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 مقدمة

 

 وفود مشاركة إلى المحتل، الكيان لمقاطعة الرافضة عباس محمود الرئيس تصريحات من

 والقدس، اهلل رام في الفلسطينية النخب بعض مع" حوارات" في وغير أمنية أمنية" إسرائيلة"

 الكيان بين" الغاز صفقة" ومن للتطبيع، المناهضة الشبابية للمبادرات األمنية األجهزة وقمع

 مشاركة الى الصهيونية، الزراعية بالمنتجات األردني السوق إغراق ومواصلة واألردن المحتل

 األمازيغية الحركة" حول أبيب تل في ندوات وفي دعائية صهيونية أفالم انتاج في مغاربة

 على تدّل التي والفلسطينية، العربية الحديثة، األمثلة من غيرها ىال ،"إفريقيا وشمال بالمغرب

 وقت في المجاالت، كافة في معها التطبيع وتسارع االحتالل لدولة العربية المقاطعة انهيار

 وعدم االحتالل منتوجات لمقاطعة ومؤسساتيًا شعبيًا حراكًا الغربية الدول ساحات فيه تشهد

 الهرولة تفسير يمكن كيف من ذلك كله،.. .مؤسساته من االستثمار وسحب جامعاته مع التعامل

  الغربية؟ الدول في المقاطعة حمالت فيه تتصاعد الذي الوقت في العدو مع العربية التطبيعية

 حول والسياسيون المحللون اختلف  المقاطعة؟ تعني وماذا  العدو؟ مع التطبيع يعني ماذا - 1

 كما للتطبيع، لقابليتهم وفقًا بل السياسية، وآرائهم الفكرية لمنظومتهم وفقًا المصطلحات، هذه

 العربي للصراع لنظرتها وفقًا المقاطعة مفهوم حول الصهيوني للكيان المقاطعة الجهات اختلفت

 المقاطعة كانت أن وبعد.  ممارساته بعض عن تراجع وإن معه، للتعايش وقابليتها الصهيوني

 وجمعيات لجان بيد اآلن أصبحت العربية، الدول معظم تضم رسمية مقاطعة للكيان العربية

 والبعض رسميًا يقاطع يزال ما فبعضها :الدول مواقف اختلفت حين في المجتمع، عن منبثقة

 .وأفراد مؤسسات من المطّبعين عن النظر يغض اآلخر

 الى العدو مع الديبلوماسية العالقات إقامة من  مستوياته؟ هي وما التطبيع أشكال هي ما - 2

 مع واللقاء منتدياته في الفردية المشاركة الى شركاته، مع اقتصادية أو أمنية اتفاقات إبرام

 حكامًا ضمت واسعة، التطبيعية الجرائم مروحة باتت الغربية، العواصم في رموزه بعض

 وأخذ عديدة، مجاالت اخترق العدو مع التطبيع أن كما وأفرادًا، مدنية ومؤسسات وأحزابًا

 .  والرياضي واالقتصادي والسياسي الثقافي منه مختلفة، أشكااًل
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 الصراع من الماضية العقود خالل العدو مع التطبيع أمام وقفت التي الحواجز هي ما – 2

 التي العوامل هي وما  العربية؟ الشعوب غالبية لدى تمنعه زالت وما الصهيوني العربي

 وثقافية؟ واقتصادية سياسية نخب لدى الحواجز تلك أسقطت

 الى الغربية، القوى من مدعومًا االحتالل، يسعى: الدولية والمقاطعة العربية المقاطعة – 4

 المقاطعة لكسر متواصلة حمالت الماضي في شّن وقد العربية؛ الدول مع عالقاته تطبيع

 الثورات بعد سّيما ال اليوم، أصبحت وأين  مجدية؟ المقاطعة هذه كانت هل.  الرسمية العربية

 تشكيل تم االحتالل، مع العربي التطبيع حواجز سقوط بعد  العربية؟ األنظمة بعض وتغيير

 الذي الوقت في المقاطعة، وتفعيل التطبيع لمنع وتنشط تنادي العربية الدول في وجمعيات لجان

 يمكن كيف.  االتجاه ذات في العالم في أخرى دول وفي الغرب في وحركات جمعيات فيه تنشط

  عملها؟ وطبيعة منطلقاتها بين الفرق مالحظة مع الحمالت، هذه تقييم
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 والمقاطعة التطبيع – 0

 

 مجال في المصطلح يستخدم ما وغالبًا اآلخر، مع عادية أو طبيعية عالقات إقامة هو التطبيع

 عند التطبيع مصطلح يستخدم الصهيوني، العربي الصراع موضوع في.  الدول بين العالقات

 خالل من ديبلوماسية، العالقات تكون.  الصهيوني الكيان مع عالقات إقامة عن الحديث

 ثقافية أو معلومات، تبادل أو أمنية معدات لشراء أمنية أو تجارية، أو ارتباط مكاتب أو سفارات

 االشتباك حالة إنهاء أو صهيونية، مؤسسات أو أفراد باستضافة وإعالمية وأكاديمية ورياضية

 الدخول أيضًا هو التطبيع.  والفنون األدب أو التربوية المناهج أو اإلعالم، خالل من العدو مع

 دولة مكّونات مع الطوعي للتواصل اعتبارية أو شخصية بصفة المحتلة األراضي الى

 أجهزة بموافقة المحتلة األراضي الى الدخول هو العربية، للشعوب وبالنسبة االحتالل؛

 . لشروطها ووفقًا مراقبتها تحت االحتالل،

 المؤسسات، ومختلف والمنتوجات األفراد على تطّبق للتطبيع، مضادة حالة فهي المقاطعة، أما

 معها، التعامل عدم أو شرائها عن االمتناع وتعني وغيرها، والثقافية واألكاديمية السياسية

 تّتكل إذ الشعوب، بيد قويًا سالحًا المقاطعة وتعتبر.  ومؤسسات دول أو مجتمعات أو كأفراد

 من الكثير يذّكر.  قوية وإرادة مثابرة بل كبيرة، جهودًا تتطلب وال انتشارها وسعة العدد على

 بسبب وذلك العنصرية، إفريقيا جنوب دولة بمقاطعة المحتل الكيان مقاطعة الى الداعين

 إيرلندا من: خصومها أو أعدائها ضد المقاطعة أسلوب عديدة وقوى شعوب تبّنت ولكن تدويلها،

 المقاطعة سالح زال وما.  العشرين القرن بداية في وإيران الهند الى عشر التاسع القرن في

 هذه أن ذلك يعني أن دون صحف، أو شخصيات أو شركات ضد ما دولة داخل يستعمل

 أيضًا هي المقاطعة ولكن.  أخصامها وجود بشرعية تعترف ال االجتماعية الفئات أو الشعوب

 الحصار، شكل المقاطعة تأخذ ،"شرعية" يعتبرونها وألنهم والمستكبرين، الظالمين بيد سالح

.  كوبا جمهورية أو إيران، في اإلسالمية الجمهورية أو غزة، قطاع حصار في الحال هو كما

 والبضائع العمل كمقاطعة للمظلومين، الظالمين لمقاطعة أمثلة نجد البعيد، غير التاريخ وفي

 الصهيوني الكيان أسس لتركيز وذلك البريطاني، االحتالل أثناء في الصهاينة قبل من العربية

 الشرعية، صفتها إلغاء تلقائيًا تعني ال ما دولة مؤسسات أو منتوجات مقاطعة إن.  فلسطين في

 الدعوات بين الفرق يكمن بالذات النقطة هذه في.  عليها الضغط أجل من كسالح تعّد بل

 .ومؤسساته ومنتجاته الصهيوني الكيان لمقاطعة المختلفة

 يحتوي التطبيع مصطلح أن على الصهيوني، العربي الصراع مجال في البعض، يشّدد حين في

 أي ألن وأفرادها، مؤسساتها االحتالل، دولة مع واللقاءات المقامة العالقات أنواع كافة على
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 واللقاءات العالقات لتلك أن اآلخر البعض يعتبر وجودها، شرعنة في تساهم وأن بّد ال عالقة

 ما يخدم منها طوعية، ومنها مفروضة منها تطبيعية، غير ومنها تطبيعية منها مستويات،

 االحتالل أنتج لقد . المصالح هذه يؤذي يخدمها، بل ال ومنها والعرب الفلسطينيين مصالح

 جهة من التطبيع بين الفاصلة الخطوط تعد لم حّد الى ومتشابكة مختلفة وظروفًا أوضاعًا

 على وكمثال . واضحة أخرى، جهة من المحتلة فلسطين في والسياسية االقتصادية والحياة

 أم تطبيعًا" اإلسرائيلي" الشباب من بنخبة عباس محمود الرئيس جمع الذي يعّد اللقاء هل :ذلك

 المدان، هو العدو طمأنة حاول الذي الرئيس تصريحات محتوى هل  الصراع؟ حّل في مساهمة

 بعزله االحتالل مقاطعة هدف البعض يحّدد بالمقابل،  ذاته؟ بحد اللقاء أم البعض، كتب كما

 والهيمنة، لالحتالل مقاوم مجتمع بناء جانب الى وجوده، شرعية نزع في والمساهمة وتقهقره

 بإنهاء المحتل الكيان مقاطعة اآلخر البعض يربط فيما وجامع، شامل مقاومة مشروع ضمن

 األرض وخارج داخل بين تمييزًا ويدخل ما، تسوية على القدوم أو فلسطين، من لجزء احتالله

 .  ومؤسساته أفراده وبين وخدماته، ومنتوجاته سلعه بين المحتلة،

 عادل الدكتور يعتبر( 2313) سنوات قبل صدر الذي ،"دمك في يسري التطبيع" كتابه في

 االستعمار عبر" جذوره تمتد ،"اغتصب ما في للعدو" بحق" قبول"هو التطبيع بأن سمارة

 االستعمارية العالقات لكافة الخضوع لديه التطبيع مفهوم يشمل ". واإلخضاع الثقافي والنفي

 وعي في" الهزيمة استدخال" إلى تسعى والتي المحتل الكيان وجود استمرارية تؤمن التي

 المركز" )الثالوث" يشكل ولذلك،. عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية كانت إن ،"العربية الشعوب

 هدفًا( العربي الكمبرادور وأنظمة وامتدادته، الصهيوني والكيان العولمة، حقبة في الرأسمالي

 فإن المعنى، وبهذا". معولمة الهجمة ألن معولمة المقاومة معولم، االشتباك" ألن للمقاطعة،

 أنها أي البديل، إنتاج الى لتمتد سلعه شراء عن االمتناع تتجاوز للعدو االقتصادية عةالمقاط

 .التبعية من بالتخلص مرتبطة

 بهدف الصهيوني الكيان مع العداء حاجز كسر"بـ  التطبيع علوش إبراهيم. د الكاتب يعّرف

 والتطبيع ،"عاديًا أو مقبواًل أو طبيعيًا أمرًا فلسطين في اإلحاللي االستيطاني االحتالل جعل

 هو الثقافي بالتطبيع والمقصود... الصهيونية، االستراتيجية في زاوية حجر" واإلعالمي الثقافي

 اختراق من" إسرائيل" تتمكن لكي الصهيونية القلعة تحاصر التي والقلوب العقول أبواب فتح

 بالقول التطبيع منى زياد الكاتب يعّرف فيما ،"وقيمه مفاهيمه وتغيير ووجدانيًا ثقافيًا محيطها

 وجود جعل شأنه من جماعيًّا، أو كان فرديًّا معنويًّا، أو كان ماديًّا عمل، أو تصرف أي هو"

 عن نهائي تخل من ذلك يعني بما طبيعيًّا أمًرا وتفكيرنا عقلنا وفي بالدنا في" اإلسرائيلي العدو"

 ."وعليها فيها وما وأوطاننا بالدنا في أمتنا حقوق



 

6 
 

 قدرة ّشل إلى تهدف وسياسية اجتماعية عملية هي المقاطعة أن ناشف إسماعيل الدكتور يرى

 وهو عيد، حيدر األستاذ يرى حين في ،(11 عدد جدل،) االستمرار، على االستعماري النظام

 أشكال مع متواصل اشتباك حالة هي" المقاطعة أن العالم، في المقاطعة حملة مؤسسي من

 الفلسطيني الوعي تشكيل معركة وأخطرها إسرائيل، تمارسها التي المتعددة االضطهاد

 الحرية، أشكال من شكل أي والقمع االضطهاد شروط تحسين في يرى ال تحرري كمشروع

 المساواة في يرى اإلنسان، و األرض لتحرير ضرورية مقدمة العقل تحرير يعد مقاوم مشروع

 التفرقة لنظام نقيضًا كان كما الصهيوني، المشروع يمثله لما نقيضًا البشر بني بين الكاملة

 وسيلة هي المقاطعة له، بالنسبة (. 2314 شباط" )أفريقيا جنوب في األبيض العنصرية

 الوعي معركة يفتح العدو بمقاطعة التفكير مجرد أن يعتبر أنه أي ،"الفلسطيني العقل لتحرير"

 .معه واالشتباك

 المجتمع فئات كافة تشمل ومقاومة اشتباك حالة إيجابية، حالة إذًا هي التطبيع ورفض المقاطعة

 مقابل العدو، مواجهة في ووحدتها تماسكها تدعم وهي العربية، والمجتمعات الفلسطيني

 التبعية من التحّرر أيضًا تعني التطبيع ورفض المقاطعة أن كما . التطبيع حالة في انقسامها

 تتبناها التي والثقافية والمعنوية المادية السيطرة آلليات كاماًل وعيًا وتتطلب لألقوى والخضوع

 . العالمي االستكبار دول

 العربية الدول بين العالقات إقامة يعني التطبيع أن نسيبه ساري الدكتور يعتقد المقابل، في

 لتلك التاريخي السياسي بالموقف إخالاًل وذلك العادل، السالم استتباب غياب في" والعدو

 وموقف العربية الدول موقف بين نسيبه ساري. د يمّيز ." لتحقيقه ضغط كوسيلة ..الدول

 فرض العدو ألن" فلسطين أرض على المتواجدين وأشخاصه ومؤسساته الفلسطيني الشعب"

 يمّيز ثم.." معها التعامل من بّد ال كان المختلفة، األزمنة عبر مختلفة بأشكال ووقائع حقائق"

 أم لالحتالل منفتعها ناحية من واالحتالل، الفلسطينيين بين تقام أو أقيمت التي العالقات بين

 التي التطبيع عن دراسته تأتي . مجتمعية أم شخصية المنفعة ما كانت وإذا الفلسطيني، للشعب

 حدودًا لتضع األكاديمية، المقاطعة بحملة القائمين على ردًا اإللكتروني موقعه على نشرها

 ويرى . ثانيًا الوطنية أو المجتمعية والمنفعة أواًل االحتالل تحت التواجد وهي التطبيع، لمفهوم

 التطّور من االستفادة يمكن ألنه الفلسطيني المجتمع تخدم ال الصهيونية الجامعات مقاطعة أن

 . المحتل الكيان إليه وصل الذي والتقني العلمي

 العدو إلرغام شعبي كسالح المقاطعة استعمال أي ،"السالم" بشرط التطبيع مفهوم حصر إن

 مفهوم تباين رغم الشائع، المفهوم أصبح ،1693 عام المحتلة األراضي من االنسحاب على

 حمالت لدى حتى أو الموضوع، هذا تناولوا الذين والمفكّرين السياسيين عند" السالم"



