شطلح ال�شهيوين النابع من الإيان 

واإ�شحاق  مو�شيه  اإىل  مو�شى  عبنة  تتّم  املثال  �شبيل  على  قومي؛  انتماٌء  اليهودية  باأن 

الأر�ش فح�شب،   فالتطبيع لي�ش م�شايرًة لال�شتيطان يف ال�شتيالء على 
50

اإىل يت�شحاق،

اأن  املطبّع  ويدرك  واللغة؛  ال�شيكولوجيا  على  قب�شته  لإحكام  له  معيناً  ليكون  يتّد  بل 

اأ�شامة اأبو ار�شيد، “توجهات ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية نحو غزة بعد عام 2007،” جملة �صيا�صات عربية،   
48

العدد 45، متوز/ يوليو 2020، �ش 140.

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 171، و174.  
49

عبد الوهاب امل�شريي، يف اخلطاب وامل�صطلح ال�صهيوين: درا�صة نظرية وتطبيقية )القاهرة: دار ال�رشوق،   
50

2003(، �ش 29.
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اإل منا�شدة لعوامل  الدويل ما هو  الدولية واملجتمع  الزائد على ال�رشعية  العربي  التعويل 

افرتا�شية حلّت حمل العامل احلقيقي: عامل معركة التحرر واملقاومة، وهو توّغٌل يف خْطب 

 ميزاٌن 
51

ودّ الوليات املتحدة وتغليب واقع ميزان القوى الدويل غري املتوازن يف الأ�شل؛

يذوي ويرتنّح منذ عقود حتت وطاأة راهنية الروح الليبالية للقانون الدويل. 

“احلرب هي   Carl von Clausewitz يقول ال�شرتاتيجي كارل فون كالو�شوفيتز 

ا�شتمراٌر لل�شيا�شة بو�شائل اأخرى”؛ ُيدرك الحتالل ال�شهيوين اأن عالقته باملحيط تقوم 

اأ�شا�شاً على العدوان والعداء، وبَفرادِة حلظة تاريخية نادرة منحته موجة التطبيع فر�شة 

موؤاتية لقولبة مقولة كالو�شوفيتز ال�شابقة اإىل “ال�شيا�شة هي ا�شتمراٌر للحرب”؛ غري اأن 

حركية التاريخ تنبئ باأن التطبيع العربي يف عهد دونالد ترامب لي�ش اإل عار�شاً اأو �رشراً 

الثانية بعد  النكبة  اأو   1993 اأو�شلو �شنة  اتّفاق  اأكب بوقْعٍ جَلَل؛ ذلك هو  هام�شياً حلَدثٍ 

نكبة 1948؛ واأن حترّر منظمة التحرير من كَفنها، ورفع احل�شار عن غزة، وو�شع حّد 

لت�رشذم الأطراف الفاعلة، ومن ثّم التفّرغ الواعي ملعركتَْي ال�شتيطان والديوجرافيا لن 

يرّ حتماً اإل مبراجعة نقدية �شاملة لنكبة اأو�شلو.

بدًل عن اخلامتة: نحو ت�شفيٍة اأبدية للّتطبيع:

“التفاق الإبراهيمي” �شليلُ نكبة اأو�شلو؛ تلك اللحظة التي جعلت ال�شهيونية ت�شبق 
بخيوٍط  مقيّدة  اأنها  تبدو  م�شتقبلية  مفاو�شات  كّل  وباتت  بخطوة،  والعرب  فل�شطني 

برمت باإحكام لدرجة اأن اأ�شلوب التفاو�ش الفل�شطيني منذ �شنة 1993 بدا وكاأّنه 
ُ
مت�شابكة اأ

اأن التطبيع ركب   وعلى الرغم من 
52

يتّ�شُم ب�شوء التنظيم والفتقار اإىل خباء حقيقيني؛

موجة ما هو قائم، وا�شتبعد الق�شية الفل�شطينية من كونها اأهم عقبة يف عملية “ال�شالم” 

 
53

ال�رشق اأو�شطي اإىل ت�شويرها على اأنها جمرد اإلهاٍء عن التهديدات احلقيقية املبا�رشة؛

بالرغم من ذلك تبدو هذه الأفكار الّرنانة عن الواقعية وبراجماتية الدولة، والتي ُت�شّخر 

عزمي ب�شارة، اأن تكون عربياً يف اأيامنا، �ش 175.  
51

اإدوارد �شعيد، “اأو�صلو 2”: �صالم بال اأر�س )القاهرة: دار امل�شتقبل العربي، 1995(، �ش 9.  
52

 Aziz Ur Rehman, ”Causes behind the Abraham Accord and its consequences For the peace process  
53

 in the Middle East,“ The Middle East Journal for Social Sciences (MEIJSS), Malaysia, vol. 2,

no. 4, 2020, p. 73.
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ينفّك  ل  حقيقياً  وماأزقاً  كما�شة،  فّكْي  حبي�شة  تبدو  اإعالم،  وقنوات  اأبحاث  مراكز  لها 

تكون  اأن  الواقعية  تعدو  ل  جهة  فمن  القريب،  املدى  على  املتنا�شقة  غري  اآثاره  تظهر  اأن 

اأو  ترديداً معيباً لأيديولوجية �شائدة يقوم برتديدها وترويجها مثّقفو الطبقة الو�شطى 

“مثقفو الأجهزة الأمنية” الذين ي�شتعني بهم احلّكام العرب غري الديوقراطيني، ل �شيّما 
اأ�شا�ش ال�رشعية الباعثة على ال�شعادة؛  اأولئك احلكام الذين بنوا �رشح منظومتهم على 

يقول اإدوارد �شعيد: “اإّن قبولنا كفل�شطينيني بن�شيحة ا�شرتاتيجيي الأمر الواقع معناه 

 ومن جهة ثانية تنزُع 
54

خ�شارة جولة مفاو�شات الو�شع النهائي حتى قبل دخولها”،

الدول املغالية يف، واملفتتنة بالواقعية اإىل القفز على قاطرة املر�شح الأقوى اأو الفائز الراهن 

زيادة  املُتقاطرون  ويحاول  للخطر،  اأمنهم  اخل�شارة  ُتعّر�ش  ل  حتى  الدويل  النظام  يف 

مكا�شبهم وتقليل خ�شائرهم ول خيار يف ذلك للدول ال�شعيفة، مثل دول التطبيع، �شوى 

“التخمني”، فهي تاأمل اأن انحيازها املبكر لالأقوى واملنت�رش �شيجلُب لها معاملة  اإجادة 

املتقاطر  على  املهيمن  ينقلب  باأن  �شامن  ل  الدولية  الفو�شى  حالة  يف  ولكن  تف�شيلية، 

 متاماً مثل ما تعي�ش الرباط املطبّعة على وقع مطارق الال يقني من اأن تلجاأ اإدارة 
55

لحقاً؛

جو بايدن Joe Biden اأو اإدارةٌ لحقة اإىل اإلغاء اعرتاف ترامب مبغربية ال�شحراء الغربية؛ 

هي عودٌة اإىل فر�شية اأّن التطبيع لي�ش اإل انزواًء يف مع�شكر املذلولني يف العالقات الدولية، 

ال�شيا�شة  اأن  على  والتّعامي  ال�شرتاتيجية،  املداولت  تخّطي  عدم  ثمن  هو  فالإذلل 

“اجتماعية” ولي�شت، ح�رشاً، نتاج لعبة جتري يف  اأنها  اأن ُتدار مبنطق  اخلارجية يجب 

 
56

ناٍد مقفل فواعلُه وحو�ٌش باردة.

الق�شية  اأن  على  متوافق  العربي  العام  الراأي  من   %78 اأن  اإىل  الإح�شائيات  ُت�شري 

الفل�شطينية ق�شية جميع العرب ول تخ�ّش الفل�شطينيني وحدهم، فيما رف�ش 88% من 

 بقدر ما تتهافت البوباجاندا التّطبيعية اأمام 
57

امل�شتجيبني اعرتاف بلدانهم بـ“اإ�رشائيل”؛

“فل�شطني لي�شت ق�شيتي”،  لغة الأرقام وتتك�ّشف على �شوئها عورة و�شم )ها�شتاج( 

بقدر ما ُيحيل ذلك اإىل مع�شلة تلبّ�ٍش اآخر من املُطبع بالواقعية التي تزدري الراأي العام 

اإدوارد �شعيد، “اأو�صلو 2”: �صالم بال اأر�س، �ش 10.  
54

جاك دونللي، “الواقعية،” �ش 60.  
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واأن  ال�شرتاتيجية  الروؤى  عن  بعيدة  وا�شتعجالية  وحلظية  اآنيّة  مطالبه  اأن  اأ�شا�ش  على 

الدول؛  جتاه  زجرية  �شيا�شات  اأّي  ممار�شة  مقدورها  يف  ولي�ش  وعاجزة  وهمية  قوته 

املتحدة  الوليات  يف  اأّي  مهدها،  يف  و�شذوذاً  ُغربة  تعي�ش  الأفكار  هذه  اأن  هنا  املفارقة 

الأمريكية، وكما يقّر بذلك اأ�شاطنُي الواقعية الذين ي�شتكون من هيمنة التقاليد الجتماعية 

ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية واأن الروؤ�شاء الأمريكيني يتميزون بكراهية �شديدة  على 

العربي، ب�شفاقٍة نادرة، على  القرار   فيما ُي�رّش �شانع 
58

القوة، للتفكري بطريقة توازن 

ا�شتح�شار الواقعية يف �شكلها املتطّرف للبيئة العربية املتمايزة؛ ما يعني باأن نكران الدول 

العربية لثِقل الراأي العام ما هو اإل متثٌّل وحم�ّشلة للعي�ش داخل متاهة ودوامة ال�رشعية 

وامل�رشوعية يف الداخل، والتبعية والإذلل يف اخلارج.

الإذلل  وربيبتُها  العوملة  فاإن  غزة،  قطاع  �شّجان  هو  ال�شهيوين  الحتالل  كان  اإذا 

هما �شّجايَنْ دول التطبيع، فالعوملة نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن ويعمل على 

فالبديُل  انتهت  اأو  ال�شيا�شة  واإذا غابت  ال�شيا�شة،  العوملة هي نهاية  التفتيت والت�شتيت، 

مكانتهم  حتديد  اإىل  ال�شاعني  باإخفاقات  يرتبط  الذي  الإذلل  اأو   
59

الفو�شى هو  احلتمي 

حتت وطاأة عوامل الال م�شاواة والنتقا�ش والو�ْشم، واإىل اأن يكون متاحاً لدول التطبيع 

اليقينية  غري  املُقاطرة  من  وتتخلّ�ش  اجتماعية،  خارجية  �شيا�شة  لبناء  العزم  تعقد  اأن 

واملحفوفة باملخاطر، واأن ُتدرك باأن النظام الو�شتفايل، الذي مل يخرجوا بعد من عباءته، 

اأن  اإىل  العوملة،  مع  تلقائياً  التكيف  له  تتيح  ل  بدرجة  وح�رشياً  ووظيفياً  مهيكالً  كان 

يدركوا ذلك يتوّجب على الطرف الأ�شعف اأن يعي اأنه بقدر ما يتاأمل ففي مقدوره اأي�شاً 

اإن�شاين نبيل، املقاومة هي الأ�شل وما   فاملقاومة �شّد املحتل فعل 
60

اأن يت�شبّب بالأذى؛

دونها هو ال�شتثناء؛ اإن امل�شتعِمر م�شوؤول وجمبول عن ا�شتدامة النقائ�ش القت�شادية 

وتعميق القيود ال�شيا�شية، وما اإن ي�شتفيق امل�شت�شعف من �شدمته �شيوجد حتماً جواً 

من التعاطف الرهيب، املقاومة ل تقاوم واأعمال العنف �شت�شبح مّبرة اأخالقياً، يف النهاية 

جون جي. مري�شيمر، ماأ�صاة �صيا�صة القوى العظمى، ترجمة م�شطفى حممد قا�شم )الريا�ش: جامعة امللك   
58

�شعود، 2012(، �ش 10، و29.
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�شيكت�شف امل�شتعَمُر وعيه الذي يقوده اإىل الهروب من ماأزق ال�ّشجن، و�شيدرك اأن هذا 

العامل ال�شيّق املزروع باأنواع املنع ل يكن ا�شتبداله اإل ب�شنوف �شتّى من العنف املطلق، 

للتاريخ  �شانعاً  ي�شبح  باأن  للم�شتعَمر  ي�شمح  الجتماعية”  للحقائق  “اأ�شتاٌذ  فالعنف 

امل�شتعَمر  واأّن  للموت  ُعر�شة  اأي�شاً  اأنه هو  امل�شتعِمر  له فح�شب؛ �شيُدرك  ُمتلّقياً  ولي�ش 

الناب�ش مثله  اأن حياته واأنفا�شه وقلبه  الفل�شطيني  قادٌر بدوره على العنف، �شيكت�شف 

ويفتح  القائم،  ال�شتيطاين  ال�شتعماري  الو�شع  حتماً  �شيُنهي  العنف  امل�شتوِطن؛  مثل 

اإن   
61

كائناٌت حرة؛ اإىل بع�شهما بو�شفهما  الطرفان  فيها  يتعّرف  اإن�شانية  لنزعٍة  املجال 

ا�شتعماري  الفل�شطينية، وهي رّد ما بعد  الق�شية  لعدالة  اأولوية ق�شوى  املقاومة  اإحياء 

عقالين وطبيعي على اأوهام التطبيع الو�شتفالية، ولكن يجب اأن يّر ذلك وجوباً بعْقلنٍة 

لنكبة اأو�شلو يف �شكل توافق وا�شتيعاٍب �شيا�شي �شامل.

 ،2 البليدة  جامعة  املدونة،  جملة  الفانونية،”  للفل�شفة  وال�شيا�شية  والثقافية  املعرفية  “الأبعاد  كمال،  بوناب   
61

اجلزائر، املجلد 7، العدد 1، 2020، �ش 463، و464.
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Abstract

Normalization with the Zionist Occupation and Its Role in Reviving 

the Settler Colonial Ideology

This research paper investigates the endeavor of the Zionist settler 

colonialism to develop an independent discourse and practice that are 

capable of ousting the established colonial traditions. It assumes that 

the rhetoric and decision of normalization with the occupying state 

reflects the shift of Arab foreign policies and their falling into the trap 

of misperception, which in turn creates uncertainty that would impose 

dependence on the international system. Furthermore, this paper argues 

that the resistance and the rejection of normalization is a way to build 

social foreign policies, in which the determinants of identity, status and 

honour are addressed; instead of what is prevalent in the official Arab 

discourse, where international politics are approached through realism 

while taking into consideration relative gains and narrow national 

interests; a process that would lead to some sort of dependence and 

humiliation. 

Keywords: 

Settler Colonialism Normalization Misperception

Foreign Policy Structuralism Realism

Social Construct Discourse Analysis Resistance
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التطبيع مع الحتالل الإ�صرائيلي واأثره على

حقوق الفل�صطينيني وفقًا للقانون الدويل

درا�صة حتليلية و�صفية

1
اإميان �صمعان �صعيد عطا اهلل

ملخ�س:

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

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

العملية والقانونية لإحياء الق�شية الفل�شطينية. 

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

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

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

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

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

التطبيع املرتتبة على حقوق الفل�شطينيني واآليات تفاديها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

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

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

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

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

الفل�شطينية.

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

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

“اإ�رشائيل”، كما حدث يف املغرب.

كلمات مفتاحية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تفاديها.

اأهمية البحث:

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

الفل�شطينية؛ وتتمثل يف: 

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

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

القانون الدويل الإن�شاين. 

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

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

م�صكلة البحث:

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

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

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

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

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

ما هي الطبيعة القانونية للتطبيع؟  .1

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

الفل�شطيني؟

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

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

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

الإن�شاين؟

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

فر�صيات البحث:

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

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

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

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

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

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

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

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

الق�شية الفل�شطينية.

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

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

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

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

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

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

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

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

منهج البحث:

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

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

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

ال�شخ�شية مع ذوي اخلبة والخت�شا�ش. 

نطاق وحدود البحث:

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

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

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

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

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

هيكلية البحث:

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

املطلب الأول: ماهية التطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي.

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

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

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

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

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

الدرا�صات ال�صابقة:

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

ماج�شتري، وذلك على النحو التايل:

1. ر�صائل املاج�صتري: 

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

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

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

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

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

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

املختلفة.

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

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

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

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

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

واقت�شادياً، ونفوذاً �شيا�شياً مهيمناً.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفل�شطينية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كبرية العرتاف بـ“اإ�رشائيل”.

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

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

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

11:00 �شباحاً. 

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

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

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

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

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

ال�شهيوين املحتل.

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

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

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

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

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

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

وال�شت�شارات، 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من طريق تل اأبيب.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:

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

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

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

 املبحث الأول: الإطار القانوين للتطبيع العربي مع الحتالل

        الإ�شرائيلي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرع الأول: التعريف اللغوي وال�شطالحي للتطبيع.   •

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

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

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

الحتالل مع  للتطبيع  وال�صطالحي  اللغوي  التعريف  الأول:   الفرع 

      الإ�رشائيلي:

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

اأولً: التعريف اللغوي للتطبيع:

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

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

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

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

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

ثانياً: تعريف التطبيع ا�صطالحاً: 

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

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

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

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

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

 
3

حتميلهم م�شوؤولية تلك اجلرائم.

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

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

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

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

https://www.noor-book.com
https://www.aljazeera.net/blogs/201


121

التطبيع مع الحتالل الإ�سرائيلي واأثره على حقوق الفل�سطينيني

العالقات  عودة  يعني  فـ“التطبيع”  الدولية،  العالقات  وعامل  الديبلوما�شية  ويف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واإذابة كل الت�شورات ال�شلبية جتاهها.

الفرع الثاين: اأ�صكال التطبيع:

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

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

 
6
بني العرب واملحتلني.

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

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

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

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

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

5

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

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

 .2020/12/20

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

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

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

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

يثّله.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شفقات بيع اأ�شلحة بني هذه الدول.

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

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

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

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

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

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

والدول العربية.

الفرع الثالث: اأهداف التطبيع:

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

اأولً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر الدول العربية املطّبعة:

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

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

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

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

11
م�شطلح التطبيع قا�رشاً عن الو�شف.

ثانياً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر الإ�رشائيليني:

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

بالتايل:

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

12
ل�شاحلها،

ثروة  اأهم  فاإن  كذلك   
13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عليه يف 2021/2/4(

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

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

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

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

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

 
14

اخلليجية.

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

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

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

 
15

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

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

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

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

16
العربية لل�شالم”.

 
17

3. اأهداف جيو–�شيا�شية.

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

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

ثالثاً: اأهداف التطبيع من وجهة نظر اأمريكا الراعية لالتفاق:

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

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

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

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

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

)2021/2/3

املرجع نف�شه.  
16

املرجع نف�شه.  
17

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

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

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

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

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

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

الفرع الرابع: اأ�صباب رف�س التطبيع:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)اطلع عليه يف 2020/11/23(

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

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

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

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

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

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

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

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

احلرة للتطبيع. 

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

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

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

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

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

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

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

23
ول يّت اإىل ال�شلح ب�شلة...”.

الحتالل مع  التطبيع  لتفاقات  القانونية  الطبيعة  الثاين:   املطلب 

         الإ�رشائيلي: 

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

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

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

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

)اطلع عليه يف 2020/11/23(

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

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

)2021/3/3

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

عب الفروع التالية:

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

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

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

ال�شابقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24
اإىل حرب بني الأديان.

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

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

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

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

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

 
25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
26

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

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

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

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

كذلك �شمي.

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

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

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

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

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

 
27

املعاهدة اأو اأ�شكال خا�شة اأخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

28
التي ل تقر اأو ل تعرتف بها.

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

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

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

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

يف احلرية وتقرير م�شريهم باأنف�شهم،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م�رشوع.

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

      الإ�رشائيلي ال�صابقة:

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

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

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

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

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

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

اأبراهام”، “اتفاق  كما يف 

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

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

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

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

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

32
تل اأبيب، منذ اأكرث من عقد من الزمان.

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

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

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

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

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

 
33

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

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

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

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

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

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

بنود  خالل  من  للباحثة  ويت�شح   
34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ثم 
36

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

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

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

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

37
�شنة 2002 بكامل عنا�رشها.

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

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

 
38

الأطراف.

حقوق على  املرتتبة  التطبيع  اآثار  الثاين:   املبحث 

        الفل�شطينيني واآليات تفاديها:

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

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

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

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

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

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

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

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

املرجع نف�شه.  
36

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

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

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

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

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

يف القانون الدويل، وذلك كالتايل:

الفرع الأول: حّق العودة.   •

الفرع الثاين: حّق تقرير امل�شري.  •

الفرع الأول: حّق العودة: 

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

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

39
والآلم النف�شية التي كابدوها”.

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

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

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

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

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

دفعها”.

الفرع الثاين: حّق تقرير امل�صري:

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

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

 The International Covenant on والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق 

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

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

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

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

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

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

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

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

حقوق على  املرتتبة  للتطبيع  القانونية  الآثار  الثاين:   املطلب 

            الفل�صطينيني:

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

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

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

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

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

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

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

 
40

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

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

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

التعاون  تو�شيع  على  الإمارات  فموافقة   
41

التطبيع؛ خطورة  وهنا  �شحيحة 

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

42
جرائمها �شّد الفل�شطينيني.

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

اجلنائي امل�شارك، غزة، 2020/12/20. 

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

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

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

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

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

م�شبوق.

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

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

43
عب التن�شيق الأمني.

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

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

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

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

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

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

44
مع دولة عربية دون عودتنا اإىل حدود 1967”.

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

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

لالإ�رشائيليني؛

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

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

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

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

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

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

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

)2021/2/3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الإعالن عن “اتفاقية اأبراهام”،

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

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

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

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

48
واإهمال حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

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

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

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

هي عزل الدول العربية بع�شها عن بع�ش.

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

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

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

49
لتدمري العرب.

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

فريدري�ش اإيبت، 2020(، �ش 8. 

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

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

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

اأولً: اجلانب ال�صيا�صي:

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

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

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

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

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

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

اأهدافهم،

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

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

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

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

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

52
الإمارات و�شع التطبيق”! 

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

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

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

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

ذلك كالتايل:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحتالل كونهم اأ�شحاب الق�شية. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املحتلة، وهو اأمر يحدث بالفعل”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55
ي�رشها �رشراً كبرياً.

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

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

ن�شّت املادة رقم 5 من التفاقية،

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

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

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

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

التي تعرتف بحّل الدولتني:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57
اخلطر الإيراين.

ثانياً: اجلانب الثقايف:

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

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

 والتطبيع بكافة اأ�شكاله ل 
58

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

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

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

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

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

الإجرامية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

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

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

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

59
الوطنية الإماراتية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )2021/3/3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
60

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

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

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

وذلك كالتايل:

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

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

اأفعالهم التطبيعية.

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

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

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

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

61
اأعلى حمكمة يف املغرب.

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

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

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

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

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

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

الفل�شطينيني، وبالتايل ف�شحها وتعريتها. 

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

62
ون�شال ال�شعب الفل�شطيني،

.International Criminal Court )ICC(

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

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

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

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

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

خامتة:

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

اأولً: النتائج:

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

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

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

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

الدويل الإن�شاين.

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

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

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

)2021/2/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأمر الذي ينهي احتمال ن�شوب حروب وتوترات باملنطقة.

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

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

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

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

اإحياءها وفق برنامج وا�شرتاتيجية متفق عليها. 

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

الفل�شطينية.

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

الفل�شطينية. 

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

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

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

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

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

املالحق:

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

ال�صوؤال الأول:

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

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

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

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

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

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

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

عالقات ديبلوما�شية معها؟!

ال�صوؤال الثالث:

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

ال�صوؤال الرابع:

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

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

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

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

املوؤ�ص�صةامل�صمى الوظيفيال�صم

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

واأ�شتاذ القانون الدويل اجلنائي امل�شارك

املركز العربي 

للعلوم اجلنائية

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

دكتوراة علوم �شيا�شية وقانون دويل

املجل�ش الت�رشيعي 

الفل�شطيني

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

حقوقال�شعب الفل�شطيني- ح�شد

الهيئة الدولية

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

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

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

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

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

criminal practices against the Palestinian people.

The researcher also made number of recommendations, the most 

important of which are:

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

exposing the normalizers.

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

boycott the occupation, hold it accountable and expose its violations 

of human rights and international humanitarian law in the Palestinian 

territories.

3. Asking Arab parliaments to enact laws criminalizing normalization 

and holding the normalizers accountable.

4. Activating lawsuits in each normalizing country to challenge the 

normalization decision of each country, as happened in Morocco.

Key words: 

Israeli-Arab normalization International Law Israeli Occupation
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Abstract

Normalization with the Israeli Occupation and Its Impact on the 

Rights of Palestinians According to International Law

Descriptive Analytical Study

This study aims to provide a comprehensive discussion on the legal 

impact of the Israeli-Arab normalization on the internationally legitimate 

rights of Palestinians, while trying to identify practical and legal 

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

the researcher applied the descriptive analytical method. She analyzed 

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

another the rights of the Palestinian people, collected information from 

their sources and conducted interviews with experienced and competent 

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

discusses the legal framework of Arab normalization with the Israeli 

occupation, while the second examines the effects of normalization 

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

researcher reached several conclusions, the most important of which is 

that normalization has three legal implications: 

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

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

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

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

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

the Arab League; normalization destroys the Islamic culture and identity 

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

weakens the Arab, Islamic, Palestinian and international positions 
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التطبيع بني انعدام ال�صرعية وحتقق امل�صوؤولية

يف �صوء املبادرة العربية والقانون الدويل

2
 وهاجر اأحمد زايدي

1
د. عمر خ�رش يون�س �صعد

ملخ�س:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الكلمات املفتاحية:

القانون الدويل “املبادرة العربية لل�شالم” التطبيع

الحتالل الإ�رشائيلي الق�شية الفل�شطينية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفل�شطينية وم�رشوعيتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأولً: اأهمية البحث:

تظهر اأهمية الدرا�شة من خالل ما يلي:

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

الإ�رشائيلي.

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

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

الفل�شطينية.

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

والإن�شان الفل�شطيني.

ثانياً: اأهداف البحث:

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

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

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

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

ثالثاً: اإ�صكالية البحث:

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

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

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

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

الحتالل؟

رابعاً: منهجية البحث:

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

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

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

خام�صاً: هيكلية البحث:

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

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

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

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

املطلب الأول: امل�شوؤولية الأ�شلية للمطبِّعني.

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

         مع الحتالل الإ�شرائيلي:

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

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

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

يف املطلب الثاين، وهو ما يعدم �رشعيته.

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

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

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

مراعاة املراكز القانونية والواقعية والتاريخية لأطراف النزاع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تتعلق بالتزامات الحتالل الإ�رشائيلي:

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

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

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

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

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

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

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

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

�رشقي  وعا�شمتها  �شيادة  وذات  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام  “اإ�رشائيل”  قبول   .2

القد�ش.

لقرار  وفقاً  عليه  ُيتفق  الفل�شطينيني  الالجئني  مل�شكلة  وعادل  �شامل  حلل  التو�شل   .3
7
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194.

الحتالل  التزم  ما  اإذا  نف�شها  بها  العربية  الدول  األزمت  بنود  هناك  املقابل  ويف 

الإ�رشائيلي بالبنود اخلا�شة به، وهذه البنود تتمثل فيما يلي:

اعتبار النزاع العربي - الإ�رشائيلي منتهياً، والدخول يف اتفاقية “�شالم” بينها وبني   .1

“اإ�رشائيل” مع حتقيق الأمن للجميع يف املنطقة.

اإن�شاء عالقات طبيعية مع “اإ�رشائيل” يف اإطار هذا “ال�شالم” ال�شامل.  .2

يف  اخلا�ش  والو�شع  يتنافى  الذي  الفل�شطيني  التوطني  اأ�شكال  كّل  رف�ش  �شمان   .3

البلدان العربية.

اجلامعة  جمل�ش  دعا  والتي  لل�شالم”،  العربية  “املبادرة  خمرجات  اأهم  هذه  كانت 

“اإ�رشائيل” لاللتزام بها لتحقيق “ال�شالم” املن�شود، ودعا كذلك املجتمع الدويل بكل دوله 
ومنظماته اإىل دعم هذه املبادرة حلقن الدماء وتهدئة الو�شع يف املنطقة، مبا يوفر لالأجيال 

القادمة م�شتقبالً اآمناً ي�شوده الرخاء.

مل تلقَ املبادرة العربية قبولً اإ�رشائيلياً بالرغم من اأنها ل تعيد للفل�شطينيني اإل جزءاً 

“اإ�رشائيل”  اأن  اإل  هذا  يومنا  حتى  قائمة  املبادرة  بقاء  من  وبالرغم  املحتلة  اأر�شهم  من 

ان�شحاب  على  وين�ش   ،1967/11/22 يف   1967 �شنة  ال�شتة”  “الأيام  حرب  بعد  الأمن  جمل�ش  عن  �شادر  قرار   
6

“اإ�رشائيل” من الأرا�شي التي احتلتها يف النزاع الأخري. انظر: قرارات جمل�ش الأمن، موقع الأمم املتحدة، قرار 
رقم S/RES/242، 1967/11/22، يف: https://www.un.org/securitycouncil/ar )اطلع عليه يف 2021/2/28(

والذي جاء يف الفقرة 11 منه باأن اجلمعية العامة: “تقرر وجوب ال�شماح بالعودة، يف اأقرب وقت ممكن لالجئني   
7

الراغبني يف العودة اإىل ديارهم والعي�ش ب�شالم مع جريانهم، ووجوب دفع تعوي�شات عن ممتلكات الذين يقررون 

عدم العودة اإىل ديارهم، وكذلك عن كل فقدان اأو خ�شارة اأو �رشر للممتلكات بحيث يعود ال�شيء اإىل اأ�شله وفقاً 

اأو  احلكومات  قبل  من  ال�رشر  اأو  اخل�شارة  اأو  الفقدان  ذلك  عن  يعّو�ش  بحيث  والعدالة،  الدويل  القانون  ملبادئ 

ال�شلطات امل�شوؤولة”. انظر: قرار اجلمعية العامة رقم 194، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الدورة 3 ل�شنة 1948، 

الفقرة III( ،11(A/RES/194، 1948/12/11، يف: https://www.un.org/ar )اطلع عليه يف 2021/2/28( 

https://www.un.org/ar
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الفل�شطيني  باحلق  اإجحافها  من  الرغم  على  املبادرة  بنود  من  جزء  اأي  تطبيق  تقبل  مل 

التاريخي.

ويف الآونة الأخرية واأمام خطوات التطبيع الفردية املعلنة والتي اتخذتها بع�ش الدول 

�رشعيتها  ا�شتمرار  عن  ت�شاوؤل  يف  جمدداً  ال�شطح  على  العربية  املبادرة  تطفو   
8
العربية،

ب�شاأن  املتخذة  الفردية  القرارات  مواجهة  يف  ودويل  عربي  اإجماع  على  تاأ�ش�شت  التي 

اإطار  ياأتي يف  الذي  “التطبيع”  “ال�شالم” بال�رشق الأو�شط، وهو ما عّب عنه مب�شطلح 
“اخلطة اجلديدة لل�شالم” التي اأطلقها رئي�ش الوليات املتحدة الأمريكية دونالد ترامب 
و�شمّيت يف الإعالم بـ“�شفقة القرن”، وانخرطت فيها بع�ش الأنظمة العربية والتي تقف 

اأمام �رشعية املوقف اجلمعي العربي عاريًة جمردة من كل التزام اأخالقي وقانوين.

وعليه، �شنتوىل مناق�شة �رشعية خطوة التطبيع من خالل قراءة خمرجاتها، بالتوازي 

جديداً  عهداً  التطبيع  ُعدَّ  حيث  اخلطوات،  هذه  من  العربي  واملوقف  العربية  املبادرة  مع 

وا�شح  تعّمد  يف  الزدهار”،  مقابل  “ال�شالم  مببداأ  حمكوماً  “اإ�رشائيل”،  مع  للعالقات 

و�رشيح لتجاوز مبداأ “ال�شالم مقابل الأر�ش”، حيث قّو�شت “اإ�رشائيل” بنود املبادرة 

من خالل عقد عالقات فردية حتت رعاية اأمريكية مع الأنظمة العربية، هذه الأنظمة هي 

ل  الفل�شطينية  للق�شية  عادلً  حالً  وعدَّتها  العربية  املبادرة  خمرجات  اأيّدت  التي  نف�شها 

جمال لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” دون حتققه؛ يف تناق�ش وا�شح مع املبادئ الرا�شخة التي 

األزمت الدول العربية بها نف�شها.

ولئن عّبت الروؤية الر�شمية لغالب الأنظمة العربية عن دعم لهذه املواقف ال�شيا�شية 

ال�شاأن  يف  للتدخل  جمال  ول  املطبعة  الدول  تهم  �شيادية  “قرارات  باأنها  تبيرها  عب 

اأن الأمر من هذه الناحية يكن اأن يكون خمتل التوازن التعليلي   بيد 
9
الداخلي للدول”،

العربي  التطبيع  عون،  اأبو  اإ�شالم  انظر:  واملغرب.  وال�شودان،  والبحرين،  الإمارات،  هي:  املطبعة  الدول   
8

الإ�رشائيلي... م�شالح موهومة وخ�شائر بعيدة، موقع قد�ش الإخباري، 2020/12/16، انظر:

https://qudsn.net/post/181076 )اطلع عليه يف 2021/3/5(   

جامعة الدول العربية ت�شقط م�رشوع القرار الفل�شطيني الراف�ش لتفاق التطبيع الإماراتي، العربي اجلديد،    
9

2020/9/9. )اطلع عليه يف 2021/2/13(

وزراء  اجتماع  جل�شة  افتتاح  خالل  الغيظ،  اأبو  اأحمد  العربية  للجامعة  العام  الأمني  موقف  اخلب  يف  وجاء   

تراها  التي  بال�شورة  �شيا�شتها اخلارجية  ال�شيادي يف مبا�رشة  “حق كل دولة  الذي قال:  العرب،  اخلارجية 

هو حّق ل جدال فيه، وهذا اأمٌر يحرتمه هذا املجل�ش ويقّره”.

https://qudsn.net/post/181076
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اإذا ما ُنظر اإليه مبنطق ال�رشعية ال�شعبية، فهذه الأنظمة تعار�ش بقرارها اإجماع �شعوبها 

على رف�ش العالقة مع “اإ�رشائيل” طاملا يغيب عن التفاق امل�شلحة الفل�شطينية.

الفل�شطينية  الق�شية  من  ثابتة  مواقف  على  حتافظ  زالت  ما  التي  الأنظمة  بع�ش  اأما 

وتن�شجم مواقفها مع مواقف �شعوبها، فقد رف�شت التطبيع الفردي املجاين، وراأت اأن 

القطرية  بها، حيث �شددت اخلارجية  للم�شا�ش  ق�شية فل�شطني ق�شية مقد�شة ل جمال 

قرارات  �شمن  القد�ش  وعا�شمتها  فل�شطني  دولة  واإقامة  اإنهاء  من  الثابت  موقفها  على 

يف  تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�ش  اأعلن  وكذلك   
10

ال�شلة. ذات  الدولية  ال�رشعية 

ت�رشيحات تلفزيونية، اأن “هناك نوعاً من الهرولة نحو التطبيع، ونحن لن ن�شارك فيها 

ولن نباركها، والق�شية الفل�شطينية عندنا تبقى مقد�شة بالن�شبة اإلينا ولل�شعب اجلزائري 

11
برمته”.

ال�رشعية  اأن  الإقرار  يكن  وبهذا  �شعوبها؟  املطبِّعة  الأنظمة  بها  تواجه  �رشعية  فاأّي 

الأعدل،  العاملي ولي�ش �رشعية  ال�شمت  التي حتاول �رشاء  الأقوى  املهيمنة هي �رشعية 

وهو ما يجعل املاأزق يت�شع، فخيار “ال�شالم الفردي” بقيادة الأنظمة بعيداً عن موافقة 

1979، والأردن  ال�شعوب، نتائجه لي�شت خافية يف اتفاقات لي�شت ببعيدة، م�رش �شنة 

ُكلها ومل حتقق غري توا�شل �شيا�شي حمكوم بالتنازلت وال�شغوط، 
ُ
�شنة 1994، مل توؤِت اأ

اأ�ّش�ش لفرتة رديئة ل  اأنه  يحقق م�شالح فردية، ويعي�ش عزلة، وت�شتدعيه الذاكرة على 

اأكرث، بالتايل فهذه التفاقات �شتواجه امل�شري نف�شه ولن تخدم “ال�شالم” وال�شتقرار يف 

12
املنطقة “فم�شاألة التطبيع داخلة يف خيارات الأمة ولي�شت داخلة يف �رشورات الأنظمة”.

حيث اأكد ا�شتطالع للراأي ن�رشه املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات اأن %88 

 وُيف�رش ذلك بطبيعتها ال�شتيطانية 
13

من العرب يرف�شون اعرتاف بلدانهم بـ“اإ�رشائيل”،

هل تنظم قطر لقطار التطبيع... وزير اخلارجية القطري يرد، موقع قناة العامل، 2021/1/8، انظر:  
10

https://www.alalamtv.net/news/5376681 )اطلع عليه يف 2021/2/20(  

عثمان حلياين، الرئي�ش اجلزائري يرف�ش التطبيع وي�شف اتفاقاته بالهرولة، العربي اجلديد، 2020/9/21.   
11

)اطلع عليه يف 2021/2/28(

حممد مهدي �شم�ش الدين، التطبيع بني �رشورات الأنظمة وخيارات الأمة، ط 3 )بريوت: املوؤ�ش�شة الدولية   
12

للدرا�شات والن�رش، 1997(، �ش 10.

ا�شتطالع: غالبية ال�شعوب العربية ترف�ش التطبيع مع الحتالل، عربي 21، 2020/10/15، انظر:  
13

https://arabi21.com/story/1307651  

https://www.alalamtv.net/news/5376681/
https://arabi21.com/story/1307651
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والعن�رشية والعدائية، فهذه الأخرية ترف�ش التخلي عن هذه الطبيعة وتريد الأخذ دون 

تقدمي �شيء، وهذا م�شمون التطبيع الإ�رشائيلي املجاين، واإل فاأين ال�شمانات احلقيقية 

“اإ�رشائيل” بتقدمي تنازلت  مل�شلحة ال�شعب الفل�شطيني يف هذه التفاقات؟ هل التزمت 

ت�شمن “ال�شالم” يف املنطقة؟ قطعاً ل.

وا�شح  حتٍد  اإل  لـ“اإ�رشائيل”  عا�شمة  واإعالنها  للقد�ش  الأمريكية  ال�شفارة  نقل  وما 

دولة  بقيام  العربي  احللم  اأن  مفادها  ور�شالة  والعربي  الفل�شطيني  اجلمعي  للعقل 

فل�شطينية لي�ش اإل وهماً.

ا�شتماع  جل�شة  يف   Kelly Craft كرافت  كيلي  املتحدة  الوليات  �شفرية  اأعلنت  فقد 

العربية  ال�شالم  مبادرة  “اأن  الأو�شط  ال�رشق  يف  “ال�شالم”  و�شع  ب�شاأن  الأمن  ملجل�ش 

 هذا ال�شعي احلثيث لواأد املبادرة يقابله موقف عربي - فل�شطيني 
14

مل تعد �رشورية”.

يرى اأن املبادرة ما زالت حية ومل متت وهي املنفذ الوحيد حلل عادل لل�رشاع.

احلق  ي�شتح�رش  ل  الذي  الفردي  للتطبيع  عربية  �رشعية  اأّي  توجد  ل  فاإنه  وعليه، 

الفل�شطيني يف مواجهة الإجماع العربي �شواء اإجماع الأنظمة اأم ال�شعوب. وعلى الرغم 

التطبيع  فاإنها، ومع ظهور خطوات  العربية  املبادرة  الذي �شهدته  العرقلة واجلمود  من 

الفردي املجاين الذي يتجاهل احلق الفل�شطيني، ت�شتعيد اأنفا�شها وجتعل املوقف العربي 

ر�شمي  لإجماع  الوا�شح  وال�شيا�شي  القانوين  واخلرق  ال�شعبي  اخلزي  يواجه  املطبّع 

احلقوق  انتقا�ش  على  القائم  الإ�رشائيلي  “ال�شالم”  منطق  يرف�ش  عربي،  و�شعبي 

الفل�شطينية.

خطوة  كل  مع  م�شاكلها  تزداد  “اإ�رشائيل”  مع  املفاو�شات  لتاريخ  الثقيلة  الرتكة  اإن 

اإن  حيث  متاماً  خمتلفاً  بدا  الأمر  املرة  هذه  لكن  والدولية،  العربية  ال�شاحة  على  جديدة 

الفل�شطينية  الق�شية  العزلة عن  لفك  ال�شابقة، على تعا�شتها، مثّلت خطوات  املفاو�شات 

التي ي�شعى الحتالل اإىل تر�شيخها لال�شتفراد بالقرار يف �شاأنها دون م�شاركة اأو �شغط 

العالقات  تطبيع  على  يقوم  القرن”  “�شفقة  يف  فالو�شع  دويل،  اأو  عربي  طرف  اأي  من 

العربية ال�شهيونية قبل البدء بـ“العملية ال�شلمية”، كدافع “حتفيزي” للكيان ال�شهيوين 

 ،2020 اأكتوبر  الأول/  i24news، ت�رشين  ال�شالم مل تعد �رشورية”، موقع  “مبادرة  املتحدة تعتب  الوليات   
14

انظر: https://www.i24news.tv/ar  )اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://www.i24news.tv/ar/
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 وهو ما يثل فر�شة جمانية لالحتالل 
15

من اأجل التو�شل لعملية �شلمية، ولي�ش بعدها،

لتنفيذ م�رشوعه الحتاليل التو�شعي.

التطبيع،  اتفاقيات  �شلب  الإ�رشائيلي  الفل�شطيني  لل�رشاع  عادل  حّل  غياب  واأمام 

من  خالية  جديدة  مبالمح  خارجية  ل�شيا�شة  موؤيد  بني  وينق�شم  العربي  الفراغ  يتعمق 

الفل�شطينية هو  للق�شية  اأن غياب حّل  التوجه، معتباً  لهذا  الفل�شطيني وراف�شاً  الطرح 

الرغم  ف�شل جديد ي�شاف ل�شجل مليء بالف�شل عب مراحل خمتلفة من ال�رشاع، على 

من اأن البع�ش يرى يف املبادرة، هي الأخرى، جمرد �شّد للفراغ العربي ل اأكرث، طاملا مل 

ينح  لـ“ال�شالم”،  كمنطلق  الأقل  على  ودعمها  بها  للتم�شك  حقيقية  جهود  هناك  تكن 

الفل�شطينيني جزءاً من احلق و�شلطة للمطالبة باكتمال احلق ح�شب املتغريات الواقعية.

واأمام هيمنة �رشعية الق�شية الفل�شطينية دولياً وعربياً و�شعبياً، لي�ش للتطبيع �شوى 

خانة الال �رشعية واعتباره مبثابة خرق وتاأ�شي�ش لزيف ل اأكرث؛ يف غياب الطرف املعنّي 

ال�شق  ُغيّب  حيث  اأمريكا،  ترعاه  الذي  احلوار  طاولة  عن  احلق  و�شاحب  بالتفاو�ش 

الفل�شطيني املعني بالأمر عن هذه املفاو�شات وعّدها ر�شوة اقت�شادية ملقاي�شة احلقوق 

 فاحلل احلقيقي ل يكن اأن يكون 
16

والثوابت الفل�شطينية وامل�شاومة على الأر�ش باملال،

اأحادي اجلانب، ولي�ش بخاٍف عن العقول اأن “اإ�رشائيل” �شاعية لنزع فكرة اأنها احتالل 

م�شاندين  حل�شد  ت�شعى  و�شديقة  وجارة  املنطقة  يف  طبيعي  ج�شم  بل  مواجهته،  يجب 

ومنا�رشين لتثبيتها على ح�شاب احلق الأ�شلي والتاريخي للفل�شطينيني، بالتايل مهما 

كانت املحاولت ومهما تعددت، فهي اأمام مراآة ال�رشعية م�شّوهة وعارية، لأنها ملطخة 

بباطل يواجه حقاً ثابتاً، واإن كان افتعال ال�شبابية يوؤجل روؤيته اإىل حني اآخر، “فالتطبيع 

يكون مع الكيانات الطبيعية، اأما الكيانات امل�شطنعة العدوانية فال �شبيل للتطبيع معها اإل 

من خالل تفكيك عدوانيتها وك�شف زيف ا�شطناعيتها ووظيفيتها، وهو ما يعني زوالها 

17
واندثارها”.

اإبراهيم حمامي، �صفقة القرن: احللم القدمي اجلديد )لندن: د.ن، اآب/ اأغ�شط�ش 2018(، �ش 104.  
15

نور اأبو عي�شة، يف ظل الرف�ش الفل�شطيني ما م�شري.. “موؤمتر املنامة” و“�شفقة القرن”، وكالة الأنا�شول،   
16

2019/6/25. )اطلع عليه يف 2021/3/1(

عماد الدين الع�شماوي، ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،   
17

جملة مداد الأداب، كلية الآداب، اجلامعة العراقية، بغداد، عدد خا�ش باملوؤمترات، 2019/2/18.
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ولئن ترافق التطبيع مع التخلي عن الق�شية الفل�شطينية حقيقًة ولو مّت رفع �شعارها 

التخلي ل يلغيها ول يطم�ش �رشعيتها، وال�شعوب املوؤمتنة على هذه  اأن هذا  اإل   
18

زيفاً،

الق�شية �رشيكة للفل�شطينيني يف ن�شالهم امل�رشوع، و�شت�شتمر برف�شها لهذه اخلطوات 

عب ح�شور داعم للحق الفل�شطيني بالرغم من �شعي “اإ�رشائيل” ومن يحالفها اإىل �رشب 

ال�رشعية ال�شعبية وا�شتهدافها.

ولئن حققت “اإ�رشائيل” “�شالماً” وهمياً مع بع�ش “الأنظمة الوظيفية” اإل اأن اأحالمها 

التي  امل�شبوهة  اخلطوات  احلق—الفل�شطينيني—لهذه  اأ�شحاب  رف�ش  اأمام  �شتتحطم 

تتجاوز عدالة ق�شيتهم، وكذلك اأمام عقبة الراأي العام ال�شعبي العربي الذي يرف�ش فكرة 

وجود “اإ�رشائيل” وي�شاند احلق الفل�شطيني، مبا يجعلها ل تنعم ب�شالم ولن تخرج عن 

تعاي�ش  لها  حتقق  التي  للمدنية  فاقدة  للمواجهة،  دائماً  م�شتعدة  ع�شكرية  ثكنة  كونها 

�شلمي خارج ح�شار اخلوف.

املطلب الثاين: ت�صادم التطبيع مع ال�رشعية الدولية:

التي حتكم  املبادئ والقوانني  “اللتزام مبجموعة  اأنها  الدولية على  ال�رشعية  ُتعرف 

املكلفة  هيئاتها  ت�شدره  ومبا  املتحدة،  الأمم  هيئة  خالل  من  الدولية  العالقات  وتوجّه 

19
بحفظ ال�شلم والأمن العامليني وعلى راأ�شها الأمن الدويل”.

ويعدُّ القانون الدويل الذي يعرفه فيليب منان Philippe Manin باأنه “القانون الذي 

الدولية  لل�رشعية  الأهم  القانوين  الإطار   
الدولية”20 الروابط  اأو  الدولية  العالقات  ينظم 

وهو اأ�شا�شها القانوين الذي ت�شتمد منه اإلزامية خ�شوع املجتمع الدويل لها.

ومن خالل ما �شبق نب�شط فعل التطبيع باعتباره يثل موافقة وتوقيعاً على “اتفاقية 

الوليات  رئي�ش  اأطلقها  التي  القرن”  بـ“�شفقة  ت�شميتها  على  ا�شطلح  ما  اأو  ال�شالم” 

املتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حمك ال�رشعية الدولية، لنتوىل بيان مدى ا�شتجابة 

“�شفقة القرن” والتي يثل التطبيع اأحد مظاهرها لل�رشعية الدولية.

عزمي ب�شارة، “م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية وماآلتها يف ظل الو�شع الراهن،” يف املوؤمتر اخلام�ش للدرا�شات   
18

التاريخية “�شبعون عاماً على نكبة فل�شطني: الذاكرة والتاريخ”، املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 

قطر، 12–2018/5/14.

ال�رشعية الدولية، اجلزيرة.نت، 2016/1/16. )اطلع عليه يف 2020/2/13(  
19

Philippe Manin, Droit International Public )Paris: Masson, 1979(, p. 9.  
20
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اأهم املبادئ الدولية التي مثّلت مك�شباً قانونياً نا�شلت من اأجله  اأن  ومما ل �شّك فيه 

هو  احلايل،  القانوين  مركزه  اإىل  و�شل  اأن  اإىل  خمتلفة  تاريخية  مراحل  عب  ومّر  الأمم، 

مبداأ “حق ال�شعوب يف تقرير امل�شري” فال جمال للحديث عن “�شالم” خارج دائرة هذا 

1966؛  ل�شنة  الدوليني  والعهدين   1945 ل�شنة  املتحدة  الأمم  ميثاق  عليه  اأكَّد  الذي  احلق 

العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا�ش 

ونذكر  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات  وكذلك  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق 

الفل�شطيني يف تقرير م�شريه  ال�شعب  التي توؤكد على حّق  القرارات  من �شمن ع�رشات 

 3236 1973/12/7 وقرار  ال�شادر يف  3089 )د-28(  وال�شادرة عن هذه الأخرية قرار 

 ومثل القرار رقم 3210 ال�شادر يف 1974/10/14، 
21

)د-29( ال�شادر يف 1974/11/22.

املعني  الأ�شا�شي  الطرف  هو  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  على  ن�ّش  حيث  اأهمية،  الأكرث 

لل�شعب  امل�شري  تقرير  بحق  بنداً خا�شاً  املتحدة  الأمم  فل�شطني، وقد خ�ش�شت  بق�شية 

22
الفل�شطيني، هذا البند حمل عنوان “قرار حقوق ال�شعب الفل�شطيني”.

 وتعددت املواثيق 
23

وتتالت القرارات املوؤكدة على هذا احلق وعدم قابليته للت�رشف،

الواقعة حتت نريان  الدول  “متكني �شعوب  باأنه   فقد ُعرف 
24

التي ن�شت على �رشعيته،

م�شريها  مطلقة  بحرية  تقرر  اأن  من  الو�شاية  نظام  حتت  اخلا�شعة  اأو  ال�شتعمار 

يف  والندماج  الأخرى،  امل�شتقلة  الدول  مع  عالقات  واإقامة  ذاتي،  حكم  على  واحل�شول 

والقرارات  املواثيق  من  امل�شتمد  احلق  لهذا  الدويل  للبعد  ونظراً   
25

م�شتقلة”. دولة  كيان 

اجلزيرة.نت،  الدويل،”  والقانون  القوة  منطق  بني  القرن  �شفقة  حقوقية:  “درا�شة  ال�شنطي،  جابر  و�شيم   
21

2020/2/19. )اطلع عليه يف 2021/2/13(

جملة الآداب  “حق تقرير امل�شري لل�شعب الفل�شطيني يف �شوء ال�رشعية الدولية،”  عبد النا�رش قا�شم الفرا،   
22

والعلوم الإن�صانية، كلية الآداب، جامعة املينا، م�رش، املجلد 69، العدد 1، 2009.

امل�شري.  ال�شعوب يف تقرير  1980/11/14 واملتعلق بحق  ال�شادر يف   ،35/35 العامة  نذكر منها: قرار اجلمعية   
23

املتحدة  الأمم  )اإعالن   2007/9/13 يف  املوؤرخ   ،295/61 رقم  قرارها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  و�شددت 

ب�شاأن حقوق ال�شعوب الأ�شلية( على اأن لل�شعوب الأ�شلية احلق يف تقرير امل�شري. وغريها من القرارات.

 ،1981 اأكد عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وامليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب ال�شادر �شنة   
24

التحررية  احلركات  من  وغريها  م�شريها،  تقرير  يف  ال�شعوب  حق  واأيدت  النحياز،  عدم  حركة  ودعمته 

واملواثيق الدولية التي تبنت هذا احلق واأكدت عليه.

اأحمد حممد طوزان، “التحول يف املفهوم القانوين حلق تقرير امل�شري بني حتقيق ال�شتقالل والنف�شال )مع   
25

درا�شة تطبيقية حلالة انف�شال جنوب ال�شودان(،” جملة جامعة دم�صق للعلوم القت�صادية والقانونية، 

جامعة دم�شق، جملد 29، العدد 3، 2013، �ش 465.
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القانونية  القواعد  ومن  وملزماً  قانونياً  احلق  هذا  اأ�شبح  م�شمونه  عدالة  ومن  الدولية 

الآمرة واإن تعددت �شور تطبيقاته.

وبعد هذه اللمحة القانونية ناأتي اإىل حتليل مدى ا�شتجابة اتفاقية “ال�شالم” املقرتحة 

والتي نالت موافقة املطبّعني لهذا احلق، ولي�ش بال�شعب مالحظة خلّوها من التن�شي�ش 

ال�شفة  “�شّم  هو  ال�شفقة  فملخ�ش  م�شريه،  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حّق  على 

لل�شيطرة  م�رش  اإىل  غزة  اأهل  وت�شليم  الأردن،  اإىل  وامل�شتوطنات  القد�ش  بدون  الغربية 

26
عليهم واإنهاء الوجود الفل�شطيني يف فل�شطني التاريخية”.

بالتايل فاإن هذه ال�شفقة والتي يثل التطبيع اأحد مظاهرها متثل انتهاكاً لهذا احلق، 

ومع ذلك نالت توقيع ومباركة بع�ش الأنظمة العربية، فاأي �رشعية لفعل التطبيع الذي 

ينتهك القانون الدويل يف مواجهة حّق الفل�شطينيني امل�شتمد من القانون الدويل واملتمثل 

بحقهم يف حكم اأنف�شهم باأنف�شهم واختيار النظام ال�شيا�شي الذي ينا�شبهم؟! اإذاً فالتطبيع 

الإقرار  اإل  يكن  ول  الدولية  ال�رشعية  اأ�شا�ش  هو  الذي  الدويل  للقانون  وا�شح  خرق 

ببطالنه قانونياً، واإن فر�شته قوة الأمر الواقع والختالل يف موازين القوى ويف ميزان 

العدالة.

متثّل  �شيادة  ذات  فل�شطينية  دولة  يف  الأمل  يقب  التطبيع  اإن  بل  فح�شب،  هذا  لي�ش 

الدولة  خ�شوع  على  موافقته  خالل  من  وذلك  الفل�شطينيني،  تطلعات  من  الأدنى  احلد 

الفل�شطينية لل�شيطرة الإ�رشائيلية، من خالل اإقامة دولة فل�شطينية ذات �شيادة حمدودة، 

 42 املادة  عليه  ن�شت  ما  ويخالف  الدائم،  احلربي  الحتالل  لديومة  ي�رّشع  ما  وهو 

1907، والتي تن�ش على  الرابعة ل�شنة  امللحقة باتفاقية لهاي  البية  من لئحة احلرب 

العدو ول ي�شمل  الفعلية جلي�ش  ال�شلطة  الدولة حمتلة حني تكون حتت  اأر�ش  “تعد  اأنه 

فقلب  قيامه”،  بعد  ال�شلطة  هذه  فيها  متار�ش  اأن  يكن  التي  الأرا�شي  �شوى  الحتالل 

فالعوار  الدويل،  القانون  اأحكام  وينتهك  يتجاوز  اتفاق  دائم  اإىل  املوؤقت  الحتالل  طبيعة 

القانوين وا�شح واإن حاولت القوة التي ت�شعى لكت�شاب �شبغة قانونية واأخالقية زائفة 

اإىل اإخفائه.

اإ�شطنبول،  للدرا�شات،  امل�رشي  املعهد  موقع  القرن،  �شفقة  يف  والرابحون  اخلا�رشون  املنعم،  عبد  عامر   
26

2018/4/2، �ش 7.
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1949 التي يرتكز  وكذلك الأمر فاإن التطبيع يخرج عن اتفاقية جنيف الرابعة ل�شنة 

عليها القانون الدويل الإن�شاين، والتي تن�ش على حظر تغيري الطابع الديوجرايف واملركز 

اجلبي  النقل  حتظر  التي  التفاقية  من   49 املادة  واأي�شاً  املحتلة،  لالأرا�شي  القانوين 

هذه  التطبيع  بها  يواجه  �رشعية  فاأي   
27

املحتلة، الأرا�شي  ل�شكان  الفردي  اأو  اجلماعي 

الن�شو�ش القانونية العادلة املتفق عليها عاملياً.

وعليه، فاإن املخالفة ال�رشيحة لقرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�ش الأمن 

مبثابة  التطبيع  يجعل  الفل�شطينية  بالق�شية  املتعلقة  ال�شادرة  القرارات  من  العديد  يف 

يف  الأزمة  حلل  العادلة  ال�شلمية  القانونية  للمحاولت  ون�شف  الدولية،  لل�رشعية  حتدٍّ 

ال�رشق الأو�شط وت�شوية النزاع، فال جمال للتفاو�ش خارج ال�رشعية الدولية التي متثل 

مع  يتنافى  الذي  العرتاف  خالل  من  “اإ�رشائيل”،  مع  فردي  “�شالم”  وقيام  مرجعية، 

ال�رشوط الدولية والإطار القانوين ال�شحيح لي�ش اإل لغواً �شيا�شياً يعمق الأزمة ويهدد 

ال�شتقرار، �شتكون له تداعيات خطرية على املنطقة والعامل باأ�رشه.

العادل  بالتفاق  لي�ش  التطبيع  خالل  من  و�رشعنته  الواقع  اأر�ش  يف  ال�شم  فتوا�شل 

ول القانوين، واإن كان حتت الرعاية الأمريكية التي برهنت على اأنها ل حترتم القانون 

الدويل ومن ورائه الأعراف الدولية امللزمة والتي توافقت عليها كل دول العامل، اإ�شافة 

املتحدة  الأمم  لـ“اإ�رشائيل” وهو ما يتعار�ش مع قرارات  بالقد�ش عا�شمة  اإىل العرتاف 

التي اأكدت اأن �رشقي القد�ش كامالً جزء من ال�شفة الغربية، حيث اأكد جمل�ش الأمن على 

252 رقم  قراره  �شمن  قانونية  غري  القد�ش  مبدينة  الإ�رشائيلية  الإجراءات  جميع   اأن 

28
ل�شنة 1968، وفيها انتهاك �شارخ ملعاهدة جنيف.

وعليه، فاإن خطوة التطبيع متنح ال�شتيطان �رشعية وغطاء، فاأي قانون يكنه اإجازة 

هذا؟ فعدم اإلزام “اإ�رشائيل” باقتالع م�شتوطناتها يثل اتفاقاً على جرائم حرب ولي�ش 

تن�ش الفقرة 6 من املادة 49 من ميثاق جنيف املدين ل�شنة 1949 على: “القوة املحتلة ل يجب اأن تنقل اأو حتول   
27

جزءاً من �شكانها اإىل الأرا�شي التي احتلتها”. انظر: اتفاقية جنيف الرابعة ب�شاأن حماية الأ�شخا�ش املدنيني يف 

وقت احلرب املوؤرخة يف 1949/8/12، موقع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، يف:

https://www.icrc.org/ar/resources )اطلع عليه يف 2021/2/13(  

 https://www.un.org/securitycouncil/ar يف:   ،S/RES/252 رقم  قرار  املتحدة،  الأمم  الأمن،  جمل�ش  قرارات   
28

)اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://www.icrc.org/ar/resources
https://www.un.org/securitycouncil/ar
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 Rome Statute الأ�شا�شي  روما  نظام  من  8/ب/8  املادة  تعّرف  حيث  “ال�شالم”،  على 

“قيام دولة الحتالل على نحو مبا�رش   1998 ال�شادر �شنة  الدولية،  للمحكمة اجلنائية 

اأو غري مبا�رش بنقل اأجزاء من �شكانها املدنيني اإىل الأر�ش التي حتتلها” على اأنه جرية 

29
حرب جتِرّمها املحكمة اجلنائية الدولية.

كما ين�ش القرار 465 ال�شادر عن جمل�ش الأمن الدويل �شنة 1980 على اأن “�شيا�شة 

الأرا�شي  يف  اجلدد  املهاجرين  ومن  �شكانها  من  ق�شم  لتوطني  واأعمالها  اإ�رشائيل 

الفل�شطينية وغريها من الأرا�شي العربية املحتلة منذ عام 1967 مبا فيها القد�ش، ت�شكل 

خرقاً فا�شحاً لتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب، كما ت�شكل 

هذا  دعا  كما  الأو�شط”.  ال�رشق  يف  ودائم  وعادل  �شامل  �شالم  حتقيق  اأمام  جدية  عقبة 

القرار “اإ�رشائيل” اإىل تفكيك امل�شتوطنات القائمة، بالإ�شافة للقرار رقم 446 ل�شنة 1979 

الإ�رشائيليني  ال�شكان  اأن ال�شتيطان ونقل  الذي يوؤكد  الدويل  الأمن  ال�شادر عن جمل�ش 

لالأرا�شي الفل�شطينية غري �رشعي.

واأمام هذه الن�شو�ش القانونية التي اأقرتها املواثيق والإعالنات والقرارات الدولية، 

ت�شادم  والتي  ال�شم  خطة  مظاهر  اأحد  يعدُّ  والذي  التطبيع  ب�رشعية  التم�شك  يكن  هل 

القانون الدويل وتتنكر للحق الفل�شطيني؟

مل يتوقف اخلرق عند هذا احلد فاتفاقية “ال�شالم” الأمريكية التي حازت على توقيع 

منحتهم  الذين  الالجئني  م�شري  فما  العودة”،  يف  حق  “ل  اأن  فكرة  على  تقوم  املطبّعني 

الذي   194 رقم  قرارها  يف  ديارهم  اإىل  العودة  يف  احلق  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

ين�ش �رشاحة على �رشورة عودة الالجئني الفل�شطينيني، فهل �شار التفاق على طرد 

ال�شعوب من اأوطانها قانونياً ويكنه التح�شن بال�رشعية الزائفة التي حتاول �شناعتها 

بع�ش الأنظمة الوظيفية؟

�شارعوا  التي  التفاقية  بنود  املطبّعون  قراأ  حقاً  هل  ت�شاوؤل:  للذهن  يتبادر  وعليه، 

اأي  خاللها،  من  “ال�شالم”  اإقامة  يف  �رشكاء  باأنهم  العامل  اأمام  والتبجح  باإم�شائها 

اجلزيرة.نت،  الدويل”،  والقانون  القوة  منطق  بني  القرن  �شفقة  حقوقية:  “درا�شة  ال�شنطي،  جابر  و�شيم   
29
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اأمام كل هذه التجاوزات القانونية التي �شتحرك الرف�ش الدويل عاجالً  “�شالم” ي�شمد 
ر�ّشخ  الذي  الدويل  للقانون  حماية  قانونياً  واإ�شقاطها  التفاقية،  هذه  ملحاكمة  اآجالً  اأم 

القرارات، وللحفاظ على ا�شتقرار املنطقة والعامل باأ�رشه،  الفل�شطيني يف ع�رشات  احلق 

ال�شعي  مع  يتنافى  ما  وهو  ككل،  املنطقة  تفجري  على  موافقة  هو  بالتطبيع  فاملجاهرة 

املتوا�شل حلفظ “ال�شالم” كاأحد اأهم ركائز ال�شتقرار والزدهار.

الفل�شطينيني وحدهم بل يواجه العامل  اإن خطوة التطبيع الأحادي املجاين ل يواجه 

ككل ل�شرتاك العامل يف مبادئ القانون الدويل املنظمة لعالقات الدول، واإدارة ال�رشاع، 

وغياب الإجماع الدويل على اتفاق “ال�شالم” الأمريكي، وخري دليل على ذلك فقد عار�شت 

128 دولة ما يقوم به ترامب وظهر هذا املوقف يف الأمم املتحدة عندما �شّوتت هذه الدول 

بالقد�ش  اإىل �شحب قرارها العرتاف  الذي يدعو وا�شنطن  العامة  ل�شالح قرار اجلمعية 

الدولية  ال�رشعية  متلك  التي  الدولية  املوؤ�ش�شات  فاإن  وعليه،   
30

لـ“اإ�رشائيل”. عا�شمة 

احلقيقي،  القانوين  حلجمهم  املطبّعني  واإعادة  اخلطوة  هذه  لإبطال  بالتحرك  مطالبة 

فالقانون اأداة للمقاومة ولي�ش للخ�شوع. فال�شفقة جت�شد منطق القوة، مبعنى اأن القوي 

 
31

يفر�ش اإرادته حتى لو كان ثمن ذلك الدْو�ش على ال�رشعية الدولية.

تبقى الق�شية الفل�شطينية امتحاناً لل�رشعية الدولية على الرغم من عجز هذه الأخرية 

اأنها  اإل  اأمام الواقع املحكوم بالقوة، يف جت�شيد وا�شح ل�شيا�شة القوة،  يف مواطن كثرية 

تبقى مطالبة بالتحرك يف اجتاه اإعالء �شوت القانون كلما كان هناك خرق وا�شح، ويبقى 

اأمام ال�شعوب ن�شالت م�شتمرة لفر�ش هذه ال�رشعية ورف�ش كل حماولت طم�شها.

وجتاهل  للمطبّعني،  الأعمى  والندفاع  للتطبيع،  القانونية  املرجعية  غياب  واأمام 

ويقف  امل�شالح  ُيعلي  الذي  املنحاز،  الأمريكي  للخيار  وا�شح  دعم  يف  الدولية  ال�رشعية 

توا�شل  ظّل  يف  وم�شرتكة،  اأ�شلية  دولية  م�شوؤولية  اأمام  املطبّعون  يكون  القانون،  فوق 

جرائم الحتالل وانتهاكاته ومعاناة ال�شعب الفل�شطيني امل�شتمرة.

قائمة الدول التي �شوتت “مع” و“�شد” قرار القد�ش، موقع �شكاي نيوز عربية، 2017/12/21، انظر:  
30

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/100651 )اطلع عليه يف 2021/2/20(  

ني�شان/ ال�شيا�شات،  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  )قطر:  نتنياهو   – ترامب  �صفقة  ب�شارة،  عزمي   
31 
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عني يف ظّل  املبحث الثاين: حتقق امل�شوؤولية الدولية للمطبِّ

           توا�شل جرائم الحتالل الإ�شرائيلي:

يحّملها  الراف�ش  ال�شعبي  املزاج  من  الرغم  على  التطبيع  بوحل  الأنظمة  تلطخ  اإن 

الأول،  املطلب  يف  �شنتناوله  ما  وهذا  الفل�شطيني،  احلق  اإهدار  عن  اأ�شلية  م�شوؤولية 

الفل�شطيني،  ال�شعب  حق  يف  املتوا�شلة  جرائمه  عن  الحتالل  مع  م�شرتكة  وم�شوؤولية 

وهذا ما �شنتناوله يف املطلب الثاين. 

املطلب الأول: امل�صوؤولية الأ�صلية للمطّبعني:

التطبيع  اإىل تفعيل عملية  ال�شاعية  الدول  يت�شاءل حول دوافع  البع�ش قد  اأن  ل �شّك 

حتميل  يكن  املنطلق  هذا  ومن  الإ�رشائيلي؟  املوقف  يف  حتول  حدوث  عدم  من  بالرغم 

التفاق �شوى مقاي�شة  فلم يكن  والقانونية،  التاريخية والأخالقية  امل�شوؤولية  املطبّعني 

التي  “الوهمية”  املكا�شب  خالل  من  ات�شح  ما  وهو  الفل�شطيني،  احلق  ثمنها  وا�شحة 

التعاطي  يف  الدويل  العرف  ي�رشب  �شهيو-اأمريكي  بابتزاز  املطبعة  احلكومات  حققتها 

مع الق�شايا العادلة، ول يعّب عن موقف الطرف الفل�شطيني �شواء من يثل منهم تيار 

املفاو�شات والت�شوية ممثالً بالرئي�ش حممود عبا�ش الذي يحكم ال�شفة الغربية، اأم من 

حركة  راأ�شها  وعلى  املقاومة  بف�شائل  ممثالً  الثوابت  على  واحلفاظ  املقاومة  تيار  يثل 

حما�ش التي حتكم قطاع غزة.

وما يوؤكد ذلك ما قاله رئي�ش الوزراء ال�شهيوين بنيامني نتنياهو خالل حوار تلفزيوين 

مع قناة بي بي �شي BBC حيث قال اإن “هناك حتولً يف توجهات دول و�شعوب عربية 

اإىل اأن العديد من القادة العرب يدركون “اأنه ل بّد من دفع  عدة جتاه اإ�رشائيل”، م�شرياً 

العالقات مع اإ�رشائيل، يف جمالت التجارة والتكنولوجيا والطاقة واملياه والأمن وغريها، 

32
ب�رشف النظر عن التعرث يف امل�شار الفل�شطيني”.

ال�شحراء  على  ب�شيادته  اأمريكي  اعرتاف  على  املغرب  حت�شل  ذلك،  �شوء  وعلى 

الغربية، وكان الأَوْىل اأن حتل هذه الأزمة عربياً دون اأن توظفها اأمريكا ورقة �شغط تك�شب 

اإغفال احلق الفل�شطيني يف  بها توقيعاً مغربياً لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” كياناً طبيعياً، مع 

نتنياهو يتحدث عن دوافع الدول العربية للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2019/9/7، انظر:  
32
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د الرئي�ش  ظّل اجلرائم ال�شهيونية امل�شتمرة بحق الأر�ش والإن�شان الفل�شطيني، حيث غرَّ

الأمريكي دونالد ترامب على تويرت منت�شياً بهذا الإجناز: “�شديَقينا العظيَمني اإ�رشائيل 

اتفاق باإقامة عالقات ديبلوما�شية كاملة”. ثم غرَّد مو�شحاً مقابل  اإىل  واململكة املغربية 

التفاق: “وقّعت مر�شوماً يقر ب�شيادة املغرب على ال�شحراء الغربية”، واأ�شاف: “اأوؤيد 

عر�ش املغرب اجلاد الذي يتمتع بامل�شداقية والواقعية اخلا�ش باحلكم الذاتي باعتباره 

33
الأ�شا�ش الوحيد حلل عادل ودائم للنزاع ب�شاأن ال�شحراء الغربية”.

عنه  الإرهاب  تهمة  واإ�شقاط  ال�شوداء  القائمة  من  اخلروج  اإىل  ال�شودان  �شعى  كما 

من  ال�شودانيني،  امل�شوؤولني  من  العديد  �رشيح  ب�شكل  اأكده  ما  وهذا  التطبيع،  مقابل 

اأبرزهم نائب رئي�ش جمل�ش ال�شيادة ال�شوداين، حممد حمدان دقلو )حميدتي(، حيث قال 

ب�شكل �رشيح: “نحن نحتاج اإىل اإ�رشائيل ب�رشاحة، ول�شنا خائفني من اأي �شخ�ش،.... 

اأبينا، مو�شوع رفع ا�شم ال�شودان من قائمة الدول الراعية لالإرهاب مربوط  اأم  و�شئنا 

34
باإ�رشائيل”.

ال�شهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  ال�شودان  دفعت  التي  القت�شادية  الأ�شباب  تقل  ول 

ال�شيادة  جمل�ش  رئي�ش  طلب  ب�شاأن  ت�رشيبات  ر�شحت  حيث  ال�شيا�شية،  الأ�شباب  عن 

لإنهاء  وذلك  التطبيع  �شفقة  لإمتام  دولر  مليارات   10 البهان  الفتاح  عبد  ال�شوداين 

مليارات   3.2 حدود  يف  اقت�شادي  دعم  عن  تقارير  حتدثت  حني  يف  القت�شادية،  الأزمة 

دولر، وبذلك يظهر اأن اأحد دوافع ال�شودان للتطبيع ال�شغوط القت�شادية التي تراكمت 

خالل ال�شنوات املا�شية من احل�شار والت�شنيف الأمريكي لل�شودان خالل حكم الرئي�ش 

35
عمر الب�شري.

عب  المتيازات  من  كبرياً  ن�شيباً  نالت  فقد  املتحدة،  العربية  لالإمارات  وبالن�شبة 

عملية التطبيع، حيث مكنتها اأمريكا من معدات ع�شكرية و�شفقات �شالح لتدعيم قوتها 

خليجي  تاأييد  لك�شب  واأمريكا  “اإ�رشائيل”  ت�شتخدمه  الذي  امل�شطنع  اخلطر  مواجهة  يف 

رو�شيا  موقع  اأبيب،  تل  مع  التطبيع  على  الرباط  موافقة  عن  ترامب  تغريدات  ن�رش  تعيد  املغربية  اخلارجية   
33

اليوم، 2020/12/10، انظر: https://arabic.rt.com/middle_east/1181998 )اطلع عليه يف 2021/3/1(

اأ�رشف كمال، كيف قفز ال�شودان من بلد “الالءات الثالث” اإىل التطبيع مع “اإ�رشائيل”؟، موقع اخلليج اأونالين،   
34
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اإ�شماعيل حممد علي، امل�شالح القت�شادية قد ت�رّشع التطبيع بني ال�شودان واإ�رشائيل، موقع �شحيفة اإندبندنت   
35
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بني  القت�شادي  والرخاء  للمبادلت  طريق  فتح  اإىل  اإ�شافة  عر�شه،  تقوي�ش  يخ�شى 

الإمارات والكيان ال�شهيوين. 

جمحف  “�شالم”  اتفاق  مقابل  عرو�شها  بتثبيت  الأنظمة  قيام  بجالء  ُيظهر  �شبق  ما 

واأد  يف  احلثيث  �شعيها  عن  النقاب  ويك�شف  بوؤ�شها  يعري  ما  وهو  الفل�شطينيني  حق  يف 

احلركات التحررية والأ�شوات املنادية بحق ال�شعوب يف العي�ش الكرمي واحرتام مقومات 

ترف�ش  اإ�رشائيلية  ل�شيا�شة  انعكا�ش  باأنه  ال�شيا�شي  الواقع  فيرتاءى  احلقيقية،  ال�شيادة 

حترر ال�شعوب من قيود الظلم وال�شتبداد ليتوا�شل نفوذها عب الأنظمة الوظيفية، فهذه 

العربي ك�شفت عن تواطوؤ ومهادنة لالحتالل  ال�رشاع  التي على مّر عقود من  الأنظمة 

لها  عالقة  ل  اأخرى  غايات  لتح�شيل  املفاو�شة  رمح  على  الفل�شطينية  الق�شية  بو�شع 

بالهم الفل�شطيني وم�شاغل ال�شعب الذي يعاين ويالت الحتالل.

وخطيئة  وقانونية  �شيا�شية  “جرية  ال�شهيوين  الكيان  مع  املجاين  التطبيع  اإن 

الفل�شطيني  لل�شعب  وا�شحة  معاداة  فيه  �شهيوين  �شيا�شي  م�رشوع  فهو  تاريخية”، 

 
36

الفل�شطيني، املوقف  اإ�شعاف  م�شوؤولية  مرتكبوه  يتحمل  العادلة،  ق�شيته  وت�شفية 

وحرق ورقة ال�شغط املتمثلة يف املقاطعة كاأحد �شبل الرد على تغّول “اإ�رشائيل” واإهدار 

احلق الفل�شطيني، مبا يعّري هذا الأخري من كّل و�شائل ال�شغط املمكنة، وي�شعف موقفه 

يف  املطبِّعني  م�شوؤولية  ويحقق  لـ“اإ�رشائيل”،  الغربي  الدعم  مواجهة  يف  ودولياً  عربياً 

يف  بـ“اإ�رشائيل”،  لالعرتاف  الراف�شة  �شعوبهم  ومواجهة  الفل�شطيني  ال�شعب  مواجهة 

انقالب وا�شح على ال�رشعية ال�شعبية عب ن�شاط �شيا�شي يت�شارب مع القانون الدويل 

العام  الراأي  مع  وا�شح  ت�شادم  ويف  الدولية،  العالقات  حتكم  التي  ال�شائدة  والأعراف 

ومزاج ال�شعوب العربية.

من  بالتن�شل  املطبِّعني  ي�شعف  ل  امل�شاءلة  اأمام  الإ�رشائيلية  احل�شانة  دعم  اإن 

العربية  املنطقة  يهدد  الذي  ال�شهيوين  امل�رشوع  اأمام  الطريق  متهيد  عن  امل�شوؤولية 

الوثائق  تراكمت  فقد  ال�شلمي،  التعاي�ش  دعائم  تقّو�ش  عن�رشية  روؤية  خالل  من  ككل 

وال�شهادات الإ�رشائيلية والعربية والفل�شطينية التي تتحدث عن البعد العن�رشي املت�شدد 

الذي هو م�شوؤولية م�شرتكة، وما فعل  العربي  الأمن  يهدد  ما  ال�شهيوين، وهو  للكيان 

خماطر التطبيع مع اإ�رشائيل على الأمن العربي وحقوق ال�شعب الفل�شطيني، العربي اجلديد، 2020/10/13.   
36

)اطلع عليه يف 2021/3/1(
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التطبيع اإل جمازفة كبى وحتدٍّ كبري وا�شرتاتيجي وم�شريي، وفتح ل�شهية الحتالل 

ل�شل�شة م�شتمرة من النتهاكات بحق الإن�شان والأر�ش يف فل�شطني، ورمبا يتجاوز ذلك 

لنتهاكات بحق الدول العربية عموماً ودول الطْوق خ�شو�شاً.

كل ذلك يثري عالمات ا�شتفهام ب�شاأن م�شتقبل الأمن العربي يف اإطار ع�شكرة املنطقة 

املكا�شب،  اأكب قدر ممكن من  لتحقيق  الوهمية  املعارك  واإدارة  ال�رشاعات  نار  وتاأجيج 

وال�شتمرار يف و�شع ترف�شه ال�شعوب، والطبيعة، واملنطق، والتاريخ قبل القانون.

فال يجب اأن ين�شى املطبّعون اأنهم ي�شنعون واقعاً جديداً يتنافى مع احلق الطبيعي 

ا�شتقاللهم  وحتقيق  م�شريهم  وتقرير  دولتهم  قيام  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  والقانوين 

عليه  اأكد  حق  وهو  الحتالل،  ي�شتنزفها  التي  الطبيعية  املوارد  على  و�شيادتهم  واأمنهم 

قرار اجلمعية العامة 1803 )د-17( املوؤرخ يف 1962/12/14 واملعنون: “ال�شيادة الدائمة 

طبيعياً،  كياناً  واعتباره  دائماً  وجعله  الحتالل  تثبيت  عب   
37

الطبيعية”، املوارد  على 

متجاهلني احلق الفل�شطيني يف �شبيل حت�شيل مكا�شب �شيقة خا�شة بهم.

وبناًء على ما �شبق، تتحقق امل�شوؤولية الدولية للمطبّعني عن تغيري �شبغة الحتالل من 

موؤقت اإىل دائم يف �شبيل حتقيق م�شاحلهم، وكذلك عن كّل ما �شت�شهده املنطقة من جرائم 

ما  وكذلك  الفل�شطيني،  وال�شعب  الأر�ش  بحق  امل�شتمرة  اجلرائم  خ�شو�شاً  وانتهاكات 

�شت�شهده املنطقة من تغيريات جغرافية و�شيا�شية وطبيعية، فهناك اقتناع لدى اأو�شاط 

م�رش  تقريباً؛  عقود  ثالثة  منذ  “اإ�رشائيل”  مع  عالقاتها  طبعت  التي  الدول  يف  عري�شة 

والقت�شادية  الأمنية  الأ�شعدة  على  وبالً  كان  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  باأن  والأردن، 

38
وال�شرتاتيجية.

على  لل�شيطرة  جاهدة  وت�شعى  العربي  املحيط  من  لال�شتفادة  ترنو  فـ“اإ�رشائيل” 

العربي؛  القومي  الأمن  ح�شاب  على  �شيكون  ما  وهو  اكتفائها،  حتقيق  اأجل  من  املنطقة 

مع  )“ال�شالم”  ا�شرتاتيجية  غري  ق�شية  مع  التعامل  اإىل  يهدف  ال�شهيوين  “فالتطبيع 

2012(، امللحق  – ال�رشقية1،  4 )تون�ش: مطبعة فن واألوان  قانون العالقات الدولية، ط  عبد املجيد العبديل،   
37

اخلام�ش، �ش 762 وما بعدها.

�شحيفة اأدبيات جلنة مقاومة التطبيع، عّمان، 2005/3/2؛ والقد�س العربي، 2005/3/4.  
38
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39

الدول العربية(، للو�شول اإىل الهدف ال�شرتاتيجي ال�شهيوين يف الهيمنة على العرب”،

ولي�شت ا�شرتاتيجية الهيمنة فح�شب �شمن املخطط ال�شهيوين للمنطقة بل اأطماع الكيان 

تتجاوز اإىل حت�شيل تعوي�شات وهمية.

ح�شب  اليهودي  التهجري  عن  بالتعوي�ش  املطالبني  قائمة  راأ�ش  على  العربية  فالدول 

الرواية ال�شهيونية، فقد �شنّ الكني�شت Knesset قانون �شمي بـ“قانون احلفاظ على حّق 

تعوي�ش الالجئني اليهود من الدول العربية واإيران”، هذا القانون ح�شب املوقع الر�شمي 

العربية  الدول  من  الالجئني  اليهود  حقوق  �شمان  يدعم  الإ�رشائيلية  اخلارجية  لوزارة 

اأّي مفاو�شات �شلمية يف ال�رشق الأو�شط  حيث يلزم الكيان ال�شهيوين ب�شمان �شمول 

ومن  التعوي�شات؟  لدفع  م�شتعدون  املطبّعون  فهل   
40

اليهود، الالجئني  تعوي�ش  مل�شاألة 

العربية  الدول  غادروا  الذين  اليهود  اأن  العلم  مع  التهجري  عن  الفل�شطينيني  �شيعّو�ش 

غادروها باإرادتهم لي�شتولوا على اأرا�شي الفل�شطينيني، فمن الأحق بالتعوي�ش؟

اإن ال�شّم احلا�شل كل يوم لالأرا�شي الفل�شطينية وق�شم املمتلكات يتنافى مع املنطق 

القانوين العادل وحقّ امللكية املقد�ش الذي ن�ّش عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف 

اأو بال�شرتاك مع غريه، ول يجوز جتريد  “لكل فرد حق التملك مبفرده  17 منه:  املادة 

اأحد من ملكه تع�شفاً”، كما ن�شت املادة 25 من الإعالن ذاته على اأن “لكل �شخ�ش احلق 

يف م�شتوى معي�شة يكفي ل�شمان ال�شحة والرفاهية له ولأ�رشته، وخا�شة على �شعيد 

املاأكل وامللب�ش وامل�شكن”، وهو ما ت�شمنته املادة 25 من العهد الدويل للحقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية. 

اأن �شّم الأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة مبا  ولقد �رّشح رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي 

وبهذا  ال�شم،  يوقف  التفاق  اأن  املطبّعون  قال  كما  لي�ش   
41

موؤقتاً، يتوقف  القد�ش  فيها 

مبوجب  ومكفولة  مقد�شة  طبيعية  حقوق  اإهدار  عن  اأ�شلية  م�شوؤولية  املطبّعون  يتحمل 

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،”   
39

جملة مداد الأداب، 2019/2/18.

ملف التعوي�شات لليهود العرب حركته منظمة اإ�رشائيلية وهي منظمة “العدالة من اأجل اليهود املنحدرين من   
40

البلدان العربية”، وقد نالت الق�شية اعرتافاً ر�شمياً من الكيان ال�شهيوين يف �شباط/ فباير 2010.

اأن  اأن  �شي  موقع   ،2020/8/13 موؤقت،  تاأجيل  الإمارات:  اتفاق  بعد  ال�شفة  اأرا�شي  �شّم  تعليق  عن  نتنياهو   
41

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not- انظر:  بالعربية، 

removed-table )اطلع عليه يف 2021/3/2(

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not-removed-table
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/netanyahu-annexation-not-removed-table
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القانون الدويل، واإعالء مل�شالح ذاتية �شيقة حيث يوؤكد جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة 

يف قراره 2334 ال�شادر يف 2016/12/23 اأن ال�شتيطان غري �رشعي، مطالباً “اإ�رشائيل” 

ويدعمه،  ي�رّشعه،  خمالف  مبوقف  املطبّعون  لياأتي   
42

ال�شتيطانية، ن�شاطاتها  بوقف 

الثابتة  الفل�شطينية  احلقوق  عن  دولية  م�شوؤولية  يحّملهم  مبا  الالزم،  الغطاء  وينحه 

مبوجب القانون الدويل.

العرتاف  خلّو  خالل  من  الفل�شطينيني  ت�رشد  توا�شل  عن  م�شوؤولون  فاملطبّعون 

بـ“اإ�رشائيل” من اأّي �شمانة اأو تن�شي�ش على حّق الالجئني يف العودة، وكذلك توقيعهم 

عن  م�شوؤولية  يحملهم  مبا  العودة،  حّق  من  الالجئني  حترم  التي  القرن”  “�شفقة  على 

حّق  يف  عليه  اأقدموا  ما  ج�شامة  حقاً  يدركون  فهل  وطنه،  من  ق�رشاً  هّجر  �شعب  معاناة 

ال�شعب الفل�شطيني داخل وخارج الأرا�شي املحتلة؟

على  املقاومة  تكييف  اإىل  جاهدة  ت�شعى  اليوم  “اإ�رشائيل”  اإن  بل  فح�شب،  هذا  لي�ش 

“اإرهاب” ومن ورائها الوليات املتحدة الأمريكية الداعم للموقف الإ�رشائيلي  اأنها فعل 

املفهومي”  “الرتويج  انخراط يف هذا  اإل  الفردي  التطبيع  الدولية، وما موجة  املحافل  يف 

لالإرهاب و�رشب مل�رشوعية املقاومة التي تنتهج طريق التحرير وتدافع عن حّق ال�شعب 

الفل�شطيني يف وطنه وكرامته، وهذا انتهاك اآخر حلق اأ�شيل من حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

يف املقاومة والتحرر من الحتالل يف �شوء ما كفلته ال�رشائع الدولية.

القانون  “اإ�رشائيل” ت�شنف يف  التي حتتلها  الفل�شطينية بو�شعها احلايل  فالأرا�شي 

الدويل على اأنها حتت “الحتالل غري امل�رشوع”، ومبا اأن الحتالل اأمر غري م�رشوع فقد 

اأ�شكالها، مبا فيها  1899 و1907 م�رشوعية املقاومة بكافة  اأكدت اتفاقية لهاي ل�شنتي 

Geneva Protocol التاأكيد يف بروتوكول جنيف   امل�شلحة �شدّ الحتالل. كما جاء ذلك 

العامة اجلمعية  وقرار   .1948 �شنة  الإن�شان  حلقوق  العاملي  والإعالن   1925  �شنة 

لالأمم املتحدة 1514 ال�شادر يف 1960/12/14 املت�شمن اإعالن منح ال�شتقالل لل�شعوب 

43
والبلدان امل�شتعمرة، “جلميع ال�شعوب احلق يف تقرير م�شريها...”.

 ،S/RES/2334 املتحدة،  الأمم  الأمن،  جمل�ش  قرارات   ،2334 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ش  قرار   
42

2016/12/23. )اطلع عليه يف 2021/2/20(

اجلمعية العامة، الأمم املتحدة، انظر: https://www.un.org/ar/ga )اطلع عليه يف 2021/2/22(  
43

https://www.un.org/ar/ga


173

التطبيع بني انعدام ال�سرعية وحتقق امل�س�ؤولية

هذه  اأحقية  على  اأكد  والذي   ،1969/12/12 يف  ال�شادر  العامة  اجلمعية  قرار  كذلك 

 وبالنظر اإىل املقاومة الفل�شطينية جند 
44

ال�شعوب يف ا�شتعمال القوة من اأجل ال�شتقالل.

اأنه ينطبق عليها ما ينطبق على املناطق الواقعة حتت الحتالل مبوجب املواثيق الدولية 

العاملي  ال�شلم  جمل�ش  اأكد  كما  املقاومة  م�رشوعية  يف  جدال  ل  وبالتايل  الذكر،  ال�شالفة 

World Peace Council على حق ال�شعب الفل�شطيني يف ا�شتخدام كل و�شائل الن�شال، 

 ولقد �شعى الكيان ال�شهيوين 
45

مبا فيها املقاومة ل�شرتداد حقوقه ال�رشعية املغت�شبة،

يف  للمقاومة،  الإ�شاءة  بهدف  بـ“الإرهاب”  وو�شفها  الفل�شطينية  املقاومة  ت�شنيف  اإىل 

والت�شييق  منابعها  جتفيف  وبالتايل  الدولية،  ال�رشعية  �شفة  من  لتجريدها  حماولة 

عليها، م�شتغلني �شتار التطبيع مع بع�ش الدول العربية، مبا يظهر للعامل وكاأن ال�رشاع 

انتهى، وهذا يحمل املطبّعني م�شوؤولية عما يلحق الق�شية الفل�شطينية من �رشر ب�شبب 

القانون  احلائط  بعر�ش  و�رشبت  الفل�شطيني  احلق  عن  �شمناً  تنازلت  التي  خطواتهم 

46
الدويل وال�رشعية العربية.

