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  |||من يملك قرار وقف التطبيع مع العدو؟! تقدير موقف: |||  

  مقدمة:

  )1) (عُلُوا كَبِريًاوَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ (
  تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير ذو ُبعدين:

يتمثل في إنهاء العالقة القائمة بين الشعب الفلسـطيني، الـذي يقـاوم االحـتالل، (بـالنفس والمـال والولـد) مـن  األول:
فـــي مقاومتـــه أجـــل أن تحيـــا األمـــة وتســـتعيد مجـــدها، مـــع أشـــقائه العـــرب الـــذي ُيفتـــرض أنهـــم الـــداعمين لصـــموده 

لالحــتالل، وأصــحاب الواجــب الــديني واألخالقــي والــوطني تجــاه قضــية العــرب والمســلمين (قضــية القــدس والمســجد 
  األقصى)، وتجاه اخوتهم وأبناء جلدتهم وأبناء دينهم وعروبتهم. 

مـع الشـعب  هو بناء األنظمة العربية عالقـات حميمـة مـع الُمحتلـين الغاصـبين، تقـوم علـى أنقـاض العالقـة الثاني:
  الفلسطيني وقضيته العادلة، واعتبار دولة االحتالل دولة طبيعية في المنطقة.

فـي ضــوء تحليـل األبعــاد الخطيــرة لمفهـوم التطبيــع مــع العـدو، وَمــْن الــذي يملـك قــرار وقــف هـذا االســتهتار بمصــير 
  للدين والعروبة واألخالق؟!الشعوب، واالستخفاف بحقوقهم وبقضاياهم المصيرية، وبتسويغ بيع األوطان والتنكر 

  سنحاول في هذا المقال اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ماذا يعني التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي؟ .1
 ما متطلبات نجاح التطبيع؟ .2
 هل هناك مبررات لمثل هذه العالقات مع االحتالل؟ .3
 من الذي يملك قرار وقف التطبيع؟ وكيف؟ .4

ي؟!أواًل: ماذا يع التطبيع مع    الاحتالل ٕالاسرائي

وكأنها لم تكن في يوم من األيـام عـدوة للعـرب والمسـلمين، طبيعيًا،  فلسطين في (إسرائيل)التطبيع هو جعل وجود 
  رغم احتاللها لألرض، واغتيالها لألمة، ونهبها لخيراتها، وتآمرها على شعوبها.

  اختصار:ب يعني فتطبيع العالقات مع (إسرائيل) واعتبار وجودها طبيعياً 
 !!غير طبيعيهو ال أرض فلسطينأن الوجود الفلسطيني على 

 االعتراف بحق اليهود في إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
 ال يحق للفلسطينيين المطالبة بالعودة لوطنهم.

 اعتبار كل عمل عدائي ضد (إسرائيل) عمًال إرهابيًا يجب محاسبة فاعليه.
بيــع مــع الكيــان الصــهيوني معادلــة الصــراع، ويرســخ الوجــود اليهــودي فــي أرض وبهــذا يتضــح لنــا كيــف يقلــب التط

 اإلسراء.

                                                 
  .4اإلسراء:  -  1
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  متطلبات نجاح التطبيع؟ثانيًا: 

  لكي تنجح عملية التطبيع البد من تحقيق األهداف التالية:
 إعادة صياغة العقل العربي بما يتالءم مع مقتضيات مرحلة التطبيع، وهذا يعني:

 يتم بموجبه شطب التاريخ الدموي لالحتالل الصهيوني من الذاكرة العربية. تغيير مناهج التعليم التي
تغيير األفكار والمعتقدات التي تتعارض مع فكرة التطبيع، وهذا باختصار يعني الُكفـر بكـل مـا جـاء فـي كتـاب اهللا 

البقـرة عز وجل من آيات بينات، وهـذا يقتضـي شـطب غيـر "المغضـوب علـيهم" مـن فاتحـة الكتـاب، وشـطب سـورة 
 واإلسراء والتوبة واألنفال، وسورة الحشر والممتحنة والقتال ...الخ

إيجـــاد قواعـــد مشـــتركة لقبـــول اليهـــود والتعـــايش معهـــم، وهـــذه القواعـــد هـــي التماثـــل األخالقـــي، بحيـــث تنتشـــر فـــي 
ق المســاجد مجتمعاتنـا اإلباحيــة والرذيلـة، وهــذا يتطلــب تجفيـف ينــابيع األخــالق فـي بالدنــا، وباختصــار علـيهم إغــال

 وفتح الحانات، ومصادرة القرآن.
 يجب تطبيع الفلسطينيين عالقتهم بالكيان.