 

7 
 

 . الدول بين طبيعية عالقات إقامة هو فإن التطبيع أبراش، إبراهيم للمفكر بالنسبة . المقاطعة

 االحتالل" هو" اإلسرائيلي" والكيان العربية الدول بين التطبيع عدم سبب أن الكاتب يرى

 العربية الدول موقف بين الكاتب يمّيز ". العربية واألراضي الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي

 دولة مع التعامل الى مضطرة األولى حيث البعيدة، الدول وموقف المحتلة بفلسطين المحيطة

 من انَسحبت فإن العربي والعالم األوسط الشرق إلى إسرائيل مفتاح نحن" تقول ولكنها االحتالل

 لدى كان هنا من واإلسالمي، العربي العالم أبواب أمامك سنفتح المحتلة العربية األراضي

 أنه أيضا يرى". التطبيع هي الورقة وهذه ورقة، واللبناني والسوري الفلسطيني المفاوض

 مستحبًا كان وإن بالمطلق، التطبيع رفض فإن واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين للتداخل نظرًا"

 المقاومة أشكال من كشكل المقاطعة سياسة انتهاج يجب ولكن المنال، صعب فإنه ومطلوبًا،

 المعنّية الشعوب أو للدول بالنسبة معّينة، حاالت في مطلوبة المقاطعة أن يعني ما  ".الشعبية

 على الحصول أجل من ضغط كورقة استخدامها ويمكن الصهيوني، العربي بالصراع مباشرة

 بقيت حيث االحتالل، مع المبرمة االتفاقيات وبين التطبيع بين الكاتب يمّيز وأخيرا،. االستقالل

 مرفوضة زالت ما أنها تشعر وإسرائيل" المنطقة، في" سالم" أي تحقق لم" باردة" االتفاقيات

 ممانعة بسبب شعبية، تطبيع حالة تلقائيًا تنتج ال العدو مع المبرمة االتفاقيات أن أي ،"شعبيًا

 ضغط كورقة المقاطعة فكرة المصري هاني الكاتب يتبنى حديث، مقال وفي. العربية الشعوب

 نظامها عن فضاًل احتاللها، عن تتراجع لن إسرائيل إن" يقول حيث االحتالل على

 ". فقط الحتاللها وليس لها، شاملة مقاطعة خالل من مهدًدا كله وجودها تجد لم إذا االستعماري،

 أن مطر أبو أحمد يكتب وبالمزاودة،" الفارغة الشعارات بائعي"بـ  المقاطعة دعاة اتهامه بعد

 وحقوق مطالب مع أم االحتالل، وشروط مطالب مع أنت هل: موقف مسألة" هو التطبيع

 العرب زيارة التطبيع عملية من يبرئ مقال نهاية وذلك في" المشروعة؟ الفلسطيني الشعب

 إسرائيليين كتاب مع مناظرات" في والمشاركة" اإلسرائيلية" األدبية األعمال وترجمة للقدس

 حتى الفلسطيني الحق شعار المرء يرفع أن يكفي أنه أي..." الفلسطيني الشعب حق على للتأكيد

 . تطبيعية وغير إيجابية العدو مع لقاءاته تصبح

 حيث ،1648 العام منذ الكيان داخل الفلسطيني الوجود من حلبي رباح. د ينطلق

 ليدخل باالقتالع، المستمر التهديد وتحت شكليًا ولو االحتالل، دولة في مواطنًا ُيعتبرالفلسطيني

" عليه هو ما على الحال إبقاء يريد من" مع العالقات إقامة وهو التطبيع، مفهوم آخرعلى شرطًا

 االستعمارية الدولة واقع تغيير تريد التي" اإلسرائيلية" األقلية يستثني أنه أي ،(6 جدل،)

 . والعنصرية
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 التطبيع أشكال – 5

 التطبيع أجواء وإشاعة" السلمية التسوية" – أ
 

 العديد الى الطريق فتحت قد 1662 العام في وأوسلو 1661 العام في مدريد اتفاقيات كانت فإن

 مثل ، العربية العواصم بعض في صهيونية تجارية أو ارتباط مكاتب افتتاح) التطبيع أشكال من

 ذلك، قبل العالقات هذه لمثل مهيأة األجواء كانت( اإلمارات قطر، موريتانيا، المغرب، تونس،

 1638 في" ديفيد كامب" اتفاقيات" )السلمية" التسوية مسار وبدء 1632 تشرين حرب بعد أي

 242 بقرار عربيًا االعتراف تم عندما ،(الصهيوني بالكيان رسمي عربي اعتراف أول جّسدت

 أرض من% 38 على الصهيوني الوجود يكّرس الذي المتحدة، لألمم األمن مجلس عن الصادر

 دولة إلقامة يؤسس الذي المرحلي البرنامج 1634 العام في فلسطينيًا وتبني التاريخية، فلسطين

 .به الرسمي االعتراف عدم رغم المحتل، الكيان جانب الى فلسطينية

 األمم بمرجعية االعتراف الى الصهيوني العربي للصراع" السلمية التسوية" أجواء إشاعة أّدت

 ومن. فلسطينية وغير عربية غير ،"دولية" لمعايير الخضوع أي ،"الدولي المجتمع"و المتحدة

 مسألة خضعت الحين، ذلك منذ . االحتالل لدولة العربية المقاطعة إنهاء المعايير، هذه بين

 العربية القمم عن الصادرة القرارات مع تجاوبها لمدى االحتالل دولة مع العالقات تطبيع

 حيث المتحدة، األمم وعن( فلسطينية دولة وإقامة 1693 عام المحتلة األراضي من االنسحاب)

 . فلسطين أرض على الصهيوني الكيان وجود رفض عن كتعبير ومبدئية، طبيعية المسألة تعد لم

 

 أوسلو واتفاق الفلسطينية السلطة

 

 السلطة بإقامة بدءًا التطبيع، أمام واسعًا األبواب فتحت وأوسلو مدريد اتفاقيات ان غير

 سيطرة وتحت وبشروط بموافقة غزة، وقطاع الغربية الضفة أرض من أجزاء على الفلسطينية

 األمنية ومتطلباته االحتالل مع بالعالقة مرهون بقائها استمرار أن يعني ما الصهيوني، الكيان

 بين التطبيع وشّجعت سّهلت المحتلة المناطق في كاذبة" سلمّية" أجواء سادت لقد . واالقتصادية

 عام المحتلة األراضي إلحاق وإن . المستويات كافة على" اإلسرائيلية"و الفلسطينية المؤسسات

 العالقات تطبيع أجل من االحتالل دولة إقامة منذ ضغط الذي" الدولي المجتمع" برعاية 1693
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 التطبيع جانب الى ،"المدني المجتمع" مؤسسات خالل من التطبيع عملية شّجع معه، العربية

 . 2333 العام في األقصى انتفاضة اندالع حتى الرسمي،

 الضفة من فلسطينية عائالت انتقال هو أوسلو، إتفاق بعد" اإلنساني" التطبيع صور أبرز من

 أراضي على المقامة ،"السالم واحة" اسم عليها أطلق قرية في" إسرائيليين" مع للعيش الغربية

 تّسوق صهيونية بدعة" السالم واحة" قرية . أبيب تل ومستوطنة القدس بين اللطرون قرية

 األحياء يعزل العدو كان حين في" المختلطة المدينة"و" اليهودي العربي التعايش" لمفهومي

 استمرت . عنصرية" غيتوهات" في( المثال سبيل على ويافا عكا) الساحلية المدن في العربية

 العائالت بعض اكتشفت حتى األقصى انتفاضة فترة طول" الرائدة" التطبيعية التجربة

 هذا قبل ولكن. الصهيونية والعنجهية والعنصرية المزّيف السالم اليها انتقلت التي الفلسطينية

 مستقبل تمثل" السالم واحة" أن وعربية فلسطينية شخصيات عدة اعتبرت المرير، االكتشاف

 التي اللحظة أرى أن أود" الحسيني فيصل الراحل قال كما واليهود، العرب بين العالقات

 الشرق شعوب كافة بين بل فحسب واإلسرائيليين الفلسطينيين بين ليس الشيء هذا مثل سنشهد

 أو( بالقرية أشاد الذي 2333" المتمدن الحوار" موقع في شحادة، حسيب. د مقال" )األوسط

 ورمز مثٌل والحوار، التعارف بداية السالم واحة" قال الذي جلون بن الطاهر المغربي الكاتب

 ".  للمستقبل

 منهم، نخبة التقت حيث األكاديميون، منهم أخرى، شرائح على" األوسلوي" التطبيع جّو سيطر

" سالم" إرساء امكانية عن للبحث" أوسلو اتفاقيات رفض" بند تحت ،"إسرائيليون"و فلسطينيون

" للقوميتين" النقدية والدراسات" المزدوج" التاريخ كتابة خالل من" الشعبين" بين حقيقي

 أكاديميون" جمعية تأسست ،1663 العام في . والصهيونية المحتلة فلسطين في المتصارعتين

 األكاديمي" اإلسرائيلي" الجانب من يرأسها( بليساد" )حوار في" إسرائيليون"و فلسطينيون

 تاريخيتين روايتين" بين الجسور مّد هدفها هالل، جميل. د الفلسطيني الجانب ومن بابي إيالن

 القدس ومدينة اهلل رام في اللقاءات تمت ". العرقي واالنغالق االنفصالي االتجاه ذات" قوميتين

 بابي إيالن الكاتبان يعترف . المجموعتين بين( ؟" إسرائيل" والقدس فلسطين اهلل رام تمثل هل)

 طويلة، بقيت" الروايتين" بين المسافة أن لندن في صدر مشترك كتاب مقدمة في هالل وجميل

 مقاطعة فكرة ُطرحت عندما ،2332 العام حتى وعملها لقاءاتها في استمرت المجموعة أن غير

 هذا المجموعة فلسطينيو أّيد حين في. المقاطعة حملة قبل من الصهيونية األكاديمية المؤسسات

 استمرار رغم التطبيع تجربة وانتهت . لها لرفضهم" اإلسرائيليين" بعض منها انسحب الطرح،

 . الفكرة
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 إغراق منها متشعبة، وممارسات مجاالت الى المحتلة األراضي في التطبيع عدوى انتقلت

 تجار خالل ومن الفلسطينية السلطة بموافقة) الصهيونية بالمنتوجات الفلسطينية األسواق

 لقاءات أو والعزل، الضّم جدار لبناء اإلسمنت وبيعهم العدو شركات مع التعامل أو( فلسطينيين

 الفلسطينية السلطة أعطت أن بعد". سالم نشطاء" أو صحافيين أو أعمال رجال بين ثنائية

 المجتمع"و االحتالل يفرضه الذي الرسمي التطبيع فهناك . مشتعبة اللقاءات أصبحت اإليقاع،

 تطبيعية لقاءات وهناك( واقتصادية وسياسية أمنية لقاءات) الفلسطينية السلطة على" الدولي

" المدني المجتمع" مؤسسات بين تتم وأخرى ببعضها ومسؤوليها السلطة تتبّرع طوعية،

 واإلغراء المعنوية الناحية من إال االحتالل يفرضها ال صهيونية، مؤسسات وبين الفلسطيني

 تستضيف أوروبية دول في أو المحتلة فلسطين في صحفيين بين تجري التي كاللقاءات  المادي،

 مؤسسة ترعاها التي الرياضية اللقاءات أو ،"الشعبين" بين" الثقة بناء"لـ  جامعة مؤتمرات

 بعد مباشرة" اإلسرائيليين"و الفلسطينيين لألطفال رياضي لقاء نظمت ،التي"للسالم بيريز"

 .غزة قطاع على األخير العدوان

 دور ،1648 عام المحتلة فلسطين في" حبيبا غفعات" مؤسسة جانب الى المؤسسة، هذه لعبت

 خالل من أوسلو، اتفاق قبل حتى ،"اإلسرائيليين"و الفلسطينيين بين مزّيف لسالم الترويج

 جانب الى اليهودية، والمستوطنات الفلسطينية والبلدات القرى بين المتبادلة والزيارات التعارف

 الكاتب استنتج كما االحتالل، مخاوف بتفّهم الفلسطينيين إقناع الى هدفت عديدة مبادرات

 واحة" وفي الحملة هذه في عامًا عشرين من ألكثر شارك الذي حلبي، رباح. د الفلسطيني

 اليهودي التعايش" مشروع أن( 6 عدد حيفا،" )جدل" مجلة في فكتب . بالتحديد" السالم

 حيث" المتحدة، الواليات من ونهجًا فكرًا مستورد" السبعينيات أوائل في بدأ الذي" العربي

 الواقع تكريس هدفها يزال وما كان واليهود، العرب بين اللقاءات أجرت منظمات أقيمت

 والفلسطينيين اليهود على اللقاءات تلك اقتصرت آنذاك،. للتغيير فرصة أي تحقيق ومنع المعاش

 هذه تهدف. أوسلو اتفاقيات منذ غزة وقطاع الضفة في الفلسطينيين وشملت إسرائيل، داخل

 للجانب المقموع الجانب تفّهم الى – المطاف نهاية في – وترمي والتقارب التفاهم الى اللقاءات

 مشروع أن مضيفًا ،"عليه هو ما على الحال وإبقاء التطبيع الى يؤدي ما وهو ولتخّوفاته، القامع

 جميع عن المسؤولين وأن يهود، – األساس في – يمّوله"و اليهود، حاجة يلبي" التعايش"

 ".يهود هم" التعايش" منظمات

 المحتلة واألراضي الفلسطينية السلطة أراضي) فلسطين في العاملة األجنبية المؤسسات شّجعت

 على أحيانًا اشترطت إذ التمويل، خالل من المحتل مع العالقات تطبيع على( 1648 عام

 مع والتنسيق االتصال 1693 عام المحتلة األراضي في العاملة الفلسطينية الجمعيات
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 العمل 48الـ  أراضي في العاملة الجمعيات على اشترطت كما الكيان، دولة في" زميالتها"

 المؤسسة وهي تمويلها، على" الجديد إسرائيل صندوق" وموافقة" العربي – اليهودي" المشترك

 استمر حيث الشروط، هذه رفضت التي هي الجمعيات من قلة. بيريز لحزب التابعة المالية

 المجال في. المتضامن الغربي وأحيانًا واإلسالمي العربي والتمويل جهودها بفضل نشاطها

 العالمي المزدوج تمويلها بفضل المشهد، على" المشتركة" الجمعيات سيطرت اإلعالمي،

 باألراضي الخاصة للمعلومات بها الموثوق المصادر أهم من أصبحت حيث ،"اإلسرائيلي"و

 ترصد ال غالبًا وهي ،...(الخ المنازل، هدم االعتداءات، االستيطان،) 1693 عام المحتلة

 (.مثال" بيتسيلم" جمعية) 1648 عام المحتلة األراضي في االعتداءات

 والحروب واالغتياالت والقصف الصهيونية، االعتداءات تصاعد ورغم سنوات، بضعة ومنذ

 المجتمع تأييد كسب أجل ومن غزة، قطاع في سيما ال الفلسطيني، الشعب ضد الفتاكة باألسلحة