املطلب الثاين: امل�صوؤولية امل�صرتكة للمطّبعني مع الحتالل:

يف  اأي�شاً  بل  فقط،  الحتالل  مواجهة  يف  تعد  مل  للفل�شطينيني  القانونية  املعركة  اإن 

بالق�شية  تتعلق  �شمانات  اأي  من  اخلالية  اخلطوة  بهذه  ُيَعدُّون  الذين  املطبّعني  مواجهة 

الفل�شطينية؛ م�شاركني، ومت�ّشهم امل�شاءلة القانونية، وبالتايل حتريك احلق الفل�شطيني 

ق�شائياً يجب اأن ي�شمل املطبّعني، فجرائم الحتالل غري قابلة للتقادم، وموثقة وم�شتمرة 

يف الزمن.

فجرائم الحتالل ترتقي جلرائم احلرب، وهذا اأمر ل يكن الت�شكيك فيه فالإعدامات 

واملجازر،  العرقي،  والتطهري  والعتقالت،  والغتيالت،  امل�شتوطنات،  وبناء  امليدانية، 

وامل�شت�شفيات،  واملدار�ش  اأ�شحابها  روؤو�ش  على  البيوت  وهدم  املدنيني،  وا�شتهداف 

اأنها  لها �شوى  ب�شكل م�شتمر، ل ت�شنيف  الحتالل  بها  يقوم  التي  املمار�شات  كل هذه 

قرار اجلمعية العامة 2554 ال�شادر يف 1969/12/12 واملتعلق بتنفيذ الإعالن اخلا�ش مبنح ال�شتقالل لل�شعوب   
44

https://www.un.org/ar/ga/ :امل�شتعمرة. انظر: اجلمعية العامة، الأمم املتحدة، يف

كلية  درا�صات،  جملة  الفل�شطينية،”  احلالة  �شوء  على  الدويل  القانون  يف  املقاومة  يف  “احلق  حممد،  بومدين   
45

العلوم الإن�شانية والجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد 6، كانون الثاين/ يناير 2013، �ش 68–100.

البحوث  جملة  امل�شري،”  تقرير  اأجل  من  امل�شلحة  واملقاومة  الإرهاب  اإ�شكالية  “حول  يو�شف حوري،   
46

والدرا�صات القانونية وال�صيا�صية، جامعة البليدة، اجلزائر، املجلد 6، العدد 2، 2017.
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جرائم حرب يف القانون الدويل، ولقد عّرفت جرائم احلرب يف املادة 6/ب من نظام حمكمة 

نورمبج على اأنها:

انتهاكات قوانني واأعراف احلرب، وتت�شمن على �شبيل املثال ل احل�رش، القتل 

اأو لأي هدف  اأجل القيام باأعمال �شاقة  اأو الإق�شاء من  العمد واملعاملة ال�شيئة، 

ال�شيئة  املعاملة  اأو  القتل  املحتلة،  الأقاليم  املوجودين على  املدنيني  لل�شكان  اآخر 

لأ�رشى احلرب، اأو لالأ�شخا�ش املوجودين يف البحر، قتل الرهائن، نهب الأموال 

العامة اأو اخلا�شة، التدمري غري املبر للمدن والقرى، اأو التخريب الذي ل تبره 

47
�رشورات احلرب.

فاحلروب الهمجية التي �شنها الحتالل موثقة اإعالمياً بال�شوت وال�شورة، فتاريخ 

تهجري  اإىل  عبه  �شعى  اإجرامي  تاريخ  امل�شوؤوم،  الوعد  منذ  الإ�رشائيلي  الحتالل 

عب  الإبادة  نظام  وتكري�ش  اأرا�شيهم،  وم�شادرة  امل�شتوطنات  واإقامة  الفل�شطينيني 

القتل الع�شوائي، متجاوزاً كل القوانني واملواثيق والأعراف الدولية، م�شتغالً عالقاته مع 

الأ�رشى  نن�شى  اأن  يجب  ول  دولية،  م�شاءلة  اأّي  من  للتهرب  واأمريكا  الأوروبية  الدول 

من خمتلف الأعمار، واملمار�شات الال اإن�شانية لالحتالل �شارباً عر�ش احلائط بالقانون 

الدويل الإن�شاين والقانون الدويل حلقوق الإن�شان، حيث بلغ عدد الأ�رشى واملعتقلني يف 

 
48

اأ�شري،  4,400 2020 نحو  الأول/ دي�شمب  �شجون الحتالل حتى نهاية �شهر كانون 

وهناك املئات من الأ�رشى فارقوا احلياة يف �شجون الحتالل يف غياب حماكمات عادلة، 

حلقوق  العاملي  الإعالن  من   5 املادة  تن�شي�ش  من  بالرغم  اإن�شانية،  ومعاملة  ونزيهة، 

اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  للمعاملة  للتعذيب، ول  اأحد  اإخ�شاع  “ل يجوز  اأنه  الإن�شان على 

الالاإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة”.

ويطلع علينا التطبيع الكامل مع الحتالل الإ�رشائيلي والعرتاف به كج�شم طبيعي 

يف املنطقة، مبا يجعله اعرتافاً باأفعاله وممار�شاته، ليتحمل املطبّعون م�شوؤولية م�شاركة 

مب�شاءلة  املناداة  دون  عالقات  اإقامة  عب  وتغطيتها  عليها  بال�شكوت  جرائمه  الحتالل 

املحتل عن جرائمه، فمحور ال�شرتاتيجية الإ�رشائيلية اجلديدة هو الزّج بالدول العربية 

دول  اأمام  امل�شوؤولية  من  الحتالل  واإفالت  احلل،  اأعباء  وحتميلها  الت�شوية،  يف  الكبى 

النه�شة  دار  )م�رش:  الإحالة  وقواعد  الخت�صا�س  الدولية:  اجلنائية  املحكمة  امل�شدي،  اهلل  عبد  عادل   
47

العربية، 2002(، �ش 102.

عدد الأ�رشى يف �شجون الحتالل خالل العام 2020، موقع مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا، انظر:   
48

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id )اطلع عليه يف 2021/2/24(

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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 فلم ي�شهد التاريخ اعرتافاً مبجرم حرب انتهك القانون الدويل دون اأن يحا�شب، 
49

العامل.

فاخلروج عن نوامي�ش املجتمع الدويل عب النتهاكات ال�شارخة للحق يف احلياة والأمن 

والعي�ش الكرمي، ل يكن باأي حال من الأحوال اأن يبر، والتطبيع يعرقل ويعّقد امل�شار 

مع  بال�رشاكة  امل�شوؤولية  الدول  هذه  يحّمل  مبا  النتهاكات،  ويبارك  للم�شاءلة  الفعلي 

الحتالل عن اجلرائم امل�شتمرة التي يتعر�ش لها الفل�شطينيون.

فالحتالل الإ�رشائيلي ما�شٍ يف جتاهله للقرارات الدولية والق�شاء الدويل، بل يعمل 

 على ك�رش �رشعيته كلما ا�شتوجب الأمر ذلك، فهو عندما وّقع على نظام روما الأ�شا�شي

املحكمة  ت�شيي�ش  اإمكانية  من  حتفظه  اإىل  واأ�شار  نهائياً،  يقرها  ومل  عليها  ي�شادق  مل 

الدولية، وهذا حجر الأ�شا�ش يف رف�ش الحتالل الإ�رشائيلي �شالحيات املحكمة اأمام كل 

اإدانة توجهها له.

ملواجهة  عالقاتها  لتفعيل  ت�شعى  جعلها  الذي  احلد  اإىل  بـ“اإ�رشائيل”  التعنت  بلغ  لقد 

التحقيق  اأمام  الطريق  وفتح  املحكمة  لقرارات  المتثال  فبدل  الدولية،  املحكمة  قرارات 

الدويل، تعمل على “تكثيف ال�شغط ال�شيا�شي والدبلوما�شي والطعن يف �رشعية املحكمة 

�شّد  دولية  اأطراف  مع  التعاون  وزيادة  الدويل،  التحقيق  اأمام  عراقيل  وو�شع  اجلنائية 

املحكمة  مع  تعاون  اأي  يحظر  اإ�رشائيلي  قانون  ت�رشيع  اإىل  ت�شعى  وكذلك   
50

املحكمة”،

الدولية.

وعليه، فاإن التطبيع هنا يظهر مبثابة الو�شيلة القذرة لو�شع العراقيل اأمام التحقيقات 

الدولية وامل�شاءلة والعقاب، وكان الأجدر بالدول املطبّعة اأن ت�شعى لتحريك التحقيق يف 

واإقامة عالقات معه، فجرائم الحتالل ل تقل ب�شاعة عن  جرائم الحتالل ل مباركتها 

جرائم النازية، والإدانة ثابتة واإن تاأجلت يف الزمن.

من  وتعوي�ش  اعتذار  على  حت�شلت  ملا  اإل  لأملانيا  عداءها  “اإ�رشائيل”  تتجاوز  فلم 

 األي�ش هذا املنطق الذي يحكم 
51

خالل اتفاقية تعوي�شات يف لوك�شمبورغ يف 1952/9/10،

اإبراهيم حمامي، �صفقة القرن: احللم القدمي اجلديد، �ش 41.  
49

ن�شال حممد وتد، تقديرات اإ�رشائيلية: الطريق ملحاكمات بتهم جرائم احلرب ل تزال طويلة، العربي اجلديد،   
50

2021/2/7. )اطلع عليه يف 2021/2/24(
اتفاقية لوك�شمبورغ اأو اتفاقية دفع التعوي�شات الأملانية؛ هي اتفاقية مّت التوقيع عليها بني اأملانيا و“اإ�رشائيل”،   

51

Holocaust” ولـ“اإ�رشائيل”  “الهولوكو�شت  الناجني من املحرقة  اأملانيا فيها بدفع تعوي�شات لليهود  التزمت 

اأملانيا واإ�رشائيل، موقع  اليهود. انظر: اتفاقية لوك�شمبورغ بني  باعتبارها الدولة التي ترث حقوق ال�شحايا 

ويكيبيديا - املو�شوعة احلرة، انظر: https://ar.wikipedia.org/wiki )اطلع عليه يف 2021/2/24(

https://ar.wikipedia.org/wiki
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العرتاف  دون  النتهاكات  تلك  كل  جتاوز  يكن  كيف  “اإ�رشائيل”؟  ح�شب  “ال�شالم” 
الأخرى  ال�شكانية  ال�رشائح  “حقوق  اأين  والتعوي�ش؟  واملحا�شبة  الفل�شطيني  باحلق 

املتوا�شل  فالتمويل  ال�شنني؟  مّر  على  وامل�شادرة  لالنتهاك  تعر�شت  حيث  وموقعها” 

الرابعة  لهاي  اتفاقية  مع  يتعار�ش  املحلية  الطبيعية  املوارد  وا�شتغالل  للم�شتوطنات 

“الدولة  اأن  على  تن�ش  التي  منها،   49 املادة  يف  ال�شيا�شة  هذه  حتظر  التي   1907 ل�شنة 

56 من التفاقية نف�شها:  املحتلة ل يجوز لها اأن ت�شادر الأمالك اخلا�شة”، كذلك املادة 

“الدولة املحتلة تعتب مبثابة مدير لالأرا�شي يف البلد املحتل، وعليها اأن تعامل ممتلكات 
املادة  يف   1949 ل�شنة  الرابعة  جنيف  معاهدة  واأي�شاً  اخلا�شة”،  الأمالك  معاملة  البلد 

التي احتلتها، الأرا�شي  اإىل  “ل يحق ل�شلطة الحتالل نقل مواطنيها  اأنه   49 تن�ش على 
اأو القيام باأي اإجراء يوؤدي اإىل التغيري الديغرايف فيها”، واملادة 53 من املعاهدة ذاتها والتي 

ن�شت على اأنه “ل يحق لقوات الحتالل تدمري امللكية ال�شخ�شية الفردية اأو اجلماعية، اأو 

ملكية الأفراد اأو الدولة اأو التابعة لأي �شلطة يف البلد املحتل”.

واأمام هذه الن�شو�ش القانونية التي حتظر فعل الحتالل يتمادى املطبّعون يف ر�شم 

ركائز  اأهم  كاأحد  ال�شتيطان  ليتوا�شل  ال�شيا�شة  هذه  لإنعا�ش  املال  �شت�شخ  عالقات 

�شيا�شة الحتالل، فقد بداأ املطبّعون با�شترياد ب�شائع من امل�شتوطنات على الرغم من منع 

ملقاطعة  الدعوة  من  وبالرغم  حرب،  جرية  اأنها  على  وتكييفها  ال�شتيطانية  الن�شاطات 

على  ال�شهيوين  للكيان  كعقاب  فيها،  الدول  من  الكثري  وانخراط  امل�شتوطنات  ب�شائع 

عدم امتثاله للقرارات الدولية، ولل�شغط عليه لالن�شياع للقانون الدويل ومبادئ حقوق 

الإن�شان؛ فقد راأى حممود نواجعة، املن�شق العام حلركة املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات 

 The Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( اأ�ش(  دي  )بي  العقوبات  وفر�ش 

 اأن ا�شترياد دولة الإمارات العربية ب�شائع امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يعد 
52

،Movement
53

تورطاً يف “دعم الحتالل والعن�رشية”.

هي حركة فل�شطينية املن�شاأ، عاملية المتداد، ت�شعى ملقاومة الحتالل وال�شتعمار – ال�شتيطاين والأبرتهايد   
52

الإ�رشائيلي، من اأجل حتقيق احلرية والعدالة وامل�شاواة يف فل�شطني، و�شولً اإىل حق تقرير امل�شري لكل ال�شعب 

الفل�شطيني يف الوطن وال�شتات. انظر: ما هي حركة مقاطعة اإ�رشائيل “BDS”؟، موقع حركة مقاطعة اإ�رشائيل 

و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ش العقوبات عليها )BDS(، انظر:

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds )اطلع عليه يف 2021/3/2(  

حلركة  العام  املن�شق  النواجعة،  حممود  مع  مقابلة  لالحتالل،  دعم  امل�شتوطنات  ب�شائع  الإمارات  ا�شترياد   
53

املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات وفر�ش العقوبات )بي دي اأ�ش(، وكالة الأنا�شول، 2021/1/11. )اطلع عليه يف 

)2021/2/24

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds
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فلي�ش ال�شترياد فقط يجعل املطبّعني ي�شاركون يف �شيا�شة عن�رشية، كذلك ال�شمت 

على التمييز العن�رشي الذي ينتهجه الكيان داخل الأرا�شي املحتلة، عب �شيا�شة حمرمة 

 ولقد دانت جمموعة حقوقية اإ�رشائيلية 
54

دولياً، وهو ما يطلق عليه “نظام الأبرتهايد”.

حتت ا�شم “بت�شيلم - مركز املعلومات الإ�رشائيلي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي املحتلة 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the

يعي�ش  “بينما  اإنه  قالت  حيث  لها  تقرير  يف  املمار�شات  هذه   ”Occupied Territories

الغربية وقطاع  ال�شفة  الإ�رشائيلية يف  ال�شيطرة  اأ�شكال خمتلفة من  الفل�شطينيون حتت 

اليهود  حقوق  من  اأقل  حقوقهم  فاإن  نف�شها،  اإ�رشائيل  وداخل  ال�رشقية  والقد�ش  غزة 

بت�شيلم مدير  وقال  الأردن”،  ونهر  املتو�شط  الأبي�ش  البحر  بني  باأكملها  املنطقة   يف 

منطقة  هذه  اأن  هي  حتليلنا  يف  الرئي�شية  النقاط  “اإحدى   :Hagai El-Ad اإلعاد  حجاي 

جيو�شيا�شية واحدة حتكمها حكومة واحدة هذه لي�شت ديقراطية بجانب احتالل. هذا 

55
اأبرتهايد بني النهر والبحر”.

العن�رشية،  هذه  يباركون  املطبّعني  جند  الإ�رشائيلي  احلقوقي  املوقف  هذا  واأمام 

جماهرين بالعالقات، متجاوزين فكرة اأنه ل يوجد ت�شاٍو بني الفل�شطينيني والإ�رشائيليني 

حتى يف داخل “اإ�رشائيل” ذاتها حيث يهيمن منطق “املواطن من درجة ثانية”. واإن العديد 

لي�شت �شوى عن�رشية مقيتة، من  الإ�رشائيلية  النتخابات  التي ترفع يف  ال�شعارات  من 

بينها “اإ�رشائيل بيتنا”، واملواقف والت�رشيحات لبع�ش ال�شخ�شيات ال�شهيونية الرافعة 

ل�شعارات عن�رشية وترى حتقق احللم اليهودي لي�ش ببعيد، حيث يرى رئي�ش احلكومة 

الإ�رشائيلي نتنياهو اأن “قانون القومية اليهودية” هو من اأهم منجزاته الت�رشيعية.

املواطنة  فكرة  يلغي  حيث  اليهودية”  “القومية  م�شطلح  عند  التوقف  يجب  وهنا 

بلفور  وعد  يف  وردت  بعبارة  يذكرنا  قانون  م�رشوع  وهو  دينية،  لعن�رشية  ويوؤ�ش�ش 

Balfour Declaration “دولة قومية لليهود”، حيث يخلو القانون الدويل من اأي عبارة 

ت�شبه هذه العبارة اأو توؤ�ش�ش لها، هذا واإن دّل على �شيء فاإنا يدل على توظيف القانون 

ُيعرف نظام الأبرتهايد باأنه نظام الف�شل العن�رشي الذي حكمت من خالله الأقلية البي�شاء يف جنوب اإفريقيا   
54

1990–1993، وهو نظام حمّرم يف القانون الدويل ويتعار�ش مع الإعالن  1848 حتى مّت اإلغاء هذا النظام  من 

العاملي حلقوق الإن�شان، الإطار ال�شامن حلقوق الإن�شان.

اإ�رشائيل،  اأوف  تايز  موقع  “اأبرتهايد”،  دولة  باعتبارها  اإ�رشائيل  اإىل  �شت�شري  احلقوقية  “بت�شيلم”  منظمة   
55

2021/1/13، انظر: https://ar.timesofisrael.com )اطلع عليه يف 2021/2/13(

https://ar.timesofisrael.com
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ملزيد من النتهاك وحت�شيل المتيازات، وبهذا القانون ي�شبح حّق العودة الفل�شطينية 

هذه  خ�شم  يف  الإن�شان  حلقوق  ذلك  بعد  مكانة  اأي  الإ�رشائيلي،  الد�شتور  مع  متناق�شاً 

املمار�شات؟ واأي تبير لعالقة تعرتف باإجرام متوا�شل غري اأنها م�شاركة فيه ومباركة 

له؟ فقد كان الأوىل التنديد باأنظمة وقوانني الحتالل والف�شل العن�رشي واإدانتها.

وكذلك احل�شار املفرو�ش على قطاع غزة وما يعانيه القطاع من �شعوبات اقت�شادية 

املقررات  كل  تنتهك  القانونية،  غري  اجلبية  الإقامة  من  حالة  يثّل  حيث  واجتماعية 

هذه  واإيقاف  الإن�شان  حقوق  باحرتام  املنادية  احلقوقية  الأ�شوات  وتتجاهل  الدولية، 

من  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  حترم  التي  الإ�رشائيلية  فالأفعال  الهمجية.  املمار�شات 

و�شائل عي�شهم، والعمالة، والإ�شكان، واملياه، والتي تنكر حقهم يف حرية التنقل، وحقهم 

ذات  حمكمة  تخل�ش  اأن  اإىل  توؤدي  اأن  يكن  الأمور  هذه  كل  ودخوله،  بلدهم  مغادرة  يف 

56
اخت�شا�ش اإىل اأن ثمة جرية ا�شطهاد، وهي جرية �شّد الإن�شانية، قد ارتكبت.

للقانون  الغربية يف حتٍد وا�شح  ال�شفة  امل�شتوطنات يف  اإقامة  اإىل موا�شلة  بالإ�شافة 

غري  الحتالل  وم�شتوطنات  حمتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يعدُّ  الذي  الإن�شاين  الدويل 

لالعرتاف  وي�شارعون  ذلك  كل  يتجاهلون  املطبّعني  املقابل،  يف  جند،  لكن  م�رشوعة. 

بـ“اإ�رشائيل”، والتطبيع الكامل معها، ما ي�شجعها على ال�شتمرار يف جرائمها ويجعلهم 

م�شاركني لها فيها.

كما اأنه يجب تفعيل حركة الت�شامن الدويل يف مواجهة جرائم الحتالل خ�شو�شاً بعد 

الفل�شطينيني  امل�شاعدات عن  ال�شغط وامل�شاومة، فقطع  الذي يار�ش  الأمريكي  املوقف 

الكيان  لطلبات  لال�شتجابة  الفل�شطينية  لل�شلطة  تركيع  اإل  هي  ما  موؤ�ش�شاتهم  واإغالق 

ال�شهيوين من �شيادة على القد�ش و�رشعية امل�شتوطنات، “فجوهر التطبيع ال�شهيوين 

امللف  لتجميد  حماولة  اإل  لي�ش  لالتفاقية  املطبّعني  ودعم  ت�شوية”،  ولي�شت  ت�شفية  هو 

الفل�شطيني يف الق�شاء الدويل، وكان الأوىل التحرك يف اجتاه املحا�شبة ل امل�شاحبة على 

ح�شاب احلقوق الفل�شطينية الثابتة عربياً ودولياً.

الق�شية  القوي، تبقى عدالة  املَهيْمن و�رشيعة  القوة  الرغم من منطق  واأخرياً، وعلى 

النتهاكات، م�شهمني يف �شياع  املطبّعون �رشكاء يف  اقتالعها وُتظهر  ُي�شتع�شى  �شوكة 

تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق ب�شاأن النزاع يف غزة.  
56
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احلق الفل�شطيني، وهذا امل�شهد النهزامي �شيواَجه باإرادة ال�شعوب التي �شتهدم حظرية 

التطبيع، ويعود حنينها للق�شية الفل�شطينية لأنها ق�شية معتقد واإرث تاريخي وديني يف 

املقام الأول، ولي�شت قطعة اأر�ش متنازع عليها، فهي “ق�شية وجود ل حدود”، وق�شية 

بالقهر  اإل  لها  قيام  ل  م�شتحيلة  يهودية  لدولة  توؤ�ش�ش  لأنها  خا�رشة  ق�شية  التطبيع 

امل�رشوع  الن�شال  وبقاء   
57

التطبيع ف�شل  الأخري  يف  يعني  ما  وهو  الق�رشي،  والتهجري 

واأمام  الدويل  الق�شاء  اأمام  والقانونية  الأخالقية  للم�شوؤولية  املطبّعني  وحتّمل  م�شتمراً، 

ال�شعوب احلرة يف حلظة احلقيقة وانت�شار احلق.

خامتة:

نخل�ش يف ختام البحث اإىل اأن خطوات التطبيع الفردية ولئن حققت واقعاً جديداً لكن 

يبقى وهمياً وفاقداً لأ�ش�ش ثباته وديومته، ولعل حلظة �شقوطه لي�شت ببعيدة لأن علّوه 

اخلطى  �شارعت  التي  العربية  فالأنظمة  اأ�رشع،  �شقوطه  �شيكون  الأمر  فكذلك  �رشيع 

مل�شافحة الكيان ال�شهيوين عار�شت كل مقومات النجاح يف تعار�ش توجهات ال�شعوب 

والقانون الدويل واملبادرة العربية، ول يكن ملثل هذه اخلطوات اأن تطم�ش تاريخية احلق 

احلقوق  على  تبنى  العالقات  يف  ال�شرتاتيجية  فالختيارات  وم�رشوعيته،  الفل�شطيني 

للحظة  مرتهن  لي�ش  فل�شطني  فم�شتقبل  اأحد،  ت�شتثني  ل  احلقيقة  وحلظة  امل�شالح،  ل 

القائمة بل ل�شتمرار الن�شال، لذلك نوؤكد على حّق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه 

املبنية على  العربية داعمة وم�شتمرة يف عقيدتها  اأجل ق�شيته، وال�شعوب  والن�شال من 

اأن فل�شطني غري قابلة للت�شفية اأو التفاو�ش اأو امل�شاومة اأو التق�شيم، ويف �شوء ما �شبق 

تو�شلنا للعديد من النتائج والتو�شيات كان من اأهمها ما يلي:

اأولً: اأهم النتائج:

انعدام �رشعية التطبيع الفردي املجاين لت�شادمه مع “املبادرة العربية لل�شالم”.  .1

تقرير  يف  احلق  خ�شو�شاً  الدويل،  القانون  مع  لتعار�شه  التطبيع  �رشعية  انعدام   .2
الإن�شان  بحق  الإ�رشائيلي  الحتالل  جرائم  ا�شتمرار  ظّل  يف  �شيّما  ول  امل�شري، 

والأر�ش الفل�شطينية.

عماد الدين الع�شماوي، ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،   
57

جملة مداد الأداب، 2019/2/18.



180

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

حتّمل املطبّعني للم�شوؤولية الأخالقية والقانونية يف ظّل تقدمي م�شاحلهم ال�شخ�شية   .3

على ح�شاب الق�شية الفل�شطينية العادلة واأمام التداعيات الكبى لهذه اخلطوة على 

املنطقة العربية ككل.

بحق  يرتكبها  التي  اجلرائم  عن  الحتالل  مع  م�شرتكة  م�شوؤولية  املطبّعني  حتّمل   .4

احلق  وجتاوز  اجلرائم  لهذه  تغطية  مثّل  التطبيع  واأن  خ�شو�شاً  الفل�شطينيني، 

الفل�شطيني املقر به عربياً ودولياً.

ثانياً: اأهم التو�صيات:

الحتالل  مع  للتطبيع  املعار�شة  الدول  من  الفل�شطيني  للحق  داعمة  جبهة  ت�شكيل   .1

الإ�رشائيلي.

بكل  �رشعيتها  َزيف  وك�شف  املجاين،  التطبيع  خطوات  لكل  الت�شدي  على  العمل   .2

الو�شائل املتاحة �شواء اأكانت قانونية، اأم اإعالمية، اأم �شعبية، وال�شغط على املطبّعني 

�شعبياً.

الأر�ش  بحق  الإ�رشائيلي  الحتالل  جرائم  على  غطاء  اإ�شفاء  يف  املطبّعني  دور  اإبراز   .3

والإن�شان الفل�شطيني.

العمل بكل الطرق القانونية على حتميل املطبّعني باأ�شمائهم، و�شخو�شهم امل�شوؤولية   .4

القانونية عن جرائم الحتالل الإ�رشائيلي لل�شعب الفل�شطيني.

مقاطعة املطبّعني مبختلف اأ�شكال املقاطعة واعتبار الأمر يهم الأمن القومي العربي.  .5

ت�شامن  عب  ال�شعبي  ال�شغط  وتفعيل  العودة،  يف  باحلق  املنادية  امل�شريات  تكثيف   .6

ال�شعوب العربية والأجنبية مع احلق التاريخي لل�شعب الفل�شطيني.

دعم كل اأ�شكال املقاومة باإيان را�شخ بعدالة الق�شية وتكثيف اجلهود يف اإعالء �شوت   .7

الق�شية يف املحافل الدولية.
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Abstract

Normalization: Between the Lack of Legitimacy and the Realization 

of Responsibility, in Light of the Arab Initiative and International Law

The research entitled ”Normalization Between the Lack of Legitimacy 

and the Realization of Responsibility in Light of the Arab Peace Initiative 

and International Law“ aims to explore the legality of normalization. It 

studies its steps in light of the legal, national and moral commitment 

of the Arab countries towards the Palestine issue, particularly when 

they committed themselves to the Arab Peace Initiative. This initiative 

stipulated that Israel must recognize the minimum Palestinian rights as 

a condition for normalization with Israel, which makes the individual 

steps of normalization lack Arab legitimacy. We also aim to clarify the 

position of international law on the individual steps of normalization 

that renege on Palestinian rights. For the international law is considered 

one of the sources that define the occupation’s responsibility towards the 

Palestinians. This occupation has been committing crimes and violations 

against the land and Palestinian people, ignoring the relevant international 

resolutions. Hence, the normalizers are considered the occupation’s 

partners and they share international, moral and national responsibility.

Keywords:

Normalization  The Arab Peace Initiative International Law

The Palestinian Issue Israeli Occupation
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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


210

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

�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
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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

https://www.vice.com
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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

https://www.addustour.com  

https://www.addustour.com
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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
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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

https://alkhaleejonline.net :2020/9/22، انظر

https://alkhaleejonline.net
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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.



220

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

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
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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

 
110

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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انعكا�صات التطبيع مع الحتالل الإ�صرائيلي

على اخلطاب الرتبوي العربي

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



243

انعكا�سات التطبيع على اخلطاب الرتبوي العربي

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
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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.



259

انعكا�سات التطبيع على اخلطاب الرتبوي العربي

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 
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�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.

Keywords:

Impact of normalization Israeli Occupation Discourse of Education
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دور اجلامعات الفل�صطينية يف تر�صيخ امل�صوؤولية 

الجتماعية وتعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب 

اجلامعات يف ظّل التطبيع

1
د. حكمت عاي�س امل�رشي

ملخ�س:

امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

التطبيع، وبلغت عيّنة  لدى طالب اجلامعات يف ظّل  الوطنية  الثوابت  الجتماعية وتعزيز 

الدرا�شة 160 ع�شواً من اأع�شاء هيئة التدري�ش يف )جامعة القد�ش املفتوحة، وجامعة غزة، 

وجامعة فل�شطني( بغزة، وا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، وت�شمنت اأداة 

الدرا�شة ا�شتبانة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة يف �شوء التحليل الإح�شائي ال�شابق ما يلي:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α≤0.05( لدور اجلامعات يف   .1

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات الالجئني يف ظّل التطبيع، تعزى 

للم�شتوى التعليمي، واجلامعة. 

لدور اجلامعات   )α≤0.05( اإح�شائية عند م�شتوى دللة  ذات دللة  ل توجد فروق   .2

تعزى  التطبيع،  ظّل  يف  الالجئني  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف 

للم�شتوى التعليمي، واجلامعة. 

كلمات مفتاحية:

التطبيع الثوابت الوطنية امل�شوؤولية الجتماعية اجلامعات الفل�شطينية

د. حكمت عاي�س امل�رشي: دكتوراه الفل�شفة يف الرتبية من جامعة العري�ش. ع�شو نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني،   
1

وع�شو نقابة ال�شحفيني العرب، وع�شو رابطة الرتبويني العرب. م�رشف غري متفرغ يف العديد من اجلامعات 

الفل�شطينية. م�شت�شارة تربوية واأ�رشية. �شاركت بالعديد من الأبحاث الرتبوية واملوؤمترات العلمية املختلفة يف 

فل�شطني واخلارج.
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مقدمة: 

اأهم مكّون ب�رشي للمجتمع، فمن خاللهم ت�شتطيع  يعدُّ طالب اجلامعات وطالباتها 

احلكومات  وت�شتثمر  نه�شتها،  يتحملون  عاتقهم  وعلى  اآمالها،  جميع  حتقق  اأن  الدولة 

مئات املاليني من الأموال يف التعليم العايل بهدف امل�شلحة العامة للفرد والوطن.

وتقع على عاتق اجلامعات م�شوؤوليات جّمة �شارت تتخطى جمرد التعليم والبحث 

اجلامعية  املوؤ�ش�شة  دور  يف  تعقد  من  به  يت�شم  مبا  احلايل  ع�رشنا  يف  �شيّما  ل  العلمي، 

وتعاظم للمعرفة وتتابع دائم لتاأثريات العوملة وثورة الت�شالت، مما نتج عنه ت�شارع 

للدفاع عن  بالت�شدي  املنوطة  فاأ�شحت اجلامعة هي  الأيدولوجيات،  الفكر وتعدد يف  يف 

لأبنائه،  والثقايف  الجتماعي  الطابع  حماية  تتوىل  واأ�شبحت  للمجتمع،  الوطنية  الهوية 

2
ممن يلتحقون باملوؤ�ش�شة اجلامعية والذين �شيتولون قيادته يف امل�شتقبل.

اآفاقه  وتو�شيع  وخدمته،  املجتمع  لق�شايا  املت�شدي  هو  اجلامعي  التعليم  دور  يعدُّ 

ال�شرتاتيجية؛  خطته  �شمن  الجتماعية  امل�شوؤولية  اإدراج  خالل  من  والثقافية  املعرفية 

والبامج  الأن�شطة  وت�شميم  الجتماعية،  مب�شوؤوليته  ال�شلة  ذات  ق�شايا  لتدري�ش 

وكلياتها،  اجلامعة  طريق  عن  واملوؤ�ش�شات  واجلماعات  لالأفراد  الحتياجات  تلبي  التي 

ومراكزها البحثية املختلفة، بغية اإحداث تغريات تنموية و�شلوكية مرغوب فيها، بو�شائل 

3
واأ�شاليب متنوعة، تتنا�شب مع ظروف املجتمع وحاجاته الفعلية.

يف �شوء ما �شبق، ترى الباحثة اأن امل�شوؤولية الجتماعية للجامعات اأمر لي�ش بجديد يف 

م�شمونه، لكنه مطروح عاملياً يف هذا الوقت باعتباره اأمراً يجب اإبرازه وماأ�ش�شته وت�شمينه 

موؤ�ش�شات  كافة  من  هذا  وي�شتدعي  وخمرجاتها،  اجلامعات  مناهج  يف  ملمو�ش  ب�شكل 

امل�شوؤولية املجتمعية يف خططها ال�شرتاتيجية؛ حتى  اأن ت�شع  التعليم ومنها اجلامعات 

املجتمع  يخدم  تناف�شي  ا�شرتاتيجي  لفكر  التاأ�شي�ش  يف  رئي�شي  دور  للجامعات  يكون 

وق�شاياه.

حممد الثبيتي، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك،” جملة جامعة طيبة للعلوم   
2

الرتبوية، جامعة طيبة، ال�شعودية، املجلد 11، العدد 3، 2016، �ش 349–365.

�شي�شي اأحاندو، “متطلبات جودة امل�شوؤولية الجتماعية يف التعليم اجلامعي خلدمة املجتمع،” جملة درا�صات،   
3

جامعة عمار ثليجي الأغواط، اجلزائر، 2016، العدد 42، �ش 46–63.
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وتعدُّ مرحلة اجلامعة من اأهم املراحل يف حياة ال�شباب، اإذ اإنها امل�شوؤولة عن تاأهيلهم 

للدخول اإىل احلياة العملية، ومتكينهم من اأداء اأدوارهم الجتماعية بكفاءة واقتدار، عالوة 

على دورها املهم يف عملية التن�شئة ال�شيا�شية والوطنية والجتماعية من خالل تزويدهم 

 
4
باملعارف، واإك�شابهم القيم واملهارات الوطنية التي جتعلهم مواطنني �شاحلني.

قوى  ملوازيني  وتخ�شع  تعقيداً،  القرن  ق�شايا  اأكرث  من  تعّد  الفل�شطينية  والق�شية 

الفل�شطينية  الديبلوما�شية  جت�شد  اأن  املفرت�ش  من  كان  ودولية،  اإقليمية  وتفاعالت 

خ�شو�شية معيّنة للتعامل مع هذا الواقع املرير، وذلك بهدف مواكبة امل�شالح الوطنية 

بالعمل اإقليمياً ودولياً، مروراً برتتيب الأمور التي تخ�ش الق�شية الفل�شطينية، و�شولً 

املختلفة  الأزمات  والتعامل مع  العادي  الفل�شطيني  للمواطن  الأمور احلياتية  ترتيب  اإىل 

فل�شطينيو  يعانيه  وما  املحتلة  الفل�شطينية  والأر�ش  الفل�شطيني  املجتمع  بها  ير  التي 

5
ال�شتات.

اإجناز  اإىل  وي�شعى  املعا�رش،  تاريخه  يف  دقيقة  مبرحلة  ير  الفل�شطيني  واملجتمع 

م�رشوع التحرر الوطني، واإقامة دولته امل�شتقلة، ويخو�ش من اأجل ذلك �رشاعاً مريراً 

وتر�شخ  تبنّي  وموحدة  حمددة،  اإعالمية  ا�شرتاتيجية  منا  يتطلب  وهذا  الحتالل،  مع 

ثوابت وطنية متفق عليها، لأن هناك اختالفاً راأ�شياً واأفقياً بني الكل الفل�شطيني، يتمثل 

الراأ�شي يف الختالف يف الروؤى يف حتديد الثوابت الوطنية لدى الف�شيل الواحد يف مراحله 

الف�شائل  بني  الثوابت  حتديد  يف  الروؤى  يف  اأفقي  اختالف  وكذلك  املختلفة،  التاريخية 

6
وبع�شها البع�ش.

العربية لإعالن  الدول  التحديات، خ�شو�شاً مع اجتاه بع�ش  2020 �شنة  تعدُّ �شنة 

الإمارات  دولة  فكانت  العربية،  اخلليج  دول  �شيّما  ول  الحتالل،  دولة  مع  التطبيع 

الحتالل،  دولة  مع  العالقات  تطبيع  عن  تعلن  عربية  دولة  اأول  هي  املتحدة  العربية 

قا�شم احلربي، “تنمية املواطنة لدى طلبة اجلامعات ال�شعودية )جامعة جازان نوذجاً(،” جملة كلية الرتبية،   
4

جامعة الأزهر، القاهرة، 2017، املجلد 36، العدد 176، �ش 13–54.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
5

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
6

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  حتليلة”،”  ميدانية  “درا�شة  غزة  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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وذلك قبل التو�شل اإىل حّل عادل للق�شية الفل�شطينية. وتعتقد هذه الأنظمة اأن التطبيع 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  وتقريبها  اأمنها،  حماية  يف  ي�شاعدها  “اإ�رشائيل”  مع 

بغ�ش النظر عن موقف الفل�شطينيني وموقف �شعوبها من هذا التطبيع.

انطلقت موجة من التطبيع وال�رشاكة الر�شمية مع “اإ�رشائيل”، �شملت دولة الإمارات 

ال�شيا�شي  النظام  يف  خلخلة  اأحدث  ما  وال�شودان،  البحرين،  ومملكة  املتحدة،  العربية 

على  انقالباً  املوجة  هذه  يف  راأت  الفل�شطينية،  احلالة  يف  �شاخبة  فعل  وردات  العربي، 

التي  والإ�شالمية،  العربية  القمم  وقرارات   )2002 )بريوت،  العربية”  ال�شالم  “مبادرة 
العربية  الأرا�شي  من  الحتالل  قوات  بان�شحاب  “اإ�رشائيل”  مع  العالقة  تطبيع  رهنت 

7
املحتلة �شنة 1967، والتوافق على حّل عادل ومتفق عليه لق�شية الالجئني الفل�شطينيني.

م�صكلة الدرا�صة: 

يف  امل�شتقبلي  دورهم  اإىل  واإ�شافة  الغد،  رجال  اليوم  �شباب  اجلامعات  طالب  يعدُّ 

عليها  للحفاظ  بطالبهم  غر�شها  خالل  من  املجتمعية  وامل�شوؤولية  القيم  الن�شء  تعليم 

والنهو�ش  حا�رشها  بناء  يف  املجتمعات  عليهم  تعتمد  حيث  الفل�شطينية  الثوابت  وعلى 

مب�شتقبلها، ويزداد الأمر اأهمية عندما نتحدث عن الطالب املعلّمني الذين يقع على عاتقهم 

تربية اأجيال امل�شتقبل واإعدادهم، وهنا ياأتي اإ�شهام اأع�شاء هيئة التدري�ش يف توجيه طلبة 

وامل�شاركة  لها،  املنا�شبة  احللول  لإيجاد  م�شكالته  يف  والبحث  املجتمع،  جتاه  اجلامعات 

الفل�شطيني  املجتمع  ويعوِّل  ووطنه،  ملجتمعه  انتماءه  تعزز  التي  املجتمعية  الأن�شطة  يف 

اأبنائهم الطلبة يف كلية  على اجلامعات تطلعات عالية لتعزيز امل�شوؤولية الجتماعية لدى 

الرتبية؛ ليكونوا اأكرث انتماء وولًء لوطنهم، فال يبخلوا عليه بجهدهم ووقتهم واأموالهم؛ 

وحتى اأنف�شهم يقدمونها رخي�شة يف �شبيل تقدم املجتمع ورفاهيته.

التغيريات  ظّل  يف  كبرية  الجتماعية  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  م�شوؤولية  اأن  �شّك  ول 

الديناميكية واحلياتية امل�شتمرة، وكذلك الو�شع اخلا�ش الذي يعي�شه املجتمع الفل�شطيني 

اإنهم مطالبون بتحمل م�شوؤولياتهم الجتماعية جتاه جمتمعهم، يف  يف قطاع غزة؛ حيث 

التقوقع  وعدم  م�شكالته،  مع  والتفاعل  حرماته،  عن  والدفاع  مقدراته،  على  احلر�ش 

جاء  الذي  التطبيع  عن  احلديث  ظّل  ويف  بالتدري�ش،  والكتفاء  اجلامعة  اأ�شوار  داخل 

عبد الوهاب امل�شريي، ما هو التطبيع )1( – )2(، موقع ويكيبيديا الإخوان امل�شلمني، 2017/8/23، انظر:  7

https://www.ikhwanwiki.com  
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بناء على تكتيك ونهج واأداء وعقلية ت�شتهدف ك�رش حاجز العداء مع العدو ال�شهيوين 

باأ�شكال خمتلفة، �شواء كانت ثقافية، اأم اإعالمية، اأم �شيا�شية، اأم اقت�شادية، اأم �شياحية، 

اأم دينية، اأم اأمنية، اأم ا�شرتاتيجية، اأم ريا�شية اأم غريها، بهدف جعل الوجود ال�شهيوين 

يف فل�شطني وكاأنه اأمراً طبيعياً، كان ل بّد من �رشورة توعية ال�شعوب العربية من خالل 

الإعالم املوّجه باأنواعه املختلفة واملناهج الدرا�شية، من اأجل معرفة حقيقة هذا الحتالل 

الذي يهدف اإىل تدمري ال�شعوب العربية لتحقيق غايته باإقامة “اإ�رشائيل العظمى” والتي 

يدعي باأن حدودها �شتكون من املحيط اإىل اخلليج.

تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  عن  للك�شف  البحث  هذا  فكرة  تاأتي  لذلك 

م�شكلة  وتتمثل  التطبيع،  ظّل  يف  الالجئني  اجلامعات  طالب  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية 

الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�شي التايل:

وتعزيز  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  “ما 
الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع؟”. 

ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي الت�شاوؤلت الفرعية التالية: 

ما دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات   .1

يف ظّل التطبيع؟ 

ما دور اجلامعات الفل�شطينية يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل   .2

التطبيع؟ 

يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .3

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للم�شتوى 

التعليمي الأول، والثاين، والثالث، والرابع؟ 

يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .4

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظلّ التطبيع تعزى لـ )جامعة 

القد�ش املفتوحة، وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني(؟ 

اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .5

للم�شتوى  تعزى  التطبيع  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف 

التعليمي الأول، والثاين، والثالث، والرابع؟
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يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .6

تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظلّ التطبيع تعزى لـ )جامعة القد�ش 

املفتوحة، وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني(؟ 

اأهداف الدرا�صة: 

هدفت الدرا�شة اإىل:

التعرف على دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب   .1

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  التعرف   .2

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

اأهمية الدرا�صة:

تكمن اأهمية الدرا�شة فيما يلي: 

ال�شخ�شية  اأهم متغريات  تعدُّ من  والتي  الجتماعية  امل�شوؤولية  ال�شوء على  ت�شليط   .1

الذي يحقق تكاملها وتوافقها، ويوؤثر على  الإن�شانية،  ال�شخ�شية  باعتبارها جوهر 

تكيّفها الجتماعي. 

النف�شية  بالق�شايا  والباحثني  املهتمني  تفيد  مهمة،  مبعلومات  املحلية  املكتبات  َرْفد   .2

والجتماعية للطلبة، والتي توؤثر على امل�شوؤولية الجتماعية لديهم. 

ندرة الدرا�شات والأبحاث التي تناولت هذا املو�شوع لدى اجلامعات يف قطاع غزة،   .3

وبالذات كليات الرتبية. 

ال�شيادة على حدودها  الفل�شطينية كاملة  بالدولة  املمثلة  الفل�شطينية  الثوابت  تعميق   .4

الدولية  ال�رشعية  اإىل  ا�شتناداً  العودة  ال�رشيف، وحّق  القد�ش  التاريخية، وعا�شمتها 

وحترير كافة الأ�رشى من �شجون الحتالل. 

ت�شليط ال�شوء على ق�شية التطبيع مع دولة الحتالل ال�شهيوين وتو�شيح خطورتها   .5

على الق�شية الفل�شطينية.
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حدود الدرا�صة:

احلد الزماين: مّت تطبيق الدرا�شة يف الف�شل الثاين من العام اجلامعي 2021/2020.   .1

احلد املكاين: اقت�رشت الدرا�شة على جامعات غزة )جامعة القد�ش املفتوحة، وجامعة   .2
فل�شطني، وجامعة غزة(. 

اجلامعات  دور  على  التعرف  على  الدرا�شة  مو�شوع  ا�شتمل  املو�صوعي:  احلد   .3
طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية 

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

م�صطلحات الدرا�صة: 

توجيه  من  الفل�شطينية  اجلامعات  بها  تقوم  التي  الأن�شطة  من  جمموعة  الدور:   .1

واللقاءات  واملوؤمترات،  والندوات،  املحا�رشات،  وعقد  واإر�شادهم،  وتدريبهم  الطلبة 

8
الطالبية ما يخدم يف تنمية مهارات الطالب الريادية.

وتعّرف الباحثة الدور باأنه: طريقة يقوم من خاللها اأ�شاتذة اجلامعات برت�شيخ قيم 

امل�شوؤولية الجتماعية لدى الطالب من خالل تزويدهم مبجموعة من املعلومات. 

2. اجلامعات الفل�صطينية: هي املوؤ�ش�شات التي ي�شم كل منها ما ل يقل عن ثالث 

كليات جامعية، وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة البكالوريو�ش، الدرجة اجلامعية 

الأوىل، وللجامعة اأن تقدم برامج للدرا�شات العليا تنتهي مبنح الدبلوم العايل اأو املاج�شتري 

 
9
اأو الدكتوراه، ويجوز لها اأن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح �شهادة الدبلوم.

امل�شجلة  الفل�شطينية  اجلامعات  باأنها:  الفل�شطينية  اجلامعات  الباحثة  وتعّرف 

معايري  عليها  تنطبق  والتي  الفل�شطيني،  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  بها  واملعرتف 

الدبلوم،  من  تبداأ  علمية  درجات  على  للح�شول  للطلبة  درا�شية  مواد  وتقدم  اجلودة، 

وجامعة  املفتوحة،  القد�ش  جامعة  ومنها  فل�شطني،  يف  واملاج�شتري  والبكالوريو�ش، 

فل�شطني، وجامعة غزة والتي تقت�رش عليها الدرا�شة احلالية.

و�شبل  طلبتها  لدى  الريادية  املهارات  تعزيز  يف  غزة  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  “دور  حبو�ش،  اإ�رشاء   
8

تطويره،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، كلية الرتبية، غزة، 2017.

بالتميز  وعالقتها  غزة،  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  التنظيمي  املناخ  “جودة  دقة،  اأبو  �شجود   
9

الأكاديي،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2018.
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3. دور اجلامعات: ما تقوم به اجلامعات من تقدمي دعم مادي واأكاديي وجمتمعي 
10

ومعلوماتي وقيمي.

4. امل�صوؤولية الجتماعية: الأعمال امل�شتندة اإىل القيم الأخالقية، واملعايري القانونية، 
11

واحرتام النا�ش والبيئة، والعمل على اإيجاد بيئة وجمتمع نظيف.

واملهام  الأفعال  اأداء  على  القدرة  باأنها:  الجتماعية  امل�شوؤولية  الباحثة  وتعّرف 

والواجبات والأدوار التي يجب اأن توؤديها كليات الرتبية باجلامعات الفل�شطينية يف �شمال 

غزة، داخل وخارج اجلامعة، من خالل ما تقدمه من برامج واأن�شطة ودورات تدريبية 

وتعليمية مرتبطة بطلبة التعليم الأ�شا�شي يف كليات الرتبية من الالجئني، وموؤ�ش�شاتها 

املختلفة ذات العالقة.

5. الثوابت الفل�صطينية: جمموعة الأهداف اأو املبادئ اأو الأ�ش�ش الناظمة واجلامعة 

الع�شكري وال�شيا�شي،  الن�شاط  اإىل حتقيقها من خالل  اأو ذاك  التي ي�شعى هذا الطرف، 

12
وهذه الثوابت ل تعّدل اأو تلغى اإل اإذا حتققت، اأو بالأغلبية ال�رشعية.

6. التطبيع:

املفهوم اللغوي: يعّرف التطبيع يف اللغة؛ الطاء والباء والعني اأ�شل �شحيح مبعنى غري   •
معتل، ويقال َطبُْع الإن�شان و�شجيته مبعنى نحن نتحدث عما يت�رشف فيه الإن�شان 

وفق �شجيّته وطبيعته التي خلقه اهلل عليها دونا تكلف.

التطبيع ا�شطالحاً: هو امل�شاركة يف اأي م�رشوع اأو مبادرة اأو ن�شاط، حملي اأو دويل،   •
و/اأو  فل�شطينيني  بني  مبا�رش،  غري  اأم  مبا�رش  ب�شكل  �شواء  للجميع  خ�شي�شاً  م�شّمم 

عرب، واإ�رشائيليني اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف �رشاحة اإىل مقاومة اأو ف�شح 

واأهم  الفل�شطيني.  ال�شعب  على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل  الحتالل 

ر�شالة  حت�شينه،”  و�شبل  العلمي  البحث  دعم  يف  غزة  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  “دور  اإعبيان،  هالة   
10

ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2012.

 Elena Platonova, “Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective:  
11

A Literature Survey,” Afro Eurasian Studies journal, MUSIAD Association, Turkey, vol. 2, 
issue 1–2, 2013, pp. 272–297.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
12

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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اأ�شكال التطبيع هي تلك الن�شاطات التي تهدف اإىل التعاون العلمي، اأو الفني، اأو املهني، 

املنتديات  النف�شية. وي�شتثنى من ذلك  اإزالة احلواجز  اإىل  اأو  ال�شبابي،  اأو  الن�شوي،  اأو 

اأو  املهرجانات  اأو  كاملوؤمترات  العربي،  الوطن  خارج  تعقد  التي  الدولية  واملحافل 

املعار�ش التي ي�شرتك فيها اإ�رشائيليون اإىل جانب م�شاركني دوليني، ول تهدف اإىل جمع 

الفل�شطينيني اأو العرب بالإ�رشائيليني، بالإ�شافة اإىل املناظرات العامة. كما ت�شتثنى من 

ذلك حالت الطوارئ الق�شوى املتعلقة باحلفاظ على احلياة الب�رشية، كانت�شار وباء، 

اأو حدوث كارثة طبيعية، اأو بيئية ت�شتوجب التعاون الفل�شطيني – الإ�رشائيلي.

1. دور اجلامعات الفل�صطينية:

وتقوم  والفكر،  للعلم  ومنارات  ال�شابة،  لالأجيال  املحا�شن  اأرقى  من  اجلامعات  تعدُّ 

وامل�شدر  الجتماعي،  للتقدم  الأ�شا�شي  املحرك  فهي  جمتمعاتها،  حياة  يف  حيوي  بدور 

اجلوهري لبناء كيان املجتمع الفكري واملعريف، لهذا اأ�شبحت الآمال معلقة على اجلامعات 

العلم  ثورة  فيه  اأ�شبحت  ع�رش  يف  املختلفة،  العامل  ل�شعوب  اأف�شل  م�شتقبل  حتقيق  يف 

13
واملعرفة اأكرث اأهمية من الرثوات الطبيعية، واملوارد املادية.

مناخ  من  توفره  مبا  احلايل  الوقت  يف  اجلامعة  وظائف  اأبرز  من  املجتمع  خدمة  اإن 

تنظيمي يتيح ممار�شة الديوقراطية، ويف امل�شاركة الفعالة يف الراأي والعمل، كما تنمي 

لدى املتعلمني القدرة على امل�شاركة والإ�شهام يف بناء املجتمع وحّل م�شكالته، كما تنّمي 

لديهم الرغبة اجلادة يف البحث عن املعرفة، وحتّدي الواقع، وا�شتمرار امل�شتقبل يف اإطار 

14
منهج علمي دقيق، يراعي الظروف الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية للمجتمع.

ترى الباحثة يف �شوء ما �شبق اأن اجلامعات تعدُّ اأحد العنا�رش الأ�شا�شية املهمة يف دعم 

املجتمع، وزيادة القدرة على اتخاذ قرارات �رشورية توؤثر على املجتمع باأكمله؛ كونها 

متتلك طاقات علمية للدرا�شات والتخطيط، وتوفر بنية حتتية معرفية لتطوير املجتمع. 

�شليمان املزين وحامد القدرة، “دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر   
13

طلبتها و�شبل تعزيزه،” جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية، عمادة 

الدرا�شات العليا والبحث العلمي، جامعة القد�ش املفتوحة، فل�شطني، رام اهلل، العدد 18، 2016، �ش 211–226.

اإ�شالم هللو، “دور اجلامعات الفل�شطينية يف خدمة املجتمع يف �شوء م�شوؤوليتها الجتماعية من وجهة نظر   
14

عمادة  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  الأق�شى،”  جامعة   - حالة  درا�شة  التدري�شية:  الهيئة  اأع�شاء 

الدرا�شات العليا، كلية التجارة، غزة، 2013.
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اأ. اأهداف اجلامعات الفل�صطينية: 

15
هدفت اجلامعات يف الأرا�شي الفل�شطينية اإىل ما يلي:

توفري فر�ش التعليم للتقليل من هجرة خريجي املرحلة الثانوية، مما يوؤدي بدوره اإىل   •
ال�شمود والبقاء على الأر�ش.

ا�شتقطاب الكفايات الفل�شطينية املنت�رشة يف اخلارج للعمل يف اجلامعات، والإ�شهام يف   •
تقدمها.

من  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  وتنمية  واع،  مثقف  فل�شطيني  جمتمع  اإيجاد  يف  الإ�شهام   •
خالل تعميق فهم التجربة الفل�شطينية املعا�رشة املطروحة عليه.

يف �شوء ما �شبق ت�شتنتج الباحثة اأن الرتقاء بالأداء اجلامعي ي�شهم يف رفد املجتمع 

والأبحاث  الدرا�شات  اإجناز  واأن  املعرفة،  حقول  مبختلف  املتخ�ش�شة  العلمية  بامللكات 

التي تهتم باملجتمع ت�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.

ب. مهام اجلامعات الفل�صطينية: 

16
تتلخ�ش مهام اجلامعات الفل�شطينية فيما يلي:

املفكرين  اآراء  منه  تنطلق  الذي  واملنب  واملعرفة،  الفكر  من  جديد  لكل  اإ�شعاع  مراكز   •
الأحرار والعلماء والفال�شفة ورواد الإ�شالح والتطور.

تتحمل اجلامعات العبء الأكب يف حيوية الفكر، اأي تطوير راأ�ش املال الفكري واحلفاظ   •
على ثقافة الأمة وجتديدها.

التعامل  يكون  وم�شتقبلية،  حا�رشة  حتديات  من  املجتمع  يواجه  مبا  اجلامعة  ربط   •
الإيجابي معها مدخالً اإىل التقدم والنمو يف �شائر املجالت.

العاملية  والجتاهات  املجتمعية  امل�شوؤولية  �شوء  يف  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  دور  “تطور  باكري،  عايدة   
15

احلديثة،” من موؤمتر امل�شوؤولية املجتمعية للجامعات الفل�شطينية، جامعة القد�ش املفتوحة، نابل�ش، 2011.

�شناء الزركو�ش، “درجة توافر الأخالقيات اجلامعية من وجهة نظر تدري�شي كلية الرتبية الأ�شا�شية،” ر�شالة   
16

ماج�شتري، جامعة ديايل، العراق، 2016.
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التفاعل مع املجتمع املحيط بها يهدف اإىل اإحداث تغريات، كمية ونوعية، يف كيانه، فال   •
ونواق�شه،  املجتمع  م�شاكل  حت�ش�ش  من  تتمكن  مل  اإذا  اجلامعة  من  جمتمعية  فائدة 

ن�شاطها  يف  وفعالة  موؤثرة  اجلامعة  تكون  وحتى  عالجها،  يف  امل�شاعدة  بتقدمي  وتقوم 

املوّجه خلدمة املجتمع. 

التاأثري  قيمياً، وتلبية حاجاته وتطلعاته، مما يجعل دورها يف  املجتمع وتوجيهه  بناء   •
على املجتمع حمورياً وعلى جانب كبري من الأهمية، وهذا يوؤكد الدور الثقايف الفكري 

للجامعة يف املجتمع، مما يجعلها متثل �شلطة معنوية ل مثيل لها.

ت�شيف الباحثة اأن العالقة بني اجلامعات واملجتمع حتدث تغريات يف بنيتها ووظائفها 

بها،  املحيط  املجتمع  يف  حتدث  التي  التغريات  مع  تتنا�شب  تغريات  وبحوثها  وبراجمها 

العلمية،  اأف�شل امل�شتويات  اإىل  والتحام اجلامعات يف املجتمع يطّور املجتمع وينه�ش به 

والقت�شادية، وال�شحية، والجتماعية والثقافية. 

2. امل�صوؤولية الجتماعية: 

�شيا�شة ذات اإطار اأخالقي لأداء جمتمع اجلامعة من طلبة، وطاقم تدري�ش، واإداريني، 

وموظفني؛ م�شوؤولياتهم جتاه الآثار التعليمية، واملعرفية، والبيئية التي تنتجها اجلامعة، 

17
يف حوار تفاعلي مع املجتمع لتعزيز تنمية اإن�شانية م�شتدامة.

ومما �شبق ترى الباحثة اأن امل�شوؤولية الجتماعية تت�شمن عدة جوانب واأبعاد، تعّد 

مبثابة خ�شائ�ش و�شفات لل�شخ�ش امل�شوؤول اجتماعياً؛ فهي ت�شمل فهم الفرد واهتمامه 

بذلك  وهو  حلها،  يف  الفّعال  واإ�شهامه  م�شاركته  ثم  ومن  جمتمعه،  وم�شكالت  بق�شايا 

يوؤدي واجبه ال�شخ�شي والجتماعي نحو جمتمعه.

اأ. امل�صوؤولية املجتمعية يف اجلامعات الفل�صطينية:

مبا اأن اجلامعات تعدُّ مراكز اإ�شعاع ح�شاري، فاإنه يقع على عاتقها م�شوؤولية كبى 

من حيث اإعداد بيئة جامعية، تكون مب�شتوى التحديات �شواًء من حيث �شقل �شخ�شية 

حتمل  قيم  تعزز  منهجية،  ل  ن�شاطات  خالل  من  اأم  الالزمة  والعلوم  باملهارات  الطالب 

 Tony C. Chambers, “The Special Role of Higher Education in Society: As a Public Good for the  
17

 Public Good,” in Adrianna Kezar, Anthony C. Chambers and John C. Burkhardt )eds.(, Higher
 Education for the Public Good: Emerging Voices from a National Movement )San Francisco:
Jossey-Bass, 2005(.
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موؤ�ش�شات  اإدارة  اأمانة  القريب  امل�شتقبل  يف  اإليهم  �شيعهد  الذين  طلبتها  لدى  امل�شوؤولية 

18
الدولة والقطاع اخلا�ش؛ وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املختلفة.

يوؤدي التعليم اجلامعي دوراً بارزاً يف تخريج كوادر ب�رشية متلك املعرفة والقدرة على 

العمل يف املجالت والتخ�ش�شات املختلفة كافة؛ حيث توّظف اجلامعات طاقاتها واإمكاناتها 

وخدمة  العلمي،  والبحث  الب�رشية،  القوى  واإعداد  بالتعليم،  اخلا�شة  اأهدافها  لتحقيق 

املجتمع، فلكل جامعة ر�شالتها التي ترتكز على فل�شفة املجتمع من ناحية، ويف الوقت نف�شه 

19
فهي اأداة ل�شنع قياداته الفنية، واملهنية، وال�شيا�شية، والفكرية من ناحية اأخرى.

ب. اأهمية تنمية امل�صوؤولية الجتماعية:

20
تكمن اأهمية امل�شوؤولية الجتماعية فيما يلي:

اإن تنمية امل�شوؤولية الجتماعية �رشورة اإن�شانية، وفري�شة وطنية، ومتطلب اأ�شا�شي   •
من متطلبات اإعداد املواطن ال�شالح.

تنمية امل�شوؤولية الجتماعية لدى الأفراد هي اللبنة الأوىل لبناء جمتمع واٍع قادٍر على   •
م�شايرة التقدم والتغري الهائل يف كافة جوانب احلياة.

وتنمية  ال�شلوكية،  والنحرافات  الجتماعية  الأمرا�ش  من  الجتماعي  الواقع  تنقية   •
املواطنة ال�شاحلة. 

اأن تنمية امل�شوؤولية الجتماعية تعدُّ حاجة اجتماعية  يف �شوء ما �شبق ترى الباحثة 

اإىل  باأ�رشه مبوؤ�ش�شاته واأجهزته يف حاجة  وحاجة فردية؛ حاجة اجتماعية لأن املجتمع 

لدى  يكون  عندما  اإل  الهمم  تنه�ش  ول  احلياة،  تن�شط  ل  اإذ  اجتماعياً؛  امل�شوؤول  الفرد 

حاجه  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  كما  الجتماعية،  امل�شوؤولية  من  في�ش  املجتمع  اأع�شاء 

فردية، فما من فرد تتفتح �شخ�شيته وتت�شامى اإل وهو مرتبط باملجتمع ارتباطاً عاطفياً، 

فواز املومني، “امل�شوؤولية الجتماعية وعالقتها ببع�ش املتغريات البيئية،” جملة احتاد اجلامعات العربية   
18

 ،2 العدد   ،15 املجلد  دم�شق،  العربية،  اجلامعات  يف  الرتبية  لكليات  العلمية  اجلمعية  النف�س،  وعلم  للرتبية 

2017، �ش 111-81.

يو�شف عواد، “دور امل�شوؤولية املجتمعية يف تدعيم ممار�شات ال�شلم الأهلي لل�شباب اجلامعي،” جملة جيل   
19

حقوق الإن�صان، مركز جيل للبحث العلمي، لبنان، العدد 4، 2014، �ش37-1.

يا�رش عودة، “امل�شاركة ال�شيا�شية )الجتاه واملمار�شة( وعالقتها بامل�شوؤولية الجتماعية وتاأثري الأقران لدى   
20

طلبة جامعة القد�ش املفتوحة،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2014.
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مع  وتوحده  وانتمائه،  ارتباطه،  ب�شحة  اإل  وتكامله  النف�شية  �شحته  للفرد  تتوفر  ولن 

جمتمعه ووطنه.

ج. التحديات التي اأدت اإىل ظهور امل�صوؤولية الجتماعية:

وقد اأ�شارت العديد من الدرا�شات اإىل اأن بروز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية وتناميها 

21
جاء نتيجة العديد من التحديات التي من بينها:

العوملة: وتعدُّ من اأهم القوى الدافعة لتبني املوؤ�ش�شات ملفهوم امل�شوؤولية الجتماعية،   •
امل�شوؤولية  �شعار  ترفع  اجلن�شيات  متعددة  ال�رشكات  من  العديد  اأ�شحت  حيث 

الجتماعية.

تزايد ال�صغوط احلكومية وال�صعبية: من خالل الت�رشيعات التي تنادي ب�رشورة   •
حماية امل�شتهلك والعاملني والبيئة.

الكوارث والف�صائح الأخالقية: حيث تعر�شت الكثري من املوؤ�ش�شات العاملية لق�شايا   •
نتيجة  خ�شائر  اأو  لل�شحايا،  كتعوي�شات  طائلة  اأموالً  تتكبد  جعلها  مما  اأخالقية، 

املنتجات املعيبة.

التطورات التكنولوجية املت�صارعة: والتي �شاحبتها حتديات عديدة اأمام املوؤ�ش�شات   •
فر�شت عليها �رشورة اللتزام بتطوير املنتجات، وتطوير مهارات العاملني، و�رشورة 

الهتمام بالتغريات يف اأذواق امل�شتهلكني، وتنمية مهارات متخذي القرار خ�شو�شاً يف 

ظّل التحول من القت�شاد ال�شناعي اإىل اقت�شاد املعرفة.

3. الثوابت الوطنية:

احلقوق الدينية والتاريخية امل�رشوعة لل�شعب الفل�شطيني يف اأر�ش فل�شطني التي ل 

تقبل التبديل اأو التغيري والتي تعدُّ جزءاً من ثوابت الأمة الإ�شالمية كونها جزءاً ل يتجزاأ 

من العقيدة الإ�شالمية فيما يخ�ّش الأر�ش املباركة لبيت املقد�ش واأكناف بيت املقد�ش، فال 

22
ت�شقط بالتقادم، ول يلك اأحداً كان اأن يتنازل عنها اأو عن اأي جزء منها.

فل�شطني،  القا�شمي،  اأكاديية  جامعة،  جملة  العربية،”  للجامعات  املجتمعية  “امل�شوؤولية  العيا�شي،  زرزار   
21

املجلد 19، العدد 2، 2017، �ش 52-27.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
22

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.
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 اأ. الثوابت الوطنية وفقاً للميثاق الوطني الفل�صطيني غري املعدل ال�صادر يف

          �صنة 1968: 

حتوز  والتي  ال�شاملة  الثوابت  على  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الأول  امليثاق  ن�ّش 

الثوابت  هذه  وتن�ّش  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  الطيف  اأطراف  كافة  من  فل�شطينياً  اإجماعاً 

على اعتبار اأر�ش فل�شطني كاملة اأر�ش فل�شطينية، ولل�شعب الفل�شطيني احلق ال�رشعي 

واأن  حتريرها،  بعد  واختياره  اإرادته  مبح�ش  فيها  م�شريه  ويقرر  فل�شطني،  وطنه  يف 

دولة  عا�شمة  كاملة  القد�ش  واعتبار  امل�شلح،  الكفاح  هو  التحرير  لهذا  الوحيد  الطريق 

23
فل�شطني القادمة، بالإ�شافة حلق العودة الكامل لكل الالجئني.

ن�ّش امليثاق الوطني الفل�شطيني على اأن فل�شطني وطن ال�شعب العربي الفل�شطيني، 

وجزء ل يتجزاأ من الوطن العربي، وال�شعب الفل�شطيني جزء من اأمته العربية، وال�شعب 

اأن يتم  اإقامة الدولة، ويقرر م�شريه بعد  العربي الفل�شطيني �شاحب احلق ال�رشعي يف 

الوطنية  احلقوق  اأن  يعني  ما  واختياره،  اإدارته  ومبح�ش  م�شيئته  وفق  وطنه  حترير 

امل�رشوع  اأ�شا�ش  هو  الكامل  التحرير  واأن  التاريخية،  فل�شطني  كل  يف  ثابتة  الفل�شطينية 

24
الوطني الفل�شطيني.

ب. اخلطوط العري�صة للثوابت الفل�صطينية: 

على  تقوم  اأ�شيلة  وطنية  حقوق  على  بناء  تتكون  ما  ل�شعب  الوطنية  الثوابت  اإن 

 
25

اخلطوط العري�شة التالية:

فل�شطني جغرافيا وتاريخ عربية اإ�شالمية.  •

حّق الالجئني يف العودة.  •

املقاومة حّق م�رشوع ل�شرتداد احلقوق امل�شلوبة.  •

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
23

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
24

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

عاطف اأبو هربيد، “ثوابت الق�شية الفل�شطينية روؤية �رشعية،” جمعية القد�ش للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية،   
25

موؤمتر جمعية القد�ش للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية “ثوابت الق�شية الفل�شطينية الواقع والتحديات”، غزة، 

 .2006
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ج. حمددات الثوابت الفل�صطينية: 

 
26

تتحدد الثوابت الفل�شطينية يف �شوء املطالب التالية:

ق�صية القد�س: ترجع اأهمية مدينة القد�ش اجلغرافية اإىل مركزية موقع املدينة بالن�شبة   •
لفل�شطني، والعامل اخلارجي، وهذا يوؤكد اأهميتها الدينية والع�شكرية، وترجع الأهمية 

الذي  النفتاح  وميزة  املدينة،  حماية  يكفل  الذي  النغالق  ميزة  مليزَتني؛  جمعها  اإىل 

الدينية  اأهميتها  يوؤكد  ما  املجاورة، وهذا  باملناطق والأقطار  الت�شال  اإمكانية  ينحها 

والع�شكرية، فقد اختري موقع القد�ش مبا يجمع من �شفات النغالق ليكون نقطة بداية 

الديانات الثالثة. 

الثوابت  من  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيني  الأ�رشى  ق�شية  تعد  الأ�رشى:  ق�صية   •
ملا قدمه  الفل�شطينيني قادة، وف�شائل نظراً  التي يجمع عليها كل  الفل�شطينية  الوطنية 

الأ�رشى من ت�شحيات من اأجل الكل الفل�شطيني.

جرحاً  واأعمقها  الب�رشية  تاريخ  يف  املاآ�شي  اأفجع  من  تعد  الالجئني:  عودة  ق�صية   •
الالجئني  ق�شية  وتعد  الإن�شان،  حلقوق  انتهاكاً  واأو�شحها  الإن�شاين،  ال�شمري  يف 

اأ�شفرت عن جلوء مئات الآلف  اأكب عمليات التهجري الق�رشي التي  الفل�شطينيني من 

من الفل�شطينيني اإىل مناطق جماورة بحثاً عن الأمن وهروباً من املجازر الب�شعة التي 

ونتيجة  وممتلكاتهم،  بيوتهم  وراءهم  تاركني  الإ�رشائيلي،  الحتالل  قوات  ارتكبتها 

م�شكلة  هي  ومعقدة  كبرية  م�شكلة  اإىل  العودة  حلم  حتّول  ما  �رشعان  عديدة  عوامل 

الالجئني. 

ق�صية احلدود: تتميز حدود فل�شطني باأنها حدود متنوعة ت�شمل اأغلب �شور احلدود   •
لبنان،  كحدود  املياه  تق�شيم  خطوط  مع  ت�شري  فحدود  العامل،  يف  املعروفة  ال�شيا�شية 

وحدود ت�شري مع الظواهر الطبيعية كحدود م�رش، وبع�شها ي�شري يف و�شط الأنهار، 

وعلى �شفافها، والأودية اجلافة، والبع�ش الآخر ي�شري على �شفاف البحريات، وجزء 

منها ي�شري و�شط البحر امليت، وحدود ت�شري ب�شكل هند�شي فلكي منتظم. 

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
26

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  الوطني،  ال�شتقالل  �شكلت فكرة  الدولة:  ق�صية   •
الزمان  من  قرن  طوال  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الفكر  يف  الزاوية  حجر  ال�شيادة،  كاملة 

الن�شال  مراحل  يف  واملتغرية  املتعددة  بقياداته  الفل�شطيني  ال�شعب  يبخل  ومل  تقريباً، 

الوطني كلها عن تقدمي الت�شحيات اجل�شام، من اأجل حتقيق هذه الغاية الوطنية، على 

على  ي�شمو  الذي  الهدف  حتقيق  عن  لثنيه  وعراقيل  �شعوبات  من  واجهه  مما  الرغم 

والقانوين  والوطني،  والتاريخي،  الطبيعي،  للحق  جت�شيداً  بو�شفه  كلها،  الأهداف 

لل�شعب الفل�شطيني يف تقرير امل�شري. 

4. التطبيع:

اأ. م�صتويات التطبيع وفقاً للتعريف ال�صامل:

و�شع عبد الوهاب امل�شريي م�شتويات التطبيع وفقاً للتعريف ال�شامل اإىل ما يلي:

التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي: وهو يعني اإعادة �شياغة العالقة بني بلدين بحيث   •
اأ�شا�شي  ت�شبح عالقات طبيعية، وهو م�شتوى ي�رش عليه الكيان ال�شهيوين ك�رشط 

لتحقيق “ال�شالم” يف ال�رشق الأو�شط.

التطبيع املعريف: هو املتعلق باملفاهيم املعرفية لدى �شناع القرار وال�شعوب العربية   •
البع�ش  الأمر. فهناك  املعريف يف هذا  النفالت  ال�شهيوين، فهناك حالة من  الكيان  عن 

�شائع  املحتلة  فل�شطني  م�شطلح  يعد  ومل  فل�شطني،  باأنها  غزة  قطاع  على  يطلق  من 

الكيان  اأو  ال�شهيوين،  الكيان  من  بدلً  اإ�رشائيل”  “دولة  ا�شم  يطلق  كما  ال�شتخدام. 

الغا�شب، اأو املحتل مثالً. اإىل جانب �شيا�شة التجهيل التي يعاين منها ال�شارع العربي 

27
للق�شية الفل�شطينية والكيان ال�شهيوين.

واملراكز  الأكاديية،  الزيارات  هو  به  واملق�شود  واملهني:  والفني  العلمي  التطبيع   •
البحثية امل�شرتكة بني دول عربية والكيان ال�شهيوين، متنوعة املجالت العلمية والفنية 

واملهنية.

ترفيهية،  لأماكن  وزيارات  رحالت  على  ي�شتمل  وما  وال�صبابي:  الن�صوي  التطبيع   •
�شواء لفئة الن�شاء اأم ال�شباب.

عبد الوهاب امل�شريي واآخرون، ما هو التطبيع )1( – )2(، موقع ويكيبيديا الإخوان امل�شلمني، 2017/8/23.  
27
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ب. التطبيع وفقاً ملنظور العالقات الدولية:

من خالل نظرة واقعية منطقية �شحيحة ملفهوم التطبيع، نالحظ اأن املفاهيم املتعلقة 

اإىل حّد كبري، وهناك العديد من التعريفات اخلا�شة  “العالقات الدولية”  بالتطبيع تعني 

تعرف  ما  اأو  الواقعية  الليبالية  املدر�شة  تعريف  هو  اأدقها  اأن  اإل  الدولية،  بالعالقات 

بع�ش  مدخل  هو  املفهوم  وهذا  الإن�شاين،  الأمن  نظرية  �شاحبة  الإجنليزية  باملدر�شة 

لتحديد  ال�شهيوين  املنطلق  اأي�شاً  نف�شه  وهو  ال�شهيوين،  الكيان  مع  للتعامل  الأنظمة 

التطبيع.

العالقات  يف  الإن�شاين  الأمن  لنظرية  م�شتويات  خم�ش  بوزان  باري  العامل  حدد  فقد 

الدولية وهي:

الُبعد الع�صكري: ويخ�ّش امل�شتويني املتفاعلني للهجوم امل�شلح والقدرات الدفاعية.  •

احلكومات  ونظم  للدول،  التنظيمي  ال�شتقرار  ويعني  ال�صيا�صي:  الُبعد   •
والأيديولوجيات التي ت�شتمد منها �رشعيتها.

الُبعد القت�صادي: ويخ�ّش املوارد املالية، والأ�شواق ال�رشورية للحفاظ ب�شكل دائم   •
على م�شتويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.

اإنتاج اأناط خ�شو�شيتها يف  اإعادة  الُبعد الجتماعي: ويخ�ّش قدرة املجتمعات على   •
اللغة، والثقافة، والهوية الوطنية والدينية، والعادات، والتقاليد يف اإطار �رشوط مقبولة 

لتطورها.

كعامل  الكوين  اأو  املحلي،  احليوي  املحيط  على  باملحافظة  ويتعلق  البيئي:  الُبعد   •
اأ�شا�شي تتوقف عليه كل الأن�شطة الإن�شانية.
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5. التحديات املعا�رشة: 
28

من �شمن املحاور التي تناولتها هذه الدرا�شة كتحديات معا�رشة ما يلي:

اأ. تقلي�صات الأونروا:

الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  على  الهجمة  ت�شاعد  اأن  �شّك  ل 

 The United Nations Relief and Works )الفل�شطينيني يف ال�رشق الأدنى )الأونروا

ترافق مع  قد   Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(

احلديث عما ي�شمى “�شفقة القرن”، ولكن احلقيقة اأن ت�شفية الأونروا يجيء باعتبارها 

م�رشوع  فالت�شفية  الفل�شطينيني،  الالجئني  ق�شية  عن  الدولية  للم�شوؤولية  جت�شيداً 

�شيا�شي متجدد تعمل عليه “اإ�رشائيل” والوليات املتحدة منذ زمن لي�ش بق�شري، تدرك 

اأ�شبه  اأمر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  من  بقرار  الأونروا  اإلغاء  اأن  املتحدة  الوليات 

كثّفت  لذلك  الراهنة.  واملعطيات  الظروف  يف  متاح  غري  الأقل  على  اأو  عموماً،  مب�شتحيل 

لها،  اإىل وكالة �شكلية ل حول ول قوة  لتحويلها  الأونروا ك�شبيل  من جهودها لإف�شال 

املتحدة  لالأمم  التابعة  التوفيق  جلنة  جعل  جتربة  فاإن  �شّك  وبال  فاعلة،  غري  وبالتايل 

 ،United Nations Conciliation Commission for Palestine واخلا�شة بفل�شطني

 194 القرار  تطبيق  عب  الالجئني  ق�شية  وبحل  ال�شاملة  الدولية  احلماية  بتوفري  املكلفة 

منذ  الفعل  عن  كلياً  غائبة  ولكنها  ا�شمياً  موجودة  فاعلة  غري  �شكلية  هيئة   ،1948 ل�شنة 

وعليه،  و“اإ�رشائيل”.  املتحدة  للوليات  ومتاح  ناجح  نوذج  هي  اخلم�شينيات،  مطلع 

نف�شه  الوقت  يف  العربية  الدول  ودعوة  لالأونروا  الأمريكي  التمويل  وقف  فهم  يكن  ل 

اإىل متويل الأونروا اإل باعتبارها م�شيدة يراد بها التن�شل من امل�شوؤولية الدولية حيال 

ق�شية الالجئني وحقوقهم عب حتويلها اإىل ق�شية عربية وفل�شطينية. اإن اأزمة الأونروا 

ومت�شعبة،  منظمة  ا�شرتاتيجية  �شيا�شية  هجمة  نتاج  اإنا  مالية،  اأو  اإدارية  اأزمة  لي�شت 

لتحقيق  الإجراءات  من  جملة  وحلفاوؤهما  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  الوليات  فيها  توظّف 

هدف اإف�شال الأونروا وحتويلها اإىل وكالة �شكلية لت�شفية ق�شية الالجئني الفل�شطينيني 

وت�شمل:  الأ�شلية،  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل  العودة  يف  حقهم  وخ�شو�شاً  وحقوقهم 

ق�شي اإبراهيم، “املعوقات التي تواجه خدمات الرعاية الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني و�شبل معاجلتها من   
28

منظور اخلدمة الجتماعية الدولية،” املجلة الأردنية للعلوم الجتماعية، اجلامعة الأردنية، عمادة البحث 

العلمي، الأردن، العدد 2، 2015، �ش 306-283.
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تقلي�ش الدعم للموازنة العامة لالأونروا، وفر�ش �رشوط على اأوجه �رشف الإ�شهامات 

املقدمة، وال�شغط على الأونروا لتقلي�ش اخلدمات كماً ونوعاً لنقل م�شوؤوليات الأونروا 

اإىل الدول امل�شت�شيفة لالجئني، وحتميل الدول العربية وخ�شو�شاً اخلليجية م�شوؤولية 

من  مبهمات  للقيام  حملية  وجلان  واأهلية  دولية  موؤ�ش�شات  وت�شجيع  الأونروا،  متويل 

الأونروا خ�شم لالجئني، واأنها وكالة ل تتمتع  اأن  الأونروا، وترويج فكرة  اخت�شا�ش 

29
بالكفاءة الالزمة.

ب. “�صفقة القرن”:

احلديث  مّت  عندما   ،2006 �شنة  تردد  بل  جديداً،  لي�ش  القرن”  “�شفقة  م�شطلح  اإن 

عن عر�ش رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي اآنذاك اإيهود اأوملرت Ehud Olmert، اأو ما ُعرف 

النتخابات  تنتظر  اتفاقات  اأنها  من  حينها  ت�رشب  وما  عبا�ش”؛   - “اأوملرت  بتفاهمات 

الإ�رشائيلية ونتائجها، وهي النتخابات التي مل تاأت مبا ي�شتهي اأوملرت. ويف 2017/9/20، 

البيئة  وتوفر  املتحدة،  الوليات  يف  ترامب  اإدارة  وجود  مع  امل�شطلح  طرح  اإعادة  متت 

30
الإقليمية والدولية الداعمة لل�شعي يف ا�شتكمال املخططات.

31
اإن اأبرز معامل هذه ال�شفقة تتلخ�ش يف:

1. حكم ذاتي للفل�شطينيني حتت ال�شيادة الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

الأدنى  احلد  )وفق  الدولتني  م�رشوع  اإ�شقاط  وبالتايل  دولة(،  �شكلياً  ُي�شمى  اأن  )يكن 

�شيادة؛  ذات  دولة  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة  حتّول  اأمام  الطريق  واإغالق  الفل�شطيني(، 

�شلوك”  “ُح�شن  على  بناًء  الذاتي  احلكم  تطوير  اإمكانية  هي  “جزرة”  عن  الإعالن  مع 

الفل�شطينيني.

املعايري  ل�شالح  وح�شمها  ال�شلمية،  الت�شوية  من  النهائي  احلل  ق�شايا  اإخراج   .2

الإ�رشائيلية، واأبرزها: 

مواجهة الهجمة على الأنروا، موقع املركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني – بديل، بيت حلم،   
29

فل�شطني، 2018.

اإبراهيم حمامي، “�شفقة القرن: احللم القدمي اجلديد،” لندن، اآب/ اأغ�شط�ش 2018.  
30

التقدير ال�شرتاتيجي )110(: الآفاق امل�شتقبلية لـ“�شفقة القرن” الأمريكية، موقع مركز الزيتونة للدرا�شات   
31

وال�شت�شارات، 2019/2/11.
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ال�شيادة  حتت  الأق�شى،  امل�شجد  حتوي  التي  القدية  البلدة  ذلك  يف  مبا  القد�ش،  بقاء   •
وان�شحاب  دي�ش،  اأبو  مركزها  للفل�شطينيني  جديدة”  “قد�ش  وا�شطناع  الإ�رشائيلية، 

اإ�رشائيلي من بع�ش اأحياء القد�ش.

ل لعودة الالجئني الفل�شطينيني، ويتم حّل ق�شيتهم من خالل التوطني والتعوي�ش.  •

بقاء امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية )نحو 190 م�شتوطنة( و�رشعنة البوؤر   •
ال�شتيطانية القائمة )نحو 100(.

الأر�ش،  على  الكانتون(  الذاتي/  )احلكم  املقرتحة  الفل�شطينية”  لـ“الدولة  �شيادة  ل   •
ول �شيطرة له على احلدود، ول على جماله اجلوي، ول على املياه، ولن يكون هناك 

1967، و�شتبقى ال�شيادة  ان�شحاب اإ�رشائيلي اإىل حدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 

من   %12 )نحو  العازل  العن�رشي  اجلدار  وراء  وما  امل�شتوطنات  على  الإ�رشائيلية 

ال�شفة(؛ مع طروحات باأن تبقى ال�شيادة على كافة مناطق ج يف ال�شفة اأي 60% من 

م�شاحتها الكلية.

لن يكون للفل�شطينيني جي�ش ع�شكري، واإنا قوة �رشطة حتافظ على الأمن الداخلي.  •

اليهودي”، وبـ“الكيان  لـ“ال�شعب  بـ“اإ�رشائيل” دولة قومية  اأجمع  العامل  3. اعرتاف 

الفل�شطيني” دولة قومية لل�شعب الفل�شطيني.

عملية  �شورة  يف  ال�شفقة  تقدمي  وحماولة  القت�شادي”،  “ال�شالم  على  الرتكيز   .4

تنموية اقت�شادية للفل�شطينيني وللمنطقة.

5. التطبيع قبل الت�شوية: من خالل اإيجاد موافقات من الدول العربية الرئي�شية املعنية 

يتم  بحيث  ال�شفقة،  على  والأردن،  وال�شعودية  م�رش  خ�شو�شاً  الفل�شطيني،  بال�شاأن 

فر�ش  باجتاه  اأيديهم،  من  العربية  القوة  ورقة  ونزع  وعزلهم،  الفل�شطينيني  حما�رشة 

الت�شوية عليهم.

6. حرف بو�شلة ال�رشاع: من خالل ال�شعي لإن�شاء حتالف اإقليمي عربي - اإ�رشائيلي 

�شدّ اإيران من جهة؛ وي�شتهدف من جهة اأخرى تيارات “الإ�شالم ال�شيا�شي”، وحركات 

التغيري وقواها والثورة يف املنطقة، ومبا ي�شمن ا�شتقرار الأنظمة ال�شيا�شية املتوافقة مع 

ال�شيا�شة الأمريكية يف املنطقة.
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الدرا�صات ال�صابقة: 

اأولً: الدرا�صات العربية: 

)جامعة  ال�شعودية  اجلامعات  طلبة  لدى  املواطنة  “تنمية  قا�شم،  احلربي،   .1
،36 املجلد   ،2017 القاهرة،  الأزهر،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  نوذجاً(،”   جازان 

32
العدد 176:

بدور  يتعلق  فيما  جازان  جامعة  طلبة  نظر  وجهات  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

مبتغريات  نظرهم  وجهة  تاأثر  مدى  وبيان  لديهم،  املواطنة  تنمية  يف  الطالبية  الأن�شطة 

الثقايف  الن�شاط  اإ�شهام  على  جازان  جامعة  طلبة  موافقة  النتائج  وك�شفت  الدرا�شة، 

والجتماعي يف تنمية املواطنة لديهم.

ظل  يف  الطالب  لدى  ومتثلها  املواطنة  قيم  تنمية  يف  اجلامعة  “دور  حمدي،  علي،   .2
جملة  و�شوهاج،”  اأ�شيوط  جامعتي  طلبة  من  لعيّنة  ميدانية  درا�شة  العوملة:  حتديات 

 ،1 العدد   ،14 املجلد  املتحدة،  العربية  الإمارات  ال�شارقة،  جامعة  ال�صارقة،  جامعة 

33
:2017

اإىل التعرف على دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة، والتعرف على  هدفت الدرا�شة 

واأبعاد  مفهوم  يف  العوملة  حتديات  باأثر  ووعيهم  طالبها،  لدى  القيم  هذه  متثّل  درجة 

املواطنة، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اجلامعة ت�شهم بدرجة كبرية يف تنمية قيَم املواطنة، 

واأن درجة متثل طلبة جامعة اأ�شيوط و�شوهاج لقيَم املواطنة كانت مرتفعة.

3. فار�ش، علي، والطاهر، طعبلي حممد، “العالقة بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة 
وامل�شوؤولية الجتماعية لدى طلبة اجلامعة: درا�شة ميدانية،” جملة الباحث يف العلوم 

 ،31 العدد   ،9 املجلد  الإن�صانية والجتماعية، جامعة قا�شدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

34
:2017

قا�شم احلربي، “تنمية املواطنة لدى طلبة اجلامعات ال�شعودية )جامعة جازان نوذجاً(.”  
32

حمدي علي، “دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة ومتثلها لدى الطالب يف ظّل حتديات العوملة: درا�شة ميدانية   
33

العربية  الإمارات  ال�شارقة،  جامعة  ال�صارقة،  جامعة  جملة  و�شوهاج،”  اأ�شيوط  جامعتي  طلبة  من  لعيّنة 

املتحدة، املجلد 14، العدد 1، 2017، �ش 60–94.

علي فار�ش وطعبلي حممد الطاهر، “العالقة بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة وامل�شوؤولية الجتماعية لدى   
34

طلبة اجلامعة: درا�شة ميدانية،” جملة الباحث يف العلوم الإن�صانية والجتماعية، جامعة قا�شدي مرباح 

ورقلة، اجلزائر، املجلد 9، العدد 31، 2017، �ش 369–384.



300

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

املواطنة  مفهوم  نحو  الجتاهات  بني  العالقة  طبيعة  فح�ش  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 

عالقة  هناك  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  اجلامعة،  طلبة  لدى  الجتماعية  وامل�شوؤولية 

ارتباطية بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة وامل�شوؤولية الجتماعية لدى طلبة اجلامعة.

4. الثبيتي، حممد، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك،” 

 ،3 العدد   ،11 املجلد  ال�شعودية،  طيبة،  جامعة  الرتبوية،  للعلوم  طيبة  جامعة  جملة 

 
35

:2016

هدفت الدرا�شة اإىل معرفة دور اإدارة جامعة تبوك يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة، 

وكذلك حتديد ما اإذا كانت هناك فروق يف قيم املواطنة تعزى ملتغريات امل�شتوى الدرا�شي، 

واجلن�ش، والتخ�ش�ش، وتو�شلت الدرا�شة اإىل جملة من النتائج اأهمها ارتفاع امل�شتوى 

قيم  اأعلى  يثل  للوطن  الولء  اأن  وات�شح  تبوك،  بجامعة  الطلبة  لدى  للمواطنة  العام 

املواطنة، يليه اللتزام مبعايري املجتمع، ثم ال�شعور بامل�شوؤولية الأخالقية جتاه املجتمع. 

ثانياً: الدرا�صات املحلية:

1. احلايف، حممد، “دور النخبة ال�شيا�شية يف تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة اجلامعات 

ال�شتقالل،  جامعة  لالأبحاث،  ال�صتقالل  جامعة  جملة  غزة،”  قطاع  يف  الفل�شطينية 

36
عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا، 2017:

الهوية  تعزيز  يف  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخبة  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

متر  التي  احلرجة  الفرتة  هذه  يف  خ�شو�شاً  الفل�شطينية،  اجلامعات  طلبة  لدي  الوطنية 

بها الق�شية الفل�شطينية، واأظهرت النتائج اأن هناك دوراً اإيجابياً كبرياً للنخبة ال�شيا�شية 

ال�شيا�شية  النخب  واأن  الفل�شطينية،  اجلامعات  طلبة  لدى  الجتماعي  الوعي  تعزيز  يف 

)الولء  والت�شحية  الوطن  حب  قيم  تعزيز  يف  جداً  كبري  بدور  اأ�شهمت  الفل�شطينية 

)القد�ش  الوطنية  بالثوابت  خ�شو�شاً  الوطنية  بالق�شايا  الوعي  عززت  كما  والنتماء(، 

والالجئني(. 