ولكي يسـير قطـار التطبيـع العربـي مـع العـدو الصـهيوني البـد مـن وقـف كافـة الحمـالت العدائيـة ضـد هـذا الكيـان، 
أن يســـتدرجونهم نحـــو ألنهــا تُبقـــي صـــورته القبيحـــة حاضـــرة فـــي األذهــان، ولهـــذا علـــيهم أن يروضـــوا الفلســـطينيين و 

  التطبيع من خالل:
 استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إلكمال مشروع حل الدولتين.

الســماح للســلطة بــإجراء انتخابــات (رئاســية وتشــريعية ومجلــس وطنــي) تقــوم علــى أســاس المبــادرة العربيــة للســالم، 
 التي نصت بنودها على:

، بمـا فـي ذلـك 1967حزيـران  -الرابـع مـن يونيـوالتي احتلتها في عربية الكامل من األراضي ال(إسرائيل) انسحاب 
 .الجوالن السوري واألراضي التي ال تزال محتلة في جنوب لبنان

علـى  - 194وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم  - حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيينلللتوصل و 
مســتقلة ذات ســيادة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، تكــون عاصــمتها القــدس  قبــول قيــام دولــة فلســطينية(إســرائيل) 

 .الشرقية
شــامل يــتم منتهيــًا، والــدخول فــي اتفاقيــة ســالم  - اإلســرائيلي -اعتبــار النــزاع العربــيبعندئــذ تقــوم الــدول العربيــة 

 ).2( مع تحقيق األمن لجميع دول المنطقة )إسرائيلمع ( بمقتضاه إنشاء عالقات طبيعية

ررات ثالثًا:    مع الاحتالل؟ لتطبيع العالقاتهل هناك م

في الواقع ليس هناك مبررات ُتسوغ للشرفاء بناء عالقات تطبيـع مـع الكيـان الصـهيوني، وٕانمـا هنـاك ُحجـج واهيـة، 
  ودوافع َخاِفية لتطبيع العالقات مع العدو الصهيوني:

  أما الُحَجج الواهية فهي:

                                                 
، 2002أنظر وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، نص مبادرة السالم العربية التي أطلقت في بيروت عام  - 2

599030625aWBohttps://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WBoJpba138 ،24/09/2020 ،12:30 م.  
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 البد من القبول بوجودها والتعايش معها واالستفادة منها علميًا واقتصاديًا. اعتبار (إسرائيل) أمرًا واقعاً 
اعتبار قضـية فلسـطين قضـية إنسـانية تسـتوجب حـل النـزاع الحـادث بـين الطـرفين لوقـف نزيـف الـدم، وهـذا يتطلـب 

 العربية. فبناء عالقات سالم شامل ودائم بين الطرفين، تبدأ به األطرا
 نية شأنًا فلسطينيًا ال ُيْلَزم العرب تجاهها بأي واجب ديني أو أخالقي.اعتبار القضية الفلسطي

ـــ (إســرائيل) وســلكت  أن منظمــة التحريــر الفلســطينية (الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني) قــد اعترفــت بـــ
 معها في طريق التسويات.

أن طــول زمــن االحــتالل قــد منحــه شــرعية الوجــود واالســتمرار بســبب والدة أجيــال مــن اليهــود فــي هــذه الدولــة وال 
 ).  3تعرف لها وطنًا غير (إسرائيل) (

إلـى فـرض طـوق حصـار اسـتراتيجي حـول دول  -مـن وجهـة نظـر الُمَطبِّعـين  - عياالسـمواجهة الخطـر اإليرانـي 
وغيـر مباشـر عبـر توسـيع النفـوذ اإليرانـي فـي سـوريا والعـراق ولبنـان شـماال  بشكل مباشـرالخليجي مجلس التعاون 

واليمن جنوبـا، مـن خـالل وكـالء إيـران الممثلـين فـي حـزب اهللا اللبنـاني والحشـد الشـعبي الشـيعي وجماعـة الحـوثي، 
لمملكــة فضــال عــن تمويــل وتحــريض جماعــات مناوئــة للدولــة فــي البحــرين وتأليــب الشــيعة فــي المنطقــة الشــرقية با

العربيــة الســعودية، إضــافة إلــى مــد النفــوذ اإليرانــي فــي منطقــة القــرن األفريقــي بــل وفــي دول أخــرى ذات تــأثير فــي 
 .)4( األمن الوطني الخليجي مثل باكستان وأفغانستان وبعض الدول األفريقية
  أما الدوافع الَخافية من وراء التطبيع التي ال تخفى على أحد وتتمثل في:

 ود االستعماري في المنطقة العربية والتي ُتعتبر فيها (إسرائيل) حلقة الوصل بين الشرق والغرب.ترسيخ الوج
الغـــزو الفكـــري والثقـــافي للمجتمعـــات العربيـــة واإلســـالمية مـــن خـــالل العمـــل الُمـــنظم لوســـائل اإلعـــالم لخدمـــة هـــذا 

 الهدف. 
 ف والفقر والفساد.منع قيام نهضة عربية شاملة تتحرر فيها الشعوب العربية من التخل

لـدى االحـتالل لحمايـة وجودهـا وبمـا يخـدم مصـالح (إسـرائيل) عة من اإلمكانات التكنولوجية بِّ الُمطَ استفادة األنظمة 
 التوسعية.