 العدو مع عربيًا شعبيًا تطبيعًا أوسلو اتفاقيات عن المنبثقة الفلسطينية السلطة تطرح لها، الدولي

 والمسلمين، العرب بدعوة شؤونها، تدير التي الفلسطينية األراضي عن" الحصار كسر" بحجة

 الكاتب يعتبر حين في القدس، فيها بما المحتلة، األراضي لزيارة وحجاجهم، وفنانيهم بمثقفيهم

 ".العدو ومقاومة الممانعة إرادة كسر"لـ  دعوة أنها منى زياد

 

 المجاالت كافة في عربي تطبيع - ب
 

 السنوات في خاصة وإسالمية، عربية جهات بها تقوم التي التطبيع مبادرات حصر يمكن ال

 في . المطّبعين الئحة على مؤسسة أو دولة أو شخصية اسم يوميًا الصحافة تضيف إذ األخيرة؛

 المسألة وكأن الخبر،  تورد التطبيع لجريمة المتيقظة الجمعيات بعض فقط األحيان، معظم

 العدو مع العالقة واعتبار ووعينا عقولنا اختراق المطلوب حيث وعادية، طبيعية أصبحت

 أن المفكرين بعض يعتبر السبب، ولهذا. مستوياته في الجدل أو مناقشته يمكن شيئًا وأفراده

 الى يهدف ألنه العدو، مع التطبيع أشكال بين األخطر هو والفكري اإلعالميو الثقافي التطبيع

 بل محّددة فئة يمّس ال وألنه واإلسالمية، العربية المجتمعات في الوعي وكّي القيم تغيير

 التطبيع عملية علوش، إبراهيم الفلسطيني المفّكر يكتب وكما . وشرائحه فئاته بكل المجتمع

 والرؤية األفكار سيطرة هي بل مجتمعين، أو ثقافتين بين التبادل تعني ال العدو مع الثقافي

" قوة" وثم فلسطين، في الصهيوني التواجد" أحقّية" أولها العربي، المجتمع على الصهيونية

 شعور بث أجل من والمسلمين، العرب" تأّخر"و" ضعف" مقابل والغرب الصهاينة" تقّدم"و
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 العرب وحضارة تاريخ في النظر وإعادة المقاومة، وعبثية التغيير استحالة بخصوص التشاؤم

 . وغربي صهيوني منطلق من والمسلمين،

 

 : واإلعالمي والفكري الثقافي التطبيع

 

 فيلم انتاج االحتالل، أطروحات مع التام والتماهي والفني الثقافي التطبيع أمثلة أحدث بين من

 رغم. لألفالم الدوحة ومركز ومصري فرنسي بتمويل دويري، زياد اللبناني للمخرج" الصدمة"

 مهرجان في جائزة الفيلم نال ،(ودبي المغرب باستثناء) العربية الدول معظم في الفيلم مقاطعة

 المحتلة فلسطين في تصويره منها عديدة، ألسباب الفيلم مقاطعة تّمت . المغرب في مراكش

 للصراع الصهيونية الرؤية يؤّيد الذي محتواه الى إضافة ،"إسرائيليين" بممثلين واالستعانة

 بحّجة الفيلم عن الدفاع( شربل مروان) اللبنانيين السياسيين بعض حاول . الصهيوني العربي

 االنتاج هذا يطرح ". الفلسطينية للجهة قريبة هي الفيلم أحداث معالجة إن" وقوله الرأي حرية

 الغربية والدول المؤسسات دور منها عدة، مالحظات حوله أثير الذي والجدل التطبيعي الفني

 اللبناني الجمهور من فئات تماهي ومدى فرنسيًا، انتاجًا الفيلم يعتبر إذ التطبيع؛ عملية في

 وأيضًا ،"اآلخر" على االنفتاح أو التعبير حرية ستار تحت المطبّعين مع العربي واإلعالم

 الرسمية المؤسسات ودور أوسلو، اتفاقيات بعد خاصة" الفلسطينية الجهة من القرب" مفهوم

 مكافحة في لبنان، ومنها العربية، الدول بعض في ينشط يزال ما الذي العربية المقاطعة كمكتب

 مكتب قرار من كثير في خبثًا هناك" إن المنتج يقول لفيلمه، المناهضين على رّده في . التطبيع

 أفالم دخول( لبنان في) المكتب يسمح لماذا متسائاًل" الفيلم تجاه إسرائيل مقاطعة( حملة)

 أو ناسيًا فيلمه، دخول يسمح ولم" البحر هذا ملح" أو" إلهية يد" أو" اآلن الجنة"كـ  فلسطينية

 قصف تم) الصهاينة قبل من محاربته تّمت المثال، سبيل على ،"اآلن الجنة" فيلم أن متناسيًا

 أبو هاني الفلسطيني المخرج أن الى إضافة فلسطينيون، كلهم الممثلين وأن( التصوير موقع

 الفلسطينية، للسلطة إنجازًا الفيلم اعتبار حتى رفض ،1648 عام المحتل الداخل من وهو أسعد،

 ".الفلسطيني للشعب القومية الهوية" عن يعّبر الفيلم أن على أصّر عندما

 إللقاء دعوتهم يتم الذين والصحافيين والكتاب الفنانين وسيرة لهوية العربية الدول تكترث تعد لم

 في واردة تعد لم الصهيوني الكيان أصدقاء مقاطعة أن أي العربي، الجمهور على انتاجهم

 ومحاضرات مهرجانات إلحياء المدعويين الئحة تصفح من يتضح كما العربية، الدول معظم

 من" التطبيع هذا أمام الوقوف المقاطعة لجان تحاول وعندما. العربية الدول في فنية ومعارض



 

13 
 

" المتحّررة" األقالم تهّب الخمسينيات، في العربية المقاطعة مكاتب صّنفتها كما" الثانية الدرجة

 غير المقاطعة لجنة على القضائية الدعاوى وترفع وأصدقائهم الصهاينة هؤالء عن للدفاع

 .سنوات قبل لبنان في حصل كما المهرجانات، هذه لمنتجي مالية بخسارة تسّببت ألنها الرسمية

 في فقط ليس يشاركون، الذين العرب والفنانين الكّتاب تعداد باالمكان يعد لم أخرى، ناحية ومن

 الشعب عن الحصار فك" شعار تحت الفلسطينية، السلطة أراضي في مهرجانات إحياء

 بوشناق لطفي والتونسي اللعبي اللطيف عبد المغربي) السلطة أركان من بدعوة" الفلسطيني

 أو رسمية صهيونية جهات من بدعوة المحتلة فلسطين في تقام مهرجانات في أيضًا بل( مثاًل

 نشر الذي  والي نجم العراقي الكاتب من ". التعارف"و" الحوار فتح" بحجة رسمية، غير

 منصور أنيس المصري الصحفي الى 2336 العام في الصهيوني الكنيست مبنى أمام صوره

 الباحثة أيضًا تضم المروحة ،"إسرائيل في بأصدقائه ويعتز بالتطبيع اتهامه من يخجل" ال الذي

 زارت التي الفرنسية، الدولة جناح تحت المعارضة الى تنضم أن قبل قضماني بسمة السورية

 أدبي لقاء في لها تصريح) الغربية الضفة في المقامة المستوطنات في" اإلسرائيليين" أصدقاءها

 أيضًا يفتخر الذي سنسال، بو علم والجزائري ،(الفرنسي التلفزيون في" إسرائيلي" – عربي"

 الدولي القدس مهرجان حضر الذي مخملباف محسن اإليراني والمخرج التطبيعية، بعالقاته

 التي ناصر النا األردنية والفنانة أوروبا، من قادمًا الماضي العام في للسينما( الصهيوني)

 ،"السالم" أجل من صهاينة نساء مع" القدس الى مسيرة" في 2312 العام في شاركت

 . وغيرهم نبيل، مايكل المصري والمحاضر

 من العدو، مع الثقافي التطبيع خانة في العربية الى" اإلسرائيلي" األدب ترجمة البعض يضع

 في المجتمعات كباقي وسلبياته، إيجابياته له عادي، كمجتمع االستيطاني المجتمع تصوير خالل

 ترجمة حول العربي العالم في المثار الجدل المجال هذا في علوش إبراهيم يطرح . العالم

 ضرورية معرفة" أنها يعتبرون والذين تطبيعًا ذلك يرون الذين بين" اإلسرائيلية" الروايات

 عملية ليست" اإلسرائيلي" األدب ترجمة إن بالقول الكاتب يرد . المطّبعون يرّوج كما" لآلخر

 في الغرض لهذا تأسس حيث ومؤسساتيًا، وماليًا سياسيًا مدعومة عملية هي بل بريئة، طوعية

 الكيان الى زيارات ويرّتب ماليًا دعمًا يقّدم الذي ،"العبري األدب ترجمة معهد" 1692 العام

 الصهيونية المؤسسة تحاول العربي، للعالم وبالنسبة . العالم في وصحفيين وناشرين لكّتاب

 فلم . لغاتهم الى آدابها ترجمة خالل من واإلسالمية العربية الشعوب ذهن في وجودها تكريس

 العواصم في حتى مستغربًا العربية اللغة الى المترجمة" اإلسرائيلي" األدب كتب وجود يعد

 فوجوده كتباتها؛م بعض في أو العربي الكتاب معرض في كان إن مثاًل، كبيروت" الممانعة"

 المركز" قّرر عندما السادات مصر مثلته الذي ،"اآلخر على الحضاري االنفتاح" على يدّل
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 عصفور، جابر الكاتب يرأسه كان والذي المصرية، الثقافة لوزارة التابع" للترجمة القومي

 ".العبري" األدب ترجمة

 التصنيفات كل وفوق خارج آخر، عالمًا األكاديمي العالم نعتبر أن العربية النخب بعض تريد

 االتهامات، كل من االستعماري الغرب حّصنه خاص كعالم والعداءات، والحروب والسياسات

 يرغب لمن شروطًا وضع فقد . العالمية وضرورته وسالمته" العلمي" البحث رقّي بحجة

 ومشاركة العقائدية أو القومية أو السياسية مبادئه بعض عن التنازل وهي اليه، الدخول

 كلما المواصفات، هذه على إليها الساعي وافق وكلما. انتمائهم أو هويتهم تحديد دون" زمالء"الـ

 دعوته وتم الغربية، الجامعات" أرقى" في الدراسية المنح له وقّدمت الكتب له وطبعت اشتهر

 العرب األكاديميين من المطلوب األهم الشرط . إقليمية أو عالمية وندوات محاضرات الى

 كتب تأليف على والموافقة" إسرائيليين" أكاديميين مشاركة عن النظر غض هو والمسلمين

 للسير العرب األكاديميين على الضغوطات تبدأ ". النقي" الصرح هذا في سويًا والعمل مشتركة

 لقاء في المشاركة على وافقوا كلما إذ الغربية؛ الجامعات في العليا دراساتهم منذ االتجاه هذا في

 والمؤسسات الجامعات في المستقبل في عملهم فرص توسعت كلما النوع، هذا من تطبيعي

 األكاديمية األقالم تتجند بالتطبيع، هؤالء اتهام عربي مناضل يتجرأ وعندما . الغربية األكاديمية

 للدفاع أو الصرح، هذا به يتمتع الذي" الحياد"و" األكاديمية الحرية" وعن زميلهم عن للدفاع

 . معّين" إسرائيلي" أكاديمي أو كاتب بها يتمتع التي" النقدية المواقف" أو" يسارية" عن

 وغيرهم وصحفيين كّتاب موافقة العدو، مع العربي واإلعالمي الثقافي التطبيع مظاهر ومن

 فعل كما المحتل، للعدو منتقدين كانوا وإن حتى الصهيونية، اإلعالم مع وسائل مقابلة إجراء

 العرب عن" كتابه حول الصهيونية أحرونوت يديعوت صحيفة مع أشقر جيلبر اللبناني الكاتب

 بعد صهيونية إذاعة مع المصري السلفي النور حزب باسم الناطق حديث أو" النازية والمحرقة

 وعرب، فلسطينيون منهم، العديد يرفض يزال ما حين في المصرية، االنتخابات في حزبه فوز

 . تطبيعية يعتبرونها التي المقابالت تلك

 مقابالت اإلعالمية، المهنية ستار تحت سنوات، بضعة منذ انتشرت اإلعالمي، المجال في

 برأيهم ليدلوا" إسرائيليين" مسؤولين مع( وغيرها" الجزيرة)" عربية فضائيات تجريها خاصة

 تكتفي تعد لم العربية الفضائيات هذه أن أي المحتلة، األراضي في يجري ما حول وتعقيباتهم

 تطبع أن على فأصرت الصهيوني، حتى أو الغربي اإلعالم في المسؤولين هؤالء بتصريحات

 الشخصيات هذه تصريحات تأتي ما غالبًا . العربي المشاهد ذهن في وصورهم كالمهم

 من نوعًا تتطّلب" الموضوعية" وكأن فلسطينية، تصريحات( بعد أو) جانب الى الصهيونية

 مع التعامل من األسلوب هذا أن المطّبعة القنوات تعتبر . والضحية المحتل بين" التوازن"
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 في اإلمبريالي، الغرب عليه يسيطر الذي اإلعالمي الفضاء في أكبر مصداقية يمنحها الصهاينة

 أعمالهم يبّررون وهم العربي، اإلعالم في الصهاينة حضور تكريس في تساهم أنها حين

 . عربية أدوات خالل من لهم، العربي المشاهد تفّهم الى ويسعون والوحشية القمعية

 الوسائل كبعض الصهيونية، للدعاية أبوابها أخرى إعالمية ووسائل الفضائيات هذه فتح بعد

 2312 أغسطس/ آب  شهر في استضاف المصري الرسمي التلفزيون) المصرية اإلعالمية

 نقل الى غيرها تجرأت ،(المثال سبيل على لألخبار، النيل قناة على صهيونيًا عسكريًا محلاًل

 حيث ،«لإلرسال اللبنانية المؤسسة» مؤخرا فعلت كما صهيوينة عسكرية قواعد من تقاريرها

 بثها تم المقاومة، فيها يهّددون صهاينة مسؤولين مع مباشرة مقابالت المؤسسة مراسلة أجرت

 طرحت ". اإلسرائيلي العدو مع للعالقة الترويج" المحلية المحطات على يحظر حيث لبنان، في

 حيث المسؤوليات، وتعويم اإلعالم وسائل عولمة إشكالية ،"لإلرسال اللبنانية المؤسسة" قضية

 أو" الجزيرة"كـ  عربية فضائيات به تقوم مما بأكثر تقم لم أنها بالتطبيع اتهامها على رّدها كان

 الشعوب الى الموّجهة الخاصة بتصريحاتهم يدلون رسميين صهاينة ابلونيق عندما ،"العربية"

 . بالتطبيع أحد يتهمهما ولم العربية،

 

 موقف المؤسسات الدينية من التطبيع

 

 أغلبية وطرد الفلسطينية األرض على حّل قد احتاللي كيان الصهيوني الكيان أن من اعتبارًا