حممد الثبيتي، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك.”   
35

حممد احلايف، واأدهم طبيل، “دور النخبة ال�شيا�شية يف تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة اجلامعات الفل�شطينية   
36

والدرا�شات  العلمي  البحث  عمادة  ال�شتقالل،  جامعة  لالأبحاث،  ال�صتقالل  جامعة  جملة  غزة،”  قطاع  يف 

العليا، اأريحا، 2017.
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الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  املفتوحة يف تعزيز  القد�ش  “دور جامعة  �شليم،  2. هبة، 
واأثره على التنمية ال�شيا�شية من وجهة نظر الطلبة،” جملة جامعة ال�صتقالل لالأبحاث، 

37
اأريحا، املجلد 2، عدد خا�ش، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية 

اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الطلبة،  نظر  وجهة  من  ال�شيا�شية  التنمية  يف  واأثره  الفل�شطينية 

نتائج اأهمها اأن درجة دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الفل�شطينية واأثرها يف 

التنمية ال�شيا�شية كانت مرتفعة. 

الثوابت الوطنية لدى طلبة  “دور ال�شحافة املدر�شية يف تر�شيخ  3. �شمور، �شادي، 
املرحلة الثانوية يف مدار�ش حمافظات غزة “درا�شة ميدانية حتليلة”،” ر�شالة ماج�شتري، 

38
اجلامعة الإ�شالمية، كلية ال�شحافة والعلوم الإن�شانية، غزة، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على دور ال�شحافة املدر�شية يف تر�شيخ الثوابت الوطنية 

لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ش حمافظات غزة، واإلقاء ال�شوء على الواقع الفعلي 

اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  غزة،  حمافظات  يف  الثانوية  املرحلة  يف  املدر�شية  لل�شحافة 

الوطنية  الثوابت  اأكرث  من  القد�ش  ق�شية  واأن  الأوىل،  املرتبة  يف  جاءت  الوطنية  الثوابت 

الفل�شطينية التي مّت تداولها يف �شحف احلائط املدر�شية. 

4. ع�شاف، حممود، والعاجز، فوؤاد، “درجة ممار�شة اأع�شاء هيئة التدري�ش باجلامعات 
املجلة  تعزيزها،”  و�شبل  باملواطنة  املرتبطة  القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  الفل�شطينية 

اجلمعية  والتدريب،  لال�شت�شارات  الدولية  املجموعة  املتخ�ص�صة،  الرتبوية  الدولية 

39
الأردنية لعلم النف�ش، الأردن، املجلد 6، العدد 9، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على تقديرات عيّنة من طلبة جامعتي الأزهر والإ�شالمية 

باملواطنة،  املرتبطة  القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  فيها  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ملمار�شة 

هبة �شليم، “دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية الفل�شطينية واأثره على التنمية ال�شيا�شية من   
37

وجهة نظر الطلبة،” جملة جامعة ال�صتقالل لالأبحاث، املجلد 2، عدد خا�ش، 2017.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
38

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.

حممود ع�شاف وفوؤاد العاجز، “درجة ممار�شة اأع�شاء هيئة التدري�ش باجلامعات الفل�شطينية ل�شرتاتيجيات   
39

تدري�ش القيم املرتبطة باملواطنة و�شبل تعزيزها،” املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة، املجموعة الدولية 

لال�شت�شارات والتدريب، اجلمعية الأردنية لعلم النف�ش، الأردن، املجلد 6، العدد 9، 2017، �ش77–94.
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القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ممار�شة  اأن  اإىل  النتائج  وتو�شلت 

املرتبطة باملواطنة من وجهة الطلبة كانت كبرية. 

الوطنية الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  عالء،  بدوان،   .5 

وال�شيا�شة  الإدارة  اأكاديية  الأق�شى،  جامعة  ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991(

40
للدرا�شات العليا، غزة، 2016:

هدفت الدرا�شة اإىل ت�شليط ال�شوء على دور الديبلوما�شية الفل�شطينية يف احلفاظ على 

الثوابت الفل�شطينية، اإ�شافة اإىل التعرف على املعيقات التي واجهت العمل الديبلوما�شي 

الفل�شطينية دوراً مهماً يف  للديبلوما�شية  اأن  النتائج  الفل�شطيني يف هذا املجال، واأظهرت 

الفل�شطيني يف �شتى بلدان  ال�شعب  الوطنية، وحقوق  الفل�شطينية وثوابها  الق�شية  ن�رش 

العامل.

ثالثاً: الدرا�صات الأجنبية: 

1. دهان، جري�شي، و�شينول، اإي�شيل، “امل�شوؤولية الجتماعية لل�رشكات يف موؤ�ش�شات 

 
41

التعليم العايل: جامعة ا�شطنبول بيلجي نوذجاً”:

Dahan, Gresi and Senol، Isil, ”Corporate Social Responsibility in 

Higher Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case“, American 
International Journal of Contemporary Research, Center for Promoting 

Ideas )CPI(, USA, vol. 2, no. 3, 2012.

امل�شوؤولية  ممار�شة  يف  اإ�شطنبول  بيلجي  جامعة  دور  حتليل  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

امل�شوؤولية  جمال  يف  اإ�شطنبول  بيلجي  جامعة  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الجتماعية، 

الجتماعية هي جتربة ناجحة، حيث يوجد يف اجلامعة 14 مركزاً يقدم خدمات للمجتمع 

والباحثني مثل مركز الدرا�شات البيئية والطاقة، ومركز البحوث الفكرية امللكية، ومركز 

الجتماعية  امل�شوؤولية  وممار�شات  اإجراءات  ا�شتيعاب  كذلك  املدين،  املجتمع  درا�شات 

للجامعة مهم جداً لكت�شاب �شمعة طيبة وميزة تناف�شية قوية. 

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
40

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

 Gresi Dahan and Isil Senol, “Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions:  
41

 Istanbul Bilgi University Case,” American International Journal of Contemporary Research,
Center for Promoting Ideas )CPI(, USA, vol. 2, no. 3, 2012.
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القيم  ال�رشقية:  اأوروبا  يف  القادة  من  جديد  جيل  “نحو  ميالين،  همفرايز،   .2
42

والجتاهات من اأجل مواطنة فاعلة”:

Humphreys, Melanie J., ”A New Generation of Leaders for Eastern 

Europe: Values and Attitudes for Active Citizenship,“ Christian Higher 
Education journal, Routledge, vol. 10, no. 3–4, 2011.

طلبة  لدى  املواطنة  تنمي  التي  والجتاهات  القيم  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

جامعة ليتوانيا الدولية، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن طلبة اجلامعة لديهم قيم واجتاهات 

تقود اإىل مواطنة فعالة، واأن الطلبة الذين لديهم قيم النتماء والتكافل هم الأكرث م�شاركة 

يف اإيجاد تغيريات اإيجابية جتاه الآخرين، واأن برنامج تنمية القيادة ي�شهم يف وعي الطلبة 

باملعتقدات والقيم والجتاهات التي حتّفزهم على القيام باأفعال تعزز قيمة الوعي بالذات 

كقيمة من قيم املواطنة.

3. هو، يل-ت�شينغ، “ا�شتك�شاف ت�شورات الطلبة للمواطنة يف امل�شارات الأكاديية يف 
43

�شنغافورة”:

Ho, Li-Ching et. al., ”Civic Disparities: Exploring Students’ 
Perceptions of Citizenship within Singapore’s Academic Tracks,“ Theory 
& Research in Social Education journal, National Council for the Social 
Studies )NCSS(, Columbia, vol. 39, no. 2, spring 2011.

الطلبة يف �شنغافورة دورهم  التي يفهم بها  الكيفية  التعرف على  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

باعتبارهم مواطنني، من م�شارات تعليمية خمتلفة، حول مفهوم الديوقراطية واملواطنة، 

واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن جميع الطلبة و�شفوا املواطنة من حيث م�شوؤولياتهم اخلا�شة 

نحو الدولة مثل طاعة القوانني، وامل�شاركة يف الت�شويت، واأن املواطن ال�شالح هو الذي 

يحافظ على �شنغافورة نظيفة، ويطيع القوانني يف بلده، واأظهروا م�شتوى عالياً من الثقة 

من  للمواطنني،  الجتماعي  الرفاه  تاأمني  يف  املركزي  ودورها  وموؤ�ش�شاتها،  باحلكومة 

خالل توفري ال�شكن، والعمل، والتعليم، وال�شحة.

 Melanie J. Humphreys, “A New Generation of Leaders for Eastern Europe: Values and Attitudes  
42

 for Active Citizenship,” Christian Higher Education journal, Routledge, vol. 10, no. 3–4, 2011,
pp. 215–236.
 Li-Ching Ho et. al., “Civic Disparities: Exploring Students’ Perceptions of Citizenship within  

43

 Singapore’s Academic Tracks,” Theory & Research in Social Education journal, National
Council for the Social Studies )NCSS(, Columbia, vol. 39, no. 2, spring 2011, pp. 203–237.
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التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة: 

اأوجه الت�شابه بني الدرا�شات ال�شابقة والدرا�شة احلالية:

من حيث العينة: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف العيّنة مع درا�شة كل من ع�شاف   .1
والعاجز 2017، ودهان و�شينول 2012.

من حيث املنهج: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف املنهج مع درا�شة كل من ع�شاف   .2
،2017 وعلي   ،2017 واحلربي   ،2012 و�شينول  ودهان   ،2017  والعاجز 

واحلايف  ،2016 والثبيتي   ،2017 وبدوان   ،2017 و�شمور   ،2017  وفار�ش 

و�شليم 2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

من حيث الأدوات: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف الأدوات مع درا�شة كل من ع�شاف   .3
والعاجز 2017، ودهان و�شينول 2012، واحلربي 2017، وعلي 2017، وفار�ش 

2017، و�شليم  2016، واحلايف  2017، والثبيتي  2017، وبدوان  2017، و�شمور 
2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

اأوجه الختالف بني الدرا�شات ال�شابقة والدرا�شة احلالية:

اختلفت الدرا�شة احلالية يف الهدف مع درا�شة كل من ع�شاف  من حيث الهدف:   .1
،2017 وعلي  واحلربي2017،   ،2012 و�شينول  ودهان   ،2017  والعاجز 

وفار�ش 2017، و�شمور 2017، وبدوان 2017، والثبيتي 2016، واحلايف 2017، 

و�شليم 2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

من كل  درا�شة  مع  العيّنة  يف  احلالية  الدرا�شة  واختلفت  العينة:  حيث  من   .2 
 ،2017 وبدوان   ،2017 و�شمور   ،2017 وفار�ش   ،2017 وعلي   ،2017 احلربي 

،2017 و�شليم   ،2011 هو  ويل-ت�شينغ   ،2017 واحلايف   ،2016  والثبيتي 

وهمفرايز 2011. 

اإجراءات الدرا�صة:

امل�شوؤولية  الفل�شطينية يف تر�شيخ  التعرف على دور اجلامعات  الدرا�شة  هدفت هذه 

هذا  ويف  التطبيع،  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية 

البيانات  جمع  يف  الباحثة  اتبعتها  التي  والإجراءات  الطريقة  اإىل  التعرف  �شيتم  الف�شل 

وتعزيز  الجتماعية،  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  للوقوف 

الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع.
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1. منهج الدرا�صة:

لقد ا�شتخدمت الباحثة املنهج الو�شفي التحليلي، وهو املنهج الذي يقوم على و�شف 

كما  الو�شف،  اأثناء  يف  التحيّز  عدم  ذلك  ويتطلب  عنها،  معلومات  وجمع  معيّنة  ظاهرة 

يتطلب درا�شة احلالة، وامل�شح ال�شامل اأو م�شح العينة. 

2. جمتمع الدرا�صة:

يتكون جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ش؛ وهو جمموعة العنا�رش والأفراد 

الذين ين�شّب عليهم الهتمام يف درا�شة معيّنة، اأو جمموعة امل�شاهدات التي يتم جمعها 

عن تلك العنا�رش. 

3. عّينة الدرا�صة:

املفتوحة،  القد�ش  )جامعة  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  من   160 الدرا�شة  عيّنة  بلغت 

الدرا�شة  اأفراد  باختيار  الباحثة  قامت  حيث  بغزة،  فل�شطني(  وجامعة  غزة،  وجامعة 

بطريقة ع�شوائية من جمتمع الدرا�شة، ومّت توزيع اأداة الدار�شة واملتمثلة بال�شتبانة على 

اأفراد عيّنة الدرا�شة. 

واجلداول التالية تبنّي خ�شائ�ش و�شمات عيّنة الدرا�شة كما يلي:

التخ�ص�س:   •

جدول رقم 1: خ�صائ�س عينة الدرا�صة و�صماتها

الن�صبة املئوية )%(التكرارالتخ�ص�س

3018.8حا�صوب

2817.5حما�صبة

3220اإدارة

4628.8تعليم اأ�صا�صي

127.5اإعالم

127.5اإجنليزي

160100املجموع
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يتبني من اجلدول رقم 1 اأن ن�شبة الذين تخ�ش�شهم حا�شوب كانت 18.8% من عيّنة 

الدرا�شة، يف حني كانت ن�شبة الذين تخ�ش�شهم حما�شبة كانت 17.5% من عيّنة الدرا�شة، 

وكانت 20% من العيّنة تخ�ش�شهم اإدارة، وكانت 28.8% من العيّنة تخ�ش�شهم تعليم 

العيّنة  من   %7.5 وكانت  اإعالم،  تخ�ش�شهم  العيّنة  من   %7.5 كانت  حني  يف  اأ�شا�شي، 

تخ�ش�شهم اإجنليزي.

امل�صتوى الدرا�صي:  •

جدول رقم 2: امل�صتوى الدرا�صي لعينة الدرا�صة

الن�صبة املئوية )%(التكرارامل�صتوى الدرا�صي

2616.3الأول

5333.1الثاين

4226.3الثالث

3924.4الرابع

160100املجموع

يتبني من اجلدول رقم 2 اأن ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الأول كانت 16.3% من 

عيّنة  من   %33.1 كانت  الثاين  امل�شتوى  يدر�شون  الذين  ن�شبة  حني  يف  الدرا�شة،  عيّنة 

الدرا�شة، وكانت ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الثالث 26.3% من عيّنة الدرا�شة، بينما 

كانت ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الرابع %24.4.

اجلامعة:  •

جدول رقم 3: ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات

الن�صبة املئوية )%(التكراراجلامعة

6741.9جامعة القد�س املفتوحة

3119.4جامعة غزة

6238.8جامعة فل�صطني

160100املجموع
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3 اأن ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة القد�ش املفتوحة  يتبني من اجلدول رقم 

غزة  جامعة  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ن�شبة  حني  يف  الدرا�شة،  عيّنة  من   %41.9 كانت 

كانت 19.4% من عيّنة الدرا�شة، وكانت ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة فل�شطني 

38.8% من عيّنة الدرا�شة. 

4. اأداة الدرا�صة: 

قامت الباحثة ببناء ا�شتبانة حول التعرف على دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ 

التطبيع؛  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية  امل�شوؤولية 

وذلك لتطبيقها على عيّنة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة القد�ش املفتوحة، 

وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني.

وقد تكونت هذه ال�شتبانة من 33 فقرة موزعة على حمورين، وهي:

عدد الفقراتاملحاور

16تنمية امل�صوؤولية املجتمعية

17الثوابت الفل�صطينية

33املجموع

وقد راعت الباحثة يف �شياغة عبارات ال�شتبانة الأمور التالية: الو�شوح، والخت�شار، 

وتناول العبارات بجانب واحد من جوانب املو�شوع، وجتنب �شياغة العبارات بطريقة 

نفي النفي.

وقد ق�شمت الباحثة مدى ال�شتجابة يف ال�شتبانة اإىل خم�شة خيارات، وهي:

ً قليل جداًقليلمتو�صطكثريكثري جدا

درجة واحدةدرجتانثالث درجاتاأربع درجاتخم�ش درجات

54321

اأ. �صدق حمتوى ال�صتبانة:

يبحث هذا النوع من ال�شدق يف التحقق من اأن املقيا�ش اأو ال�شتبانة، التي قامت الباحثة 

من  جمموعة  على  ال�شتبانة  بعر�ش  وذلك  لقيا�شها  �شممت  ما  فعالً  تقي�ش  بت�شميمها 



308

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

اخلباء يف املحور الذي تنتمي اإليه هذه الأداة وهو ما يعرف ب�شدق املحكمني، كما يكن 

الدرجة  الأبعاد مع  اأو  للفقرات  البينية  الرتباطات  املحتوى بح�شاب  التحقق من �شدق 

الكلية لال�شتبانة، لذلك قامت الباحثة بتعديل فقرات ال�شتبانة وذلك للتاأكد من �شدقها 

كالتايل:

�صدق املحكمني:

�شورتها  يف  ال�شتبانة  عر�ش  ثم  ال�شتبانة،  فقرات  �شياغة  من  الباحثة  انتهاء  بعد 

من  جامعيني  اأ�شاتذة  خ�شو�شاً  الرتبوي  امليدان  يف  املخت�شني  املحكمني  على  الأولية 

فقرات  �شالحية  حول  باآرائهم  والإدلء  لتحكيمها  الرتبية،  جمال  يف  املتخ�ش�شني 

ال�شتبانة اأو تعديل بع�ش فقرات ونقل فقرات مكان اأخرى اأو حذف فقرات، و�شياغتها 

عليها،  التعديالت  بع�ش  اإجراء  وبعد  ال�شتبانة،  و�شالحية  اأي�شاً،  لغوية  ناحية  من 

هذه  حمتوى  �شدق  اإىل  يطمئنوا  الباحثة  جعل  مما  والو�شوح،  بالدقة  فقراتها  لتت�شف 

ال�شتبانة، و�شالحية تطبيقها على عيّنة الدرا�شة. 

�صدق الت�صاق الداخلي: 

عيّنه  على  ال�شتبانة  بتطبيق  لال�شتبانة  الداخلي  الت�شاق  �شدق  من  التحقق  جرى 

فقرات  من  فقرة  كل  درجات  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  ح�شاب  ومّت  ا�شتطالعية 

احلزمة  برنامج  با�شتخدام  وذلك  اإليه  تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة  ال�شتبانة، 

 Statistical Package for Social اأ�ش(  اأ�ش  بي  )اأ�ش  الجتماعية  للعلوم  الإح�شائية 

.Sciences )SPSS(

املجتمعية(  امل�شوؤولية  )تنمية  الأول  املحور  لفقرات  الداخلي  الت�شاق  معامالت   .1

والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبني باجلدول رقم 4.



309

دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ امل�س�ؤولية االجتماعية

جدول رقم 4: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية 

املجتمعية( مع الدرجة الكلية للمحور

الفقرةم
معامل 

الرتباط
م�صتوى الدللة

1
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة اخل�صوع لدورات 

تدريبية لتنمية قدرة الطلبة على امل�صاركة املجتمعية.
دالة عند 0.5500.01

2
ي�صتخدم ع�صو هيئة التدري�س اأ�صاليب ت�صجيعية لتحفيز 

الطلبة على امل�صاركة الفعالة يف املجتمع.
دالة عند 0.4410.01

دالة عند 0.4540.01ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة باملنا�صبات الوطنية.3

4
ينمى ع�صو هيئة التدري�س مبداأ امل�صاركة يف حّل امل�صكالت 

املجتمعية.
دالة عند 0.3880.01

5
يحث ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على ممار�صة احلياة 

ال�صيا�صية داخل اجلامعة.
دالة عند 0.4770.01

6
ير�صد ع�صو هيئة التدري�س الطلبة لالأن�صطة التي تنا�صب 

قدراتهم.
دالة عند 0.7110.01

7
ينظم ع�صو هيئة التدري�س دروات تدريبية لتنمية مهارات 

الطلبة اخلريجني.
دالة عند 0.5170.01

8
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف الن�صاطات 

اجلامعية.
دالة عند 0.5330.01

9
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف احلديث عن م�صاكل 

املجتمع.
دالة عند 0.5920.01

10
ي�صاعد ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف تنظيم فاعليات �صّد 

التطبيع.
دالة عند 0.5930.01

11
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته للم�صاركة يف النتخابات 

الرئا�صية والت�رشيعية والبلديات.
دالة عند 0.4780.01

12
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على القيام بالن�صاطات 

املجتمعية واملتعلقة بالق�صايا الوطنية كالتطبيع.
دالة عند 0.5880.01

13
ي�صاهم ع�صو هيئة التدري�س يف ن�رش املعلومات املتعلقة 

بال�صخ�صيات الوطنية الفل�صطينية لدى الطلبة.
دالة عند 0.7040.01

14
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى الطلبة خطورة تطبيق 

�صفقة القرن.
دالة عند 0.6090.01

15
يوؤكد ع�صو هيئة التدري�س على اأحقية ال�صعب الفل�صطيني 

با�صرتداد اأرا�صيه وفق حدود 1948.
دالة عند 0.4460.01

دالة عند 0.3540.01ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف اإحياء ذكرى النكبة.16



310

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

يبني اجلدول ال�شابق معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الأول )تنمية 

امل�شوؤولية املجتمعية(، والدرجة الكلية لفقراته، دالة عند م�شتوى دللة 0.01، ومعامالت 

اأكب من قيمة املح�شوبة  0.354-0.711، وكذلك قيمة ر  املدى   الرتباط حم�شورة بني 

ر اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية 159 والتي ت�شاوي 0.3988، وبذلك 

تعدُّ فقرات املحور الأول )تنمية امل�شوؤولية املجتمعية(، �شادقة وتقي�ش ما و�شعت لقيا�شه.

والدرجة  الفل�شطينية(  )الثوابت  الثاين  املحور  لفقرات  الداخلي  الت�شاق  معامالت   .2

الكلية لفقراته كما هو مبني باجلدول رقم 5.

 جدول رقم 5: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

مع الدرجة الكلية للمحور )الثوابت الفل�صطينية(

الفقرةم
 معامل

الرتباط
م�صتوى الدللة

1
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم الوحدة 

الوطنية الفل�صطينية.
دالة عند 0.7170.01

2
ين�رش ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته ثقافة التفاهم واإنهاء 

النق�صام.
دالة عند 0.6660.05

3
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النتماء للوطن الواحد 

والهوية وامل�صري امل�صرتك.
دالة عند 0.6050.01

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النخراط يف العمل 

ال�صيا�صي داخل اجلامعة.
دالة عند 0.6230.01

5
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم وثقافة حّق 

العودة لالجئني.
دالة عند 0.6030.01

6
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املعلومات الكافية 

عن دور وكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني يف دعم 

الق�صية الفل�صطينية.

دالة عند 0.6160.01

7
ير�ّصخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته قيم الولء والنتماء 

للهوية الوطنية.
دالة عند 0.6830.01

دالة عند 0.7680.01يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الوعي يف حترير القد�س.8

دالة عند 0.6440.01يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته حّق الالجئني يف العودة.9

10
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س مع طلبته احلق يف اإقامة دولة 

فل�صطينية.
دالة عند 0.7320.01
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الفقرةم
 معامل

الرتباط
م�صتوى الدللة

11
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املقاومة كحق م�رشوع 

ل�صرتداد احلقوق امل�صلوبة.
دالة عند 0.7890.01

12
يدعم ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الإميان بالق�صية 

الفل�صطينية كالتطبيع.
دالة عند 0.5220.01

13
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته على امل�صاركة يف م�صريات 

لالعرتا�س على تقلي�صات وكالة الغوث الأونروا يف خدماتها.
دالة عند 0.3860.01

14
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته امل�صاركة يف فعاليات 

اإنهاء النق�صام وحتقيق امل�صاحلة.
دالة عند 0.6390.01

دالة عند 0.4410.01يهتم ع�صو هيئة التدري�س بتوعية طلبته بق�صية الأ�رشى.15

16
يعمل ع�صو هيئة التدري�س با�صتمرار على تعزيز قيم ال�صمود 

واملقاومة عند طلبته.
دالة عند 0.5930.01

17
ينظم ع�صو هيئة التدري�س لقاءات خمتلفة للحديث عن خطورة 

التطبيع.
دالة عند 0.5720.01

يبني اجلدول ال�شابق معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثاين )الثوابت 

الفل�شطينية(، والدرجة الكلية لفقراته، دالة عند م�شتوى دللة 0.01 و0.05، ومعامالت 

الرتباط حم�شورة بني املدى 0.386-0.789، وكذلك قيمة ر املح�شوبة اأكب من قيمة ر 

0.3388، وبذلك  159 والتي ت�شاوي  0.01 ودرجة حرية  اجلدولية عند م�شتوى دللة 

تعدُّ فقرات املحور الثاين )الثوابت الفل�شطينية( �شادقة وتقي�ش ما و�شعت لقيا�شه.

ب. ثبات ال�صتبانة: 

اأجرت الباحثة خطوات للتاأكد من ثبات ال�شتبانة وذلك بعد تطبيقها على اأفراد العيّنة 

ال�شتطالعية بطريقتني، وهما: التجزئة الن�شفية ومعامل األفا كرونباخ. 

طريقة التجزئة الن�صفية: 

التجزئة  بطريقة  ال�شتبانة  ثبات  حل�شاب  ال�شتطالعية  العيّنة  درجات  ا�شتخدام  مّت 

ال�شتبانة وكذلك  الأول لكل حمور من حماور  الن�شف  احت�شبت درجة  الن�شفية حيث 

ثم  الن�شفني،  بني  الرتباط  معامل  بح�شاب  وذلك  الدرجات،  من  الثاين  الن�شف  درجة 

جرى تعديل طول املحور با�شتخدام معادلة �شبريمان براون للت�شحيح ح�شب املعادلة 

التالية:
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معامل الثبات:

مّت ح�شاب ثبات ال�شتبيان با�شتخدام قانون التجزئة الن�شفية وذلك باإيجاد معامل 

الرتباط لبري�شون بني جمموع الفقرات زوجية الرتبة وجمموع الفقرات فردية الرتبة، 

واجلدول رقم 6 يو�شح ذلك: 

جدول رقم 6: يو�صح معامالت الرتباط بني ن�صفي كل حمور من حماور ال�صتبانة قبل 

التعديل وحماور الرتباط بعد التعديل

املحور
 عدد

الفقرات

 معامل الرتباط

قبل التعديل

 معامل الرتباط

بعد التعديل

160.7470.855املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

170.9000.947املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

330.9140.955املجموع

اأن ال�شتبانة  الثبات متو�شط، وهذا يدل على  اأن معامل  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 

تتمتع بدرجة جيدة من الثبات، لذلك يكن للباحثة تطبيقها على عيّنة الدرا�شة.

طريقة األفا كرونباخ:

ا�شتخدمت الباحثة طريقة اأخرى من طرق ح�شاب الثبات وهي طريقة األفا كرونباخ، 

وذلك لإيجاد معامل ثبات ال�شتبانة، حيث حددت قيمة معامل األفا لكل حمور من حماور 

ال�شتبانة وكذلك لال�شتبانة ككل، واجلدول رقم 7 يو�شح ذلك: 

جدول رقم 7: يو�صح معامالت األفا كرونباخ لكل حمور من حماور ال�صتبانة

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتاملحور

160.855املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

170.947املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

330.955املجموع

اأن  0.421، وهذا يدل على  يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن معامالت الثبات اأعلى من 

عيّنة  على  تطبيقها  للباحثة  يكن  لذلك  الثبات،  من  متو�شطة  بدرجة  تتمتع  ال�شتبانة 

الدرا�شة.
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املعاجلة الإح�صائية: 

اأ�ش وهي  اأ�ش  اأ�ش بي  للتحقق من �شحة الفرو�ش قامت الباحثة با�شتخدام برنامج 

كالتايل: 

اختبار ت T. test حل�شاب دللة الفروق بني جمموعتني م�شتقلتني وغري مرتبطتني.   •

اختبار حتليل التباين الأحادي لإيجاد دللة الفروق بني متو�شطات درجات املجموعات   •
الثالثة.

املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والتكرارات والن�شب املئوية.   •

ومدى  ال�شتبانة  �شدق  من  للتاأكد  و�شبريمان  بري�شون  من  لكل  الرتباط  معامالت   •
ارتباط كل بند من بنود ال�شتبانة مبجالها، وكذلك مدى ارتباط كل جمال باملجموع 

الكلي لال�شتبانة.

ح�شاب ثبات ال�شتبانة با�شتخدام قانون التجزئة الن�شفية.  •

معادلة كرونباخ األفا لإيجاد ثبات ال�شتبانة.  •

حتليل النتائج:

يتناول هذا الق�شم عر�ش وحتليل لأهم النتائج الإح�شائية التي مّت الو�شول اإليها حول 

م�شكلة الدرا�شة والتي تهدف اإىل درا�شة دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية 

على  وبناء  التطبيع،  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية 

حتليل نتائج الدرا�شة مّت اختبار الفر�شيات ومناق�شتها، والتعليق عليها وتف�شريها مبا 

يتنا�شب مع م�شكلة الدرا�شة.

تبنت  فقد  الدرا�شة،  اأداة  اإعداد  يف  اخلما�شي  ليكرت  مقيا�ش  ا�شتخدم  قد  اإنه  حيث 

ا�شتخدام  عند  فقرة  كل  اجتاه  على  للحكم   ،8 رقم  جدول  يف  املو�شح  املعيار  الدرا�شة 

الو�شط احل�شابي  قيمة  ب�شكل رئي�شي على  بالعتماد  ليكرت اخلما�شي، وذلك  مقيا�ش 

والوزن الن�شبي لتحديد م�شتوى املوافقة على فقرات الدرا�شة وحماورها.
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جدول رقم 8: �صلّم املقيا�س امل�صتخدم يف الدرا�صة

كثري جداًكثريمتو�صطقليلقليل جداًامل�صتوى

الو�صط 

احل�صابي
اأقل من 1.97

1.80
اإىل 2.59

2.60
اإىل 3.39

3.40
اإىل 4.19

اأكرث من 4.20

الوزن الن�صبي 

)%(
اأقل من %35.9

%36
اإىل %51.9

%52
اإىل %67.9

%68
اإىل %83.9

اأكرث من %84

وهذا يعطي دللة اإح�شائية على اأن:

املتو�شطات التي تقل عن 1.79 تدل على وجود معار�شة �شديدة على الفقرة اأو فقرات   •
املحور ككل.

الفقرة على  معار�شة  وجود  على  تدل   2.59 اإىل   1.80 بني  املح�شورة  املتو�شطات   • 
اأو فقرات املحور ككل.

الفقرة على  الإجابة  حيادية  على  تدل   3.39 اإىل   2.60 بني  املح�شورة  املتو�شطات   • 
اأو فقرات املحور ككل.

فقرات  اأو  الفقرة  على  املوافقة  على  تدل   4.19 اإىل   3.40 بني  املح�شورة  املتو�شطات   •
املحور ككل.

املتو�شطات التي تزيد عن 4.20 تدل على املوافقة ال�شديدة على الفقرة اأو فقرات املحور   •
ككل.

حتليل نتائج ال�صوؤال الرئي�صي:

وتعزيز  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  “ما 
الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع؟”.

ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي الت�شاوؤلت الفرعية التالية: 

 1. ما دور اجلامعات الفل�صطينية يف تر�صيخ امل�صوؤولية الجتماعية لدى طالب
            اجلامعات يف ظّل التطبيع؟ 

املحور  فقرات  على  الدرا�شة  عيّنة  اأفراد  ا�شتجابات  م�شتوى  اأن  النتائج  اأ�شارت 

الأول )تنمية امل�شوؤولية املجتمعية( بلغ م�شتوى املوافقة بدرجة 70.7%، بينما ح�شلت 



315

دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ امل�س�ؤولية االجتماعية

الفقرة رقم 4 والتي ن�شها “ينمي ع�شو هيئة التدري�ش مبداأ امل�شاركة يف حّل امل�شكالت 

 ،%81.2 املئوية  ن�شبتها  الن�شبي وكانت  الوزن  الأول ح�شب  الرتتيب  املجتمعية.” على 

“يحث ع�شو هيئة التدري�ش الطلبة على ممار�شة  5 والتي ن�شها  وح�شلت الفقرة رقم 

وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأخري  الرتتيب  على  اجلامعة.”  داخل  ال�شيا�شية  احلياة 

ن�شبتها املئوية %60.

جدول رقم 9: الو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي للمحور الأول 

)تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

1
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة اخل�صوع لدورات 

تدريبية لتنمية قدرة الطلبة على امل�صاركة املجتمعية.
3.590.9771.80

2
ي�صتخدم ع�صو هيئة التدري�س اأ�صاليب ت�صجيعية 

لتحفيز الطلبة على امل�صاركة الفعالة يف املجتمع.
3.631.1372.60

3
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة امل�صاركة 

باملنا�صبات الوطنية.
3.410.8768.20

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س مبداأ امل�صاركة يف حّل

امل�صكالت املجتمعية.
4.060.7781.20

5
يحث ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على ممار�صة 

احلياة ال�صيا�صية داخل اجلامعة.
3.000.9960.00

6
ير�صد ع�صو هيئة التدري�س الطلبة لالأن�صطة التي 

تنا�صب قدراتهم.
3.521.0370.40

7
ينظم ع�صو هيئة التدري�س دروات تدريبية لتنمية 

مهارات الطلبة اخلريجني.
3.190.7963.80

8
 ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف الن�صاطات

اجلامعية.
3.911.0678.20

9
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف احلديث عن 

م�صاكل املجتمع.
3.751.1375.00

3.471.0969.40ي�صاعد ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف حّل م�صاكلهم.10

11
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته للم�صاركة يف 

النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية والبلديات.
3.380.9667.60

12
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على القيام 

بالن�صاطات املجتمعية واملتعلقة بالق�صايا الوطنية.
3.840.7376.80
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املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

13
ي�صاهم ع�صو هيئة التدري�س يف ن�رش املعلومات 

املتعلقة بال�صخ�صيات الوطنية الفل�صطينية لدى 

الطلبة.

3.101.2862.00

14
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى الطلبة خطورة 

تطبيق �صفقة القرن.
3.141.2962.80

15
يوؤكد ع�صو هيئة التدري�س على اأحقية ال�صعب 

الفل�صطيني با�صرتداد اأرا�صيه وفق حدود 1948.
3.750.8975.00

16
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف اإحياء ذكرى 

النكبة.
3.811.2176.20

3.530.5470.70الدرجة الكلية

طالب لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  ما   .2 
              اجلامعات يف ظّل التطبيع؟ 

اأ�شارت النتائج اأن م�شتوى ا�شتجابات اأفراد عيّنة الدرا�شة على فقرات املحور الثاين 

)الثوابت الفل�شطينية( بلغ م�شتوى املوافقة بدرجة 76.1%، بينما ح�شلت الفقرة رقم 3 

والهوية  الواحد  للوطن  النتماء  طلبته  لدى  التدري�ش  هيئة  ع�شو  “يعزز  ن�شها  والتي 

املئوية  ن�شبتها  وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأول  الرتتيب  على  امل�شرتك.”  وامل�شري 

بتوعية  التدري�ش  هيئة  ع�شو  “يهتم  ن�شها  والتي   15 رقم  الفقرة  وح�شلت   ،%86.4
ن�شبتها  وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأخري  الرتتيب  على  الأ�رشى.”  بق�شية  طلبته 

املئوية %61.2.

جدول رقم 10: الو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي

للمحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

1
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم 

الوحدة الوطنية الفل�صطينية. 
4.150.8283.00

2
ين�رش ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته ثقافة 

التفاهم واإنهاء النق�صام. 
4.210.8284.20

3
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النتماء 

للوطن الواحد والهوية وامل�صري امل�صرتك. 
4.320.8486.40
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املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النخراط يف 

العمل ال�صيا�صي داخل اجلامعة. 
3.341.1566.80

5
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم 

وثقافة حّق العودة لالجئني. 
3.881.0277.60

6

يناق�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته 

املعلومات الكافية عن دور وكالة غوث وت�صغيل 

الالجئني الفل�صطينيني )الأونروا( يف دعم الق�صية 

الفل�صطينية. 

3.441.0268.80

7
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته قيم الولء 

والنتماء للهوية الوطنية. 
4.180.8183.60

8
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الوعي يف 

حترير القد�س.
4.020.8980.40

9
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته حّق 

الالجئني يف العودة. 
4.041.0080.80

10
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س مع طلبته احلق يف 

اإقامة دولة فل�صطينية.
3.920.9878.40

11
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املقاومة 

كحق م�رشوع ل�صرتداد احلقوق امل�صلوبة. 
3.741.2974.80

12
يدعم ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الإميان 

بالق�صية الفل�صطينية. 
4.050.9981.00

13
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته على امل�صاركة يف 

م�صريات لالعرتا�س على تقلي�صات وكالة الغوث 

وت�صغيل الالجئني )الأونروا( يف خدماتها. 

3.711.1974.20

14
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته امل�صاركة يف 

فعاليات اإنهاء النق�صام وحتقيق امل�صاحلة. 
3.790.8875.80

15
يهتم ع�صو هيئة التدري�س بتوعية طلبته بق�صية 

الأ�رشى. 
3.061.2661.20

16
يعمل ع�صو هيئة التدري�س با�صتمرار على تعزيز 

قيم ال�صمود واملقاومة عند طلبته. 
3.690.8873.80

17
ينظم ع�صو هيئة التدري�س لقاءات خمتلفة للحديث 

عن دور الحتالل يف تهويد العملية التعليمية داخل 

مدينة القد�س. 

3.141.3862.80

3.800.6376.10الدرجة الكلية
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اختبار الفر�صيات:

1. هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 
تعزى  التطبيع  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف 

للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة؟

 )H0( العدمية  الفر�شية  اختبار  مّت  الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  با�شتخدام 

لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  تن�ش  التي 

اجلامعات يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى 

التي   )H1( البديلة  الفر�شية  مقابل  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى  الآتية:  للمتغريات 

اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  تن�ش 

يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات 

الآتية: امل�شتوى التعليمي، واجلامعة، وللتحقق من �شحة الفر�شية مّت ا�شتخدام اختبار 

حتليل التباين الأحادي واجلدول يو�شح ذلك:

جدول رقم 11: معامل حتليل التباين الأحادي لإيجاد فروق ذات دللة اإح�صائية يف 

تر�صيخ امل�صوؤولية الجتماعية تعزى للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة

م�صدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متو�صط

املربعات

قيمة 

)ف(

قيمة

الدللة

م�صتوى

الدللة

امل�صتوى 

التعليمي

2.72030.907بني املجموعات

2.2640.073
غري دالة

اإح�شائياً
43.3251560.278داخل املجموعات

46.045159املجموع

اجلامعة

0.89920.449بني املجموعات

1.5630.213
غري دالة

اإح�شائياً
45.1461570.288داخل املجموعات

46.045159املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  اأظهرت 

طالب  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى 

التعليمي، واجلامعة، حيث  اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: امل�شتوى 

كانت قيمة الدللة غري دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة )α=0.05( للمتغريات التالية، 

وبالتايل نقبل الفر�شية العدمية.
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2. هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 

يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات 

الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة؟

التي   )H0( العدمية  الفر�شية  اختبار  مّت  الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  با�شتخدام 

تن�ش على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 

يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: 

وجود  على  تن�ش  التي   )H1( البديلة  الفر�شية  مقابل  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى 

الثوابت  تعزيز  يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 

الوطنية لدى طالب اجلامعات الالجئني يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: امل�شتوى 

التباين  حتليل  اختبار  ا�شتخدام  مّت  الفر�شية  �شحة  من  وللتحقق  واجلامعة،  التعليمي، 

الأحادي واجلدول يو�شح ذلك:

جدول رقم 12: معامل حتليل التباين الأحادي لإيجاد فروق ذات دللة اإح�صائية يف 

تعزيز الثوابت الوطنية تعزى للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة

م�صدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متو�صط

املربعات

قيمة 

)ف(
قيمة

الدللة

م�صتوى

الدللة

امل�صتوى 

التعليمي

1.76730.589بني املجموعات

1.5200.211
غري دالة

اإح�شائياً
60.4291560.387داخل املجموعات

62.196159املجموع

اجلامعة

0.47020.235بني املجموعات

0.5970.551
غري دالة

اإح�شائياً
61.7271570.393داخل املجموعات

62.196159املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  اأظهرت 

م�شتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف 

قيمة  كانت  حيث  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى  الآتية:  للمتغريات  تعزى  التطبيع  ظّل 

وبالتايل  التالية،  للمتغريات   )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة  غري  الدللة 

نقبل الفر�شية العدمية.
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يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .1
تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للم�شتوى 

التعليمي، واجلامعة. 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات يف تعزيز   .2
التعليمي،  للم�شتوى  تعزى  التطبيع  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت 
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الجتماعية وتعزيز الثوابت الوطنية الفل�شطينية لديهم.

التطبيع  مو�شوع  حول  املعمقة  والأبحاث  الدرا�شات  من  مزيد  اإجراء  على  العمل   .2
وتاأثريه على الق�شية الفل�شطينية. 

ا�شتحداث م�شاقات تدري�شية تتناول الق�شايا املعا�رشة املتعلقة بالواقع الفل�شطيني   .3
ومن �شمنها التطبيع. 

تخ�شي�ش م�شاقات خا�شة كمتطلب جامعي تدر�ش جلميع الطلبة خ�شو�شاً بالثوابت   .4
الفل�شطينية.

اإتاحة الفر�شة اأمام الحتادات الطالبية داخل اجلامعات ملناق�شة الطالب وتوعيتهم   .5
نحو ق�شايا املجتمع.

ا�شتخدام الو�شائل الإعالمية املختلفة لإي�شال ق�شية ال�شعب الفل�شطيني اإىل العامل.  .6

الو�شائل  عب  ون�رشها  الفل�شطينية،  الق�شية  نحو  الوطنية  للتوعية  برامج  اقرتاح   .7
الإعالمية املختلفة.
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Abstract

The Role of the Palestinian Universities in Developing Social 

Responsibility and Strengthening National Fundamentals in 

University Students in Light of Normalization

The study aims to identify the role of the Palestinian universities in 

developing social responsibility and strengthening national fundamentals 

in university students in light of normalization. The sample of the study 

consisted of 160 members of the Faculty )Al-Quds Open University, 

Gaza University, University of Palestine( in Gaza, The study used the 

descriptive analytical approach, its tool was a questionnaire, and the 

results were based on statistical analysis showed the following:

1. There are no statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) 

level of the role of universities in developing social responsibility in 

university students in light of normalization, that are attributed to the 

educational level and the university. 

2. There are no statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) level 

of the role of universities in strengthening national fundamentals in 

university students in light of normalization, that are attributed to the 

educational level and the university.

Keywords:

The Palestinian universities Social responsibility National fundamentals

Normalization
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امل�صوؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�صرائيل”

 ويو�صف الأ�صقر2 ون�صمة العطار3
د. اأحمد �صهاب1

ملخ�س:

تهدف الدرا�شة لتحديد وحتليل اأحكام امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�رشائيل”، 

وتفرت�ش الدرا�شة قيام امل�شوؤولية اجلنائية لدول التطبيع مع “اإ�رشائيل”، باعتبار التطبيع 

72 عاماً، وهي  �شورة من �شور ال�شرتاك الإجرامي، يف جرية قائمة وم�شتمرة منذ 

الحتالل الع�شكري، وذلك وفقاً لأحكام نظام روما الأ�شا�شي املنظم للمحكمة اجلنائية 

الدولية. وت�شتند الدرا�شة لأحكام وقرارات ال�رشعية الدولية والأمم املتحدة والتفاقيات 

على  اأكد  والذي  املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر   194 قرار  اأهمها:  ومن  الدولية،  والإعالنات 

حّق العودة والتعوي�ش لالجئني الفل�شطينيني، وهو ما يوؤكد قيام امل�شوؤولية املدنية لدولة 

الحتالل الإ�رشائيلي ووجوب التعوي�ش للمت�رشرين من الحتالل.

والأمر ل يقت�رش على جرية الحتالل الع�شكري فح�شب، فاملتتبع لتاريخ الحتالل 

الإ�رشائيلي يجد �شجالً حافالً بالإجرام، ومن اأهم هذه اجلرائم: جرائم القتل، والتهجري، 

التي حت�شلت على  القد�ش وغريها من اجلرائم  العازل، وتهويد  وال�شتيطان، واجلدار 

اإدانة اأممية ودولية، وهذا ينفي جهالة دول التطبيع بتاريخ الحتالل الإ�رشائيلي احلافل 

باجلرائم.

امل�شاعد  العام  القانون  واأ�شتاذ  الفل�شطينيني  املحامني  نقابة  ع�شو  فل�شطيني،  �صهاب:  احلكيم  عبد  اأحمد  د.   
1

باجلامعة الإ�شالمية بغزة. حا�شل على الدكتوراه يف القانون العام والق�شاء من جامعة التكنولوجيا يف ماليزيا 

الفل�شطينية، ودّر�ش العديد  اأطروحات املاج�شتري يف اجلامعات  اأ�رشف و�شارك يف مناق�شة العديد من   .UTM
من م�شاقات القانون باجلامعات الفل�شطينية، ون�رش ع�رشات الأبحاث العلمية املحّكمة، و�شارك يف العديد من 

املوؤمترات العلمية املحلية والدولية.

يو�صف �صالح الأ�صقر: فل�شطيني مقيم يف غزة، باحث دكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل. حا�شل على درجة   
2

املاج�شتري يف القانون العام من جامعة الإ�شكندرية. حمامي وحما�رش جامعي بنظام ال�شاعات املعتمدة، ولديه 

العديد من الأبحاث والأوراق العلمية املن�شورة. عمل مع العديد من املوؤ�ش�شات احلقوقية وموؤ�ش�شات الدرا�شات 

القانونية  وال�شيا�شية.

ن�صمة ح�صني العطار: فل�شطينية، باحثة يف مرحلة املاج�شتري، تخ�ش�ش القانون العام باجلامعة الإ�شالمية.   
3

حا�شلة على مزاولة مهنة املحاماة ال�رشعية، وحمامية نظامية متمرنة، وحما�رشة جامعية. لديها العديد من 

املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  يف  عملت  واملن�شورة.  املحّكمة  الدولية  العلمية  الأبحاث 

املدين. كما �شاركت يف العديد من الدورات التدريبية.
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ول �شكّ اأن الأ�شا�ش الذي ي�شتند اإليه الفل�شطينيون يف م�شوؤولية بريطانيا املدنية عن 

ت�شهيل هجرة اليهود لفل�شطني قبل �شنة 1948 واحتالل فل�شطني، ومطالبتهم لبيطانيا 

بالعتذار والتعوي�ش، هو الأ�شا�ش ذاته الذي ت�شتند اإليه هذه الدرا�شة يف حتديد اأ�شا�ش 

ال�شرتاك  قيام  وعماده  “اإ�رشائيل”،  مع  التطبيع  لدول  واجلنائية  املدنية  امل�شوؤولية 

الإجرامي ب�شوره املتعددة.

فالتطبيع العربي مع “اإ�رشائيل” ينح ال�رشعية لدولة الحتالل، ويثل خروجاً عن 

ال�شف العربي القا�شي مبنع اإقامة اأي عالقات مع “اإ�رشائيل” بعيداً عن “مبادرة ال�شالم 

العربية”، ويحرم ال�شعب الفل�شطيني من حقوقه امل�رشوعة التي اأقرتها ال�رشعية الدولية 

واأهمها حّق تقرير امل�شري، اأ�شف اإىل اأن “اإ�رشائيل” �شتتخذ من التطبيع العربي موقفاً 

م�شانداً لها اأمام الإعالم الدويل ويف م�شار الت�شوية الفل�شطيني الإ�رشائيلي. لكل ما �شبق، 

من  الإ�رشائيلي،  العربي  التطبيع  من  مبا�رش  ب�شكل  مت�رشراً  الفل�شطيني  ال�شعب  ُيعّد 

خالل اإ�شفاء ال�رشعية على الحتالل الإ�رشائيلي وجرائمه، وهو اأ�شا�ش قيام امل�شوؤولية 

للمجرم  بالإ�شافة  بها،  التطبيع  دول  مطالبة  الفل�شطيني  لل�شعب  يحق  التي  املدنية 

الأ�شا�شي وهو الحتالل الإ�رشائيلي.

وقد اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي، وذلك لالإجابة على ت�شاوؤلت 

اإىل  التطبيع  لدول  املدنية  امل�شوؤولية  قيام  للدرا�شة:  املتوقعة  النتائج  اأهم  ومن  الدرا�شة، 

جانب الحتالل الإ�رشائيلي، باعتبار التطبيع �شورة من �شور ال�شرتاك الإجرامي، ومن 

الفل�شطيني،  لل�شعب  بالعتذار  التطبيع  دول  مطالبة  للدرا�شة:  املتوقعة  التو�شيات  اأهم 

والقانونية،  والإعالمية  الديبلوما�شية  ال�شغط  و�شائل  خالل  من  التطبيع  عن  والعدول 

دول  و�شّم  بالتعوي�ش،  التطبيع  دولة  ومطالبة  القانونية  لالآليات  اللجوء  عب  وذلك 

التطبيع كطرف يف كل الق�شايا التي تخت�شم الحتالل الإ�رشائيلي يف املحافل الدولية.

الكلمات املفتاحية:

التعوي�ش امل�شوؤولية املدنية القانون الدويل

الحتالل الإ�رشائيلي التطبيع
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مقدمة:

الأرا�شي  على  �شيطرتها  اإىل  الطرق  ب�شتى  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  �شعت 

الفل�شطينية، ويرجع ذلك اإىل اإدراكها امل�شبق باأن فل�شطني هي اأر�شهم؛ فعمل الحتالل 

ثم  وثرواتها،  مواردها  و�رشقة  وم�شادرتها،  اأر�شهم،  من  الفل�شطينيني  تهجري  على 

عكفت على بناء امل�شتوطنات لطم�ش حقّ الفل�شطينيني يف بناء دولتهم وعا�شمتها القد�ش 

ال�رشيف.

وقد اأهدرت الدول العربية املطبّعة مع الحتالل الإ�رشائيلي حّق ال�شعب الفل�شطيني 

من خالل اعرتافها بكافة اجلرائم الوح�شية املرتكبة بحق اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وتعدُّ 

كافة  يف  جُمَرّم  وال�شتيطان  للعيان،  و�شوحاً  الأكرث  اجلرية  هي  ال�شتيطان  جرية 

القوانني والأعراف واملواثيق الدولية، فقد اأعربت الدولة املطبّعة عن ا�شتعدادها لالعرتاف 

بامل�شتوطنات اأنها اأرا�ٍش اإ�رشائيلية خال�شة، �شاربة بعر�ش احلائط كل ن�شالت ال�شعب 

الفل�شطيني يف حماولته لإقامة دولته امل�شتقلة، وهو ما حاول الباحثون اإدراكه من خالل 

هذه الدرا�شة.

تتناول الدرا�شة، التي و�شمت بعنوان: “امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع مع الحتالل 

الدرا�شة  “اإ�رشائيل”، وت�شلط  التطبيع مع  لدول  املدنية  امل�شوؤولية  ال�رشائيلي”، قواعد 

التمهيدي  املبحث  يتناول  حيث  الفل�شطيني،  لل�شعب  التاريخية  احلقوق  على  ال�شوء 

التاأ�شيل التاريخي والقانوين حلقوق ال�شعب الفل�شطيني من خالل توثيق اأهم مراحل 

الن�شال الفل�شطيني �شّد الحتالل على مّر الع�شور.

ويف املبحث الأول، تناولت الدرا�شة امل�شوؤولية الدولية ب�شّقيها اجلنائي واملدين، من 

خالل اإظهار هذه امل�شوؤولية، وتعريفها، و�رشوطها. وتناولت الدرا�شة يف املبحث الثاين 

اأق�شام امل�شوؤولية الدولية، واإلقاء نظرة على م�شوؤولية الدولة اجلنائية، ثم التطرق ملفهوم 

امل�شوؤولية الدولية املدنية.

تو�ّشعت الدرا�شة يف مفهوم امل�شوؤولية املدنية الدولية وما يرتتب عليها من تعوي�ش 

من خالل درا�شة مفهومها واأركانها، والتمثيل من حالت م�شوؤولية مدنية دولية حية، 

ثم التطرق ملو�شوع م�شوؤولية دول التطبيع مع الحتالل ال�رشائيلي من خالل جرية 

الأول جرية  املطلب  تناول  اإىل مطلبني،  مّت تق�شيمه  الثالث، حيث  املبحث  ال�شتيطان يف 
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ال�شتيطان واأثرها على احلق الفل�شطيني، اأما املطلب الثاين فتناول جرية التطبيع من 

م�شوؤولية  ومدى  ال�شتيطان،  بجرية  وعالقتها  واأثرها،  وت�رشيعية،  قانونية  نواحي 

دول التطبيع عنها.

منهج الدرا�صة:

اتبعت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، من خالل و�شف القواعد القانونية املجرِّمة 

للتطبيع العربي مع دولة الحتالل الإ�رشائيلي، وحتليل القواعد القانونية، وبيان مدى 

انطباقها على قواعد امل�شوؤولية املدنية الدولية.

اأهمية الدرا�صة:

املكتبة  افتقرت  وحيث  الدرا�شة،  مو�شوع  اجلرية  اأهمية  يف  الدرا�شة  اأهمية  تكمن 

باعتباره  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  القانونية  اجلوانب  تتناول  درا�شة  اإىل  العربية 

بالرغم  باملو�شوع  امل�شتطاع  قدر  الإملام  الباحثون  حاول  وقد  للقانون،  خمالفة  جرية 

من ندرة مراجعه.

م�صكلة الدرا�صة:

تدور م�شكلة الدرا�شة حول فكرة مدى قيام امل�شوؤولية املدنية الدولية للدول املطبّعة 

مع الحتالل الإ�رشائيلي، وهل يكن اعتبار التطبيع جرية وفق الت�رشيعات القانونية 

الوطنية والدولية، وما هو الأثر املرتتب على اعتبار اأن التطبيع جرية؟

هيكلية الدرا�صة:

املبحث التمهيدي: التاأ�شيل القانوين والتاريخي للحقوق الفل�شطينية.

املبحث الأول: امل�شوؤولية الدولية عن اجلرائم الواقعة على احلقوق الفل�شطينية.

املبحث الثاين: اأنواع امل�شوؤولية الدولية.

جرية  “اإ�رشائيل”:  جرائم  عن  التطبيع  لدول  الدولية  امل�شوؤولية  الثالث:  املبحث 

ال�شتيطان نوذجاً.
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 املبحث التمهيدي: التاأ�شيل التاريخي والقانوين للحقوق

          الفل�شطينية: 

�شهدت فل�شطني العديد من الأنظمة القانونية املختلفة على مّر الع�شور؛ ويرجع ذلك 

القانوين الذي  التي مّرت عليها، ما زاد من �شعوبة حتديد الو�شع  اأنظمة احلكم  لتعدد 

اأنظمة قانونية متنوعة  اإىل ظهور  اأدى  ال�شيا�شي والقانوين، بالتايل  البناء  اأثر �شلباً على 

ومركبة، لعلة تق�شيم فل�شطني اإىل اأربعة مناطق: قطاع غزة، وال�شفة الغربية، والقد�ش، 

4
والأرا�شي املحتلة �شنة 1948.

ات�شم الن�شف الثاين من القرن الع�رشين بكفاح ال�شعب الفل�شطيني من اأجل ممار�شة 

خارجي،  تدخل  بدون  امل�شري  تقرير  يف  احلق  وخ�شو�شاً  الطبيعية،  الأ�شا�شية  حقوقه 

واحلق يف ال�شتقالل الوطني وال�شيادة الوطنية، وحّق الفل�شطينيني يف العودة اإىل ديارهم 

اللجنة  قررت   ،1988/11/15 يف  اجلزائر  يف  فل�شطني  دولة  اإعالن  فمنذ   
5
وممتلكاتهم،

التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير الفل�شطينية واملكلفة باأعمال احلكومة اللتزام باتفاقيات 

1977، وذلك من خالل تقدمي  1949، والبوتوكولني امللحقني �شنة  جنيف الأربع �شنة 

اآنفاً،  املذكورة  بالتفاقية  املنظمة  بالتزام  يق�شي  ال�شوي�رشي  للمجل�ش  ر�شمي  اإ�شعار 

 
6
وحتّمل ما يرتتب عليها من اآثار.

بالأمم  دائم  ع�شو  �شفة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اكت�شبت  حثيثة،  م�شاعٍ  وبعد 

قرارات  اإىل  ا�شتناداً  دائمٍ  “�شالمٍ”  اإىل  و�شولً  )د-29(   3237 القرار  مبوجب  املتحدة 

ال�شلة وذلك لإقامة دولة  1967، والقرارات ذات  242 ل�شنة  قرار  املتحدة حتديداً  الأمم 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  وان�شحاب   ،1967 �شنة  املحتلة  الأرا�شي  على  فل�شطينية 

منها، الأمر الذي نتج عنه توقيع اتفاقية اإعالن املبادئ “اأو�شلو” �شنة 1993 بني كٍل من 

اأريحا”   - “غزة  القاهرة  اتفاقية  اإبرام  تبعه  و“اإ�رشائيل”،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

�شنة 1994، ثم تلتها التفاقية الإ�رشائيلية الفل�شطينية حول ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

الو�شع القانوين يف فل�شطني، موقع معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، 2013.  
4

تقرير اللجنة املعنية مبمار�شة ال�شعب الفل�شطيني حلقوقه غري القابلة للت�رشف، الأمم املتحدة، اجلمعية العامة،   
5

.2002  ،A/57/35 ،35 الدورة ال�شابعة واخلم�شون، امللحق رقم

الإ�صالمية  للق�صايا  اإر�صاد  جملة  املحتلة،”  الفل�شطينية  لالأرا�شي  القانوين  “املركز  واآخرون،  اأحمد �شهاب،   
6

واملعا�رشة، الكلية اجلامعية الإ�شالمية العاملية ب�شالجنور، ماليزيا، العدد 3، الإ�شدار الأول، 2018، �ش 37.
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الفل�شطينية  ال�شلطة  قامت  التفاقيات  هذه  �شوء  ويف   ،1995 �شنة  وا�شنطن  يف  املبمة 

ك�شلطة حكم ذاتي تقوم باإدارة مهامها الإدارية والوظيفية وت�شيريها، اإىل حني ت�شوية 

ق�شايا الو�شع النهائي.

وعلى الرغم مما قامت به منظمة التحرير من جهود اإل اأنها باءت بالف�شل وو�شلت 

الت�شويف  �شيا�شة  ب�شبب  النهائي  الو�شع  ق�شايا  يف  النظر  يتم  فلم  م�شدود،  طريٍق  اإىل 

اأو�شلو على الو�شع القانوين الفل�شطيني،  التي انتهجها الحتالل، كذلك مل يوؤثر اتفاق 

بحق  اجلرائم  اأب�شع  ممار�شة  عن  الإ�رشائيلي  الحتالل  يتوقف  مل  ذلك  على  وعالوًة 

لل�شلطة  اخلا�شعة  الأرا�شي  على  ال�شالح  وبقوة  النفوذ  ب�شط  وحماولة  الفل�شطينيني، 

اإىل �شيا�شة العتقال، واقتحام املدن والقرى، كما ل يخفى على  الفل�شطينية، بالإ�شافة 

اجلميع ما مار�شته �شلطات الحتالل من فر�ش احل�شار البي والبحري واجلوي على 

قطاع غزة؛ للنيل من �شمود ال�شعب الفل�شطيني اأمام جبوت الحتالل.

 1949 ل�شنة  الأربع  جنيف  اتفاقيات  لأحكام  خمالفة  الحتالل  �شلطات  فباتت 

وقواعدها، وعلى الرغم من اأنها دولة طرف يف هذه التفاقيات، و�شّدقت عليها فاأ�شبحت 

ملزمة بحقها، ا�شتناداً ملعيار الع�شوية القا�شي باأن كل معاهدة اأو اتفاق دويل ل يكون 

هذه  لن�شو�ش  الآمرة  القانونية  الطبيعة  اإىل  اإ�شافة  اأطرافه،  بحق  اإل  وملزماً  نافذاً 

الإ�رشائيلي،  املحتل  ِقبل  من  والتطبيق  الحرتام  وواجبة  ملزمة  يجعها  ما  التفاقيات، 

فقد  الفل�شطينيني،  مع  التعامل  يف  �شيا�شتها  يف  وجلّي  وا�شح  ب�شكٍل  املخالفات  وتظهر 

�رشبت بعر�ش احلائط كافة التفاقيات الدولية املُوِقعة عليها، كونها مل جتد رادعاً على 

اأعمالها. 

ويف �شنة 2012، منحت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة فل�شطني �شفة دولة مراقب غري 

 
7
ع�شو يف الأمم املتحدة، يف خطوة تعدُّ انت�شاراً ديبلوما�شياً ومك�شباً قانونياً للفل�شطينيني،

كونها حتمل يف طياتها حقوقاً مهمة اأبرزها الإقرار بوجود فل�شطني وجغرافيتها، ما نتج 

الدولية، كما تثبت حّق  اأمام املحافل  الفل�شطينيني يف مواجهة �شلطة الحتالل  عنها حّق 

ال�شعب الفل�شطيني بحقوقه التاريخية على اأر�شه بو�شفها اأر�شاً حمتلة ولي�شت اأر�شاً 

متنازعاً عليها، ما يوِجد معادلة جديدة بحق ال�شعب الفل�شطيني بالتوّجه اإىل حمكمة العدل 

الدولية للمطالبة بتحرير الأرا�شي املحتلة، وحماكمة القادة الإ�رشائيليني ومالحقتهم.

فل�شطني دولة مراقب بالأمم املتحدة، اجلزيرة.نت، 2012/11/29.  
7
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غري  وتقاع�ٍش  مطبٍق  �شمٍت  حالة  يف  العربي  املجتمع  ظلَّ  طاملا  اأنه  فيه  �شّك  ل  ومما 

مبر على ما يرتكبه الحتالل من جمازر وجرائم بحق ال�شعب الفل�شطيني كونه جزءاً ل 

يتجزاأ من املجتمع العربي، �شيتمادى الحتالل يف ارتكاب جرائمه �شّد املدنيني، وتدني�ش 

الأماكن املقد�شة وتهويدها. 

 املبحث الأول: امل�شوؤولية الدولية عن اجلرائم الواقعة على

         احلقوق الفل�شطينية:

تعدُّ امل�شوؤولية حالة قانونية ترتتب على كل من يخالف التزام اأو يخرج عن املقت�شى 

القانوين املقرر، ويكن و�شفها على اعتبارها اأنها: م�شوؤولية دينية، اأو مدنية، اأو جنائية، 

8
اأو دولية؛ اإذا ما كان اللتزام الذي مّت انتهاكه دينياً، اأو مدنياً، اأو جنائياً، اأو دولياً.

ملّا فر�شت الدولة على نف�شها التزامات، واألقت على عاتقها م�شوؤوليًة حاَل ما اأخلّت 

باأحد الواجبات املفرو�شة عليها، فالأ�شل عليها عدم خمالفة تلك الواجبات قدر امل�شتطاع، 

واإل طالتها امل�شوؤولية الدولية، وبالتايل تعّر�ش نف�شها للمحا�شبة من ِقبل املجتمع الدويل.

وبناء على ما �شبق، �شنقوم بتق�شيم هذا املبحث اإىل مطلَبني: نعرف من خالل املطلب 

الأول امل�شوؤولية الدولية، مبيّنني �رشوطها، بينما �شنتعر�ش يف املبحث الثاين اإىل اأق�شام 

امل�شوؤولية الدولية. 

املطلب الأول: مفهوم امل�صوؤولية الدولية و�رشوطها:

الدولية،  امل�شوؤولية  مفهوم  الفقهاء  وكذلك  الدولية،  التفاقيات  من  العديد  تناولت 

التقليدي،  الفكر  اأنهم اختلفوا يف و�شع تعريف حمدد لها، فمنهم من �شار على نهج  اإل 

لهذا  درا�شتنا  خالل  من  ذلك  و�شيظهر  احلديث.  الفكر  نهج  على  �شار  الآخر  والبع�ش 

املبحث والذي �شنبني فيه: مفهوم امل�شوؤولية الدولية يف الفرع الأول، و�رشوطها يف الفرع 

الثاين.

�شالح عبد البديع �شلبي، الوجيز املي�رش يف القانون الدويل )القاهرة: دار النه�شة العربية للن�رش والتوزيع،   
8

1998(، �ش 111.
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الفرع الأول: مفهوم امل�صوؤولية الدولية:

العلة  الدولية، وتكُمن  الفقهاء على و�شع تعريف �شامل وحمدد للم�شوؤولية  اختلف 

الدويل  القانون  اأ�شخا�ش  ال�شخ�ش الوحيد من  الدولة هي  اأن  الق�شور اعتبار  خلف هذا 

الذي يرتتب عليه م�شوؤولية دولية وبالتايل يكن حما�شبته يف حال اأخل باأحد التزاماته، 

تاأُثراً بالفكر التقليدي.

فقد عرّفت اتفاقية لهاي امل�شوؤولية الدولية على اأنها: “الدولة التي تخل باأحكام هذه 

التفاقية تلتزم بالتعوي�ش اإْن كان لذلك حمل وتكون م�شوؤولًة عن كل الأفعال التي تقع 

9
من اأي فرد من اأفراد قواتها امل�شلحة”.

كذلك عرّفها الأ�شتاذ بادفان: “نظام قانوين يرتتب مبوجبه على الدولة التي ارتكبت 

 
10

عمالً يحرمه القانون الدويل، التعوي�ش عن ال�رشر الذي حلق بالدولة املعتدى عليها”،

بينما عّرفها دي في�شي: “فكرة واقعية تقوم على التزام الدولة باإ�شالح النتائج املرتتبة 

11
على عمل غري م�رشوع من�شوب اإليها”.

وبعد الطالع على التعريفات ال�شابقة، نالحظ اأن الفكر التقليدي اقت�رش يف تعريفه 

على الدولة م�شتثنياً باقي اأ�شخا�ش القانون الدويل العام ومنها املنظمات الدولية والأفراد 

التي اأ�شبحت حمالً للم�شاءلة الدولية.

�شابقيه  عن  مغاير  مبنظور  الدولية  امل�شوؤولية  مفهوم  غامن  حممد  الدكتور  بنيّ  وقد 

اأتى  اإذا ما  الدويل  القانون  اأ�شخا�ش  اأي من  ]من[ قبل  الدولية  امل�شوؤولية  “ترتتب  فقال: 

يف  ال�شائدة  القانونية  والقواعد  للمبادئ  وفقاً  املوؤاخذة  ي�شتوجب  اأمراً  ال�شخ�ش  ذلك 

12
املجتمع الدويل”.

اتفاقية لهاي الدولية والتي �شدرت �شنة 1907.  
9

للن�رش  الأهلية  )بريوت:  �شعد  املح�شن  وعبد  خليفة  اهلل  �شكر  ترجمة  العام،  الدويل  القانون  رو�شو،  �شارل   
10

والتوزيع والطباعة، 1987(، �ش 106؛ وانظر اأي�شاً: عبد اللطيف ظاهر، “امل�شوؤولية الدولية املرتتبة على منع 

ال�رشيعة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  الفل�شطينيني،”  الالجئني  عودة  الإ�رشائيلي  الحتالل 

والقانون، غزة، 2016، �ش 12.

خالد ال�شمري، القانون اجلنائي الدويل: مفهوم القانون اجلنائي الدويل وم�صادره – امل�صوؤولية اجلنائية   
11

الدولية – اجلرمية الدولية واأنواعها – نظام ت�صليم املجرمني – الق�صاء اجلنائي الدويل، ط 2 )الكويت: 

مكتبة النور اخلريية، 2005(، �ش 37.

امل�صئولية الدولية: درا�صة لأحكام القانون الدويل التي تهم الدول العربية )القاهرة:  حممد حافظ غامن،   
12

جامعة الدول العربية، معهد الدرا�شات العربية العاملية، 1962(، �ش 14.
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وو�شّح اأي�شاً املق�شود بها الدكتور حامد �شلطان: 

ال�شخ�ش  بني  جديدة  قانونية  رابطة  دويل  بالتزام  الإخالل  حالة  يف  تن�شاأ 

الذي  القانوين  به، وال�شخ�ش  الوفاء  امتنع عن  اأو  بالتزامه  اأخلَّ  الذي  القانوين 

حدث الإخالل يف مواجهته، ويرتتب على ن�شوء هذه الرابطة اجلديدة اأن يلتزم 

ال�شخ�ش القانوين الذي اأخلَّ بالتزامه اأو امتنع عن الوفاء به وال�شخ�ش القانوين 

الرابطة  بالتعوي�ش، ويرتتب على ن�شوء هذه  الإخالل يف مواجهته  الذي حدث 

اجلديدة اأن يلتزم ال�شخ�ش القانوين الذي اأخلَّ بالتزامه اأو امتنع عن الوفاء به 

باإزالة ما ترتب على اإخالله من النتائج، كما يحق لل�شخ�ش القانوين الذي حدث 

الإخالل اأو عدم الوفاء باللتزام يف مواجهته بالتعوي�ش، وهذه الرابطة القانونية 

الذي  الوحيد  الأثر  الإخالل يف مواجهته هي  باللتزام ومن حدث  اأخلَّ  بني من 

13
يرتتب يف دائرة القانون الدويل على عدم الوفاء باللتزام الدويل.

الدولية  امل�شوؤولية  تعريف  يكن  اآنفاً  املذكورة  للتعريفات  ا�شتعرا�شنا  خالل  ومن 

اأحد  عاتق  على  امللقاة  اللتزامات  باأحد  الإخالل  عن  املرتتبة  امل�شوؤولية  “هي  اأنها:  على 

ينجم عنه جب  ما  �شلبياً،  اأم  اإيجابياً  اأكان هذا الخالل  �شواء  الدويل،  القانون  اأ�شخا�ش 

الدولة املُخلة بالتزام ال�رشر، والتعوي�ش عنه”. 

الفرع الثاين: �رشوط امل�صوؤولية الدولية:

لقيام امل�شوؤولية الدولية ل بّد من توافر عدة �رشوط تتمثل يف: فعل ُيرتب عليه القانون 

الدويل م�شوؤولية وهو “الفعل ال�شار اأو غري امل�رشوع”، ون�شبة هذا الفعل اإىل �شخ�ش من 

اأ�شخا�ش القانون الدويل اأياً كان، دولة اأو منظمة اأو اأفراداً، على اأن ينتج عن هذا الفعل غري 

امل�رشوع �رشراً، م�شيباً فيه اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل. فال يت�شور قيام امل�شوؤولية 

الدولية دون توافر هذه ال�رشوط الأ�شا�شية، والتي �شنتناولها على نحو من التف�شيل كما 

�شياأتي لحقاً.

اأولً: فعل غري م�رشوع: 

ي�شرتط اأن يكون الفعل ال�شادر عن اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل خمالفاً لاللتزامات 

الدولية، واأحكام القانون الدويل، والتفاقيات والأعراف الدولية، ومنتهكاً ملبادئ القانون 

ال�شخ�شية  اإيجابي، وذلك عندما تقرتف  امل�رشوع �شورتان: فعل  العامة. وللفعل غري 

حامد �شلطان، القانون الدويل العام وقت ال�صلم، ط 4 )القاهرة: دار النه�شة العربية، 1969(، �ش 296.  
13
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املجازر،  ارتكاب  املثال  �شعيد  على  قانوناً،  ي�شوغه  مبا  يقرتن  ل  خمالً  عمالً  الدولية 

14
واملذابح كالتي ارتكبها الحتالل الإ�رشائيلي بحق الفل�شطينيني.

اأما ال�شورة الأخرى فتتمثل يف الفعل ال�شلبي، وذلك عند امتناع اأحد اأ�شخا�ش القانون 

الإ�رشائيلي  الحتالل  منع  مثل:  به،  القيام  الدويل  القانون  األزم  بعمل  القيام  عن  الدويل 

دخول الأجهزة الطبية الالزمة للمر�شى يف م�شت�شفيات قطاع غزة.

ثانياً: ن�صبة الفعل اإىل �صخ�س من اأ�صخا�س القانون الدويل: 

اأن يكون الفعل  اإن امل�شوؤولية الدولية تدور حول ال�شخ�شية الدولية، فال بّد  وحيث 

من�شوباً اإىل اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل، وملا كانت الدولة �شخ�شاً من اأ�شخا�ش القانون 

الدويل، فتُعدُّ الأفعال املخالفة لاللتزامات الدولية ال�شادرة عنها حمالً للم�شاءلة الدولية. 

فال�شخ�ش الدويل ما هو اإل �شخ�ش اعتباري يار�ش ن�شاطه بوا�شطة اأ�شخا�ش طبيعيني 

بحكم  ت�رشفاتهم  تبعات  تتحمل  اأن  البديهي  فمن  وحل�شابه،  با�شمه  ويعملون  يثلونه 

الذي  املركز  بحكم  اأو  بوظيفته  قيامه  ب�شبب  الطبيعي  الع�شو  من  �شدر  الت�رشف  اأن 

15
ي�شغله.

ثالثاً: الفعل ال�صار:

املرتتبة  النتيجة  وهو  ال�رشر،  يتحقق  اأن  يجب  دولية  م�شوؤولية  ب�شدد  نكون  حتى 

ذلك  على  يرتب  ما  الدويل،  القانون  اأ�شخا�ش  اأحد  عن  ال�شادر  امل�رشوع  غري  الفعل  عن 

 فاإذا مل حتقق النتيجة اإحداث �رشر تنتفي امل�شوؤولية الدولية، 
16

تعوي�شاً وجباً لل�رشر،

�شواء كان ال�رشر مادياً؛ وهو الذي ي�ش م�شلحة اأو حّقاً من حقوق اأ�شخا�ش القانون 

الفل�شطينيني  املواطنني  بتهجري  الإ�رشائيلي  الحتالل  قيام  مثل  رعاياه،  اأحد  اأو  الدويل 

مكانته،  اأو  الدويل  ال�شخ�ش  بقدر  امل�شا�ش  وهو  معنوياً؛  اأم  ومدنهم،  قراهم  من  ق�رشاً 

كامتهان كرامة ممثليها.

موقع  الدولية،”  القانونية  امل�شئولية  عنا�رش   - والآثار  العنا�رش  الدولية:  “امل�شئولية  ال�شالم،  عبد  م�شعود   
14

https://eipss-eg.org :املعهد امل�رشي للدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، تركيا، 2019/1/11، انظر

اأحمد �شي علي، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم الناجمة عن العدوان على غزة،” جملة املفكر، جامعة   
15

خمي�ش مليانة، اجلزائر، املجلد 5، العدد 1، �ش 272. 

،)2019 والتوزيع،  للن�رش  الثقافة  دار  )عّمان:  العام  الدويل  القانون  يف  املوجز  الفتالوي،  ح�شني  �شهيل   
16 

�ش 207.
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املبحث الثاين: اأق�شام امل�شوؤولية الدولية:

ال�شارة  الأفعال  ب�شبب  الدولة مدنياً  الدوليني على م�شوؤولية  الفقه والق�شاء  ا�شتقر 

التي ترتكبها، اإل اأن الفكر احلديث بداأ بال�شري يف منحنى اآخر من خالل اإيقاع امل�شوؤولية 

اجلنائية وعدم الكتفاء بامل�شوؤولية املدنية ل �شيّما بعد احلرب العاملية الثانية، فقد نادى 

التي ترتكب خمالفات دولية  الدول  الدولية على  العقوبات  اإيقاع  الدويل ب�رشورة  الفقه 

 Brussels Conference اأن موؤمتر بروك�شل  املثال، بيد  امليدانية على �شبيل  كاحلروب 

“تعرتف  فيها:  ورد  حيث  املجرمة،  الدولة  فكرة  تبنى   1926 �شنة  يف  العامة  للجمعية 

تق�شيم  يكن  ذلك  اإثر  وعلى  الدولة”.  عاتق  على  تقع  اجلنائية  امل�شوؤولية  اأن  املحكمة 

الفرع  الدولية، وهذا ما �شنتناوله يف  امل�شوؤولية اجلنائية  اإىل ق�شمني:  الدولية  امل�شوؤولية 

الأول، وامل�شوؤولية املدنية الدولية كما �شياأتي يف الفرع الثاين. 

الفرع الأول: امل�صوؤولية اجلنائية الدولية:

لتطور  تبعاً  الأوىل؛  العاملية  احلرب  اإبان  �شيّما  ل  الدولية،  امل�شوؤولية  �شكل  اختلف 

لهاي اتفاقية  تكن  فلم  الدويل،  القانون  لقواعد  انتهاكاً  يُعدُّ  الذي  امل�رشوع  غري   الفعل 

ل�شنة 1907 قد تعر�شت للم�شوؤولية اجلنائية الدولية للفرد، واكتفت بتحديد م�شوؤولية 

 
17

الدولة بدفع التعوي�ش، اإل اأنه بعد احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها من جرائم حرب،

اجته املجتمع الدويل اإىل اإحداث امل�شوؤولية اجلنائية الفردية، وبناًء عليه مّت ت�شكيل املحاكم 

18
الدولية ملحاكمة جمرمي احلرب.

�شكلت دول احللفاء جلنة يف لندن يف 1943/1/13 للك�شف عن جرائم احلرب التي ارتكبتها دول املحور يف اأثناء   
17

احلرب العاملية الثانية، وهو ما عرف بت�رشيح �شان جيم�ش، والذي اأو�شح ب�رشورة مواجهة كل من خرق 

القانون الدويل. انظر: عبد الرحمن اأبو الن�رش، اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني لعام 1949م )غزة: 

2000(، �ش 254.

حمكمة   1993 �شنة  يف  ثم  الأملان،  املجرمني  ملحاكمة  الع�شكرية  نورمبريغ  حمكمة  ت�شكيل  مع  البداية  كانت   
18

يوغ�شالفيا، ويف �شنة 1994 حمكمة روندا، ويف �شنة 2000 املحكمة اخلا�شة يف �شرياليون.
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ومع حماولة جانبٍ من الفقه الدويل اإنكار امل�شوؤولية اجلنائية الدولية بحجة تعار�ش 

 
19

هذه الفكرة مع مبداأ �شيادة الدولة وعدم اإخ�شاع ال�شخ�ش املعنوي للم�شوؤولية اجلنائية،

على  الخت�شا�ش  مبداأ  اآثروا  فقد  امل�شوؤولية،  هذه  تاأييد  اإىل  الفقه  من  كبري  جانب  ذهب 

 وهذا ما 
20

نظرية ال�شيادة؛ جتنباً لتعار�ش مع معطيات عدة يف القانون الدويل املعا�رش،

اجتهت �شوبه املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، ما عزز من امل�شوؤولية اجلنائية الدولية 

للفرد.

دولية،  عقوبات  تطبيق  على  تدل  �شابقة  اأّي  وجود  اإىل  يفتقر  الدويل  العمل  كان  وملّا 

طبيعيني  لأفراد  حماكمات  هي  الدولية  اجلنائية  امل�شوؤولية  اأقرت  التي  املحاكمات  واأن 

 فما زالت امل�شوؤولية تكت�شي بالطابع التقليدي من خالل دفع التعوي�ش 
21

ولي�ش لدول،

واإ�شالح ال�رشر، مبعنى اأن نوذج امل�شوؤولية الدولية احلالية هو امل�شوؤولية املدنية التي 

موؤداها احرتام اللتزامات الدولية من خالل تعوي�ش ال�رشر اأو تقرير البطالن.

املمكن احل�شول من  “اإذا كان من  بالقول:  القانوين( فيب  الفقيه )اخلبري  وقد ذهب 

من  �شلطتها  ا�شتعمال  اإ�شاءة  عن  الناجمة  الأ�رشار  نتيجة  مدين  تعوي�ش  على  الدولة 

ترتكبه  عما  جنائياً  الدولة  هذه  م�شاءلة  اأي�شاً  املمكن  من  فاإنه  وبالتايل  املدنية،  الناحية 

املتحدة  الأمم  ع�شبة  اإقرار  هو  القول  هذا  من  عزز  وما   
22

دولية”. جرائم  من  �شلطاتها 

وثيقة قانونية دولية تر�شم فا�شالً بني احلرب امل�رشوعة واحلرب غري امل�رشوعة، لتكون 

اأوىل حماولت خ�شوع الدولة للم�شوؤولية اجلنائية الدولية، ما اأ�شهم يف فر�ش عقوبات 

اقت�شادية واأخرى ع�شكرية على الدول التي تدخل حرب غري م�رشوعة، ا�شتناداً لن�ش 

16 من العهد اخلا�ش بالع�شبة والذي يهدف اإىل ردع الدولة التي ت�شتخدم القوة  املادة 

23
امل�شلحة دون اللجوء اإىل الو�شائل ال�شلمية التي ر�شمها عهد الع�شبة.

الخت�صا�س  نظرية  �صوء  يف  درا�صة  املعا�رش:  الدويل  القانون  اأ�ص�س  اخلطابي،  رم�شان  العزيز  عبد   
19

)الإ�شكندرية: دار الفكر اجلامعي، 2014(، �ش 464.

املرجع نف�شه، �ش 465  
20

عبد اللطيف ظاهر، “امل�شوؤولية الدولية املرتتبة على منع الحتالل الإ�رشائيلي عودة الالجئني الفل�شطينيني،”   
21

ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، كلية ال�رشيعة والقانون، غزة، 2016، �ش 16، نقالً عن: اإبراهيم العناين 

وحازم عتلم، اأ�صول القانون الدويل العام )القاهرة: دار الن�رش احلديثة، 2013(، �ش 67. 

هواري قادة، “امل�شوؤولية الدولية اجلنائية )اأ�شاليبها ومعوقاتها(،” جملة جيل حقوق الإن�صان، مركز جيل   
22

 https://jilrc.com :البحث العلمي، لبنان، 2018، انظر

عبد العزيز رم�شان اخلطابي، اأ�ص�س القانون الدويل املعا�رش، �ش 470.  
23
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فر�ش  على  فعالوًة  امل�شوؤولية،  مفهوم  تطور  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإقرار  وبتطور 

عقوبات جنائية رادعة على الدول املرتكبة للجرائم، منح امليثاق �شالحيات ملجل�ش الأمن 

الع�شكرية والقت�شادية،  التدابري  املتحدة باتخاذ كافة  التنفيذي لالأمم  باعتباره اجلهاز 

قمع  لأن  ذلك  عليها،  املعتدى  الدولة  من  موافقٍة  على  الأمن  جمل�ش  تدخل  يتوقف  فال 

24
العدوان يتعلق بحماية م�شالح املجتمع الدويل.

الفرع الثاين: امل�صوؤولية املدنية الدولية:

فعل  ثمة  هناك  اأن  م�شوؤولية  كلمة  �شماع  عند  اأذهاننا  اإىل  يتبادر  ما  اأول  اإن  حقيقًة، 

من  املادي  اجلانب  باأنها  تعرف  املَدنية  بينما  املخطئ،  على  امل�شوؤولية  ي�شتوجب  �شار 

امل�شوؤولية  م�شطلح  ذلك  عن  نتج  ما  والرتفيه،  الت�شال  وو�شائل  احل�شارة كالعمران 

من  �رشيبة  اإل  لي�شت  املدنية  امل�شوؤولية  اأن  والواقع  اخلطاأ.  اأ�شا�ش  على  القائمة  املدنية 

 ويف 
25

�رشائب التقدم، والزدهار، والتطور احل�شاري احلا�شل يف املجتمعات احلديثة.

هذا املطلب �شنعر�ش مفهوم امل�شوؤولية املدنية، ثم �شنو�شح �رشوطها.

اأولً: مفهوم امل�صوؤولية املدنية:

اإخالله  نتيجة  العواقب،  بالتزام  املخّل  بتحمل  املدنية  امل�شوؤولية  مفهوم  يرتبط 

الذي حلق به.  املنوط بها، وذلك من خالل تعوي�ش املت�رشر وجب ال�رشر  بالواجبات 

حلق بالغري، �شواء 
ُ
وتعرف امل�شوؤولية املدنية اأنها اللتزام بالتعوي�ش عن ال�رشر الذي اأ

كان هذا اللتزام حمدداً يف ن�شو�ش اأم غري حمدد. ويرى الفقيه عبد الرازق ال�شنهوري 

اأن “امل�شوؤولية هي موؤاخذة املرء باعتباره م�شوؤولً عما ارتكبه من اأفعال، وترتاوح هذه 

 ويرى 
26

القانون”، الذي يقرره  املجتمع لت�رشفه، وبني اجلزاء  ا�شتهجان  املوؤاخذة بني 

جانب اآخر من الفقه اأنها “الإخالل باللتزامات والواجبات التي يفر�ُشها مبداأ التعاي�ش 

الإن�شاين، �شواء اأكانت هذه اللتزامات من�شو�شاً عليها على �شكل بنود قانونية كالعقد 

وت�شّمى امل�شوؤولية العقدية، اأو عن طريق املبادئ العامة التي حُتتّم احرتام حقوق الغري 

وعدم الإ�رشار بهذه احلقوق وت�شّمى امل�شوؤولية التق�شريّية، كالتع�ّشف با�شتعمال احلق 

مفيد �شهاب، القانون الدويل العام، ط 2 )القاهرة: دار النه�شة العربية، 1985(، �ش 306.  
24

 https://political-encyclopedia.org :مرييام الأ�شقر، “امل�شوؤولية املدنية،” موقع املو�شوعة ال�شيا�شية، انظر  
25

الو�صيط يف �رشح القانون املدين اجلديد )1(: نظرية اللتزام بوجه عام م�صادر  عبد الرازق ال�شنهوري،   
26

اللتزام، ط 3 )القاهرة: دار الن�رش للجامعات امل�رشية، 1946(، �ش 842.
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اأنها   وبناًء على ما �شبق، فاإن امل�شوؤولية املدنية ُتعّرف على 
27

وجتاوز حقوق اجلوار”.

“امل�شوؤولية التي تهدف اإىل جب ال�رشر الذي ي�شيب املت�رّشر عند اإخالل املدين باللتزام 
بع�ش  �رشد  خالل  ومن  عليه”،  مفرو�ش  قانوين  بالتزام  ال�شخ�ش  اإخالل  اأو  العقدي 

وم�شوؤولية  تعاقدية  م�شوؤولية  ق�شمني:  اإىل  تنق�شم  امل�شوؤولية  اأن  ن�شتنتج  التعريفات 

تق�شريية.

ويق�شد بامل�شوؤولية التق�شريية يف القانون الدويل هي التي تن�شاأ جراء اإخالل الدولة 

 على خالف 
28

بقاعدة من قواعد القانون الدويل اأو من احلقوق الأ�شا�شية للدول الأخرى،

عليها  مرتباً  التعاقدية،  مبوجباتها  الدولة  اإخالل  هي  التي  التعاقدية  امل�شوؤولية  من 

التعوي�ش، وترتتب اللتزامات التعاقدية للدولة من جراء ان�شمامها للمعاهدات.

ثانياً: اأركان امل�صوؤولية املدنية:

اأحد  اختلت  ما  اإذا  �رشوط،  ثالثة  توافر  من  ُبد  ل  مدنية  م�شوؤولية  اأمام  نكون  حتى 

ال�رشوط تنتفي امل�شوؤولية، وهي على النحو التايل:

1. اخلطاأ:

اخلطاأ هو ال�رشط الأهم حتى تتحقق امل�شوؤولية، ويق�شد به الخالل بالتزام قانوين 

عام، مع اإدراك املخطئ بالإخالل الذي ارتكبه، اأياً كان اإيجابياً اأم �شلبياً.

كم�شادرة  والأعراف  للقانون  خمالف  ب�شلوك  املخطئ  قيام  هو  الإيجابي  فاخلطاأ 

اأمالك الأجانب بطريقة غري �رشعية، بينما اخلطاأ ال�شلبي فهو المتناع عن القيام بعمل، 

اأمواله  اأو يف  املهدد يف حياته  الأجنبي  به، مثل عدم حماية  القيام  املمتنع  على  لزاماً  كان 

واملوجود على اإقليم الدولة.

2. حتقق ال�رشر:

ل يكفي لقيام امل�شوؤولية املدنية ارتكاب اخلطاأ، بل يجب اأن ي�شبب ذاك اخلطاأ �رشراً، 

وتتعدد �شور حتقق ال�رشر؛ فقد يكون ال�رشر مادياً ي�ّش ال�شالمة اجل�شدية واملال، اأو 

�رشراً معنوياً ي�شيب الت�رشر بكرامته و�رشفه.

انظر: فرح الرو�شان، الفرق بني امل�شوؤولية املدنية واجلنائية، موقع �شطور، 2019.   
27

الدويل  القانون  اأ�صخا�س  العامة،  واملبادئ  الأ�صول  العام:  الدويل  القانون  هيف،  اأبو  �شادق  علي   
28

 12 ط  واحلياد،  احلرب  الدولية،  املنازعات  الدويل،  التنظيم  الدولية،  العالقات  الدويل،  النطاق  العام، 

)الإ�شكندرية: من�شاأة املعارف، 2015(، الق�شم الثاين، �ش 218. 
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ً اأي�شا بامل�شتقبل،  حتققه  اإمكانية  ولي�ش  الوقوع،  حمقَّق  ال�رشر  يكون  اأن   وي�شرتط 

اأن يكون ال�رشر �شخ�شياً، ومبا�رشاً، ومتوقعاً، وتاأكيداً على ذلك ما جاء يف حكم  ل بّد 

جلنة التعوي�ش اخلا�شة باحتالل العراق للكويت كما �شيتم تو�شيحه لحقاً بالتف�شيل.