 هذا وإزالة فلسطين تحرير واإلسالمية العربية األمة واجب من أنه واعتبارًا العربي، شعبها

 من الكيان مع التعامل عدم من أن واعتبارًا األمة، من أساسي جزء فلسطين أرض ألن الكيان،

 والدعوة وجوده وتكريس معه التعامل يمكن ال إذ الظلم، ومحاربة المظلومين عن الدفاع أسس

 مقاطعة عليها أن واإلسالمية العربية الشعوب تعتبر أن من بّد ال كان معًا، آن في إزالته الى

 إنسانية دينية مبادئ إلى العام الموقف هذا استند . معه العالقات تطبيع ورفض المحتل الكيان

 منذ بالمنطقة عصفت التي السياسية والتقلبات الحسابات عن بعيدًا وقومية، وطنية وأخالقية،

 ونخب سياسية وقيادات دول امتنعت الواسع، الشعبي المزاج هذا بسبب . الكيان هذا إقامة

 على علني بشكل طويلة، لفترة ومؤسساته الكيان مع العالقات من نوع أي إقامة عن فكرية

 منذ العدو مع سرية عالقات أقامتا والمغربية األردنية المملكتين أن المعروف من لكن، . األقل

 المقاطع الشعبي المزاج مع انسجامًا . المنطقة في والناصري القومي التيار لمواجهة البداية،

 الشيوعية األحزاب بعض باستثناء التطلعات، هذه في الناشئة العربية األحزاب انخرطت مبدئيًا،
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 ومصالح البرجوازية الصهيونية المصالح بين ومّيزت السوفياتي" األب" الى رضخت التي

 العربية الكمبرادور والبرجوازية صهيونيةال المصالح أن واعتبرت وعّماله،" اليهودي الشعب"

 وانتجت أقلية بقيت األحزاب هذه أن غير . واليهودي العربي التحرري التيار ضد تتالقى

 الشيوعي الحزب الى بالنسبة واضح هو كما صفوفها، في متتالية انشقاقات هذه مواقفها

 ".اإلسرائيلي" ثم الفلسطيني،

 الديانة الى المستعمرين انتماء أن إال عام، بشكل األمة علماء قبل من التطبيع تحريم رغم

 لم إذ ما، نوعًا" تشويشه" في ساهم السياسي، الموقف على أخرى مصطلحات أدخل اليهودية

 جهة من الكيان دولة في المستوطنين وبين جهة من واليهود" الكّفار" بين منهم البعض يمّيز

 مع أهل أو المسلم غير مع التعامل باب من الشريفة النبوية الّسنة الى استندوا فقد . أخرى

 في ورد كما إسالمية، أرضًا احتلوا الذين األمة أعداء مع التعامل باب من وليس الكتاب،

 : التالي التوضيح

 ،(بالجواز التطبيع في القول من باز ابن العالمة براءة) العتيبي مطر بن سعد. د مقال في جاء

 بمصطلح الهدنة أي" )اإلسالمي الفقهي الشرعي المصطلح في الصلح معنى" توضيح بعد

 ذكره ما اليهود وبين الفلسطينية التحرير منظمة بين الصلح من يلزم ال" أنه( الدولي القانون

 المصلحة من أن رأت فإذا مصلحتها، في تنظر دولة كل بل الدول، بقية إلى بالنسبة السائل

 من ذلك وغير والشراء، والبيع السفراء تبادل في اليهود مع الصلح بالدها في للمسلمين

 لها المصلحة أن رأت وإن . ذلك في بأس فال المطهر، اهلل شرع يجيزها التي المعامالت

 حكمها الكافرة الدول بقية وهكذا الشرعية، المصلحة تقتضيه ما فعلت اليهود مقاطعة ولشعبها

 أو أميرًا أو ملكًا كان سواء المسلمين، أمر تولى من كل على والواجب. ذلك في اليهود حكم

 األمور من مصلحتهم في ويكون ينفعهم بما فيسمح شعبه، مصالح في ينظر أن جمهورية رئيس

 في المسلمين أمر ولي بين الصلح" الكاتب ويواصل ". المطهر اهلل شرع منها يمنع ال التي

 ذلك يقتضي وإنما أبديًا، تمليكًا أيديهم تحت لما اليهود تمليك يقتضي ال اليهود وبين فلسطين

 ديار عن إبعادهم على المسلمون يقوى أو المؤقتة، الهدنة تنتهي حتى مؤقتًا تمليكًا تمليكهم

 اإلسالم دين في يدخلوا حتى القدرة عند قتالهم يجب وهكذا . المطلقة الهدنة في بالقوة المسلمين

 رحمه الشيخ بّين: "أخرى ناحية من يوضح ولكنه ." صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا أو

 التطبيع إجازة تعني ال فهي وعليه، المؤّبد؛ للصلح إجازته تعني ال بالصلح فتواه أّن اهلل

 ".السابق الجواب في بّينته الذي الجوابي المسلك يقتضيه ما وهو السياسي، بالمفهوم
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 من التسعينيات قبل الشأن بهذا خاصة فتاوى إصدار األمة في الطبيعية المقاطعة حالة تستدع لم

 . العدو مع تطبيعية مبادرات في واألفراد والمؤسسات الحكام انزالق شهد حيث الماضي، القرن

 :ومنها استيطانية، كدولة الكيان مع التطبيع وتجّرم تحّرم فتاوى علمائية هيئات فأصدرت

 الصهيوني، الكيان مع للتطبيع معادية واضحة مواقف الحق جاد األزهرالراحل شيخ أصدر

 وأقامت 1638 في ديفيد كامب اتفاقيات على وقّعت التي المصرية للسلطات حرجًا سّبب بحيث

 بتحرير إال سالم وال اليهود، المغتصبين مع سالم ال: "قال فقد. العدو مع ديبلوماسية عالقات

 بعد ذلك بجواز العلماء بعض أفتى بعدما" للقدس المسلمين زيارة ورفض ،"العربية األرض

 إبان وايزمان عيزار" اإلسرائيلي" الرئيس استقبال ورفض" 1662 عام أوسلو اتفاقية عقد

 .للقاهرة زيارته

 إقامة بالتطبيع ُيراد: "بالتالي( 1663) كفتارو الشيخ الراحل رّد المسألة، حول سؤاله ولدى

 وتطبيع اقتصادي، وتطبيع سياسّي، تطبيع فهناك: المختلفة الجوانب في طبيعية عالقات

 فالتطبيع جلية، واضحة فهي كبير، اجتهاد إلى تحتاج ال المسألة وهذه... ذلك وغير دبلوماسي،

 فإن . كثيرة مواضع في عليه منصوص وهذا ظلمه، على له إقرار ألنه ظلم، الظالم مع

 إقرار جواز عدم على بمجموعها تدل متضافرة، متوافرة النبوية واألحاديث القرآنية النصوص

 ما وهذا ويقره، الدولي التشريع يعرفه والنقل، العقل موقف الحقيقة في وهذا ظلمه، على الظالم

 إسرائيل، مع التطبيع تحريم في عاقل يشك ال فإنه المعيار هذا خالل ومن . اإلسالم عليه نص

 األرض واغتصاب الفلسطيني، الشعب تشريد على وتصرُّ الظلم، على تصرُّ بقيت طالما

 ." العربية

 مع التطبيع تحّرم فتوى اهلل فضل حسين محمد السيد اللبناني الشيعي الديني المرجع أصدر كما

 محاولة أي عن الشرعية لنزع" التحرك الى اإلسالمية الدينية المراجع ودعا" إسرائيل"

 التفريط شرعية عدم" أن على اهلل فضل السيد وشّدد ". فلسطين اليهود احتالل صك إلمضاء

 خصوصية من له التنظير ينطلق ال شرعي إسالمي خط هو فلسطين، أرض من شبر بأي

 كما حّرمت ". أصيل إجتهادي شرعي فقهي تفكير كل منها ينطبق قاعدة يمثل وإنما مذهبية،

 قتل من وتمكينه احتالله في يدعمه من وكل الغاصب، الكيان مع التجاري التعامل" الفتوى

 ".وتشريدهم واضطهادهم الفلسطينيين

 األزهر شيخ موقف على فيها ترد 2332 العام في فتوى فلسطين علماء رابطة وأصدرت

 إسرائيل خاصة األخرى الدول مع التطبيع يحّرم ال اإلسالم" إن قال الذي طنطاوي سيد محمد

 االحتالل دولة مع التطبيع جواز عدم" الرابطة فأكدت  ".الدين غير في التطبيع طالما
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 يقره أن يجوز فال المسلمين، أرض األعداء من أحد استوطن إذا" أنه موضحة" اإلسرائيلي

 لعدوان المطّبع المسلم من إقرار بمثابة التطبيع وأن المسلمين، من أحد االستيطان هذا على

 فتوى" األردن في المسلمين اإلخوان جماعة علماء مجلس" أصدر كما ". واحتالله العدو

 البضائع ادخال" أن المجلس ورأى شرعًا، حرام" إسرائيل" من البضائع استيراد أن اعتبرت

 ."القتصاده ودعمًا االحتالل، دولة مع وتطبيعًا فلسطين، في اليهودي بالوجود إقرار يعد

 قبل من القدس زيارة الى هباش محمود السابق األوقاف ووزير الفلسطيني الرئيس دعوة وبعد

 الحصار وفك القدس في أهلنا دعم" باب من الدعوة لهذه األئمة بعض وتلبية والعرب المسلمين

 اعتبرتها التي الزيارة بهذه تنّدد فتاوى علمائية هيئات عدة أصدرت" األقصى المسجد عن

 نحن: "تنص والتي الشريف باألزهر الفتوى للجنة" السيادية الفتوى" ومنها العدو، مع تطبيعًا

 وشرورها سمومها تنفث التي الخبيثة المجرمة المتطرفة اإلرهابية الماسونية الصهيونية نعادي

 اإلفتاء ودار الشريف األزهر بمواقف وتذكر ،"عامة والعالم خاصة والمسلمين العرب على

 الكيان مع والصلح التطبيع تجريم: وهي ،"اإلحتالل بعد عامًا خمسين مدار على" رسميًا

 ووجوب لليهود فلسطين أرض بيع تحريم الصهيوني، العدو مع التعاون تحريم الصهيوني،

 .معهم التعامل وعدم اليهود مقاطعة

 ولم االحتالل، زمن في القدس زيارة القبطية الكنيسة فقد حّرمت المسيحية، للديانة بالنسبة أما

 بتبعيتها صمتها ما يسمح بتفسير الشأن؛ هذا في تحريم أي العربية الكنائس قبل من يصدر

 (.اليونانية أو البابوية) الغربية للكنائس
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 التطبيع حواجز أسقطت عوامل - 3

 

 :منها االحتالل، دولة مع التطبيع في إسقاط حواجز عوامل ساهمت عدة

 العربية المقاطعة تفكيك الى األوروبية ثم ومن األمريكية الضغوط أدت :الغربية الضغوط( 1

 واألشخاص والمؤسسات الشركات مقاطعة أي والثالثة، الثانية درجاتها في األقل على الرسمية،

 العربية الدول معظم رضخت ". التجارة حرية" بند تحت الصهيوني، الكيان مع تتعامل التي

 تتعامل كما العدو، لدولة لوالئها معروفة غربية شخصيات اليوم تستقبل حيث الضغوط هذه الى

 أن هنا ويذكر. الصهيوني االقتصاد تنمية في فّعال بشكل تساهم ومؤسسات شركات مع

 كانت إذ العربية، المقاطعة تفكيك بعد إال الصهيوني الكيان دولة تدخل لم اليابانية الشركات

 . االحتالل كيان مع تعاملها من بداًل العربية الدول مع التعامل تفّضل

 لألمم التابعة الدولية المؤسسات تمارسها تلك التي هي الغربية، الضغوط من آخر نوع وثمة

 كمنظمة العالمية المؤسسات أو العالمية، الحكومية غير المنظمات أو مثاًل، كاليونسكو المتحدة،

 اقتصاديًا المسلمين، بالد على الغرب سيطرة الى تسعى أخرى دولية وهيئات العالمية التجارة

 االحتالل دولة تضم" تنموية" برامج األوروبي االتحاد ابتكر. عسكريًا أيضًا تكن لم إن وفكريًا،

 عالقات أو لقاءات بموجبها تقام( مثاًل أورومتسوطية) مختلفة مسميات تحت عربية، دول الى

 .  األوروبية الدول خالل من وصهيونية عربية مجتمعية لشرائح ممثلين بين متعددة أو ثنائية

 على الكبرى الشركات تسيطر حيث االتصاالت أو االقتصاد عولمة :"العولمة" يسمى ما( 2

 السويسرية" نستله" شركة مع الحال هو كما االحتالل، كيان شركات وتضم االقتصادي المشهد

 . بالمأكوالت المتخصصة" أوسيم" الصهيونية الشركة أسهم من%  46 اشترت التي األصل

 على العربي، العالم في معها المتعامل الشركات أكبر من ومتفرعاتها" نستله" شركة أصبحت

 حمالت أصدرت وقد . المعدنية للمياه بالنسبة لبنان في الحال هو كما الوطنى االنتاج حساب

 إضافة والعنصرية، االستيطان دعم في الشركات هذه مساهمة مدى تبّين موثقة لوائح المقاطعة

 العالم" في وغيرها العربية الدول في الطبيعية الموارد تستغل العالمية الشركات هذه أن الى

 ".الثالث

 ممكنًا يعد لم حيث أخرى، ناحية من العربي، المستهلك ضياع االقتصاد عولمة عملية رافقت

 في معاملها أو مكاتبها تواجد أن كما العالمية، الشركات من العديد في الصهيوني التواجد فرز

 أي وأن للمحليّين، العمل تؤمن الشركات هذه أن المستهلك لدى انطباعًا أعطى العربية الدول

 رفض تبرير يتم الحجج فبتلك ". أرزاقهم تقطع"و" الشارع في الناس ترمي" لها مقاطعة
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 شركة تشارك . العالم في الصهيوني الوجود تسويق في المساهمة العالمية الشركات مقاطعة

 لم . القدس تهويد يدعم الذي الصهيوني،" القدس ماراثون" في الرياضية لأللبسة" أديداس"

 على محمل الشركة تلك مقاطعة الى الداعية الجمعيات بعض أصدرتها التي النداءات تؤخذ

 العرب،" محليين"الـ  من المئات توّظف وألنها العربية، الدول كافة في لتشعبها وذلك الجد،

 في بل العربي، العالم في الممثل مكتبها قبل من يتخذ لم" الماراثون" في المشاركة قرار وألن

 . الغرب في الرئيسي مكتبها

 تفيد حيث الصهانية، الرياضيين مع العالقات تطبيع الى الرياضية األندية عولمة ساهمت

 تضم أندية الى ينتمون القدم كرة في العرب الالعبين من العديد أن المجال هذا في األخبار

 ومغاربة جزائريون يلعب حيث وهولندية بلجيكية أندية في الحال هو كما صهاينة، العبين

 ". إسرائيليين" جانب الى وتوانسة

 كامب اتفاقيات تحدث لم :الصهيوني والكيان الفلسطينية السلطة بين الموقعة االتفاقيات( 3

 على عالميًا وحتى وإسالميًا عربيًا ومؤسساتيًا رسميًا انفتاحًا الصهيوني والكيان مصر بين ديفيد

 كامب التفاقيات العام شبه االستنكار منها عديدة، ألسباب أوسلو، اتفاقيات أحدثته كما العدو

 حرب بعد المخترق العربي الوضع ومنها العربية، األنظمة وحتى الشعوب قبل من ديفيد

 بالصراع مباشرة المعني أي الفلسطيني، هو االتفاقيات على الموّقع أن هو األهم ولكن الخليج،

 العواصم بعض وفتحت عربة وادي اتفاق األردنية المملكة وّقعت لقد . الصهيوني العربي

 . االتفاقيات هذه إثر على الصهيوني، الكيان مصالح تمثل غيرها أو تجارية مكاتب العربية

 لمواصلة تغطية إال تكن لم التي االتفاقيات هذه على سنة 23 من أكثر بعد أي اليوم، وحتى

 من شريحة تحتّج واإلسالمي، العربي والعالم الفلسطينيين تجاه العدوانية سياساته االحتالل

 الكيان دولة مع واسعة عالقات إلقامة طّبع، قد" الفلسطيني" وبكون بها والمسلمين العرب

 على األبواب لفتح التطبيع ذلك تنتظر كانت وكأنها وأفرادها، وشركاتها ومؤسساتها

 زرع خطورة مدى تع لم ولذلك ،"الملك من أكثر ملكّيين نكون لن" مقولة بتردادها مصاريعها،

" الفلسطيني" تطبيع أن فاعتبرت. المستقبلية مصالحها وعلى وجودها على االستيطاني الكيان

 . لألمة المركزية والقضية فلسطين تجاه التزاماتها من يحّررها العدو مع

 الدول محور"و" المعتدلة الدول محور" بين األمة انقسام  :والدولية اإلقليمية التحالفات( 4

 وضع الذي" المعتدل المحور" دول لدى التطبيع حاجز إزالة في كبير بشكل ساهم" الممانعة

 إليران العداء شّكل. الصهيوني العدو عن بداًل العدو خانة في اإليرانية اإلسالمية الجمهورية

 . الصهيونية المؤسسة وبين بينها أمنية سرّية عالقات إلقامة الخليج دول لبعض كافيًا مبّررًا

 مكثفة دبلوماسية عالقات إلى أشارت 2336 للعام سرية ديبلوماسية برقية ويكيليكس موقع نشر
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 في التقليديين أعدائها"بـ وصفتهم ومن إسرائيل" أن موضحة العربية، الخليج ودول العدو بين

 بشأن خاصة خطيرة، استخباراتية معلومات وتبادلوا مكثفة عالقات أجروا قد" الخليج دول

 العواصم في أو المحتلة فلسطين في تمت لقاءات أخبار الصحف من عدد وأورد ". إيران

 سياسية لقاءات وعن الصهيونية، األمنية واألجهزة الدول لتلك تابعة أمنية أجهزة بين الغربية

 المعادية مواقفهم بين التنسيق أجل من صهاينة، ومسؤولين الدول هذه في مسؤولين بين

 حول المفاوضات وبدء روحاني الرئيس انتخاب بعد خاصة اإليرانية، اإلسالمية للجمهورية

 أعضاء بعض الى وصلت حتى التطبيعية المواقف هذه دائرة توّسعت . اإليراني النووي الملف

 تطبيع" أن رأى الذي المغرب في زمزمي الباري عبد كالشيخ المسلمين، لعلماء العالمي االتحاد

 ال إسرائيل دامت ما إيران، دولة مع عالقاته يدشن أن من أهون إسرائيل مع للعالقات المغرب

 الخسارة سوى ورائها من المغرب ينال لن التي إيران بخالف المغرب، ُتؤذي أن يمكنها

 ". والضرر

 التيارات بعض لدى ،الصهيونية والحركة اليهودية الديانة بين أحيانا التمييز عدم( 5

 وخاصة اإلسالمية، التيارات بعض تقيم بحيث العربية، المجتمعات في غيرها أو اإلسالمية

 ،"األديان بين الحوار" بند تحت صهيونية حركات مع عالقات الغربية، الدول في نشأت التي

 الى ينتمي يهودي طالبي وفد بزيارة التنديد رفضت المقاطعة الى الداعية اللجان إحدى أن كما

 هذا في اإلشارة وتجدر . دينية أبعاد لها الزيارة أن بحجة المغرب، الى الصهيونية، الحركة

 أقليات تعيش حيث( وتونس المغرب) العربي المغرب دول في الملتبسة المساحة الى المجال

 الصهاينة المستوطنين مع ودينية وثقافية وتجارية عائلية عالقات أفرادها بعض يقيم يهودية،

 . الصهيوني الكيان مع السياسي بالتطبيع متورطة كانت أنظمة ظل في ومؤسساتهم،

 تراجع ظّل في ،"إسرائيل" وربيبته الغرب أمام بالدنيوية والشعور بالذات الثقة عدم( 6

 العدو بتقّدم االستعانة المفيد من أنه تعتقد مجتمعية شرائح ما جعل العربي، واالنقسام التضامن

 التعامل يجب" واقعًا" االحتالل دولة أصبحت إذ ذلك من مفّر ال وأن والعلمي، التكنولوجي

 عن أم مباشرة الصهيونية، الجامعات في المسجلين والمسلمين العرب الطالب عدد يدّل . معه

 كما . الدموي وبتاريخه الكيان بعنصرية الطالب هؤالء جهل مدى الغربية، الجامعات طريق

 الغربي، العالم في والشهرة العمل أبواب يفتح الصهانية مع والتعامل الحوار أن البعض يعتقد

 ".حضاري"وأنه عمل  العصر مع منسجمًا السلوك هذا يعتبر حيث
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 االحتالل لكيان والدولية العربية المقاطعة - 4

 الرسمية العربية المقاطعة - أ
 

 والدة عن اإلعالن قبل 1642 العام الى اليهودية للبضائع الرسمية العربية المقاطعة بداية تعود

 إنشاء العربية الدول جامعة قّررت حيث ،1621 العام في وانتظمت تأسست ولكنها ،"إسرائيل"

 رئيسي مكتب إشراف تحت المكاتب هذه تعمل أن على عربية، دولة كل في للمقاطعة مكاتب"

 المباشرة المقاطعة أو األولى: المقاطعة من درجات ثالث الحملة حّددت ". دمشق مقره

 واألفراد األجنبية الشركات مقاطعة وهي الثانية ". اإلسرائيلية" والشركات واألفراد للمؤسسات

 (. الكيان في مصانع وبناء استثمار أو تجاري تعامل) الكيان مع تتعامل التي والمؤسسات

 وضع ". اإلسرائيلية" الموانئ خالل من بضائعها تشحن التي الشركات مقاطعة هي الثالثة

 أجل من الكيان، مع تتعامل التي األجنبية والمؤسسات واألفراد للشركات قوائم المقاطعة مكتب

 هذا في المستجدات حسب السنة في مرتين تعديلها يتم العربية، الدول في مقاطعتها تعميم

 عدم بحجة ،2332و 1662 بين ما يجتمع لم" المركزي المقاطعة مكتب" أن غير المجال،

 العربية المقاطعة جوانب بعض انهيار شهدت التي الفترة وهي القانوني، النصاب اكتمال

 .الصهيوني العربي للصراع" السلمية" للتسوية مدريد اتفاقيات بعد الرسمية،

 انتفاضة بعد المقاطعة مكتب اجتماعات الى العودة العربية الدول بعض محاوالت رغم

 ال والشلل، بالتراجع أقّر 2339 العام في األخير االجتماع أن إال تفعيلها، وإعادة األقصى،

 كانت . الثانية الدرجة من األقل على رسميًا، المقاطعة أنهى العربية الدول من عددًا وأن سيما

 العام في األردن تلتها ثم ،(الدرجات كافة) كليًا المقاطعة أنهت التي العربية الدول أولى مصر

 العام في( والثالثة الثانية من الدرجتين) المقاطعة عن الخليج دول بعض وتخلت ،1662

 في وقطر وُعمان وموريتانيا المغرب في" إسرائيلية" تجارية مكاتب افتتاح تم كما ،1664

 االنسحاب بحجة ،2332 العام في المقاطعة من انسحابها البحرين وأعلنت . ذاتها الفترة

 المقاطعة عن خليجية ودول السعودية تخلت ،1664 العام في . غزة قطاع من" اإلسرائيلي"

 والخدمات للبضائع مقاطعتها نهاية السعودية أعلنت ،2332 وفي الثانية، من الدرجة

 فيها ُيمنع حيث ،"العالمية التجارة منظمة" الى االنضمام طلبها ضمن وذلك ،"اإلسرائيلية"

 السعودية أعلنت ،2339 صيف في ولكن . المنظمة أعضاء من األخرى لتجارة دولة مقاطعة

 باستثناء عربية، دولة أي تعد فلم اآلن، أما ". الويكبيديا" في ورد كما المقاطعة، إنهاء عدم

 دولة أخرى، تطّبق حين في والثالثة، الثانية بدرجتيها المقاطعة تطّبق جزئي، وبشكل سوريا
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 في الحال هو كما األولى، بالدرجة المقاطعة األقل، على النظرية الناحية من كلّيا، أو جزئيًا

 . لبنان

 

 الغربية الشركات وتجريم الرسمية العربية المقاطعة كسر -ب 
 

 العربية المقاطعة أهمية من التقليل بعض الدوائر العربية، وأحيانًا الغربية، الدوائر تحاول

 التجاري التعامل عدم بسبب العربي لالقتصاد فادحة خسارة باعتبارها االحتالل لدولة الرسمية

 الى تلتفت لم المنحى هذا أخذت التي والدراسات األبحاث أن غير . االحتالل دولة مع المباشر

 المقاطعة إلنهاء األوروبية الدول وبعدها المتحدة الواليات مارستها التي المستمرة الضغوط

 االحتالل لرفض األدنى لبالشك ولو المعنوية، وأهمّيتها فعالّيتها على يدّل مما الرسمية، العربية

 سلطة" تأسيس الى( اإلقتصادي التعاون الى المقاطعة من) فيرر جيل كتاب يشير . وكيانه

 المقاطعة لمواجهة 1632 العام في العدو لدى المالية الوزارة داخل" االقتصادية الحرب

 ففّضلت. الهجوم لشن العربية الدول اقتصاد حول مخابراتية بمعطيات استعانت التي العربية،

 وكأنها الحملة تبدو لكي األميركية اليهودية الجمعيات كافة وتجنيد المتحدة الواليات في البدء

 . المتحدة الواليات سيادة على والتأكيد التجارة حرية عن للدفاع ،"إسرائيلية" وليست أمريكية

 معاديًا قانونًا فرنسا شّرعت حيث ،1636 العام بعد األوروبية الدول الى الحملة انتقلت ثم

 العام وفي . وبلجيكا هولندا تبعتها ،(ميتران اإلشتراكي عهد) 1681 العام في العربية للمقاطعة

 تغيير في تفلح لم التي لندن في" العربية المقاطعة لمناهضة الدولية اللجنة" أقيمت ،1682

 . الوقت ذلك في اليابان سياسة

 المقاطعة لكسر الماضي القرن من الثمانينات في جهودها العالمية الصهيونية الدوائر واصلت

 وجعلت األوروبية، الدول الى إضافة اآلسيوية، الدول في والثالثة الثانية الدرجتين من العربية

 المنعقدة" 3الـ  المجموعة" قمة في صدر ثم . عالمية قضية العربية المقاطعة ضد الحملة من

 الصهيوني االستيطان وبين بينها ويربط العربية بالمقاطعة ينّدد بيانًا 1661 العام في لندن في

تموز ) مصرية صحيفة في بيريز شمعون تأكيده أعاد ما وهذا غزة، وقطاع الغربية الضفة في

 أي االستيطان، وقف مقابل" إسرائيل" مقاطعة إنهاء العرب على إن بالقول ،(1662 يوليو/ 

 الرسمية المقاطعة رفض الى انتقل بل الثانية، الدرجة من المقاطعة فقط يعد لم الموضوع أن

 واليمن وليبيا سوريا استمرت الغربية، الضغوطات هذه رغم . أيضًا األولى الدرجة من العربية

 . الزمن من طويلة لفترة المحتل الكيان مع المتعاملة الفرنسية الشركات مقاطعة في الجنوبية
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 المقاطعة كسر وآلية المختلفة اإلدارات جهود الشيوخ مجلس الى مقّدمة  أميركية وثيقة توّضح

 األميركية الجهود أن أفادت حيث الثالث، درجاتها في المتحدة، الواليات في العربية الرسمية

 التي األمريكية الشركات تجريم تشريع ، تم1633ولكن، في عام  ،1626 العام منذ مستمرة

 الشركات باقي مثل الضرائب من إعفائها وعدم بتغريمها االحتالل، مع التعامل عن امتنعت

 أما . واألديان البشر بين التمييز من نوع هو العربية للمقاطعة الرضوخ أن تعتبر إذ المصدِّرة،

 أن على الوثيقة فتؤكد االحتالل، مع المباشر التعامل أي األولى، الدرجة من المقاطعة مجال في

 الثنائية المحادثات خالل من المقاطعة، انهاء إلى زالت وما البداية منذ سعت األمريكية الحكومة

 دول كل على أن موّضحة المنطقة، في األميركي لالستثمار شرطًا واعتبرتها الجماعية، أو

 على وأن المقاطعة، مكتب إزالة يجب كما ،"إسرائيل" مع عالقاتها تطّبع العربية الجامعة

 مع عادية عالقات إقامة على العربية الدول تشجيع خارجيته ووزير المتحدة الواليات رئيس

 قبل الخليجية الدول بعض على مورست التي الضغوط الى الوثيقة وتشير ". إسرائيل"

 العام بعد المقاطعة عن العربية الدول تراجعت وكيف" العالمية التجارة منظمة" الى انضمامها

 بحد العربية المقاطعة مبدأ أن هو الغربية تالجها وضغوطات الوثيقة هذه تؤكده ما . 1662

 . الغربية الدوائر قبل من المدان هو ذاته

 أعلى في كانت العربية الرسمية المقاطعة أن أخرى جهة من تعني ال الغربية الضغوط هذه

 الدرجة من المقاطعة لكسر ناورت التي الدول من لعدد شكلية أصبحت بل وشاملة، مستوياتها

 ويشير . قبرص مثل ثالثة، دولة طريق عن باالستيراد االحتالل دولة مع حتى وتعاملت الثانية

 للمقاطعة، العربية المكاتب بين الفعلي التنسيق وعدم العشوائية الى  علي أحمد شفيق الكاتب

 لوزارة والسعودية لبنان وفي الدفاع، لوزارة تابعان ومصر سوريا من كل مكتبا كان حيث

 لوزارة والمغرب العراق وفي الجمارك، لدائرة واإلردن الكويت وفي جارة،والت االقتصاد

 سياسة تتطلب الثانية الدرجة من المقاطعة أن كما .  الحاكم للحزب الجزائر، وفي الخارجية،

 الغربية، الضغوط أمام والوقوف استمرارها لضمان العربية الدول بين اقتصاديًا وتكاماًل تنموية