3. العالقة ال�صببية: 

لكتمال امل�شوؤولية املرتتبة على املت�رشر يجب اأن يكون هناك عالقة �شببية تربط بني 

وقوع اخلطاأ من املخل باللتزام، وبني حتقق ال�رشر، مبعنى اأن ينتُج ال�رشر عن اخلطاأ 

الواقع على املت�رشر ما يلزم املخطئ بامل�شوؤولية وحتّمل العقبات.

املدنية  امل�شوؤولية  على  حّي  مثال  هي  للكويت  العراق  غزو  تعوي�شات  ق�شية  وتعدُّ 

الدولية، حيث اأ�شدر جمل�ش الأمن يف 1991/4/3 قراره رقم 687 القا�شي بوقف اإطالق 

النار بني العراق والكويت، وترتب على هذا القرار و�شع نظام قانوين ملعاجلة الأ�رشار 

الناجتة عن الغزو، متثلت بالتايل:

جمهورية  بتحميل  والقا�شية  و666،  و670،  و674،   ،686 رقم  القرارات  اإ�شدار  اأ. 

الغزو  جراء  الكويت  بدولة  حلقت  التي  اخل�شائر  كلّ  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  العراق 

املبا�رش.

هذه  واأن  التعوي�شات  مببداأ  العراق  التزام  بتاأكيد  القا�شي   687 رقم  القرار  �شدور  ب. 

التعوي�شات ت�رشي من خالل الأمم املتحدة.

ويف 1991/5/20 اأ�شدر جمل�ش الأمن قرار 692 والذي ُعدَّ الأ�شا�ش القانوين لت�شكيل 

�شندوق التعوي�شات وجلنة الأمم املتحدة للتعوي�شات، باعتباره اجلهة الر�شمية املخولة 

لها بالإ�رشاف على التعوي�شات التي تدفعها العراق جراء غزوها للكويت، حيث ت�شتقطع 

ما ن�شبته 25% من عائدات العراق النفطية مبوجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء املوّقعة من 

29
اأجل تغطية التعوي�شات.

التي  القرارات   ،)1991(  692 القرار  اأي�شاً:  وانظر  العراق؛  لأموال  ونهب  الدويل  للقانون  خرق  التعوي�شات   
29

اتخذها جمل�ش الأمن يف عام 1991، موقع الأمم املتحدة، جمل�ش الأمن، )S/RES/692)1991، انظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/44/IMG/NR059544.  
pdf?OpenElement
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واملدنية  اجلنائية  وامل�شوؤولية  الدولية  امل�شوؤولية  من  املق�شود  ا�شتعرا�ش  وبعد 

وبيانه، يكن ا�شتخال�ش تعريف امل�شوؤولية املدنية الدولية على اأنها: “النظام القانوين 

الذي مبقت�شاه تلتزم الدولة �شّد العمل غري امل�رشوع، املقرتف من قبلها، طبقاً للقانون 

 اأو “هي كل عمل غري 
30

الدويل العام، بتعوي�ش الدولة التي حلقها ال�رشر من هذا العمل”،

31
م�رشوع يلزم اقرتافه بتعوي�ش ال�رشر الذي وقع بالطرف الآخر”.

 املبحث الثالث: امل�شوؤولية الدولية لدول التطبيع عن جرائم

           “اإ�شرائيل”: جرمية ال�شتيطان منوذجًا:

اإن الأ�شا�ش الذي ترتكز عليه امل�شوؤولية املدنية الدولية هو ال�رشر كما راأينا �شابقاً، 

والذي اأ�شبح حمققاً من خالل اإقدام العديد من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع 

الحتالل الإ�رشائيلي لت�شبح بدورها �رشيكة يف اجلرائم املرتكبة �شّد الفل�شطينيني، وهو 

ما يرتب امل�شوؤولية املدنية الدولية على هذه الدول.

ويف هذا املطلب �شتتمحور درا�شتنا حول امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع عن جرية 

ال�شتيطان الإ�رشائيلي باعتبارها جرية حرب م�شتمرة منذ عقود يف حّق الفل�شطينيني.

املطلب الأول: جرمية ال�صتيطان واأثرها على الفل�صطينيني:

اأو  اأن ال�شتيطان من اجلرائم امل�شتمرة، فهو عبارة عن اتخاذ بلٍد ما موطناً،  الثابت 

اأجنبي  عن�رش  ودخول  الغري،  وطن  على  للق�شاء  حماولة  يف  املهجورة،  الأماكن  اإعمار 

32
جديد بهدف م�شادرة ق�شم من الأرا�شي، كما هو احلال يف فل�شطني وجنوب اإفريقيا.

عن  الدولية  اإ�رشائيل  م�صوؤولية  الن�صانية  �صد  واجلرائم  احلرب  جرائم  حول  تقرير  درعاوي،  داود   
30

امل�شتقلة  الفل�شطينية  الهيئة  اهلل:  )رام   )24( القانونية  التقارير  �شل�شلة  الأق�صى،  انتفا�صة  خالل  اجلرائم 

حلقوق املواطن، 2001(، �ش 35، نقالً عن: عبد العزيز �رشحان، حما�رشات يف مبادئ العامة للقانون الدويل 

)بريوت: دار النه�شة العربية، 1968(، �ش 413.

،)1972 للكتاب،  امل�رشية  الهيئة  )القاهرة:  ر�شا  اأحمد  ترجمة  العام،  الدويل  القانون  تونكني،  اآ.  ج.  انظر:   
31 

�ش 254.

والن�رش،  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  )بريوت:   2 ط  ال�صيا�صية،  املو�صوعة  )حمرر(،  الكيايل  الوهاب  عبد   
32

1989(، ج 1، �ش 182.
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يف هذا املطلب �شنبحث يف جرية ال�شتيطان يف القانون الدويل يف الفرع الأول، على اأن 

نتعر�ش اإىل اأثر جرية ال�شتيطان على حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف الفرع الثاين.

الفرع الأول: جرمية ال�صتيطان يف القانون الدويل:

ال�شتيطان  على  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املنظِّم  الأ�شا�شي  روما  نظام  ين�ش  مل 

املادي  ال�شلوك  ويتمثل  احلرب،  جلرية  العامة  الأركان  اأحد  يّعده  اإنا  مبا�رش،  ب�شكل 

لهذه اجلرية يف قيام الحتالل الإ�رشائيلي بنقل ال�شكان املدنيني من اأر�شهم وترحيلهم 

ن�ّشت حيث  الأرا�شي،  هذه  يف  ال�شتيطانية  البوؤر  وبناء  ممتلكاتهم  على  ال�شتيالء   ثم 

نحو  على  الحتالل  دولة  “قيام  على:  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  من  2/8/ب/8  املادة 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، بنقل اأجزاء من �شكانها املدنيني اإىل الأر�ش التي حتتلها، اأو اإبعاد 

اأو نقل كل �شكان الأر�ش املحتلة اأو اأجزاء منهم داخل هذه الأر�ش اأو خارجها”. 

وبالرجوع مللحق اأركان اجلرائم يف ميثاق روما، فهو ين�ّش على:

اأن يقوم مرتكب اجلرية:  .1

التي  الأر�ش  اإىل  بنقل بع�ش من �شكانه  اأو غري مبا�رش  على نحو مبا�رش  اأ. 

يحتلها؛ اأو

باإبعاد اأو نقل كل �شكان الأر�ش املحتلة اأو بع�شهم داخل هذه الأر�ش اأو  ب. 

خارجها.

اأن ي�شدر ال�شلوك يف �شياق نزاع دويل م�شلّح ويكون مقرتناً به.  .2

وجود  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  اجلرية  مرتكب  يكون  اأن   .3
نزاع م�شلّح. 

الركن  عن  تتحدث  املادة  هذه  من  الأوىل  الفقرة  اأن  ال�شابقة  املادة  ن�ّش  من  ويت�شح 

املادي اأي �شور ال�شلوك الإجرامي اخلا�ش بجرية ال�شتيطان، والفقرة الثانية والثالثة 

تتحدث عن الركنني املعنوي والدويل.

بفعل  الزمن  من  عقود  منذ  الفل�شطينيون  يعي�شه  الذي  املرير  الواقع  على  وتطبيقاً 

على  ال�شتيطان  جرية  اأركان  بيان  يكن  الإ�رشائيلي،  الحتالل  ِقبل  من  ال�شتيطان 

النحو الآتي:
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اأولً: ال�صلوك الإجرامي:

ذكرنا �شابقاً اأن ميثاق روما املن�شئ للمحكمة اجلنائية الدولية مل ين�ش على جرية 

�شورها  اأبرز  اأحد  يعدُّ  والذي  احلرب  جرائم  على  ن�ّش  اإنا  مبا�رش،  ب�شكل  ال�شتيطان 

تهجري ال�شكان من اأرا�شيهم ق�رشاً، وهو ما ن�شت عليه: “اأن يقوم مرتكب اجلرية على 

نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش بنقل بع�ش من �شكانه اإىل الأر�ش التي يحتلها”.

الفقرة بني حالتني من نقل �شكان دولة الحتالل فجعلت ذلك على  وقد فّرقت هذه 

�شورتني: اإما ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، ونرى اأن ذلك كان من باب ال�شمول وعدم 

ترك اأي ثغرة لدولة الحتالل، فقد تنقل دولة الحتالل �شكانها بطريقة مبا�رشة لأرا�شي 

الدولة  لأرا�شي  النتقال  على  لت�شجعهم  وت�شهلها  الظروف  تهيئ  وقد  املحتلة  الدولة 

33
املحتلة، وهذا متاماً ما يحدث يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967.

الرابعة جنيف  اتفاقية  من  املادة 49  به  جاءت  ملا  خمالفاً  ال�شلوك  هذا  يُعد   كما 

ل�شنة 1949، واملادة 85 من البوتوكول الإ�شايف الأول اإىل اتفاقيات جنيف �شنة 1977، 

جتاوزاً  ال�شتيطان  ُيعدُّ  بل  فح�شب  هذا  لي�ش  الثاين،  البتوكول  من   14 املادة  كذلك 

وخرقاً لقرار جمل�ش الأمن رقم 2334 ال�شادر يف 2016/12/23، والذي حّمل “اإ�رشائيل” 

املحتلة  الفل�شطينية  بالأرا�شي  عالقة  له  ديوجرايف  تغيري  اأّي  عن  القانونية  امل�شوؤولية 

�شنة 1967 مبا فيها �رشقي القد�ش.

ثانياً: النتيجة الإجرامية:

ال�شعب  حقوق  على  ال�شتيطان  جرية  اأثر  بعنوان  م�شتقالً  فرعاً  الباحثون  اأفرد 

الفل�شطيني، وذلك ب�شبب خ�شو�شيتها وخطورتها وتناولها ب�شيء من التعمق، وهو ما 

�شوف نحيله اإىل الفرع الثاين.

ثالثاً: العالقة ال�صببية:

قيام  يكن  فال  م�شدرها؛  اإىل  الإجرامية  النتيجة  اإ�شناد  ال�شببية  بالعالقة  يق�شد 

امل�شوؤولية اإل بتوافرها، وتاأ�شي�شاً على ذلك ن�شتنتج اأن ال�شببية عن�رش جوهري يف كافة 

اجلرائم على حّد �شواء.

مرام الكفارنة، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية لأع�شاء املجل�ش الوزاري امل�شغر عن اجلرائم املرتكبة يف فل�شطني   
33

عام 2014م،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2019، �ش 144.
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اإىل  املوؤدي  الإجرامي  الن�شاط  بني  املتوافرة  للعالقة  ال�شتيطان  جرية  وتخ�شع 

ال�شتيطان والنتيجة الإجرامية التي تبلورت يف نقل مرتكب اجلرية �شكانه اإىل الأر�ش 

التي يحتلها �شواء ب�شكل مبا�رش اأم غري مبا�رش، فال يكفي قيام امل�شوؤولية الدولية بتحقق 

ال�شلوك والنتيجة، وهو ما يكمل عنا�رش  العالقة بني  بّد من توافر  النتيجة فقط، بل ل 

الركن املادي لهذه اجلرية لت�شبح متكاملة الأركان. 

قائمة ل خالف عليها  ال�شتيطان هو جرية دولية  اأن  ن�شتنتج  تقدم  ما  وبناًء على 

يف القانون الدويل، ول تختلف جرية التطبيع عن غريها من اجلرائم حتى لو مل ين�ّش 

اأنها كا�شفة،  عليها يف املعاهدات والوثائق الدولية، فاإن ن�شو�ش املعاهدات ل تعدو غري 

ومبا اأن جرية التطبيع ل تخلو من اأفعال جمرمة يف القانون الدويل فهي تنتهك احلقوق 

الأ�شا�شية لل�شعب الفل�شطيني.

الفرع الثاين: اأثر جرمية ال�صتيطان على حقوق ال�صعب الفل�صطيني:

اأو دينية، ويعدُّ الدافع  يرجع ال�شبب خلف قيام جرية ال�شتيطان لدوافع �شيا�شية 

نحو  بال�شري  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  ت�شعى  التي  الدوافع  اأبرز  من  القت�شادي 

الفل�شطينية  اأكرث املناطق  حتقيقها، ويتج�شد ذلك يف اختيار قوات الحتالل الإ�رشائيلي 

دولة  عمدت  ذلك  على  وعالوة  ال�شتيطان،  عليها  ليقيم  القت�شادية  باملوارد  املوؤهلة 

الفل�شطينية  الزراعية  الأرا�شي  اأكب م�شاحات من  الإ�رشائيلي على م�شادرة  الحتالل 

والتي تعدُّ ع�شب احلياة القت�شادية الفل�شطينية، بغاية اإحداث تنمية حقيقية له، تكون 

لل�شعب  امل�شري  تقرير  حّق  على  خطورة  م�شكالً  و�شموده،  وجوده  تعزيز  يف  �شبباً 

ونهب  الفل�شطينية،  املدن  بني  التنقل  حرية  ينع  كما  التملك،  يف  وحقه  الفل�شطيني، 

ومن مظاهر ال�شتيطان التي اأ�شهمت يف اإحداث اأثر يف 
34

املقدرات والرثوات القت�شادية.

احلياة القت�شادية للفل�شطينيني:

�شلب الأرا�شي: �شيا�شة ال�شتيطان الإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية، موقع مركز املعلومات الإ�رشائيلي حلقوق   
34

الإن�شان يف الأرا�شي املحتلة – بت�شيلم، اأيار/ مايو 2002، انظر: 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab  
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ال�رشيبية  الإعفاءات  تقدمي  خالل  من  امل�شتوطنات  داخل  ال�شناعات  ت�شجيع   •
الغربية  ال�شفة  اقت�شاد  وربط  امل�شانع  لإقامة  للم�شتوطنني  القرو�ش  وت�شهيالت 

35
باقت�شاد امل�شتوطنات.

فتعمل  العمل،  اإىل  الفل�شطينيني  ال�شكان  حاجة  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  ت�شتغل   •
على نقل ال�شناعات اإىل داخل ال�شتيطان لتجب العامل الفل�شطيني على العمل داخل 

امل�شتوطنات، م�شتغلة تدين الأجور مقارنة بالعمالة الأخرى.

من  وترفع  الفل�شطينيني،  على  باهظة  �رشائب  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  تفر�ش   •
تكاليف البناء، وتعّقد اإجراءات اإعادة الإعمار وهو ما يدفع الفل�شطينيني للهجرة خارج 

36
هذه املدن، ويعطي الفر�شة اإىل امل�شتوطنني بالتو�شع.

املطلب الثاين: جرمية التطبيع العربي مع الحتالل الإ�رشائيلي:

ا�شتناداً  املجرمة  الأفعال  من  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  مع  العربي  التطبيع  ُيعّد 

خطورتها  تكمن  اخلطرية؛  اجلرائم  من  يعدُّ  كما  الدويل،  القانون  واأحكام  لن�شو�ش 

ال�شعب  العربية بدولة الحتالل الإ�رشائيلي على ح�شاب حقوق  الدول  باعرتاف بع�ش 

وتهجري،  قتل،  من  الفل�شطينيني  بحق  املرتكبة  الدولية  اجلرائم  متجاهلًة  الفل�شطيني، 

اليومية  احلياة  وعرقلة  ال�شتيطانية،  والتو�شعة  املتكررة،  العتقالت  ذلك  يف  مبا 

 �شاربة بعر�ش احلائط اتفاقيات حقوق الإن�شان، وكاّفة املواثيق الدولية 
37

للفل�شطينيني،

التي تكفل العي�ش الكرمي لالإن�شان. 

العربي الإ�رشائيلي؛  التطبيع  الباحثون جرية ال�شتيطان كنموذج على  وقد تناول 

ب�شكل  اأثرها  الفل�شطينيون  يلم�ش  حيث  الدويل،  القانون  يف  امل�شتمرة  اجلرائم  من  كونه 

يومي يف كافة مناحي احلياة.

انظر: حممد عودة علمي، تاريخ ال�صتيطان اليهودي يف منطقة نابل�س 1967–1998م )نابل�ش: دار الريان   
35

للطباعة، 2001(، �ش 80.

بالل حممد �شالح اإبراهيم، “ال�شتيطان الإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية واأثره على التنمية ال�شيا�شية،” ر�شالة   
36

ماج�شتري، جامعة النجاح، كلية الدرا�شات العليا، نابل�ش، فل�شطني، 2010، �ش 183.

انظر: احلملة الفل�شطينية للمقاطعة الكاديية والثقافية لإ�رشائيل، انظر:  
37

 http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=50  

http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=50
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ومن ناحية اأخرى اتخذت بع�ش الت�رشيعات العربية موقفاً قانونياً وا�شحاً و�رشيحاً 

�رشيحة  قانونية  ن�شو�ش  اأفردت  حيث  الإ�رشائيلي،  الحتالل  دولة  مع  التطبيع  من 

بتجرمي هذا الفعل، ومعاقبة كل من يقرتف هذا اجلرم اأو ي�شهم فيه، بينما عملت بع�ش 

ذلك،  على  وتاأ�شي�شاً  للتاأويل.  قابلة  بن�شو�ش  التطبيع  بتجرمي  الأخرى  الت�رشيعات 

العربية امل�شهمة يف  الدول  العربية، ثم م�شوؤولية  الت�رشيعات  التطبيع يف  �شنتناول تباعاً 

جرية ال�شتيطان.

الفرع الأول: الت�رشيعات العربية املناه�صة للتطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي: 

التطبيع  اأ�شكال  كافة  يجرِّم  قانون  م�رشوع  طرح  اإىل  اجلزائري  البملان  نواب  اجته 

 ول يعُدّ القانون اجلزائري هو م�رشوع القانون الأول الذي 
38

مع الحتالل الإ�رشائيلي،

على  عربية  دول  عدة  اأقدمت  اإذ  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع  التطبيع  جترمي  على  يعمل 

جترمي التطبيع مع الحتالل اأهمها:

اجلامعة  عن   1955 �شنة  يف  القانون  هذا  �شدر  لبنان:  يف  “اإ�رشائيل”  مقاطعة  قانون   •
مع  التعامل  حظر  على  قطعي  ب�شكل  وين�ش  اللبنانية،  اجلمهورية  وتبنته  العربية 

القانون  يقت�رش  ول  الأقل  على  عاماً  بال�شجن  ويعاقب  املجالت،  كافة  يف  “اإ�رشائيل” 
39

على معاقبة املواطنني اللبنانيني، اإنا رعايا الدول العربية كافة.

اإعالن  1964، وحلقه  القانون يف �شنة  الكويت: �شدر هذا  التطبيع يف  قانون مناه�شة   •
40

اأمري الكويت اأنَّ البالد يف حالة حرب مع الكيان ال�شهيوين م�شتمرة.

قانون حظر التعامل مع ما ي�شمى “اإ�رشائيل” يف قطر: �شدر هذا القانون �شنة 1963،   •
ويعاقب  جن�شيتها،  اإىل  املنتمني  اأو  “اإ�رشائيل”  يف  املقيمني  كافة  مع  التعامل  ويحظر 

احلكم  واأجاز  ع�رشة،  عن  تزيد  ول  اأعوام  ثالثة  عن  تقل  ل  مبدة  ال�شاقة  بالأ�شغال 

41
بغرامة اإىل جانب العقوبة الأ�شلية.

بوبكر بلقا�شم، قريباً.. م�رشوع قانون يف البملان يجّرم التطبيع، موقع جزائر ULTRA، 2020/12/25، انظر:   
38

 https://ultraalgeria.ultrasawt.com

1001–1003؛ واملر�شوم رقم  1955/6/23، �ش   ،26 اجلريدة الر�صمية، العدد   ،1955 القانون رقم )0( ل�شنة   
39

.1963/4/19 ،12562

قانون رقم 21 ل�شنة 1964، ب�شاأن حظر حيازة وتداول ال�شلع الإ�رشائيلية بكل اأنواعها.  
40

قانون رقم 13 ل�شنة 1963، اجلريدة الر�صمية، العدد 3، 1963/5/20.  
41
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يف ون�ّش   ،1969 �شنة  يف  القانون  هذا  �شدر  العراق:  يف  التطبيع  مناه�شة  قانون   • 
 ومّت 

42
املادة 201 على اأنه “يعاقب بالإعدام كل من حبّذ اأو رّوج مبادئ �شهيونية... ”،

43
تعديل هذا القانون يف 2010/3/14، وا�شتبدلت عقوبة الإعدام بعقوبة ال�شجن املوؤبد.

قانون مقاطعة كيان الحتالل الإ�رشائيلي - الإمارات، �شدر هذا القانون يف �شنة 1972،   •
العالقات  القانون فاإن  2020، وباإلغاء هذا  4 ل�شنة  اإلغاوؤه مبر�شوم احتادي رقم  ومّت 

والزيارات  التجارة  بتبادل  في�شمح  الطبيعي  �شكلها  تاأخذ  الإ�رشائيلية  الإماراتية 

44
ال�شياحية وغريها.

الفرع الثاين: م�صوؤولية الدول املُ�صهمة يف جرمية ال�صتيطان:

اإن�شاء بعثة لتق�شي   2013 التابع لالأمم املتحدة يف �شنة  الإن�شان  قرَّر جمل�ش حقوق 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  على  الإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  بناء  اآثار  ب�شاأن  احلقائق 

 وقد اأكدت اللجنة �رشاحًة اأن احلكومة 
45

ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية،

على  تعمل  الدعم  هذا  خالل  ومن  تطويرها،  وتدعم  امل�شتوطنات  بناء  تقود  الإ�رشائيلية 

والر�شوم  ال�رشائب  من  معفية  م�شانع  باإن�شاء  متمثلة  اقت�شادية  م�شاريع  اإقامة 

احلكومية.

الف�شل  جدار  ب�شاأن  فتوى  الدولية  العدل  حمكمة  اأ�شدرت  اأخرى،  ناحية  ومن 

العن�رشي، تناولت فيها م�شاألة احلوافز املالية لال�شتيطان يف الأرا�شي الفل�شطينية، حيث 

اأكدت احلكومات الإ�رشائيلية املتعاقبة اأنه لنجاح �شيا�شتها ال�شتيطانية جتاه امل�شتوطنني 

اإغراوؤهم با�شتخدام الإعانات املالية، وتت�شمن هذه احلوافز  غري الأيديولوجيني ينبغي 

جملة من املزايا، منها: خ�شم بن�شبة 7% يف ال�رشائب، ومنح اإ�شكان، ورهونات عقارية 

حتظى بالإعانات، وتعليم جماين يف املدار�ش من �شّن الثالثة، ونقل بالبا�شات باملجان، 

ومنح لالأعمال التجارية؛ وبهذا يكون ن�شيب الفرد القاطن يف امل�شتوطنات الإ�رشائيلية 

46
مقارنة مبن يقطن داخل “اإ�رشائيل” اأعلى بن�شبة %150.

عدلت هذه املادة بقانون رقم 130 ل�شنة 1975.  
42

قانون العقوبات العراقي رقم 111 ل�شنة 1969.  
43

القانون رقم 15 ل�شنة 1972 امللغي باملر�شوم رقم 4 ل�شنة 2020.  
44

مرام الكفارنة، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية لأع�شاء املجل�ش الوزاري امل�شغر عن اجلرائم املرتكبة يف فل�شطني   
45

عام 2014م،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2019، �ش 144.

املجل�ش  )القد�ش:  املحتلة  الفل�صطينية  الأر�س  يف  اجلدار  لبناء  القانونية  الآثار  ب�صاأن  اإفتاء  اإجراءات   
46

القت�شادي الفل�شطيني للتنمية والإعمار – بكدار، 2004(، �ش 50.
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وهو ما يعني ترتب امل�شوؤولية املدنية على الدول املطبّعة مع الحتالل الإ�رشائيلي، 

اإ�رشائيلية، وتنكر احلق الفل�شطيني يف ال�شيادة على هذه  والتي تعدُّ امل�شتوطنات اأرا�شٍ 

الأرا�شي.

الإ�رشائيلي الحتالل  قبل  من  للتعوي�س  القانوين  الأ�صا�س  الثالث:   الفرع 

      ودول التطبيع:

الإ�رشائيلي كفاعل رئي�شي،  القائمة على الحتالل  الدولية  امل�شوؤولية  اأ�شا�ش  ي�شتند 

الدولية، ما  القرارات والأحكام واملواثيق  اإىل العديد من  وبا�شرتاك الدول املطبّعة معها، 

التي  التعوي�ش عن الأ�رشار  الدولية عليهم من خالل  ي�شتوجب قيام امل�شوؤولية املدنية 

حلقت بالفل�شطينيني.

اتفاقية لهاي  3 من  املادة  اإىل ن�ش  ا�شتناداً  الدولية تقوم على الحتالل  فامل�شوؤولية 

بالتعوي�ش”، تلتزم  التفاقية  هذه  باأحكام  تخل  التي  “الدولة   ،1907 �شنة   الرابعة 

نقدية  مبالغ  بدفع  الحتالل  دولة  “تقوم  اآنفاً:  املذكورة  ذاتها  التفاقية  من   52 واملادة 

م�شتوطنة اإن�شاء  �شّد  حكمها  يف  الإ�رشائيلية  العليا  املحكمة  اأكدت  وقد   لل�شكان”، 

األون موريه 1979، حيث راأت اأن “القانون الدويل العريف ي�شكل جزءاً من القانون املحلي 

يف اإ�رشائيل، واأن اأحكام لهاي ملزمة اأي�شاً لالإدارة الع�شكرية يف يهودا و�شامرة، لأنها 

“اإ�رشائيل” باأحكام اتفاقية لهاي  اإلزام  جزء من القانون العريف الدويل”، وهو ما يعني 

47
الدولية ب�شكل �رشيح.

بالإ�شافة اإىل اتفاقية لهاي ال�شابق ذكرها فاإن اتفاقية جنيف الرابعة حلماية ال�شكان 

املخالفات  كل  اأن  على  اأكدت  منها  و147   146 املادتني  يف   ،1949 احلرب  زمن  املدنيني 

التي ياأتي بها الطرف املخّل باأحكام التفاقية على نحو ل تبره ال�رشورات  اجل�شيمة 

مرتكبي  مبالحقة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  املتعاقدة  الأطراف  كل  من  ي�شتتبع  احلربية، 

 هذه الأفعال، ونالحظ اأن هذين الن�ّشني مل يتطرقا اإىل التعوي�ش ب�شكل مبا�رش، وهو ما

قانون املحتل: اإ�رشائيل وال�صفة الغربية، ترجمة حممود زيد )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات  رجا �شحاده،   
47

الفل�شطينية، 1991(، �ش 7.
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يو�شلنا اإىل حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة �شنة 1927، والتي ق�شت اأن “كل اإخالل 

48
مببادئ القانون الدويل يقع من دولة ي�شتتبع التزامها بالتعوي�ش املبا�رش”.

 ،1983 �شنة  يف   38/144 رقم  القرار  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  �شدر  وقد 

والذي اأكد يف اإحدى فقراته حّق ال�شعب الفل�شطيني وال�شعوب العربية الأخرى املتعر�شة 

للعدوان والحتالل الإ�رشائيليني، يف ا�شتعادة مواردها وثرواتها واأن�شطتها القت�شادية، 

ا�شتغالل،  من  والأن�شطة  والرثوات  املوارد  تلك  اأ�شاب  عما  كامل  تعوي�ش  نيل  ويف 

49
وا�شتنزاف، وخ�شائر، واأ�رشار، ويتعنّي على “اإ�رشائيل” المتثال لتلك املطالب.

قانون  على  تعّول  حيث  الدولية،  والقرارات  بالتفاقيات  تلتزم  ل  “اإ�رشائيل”  اأن  اإل 

الأ�رشار املدنية اأو امل�شمى قانون م�شوؤولية الدولة ال�شادر �شنة 1952، والذي ين�ش يف 

املادة 3: “الدولة غري م�شوؤولة عن الأ�رشار الناجتة عن الأعمال احلربية التي يقوم بها 

جي�ش الدفاع الإ�رشائيلي، وبناًء عليه غري م�شوؤولة عن التعوي�شات”، وقد مّت تعديل هذا 

العدالة؛  لتحقيق  جتاوزها  املمكن  غري  من  عقبات  و�شع  حيث   ،2012/6/16 يف  القانون 

القانون  اأ�شماه  ما  يف  الإ�رشائيلية  القوات  عن  �شادرة  اأفعال  اأي  عن  تعوي�ش  ل  حيث 

 ولي�ش ببعيد 
50

“مناطق �رشاع” اأي�شاً، ي�رشي القانون باأثر رجعي يعود اإىل 2005/9/12،
ما تذهب به املحاكم الإ�رشائيلية من رف�ش التعوي�ش مدعية تطبيقها القانون الإ�رشائيلي 

51
�شالف الذكر.

اأما الأ�شا�ش القانوين لدول التطبيع، فاإنه نابع من ا�شرتاكها اجلرمي يف حّق ال�شعب 

الفل�شطيني، بيْد اأنه وقد �شبق اأن اأعلنت الدول املطبّعة اأنها �شتعمل على ا�شترياد املنتجات 

�شل�شلة  الأق�صى،  انتفا�صة  خالل  العدائية  الأعمال  جراء  مادياً  املت�رشرين  تعوي�س  طه،  الرحيم  عبد   
48

م�رشوع تطوير القوانني )11( )رام اهلل: الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق املواطن، 2001(، �ش 9، نقالً عن: 

والتوزيع  للن�رش  اجلماهريية  دار  )ليبيا:  العام  الدويل  القانون  يف  معا�رشة  ق�صايا  املحمودي،  حممد  عمر 

والإعالن، 1989(، �ش 77.

عبد الرحيم طه، تعوي�س املت�رشرين مادياً جراء الأعمال العدائية خالل انتفا�صة الأق�صى، �ش 10.  
49

انظر: رقم 8 )2007( على قانون الأ�رشار املدنية )م�شوؤولية الدولة القانونية( )1952(، موقع املركز القانوين   
50

 https://www.adalah.org/ar/law/view/294 :حلقوق الأقلية العربية يف اإ�رشائيل – عدالة، 2012، انظر

باهظاً  ثمناً  ويفر�شان  العدالة،  اإىل  الفل�شطينيني  و�شول  دون  يحولن  قرارين  ت�شدر  الإ�رشائيلية  املحاكم   
51

لالإن�شاف الق�شائي، موقع املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، انظر:

 https://www.pchrgaza.org/ar/?p=4095  

https://www.adalah.org/ar/law/view/294
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=4095
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ِقبل  من  �شمني  اعرتاف  يعني  ما  وهو  الإ�رشائيلية،   
52

امل�شتوطنات داخل  امل�شنعة 

من  الرغم  على  الأرا�شي  بهذه  الفل�شطيني  للحق  واإدانة  امل�شتوطنات،  جتاه  الدول  هذه 

العامة لالأمم  للفل�شطينيني بحقهم، وقد �شجلت اجلمعية  التي تعرتف  الدولية  القرارات 

“اإن  بقولها:  الآخرون  يحدثها  التي  الأ�رشار  عن  الدولة  م�شوؤولية  مبداأ  ذلك  يف  املتحدة 

امل�شوؤولية الدولية للدولة ب�شبب الأ�رشار التي تلحق بالآخرين موؤداها اللتزام بتعوي�ش 

هذه الأ�رشار متى كانت نتيجة اأفعال اإيجابية اأو مواقف �شلبية منافية لاللتزامات دولية 

الداخلي  قانونها  بن�شو�ش  حتتج  اأن  للدول  يجوز  ول  موظفيها،  اأو  �شلطتها  اتخذتها 

لكي تتن�شل من امل�شوؤولية الناجتة عن الإخالل باللتزام الدويل اأو عن تنفيذه”، ويتمثل 

التي  العربية  اجلامعة  عن  ال�شادرة  القرارات  يف  التطبيع  دول  ملجموعة  الدويل  الإخالل 

بتحرير  امللزمة  العربي  العمل  خطة  هي  القرارات  هذه  واأهم  الأع�شاء،  لكل  ملزمة  تعدُّ 

عقدت  التي  القمة  هذه  وعرفت  الإ�رشائيلي،  العدوان  اآثار  اإزالة  اأي�شاً   
53

فل�شطني،

54
بال�شودان بقمة الالءات العربية الثالث “ل �شلح، ل تفاو�ش، ول اعرتاف باإ�رشائيل”.

 ،1973/11/26 عُقدت يف اجلزائر يف  التي  العربية  القمة  العربية يف  الدول  وا�شرتطت 

الأرا�شي  جميع  من  “اإ�رشائيل”  ان�شحاب  “اإ�رشائيل”؛  مع  لـ“ال�شالم”  �رشطني  توافر 

 
55

الثابتة. الوطنية  الفل�شطيني حلقوقه  ال�شعب  القد�ش، وا�شتعادة  العربية ويف مقدمتها 

اإثر توقيع   ،1978/11/2 عُقدت يف بغداد يف  التي  العربية  القمة  اأهم قرارات  كما كان من 

“اإ�رشائيل”.  مع  منفرداً  ال�شلح  عقد  جترمي  لـ“ال�شالم”،  ديفيد  كامب  اتفاقيات  م�رش 

واأكدت القمة العربية التي عُقدت يف عمّان بالأردن يف 1980/11/25، على اأن قرار جمل�ش 

الأمن 242 ل يتفق جملًة وتف�شيالً مع احلقوق العربية، ول ي�شكل اأ�شا�شاً �شاحلاً حلل 

56
الق�شية الفل�شطينية.

ولي�ش هذا فح�شب، بل متّ التفاق يف القمة العربية التي عُقدت يف مدينة فا�ش باملغرب 

ان�شحاب  ب�رشوط  “اإ�رشائيل”  مع  العربي  “ال�شالم”  م�رشوع  على   ،1982/9/6 يف 

لالأنباء،  رويرتز  وكالة  الفل�شطينيني،  حنق  وتثري  الإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  منتجات  ا�شترياد  تقبل  البحرين   
52

 https://reut.rs/3kuu9GN :2020/12/3، انظر

قرار �شادر عن جامعة الدول العربية يف 1964/9/5، الإ�شكندرية، م�رش.  
53

قرار �شادر عن جامعة الدول العربية يف 1967/8/29، اخلرطوم.  
54

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1973/11/26، اجلزائر.  
55

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1980/11/25، عّمان.  
56

https://reut.rs/3kuu9GN
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“اإ�رشائيل” من جميع الأرا�شي العربية التي احتلتها �شنة 1967، واإزالة امل�شتوطنات من 
هذه الأرا�شي وقيام دولة فل�شطني وعا�شمتها القد�ش، وتاأكيد حّق ال�شعب الفل�شطيني 

57
يف تقرير م�شريه.

الحتالل  مع  التطبيع  قراراتها  يف  العربية  الدول  جامعة  جترمي  من  الرغم  وعلى 

الإ�رشائيلي، اإل اأنها موؤخراً ف�شلت يف اإ�شقاط م�رشوع التطبيع حيث مل يدن البيان اخلتامي 

للجامعة العربية تطبيع الدول مع “اإ�رشائيل”، اإنا اقت�رش على مت�شكه بـ“مبادرة ال�شالم 

58
العربية” حلل الق�شية الفل�شطينية والقانون الدويل.

خامتة:

تفتقر املكتبة العربية عموماً والفل�شطينية خ�شو�شاً اإىل وجود روؤية قانونية وا�شحة 

املو�شوع  هذا  اأهمية  من  وبالرغم  الإ�رشائيلي،  لالحتالل  الدولية  امل�شوؤولية  جمال  يف 

ب�شمة  و�شع  على  الدرا�شة  هذه  عكفت  وقد  الباحثني،  بني  الكايف  التاأييد  يلقى  ل  اأنه  اإل 

الأول  �شعيدين،  على  الدولية  املدنية  بامل�شوؤولية  املتعلق  القانونية  الدرا�شات  جمال  يف 

هو  والثاين  اليومية،  املمار�شات  جراء  الإ�رشائيلي  بالحتالل  املتعلقة  امل�شوؤولية  هو 

انتهاكها لقرارات  العربية املطبّعة مع الحتالل جراء  املتعلقة بالدول  الدولية  امل�شوؤولية 

ال�رشعة الدولية وقرارات قمم اجلامعة العربية، وحقوق ال�شعب الفل�شطيني.

وقد خل�شت هذه الدرا�شة اإىل عدة نتائج وتو�شيات اأهمها: 

اأوًل: النتائج:

الدولية،  ال�رشعية  لقرارات  و�شارخاً  وا�شحاً  انتهاكاً  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  يثل   .1

واجلامعة العربية، واملنظمات الدولية والإقليمية.

اجلرائم  ب�رشعية  واعرتافاً  الفل�شطينية،  للحقوق  مبا�رشاً  انتهاكاً  التطبيع  يعُدّ   .2

الإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1982/9/6، فا�ش، اململكة املغربية.  
57

قرار اجلامعة العربية يف 2020/9/10، عب الفيديو كونفران�ش.  
58
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يعدُّ التطبيع بحد ذاته جرية م�شتقلة، وقد جرى جتريه يف العديد من الت�رشيعات   .3
التطبيع  يعد  حيث  بال�شرتاك،  جرية  اأنه  كما  اجلزائري،  الت�رشيع  مثل  الوطنية 

ا�شرتاكاً ولو كان �شمنياً مع “اإ�رشائيل” يف جرائمها وانتهاكاتها للحقوق الفل�شطينية.

تقوم امل�شوؤولية اجلنائية، وتبعاً لها امل�شوؤولية املدنية �شّد “اإ�رشائيل” كمجرم وفاعل   .4
الفل�شطيني  بال�شعب  حلقت  التي  الأ�رشار  عن  ك�رشيك،  التطبيع  ودول  رئي�شي، 

وحقوقه ومقدراته.

يحق لكل ذي �شفة وم�شلحة )فل�شطيني ومت�رشر( اأن يطالب دول التطبيع بالعتذار   .5
والتعوي�ش عن الأ�رشار التي حلقت به نتيجة التطبيع ودعم “اإ�رشائيل” والعرتاف 

بها وب�رشعية احتاللها لالأرا�شي الفل�شطينية. 

تخل�ش الدرا�شة اإىل اأن امل�شوؤولية املدنية واجلنائية قائمة ومكتملة الأركان �شّد دول   .6
التطبيع ك�رشيك، و�شّد “اإ�رشائيل” كمجرم رئي�شي.

ثانياً: التو�صيات:

الحتالل  دولة  مع  تطبيعها  عن  العربية  الدول  عدول  بوجوب  الدرا�شة  تو�شي   .1

الإ�رشائيلي، والتزامها باحلفاظ على الثوابت واحلقوق الفل�شطينية، ومت�شكها باحلق 

الفل�شطيني، واإقامة الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ش ال�رشيف.

يف  ال�رشر  عن  الكاملة  م�شوؤوليته  الإ�رشائيلي  الحتالل  كافة  العربية  الدول  حُتمل   .2

الأرا�شي الفل�شطينية من خالل اإيقاف الأفعال املكونة له وجب ال�رشر الناجت عنه.

تلك  على  تقدم  مل  التي  الدول  يف  التطبيع  جتّرم  وقوانني  ت�رشيعات  �شّن  على  العمل   .3

مع  عالقات  اإقامة  على  يقدم  من  كل  على  ممكنة  عقوبات  اأق�شى  وو�شع  اخلطوة، 

الحتالل الإ�رشائيلي.

العربية  الأو�شاط  يف  الفل�شطينية  للق�شية  القانونية  املنا�رشة  حمالت  تكثيف   .4

املناهج  يف  واإدراجها  العرب،  لكل  الأم  الق�شية  اأنها  باعتبار  الواجهة  اإىل  واإرجاعها 

اإىل جترمي التطبيع والتعامل معه كجرية يعاقب عليها  التعليمية للطالب بالإ�شافة 

ملجرد الرتويج لها. 
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Arab normalization with Israel gives legitimacy to the occupying 
power, and represents a departure from the Arab consensus that prohibits 
the establishment of any relations with Israel except for the Arab Peace 
Initiative. It also deprives the Palestinian people from their legitimate 
rights, specially the right to self-determination, which were approved by 
international legitimacy. In addition, Israel will exploit Arab normalization 
to support it in front of the international media and during the peace 
process.  Based on the above, the Palestinian people are directly affected 
by Arab-Israeli normalization, by legitimizing the Israeli occupation and 
its crimes. This is the basis of the civil responsibility that the Palestinian 
people have the right to demand from the countries of normalization, in 
addition to the main criminal, which is the Israeli occupation.

The study relies on the descriptive analytical approach to achieve the 
objectives of the study and to answer the questions of the study. The most 
important expected result of the study is the civil responsibility of the 
countries of normalization alongside the Israeli occupation, considering 
normalization a form of criminal participation. The most important 
recommendations expected from the study are: Demanding the countries 
that normalize with Israel to apologize to the Palestinian people and 
abandon normalization through diplomatic, media and legal pressures. 
This can be achieved by resorting to legal mechanisms, demanding 
compensation from the countries that normalize, and including them as 
a party in all issues that dispute the Israeli occupation in international 
forums.

Keywords:

International Law Civil Liability Compensation

Normalization Israeli Occupation
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Abstract

The Civil Responsibility of the Countries Normalizing with Israel

The study aims to identify and analyze the provisions of civil 
responsibility of the countries that normalize with Israel. The study 
assumes the criminal responsibility of the countries that normalize with 
Israel, considering normalization as a form of criminal participation in a 
crime that has existed and has been ongoing for 72 years. It is a military 
occupation, in accordance with the provisions of the Rome Statute 
regulating the International Criminal court. The study is based on the 
provisions and resolutions of international legitimacy, the United Nations 
and international agreements and declarations, the most important of 
which are: Resolution 194 issued by the United Nations, which affirms the 
right of return and compensation for Palestinian refugees. This confirms 
the civil responsibility of the Israeli occupation state and its obligation to 
compensate those affected by the occupation.

Moreover, it is not only about the crime of military occupation, for 
those who follow the history of the Israeli occupation find a record of 
criminality, among the most crucial of these crimes are: the crimes of 
murder, displacement, settlement, the separation wall, the Judaization of 
Jerusalem and other crimes that were condemned internationally. This 
negates the recognition of the countries of normalization of the long 
criminal history of the Israeli occupation.

There is no doubt that the basis upon which the Palestinians relied on 
to show Britain’s civil responsibility for facilitating the immigration of 
Jews to Palestine before 1948 AD and the occupation of Palestine and 
their demand for Britain to apologize and compensate, is the same basis 
on which this study is based when determining the basis of the civil and 
criminal responsibility of the countries that normalize with Israel. Thus, 
this is a criminal participation in multiple forms.
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خماطر التطبيع على الدول وال�صعوب

العربية والإ�صالمية

1
با�صل �صالح القا�صي

ْولِيَاُء َبْع�ٍش َوَمْن 
َ
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َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل َتتَِّخُذوا الْيَُهوَد َوالنَّ�َشاَرى اأ
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]51 
امِلنَِي( ]املائدة: َيتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفاإِنَُّه ِمنُْهْم اإِنَّ اهللَ َل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّ

ملخ�س:

على  والإ�شالمية  العربية  وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر  الدرا�شة  تناولت 

وحدد  وغريها.  والع�شكرية،  والثقافية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  امل�شتويات  خمتلف 

عربية  و�شعبية،  نقابية  حمالت  ع�رش  اأ�شماء  وعر�ش  نقطة،   13 يف  املخاطر  الباحث 

واإ�شالمية، راف�شة للتطبيع. 

اإىل اعرتاف  لـ“اإ�رشائيل”، حيث تهدف منه  اأهمية التطبيع بالن�شبة  وعر�شت الورقة 

عربي  وتعهد  القت�شادية،  املقاطعة  واإنهاء  معها،  احلرب  حالة  واإنهاء  بوجودها  كامل 

بعدم م�شاعدة العمل الفدائي،... وغريها من الأهداف.

واختتمت الورقة بتو�شيات اأكد الكاتب فيها على �رشورة مراعاة امل�شلحة العربية 

عربية  ا�شرتاتيجية  و�شع  على  والتوافق  مبخاطره،  والتوعية  التطبيع،  باإنهاء  العليا؛ 

موّحدة للت�شدي له، اإىل جانب اإعطاء م�شاحة اأو�شع لآراء النخب والفنانني وعلماء الدين 

للتعبري عن مواقفهم، وف�شح ال�شخ�شيات الر�شمية وال�شعبية الداعية للتطبيع.

كلمات مفتاحية: 

“اإ�رشائيل” ال�شعوب العربية الدول العربية التطبيع

با�صل �صالح القا�صي: حا�شل على ماج�شتري يف ال�شحافة من اجلامعة الإ�شالمية. َعِمَل مذيعاً وحمرراً وُمعداً   
1

للبامج والتقارير الإخبارية يف عدة و�شائل اإعالمية. �شارك يف تغطية عدة اأحداث ميدانية داخل غزة. وله عدة 

مقالت ن�رشت يف ال�شحف واملواقع الإخبارية املحلية.
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مقدمة:

�شهدت �شنة 2020 قفزة متقدمة على �شعيد تطبيع العالقات العربية – الإ�رشائيلية، 

بعد اأن وقّعت الإمارات والبحرين يف 2020/9/15 اتفاقيتَيْ تطبيع للعالقات مع “اإ�رشائيل” 

قليلة  باأ�شابيع  وتبعتهما   
2
ترامب، دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  برعاية  الأبي�ش  البيت  يف 

اجتهت   ،2020/12/10 ويف   
3
“اإ�رشائيل”، مع  عالقات  اإقامة  على  اتفقت  التي  ال�شودان 

4
املغرب مل�شار من �شبقها، واأعلنت برعاية وا�شنطن تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”.

حممد  الأ�شبق  رئي�شها  وّقع  التي  م�رش؛  من  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  وبداأ 

لـ“ال�شالم” املنفرد، فيما بقيت الأنظمة  1978 يف كامب ديفيد اتفاقاً  اأنور ال�شادات �شنة 

بعد   ،1991 �شنة  الثانية  التطبيع  موجة  قدوم  حني  اإىل  نطاقه  خارج  العربية  وال�شعوب 

 ويف 1994/10/17 
5
انطالق مفاو�شات “ال�شالم” العربية - الإ�رشائيلية اإثر موؤمتر مدريد،

با�شم املعروفة  و“اإ�رشائيل”  الأردن  بني  معاهدة  “ال�شالم”  على  التوقيع   جرى 

6
وادي عربة.

مبعنى   Normal الإجنليزية  الكلمة  من   Normalization التطبيع  لفظ  ا�شتق  ولغًة 

 
7
العادي اأو املعتاد اأو املتعارف عليه، يف حني ل يظهر م�شطلح التطبيع يف املعاجم العربية،

ولكن يف مقاربة للم�شطلح ا�شتقاقاً، ظهر يف معجم خمتار ال�شحاح، الطبع: وهو ال�شجيّة 

 ويف املعجم الو�شيط، تطبّع بكذا اأي تخلّق به، وطبّعه على كذا
8
 التي ُجبل عليها الإن�شان،

 ،2020/9/15 لندن،  العرب،  “اإ�رشائيل”، موقع �شحيفة  اتفاقي �شالم مع  اليوم  الإمارات والبحرين توقعان   
2

انظر: https://alarab.co.uk )اطلع عليه يف 2020/9/20(

ترامب يعلن عن اتفاق ال�شودان واإ�رشائيل على تطبيع العالقات، موقع �شبوتنيك عربي، 2020/10/23، انظر:   
3

/https://arabic.sputniknews.com )اطلع عليه يف 2020/12/12(

اإ�رشائيل،  مع  املغرب  عالقات  تطبيع  يعلن  ترامب  الغربية..  ال�شحراء  على  الرباط  ب�شيادة  تعرتف  وا�شنطن   
4

اجلزيرة.نت، 2020/12/10. )اطلع عليه يف 2020/12/12(

التطبيع مع “اإ�رشائيل” ومقاطعتها، اجلزيرة.نت.  
5

حممد �شعيب، “التطبيع العربي مع  اإ�رشائيل  واأثره على املنطقة العربية،” جملة العلوم القت�صادية وال�صيا�صة،   
6

اجلامعة الأ�شمرية الإ�شالمية، ليبيا، العدد 7، 2016، �ش 279–280. 

حممد �شومان، جدل التطبيع يف ال�شحافة امل�رشية “الأهرام اأنوذجاً”، �شحيفة اجلزيرة، موؤ�ش�شة اجلزيرة   
7

لل�شحافة والطباعة والن�رش، ال�شعودية، 2001/4/2، العدد 10413.

حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، معجم خمتار ال�صحاح، �ش 163.  
8

https://alarab.co.uk
https://arabic.sputniknews.com/
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10

اإىل طبيعته، اإعادة ما هو غري طبيعي  املبداأ:  التطبيع من حيث   ويعني 
9
اإياه، عّوده  اأي 

عهدها  �شابق  اإىل  بالأ�شياء  العودة  اأنه:  التطبيع  م�شطلح  من  املعنى  ت�شّور  ويكن 

اتفاقيات  بعد  تداولها  مّت  اإجنليزية  لفظة  عن  ماأخوذ  فهو  احلايل  املعنى  اأما   
11

وطبيعتها،

12
كامب ديفيد.

اأما ا�شطالحاً، فللتطبيع عدة تعريفات، �شيعر�ش الباحث ثالثة منها:

دويل،  اأو  حملي  ن�شاط،  اأو  مبادرة  اأو  م�رشوع  اأي  يف  امل�شاركة  اأنه  التطبيع:  ُيعّرف 

اأو عرب  اأم غري مبا�رش، بني فل�شطينيني  م�شمم خ�شي�شاً للجمع، �شواء ب�شكل مبا�رش 

واإ�رشائيليني، اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف �رشاحة اإىل مقاومة اأو ف�شح الحتالل 

تلك  اأ�شكاله  واأهم  الفل�شطيني،  ال�شعب  على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل 

اإزالة احلواجز  اإىل  اأو  “اإ�رشائيل”  اإيجاد �شكل من التعاون مع  اإىل  الن�شاطات التي تهدف 

13
النف�شية.

وُيعّرف اأي�شاً: اأنه ك�رش الإجماع املتمثل برف�ش “اإ�رشائيل”، وكل متثيالتها الر�شمية، 

وال�شيا�شية، والأمنية، والقت�شادية، والقانونية، والثقافية، وبالتايل التعامل معها ومع 

جتريده  يتّم  بحيث  العربي،  والوعي  العقل  �شياغة  اإعادة  بهدف  وذلك   
14

موؤ�ش�شاتها،

من عقيدته وتاريخه، وحمو ذاكرته واإعادة �شياغتها ب�شكل يقبل وير�شى مبا تفر�شه 

15
“اإ�رشائيل”.

جممع اللغة العربية، معجم الو�صيط، �ش 549.  
9

انظر:   ،2004/5/28 نيوز،  العرب  موقع  التطبيع،  ومقاومة  للمقاطعة  العربية  ال�شرتاتيجية  علو�ش،  اإبراهيم   
10

http://www.alarabnews.com/index.asp )اطلع عليه يف 2019/10/10(

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً )الكويت: مكتبة النور الإلكرتونية، 2000(،   
11

�ش 1. 

ح�شني العودات، “ال�شحفيون العرب ومقاومة التطبيع،” جملة الدرا�صات الإعالمية، املركز العربي الإقليمي   
12

للدرا�شات الإعالمية لل�شكان والتنمية والبيئة، م�رش، العدد 116 )117(، 2004، �ش 119. 

معايري ومواقف احلملة، تعريف التطبيع، موقع احلملة الفل�شطينية للمقاطعة الأكاديية والثقافية لإ�رشائيل،   
13

2007/11/21، انظر: http://www.pacbi.org/arabic.php )اطلع عليه يف 2018/12/3(

الدول  العامة جلامعة  الأمانة  جملة �صوؤون عربية،  واأغرا�شها،”  التبا�شاتها  التطبيع يف  “فكرة  ماجد كيايل،   
14

العربية، م�رش، العدد 167، 2016، �ش 64. 

اإبراهيم علو�ش، ال�شرتاتيجية العربية للمقاطعة ومقاومة التطبيع، العرب نيوز، 2004/5/28.  
15

http://www.alarabnews.com/index.asp
http://www.pacbi.org/arabic.php
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وُيعّرفه الباحث: اأنه العرتاف والقبول املتبادل بني “اإ�رشائيل” والدول العربية، مبا 

يف�شي لإقامة عالقات على كافة امل�شتويات واملجالت بني العرب والإ�رشائيليني، بهدف 

طبيعية  كدولة  “اإ�رشائيل”؛  وجود  فكرة  وتقبّل  ال�شعوب،  لدى  النف�شي  احلاجز  ك�رش 

و�رشعية معرتف بها على الأر�ش الفل�شطينية التاريخية املحتلة يف املنطقة العربية.

وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر  اإىل  الباحث  �شيتطرق  البحثية  الورقة  هذه  يف 

اإىل بع�ش الدرا�شات  العربية والإ�شالمية على خمتلف امل�شتويات، مع الإ�شارة املوجزة 

حاجة  عدم  وتبهن  التطبيع  خماطر  توؤكد  التي  نتائجها  واأبرز  التطبيع،  تناولت  التي 

الدول العربية للدخول يف عالقات مع “اإ�رشائيل”، بالإ�شافة اإىل مقابالت مع �شخ�شيات 

عربية واإ�شالمية راف�شة لنهج التطبيع العربي مع “اإ�رشائيل”.

اأوًل: درا�شات خا�شة بالتطبيع العربي مع “اإ�شرائيل”:

حر�شاً من الباحث على التعمق يف امل�شكلة البحثية؛ قام باإجراء درا�شة م�شحية لأهم 

الدرا�شات املرتبطة باملو�شوع، وعر�شها وفقاً للتّ�شل�شل الزمني من الأحدث اإىل الأقدم. 

لتفاقية  القت�صادية  “الآثار  زيد،  اأبو  الراوي  بغدادي  حممود  درا�صة   .1
درا�صة  امل�رشي:  القطن  حم�صول  على   )QIZ( املوؤهلة  ال�صناعية  املناطق 

حتليلية،” 16:2020

هدفت الدرا�شة اإىل تقييم النتائج املرتتبة على تطبيق اتفاقية املناطق ال�شناعية املوؤهلة 

حم�شول  على  و“اإ�رشائيل”  الأمريكية  املتحدة  والوليات  م�رش  بني   
17

،QIZ الكويز 

القطن امل�رشي و�شناعة الغزل والن�شيج.

واعتمدت الدرا�شة على املنهجني الو�شفي والتحليلي، ويف اإطارهما ا�شتخدم اأ�شلوَبْي 

الكفاءة  معايري  بع�ش  على  العتماد  مّت  كما  والكمي،  الو�شفي  القت�شادي  التحليل 

الإنتاجية والقت�شادية عند حتليل البيانات املتعلقة مبح�شول القطن امل�رشي، وامتدت 

الفرتة الزمنية للدرا�شة من �شنة 1995 وحتى �شنة 2016، ومن اأبرز نتائجها:

حممود بغدادي الراوي اأبو زيد، “الآثار القت�شادية لتفاقية املناطق ال�شناعية املوؤهلة )QIZ( على حم�شول   
16

القطن امل�رشي: درا�شة حتليلية،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة اأ�شيوط، م�رش، 2020.

هو ت�رشيع للكوجنر�ش الأمريكي �ُشّن �شنة 1996؛ لي�شمح لالأردن وم�رش بت�شدير منتجات للوليات املتحدة   
17

الأمريكية معفاة من اجلمارك ودون ح�ش�ش حمددة ب�رشط وجود مكونات ومدخالت من “اإ�رشائيل” يف هذه 

املنتجات.
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الإ�رشائيلي،  الإنتاج  مدخالت  من  الكويز  اتفاقية  لواردات  ال�شلعية  الرتكيبة  تتكون  اأ. 

ومثلت املدخالت اخلا�شة ب�شناعة املن�شوجات واملالب�ش اجلاهزة ما يقرب من %67 

من الإجمايل العام.

بلغت ن�شبة اإجمايل واردات اتفاقية الكويز من الأقم�شة الن�شيجية نحو 34.8%، تلتها  ب. 

املواد الكيماوية بن�شبة 22.7%، ووزعت الن�شبة الباقية من الواردات على مدخالت 

الإنتاج الأخرى.

ات�شح من حتليل الرتكيبة ال�شلعية للمدخالت امل�شتوردة من “اإ�رشائيل”؛ اأنها لي�شت  ج. 

باملدخالت الأ�شا�شية اأو النادرة، فهي متوفرة يف الأ�شواق امل�رشية والعاملية وباأ�شعار 

منخف�شة.

عملية  ظل  يف  )لإ�رشائيل(  العربية  “املقاطعة  القطراوي،  اإياد  درا�صة   .2
الت�صوية ال�صيا�صية )1993-2015(: درا�صة يف الأبعاد والنتائج،” 18:2017

اأم  القت�شادية  �شواء  املقاطعة،  واأنواع  اأ�شكال  جميع  على  للتعرف  الدرا�شة  هدفت 

مراحلها  ومتابعة  اأ�شكالها  وا�شتعرا�ش  لـ“اإ�رشائيل”،  وغريها  الثقافية  اأم  ال�شيا�شية 

بعد  “اإ�رشائيل”  مبقاطعة  العرب  التزام  مدى  بيان  عن  عدا  وتاأثريها،  فعاليتها  ومدى 

عملية الت�شوية وما واكبها من اأحداث، والدور الكبري الذي اأدته املقاطعة يف ال�شغط على 

“اإ�رشائيل”.

خ�شائ�ش  لر�شد  التحليلي؛  والو�شفي  التاريخي  املنهجني  على  الدرا�شة  واعتمدت 

متغرياتها  بني  العالقة  واإدراك  طبيعتها،  وو�شف  وحتديدها،  وتتبعها  املقاطعة  ظاهرة 

للقرارات  الراف�ش  الإ�رشائيلي  التعنت  جتاه  دورها  وحتليل  واجتاهاتها،  واأ�شبابها 

اخلا�شة بالق�شية الفل�شطينية، ومتتد العيّنة الزمنية بني �شنتي 1993 و2015، ومن اأبرز 

نتائجها:

عدة  جمالت  يف  “اإ�رشائيل”  على  ال�شغط  يف  بارز  دور  لها  كان  العربية  املقاطعة  اأن  اأ. 

اأبرزها القت�شادية، وال�شيا�شية، والعلمية، والريا�شية.

اأ�شكال الن�شال ال�شلمي، الذي كان له دور  اأن املقاطعة هي �شكل من  بيّنت الدرا�شة  ب. 

كبري يف تغري الواقع والنظرة العاملية جتاه “اإ�رشائيل”.

ال�شيا�شية الت�شوية  عملية  ظل  يف  )لإ�رشائيل(  العربية  “املقاطعة  القطراوي،  حممد  الروؤوف  عبد  اإياد   
18 

)1993-2015(: درا�شة يف الأبعاد والنتائج،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2017. 
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ُتعّد املقاطعة �شالحاً فّعالً ثبت جدواه على مّر التاريخ، وهو ل يقّل فعالية عن املقاومة  ج. 

ال�شعبية، بل قد يكون له تاأثري اأكب اإذا ما مّت ا�شتخدامه بطريقة �شحيحة.

الأفالم  تعك�صها  كما  الإ�رشائيلي  املجتمع  “�صورة  حممد،  دعاء  درا�صة   .3
وامل�صل�صالت امل�رشية وعالقتها باجتاهات ال�صباب نحو تطبيع العالقات مع 

اإ�رشائيل: درا�صة حتليلية وميدانية مقارنة،” 19:2015

هدفت الدرا�شة اإىل ر�شد �شمات ال�شورة املقدمة عن املجتمع الإ�رشائيلي ومالحمها 

الدرامية  الأعمال  م�شاهدة  عالقة  على  والتعرف  امل�رشية،  وامل�شل�شالت  الأفالم  يف 

باجتاهات ال�شباب امل�رشي نحو ق�شية التطبيع مع “اإ�رشائيل”.

واعتمدت الدرا�شة على منهج امل�شح الإعالمي ب�شقيه الو�شفي والتحليلي، ونظرية 

الغر�ش الثقايف، وا�شتخدمت اأداة حتليل امل�شمون لعيّنة عمدية قوامها ثالثة م�شل�شالت 

اأفالم هي: م�شل�شل راأفت الهجان، وم�شل�شل عابد كرمان، وم�شل�شل ال�شفعة،  وثالثة 

ال�شتبيان  واأداة  العم.  ولد  وفيلم  اإ�رشائيل،  من  فتاة  وفيلم  اأبيب،  تل  يف  مهمة  وفيلم 

ومن  والقليوبية،  واجليزة،  القاهرة،  حمافظات  من  مفردة   250 قوامها  العمدية  للعيّنة 

اأبرز نتائجها:

عليها  يعتمد  التي  الو�شائل  مقدمة  يف  العربية  الدرامية  وامل�شل�شالت  الأفالم  جاءت  اأ. 

الإ�رشائيلية وال�شخ�شية  الإ�رشائيلي  املجتمع  عن  معلوماتهم  جلمع   املبحوثون 

بن�شبة %73.1.

ن�شف  من  اأكرث  معار�شة  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  نحو  املبحوثني  اجتاهات  اأظهرت  ب. 

العينة بن�شبة 63.9%، بينما بلغت ن�شبة من يوؤيدون التطبيع نحو 36.1% من اإجمايل 

العيّنة.

اقت�رشت وظيفة املراأة الإ�رشائيلية على الإغراء وجذب العربي اأو امل�رشي با�شتغالل  ج. 

اأنوثتها، اإىل جانب ظهورها مبهن خمتلفة.

دعاء �شالح فريد حممد، “�شورة املجتمع الإ�رشائيلي كما تعك�شها الأفالم وامل�شل�شالت امل�رشية وعالقتها   
19

باجتاهات ال�شباب نحو تطبيع العالقات مع اإ�رشائيل: درا�شة حتليلية وميدانية مقارنة،” ر�شالة ماج�شتري، 

جامعة القاهرة، م�رش، 2015.



363

خماطر التطبيع على الدول وال�سعوب العربية والإ�سالمية

4. درا�صة �صريين اإبراهيم، “احلاجز النف�صي يف ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي: 
روؤى نخب م�رشية: درا�صة حتليلية ميدانية،” 20:2013

النف�شي يف ال�رشاع العربي -  اأوليّة عن واقع احلاجز  اإىل تقدمي �شورة  الدرا�شة  هدفت 

النخبة  من  عيّنة  توجهات  درا�شة  خالل  من  وذلك  اإمبيقي،  منظور  من  الإ�رشائيلي 

“اإ�رشائيل” واإمكانية حتقيق حوار معها، وفهم روؤية النخبة  امل�رشية جتاه التطبيع مع 

النف�شية يف  اإىل عر�ش وحتليل اجلوانب  الإ�رشائيلي، بالإ�شافة  الآخر  امل�رشية ل�شورة 

ال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي، والو�شائل الإ�رشائيلية الهادفة اإىل ك�رش احلاجز النف�شي 

يف هذا ال�رشاع، والبحث يف دور م�شادر الثقافة يف ت�شكيل احلاجز النف�شي فيه.

اأبرز  ومن  ال�شتبانة،  اأداة  وا�شتخدمت  التحليلي  املنهج  على  الدرا�شة  واعتمدت 

نتائجها:

راأى نحو 88% من العيّنة ق�شية ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي ق�شية حمورية. اأ. 

القد�ش،  اإىل  ال�شادات  اأنور  حممد  الراحل  الرئي�ش  زيارة  العيّنة  من   %52.5 نحو  اأيّد  ب. 

وراأى نحو 23% من العيّنة اأن زيارة الرئي�ش الراحل جنحت يف ك�رش احلاجز النف�شي 

بني امل�رشيني والإ�رشائيليني.

 %40 التطبيع �شكالً وم�شموناً، بينما وافق عليه نحو  العيّنة  57% من  رف�ش نحو  ج. 

ولكن ب�رشوط، بالإ�شافة اإىل رف�ش نحو 38% من العيّنة وجود ال�شفري الإ�رشائيلي 

يف القاهرة.

ت�صكيل  يف  الإخبارية  الف�صائية  القنوات  “دور  الكرمي،  نهلةعبد  درا�صة   .5
اجتاهات الراأي العام امل�رشي نحو تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”: درا�صة 

تطبيقية،” 21:2011

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على مدى تاأثري القنوات الف�شائية الإخبارية على الراأي 

اجلمهور  تعر�ش  اأناط  ور�شد  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  تطبيع  نحو  امل�رشي  العام 

�رشين جابر اإبراهيم، “احلاجز النف�شي يف ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي: روؤى نخب م�رشية: درا�شة حتليلية   
20

ميدانية،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة القاهرة، م�رش، 2013.

امل�رشي  العام  الراأي  اجتاهات  ت�شكيل  يف  الإخبارية  الف�شائية  القنوات  “دور  الكرمي،  عبد  حممد  حلمي  نهلة   
21

نحو تطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”: درا�شة تطبيقية،” ر�شالة ماج�شتري، معهد البحوث والدرا�شات العربية، 

القاهرة، 2011. 
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امل�رشي للقنوات الف�شائية الإخبارية، بالإ�شافة اإىل حتليل كيفية تغطية ق�شية ال�رشاع 

العربي – الإ�رشائيلي من خالل القنوات الف�شائية الإخبارية.

لعيّنة ع�شوائية  ال�شتبانة  اأداة  امل�شحي، وا�شتخدمت  املنهج  الدرا�شة على  واعتمدت 

ب�شيطة قوامها 400 مفردة من املجتمع امل�رشي، ومن اأبرز نتائجها:

جاءت قناة اجلزيرة يف مقدمة القنوات املُف�ّشلة لدى العيّنة يف متابعة اأخبار ال�رشاع  اأ. 

العربي – الإ�رشائيلي بن�شبة 37.4%، تلتها قناة العربية بن�شبة %27.9.

وافق نحو 88.7% من العيّنة على اأن “اإ�رشائيل” دولة عدوانية، ووافق نحو %81.4  ب. 

على اأنها دولة تتو�شع على ح�شاب جريانها.

موقفهم  حتديد  ي�شتطيعوا  مل  من  بينما   ،%69.2 بن�شبة  التطبيع  الأغلبية  عار�شت  ج. 

بلغت ن�شبتهم 15.7% من اإجمايل العيّنة.

العربية وال�شعوب  الدول  على  التطبيع  خماطر   ثانيًا: 

        والإ�شالمية:

اإىل  �شيتطرق  ثم  ومن  وُيعّرفها،  مف�ّشل  ب�شكل  التطبيع  جمالت  الباحث  �شيعر�ش 

خماطرها، اإىل جانب بع�ش املقابالت التي تعزز الفكرة الواردة.

1. التطبيع ال�صيا�صي والديبلوما�صي:

الدول واملنظمات وال�شعوب و“اإ�رشائيل”، ومن  اإقامة عالقات �شيا�شية بني  ويعني 

22
اأدواته ما يلي:

اإقامة عالقات �شيا�شية مع الحتالل. اأ. 

و�شف املقاومة بـ“الإرهاب”. ب. 

احلديث عن نزاع ولي�ش �رشاع. ج. 

نكبات  من  الفل�شطيني  بال�شعب  حلق  عّما  م�شوؤولية  اأّي  “اإ�رشائيل”  حتميل  عدم  د. 

وت�رشيد.

�شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني BCP، موقع في�شبوك، انظر: https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine؛   
22

وح�شاب حملة املقاطعة – فل�شطني )BCP_Palestine@(، موقع تويرت، انظر:

https://twitter.com/BCP_Palestine )اطلع عليه يف 2019/10/15(  

https://twitter.com/BCP_Palestine
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على  امل�شاومة  وت�رشيع  امل�شتوطنات،  ت�رشيع  يف  واملتمثلة  الحتالل  نتائج  تكري�ش  هـ. 

احلقوق الفل�شطينية الأ�شا�شية: ال�شتقالل وحق تقرير امل�شري وحق العودة.

توفري الغطاء للهروب من قرارات ال�رشعية الدولية وا�شتبدال ذلك باملفاو�شات بني  و. 

طريف النزاع.

خماطر التطبيع ال�صيا�صي والديبلوما�صي:23

ُيعّد مبثابة البوابة الرئي�شية التي متّر من خاللها كافة اأنواع التطبيع الأخرى.  •

تنبع قوته من اأنه يثل املمار�شة الر�شمية التي يقوم عليها النظام علناً، ويحميها ويدفع   •
باجتاهها، ويجند القوى املمكنة يف �شبيل حمايتها وا�شتمرارها.

الر�شائل،  وتبادل  والعلنية،  ال�رشية  واللقاءات  والزيارات  الأمني  التن�شيق  يت�شمن   •
واإجراء املفاو�شات، وتبادل التمثيل الديبلوما�شي مبختلف م�شتوياته.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�رشط الأ�شا�شي ملبداأ التطبيع هو “ال�شت�شالم ال�شيا�شي”، 

بالأحقية والرواية التاريخية ال�شهيونية بارتباطها وحقها باأر�ش فل�شطني، وهذا يرتتب 

24
عليه نفي املجازر التي ارتكبت على اأر�ش فل�شطني.

يف  تتجلى  لـ“اإ�رشائيل”  بالن�شبة  التطبيع  اأهمية  “اأن  ويحمان:  اأحمد  الدكتور  ويرى 

25
خلق ثغرات يف عدم العرتاف بها ككيان لقيط و�شط املحيط العربي والإ�شالمي”.

الأر�ش  اغت�شب  الذي  بالعدو  العرتاف  “اإن  الكحالوي:  اأحمد  الدكتور  ويقول 

والأمان  الأمن  لـ“اإ�رشائيل”  يحقق  وبهتاناً،  زوراً  فل�شطني  يف  باحلق  له  والت�شليم 

وال�شتمرار يف انتزاع مزيد من الأر�ش، لي�ش من فل�شطني وحدها، بل من كامل الأر�ش 

26
العربية”.

غ�شان حمدان، التطبيع ا�صرتاتيجية الخرتاق ال�صهيوين )بريوت: دار الأمانة، 1989(، �ش 18.  
23

مي هما�ش، معاين التطبيع مع الكيان ال�شهيوين، �شحيفة احلدث، �رشكة احلدث لالإعالم والطباعة والن�رش،   
24

رام اهلل، 2019/10/1، انظر: https://www.alhadath.ps )اطلع عليه يف 2019/10/5(

مقابلة اأجراها الباحث عب الإنرتنت مع اأحمد ويحمان، رئي�ش املر�شد املغربي ملناه�شة التطبيع، 2020/7/28.   
25

املقاومة  لدعم  التون�شية  الوطنية  الهيئة  رئي�ش  الكحالوي،  اأحمد  مع  الإنرتنت  عب  الباحث  اأجراها  مقابلة   
26

العربية ومناه�شة التطبيع مع “اإ�رشائيل”، 2020/7/27.

https://www.alhadath.ps
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2. التطبيع القت�صادي:

هو اإن�شاء م�شاريع اقت�شادية كبى مع “اإ�رشائيل”، مثل خطوط النفط والغاز و�شكك 

 وي�شمل خم�شة 
27

احلديد والربط الكهربائي، وغريها من م�شاريع بيع التقنية واملعرفة،

28
جمالت اأ�شا�شية، وهي:

التطبيع الزراعي والبيئي. اأ. 

التطبيع ال�شياحي. ب. 

التطبيع يف جمال ال�شناعة. ج. 

التطبيع التجاري واخلدماتي. د. 

التطبيع يف جمال الطاقة. هـ. 

خماطر التطبيع القت�صادي:29

ُيعّد الأكرث انت�شاراً بني الدول، ملا له من تاأثري على اقت�شادها واأو�شاعها املالية، ومبا   •
ي�شاحبه من اإطالق وعود بتحقيق الرفاه القت�شادي والزدهار املايل.

يدخل �شمن هذا النوع من التطبيع، جميع التفاقيات التجارية وامل�شاريع القت�شادية   •
والإنائية امل�شرتكة، بالإ�شافة اإىل بروتوكولت التعاون يف جمالت عدة.

القطاع  اإن  اإذ  مب�شوؤوليته،  وحدها  احلكومات  ت�شطلع  ل  التطبيع  من  النوع  هذا  اأن   •
بات  الذي  احلر  القت�شاد  نظام  ظّل  يف  وخ�شو�شاً  فيه،  اأ�شا�شياً  دوراً  يتوىل  اخلا�ش 

انعكا�شاً للنظام الراأ�شمايل العاملي.

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2 )القاهرة: مركز يافا   
27

للدرا�شات والأبحاث، 2014(، �ش 389. 

حممود عبده، ح�صان طروادة ال�صهيوين على اأبواب املحرو�صة: درا�صات عن التطبيع بني م�رش والكيان   
28

ال�صهيوين )لبنان: مركز باحث للدرا�شات، 2014(، �ش 29.

البحوث والدرا�صات  جملة  الإ�رشائيلي،”  العربي  ال�رشاع  نف�شية حلل  كاآلية  “التطبيع  اأحمد ر�شدي،  داليا   
29

العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة، العدد 59، 2013، �ش 13.
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ويقول رئي�ش جلنة مقاومة التطبيع والق�شايا القومية يف نقابة املهند�شني الأردنيني 

�شبحي اأبو زغالن: “اإن العرب هم اخلا�رش الأكب من اتفاقيات التطبيع، واإن الحتالل 

30
ي�شعى اإىل جعل املوانئ اخلليجية منطلقاً لرتويج الب�شائع “الإ�رشائيلية””.

قطاعات  تراجع  زعيرت  رزان  الغذاء  على  لل�شيادة  العربية  ال�شبكة  رئي�شة  وتوؤكد 

اتفاقيات  وّقعت  التي  العربية  الدول  من  العديد  يف  الغذائي  والأمن  وال�شياحة  القت�شاد 

31
تطبيع مع الحتالل، وانعكا�ش هذه التفاقيات على �شعوب هذه الدول ب�شكل �شلبي.

لالإ�رشائيليني  بال�شماح  يق�شي  مر�شوم  توقيع  القت�شادي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

 
32

ودينية، جتارية  لأغرا�ش  ال�شعودية  اإىل  بال�شفر  الإ�رشائيلي  اجلواز  يحمل  من  ولكل 

الغاز  بور�شة  واإن�شاء  “اإ�رشائيل”،  اإىل  القطري  الغاز  لبيع  اتفاقية  على  التوقيع  وكذلك 

2004، التي تخ�شع لهيمنة   وتاأ�شي�ش بور�شة دبي للما�ش �شنة 
33

اأبيب، القطرية يف تل 

34
التجار الإ�رشائيليني.

3. التطبيع الثقايف:

والإ�شدارات  اجلامعات،  توظيف  عب  الإ�رشائيلي  الخرتاق  اأمام  العقول  فتح  هو 

حوار  وملتقيات  والفنية،  والثقافية  العلمية  واملنتديات  الأدبية،  والأعمال  والكتابات 

الأديان واحل�شارات؛ بهدف تعزيز قوة امل�رشوع الإ�رشائيلي يف مقابل اإ�شعاف النتماء 

35
القومي وال�شعور الوطني العربي.

�شبحي اأبو زغالن، “ندوة علمية: نتائج اتفاقيات التطبيع مع الحتالل على الق�شية الفل�شطينية واملنطقة،”   
30

من موؤمتر “ح�شاد التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/2. 

من  واملنطقة،”  الفل�شطينية  الق�شية  على  الحتالل  مع  التطبيع  اتفاقيات  نتائج  علمية:  “ندوة  زعيرت،  رزان   
31

موؤمتر “ح�شاد التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/2. 

 .2020/1/26 اجلزيرة.نت،  ال�شعودية،  بزيارة  “لالإ�رشائيليني”  ال�شماح  علني..  تطبيع  وتد،  حم�شن  حممد   
32

)اطلع عليه يف 2020/2/5(

قطر و“اإ�رشائيل” .. 20 عاماً من ال�شداقة امل�شبوهة، موقع قطريليك�ش، 2017/12/16، انظر:  
33

https://qatarileaks.com/ar )اطلع عليه يف 2019/10/7(  

ليك�ش،  اإمارات  موقع  املعلن،  غري  والتحالف  التطبيع  من  طويل  تاريخ  و“اإ�رشائيل”..  الإمارات  حتقيق:   
34

2019/7/24، انظر: https://emiratesleaks.com )اطلع عليه يف 2019/11/10(

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 288.  
35

https://qatarileaks.com/ar
https://emiratesleaks.com
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خماطر التطبيع الثقايف:

ُيعّد الأخطر على الإطالق، ملا له من تاأثري على ثقافة الأمم وقيمها ومعتقداتها، اإىل جانب   •
اأنه يت�شمن اإقامة عالقات ثقافية بني الدول مبا تت�شمنه من تبادل وتفاعل ثقايف حي 

ومبا�رش، من خالل املوؤمترات وامل�شاريع الثقافية امل�شرتكة واملحافل الثقافية والأدبية، 

36
كما يت�شمن التعاون يف جمايَلْ الفن والرتجمة.

بال�رشاع  وعالقته  العربي،  الثقايف  الواقع  على  لالطالع  ثقافياً”  “جت�ش�شاً  ُيعّد   •
الوجود  يخدم  الذي  النحو  على  تطويعيه  �شيناريوهات  وو�شع  ال�شهيوين،  العربي 

37
ال�شهيوين.

 لذلك كان التفاق حول 
38

يقوم على تدمري املقومات الذاتية للثقافة واحل�شارة العربية،  •
واأكرث  وقعاً  اأ�شد   ،1994 �شنة  الأردن  مع  عربة  وادي  اتفاق  اإطار  يف  والإعالم  الثقافة 

39
اإحلاحاً على العمل الثقايف امل�شرتك من جانب “اإ�رشائيل”.

40
اأن الثقافة عن�رش اأ�شا�شي يف عمل و�شائل الإعالم.  •

ومن اأ�شكال التطبيع الثقايف، وجود عدة جمعيات يهودية تعمل يف جمال التطبيع مع 

و“التجمع   ،1974 �شنة  تاأ�ش�شت  التي  وحوار”  هوية  كـ“جمعية  املغرب،  يف  “اإ�رشائيل” 
اليهود  حول  لالأبحاث  العاملي  و“املركز   ،1985 �شنة  تاأ�ش�ش  الذي  لليهودية”  العاملي 

املغاربة” الذي تاأ�ش�ش �شنة 1995، ثم “الحتاد العاملي لليهود املغاربة” الذي تاأ�ش�ش يف 

41
.1999/5/3

�شعيد يقني داوود، “التطبيع بني املفهوم واملمار�شة: درا�شة حالة على التطبيع العربي – الإ�رشائيلي،” ر�شالة   
36

ماج�شتري، جامعة بريزيت، ال�شفة الغربية، 2002، �ش 13-12. 

البيان، جملة  العبي،”  الكيان  مع  التطبيع  خفايا  من  اأناطها  تعددت  التي  “اجلا�شو�شية  �شلطان،  حممود   
37 

العدد 211، 2005، �ش 87. 

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف والإعالمي،” جملة امل�صتقبل العربي، مركز درا�شات الوحدة العربية،   
38

بريوت، املجلد 19، العدد 209، 1996، �ش 51. 

الوحدة  درا�شات  مركز  )بريوت:  املواجهة  من  عاماً  ثالثون  التطبيع:  مقاومة  واآخرون،  عو�ش  �شامل   
39

العربية، 2007(، �ش 118. 

القد�ش  موؤمتر  من  القد�ش،”  يف  الإ�رشائيلية  املمار�شات  نحو  والإ�شالمي  العربي  “اخلطاب  دقة،  اأبو  مرمي   
40

لبنان،  اللكرتوين،  والن�رش  للدرا�شات والإعالم  املحتلة، مركز قد�ش نت  القد�ش   – الثاين، قطاع غزة  الدويل 

.2008/6/25

عادل الراجحي، التطبيع.. اأي�صبح العدو اللدود �صديقاً حميماً، �ش 29.  
41



369

خماطر التطبيع على الدول وال�سعوب العربية والإ�سالمية

4. التطبيع الديني:

الدين  رجال  اأو  الإ�شالمي،  الدين  علماء  بع�ش  اأو  اأحد  من  يقع  الذي  التطبيع  هو 

وم�شّوغ  كمّبر  الدين  فيه  ُي�شتخدم  الذي  التطبيع  هو  اأو  الدينية،  ب�شفتهم  امل�شيحي، 

42
لالعرتاف بـ“اإ�رشائيل” واإقامة عالقات معها.

اأ. خماطر التطبيع الديني:

اأنه جزء من ا�شرتاتيجية �شهيونية جديدة ت�شتخدم البعد الديني، لرتويج الدعاءات   •
ال�شهيونية، وتبير �شيا�شات الغزو وال�شتعمار تبيراً دينياً من وجهة نظر اإ�شالمية، 

بحيث ت�شبح “اإ�رشائيل” هي م�شيئة اهلل واإرادته، يف حماولة لتغيري ما ر�شخ يف العقل 

43
اجلمعي عند العرب من رف�ش لوجود كيان الحتالل.

وح�شد  التعبئة  م�شادر  من  دائماً  م�شدراً  باعتباره  لالإ�شالم  ال�شهيونية  مواجهة   •
44

امل�شلمني �شّد “اإ�رشائيل”، والق�شاء على التحدي املتمثل يف ثقافة التحرر الوطني.

املر�شومة  ال�شورة  تلك  �شوء  على  “اإ�رشائيل”  من  موقفهم  امل�شلمني  لتحديد  يرمي   •
لليهود يف القراآن واحلديث، اأو على اأقل تقدير، اأن ت�شكل تلك ال�شورة خلفية اأو اأر�شية 

 مع الإ�شارة اإىل وجود فرق بني اليهودية كديانة، 
45

لالنطالق منها عند التعامل معهم،

وال�شهيونية كحركة �شيا�شية جمرمة.

ب. بنود وثيقة حترمي التطبيع مع “اإ�رشائيل”:46

حترم �رشعاً اأي حالة للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، مهما كانت نتائج حركة الأنظمة ال�شيا�شة   •
العربية، وعلى ال�شعوب العربية امل�شلمة اأن تقراأ يف القراآن الكرمي �شباحاً وم�شاًء تاريخ 

اهلل، فكيف يكون لهم عهد عند  اأنه مل يكن لهم عهد عند  ال�شهاينة، واأن تدرك  هوؤلء 

النا�ش.

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2، �ش 1679.  
42

�شامح اإ�شماعيل، التطبيع الديني واخرتاق الأزهر، اجلزيرة.نت، 2017/2/6. )اطلع عليه يف 2019/10/10(  
43

عواطف عبد الرحمن، الخرتاق ال�صهيوين مل�رش من 1917–2017 )القاهرة: العربي للن�رش والتوزيع، 2017(،   
44

�ش 178. 

نا�رش الدين ال�شاعر، عملية ال�صالم الفل�صطينية – الإ�رشائيلية: وجهة نظر اإ�صالمية )نابل�ش: مركز البحوث   
45

والدرا�شات الفل�شطينية، 1999(، �ش 47.

هيئة التحرمي، “وثيقة حترمي التطبيع مع “اإ�رشائيل”،” جملة �صوؤون الأو�صط، مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية،   
46

لبنان، العدد 134، 2010، �ش 215-213.
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اإ�شدار فتوى �رشعية تق�شي بحرمة التعامل التجاري مع الكيان الغا�شب، وكل من   •
يدعمه يف احتالله ومتكينه من قتل الفل�شطينيني وا�شطهادهم وت�رشيدهم.

اإ�شالمي  خّط  وهو  فل�شطني،  اأر�ش  من  �شب  باأي  التفريط  �رشعية  عدم  على  التاأكيد   •
�رشعي ل ينطلق التنظري له من خ�شو�شية مذهبية، واإنا يثل قاعدة ينطلق منها كل 

تفكري فقهي �رشعي اجتهادي اأ�شيل.

ومن اأ�شكال التطبيع الديني؛ زيارة مفتي الديار امل�رشية ال�شابق الدكتور علي جمعة 

بداية  عّدها  من  الباحثني  ومن   
47

،2012 اأبريل  ني�شان/  �شهر  يف  املحتلة  القد�ش  ملدينة 

التطبيع الديني كونها مّتت مبوافقة من ال�شلطات الإ�رشائيلية.

الحتاد  اأن  داغي  القرة  علي  ال�شيخ  امل�شلمني  علماء  لحتاد  العام  الأمني  ويوؤكد 

العاملي لعلماء امل�شلمني متفق متاماً على حرمة التطبيع، واأنه “خيانة عظمى هلل ور�شوله 

48
وللم�شلمني”.

الدكتور الأ�شتاذ  لبنان،  يف  وال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  رئي�ش   ويرى 

وثقايف  وح�شاري  ديني  ا�شتالب  حالة  حتقيق  ي�شتهدف  التطبيع  “اأن  �شالح:  حم�شن 

الإ�شالمية،  الرواية  مكان  ال�شهيونية  اليهودية  الرواية  حتل  واأن  الأمة،  يف  وتاريخي 

49
العربية، الفل�شطينية، وهذا لن ينجح”.

ويف �شنة 2017، اجتمع علماء م�شلمون من اأرجاء العامل يف مدينة اإ�شطنبول الرتكية، 

واأجمعوا بعد جل�شات علمية وم�شاورات �رشعية وواقعية على اأن التطبيع بكل اأ�شكاله؛ 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والريا�شية منكر ويجب النهي عنه، والتحذير منه، بل 

50
الواجب مقاومة هذا املنكر، امتثالً لأوامر القراآن الكرمي وال�شنة النبوية.

خالد �شعيد، مبارك كنزهم ال�صرتاتيجي )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2016(، �ش 121.   
47

علي القرة داغي، “�شخ�شيات اإعالمية و�شعبية تناق�ش اآليات مواجهة ال�شعوب العربية للتطبيع مع الحتالل،”   
48

من موؤمتر “النب�ش ال�شعبي العربي املناه�ش للتطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1.

حم�شن حممد �شالح، “التطبيع العربي بني ال�شرتاتيجية ال�شهيونية والهرولة العربية،” من “املوؤمتر الدويل   
49

ملقاومة التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1.

خليل مبوك، “اإطالق ميثاق علماء الأمة ملقاومة التطبيع،” موؤمتر علماء الأمة ملقاومة التطبيع ال�شيا�شي مع   
50

الكيان ال�شهيوين، الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني، اجلزيرة.نت، 2017/10/21، انظر:

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews )اطلع عليه يف 2021/3/6(  

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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5. التطبيع الع�صكري والأمني:

عالقات  وبناء  “اإ�رشائيل”،  مع  والأمنية  الع�شكرية  واملعلومات  اخلبات  تبادل  هو 

51
ا�شتخباراتية معها.

خماطر التطبيع الع�صكري والأمني:

ما قاله مئري دي �شاليط Meir de Shalit، مدير عام ال�شياحة ال�شابق ورئي�ش هيئة   •
الفنادق الإ�رشائيلية: “اإن �شُيّاحنا يف م�رش، اأف�شل لالأمن “الإ�رشائيلي” من اأي جهاز 

52
لالإنذار املبكر”.

اأن اجلوهر ال�شرتاتيجي للتطبيع من وجهة النظر الإ�رشائيلية؛ يتمثل يف اإحداث تغيري   •
على اجلانب العربي، ويبداأ ب�رشورة تقبل “اإ�رشائيل”، ويتد اإىل تقييد قدرات العرب 

53
الع�شكرية وتغيري معتقداتهم.

نوعية  نقلة  واإحداث  اأ�شكاله،  بكل  بـ“الإرهاب”  ي�شمى  ما  حماربة  يف  للتعاون  يهدف   •
54

ع�شكرياً واأمنياً.

6. التطبيع الريا�صي: 

اإقامة عالقات طبيعية بني الدول العربية و“اإ�رشائيل” يف جمال الريا�شة، �شواء على 

اأم  التدريبي،  الودي  امل�شتوى  على  اأم  الر�شمية،  والإقليمية  الدولية  امل�شابقات  م�شتوى 

انتهاء كافة �شور  اإىل  الريا�شة، و�شولً  بتبادل الالعبني واملدربني والعاملني يف حقول 

الحتادات  مواقف  معها  تنتهي  اأو  ال�شهيونية،  للدولة  العربية  الريا�شية  املقاطعة 

55
الريا�شية الآ�شيوية والإفريقية املت�شامنة مع اأع�شائها العرب يف تلك املقاطعة.

خماطر التطبيع الريا�صي:56

التي  والكثيفة،  الب�شيطة  ال�شعبية  العربية  والفئات  باجلماهري  ال�شهيوين  الت�شال   •
تتابع الريا�شات املتعددة.

https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine :في�شبوك، انظر ،BCP شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني�  
51

عرفة عبدو علي، جيتو “اإ�رشائيلي” يف القاهرة )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1990(، �ش 32.  
52

ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية )بريوت: مركز درا�شات  حم�شن عو�ش،   
53

الوحدة العربية، 1988(، �ش 14-13. 

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 280-279.  
54

رفعت �شيد اأحمد، مو�صوعة التطبيع واملطبعون العالقات امل�رشية الإ�رشائيلية، ط 2، �ش 1461.  
55

املرجع نف�شه، �ش 1461–1463.  
56
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تفّهم خطورة التطبيع الريا�شي من الحتفاء الوا�شع لو�شائل الإعالم؛ عند عقد م�شابقة   •
ريا�شية على اأر�ش عربية اأو العك�ش.

اأن الريا�شة ميدان للت�شامح واإعالء الروح، وهو ما ي�شهم يف مترير الرواية ال�شهيونية.  •

باملدالية  اإ�رشائيلي  لعب  بفوز  الإمارات  احتفاء  الريا�شي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

الذهبية، وما ترتب عليه من زيارة وزيرة الثقافة والريا�شة الإ�رشائيلية مريي ريغيف 

57
الإمارات حل�شور مباريات اجلودو.

7. التطبيع الجتماعي:

هو اإقامة جتمعات وخميمات واحتفالت م�شرتكة مع “اإ�رشائيل”، وت�شجيع الزيارات 

58
املتبادلة، واإقامة عالقات �شخ�شية، بدعوى الت�شامح مع املجرم.

خماطر التطبيع الجتماعي:59

اأنه تطبيع يوؤ�ش�ش اإىل التعاطي مع دولة الحتالل ومع الإ�رشائيليني ككيان طبيعي يف   •
املنطقة، مثله مثل اأي دولة اأو اأي �شعب.

امل�شرتكة،  الريا�شية  الأن�شطة  واإقامة  ل�شعب،  �شعب  مفهوم  تر�شيخ  اأدواته،  من  اأن   •
واملهرجانات الفنية، وت�شجيع ال�شياحة مع دولة الحتالل، والتبادل ال�شبابي، وفتح 

املنابر الإعالمية العربية وغريها لتمرير الرواية ال�شهيونية.

8. التطبيع الأكادميي:

وا�شت�شافة  املختلفة،  ومعاهده  “اإ�رشائيل”،  جامعات  مع  تعاون  اتفاقيات  عقد  هو 

60
اأكادييني اإ�رشائيليني بدعوى ف�شل التعليم عن ال�شيا�شة.

 ،2019/1/24 للدرا�شات،  ال�شرتاتيجي  الفكر  مركز  موقع  اأين؟،  اإىل  الإ�رشائيلي  الكيان  مع  العربي  التطبيع   
57

https://fikercenter.com :انظر

لإ�رشائيل،  والثقافية  الأكاديية  للمقاطعة  الفل�شطينية  احلملة  التطبيع،  تعريف  احلملة،  ومواقف  معايري   
58

.2007/11/21

املرجع نف�شه.  
59

https://ar-ar.facebook.com/bcp.palestine :في�شبوك، انظر ،BCP شفحة حملة املقاطعة – فل�شطني�  
60
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خماطر التطبيع الأكادميي:61

امل�شتمر  ال�شتعمار  تبير  جلهة  مهماً  دوراً  فيه  تلعب  الإ�رشائيلية  اجلامعات  اإن   •
واإعطاء  للفل�شطينيني،  التدريجي  العرقي  التطهري  وت�رشيع  الفل�شطينية،  لالأرا�شي 

تبير اأخالقي للقتل خارج اإطار القانون.

و�شوح �شيا�شة التمييز العن�رشي يف اجلامعات الإ�رشائيلية �شّد الطلبة غري اليهود،   •
اأي الفل�شطينيني والعرب.

9. التطبيع الإعالمي:

العربية  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحفيني  م�شتوى  على  تعامل  اأو  ات�شال  اأي  هو 

والناطقة بالعربية مع دولة الحتالل اأو اأحد ممثليها ال�شعبيني اأو الر�شميني، ومن اأدواته 

ا�شت�شافة قيادات وناطقني ر�شميني، اأو متحدثني وحمللني �شيا�شيني اإ�رشائيليني للتعبري 

والفل�شطينية بغ�ّش  العربية  ال�شحف  القنوات والإذاعات ويف  الحتالل على  عن رواية 

النظر عن ال�شياق، واعتماد الرواية الإ�رشائيلية لالأحداث ونقلها دون التحقق منها ودون 

والإعالمية  ال�شحفية  الوفود  زيارة  اإىل  بالإ�شافة  الالزَمنْي،  والتعديل  التحرير  اإجراء 

الديبلوما�شية  �شمن  يندرج  مما  وممثليه  ومن�شاآته  ومرافقه  الحتالل  ملوؤ�ش�شات 

62
ال�شعبية.

63
وينق�شم التطبيع الإعالمي اإىل ق�شمني، هما:

التطبيع الإعالمي املق�صود: وهو الذي تهدف فيه و�شيلة الإعالم العربية اإىل التعامل  اأ. 

والتوا�شل مع م�شتويات خمتلفة يف دولة الحتالل الإ�رشائيلي، من اأجل ال�شتماع اإىل 

روايتها ون�رش اآرائها حول ق�شية معيّنة.

التطبيع الإعالمي غري املق�صود: وهو الن�رش والرتويج لرواية الحتالل الإ�رشائيلي  ب. 

ووجهة نظره، من خالل عدة ممار�شات ل يق�شد القائم بالعملية الت�شالية اأن توؤدي 

اإىل هذه النتيجة، اأو ل يعلم اأنها �شتوؤدي اإىل هذه النتيجة.

موقع حركة مقاطعة اإ�رشائيل و�شحب ال�شتثمارات منها وفر�ش العقوبات عليها )BDS(، انظر:  
61

https://bdsmovement.net/ar  

دليل ال�شحفيني واملوؤ�ش�شات الإعالمية للتعامل مع التطبيع الإعالمي، �شل�شلة اأدلة ال�شحفيني واملوؤ�ش�شات   
62

الإعالمية، موقع منتدى فل�شطني الدويل لالإعالم والت�شال – توا�شل، 2018/2/15، �ش 3، انظر:

https://www.palmediaforum.org )اطلع عليه يف 2019/10/10(  

املرجع نف�شه، �ش 9.  
63

https://www.palmediaforum.org
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خماطر التطبيع الإعالمي:

ونبات  م�شتويات  ل�شتخدام  ال�شهاينة  والأفراد  والقادة  للمتحدثني  م�شاحة  يعطي   •
متعددة يف اخلطاب واملمار�شة عب و�شائل الإعالم التقليدية والرقمية؛ ومنها الأ�شلوب 

القتحامي والهادئ اأو الناعم والتدريجي، ومترير امل�شمون يف �شياق اإيجابي والثاأري 

اإىل  يرمي  مبا   
64

والتمهيدي، الردعي  اأو  وال�شتباقي  الق�شية،  وو�شم  النتقامي  اأو 

تغييب الر�شالة الإعالمية الفل�شطينية.

نقل رواية الحتالل من خالل املن�شات الإعالمية العربية اأو الناطقة بالعربية؛ لتلميع   •
65

�شورة الحتالل يف وعي ال�شعوب العربية واإ�شعاف الرواية الفل�شطينية.

�شعيه ل�شتخدام امل�شطلحات ب�شكل مق�شود خلدمة التوجهات الإعالمية الإ�رشائيلية،   •
وعرب  الإ�رشائيلي،  الدفاع  وجي�ش  الأخ�رش،  “اخلط  املثال  �شبيل  على  ومنها 

66
اإ�رشائيل”.

العك�ش، وتنظيم  اأو  اإ�رشائيلية،  اإعالم  الأجر يف و�شائل  اإعالنات مدفوعة  لن�رش  يرمي   •
الباجمي  الإنتاج  جانب  اإىل  ال�شورة”،  لـ“حت�شني  تهدف  التي  الإعالمية،  اجلولت 

67
امل�شرتك.

ينح  الذي  ال�شبكي”  بـ“التطبيع  يعرف  ما  اأو  الرقمي  الإعالمي  التطبيع  خطورة   •
“كثافة جماهريية”، وتداول مقاطع  اإح�شا�شاً بالتكتّل حول اهتمام م�شرتك، وي�شكل 

68
ومواد وو�شالت دعائية من اإنتاج جهات ر�شمية يف نظام الحتالل.

علينا  “اأن  ب�شور  معن  والت�شامن  للتوا�شل  الدويل  العربي  املركز  رئي�ش  ويرى 

العرتاف باأن اأبرز احلروب التي انت�رش علينا فيها “اإ�رشائيل” هي حرب امل�شطلحات، 

انظر:   ،2019 الالجئني،  درا�شات  اأكاديية  موقع  التطبيع،  ومناه�شة  الحتالل  مقاطعة  يف  املكثف  الدبلوم   
64

http://www.refugeeacademy.org/index.html )اطلع عليه يف 2019/10/10(

لالإعالم  الدويل  فل�شطني  منتدى  الإعالمي،  التطبيع  مع  للتعامل  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحفيني  دليل   
65

والت�شال – توا�شل، 2018/2/15، �ش 3.

،)2010 الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  )الريا�ش:  اجلالد  ذراع  الإ�رشائيلي..  الإعالم  النريب،  يو�شف  با�شل   
66 

�ش 26–27. 

ح�شام �شاكر، “مقاومة التطبيع على جبهة الإعالم،” �ش 1، من ندوة “التطبيع .. ا�شرتاتيجية احتالل،” حركة   
67

مقاومة التطبيع NOR، اإ�شطنبول، 2017/9/16. 

املرجع نف�شه.   
68

http://www.refugeeacademy.org/index.html
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 وهو الأمر الذي يرتتب 
69

بكل دللتها اللغوية، والثقافية، والإعالمية، والدبلوما�شية”،

عليه التحذير من الن�شياق وراء ما ترّوجه اأجهزة احللف ال�شهيوين الأمريكي الإعالمية، 

واإل �شاألت الأجيال: وما هي فل�شطني!!، فلو ان�شقنا وراء اأجهزة الإعالم ال�شهيونية لكان 

70
يف ذلك اإقراراً لليهود باحتالل اأر�شنا.

العربية   Sky News نيوز  �شكاي  قناة  ا�شت�شافة  الإعالمي،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

 وا�شت�شافة قناة الغد لوزير حرب “اإ�رشائيل”
71

 لرئي�ش وزراء “اإ�رشائيل” بنيامني نتنياهو

الإ�رشائيلية   12 والقناة  دبي  تلفزيون  بثّ  وكذلك   
72

،Benny Gantz جانت�ش  بني 

اتفاقتَْي  توقيع  مع  بالتزامن  التحيات  خالله  تبادلوا  م�شرتكاً،  بثّاً  البحرين  وتلفزيون 

73
التطبيع بني “اإ�رشائيل” وكل من الإمارات العربية املتحدة والبحرين برعاية اأمريكية.

ومل يكن هذا مفاجئاً، فقد بداأنا قبل �شنوات ن�شاهد على قنوات اإخبارية عربية و�شع 

ومن  رمزية،  من  امل�شاألة  هذه  تعنيه  ما  بكل  فل�شطني،  خريطة  على  “اإ�رشائيل”  ا�شم 

اللعب على الوعي والذاكرة لأجيال عربية جديدة؛ يراد لها اأن تن�شى ق�شيتها، واأل ترث 

74
م�شوؤولية مواجهة عدوها الوجودي.

خ�شو�شاً  العربية،  التلفزة  قنوات  على  ال�شهيونية  ال�شخ�شيات  ظهور  تزايد  وقد 

اإدخال  ال�شهيوين، مما يعني  الناطق با�شم اجلي�ش   Avichay Adraee اأدرعي  اأفيخاي 

75
الرواية ال�شهيونية وتبيرات اجلرائم املرتكبة من قبل الكيان لكل بيت عربي.

معن ب�شور، “ال�شالم والتطبيع الثقايف والإعالمي،” �ش 49.  
69

،)2010 للدرا�شات،  العربي  املركز  )القاهرة:  ال�صعبي  والرف�س  الر�صمي  التطبيع  بني  قرقر،  جمدي   
70 

�ش 72–73. 

“هرولة اإماراتية للتطبيع”.. نتنياهو لـ“�شكاي نيوز عربية”: �شنغري وجه املنطقة )فيديو(، موقع قناة اجلزيرة   
71

مبا�رش، 2020/8/15، انظر: https://mubasher.aljazeera.net )اطلع عليه يف 2021/3/6(

قناة م�رشية ممولة اإماراتياً ت�شت�شيف غانت�ش و�شخط فل�شطيني )�شاهد(، عربي 21، 2021/2/1. )اطلع عليه   
72

يف 2021/3/6(

 .2020/9/16 اجلزيرة.نت،  البحرين،  وتلفزيون  اإ�رشائيلية  واأخرى  اإماراتية  قناة  بني  م�شرتك  بث  �شاهد..   
73

)اطلع عليه يف 2020/9/20(

بدر الإبراهيم، عن التطبيع الإعالمي مع اإ�رشائيل، العربي اجلديد،  2016/1/3. )اطلع عليه يف 2020/2/7(  
74

معاذ العامودي، “التطبيع الإعالمي مع الكيان ال�شهيوين،” جملة البيان، العدد 355، 2016، �ش 38.  
75

https://mubasher.aljazeera.net
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لوجهة  املا�شية  الأخرية  ال�شنوات  خالل  العربي  الإعالم  مواكبة  اأن  الباحث،  ويرى 

النظر الإ�رشائيلية، واإعطائها اأهمية عب القراءة والتحليل والغو�ش يف عمق م�شمونها، 

يحمل خطراً على الوعي ال�شعبي العربي والإ�شالمي، جلهة ك�رش احلاجز النف�شي لقبول 

“اإ�رشائيل” كدولة يف املنطقة العربية، مقابل تغييب الق�شية الفل�شطينية.

10. التطبيع الفني:

مع  متواطئاً  عمالً  كونه  الغا�شب،  الكيان  داخل  الثقافية  اأو  الفنية  امل�شاركة  وهو 

له  عالقة  ول  الفن  اأجل  من  هو  الفن  اأن  ذريعة  حتت  وياأتي  والأبارتهايد،  الحتالل 

76
بال�شيا�شة.

خماطر التطبيع الفني:

77
اأنه ي�شجع التفاهم، والتعاون، ويدعو لالمتناع عن الدعاية املعادية.  •

اإنتاج مواد فنية تهدف لقطع ال�شالت بني ما�شي الأمة واأجمادها، وحا�رشها، واإعادة   •
78

�شياغة املفاهيم، ومناهج التفكري، مبا ين�شجم مع النظرة الإ�رشائيلية.

ت�شكيل وتدعيم الأفكار والجتاهات لدى اجلمهور؛ من خالل تناولها لبع�ش القطاعات   •
79

اأو الفئات ب�شورة �شلبية اأو اإيجابية.

ال�شلوك  واأناط  والعاطفية،  الفكرية  والجتاهات  واملواقف،  القيم،  على  التاأثري   •
80

الجتماعي.

عُمان  �شلطنة  بني  التجاري  للتمثيل  مكتب  افتتاح  الفني،  التطبيع  اأ�شكال  ومن 

مراحل  واقتبا�ش   
81

اأخرى، وجمالت  الفنية  امليادين  يف  التعاون  لدعم  و“اإ�رشائيل”؛ 

مقاطعة “اإ�رشائيل” وداعميها: اأ�شئلة واإجابات مقرتحة، �شحيفة الأخبار، بريوت، 2013/3/5، انظر:  
76

https://al-akhbar.com )اطلع عليه يف 2019/10/10(  

)عمان: والدولية  الإقليمية  واأبعادها  ديفيد  كامب  �صيا�صة  الت�صوية:  ع�رش  ح�شني،  ال�شيد  عدنان   
77 

دار النفائ�ش، 1990(، �ش 35–52.

طالل حممد خلف، قيم اليهود يف الق�ص�س القراآين ودورها يف توجيه فكرهم الرتبوي املعا�رش )غزة: اآفاق   
78

للطباعة والن�رش والتوزيع، 2001(، �ش 116. 

،)2016 للن�رش،  اأطل�ش  دار  )القاهرة:  الإ�رشائيلي  للمجتمع  الذهنية  ال�صورة  حممد،  فريد  �شالح  دعاء   
79 

�ش 21.

عبد الرزاق الدليمي، عوملة التلفزيون )الأردن: دار جرير، 2005(، �ش 31.  
80

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 293.  
81

https://al-akhbar.com/
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معيّنة من تاريخ املجتمعات العربية، مثل م�شل�شل “اأم هارون”؛ الذي تدور اأحداثه حول 

يف  ح�شل  كما  مبا�رش  ب�شكل  اأو  الع�رشين،  القرن  اأربعينيات  يف  الكويت  يف  اليهود  حياة 

اإحدى حلقات م�شل�شل “خمرج 7”؛ التي تناولت التطبيع، وبناء العالقات مع الحتالل 

82
الإ�رشائيلي، مقابل ال�شتياء من دعم ال�شعب الفل�شطيني.

وب�شكل عام تتمثل خماطر التطبيع على الدول وال�شعوب العربية والإ�شالمية، فيما 

83
ياأتي:

والوطن  الأو�شط  ال�رشق  يف  �شديقة  دولة  الإ�رشائيلي  الحتالل  من  يجعل  التطبيع   .1
– فل�شطيني  �رشاع  اإىل  تقزَّم  بل  اإ�رشائيلي،   – عربي  ال�رشاع  يعد  ومل   العربي، 

مع  ال�شغب  واإثارة  النزاع  مبحاولت  الفل�شطينيني  اتهام  ويجري  اإ�رشائيلي، 

الإ�رشائيليني.

التطبيع يجعل الدول العربية اأو على الأقل الأنظمة العربية تهرول لتد�شني عالقات   .2
وفق  للمهادنة  يهرولون  احلق  اأ�شحاب  جعل  اأنه  مبعنى  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع 

فهم خاطئ ملبادئ �شيا�شية اأو اإ�شالمية، من قبيل امل�شالح ال�شيا�شية امل�شرتكة.

العربي  بني  �رشاع  من  الأو�شط؛  لل�رشق  ال�شيا�شية  اخلريطة  ر�شم  ُيعيد  التطبيع   .3
الإ�رشائيلي يف مواجهة  العربي والحتالل  التحالف بني  اإىل  الإ�رشائيلي،  والحتالل 

قوى اإقليمية مثل اإيران.

حدث تغرّي وا�شح على جانب كبري من الثقافة العربية، حيث مل تعد دولة الحتالل   .4
اإيران،  يف  يتج�شد  الذي  العدو  مقابل  يف  ال�شديق؛  هي  بل  العدو،  هي  الإ�رشائيلي 

ويجاهر بع�ش العرب يف النظر اإىل “اإ�رشائيل” على اأنها �شديق.

التاريخية،  الفل�شطينيني يف فل�شطني  اأحقية  العرب ي�شككون يف  املثقفني  �شار بع�ش   .5
وهذا الأمر يقّدم خدمات جليلة لالحتالل ال�شهيوين وعلى طبق من ذهب.

مكانة  تعزيز  يف  ي�شهم  ب�شكل  الإ�رشائيلي   – العربي  ال�رشاع  يف  الدين  رجال  تدّخل   .6
“اإ�رشائيل”، التي �شارت ت�شكك يف كون اأن امل�شجد الأق�شى عقيدة جت�شدت يف القراآن 

الكرمي.

عيد ال�شالمية، “تقدير موقف: الدراما الرم�شانية العربية 2020 وق�شية التطبيع،” موقع املركز الفل�شطيني   
82

https://www.masarat.ps :لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية – م�شارات، 2020، انظر

حممد �شعيب، “التطبيع مع اإ�رشائيل واأثره على املنطقة العربية،” �ش 295-293.  
83
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يوؤطّر التطبيع مع الحتالل القبول بالنكبة وبالنك�شة، وب�شل�شلة الهزائم العربية اأمام   .7

الحتالل، ويقّر لـ“اإ�رشائيل” باأنها �شاحبة الأر�ش، وي�شمح كذلك لالحتالل بالت�شلّل 

اإىل الوعي العربي، ل �شيّما مع احلديث عن الت�شامح وحوار الأديان.

بها  قام  التي  والنتفا�شات  الثورات  كّل  جتاوز  اإىل  احلال  بطبيعة  التطبيع  يوؤّدي   .8

الفل�شطينيون، وبالنت�شارات التي حققتها قوى املقاومة �شّد الحتالل، وحتويلها 

من فعل مقاوم اإىل فعل عبثي، ل �شيّما يف ظّل ا�شتماتة بع�ش املنّظرين لالأنظمة التي 

العمل  على  ترتّتب  التي  واملادية  الب�رشية  اخل�شائر  لتظهر  التطبيع؛  ركب  يف  ت�شري 

املقاوم.

دولة  مع  وديبلوما�شية  و�شيا�شية  جتارية  عالقات  اإقامة  القائم على  التطبيع  يوؤّدي   .9

الحتالل اإىل العرتاف بها وبالواقع الذي فر�شته، ومكافاأتها على جرائمها، وب�شط 

روايتها وروؤيتها على ما عداها، مع جتاهل الرواية الفل�شطينية وهدر اأّي حّق مرتبط 

بها.

�شي�شاعد التطبيع “اإ�رشائيل” على امل�شّي يف �شيا�شاتها التي تهدف اإىل الحتفاظ مبا   .10

�رشقت، وال�شتيالء على ما تبقى من اأر�ش فل�شطينية، ولن ي�شريها حالة املراوحة 

جديدة  جلولت  والتح�شري  مفاو�شات،  يف  بالدخول  ووعود  مفاو�شات،  بني  ما 

“اإ�رشائيل” يف  اإىل الفل�شطينيني؛ ت�شعه  من املفاو�شات، وهو وقت �شائع بالن�شبة 

ح�شابها مزيداً من ال�شيطرة والتحّكم.

مع  لل�رشاع  حّل  بلورة  على  ت�شاعد  بيئة  توفري  يف  “اإ�رشائيل”  التطبيع  ي�شاعد   .11

ال�شعب الفل�شطيني يلتقي مع ت�شور اليمني احلاكم يف تل اأبيب، وتطلق نخب احلكم 

مفهوم  ويقوم  الإقليمية”.  “الت�شوية  ا�شم  احلل؛  من  النمط  هذا  على  الإ�رشائيلية 

الت�شوية الإقليمية على اجلمع بني تطبيع الدول العربية عالقتها بـ“اإ�رشائيل” مقابل 

تقدمي “اإ�رشائيل” تنازلت �شكلية للفل�شطينيني.

واملواثيق  الدويل  القانون  مبادئ  جتاه  التزاماتها  من  “اإ�رشائيل”  التطبيع  يحرر   .12

الدولية، و�رشعنة �شيا�شات الحتالل وممار�شاته، فيما يخ�ّش ال�شتيطان.

من الآثار املرتتبة على التطبيع الإ�رشائيلي – اخلليجي؛ حالة الفتور يف العالقات بني   .13

بع�ش دول اخلليج وال�شلطة الفل�شطينية من جهة وحركة حما�ش من جهة اأخرى.
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يف  تقبلهم  فكرة  تتجاوز  “اإ�رشائيل”  مع  العربي  التطبيع  خماطر  اأن  الباحث،  ويرى 

املحيط العربي فح�شب، واإنا هي تهديد طابع املنطقة العربي الإ�شالمي، واإدخال اأفكار 

جديدة تب�شريية تهدد القيم والعادات والتقاليد الأ�شيلة للمواطن العربي.

ال�شعبي  “اإن الإجماع  ويقول رئي�ش منتدى ال�رشق يف قطر، الأ�شتاذ و�شاح خنفر: 

84
العربي هو اأن فل�شطني يف املركز، وهذا موؤ�رش على اأن ق�شية فل�شطني لن تندثر”.

ويرى الأ�شتاذ اأن�ش اإبراهيم، مدير تن�شيقية مناه�شة ال�شهيونية ومقاومة التطبيع: 

اأنها  اإل  “اإ�رشائيل” فعالً يف التطبيع مع بع�ش الأنظمة العربية،  “اأنه وبالرغم من جناح 
اأظهرت  اأن اخرتاق ال�شعوب العربية والإ�شالمية احلرة لي�ش بالأمر ال�شهل، فقد  تدرك 

85
ال�شعوب وعياً، واأكدت اأن التطبيع خيانة عظمى”.

ويعزز هذا الراأي، ما ك�شفه ا�شتطالع املوؤ�رش العربي يف ا�شتطالع �شنة 2020، الذي 

اأظهر توافقاً بني مواطني املنطقة العربية على رف�ش العرتاف بـ“اإ�رشائيل” بن�شبة %88، 

حيث ف�رشوا موقفهم بعدٍد من العوامل والأ�شباب؛ معظمها مرتبٌط بالطبيعة ال�شتعمارية 

 هذا مع الإ�شارة اإىل اأن ال�شتطالعات ال�شنوية بني �شنتي 
86

والعن�رشية والتو�شعية لها،

 ،%87–84 بني  تراوحت  بن�شبة  بـ“اإ�رشائيل”  لالعرتاف  رف�شاً  اأظهرت  و2018   2011
87

فيما جاءت ن�شبة املوافقني بني 7–%13.

ويرى رئي�ش جلنة مقاومة التطبيع والق�شايا القومية يف نقابة املهند�شني الأردنيني 

�شبحي اأبو زغالن: “اأن التطبيع يف الدول العربية هو تطبيع ر�شمي من الأنظمة ولي�ش 

88
من ال�شعوب”.

و�شاح خنفر، “التطبيع العربي بني ال�شرتاتيجية ال�شهيونية والهرولة العربية،” من “املوؤمتر الدويل ملقاومة   
84

التطبيع”، املوؤمتر ال�شعبي لفل�شطينيي اخلارج، 2021/3/1. 

مقابلة اأجراها الباحث عب الإنرتنت مع اأن�ش اإبراهيم، مدير تن�شيقية مناه�شة ال�شهيونية ومقاومة التطبيع،   
85

 .2020/7/24
برنامج قيا�ش الراأي العام العربي، “املوؤ�رش العربي 2020/2019: يف نقاط،” املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة   

86

https://www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/ انظر:   ،2020 اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  قطر،  ال�شيا�شات، 

ACRPS-Announces-the-Results-of-the-Arab-Opinion-Index-2019-2020.aspx
العربي  املركز  الكامل،”  التقرير   :2016 العربي  املوؤ�رش  نتائج  يف  “قراءة  العربي،  العام  الراأي  قيا�ش  برنامج   

87

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، قطر، 2017/3/14، انظر:

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art43.aspx  

�شبحي اأبو زغالن، “ندوة علمية: نتائج اتفاقيات التطبيع مع الحتالل على الق�شية الفل�شطينية واملنطقة،”   
88

.2021/3/2

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art43.aspx
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مع  التطبيع  ال�صعوب  لرف�س  مناذج  ال�صدد  هذا  يف  الباحث  ويعر�س 

“اإ�رشائيل”، وهي:
89

�شينمائيون م�رشيون يرف�شون التطبيع الثقايف مع “اإ�رشائيل”.  .1
90

نقابيون وحزبيون اأردنيون يدعون النواب لإبطال اتفاقية الغاز مع “اإ�رشائيل”.  .2
91

ن�شطاء �شعوديون يطلقون حملة معار�شة للتحرك التطبيعي مع “اإ�رشائيل”.  .3
92

اخلليج العربي يرف�ش التطبيع مع “اإ�رشائيل”.  .4
93

قطريون ينتف�شون �شدّ التطبيع بعد رفع ن�شيد الحتالل يف الدوحة.  .5
94

بحرينيون يتحّدون قيادة بالدهم باأعالم فل�شطينية وتغريدات ترف�ش التطبيع.  .6
95

حملة يف �شلطنة عُمان �شّد التطبيع.. �شنّها ُعمانيون وحاربها عيال زايد!!  .7
96

مغاربة يحتجون �شدّ زيارة حمتملة لنتنياهو ويدعون احلكومة للتحرك.  .8
97

مظاهرة �شدّ التطبيع مع “اإ�رشائيل” يف تون�ش.  .9
98

موريتانيا... �شحوة �شّد التطبيع.  .10

 .2019/8/9 اجلزيرة.نت،  اإ�رشائيل،  مع  الثقايف  التطبيع  يرف�شون  م�رشيون  �شينمائيون  الرازق،  عبد  عالء   
89

)اطلع عليه يف 2019/10/7(

حممد الكيايل، نقابيون وحزبيون يدعون “النواب” لإبطال اتفاقية الغاز مع اإ�رشائيل، �شحيفة الغد، الأردن،   
90

2019/1/21، انظر: https://alghad.com )اطلع عليه يف 2019/10/7(
https://shehabnews.com انظر:   ،2016/8/2 �شهاب،  وكالة  موقع  التطبيع،  �شد  �شعوديون  القرا،  اإياد   

91 

)اطلع عليه يف 2019/10/7(

انظر:   ،2016/8/3 التطبيع،  �شد  قطر  �شباب  موقع  ال�شهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  يرف�ش  العربي  اخلليج   
92

https://qayon.org )اطلع عليه يف 2019/10/7(
للجحيم، موقع  البطولت  لتذهب كل  الدوحة:  التطبيع بعد رفع ن�شيد الحتالل يف  ينتف�شون �شد  قطريون   

93

وطن يغرد خارج ال�رشب، 2019/3/23، انظر: https://www.watanserb.com )اطلع عليه يف 2019/10/7(

حممد اأبو رزق، بحرينيون يتحدون قيادة بالدهم باأعالم فل�شطينية وتغريدات ترف�ش التطبيع، موقع اخلليج   
94

اأونالين، 2019/6/25. )اطلع عليه يف 2019/10/7(

حملة يف �شلطنة عمان �شد التطبيع، �شنها عمانيون وحاربها عيال زايد!!، موقع وطن الدبور، 2018/10/27،   
95

انظر: https://www.watan.com )اطلع عليه يف 2019/10/7(

مغاربة يحتجون �شد زيارة حمتملة لنتنياهو ويدعون احلكومة للتحرك، عربي 21، 2019/1/29.  
96

)اطلع عليه يف 2019/10/7(  

مظاهرة �شد التطبيع مع اإ�رشائيل يف تون�ش، موقع قناة رو�شيا اليوم، 2019/7/8. )اطلع عليه يف 2019/10/7(  
97

ه�شام الهاليل، موريتانيا.. �شحوة �شد التطبيع، موقع الإخوان امل�شلمني، 2008/2/10، انظر:  
98

https://ikhwan.online )اطلع عليه يف 2019/10/7(  
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ثالثًا: اأهمية التطبيع لـ“اإ�شرائيل” وت�شورها لنتائجه:99

“اإيجاد  يلي:  كما  العرب  مع  العالقات  لتطبيع  الإ�رشائيلي  الت�شور  تلخي�ش  يكن 

�شالم  حالة  يف  الطرفني  بني  عالقة  اأي  غرار  على  الطرفني  بني  وعادية  طبيعية  عالقات 

وتربطهما عالقات مودة واحرتام تنتفي فيها حالة التناق�ش اأو العداء بكافة مظاهره”.

وعلى هذا الأ�شا�ش، ينظر الإ�رشائيليون يف مفاو�شاتهم مع الأنظمة العربية اإىل حتقيق 

مقومات الروؤية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات، والتي تتمثل باملرتكزات التالية:

اإنهاء حالة احلرب بني الطرفني واإقامة “�شالم” ت�شتطيع فيه “اإ�رشائيل” اأن تعي�ش يف   .1

اأمان.

والديبلوما�شية  وال�شياحية  والقت�شادية  الثقافية  العالقات  واإقامة  كامل،  اعرتاف   .2

والقن�شلية، وتبادل ال�شفراء، وفتح احلدود اأمام الأفراد والب�شائع.

املفرو�شة،  التمييزي  الطابع  ذات  واحلواجز  العربية  القت�شادية  املقاطعة  اإنهاء   .3

وال�شتثمار يف املجالنَْي املائي والنفطي العربي.

ال�شماح لل�شفن الإ�رشائيلية باملرور يف قناة ال�شوي�ش وم�شائق تريان.  .4

دولة  وجود  امل�شلمون  يتقبّل  بحيث  واليهود،  امل�شلمني  بني  النف�شي  احلاجز  ك�رش   .5

اليهود يف فل�شطني، كاأي دولة اأخرى باملنطقة.

الت�شويات ال�شيا�شية مع الدول العربية توؤثر على الو�شع الديوجرايف يف فل�شطني،   .6

وحتقيقها ي�شاعد “اإ�رشائيل” على حتقيق حلمها بتجميع يهود العامل يف ما ي�شمونها 

“اأر�ش امليعاد”.

تعهد عربي بعدم م�شاعدة العمل الفدائي، ومنع الفدائيني من القيام باأي عمل ي�ّش   .7

اأمن و�شالمة “اإ�رشائيل”، وتقدمي من يرتكب مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

غ�شان حمدان، التطبيع ا�صرتاتيجية الخرتاق ال�صهيوين، �ش 24–25 و117–118.  
99
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رابعًا: تو�شيات الورقة البحثية:

على  التاأكيد  يف  املتمثلة  العليا؛  العربية  امل�شلحة  مراعاة  �رشورة  على  الورقة  حتّث   .1

“اإ�رشائيل”؛ ملا لالأخرية من م�شلحة  اإنهاء الأنظمة احلاكمة لعالقاتها التطبيعية مع 

فيه.

التن�شيق والت�شبيك بني خمتلف املوؤ�ش�شات الفل�شطينية والعربية؛ ملقاومة حماولت   .2

التطبيع مع “اإ�رشائيل” واإجها�شها.

التاأكيد على اأهمية الرف�ش ال�شعبي للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، باعتباره اجلدار الأخري   .3

يف ح�شن الأمتنَْي العربية والإ�شالمية.

التوعية مبخاطر التطبيع على كافة امل�شتويات واملجالت.  .4
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Abstract

The Dangers of Normalization for the Arab and Muslim

Countries and Peoples

The study discusses the risks of normalization to Arab and Muslim 
countries and peoples at various political, economic, cultural and military 
levels, etc. The researcher has identified 13 risks, and presented the names 
of ten Arab and Muslim trade unions and popular campaigns rejecting 
normalization.

The paper detailed the importance of normalization to Israel, which 
aims for the full recognition of the state, an end to the state of war with 
it, an end to the economic boycott, an Arab pledge not to aid resistance 
action, and other goals.

The paper was concluded with a set of recommendations in which 
the researcher emphasized the need to take into account the higher Arab 
interest; i.e., ending normalization, raising awareness of its risks, and 
agreeing to develop a unified Arab strategy to face it. In addition, the 
elites, artists and religious scholars must be given broad opportunity to 
express their positions, while exposing official and public figures calling 
for normalization. 

Keywords:

Normalization Arab countries Arab peoples Israel
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دور �صعوب املنطقة يف جمابهة التطبيع

1
حّيان حممد �صليمان )حّيان جابر(

ملخ�س:

يهدف البحث اإىل درا�شة موقع �شعوب املنطقة من م�شار التطبيع الر�شمي العربي مع 

الدولة ال�شهيونية، ول �شيّما �شعوب الدول املطبعة، حيث نحاول من خالل هذا البحث 

ا�شتقراء دور ال�شعوب يف تثبيط هذا امل�شار اأو تعزيزه. لكن ونظراً ل�شعوبة، بل ا�شتحالة، 

اإجراء بحث ميداين �شيا�شي واجتماعي م�شتقل يف املنطقة العربية قاطبة، ول �شيّما مبا 

يخ�ش ا�شتقراء توجهات ال�شارع حول املعار�شة ال�شيا�شية للنظم احلاكمة، نظراً لطبيعة 

الأنظمة امل�شيطرة ال�شتبدادية واملغلقة على ذاتها، كان ل بّد من العمل على انتهاج منهجية 

بحثية علمية، متكننا من فهم موقف ال�شعوب ودورها من هذا امل�شار، وهو ما جت�شد يف 

التجربتني  قراءة  ويف  املطبِّعة،  الدول  يف  املجتمعية  وال�شيا�شية  الجتماعية  البنية  حتليل 

املوقعة  “ال�شالم”  اتفاقيات  من  ال�شعبني  هذين  وموقف  والأردنية  امل�رشية  ال�شعبيتني 

من قبل حكومتيهما مع الدولة ال�شهيونية، ويف العتماد على بع�ش املعطيات والوقائع 

املوثوقة حول موقف �شعوب املنطقة من م�شار التطبيع الر�شمي اجلاري الآن.

كلمات مفتاحية:  

اتفاقيات “ال�شالم” دور ال�شعوب “اإ�رشائيل” التطبيع

حّيان حممد �صليمان )حّيان جابر(: �شحفي وباحث �شيا�شي. خمت�ش يف جمال الق�شية الفل�شطينية وق�شايا   
1

اإعداد ملحق فل�شطني  ي�شارك يف  املن�شورة، كما  ال�شيا�شية  املقالت والتحليالت  العديد من  له  العربية.  املنطقة 

ال�شهري ال�شادر عن �شحيفة العربي اجلديد منذ اآذار/ مار�ش 2020، وهو نا�شط يف املجتمع املدين الفل�شطيني، 

وع�شو موؤ�ش�ش يف جمموعة دافع “دولة فل�شطني ديقراطية علمانية واحدة”.
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منهجية البحث:

الإح�شاءات  وبع�ش  العملية،  بال�شواهد  مدّعمة  علمية  منهجية  من  البحث  ينطلق 

موقف  حول  الدائر  ال�شوؤال  عن  الإجابة  ملحاولة  و�شيا�شياً،  اأكاديياً  املعتمدة  املوثوقة 

�شعوب املنطقة من الق�شية الفل�شطينية، ومن الدولة ال�شهيونية. كما يعمل البحث على 

حماولة ا�شتقراء قدرات �شعوب املنطقة على تثبيط امل�شار التطبيعي اأو ت�رشيعه، ا�شتناداً 

دول  داخل  واجتماعياً  �شيا�شياً  الفردية  واحلريات  اأولً،  املطبعة  الدول  بنية  لتحليل 

املنطقة املطبّعة ثانياً، ومقارنتها باملوقف والدور ال�شعبي يف كلّ من م�رش والأردن؛ على 

اعتبارهما اأول دولتني مطبّعتني ر�شمياً مع الدولة ال�شهيونية.

مقدمة:

�شهدت املنطقة العربية يف اأ�شهر دونالد ترامب الرئا�شية الأخرية ت�شارعاً غري م�شبوق 

يف عدد الدول العربية املتوجهة للتطبيع مع الدولة ال�شهيونية، فتزايد عدد الدول العربية 

املوقعة على اتفاقيات “�شالم” مع الدولة ال�شهيونية مبن فيها الإمارات العربية املتحدة، 

ومملكة البحرين، واجلمهورية ال�شودانية، واململكة املغربية. كما تزامن ذلك مع توارد 

الكثري من الت�رشيبات ال�شحفية التي تتحدث عن �شعي اأو نية اأو تقبل العديد من الدول 

لركب  والن�شمام  ال�شهيونية،  الدولة  مع  “�شالم”  اتفاقيات  لتوقيع  الأخرى  العربية 

الدول املطبعة، كاململكة العربية ال�شعودية، ولبنان، و�شورية، وقطر. لكن وبغ�ش النظر 

عن مدى �شحة الت�رشيبات من عدمها، وبغ�ش النظر عن الكيفية التي �شوف تتجه اإليها 

الأو�شاع العربية يف الأ�شهر وال�شنوات القادمة يف هذا ال�شاأن حتديداً، ل بّد من حماولة 

وقدرات  دور  تقدير  على  والعمل  الر�شمي،  الجتاه  هذا  من  ال�شعبي  املوقف  ا�شتقراء 

�شعوب املنطقة يف ر�شم م�شتقبل املنطقة، انطالقاً من التدقيق يف بع�ش املعطيات الواقعية، 

ومن مراجعة التجربتني ال�شعبيتني امل�رشية والأردنية، وكذلك من فهم ال�شياق العاملي 

الثورية  ال�شريورة  انطالق  بعد  ما  العربية،  املنطقة  يف  احلا�شلة  واملتغريات  والإقليمي 

العربية، نهاية �شنة 2010.

لذا �شاأق�شم البحث اإىل ثالثة اأق�شام كالتايل؛ الق�شم الأول يعنى بدرا�شة بنية املجتمع 

املدين املحلي وقدراته يف كّل من الدول املطبّعة، ول �شيّما مبا يخ�ّش احلقوق واحلريات 
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التجربتني  على  ال�شوء  الثاين  الق�شم  ي�شلط  حني  يف  والتنظيم؛  الحتجاج  على  والقدرة 

اأو تعزيز  ال�شعبني امل�رشي والأردين يف تثبيط  امل�رشية والأردنية حماولً حتديد دور 

ال�شتنتاجات  بع�ش  اإىل  الثالث  ق�شمه  يف  البحث  وينتهي  الر�شمي؛  التطبيعي  امل�شار 

املنطقية والعلمية املبينة على كال الق�شمني ال�شابقني.

اأوًل: املجتمعات املدنية يف الدول املطبعة:

فقط  بينها  فيما  تختلف  عديدة،  �شمولية  اأنظمة  حكم  حتت  العربية  املنطقة  ترزح 

بدرجات �شيطرتها على املجتمع واأ�رشه، بغ�ش النظر عن طبيعة النظام احلاكم جمهورياً 

اآليات  يف  الكبري  الت�شابه  هذا  من  الرغم  وعلى  لكن  يكن.  اأياً  اأو  برملانياً،  اأم  ملكياً  اأم  كان 

احلكم وال�شيطرة، اإل اأن هناك بع�ش التباينات التي تتيح لبع�ش املجتمعات هام�شاً اأو�شع 

والقت�شادية  التاريخية  العوامل  من  جلملة  نتيجة  همومها،  عن  والتعبري  احلركة  من 

والجتماعية، التي لن نتطرق خللفياتها الآن، اإذ تتطلب معاجلة بحثية متخ�ش�شة بهذا 

اأو�شاع جمتمعات الدول املطبّعة ب�شورة موجزة  اأحاول ا�شتعرا�ش  ال�شاأن. لذا �شوف 

البحث،  منت  يف  املدين  املجتمع  واقع  على  البناء  من  نتمكن  كي  و�رشيعة،  وخمت�رشة 

و�شولً اإىل اخلال�شات وال�شتنتاجات.

1. الإمارات العربية املتحدة:

الف�شاء  الإماراتي يف �شياغة  املجتمع  اأّي مظهر من مظاهر م�شاركة  تلم�ش  ي�شعب 

العام ال�شيا�شي والجتماعي، نتيجة عدة عوامل قانونية وديوجرافية، اأهمها:

القوانني  من  جمموعة  عب  الإماراتي  املجتمع  على  قب�شتها  الإمارات  دولة  حُتكِم  اأ. 

العام �شيا�شياً  الف�شاء  الإماراتي يف  املدين  التي حتّد من م�شاركة املجتمع  والت�رشيعات 

طابع  ذات  مدنية  اأهلية  جمعيات  وت�شكيل  تكّون  ندرة  يف  يتبدى  الذي  الأمر  وحقوقياً، 

القانون  يجرم  حيث  واملجتمعي.  النقابي  ال�شعيدين  على  و�شيا�شياً،  اجتماعياً  ن�شايل 

على تن�ش  التي   231 رقم  القانونية  املادة  وفق  العاملني؛  واعت�شام  اإ�رشاب   الإماراتي 

ما يلي:
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اإذا ترك ثالثة على الأقل من املوظفني العامني عملهم اأو امتنعوا عمداً عن تاأدية 

واجب من واجبات وظيفتهم متفقني على ذلك اأو مبتغني منه حتقيق غر�ش غري 

م�رشوع عوقب كل منهم باحلب�ش مدة ل جتاوز �شنة. وتكون العقوبة احلب�ش 

اإذا كان الرتك اأو المتناع من �شاأنه اأن يجعل حياة النا�ش اأو �شحتهم اأو اأمنهم 

اإذا عطل  اأو  النا�ش،  فتنة بني  اأو  ا�شطراباً  اأن يحدث  �شاأنه  اأو كان من  يف خطر، 

م�شلحة عامة اأخرى، اأو كان اجلاين حمر�شاً.2 

كما ين�ش قانون اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية ذات النفع العام ال�شادر �شنة 2008؛ 

اإىل  اإ�شارة  اأّي  دون  فقط  واخلدماتي  والتكافلي  الثقايف  الإطار  يف  دورها  ح�رش  على 

 وكما يقّو�ش القانون 
3
قدرتها على تبني ق�شية حمددة والدفاع عنها ولو فكرياً وثقافياً.

2012، ومواده  ال�شادر �شنة  الإلكرتونية  التعبري وفق قانون اجلرائم  الإماراتي حرية 

ذات الرقم 24 حتى الرقم 32، حتظر اأّي ن�شاط ي�شخر من الدولة ويحّر�ش عليها اأو على 

4
اأحد قوانينها اأو يدعو للتظاهر.

التقليل من  اليد العاملة الأجنبية مقارنة باليد العاملة املحلية، يف  ب. ت�شهم �شخامة 

ق�شايا  حول  ذاتها  تنظيم  من  العمل  �رشائح  خمتلف  يف  العاملة  والطبقات  الفئات  قدرة 

وم�شائل مت�ش همومهم اليومية امل�شرتكة، ما يحّد من تطور الن�شال الجتماعي املطلبي، 

واحلوار  التنظيم  واأهمية  عموماً،  اجلماعي  الن�شال  مفهوم  تطور  من  يحّد  وبالتايل 

الوافدة  العمالة  ُت�شّكل  حيث  وال�شا�شعة.  املتنوعة  احلياة  جمالت  من  اأّي  يف  والتعاون 

 و88% من جممل �شكان دولة 
5
اخلارجية اأكرث من 90% من العاملني يف القطاع اخلا�ش،

6
الإمارات.

قانون العقوبات الإماراتي، ف�شل اجلرائم وعقوباتها، بند اجلرائم املا�شة باأمن الدولة وم�شاحلها، املادة 231،   
2

موقع النيابة العامة، حكومة دبي، انظر:

https://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=329&Grand_ID=2 )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

القوانني والت�رشيعات، موقع وزارة تنمية املجتمع، الإمارات العربية املتحدة، انظر:  
3

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx )اطلع عليه يف 2021/2/25(   

اخلليج  مركز  )الكويت:  اخلليج  تيارات  يف  املواطنة   :2019 واملتحول  الثابت  واآخرون،  ال�شهابي  عمر   
4

ل�شيا�شات التنمية، 2019(، �ش 250.

الإمارات العربية املتحدة، موقع منظمة العمل الدولية، الأمم املتحدة، انظر:  
5

 https://www.ilo.org/beirut/countries/united-arab-emirates/WCMS_614087/lang--ar/index.htm  

)اطلع عليه يف 2021/2/25(

املرجع نف�شه.  
6

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx
https://www.ilo.org/beirut/countries/united-arab-emirates/WCMS_614087/lang--ar/index.htm
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ج. يبلغ جممل تعداد �شكان دولة الإمارات وفق بيانات املركز الحتادي للتناف�شية 

 ،2016 �شنة  ن�شمة   9,121,167 بـ  مقارنة   2017 ل�شنة  ن�شمة   9,304,277 والإح�شاء 

لل�شكان من  الإجمايل  العدد  يبلغ  الإناث. حيث  الذكور يفوق عدد  فاإن عدد  وللعلم فقط 

املواطنني، وفقاً لتقدير �شنة 2012، 947,997 مواطناً اإماراتياً، مقابل 7,316,073 وافداً 

تبلغ  حيث  واحتياجاتها،  وعاداتها  وثقافتها  لغتها  منها  لكل   
7

دولة،  200 من  اأكرث  من 

 وهو ما يثل عائقاً ثالثاً اأمام تكوين 
8
فقط.

 2
الكثافة ال�شكانية الإماراتية 113.48 فرداً/ كم

9
جمعيات وجلان وهيئات جمتمع مدين فاعلة ونا�شطة.

وبالتايل اأثرت ظروف املجتمع املدين الإماراتي القانونية والديوجرافية والتاريخية 

واأو�شاعه، ال�شعبة والقا�شية، على جت�شيد موقف �شعبي و�شيا�شي من م�شار التطبيع 

الإماراتي - ال�شهيوين، بحكم ال�شعوبات والعوائق القانونية والديوجرافية، ونتيجة 

املمار�شات القمعية وال�شتبدادية، والتي جتلت يف منع الكاتبة وال�شاعرة الإماراتية ظبية 

 
10

خمي�ش من ال�شفر اإىل اخلارج ب�شبب موقفها الراف�ش لتطبيع العالقات مع “اإ�رشائيل”.

�شّد  ر�شمية  رابطة  اأول  اإطالق  عن  اإماراتيون  اأكادييون  اأعلن  ذلك  من  بالرغم  ولكن 

مع عالقاتها  ظبي  اأبو  تطبيع  من  اأيام  بعد  وذلك  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع   التطبيع 

خطورة  من  للتحذير  املواطنني  �شفوف  بني  الوعي  حجم  م�شاعفة  بهدف   
11

اأبيب، تل 

التعاون املتبادل مع الدولة ال�شهيونية. واأخرياً جتدر الإ�شارة، اإىل مدى تاأثري توجهات 

مبا  �شيّما  ول  ال�شيا�شية،  مبواقفه  الإماراتي  ال�شارع  جماهرة  على  الإماراتي  النظام 

معهد  اأجراه  راأي  ا�شتطالع  ك�شف  فقد  التطبيع؛  احلايل؛  درا�شتنا  مو�شوع  يخ�ش 

حقائق واأرقام، عن دولة الإمارات، موقع البوابة الر�شمية حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة، انظر:  
7

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/fact-sheet )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

كثافة ال�شكان، البحرين، موقع Pyramid Population، 2017، انظر:  
8

https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8  
AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017% )اطلع عليه يف 2021/2/25(

ل�شيا�شات  اإىل كتب مركز اخلليج  العودة  الإماراتي يكن  املجتمع  الطالع على ظروف وحيثيات  للمزيد من   
9

التنمية وبالتحديد كتابي الثابت واملتحول 2013، و2019، موقع مركز اخلليج ل�شيا�شات التنمية، انظر:

  https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53  
الإذاعة  هيئة  موقع  التطبيع”،  معار�شة  “ب�شبب  البلد  مغادرة  من  الأديبة  “متنع”  الإمارات  خمي�ش:  ظبية   

10

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54320320 :البيطانية )بي بي �شي(، 2020/9/27، انظر

ت�شكيل اأول رابطة اإماراتية �شد التطبيع مع اإ�رشائيل، موقع اأخبار �شوق عكاظ، 2020/8/22، انظر:  
11

 https://soukukkaz.com  

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/fact-sheet
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017
https://www.populationpyramid.net/ar/population-density/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/2017
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54320320
https://soukukkaz.com/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9/
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يف  والثاين   ،2020/6/1 يف   Washington Institute for Studies للدرا�شات  وا�شنطن 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، اأي قبل توقيع اتفاق التطبيع وبعده، حتولً غريباً وقفزة 

هائلة يف حجم موؤيدي التطبيع، على ح�شاب معار�شيه، حيث كانت ن�شبة موؤيدي التطبيع 

 
12

يف حزيران/ يونيو قرابة 19% فقط، لت�شبح يف ت�رشين الأول/ اأكتوبر قرابة %47.

2. مملكة البحرين:

الإماراتي،  البحريني بحيوية ون�شاط كبريين مقارنة بنظريه  املدين  املجتمع  يتمتع 

�شيا�شياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما يعود اإىل عدة عوامل قانونية وتاريخية و�شيا�شية. 

للنقابات  خا�شاً  قانوناً  تفرد  خليجية  دولة  اأول  البحرين  تعدّ  القانوين  ال�شعيد  فعلى 

 حيث تن�ش املادتني رقم 3 و4 من مر�شوم قانون رقم 33 ل�شنة 2002 ب�شاأن 
13

العمالية.

النقابات العمالية على ما يلي: “اأن حرية الن�شمام للمنظمات النقابية وال�شتمرار فيها 

القانون  بهذا  عليها  املن�شو�ش  العمالية  النقابية  املنظمات  “تتمتع  وكذلك،  مكفولة”. 

املعنية  ذاته  القانون  من   14 املادة  يف  جند  ل  كما   
14

امل�شتقلة”. العتبارية  بال�شخ�شية 

وكذلك   
15

الأجنبية. العمالة  تن�شيب  دون  يحول  �رشط  اأّي  النقابة  ع�شوية  ب�رشوط 

امل�شالح  عن  للدفاع  م�رشوعة  �شلمية  و�شيلة  “الإ�رشاب  اأن:  على   21 رقم  املادة  تن�ش 

 ومن ثم ت�شتعر�ش املادة �رشوط الإ�رشاب امل�رشوع 
16

القت�شادية والجتماعية للعمال”،

القانون  اإجحاف  الرغم من مدى  لكن وعلى  التعجيز.  اإىل حّد  التي ترقى  القانون،  وفق 

مبا  احلقوق  بهذه  العرتاف  اأن  غري  الحتجاجية،  والعاملني  العمال  بحقوق  البحريني 

فيها حّق الإ�رشاب؛ موؤ�رش مهم على جناح ال�شارع البحريني يف انتزاع جزء من حقوقه 

ديفيد بلوك وكاثرين كيلفالند، “الراأي العام الإماراتي يتحول نحو تاأييد ال�شالم مع اإ�رشائيل - ومع قطر،”   
12

موقع منتدى فكرة، معهد وا�شنطن للدرا�شات، 2020/12/10، انظر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-  

tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr )اطلع عليه يف 2021/2/28( 

اأحمد عبد اهلل ع�شبول واآخرون، اخلليج 2013 الثابت واملتحول )الكويت: مركز اخلليج ل�شيا�شات التنمية،   
13

2013(، �ش 38.

العمل  وزارة  موقع  و4،   3 املادتني   ،2002/9/24 يف  �شدر  العمالية،  النقابات   )33( رقم  بقانون  مر�شوم   
14

https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/ انظر:  البحرين،  مملكة  الجتماعية،  والتنمية 

TradeUnionLaw.pdf )اطلع عليه يف 2021/2/28(

املرجع نف�شه.  
15

املرجع نف�شه.  
16

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alray-alam-alamaraty-ythwl-nhw-tayyd-alslam-m-asrayyl-wm-qtr
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/TradeUnionLaw.pdf
https://www.mlsd.gov.bh/sites/default/files/img/files/TradeUnionLaw.pdf
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الإن�شانية وال�شيا�شية  انتزاع كامل حقوقه  ال�شتمرار حتى  يف الحتجاج، مع �رشورة 

املعرتف بها دولياً.

الجتماعية  والأندية  وت�شكيلها،  اجلمعيات  عمل  البحريني  القانون  ينظم  واأي�شاً 

واملوؤ�ش�شات  والريا�شة،  ال�شباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية، 

امل�شيطر،  النظام  اأطر  خارج  معار�شاً  �شيا�شياً  ن�شاطاً  البحرين  دولة  وت�شهد  اخلا�شة. 

 حيث �شهدت ت�شكيل العديد من اجلمعيات ال�شيا�شية، بلغ عددها 15 جمعية، منها قرابة

 لكن وعلى الرغم من �رشعية الن�شال النقابي 
17

ثماين جمعيات مدنية وطنية غري دينية.

والعمل ال�شيا�شي، اإل اأن مظاهر القمع وال�شتبداد وفق ن�شو�ش قانونية، متنح النظام 

مطلق القدرة على حّل النقابات واجلمعيات املهنية وال�شيا�شية، واعتقال النا�شطني فيها 

و�شولً اإىل حماكمتهم اأمام حماكم ع�شكرية ل مدنية، والتي ت�شل فيها الأحكام اإىل حّد 

الإعدام اأو احلب�ش مدى احلياة، بالإ�شافة اإىل اأحكام جتيز �شحب اجلن�شية من مواطنني 

العادلة،  املحاكمات  �رشوط  توفر  دون  حماكمتهم  جرت  النظام،  لتوجهات  معار�شني 

18
وهو ما دانته منظمة العفو الدولية.

اأما من الناحية الديوجرافية، فيبلغ تعداد �شكان البحرين وفق اإح�شاء �شنة 2016، 

اأّي ي�شكل   
19

759 األف اأجنبي. 665 األف مواطن بحريني،  1.424 مليون �شخ�ش، منهم 

 حيث تبلغ الكثافة ال�شكانية 
20

الأجانب؛ غري البحرينيني؛ 53% من جممل �شكان اململكة.

21
فقط.

 2
يف اململكة البحرينية 1,937.84 �شخ�شاً/ كم

لكن وعلى الرغم من الت�شييق ال�شيا�شي والقانوين على معار�شي النظام امل�شيطر، 

وتوجهاته،  واأهدافه  ذاته  عن  البحريني  املدين  املجتمع  تعبري  دون  يحل  مل  ذلك  اأن  اإل 

�شيا�شية  جمعية   17 تتاأخر  مل  اإذ  ال�شهيوين،   - البحريني  التطبيع  من  موقفه  فيها  مبا 

عمر ال�شهابي واآخرون، الثابت واملتحول 2019، �ش 128.  
17

العفو  منظمة  موقع  لل�شخرية”،  “مثرية  جماعية  حماكمة  يف  �شخ�شاً   115 عن  اجلن�شية  اإ�شقاط  البحرين:   
18

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship- انظر:   ،2018/5/16 الدولية، 

/of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial

الإدارة العامة لالإح�شاء وال�شجل ال�شكاين، “البحرين يف اأرقام 2016،” هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،   
19

البحرين، 2017، �ش 20. 

املرجع نف�شه، �ش 11.  
20

كثافة ال�شكان، البحرين، Pyramid Population، 2017. )اطلع عليه يف 2021/3/1(   
21

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/05/bahrain-citizenship-of-115-people-revoked-in-ludicrous-mass-trial/
https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/


394

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

مع  التطبيع  “اأن  التطبيع  من  موقفها  اإعالن  عن  بحرينية  مدين  جمتمع  وموؤ�ش�شة 

جمعية   22 لحقاً  متكنت  كما   
22

�شالماً”. يثمر  ولن  اململكة،  �شعب  يثل  ل  اإ�رشائيل 

�شيا�شية ومنظمة جمتمع مدين بحرينية، من اإطالق “الوثيقة الوطنية ملناه�شة التطبيع 

اأ�شكال  من  �شكل  “اأي  مبقاطعة  عليها  املوّقعني  مبوجبها  ال�شهيوين”، ُتلزم  الكيان  مع 

ال�شحي مع  اأو  ال�شياحي  اأو  اأو الجتماعي  ال�شيا�شي  اأو  الثقايف  اأو  القت�شادي  التطبيع 

 وهو ما يعطي موؤ�رشاً وا�شحاً عن مدى رف�ش ال�شارع البحريني 
23

الكيان ال�شهيوين”.

للتطبيع، وعن عزمه ملجابهته ومقاومته بكل ال�شبل املمكنة يف القريب العاجل.

3. جمهورية ال�صودان:

�شهد ال�شودان يف 2018/12/19، ثورة �شعبية عارمة، يكن اعتبارها اأكرث من الثورات 

تنظيماً وح�شوراً حزبياً على م�شتوى املنطقة العربية. وهو موؤ�رش كاٍف من اأجل تكوين 

نظرة وافية عن حيوية املجتمع املدين ال�شوداين، وقدرته على تنظيم ذاته والتحرك من 

اأجل حتقيق اأهدافه، ل �شيّما يف ظّل ديومة احلركة الحتجاجية وال�شيا�شية حتى الآن، 

وتنوع املواقف احلزبية من امل�شتجدات اليومية الداخلية واخلارجية، مبا فيها املوقف من 

التطبيع مع الدولة ال�شهيونية، وهو الغر�ش الرئي�شي من هذه الفقرة. لذا ل داعي هنا 

اإن اأخذنا بعني  لعر�ش مف�شل للن�شو�ش القانونية والد�شتورية ال�شودانية، خ�شو�شاً 

بني  ترتاوح  والتي  اليوم،  ال�شودان  بها  ير  التي  امل�شتقرة  غري  املرحلة  طبيعة  العتبار 

تثبيت منجزات الثورة وا�شتكمالها، وبني العودة بالزمن اإىل مرحلة ما قبل الثورة ورمبا 

اإىل ما هو اأ�شواأ منها اأي�شاً.

ال�شارع  حيوية  �شعيد  على  املميز  امل�شهد  هذا  يف  الظاهرة  ال�شلبية  النقطة  اأن  غري 

ال�شوداين، تتمثل يف تعدد اجلهات امل�شلحة والفاعلة داخل ال�شودان، من قوى حم�شوبة 

التي  القوى  اإىل  بالإ�شافة  الب�شري،  عمر  الراحل  الرئي�ش  ونظام  الع�شكري  املجل�ش  على 

دخلت يف �رشاعات مع نظام الب�شري؛ مبا فيها القوى ذات النزعات النف�شالية. كما تثار 

بع�ش املخاوف حول حرية ال�شارع ال�شوداين وحيويته م�شتقبالً يف ظّل نظام غري م�شتقر 

17 جمعية بحرينية: التطبيع ل يثل �شعبنا ولن يثمر �شالماً، وكالة الأنا�شول لالأنباء، 2020/9/16.  
22

“لجئني”،  الفل�شطينيني  الالجئني  بوابة  موقع  التطبيع،  ملقاطعة  وثيقة  تطلق  بحرينية  وموؤ�ش�شات  قوى   
23

 https://refugeesps.net :2020/12/12، انظر

https://refugeesps.net/post/16179/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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حتى الآن، مع بع�ش املالمح التي ت�شي باحتماليات �شلبية اإن جنحت القوى ال�شتبدادية 

اإقليمي  بدعم  كذلك  حتظى  والتي  وال�شخمة،  الكبرية  والأمنية  الع�شكرية  القدرات  ذات 

ودويل �رشيح ومبا�رش، يف تثبيت اأقدامها يف احلكم وفر�ش نظام اأمني وا�شتبدادي قمعي 

يكّم الأفواه، ويقمع احلريات، ويقّو�ش منجزات الثورة، وياأ�رش املجتمع ال�شوداين مرة 

اأخرى، اأو بالأ�شح ياأ�رشه ب�شكل كلّي.

لكن وبغ�ش النظر عن احتمالت امل�شتقبل وتاأثرياتها على حيوية ال�شارع واملجتمع 

والأحزاب  القوى  جتاوب  �رشعة  اإىل  الإ�شارة  من  بّد  ل  ودورهما،  ال�شوداين  املدين 

وال�شارع ال�شوداين مع التطورات ال�شيا�شية ال�شودانية، مبا فيها اإعالن تطبيع العالقات 

ائتالفاً   2020/11/7 يف  ومنظمًة  وتكتالً  حزباً   28 �شّكل  حيث  ال�شهيونية،  الدولة  مع 

اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  ملقاومة  ال�شعبية  “القوى  ميثاق  توقيع  ومّت  التطبيع،  ملناه�شة 

 الأمر الذي يوحي باإمكانية تطوير هذا التوجه م�شتقبالً، ورمبا حتّوله اإىل حملة 
24

اأي�شاً.

مقاومتها  الأقل  على  اأو  كلياً،  التطبيع  عجلة  وقف  على  وقادرة  قوية  و�شيا�شية  �شعبية 

اقت�شادياً وثقافياً واجتماعياً، ما يعني منع تطبيقه عملياً.

4. اململكة املغربية:

يعي�ش املجتمع املغربي حالة من احليوية والن�شاط ال�شيا�شي واملهني والثقايف املميز 

قيا�شاً للمنطقة العربية، حيث تنا�شل الكثري من الفئات والطبقات واملجموعات من اأجل نيل 

حقوقها املنقو�شة اأو امل�شلوبة، من خالل العمل البملاين والحتجاج ال�شعبي والن�شال 

اأكرث من اأحزاب قد ت�شّكلت منذ  30 حزباً، منها  اأكرث من  املغرب   الثقايف. حيث يوجد يف 

70 عاماً، وبع�شها ت�شّكل يف العقدين الأخريين، وهو ما يعّب عن م�شاحة �شيا�شية اأو�شع 

املجتمع  جمموعات  تن�شط  كما  املنطقة.  من  ودول  جمتمعات  عدة  تعي�شها  التي  تلك  من 

املدين يف العديد من الن�شاطات الثقافية والتفاعلية الحتجاجية ب�شكل دوري، ا�شتناداً اإىل 

“ُتوؤ�ش�ش جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري   :2011 حّق يكفله الد�شتور املقر �شنة 

اأن�شطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�شتور والقانون. ل يكن حّل  احلكومية ومتار�ش 

مقرر  مبقت�شى  اإل  العمومية،  ال�شلطات  لدن  من  توقيفها  اأو  واملنظمات  اجلمعيات  هذه 

اجلزيرة.نت،  اإ�رشائيل،  مع  التطبيع  ملقاومة  �شعبي  جتمع  اإطالق  �شودانياً..  وتكتالً  حزباً   28 مب�شاركة   
24

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/7/%D8%A7%D8%A7-227 :2020/11/7، انظر
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اململكة  يف  والعتقال  القمع  مظاهر  غياب  ذلك  يعني  ل  طبعاً   
25

،”)12 )الف�شل  ق�شائي. 

املغربية، بقدر ما يعك�ش جناح ال�شارع املغربي تاريخياً يف انتزاع جمموعة من احلقوق 

املتعلقة بحق الحتجاج، والن�شال ال�شيا�شي والثقايف والطبقي واملهني.

عن  للتعبري  املدين  املجتمع  اأمام  املجال  املغربي  وال�شيا�شي  القانوين  املناخ  اأتاح  لقد 

من  عنه،  الإعالن  من  قليلة  اأيام  بعد  ال�شهيونية،  الدولة  مع  التطبيع  يرف�ش  الذي  راأيه 

اأبرز  ومن  الفردي،  للتوقيع  واملفتوحة  بالتطبيع،  املنددة  والعرائ�ش  البيانات  خالل 

فل�شطني،  اأجل  من  الوطنية  العمل  جمموعة  نذكر:  للتطبيع  الراف�شة  والقوى  الهيئات 

اجلمعية املغربية مل�شاندة الكفاح الفل�شطيني، املر�شد املغربي ملناه�شة التطبيع، فدرالية 

الديقراطية  الكونفدرالية  والإ�شالح،  التوحيد  حركة  الديقراطي،  الي�شار  اأحزاب 

لهيئات  املغربي  الئتالف  لل�شحافة،  الوطنية  النقابة  لل�شغل،  املغربي  الحتاد  لل�شغل، 

حقوق الإن�شان، اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان، الع�شبة املغربية للدفاع عن حقوق 

26
الإن�شان.

 ثانيًا: درا�شة جتارب ال�شعبني امل�شري والأردين يف مقاومة

      التطبيع:

1. جمهورية م�رش العربية:

من  مفاجاأة  ال�شادات  اأنور  حممد  ال�شابق  امل�رشي  الرئي�ش  فجّر   ،1977/11/9 يف 

التحرير  ال�شعب امل�رشي، وبح�شور رئي�ش منظمة  اأمام جمل�ش  الثقيل يف كلمته  العيار 

“اأنا  الكني�شت، بقوله:  ا�شتعداده زيارة  الفل�شطينية )م.ت.ف( يا�رش عرفات، معلناً عن 

اأقول فعالً م�شتعد اأن اأذهب اإىل اآخر هذا العامل و�شتده�ش اإ�رشائيل عندما ت�شمعني اأقول 

حيث   
27

ومناق�شتهم”. ذاته  الكني�شت  اإىل  بيتهم  اإىل  اأذهب  اأن  م�شتعد  اإنني  اأمامكم  الآن 

ت�شبب اخلطاب يف قطيعة م�رش عربياً، ونقل مقر جامعة الدول العربية اإىل تون�ش.

املحكمة الد�شتورية املغربية، د�شتور اململكة املغربية، 2011، الباب الأول: اأحكام عامة، الف�شل 12.  
25

ات�شاع جبهة راف�شي التطبيع يف املغرب، القد�س العربي،  2020/12/17.  
26

خطاب الرئي�ش اأنور ال�شادات يف افتتاح دورة النعقاد الثاين ملجل�ش ال�شعب يف 9 نوفمب 1977، موقع مكتبة   
27

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_669 :الإ�شكندرية، انظر

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_669
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الدولة  وزراء  رئي�ش  وجه  حيث  ال�شادات،  خطاب  على  ال�شهيوين  الرد  يتاأخر  مل 

يوم  ترتيبها  على  لحقاً  التفاق  ومّت  لزيارتهم،  لل�شادات  ر�شمية  دعوة  ال�شهيونية 

1977/11/19. ثّم توالت اللقاءات واحلوارات حتى تو�شل اجلانبان ال�شهيوين وامل�رشي 
اإىل توقيع معاهدة “�شالم” بينهما يف كامب ديفيد يف 1979/3/26. لكن وبغ�ش النظر عن 

اأحداث م�شار “ال�شالم” امل�رشي - ال�شهيوين وتفا�شيله، علينا الرتكيز على رّد الفعل 

امل�رشي على هذه اخلطوة، منذ الإعالن عنها وو�شولً اإىل اليوم.

اأ. ردود الفعل ال�صيا�صية امل�رشية:

ال�شيا�شية  الأفعال  ردود  تتاأخر  مل  حيث  ال�شيا�شية،  املواقف  ببع�ش  البداية  ولتكن 

حينه؛  يف  امل�رشي  اخلارجية  وزير  اأعلن  اإذ  ال�شادات،  ملبادرة  والراف�شة  املناه�شة 

من  يومني  وقبل  البملان،  اأمام  ال�شادات  خطاب  على  اأيام  خم�شة  بعد  فهمي؛  اإ�شماعيل 

ما  وفق  تلك،  زيارته  يف  ال�شادات  مرافقة  رف�شه  عن  تعبرياً  ا�شتقالته  اأبيب،  تل  زيارة 

�رشح به اإ�شماعيل يف كتابه “التفاو�ش من اأجل ال�شالم يف ال�رشق الأو�شط”: “اإن رف�شي 

اإىل اقتناعي باأن هذه الزيارة يف حّد ذاتها  ملبادرة ال�شادات كان يرجع منذ الوهلة الأوىل 

امل�رشي،  القومي  الأمن  وهي:  ثالثة  حيوية  اأمور  على  عك�شياً  تاأثرياً  �شتوؤثر  مراء،  ل 

28
وعالقة م�رش بالدول العربية الأخرى وتكاملها معها، وزعامة م�رش للعامل العربي”.

قراراً  الر�شمي  امل�رشي  التلفزيون  واأعلن  اإ�شماعيل  ا�شتقالة  على  ال�شادات  وافق 

لل�شوؤون اخلارجية. ثم بعد �شاعات قليلة  جمهورياً جديداً بتعيني حممد ريا�ش وزيراً 

اأعلن التلفزيون الر�شمي عن ا�شتقالة وزير اخلارجية اجلديد حممد ريا�ش. ليبقى من�شب 

وزير خارجية م�رش �شاغراً حتى 1977/12/25، عندما مّت تعيني ال�شفري حممد اإبراهيم 

كامل وزيراً للخارجية. لي�شارك كامل يف غالبية املباحثات امل�رشية - ال�شهيونية حتى 

1978/9/16، يوم تقديه ا�شتقالته، التي مّت الإعالن عنها يف اليوم التايل، والتي �رشحها 

املطاف نهاية  اإىل  “و�شلت  بقوله:  ديفيد”  كامب  اتفاقية  يف  ال�شائع  “ال�شالم  كتابه   يف 

جهدي  كل  ا�شتنفدت  فقد  ال�شادات،  من  ملوقفي  بالن�شبة  حا�شم  قرار  اتخاذ  من  بدّ  ول 

29
وبذلت اأكرث من طاقتي يف حماولة احلفاظ على موقفنا من التاآكل”.

اإ�شماعيل فهمي، التفاو�س من اأجل ال�صالم يف ال�رشق الأو�صط )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1985(، �ش 10.  
28

والن�رش،  للرتجمة  الأهرام  مركز  )القاهرة:  ديفيد  كامب  اتفاقية  يف  ال�صائع  ال�صالم  كامل،  اإبراهيم  حممد   
29

2002(، �ش 485.
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كما تبع توقيع التفاقية ا�شتقالة الفريق اأول �شعد الدين �شاذيل من من�شبه ك�شفري يف 

دولة البتغال، واأعلن اعتزاله العمل ال�شيا�شي اأي�شاً. ثم اأ�شدر ال�شادات بعد اأ�شبوعني 

الغني  عبد  حممد  امل�شري  احلربية  وزير  باإقالة  قراراً  ديفيد  كامب  اتفاقية  توقيع  من 

اجل�شمي، وقرر تغيري من�شب وزير احلربية اإىل وزير الدفاع.

وعلى �شعيد �شيا�شي اآخر عّبت وما زالت تعّب العديد من القوى ال�شيا�شية واحلزبية 

التطبيع مع الحتالل  الفل�شطينية، وعن مناه�شتها  ال�شعب والق�شية  عن ت�شامنها مع 

اإذ   
30

الفل�شطينية، مما ي�شعب عر�شه وتوثيقه يف منت البحث. الن�شال واحلقوق  ودعم 

جتلى الرف�ش يف موقف القوى الي�شارية والنا�رشية والإ�شالمية من زيارة ال�شادات، ثم 

تو�شعت جبهة القوى التي ترف�ش اتفاقية كامب ديفيد لت�شيب حزب العمل ال�شرتاكي، 

اأحزاب املعار�شة يف حينه، والذي �شجل حتفظه على املعاهدة يف ع�رش نقاط، على  اأكب 

اأنه عاد يف الذكرى الثانية لتوقيعها  الرغم من ت�شويته اإىل جانبها يف جمل�ش ال�شعب، اإل 

31
و�شحب توقيعه.

كما جتدر الإ�شارة اإىل تعدد القرارات الر�شمية امل�رشية التي تنطلق من اعتبار الدولة 

الوزراء  جمل�ش  قرار  يف  جنده  ما  وهو  امل�رشي،  القومي  الأمن  على  خطراً  ال�شهيونية 

امل�رشي رقم 40 ل�شنة 2020، القا�شي باإ�شقاط اجلن�شية امل�رشية عن مواطنه احلا�شل 

 وكذلك يف التباحث من اأجل اإ�شقاط اجلن�شية عن مواطنني 
32

على اجلن�شية الإ�رشائيلية.

م�رشيني يقيمون ب�شكل قانوين داخل الدولة ال�شهيونية.

ب. املواقف ال�صعبية واملهنية امل�رشية:

موقفاً  امل�رشية  الثقافية  والهيئات  املهنية  والحتادات  النقابات  من  العديد  اتخذت 

وال�شيادلة،  والأطباء،  وال�شحفيني،  املحامني،  نقابات  راأ�شها  وعلى  التطبيع،  يناه�ش 

العامة،  ونقاباته  للعمال  العام  والحتاد  املهند�شني،  نقابة  �شعب  وبع�ش  والبيطريني، 

هيئات  اأع�شاء  ونوادي  الفنية،  املهن  ونقابات  حله،  قبل  اجلمهورية،  طالب  واحتاد 

خري،  اأحمد  كتاب:  مطالعة  يكن  امل�رشية  ال�شيا�شية  والقوى  الأحزاب  مواقف  عن  املعلومات  من  للمزيد   
30

 
ببلوجرافيا احلركات الجتماعية يف م�رش.

الدرا�صات  جملة  الإ�رشائيلية،”   - امل�رشية  للعالقات  الأوىل  الع�رشة  “الأعوام  حرب،  الغزايل  اأ�شامة   
31

الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، العدد 1، املجلد 1، �شتاء 1990، �ش 10.

اجلريدة الر�شمية، العدد 41، مكرر )ج(، 2020/10/13.  
32
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من  جديدة  اأ�شكال  املمار�شة  بفعل  وتبلورت   
33

امل�رشية...اإلخ. اجلامعات  يف  التدري�ش 

القومية،  الثقافة  عن  الدفاع  جلنة  مثل:  “اإ�رشائيل”،  مع  للتطبيع  املناه�شة  التنظيمات 

واللجنة القومية ملنا�رشة �شعبي فل�شطني ولبنان، وجلنة الدفاع عن القت�شاد القومي، 

34
وجلنة مقاطعة ال�شينما ال�شهيونية، وجلنة مناه�شة ال�شهيونية...اإلخ.

كما ي�شتدل على ثبات مواقف النقابات والحتادات املهنية والهيئات الثقافية امل�رشية، 

وال�شحفية  الفنية  النقابات  موقف  مثل  التطبيع،  مناه�شة  اأخبار  من  العديد  خالل  من 

�شور  انت�شار  خلفية  على  رم�شان،  حممد  امل�رشي  الفنان  تطبيع  اأزمة  من  امل�رشية 

جتمعه ب�شخ�شيات �شهيونية يف دبي، حيث ُعلّقت ع�شويته حتى التحقيق معه، والذي 

بداأ بالفعل يف �شهر كانون الأول/ دي�شمب من �شنة 2020. وكذلك موجة ال�شخط والنقد 

التي اأثارها الفنان امل�رشي حممد منري، عندما اأعرب عن �شعادته بزيارة فل�شطني واأنه 

�شيكون مبثابة مندوب “ال�شالم” على غرار الرئي�ش الراحل حممد اأنور ال�شادات ونهجه، 

واأن الزيارة كانت تت�شمن جولت غنائية يف القد�ش، وحيفا، ورام اهلل، ويتم اإنهاء اجلولة 

والرف�ش  ال�شغط  حمالت  نتيجة  لحقاً  امل�رشي  الفنان  عنه  تراجع  ما  وهو  غزة.  يف 

وال�شخط ال�شعبي التي اأ�شابته ب�شببها.

املواقف  مبئات  امل�رشية  الثقافية  والهيئات  والحتادات  النقابات  تاريخ  يحفل  كما 

عب  اأخبارها  متابعة  ي�شهل  والتي  التطبيع،  خلفية  على  وحتا�شب  تدين  التي  امل�رشفة، 

ومواقعه  الجتماعي  التوا�شل  �شفحات  وعلى  العامة،  الإخبارية  وال�شحف  املواقع 

وع�شوية  التمثيلية،  املهن  نقابة  من  �شامل  علي  ع�شوية  �شطب  مثل  بها.  اخلا�شة 

املخرج الراحل ح�شام الدين م�شطفى من نقابة ال�شينمائيني، عقاباً على زيارته الدولة 

�شينمائية  عالقات  اإقامة  اأهمية  حول  املتكررة  وت�رشيحاته  �شامل،  ب�شحبة  ال�شهيونية 

مع اجلانب ال�شهيوين.

يف النهاية ل بّد من املرور على بع�ش الإح�شائيات التي تر�شد املزاج ال�شعبي امل�رشي 

من مو�شوع البحث والق�شية الفل�شطينية عموماً، حيث جند يف نتائج ال�شتطالع الذي 

يعّدون امل�رشيني  من   %74 اأن  ال�شيا�شات،  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز   اأجراه 

املرجع نف�شه.  
33

املرجع نف�شه.  
34
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عن  امل�رشيني  من   %85 عّب  حني  يف   
35

العرب، جميع  ق�شية  الفل�شطينية  الق�شية 

36
معار�شتهم العرتاف بالدولة ال�شهيونية “اإ�رشائيل”.

ج. البعد القت�صادي يف التجربة امل�رشية:

متثل العالقات القت�شادية اأحد اأهم موؤ�رشات التعاون والتقارب بني الدول، ول �شيّما 

الدول ذات احلدود امل�شرتكة، كما تعّب عن متانة العالقة ال�شعبية اأي�شاً. ومن ناحية ثانية 

اإذ  ور�شمياً،  �شعبياً  الفّعالة  والحتجاج  واملجابهة  املقاومة  و�شائل  اأحد  القت�شاد  يثل 

ت�شتخدمه العديد من الدول كنوع من اأنواع ال�شغط والق�رش، ول �شيّما الوليات املتحدة 

الأمريكية، كما ت�شتخدمه ال�شعوب يف مواجهة الطغيان ونظم ال�شتغالل والقهر، كما يف 

اإبان �شيطرة نظام الف�شل العن�رشي، وكما يف حركة املقاطعة  اإفريقيني  ن�شال اجلنوب 

�شعوب  اأدوات  اأحد  اأي�شاً  وهو  اأ�ش(،  دي  )بي  العقوبات  وفر�ش  ال�شتثمارات  و�شحب 

املنطقة املناه�شة للتطبيع، كما �شوف نرى يف النموذجني امل�رشي حالياً والأردين لحقاً.

اإذ يكن القول اإن العالقات القت�شادية امل�رشية - ال�شهيونية حم�شورة يف اإطارها 

بنودها طوال  اأكب  النفط  �شّكل  اليوم، حيث  اإىل  ديفيد  اتفاق كامب  توقيع  الر�شمي منذ 

العقد الأول منها، من خالل ا�شترياد الدولة ال�شهيونية من م�رش ما قيمته 500 مليون 

 ومن بعدها جند 
37

دولر، و�شدرت لها منتوجات نفطية بحدود 60 مليون دولر فقط.

اإ�شهام قطاع ال�شياحة حيث يبلغ متو�شط عدد ال�شياح الإ�رشائيليني قرابة 35 األف �شائح، 

 حيث يعزى �شبب 
38

يف حني يبلغ متو�شط عدد ال�شياح امل�رشيني بني 2,000-3,000 فقط.

قلة عدد امل�رشيني املتوجهني اإىل زيارة الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة من قبل ال�شهيونية 

اإىل رف�ش امل�رشيني تطبيع العالقات معها من ناحية، واإىل موقف املوؤ�ش�شات الدينية من 

ما دامت  القد�ش،  اإىل  الأقباط؛ بوقف احلج  بابا  الأنبا �شنودة؛  اأي�شاً، مثل قرار  التطبيع 

الكني�شة امل�رشية مل تت�شلم دير ال�شلطان، وتاأكيده اأن امل�شيحيني لن يذهبوا اإىل القد�ش اإل 

39
مع اإخوانهم امل�شلمني.

العربي  املركز  نقاط،” موقع  2020/2019: يف  العربي  “املوؤ�رش  ال�شيا�شات،  لالأبحاث ودرا�شة  العربي  املركز   
35

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2020، �ش 54.

املرجع نف�شه، �ش 56.  
36

اأ�شامة الغزايل حرب، “الأعوام الع�رشة الأوىل للعالقات امل�رشية - الإ�رشائيلية،” �ش 16.  
37

املرجع نف�شه.  
38

املرجع نف�شه، �ش 20.  
39
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الإح�شائية املعطيات  تفيد  حيث   ،2011 �شنة  حتى  ا�شتمر  الذي  الو�شع   وهو 

 ،2011 �شنة  امل�رشية  الثورة  اأعقاب  يف  م�رش  يف  الإ�رشائيلية  ال�شياحة  تراجع  اإىل 

من ال�شياح  عدد  انخف�ش  اإذ   ،2016 �شنة  الرو�شية  الطائرة  تفجري  حادثة  عقب   وكذلك 

226,456 زائراً �شنة 2010 اإىل 133,620 زائراً �شنة 2012، و140,425 زائراً �شنة 2014، 

اإىل جمدداً  الرقم  قفز  ثّم   ،2016 �شنة  زائر  األف  و100   ،2015 �شنة  زائراً   و148,336 

األف   700 الأعلى  الرقم  اإىل  2018، و�شولً  األف �شنة  2017، و344  األف زائر �شنة   234
40

زائر �شنة 2019.

الغرف  احتاد  اإدارة  وجمل�ش  موانئها،  وعمال  م�رش،  جتار  قرر  اأخرى،  ناحية  من 

وال�شفن  والب�شائع  ال�شلع  مقاطعة  امل�رشية  املركزية  املالحة  وغرفة  امل�رشية  التجارية 

امل�رشيون  �شنّها  التي  احلملة  اإطار  يف  الثانية،  الفل�شطينية  النتفا�شة  اإبان  الإ�رشائيلية 

على امل�شتوى ال�شعبي ملقاطعة كلّ ال�شلع الإ�رشائيلية يف م�رش والدول العربية، احتجاجاً 

41
على العدوان الإ�رشائيلي على ال�شعب الفل�شطيني.

يف  الأعمال  رجال  جمعية  اأع�شاء  اأمام  طنطاوي،  �شيد  حممد  الأزهر،  �شيخ  دعا  كما 

“اإ�رشائيل”  ت�شاعد  اأن  يكن  التي  الأجنبية  املنتجات  جميع  مقاطعة  اإىل  الإ�شكندرية، 

اإن مقاطعة املنتجات وال�شلع الأجنبية ب�رشف  اإىل م�شالح الفل�شطينيني، وقال  وت�شيء 

اأو من دولة اأخرى؛ وخلدمة الق�شية الفل�شطينية ُتعّد مقاطعة  اأمريكية  النظر عن كونها 

اإن  الفل�شطيني. وقال  ال�شعب  القومية لدعم ن�شال  امل�شاندة  اأ�شكال  واجبة، و�شكالً من 

 
42

جن�شيتها. كانت  اأياً  مقاطعتها  يجب  الفل�شطينيني  وت�رش  العدو  ت�شاعد  ب�شاعة  كّل 

الأمريكية  الب�شائع  مقاطعة  اإن  وا�شل،  فريد  ن�رش  الدكتور  م�رش،  مفتي  قال  وكذلك 

كما الإ�رشائيلية واجب على كّل م�شلمي العامل، واإن م�شتورد مثل هذه الب�شائع يرتكب 

اإثماً عظيماً، بل وُيعّد اأحد اأ�شباب هزية العرب وامل�شلمني، وم�شهماً يف بناء امل�شتوطنات 

43
الإ�رشائيلية يف الأرا�شي املحتلة.

عبد اهلل امل�رشي، ما �رش تزايد عدد ال�شائحني الإ�رشائيليني مل�رش خالل 2019؟، عربي 21، 2020/1/9.  
40

نحو  الفل�شطيني  امل�شتهلك  باجتاهات  وعالقتها  الإ�رشائيلية  املنتجات  مقاطعة  “حمالت  جودة،  عادل  �شاكر   
41

املنتجات امل�شنعة حملياً،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، عمادة الدرا�شات العليا، كلية التجارة، 

ق�شم اإدارة الأعمال، 2006، �ش 132.

املرجع نف�شه، �ش 137.  
42

املرجع نف�شه.  
43
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لكن وبالرغم من الرف�ش ال�شعبي للتطبيع ا�شتمرت الدولة امل�رشية يف توقيع اتفاقيات 

تعاون اأخرى مع الكيان ال�شهيوين، ففي 2004/12/14 وقّعت م�رش والدولة ال�شهيونية 

والوليات املتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز؛ من اأجل اإن�شاء �شبع مناطق �شناعية موؤهلة، 

اإىل   %11.7 بن�شبة  اإ�رشائيلي  مكون  ذات  م�رشية  منتجات  باإدخال  التفاقية  وت�شمح 

 ومنذ توقيع التفاقية عملت احلكومة امل�رشية 
44

الأ�شواق الأمريكية معفاة من اجلمارك.

2008 على  �شنة  التفاقية، وهو ما حتقق يف  الإ�رشائيلي يف  املكون  ن�شبة  على تخفي�ش 

تخفي�شه من 11.7% اإىل 10.5%، ثم يف �شنة 2012، قبل نحو اأ�شبوعني من تويل حكومة 

لكنها مل  على تخفي�ش جديد،  ال�شهيونية �شفهياً  الدولة  ال�شلطة، وافقت  حممد مر�شي 

 كما مل تنجح الدولة امل�رشية يف فر�ش تخفي�ش اآخر حتى الآن.
45

تلتزم بوعودها،

التجاري  التبادل  حجم  اأن  جند  القت�شادية  الإح�شاءات  اأرقام  ومن  ذلك  كّل  من 

كال  يف  التجاري  التبادل  حجم  جممل  مع  قيا�شاً  جداً،  �شئيل  ال�شهيوين   - امل�رشي 

ً �شلعا  2018 �شنة  يف  م�رش  دولة  من  ال�شهيونية  الدولة  ا�شتوردت  حيث   البلدين، 

واردات جممل  من  فقط   %0.76 ن�شبة  ي�شكل  ما  وهو  دولر،  مليون   553.94  بقيمة 

دولر  مليون   112 بـ  فتقدر  مل�رش  �شادراتها  اأما   
46

ذاتها. ال�شنة  يف  ال�شهيونية  الدولة 

فقط، ما ي�شكل ن�شبة 0.19% من جممل �شادراتها �شنة 2018. حيث يعزى �شغر حجم 

طبيعية  عالقات  لإقامة  الراف�ش  امل�رشي  ال�شارع  موقف  اإىل  بينهما  التجاري  التبادل 

بينهما، واإىل قوة حركة املقاطعة القت�شادية والثقافية ال�شعبية امل�رشية.