 سيطرة منع خالل من إليها ينظر لم الرسمية العربية المقاطعة أن الى إضافة يتوفّر، لم ما وهذا

 بل المباشر، غير أو المباشر التبادل طريق عن العربي، االقتصاد على الصهيوني االقتصاد

 بالنفوذ غالبًا المرتبطة األنظمة طبيعة بسبب الزمن، مر على فتآكل الفعل، رد مستوى على بقي

 .الغربي

 

 



 

25 
 

 مثااًل تونس: الجديدة العربية األنظمة في والمقاطعة التطبيع جدل – ج
 

 أوساط في واسعًا جداًل التونسي الدستور في العدو مع العالقات تطبيع تجريم تنصيص عدم أثار

 بصيغته الدستور هذا مؤخرًا صدر حتى الخطوة، لهذه ومعارض مؤيد بين التونسي، الشعب

 الى اإلشارة وبإلغاء التطبيع يجّرم الذي 23 الفصل بإلغاء عليه، التوصيت قبل النهائية،

 هي ما تطّور؟ وكيف الجدل هذا بدأ كيف. والعنصرية االحتالل أشكال كإحدى الصهيونية

 كيف  الدستور؟ في التطبيع تجريم إدراج لعدم النهضة، حزب سيما ال وأقطابه، النظام مبرّرات

 عن وماذا  النهضة؟ وحزب الحكومة مواقف الى التنصيص لهذا المؤيدة الجهات تنظر

  القضية؟ هذه داللة وما  الشأن؟ بهذا التونسية الحكومة على واألوروبية الدولية الضغوطات

 1669 منذ رسميًا اإلحتالل، دولة مع تطبيعية عالقات علي بن نظام عهد في تونس أقامت 

 مجال في مهمًا دورًا ولعبت العاصمة، في الصهيونية المصالح يمثل ارتباط مكتب افتتح حيث

 األوروبي بالغرب ارتبطت وشخصيات جمعيات خالل من والفكري، الثقافي التطبيع

 إبقاء تعمل على علي، بن بحكم اإلطاحة بعد الجمعيات، هذه زالت ما . الدولية وبالمؤسسات

 بين المسألة هذه حول تونس في الصراع احتدام على يؤشر مما العدو، مع التطبيع أنواع بعض

 والمنظمات الجديد الحكم في متنفذة وجهات ناحية، من المقاطعة، الى والداعين التطبيع رافضي

 .أخرى ناحية من الغربية، الليبرالية االتجاهات ذات والجمعيات

/ أيار  12 قبل التأسيسي، الوطني المجلس عمل انطالق مع العدو مع التطبيع مسألة ُطرحت

 هيئة" اجتماعات في ُطرحت كما الدستور، صياغة لجنة تشكيل بداية موعد ،2311 مايو

 قومية أحزاب بدأت . 2311 أكتوبر/ األول  تشرين 22 انتخابات قبل" الثورة أهداف تحقيق

 تجريم أجل من حملة للصهيونية، مناهضة جمعيات ائتالف الى إضافة وإسالمية، ويسارية

 والحريات، الحقوق لجنة صادقت وقد . الجديد التونسي الدستور في" إسرائيل" مع التطبيع

 على( عضوًا 21 بين من عضوًا 12) أعضائها بأغلبية الدستور، بصياغة المكّلفة اللجان إحدى

 تعمل التي والتنسيق، الصياغة هيئة على أشغالها وأحالت الدستور في التطبيع تجريم تنصيص

 بصياغة المكّلفة التوطئة، لجنة إلى الماّدة األخيرة هذه فأحالت . الدستورية الماّدة تنسيق على

 والتي التأسيسي، الوطني المجلس في التوطئة لجنة رفضت . الجديد للدستور العامة المبادئ

 نائبًا 62 تصويت رغم الدستور، في التطبيع تجريم على التنصيص النهضة، حركة ترأسها

 نقلت كما التصويت، على نائبًا 93 وتحفّظ 23 رفض مقابل الدستور، من الفقرة هذه على

 13 صّوت الدستور، في التطبيع تجريم مناهضي بين ومن . الموضوع حول التقارير بعض

 الرسمي الناطق الى باإلضافة عتيق، الصبحي الكتلة، رئيس منهم النهضة، حركة من نواب
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 اتهمت التي النهضة لحركة السابقة المواقف مع الموقف هذا يتناقض . العذاري زياد باسمها

 مساندة"بـ( الثورة أهداف تحقيق هيئة) الهيئة في الممثلة السياسية األطراف بعض" ذلك قبل

 التنصيص أن وترى" المبدأ بهذا تقبل ال" النهضة حركة إن وقولها" إسرائيل مع" التطبيع مبدأ

 قد الحركة وكانت( البحيري الدين نور" )للجدال قابل وغير جوهريًا أمرًا" التطبيع رفض على

 كثيرًا وحّرضت" الديمقراطي العهد" وثيقة في إسرائيل مع التطبيع تجريم إدراج على أصّرت"

 اإلصالح لحزب العام األمين القوماني محمد حسب  ،"المقترح هذا رفضت التي األطراف ضد

 .والتنمية

 في الصهيوني الكيان مع التطبيع تجريم تنصيص ضد النهضة كتلة من نواب تصويت أثار

 االنقالب"و" السياسية براغماتية"بالـ  الكثيرون واتهمها للحركة، الذعة انتقادات موجة الدستور

 تجريم أقّرت قد كانت حيث بعدها، وحتى الثورة قبل بها تنادي كانت التي" المبادئ على

 مسؤولو نفى . 2312 يوليو/ تموز  في التاسع العام لمؤتمرها الختامي البيان في التطبيع

 مختلفة بطرق التطبيع، تجريم تنصيص على إقرارهم عدم مبرّرين االتهامات، هذه النهضة

 رّد . قّدمت التي بالتفسيرات مقتنعين غير انتقاداتهم، يواصلون لهم المعارضين جعلت وملتوية،

 طويلة السياسات يتداول أن يجب الدستور" إن قائاًل الحملة على الغنوشي راشد الحركة زعيم

 ال واليوم المسائل، هذه جملة من ليس العربي - اإلسرائيلي والصراع تونس، تهم التي المدى

 . الجديد الدستور في الفصل هذا مثل إدماج يقترح آخر حزب وال النهضة ال حزب يوجد

 إن آخرون وقال ". تونس هو فيه اسمه سيذكر الذي الوحيد والبلد بعد، يكتب لم الجديد الدستور

 الدستور أن إذ الدستور، في البند إلدراج ضرورة ال ولكن التطبيع تجريم تؤيد النهضة حركة

 (. خضر الحبيب للدستور العام المقرر" )الصهيوني الكيان من أكثر اهلل شاء إن سيعيش"

 الدستور، في التجريم بند إدراج عدم مبدأ على وافقت حماس حركة أن عتيق الصبحي  وصّرح

 ومواجهة رفض ضرورة على دوًما تشدد حماس حركة" إّن قائلة بشدة، حماس حركة نفته ما

 رفض ضرورة" على التأكيد مع ،"كافة بأشكاله الصهيوني العدو مع والشعبي الرسمي التطبيع

 على شددت الحركة قيادات وأن االحتالل، مع أشكاله كل ومواجهة المبدأ حيث من التطبيع

 ،"اإلسرائيلي الكيان عزلة وتشديد التطبيع بمواجهة والكفيلة المناسبة اإلجراءات اتخاذ ضرورة

 ".تونسي شأن التونسي الدستور" وأن

 ذاته حد في التطبيع فعل في يكمن ال المسألة هذه حول اإلشكال" أّن عتيق الصبحي صّرح ثم

 إدراج يمكن بل التطبيع، تجريم على تنّص ال العربية الدساتير وأّن" واآلليات التفاصيل في بل

 لجنة رئيسة العبيدي فريدة أكدت كما ،"دستوري نص إلى يرتقي ال خاص قانون" في المسألة

 الكيان مع التطبيع تجريم إفراد يمكن" أنه النهضة حركة عن والنائبة والحريات الحقوق
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 المجلس على عرضه يتم قانون بمشروع نواب عشرة تقدم إذا خاص قانوني بنص الصهيوني

 ". التأسيسي الوطني

 االحتالل مع التطبيع بتجريم المطالبين اتهموا قد وجمهورها النهضة حركة أقطاب بعض وكان

" الجمهورية أجل من المؤتمر" حزب وجود رغم ،"القومية األقلية"بـ  ووصفوهم بالمزاودة،

" إسرائيل" مع التطبيع تجريم على التنصيص بضرورة تمّسك الذي بينهم، الحكم في المشارك

 التطبيع رفض دسترة مسألة أن الدولة أمالك وزير حميدان بن سليم اعتبر حيث الدستور، في

 من وبالتالي جريمة، الصهيوني الكيان مع التطبيع يعتبرون التونسيين"  ألّن" استراتيجية"

 ".التطبيع مناهضة في رغباتهم عن الجديد الدستور يعّبر أن الضروري

" الخارجية للضغوط االنصياع"بـ  التهامها مادة السابقة مواقفها عن النهضة حركة تراجع شّكل

 ". السياسية حساباتها رأس على القوى موازين اعتبارات ووضع الدولية الشرعية احترام"و

 النهضة حركة في موقف تحّواًل يراه ما" المجد" لحزب العام األمين الهاني، الوهاب عبد ويفّسر

 في تصبح عندما ولكن" للتعبئة راديكالي خطاب إلى حاجة في اإلسالمية الحركات كون"بـ 

 للجوء ستضطر وبالتالي الديمقراطي االنتقال تجربة إنجاح على مجبرة نفسها تجد" الحكم،

 طارق الدكتور يرى حين في ". الدولية عالقاتها في السياسية والبراغماتية الواقعية من لنوع

 مستوى على يكون لن هذا لكن... القديم التوجه نفس في ستواصل" لحركةا أن الكحالوي

 أو الحزب وخطاب الرسمي الخطاب بين التباين مدى إشكالية تطرح وهنا الرسمي، الخطاب

 أما ". الساعة حد إلى المؤشرات حسب ما استبعده هذا التناقض؟ حد إلى سيصل هل الحركة،

 على التطبيع لتجريم الدفع في يتمثل الحقيقي االختبار" أن فيرى التطبيع، تجريم مسألة في

 ". لبنان في الحال هو كما التونسية التشريعات مستوى

 لن السياسي اإلسالم تيار أن" والتنمية اإلصالح" لحزب العام األمين القوماني محمد ويعتقد

 هو مثلما ولكن تحريرها، ويجب مغتصبة أرضًا فلسطين كون في المتمثلة عقيدته في يعّدل

 مرونة أكثر خطاب اعتماد إلى اإلسالميون سيضطر بلد، ألي المحلية الشؤون إدارة في األمر

 اعتباراته في يضع براغماتي خطاب الستعمال سيضطرون" وأنهم" أولوياتهم ترتيب وإعادة

 التكتيك من نوعًا سيعتمدون آخر بمعنى الخارجية؛ والعالقات القوى وموازين الدولية الشرعية

 وخاصة العربية القضايا مع سيتعاملون عمليًا لكن عقيدتهم، في يغّير لن الذي السياسي

 من يعانون سيجعلهم مما الغرب مع للتفاوض أكبر مساحة يتركون و مرونة بأكثر الفلسطينية

 ".الخطاب بازدواجية اتهامات
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 على تمارس التي والعربية الغربية الضغوط حول النهضة حركة في مسؤول أّي يصّرح لم

 رغم الجديد، الدستور في التطبيع تجريم تنصيص عدم أجل من تونس في الجديد الحكم

 منها ذلك، تؤكد مؤشرات عدة وجود ورغم التطبيع، تساند تونسية سياسية أطرافًا بأن اعترافها

 من الديمقراطي التكتل" حزب ورئيس التأسيسي المجلس رئيس جعفر بن مصطفى تصريح

 األقلية" إّن قال الذي الحاكم، االئتالف في النهضة حركة شريك وهو ،"والحريات العمل أجل

 في" السلفي التيار من تونس على وخطًرا تطرفًا تقّل ال إسرائيل مع التطبيع بتجريم تحلم التي

 ".بها واالعتراف إسرائيل مع التعامل يمكن" إنه أيضًا قال حيث النمسا، الى زيارته أثناء

 األلماني البوندستاغ رئيس عّبر عندما التونسية الشؤون في ألمانيا تدّخلت النمسا، إلى إضافة

 بين تساوي الجديد، التونسي الدستور مسودة في فقرة بشأن قلقه عن المرت نوربرت

 جعفر، بن مصطفى التأسيسي المجلس رئيس إلى رسالة في وأعرب . والعنصرية الصهيونية

 الرسالة في وجاء".  للدستور األخيرة المسودة ديباجة في الفقرة تلك تجاه البالغة تحفظاته" عن

 ال حتى كله نفوذه يستخدم لكي" إليه وتوّجه ،"موضوعيًا لها أساس ال المساواة هذه مثل" أن

 ال وحتى العامة، الجمعية أمام للمداولة المعروضة النهائية الصيغة إلى طريقها الفقرة هذه تجد

 ".الدستور من جزءًا تصبح

 والسلطات األلماني البرلمان رئيس" الشعبي التيار" حزب اّتهم الغربية، الضغوط لهذه رفضًا

 منع أجل من التأسيسي المجلس قوى على" سياسية ضغوط ممارسة"بـ  واألمريكية الفرنسية

 العام المنسق حمدي، زهير قال  صحفي مؤتمر وفي . الجديد الدستور في" التطبيع تجريم"

 من خاّصة استعماري قرار عبر جاء التطبيع، تجريم مادة إقرار عن التراجع" إن الشعبي للتّيار

 أمريكية ضغوط جانب إلى األلماني، البرلمان ورئيس بتونس األلمانية السفارة ضغوط قبل

 تجريم دون للحيلولة تونس في السياسية القوى على ضغطت القوى هذه" أن واعتبر" وفرنسية

 كما ". العربي النفط على السيطرة إحكام ومواصلة" إسرائيل" أمن حماية أجل من التطبيع

 األوروبي االتحاد طالب العدو خارجية وزير إن" العربية والمواطنة األخوة" جمعية قالت

 وأضافت. الجديد الدستور مسودة من 23 الفصل عن بالتراجع تونس على بالضغط وأمريكا

 هو ذلك ". قانونًا وليس مبدأ هو به نطالب الذي الصهيونية مع التطبيع تجريم" أّن الجمعية

 أحمد والصهيونية التطبيع ومناهضة العربية المقاومة لدعم الوطنية الهيئة رئيس رأي أيضًا

 إرساء العربية الثورات نجاح أسباب أوكد من" أن إذ المسألة، أهمية على أّكد الذي الكحالوي،

 في السابقين النظامين خدمات من يستفيد كان الذي" اإلسرائيلي" الكيان مع الكاملة القطيعة

 ". تونس
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 إقرار تّم تونس، تشهدها التي التطبيع مبادرات تتوقف لن طالما المستمر الجدل هذا وبعد