2. اململكة الها�صمية الأردنية:

كان اتفاق وادي عربة ح�شيلة تهافت ر�شمي عربي نحو عقد اتفاقيات “�شالم” مع 

الدولة ال�شهيونية، بداأت يف موؤمتر مدريد، ومّت ا�شتكمالها لحقاً يف العديد من اجلل�شات 

التفاو�شية متعددة الأطراف، التي ُعقِد غالبيتها يف وا�شنطن، اإىل اأن اخرتق يا�رش عرفات 

جمود اجلل�شات متعددة الأطراف بتوقيعه اأحادياً مع اجلانب ال�شهيوين “اإعالن مبادئ 

يكن الطالع على ن�ش اتفاقية الكويز يف: ن�ش اتفاقية الكويز، اجلزيرة.نت، 2016/10/20.  
44

هيثم ح�شنني، “التعاون القت�شادي املتنامي بني م�رش واإ�رشائيل،” معهد وا�شنطن للدرا�شات، 2016/11/2،   
45

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn- انظر: 

msr-wasrayyl )اطلع عليه يف 2021/2/28(

“Israel Imports By Country,” site of Trading Economics, https://tradingeconomics.com/israel/  
46

imports-by-country

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altawn-alaqtsady-almtnamy-byn-msr-wasrayyl
https://tradingeconomics.com/israel/imports-by-country
https://tradingeconomics.com/israel/imports-by-country
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عربية  “�شالم”  اتفاقات  اأمام  الطريق  ممهداً  الذاتي”،  للحكم  النتقالية  الرتتيبات  حول 

اأحادية الطابع مع اجلانب ال�شهيوين، وهو ما كان بعد قرابة العام يف وادي عربة، من 

خالل توقيع اجلانبني الأردين وال�شهيوين على معاهدة “�شالم” م�شرتكة عرفت �شعبياً 

ظرفها  حيث  من  م�شابهة  الأردن  اتفاقية  تكن  مل  وعليه  عربة.  وادي  باتفاق  واإعالمياً 

الذي  التي �شبقتها، واإن كانت جت�شيداً لالخرتاق  الإقليمي والعربي لالتفاقية امل�رشية 

بداأه يا�رش عرفات يف اتفاق اأو�شلو، املتمثل بك�رش التوافق العربي حول عقد مفاو�شات 

هنا  وعلينا  ال�شهيونية.  الدولة  مع  الأحادي  التفاو�ش  مبداأ  ورف�ش  الأطراف  متعددة 

ت�شليط ال�شوء على رّد فعل ال�شارع الأردين على هذه اخلطوة الأردنية الأحادية.

اأ. رّد الفعل ال�صيا�صي الأردين:

عّبت بع�ش القوى ال�شيا�شية الأردنية عن موقفها الراف�ش مل�شار التفاو�ش العربي - 

ال�شهيوين، قبل التو�شل اإىل معاهدة “ال�شالم” الأردنية - ال�شهيونية بفرتة من الزمن، 

لـ“ال�شالم”  بداية من رف�ش عدد حمدود من القوى لالنخراط العربي يف املوؤمتر الدويل 

الذي عقد يف مدينة مدريد، و�شولً اإىل اإعالن ثمانية اأحزاب اأردنية ي�شارية وقومية ودينية 

 – الأردنية  “ال�شالم”  معاهدة  توقيع  قبل  وال�شت�شالم،  التطبيع  مقاومة  جلنة  ت�شكيل 

 وقد كان لفتاً اإ�شدار حزب الوطن املقّرب من ال�شلطة بياناً حتذيرياً ينبّه 
47

ال�شهيونية.

اإىل املخاطر التي حتملها املعاهدة على احلقوق الأردنية والإن�شانية والفل�شطينية.

كامالً،  امل�شار  ورمبا  للمعاهدة  الراف�شة  وال�شيا�شية  ال�شعبية  لالأجواء  ونتيجة  لذا 

�شهدت الأردن يوم توقيع اتفاق وادي عربة، اأّي يف 1994/10/26، ا�شتنفاراً اأمنياً كبرياً 

�شمل جممل �شاحات العا�شمة و�شوارعها ومدناً اأردنية اأخرى كالزرقاء واإربد، تعبرياً 

وزارة  رف�شت  كما  التفاق.  ترف�ش  فعاليات  اأو  فعالية  اأّي  من  ال�شلطات  تخّوف  عن 

الداخلية منح ترخي�ش لأّي م�شرية �شلمية يف ذلك اليوم، لكنها ر�شخت اإىل طلب الأحزاب 

�رشط   1994/10/25 يف  اأّي  التوقيع،  من  واحد  يوم  قبل  بالعت�شام  املهنية  والنقابات 

حتويل مكان العت�شام من جمل�ش الأمة، كما طلبت الأحزاب، اإىل مبنى رئا�شة الوزراء 

الذي يقع يف منطقة معزولة.

2 )الأردن: موؤ�ش�شة فريدري�ش  اإقليم م�صطرب، ط  الأردن واإ�رشائيل: عالقة م�صطربة يف  ح�شن الباري،   
47

اإيبت، 2019(، �ش 194.
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يف حني جنح الإخوان امل�شلمون يف تنظيم جتمع كبري مفاجئ، دون اإعالم ال�شلطات 

باحلقوق  والتم�شك  التفاق  رف�ش  عن  جميعها  حتدثت  خطابية  كلمات  تخللته  الأمنية، 

ال�شهيونية،   - الأردنية  “ال�شالم”  معاهدة  توقيع  مع  تزامن   
48

والفل�شطينية، الأردنية 

على الرغم من ال�شتنفار الأمني الهادف اإىل منع اأّي حالة احتجاج على توقيع املعاهدة.

ب. املواقف ال�صعبية واملهنية الأردنية:

كنّا قد و�ّشحنا يف الفقرة ال�شابقة �رشعة ت�شكيل جلنة مقاومة التطبيع وال�شت�شالم 

الأردنية، دون اأن ن�شري اإىل التحاق العديد من النقابات املهنية والهيئات الثقافية بها. كما 

العليا  التنفيذية  اللجنة  مثل  التطبيع  تناه�ش  التي  الهيئات  من  العديد  الأردن  يف  ت�شكّل 

حلماية املواطن وجمابهة التطبيع، التي حذرت يف 2021/2/5 ال�شباب الأردين من خطر 

اإلكرتونية  حملة  يف  امل�شاركة  اإىل  ودعتهم   ،EcoPeace اإيكوبي�ش  برنامج  مع  النخراط 

تناه�ش الن�شاط والتطبيع عموماً، وجمعية مناه�شة ال�شهيونية والعن�رشية، بالإ�شافة 

الأردنيني  الكتاب  ورابطة  والأطباء  واملهند�شني  كالفنانني  الأخرى  املهنية  النقابات  اإىل 

وغريهم.

تطبيعية  حماولة  اأّي  ر�شد  على  والهيئات  واللجان  النقابات  هذه  تعمل  ما  غالباً  اإذ 

والقت�شادية  والفنية  وال�شيا�شية  الثقافية  املجالت  من  وباأّي  جماعية،  اأم  كانت  فردية 

والجتماعية، وتعمل على ف�شحها وا�شتنها�ش ال�شارع الأردين ملحا�رشتها وجمابهتها. 

الأردن،  داخل  الر�شمية  غري  الفردية  التطبيعية  املبادرات  ندرة  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 

بحكم متا�شك املوقف ال�شعبي منها.

التطبيع  م�شار  من  الأردن  يف  التطبيع  تناه�ش  التي  اجلهات  جميع  تعاين  املقابل  يف 

التي ل  املجالت احليوية  يف  الذي ي�شعب مواجهته، خ�شو�شاً  الر�شمي  امل�شتوى  على 

يلك ال�شارع بديالً عنه، مثل �شفقة الغاز وقناة البحرين، اإذ ت�شكل حملة �شخمة هدفها 

قانونية  �رشوحات  تت�شمن  منها،  وين�شحب  يلغيها  كي  الأردين  النظام  على  ال�شغط 

ت�شاعد احلكومة والنظام الأردين على التن�شل منها دون اأّي تبعات قانونية تذكر، وكما 

مّت تقدمي بدائل وطنية تلبي حاجات املجتمع الأردين وم�شاحله الوطنية الآنية وبعيدة 

يف  الفعل  “ردات  �شبانه،  عمر  انظر:  املرحلة،  هذه  يف  الداخلية  الأردنية  الأو�شاع  على  الطالع  من  للمزيد   
48

الأردن،” جملة الدرا�صات الفل�صطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، العدد 20، خريف 1994.
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طرح  يف  احتالل”  العدو  “غاز  حملة  جنحت  كما  التفاقية.  لهذه  احلاجة  دون  املدى 

2019 على  اآذار/ مار�ش  النواب، الذي �شّوت عليه بالإجماع يف  املو�شوع داخل جمل�ش 

رف�ش التفاقية. ثم مّت حتويل الق�شية اإىل املحكمة الد�شتورية، التي اأ�شدرت قراراً بعدم 

حاجة التفاقية اإىل موافقة جمل�ش البملان نظراً لكونها موّقعة بني �رشكتني ل حكومتني، 

�رشكة الكهرباء الوطنية الأردنية و�رشكة نوبل اإنرجي Noble Energy ال�شهيونية.

من ثم جنحت احلملة يف دفع 58 نائباً من اأ�شل 130 اإىل توقيع مذكرة تلزم احلكومة 

بتقدمي قانون ينع ا�شترياد الغاز من الدولة ال�شهيونية، والتي نالت تاأييد جممل املجل�ش 

هذه  من  وبالرغم  لكن   .2020 يناير  الثاين/  كانون  يف  بالإجماع  عليها  الت�شويت  بعد 

النجاحات الت�رشيعية وال�شعبية التي حققتها حملة “غاز العدو احتالل” اإىل اأنها مل تنجح 

ال�شيا�شية  اإىل طبيعتها  الآن، وهو ما يعزى  العملية حتى  التفاقية وخطواتها  اإيقاف  يف 

التي تتطلب موقفاً �شيا�شياً من�شجماً مع املوقف ال�شعبي ومع مطالبه.

يف النهاية ل بّد من املرور على بع�ش الإح�شائيات التي تر�شد املزاج ال�شعبي الأردين 

مبا يخ�ّش مو�شوع البحث والق�شية الفل�شطينية عموماً، حيث جند يف نتائج ال�شتطالع 

التي اأجراها املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات اأن 93% من الأردنيني يعّدون 

93% منهم العرتاف بالدولة   كما يعار�ش 
49

الق�شية الفل�شطينية ق�شية جميع العرب،

ال�شهيونية “اإ�رشائيل.”50

ج. البعد القت�صادي يف التجربة الأردنية:

يبدو من ن�ّش معاهدة “ال�شالم” الأردنية - ال�شهيونية اأن هناك م�شالح �شهيونية 

غري مبا�رشة من التفاقية، تتمثل يف ا�شتغالل التفاقية من اأجل حت�شني عالقات الدولة 

ظروفها  ومن  الأردنية  اململكة  موقع  من  انطالقاً  الإقليمي،  حميطها  مع  ال�شهيونية 

واإمكانياتها. كما حتاول الدولة ال�شهيونية ا�شتثمار املعاهدة من اأجل فر�ش ذاتها كاأحد 

الكهربائية  الطاقة  اأزمة  م�شتغلة  املنطقة،  يف  احليوية  والكهربائية  املائية  الطاقة  م�شادر 

واملائية فيها، وم�شتندة اإىل ا�شتثمارها طويل املدى يف هذين احلقلني.

املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، “املوؤ�رش العربي 2020/2019: يف نقاط،” �ش 54.  
49

املرجع نف�شه، �ش 56.  
50
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الأمر الذي يفر�ش على قوى املجتمع املدين وال�شيا�شي الأردين �شوغ اآليات متطورة 

ومتكاملة من اأجل مواجهة تطبيع العالقات مع الدولة ال�شهيونية، وو�شع م�شار تكاملي 

التطبيع. يف حني  التي تعي وتدرك جيداً خماطر  املنطقة،  املجتمعية يف  القوى  مع جممل 

متثل هذه الغايات ال�شهيونية بعيدة املدى حتديات كبى على القوى الوطنية الأردنية 

طبيعة  ونتيجة  منها،  اخلفية  والغايات  امل�شاريع  ل�شخامة  نظراً  للتطبيع،  املناه�شة 

امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي تعقد ب�شكل مبا�رش مع الدولة الأردنية مثل قناة البحرين 

اإىل  الأردين  امل�شتهلك  كدعوة  التقليدية،  التطبيع  اآليات  تاأثري  من  يحّد  ما  الغاز،  و�شفقة 

مقاطعة الب�شائع ال�شهيونية املتواجدة يف ال�شوق الأردنية.

�شعبي،  بدعم  حتظى  احتالل”  العدو  “غاز  حملة  زالت  ما  ذلك  من  وبالرغم  لكن 

وم�شتمرة يف جهودها احلثيثة لإ�شقاط اتفاقية الغاز مع الدولة ال�شهيونية، وكان اآخرها 

حلكومة  الثقة  النواب  منح  مع  بالتزامن   ،2021/1/5 يف  النواب  جمل�ش  اأمام  اعت�شام 

ب�رش اخل�شاونة اجلديدة، حيث طالب املعت�شمون جمل�ش النواب بالربط بني منح الثقة 

وتعهد حكومة اخل�شاونة العلني والنهائي باإلغاء التفاقية. مع العلم اأن جمل�شي النواب 

ال�شابقني، 17و 18، اّتخذا قراراً برف�ش هذه التفاقيّة. وعمل املجل�ش الثامن ع�رش على 

ت�رشيع قانون ينع ا�شترياد الغاز من ال�شهاينة، اإل اأن هذه القرارات، على ما يبدو، مل 

جتد من يتابعها يف املجل�ش اجلديد.

كما جند يف املادة ال�شابعة من اتفاقية وادي عربة، العديد من النقاط التي تتحدث عن 

الدول  ي�شيب  كي  ال�شهيونية،  الدولة  مع  القت�شادي  التطبيع  تو�شيع  يف  الأردن  دور 

�شوء  “يف  منها  الأوىل  النقطة  يف  ورد  ما  احل�رش  ل  الذكر  �شبيل  على  ومنها  الإقليمية، 

اأوجه التفاهم التي مّت التو�شل اإليها، يوؤكدان على رغبتيهما املتبادلتني يف تعزيز التعاون 

القت�شادي  للتعاون  الأو�شع  الإطار  �شمن  ويف  بل  وح�شب(  بينهما  )ل  القت�شادي 

51
الإقليمي”.

وهو ما يتبدى من خالل ت�شجيع التجار و�رشكات ال�شحن على ا�شتخدام ميناء حيفا، 

اأو من موانئ  ال�شوريني،  الالذقية وطرطو�ش  اأقل من ميناءي  الذي يتطلب زمن �شحن 

معاهدة ال�شالم الأردنية الإ�رشائيلية “وادي عربة”، موقع مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا، انظر:   
51

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4958 )اطلع عليه يف 2021/2/22(

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4958
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اإىل ارتفاع املخاطر الأمنية  تركيا، التي تتطلب لحقاً �شحناً برياً عب العراق، بالإ�شافة 

�شعوبة  والإقليمية  الأردنية  املقاطعة  حركات  تواجه  وهنا  والعراق.  �شورية  من  كلّ  يف 

يف معرفة م�شار ال�شحن وامليناء امل�شتخدم، حيث ترجح بع�ش التقارير ا�شتخدام ميناء 

حيفا يف نقل بع�ش ال�شلع امل�شحونة من اأو اإىل بع�ش الدول اخلليجية اأي�شاً.

حمالت  جنحت  فقد  ال�شهيونية،  الدولة  من  امل�شتوردة  ال�شلع  م�شتوى  على  اأما 

املقاطعة يف حما�رشة الب�شائع ال�شهيونية، الأمر الذي اأدى اإىل تكد�شها يف الأ�شواق، مما 

حني  يف  من�شئها.  عن  تدل  عبارة  اأّي  اإزالة  اأو  ال�شلع  بع�ش  تغليف  اإعادة  اإىل  التجار  دفع 

تعمل جلنة مقاومة التطبيع الأردنية على اإعداد قوائم �شوداء باأ�شماء املتعاملني مع الدولة 

ال�شهيونية اأفراداً كانوا اأم �رشكات، حيث قد توؤتي هذه اخلطوة ثمارها ب�شكل ملمو�ش 

الأفراد  مت�ّش  قد  حيث  اأي�شاً،  جانب  من  اأكرث  الأوىل  الناحية  من  مت�ّش  قد  بل  م�شتقبالً، 

منطقة  اإن�شاء  اأجل  من  الكويز،  اتفاقية  وفق  ال�شهيونية  الدولة  مع  عة  املطبِّ وال�رشكات 

اإ�رشائيلي  مكّون  ذات  اأردنية  منتجات  باإدخال  التفاقية  ت�شمح  حيث  موؤهلة،  �شناعية 

من  مت�ّش  قد  كما   
52

اجلمارك. من  معفاة  الأمريكية  الأ�شواق  اإىل   %8 عن  تقل  ل  بن�شبة 

ناحية ثانية اتفاقية املنطقة ال�شناعية املعروفة با�شم “بوابة الأردن” واملنخرطني فيها.

التفاقيات  من  املبا�رشة  غري  واأغرا�شها  ال�شهيونية  الدولة  اأهداف  عن  وبعيداً  لكن 

القت�شادية  العوائد  حمدودية  مالحظة  ي�شهل  الأردنية،  اململكة  مع  القت�شادية 

القت�شادية الأرقام  ت�شري  حيث  ال�شعبية.  واملقاطعة  ال�شغط  بفعل  الآن  حتى   املبا�رشة 

تبلغ الأردنية  اململكة  من  ال�شهيونية  الدولة  م�شتوردات  حجم  اأن   ،2018  ل�شنة 

تبلغ  حني  يف  م�شتورداتها،  جممل  من  فقط   %0.11 ُت�شكل  اأّي  دولر  مليون   79.6

�شادراتها من اململكة 71.5 مليون دولر ما ُي�شكل ن�شبة 0.12% من جممل �شادراتها.

اقت�شادية  جدوى  وا�رشائيل:  الأردن  بني  التعاون  لتعزيز  املن�شاأة  املوؤهلة  ال�شناعية  “املناطق  هل�شا،  اأين   
52

معدومة واأماكن لنتهاك حقوق العمالة املهاجرة،” موقع املفكرة القانونية، بريوت، 2013/8/23، انظر:

 http://legal-agenda.com  
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ثالثًا: اخلال�شات وال�شتنتاجات:

التي  البحث جّل اهتمامه على حتليل املعطيات واملوؤ�رشات  الثالث من  الق�شم  يكر�ش 

وظروفها  املجتمعية  البنى  بدرا�شة  املعنيني  والثاين،  الأول  الق�شمني  يف  ا�شتعرا�شها  مّت 

الإمارات  دول  حديثاً،  املطبّعة  الدول  من  كّل  يف  واإخفاقاتها  وجناحاتها  واإمكانياتها 

املتحدة، واململكة البحرينية، واجلمهورية ال�شودانية، واململكة املغربية، والدول املطبعة 

بغر�ش  الأردنية.  واململكة  العربية،  م�رش  جمهورية  �شابقة،  تاريخية  مرحلة  يف  قبلها 

فهم طبيعة املجتمعات وقدراتها، ومدى �شحة اأو خطاأ التعويل عليها يف املرحلة القادمة، 

الق�شية  الإقليمي على  التاآمر  القول يف ظّل  التخاذل والتواطوؤ، بل ورمبا ي�شح  ويف ظّل 

الفل�شطينية، وجممل ق�شايا املنطقة العادلة، كما تبينه النقاط التالية:

واملغرب  البحرين  جمتمعات  من  كلّ  يف  جند  حيث  الن�شالية،  املجتمع  تقاليد   .1

طويلة،  �شنوات  مدار  على  حتقيقها  مّت  تراكمية  اإجنازات  والأردن،  وم�رش  وال�شودان 

التنظيم  يف  املجتمع  بحقوق  امل�شيطرة  النظم  اعرتاف  من  اأدنى  حدٍّ  فر�ش  يف  جنحت 

ال�شيا�شي والنقابي، على الرغم من جهود النظم ذاتها ل�شحق هذه احلقوق ب�شكل دوري. 

الأمر الذي ي�شاعد املجتمع على تنظيم ذاته، والتحرك يف العديد من الق�شايا التي تهمه، 

الفل�شطينية باإمكانياته املحدودة،  التطبيع ومواجهته، ودعم الق�شية  مبا فيها مناه�شة 

�شمن نطاق التحركات التي يتمكن منها يف الو�شع احلايل.

الإماراتي  املجتمع  تباعد  مدى  الإمارات  دولة  يف  ال�شكانية  الكثافة  موؤ�رش  يظهر   .2

و�شعوبة توافقه على ق�شايا اجتماعية و�شيا�شية، �شواء كانت ق�شايا مت�شلة ب�شوؤون 

املوقف  يف  كما  والأخالقي،  والإن�شاين  الوطني  البعد  ذات  نظريتها  اأم  اليومية،  احلياة 

من التطبيع. وهو ما يوؤثر على قدرة املجتمع على ك�رش القيود القانونية والأمنية التي 

اجتماعية  حا�شنة  الجتماعي  الن�شال  يتطلب  نعلم  فكما  امل�شيطر،  النظام  يفر�شها 

�شخمة وكبرية، متوا�شلة ومتقاربة معي�شياً وجغرافياً. وهو ما يفتقده ب�شكل �شبه كلّي 

املجتمع الإماراتي، ويتوفر بال�شكل الأكب لدى املجتمع امل�رشي.

الجتماعي  احلراك  قدرات  على  كبري  ب�شكل  والقمعية  الأمنية  النظام  بنية  توؤثر   .3

تباينات  هناك  اأن  اإل  اإقليمياً،  احلاكمة  الأنظمة  طبيعة  ت�شابه  من  الرغم  فعلى  وظروفه، 

ملحوظة بني دولة واأخرى، تزيد من �شعوبة الن�شال الجتماعي اأو تقللها. فكما لحظنا 
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ل�شالح  والقانونية  الأمنية  البنية  بني  كامل  تكامل  هناك  الإماراتي،  املجتمع  درا�شة  يف 

ال�شتبداد، الأمر الذي ينعك�ش �شلباً على �شكل احلراك هناك وحيويته.

ناحية، وقوة  املجتمع ونيله حقوقه من  بني م�شتوى حرية  تنا�شباً طردياً  4. نلحظ 

الدولة  مع  التطبيع  م�شار  تناه�ش  التي  والثقافية  وال�شيا�شية  الجتماعية  احلركات 

ال�شهيونية من ناحية اأخرى. وعليه، فاإن م�شار ا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية والعربية 

الجتماعية  حقوقها  من  املزيد  انتزاع  يف  املنطقة  �شعوب  جنحت  كلما  ويتاألق  يزدهر 

وال�شيا�شية، املحتجزة من قبل الأنظمة القمعية وال�شتبدادية والأمنية املتحكمة بها اليوم، 

ورمبا ي�شح التوقع باأن ح�شول ال�شعوب على كامل حقوقها ال�شيا�شية والجتماعية، 

كما يف الدول املتطورة، �شوف ي�شهم يف حتقيق قفزات كبرية على م�شتوى فاعلية وكفاءة 

وانت�شار مناه�شة التطبيع.

القت�شادية  احلقوق  تاأثري  بدرا�شة  التعمق  عن  مق�شود  ب�شكل  البحث  اأغفل  لقد   .5

من ناحية، والرفاه املادي من ناحية ثانية، على م�شار مناه�شة التطبيع، �شلباً اأو اإيجاباً، 

ال�شعوب  بني  الت�شامن  م�شاعر  تزايد  من  ينطلق  ترجيحاً  الأكرث  العتقاد  كان  واإن 

يغيب  والتي  اقت�شادياً  امل�شتغلة  ال�شعوب  على  ينطبق  قد  ما  وهو  وامل�شتغلة،  املظلومة 

عنها مفهوم العدالة وامل�شاواة القت�شادية. حيث يتطلب هذا املجال درا�شة متخ�ش�شة 

القت�شادية، ويف  لنماذج متعددة عن جمتمعات متباينة يف م�شتوى معي�شتها  ومف�شلة 

العامل  هذا  تاأثري  تتبّع  ثّم  ومن  القت�شادية،  جمتمعاتها  بحقوق  الدولة  التزام  م�شتوى 

على مناه�شة هذه املجتمعات مل�شار التطبيع، وهو ما يجب اإجنازه بعد برهة من الزمن، 

بعد م�شي بع�ش الزمن على جتارب ال�شعبني الإماراتي والبحريني حتديداً يف مواجهة 

م�شار التطبيع، نظراً مل�شتوى الرفاهية والوفرة املادية املتوفرة يف كّل منهما مع اأف�شلية 

وا�شحة لالإمارات.

6. �شهدت بع�ش جتارب التطبيع القدية، ول �شيّما التجربة امل�رشية، تاأخراً زمنياً 

حمدوداً يف جناح املجتمع امل�رشي يف بلورة هياكله التي تناه�ش وتواجه م�شار التطبيع، 

مقارنة ب�رشعة بلورتها يف احلالة الأردنية. الأمر الذي يتطلب منا عدم الت�رشع يف و�شم 

بع�ش املجتمعات باملطبِّعة، دون الأخذ بعني العتبار ظروفها ومعوِّقاتها الداخلية، ومدى 

حاجة  ومدى  ال�شابقة،  املرحلة  يف  والن�شالية  الحتجاجية  جتاربها  حمدودية  اأو  عمق 

املجتمعات لبناء هياكلها التنظيمية املعّبة عنها يف املرحلة املقبلة.
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كما  بها،  املحيط  الدويل  واملناخ  الإقليمي  بالظرف  طرداً  املحلية  املجتمعات  تتاأثر   .7

ما  وهو  ثانية.  ناحية  من  والأردنية  ناحية،  من  امل�رشية  املجتمعية  التجربة  يف  �شاهدنا 

وتدعم  التطبيع،  تناه�ش  التي  القوى  وتغلغل  قّوة  مدى  مقارنة  عند  مالحظته  ي�شهل 

املمار�شات  يف  فّجاً  ت�شاعداً  ت�شهد  التي  الزمنية  املراحل  بع�ش  يف  الفل�شطينية  الق�شية 

ال�شهيونية الإجرامية، كالنتفا�شتني الأوىل والثانية، والعدوان على لبنان.

8. متّر احلركات الجتماعية باأطوار عديدة �شاعدة وهابطة، نتيجة تفاعل عدة عوامل 

داخلية وخارجية، الأمر الذي يتطلب من الباحثني واملتابعني مل�شار احلركات الجتماعية 

التي تناه�ش التطبيع، ت�شليط ال�شوء على العوامل التي حتفز املجتمعات على جت�شيد 

موقفها الداعم مناه�شة التطبيع، وا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية والعربية امل�شلوبة.

9. تواجه احلركات التي تناه�ش التطبيع م�شتويني متوازيني من م�شارات التطبيع يف 

املرحلة الراهنة، م�شار لوجي�شتي مدعوم ر�شمياً، وم�شار معي�شي ي�شهل تلم�شه �شعبياً، 

مقاطعة  يف  كما  املبا�رشة،  لطبيعته  نظراً  املعي�شي  الثاين  للم�شار  الت�شدي  ي�شهل  حيث 

ي�شعب  حني  يف  ال�شياحية.  واملقاطعة  واملجتمعي،  الثقايف  والتطبيع  ال�شهيونية،  ال�شلع 

مواجهة م�شار التطبيع اللوجي�شتي املدعوم من قبل النظم امل�شيطرة، واملدار من قبلها، 

كما يف اتفاقيات الكويز، وميناء حيفا، وخط الغاز، وقناة البحرين، والتعاون ال�شيباين...

اإلخ، اإذ تتطلب مواجهة هذه امل�شاريع اإىل اآليات وو�شائل ن�شالية مبتكرة ومتكاملة، ذات 

�شالت وعالقات تن�شيق وثيقة مع حركات املقاطعة ال�شعبية الإقليمية والدولية.

10. على التوازي مع الأ�رشار وال�شلبيات التي فر�شتها جممل اتفاقيات “ال�شالم” 

اأنها  غري  املنطقة،  �شعوب  وم�شالح  الفل�شطينية  الق�شية  على  ال�شهيوين  اجلانب  مع 

جنحت يف ا�شتنها�ش الفعل ال�شعبي املبا�رش الداعم للق�شية الفل�شطينية وحركة املقاطعة. 

الأمر الذي يعيد الق�شية اإىل موقعها الطبيعي كق�شية �شعبية تتجاوز حدودها اجلغرافية 

الفل�شطينية التاريخية.
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رابعًا: التو�شيات:

ديفيد  كامب  اتفاق  يف  الأوىل  بدايته  منذ  التطبيع  م�شار  املنطقة  �شعوب  واجهت  لقد 

واملو�شوعية  الذاتية  وظروفها  قدراتها  وفق  اليوم،  اإىل  تواجهه  زالت  وما  امل�رشي، 

متتع  مع  طرداً  تتنا�شب  ال�شعبية  املقاطعة  فعالية  تزايد  اأن  البحث  اأو�شح  اإذ  املتاحة، 

ال�شعوب  عاتق  على  يقع  لذا  وال�شيا�شية.  والجتماعية  القانونية  بحقوقها  ال�شعوب 

الن�شال من اأجل حت�شني ظروفها الذاتية داخل دولها الوطنية، كي يتاح لها املناخ الأمثل 

من اأجل اإبداء الراأي وفر�ش روؤيتها يف خمتلف الق�شايا الداخلية واخلارجية، الأمر الذي 

الق�شية  يف  وثالثاً  عاّمة،  املنطقة  ق�شايا  يف  وثانياً  املنطقة،  �شعوب  �شالح  يف  اأولً  ي�شّب 

القوى  جميع  مع  نت�شارك  حني  يف  خ�شو�شاً.  التطبيع  م�شار  ومواجهة  الفل�شطينية 

التي  املو�شوعية،  الظروف  حت�شني  م�شوؤولية  املنطقة  يف  الفاعلة  والتحررية  التقدمية 

التطبيع  اأجل مواجهة م�شار  الن�شال من  فيه  الن�شال الجتماعي، مبا  ت�شهم يف تطوير 

الر�شمي، وذلك من خالل العمل على اإجناز التو�شيات التالية:

1. ال�صرتاتيجية الفل�صطينية التحررية: 

ومقارنتها  م�رش،  يف  ومواجهته  التطبيع  رف�ش  جتربة  يف  التدقيق  من  نلحظ 

اأو�شلو، تنا�شباً طردياً بني  اتفاق  اأعقبت توقيع  التي  بتجارب �شعوب املنطقة يف املرحلة 

ال�شرتاتيجية الفل�شطينية ال�شائدة، وم�شار رف�ش ومواجهة التطبيع الر�شمي والفردي، 

الفل�شطينيني  ا�شتعادة روؤية وبرنامج حترير فل�شطني، كّل فل�شطني، من قبل  اإذ ت�شهم 

اأنف�شهم، يف جتذير ن�شالت �شعوب املنطقة الداعمة للحق العربي والفل�شطيني، مبا فيها 

التفاو�شي  النهج  ا�شتمرار  يوؤدي  حني  يف  واأفراداً.  وحكومات  دولً  املطبِّعني  مواجهة 

مبا  واإ�شعافها،  املنطقة  �شعوب  ن�شالت  �شقف  خف�ش  اإىل  فل�شطينياً،  وال�شت�شالمي 

ال�شعب  لذا يقع على كاهل  ال�شهيونية.  الدولة  يخ�ّش فل�شطني وق�شيتها والتطبيع مع 

يف  يهادن  ل  �شامل،  حترري  وبرنامج  ا�شرتاتيجية  ا�شتعادة  م�شوؤولية  الفل�شطيني 

احلقوق، كخطوة اأوىل �رشورية من اأجل ا�شتنها�ش قوى املنطقة ال�شعبية، املعنية بق�شية 

فل�شطني.

2. تكامل الروؤية التحررية: 

ال�شلة  ذات  الكبى  املنعطفات  من  بالعديد  الراهن  الوقت  يف  العربية  املنطقة  متر 

وت�شاعد  ناحية،  من  الر�شمي  التطبيع  وترية  ت�شارع  راأ�شها  وعلى  البحث،  مبو�شوع 
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ن�شق وعدد التحركات الحتجاجية الثورية ال�شعبية يف املنطقة من ناحية اأخرى، والتي 

ت�شعى اإىل هدم اأ�ش�ش ال�شتبداد وال�شتغالل، وت�شييد دول وطنية حرة وديوقراطية، 

تعك�ش احلكم والإرادة ال�شعبية يف خمتلف الق�شايا وامل�شائل. وهو ما يتطلب من القوى 

املطلق حلق �شعوب  ب�شكل وا�شح عن دعمها  التعبري  الفل�شطينية  وال�شيا�شية  ال�شعبية 

لكونها  امل�شيطرة،  وال�شتبداد  وال�شتغالل  النهب  قوى  ورف�ش  الحتجاج،  يف  املنطقة 

حقوقاً م�رشوعة جلميع �شعوب العامل مبا فيها �شعب فل�شطني و�شعوب املنطقة، ولأن 

الدول  �شعوب  وظروف  اأو�شاع  درا�شة  يف  وجدنا  كما  واحد.  والتحرر  احلرية  م�شار 

عة منذ كامب ديفيد امل�رشي حتى اللحظة، اأن هناك تنا�شباً طردياً بني قوة وجذرية  املطبِّ

احلريات  م�شتوى  وبني  ناحية،  من  وانت�شارها  التطبيع  ومناه�شة  املقاطعة  حركات 

ال�شيا�شية والجتماعية على ال�شعيد الوطني من ناحية ثانية.

3. تطوير اآليات املقاطعة الإقليمية والدولية: 

ي�شهد م�شار التطبيع مزيداً من اتفاقيات التطبيع ذات الأبعاد ال�شرتاتيجية والر�شمية، 

الغاز،  اتفاقيات  يف  كما  حملية،  روؤية  وفق  مواجهتها  املنطقة  �شعوب  على  ي�شعب  التي 

ال�شيباين،  والأمن  والأمنية،  الع�شكرية  والتحالفات  الكويز،  واتفاقيات  حيفا،  وميناء 

حيث تعقد هذه التفاقيات بني دول، اأو بني �رشكات متثّل الدول، كما يف اتفاقيات الغاز 

املجتمعات  قدرات  من  اأكب  اإمكانيات  مواجهتها  تتطلب  لذا  حتديداً،  ال�شيباين  والأمن 

املحلية؛ ت�شع امل�شوؤولني عن هذه التفاقيات اأفراداً و�رشكات وحكومات ودول، �شمن 

قوائم املقاطعة الإقليمية والدولية.

4. ن�صق ن�صايل ثابت: 

للظروف  تبعاً  كثرية،  وهابطة  �شاعدة  باأطوار  التطبيع  تناه�ش  التي  احلركات  متر 

التحركات  املحلية والإقليمية والفل�شطينية، حيث ت�شهم بع�ش الأحداث يف ازدهار هذه 

لفرتة زمنية حمدودة. الأمر الذي يتطلب تركيز خطاب املقاطعة ومناه�شة التطبيع على 

لغة امل�شلحة املدّعمة بالأرقام والوثائق املوثوقة، بدلً من الرتكيز على العتماد على لغة 

اأبعاد التفاقيات الكارثية على م�شتقبل املنطقة  خطابية عاطفية، وذلك عب الك�شف عن 

والأوطان من ناحية، والتعريف رقمياً باإجنازات حركة املقاطعة ومناه�شة التطبيع من 

ناحية ثانية، كما َتبدى ن�شبياً يف بيانات حملة “غاز العدو احتالل”.
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5. البناء على الإجنازات: 

العتبار، حيث يعتمد  املعنوي بعني  اأخذ اجلانب  الن�شال الجتماعي  يتطلب تطوير 

يف  يتحقق  ما  وهو  والتحري�ش،  والقتناع  واملبادرة  التطوع  على  الن�شايل  ال�شكل  هذا 

الأمر  الفل�شطينيتني.  والنتفا�شتني  لبنان  على  العدوان  يف  كما  حمدودة،  زمنية  فرتات 

من  اخلارجي،  املحرِّ�ش  فيها  يغيب  التي  الفرتات  يف  خمتلفة  ا�شرتاتيجية  يتطلب  الذي 

اإىل  الأول  يهدف  �شقني؛  ذي  ن�شايل  برنامج  تبني  ل�رشورة  ق�شوى  اأهمية  اإيالء  خالل 

املنا�شلني واملتطوعني؛  اإجنازات �شغرية متوالية، ترفع وت�شد من عزية وثقة  حتقيق 

والثاين هو م�شار ن�شايل ا�شرتاتيجي طويل املدى يعمل على تقوي�ش املظاهر التطبيعية 

الأخطر وفق الروؤية ال�شرتاتيجية، دون الرتويج اإىل احتمالية اإجناز املهام ال�شرتاتيجية 

�رشيعاً.

6. الرتابط بني املناه�صة والدعم: 

تنطلق حمالت املقاطعة ومناه�شة التطبيع من هدفها الأ�شمى يف اإحقاق احلق واإعادة 

احلقوق امل�شتلبة اإىل م�شتحقيها، لكن هناك من ال�شعوب من ي�شعب عليها النخراط يف 

هذا امل�شار لأ�شباب اأمنية حملية، كما يعاين القت�شاد الفل�شطيني داخل كّل فل�شطني من 

�شعوبات جّمة، لذا قد يكون من املفيد يف هذه املرحلة انتهاج م�شار ذي �شقني يربط بني 

اإمكانيات  تعزيز  اأمام  املجال  يتيح  ما  وهو  فل�شطني،  اقت�شاد  ودعم  التطبيع  مناه�شة 

الفل�شطينيني داخل فل�شطني يف مقاطعتهم لالقت�شاد ال�شهيوين، وينح داعمي مناه�شة 

القت�شاد  نقي�ش  دعم  عب  التطبيع  مناه�شة  م�شار  تعزيز  يف  اأخرى  و�شائل  التطبيع 

ال�شهيوين، والقت�شاد املرتبط بامل�شالح ال�شهيونية.

7. الرتابط بني الن�صالني الجتماعي وال�صيا�صي: 

تطغى الطبيعة الجتماعية على ال�شيا�شية يف غالبية التحركات التي تناه�ش التطبيع، 

اأو اأخطر مظاهر التطبيع يف املنطقة تنعك�ش من خالل الوجود  اأن جممل  على الرغم من 

ال�شيا�شي للنظم احلاكمة املطبِّعة، وبالتايل فاإن جتاوزها واإنهاءها يتطلب خياراً �شيا�شياً 

بديالً على خمتلف الأ�شعدة الوطنية والقت�شادية والجتماعية، داخلياً وخارجياً.
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Abstract

The Role of the Peoples of the Region in Countering Normalization

The objective of this research is to study the position of the peoples of 

the region towards Arab normalization with the Zionist State, particularly 

the peoples of the normalizing states. We try throughout this research to 

extrapolate the role of the people in enhancing this path or inhibiting it.

However, considering the difficulty or the impossibility to do an 

independent, political and social field research in the whole Arab world, 

especially concerning the opposition to ruling regimes, due to their 

authoritarian nature, I had to work on a scientific research methodology, 

which enables us to understand the attitude of the peoples and their role in 

this path. Consequently, there was an analysis of the political and social 

structure of the societies in the normalizing states. The positions of the 

Egyptian and Jordanian public towards the peace agreements signed by 

their states were explored. In addition, reliable sources and documented 

facts and figures were taken as references to understand the attitude of the 

public in this region towards the current normalization process.

Keywords:

Normalization Zionist State The role of the peoples Peace agreements
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الدوافع الأمنية للتطبيع العربي – الإ�صرائيلي 

واأثرها على الق�صية الفل�صطينية

1
اأحمد عو�س الكومي

ملّخ�س:

يت�شّدر  باعتباره  الإ�رشائيلي،   - العربي  للتطبيع  الأمنية  الدوافع  الدرا�شة  تتناول 

الأخرية،  الآونة  يف  “اإ�رشائيل”  جتاه  العربية  العالقات  يف  التحّول  عن  الناجمة  املخاطر 

وخمت�شني  ومراقبني  خباء  اآراء  اإىل  م�شتندة  الفل�شطينية،  الق�شية  على  وانعكا�شاتها 

مقّومات  اإىل  ترتكز  رئي�شية،  عناوين  ثالثة  حتت  الدوافع  هذه  وم�شتعر�شة  اأمنيني، 

�شياغة  اإىل  �شيقود  التطبيع  اأن  اإىل  انتهت  وا�شرتاتيجيته،  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن 

خماطرها،  اأبرز  �شمن  �شت�شتهدف،  التطبيع،  بعد  ما  ملرحلة  الأمنية  للنظريات  جديدة 

الق�شية واملقاومة الفل�شطينية ب�شكل مبا�رش، مقابل زيادة النفوذ الأمني لـ“اإ�رشائيل” يف 

املنطقة وحتقيق مكا�شب اأمنية على ح�شاب الأمن القومي العربي؛ الأمر الذي ي�شتدعي 

العربية  والإدارة  الأخرية،  التفاقيات  من  والتحلل  الأمني،  التطبيع  خماطر  اإدراك  اأولً 

امل�شرتكة للمخاطر، على قاعدة اأن “اإ�رشائيل” هي التهديد الأمني الوحيد يف املنطقة.

كلمات مفتاحية: 

الأمن القومي الإ�رشائيلي الق�شية الفل�شطينية التطبيع العربي – الإ�رشائيلي

التطبيع الأمني املقاومة الفل�شطينية

ال�رشق  درا�شات  يف  املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  غزة،  قطاع  من  وباحث  �شحفي  الكومي:  عو�س  اأحمد   
1

 - ال�شرتاتيجية  والدرا�شات  ال�شيا�شيات  لأبحاث  الفل�شطيني  املركز  لدى  اأبحاث  م�رشف  ويعمل  الأو�شط، 

�شحيفة  لدى  راأي  وكاتب  واأجنبية،  عربية  اإلكرتونية  ومواقع  �شحف  لدى  مرا�شالً  يعمل  كما  م�شارات، 

فل�شطني، ولديه العديد من الأبحاث والدرا�شات يف جمالت الإعالم وال�شيا�شة.
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مقدمة: 

اإن واحدة من اأهم منطلقات “اإ�رشائيل” نحو تطبيع العالقات مع الدول العربية، تكمن 

العربي، يف  القومي  اأولويات الأمن  يف زيادة نفوذها الأمني باملنطقة، واإحداث حتّول يف 

تهدد  اأنها  “اإ�رشائيل”  ترى  اأخطار  وتنامي  اإقليمية  تغيريات  من  املنطقة  ت�شهده  ما  ظّل 

قلب  اإىل  الدخول  “اإ�رشائيل”  على  الأمر  هذا  ُيحتّم  اإيران.  مقدمتها  ويف  القومي،  اأمنها 

عب  الأمنية  حدودها  لتو�شيع  م�شعى  يف  العربية؛  املجتمعات  واخرتاق  العربي،  النظام 

التي  الأ�رشار  اأو  العربية  الدول  م�شالح  عن  مبعزل  التطبيع،  يوفرها  التي  التحالفات 

يكن اأن ت�شيبها نتيجة ذلك، والنق�شامات وامل�شاكل التي يكن اأن تن�شاأ داخلها. وُتعّد 

اأو تداعياته، برتاجعها عن اهتمامات  اآثار ذلك  اأول املت�رشرين من  الفل�شطينية  الق�شية 

ال�شرتاتيجية  املكا�شب  اأول  ذلك  اعتبار  ويكن  اأخرى،  ق�شايا  ل�شالح  العربي  النظام 

الإ�رشائيلية من وراء التطبيع، عب اإيجاد تهديد اأمني يحتّل اأهمية كبرية.

الأمني” يت�شّدر ترتيب املخاطر  “التطبيع  باأن  لذلك يتفق غالبية اخلباء واملراقبني 

الأخرية، وحتديداً  الآونة  “اإ�رشائيل” يف  العربية جتاه  العالقات  التحّول يف  الناجمة عن 

لتهديدات  م�شتعجالً  ترتيباً  يكن  مل  التطبيع  من  النوع  وهذا  الفل�شطينية،  الق�شية  على 

طارئة، اإنا امتداداً ملنطلقات فكرية اأمنية منذ ن�شاأة “اإ�رشائيل” �شنة 1948، لذلك فاإن فهم 

الدوافع الأمنية للتطبيع الأخري؛ يبداأ بالعودة اإىل اأ�شوله يف ا�شرتاتيجيات الأمن القومي 

يف  ال�شيا�شية  امل�شتويات  تد�ّشنها  عالقات  لأي  الرئي�شية  الأطر  حتدد  التي  الإ�رشائيلي، 

الدولة.

متثّل  رئي�شية،  عناوين  ثالثة  يف  الدوافع  هذه  ا�شتعرا�ش  على  الدرا�شة  اعتمدت 

غطاًء لأي ممار�شات اإجرائية يف املنطقة، وبالرغم من اأن هذه الدوافع ترتبط يف ظاهرها 

الأمنية  توابعها  كل  اأن  عليه  التاأكيد  يجب  ما  فاإن  لـ“اإ�رشائيل”،  خارجية  مب�شالح 

مركزي،  اإ�رشائيلي  كهدف  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شتهدف  وال�شرتاتيجية  وال�شيا�شية 

اإىل   Arthur Balfour بلفور  اآرثر  كتبها  والتي  كلمة،   67 ت�شمّ  التي  الر�شالة  تلك  منذ 

اليهودي ليونيل روت�شيلد Lionel Walter Rothschild معلناً تاأييد اإقامة وطن لليهود 

يف فل�شطني.
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اأوًل: الأمن القومي الإ�شرائيلي:

من  الأمن  ملفهوم  تعريف  اإعطاء  اأولً  يتطلب  للتطبيع  الأمنية  الدوافع  يف  البحث  اإن 

اإىل  اإ�رشائيلي، ومفهوم الأمن القومي الإ�رشائيلي، وتبيان مرتكزاته التي قادت  منظور 

�شياغة حمددات العالقات وم�شتقبلها مع الدول العربية.

م�شاحلها  على  احلفاظ  على  قدرتها  باأنه  العامل،  يف  دولة  لأي  القومي  الأمن  ُيعّرف 

تلك  جميع  عن  �شاذاً  يكون  يكاد  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  تعريف  لكن  عنها،  والدفاع 

“الدفاع  هو  بقوله  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  جوريون  بن  ديفيد  يعرّف  اإذ  املفاهيم، 

ال�شيا�شي  الفكر  يف  الرئي�شية  الق�شايا  من  الإ�رشائيلية  احلالة  يف  وهو  الوجود”،  عن 

املنطقة،  اإ�رشائيل” ووجودها يف  “دولة  بنظرة  الأمن  الإ�رشائيلي؛ نظراً لرتباط ق�شية 

فـ“اإ�رشائيل” يف مفهومها لالأمن القومي ا�شتندت على مبادئ �شهيونية منها “نكون اأو 

ل نكون”، وعلى اعتبار اأنها “يف تهديد م�شتمر” من الدول العربية، واأن ق�شية الأمن هي 

الأمنية  ال�شيا�شية ومنهج عمل احلكومات والقيادات  الرئي�شي جلميع خطوطها  املفتاح 

“اإ�رشائيل” يف بناء نظرياتها الأمنية على العوامل الديوجرافية  والع�شكرية، وانطلقت 

2
والقت�شادية واجليو-�شيا�شية.

وقد و�شع بن جوريون رئي�ش وزراء “اإ�رشائيل” ووزير دفاعها الأول، الفر�شيات 

مبا  املتعاقبة  الإ�رشائيلية  القيادات  طورتها  ثم  الإ�رشائيلية،  الأمن  لنظرية  الأ�شا�شية 

“اإ�رشائيل”، ومبا يتجاوب مع موازين  التي تواجهها  يتنا�شب مع الأخطار والتحديات 

“اإ�رشائيل”  اأن وجود  النظرية  القوى يف املنطقة والعامل، وعّدت الفر�شية الأوىل يف هذه 

مهدد باخلطر، واأنها تخو�ش “�رشاع وجود” �شّد اأعداء يحيطون بها، وي�شعون لو�شع 

العتماد على جهة  لـ“اإ�رشائيل”  اأنه ل يكن  الثانية  الفر�شية  الوجود، واأكدت  لهذا  حّد 

احلا�شم  الدور  له  الذاتي  الإ�رشائيلي  العامل  واأن  وجودها،  ل�شمان  خارجية  جهات  اأو 

الدول  اإقناع  يتّم  الذاتي وفاعليته  العامل  اأر�شية  الدولة، واأنه على  الدفاع عن وجود  يف 

و�شع  يف  لي�ش  باأنه  فاأقّرت  الثالثة  الفر�شية  اأما  لـ“اإ�رشائيل”،  الدعم  بتقدمي  الكبى 

اأكدت يف  اأنها  “اإ�رشائيل” فر�ش حّل لل�رشاع على الدول العربية بالقوة الع�شكرية، بيد 

)غزة:  الأمني  النف�ش  علم  �شل�شلة  وم�صتوياته،  نظرياته  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  عبا�ش،  حممود  خ�رش   
2

مركز الوعي للدرا�شات والتدريب، 2003(.
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خمتلفة،  �شيا�شية  اأهداف  حتقيق  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  القوة  باإمكان  اأن  نف�شه  الوقت 

3
وهذه الفر�شيات الثالث �شلب نظرية الأمن القومي الإ�رشائيلي.

الدول  �شّد  احلروب  من  العديد  “اإ�رشائيل”  �شنّت  القومي”،  “الأمن  ذريعة  وحتت 

العربية وا�شتهدفت اأهداف داخلها، بالرغم من العرتاف العربي بها كدولة �شمن حدود 

معرتف بها دولياً، لكّن ذلك مل ينع اأجهزتها الأمنية وال�شتخبارية من انتهاك �شيادة 

لالأمن  اخلا�ش  “اإ�رشائيل”  مفهوم  من  تنطلق  وانتهاكات  جرائم  وارتكاب  عربية  دول 

القومي، الذي اأ�شبح مرادفاً لوجود الدولة. 

ثانيًا: مرتكزات الأمن القومي الإ�شرائيلي:

اأو  املرتكزات  من  رئي�شية  جمموعة  اإىل  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  مفهوم  ي�شتند 

4
املقومات التي يتاأثر بها، ويرتجم عملياً وميدانياً على �شوئها، وهي على النحو التايل:

نظرية الأمن الإ�رشائيلي واحلدود الآمنة.  .1

وقوياً  منيعاً  عامالً  ت�شكل  كبرية  قوة  امتالك  �رشورة  على  تقوم  القوة:  ا�شتخدام   .2
ع�شكري  عمل  باأي  القيام  حماولة  من  العربية  الدول  وينع  “اإ�رشائيل”،  يحمي 

�شّدها، وتعرف بنظرية “الردع �شّد الدول العربية”.

تاأمني مظاهر الدعم وامل�شاعدة: فـ“اإ�رشائيل” كانت و�شتبقى دائماً بحاجة ما�شة اإىل   .3
دعم املجتمع الدويل لها �شيا�شياً واقت�شادياً وع�شكرياً ل�شمان ا�شتمرارها.

وترتبط عملية الدعم بطبيعة الظروف املحيطة بها، وب�شفتها كيان عن�رشي ا�شتيطاين   

ل يتلك مقومات الدولة، �شواء من الناحية اجلغرافية؛ التي تت�شف ب�شغر امل�شاحة، 

والتي ت�شكل اأحد املظاهر ال�شلبية يف نظرية الأمن الإ�رشائيلي، وكونها حماطة بالدول 

العربية من جميع اجلهات.

عالء طاهر، حرب الف�صاء: ونظرية الأمن الإ�رشائيلية )باري�ش: ال�شالح للدرا�شات ال�شرتاتيجية والإنتاج   
3

الإعالمي، 1991(.

“الثورات  بعد  ما  ومرحلة  �شوء  يف  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  �شيا�شة  “حمددات  مو�شى،  خلف  ح�شني   
4

القاهرة،  وال�شيا�شية،  القت�شادية  ال�شرتاتيجية،  للدرا�شات  العربي  الديقراطي  املركز  موقع  العربية”،” 

https://democraticac.de/?p=219 :2014/4/17، انظر
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الأمن الإقليمي “التفوق والهيمنة”: من خالل:  .4

التفوق على الدول العربية جمتمعة. اأ. 

قطع الطريق على الأطراف الإقليمية، والعربية خ�شو�شاً، عن الو�شول اإىل حت�شني  ب. 

مواقعها يف الغرب.

اأمن القاعدة “تهويد الأر�ش وال�شكان”. ج. 

ا�شرتاتيجية  خريطة  ر�شم  مفهوم  على  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  نظرية  وتقوم 

للدول العربية، مق�شمة اإىل دوائر ا�شرتاتيجية مهمة “حيوية”، وتق�ّشم “اإ�رشائيل” العامل 

5
العربي لثالث دوائر ا�شرتاتيجية، والدوائر الرئي�شية هي:

الدائرة الأوىل والأهم: دائرة وادي النيل، وتقودها م�رش.  •

الدائرة الثانية: دائرة ال�شام، وتتناف�ش على قيادتها كل من العراق و�شورية.  •

الدائرة الثالثة: دائرة اخلليج العربي، وت�شكل ال�شعودية الدولة املركزية فيها.  •

Ariel Sharon، وزير احلرب الإ�رشائيلي الأ�شبق، دائرتني  اأريل �شارون  واأ�شاف 

وباملفهوم  لـ“اإ�رشائيل”،  احليوي  باملجال  ترتبطان  وهما  اأعاله،  الدوائر  اإىل  اأخريتني 

الإ�رشائيلي مل�شادر تهديد اأمنها القومي:

الدائرة الإ�شالمية: وهي الدول الإ�شالمية الن�شيطة، خ�شو�شاً اإيران وباك�شتان ودول   •
اآ�شيا الو�شطى.

الدائرة الإفريقية: وهي دائرة دول منابع النيل، �رشق وو�شط اإفريقيا، وكذلك الدول   •
امل�رشفة اأو ذات التاأثري على البحر الأحمر.

اأحمد امل�رشي، “دور اإ�رشائيل يف �رشب مرتكزات الأمن القومي العربي،” جامعة الأزهر، ق�شم علوم �شيا�شية،   
5

غزة، 2010.
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ثالثًا: ا�شرتاتيجية الأمن القومي الإ�شرائيلي:

اجلغرايف  �شكلها  ذكر  عدم  على   1948 �شنة  قيامها  منذ  “اإ�رشائيل”  قادة  ويعتمد 

وحدودها، وقد نادى اأول وزرائها باأن “حدود اإ�رشائيل تكون حيث يقف جنودها”، كما 

حدد قادة “اإ�رشائيل” الأغرا�ش ال�شرتاتيجية لنظرية الأمن يف ثالثة مطالب:

حتقيق الغاية القومية.  .1

تاأكيد الوجود الإ�رشائيلي وتوفري عنا�رش اأمنه.  .2

الرتباط الع�شوي مع دولة عظمى.  .3

اأن هذه الأغرا�ش ل�شرتاتيجية الأمن القومي الإ�رشائيلي مل  اإىل  ومن املهم الإ�شارة 

تقف عند حدود الغايات، بل جتاوزتها مبراحل. 

ف�رشب  ال�شرتاتيجي،  الإطار  هذا  يف  تتكامل  النهاية،  يف  الإ�رشائيلية  املهمات  لكّن 

يف  توؤدي  اإنا  الداخلية،  واحلروب  بالنزاعات  العربية  الأمة  واإغراق  العربية،  الوحدة 

ال�رشق  منطقة  على  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  ال�شيطرة  اإىل  ال�شرتاتيجي  احلا�شل 

الإدارة الأمريكية ومعها الدول  اأي�شاً  الأو�شط برّمته، وهذا ما حر�شت وحتر�ش عليه 

الأوروبية، التي جتمع على “احلفاظ على التفوق الع�شكري ال�شرتاتيجي الإ�رشائيلي يف 

“الهدف الرئي�شي لل�شيا�شات الإ�رشائيلية هو ال�شيطرة  اإن  اإذ  منطقة ال�رشق الأو�شط”، 

الفل�شطينيني  حتييد  هو  الإ�رشائيلي  واملخطط  باأكمله،  الأو�شط  ال�رشق  على  الإقليمية 

وال�شيطرة  احلقيقية،  اأهدافها  لتحقيق  اإ�رشائيل  تتفرغ  حتى  عليهم،  التامة  وال�شيطرة 

على ال�رشق الأو�شط اأكرث اأهمية يف التفكري ال�شرتاتيجي الإ�رشائيلي. ومن اأهم و�شائل 

اإ�رشائيل يف تنفيذ خمططاتها هو النفوذ الإ�رشائيلي على ال�شيا�شات الأمريكية”، كما اأكد 

6
.Israel Shahak البوفي�شور الإ�رشائيلي اإ�رشائيل �شاحاك

عملية  يف  يرى  فاإنه  القومي”،  الأمن  “نظرية  تفعيل  الإ�رشائيلي  الكيان  يوا�شل  واإذ 

الت�شوية اجلارية حالياً مع بع�ش الدول العربية اختباراً ولي�ش اجتاهاً نهائياً، فتطبيقها ل 

يقوم على مبداأ التوازن املتبادل بل على منطق القوة والتفوق، ويكثف دوره ال�شرتاتيجي 

بعد الحتالل الأمريكي للعراق، وتو�شيع دائرة الهيمنة الإيرانية عليه، ب�شمان التحرك 

نواف الزرو، الأمن الإ�رشائيلي وجتريد العرب من عنا�رش القوة، اجلزيرة.نت، 2013/5/29.  
6
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وتعزيز  ال�شرتاتيجية،  وخططه  الع�شكرية،  اأو�شاعه  ترتيب  اإعادة  يف  اأكب  بحرية 

م�شاحله، وحتقيق املكا�شب يف املجالت القت�شادية وال�شيا�شية وال�شناعية ويف جمال 

7
العالقات الدولية.

اأ�شكول بليفي  مروراً   ،Golda Meir مائري  وجولدا  جوريون  بن  اأيام   ومنذ 

 ،Menachem Begin Yitzhak Rabin ومناحيم بيغن  Levi Eshkol واإ�شحق رابني 
هناك،  كان  اأوملرت،  واإيهود  نتنياهو  وبنيامني   Ehud Barak باراك  اإيهود  اإىل  و�شوًل 

وما زال، قناعة اأبدية اأزلية اإ�رشائيلية تقول اإن “اإ�رشائيل” يف خطر يف ظّل املحيط العربي 

املعادي، وبالتايل فاإن حماية “الدولة” واحلفاظ عليها مادياً وروحياً، وتدعيم م�شتقبلها 

8
وا�شتمرار وجودها ُتعّد م�شاألة حتتل مكان ال�شدارة يف الفكر الأمني الإ�رشائيلي.

واحدة  التطبيع،  بوابة  عب  العربي  اجلوار  مع  العالقات  توثيق  اأن  اعتبار  ويكن 

حتالفات  متكني  اإىل  تهدف  الأخرية؛  الآونة  يف  الإ�رشائيلية  الأمنية  النظرية  مقّومات  من 

“اإ�رشائيل” مع الإقليم؛ لدوافع عّدة، يف مقّدمتها الأمن القومي للدولة.

ومن املوؤكد اأن اأي حتديثات �شتطراأ على ا�شرتاتيجيات الأمن القومي الإ�رشائيلي اأو 

اقرتاحات م�شتقبلية، �شرتاعي م�شاألة التطبيع والعالقات مع اجلوار العربي، باعتبارها 

الأمنية  امل�شالح  خريطة  تعزيز  عنها  ينتج  لـ“اإ�رشائيل”،  جداً  مهّماً  ا�شرتاتيجياً  حتّولً 

الإ�رشائيلية، على ح�شاب التهديدات.

رابعًا: الدوافع الأمنية للتطبيع: 

هناك العديد من الدوافع التي تقف خلف اإقدام “اإ�رشائيل” ودول عربية على تطبيع 

حدة،  على  دولة  بكل  تتعلق  حملية  دوافع  بع�شها  التوقيت،  هذا  يف  البينية  عالقاتهما 

واأخرى اإقليمية م�شرتكة بني الطرفني.

وقد �شهدت �شنة 2020 حتولً طارئاً يف العالقات العربية الإ�رشائيلية، باإعالن الإمارات 

“اإ�رشائيل”  بني  نوعه  من  الثالث  التفاق  وهو  “اإ�رشائيل”،  مع  التطبيع   2020/8/13 يف 

عبد الرحمن جعفر الكناين، “نظرية الأمن القومي الإ�رشائيلي: “الردع ال�شرتاتيجي” يف حتديث عقيدة القوة   
7

https://democraticac.de/?p=65763 :والتفوق،” املركز الديقراطي العربي، 2020/4/5، انظر

اأين يو�شف، “قراءة يف نظرية الأمن الإ�رشائيلي: من الن�شحاب اأحادي اجلانب من الأرا�شي الفل�شطينية اإىل   
8

حرب لبنان الثانية،” اجلامعة العربية الأمريكية، جنني، 2010.
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والدول العربية منذ �شنة 1948، ثم حلقتها البحرين يف 11 اأيلول/ �شبتمب، وال�شودان يف 

23 ت�رشين الأول/ اأكتوبر، وكانت املغرب الدولة العربية التي تعلن التطبيع خالل اأربعة 
“�شالم”  التفاقات بدت خمتلفة ول ت�شبه معاهدات  2020/12/10، لكن هذه  اأ�شهر، يف 

عربية �شابقة مع “اإ�رشائيل”، مثل م�رش والأردن، التي اأعقبت عقوداً من ال�رشاع، ومل 

“يتبعها هذا النوع من احلب املفتوح”، بتعبري �شحيفة هاآرت�ش Haaretz الإ�رشائيلية.

عددها  يف  “اإ�رشائيل”،  مع  الإماراتي  التطبيع  اتفاق  على  تعليقاً  هاآرت�ش،  واأوردت 

فاإن  والأردن،  م�رش  مع  اإ�رشائيل  معاهدات  عك�ش  “على  اأنه   ،2020/8/18 يف  ال�شادر 

التفاقية الأخرية مع الإمارات، لي�شت يف احلقيقة �شفقة �شالم، اإنا تهدف اإىل حماولة 

يف  ال�شادات  من  اأبعد  ذهب  زايد  “ابن  باأن  وا�شفة  اإقليمي”،  جيو�شيا�شي  تعديل  اإجراء 

اتفاقيته مع “اإ�رشائيل”.

فقد  م�رش،  اتفاقية  مع  اجلديدة  التفاقية  الإ�رشائيلية  ال�شحيفة  مقارنة  و�شمن 

اأ�شارت اإىل اأن “تل اأبيب خا�شت خم�شة حروب مروعة مع م�رش يف ربع قرن”، معتبة 

دولة  اأكب  اإخراج  لإ�رشائيل  بالن�شبة  يعني  كان  فاإنه  بارداً  كان  واإن  حتى  “ال�شالم  اأن 

عربية من �شف الأعداء، مع تداعيات اأمنية واقت�شادية كبرية”، اأما بالن�شبة مل�رش “فكان 

وبناء  �شيناء،  جزيرة  �شبه  عودة  يف  متثل  ولكنه  الداخل،  يف  ب�شعبية  يحظى  ل  التفاق 

“ال�شالم” مع الأردن،  عالقات ا�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة”، وفيما يتعلق باتفاق 

وقف  على  يقت�رش  “ومل  ال�رشاع،  من  قرن  ربع  من  اأكرث  بعد   ،1994 �شنة  جاءت  فاإنه 

القتال بني الطرفني، لكنّه مّكن الأردنيني من ال�رشاكة القوية لتحديد طبيعة حّل ال�رشاع 

9
بني الإ�رشائيليني والفل�شطينيني”.

فقد اأثبتت احلروب العربية - الإ�رشائيلية ف�شل احلرب يف حماية “اإ�رشائيل”، وعجزها 

عن توفري الأمن لها، على الرغم من حماولت “اإ�رشائيل” امتالك خمتلف اأنواع الأ�شلحة 

اأ�شهمت  وقد  “اإ�رشائيل”،  لأمن  ك�شمان  النووية  الأ�شلحة  وخ�شو�شاً  تقّدماً،  واأكرثها 

الظروف ال�شيا�شية التي متّر بها منطقة ال�رشق الأو�شط يف جعل “اإ�رشائيل” ت�شعى اإىل 

اأن  اإ�رشائيل” وتوفري الأمن لها، انطالقاً من  “دولة  “ال�شالم” كجزء من حماية  حتقيق 

التفاو�ش مع العرب ب�شمانات دولية قد يلبي احلاجة اإىل الأمن، وخ�شو�شاً يف ظّل تزايد 

الإخبارية،  فل�شطني  �شبكة  موقع  خمتلف،  الإمارات  وتطبيع  ال�شادات  من  اأبعد  ذهب  زايد  ابن  هاآرت�ش:   
9

 http://pnn.ps/news/534798 :2020/8/18، انظر

http://pnn.ps/news/534798
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اإدراكها باأنها بالرغم من تفّوقها الع�شكري، مل تتمكن من فر�ش ا�شت�شالم غري م�رشوط 

هذا  واآثار  م�شاعفات  من  العديد  جتاوز  من  العرب  متّكن  العك�ش  على  بل  العرب،  على 

التفوق، واأثبتت حرب 1973، وغزو لبنان 1982، وحرب متوز 2006، حمدودية القوة 

10
الإ�رشائيلية وعجزها.

القيادة  لدى  �شابقة  قناعة  تعّزز  الأخرية،  التفاقات  دوافع  يف  الختالفات  هذه 

احلايل العقد  يف  “اإ�رشائيل”  اأمن  يهدد  الذي  الأ�شا�شي  اخلطر  باأن   الإ�رشائيلية 

قناعات مع  حالياً  تتوافق  قناعة  وهي  العربية،  الدول  م�شدره  لي�ش   )2029-2020( 

تهديداً  الأكرث  اأو  الأبرز  ال�شرتاتيجي  اخلطر  اأن  ترى  التي  الإ�رشائيلية؛  النخب 

لـ“اإ�رشائيل”، هي اإيران.

وعملياً، اأعلنت الدول العربية، الإمارات والبحرين وال�شودان، عن جزء من دوافعها 

للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، وكان يف مقّدمة هذه الدوافع؛ هي رغبة هذه الدول يف تعزيز الأمن 

الوطنية،  امل�شالح  وحماية  ال�شرتاتيجية،  التحديات  ومواجهة  املنطقة،  يف  وال�شتقرار 

وجند اأنها مل ت�شمّي هذه الأخطار اأو التحديات باأ�شمائها، لكنّها تلمّح غالباً اإىل اإيران.

اإىل ذلك، وبعد َميْل الباحث اإىل ا�شتطالع اآراء عيّنة من اخلباء يف ال�شوؤون  وا�شتناداً 

الأمنية وال�شرتاتيجية ب�شاأن الدوافع الأمنية للتطبيع، يف اإطار �شوؤال رئي�شي ومبا�رش، 

اأمنية يف  اأمنية مركزية، متثّل غطاًء لأّي م�شلكيات  فيمكن ت�شنيفها �شمن ثالثة دوافع 

املنطقة، وهي على النحو التايل:

1. ردع اإيران:

عربية  دولً  اأن  اإىل  وع�شكرياً،  اأمنياً  وا�شح،  ب�شكل  اجلارية  التحولت  توؤ�رش 

َثّم  ومن  الوطني،  اأمنها  على  الأكب  اخلطر  “اإ�رشائيل”،  ولي�ش  اإيران،  يف  ترى  اأ�شبحت 

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شّكل  ما  “اإ�رشائيل”؛  مع  الع�شكري  للتحالف  م�شتعدة  باتت 

الع�شكرية والأمنية وال�شرتاتيجية يف املنطقة، خ�شو�شاً اأن اإيران �شتجد يف هذه اخلطوة 

 كما ُيعّد 
11

اإيران والدول العربية. ا�شتفزازاً كبرياً لها؛ ما يفتح املجال لزيادة التوتر بني 

عبد الوهاب امل�شريي، نظرية الأمن ال�شهيونية، املركز الفل�شطيني لالإعالم، املو�شوعة اليهودية، مركز املر�شد   
10

للدرا�شات - جنني، 2011. 

�صوؤون فل�صطينية،  القد�ش،” جملة  اإ�رشائيل وم�شتقبلها،  العربي مع  التطبيع  “خماطر ظاهرة  جواد احلمد،   
11

مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، رام اهلل، العدد 281، 2020.
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فيه  ترى  التي  العربية،  الدول  هذه  لتوّجه  الرئي�شي  ال�شبب  الإيراين  النووي  امل�رشوع 

تهديداً لأمن اخلليج وللعالقات مع طهران، وتهديداً مل�شتقبلها اأي�شاً؛ لذلك يعّد التطبيع 

مدخالً اإىل �رشاكة اأمنية مع “اإ�رشائيل” تتبنّى هذه املخاوف.

اآب/  يف  اإيران  مع  العالقات  يف  جديدة  �شفحة  فتح  اإىل  الإمارات  ا�شتباق  ذلك  ويف�رشّ 

م�شت�شارها  مقدمتها  يف  طهران،  اإىل  وعلنية  �رشية  وفوداً  واإر�شالها   ،2020 اأغ�شط�ش 

لالأمن القومي طحنون بن زايد، وتوقيع اتفاقية تعاون حدودي بحري معها، قبل اأيام 

من اإعالن تطبيعها مع “اإ�رشائيل”، يف خطوة قراأها الإيرانيون باأنها “مق�شودة ل�شبط 

اخلطوة  هذه  لكن  اأبراهام”،  اتفاق  عن  ر�شمياً  يُعلن  يوم  الإيرانيني  فعل  وردة  الغ�شب 

ال�شلطة  هرم  راأ�ش  من  الغا�شبة،  الإيرانية  التعليقات  لتتواىل �رشيعاً  املطلوب،  حتقق  مل 

يف البالد، املر�شد الإيراين الأعلى علي خامنئي Ali Khamenei، اإىل رئي�ش اجلمهورية 

القوات امل�شلحة  اأركان  Hassan Rouhani، واأعلى قائد ع�شكري، قائد  ح�شن روحاين 

اللواء حممد باقري Mohammad Bagheri، التي ركزت على ا�شتخدام مفردات قا�شية 

يف �شكلها وم�شمونها، باتهام اأبو ظبي بارتكاب “حماقة ا�شرتاتيجية” و“خيانة كبى”.

الإمارات،  �شدّ  �رشيحة  تهديدات  اأطلقت  بل  التو�شيفات،  بهذه  طهران  تكتفِ  ومل 

حيث حذرها روحاين من اإيجاد موطئ قدم لـ“اإ�رشائيل” يف املنطقة، موؤكداً اأنه “حينئذ، 

اأن القوات الإيرانية  اآخر”، كذلك �شدّد باقري على  �شيتم الت�رشف مع الإمارات ب�شكل 

“�شتنظر من الآن اإىل الإمارات وفق ح�شابات اأخرى”، حممالً اإياها م�شوؤولية “اأي حادث 
12

يف اخلليج ي�شتهدف الأمن القومي الإيراين، ولو كان �شغرياً”.

لـ“اإ�رشائيل”  عربياً  ت�رشيعاً  التطبيع  اتفاق  يف  قراأت  اإيران  اأن  ذلك  من  وُيفهم 

اأخ�رش لها بالتمو�شع يف املنطقة، ويف مقربة من حدودها اجلنوبية يف اخلليج،  و�شوءاً 

ال�شدام.  احتمالت  من  يزيد  خطري،  جيو–�شيا�شي  حتّول  الأمنية  بتقديراتها  وهو 

مهدي  حممد  لبنان  يف  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  الثقايف  امل�شت�شار  يرى  لذلك، 

اأن  الباحث،  Mohammad Mahdi Shariatmadar، يف مقابلة خا�شة مع  �رشيعتمدار 

القوى اخلارجية التي ت�شتعني بها الأنظمة العربية يف بناء قوتها، ل تريد ميزان قوى يف 

املنطقة اإل اإذا كانت كّفة “اإ�رشائيل” هي الأرجح، وينقل �رشيعتمدار عن رئي�ش الوزراء 

اأن نكون عرباً،  “نحن ل يكن  اأوملرت قوله، يف وقت �شابق:  اإيهود  الإ�رشائيلي ال�شابق 

اتفاق التطبيع الإماراتي الإ�رشائيلي: اأ�شباب غ�شب اإيران من “اخلدعة”، العربي اجلديد، 2020/9/10.  
12
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لذلك على العرب اأن يكونوا �رشق اأو�شطيني”، ويرى �رشيعتمدار اأن هذا الت�رشيح يعّب 

13
عن ال�شيا�شة الإ�رشائيلية يف املنطقة.

الإ�رشائيلي،  الكيان  للتطبيع مع  الراف�ش  الإيراين  املوقف  اأ�شباب وراء  وتقف ثالثة 

14
وهي:

اأولً: املوقف الإيراين املبدئي الأيديولوجي وال�شيا�شي من وجود “اإ�رشائيل” اأ�شا�شاً، 

وطبيعة ال�رشاع الدائر يف فل�شطني املحتلة والق�شية الفل�شطينية عموماً، باعتبارها ق�شية 

اخلارجية،  الثورية  لأيديولوجيتها  تهديداً  التطبيع  يف  طهران  فرتى  مركزية،  اإ�شالمية 

والق�شية الفل�شطينية، وحماولة تاآمرية لت�شفية الق�شية، كما �رّشح بذلك الناطق با�شم 

اخلارجية الإيرانية وقادة اإيرانيون اأكرث من مرة.

ثانياً: خماطر التطبيع على الأمن القومي الإيراين، تثري قالقل لدى الإيرانيني، حيث 

من �شاأن اأي تقارب خليجي اإ�رشائيلي اأن ي�شمح بو�شول الكيان الإ�رشائيلي اإىل احلدود 

الإيرانية اجلنوبية، بعد اقرتابها يف ال�شمال ب�شبب العالقات الوطيدة بني باكو وتل اأبيب. 

هذا القلق كان حا�رشاً اأي�شاً يف احل�شابات الإيرانية عندما تبنت موقفاً راف�شاً قاطعاً من 

ا�شتفتاء اإقليم كرد�شتان العراق، والعمل على اإف�شاله. 

حماولة  ذلك  يف  طهران  ترى  حيث  الإقليمية،  التوازنات  على  التطبيع  اآثار  ثالثاً: 

اأمريكية اإقليمية لتغيري موازين القوة يف املنطقة �شّدها، ل �شيّما يف ظّل الت�شعيد الكالمي 

الأمريكي، وتعاظم احتمالت ترجمته عملياً.

ويف هذا الإطار، ا�شتعر�ش حمرر �شوؤون ال�رشق الأو�شط يف هيئة الإذاعة البيطانية 

“تطبيع  اأهمية  تو�ّشح  اأ�شباب  خم�شة   ،Jeremy Bowen بوين  جريمي  �شي(  بي  )بي 

“�شداع  عنوان  حتت  جاء  ما  اأبرزها  من  كان  حتديداً،  الإمارات”  مع  اإ�رشائيل  عالقات 

فقد  ب�شدة،  اأبراهام”  بـ“اتفاق  نددت  الإيرانية  القيادة  اإن  فيه  قال  جديد”،  ا�شرتاتيجي 

و�شعهم حتت �شغط جديد، كما ت�شببت عقوبات دونالد ترامب يف اأمل اقت�شادي حقيقي، 

اجلوية  القواعد  اأن  بوين  وذكر  اإ�شافياً.  ا�شرتاتيجياً  �شداعاً  اأي�شاً  اإيران  لدى  واأ�شبح 

مقابلة اأجراها الباحث مع حممد مهدي �رشيعتمدار، امل�شت�شار الثقايف للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية يف لبنان،   
13

.2021/3/6

اإيران وقطار التطبيع العربي.. ح�شابات الربح واخل�شارة، اجلزيرة.نت، 2017/12/18.   
14
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تلك  اأما  اإيران،  عن  بعيدة  تُعدّ  الإ�رشائيلية 

بالإمارات، فهي عب مياه اخلليج،  اخلا�شة 

للغاية يف حال كانت  واأن ذلك �شيكون مهماً 

هناك عودة للحديث عن �رشبات جوية �شّد 

“بات  م�شيفاً:  الإيرانية،  النووية  املواقع 

والبحرين  املتحدة  والوليات  اإ�رشائيل  لدى 

اجلديدة،  اخليارات  من  جمموعة  والإمارات 

م�شاحة  اأن  الإيرانيون  يجد  املقابل،  ويف 

 
15

املناورة قد تقل�شت”.

 ،Gadi Eisenkot اآيزنكوت  الأ�شبق غادي  الإ�رشائيلي  اأركان اجلي�ش  ووفق رئي�ش 

مطامع  وهو  واحد،  تهديد  من  تنبع  لـ“اإ�رشائيل”  احلالية  الأمنية  التحديات  معظم  فاإن 

الهيمنة الإيرانية يف ال�رشق الأو�شط، وبقوله فاإن هذه املطامع ل تتجلى يف اأن�شطة النظام 

النووية الع�شكرية فح�شب، بل يف م�شاعيه لن�رش الأ�شلحة وبناء حماور نفوذ يف اليمن، 

والعراق، و�شورية، ولبنان، وغزة، ومناطق اأخرى اأي�شاً، وعلى وجه اخل�شو�ش، �شعت 

اإيران اإىل حت�شني تر�شانتها من ال�شواريخ الدقيقة ونريان املواجهة الأخرى وتو�شيعها، 

يف  امل�شلحة”  ال�شيعية  “الف�شائل  اإىل  الأ�شلحة  هذه  ت�شدير  اأجل  من  جزئياً  ذلك  ويعود 

16
جميع اأنحاء املنطقة.

وقد ورد “التهديد الإيراين” كاأول حمور يف خريطة التهديدات الع�شكرية لـ“اإ�رشائيل” 

كوخايف اأفيف  احلايل  الأركان  لرئي�ش  اجلديدة  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  اخلطة   �شمن 

Aviv Kochavi، الذي توىّل املن�شب خلفاً لآيزنكوت �شنة 2019، والتي اأطلق عليها ا�شم 

“خطة تنوفا Multi-Year Tnufa Plan”. وينوي كوخايف، كجزء من اخلطة، تعيني لواء 

تطبيع عالقات اإ�رشائيل مع الإمارات والبحرين: خم�شة اأ�شباب تو�شح اأهمية اخلطوة التاريخية، موقع هيئة   
15

 http://bbc.in/37OHSDa :الإذاعة البيطانية )بي بي �شي(، 2020/9/15، انظر

غادي اآيزنكوت وغابي �شيبوين، “احلملة بني احلروب”: كيف اأعادت اإ�رشائيل ر�شم ا�شرتاتيجيتها للت�شدي   
16

للنفوذ الإيراين اخلبيث يف املنطقة، موقع معهد وا�شنطن، 2019/9/4، انظر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhmlt-byn-alhrwb-kyf-aadt-asrayyl-  

rsm-astratyjytha-lltsdy-llnfwdh-alayrany

http://bbc.in/37OHSDa
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يهتم فقط بالق�شية الإيرانية، بدءاً من الهتمام ببنامج طهران النووي وحتى تو�شعها 

خا�شة  ع�شكرية  منطقة  قيادة  اإن�شاء  اأي�شاً  �شيجري  كما  “اإ�رشائيل”،  حيال  الع�شكري 

17
جديدة للتعامل مع ال�شاحة الإيرانية.

وقال  العربي،  التطبيع  من  اأبيب  تل  دوافع  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ش  يُخفِ  ومل 

خالل حوار تلفزيوين مع بي بي �شي يف 2019/9/7، اإن “هناك حتولً يف توجهات دول 

و�شعوب عربية عدة جتاه اإ�رشائيل”، معتباً اأن “اجلديد هو اأن دولً عربية باتت تدرك 

اأمور عدة، خا�شة يف املجال الأمني”، واأرجع �شبب التحّول  اأن باإمكاننا امل�شي قدماً يف 

يف نظرة العامل العربي لبالده، على الرغم من عدم التو�شل اإىل حّل للق�شية الفل�شطينية، 

اإ�رشائيل مل تعد  اأن  القادة وال�شعوب  العامل العربي على م�شتوى  “اإدراك كثريين يف  اإىل 

ال�شفري  قال  كما  اأو   
18

اإيران”. عدوان  مواجهة  يف  اأ�شا�شياً  حليفاً  باتت  واإنا  لهم،  عدواً 

اأوباما  باراك  للرئي�ش  ال�شابق  اخلا�ش  امل�شاعد   Dennis Ross رو�ش  دني�ش  الأمريكي 

حتت  يحدث  كان  “ما  باأن  الإ�رشائيلي  الإماراتي  التطبيع  اتفاق  عن   Barack Obama

الطاولة، �شيُ�شبح الآن مطروحاً على الطاولة. فباإمكان العرتاف علناً بالتعاون الأمني،   

 
19

ولن يكون هناك �رشورة لتواجده يف الظل”.

واختالف  تبّدل  يف  اأولً  اأ�شهم  اإيران،  ب�شاأن  الأمنية  امل�شالح  تقاطع  فاإن  وبالتايل، 

الإ�رشائيلية  الروؤية  وتثبيت  املواجهة،  واأولويات  الأعداء  خلريطة  الر�شمية  التقديرات 

يقول  ولذلك  التطبيع.  بف�شل  اكتملت  متقدمة،  اأمنية  لروابط  اأ�ش�ش  ثم  التوّجه،  لهذا 

 ،Mahmud Ahmadinejad جناد  اأحمدي  حممود  ال�شابق  الإيراين  الرئي�ش  م�شت�شار 

 Mojtaba الفل�شطيني، جمتبي رحماندو�شت  ال�شعب  الدفاع عن  العام جلمعية  والأمني 

Rahmandoust، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، اإنه “مل يكن هناك اأمن داخل الدول العربية 

قبل التطبيع، ولن يكون بعده”، م�شيفاً: “اإ�رشائيل حتاول اإخافة الدول العربية من اإيران 

اأنها �شديقة ويكن اأن حتميهم من  عب �شناعة عدّو مركزي، وتقدمي نف�شها لهم على 

الفل�شطيني  واأ�شّد فتكاً!، موقع املركز  اأكرث تكنولوجياً  الع�شكرية الإ�رشائيلية اجلديدة: جي�ش  “تنوفا”  خطة   
17

https://www.madarcenter.org :للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، 2020/2/23، انظر

نتنياهو يتحدث عن دوافع الدول العربية للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2020/9/7.  
18

اأ�شا�شية لل�شالم ور�شالة بالغة الأهمية للفل�شطينيني،  دني�ش رو�ش، التفاق الإ�رشائيلي - الإماراتي خطوة   
19

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alatfaq- :معهد وا�شنطن، 2020/8/13، انظر

alasrayyly-alamaraty-khtwt-asasyt-llslam-wrsalt-balght-alahmyt-llflstynyyn
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باأن  طهران،  جامعة  يف  الفل�شطينية”  “البحوث  اأ�شتاذ  رحماندو�شت،  وي�شف  اإيران”. 

“التطبيع الأمني �شي�شيف قّوة اأكب لإ�رشائيل، و�شعف اأكب للدول العربية”، موؤكداً اأن 
20

“التطبيع الأمني �شي�رّش بالق�شية الفل�شطينية ولن يجلب الأمن لأحد”.

2. التعاون ال�صتخباراتي:

ل تتوقف امل�شالح الأمنية بني “اإ�رشائيل” ودول التطبيع عند حدود املوقف امل�شرتك 

ك�شفت  فقط  الأمنية،  املنطلقات  لهذه  الوحيد  الهدف  لي�شت  الأخرية  اأن  كما  اإيران،  �شّد 

اتفاق  اأن   ،2020/8/17 الإ�رشائيلية، يف  ال�شتخبارات  وثيقة ر�شمية �شادرة عن وزارة 

والع�شكري  ال�شتخباري  التعاون  لتكثيف  يهد  التطبيع  على  ظبي  واأبو  اأبيب  تل 

قائمة  يت�شدر  الأمن  جمال  يف  التعاون  فاإن  الوثيقة،  وبح�شب  الأحمر،  البحر  يف  بينهما 

املمكن  من  يجعل  التطبيع  اتفاق  اأن  على  وتن�ّش  البلدين،  بني  املحتملة  التعاون  جمالت 

تعزيز حتالف ع�شكري بني دول اخلليج، بالإ�شافة اإىل تكثيف التعاون ب�شاأن اأمن البحر 

21
الأحمر.

الإيرانية يف لبنان حممد مهدي  الإ�شالمية  الثقايف للجمهورية  امل�شت�شار  يُعدّ  ولذلك، 

وهذا  اإيران،  حول  اإ�رشائيلية  اأمنية”  “بوؤر  ن�شوء  اإىل  �شيقود  التطبيع  اأن  �رشيعتمدار، 

الأمر، من وجهة نظره، �شيوؤدي اإىل تعزيز القدرات الأمنية الإ�رشائيلية يف مواجهة اإيران، 

قائالً: “اإ�رشائيل موجودة الآن يف اأذربيجان، واآ�شيا الو�شطى، وتركيا، وحتى يف العراق 

22
اإن مل يكن ب�شكل ر�شمي، واأ�شبح الآن يف اخلليج”.

“اإ�رشائيل”  بني  اخلفي  وال�شتخباراتي  الأمني  التعاون  عمق  يعك�ش  ما  ولعل 

 12 القناة  يف  والفل�شطينية  العربية  ال�شوؤون  مرا�شل  اأجراها  التي  املقابلة  والإمارات، 

�شاحي  �شابقاً،  دبي  �رشطة  رئي�ش  مع   ،Ohad Hemo حيمو  اأوهاد  الإ�رشائيلية، 

القيادي يف حركة حما�ش الإ�رشائيلي  املو�شاد  اغتيال  تفا�شيل  الذي ك�شف عن   خلفان، 

جناد،  اأحمدي  ال�شابق  الإيراين  الرئي�ش  م�شت�شار  رحماندو�شت،  جمتبي  مع  الباحث  اأجراها  خا�شة  مقابلة   
20

والأمني العام جلمعية الدفاع عن ال�شعب الفل�شطيني، 2021/3/4.

ظبي، اأبو  يف  املو�شاد  ورئي�ش  الأحمر  بالبحر  ع�شكري  تعاون  خطط  الإ�رشائيلي..  الإماراتي  التطبيع   
21 

اجلزيرة.نت، 2020/8/18.

مقابلة اأجراها الباحث مع حممد مهدي �رشيعتمدار، 2021/3/6.  
22
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املبحوح  اغتيال  عملية  عّد  حيث  دبي،  باإمارة  بفندق   2011 �شنة  املبحوح  حممود 

العالقة نوعية  عن  الإف�شاح  يف  مرتدداً  خلفان  بدا  وقد  للمو�شاد،  ا�شرتاتيجياً   خطاأً 

الإ�رشائيلية  املخابرات  لتبليغ  با�شتعداده  واثقاً  كان  لكنه  البلدين،  بني  ال�شتخباراتية 

مبعلومات ملنع اأي عملية تفجريية داخل اأحد املطاعم يف تل اأبيب واإحباطها بحال توفرت 

لديه معلومات بهذه اخل�شو�ش.

كما يتطلع ال�شودان، هو الآخر، اإىل توظيف التطبيع مع “اإ�رشائيل” يف التعاون مبلف 

“مكافحة الإرهاب”؛ مبا يفتح الطريق اأمامه للو�شول اإىل البيت الأبي�ش و�شندوق النقد 
ما  وهو  لـ“الإرهاب”،  الراعية  للدول  الأمريكية  القائمة  من  ا�شمه  لإزالة  متهيداً  الدويل، 

اأعلن عنه وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو Mike Pompeo يف 2020/12/14؛ مما 

واأدى  ال�شوداين،  القت�شاد  على  �شغطاً  و�شّكل   ،1993 �شنة  منذ  ا�شتمر  ت�شنيفاً  اأنهى 

لكبح امل�شاعدات املالية عنه.

النفوذ  مواجهة  اإىل  بال�شودان،  عالقتها  خالل  من  “اإ�رشائيل”،  ت�شعى  املقابل،  ويف 

الإيراين يف القارة الإفريقية، وقد �شبق اأن عّدت “اإ�رشائيل” ال�شودان باأنها تهديد اأمني؛ 

ما  حما�ش؛  وحركة  اهلل  حزب  اإىل  ال�شالح  لتهريب  اإيران  ت�شتخدمه  ممراً  لكونها  نظراً 

2009، وتنفيذ هجوم طويل املدى على  اإىل ا�شتهدافها عب غارات جوية �شنة  ا�شطرها 

م�شنع ذخرية يف ال�شودان �شنة 2012. 

ال�شرتاتيجية  الناحية  من  مهماً  الأحمر  البحر  على  ال�شودان  موقع  يعدّ  لذلك 

عقدة  وهي  اإيالت،  ميناء  اإىل  املوؤدية  البحرية  الطرق  على  ي�شيطر  فهو  لـ“اإ�رشائيل”، 

الودية  العالقات  فاإن  وبالتايل،  و�شيناء،  غزة  اإىل  الأ�شلحة  نقل  �شبكات  داخل  رئي�شية 

بني  الروابط  كبري  حّد  اإىل  يقّو�ش  اأن  يكن  اخلرطوم  مع  الوثيق  الأمني  والتعاون 

يف  الإ�رشائيليّة،  ال�شتخبارات  وزارة  ن�رشت  وقد   
23

غزة. يف  امل�شلحة  واملنظمات  اإيران 

املقبلة،  ال�شنوات  خالل  ال�شودان  يف  الإ�رشائيليّة  امل�شالح  يغطّي  تقريراً   ،2022/10/24

“يف  اأنه  فيه  وجاء  اأمني،  هو  ال�شودان  يف  الأوّل  الإ�رشائيلي  الهتمام  اأن  التقرير  واأورد 

اأعقاب التفاق بني تل اأبيب واخلرطوم، يكن لل�شودان امل�شاعدة يف منع تهريب ال�شالح 

النب�ش، موقع املر�شد امل�رشي، املركز  ال�شودانية الإ�رشائيلية ومرحلة ج�ش  رحمة ح�شن، تطبيع العالقات   
23

 https://marsad.ecss.com.eg/41556 :امل�رشي للفكر والدرا�شات ال�شرتاتيجية، 2020/10/5، انظر
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يف خطّ ال�شودان – م�رش – غّزة، ومنع متو�شع جهات جتّهز لعمليات تخريبيّة معادية 

على اأرا�شيه، واإمكانية اإحباط اإقامة قواعد بحرية جلهات معادية مثل اإيران وتركيا على 

24
�شواطئ البحر الأحمر”. 