 على المصادقة ودون الصهيوني الكيان مع التطبيع تجريم على تنصيصه دون الجديد الدستور

 الفلسطيني، التحرر حركة رأسها وعلى التحرر حركات دعم" على بالنص يقضي مقترح

 ". الصهيونية رأسها وعلى لإلنسانية المعادية والعنصرية والعنف التمييز أشكال كل ومناهضة

 حركة رأسها وعلى التحرر حركات دعم" نصها التوطئة في بجملة وتعويضه الفصل حذف تم

 أزال الذي التعديل هذا بعد ". والعنصرية االحتالل أشكال كّل ومناهضة الفلسطيني، التحرر

 الدستور بنص الفرنسية، ومنها االستعمارية، الدوائر رحّبت األعداء، الئحة من الصهيونية

 .والديمقراطية اإلسالم توافق على يدّل أنه الفرنسي الرئيس واعتبر الجديد

 وجمعيات سياسية قوى ألن المسألة، هذه على تقتصر ال الجديدة تونس في التطبيع قضية ولكن

/  األول كانون في حصل كما التطبيعي، نشاطها واصلت االستعماري الغرب من مدعومة

من  بدعوة تونس، في" اليهود بحق المحرقة تجريم"لـ  مؤتمر إقامة عند ديسمبر الماضي

 وتكّلم بنيويورك، مقّرها يقع التي" العرقي التفاهم مؤسسة"و" األقليات لدعم التونسية الجمعية"

 وهو ساتلوف، روبرت الدكتور األدنى، الشرق لسياسة واشنطن لمعهد التنفيذي المدير خاللها

 من النوع هذا يعقد بأن الصهيونية األوساط افتخرت . للصهيونية بانتمائه معروف مركز

 ومنهم تونسيون، جامعيون أساتذة المؤتمر في شارك . عربية دولة في مرة ألول المؤتمرات

 منذ التطبيعية بمواقفه المعروف المنوبة، جامعة في اآلداب كلية عميد القزدغلي، حبيب الدكتور

 وفي المحتلة فلسطين في الصهاينة مع عديدة مرات تواصل قد العميد هذا وكان . بعيد زمن

 الجديدة السياسية القوى من رادع أي دون نشاطه اليوم ويواصل علي، بن زمن في أوروبا،

 القوى وتحفظ جهة من السابقة السلطة نفوذ استمرارية على يدّل مما الحكم، استلمت التي

 تونس، في الصهيوني والنفوذ المطّبعين مع معركة خوض عن النهضة، حركة ومنها السياسية،

 . أخرى جهة من المرحلة، هذه في مجدية وغير جانبية تراها

 تمليها التي والثقافية الفكرية التطبيعية األفعال هذه لمثل علي، بن عهد في رائدة، تونس وكانت

 قبل اليونسكو عن منبثق صهيوني نشاط مع تونس تجاوبت لقد . الدولية المؤسسات عليها

 العربية الدول في" المحرقة" بتسويق يهتم الذي" الدين عالء مشروع" وهو سنوات،

 . االلكتروني موقعه عليه يدّل وكما اآلن، حتى 2313 منذ نشاطه من تبّين كما واإلسالمية،

 والدار تونس ومنها العربية، المدن في المؤتمرات من العديد" الدين عالء مشروع" أقام

 هدفها الفرنسية، الخارجية وزارة خالل من والقدس، وعمان وبغداد وإربيل والقاهرة البيضاء

 في والدولي الغربي التدخل من النوع وهذا . اإلسالمي العربي للجمهور" محرقة"بالـ  التعريف

 بين التفاهم" ستار تحت والثقافي، الفكري التطبيع في يساهم واإلسالمية العربية المجتمعات
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 وتحّصن التطبيع تجّرم واضحة تشريعات خالل من إال منه الحد يمكن وال ،"الشعوب

 واألحزاب الجمعيات وتحركات يقظة جانب الى فيها، الصهيوني التغلغل من المجتمعات

 .المقاطعة الى والداعية للتطبيع المناهضة

 التصادم من خشيته الدستور في التطبيع تجريم قضية من تونس في الجديد النظام موقف يدّل

 انتمائه واستعمال الضغوط أمام للتنازل واستعداده العالمية، والصهيونية اإلمبريالي الغرب مع

 يطرح الذي والسؤال . جانبه إلى" الدولي المجتمع" لكسب تفاوض كورقة الفلسطينية للقضية

  للصهاينة؟ تحديه الجديد النظام سيباشر كيف للغرب،" المجّملة" بصيغته الدستور إقرار بعد

 ثقافة مع سيتعامل كيف  عليه؟ الغربية الضغوط رغم فعاًل، التطبيع يجّرم قانون سيصدر هل

 أولوية فلسطين تحرير قضية سيعتبر هل  العدو؟ مع التطبيع الى تدعو التي" الدولي المجتمع"

 جامعة مواقف الى باالنضمام سيكتفي أم والخارجية الداخلية والسياسية الفكرية التعبئة في

  ؟"المتشّددة القومية األقلية" مع المواجهة ويفتح" المعتدلة" العربية الدول

 

 األوجه متعدد صهيوني نفوذ: المغرب في – د
 

 فترة منذ وذلك االحتالل، دولة مع العالقات تطبيع في طليعيًا نموذجًا المغربية المملكة تشّكل

 لم األردن، أو لمصر وخالفًا . بينهما تربط رسمية ديبلوماسية عالقات وجود عدم رغم طويلة،

 أن غير معه، سالم اتفاق يعقد لم وبالتالي، الصهيونية، الدولة مع حرب بحالة المغرب يكن

 القدس لجنة ويترأس اإلسالمي، التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة في عضو المغرب

 ودعم التهويد من المقدسة المدينة لحماية 1632 العام في اإلسالمي المؤتمر منظمة عن المنبثقة

 . الفلسطيني الشعب

 لم المغربي والنظام الصهاينة بين اللقاءات أن التقارير تفيد والديبلوماسي، السياسي الجانب في

 في . ديفيد كامب التفاق العّراب دور المغرب لعب بل الماضي، القرن من الستينيات منذ تنقطع

 استضاف ثم رابين، إسحاق الصهيوني الوزراء رئيس سرًا الملك استقبل ،1639 العام

 أنور لزيارة تمهيدًا المصري، القومي األمن ومستشار صهاينة مسؤولين بين سرية محادثات

 – المغربية العالقات أصبحت أوسلو، اتفاقيات وبعد . المحتلة فلسطين الى السادات

 تم الذي" البيضاء الدار إعالن" المغرب في صدر ،1664 العام في . علنية" اإلسرائيلية"

 تطوير الى يهدف" األعمال من رجال ونخبة وإسرائيليين عرب زعماء" قبل من صياغته
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 المغربي الملك قبل من الرسمي اإلعالن وتم" إفريقيا وشمال األوسط الشرق اقتصاديات"

 ". إلسرائيل العربية المقاطعة نهاية" عن بيريز وشمعون

 االحتالل سلطات قمع أثر على 2333 العام في الرباط في االتصال مكتب إقفال ورغم

 سلفان العدو خارجية وزير الملك استقبل حيث استمرت، اللقاءات أن غير األقصى، النتفاضة

 الحرب أثناء في مراكش في دولي مؤتمر الى صهيوني وفد دعوة وتمت 2332 العام في شلوم

 تعتبر . 2336 العام في كاديما حزب زعيمة استقبال تم كما غزة، قطاع على الهمجية

 من والصهيونية، العربية النظر وجهات تقريب في مهمًا دورًا للمغرب أن المتحدة الواليالت

 في الصهيوني اللوبي يلعب المقابل، وفي . المنطقة في صهيوني أمريكي سالم إحالل أجل

 جعل مما الغربية، الصحراء قضية في المغرب موقف دعم في بارزًا دورًا المتحدة الواليات

 . ملكية شرف أوسمة بمنحهم اللوبي هذا من أعضاء يكّرم المغربي العاهل

 االقتصادية العالقات نمو يمنع لم االحتالل دولة مع العالقات لتطبيع المغربي الشعبي الرفض

 يقارب ما بلغ التجاري التبادل أن" إسرائيل" لمقاطعة الوطنية المبادرة أفادت حيث والسياحية،

 الى الواردة السلع معظم وتمّر الزراعية، الصناعة مجال في سيما ال سنويًا، دوالر مليون 23

الـ  إطار وفي . الصهيوني مصدرها على للتغطية األوروبية، الدول طريق عن المغرب

 رجال ينشط كما بينهما حرة تجارية منطقة إقامة نيتهما" إسرائيل"و المغرب أعلن ،"يوروميد"

 . أعمالها ورجال االحتالل دولة مع تتعامل ومتوسطية أوروبية شبكات في مّد مغاربة أعمال

 ،"البلدين" في السياحة لتنشيط مغربية شركات مع صهيونية شركات اتفقت السياحة، مجال في

 عن وذلك الصهيونية، الجامعات في دراساتهم مغاربة طالب يتابع والطلبة، العلم مجال وفي

 تنظمها" إسرائيل" الى مغاربة طلبة رحلة خبر الصحافة نقلت كما األوروبية، الجامعات طريق

 ،"المتوسط األبيض البحر مدار حول العالقات نسج" شعار تحت الفرنسية العليا المدارس

 ومنزل النقب صحراء وزيارة المحتلة الجوالن هضبة زيارة" على الرحلة برنامج ويحتوي

 حاضر إلى الصهيونية بدايات من" ومحاضرة الصهيونية الحركة مؤسس هرتزل ثيودور

 الوكالة وزيارة أبيب تل جامعة في إلسرائيل التكنولوجي التفوق حول ومحاضرة" االستقالل

 ".الهولوكوست من ناج يهودي شهادة إلى لالستماع اليهودية

 المغرب بين العالقات تطبيع في المهم المغاربة اليهود دور الى التقارير بعض أشارت

 االقتصادية المتشعبة العالقات في أيضًا بل الرسمية، العالقات في فقط ليس ،"إسرائيل"و

 بين المحتلة فلسطين في يهودي مغربي مليون ربع يقارب ما استوطن . والثقافية والسياحية

 تحديًا يشّكل ما المغربية، بالجنسية هؤالء ويتمتع صهيونية، وثائق أفادت كما ،2312و 1648

 بين بسهولة يتنقلون أنهم إذ التطبيع، وتجريم بالمقاطعة المطالبة المغربية للحركات كبيرًا
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 االقتصادية المجاالت كافة في وينشطون الصهيوني، والكيان األصلي، بلدهم المغرب،

 (.الصهيونية المصارف لصالح مصرفية وتحويالت المغرب في استثمار)

 المغربي المرصد" ومنها للتطبيع، معادية جمعيات تنشط المغرب، في الفاضح التطبيع هذا أمام

 أجل من العمل لجنة" منسق يقول . التطبيع يجّرم قانون بتشريع طالب الذي" التطبيع لمناهضة

 البرلمان ألن اإليجابي بالتصويت سيحظى التطبيع تجريم مشروع" إن السفياني خالد ،"فلسطين

 للقضية دعمها عن البرلمانية الكتل جميع تعّبر فلسطين، قضية أجل من يجتمع عندما المغربي

 بشكل فلسطين مع تضامنهم عن ليعبروا الوقت حان واآلن، . للتطبيع ورفضها الفلسطينية

 ".ملموس

 كيان مع التطبيع يجّرم قانون مشروع الفائت العام نهاية في المغربي البرلمان قّدم وفعاًل،

 وصهيونية غربية أوساطًا أن غير المغربية، األحزاب معظم المشروع أّيدت لقد . االحتالل

 في ستفشله المشروع، على اليوم وافقت وإن للملك، الموالية األحزاب ألن وذلك إقراره، تستبعد

 تطلعات يلبي التطبيع تجريم مشروع أن ضمنًا تعترف أنها غير . رأيها حسب المناسب، الوقت

 لكسب جاء المشروع على للملك الموالية األحزاب موافقة أن اعتبرت حيث المغربي، الشعب

 . الجماهير أصوات

 ترأس وإسالمية عربية لدولة يمكن كيف :أولها أسئلة، عدة المغرب في التطبيع موضوع يطرح

 عالقات فيه تقيم الذي الوقت في االحتالل، مواجهة في والمقدسيين القدس دعم القدس لجنة

 لتغلغل إقليمي أو داخلي خالف أي استغالل وثانيًا، المستويات؟ كافة على الصهاينة، مع ممّيزة

 هل وثالثًا، . الغربية الصحراء لقضية بالنسبة الحال هو كما العربية، الدول في الصهاينة

 في الغربية الدول لنفوذ التصدي ويسارية، وقومية إسالمية المغربية، الوطنية القوى تستطيع

 المقاطعة مسألة أن فأكثر أكثر يتضح إذ  التطبيع؟ تجريم شّرعت حال في الحالي، الوقت

 النفوذ من واإلسالمية العربية األنظمة تحّرر لمدى المؤشر هي الصهيوني العدو مع والتطبيع

 .الغربي
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 الدولية والمقاطعة الشعبية العربية المقاطعة - 2

 

 قامت العدو، مع االتفاقيات وإبرام التسعينيات منذ العربية الدول في التطبيع تفشي أمام

 ولكن . المقاطعة الى منادية له، للتصدي العربية الدول في والمؤسسات الجمعيات من العشرات

 مصر في . واألهداف األساليب اختالفًا في أفرزت عربي بلد كل في المختلفة األوضاع

 الهيئات في المقاطعة تيار ينشط االحتالل، مع ديبلوماسية عالقات يقيمان اللذين مثاًل، واألردن

 جمعيات إنشاء تم ثم . سفيرها وطرد الصهيونية السفارة بإغالق ويطالب والنقابات، الشعبية

 في الموجودة" اإلسرائيلية" البضائع مقاطعة الى والدعوة المحليين المطّبعين بمطاردة مختصة

 اقتصادية وال ديبلوماسية عالقات تقيم ال التي الدول وفي . األردن في الحال هو كما األسواق،

 األشخاص أي الثانية، الدرجة مقاطعة في الجمعيات تنشط لبنان، مثل االحتالل، دولة مع

 أن غير األولى، الدرجة من المقاطعة انتهاك رصد ويتم لالحتالل الداعمة األجنبية والشركات

 وتونس، والمغرب البحرين وفي . الجمعيات هذه معظم فعالية عّطل البلد في السياسي االنقسام

 . االحتالل مع والثقافية االقتصادية القنوات فتح بعد االحتالل، مع التطبيع لتجريم جمعيات تنشط

 برامجها بسبب العربي، المستوى على نشاطها تنسق الوطنية الجمعيات هذه أن يبدو ال

 . ذاتها المسألة تواجه أنها رغم المختلفة،

 عشرات عن 2332 في صدر الذي اإلعالن بعد العالمي المستوى على فقط التنسيق أتى

 يستند . والعنصرية االحتالل بسبب العدو دولة مقاطعة إلى دعت التي الفلسطينية الجمعيات

 بحق وتطالب والتمييز العنصري والفصل االحتالل ترفض التي الدولية القرارات إلى اإلعالن

 تتحرك والعربية والفلسطينية األجنبية الجمعيات أصبحت سنوات، عدة وبعد . الالجئين عودة

 التي" االحتالل على العقوبات وفرض االستثمار وسحب المقاطعة" أي" أس دي بي" اسم تحت

 والثقافية األكاديمية للمقاطعة الفلسطينية الحملة" عنها تفّرعت ثم . الغربية الدول في غالبًا تنشط