يف  تتمثل  متعددة،  وم�شّميات  مبهام  وا�شعة  ا�شتخبارية  منظومة  “اإ�رشائيل”  متتلك 

جمع املعلومات والقيام بكل العمليات اخلا�شة وال�رشورية، ويف مقدمتها ال�شتخبارات 

 Israel Security Agency—ISA )ال�شاباك(  العام  الأمن  جهاز  الداخلية:  املدنية 

ال�شتخبارات  �شعبة  والع�شكرية:   ،Mossad املو�شاد  جهاز  واخلارجية:   ،)Shabak(
الع�شكرية )اأمان Aman(، وهذه الأجهزة متثّل “القّوة ال�رشّية لإ�رشائيل”، واأوكلت اإليها 

مهمة احلفاظ على اأمنها، وخو�ش ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي عب فرتاته. 

ويف مقاربتها التقليدية لالأمن، ت�شتثمر “اإ�رشائيل” كثرياً من اجلهد يف ال�شتخبارات 

والإنذار املبكر والردع؛ بق�شد تقلي�ش الإنفاق على اإبقاء حالة التاأهب م�شتمرة، وبالتايل، 

فاإن اتفاقات التطبيع الأخرية �شت�شمح لـ“اإ�رشائيل” بجمع املعلومات ال�شتخباراتيّة من 

الدول العربية عب العالقات الديبلوما�شية اجلديدة.

“حت�شني �شورتها”، ويظهر هذا باأنه  “اإ�رشائيل” غالباً هذه العالقات يف  و�شتوّظف 

هدف ديبلوما�شي يف م�شامينه واأبعاده، ولكنه مبنظور امل�شلحة الإ�رشائيلية من التطبيع 

قد يرتقي اإىل كونه حاجة اأمنية اأ�شا�شية، وُي�شتدل على ذلك يف التوظيف الإعالمي له لدى 

املوؤ�ش�شة الأمنية الإ�رشائيلية.

�شحيفة  مع  مقابلة  يف  راأى  ال�شابق،  الإ�رشائيلي  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  فاآيزنكوت، 

 وهذا 
25

يديعوت اأحرونوت يف2019/9/27، اأن “اإ�رشائيل دولة ل يكن النت�شار عليها”.

يعني اأن “اإ�رشائيل” ت�شتعمل التطبيع من�ّشة لتح�شني �شورتها كدولة متار�ش حقها يف 

تاأمني نف�شها يف و�شط مزدحم بالتهديدات، وتقدمي �شورة عدوانية مقابلة لأعدائها. 

 Itzhak ويكن الإ�شارة هنا اإىل ت�رشيح ال�شفري الإ�رشائيلي ال�شابق اإ�شحاق ليفانون

امل�رشي الرئي�ش  بجهود  فيه  اأ�شاد  الذي   ،2020/6/8 يف  مب�رش،   Levanon 
املجال  هذا  يف  النجاح  اأن  وراأى  اإ�رشائيل”،  �شورة  “حت�شني  يف  ال�شي�شي  الفتاح  عبد 

موقع ال�شودان،  يف  اإ�رشائيل  م�شالح  عن  تك�شف  الإ�رشائيليّة  ال�شتخبارات  لغّزة..  ال�شالح  اإمدادات  وقف   
24 

https://samanews.ps/ar :وكالة �شما الإخبارية، 2020/10/24، انظر

اآيزنكوت: ل يوجد مفهوم اأمني اإ�رشائيلي جتاه الفل�شطينيني، عرب 48، 2019/9/27.  
25
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القومي الأمن  يف  اخلبري  يرى  وهنا   
26

التطبيع. يف  بالتقّدم  لـ“اإ�رشائيل”   �شي�شمح 

اإبراهيم حبيب، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، اأن وجود “اإ�رشائيل” وجعلها مكّوناً طبيعياً 

27
يف املنطقة “هي حالة اأمنية بالدرجة الأوىل”.

ولذلك، يقول اخلبري يف ال�شوؤون 

الأمنية حممد ليف، يف مقابلة خا�شة 

الدوافع  مقّدمة  يف  اإن  الباحث،  مع 

النظرية  ك�رش  للتطبيع،  الأمنية 

التي  “اإ�رشائيل”،  جتاه  العربية 

تعّدها “عدواً حمتالً يجب حماربته”، 

وقرارات  مواقف  من  ذلك  يتبع  وما 

ال�شيا�شة  ال�شلبة يف  الأر�شية  مثّلت 

العربية طوال الثمانني �شنة املا�شية، 

الثقافة  �شياغة  اإعادة  اإىل  اإ�شافة 

وما  “اإ�رشائيل”،  جتاه  ال�شعبية 

املحتوى  مراجعة  من  ذلك  يتطلّبه 

ال�شتخباري  التعاون  اأن  ليف  يرى  كما  العربي،  للجمهور  املوجّه  والإعالمي  التعليمي 

مع “اإ�رشائيل” ذات ال�شمعة القوية يف العمل ال�شتخباري، �شي�شاعد الأنظمة العربية يف 

28
مالحقة املعار�شني املحليني، ويف مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان امل�شلمني.

ويوافقه الراأي، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط، الذي 

و�شف، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، الدول املطبّعة باأن معظمها ذات اأنظمة ا�شتبدادية 

فرتّوج  ال�شعوب،  من  خ�شيّة  يف  دائماً  تبقى  وبالتايل  حّرة،  �شعبية  اإرادة  عن  تنبثق  ل 

“اإ�رشائيل” لهذه الدول فكرة دعمها يف مواجهة �شعوبها، لذلك، يقول حطيط، اإن التطبيع 
29

الأمني فيه م�شلحة لـ“اإ�رشائيل” مبنع ت�شّكل بيئات املقاومة اأو التاأثري عليها.

الحتالل ي�شيد بجهود ال�شي�شي يف حت�شني �شورة “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2020/6/8.   
26

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اإبراهيم حبيب، خبري يف الأمن القومي.  
27

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع حممد ليف، خبري يف ال�شوؤون الأمنية، 2021/3/3.  
28

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع العميد اأمني حطيط، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين، 2021/3/4.  
29

خريطة نشرتها وزارة الجيش اإلسرائيلي لمسار شحنة أسلحة 
تزعم أنها كانت متوجهة لقطاع غزة في 2014
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العقد  خالل  الأمنية  “اإ�رشائيل”  متطلبات  فاإن  ال�شتخباري،  الدافع  اإىل  وا�شتناداً 

30
احلايل، على امل�شتوى الإقليمي تكمن يف:

عليها،  متفق  باآلية  اإقليمي  اأمن  نظام  واإقامة  والإقليمي،  املحلي  الأمن  بني  الربط  اأ. 

وب�شمانات اأمريكية ودولية. 

و�شبطه،  الت�شلح  خف�ش  بدعوى  النزاعات  لف�ّش  عربية   - اإ�رشائيلية  اآلية  و�شع  ب. 

ومعاجلة النزاعات امل�شلحة، وقد تبداأ ب�شكل غري ر�شمي لدعم العالقات، وبالإخطار 

املتبادل عن التدريبات الع�شكرية، وتطوير خطوط الت�شال املبا�رش.

جتميد  مقابل  العربية،  الدول  مع  التطبيع  وعر�ش  الثقة  تبادل  باإجراءات  الهتمام  ج. 

اخلليج  دول  مع  القت�شادي  التطبيع  وقفه—وخ�شو�شاً  ال�شتيطان—ولي�ش 

العربي.

منع �شعود قوى اإقليمية مناف�شة لـ“اإ�رشائيل”، والأهم عندها خالل العقد احلايل اإزالة  د. 

اخلطر الإيراين، اإما بتعديل �شلوكه يف دعمه للمقاومة يف لبنان وفل�شطني، وتهديداته 

النووي  اإيران  برنامج  اإيقاف  اأو  ومنع  الوجود،  من  “اإ�رشائيل”  اإزالة  من  املتكررة 

وال�شاروخي، اأو بتوجيه �رشبة ع�شكرية لإيران.

�شمن  امل�رشي،  طاهر  الأ�شبق  الأردين  الوزراء  رئي�ش  و�شف  املنظور،  هذا  ومن 

التطبيع  اتفاقيات  اأن   ،2020/10/13 يف  الأو�شط  ال�رشق  درا�شات  مركز  اأقامها  ندوة 

وبّث  العربية  املجتمعات  واخرتاق  العربي،  النظام  قلب  اإىل  الدخول  لـ“اإ�رشائيل”  تتيح 

م�شمى  حتت  النفطية  الدول  اأموال  ل�شتنزاف  اإ�شافة  بداخلها،  والنق�شام  الفتنة  بذور 

مثالية  ا�شرتاتيجية  ظروفاً  اأتاح  التطبيع  اأن  اإذاً  ويظهر   
31

التكنولوجي”. “ال�شتثمار 
“فوق  لتوفري متطلبات الأمن الإ�رشائيلي واحتياجاته، ومّهد البيئة لتعاون ا�شتخباري 

الطاولة” اأكرث جراأة وكثافة، و�شمن اأطر اأمنية ر�شمية. 

ولذلك، يوؤكد ممثل حركة حما�ش يف اإيران خالد القدومي، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، 

الفل�شطينية فقط،  الق�شية  الأخري خطري جداً، ولي�ش على  التطبيع  الأمني يف  اأن اخلرق 

لها  اإىل اعرتاف دول هام�شية لي�ش  اإ�رشائيل  72 عاماً من الحتالل حتتاج  “فمنذ  قائالً: 

ح�شني مو�شى، حمددات �شيا�شة الأمن القومي الإ�رشائيلي يف �شوء ومرحلة ما بعد “الثورات العربية”، املركز   
30

https://democraticac.de/?p=219 :الديقراطي العربي، 2014/4/17، انظر

خماطر التطبيع مع “اإ�رشائيل” على الأمن العربي وحقوق ال�شعب الفل�شطيني، العربي اجلديد، 2020/10/13.   
31
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اأي وزن جيو�شيا�شي”، م�شرياً اإىل اأن اخلرق الأمني هنا هو اأن التطبيع جلب “اإ�رشائيل” 

بدل اأن تكون بعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر، لت�شبح يف منطقة اخلليج وتن�شئ قواعد 

اإ�شافياً.  توتراً  اأوجدت  التطبيع  دول  وبالتايل  اإيران،  على  جت�ش�ش  حمطات  اإىل  تتحول 

اأهدافها  اأن احلركة ال�شهيونية كان من �شمن  اأن الخرتاق الأكب للتطبيع، يف  كما راأى 

الأ�شا�شية منذ ن�شاأتها، اأن ت�شبح “اإ�رشائيل” كياناً من�شجماً مع حميطها البيئي، ولأنهم 

مل ينجحوا يف ذلك من خالل احلروب الع�شكرية وال�شغوط القت�شادية، يحاولون الآن 

32
عب القوة الناعمة بالتطبيع.

3. ال�صناعات الأمنية:

الأمنية والتقنيات ال�شتخباراتية  للخدمات  العربية متلقياً رئي�شياً  الدول  ُتعّد بع�ش 

الإ�رشائيلية، ففي �شنة 2008، وقّعت هيئة املن�شاآت واملرافق احليوية يف اأبو ظبي عقداً مع 

�رشكة اأي جي تي اإنرتنا�شونال AGT International، وهي �رشكة �شوي�رشية مملوكة 

لرجل الأعمال الإ�رشائيلي ماتي كوت�شايف Mati Kochavi، ل�رشاء معدات مراقبة للبنية 

ظبي  اأبو  نف�شها  ال�رشكة  وزودت  والغاز،  النفط  من�شاآت  ذلك  يف  مبا  احليوية،  التحتية 

 بثالث طائرات م�شرّية، بهدف تعزيز قدراتها ال�شتخباراتية والأمنية، كما زودت �رشطة

اأبو ظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف با�شم عني ال�شقر Falcon Eye، بداأ العمل 

به ر�شمياً يف متوز/ يوليو 2016، ويف واقعة ُعّدت بداية للتعاون ال�شتخباراتي والأمني 

من  مبجموعة   ،2012 اأغ�شط�ش  اآب/  يف  الريا�ش،  ا�شتعانت  ال�شعودية،  مع  الإ�رشائيلي 

ال�رشكات العاملية يف الأمن ال�شيباين، من بينها �رشكة اإ�رشائيلية حلماية اأمن املعلومات 

لوقف الهجوم الذي تعر�شت له �رشكة اأرامكو ال�شعودية؛ فقد اخرتق مت�شللون اأجهزة 

كومبيوتر تابعة لل�رشكة با�شتعمال فريو�ش يدعى �شمعون؛ الأمر الذي اأدى اإىل تعطيل 

33
اإنتاج النفط ال�شعودي.

اأنظمة  من  العديد  من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ا�شتفادت  الإمارات  اأن  معروفاً  وبات 

الدول،  قادة  بع�ش  على  حتى  وللتج�ش�ش  املعار�شني،  ملالحقة  الإ�رشائيلية  التج�ش�ش 

بالإ�شافة اإىل ن�شطاء و�شا�شة بارزين يف املنطقة وغريهم، ولكن يرجح اأن رفع ال�رشية 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي، ممثل حركة حما�ش يف اإيران.  
32

وحدة الدرا�شات ال�شيا�شية، “التطبيع العربي مع اإ�رشائيل: مظاهره ودوافعه،” �شل�شلة تقدير موقف، املركز   
33

العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، 2020/6/21.
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الأمنية والتكنولوجية  الإمكانات  الإمارات من بع�ش  ا�شتفادة  العالقة �شي�رشع من  عن 

اخلارجية لل�شوؤون  الإماراتي  الدولة  وزير  �رشاحة  عنه  حتّدث  ما  وهو   الإ�رشائيلية، 

الغذائي،  والأمن  الزراعة،  هي  الإمارات  تهمّ  التي  الق�شايا  اإن  قال  حني  قرقا�ش  اأنور 

34
والدفاع ال�شيباين، وال�شياحة، والتكنولوجيا.

وقد اأقرّ رئي�ش الأمن ال�شيباين حلكومة الإمارات، حممد حمد الكويتي، يف حوار مع 

موقع كالكالي�شت Calcalist الإ�رشائيلي يف 2021/11/21، باأنه مع توقيع اتفاق التطبيع 

بداأت الكثري من املعامالت مع �رشكات الإنرتنت الإ�رشائيلية، مبا يف ذلك جمالت الأمن 

“اإ�رشائيل �رشيك ا�شرتاتيجي لنا،  ال�شيباين والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، قائالً، اإن 

هي جيدة يف جمال الدفاع ال�شيباين وبناء مناعة اإلكرتونية”، واإن “املنتجات التي طورتها 

35
اإ�رشائيل يف جمال ال�شوفت وير والهارد وير، ت�شاعدنا يف تعزيز القدرات احلالية”.

اأن   ،2020/8/17 ال�شادرة يف  الإ�رشائيلية  ال�شتخبارات  ال�شياق، تك�شف وثيقة  ويف 

�رشكات الأ�شلحة الإ�رشائيلية ت�شعى جاهدة لزيادة �شادراتها الدفاعية اإىل دول اخلليج، 

“اإ�رشائيل”، يف  الأعمال  قطاع  رئي�ش  ويقّدر  ور�شمية.  علنية  اإىل  العالقات  حتّول   مع 

الإ�رشائيلية  لل�رشكات  فر�شاً  �شتوفر  التي  املجالت  اأن   ،Dubi Amitai اأميتاي  دوبي 

الإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  اأن  اإىل  وي�شري  الأمني،  القطاع  يف  تتمثل  بالندماج، 

الأكب  الفر�شة  �شتُمنح  القتالية،  والتقنيات  ال�شالح  منظومات  اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة 

لالندماج يف ال�شوق الإماراتي، و�شمنها ال�رشكات املتخ�ش�شة يف اإنتاج منظومات الدفاع 

اأبرز  ولعل  ال�شيبانية.  وال�رشكات  والدفاع،  والتح�شينات  الف�شاء،  وتقنيات  اجلوي، 

ال�رشكات الإ�رشائيلية التي عملت بال�رّش مع اأبو ظبي هي اأنظمة رافائيل الدفاعية املتقدمة 

والع�شكرية  اجلوية  وال�شناعات  املحدودة،   Rafael Advanced Defense Systems

اإلكرتونية  نظم  تطوير  على  تعمل  التي   Elbit Systems اإلبيت  و�رشكة  الإ�رشائيلية، 

36
لالأ�شلحة املتطورة وت�شنيعها.

اجلزيرة.نت،  اإ�رشائيل”،  مع  كاملة  عالقات  لإقامة  الإمارات  هرولة  ت�رشح  �شبباً   12 التطبيع..  �شفقة   
34

 .2020/8/16

الإمارات تقر بالتعاون مع �رشكات “�شايب” اإ�رشائيلية قبل التطبيع، وكالة الأنا�شول، 2021/11/21، انظر:   
35

https://www.aa.com.tr/ar

من ال�رش اإىل العلن.. تعاون اأمني ي�شهر �شفقات الأ�شلحة وال�شتثمارات الع�شكرية بني اإ�رشائيل والإمارات،   
36

اجلزيرة.نت، 2020/8/29. 
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 Privacy International )PI( ويظهر تقرير �شادر عن منظمة برايفي�شي انرتنا�شونال

يف  متخ�ش�شة  اإ�رشائيلية  �رشكة   27 وجود   ،2016 �شنة  احلكومية  غري  البيطانية 

برنامج  �شممت  املعروفة،  الإ�رشائيلية  اأو  اأ�ش  اأن  �رشكة  اأن  وينقل  الأمني،  القطاع  هذا 

ال�شهري لالخرتاق والتج�ش�ش، والذي ت�شبب يف اخرتاق ع�رشات   Pegasus بيجا�شو�ش 

 الهواتف لن�شطاء ومدافعني عن حقوق الإن�شان و�شحفيني من قبل حكومتي الإمارات

وال�شعودية.

ويعتقد الباحث يف مركز هرت�شليا متعدد التخ�ش�شات يو�شي مان Yossi Mann، اأن 

حجم ال�شتثمارات وال�شفقات بني الإمارات و�رشكات التكنولوجيا وال�شناعات اجلوية 

التبادل  جممل  باأن  علماً  �شنوياً،  دولر  مليون  و500   300 بني  الإ�رشائيلية  والأ�شلحة 

معطيات  وفق  �شنوياً،  مليون   300 اإىل  ي�شل  العربية  والدول  “اإ�رشائيل”  بني  التجاري 

 The Israel Export and International Cooperation الت�شدير الإ�رشائيلي  معهد 

.Institute

وهذه ال�شفقات ت�شكل جزءاً من اجلهود التي تبذلها “اإ�رشائيل” لتو�شيع نفوذها يف 

املغربي  ال�شاحل  اإىل  واإيران �رشقاً  باك�شتان  التي متتد من  دائرة جمالها احليوي،  دول 

على املحيط الأطل�شي غرباً، ومن دول اآ�شيا الو�شطى �شمالً اإىل و�شط اإفريقيا وجنوبها، 

وباب املندب على البحر الأحمر جنوباً، ويعّد ذلك واحداً من العوامل الرئي�شية التي توّجه 

37
ال�شيا�شة الإ�رشائيلية.

اأما عن اآثار ذلك عربياً، فريى اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية حممد ليف، اأن “�رشاء اأجهزة 

تقنية للت�شنت، وبع�ش الأ�شلحة الفريدة من اإ�رشائيل، �شيزيد من قوة ردع الديقراطية 

 ما يعني اأن لهذا الدافع املتعلق بال�شتثمارات الأمنية اأبعاداً خطرية 
38

يف الدول العربية”.

على حقوق املواطن العربي واحلريات العامة، وقد يوؤ�رش ذلك اإىل اأهداف اإ�رشائيلية بعيدة 

املدى للتطبيع الأمني تتعلق برغبتها يف منع ت�شّكل اأّي نواة جديدة لثورات عربية �شبيهة 

مبا جرى يف �شنة 2011، اأو بعبارة اأخرى العمل ل�شمان عدم الفزع مرة اأخرى، بافرتا�ش 

اأن هذه الثورات �شترتك اآثاراً على “اأمنها القومي” وبيئتها الإقليمية.

 2020 اإ�رشائيل العام  دليل  “املوؤ�ش�شة الأمنية والع�شكرية الإ�رشائيلية،” يف منري فخر الدين،  فادي نحا�ش،   
37

)بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 2020(. 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع حممد ليف، 2021/3/3.  
38
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الق�شيـة علــى  الأمنيـة  الدوافــع  انعكــــات   خام�شــًا: 

   الفل�شطينية:

خارجية  م�شالح  ظاهرها  يف  حتقق  باأنها  اأعاله،  الأمنية  الدوافع  ا�شتعرا�ش  ُيظهر 

لـ“اإ�رشائيل”، لكن ال�رشر الرئي�شي لها يعود على الق�شية الفل�شطينية التي تعّد اأ�شا�ش 

ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، لذا فاإن من الأهمية مبكان ح�رش هذه الأ�رشار؛ كي تنك�شف 

الأهداف الإ�رشائيلية احلقيقية لهذا التطبيع، وف�شح خطورتها يف اأن تنّفذ باإ�شهام عربي.

با�شتعرا�ش  الباحث،  نظر  وجهة  من  تبداأ،  الأخطار  بهذه  ال�شاملة  الإحاطة  اإن 

العناوين  يف  اإجمالها  ويكن  الفل�شطينية،  الق�شية  على  حدة،  على  دافع  كّل  انعكا�شات 

اأدناه:

1. فّك الرتباط: 

الطموح  وكبح  للردع  الرئي�شية  الأهداف  من  واحداً  فاإن  باإيران،  املتعلّق  اجلانب  يف 

واللبنانية،  الفل�شطينية  واملقاومة  اإيران  بني  الروابط  تقوي�ش  هو  املنطقة،  يف  الإيراين 

والأمر نف�شه يف التعاون الأمني الوثيق مع اخلرطوم.

وهنا يقول، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط اإن “اإ�رشائيل 

اأنها باتت مباأمن عن اأي مواجهة مع اجليو�ش العربية،   1982 اعتبت نف�شها بعد العام 

لكن الذي يوؤرقها هو املقاومة على وجهني: امل�شلّحة �شواء يف قطاع غزة اأو جنوب لبنان، 

39
وبيئة وهيئات دعم املقاومة املتواجدة يف كل املناطق العربية”.

ويُعدّ ما ك�شفته كتائب الق�شام، اجلناح امل�شلّح حلركة املقاومة الإ�شالمية حما�ش، عب 

برنامج “ما خفي اأعظم” ال�شتق�شائي، الذي بثّته قناة اجلزيرة القطرية، يف 2020/9/14، 

 – عربية  جهود  حول  معلومات  عن  الع�شكرية،  باإمداداتها  مرتبطة  معلومات  من 

ال�شواهد اخلطرية على  اأحد  الع�شكرية،  اإمداداتها  اإىل وقف  اأمريكية تهدف  اإ�رشائيلية - 

والتوّجه  الأو�شط،  ال�رشق  منطقة  يف  احلا�شلة  التحولت  اأن  البنامج  ك�شف  فقد  ذلك. 

العربي نحو التطبيع مع “اإ�رشائيل”، اأثّر على الإمدادات الع�شكرية الوا�شلة حلما�ش يف 

قطاع غزة. كما ظهر يف البنامج، رئي�ش املكتب ال�شيا�شي للحركة اإ�شماعيل هنية، الذي 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اأمني حطيط، 2021/3/4.   
39
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قال اإن “ال�شودان كانت يف ال�شابق، من اإحدى الدول الو�شيطة التي �شاهمت يف احت�شان 

 وبالتايل، فاإن التطبيع �شاعد يف قطع �رشيان الإمداد الرئي�شي للمقاومة 
40

ودعم املقاومة”.

الفل�شطينية، حتى اإن �شابطاً اإ�رشائيلياً يف جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية اأمان، و�شف 

التطبيع باأنه “�رشبة لإيران وحما�ش معاً”.

حتويل  تريد  “اإ�رشائيل  ذلك:  حول  حبيب  اإبراهيم  القومي  الأمن  يف  اخلبري  ويقول 

لكن   
41

كبري”. ب�شكل  فيه  جنحت  وهذا  اأمنها،  حلماية  وظيفية  اأدوات  اإىل  العربية  الدول 

�شعوب  بني  جذور  له  لي�ش  “التطبيع  باأن  يدافع  القدومي،  خالد  اإيران  يف  حما�ش  ممثل 

مكا�شب  يحرز  اأن  يف  ف�شل  احلكومي  امل�شتوى  على  وحتى  الفكرية،  ومدار�شها  املنطقة 

42
عامة، لكنه يف املقابل عّطل احلّل العادل للق�شية واحلقوق ال�رشعية الفل�شطينية”.

2. عدوان عربي:

ي�شهم التعاون ال�شتخباري، الذي �شي�شهد مع التطبيع، قفزة ا�شتثنائية قد تكون غري 

م�شبوقة يف تاريخ العمل ال�شتخباري الإ�رشائيلي، كزيادة يف عدد الأجهزة ال�شتخبارية 

اإقليمية”  “ا�شتخبارات  منظومة  ن�شوء  اأخرى  بعبارة  اأو  الفل�شطينيني،  �شّد  تعمل  التي 

تعمل ل�شالح “اإ�رشائيل”.

يف   ،Eli Cohen كوهني  اإيلي  الإ�رشائيلي  ال�شتخبارات  وزير  اأعلنه  ما  ذلك،  ويوؤكد 

ي�شم  اإقليمي  حتالف  لبناء  اأمريكية،  مظلة  حتت  ت�شعى،  “اإ�رشائيل  باأن   ،2020/10/25

يف�ّشل  مل  وبينما   
43

وم�رش”. والأردن  والإمارات  ال�شودان  من  كالً  لإ�رشائيل،  اإ�شافة 

كوهني يف غايات هذا التحالف واأهدافه، اإل اأن هوية جهة الت�رشيح، وزير ال�شتخبارات، 

وطبيعة عملها، ترّجح باأن العمل موّجه �شّد الق�شية الفل�شطينية ول ي�شتثنيها.

و�شينتج عن هذا التحالف، كاأحد اأبرز جتلّيات التطبيع الأمني، تكثيف جهود مالحقة 

الفل�شطينيني وجمع املعلومات عنهم، وتتبّع قادة املقاومة وتنفيذ اغتيالت �شّدهم، على 

نحو ما حدث مع القيادي يف حما�ش حممود املبحوح يف دبي؛ عب جتنيد �شبكات جت�ش�ش 

عربية للقيام باأدوار قد ل تقل اأهمية عن دور اجليو�ش؛ لتنفيذ عمليات وقائية وتنفيذية 

التحالف العربي الإ�رشائيلي.. هل يهدف لنزع �شالح “حما�ش”؟، وكالة الأنا�شول، 2020/9/14.   
40

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اإبراهيم حبيب.  
41

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي.  
42

وزير ال�شتخبارات الإ�رشائيلية: ن�شعى لبناء حتالف اإقليمي من 5 دول، العربي اجلديد، 2020/10/25.   
43
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خا�شة، تخدم الأمن الإ�رشائيلي، وهذا يكن اعتباره “انت�شاراً كبرياً” لدور “اإ�رشائيل” 

بالق�شية  �شت�رش  التي  النعكا�شات  اأخطر  وهذه  العربي،  الدفاع  اأولويات  ت�شويه  يف 

“عدوان عربي” على  اإىل م�شتوى  ال�شتخباري  التعاون  الفل�شطينية، حني ت�شل ذروة 

الفل�شطينيني؛ التزاماً باتفاقات التطبيع وحتت ذريعة “الأمن املتبادل”.

ال�شعودية،  ال�شلطات  �شنّتها  التي  العتقالت  حملة  يف  ذلك،  موؤ�رشات  وتتجلى 

اأو  داعمني  فل�شطينيني  مقيمني  بحق  نوعها  من  الثانية  هي   ،2020 فباير  �شباط/  يف 

مقربني من حركة حما�ش. فقد اأورد ح�شاب “معتقلي الراأي”، املعني مبعتقلي الراأي يف 

ال�شعودية، عب ح�شابه يف تويرت، اأن ال�شلطات ال�شعودية “�شنّت حملة اعتقالت تع�شفية 

ممن  “عدداً  اإن  قائالً  للمقاومة”،  دعمهم  خلفية  على  فل�شطينيني  مقيمني  طالت  جديدة 

اعتقلوا يف احلملة هم من اأقارب اأو اأبناء من اعتقلوا يف احلملة الأوىل” التي جرت يف ني�شان/ 

بحما�ش القيادي  الأوىل  احلملة  معتقلي  بني  من  اأن  وك�شف  ذاته.  لل�شبب   2019  اأبريل 

وجنله  وحما�ش،  ال�شعودية  بني  العالقات  من�شق  يعدّ  الذي  عاماً،   81 اخل�رشي،  حممد 
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الأكب هاين.

ال�شيا�شية  للو�شاطات  ال�شتجابة  ورف�ش  موقفها  على  ال�شعودية  اإ�رشار  ويف�رّش 

والت�شالت الديبلوما�شية يف هذه الق�شية، باأن حمالت العتقال جاءت كمدخل لتوثيق 

العالقة بني الريا�ش وتل اأبيب، وا�شتجابة لرغبة اأطراف دولية، ومنها الوليات املتحدة، 

يف الت�شييق على املقاومة الفل�شطينية، وباخل�شو�ش حما�ش، وجتفيف منابع متويلها. 

لقطع  احلركة  على  ال�شيا�شية  ال�شغوط  اأ�شكال  من  �شكالً  الأخرى،  اأبعادها  يف  وهي 

العربية  العالقات  يف  الأخري  التطّور  ظّل  يف  احلمالت،  هذه  فاإن  وغالباً  باإيران.  عالقتها 

للتحالف الأمني الذي  اأكب؛ تتويجاً  اإقليمي  الإ�رشائيلية، �شتزداد حّدة وتت�شع يف نطاق 

اأ�شار اإليه وزير ال�شتخبارات الإ�رشائيلي. 

لبنان يف  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  الثقايف  امل�شت�شار  يَعدّ  ال�شبب،   ولهذا 

حممد مهدي �رشيعتمدار، التطبيع جاء خطوة على طريق اإيجاد حتالف مقابل لتحالف 

45
حمور املقاومة، كما يعّد ذلك “دليل انهزام ع�شكرّي واأمنّي”.

اعتقالت جديدة لفل�شطينيني بال�شعودية على خلفية دعم املقاومة، اجلزيرة.نت، 2020/2/13.   
44

مقابلة اأجراها الباحث مع حممد مهدي �رشيعتمدار، 2021/3/6.  
45
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الأجندة  وتنفيذ  احلمالت  لهذه  الوازن  الإقليمي  مبوقعها  ال�شعودية  ت�شدّر  اأن  كما 

الغربية، يوؤ�رش اإىل اأنها �شتكون تقليداً عربياً لبقية دول التطبيع، ما يعني بداية عهد جديد 

العربية واخلارج.  الدول  الفل�شطينيني يف  من املالحقات والعتقالت والت�شييقات �شّد 

اأو كما قال اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط اإن “امل�شتهدف 

الرئي�شي من التطبيع الأمني هو كل عدو حقيقي لإ�رشائيل، فهو ي�شتهدف حمو املقاومة 

يف املنطقة، وحتديداً يف فل�شطني ولبنان و�شوريا”.

ال�شتخباري  التعاون  باأن  ليف،  حممد  الأمنية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  الراأي  ويوافقه 

الدعم  لتوفري  العربية  الدول  يف  تعمل  التي  املقاومة  كوادر  على  الت�شييق  اإىل  �شيقود 

والرموز  باملفردات  ال�شعبية  البيئة  اإ�شباع  جانب  اإىل  الفل�شطينية،  للمقاومة  والإمداد 

الإ�رشائيلية، مبا ُي�شّهل التجنيد الأمني مع الإ�رشائيليني، “بعد اأن مّت هدم املانع النف�شي 

 
46

الذي كان ي�شتحيل على الإ�رشائيليني التحرك بوجوده”.

3. قمع الت�صامن اخلارجي:

الأمنية  ال�شناعات  يف  العربي  التطبيع  دول  ل�شتثمارات  ظاهرة  اأ�شباب  توجد 

الدولة”  “عني  واإبقاء  ومالحقتهم،  املعار�شني  تتبّع  اإىل  ال�شعي  ومنها  الإ�رشائيلية، 

“اإ�رشائيل”،  مع  للتطبيع  حتى  راف�شة  اأو  معار�شة  حراكات  لأي  حت�شباً  الداخل؛  على 

الأمنية  ال�شتخدامات  اأبرز  من  واحدة  لكن  الإن�شان.  حقوق  عن  ومدافعني  لن�شطاء  اأو 

الق�شية  مع  العربي  ال�شعبي  الت�شامن  قمع  هي  الإ�رشائيلية،  التقنيات  لهذه  املعلنة  غري 

الفل�شطينية؛ من خالل فر�ش رقابة م�شددة على الإنرتنت وو�شائل التوا�شل الجتماعي، 

و�شّن حمالت ت�شويه اإعالمية �شّد الفل�شطينيني.

ويوؤكد هذا الأمر، ما ك�شفته منظمة �شكاي لين Skyline International احلقوقية 

مقربني  اأو  داعمني  فل�شطينيني  مقيمني  بحق  ال�شعودية  العتقالت  بع�ش  باأن  الدولية؛ 

غزة على  الإ�رشائيلية  احلرب  �شّد  قدية  تغريدات  ب�شبب  مّتت  حما�ش،  حركة   من 

ال�شاب  مع  حدث  نف�شه  والأمر   
47

امل�شلحة. الفل�شطينية  املنظمات  ودعم   ،2014 �شنة 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع حممد ليف، 2021/3/3.  
46

 ،2019/9/10 اأزمة املعتقلني منذ بدايتها، موقع عربي بو�شت،  �رش ت�شعيد حما�ش �شد ال�شعودية وكوالي�ش   
47
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الأول/ ت�رشين  يف  ال�شعودية  ال�شلطات  اعتقلته  الذي  العودة  العزيز  عبد   ال�شعودي 

اأعلن  ما  وفق  الفل�شطينية،  الق�شية  عن  فيها  يدافع  تغريدات  لكتابته  2019؛  اأكتوبر 

الأكاديي ال�شعودي عبد اهلل العودة جنل الداعية املعتقل �شلمان العودة، الذي علّق قائالً: 

حتى  والقمع  العتقال  حمالت  يف  ال�شتمرار  يف  ال�شيئة  النوايا  تتك�شف  العتقال  “بهذا 
48

ملجرد تاأييد الق�شية الفل�شطينية والدفاع عنها”.

باأن  الباحث،  مع  خا�شة  مقابلة  يف  عريقات،  وا�شف  الأمني  اخلبري  يقول  لذلك 

من  وكل  الفل�شطينيني  عن  تف�شيلية  معلومات  منح  يف  تبز  للتطبيع  الأمنية  “الأ�رشار 
يدعم الق�شية الفل�شطينية، اإىل الأعداء، وت�شهيل حماربتهم والت�شييق عليهم، وجتفيف 

 لذلك ي�شدد ممثل حركة حما�ش يف اإيران خالد القدومي 
49

م�شادر التمويل والت�شليح”.

على اأن “التطبيع حركة حتٍد كبرٍي لعقائد املنطقة وتاريخها، وعتبة لالخرتاق الأمني اإىل 

داخل املنظومة العربية، التي كانت جداراً منيعاً مل�رشوع املقاومة”، ويختم باأن “الأمور 

50
اإذا �شارت بهذا الجتاه، ف�شيكون و�شع اإ�رشائيل هو املقدم على احلق الفل�شطيني”.

�شاد�شًا: ال�شتنتاجات:

تاأ�شي�شاً على ما �شبق، فاإنه يكن التو�شل اإىل ا�شتنتاجات مهمة، على النحو التايل: 

اإيجاد  اإىل  الأخري  التطبيع  لـ“اإ�رشائيل”، و�شيقود  العربية م�شدر تهديد  الدول  مل تعد   •
بعد  “ما  ملرحلة  جديدة  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  اأو  الأمنية،  للنظريات  جديدة  �شياغة 

الذي  الراقدة”  “احلرب  تعبري  تتجاوز  جديدة،  �شيا�شية  تعابري  تتبنّى  التطبيع”، 

العالقة  لو�شف  �شابقاً؛  رابني  اإ�شحق  الأ�شبق  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ش  ا�شتخدمه 

القائمة بني “اإ�رشائيل” واملحيط العربي.

الق�شية  من  املوّحد  املوقف  واإ�شعاف  العربي،  الأمن  بانك�شاف  التطبيع  ت�شبب   •
تراجع  عنها  ينتج  قد  اأمنية  �شمانات  املقابل،  يف  “اإ�رشائيل”  ومنح  الفل�شطينية، 

م�شتويات الإنفاق الأمني ب�شكل كبري؛ وهو ما �شي�شهم يف تعايف القت�شاد الإ�رشائيلي.

ال�شعودية تعتقل �شاباً من عائلة “العودة” لتغريده عن فل�شطني، اخلليج اأونالين، 2019/10/14.  
48

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع وا�شف عريقات، خبري اأمني.  
49

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي.  
50



443

الدوافع الأمنية للتطبيع العربي - الإ�سرائيلي

على  الإقليمية،  مكانتها  وتعظيم  العربي  اخلليج  يف  “اإ�رشائيل”  وجود  التطبيع  يدعم   •
البيئة ال�شرتاتيجية  اأتاح لها التفاعل مع  ح�شاب الق�شية الفل�شطينية واأولويتها، كما 

اجلديدة بكل ما حتمله من فر�ش ومكا�شب اأمنية.

مع  الت�شوية  ملف  يف  الر�شمية  الفل�شطينية  القيادة  على  �شغوطاً  التطبيع  �شيوجد   •
“اإ�رشائيل”، و�شيزيد من التدّخل العربي يف القرار الفل�شطيني؛ ل�شالح تنفيذ اأجندات 

ت�شّب يف �شالح “اإ�رشائيل”.

�شي�شتد اخلناق على املقاومة الفل�شطينية، و�شتواجه قيوداً م�شددة �شتوؤثر يف قدرتها   •
على تلّقي الدعم واإمدادات ال�شالح؛ مبا ي�شهم يف تثبيت التفوق الع�شكري الإ�رشائيلي، 

عربي”  “ح�شار  فر�ش  اأخرى،  بعبارة  اأو  “اإ�رشائيل”،  ل�شالح  القّوة  موازين  ودعم 

عليها يف قطاع غزة.

�شيمنح التطبيع “اإ�رشائيل” �شوءاً اأخ�رش لرتكاب جرائم �شّد ال�شعب الفل�شطيني يف   •
كل اأماكن تواجده، و�شيوّفر غطاء عربياً لها. 

ت�شاوؤل احتمالت اندلع ثورات عربية جديدة اأو “ربيع عربي ثاٍن” بتعبري اآخر، فلم   •
يعد ذلك يلقي بظالله على الأمن الإ�رشائيلي، وتراجعت املخاوف من ذلك، لكن يظل 

هناك هام�ش لإمكانية ذلك كرّد فعل من ال�شعوب العربية على التطبيع.

تغرّي ال�شورة العدائية عن “اإ�رشائيل” على امل�شتوى الر�شمي ويف النطاق الديبلوما�شي،   •
ودعم روايتها التي حتاول اإظهارها باأنها دولة ديوقراطية جديرة بالندماج والقبول 

يف الإقليم.

وعلى �صوء نتائج الدرا�صة، فاإنها يف اجلوانب الأمنية تو�صي بالتايل:

اإعادة اإحياء معاهدة الدفاع العربي امل�شرتك وتفعيلها، بعد اإدخال تعديالت عليها تالئم   •
التطورات الإقليمية الأخرية.

الأمنيني  اخلباء  من  �شبكة  اأو�شع  ي�شّم  النعقاد،  دائم  اأمني  منتدى  اإطالق   •
وال�شرتاتيجيني؛ لر�شد التطبيع الأمني وتتبع خماطره، واإجراء حتديث دائم خلريطة 

التهديدات املرتتبة عليه، والتحذير منها. 

املخاطر  اإدارة  تقوم مبهام  العربية،  املقاومة  اأقاليم  اأمنية م�شرتكة بني  تاأ�شي�ش غرفة   •
حول  واحلماية  الأمن  دوائر  ت�شديد  على  وت�رشف  وتبادلها،  الأمنية  واملعلومات 
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ال�شخ�شيات املهمة وقيادات املقاومة الفاعلة وتاأمينها، وقد تكون الغرفة خياراً مقابالً 

للتحالف ال�شتخباري النا�شئ عن التطبيع، وم�شاداً له.

تنمية الوعي الأمني لدى املجتمع العربي، عب تكثيف برامج التوعية الأمنية من خالل   •
قطاعات التعليم والثقافة، واملبادرات املجتمعية وال�شبابية، وو�شائل الإعالم واملن�شات 

الرقمية، بال�شتعانة مبخت�شني ومر�شدين يف جمال الأمن املجتمعي.

ا�شتخدام  على  املرتتبة  الأ�رشار  من  احلذر  اأو  لتفادي  الأمنية  ال�شالمة  دليل  اإطالق   •
الأنظمة العربية للتقنيات الأمنية وبرامج الخرتاق واملراقبة، ويت�شّمن اأي�شاً حقائق 

حول اأ�شاليب ال�شتدراج ال�شتخباري الإ�رشائيلي؛ من اأجل الوعي بها واحلذر منها.

�شعبها،  وت�شحيات  الفل�شطينية  الق�شية  عن  للدفاع  رقمية  منا�رشة  حمالت  اإطالق   •
وف�شح اجلرائم والنتهاكات الإ�رشائيلية بحقهم.

اأمنية  ن�شاطات  اأي  عن  الك�شف  توا�شل  ا�شتق�شائية  حتقيقات  اإنتاج  وت�شجيع  دعم   •
املجتمعات  على  للتطبيع  خماطر  واأّي  الإ�رشائيلي  لالحتالل  مقاومة  اأي  �شّد  عربية 

اأيلول/  اأنتجته قناة اجلزيرة يف  الذي  “ال�شفقة وال�شالح”  العربية، على غرار حتقيق 

�شبتمب 2020، وحتري�ش الراأي العام العربي �شّد هذه الن�شاطات وم�شدرها.
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Abstract

The Security Motives of the Arab-Israeli Normalization and

Its Impact on the Palestine Issue

The study examines the security motives of Arab-Israeli normalization, 

as they are the primary risk of the Arab-Israeli relations, not to mention 

their grave repercussions on the Palestine issue. The study is based on the 

opinions of experts, observers and security experts. It also reviews these 

motives under three main headings that are based on the components 

and strategy of the Israeli national security. The study concludes that 

normalization will lead to a new formulation of the security theories for 

the “post-normalization” phase, which among their most primary risks 

will directly target the Palestine issue and resistance. In return, the Israeli 

security influence in the region will increase, and there will be Israeli 

security gains at the expense of the Arab national security. These changes 

would require to realize the risks of security normalization, annul the 

recent agreements and establish a joint Arab risk management, on the 

basis that Israel is the only security threat in the region.

Keywords: 

Arab-Israeli normalization The Palestine issue The Israeli national security

The Palestine resistance Security normalization
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الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع

العربي ال�صهيوين

رامي اأحمد اأبو زبيدة1

ملخ�س:

العربي  للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اإبراز  اإىل  الدرا�شة،  هذه  خالل  ن�شعى 

الأمني  البعد  ا�شتغالل ما يجري من تطبيع يف  اإىل  “اإ�رشائيل”  ال�شهيوين، وكيف تعمد 

والع�شكري، بغية بناء ا�شرتاتيجية ت�شتثمر من خاللها عملية التطبيع املت�شارعة يف ظّل 

بيئة دولية واإقليمية متغرية، يف �رشب ثوابت الأمن القومي العربي واملوقف من الق�شية 

الفل�شطينية.

للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اأن  اأهمها،  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد 

العربي ال�شهيوين ُيعرِّ�ش الأمن القومي العربي لتهديدات ج�شيمة من بينها: 

ال�شتعا�شة عن الأمن القومي العربي باإقامة نظام اإقليمي جديد؛ يحقق لـ“اإ�رشائيل”   •
التو�شع على ح�شاب الأمن القومي العربي.

�شمان التفوق الع�شكري الإ�رشائيلي على الدول العربية جمتمعة.  •
التواجد الع�شكري وال�شتخباري داخل بع�ش الأقطار العربية.  •

ربط “اإ�رشائيل” مبعاهدات واتفاقيات ع�شكرية واأمنية مع الدول العربية.  •

الإ�رشائيلية  املكا�شب  وعاء  يف  �شي�شّب  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  العام  الناجت  اإن 

يكن ل  ومتيزاً  تفوقاً  امل�شتوى  هذا  على  لها  ويحقق  ال�شرتاتيجي،  امل�شتوى   على 

جمتمعة  العربية  الأقطار  �شيادة  يعّر�ش  بينما  اقت�شادي،  اأو  مادي  معيار  باأي  قيا�شه 

ومنفردة، واأمنها القومي لخرتاقات تكلفهم م�شريهم وم�شتقبلهم.

كلمات مفتاحية: 

الأمن القومي العربي الق�شية الفل�شطينية التطبيع العربي – ال�شهيوين

رامي اأحمد اأبو زبيدة: اأكاديي يف كلية العودة اجلامعية يف قطاع غزة، ويف اأكاديية العالقات الدولية يف تركيا.   
1

الف�شائية واملواقع وال�شحف. حا�شل على  القنوات  العديد من  ال�شاأن الأمني والع�شكري يف  كاتب وحملل يف 

�شهادة املاج�شتري يف القيادة والإدارة من اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة يف قطاع غزة.
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مقدمة:

واأمنها  العربية  الأمة  تواجه  التي  اجلديدة  التحديات  اأخطر  من  واحداً  التطبيع  يثل 

القومي  الأمن  ُيبقي  �شوف  العربية،  املنطقة  يف  التطبيع  عملية  تو�شع  واإن  القومي، 

العربي وامل�شري العربي اأ�شريين للمخططات الأمريكية ال�شهيونية التي ل تخدم العرب 

وم�شتقبلهم.

اتخذت “اإ�رشائيل” التعاون الأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت ال�شيا�شة اخلارجية 

“العدو  ملواجهة  امل�شرتك  التعاون  على  بقدراتها  ودولياً  عربياً  بالرتويج  الإ�رشائيلية 

الدول  بع�ش  بني  املتبادلة  الزيارات  زيادة  اإىل  اأدى  ما  و“الإرهاب”،  اإيران  امل�شرتك”، 

العربية و“اإ�رشائيل”، وخ�شو�شاً اخلليجية. كما اأّدت الأزمات العربية املتنامية، اأي�شاً، 

ال�شيا�شات  بفعل  عربية،  مركزية  كق�شية  الفل�شطينية  بالق�شية  الهتمام  تراجع  اإىل 

الإ�رشائيلية والأمريكية الهادفة اإىل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية.

عالقاتها  نقل  خالل  من  وكبرية  مهمة  ا�شرتاتيجية  اإجنازات  “اإ�رشائيل”  حققت  قد 

القبول  اإىل مرحلة  العربية  امل�شلحة مع اجليو�ش  املواجهة  العربية من مرحلة  الدول  مع 

كافة  ويف  العالقات  تلك  تطبيع  مرحلة  اإىل  بل  معها،  الدائر  لل�رشاع  ال�شلمية  بالت�شوية 

املجالت.

للتطبيع،  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  �ش�ش 
ُ
اأ ك�شف  يف  الدرا�شة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 

وعوامل جناحها، واآليات تنفيذها يف البعد الأمني والع�شكري، وكيفية مقاومتها. حيث 

حتاول الدرا�شة، تو�شيح الأثر الع�شكري والأمني لق�شية التطبيع مع الكيان ال�شهيوين، 

وما تطرحه من حتديات على العرب. وا�شت�رشاف مالمح ا�شرتاتيجية م�شادة له.

فهم  يف  ي�شاعد  الذي  النحو  على  التحليلي  املنهج  اأ�شا�شي  ب�شكل  الباحث،  ا�شتخدم 

اأ�شباب الظاهرة وحتليلها وتق�شيها، كما مّت ال�شتفادة باملنهج التاريخي يف �رشد الأحداث 

ذات العالقة مبو�شوع الدرا�شة.

املبحث  يناق�ش  البحث.  نتائج  تو�شح  وخامتة  مباحث  اأربعة  اإىل  الدرا�شة  وتنق�شم 

�ش�ش ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع، ويتتبع املبحث الثاين، البعد الع�شكري 
ُ
الأول، اأ

الع�شكري  البعد  اأثر  الثالث،  املبحث  ويو�شح  العربي،  ال�شهيوين  للتطبيع  والأمني 
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ومقاومة  مواجهة  طرق  الرابع،  املبحث  ويناق�ش  العربي،  ال�شهيوين  للتطبيع  والأمني 

التطبيع يف بعده الع�شكري والأمني.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها: 

اتخذت “اإ�رشائيل” التعاون الع�شكري والأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت ال�شيا�شة 

امل�شرتك ملواجهة  التعاون  بقدراتها على  الإ�رشائيلية بالرتويج عربياً ودولياً  اخلارجية 

بع�ش  بني  املتبادلة  الزيارات  زيادة  اإىل  اأدى  ما  و“الإرهاب”،  اإيران  امل�شرتك”،  “العدو 
اأّدت الأزمات العربية املتنامية،  الدول العربية و“اإ�رشائيل”، وخ�شو�شاً اخلليجية. كما 

اأي�شاً، اإىل تراجع الهتمام بالق�شية الفل�شطينية كق�شية مركزية عربية، بفعل ال�شيا�شات 

�شياغة  يكن  وعليه،  الفل�شطينية.  الق�شية  ت�شفية  اإىل  الهادفة  والأمريكية  الإ�رشائيلية 

ال�شوؤال املحوري، الرئي�شي، يف امل�شكلة البحثية على النحو الآتي:

ما هو الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين؟ 

وينبثق عن هذا ال�شوؤال عدة اأ�شئلة وهي:

ما هي اأ�ش�ش ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع؟  .1

ما هي الأبعاد الع�شكرية والأمنية للتطبيع ال�شهيوين العربي؟  .2

ما هو اأثر البعد الع�شكري والأمني على التطبيع ال�شهيوين العربي؟  .3

كيف يكن مواجهة ومقاومة التطبيع يف بعده الع�شكري والأمني؟  .4

املبحث الأول: اأُ�ش�س ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع:

�شعى ال�شهاينة ومن يدعمونهم من القوى الغربية، منذ بدايات الهجمة ال�شهيونية 

على فل�شطني واإىل اليوم، ملحاولة تطبيع العالقات مع العرب، لتحقيق اأهدافهم يف املنطقة؛ 

بوجوده  والعرتاف  ال�شتيطاين،  الإحاليل  ال�شتعماري  الكيان  هذا  غر�ش  خالل  من 

داخل منطقتنا العربية. وقد كان هذا ال�شعي لتطبيع العالقات مع العرب، �شعياً خمططاً 

له يخ�شع ل�شرتاتيجية طويلة املدى، وا�شتخدم اآليات متنوعة.
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اأولً: مفهوم التطبيع:

التطبيع يثل اأحد املفاهيم التي اأفرزها ال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي، حيث اإن هذا 

امل�شطلح ل يِرد على نحو �رشيح يف معاهدات “ال�شالم” التي ربطت بع�ش الدول العربية 

مع “اإ�رشائيل”، ولكنه جاء يف اإطار عمليات الت�شوية بني العرب و“اإ�رشائيل”.

وُيعّد مفهوم التطبيع الذي فر�شته “اإ�رشائيل” يف اإطار عمليات الت�شوية؛ اأحد مبتكرات 

الفكر الإ�رشائيلي، واأحد الأهداف الأ�شا�شية التي ت�شعى “اإ�رشائيل” لتحقيقها من خالل 

طبيعية  عالقات  باإقامة  “�شالم”،  باتفاقيات  معها  ارتبطت  التي  العربية  الدول  اإلزام 

منطقة  يف  �رشعي  ككيان  “اإ�رشائيل”  وجود  قبول  �شمان  اأجل  من  املجالت  من  عدد  يف 

اخلا�شة  املواد  من  عدداً  تت�شمن  “ال�شالم”  اتفاقيات  جعل  ما  وهذا  الأو�شط،  ال�رشق 

“اإ�رشائيل” على  باإقامة عالقات ديبلوما�شية و�شيا�شية واقت�شادية وثقافية، وحتر�ش 

متابعة هذه العملية ومراقبتها عن كثب وبكل دقة، باعتبارها الهدف الأ�شا�شي من هذه 

2
التفاقات.

ثانياً: جوهر ا�صرتاتيجية التطبيع واأُ�ص�صها:

وهي  تتغري،  مل  رئي�شية  م�شلمة  على  للتطبيع،  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  تقوم 

ذوبان  اأو  �شعفهم،  حالت  يف  اإل  الكيان  بهذا  عالقتهم  يطبعوا  اأن  يكن  ل  العرب  اأن 

تعلمت  لقد  امل�شتحيل،  نطاق  يف  يدخل  يكاد  اأمر  وهو  والدينية،  القومية  �شخ�شيتهم 

ال�شهيونية مبكراً اأنها ت�شتطيع فعل الكثري عب العتماد على دولة كبى، وعب تفتيت 

اأ�شا�شية  اأمنية  عقيدة  التفتيت  اأن  نعرف  اأن  يجب  لهذا،  وا�شتنزافها.  بها  املحيط  الإقليم 

لل�شهيونية، واأن اأجهزة ال�شتخبارات الإ�رشائيلية جمندة ملنع العرب واملحيط الإ�شالمي 

من بناء قوة ذاتية حقيقية.

اإحداث  وهو  والتطبيع؛  لـ“ال�شالم”  ال�شرتاتيجي  امل�شمون  جوهر  كان  هنا  ومن 

تغيري على اجلانب العربي، هذا التغيري يبداأ ب�رشورة تقبّل “اإ�رشائيل”، ويتد اإىل تقييد 

 واإعادة تركيبها 
3
اإذا لزم الأمر، قدرات العرب الع�شكرية وتغيري معتقداتهم ال�شيا�شية، 

لتتوافق مع فكرة وجود الكيان ال�شهيوين و�رشعيته وا�شتحالة زواله.

الوحدة درا�شات  مركز  )بريوت:  املواجهة  من  عاماً  ثالثون  التطبيع:  مقاومة  واآخرون،  عو�ش  حم�شن   
2 

العربية، 2007(، �ش 33. 

العربية )بريوت: مركز درا�شات  البالد  العالقات مع  الإ�رشائيلية لتطبيع  ال�صرتاتيجية  حم�شن عو�ش،   
3

الوحدة العربية، 1988(، �ش 14.
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اأ�شا�ش روؤية حمددة لل�شهيونية  ال�شهيونية للتطبيع، على  كما تقوم ال�شرتاتيجية 

يف عالقتها باليهود والعرب وبفل�شطني وبالعامل الغربي، ومن خالل اكت�شاف املتغريات 

الوقت— لديها تعمل—مع  املتاحة  القدرات والآليات  التاريخ، وا�شتغالل  احلا�شمة يف 

4
على اأن جتعلها مقبولة وم�شدقة منهم جميعاً. وهذا الت�شور يقوم على الأ�ش�ش التالية:

العربي معها،  ال�رشاع  ال�شهيونية لأ�شباب  الرواية  ينا�شب  تاريخي،  اختالق واقع   .1
اأر�ش  فل�شطني  اأن  الدعاء  خالل  من  ال�رشاع،  لأ�شباب  احلقيقية  الرواية  ويلغي 

واأن  العامل.  يف  اليهود  جميع  ووطن  التوراة  واأر�ش  الأجداد  اأر�ش  فهي  يهودية، 

اإىل رف�ش  ال�رشاع بني العرب و“اإ�رشائيل” لي�ش �شببه احتالل فل�شطني، لكنه يعود 

العرب لوجود الكيان ال�شهيوين داخل املنطقة العربية. واأن ال�رشاع، �شينتهي فقط 

عندما يقتنع العامل العربي باأ�رشه، وكذلك اإيران غري العربية، باأن “اإ�رشائيل” حقيقة 

قائمة.

تف�شري احلا�رش على الختالق ال�شابق، من خالل عر�ش خاطئ وم�شلل للحقائق،   .2
وجوده  يف  امل�شلحة  �شاحبة  الإمبيالية  القوى  دعم  له  يجلب  مبا  ذلك  وترويج 

وا�شتمراره، وامل�شلَّلني بدعاياته اأو املوؤمنني بها من معتنقي امل�شيحية ال�شهيونية.

اعتبار العقبة الرئي�شية اأمام التطبيع، هي الراأي العام يف العامل العربي، الذي يحركه   .3
الدين والقومية، مما ي�شتلزم مواجهة خطاب احلركات الإ�شالمية والقومية بخطاب 

واإحداث  املمكنة،  ال�شبل  بكل  العربية  القيم واملفاهيم  ت�شكيل منظومة  يعيد  مناف�ش، 

اخرتاقات �شيا�شية واأمنية واقت�شادية وثقافية، توؤدي اإىل ت�شعيد التوتر والحتقان 

الطائفي والجتماعي داخل املجتمعات العربية، لتوليد بيئة مت�شارعة متوترة دائماً 

والتخلف  النق�شام  معاجلة  يف  نظام  اأي  يعجز  ولكي  �شطر،  من  اأكرث  اإىل  ومنق�شمة 

والوهن.

الع�شكرية  القدرات  الأمنية، وفر�ش �رشوط لإ�شعاف  “اإ�رشائيل”  الت�شليم مبطالب   .4
الدفاعية  القدرات  تطوير  وتقييد  اأمن،  مناطق  وفر�ش  ال�شالح،  نزع  مثل:  العربية 

5
العربية، و�شناعة الأ�شلحة، واإحباط اأي جهود لتنمية القدرات النووية.

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها؟،”   
4

جملة مداد الأدب، كلية الآداب، اجلامعة العراقية، العراق، عدد خا�ش باملوؤمترات 2018-2019، املجلد 2، العدد 1، 

�ش 867.

حم�شن عو�ش، ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية، �ش 25.  
5
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ثالثاً: اآليات ا�صرتاتيجية التطبيع املتبعة:

املطلوب اأمريكياً و�شهيونياً من العرب اأن يتخطى التطبيع حدوده ال�شكلية؛ معاهدات 

وتطويره  ريا�شية...اإلخ،   - اقت�شادية   - �شيا�شية  عالقات  �شبكة  واإن�شاء  “�شالم”، 
بني  الت�شوية  مب�شاريع  ربطه  دون  ومن  بذاته،  قائم  ا�شرتاتيجي  هدف  اإىل  وحتويله 

ال�شلطة الفل�شطينية والحتالل، من خالل توقيع اتفاقيات “ال�شالم” والتطبيع مع دول 

عربية. تقف “اإ�رشائيل” قاب قو�شني اأو اأدنى من حتقيق روؤيتها الأمنية التي تقوم على 

نظرية “اجلدار احلديدي” التي �شاغها جابوتن�شكي وتبنّاها ديفيد بن جوريون، والتي 

تقول اإن العرب هم “اأمة حية” لن يتخلوا اأو يتنازلوا عن حقوقهم الأ�شا�شية، واأننا فقط 

اإذا ما اأقمنا “جداراً حديدياً” على �شكل قوة ع�شكرية كبرية وقوة عظمى راعية، حامية 

6
وم�شاندة، فرمبا ير�شخ هوؤلء العرب ويتنازلون عندئٍذ عن “اأر�ش اإ�رشائيل”.

عزل  على  خالله  من  والعمل  العربية،  احلكومات  مع  والأمني  ال�شيا�شي  التطبيع   .1

الق�شية الفل�شطينية عن عمقها العربي والإ�شالمي والإن�شاين.

التطبيع الثقايف، من خالل تطوير قنوات للتوا�شل مع اجلمهور العربي لتغيري �شورة   .2

الكيان ال�شهيوين العدوانية.

ور�شوة  القت�شادي”  “ال�شالم  لنظريات  الرتويج  خالل  من  القت�شادي،  التطبيع   .3

الفل�شطينيني ببع�ش الإغراءات احلياتية القت�شادية، يف مقابل تخليهم عن حقوقهم 

القت�شادية التاريخية.

التطبيع الإعالمي، من خالل ت�شوير ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي على اأنه �رشاع   .4

فل�شطيني – اإ�رشائيلي.

التطبيع التكنولوجي، من خالل الرتويج للتعاون التقني الذي تتفوق فيه “اإ�رشائيل”   .5

وما يحققه من مكا�شب لالأنظمة احلاكمة العربية، وخ�شو�شاً البجميات التي متكن 

هذه الأنظمة من البقاء، حيث ي�شكل بقاوؤها م�شلحة ا�شرتاتيجية لـ“اإ�رشائيل”.

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،”   
6

�ش 868.
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رابعاً: مظاهر التطبيع العربي مع “اإ�رشائيل”:

لعقود عديدة، عّدت الدول العربية “اإ�رشائيل” دولة عدّوة، والتزمت رف�ش كل اأ�شكال 

الفل�شطينية. وفتحت م�رش  للق�شية  اإىل حلّ �شامل وعادل  التو�شل  التطبيع معها، قبل 

طريق التطبيع بتوقيع معاهدة “ال�شالم” مع “اإ�رشائيل” �شنة 1978، على نحو منفرد، 

من دون ا�شرتاط “ال�شالم” بحل الق�شية الفل�شطينية، اأ�شا�ش ال�رشاع مع ال�شهيونية، 

ووقّعت منظمة التحرير الفل�شطينية )م.ت.ف( اتفاق اأو�شلو مع “اإ�رشائيل” �شنة 1993، 

ووقّع الأردن اتفاق “�شالم” مع “اإ�رشائيل” �شنة 1994. ومع ذلك، ظّل املوقف العربي 

ال�شالمان،  ي�شهم  فلم  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  تطبيع  بخ�شو�ش  ما  نوعاً  متما�شكاً 

فقد  اأو�شلو؛  اتفاق  ول  الفل�شطينية،  الق�شية  حلّ  يف  “اإ�رشائيل”  مع  وامل�رشي،  الأردين 

 
7
ازدادت “اإ�رشائيل” تطرفاً، وزادت يف حّدة ممار�شاتها الحتاللية.

للتطبيع بحّل ق�شية فل�شطني، واأن من قام بذلك  اأنه ل عالقة  الوا�شح  واأ�شبح من 

فهمت  “اإ�رشائيل”  واأن  فل�شطني،  يف  العدالة  بتحقيق  لها  عالقة  ل  تخ�ّشه،  فالأ�شباب 

 التطبيع على اأنه قبول لها ب�شهيونيتها وعن�رشيتها و�شيا�شتها ال�شتيطانية. ويف اآذار/

 مار�ش 2002، تبنت قمة بريوت العربية “مبادرة ال�شالم” التي اأطلقها ويل عهد ال�شعودية

ب�رشط  العربية،  الدول  مع  كامالً  �شالماً  وطرحت  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  حينه،  يف 

 ،1967 يونيو  حزيران/  يف  املحتلة  العربية  الأرا�شي  من  الكامل  “اإ�رشائيل”  ان�شحاب 

لقرار  الفل�شطينيني وفقاً  اإىل حّل عادل مل�شكلة الالجئني  مبا يف ذلك اجلولن، والتو�شل 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194، وقيام دولة فل�شطينية م�شتقلة عا�شمتها �رشقي 

8
القد�ش.

عديدة  عربية  دول  بني  ال�رشية  العالقات  من  طويل  تاريخ  وجود  من  الرغم  وعلى 

فاإن  العربية،  بريوت  قمة  مبادرة  بنود  رف�شها  يف  الأخرية  وا�شتمرار  و“اإ�رشائيل”، 

خطوات التطبيع اأخذت منحًى مت�شارعاً وعلنياً يف الآونة الأخرية. ويجري هذا التطبيع 

فقد  وريا�شية،  وثقافية  وع�شكرية  واأمنية  وجتارية  اقت�شادية  م�شتويات،  عدة  على 

بو�شوح  العربية  والدول  “اإ�رشائيل”  بني  والقت�شادي  التجاري  التطبيع  ن�شق  تنامى 

التطبيع العربي مع اإ�رشائيل.. مظاهره ودوافعه، العربي اجلديد، 2020/6/21. )اطلع عليه يف 2021/2/25(  
7

املرجع نف�شه.  
8
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خالل ال�شنوات الأخرية، فوفقاً لبيانات دائرة الإح�شاء املركزية الإ�رشائيلية، قدِّر اإجمايل 

ال�شادرات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات اإىل اأ�شواق منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا بنحو �شبعة مليارات دولر اأمريكي �شنوياً، من بينها اأكرث من مليار دولر لدول 

من   %7 نحو  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  اأ�شواق  ومتثل  العربية.  اخلليج 

اإجمايل ال�شادرات، و6% من اإجمايل الواردات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات.

تكمن الدوافع نحو رفع وترية التطبيع يف العامل العربي مع “اإ�رشائيل”، وبالذات يف 

دول اخلليج، يف جمموعة من الأ�شباب، ومن اأبرزها: 

التغيري يف خريطة القوى التي برزت يف املرحلة الرتدادية للربيع العربي.   .1

العالقات العدائية بني دول اخلليج العربي.   .2

اإدارة الرئي�ش دونالد ترامب ومواقفه وخططه جتاه الق�شية الفل�شطينية.   .3

غياب التيارات القومية والإ�شالمية عن امل�شهد ال�شيا�شي العربي، التي ُتعّد من اأكرث   .4

التيارات عداًء للتطبيع. 

اأقطاب يف  النق�شام باحلفاظ على عالقات مع  الفل�شطيني وان�شغال طريَفْ  النق�شام   .5

العامل العربي؛ لال�شتفادة يف احل�شول على الدعم والتاأييد بدل الرتكيز على توظيف 

9
الثقل العربي ملناه�شة الحتالل.

للتطبيع والأمني  الع�شكري  الُبعد  الثاين:   املبحث 

       ال�شهيوين العربي:

“اإ�رشائيل”، وعجزها  – الإ�رشائيلية ف�شل احلرب يف حماية  العربية  اأثبتت احلروب 

عن توفري الأمن لها، على الرغم من حماولت “اإ�رشائيل” لمتالك خمتلف اأنواع الأ�شلحة 

اأ�شهمت  “اإ�رشائيل”، وقد  الأ�شلحة النووية، ك�شمان لأمن  واأكرثها تقدماً، وخ�شو�شاً 

الظروف ال�شيا�شية التي متّر بها منطقة ال�رشق الأو�شط يف جعل “اإ�رشائيل” ت�شعى اإىل 

حتقيق “ال�شالم” كجزء من حماية “دولة اإ�رشائيل” وتوفري الأمن لها، واإن التفاو�ش مع 

خالد من�شور واآخرون، تدعيم م�شارات حركة )BDS( يف مواجهة التطبيع العربي - الإ�رشائيلي، موقع املركز   
9

الفل�شطيني لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية - م�شارات، 2019/7/11، انظر:

https://www.masarat.ps )اطلع عليه يف 2021/3/2(  
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العرب ب�شمانات دولية، قد يلبي احلاجة اإىل الأمن، وخ�شو�شاً يف ظّل تزايد اإدراكها، اأنها 

10
بالرغم من تفوقها الع�شكري، مل تتمكن من فر�ش ا�شت�شالم غري م�رشوط على العرب.

اأولً: الأمن القومي الإ�رشائيلي كمحدد للعالقة مع العرب:

ا�شتمد الفكر الأمني الإ�رشائيلي �رشعيته ال�شيا�شية من الأفكار والتعاليم التي جاءت 

بها الديانة اليهودية، وذلك يف اإطاره العام الذي �شاغه ديفيد بن جوريون اأحد موؤ�ش�شي 

القول  يكن  الذي  احلد  اإىل  وذلك  العبية،  للدولة  وزراء  رئي�ش  واأول  اإ�رشائيل”  “دولة 
للعقيدة  والتطبيقي  الفكري  الإطار  اإل  هي  ما  الإ�رشائيلية  الأمنية  ال�شرتاتيجية  اإن  فيه 

خالل  من  اأم  الرب”،  لوعد  “تنفيذاً  الأر�ش  على  لال�شتيالء  الدعوة  يف  �شواء  الدينية، 

القناعات اليهودية ال�شهيونية.

وقد مّر مفهوم الأمن الإ�رشائيلي باأربع مراحل اأ�شا�شية: مرحلة القاعدة ال�شتيطانية، 

ثم مرحلة حتويل القاعدة اإىل دولة، ومرحلة التو�شع، ومرحلة الهيمنة. ومن هنا ندرك 

التي  التو�شعية  ال�شيا�شة  تقت�شيه  ملا  الأمني  املفهوم  يف  واحلراك  التغيري  هذا  اأ�شباب 

تنتهجها “اإ�رشائيل”، فهو مفهوم متحرك يتبدل بتبدل الظروف ال�شيا�شية والع�شكرية 

املحيطة، كما اأنه ل يعني الدفاع عن اأر�ش حمدودة، بل يتحقق على اأ�شا�ش ردعي ينع 

“اإ�رشائيل” منا�شبة  التي تراها  اإتاحة الظروف  اإىل حني  اأخرى،  مبعطياته ن�شوب حرب 

11
لن�شوب حرب تخدم م�شاحلها وحتقق اأهدافها.

اأنه  اإل  الإ�رشائيلي،  الأمن  مفهوم  مرتكزات  يف  واحلراك  املتغريات  من  الرغم  وعلى 

12
يكن حتديد بع�ش ثوابت وركائز هذا املفهوم:

من  التقليل  بهدف  الأمنية،  عقيدتها  اإطار  يف  “اإ�رشائيل”  تبنتها  التي  الردع  نظرية   .1
احتمالت اندلع احلرب بينها وبني العرب، ودفعهم اإىل الت�شليم بها كاأمر واقع؛ عن 

طريق اإقناعهم باأن اأّي جمابهة معها �شتكون باهظة الثمن.

ا�شرتاتيجية احلرب ال�شتباقية، وهي �شفة ات�شمت بها معظم احلروب التي �شنتها   .2
“اإ�رشائيل” �شّد العرب، وت�شكل اأحد اأناط التعبري عن م�شداقية الردع.

عبد الوهاب امل�شريي، تطور مفهوم الأمن القومي الإ�رشائيلي، املركز الفل�شطيني لالإعالم، املو�شوعة اليهودية.  
10

حممد امل�رشي، نظرية الأمن الإ�رشائيلي، موقع مركز الأ�رشى للدرا�شات، 2009/8/24، انظر:  
11

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=8585 )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

املرجع نف�شه.  
12

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=8585
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متغرياً  مفهوماً  ال�شرتاتيجية  هذه  وفق  ُيعّد  املفهوم  وهذا  الآمنة،  احلدود  مفهوم   .3
وقابالً للتمديد مبا يتما�شى مع متطلبات الأمن الإ�رشائيلي.

الأمنية  للنظرية  الرئي�شية  التحديات  من  غيابه  ُيعّد  والذي  ال�شرتاتيجي،  العمق   .4
الإ�رشائيلية نظراً لو�شع “اإ�رشائيل” اجلغرايف، ومن هنا اعتقد خمططوا نظرية الأمن 

اإىل  الدولة، وهو ما دفعها  اأن تهّدد وجود  اأّي حرب �شاملة  اأن من �شاأن  الإ�رشائيلي 

جتنب اأّي حرب من هذا النوع على اأرا�شيها، مما ا�شتوجب بلورة مفهوم نقل املعركة 

اإىل اأر�ش العدو لإيجاد عمق ا�شرتاتيجي م�شطنع.

للحماية  اأداًة  باعتبارها  الإ�رشائيلية  الأمن  نظرية  اإىل  النظر  يكن  ل  ذلك  �شوء  ويف 

الذاتية كما عّبت عن ذلك تاريخياً تلك التقاليد ال�شيا�شية الثابتة، التي اتبعتها احلكومات 

الإ�رشائيلية املتعاقبة، اإنا يكن التعامل معها كونها املنطق الفكري الذي يراد به تبير 

اجلوار،  دول  من  حولها  ومن  الأر�ش  على  الكاملة  الهيمنة  وفر�ش  ال�شيطرة  �شيا�شة 

بهدف ردع اأّي حماولت لخرتاقات اأمنية حمتملة.

ت�شتمر  اأن  يكن  ل  الأو�شط  ال�رشق  يف  الت�شوية  فاإن  الإ�رشائيلية  النظر  وجهة  من 

اأي  العرب، لأن  الإ�رشائيلي، واحتفاظها بتفوق كامل على  بالردع  كانت مرتبطًة  اإذا  اإل 

“�شالم” غري حممي بتفوق ع�شكري اإ�رشائيلي لن ي�شمد طويالً يف املنطقة.

ت�شود روؤية اإ�رشائيلية اأمنية لأبعاد “ ال�شالم” مع املحيط العربي، فحاجة “اإ�رشائيل” 

لـ“ال�شالم”  ترتبط باخلوف متعدد امل�شادر، “الهاج�ش الأمني”، لذلك تو�شح الرتتيبات 

واملقرتحات الأمنية التي تطرحها “اإ�رشائيل” يف املفاو�شات والتفاقات مع الدول العربية 

املحيطة؛ اأنها تعتمد ا�شرتاتيجيًة تهدف اإىل موا�شلة اأو�شع قدر من ال�شيطرة الع�شكرية 

العربي  الإ�رشائيلي  “ال�شلم  الإ�رشائيلية  املقولة  بدقة  تعك�شه  ما  وهذا  حميطها،  على 

الأمن”،  على  القائم  “ال�شالم  عن  نتنياهو  بنيامني  وحديث  م�شلحاً”،  �شالماً  �شيكون 

الع�شكرية، وهي تك�شف عن تاأثري الأيديولوجية ال�شهيونية،  “اإ�رشائيل”  اأي على قوة 

التي تتطلبها،  ال�شيا�شية  الت�شوية  ال�شيا�شي، واأبعاد  ال�شاأن  ال�شاأن الأمني على  وهيمنة 

اأطروحات  على  ت�شيطر  متكافئة  غري  لرتتيبات  و�شيغاً  اجلانب  اأحادية  نظرة  فاإن  ولذا 

“اإ�رشائيل” مع جوارها العرب كجزء من تنظيم �رشوط اندماجها الإقليمي يف مرحلة ما 
13

بعد الت�شوية.

عبد الوهاب امل�شريي ونظرية الأمن ال�شهيونية، موقع املعهد امل�رشي للدرا�شات، 2020/7/17، انظر:   
13

https://eipss-eg.org  

https://eipss-eg.org/عبد-الوهاب-المسيري-ونظرية-الأمن-الصهيونية/
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ثانياً: ا�صرتاتيجية “اإ�رشائيل” الع�صكرية �صّد العرب بعد التطبيع:

الت�شوية  عملية  بعد  العرب  �شّد  الع�شكرية  ا�شرتاتيجيتها  من  “اإ�رشائيل”  تغري  مل 

بناء  ا�شتمرت يف  التوقيع على معاهدات كامب ديفيد مع م�رش،  بداأتها معهم. منذ  التي 

الفل�شطينيني فقط، و�شعت  العرب جمتمعني ولي�ش �شّد  قوة ع�شكرية موجهة �شّد كل 

تفوقها  و�شمان  العربية،  اجليو�ش  جميع  مقابل  الع�شكري  والتفوق  القدرة  امتالك  اإىل 

الع�شكري على الدول العربية على اأ�شا�ش اأنهم موحدون ع�شكرياً �شّدها، بينما تعاملت 

 
14

معهم لتحقيق الت�شوية على اأ�شا�ش منفرد وثنائي، ورف�شت التفاو�ش معهم جمتمعني.

جامعة يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   ،Yair Evron اإيفرون  يائري  درا�شة   وح�شب 

العرب  مع  “ال�شالم”،  مرحلة  يف  الع�شكرية  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  فاإن  اأبيب،  تل 

تتلخ�ش بالنقاط الآتية:

اإن اأكرث ما يخيف “اإ�رشائيل” هو قيام حتالف ع�شكري ي�شّم جميع الدول العربية،   .1
وعلى الرغم من اأن هذا اخلطر قد خفّ بعد توقيع م�رش على معاهدة “ال�شالم”  مع 

عربي  ع�شكري  حتالف  قيام  اإعادة  تخ�شى  زالت  ما  “اإ�رشائيل”  اأن  اإل  “اإ�رشائيل” 
�شّدها.

 2.8-2.1 مبعدل  العربية  الدول  مع  الإ�رشائيلي  الع�شكري  التفوق  ن�شبة  تبقى  اأن   .2
لـ“اإ�رشائيل” مقابل واحد للعرب.

اإقناع الدول العربية باأنها غري قادرة على تدمري “اإ�رشائيل”، وبالتايل ت�شبح الت�شوية   .3
ال�شيا�شية معها ل بّد منها.

�شعي “اإ�رشائيل” اإىل عدم امتالك الدول العربية لل�شالح النووي، واأنها لن ترتدد يف   .4
ا�شتعمال القوة النووية �شّد الدول العربية لكي متنعها من امتالكه.

اأمام حماولت الرتكيز على  زرع الهزية يف نفو�ش الأمة العربية واإذللها وقهرها،   .5
عن�رش التفوق لدى اجلانب الإ�رشائيلي.

لهذا فاإن “اإ�رشائيل” بنت ا�شرتاتيجيتها على التفوق الع�شكري على جميع اجليو�ش 

العربية جمتمعة ت�شكل تهديداً  الع�شكرية  القوة  اأن  اأ�شا�ش  العربية وتعاملت معهم على 

وال�شت�شارات،  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  العربي  الوطن  تفتيت  يف  اإ�رشائيل  دور  نوفل،  اأحمد   
14

2007(، �ش 133.
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لأمنها، وظلّت تلك ال�شيا�شة مدرجًة يف عداد التهديدات الكامنة املرتب�شة باأمنها، حتى يف 

حال التو�شل اإىل ت�شوية مع العرب، واإىل نقل بوؤر ال�رشاع من حدودها مع الدول العربية 

العربية وتدمريها من  الدول  البع�ش، بهدف تفتيت  الدول، وبني بع�شها  تلك  اإىل داخل 

الداخل واإقامة دويالت طائفية اأو اإثنية، وتبديد الطاقة الع�شكرية العربية يف ال�رشاعات 

البينية، ومنع قيام اأي تن�شيق اأو تعاون اأمني عربي، واإحباط اأي م�شعى لوحدة عربية، 

وتدمري اأّي قوة ع�شكرية عربية تطور ذاتها اإىل حّد ما تراه “اإ�رشائيل” خطراً عليها.

ثالثاً: الأبعاد الع�صكرية والأمنية للتطبيع:

العرب، متجاوزًة  التطبيع مع  الإ�رشائيلية من عملية  الأهداف  بعد يوم تت�شح  يوماً 

لالأبعاد  و�شولً  اأهميتها،  على  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  والأبعاد  املكا�شب 

رقعة  ات�شاع  مع  �شيجنونها،  التي  الفوائد،  يعّدون  فالإ�رشائيليون  والأمنية،  الع�شكرية 

التطبيع العربي الإ�رشائيلي، وقد خلّ�ش رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو كل 

ذلك، يف ت�رشيحات تلت الإعالن عن التطبيع مع ال�شودان بقوله: “اإن اتفاقات ال�شالم مع 

الآن، جيدة لالأمن والقلب واجليب”، ح�شب  الإمارات والبحرين وال�شودان حتى  دولة 

15
تعبريه، م�شيفاً اأن مزيداً من الدول العربية �شتلتحق بركب التطبيع.

الأبعاد  من  العديد  لها  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  اتفاقيات  فاإن  وبالتايل، 

الع�شكرية والأمنية، التي من اأهمها:

1. حرب الوعي:

ت�شكل معركة الوعي واملعركة الثقافية واحل�شارية والفكرية اأحد اأهم الأ�شلحة التي 

ينبغي اللجوء اإليها وال�شتعانة بها يف هذه املرحلة اخلطرية، كي ن�شتطيع حتديد طبيعة 

هذه املعركة والأ�ش�ش التي يكن اعتمادها من قبل القوى املقاومة، ل بّد من التعرف على 

الكيفية التي يدير عبها العدو ال�شهيوين معركة الوعي.

بع�ش املتخ�ش�شني بال�شوؤون الإ�رشائيلية ومتابعة الأو�شاع داخل الكيان ال�شهيوين 

يوؤكدون اأن العدو ال�شهيوين يركز يف ال�شنوات الأخرية ب�شكل كبري على معركة الوعي 

اأجهزة ومراكز درا�شات وموؤ�ش�شات  اأن�شاأ  الأمنية والع�شكرية، وهو  املعارك  اإىل جانب 

اجلزيرة.نت،  واجليب،  والقلب  لالأمن  جيدة  ال�شالم  اتفاقات  نتنياهو:  اإ�رشائيل..  عزلة  اأنهت  اإنها  قال   
15
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والأمنية،  الع�شكرية  الأجهزة  تتبع  املراكز  وهذه  املعركة،  هذه  خو�ش  اأجل  من  خا�شة 

اإ�شافًة لإ�رشاف موؤ�ش�شات القرار الفاعلة يف الكيان ال�شهيوين على هذه املراكز والتعاون 

16
معها يف اإدارة املعركة ال�شيا�شية والإعالمية.

ومنها:  اأ�شا�شية  نقاط  عدة  على  املراكز  هذه  تركز  املتخ�ش�شني،  هوؤلء  وح�شب 

ت�شويه �شورة املقاومة لدى الراأي العام العاملي وحتى يف الأو�شاط العربية والإ�شالمية، 

ودرا�شة كل العوامل املوؤثرة يف هذه البيئات والعمل من اأجل تعزيز النق�شامات املذهبية 

واملجتمعية وال�شيا�شية، واإ�شعاف الإيان والقناعة بقدرة املقاومة وقوتها والتقليل من 

اأجل اخرتاق خمتلف  املقاومة، والعمل من  الأمنية والع�شكرية لدى قوى  القدرات  قيمة 

خرق  اأجل  من  الجتماعية  اأو  واملذهبية  ال�شيا�شية  الختالفات  من  وال�شتفادة  البيئات 

وحتويل  التطبيع  عمليات  ت�شهيل  اأجل  من  والآراء  القناعات  وتغيري  املجتمعات،  هذه 

املعركة نحو اأعداء اآخرين يتّم اخرتاعهم عب ا�شتغالل اخلالفات ال�شيا�شية، كما يح�شل 

ب�شاأن حتويل ال�رشاع �شدّ اإيران كبديل عن املعركة �شّد العدو ال�شهيوين، وا�شتغالل 

17
الأخطاء التي حت�شل لتخويف ال�شعوب العربية والإ�شالمية من بع�شها البع�ش.

املوؤ�ش�شات  اهتمام  ازداد  الأخرية  ال�شنوات  يف  اأنه  املتخ�ش�شون،  هوؤلء  ويوؤكد 

الوعي، وهم ي�شتفيدون  الأمنية والع�شكرية وال�شيا�شية والبحثية مبعركة  الإ�رشائيلية 

لذلك،  وي�شاف  العربية،  الدول  يف  احلا�شلة  والأحداث  والتوترات  النق�شامات  كل  من 

العنفية واملت�شددة، والربط  التنظيمات  انت�شار  ت�شويه �شورة العرب وامل�شلمني ب�شبب 

بني الإرهاب واملقاومة، اأو بني الإرهاب والعرب وامل�شلمني والإ�شالم.

2. البعد املعلوماتي وال�صتخباري:

داخل  الإ�رشائيلية  الن�شاطات  يف  وا�شحة  ب�شمات  واملعلوماتي  ال�شتخباري  للبعد 

املو�شاد،  جهاز  وباإ�رشاف  اخلارجية،  وزارة  خالل  ومن  “اإ�رشائيل”  العربي.  العمق 

العربية  بالدول  للن�شاط  والأمنية  الديبلوما�شية  طواقمها  تختار  خا�شة  وحدة  لديها 

حتت غطاء من ال�رشية. هذه ال�شخ�شيات والطواقم يختارها املو�شاد وفق تخ�ش�شاتها، 

مركز  موقع  الوعي،  معركة  واأهمية  املقاومة  قوى  للر�شول:  والإ�شاءة  التطبيع  مواجهة  يف  ق�شري،  قا�شم   
16

الدرا�شات الإقليمية - فل�شطني، 2020/11/7، انظر: https://cors.ps )اطلع عليه يف 2021/3/1(

املرجع نف�شه.  
17
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�شواء الأمنية ال�شتخبارية اأم التجارية والقت�شادية، مبعنى تقا�شم اأدوار هذه املنظومة 

18
والطواقم، وكلٌّ ين�شط وفقاً لتخ�ش�شه وجماله حتت مظلّة املو�شاد.

فقد ك�شفت �شحيفة نيويورك تايز The New York Times الأمريكية، عن وجود 

ال�شعيد  على  �شواء  اخلليج،  دول  وزعماء  ال�شهيوين  الكيان  قادة  بني  �رشية  عالقات 

 ،Neri Zilber زيلب  نريي  اأعدها  درا�شة  خالل  من  وذلك  ال�شتخباراتي،  اأم  الأمني 

 The Washington Institute for Near الباحث مبعهد وا�شنطن ل�شيا�شة ال�رشق الأدنى

East Policy، جاء فيها: اإن التحالف ال�رشي بني الكيان ال�شهيوين ودول اخلليج ي�شهد 

العربية  الكيان ال�شهيوين وثيقة مع كل من اململكة  اأن عالقات  اإىل  متدداً نوعياً، م�شرياً 

التهديد  �شّد  وال�شتخبارات  الأمن  جمايَلْ  يف  املتحدة،  العربية  والإمارات  ال�شعودية 

19
الإيراين امل�شرتك.

الذي  النووي  التفاق  رف�ش  يف  يتوافق  الإ�رشائيلي  ال�شعودي  الأمني  التعاون  اإن 

عقدته اإيران مع الدول الكبى بزعامة الوليات املتحدة، نتيجًة لذلك بداأت التقارير تظهر 

حول التعاون ال�رشي بني ال�شعوديني و“اإ�رشائيل” لإحباط البنامج النووي الإيراين.

اآيزنكوت،  غادي  اجلرنال  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ش  قائد  ك�شف  التقارير،  لهذه  وفقاً 

اأن رئي�ش جمل�ش الأمن القومي، مئري بن �شبات Meir Ben-Shabbat، التقى ويل العهد 

“اإ�رشائيل”  اأمنياً وا�شتخباراتياً بني  اإن هناك تعاوناً  ال�شعودي حممد بن �شلمان، وقال 

واحلركات  اإيران  مبواجهة  تتمثل  بينهما،  امل�شرتكة  امل�شالح  اأ�شا�ش  على  وال�شعودية 

20
الإ�شالمية ال�شلفية.

من  لـ“اإ�رشائيل”  الرئي�شية  امل�شلحة  فاإن  ال�شتخبارات  وزارة  م�شتندات  وح�شب 

التطبيع مع ال�شودان هو الأمن، “فال�شودان قريب من �شواحل البحر الأحمر وتقع على 

ي�شاعد اأن  �شاأنه  من  ال�شرتاتيجي  املكان  هذا  وال�شالح،  للب�رش  املبا�رش  التهريب   خّط 

اأونالين،  اخلليج  “اإ�رشائيل”؟،  مع  للتطبيع  والبحرين  الإمارات  “دبلوما�شياً”  جا�شو�شاً   20 قاد  كيف   
18

2020/12/13. )اطلع عليه يف 2021/2/25(

والعدالة،  احلرية  بوابة  موقع  اخلليج،  وزعماء  “اإ�رشائيل”  بني  ال�رشية  العالقات  تف�شح  تايز”  “نيويورك   
19

2017/7/15، انظر: https://fj-p.net/21926 )اطلع عليه يف 2020/2/20(

القد�س العربي، 2018/3/31.  
20
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البحرية  اخلطوط  امتداد  على  الإ�رشائيلية  امل�شالح  مت�ّش  قد  تهديدات  اأي  تقلي�ش  على 

21
الأ�شا�شية، كما يفتح اآفاقاً للتن�شيق والتعاون الأمني يف املنطقة”.

�شحيفة  يف  الع�شكري  املحلل  يجزم  وال�شتخباراتية،  الأمنية  النظر  وجهة  ومن 

يديعوت اأحرونوت، األيك�ش في�شمان Alex Fishman، اأن الإعالن الر�شمي عن التطبيع 

“اإ�رشائيل” والإمارات يك�شف عن حقيقة العالقات ال�رشية بني البلدين وكوالي�شها  بني 

من  يغري  لن  التفاق  هذا  اإن  بحيث  اأو�شلو،  اتفاقية  منذ  وهبوطاً  �شعوداً  عرفت  التي 

طبيعة التبادل التجاري الأمني القائم بني البلدين وحجمه. واإن امل�شلحة ال�شرتاتيجية 

الوا�شحة وامل�شرتكة للبلدين تكمن يف التعاون امل�شرتك �شدّ اإيران، وحزب اهلل اللبناين، 

والتنظيمات امل�شلحة وحركات اجلهاد العاملي مثل “تنظيم الدولة الإ�شالمية )داع�ش(”، 

بحيث اإن امل�شتفيد على مدار العقدين املا�شيني من هذه امل�شالح والتعاون، هي ال�شناعات 

22
الع�شكرية الإ�رشائيلية.

3. البعد العملياتي امل�صرتك:

ك�شفت ت�رشيبات الوثائق التي انفرد بها املوقع الأمريكي اأمرييكان هريالد تريبيون 

American Herald Tribune، عن اأ�شماء قادة يف اجلي�ش ال�شعودي �شاركوا يف تدريبات 

�رشية مع الكيان ال�شهيوين؛ لإدارة قوات ع�شكرية م�شرتكة يف البحر الأحمر. وقد اأف�شح 

وهم  التدريبات،  يف  امل�شاركني  ال�شعودي،  اجلي�ش  يف  ال�شباط  لكبار  اأ�شماء  عن  املوقع 

“حممد بن عبد اهلل الزهراين، وحممد بن عبد اهلل ربيع، ووليد بن عبد الرحمن العبيدي”. 
23

وقد جاءت التدريبات �شمن مذكرة تفاهم بني اجلانبني، وّقع عليها �شنة 2014.

قيام �شالح اجلو ال�شهيوين باإجراء مناورات جوية ع�شكرية، وذلك يف 2017/3/27، 

اليونانية.  اجلو  �شالح  قاعدة  يف  واإماراتية  واإيطالية  اأمريكية  مقاتالت  عدة  مب�شاركة 

وقد �شاركت طائرات اأف–16 اأو F–16 التابعة لالإمارات اإىل جانب طائرات �شحن تابعة 

الإذاعة  موؤ�ش�شة  موقع  ال�شودان؟،  مع  العالقات  تطبيع  اإ�رشائيل  ترى  كيف  ونفوذ”..  واقت�شاد  “اأمن   
21

https://www.trtarabi.com/now/4266903 )اطلع عليه يف  2021/1/27، انظر:   ،)TRT( والتلفزيون الرتكية

)2020/2/15

يف  عليه  )اطلع   .2020/8/17 اجلزيرة.نت،  اأمني،  وجوهره  �شيا�شي  ظاهره  الإ�رشائيلي  الإماراتي  التطبيع   
22

 )2021/2/15

بو�شت،  �شا�شة  موقع  بالفعل؟،  بينهما  ع�شكري  تعاون  هناك  هل  الإ�رشائيلية:  ال�شعودية  العالقات  اأ�رشار   
23

2016/4/20، انظر: https://www.sasapost.com )اطلع عليه يف 2021/2/20(

https://www.trtarabi.com/now/4266903
https://www.sasapost.com


464

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

الأمريكية، يف  القوات  220 من  16 �ش ي ونحو  اأف  الأمريكي و12 طائرة  ل�شالح اجلو 

القاعدة اليونانية. علماً اأن هذه، لي�شت هي املناورة الأوىل التي يجريها �شالح اجلو؛ حيث 

الوليات  يف   ”Red Flag الأحمر  “العلم  بعنوان  مناورة  يف  اإ�رشائيلية  طائرات  �شاركت 

24
املتحدة، و�شارك فيها طيارون من باك�شتان والإمارات واإ�شبانيا.

ك�شفت �شحيفة معاريف Maariv الإ�رشائيلية اأن عالقات “اإ�رشائيل” واإمارة اأبو ظبي 

الع�شكري، يف �شوء �شفقات �شالح بني اجلانبيني متتد خيوطها  املجال  تزداد متانة يف 

اأي�شاً اإىل النظام امل�رشي واإىل اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت، واأوردت معاريف، التي 

 Intelligence Online اأون لين  اإنتلجن�ش  اإىل معلومات من جملة  ا�شتندت يف تقريرها 

الفرن�شية، مثالَنْي على توا�شل �رشكتي اإلبيت واإبروناتيك�ش الإ�رشائيليتني مع اأبو ظبي 

25
لتزويدها بطائرات م�شرية.

4. البعد التقني والإلكرتوين:

الكبري  الف�شل  ويرجع  الإ�رشائيلي؛  القت�شاد  ازدهار  يف  بارزاً  دوراً  املو�شاد  يلعب 

التقنية  الوحدات  يف  عملوا  �شابقون،  اأفراد  اأ�ش�شها  التي  العالية  التقنية  �رشكات  اإىل  فيه 

لال�شتخبارات الإ�رشائيلية، فاإن هناك وحدة مميزة يف جهاز املخابرات، ي�شارع اأفرادها 

بعد اإنهائهم خدماتهم فيها اإىل تاأ�شي�ش �رشكات جديدة ورائدة يف جمالتهم، م�شتفيدين 

من اخلبة الهائلة التي اكت�شبوها يف وحداتهم.

اجلا�شو�شية  ميدان  يف  ومهاراتهم  جدارتهم  اأثبتوا  قد  كانوا  الذين  الأفراد  اإن 

والتجارة،  وال�رشكات  الأعمال  ميدان  يف  اأخرى  مرًة  اأنف�شهم  يثبتون  والخرتاعات، 

م�شتخدمني يف ذلك الطرق ذاتها، ومنطلقني من الو�شائل التي تدربوا عليها يف املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية، اأما النجاح الذي ح�شدوه يف عملهم ال�رشي فقد ا�شتثمروه يف جتارتهم وخدمة 

م�شالح “اإ�رشائيل” واأمنها القومي.

يف مقال لأندريا�ش كريغ Andreas Craig اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية والأكاديي يف 

جامعة كينغز كوليدج King’s College البيطانية، اأو�شح ان�شمام خباء اإلكرتونيني 

مناورات جوية م�شرتكة ت�شم الإمارات واإ�رشائيل والوليات املتحدة، موقع قناة رو�شيا اليوم، 2017/3/31،   
24

انظر: https://arabic.rt.com/world/870941 )اطلع عليه يف 2021/2/21(

اجلزيرة.نت، 2018/2/3.  
25

https://arabic.rt.com/world/870941
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 Dark Matter ماتر  دارك  �رشكة  مثل  ال�شمعة  �شيئة  اإماراتية  �رشكات  اإىل  اإ�رشائيليني 

وجمموعة اأن اأ�ش اأو، ومن بني اخلباء جمندون قدامى يف الوحدة 8200 التابعة للجي�ش 

للعمل  متفرغني،  اأو  متقاعدين  واأمنيني  ع�شكريني  خباء  تعيني  مّت  كما  الإ�رشائيلي، 

ل�شالح ال�رشكات الع�شكرية والأمنية الإماراتية اخلا�شة، فاأ�شبح اخلباء الإ�رشائيليون 

تعقب  يف  خمططاتها  وينفذون  ومرتزقة،  كمدربني  الإمارات  مع  يعملون  املتقاعدون 

احلكومة  على  حربه  يف  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء  وم�شاعدة  اليمن،  يف  الإ�شالميني 

26
املعرتف بها دولياً.

 Chaim لفن�شون  حاييم  للكاتب  تقرير  يف  العبية،  هاآرت�ش  �شحيفة  وذكرت 

اأو التي يرتكز عملها على  اأ�ش  اأن  اأبيب ت�شجع ب�شكل ر�شمي �رشكة  اأن تل   ،Levinson

لكي  اخلليجية،  للدول  بيجا�شو�ش  برنامج  بيعها  اأجل  من  الإلكرتونية،  ال�شتخبارات 

تتمكن من التج�ش�ش على املعار�شني لأنظمتها وخ�شومها ال�شيا�شيني. ولفتت ال�شحيفة 

اإىل اأن برنامج 3/ بيجا�شو�ش ج الذي طورته ال�رشكة، ي�شتطيع اخرتاق الهواتف النقالة، 

اأن  اإىل  منوهًة  والت�شجيل،  الت�شوير  اأجل  من  بعد،  عن  وا�شتخدامها  حمتوياتها  ون�شخ 

جتريها  التي  املت�شارعة  التعديالت  بعد  الثغرات،  ر�شد  على  تعمل  بال�رشكة  طواقم 

27
�رشكات الهواتف اخللوية.

كما ك�شفت م�شادر يف “اإ�رشائيل” عن عمل �شباط ا�شتخبارات اإ�رشائيليني يف جي�ش 

الحتياط يف �رشكات خا�شة بع�شها مرتبطة مبخابرات الإمارات العربية املتحدة، ومن 

cyber الإ�رشائيليني،  اأن يكون كل هذا التجنيد الإماراتي خلباء ال�شايب  غري امل�شتبعد 

ال�شتخباراتي مع  التعاون  “اإ�رشائيل”، بهدف تعزيز  العليا يف  يجري مبوافقة اجلهات 

مبعلومات  لتزويدها  لـ“اإ�رشائيل”  عيناً  اخلباء  هوؤلء  يبقى  ولكي  جهة،  من  الإمارات 

الإماراتية  ال�شتخبارات  �رشكة  على  معها،  عالقاتهم  قطع  اأعلنوا  لو  حتى  جت�ش�شية، 

نف�شها. 

 Andreas Krieg, “The UAE and Israel: More than a marriage of convenience,” site of Middle  
26

East Eye , 7/6/2020, https://www.middleeasteye.net/opinion

 https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9087661 انظر:   ،2020/8/23 هاآرت�س،  �شحيفة   
27

)باللغة العبية(

https://www.middleeasteye.net/opinion
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9087661
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للتطبيع والأمني  الع�شكري  الُبعد  اأثر  الثالث:   املبحث 

    ال�شهيوين العربي:

توِجُد عملية التطبيع اجلارية مع “اإ�رشائيل” جمموعًة من الإ�شكالت لالأمن العربي 

وللعالقات العربية - العربية وللق�شية الفل�شطينية يف وقت واحد على ال�شعيد الأمني، 

فعلى  والفكري.  والثقايف،  والقانوين،  وال�شيا�شي،  والديبلوما�شي،  والقت�شادي، 

ال�شعيد الأمني والع�شكري، توؤ�رش التحولت اجلارية ب�شكل وا�شح اإىل اأن دولً عربيًة 

ثم  ومن  الوطني  اأمنها  على  الأكب  اخلطر  “اإ�رشائيل”،  ولي�ش  اإيران،  يف  ترى  اأ�شبحت 

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شكل  ما  “اإ�رشائيل”،  مع  الع�شكري  للتحالف  م�شتعدًة  باتت 

الع�شكرية والأمنية وال�شرتاتيجية يف املنطقة، خ�شو�شاً اأن اإيران �شتجد يف هذه اخلطوة 

28
ا�شتفزازاً كبرياً لها، ما يفتح املجال لزيادة التوتر بني اإيران والدول العربية.

“اإ�رشائيل” تريد �شورة انت�شار على العرب باحلرب اأو بال�شلم. هي خا�شت حروباً 
كثريًة وحققت انت�شارات ع�شكريةً عديدًة، ولكن �شورة النت�شار ل تكتمل اإل باأن يرفع 

العرب الراية البي�شاء وي�شت�شلموا، والتفاق مع الدول العربية يف الوعي ويف الال وعي 

املعنى  هو  وهذا  الإ�رشائيلية،  والإمالءات  لل�رشوط  ا�شت�شالم  وثيقة  هو  الإ�رشائيلي 

احلقيقي ملا يردده نتنياهو يف كل منا�شبة باأن: “اإ�رشائيل ت�شنع ال�شالم من منطلق القوة” 

اأو “لأننا اأقوياء نحقق ال�شالم”، وهذه لغة خمففة للر�شالة احلقيقية: “اأيها العرب، نحن 

29
الأقوياء وقد هزمناكم وعليكم اأن ت�شت�شلموا”.

من  العديد  لها  �شيكون  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  اتفاقيات  اأن  الباحث،  يرى 

التداعيات والآثار ذات البعد الع�شكري والأمني، التي ت�رّش بالأمن القومي العربي �شواء 

على املدى الق�شري اأم البعيد، هذه الآثار ُيكن اإجمالها على النحو الآتي:

مركز  فل�صطينية،  �صوؤون  جملة  وم�شتقبلها،”  اإ�رشائيل  مع  العربي  التطبيع  ظاهرة  “خماطر  احلمد،  جواد   
28

الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 81.

القد�س العربي، 2020/9/23.  
29
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اأولً: اإ�صعال اخلالف بني دول املنبع وامل�صب حلو�س النيل:

تطبيع العالقات بني “اإ�رشائيل” وال�شودان قد يجعل “اإ�رشائيل” تفكر يف التاأثري على 

موقف ال�شودان احلايل املت�شامن مع م�رش اإزاء ق�شية �شدّ النه�شة، عن طريق ا�شتغالل 

غري  الو�شع  وا�شتغالل  النه�شة،  �شدّ  ملف  حول  ال�شودانية  النظر  وجهات  يف  التباين 

اأمن م�رش املائي والتاأثري يف توجهات  امل�شتقر �شيا�شياً واقت�شادياً يف ال�شودان؛ لتهديد 

�شّد  اأزمة  يف  ت�شتثمر  اأن  “اإ�رشائيل”  حتاول  ال�شد.  اإزاء  م�رش  مع  املت�شامن  ال�شودان 

حت�شل  لعلّها  واإثيوبيا،  وال�شودان  م�رش  بجوار  رابعاً  طرفاً  نف�شها  وتطرح  النه�شة، 

30
م�شتقبالً على ح�شة من مياه النيل.

مياه  من  ح�شة  على  احل�شول  يف  قديًة  اأحالماً  لـ“اإ�رشائيل”  اأن  يخفى  ل  اإذ 

كيلي اإلي�شع  الإ�رشائيلي  املهند�ش  عملياً  عنه  عبّ  ما  وهو  النقب،  �شحراء  لري   النيل 

ال�شوي�ش  قناة  اأ�شفل  من  املياه  ل�شحب  ترعة  بت�شميم   1974 �شنة   Elisha Kelly
كافة  يف  تواجدها  تكثيف  على  العبية  الدولة  وحتر�ش  “اإ�رشائيل”.  اإىل  وتو�شيلها 

وت�شتخدم  الديوقراطية.  والكونغو  وكينيا  واأريرتيا  اإثيوبيا  مثل  الإفريقية  املنبع  دول 

مبا  النيل،  حو�ش  يف  نفوذها  لزيادة  الناعمة  وقوتها  ديبلوما�شيتها  اأدوات  “اإ�رشائيل” 
31

يكّنها من حما�رشة الأمن القومي لكل من م�رش وال�شودان يف املنطقة.

كما اأن من اأبرز الأهداف الإ�رشائيلية العامة يف اإفريقيا؛ التاأثري يف الأمن املائي والغذائي 

العربية  الدول  على  لل�شغط  و�شيلًة  املاء  ت�شتخدم  فهي  امل�رشي،  وبالأخ�ش  العربي 

الإفريقية، وعلى راأ�شها م�رش، التي ُتعّد ق�شية املياه بالن�شبة لها ق�شية م�شري وحياة 

اإثيوبيا  وخ�شو�شاً  النيل،  منابع  دول  مع  الإ�رشائيلي  التن�شيق  فاإن  ثم  ومن  موت،  اأو 

على  �شواًء  تهديداً  يثل  قد  ال�شودان،  مع  وبالتطبيع  الديوقراطية  والكونغو  واأوغندا 

32
املدى الق�شري اأم الطويل للم�شالح امل�رشية ب�شكل ل يحتمل التاأويل.

الديقراطي  املركز  موقع  امل�رشي،  القومي  الأمن  على  الإ�رشائيلي   – ال�شوداين  التطبيع  اأثر  الب�شتاين،  جاد   
30

العربي، 2020/11/25، انظر: https://democraticac.de/?p=70796 )اطلع عليه يف 2021/2/25(

حمدي عبد الرحمن، اإ�رشائيل وقوتها الناعمة يف اأفريقيا، موقع مركز اجلزيرة للدرا�شات، 2010/2/21، انظر:   
31

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009 )اطلع عليه يف 2021/2/25(
هبة جمال الدين، اإ�رشائيل وال�شودان من برنارد لوي�ش للوليات ال�شودانية املتحدة.. ف�شل اآخر من �شفقة   

32

http://www.acrseg.org/41588 انظر:   ،2020/4/20 والدرا�شات،  للبحوث  العربي  املركز  موقع   القرن، 

)اطلع عليه يف 2021/2/26(

https://democraticac.de/?p=70796
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009
http://www.acrseg.org/41588
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اأمن  “اإ�رشائيل” للتاأثري على  والتهديد على املدى الطويل، قد جنده من خالل �شعي 

على  �شدود  باإن�شاء  م�شتقبالً  ال�شودان  باإقناع  املبا�رش  التاأثري  خالل  من  املائي؛  م�رش 

النيل مبا يوؤثر على اأمن م�رش املائي، خ�شو�شاً اأن “اإ�رشائيل” لها اأدوار تاريخية يف هذا 

اإىل زائري  “اإ�رشائيل” درا�شات فنيةً  املائية مثالً؛ قدمت  ال�شدود  بناء  ال�شاأن، ففي جمال 

ورواندا لبناء �شدود، وذلك يف اإطار برنامج �شامل لإحكام ال�شيطرة على مياه البحريات 

33
العظمى، وبالتايل التحكم يف جمرى النيل.

بعداً  اأ�شافت  التي  الرئي�شية  املحاور  اأهم  من  املائي  الأمن  ق�شية  اأن  الباحث،  يرى 

جديداً لل�رشاع العربي الإ�رشائيلي؛ فـ“اإ�رشائيل” تعمل على تهديد الأمن املائي العربي، 

مثل  املنابع  دول  يف  متتلكه  الذي  الكبري  النفوذ  من  ذلك  يف  م�شتفيدًة  م�رش،  خ�شو�شاً 

اإثيوبيا ورواندا وكينيا، والتطبيع مع ال�شودان قد يفتح املجال م�شتقبالً بتعزيز العالقات 

الإ�رشائيلية يف مياه  الأطماع  املائي امل�رشي، وُتعّد  الأمن  يوؤثر على  “اإ�رشائيل” مبا  مع 

نهر النيل لي�شت جديدًة، اإذاً، فالأهداف الإ�رشائيلية يف تهديد الأمن املائي العربي وا�شحًة 

و�رشيحًة.

ثانياً: خمططات تق�صيم الدول العربية والإ�صالمية وتفتيتها:

التطبيع هو املوؤامرة التي تهدف اإىل اإ�شعاف الأمة العربية وتق�شيمها اإىل دويالت، من 

خالل خمتلف الو�شائل الع�شكرية والقت�شادية والجتماعية وحتى الثقافية. اإن املخطط 

هو “تق�شيم املق�شم، وجتزئة املجزاأ” من الأقطار العربية. واإن احلروب يف اليمن، وليبيا، 

و�شورية، والعراق، لي�شت اإل غطاًء من اأجل تق�شيم هذه الدول بعد اإنهاكها، وا�شتهالك 

مواردها الب�رشية والطبيعية واملالية، وهدم بنيتها الفوقية والتحتية.

�شمان  واأن  حوله،  ما  ب�شعف  مرتبط  وقوته  وا�شتمراره  بقاءه  ال�شهيوين  فالعدو 

 
34

ا�شتمرار هذا الكيان بتحوله من كيان غريب ومعادي يف املنطقة اإىل كيان طبيعي ومقبول،

كتب اأول رئي�ش وزراء لـ“اإ�رشائيل” ديفيد بن جوريون، يف مذكراته: “اإ�رشائيل توؤمن اأن 

قوتها لي�شت يف امتالكها لل�شالح النووي، واإنا يف تفتيت ثالثة جيو�ش عربية كبى وهي 

جاد الب�شتاين، اأثر التطبيع ال�شوداين – الإ�رشائيلي على الأمن القومي امل�رشي، املركز الديقراطي العربي،   
33

.2020/11/25

يف  العربية،”  والهرولة  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  بني  العربي  “التطبيع  عمل:  ورقة  �شالح،  حممد  حم�شن   
34

انظر:   ،2021/ 3/ 2 يوتيوب،  موقع  اخلارج،  لفل�شطينيي  ال�شعبي  املوؤمتر  التطبيع”،  ملقاومة  الدويل  “املوؤمتر 
 https://www.youtube.com/watch?v

https://www.youtube.com/watch?v
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)العراق، و�شوريا، وم�رش( وحتويلها اإىل دويالت متناحرة على اأ�ش�ش دينية وطائفية”، 

يعتمد  ما  بقدر  ذكائها  على  يعتمد  ل  ذلك  يف  جناحها  باأن  توؤمن  اأبيب  “تل  اأن  اإىل  منوهاً 

اإثر  على جهل الطرف الآخر وغبائه وعمالته”. وا�شتمر تنفيذ املخطط واأ�شقطت م�رش 

اإىل الفخّ واحتل العراق  توقيع معاهدة كامب ديفيد، وجاء الدور على العراق وا�شتدرج 

ودمّر وحلّ جي�شه، ومن بعد ذلك جاء دور �شورية واأدخلت يف ال�رشاع املدّمر بني النظام 

35
امل�شتبد وال�شعب ال�شوري، فهل كل ذلك جمرد �شدفة؟!

وتاأتي خمططات اخلباء وال�شا�شة ومراكز الفكر الإ�رشائيلية والأمريكية لل�شودان 

يف اإطار خمططات مو�شومة ل�شتهداف كافة الدول العربية، فجميعها ُت�شتهدف عب اآلية 

التق�شيم والتفتيت؛ بدعاوى تقرير امل�شري وا�شتخدام ملف الأقليات والطوائف العرقية، 

ال�شهيوين  املفكر   Bernard Lewis لوي�ش  برنارد  خمطط  املخططات  تلك  اأبرز  ومن 

ُن�رش كامالً،  الذي  الأب،   George W. Bush الأمريكي جورج بو�ش  الرئي�ش  م�شت�شار 

 ،Oded Yinon بينون  عوديد  وخمطط  العربية،  الدول  كافة  تق�شيم  ا�شتهدف  حيث 

36
الباحث الإ�رشائيلي، �شنة 1982.

لإيجاد  العربية،  بالدول  ال�شتفراد  خالل  من  ت�شعى،  “اإ�رشائيل”  اأن  الباحث،  يرى 

بوؤر للتوتر والنزاع؛ من اأجل تفجري بع�ش الدول من الداخل مثل ال�شودان وموريتانيا 

وال�شعودية، كما اأنها عملت من جهة اأخرى على اإيجاد بذور العداء بني ال�شعوب العربية؛ 

�ش�ش ودعاوى دينية وعرقية وثقافية.
ُ
وذلك وفق اأ

ثالثاً: تاأثري التواجد الع�صكري والأمني الإ�رشائيلي يف ال�رشق الأو�صط:

املكا�شب  متجاوزًة  التطبيع،  عملية  من  الإ�رشائيلية  الأهداف  تت�شح  يوم  بعد  يوماً 

القت�شادية على اأهميتها، و�شولً لالأطماع الع�شكرية والأمنية، مع �شدور ت�رشيحات 

الأحمر،  والبحر  املندب  وباب  اخلليج  يف  ع�شكرية  قواعد  اإقامة  عن  تتحدث  اإ�رشائيلية 

يحقق  مما  املناطق،  هذه  يف  املنت�رشة  الإماراتية  القواعد  من  ال�شتفادة  الأقل  على  اأو 

اإبقاء  عدم  اأم  الإيراين،  النفوذ  متابعة  يف  �شواء  املدى،  بعيدة  اأهداف  لالإ�رشائيليني جملة 

اأمية للبحوث والدرا�شات ال�شرتاتيجية،  الإبراهيمية، موقع مركز  املتحدة  الوليات  الدهان، م�رشوع  ناجي   
35

2020/9/12، انظر: http://www.umayya.org/articles/umayya_articles/21803 )اطلع عليه يف 2021/3/1(

هبة جمال الدين، اإ�رشائيل وال�شودان من برنارد لوي�ش للوليات ال�شودانية املتحدة.. ف�شل اآخر من �شفقة   
36

القرن، املركز العربي للبحوث والدرا�شات، 2020/4/20.

http://www.umayya.org/articles/umayya_articles/21803
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البحر الأحمر بحرية عربية اإ�شالمية، كما ت�شتهدف “اإ�رشائيل” من ذلك ت�شييق اخلناق 

اإيران عب البحر الأحمر  على املقاومة الفل�شطينية لتمنع عنها ال�شالح الذي ي�شلها من 

اأهم بنود التفاق الإماراتي الإ�رشائيلي  اأن  اإىل �شيناء، ثم قطاع غزة، مما يوؤكد  و�شولً 

لزيادة  ا�شتغالله  على  “اإ�رشائيل”  وعمل  والع�شكرية،  الأمنية  بالعالقات  املتعلقة  تلك 

37
نفوذها مبنطقة اخلليج.

تعزيز  اإىل  الأو�شط  ال�رشق  يف  الع�شكري  التواجد  هذا  خالل  من  “اإ�رشائيل”  ت�شعى 

نفوذها يف تلك املنطقة، التي لها اأهمية ا�شرتاتيجية وحيوية وذلك قد يهدد الأمن القومي 

اإىل النفوذ  العربي، ويف ظّل ال�شرتاتيجية الع�شكرية الإ�رشائيلية الوا�شحة التي ت�شعى 

والتطويق ال�شرتاتيجي لالأمن العربي وتهديده، ف�شتحاول “اإ�رشائيل” اإقناع ال�شودان 

قواعد  �شكل  يف  ال�شودان  من  ع�شكرية  ت�شهيالت  على  واحل�شول  الكامل،  بالتطبيع 

ع�شكرية اأو تواجد ع�شكري واأمني؛ من خالل تقدمي ال�شت�شارات الع�شكرية من جانب 

الع�شكريني املتقاعدين يف اجلي�ش الإ�رشائيلي، وتقدمي اخلبات الع�شكرية اأو ال�شت�شارات 

ال�شتخباراتية، وكلها ت�شهيالت قد جتعل لها موطئ قدم يف ال�شودان، وهذا قد يوؤثر على 

الأمن القومي امل�رشي؛ نظراً للموقع اجلغرايف امل�شرتك مع ال�شودان.

كما جاء التفاق الإماراتي الإ�رشائيلي، �شامالً العديد من البنود ذات الأبعاد الأمنية 

والع�شكرية، التي تن�ش على التعاون الثنائي. زادت ن�شو�ش التفاق هذه من فر�شيات 

العربي، اخلليج  يف  �شواء  الإماراتية،  الع�شكرية  القواعد  من  الإ�رشائيلية   ال�شتفادة 

يف  ع�شكريًة  قاعدًة  “اإ�رشائيل”  تن�شئ  لأن  و�شولً  الأحمر،  البحر  اأم  املندب،  باب  اأم 

اأقدامها يف �شقطرى وم�شيق  لزيادة موطئ  امل�شار  اأن مت�شي بهذا  الإمارات، واإمكانية 

38
باب املندب وجيبوتي.

ويف  الأمن،  مفاهيم  يف  جذرية  تغيريات  اإىل  احلالية  التطبيع  موجة  توؤدي  اأن  يتوقع 

ال�شرتاتيجيات والتوازنات والتحالفات الع�شكرية يف املنطقة، فهذه املوجة تعني، اأولً، اأن 

دوًل عربيةً اأ�شبحت ترى يف اإيران، ولي�ش يف “اإ�رشائيل”، م�شدر تهديد لأمنها الوطني، 

هذا  مواجهة  اأجل  من  “اإ�رشائيل”  مع  الع�شكري  التحالف  حّد  اإىل  م�شتعدًة  باتت  واأنها 

للدرا�شات،  امل�رشي  املعهد  الإمارات،  اتفاق  من  الإ�رشائيلية  والع�شكرية  الأمنية  الأهداف  عامر،  اأبو  عدنان   
37

2020/10/27. )اطلع عليه يف 2021/2/25(

�شحيفة فل�صطني، غزة، 2020/9/27.  
38



471

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين

اخلطر، الأمر الذي من �شاأنه، اأن يقلب معادلة الأمن القومي العربي راأ�شاً على عقب، فهذا 

“اإ�رشائيل”  التحالف يعني اأن بع�ش الدول العربية املجاورة لإيران باتت م�شتعدًة ملنح 

مبا�رشًة،  اإيران  يف  يجري  ما  مراقبة  من  متكنها  ولوجي�شتية،  اأمنية  وت�شهيالت  قواعد 

بعد اأن كان يف و�شع الأخرية اأن تطّل بنف�شها مبا�رشًة على ما يجري داخل “اإ�رشائيل”، 

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شكل  ما  وهو  لها،  املجاورة  العربية  الدول  بع�ش  خالل  من 

39
الع�شكرية والأمنية وال�شرتاتيجية التي �شادت يف املنطقة عقوداً.

من  قريبة  دول  مع  بالتحالف  كبرياً  ع�شكرياً  مك�شباً  حتقق  اأنها  “اإ�رشائيل”  تعتقد 

اإيران، وتقع على �شواطئ اخلليج. واإذ ت�شتفيد “اإ�رشائيل” من القدرة على متكني �شالحها 

بها  الإماراتية، فقد ي�شل  اإىل احلا�شنة  بال�شتناد  التواجد يف مياه اخلليج،  البحري من 

اإيران  اإدخال غوا�شات ا�شرتاتيجية قادرة على حمل الأ�شلحة النووية لتهديد  اإىل  الأمر 

40
بها كورقة �شغط جنونية.

يعتقد الباحث، اأن فر�شية اإقامة قواعد ع�شكرية اإ�رشائيلية يف ال�رشق الأو�شط ولدى 

لي�شت  اخلليجية،  الع�شكرية  القواعد  من  “اإ�رشائيل”  ا�شتفادة  اأو  العربية،  الدول  بع�ش 

اأمالً لدول اخلليج، للدفاع  �شهلةً، بل خطرية جداً، لأنه بقدر ما قد تعطي هذه التفاقية 

الوقت ذاته تعر�شها للخطر، لأن  فاإنها يف  اإيران،  اأي عدوان من  اأمام تهديد  عن نف�شها 

حتقق هذه الفر�شية؛ يعني اأن “اإ�رشائيل” يكنها �رشب اأهداف اإيرانية يف مياه اخلليج، 

اأو يف قلب اإيران ذاتها، وهو ما �شوف يقابله با�شتهداف اإيراين لهذه القواعد الإ�رشائيلية 

يف اخلليج.

رابعاً: املو�صاد والتطبيع:

املو�شاد ب�شكل كبري وحموري يف حماولته  الإ�رشائيلي  ين�شط جهاز ال�شتخبارات 

بينها  يوجد  ل  املنطقة  يف  دول  مع  الإ�رشائيلي  الحتالل  لدولة  ر�شمية  عالقات  لبناء 

م�رشوعها  وت�شتكمل  م�شاحلها  من  تزيد  ر�شمية،  ديبلوما�شية  عالقات  اأبيب  تل  وبني 

ال�شتيطاين يف الأرا�شي العربية.

يف  عليه  )اطلع   .2020/10/3 اجلديد،  العربي  اإ�رشائيل،  مع  العربي  للتطبيع  الثالثة  املوجة  عن  نافعة،  ح�شن   
39

)2021/2/26

2020/9/23. )اطلع عليه يف  القد�س العربي،  جمال زحالقة، ماذا تك�شب اإ�رشائيل من التفاق مع الإمارات؟،   
40

)2021/2/26



472

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

ون�شب  املخابراتي،  التعاون  خالل  من  اأمني؛  مك�شب  اإىل  “اإ�رشائيل”  ت�شعى  لذلك 

الإمارات وغريها مناطق  العربية، واتخاذ  اإ�رشائيلية يف اخلليج والدول  اأجهزة جت�ش�ش 

الدول  اأمن  �شيعر�ش  بالتاأكيد  وهذا  اأخرى.  ومناطق  اإيران  يف  تخريب  بعمليات  للقيام 

العربية و�شكانها خلطر الرد الإيراين. 

وحول دور املو�شاد وتاأثريه على عملية التطبيع، ذكر تقرير ن�رشته �شحيفة هاآرت�ش 

Yossi Cohen، برفقة رئي�ش جمل�ش الأمن القومي مئري  الإ�رشائيلية اأن يو�شي كوهني 

اإطار م�شاعي  اإىل عدة دول خليجية يف  بن �شبات، وم�شوؤولني اآخرين، ينظمون رحالت 

41
نتنياهو للتطبيع عالنيًة معها.

مع  العالقات  باإدارة  تخت�ش  املو�شاد  يف  جديدةً  وحدةً  اأن�شاأ  كوهني  اأن  الالفت  ومن 

العبية  الدولة  اإدارة عالقات  العربية، يف خطوة تهّم�ش دور وزارة اخلارجية يف  الدول 

املخابرات  جهاز  بني  التوتر  من  حالة  وجود  عن  ك�شف  للمو�شاد  الدور  هذا  اخلارجية. 

الإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�ش  بديوان  القومي  الأمن  جمل�ش  وبني  املو�شاد  الإ�رشائيلي 

“اإن اأع�شاًء يف جمل�ش الأمن  بنيامني نتنياهو، حيث يقول م�شوؤولون يف جهاز املو�شاد، 

القومي بديوان نتنياهو يقومون بتجاوزهم ويديرون قنوات ات�شال مع الدول العربية 

 i24NEWS نيوز   24 اآي  موقع  نقله  ما  بح�شب  معهم”،  التن�شيق  دون  والإ�شالمية 

42
الإ�رشائيلي.

فيما قال ديفيد ميدان David Meidan، م�شوؤول جتنيد العمالء للمو�شاد حول العامل 

للجغرافيا، ا�شتند  تف�شيالً  الأكرث  واأيها  العربية،  الدول  مع  التوا�شل  يف  “معياري   اإن 

باإجراء  بدءاً  اآخر،  اإىل  عربي  بلد  من  حرفياً  انتقلنا  لإيران،  املتاخمة  الدول  �شيّما  ل 

الت�شالت ال�شخ�شية، ثم ترتيب ال�شفر، وهذه املرحلة بداأت عملياً يف عام 2005، الذي 

43
�شهد حدثاً مهماً للغاية، حيث زرت للمرة الأوىل الإمارات العربية املتحدة”.

وال�شتخباري  الأمني  والتن�شيق  للتعاون  خ�شبة  اأر�شية  ُوجدت  اأينما  وعليه، 

“اإ�رشائيل” ح�شورها؛ عب مكاتب �رشية حتت غطاء جتاري واقت�شادي؛ حيث  ثبّتت 

Haaretz newspaper, 13/2/2020.  
41

“عراب التطبيع”.. من هو يو�شي كوهني رئي�ش املو�شاد الإ�رشائيلي؟، اخلليج اأونالين، 2020/8/20.  
42

م�شوؤول مو�شاد �شابق يك�شف تفا�شيل عالقاته ال�رشية بالإمارات، عربي 21، 2020/8/24، انظر:  
43

 https://arabi21.com/story/1295293  
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�شفر  جوازات  ي�شت�شدر  ديبلوما�شياً  مقراً  ت�شبه  خا�شة  وحدة  املو�شاد  جلهاز  يتبع 

واملبعوثني  الرعايا  لتنقل  الوحدة  هذه  بخبات  ا�شتعانت  “اإ�رشائيل”  مزورة،  ووثائق 

الأطماع  حمّط  العربية  الدول  يف  بحرية  للتنقل  واأي�شاً  العامل،  حول  الإ�رشائيليني 

والتن�شيق، هذا بالإ�شافة اإىل جوازات �شفر اأجنبية حقيقية يلكها عنا�رشها. بعد اغتيال 

القيادي يف حما�ش حممود املبحوح، �شنة 2010، والك�شف عن �شلوع “اإ�رشائيل” بذلك، 

ذاب الثلج وبات وا�شحاً عمق التعاون والتن�شيق واحل�شور الإ�رشائيلي �شبه الر�شمي 

44
يف الإمارات.

طليقًة  املو�شاد  جهاز  اأيدي  يجعل  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  اأن  الباحث،  يرى 

يحيط  تهديد  كل  ملواجهة  وال�شتخباري،  الأمني  التعاون  ذلك  يف  مبا  ر�شمية،  ب�شورة 

قواعد  اإقامة  اأو  العربية،  القواعد  يف  الإ�رشائيلي  الع�شكري  الوجود  عب  بـ“اإ�رشائيل”، 

اإ�رشائيلية جديدة باملنطقة، واجلا�شو�شية الإ�رشائيلية ل توفر �شديقاً ول حليفاً، حتى 

الإقليمي، وجمموع  “اإ�رشائيل” وا�شتمرار تفوقها  الأول يف بقاء  الف�شل  لو كان لهوؤلء 

ما  منذ  يح�شى،  ل  يكاد  اجلا�شو�شية  هذه  يف  اأ�شهمت  التي  وال�شبكات  الأ�شخا�ش  عدد 

قبل تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين وحتى اأيامنا هذه، لذلك علينا اأن نعي اأن عمليات التطبيع 

التي جتري حالياً، �شت�شهم يف اأعمال التج�ش�ش، والتخريب، والت�شجيع على النق�شامات 

والفنت داخل العاملنَي العربي والإ�شالمي.

خام�صاً: �صّم “اإ�رشائيل” للقيادة الو�صطى:

امل�شلحة  للقوات  املركزية  القيادة  ملنطقة  “اإ�رشائيل”  ب�شمّ  الأمريكي  القرار  يُعدّ 

الأمريكية �شينتكوم US CENTCOM، امل�شوؤولة عن ال�رشق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى، 

حمايًة  العربية،  الدول  من  عدد  مع  اأبيب  تل  اأبرمتها  التي  التطبيع  اتفاقيات  بعد  وذلك 

مواجهة  �شاحة  اإىل  العربية  البلدان  بتحويل  وخطورته  تهديد،  اأي  �شّد  لـ“اإ�رشائيل”، 

حلماية “اإ�رشائيل”، اإذ �شت�شارك ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش يف اأي عدوان على ال�شعب 

الفل�شطيني، وُتعرِّ�ش بذلك �شعوبها واأمنهم وحا�رشهم وم�شتقبلهم للخطر خدمًة للعدو 

جلماعات  وا�شتجابًة  الإ�رشائيلية  للم�شالح  خدمًة  ياأتي  القرار  هذا  اأن  كما  الإ�رشائيلي، 

موالية لتل اأبيب، كانت تطالب بذلك منذ وقت طويل للدفع نحو تعاون اإ�رشائيلي عربي 

اأونالين،  اخلليج  “اإ�رشائيل”؟،  مع  للتطبيع  والبحرين  الإمارات  “دبلوما�شياً”  جا�شو�شاً   20 قاد  كيف   
44

.2020/12/13
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�شدّ اإيران، وهو ياأتي يف �شياق التطبيع الذي ينتقل اليوم للتطبيع الع�شكري والأمني مع 

الحتالل. 

ولعل اأبرز الآثار املرتتبة على وجود “اإ�رشائيل” �شمن منطقة م�شوؤولية هذه القيادة 

45
يكن اأن يتم اخت�شارها يف النقاط الآتية:

خالل  من  للكيان:  اجلوية  الن�صاطات  اأمام  امل�صوؤولية”  “منطقة  اأجواء  فتح   .1

تقوم  بحيث  املركزية،  للقيادة  اجلوية  ال�شيطرة  و�شائط  مع  الكيان  جو  �شالح  تن�شيق 

بقعة  اأي  يف  املعلومات  وجمع  والتدريب  ال�شتطالع  بطلعات  اجلوية  الكيان  و�شائط 

جغرافية من هذه املنطقة، ب�شكل مبا�رش اأو عن طريق الت�شهيالت التي يكن اأن متنحها 

قيادة املنطقة له، بحيث تظهرها على اأنها جزء من القدرات القتالية ملنطقة القيادة املركزية، 

فال تثري ال�شكوك والعرتا�شات من دول املنطقة.

2. تبادل املعلومات والتقديرات ال�صتخبارية مع دول املنطقة ب�صكل مبا�رش اأو 

غري مبا�رش: ي�شتوجب دخول الكيان �شمن “منطقة امل�شوؤولية”.

املوقف  وتقديرات  الأمنية  والتقارير  املعلومات  تبادل  بعمليات  القيام   .3

يف  امليدانية  املوقف  لتطورات  مواكباً  الكيان  يكون  بحيث  واملعلوماتية:  العملياتية 

منطقة امل�شوؤولية، هذه املعلومات �شت�شل للكيان ب�شكل مبا�رش من جهات امل�شوؤولية يف 

القيادة املركزية، كما اأنها �شت�شل اإليه ب�شكل غري مبا�رش من دول ل ترتبط معه بعالقات، 

عب قناة املعلومات التابعة للقيادة املركزية.

4. امل�صاركة يف املناورات وامل�صاريع التدريبية ملختلف الأ�صلحة وال�صنوف: كما 

اأن الكيان �شوف يتاح له امل�شاركة يف املناورات الع�شكرية وامل�شاريع التعبوية التي تقوم 

بها القيادة املركزية مع خمتلف الدول التي تقع �شمن م�شوؤولية هذه القيادة، حتى الدول 

التي ل تربطها بالكيان عالقات ديبلوما�شية؛ فاإن جنودها �شيكونون �شمن الت�شكيالت 

التعبوية  امل�شاريع  يف  امل�شاركة  الكيان  ت�شكيالت  مع  للتن�شيق  �شت�شطر  التي  املناورة 

حكماً، ولو ب�شكل غري مبا�رش.

للدرا�شات  الأمريكية، موقع ح�شارات  املركزية  القيادة  اإىل  )اإ�رشائيل(  التعبوية ل�شم  الدللت  اأمني،  اهلل   عبد 
45

ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، 2021/1/30، انظر: https://www.hadarat.net )اطلع عليه يف 2021/2/26( 

https://www.hadarat.net
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5. ا�صتفادة الكيان من عمليات الإ�صناد ب�صقيها، الناري والإداري: كما �شي�شتفيد 

الكيان من عمليات الإ�شناد الناري له يف اأي عملية قد يقدم عليها يف املنطقة، ويكن اأي�شاً 

اأن يقدم له الإ�شناد الإداري املطلوب يف اأثناء القيام باملهام التعبوية اأو التدريبية، كعمليات 

“منطقة  املنت�رشة يف  الذخائر واملوؤن جلنوده وت�شكيالته  تاأمني  اأو  بالوقود جواً  التزود 

امل�شوؤولية”.

6. دمج الو�صائط النارية يف منظومات قتالية: كما �شتتيح عملية ال�شم هذه للكيان 

اإمكانية دمج الو�شائط النارية اخلا�شة به واملنت�رشة يف جغرافية فل�شطني املحتلة �شمن 

منظومات قتال تخو�ش عمليات م�شرتكة، مما يك�شب اأطقم عمل هذه املنظومات خبات 

قتاليًة مهمًة، كما يك�شب و�شائط النار تلك م�شداقيًة لكفاءتها مطلوبًة من حيث املبداأ من 

اأجل رفع م�شتوى ثقة املقاتلني مبا حتت اإمرتهم و�شيطرتهم من و�شائط قتالية خمتلفة.

“منطقة  يف  الع�صكرية  القوات  خمتلف  مع  امل�صرتكة  بالعمليات  القيام   .7

مع  التدريبية  وامل�شاريع  باملناورات  الع�شكرية  الكيان  ت�شكيالت  قيام  اإن  امل�صوؤولية”: 

القوات، بعد  القيام م�شتقبالً بعمليات م�شرتكة مع تلك  القيادة املركزية، ي�شاعدها على 

اأن تكت�شب عنا�رش ومرتبات الكيان اخلبة الالزمة يف القتال �شمن العمليات امل�شرتكة.

8. العمل �صمن منظومة قيادة و�صيطرة واحدة تخدم العمليات امل�صرتكة: كما اأن 

هذا ال�شم ي�شاعد الكيان على التمر�ش والتاأقلم للعمل �شمن منظومات قيادة و�شيطرة 

منطقة  �شمن  وقوعها  املمكن  امل�شرتكة  العمليات  يف  واحد  هدف  اأ�شل  تخدم  واحدة، 

م�شوؤولية القيادة املركزية الأمريكية.

يعتقد الباحث، اأن �شمّ “اإ�رشائيل” ملنطقة القيادة املركزية للقوات امل�شلحة الأمريكية 

واملطبعني  “اإ�رشائيل”  بني  الع�شكري  التعاون  وماأ�ش�شة  اإعالناً  فقط  لي�ش  �شينتكوم، 

النظم  وجيو�ش  ال�شهيونية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بني  تكامل  اإحداث  اأي�شاً  بل  العرب، 

العربية، مما �شيمّكن “اإ�رشائيل” من توظيف املقدرات الع�شكرية التي ت�شتخدمها القيادة 

الو�شطى، �شمن الأجندة الإ�رشائيلية ال�رشفة.
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يف ومقاومته  التطبيع  مواجهة  طرق  الرابع:   املبحث 

             ُبعده الع�شكري والأمني:

اإن مواجهة التطبيع مع الكيان ال�شهيوين بحد ذاته و�شيلة من و�شائل مقاومة العدو 

ال�شهيوين، وكذلك الوقوف يف وجه خمططاته ال�شتيطانية والتهويدية لفل�شطني والوطن 

العربي باأكمله، وا�شتمرار مالحقة امل�شوؤولني ال�شهيونيني ورف�ش ا�شتقبالهم والتعاون 

معهم يف كل دول العامل.

وتتعدد الأدوات املتوافرة ملواجهة التطبيع، فما ي�شلح يف مو�شع قد ل ي�شلح يف اآخر، 

وما قد يكون ممكناً بالن�شبة اإىل اأحدنا قد ل يكون ممكناً بالن�شبة اإىل اآخر. لكّن الثابت هو 

اأن اأي موؤمن بالق�شية الفل�شطينية لن ُيعدم و�شيلًة لن�رشتها، ولعل اأحد الطرق اإىل ذلك 

رف�ش التطبيع ومقاومته.

يكن القول، اإن كل خطوة يكن اأن ت�شهم يف عزل “اإ�رشائيل” على اأ�شا�ش جرائمها 

املتمادية، هي جهد مطلوب، �شواء على امل�شتوى الفردي اأم اجلماعي، ولي�ش من خطوة 

من  غريها  اإىل  تن�شم  خطوة  هي  بل  ومتوا�شعة  �شغرية  اأنها  على  اإليها  النظر  يكن 

طرق  من  واحدًة  ولتكون  معه،  وللعالقات  لالحتالل  راف�شًة  حالًة  لت�شكل  اخلطوات 

مقاومة الحتالل، اإىل اأن ُت�شرتجع الأر�ش واحلق واملقد�شات.

بال�رشاع  اخلا�ش  والأمني  الع�شكري  لل�شاأن  متابعته  منطلق  من  للباحث  ويكن 

العربي الإ�رشائيلي اأن ي�شع جمموعة اأفكار ملواجهة التطبيع ومقاومته يف بعده الع�شكري 

والأمني، وذلك على النحو التايل:

اأولً: مواجهة التطبيع على امل�صتوى الفردي:

مقاطعة  التزام  �شمنها  من  عديدة،  و�شائل  عب  تكون  اأن  يكن  التطبيع  مقاومة 

ب�شائع ال�رشكات الإ�رشائيلية، وتلك الداعمة لالحتالل الإ�رشائيلي. كذلك، المتناع عن 

عنوان  حتت  فعاليات  من  له  يرّوج  ما  حتى  اأو  الفنية  اأو  الثقافية  الفعاليات  يف  امل�شاركة 

وقد  الحتالل.  دولة  من  واليهود  وامل�شيحيني  امل�شلمني  بني  للجمع  الديني  الت�شامح 

�شهدت ال�شنوات املا�شية ناذج م�رشفة حلالت عديدة رف�ش فيها لعبون عرب اللعب 

�شّد لعبني اإ�رشائيليني، من باب رف�شهم التطبيع مع الحتالل. ويف هذه احلالت، فاإن 
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اللتزام الفردي ل يقل اأهميًة عن اللتزام اجلماعي، لأن هذا الأخري يتعزز برف�ش الأفراد 

التماهي مع الإ�رشائيلي الذي يحاول اأن يقّدم نف�شه يف قالب اإن�شاين، لري�شم م�شهداً عن 

دولة الحتالل يف�شلها به عن ما�شيها وحا�رشها الدموي �شّد العرب والفل�شطينيني.

ثانياً: مواجهة التطبيع على امل�صتوى اجلماعي:

هذا  يف  كبري  دور  لها  اأطيافها  اختالف  على  الفاعلة  والقوى  الأحزاب  اأن  يف  �شّك  ل 

املجال، ل �شيّما العمل على ن�رش الوعي على امل�شتوى ال�شعبي للتعريف بخطورة التطبيع 

على الق�شية الفل�شطينية واحلق الإ�شالمي والعربي، واإ�شهاماً يف تعزيز الرف�ش ال�شعبي 

لدى  النف�شي  احلاجز  بك�رش  يبداأ  التطبيع  اأن  على  والرتكيز  وخيانة،  كجرية  للتطبيع 

وانحياز  عنه  دفاع  ورمبا  وقبول،  �شمت  اإىل  الرف�ش  هذا  ليحّول  لالحتالل،  الراف�شني 

اإليه.

اإن تطور هذا املوقف بهذا ال�شكل، ي�شتدعي من قوى املقاومة ال�شعبية منها اأن حت�شم 

خمتلف  ويف  امل�شرتكة  امل�شالح  على  قائمة  عمل  حتالفات  بعقد  قرارها  وتاأخذ  اأمرها 

املوا�شيع وكافة امل�شتويات، تبداأ يف ال�شق ال�شيا�شي ول تنتهي بال�شق الع�شكري، لأنه 

من الوا�شح اأن الدول املطبّعة مع الكيان لديها الرغبة ومهتمة بتوثيق عالقاتها الع�شكرية 

اإيران، خماطر  املنطقة مع  ت�شهدها  التي  التوتر  “اإ�رشائيل”، خ�شو�شاً يف ظلّ حالة  مع 

ذلك اأن الحتالل الإ�رشائيلي �شي�شتثمر هذا القرار بتوفري القواعد الع�شكرية يف املنطقة 

العربية، وفتح مياهها واأجوائها واأر�شها، اأمام القوات الأمريكية والإ�رشائيلية، يف حال 

اأو  �رشبات  ت�شديد  والإ�رشائيلي  الأمريكي  الثنائي  قرر  اأو  للخطر،  اأبيب  تل  تعر�شت 

عمليات ع�شكرية �شدّ اإيران اأو املقاومة.

على  النت�شار  اأجل  من  كثرياً  ووقتاً  كبرياً  جهداً  منّا  حتتاج  التطبيع  مقاومة  اإن 

الع�شكري  التطبيع  مواجهة  يف  وموؤثر  قوي  �شالح  “اإ�رشائيل”  مقاطعة  و�شالح  العدو، 

والقت�شادي والثقايف والفكري، وقد بذلت حركة املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات وفر�ش 

العقوبات )بي دي اأ�ش( جهوداً ون�شاطات كثريًة يف بالد العامل كافًة، وا�شتطاعت التاأثري 

من  بالكيان  الإ�رشار  وا�شتطاعت  اأوروبا،  يف  عقدتها  التي  القوية  املوؤمترات  خالل  من 

خالل تفعيل املقاطعة القت�شادية واملقاطعة الفكرية والثقافية يف اأوروبا، حيث مّت وقف 

الإ�رشائيلية؛  اجلامعات  مع  الأكاديي  التبادل  ووقف  امل�شتوطنات  منتجات  ا�شترياد 

الريا�شيني  مع  اللعب  يرف�شون  والعرب  الأجانب  الريا�شيني  من  الكثري  �شاهدنا  ولقد 
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ال�شهاينة، كما �شاهدنا تاأثري �شالح املقاطعة يف الكثري من املحافل الفكرية والثقافية، التي 

الوفود ال�شهيونية الطرد والغ�شب  الكيان ال�شهيوين عندما واجهت  �شكلت �شدمًة يف 

وو�شفهم بقتلة الأطفال؛ هذه اجلهود وغريها هي مقاومة �شعبية وفكرية تاأتي �شمن 

جهود املقاومة من اأجل حترير اأر�ش فل�شطني.

ثالثاً: ما ال�صبيل ملواجهة التطبيع الأمني والع�صكري:

اأبرز ما يجمع عليه اأحرار العامل مبختلف اأطيافهم ال�شيا�شية، هو العودة اإىل املقاومة 

من  وا�شعة  اأجزاء  على  ي�شيطر  الحتالل  بات  لقد  املختلفة.  اأ�شكالها  يف  الحتالل،  �شّد 

على  العمل  يحتم  مما  الأرا�شي،  وم�شادرة  ال�شتيطان  �شيا�شات  خالل  من  اأر�شنا 

ا�شتنها�ش �شعبنا واإعادة �شياغة و�شائل ال�رشاع ولفظ اأو�شلو وخملّفاته، وا�شتنها�ش 

الوطني  امل�رشوع  اإنقاذ  بات  التو�شعي.  ال�شهيوين  امل�رشوع  �شّد  ال�شعبية  القواعد 

الفل�شطيني �رشورًة يف ظّل التعقيدات واملوؤامرات التي حتيط بنا، ل �شيّما التطبيع العربي 

الر�شمي املت�شارع مع دولة الحتالل، يف ظّل ا�شتمرار ال�شمت الدويل على اجلرائم التي 

وجماعات  دول  من  للتطبيع  الراف�شة  الأ�شوات  اإبراز  يجب  لذا،  “اإ�رشائيل”.  تنتهجها 

بدولة  العرتاف  ورف�ش  الحتالل  مع  التعامل  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  و�شجب  واأفراد، 

الحتالل على اأي جزء من اأر�ش فل�شطني من خالل اخلطوات التالية:

1. ت�شكيل جبهة عربية اإ�شالمية ملقاومة التطبيع وتوحيد القوى اجلهادية يف املنطقة 

اأن  يكن  كاأولوية،  ال�شهيوين  الكيان  مع  لل�رشاع  العتبار  واإعادة  ال�شاحات،  كل  يف 

الدول  اإحدى  ت�شم هذه اجلبهة قوى ودولً عربيًة واإ�شالميًة راف�شًة للتطبيع، تقودها 

الإ�شالمية معلنًة اخلطوة، عب موؤمتر ي�شم الأع�شاء املفرت�شني، وموّجهة دعوة عاجلًة 

التطبيع، ووقف خطره  التي تعمل للحد من  لالأنظمة وال�شعوب لاللتحاق بهذه اجلبهة 

على الأمن القومي العربي والإ�شالمي، وك�شف خمططات الحتالل العدوانية على الأمة 

العربية والإ�شالمية.

2. تاأ�شي�ش وحدات داخل املوؤ�ش�شات البحثية، خمت�شة بدرا�شة خماطر التطبيع مع 

دول العامل العربي وم�شتوياته، وتو�شح الأهداف التي ت�شعى “اإ�رشائيل” اإىل حتقيقها 

يف العامل العربي؛ من خالل الرتويج الوا�شع حلجم عالقاتها مع العامل العربي، واإبراز 

املخاطر التي ترتتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، 

بهدف تقدمي احللول والبدائل و�رشح املخاطر.
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3. ت�شكيل املجل�ش الإعالمي العاملي ملواجهة التطبيع؛ والذي يتبع قيادة هذه اجلبهة 

املن�شات الإعالمية، حتدد م�شار  اإذاعات وقنوات و�شحفاً ومواقع وغريها من  وي�شّم 

العمل للقيام ببامج تو�شح خماطر التطبيع الع�شكري والأمني، وما ت�شعى “اإ�رشائيل” 

من  منتدى  وت�شكيل  التطبيع،  مو�شوع  يف  واملبالغة  الرتويج  خالل  من  حتقيقه  اإىل 

مهمته  العربي،  العامل  يف  الكثري  هناك  حيث  للتطبيع،  املناوئني  ال�شابقني  ال�شيا�شيني 

“اإ�رشائيل”  تو�شيح الآثار ال�شلبية التي ترتتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بني 

وبلدانهم. وت�شعى لك�شف خمططات التطبيع واأدواته واأ�شاليبه، وف�شح اأغرا�شه الأمنية 

وال�شتخبارية والع�شكرية يف العامل العربي والإ�شالمي، و�شولً اإىل كل مكان توجد فيه 

اجلاليات العربية والإ�شالمية.

4. تطوير اأداء حمور املقاومة وزيادة زخم الفعل والتاأثري على الأر�ش، بحيث ي�شعى 

مبعنى  الأمريكي،  ال�شهيوين  “ال�رشطان”  تو�شع  ملنع  وال�شيطرة  للتمدد  املحور  هذا 

العدو، والتي  لطائرات  التي تطبّع، وتفتح مطاراتها  فالدول  باهظًة،  التطبيع  كلفة  جعل 

اأنها  تعلم؛  اأن  يجب  والإ�شالمية،  العربية  الأرا�شي  على  لهجمات  منطلقاً  لحقاً  تكون 

اأ�شبحت يف دائرة ال�شتهداف عند اأي حماولة لل�شماح بالعدوان اأن ينطلق من اأرا�شيها، 

لتح�شني  الدفاعي  ب�شّقه  امل�شاد  ال�شتخباري  بالبعد  العمل  يجب  كما  جانب،  من  هذا 

الحتالل  اأذرع  ب�رشب  الهجومي  وال�شق  والإ�شقاط،  الخرتاق  من  وامل�شلمني  العرب 

ال�شتخبارية.

فعل  اأي  لأن  جديدة،  اإمداد  وخطوط  قنوات  وفتح  املايل  الدعم  �شبل  كل  توفري   .5

مناه�ش �شيمار�ش دوراً �شيا�شاً واإعالمياً وع�شكرياً يحتاج اإىل دعم كبري ومتدفق، ت�شهم 

فيه القوى واملوؤ�ش�شات والدول القادرة �شمن اجلبهة املوحدة ملقاومة التطبيع.

اإقامة  نحو  ت�شعى  والإ�شالمي،  العربي  القومي  الأمن  حول  موحدة  روؤية  تبني   .6

عن  الدفاع  من  العربية  الأمة  متّكن  والإ�شالمي،  العربي  القومي  لالأمن  فاعلة  منظومة 

العربي  وطنها  تراب  وكل  اأر�شها  على  و�شيادتها  ا�شتقاللها  و�شيانة  وحقوقها،  اأمنها 

الكبري املمتد من املحيط اإىل اخلليج العربي، وحماية منجزات الأمة وقيمها من التهديدات 

لالأمن  وجود  ل  اأنه  العتبار  بعني  الأخذ  مع  العربية،  ولالأمة  العربية  لالأقطار  املوجهة 

الوطن  قلب  يف  م�شتقر  اخلبيث  ال�شهيوين  “ال�رشطان”  هذا  اأن  طاملا  العربي  القومي 

العربي.
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اإن جناح اخلطوات ال�شابقة؛ والتي يكن اأن تكون لبِنًة يف بناء فكرة، وم�رشوعاً اأكرث 

عمقاً قد يكتب له النجاح حال ا�شتطعنا التحليق بعيداً خارج اجلغرافية الفل�شطينية، وبداأنا 

العامل الإ�شالمي  الثقل يف  التحالف اجلديد، وح�شدنا لها واأقنعنا مراكز  يف ن�شج خيوط 

الع�شوائي  العمل  عن  التوقف  وقررنا  لحت�شانها،  ال�شعوب  وجيّ�شنا  لتبنيها  والعربي 

امل�شتت الذي يفتقد مقومات النجاح ويتجرد من القدرة على التاأثري.

النتائج والتو�شيات:

عمد الباحث اإىل تناول الأثر الع�شكري والأمني للتطبيع العربي ال�شهيوين ور�شدها 

الأمني  البعد  يف  تطبيع  من  يجري  ما  ا�شتغالل  اإىل  “اإ�رشائيل”  تعمد  وكيف  وحتليلها، 

والع�شكري، بغية بناء ا�شرتاتيجية ت�شتثمر من خاللها عملية التطبيع املت�شارعة يف ظّل 

بيئة دولية واإقليمية متغرية، يف �رشب ثوابت الأمن القومي العربي واملوقف من الق�شية 

الفل�شطينية، وعلى �شوء ما �شبق تو�شلت اإىل النتائج الآتية:

القومي  الأمن  يعر�ش  ال�شهيوين  العربي  للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اأن   .1

باإقامة  العربي  القومي  الأمن  العربي لتهديدات ج�شيمة من خالل؛ ال�شتعا�شة عن 

القومي العربي،  التو�شع على ح�شاب الأمن  لـ“اإ�رشائيل”  اإقليمي جديد يحقق  نظام 

خالل  من  جمتمعًة،  العربية  الدول  على  الإ�رشائيلي  الع�شكري  التفوق  و�شمان 

“اإ�رشائيل”  وربط  العربية،  الأقطار  بع�ش  داخل  وال�شتخباري  الع�شكري  التواجد 

مبعاهدات واتفاقيات ع�شكرية واأمنية مع الدول العربية.

وعملياتها  العربية  الدول  يف  اكت�شافها  مّت  التي  الإ�رشائيلية  التج�ش�ش  �شبكات  توؤكد   .2

الإجرامية، اأن “اإ�رشائيل” هي العدو الأول لهذه الدول جمتمعًة، ول متييز بني دول 

ت�شتهدف  فهي  التفاقيات.  هذه  تبم  مل  واأخرى  “�شالم”  اتفاقيات  معها  اأبرمت 

والع�شكرية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اأبعاده  بكل  العربي  القومي  الأمن  واأخرياً  اأولً 

بوجه  للوقوف  والتن�شيق  التعاون  اجلميع  من  ي�شتوجب  الذي  الأمر  والجتماعية، 

هذا الغزو “ال�رشطاين” والعمل على اجتثاثه من جذوره، وال�شغط لوقف كل اأ�شكال 

التعاون الأمني مع اأجهزة العدو من قبل بع�ش الأجهزة الر�شمية، لأن يف ذلك خطراً 

كبرياً داهماً على وجود الأمة العربية وم�شاحلها، وعلى كرامتها وروحها وتاريخها 

وم�شتقبلها.
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اجلا�شو�شية الإ�رشائيلية ل توفر �شديقاً ول حليفاً، حتى لو كان لهوؤلء الف�شل الأول   .3

يف بقاء “اإ�رشائيل” وا�شتمرار تفوقها الإقليمي، وجمموع عدد الأ�شخا�ش وال�شبكات 

الكيان  تاأ�شي�ش  قبل  ما  منذ  يح�شى،  ل  يكاد  اجلا�شو�شية  هذه  يف  اأ�شهمت  التي 

جتري  التي  التطبيع  عمليات  اأن  نعي  اأن  علينا  لذلك  هذه،  اأيامنا  وحتى  ال�شهيوين 

والفنت  النق�شامات  على  والت�شجيع  والتخريب  التج�ش�ش  اأعمال  يف  �شت�شهم  حالياً، 

داخل العاملني العربي والإ�شالمي، وهذا ما ن�شهد تطبيقات كثريًة له يف الدول الواقعة 

على خط م�شار نهر النيل. ويعتمد املو�شاد على جمموعة من النظريات واملخططات 

وتاأجيج  الفنت  اإثارة  عب  العربية؛  املجتمعات  تفتيت  اإىل  املطاف  اآخر  يف  ترمي  التي 

الإثنية  باجلماعات  ال�شتعانة  خالل  من  وذلك  والتنازع،  والع�شيان  التمرد  حالت 

والطائفية واملذهبية التي تعي�ش حالت من التذمر والغ�شب والنزوع نحو النف�شال 

والتق�شيم.

يجب النتباه، اأن املو�شاد �شين�شط يف الدول العربية املطبّعة معه عب اأن�شطة ظاهرة   .4

واملخدرات،  الدعارة  وترويج  الأخالقي،  والإف�شاد  الجتماعي،  للتخريب  وخفية 

وجتارة الرقيق الأبي�ش، علماً اأن هذه الأن�شطة ت�شكل جزءاً ل يتجزاأ من ا�شرتاتيجيات 

ال�شيا�شة اخلارجية الإ�رشائيلية، نحو ال�شتح�شال على ح�ش�ش د�شمة من م�شاريع 

تق�شيم بع�ش الدول العربية والإ�شالمية.

الإ�رشائيلية  املكا�شب  وعاء  يف  �شي�شّب  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  العام  الناجت   .5

يكن  ل  ومتيزاً  تفوقاً  امل�شتوى  هذا  على  لها  ويحقق  ال�شرتاتيجي،  امل�شتوى  على 

قيا�شه باأي معيار مادي اأو اقت�شادي، بينما يعّر�ش �شيادة الأقطار العربية جمتمعًة 

ومنفردًة، واأمنها القومي لخرتاقات تكلفهم م�شريهم وم�شتقبلهم.

التو�صيات، تو�صي الدرا�صة الراهنة بالتايل:

اإ�شالمية ملقاومة التطبيع وتوحيد القوى اجلهادية يف  �رشورة ت�شكيل جبهة عربية   .1

كاأولوية،  ال�شهيوين  الكيان  مع  لل�رشاع  العتبار  واإعادة  ال�شاحات،  كل  يف  املنطقة 

ويكن اأن ت�شّم هذه اجلبهة قوى ودولً عربيًة واإ�شالميًة راف�شًة للتطبيع.

نحو  ت�شعى  والإ�شالمي؛  العربي  القومي  الأمن  حول  موحدة  روؤية  تبني  �رشورة   .2

من  العربية  الأمة  متّكن  والإ�شالمي،  العربي  القومي  لالأمن  فاعلة  منظومة  اإقامة 

الدفاع عن اأمنها وحقوقها، و�شيانة ا�شتقاللها، و�شيادتها على اأر�شها.
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كلفة  جلعل  الأر�ش  على  والتاأثري  الفعل  زخم  وزيادة  املقاومة  حمور  اأداء  تطوير   .3

التطبيع باهظًة، والعمل بالبعد ال�شتخباري امل�شاد ب�شّقه الدفاعي لتح�شني العرب 

الحتالل  اأذرع  ب�رشب  الهجومي  وال�شق  وال�شقاط،  الخرتاق  من  وامل�شلمني 

ال�شتخبارية.

مع  التطبيع  خماطر  بدرا�شة  خمت�شة  البحثية  املوؤ�ش�شات  داخل  وحدات  تاأ�شي�ش   .4

الأمني  التعاون  على  ترتتب  التي  املخاطر  واإبراز  وم�شتوياته،  العربي  العامل  دول 

والتكنولوجي بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، بهدف تقدمي احللول والبدائل و�رشح 

املخاطر.
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Abstract

The Military and Security Impact of Arab-Zionist Normalization

In this study, we seek to highlight the military and security impact of 
Arab-Zionist normalization. It explains how Israel intends to exploit the 
security and military normalization in order to build a new strategy that 
takes advantage of the changing international and regional environment 
and shake the fundamentals of Arab national security and the Arab 
position on the Palestine issue.

The study has reached several conclusions, the most important of which 
is that the military and security impact of Arab-Zionist normalization 
exposes Arab national security to great threats, including:

• Replacing Arab national security with a new regional system that paves 
the way for Israel’s expansion.

• Ensuring Israeli military superiority over the Arab countries.

• Israeli military and intelligence presence in some Arab countries.

• Forging Israeli military and security treaties and agreements with the 
Arab countries.

The general outcome of Arab-Israeli normalization will grant Israel 
superior strategic gains that cannot be measured by any material or economic 
criterion. Consequently, the sovereignty of Arab countries, collectively and 
individually and their national security, would be susceptible to breaches 
that would cost them their future.

Keywords: 

Arab - Israeli normalization The Palestine issue Arab national security
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 ،451-450  ،442  ،440-437  ،435-434

 ،474  ،472-470  ،466  ،463-461  ،453

477

القوات الإيرانية، 426  -

اإيطاليا، 209

اإيفرون، يائري، 459
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)ب(

باب املندب، 66، 437، 470-469

بئر ال�شبع، 206

باراك، اإيهود، 423

باري�ش، 213

باقري، حممد، 426

الباقورة )الأردن(، 212

باك�شتان، 36، 421، 437، 464

بالندييه، جورج، 92

الباهي، ر�شا، 215

بايدن، جو، 104

البحر الأبي�ش املتو�شط، 67، 177

 ،432-430  ،421  ،67-66  ،33 الأحمر،  البحر 

470-469 ،463-462 ،437

البحر امليت، 293

البحرين، 66، 78، 102، 113، 119، 130-129، 

 ،264  ،245  ،240-239  ،210  ،208  ،202

 ،408  ،393-392  ،388  ،375  ،358  ،282

460 ،428 ،425-424

البتغال، 398

البهان، عبد الفتاح، 168، 238

بروتوكول جنيف )1925(، 172

بريطانيا، 45، 326

ب�شور، معن، 374

الب�شري، عمر، 168، 394

بغداد، 349

بلفور، اآرثر، 418

 ،423  ،419  ،207  ،193 ديفيد،  جوريون،  بن 

468 ،457 ،454

بن �شبات، مئري، 462، 472

البهجوري، جورج، 213

بوزان، باري، 295

بو�شميث، بوعز، 216

بو�ش، جورج )الأب(، 469

بوكالح، حممد، 235، 255

برييز، �شمعون، 69، 75، 190، 221

بيغن، مناحيم، 423

بينون، عوديد، 469

)ت(

تبون، عبد املجيد، 158

 ،124  ،115  ،104-103  ،45 دونالد،  ترامب، 

 ،166  ،161  ،157  ،152  ،139  ،137  ،127

 ،297  ،244  ،234-233  ،201  ،195  ،168

456 ،427 ،388 ،358

تركيا، 65، 407، 430، 432

 ،208-207  ،141  ،130  ،128  ،119 اأبيب،  تل 

 ،424  ،397  ،391  ،378  ،367  ،362  ،214

 ،469  ،465  ،459  ،440  ،431  ،429  ،427

477 ،473 ،471

تون�ش، 200، 208، 215، 237، 380، 396

)ث(

الثورة امل�رشية )2011(، 401

)ج(

جائحة كورونا، 83، 123، 239

جابوتن�شكي، زئيف فالديري، 59، 454

،115  ،113  ،111 العربية،  الدول   جامعة 

 ،143  ،141  ،136  ،131  ،125  ،119-118

 ،273  ،241  ،220  ،214  ،200  ،194  ،156

396 ،350-349 ،345

جامعة عني �شم�ش )م�رش(، 207-206
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جامعة غزة، 279، 285-283، 307-305

جامعة فل�شطني، 279، 285-283، 307-305

 ،285-283  ،279 املفتوحة،  القد�ش  جامعة 

307-305

جانت�ش، بني )بنيامني(، 375

جدار الف�شل العن�رشي، 100، 298، 325، 346

جرابعة، حممود، 262

جرفي�ش، روبرت، 91، 96-95

اجلزائر، 88، 99، 200، 237، 329، 349

- البملان اجلزائري، 345

اجل�شمي، حممد عبد الغني، 398

جلون، الطاهر بن، 211

جمعة، علي، 370

جنوب اإفريقيا، 88، 340

جهاز الأمن العام الإ�رشائيلي )ال�شاباك(، 432

اجلولن، 65، 125، 131، 455

جيبوتي، 470

اجليزة )مدينة(، 362

اجلي�ش الإ�رشائيلي/ قوات الحتالل، 66، 214، 

 ،375-374  ،348  ،343  ،329  ،293  ،282

470 ،465 ،462 ،432 ،428

)ح(

حبيب، اإبراهيم، 433، 439

حرب 1948 )النكبة(، 75-74، 89، 100، 103، 

378 ،316 ،309 ،215

حرب 1967 )النك�شة(، 74، 131، 298، 378

حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973، 425

حرب اخلليج )1991(، 198، 243، 339

احلرب العاملية الأوىل، 335

احلرب العاملية الثانية، 335

حرب العراق )2003(، 233

حرب غزة )2014(، 441

حرب لبنان )1982(، 214، 425

حرب لبنان الثانية )2006(، 215، 425

حركة فتح، 79، 101

وفر�ش  ال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  حركة 

 ،260  ،194  ،176 اأ�ش(،  العقوبات )بي دي 

477 ،412 ،410 ،400

،79 )حما�ش(،  الإ�شالمية  املقاومة   حركة 

 ،434  ،431-430  ،378  ،167  ،102-101

473 ،442-438

- كتائب عز الدين الق�شام، 438

- املكتب ال�شيا�شي، 438

احلروب، خالد، 255، 266

حزب “اإ�رشائيل بيتنا”، 177

حزب اهلل )لبنان(، 431، 463

حزب العدالة والتنمية )املغرب(، 102

حزب العمل ال�شرتاكي )م�رش(، 398

حزب الوطن )الأردن(، 403

ح�شني، �شدام، 243

حطيط، اأمني، 433، 438، 441

حفرت، خليفة، 465-464

 ،120 احلكومة الإ�رشائيلية/ حكومة الحتالل، 

472 ،346 ،211 ،205 ،201 ،135 ،129

حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(، 66، 69

احلمد، جواد، 255

حيفا، 211، 216، 399

)خ(

خامنئي، علي، 426

اخلرطوم، 431، 438

اخل�شاونة، ب�رش، 406

خ�رش، يا�شمني، 214

اخل�رشي، حممد، 440

اخل�رشي، هاين، 440
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خلفان، �شاحي، 43، 431-430

اخلليلي، حممود، 212

خمي�ش، ظبية، 391

خنفر، و�شاح، 379

خواين، اأحمد عماد الدين، 234

اخلويل، لطفي، 212

)د(

دائرة الإح�شاء املركزية الإ�رشائيلية، 70، 456

داود، �شعيد، 260، 266

دبي، 124، 209-208، 211، 367، 375، 399، 

439 ،431-430

دقلو، حممد حمدان )حميدتي(، 168

دو توكفيل، األك�شي، 99

الدوحة، 208، 380

دويري، زياد، 214

دي �شوتو، األفارو، 101

ديوي، جون، 247

)ر(

رابني، اإ�شحق، 423، 442

رابينوفيت�ش، ايتامار، 207

رام اهلل، 215، 399

الرباط، 104

الرقب، �شالح، 234

رم�شان، حممد، 399

رواندا، 468

روت�شيلد، ليونيل، 418

روحاين، ح�شن، 426

رو�شيا، 125، 198

الريا�ش )مدينة(، 435، 440

ريا�ش، حممد، 397

ريخ�ش، اإيلي، 207

ريغيف، مريي، 208، 372

ريفلني، ديفيد، 207

)ز(

زائري، 468

بو القا�شم، 22
َ
الزجاجي، اأ

الزرقاء )مدينة(، 403

زعيرت، رزان، 367

زمام، نور الدين، 256

زيلب، نريي، 462

)�س(

 ،363  ،358  ،232  ،203 اأنور،  حممد  ال�شادات، 

424 ،399-396

�شارتر، جان بول، 99

�شامل، علي، 207، 399

�شّد النه�شة، 467

ال�شدي�ش، عبد الرحمن، 210

 ال�شعودية، 66، 78، 136، 155، 195، 234-233،

،435  ،421  ،388  ،367  ،298  ،237 

469 ،462 ،455 ،442-440

- اجلي�ش ال�شعودي، 463

- احلكومة ال�شعودية، 437

�شعيد، اإدوارد، 104

ال�شفياين، خالد، 141

�شلطان، حامد، 333

�شنغافورة، 303

ال�شنهوري، عبد الرازق، 337

ال�شودان، 66-65، 78، 119، 168، 238، 240، 

 ،394  ،388  ،358  ،282  ،264  ،245  ،243

 ،460  ،439  ،432-431  ،425-424  ،408

470-467 ،462
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�شورية، 36، 200، 237، 388، 407، 421، 428، 

469-468 ،441

�شوي�رشا، 216

- املجل�ش ال�شوي�رشي، 329

ال�شي�شي، عبد الفتاح، 432

�شيناء، 65، 131، 424، 431، 470

)�س(

�شاحاك، اإ�رشائيل، 422

�شاذيل، �شعد الدين، 398

�شارون، اأريل، 421

�شاكر، اأحمد، 36

�شاكيد، حاييم، 207

�شاليط، مئري دي، 371

�شامري، ا�شحق، 190

 ،430  ،427-426 مهدي،  حممد  �رشيعتمدار، 

440

�شفيق، منري، 78

�شنكر، يو�شف، 207

�شنودة، الأنبا )بابا الأقباط(، 400

)�س(

�شالح، حم�شن، 71، 370

�شحراء النقب، 467

 ،115-114  ،80  ،71  ،)2020( القرن  �شفقة 

 ،157  ،152  ،145  ،140-139  ،131  ،127

 ،241  ،217  ،201  ،194  ،172  ،161  ،159

316 ،309 ،297-296 ،244

�شندوق النقد الدويل، 431

�شن�شال، بوعالم، 217

ال�شني، 125

)ط(

الطبي، حممد بن جرير، 26

طنطاوي، حممد �شيد، 401

طهران، 427-426، 430-429

)ع(

عبا�ش، حممود )اأبو مازن(، 117، 167، 297

عبد اجلليل، رائد، 256-255، 260

عبد احلميد، مهند، 67

عبد العاطي، �شالح، 141

العتيبة، يو�شف، 239

 ،346  ،339  ،237  ،217  ،200  ،36  ،33 العراق، 

469-468 ،430 ،428 ،422-421 ،407

- اجلي�ش العراقي، 469

عرفات، يا�رش، 396، 403-402

عريقات، وا�شف، 442

ع�شاف، حممد، 138

عقل، �شعيد، 214

علوا�ش، مرزاق، 216

العلوان، �شليمان، 37

ُعمان، 78، 238، 264، 376، 380

عّمان، 349

العودة، �شلمان، 442

العودة، عبد اهلل، 442

العودة، عبد العزيز، 442

)غ(

غامن، حممد، 332

غامن، هنيدة، 73
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)ف(

فا�ش )مدينة(، 349

فرن�شا، 215

فريحات، اإبراهيم، 256

فهمي، اإ�شماعيل، 397

فريات�شيني، لورينزو، 92، 94

في�شمان، األيك�ش، 463

فيوتي، بول، 97

)ق(

القاهرة، 23، 207، 212-211، 363-362

 ،113  ،98  ،80  ،78  ،74  ،35  ،19 القد�ش، 

،171  ،166-163  ،159-158  ،156  ،122 
 ،208  ،205-202  ،195  ،178-177
،284  ،240  ،232  ،224  ،220  ،217  ،215 
 ،317  ،310  ،301-300  ،298  ،293-292
 ،363  ،351-349  ،342  ،329  ،327  ،325

455 ،400-399 ،370
القدومي، خالد، 434، 439، 442

قرا، اأيوب، 208

القرة داغي، علي، 370

القر�شاوي، يو�شف، 37

قرقا�ش، اأنور، 239، 436

قطر، 66، 78، 200، 209، 345، 379، 388

القعيد، يو�شف، 211

القليوبية )مدينة(، 362

القمة العربية يف بغداد )1978(، 349

القمة العربية يف بريوت )2002(، 155، 455

القمة العربية يف اجلزائر )1973(، 349

القمة العربية يف ال�شودان )1967(، 131، 349

القمة العربية يف عّمان )1980(، 349

القمة العربية يف املغرب )1982(، 349

قناة ال�شوي�ش، 381، 467

)ك(

كامل، حممد اإبراهيم، 397

الكحالوي، اأحمد، 365

كرافت، كيلي، 159

كرد�شتان )العراق(، 427

كالو�شوفيتز، كارل فون، 103

كندا، 93

الكني�شت/ البملان الإ�رشائيلي، 171، 396

كوبي، مارك، 97

كوت�شايف، ماتي، 435

الكونغو الديوقراطية، 467

كوهني، اإيلي، 439

كوهني، يو�شي، 472

الكويت، 78، 217، 237، 339، 345، 377

الكويتي، حممد حمد، 436

كيلي، اإلي�شع، 467

كينيا، 468-467

)ل(

ليف، حممد، 433، 437، 441

لبنان، 125، 200، 214، 293، 345، 388، 399، 

440 ،438 ،434

لفن�شون، حاييم، 465

لوك�شمبورغ، 175

لوي�ش، برنارد، 469

ليبيا، 200، 468

- احلكومة الليبية، 465

ليتوانيا، 303

ليفانون، اإ�شحاق، 432

ليفني، ت�شيبي، 72، 100

ليفينا�ش، اإيانويل، 99
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)م(

مائري، جولدا، 423

موؤمتر باندوجن )1954(، 134

موؤمتر بروك�شل )1926(، 335

 ،)1968( باك�شتان  الإ�شالمي -  الدويل  املوؤمتر 

36

موؤمتر �شانت اإيجيديو )2004(، 209

موؤمتر علماء فل�شطني )1412هـ(، 38

موؤمتر علماء فل�شطني - القد�ش )1935(، 35

موؤمتر مدريد لل�شالم )1991(، 38، 198، 232، 

403-402 ،358 ،244

ماليزيا، 142

مان، يو�شي، 437

 ،124  ،113  ،)2002( العربية  ال�شالم  مبادرة 

،157-151  ،139  ،136  ،132-131 

 ،220  ،200  ،195-194  ،179  ،160-159

455 ،350 ،326 ،282 ،243 ،241 ،233

املبحوح، حممود، 431، 439، 473

جمل�ش الأمن القومي الإ�رشائيلي، 462، 472

جمل�ش ال�شلم العاملي، 173

 ،175  ،165  ،142 الدولية،  اجلنائية  املحكمة 

342-341 ،336 ،325

حمكمة العدل الدولية، 128، 330، 346، 348

املحكمة العليا الإ�رشائيلية، 347

حمكمة نورمبج، 174

حممد، عبد الرحمن بن )ابن خلدون(، 247

املحيط الأطل�شي، 437

املحيط الهادي، 91

املحيط الهندي، 33

مدريد، 403

مراك�ش، 208

مر�شي، حممد، 402

ال�شيا�شات،  ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز 

405 ،399 ،264 ،158

مركز هرت�شليا متعدد التخ�ش�شات، 437

 ،126  ،45  ،40  ،38  ،31  ،19 الأق�شى،  امل�شجد 

377 ،298 ،220 ،204 ،202 ،195

- �شاحة الباق، 204

امل�شريي، عبد الوهاب، 60-58، 63، 71، 294

 ،131-130  ،124  ،78  ،66-65  ،36 م�رش، 

 ،200  ،197  ،189  ،170  ،163  ،158  ،135

 ،266  ،264  ،237  ،212-211  ،207-203

 ،388 ،371 ،360 ،358 ،349 ،298 ،293 ،273

 ،424 ،421 ،411 ،408 ،402-400 ،397-396

469-467 ،459 ،455 ،439 ،432

- احلكومة امل�رشية، 203، 212، 402

- جمل�ش ال�شعب، 396، 398

امل�رشي، طاهر، 434

م�شطفى، ح�شام الدين، 399

 ،141  ،112  ،102  ،78  ،66-65  ،36 املغرب، 

 ،214  ،210  ،206  ،200  ،168-167  ،144

 ،358  ،349  ،264  ،245  ،243  ،240  ،237

424 ،408 ،395 ،388 ،368

- حكومة املغرب، 380

املنامة، 119، 128، 208

منان، فيليب، 161

منظمة برملانيون من اأجل القد�ش )تون�ش(، 260

)م.ت.ف(، الفل�شطينية  التحرير   منظمة 

 ،330-329  ،292  ،131  ،117  ،103-102

455 ،396

- اللجنة التنفيذية، 329

منظمة التعاون الإ�شالمي، 118

منظمة العفو الدولية، 125، 393

منري، حممد، 399

مهداوي، نادية، 234

مورجن�شترين، اأو�شكار، 96
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موريتانيا، 200، 208، 243، 264، 380، 469

- احلكومة املوريتانية، 216

 ،464  ،462-461  ،432  ،430  ،142 املو�شاد، 

481 ،473-471

ميدان، ديفيد، 472

ميناء اإيالت، 431

ميناء حيفا، 407-406، 410، 412

ميناء طرطو�ش، 406

ميناء الالذقية، 406

)ن(

نافعة، ح�شن، 234

نامدار، روفن، 88

النبوي، خالد، 213

 ،137  ،135  ،100  ،90  ،70 بنيامني،  نتنياهو، 

 ،423  ،380  ،375  ،238  ،201  ،177  ،167

472 ،466 ،460 ،458

النفي�شي، عبد اهلل، 123

نهر الأردن، 177

نهر الفرات، 76

نهر النيل، 468-467، 481

نواجعة، حممود، 176

نواك�شوط، 208، 216

نونو، اأبراهام، 210

نيت�شه، فريدريك، 93

نيد ليبو، ريت�شارد، 97

نيوزيلندا، 93

نيومان، جون فون، 96

نيويورك، 88

)هـ(

هارتز، لوي�ش، 94

هايدغر، مارتن، 93

هرتزل، تيودور، 81

هعام، اآحاد، 63

الهند، 36، 217

هنية، اإ�شماعيل، 438

هريتزوج، حاييم، 211

)و(

وات�شون، اآدم، 91

 ،330  ،239  ،232  ،166  ،123  ،118 وا�شنطن، 

402 ،358

وا�شل، ن�رش فريد، 401

وايت، بريان، 97

وايت، رالف، 98

وعد بلفور )1917(، 177

الوليات املتحدة الأمريكية/ اأمريكا، 45، 47، 93، 

 ،157  ،139  ،131  ،127  ،124  ،105  ،103

 ،187  ،174  ،172  ،168-167  ،161-159

 ،205  ،203  ،201  ،198-197  ،195-194

 ،248-247  ،244-243  ،239  ،233  ،213

 ،402  ،400  ،375  ،360  ،297-296  ،282

 ،462  ،454  ،440-439  ،428  ،424  ،422

464

- البيت الأبي�ش، 119، 358

- احلكومة الأمريكية، 206، 264

- القوات الأمريكية، 464، 473، 475، 477

وولف، باتريك، 94

ويحمان، اأحمد، 365

)ي(

اليمن، 38، 200، 428، 465، 468

يو�شف، اأين، 255

اليونان، 463

يون�ش، ح�شام، 234، 262
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�شدارات باللغة العربية:

�صل�صلة التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني:

الفل�صطيني  ال�صرتاتيجي  التقرير  حمرران،  �شالح،  حممد  وحم�شن  نافع  ب�شري   .1

ل�صنة 2005، 2006.

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�شن حممد �شالح، حمرر، التقرير ال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6
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185. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2007, 2010.

186. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2008, 2010.

187. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2009/10, 2011.

188. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2010/11, 2012.

189. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2011/12, 2013.

190. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2012–2013, 2015.

191. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 
2014–2015, 2016.

192. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestine Strategic Report 
2016–2017, 2018.

193. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestine Strategic Report 
2018–2019, 2021.

194. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestine Strategic Report 
2020–2021, 2022.

Am I Not a Human? Book Series:
195. Abbas Ismail, The Israeli Racism: Palestinians in Israel: A Case 

Study, Book Series: Am I Not a Human? )1(, translated by Aladdin 
Assaiqeli, 2009.

196. Hasan Ibhais, Mariam Itani and Sami al-Salahat, The Suffering of 
the Palestinian Woman Under the Israeli Occupation, Book Series: 
Am I Not a Human? )2(, translated by Iman Itani, 2010.
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197. Ahmad el-Helah and Mariam Itani, The Suffering of the Palestinian 
Child Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 
a Human? )3(, translated by Iman Itani, 2010.

198. Firas Abu Hilal, The Suffering of the Palestinian Prisoners 
& Detainees Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 
a Human? )4(, translated by Baraah Darazi, 2011.

199. Mariam Itani and Mo’in Manna’, The Suffering of the Palestinian 
Refugee, Book Series: Am I Not a Human? )6(, translated by Salma 
al-Houry, 2010.

200. Mohsen Mohammad Saleh, The Suffering of Jerusalem and the 
Holy Sites Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a 
Human? )7(, translated by Salma al-Houry )published in collaboration 
with al-Quds International Institution )QII((, 2012.

201. Hasan Ibhais and Khaled ‘Ayed, The Separation Wall in the West 
Bank, Book Series: Am I Not a Human? )8(, translated by Baraah 
Darazi, 2013.

202. Hayat Dada, The Suffering of the Palestinian Student Under the 
Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? )9(, translated 
by Salma al-Houry, 2017.

203. Mariam Itani, Amin Abu Wardeh and Waddah Eid, The Suffering of 
the Palestinian Worker Under the Israeli Occupation, Book Series: 
Am I Not a Human? )10(, translated by Salma al-Houry, 2014.

204. Fatima Itani and Atef Daghlas, The Suffering of the Palestinian 
Patient Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 
a Human? )11(, translated by Mohammed Ibrahim El-Jadili and Saja 
Abed Rabo El-Shami, 2012.

205. Fatima Itani and Nitham ʻAtaya, The Suffering of Palestinian 
Environment and Farmer Under the Israeli Occupation, Book Series: 
Am I Not a Human? )12(, translated by Salma al-Houry, 2016.

206. Fatima Itani and Mohammed Dawood, The Suffering of Palestinians 
From Israeli Roadblocks in the West Bank, Book Series: Am I Not 
a Human? )13(, translated by Salma al-Houry, 2018.
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Non-Serial Publications:
207. Muhammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: 

The Rise of Christian Evangelists and Their Impact, 2007.
208. Mohsen Mohammad Saleh and Ziad al-Hasan, The Political Views 

of the Palestinian Refugees in Lebanon as Reflected in May 2006, 
2009.

209. Ishtiaq Hossain and Mohsen Mohammad Saleh, American Foreign 
Policy & the Muslim World, 2009.

210. Ibrahim Ghusheh, The Red Minaret: Memoirs of Ibrahim Ghusheh 
(Ex-Spokesman of Hamas), 2013.

211. Mohsen Mohammad Saleh, editor, Gaza Strip: Development and 
Construction in the Face of Siege and Destruction, 2014. )electronic 
book(

212. Muslim Imran Abu Umar, Egypt, Syria and the War on Gaza: 
A Study on the Egyptian and Syrian Foreign Policy Responses to the 
2008/2009 Gaza War, 2015.

213. Mohsen Mohammad Saleh, editor, Islamic Resistance Movement 
(Hamas): Studies of Thought & Experience, 2017.

214. Karim El-Gendy, The Process of Israeli Decision Making: 
Mechanisms, Forces and Influences, 2nd ed., 2019. 

215. Mohsen Mohammad Saleh, Introduction to the Issue of Palestinian 
Refugees, 2019.

216. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian National 
Authority: Studies of the Experience and Performance 1994–2013, 
2019.

217. Mohsen Mohammad Saleh, Basic Facts on The Palestine Issue, 
2021. )Updated and Illustrated Version(

218. Mohsen Mohammad Saleh, The Palestinian Muslim Brothers: 
 Al-Tanzim al-Filastini – Gaza Strip 1949–1967, 2021.

219. Mohsen Mohammad Saleh, The Palestine Issue: Historical 
Background and Contemporary Developments, 2014, revised and 
updated version, 2022.
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