 حول األجنبي المستهلك توعية على المحلية اللجان تعمل المقاطعة، الى بالنسبة ". إلسرائيل

 منتوجات فقط تقاطع اللجان بعض . بمقاطعتها وتطالب ،"اإلسرائيلية" المنتوجات منشأ

 حركة وضعت كما االحتالل، دولة منتوجات كافة األخرى تقاطع حين في ،"المستوطنات"

 ما أي اإلستيطان، وتؤيد االحتالل دولة مع تتعامل التي والشخصيات للشركات الئحة المقاطعة

 الى بالنسبة الحال هو وذلك . الثانية الدرجة فقرة تحت الرسمية العربية المقاطعة في ورد

 الكنائس لدى مهمًا رواجًا القى الذي( الصهيونية الشركات من) االستثمار لسحب الدعوة

 مؤسسات عدة فالتحقت األكاديمية، للمقاطعة بالنسبة أما . خاصة االسكندنافية والدول الغربية
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 بأغلبية وّتتص التي األميركية الدراسات جمعية مؤخرًا ومنها الحملة، الى غربية تعليمية

 .الصهيونية الدراسات ومعاهد الجامعات مقاطعة على أعضائها

 الهيئات الى( المحلية اللجان) الشعبي العمل من القفز في العالمية المقاطعة حملة نجحت

 الدول وبعض المتحدة الواليات في السياسي، القرار اتخاذ ناحية من( النقابات) المتوسطة

 ما إذ المجال، هذا في تقدم أي على عصية فرنسا مثل الدول بعض بقيت حين في األوروبية،

 المقاطعة حملة نجاح أن شك ال ". السامية معاداة" بتهمة المحاكم يواجهون الناشطون يزال

 اآلسيوية الدول بعض في الحملة انتشار بعد العزلة من العدو دولة إخافة في ساهم الدولية

 األوروبي، لالتحاد األخير القرار أن فيه شك ال ومما . إفريقيا جنوب دولة أهمها واإلفريقية،

 تأثر قد المستوطنات، لمنتوجات رسمية مقاطعة باحتمال حال، أية على الدول يلزم ال الذي

 التنازل أي السلمية، بالتسوية قراره ربط األوروبي اإلتحاد أن غير الشعبية، المقاطعة بحملة

 .وأرضه قضيته عن الفلسطيني التنازل مقابل الخفيف" اإلسرائيلي"

 الكيان ضد األجنبية الدول في الشعبي الغضب استثمار الدولية المقاطعة حملة استطاعت

 ، 2339 بعد ولبنان غزة قطاع ضد شنها التي والحروب األقصى انتفاضة خالل الصهيوني

 وضرب االحتالل دولة لعزل إيجابيًا توجيهه في ونجحت غزة، على المفروض الحصار وضد

 من الفلسطينية القضية حول واسعة شرائح توعية استطاعت كما . الغربية الدول في مصالحه

 بين األهداف تباين ورغم المقاطعة؛ وشرعية أسباب توّضح وبيانات منشورات توزيع خالل

 . العدوانية وسياستها االحتالل لدولة معادية أجواء بث الحملة استطاعت المحلية، اللجان

 واضحة رؤية على مبنّية الفلسطيني الشعب شرائح كافة تضم مقاومة استراتيجية غياب ظل في

 تنظيماتها، وبعض الفلسطينية للقيادة المتكّررة التنازالت بعد الصهيوني، العربي للصراع

 الشعبية، بالمقاومة ُتعرف التي الفلسطينية المحلية ورديفتها العالمية المقاطعة حملة وّسعت

 كما متعددة، أجنبية هيئات ومساندة بدعم والعربية، الفلسطينية الساحة على وطروحاتها نظرتها

 . المقاطعة لحركة األعلى المثل تعد التي العنصرية، إفريقيا جنوب دولة مسألة في بالذات حصل

 االستعماري البعد وإنكار عنصري وفصل عنصرية الى الوطنية المسألة اختزال تم لقد

 يحتّل والذي الطبيعية والثروات بالمعادن الغني األفريقي البلد هذا في األوروبي، واالستيطاني

 تسوية إبرام االختزال هذا سّهل . العالمية السياسية الخارطة على مهمًا استراتيجيًا موقعًا

 األفريقية الشعوب بين العالقة في جذري تغيير أي إحداث دون العنصري الفصل تنهي سياسية

 االمتثال إن . البلد في والثروات باالقتصاد والمتحكمة الحاكمة االستعمارية واألقلية المقهورة

 المجتمع إشراك ناحية من العالمية، المقاطعة حركة قبل من اليوم أفريقيا جنوب معركة الى

 البرنامج لصياغة الدولي المجتمع محاولة حول تساؤالت يطرح النظام، هذا إسقاط في الدولي
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 جهة، من الدولية والمنظمات االمبريالية الدول أيدي بين يتأرجح بدأ الذي الفلسطيني، الوطني

 بين يعد لم أنه أي أخرى، جهة من االمبريالية للدول المناهض الدولي المجتمع أيدي وبين

 حركة استبعدت. الميدان الى المسلحة المقاومة تدخل عندما إال العربية، وال الفلسطينية األيادي

 بالتحرير، المنادي واإلسالمي القومي والخطاب المسلحة للمقاومة دعمها العالمية المقاطعة

 أفريقيا لقضية حدث كما فلسطين، قضية تعد ولم الجميع، يرضي" إنساني" بخطاب واستبدلته

 محصورة قضية بل( الجنوبية إفريقيا حالة في قارة تحّرر) أّمة وتحرر أّمة قضية الجنوبية،

 بين المساواة وسيادة العنصري، والفصل العنصرية بإلغاء تسويتها يمكن فلسطين، أرض على

 "(. أصالنيين"و مستوطنين) الجميع

 الصهيوني، الكيان فضح في العالمية المقاطعة حملة نجاحات بعض فيه نشهد الذي الوقت في

 بين المقارنة أن غير. وبطيئًا هامشيًا التقّدم بقي حيث العربي، العالم في مختلفًا المشهد يبدو

 الغربية الدول في الصهيوني الكيان مصالح أن أولها معطيات، بعدة التذكير تستدعي المشهدين

 منها، بسيط جزء إال اختراق المقاطعة تستطع ولم المواطنين، حياة مرافق كافة وتطال متشعبة

 جذوره يمّد وال النخب ببعض محصورًا زال ما والكيان العربية الدول بين التطبيع أن حين في

 الحاكمة النخب مع مباشرة تصطدم مقاطعة حملة أي أن يعني ما العربية، المجتمعات عمق في

 حيث العالمية، الحملة الى بالنسبة مشابه والوضع . األمن أو الثقافة أو التجارة على المهيمنة أو

 للمزاج الغربية البلدان معظم في يصغي ال وهو) القرار اتخاذ مركز الى الوصول تستطع لم

 بعض على إال فعاًل تؤثر ال ونقابات شعبية اتحادات تجنيد استطاعت بل ،(أصاًل الشعبي

 . الغربية - الصهيونية العالقات جوانب

 العالمية للحملة الترويج في مهمًا دورًا خاصة والعربي العالمي اإلعالم يلعب أخرى، ناحية من

 اإلعالم) التهويل بسبب أو الفلسطيني، الشعب لحقوق المعادي الغربي العالم اختراقها بسبب

 عندما إال العربية، الدول في تصدر التي المبادرات الى نادرًا إال يلتفت ال أنه غير ،(الغربي

 تونس، في التطبيع تجريم مناقشة تمت حين حصل كما حساسة، سياسية أبعادًا المسألة تأخذ

" استِح" حملة) محلية جمعيات بها تقوم التي المبادرات الى العربي اإلعالم يلتفت ال ولكن مثاًل،

 التحرك أي ذاتها، األدوات تستعمل كانت وإن حتى الصهيونية، البضائع لمقاطعة( اإلردن في

 اإلعالم وسائل ألن وذلك والمستهلكين، التجار الى والحديث المنشورات وتوزيع األسواق في

 الصراع الى ونظرتها السياسي االنتماء) مبادرة عربية جهة أي إزاء وتشددًا حذرًا أكثر العربية

 العربية الدول في المقاطعة حمالت أن كما . مماثلة بحملة تقوم غربية جهة أي من( عام بشكل

 شركات أو لبضائع وجود ال إذ ،"الثانية الدرجة" من والشركات الشخصيات تستهدف
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 ولم وشركاتها، الغربية الدول مع العالقة مسألة يطرح ما الدول، بعض في إال" إسرائيلية"

 . لبنان مثل" الممانعة" الدول في حتى العربية، الدول في المسألة هذه تحسم

 لها، مؤيد شعبي وسط في العربي العالم في للتطبيع المناهضة الجمعيات تعمل أخرى، جهة من

 ما معادية، أو معنية غير الشعبية األوساط حيث الغربية، الدول في الجمعيات معظم بخالف

 من العربي العالم في الجمعيات تعمل حين في وأخيرًا، . المجال هذا في تحرزه نجاح أي يثّمن

 ،"أممي" منطلق من العالمية الحملة تنشط الواجب، منطلق من أي عربي قومي منطلق

 األمم خطاب عن خطابها يبتعد وال العالم، دول وسائر فلسطين في" العدالة" إلرساء" إنساني"

 والى العربية الشعوب الى موجّهة دعوة أي فإن المنطلق، هذا من. المختلفة وتنظيماتها المتحدة

 محاولة وكأنها تبدو للمقاطعة العالمية الحملة في لالنخراط الشتات في الفلسطينيين الالجئين

 الى" إسرائيليون"و أجانب صاغها عالمية استراتيجية وتبني أمتهم وهموم محيطهم عن لسلخهم

 . الفلسطينيين جانب
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 الخالصة
 

 الذي الوقت في ومنتوجاته، مؤسساته ومقاطعة العدو مع التطبيع مسألة الدراسة هذه تتناول

 الغربية الدول في المقاطعة وأن العربية األوساط بعض في عاديًا أصبح التطبيع أن فيه يبدو

 في وأوسلو مدريد اتفاقيات قبل عليه الوضع كان ما عكس االحتالل، كيان عزل في تساهم

 رغم الصهيوني، الكيان عزل في العربية الرسمية المقاطعة نجحت حيث التسعينيات، بدايات

 الرسمية االتجاهات، بكل الغربية، الدول في يسري االحتالل مع التطبيع وكان أدائها، ضعف

 التطبيع المصطلحين، معنى حول اآلراء بعض عرض بعد . وجوده لتكريس  والشعبية،

 أشكال الدراسة تعّدد الصهيوني، العربي للصراع مفهوم أصحابها من تنطلق والتي والمقاطعة،

 خطورة على الباحثون يؤكد إذ الثقافي؛ التطبيع أوجه على التركيز مع العربي العالم في التطبيع

 هذا وفي . العربية الشعوب لدى الوعّي وكّي القيم تغيير الى يهدف الذي التطبيع من النوع هذا

 في تساؤالت يثير بعضها أن غير غيره، أو الثقافي التطبيع أشكال كافة تطرح لم المجال،

 إدراج أو ،48 فلسطينيي قبل من مثاًل، الصهيوني" الكنيست" في كالمشاركة الوطنية، األوساط

 الشعبية االحتجاجات في" إسرائيليين" مشاركة أو العربية، التعليم مناهج في" العبرية" اللغة

 بالصوت صهوينية، تلفزيونية برامج من مقتطفات بعض نقل أو االحتالل، ضد الفلسطينية

 كثافة حتى أو الصهيوني، الكيان لسياسة معادية برامج ضمن العربي المشاهد الى والصورة،

 أي دون للدراسات، مرجعًا أصبحت التي الصهيونية، الصحف في الواردة المقاالت ترجمة

 .نقدية مراجعة

 أزالت التي والعوامل الماضية العقود في التطبيع منعت التي العوامل تحديد الدراسة تحاول ثم

 بعض إثارة وفي جهة من التطبيع منع في الديني العامل على التركيز مع الحواجز، هذه

 للكيان العربية المقاطعة مسألة الى تنتقل أن قبل أخرى، جهة من الموضوع، حول الشبهات

 البضائع بمقاطعة تكتف لم ولكنها االحتالل، دولة إقامة قبل المقاطعة هذه بدأت لقد . الصهيوني

 الشركات كافة تضم" سوداء" الئحة وضعت بل الصهيونية، والشخصيات والشركات

 مكتب تعليمات العربية الدول كافة احترام عدم ورغم. االحتالل مع المتعاونة والشخصيات

 الصهيوني للكيان العربية المقاطعة مبدأ أن االمبريالية الدول اعتبرت المركزي، المقاطعة

 من إلغائه الى تسعى زالت وما سعت لذلك، . والسياسية الفكرية ولمنظومتها لها تحديًا يشكل

 . مصالحها تهّدد" الثانية الدرجة" من المقاطعة أن اعتبرت اأنه الى إضافة العربي، القاموس

 من والمقاطعة العدو مع التطبيع تجريم مسألة أصبحت العربية، الرسمية المقاطعة انهيار بعد

 بعد السلطة، الى جديدة أحزاب وصول بعد الوطني، النهج في السير على تؤكد التي األمور
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 تناول كيف . العدو مع التطبيع أشكال كافة بإلغاء تنادي كانت التي وهي العربية، الثورات

 نشاطها المطّبعة الشرائح تواصل حين في الدستور، في التطبيع تجريم مسألة التونسي النظام

 يبدو والمغرب، تونس أمثلة خالل ومن . الغربية والمؤسسات الدول وتشجيع بدعم تونس، في

 حول شعوبها مع العربية الدول تجاوب بمدى يتمثل قرارها واستقالل الدولة لسيادة المؤشر أن

 . الخارجي للنفوذ رفضها ومدى والمقاطعة التطبيع

 نشأت العربية، الدول في التطبيعية المبادرات وتكاثر العربية الرسمية المقاطعة تراجع بسبب

 بدأت الذي الوقت في الشعبية، المقاطعة تفعيل وإعادة االنهيار لهذا حد لوضع وجمعيات لجان

 منتوجات بمقاطعة تطالب التي العالمية المقاطعة حملة الى انضمت أجنبية لجان أيضًا تنشط

 مقارنة في . عليها عقوبات وفرض شركاتها من االستثمار وسحب اإلحتالل دولة ومؤسسات

 الغربية، الضفة في مؤيديها بعض ينشط التي العالمية والحملة الوطنية الحمالت بين سريعة

 نضال وتاريخ الفلسطينية المقاومة استراتيجية عن مختلفة استراتيجية العالمية للحركة أن يبدو

 أصبح الذي إفريقيا، جنوب في األمور مجريات الى العودة يستدعي ما الفلسطيني، الشعب

 العنصري النظام إسقاط في الدولي المجتمع مشاركة حيث من العالمية للحملة األعلى المثل

 وتحّرر تحرير معركة اختزال كان الدولي، المجتمع لمشاركة اآلخر الوجه أن غير ". األبيض"

 للتسوية والسعي عنصري، فصل قضية الى االستيطاني، الغربي الوجود من اإلفريقية القارة

  .الدولي المجتمع فرضه الذي األساس هذا على

 

 