 السيطرة على االقتصاد العربي وتوظيفه لخدمة ودعم (إسرائيل) في المنطقة.
ت العالقــة لمحاصــرة حركــات المقاومــة والتضــييق عليهــا التعــاون والتنســيق األمنــي بــين دولــة (االحــتالل) والــدول ذا

 والحد من قدراتها وامكاناتها.

                                                 
  .م https://www.almqaal.com/?p=3284 ،24/09/2020 ،12:30، في تھافت مبررات التطبيعأنظر موقع الَمقَال، حنان الھاشمي،  -  3
، الخطر اإليراني على األمن اإلقليميأنظر العربية، سالم الكتبي،  -  4
-https://www.alarabiya.net/ar/politics/2017/03/26/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A ،24/09/2020 ،12:30 م.  
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  ، وكيف؟!من الذي يملك قرار وقف التطبيعرابعاً: 

، التـي 1978سـبتمبر  17في تحاول (إسرائيل) تهيئة البيئة اإلقليمية لقبول التطبيع منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 
وخرجــت بموجبهــا مصــر مــن دائــرة الصــراع، وبهــا فقــد الفلســطينيون الــدعم السياســي  منحــت الشــرعية لــــ (إســرائيل)،

والمعنوي لقضـيتهم العادلـة، لتبـدأ عمليـة الضـغط السياسـي علـى الفلسـطينيين لقبـول المعادلـة الجديـدة، وُيعتبـر هـذا 
  االتفاق هو بداية االنقالب على القضية الفلسطينية.

لتاريخ نحـو اسـتكمال خططهـا االسـتراتيجية فـي المنطقـة والتـي تهـدف مـن خاللهـا وتسير (إسرائيل) ُقدمًا منذ ذلك ا
  إلى السيطرة على العالم العربي عن طريق عمالئها الذين تصدروا أنظمة الُحكم.

ــْن الــذي يملــك قــرار وقــف التطبيــع وقلــب الطاولــة علــى  وأمــام هــذه التحــديات التــي تواجههــا القضــية الفلســطينية َم
  عين؟!رؤوس الُمَطبِّ 

  والحقيقة أن الذي يملك هذا القرار هم:
 الفصائل الوطنية الفلسطينية.

 الشعوب العربية.
أما قولنا الفصائل الوطنية الفلسطينية فنعنـي بـه (كـل مـن ينتمـي للـوطن ويتصـف بالوطنيـة) ويخـرج بـذلك كـل مـن 

، والمـؤامرة التـي ُتحـاك ضـد شـعبنا، يلبس عباءة الوطن وال ينتمي له، وهذا يعني أن المرحلة التي تمر بها قضـيتنا
  تحتاج إلى قرارًا وطنيًا ُشجاعًا، لن يقدر على اتخاذه إال األوفياء، وستنكشف به عورة المتخاذلين الجبناء.

والفصـــائل الوطنيـــة الفلســـطينية اليـــوم مـــدعوة لقلـــب قطـــار التطبيـــع إلـــى األبـــد، وٕازالـــة الســـكك الحديديـــة التـــي يســـير 
رصـــة لتصـــحيح األخطـــاء، وتكفيـــر الـــذنوب، واثبـــات صـــدق االنتمـــاء، وٕانهـــا لفرصـــة لســـحب عليهـــا، ولهـــذا فإنهـــا ف

األيدي التي تصافحت مع األعداء، ولرفـع القيـود عـن األحـرار، ولتهيئـة األجـواء لتفجيـر انتفاضـة شـعبية فـي ربـوع 
ياتــه، فمــا هــو إال الــبالد، لــيعلم العــدو أن الشــعب الفلســطيني رقــم صــعب ال يمكــن شــطبه، مهمــا بلغــت قوتــه وٕامكان

  حشرات ستتساقط أمام انتفاضة هذا الشعب العظيم.
أما قولنا الشعوب العربيـة فـإن ثـورة الشـعوب ورفضـها للتطبيـع سـوف ُيفشـل بـال شـك مخططـات العـدو فـي بالدهـم 
وســوف يجبــر أنظمــتهم الحاكمــة علــى التراجــع عــن سياســاتهم الداعمــة لالحــتالل، وســوف تمنــع بــذلك توســعه فــي 

بــأن التطبيــع يســتهدفهم فــي بلــدانهم كمــا يســتهدف الشــعب  وٕادراكهــاة، ووعــي الشــعوب بــالخطر الصــهيوني المنطقــ
الفلسطيني، ألن نجاح العدو في التطبيع يعني أن المنطقة العربية سُتدار بعقلية يهودية، وبأيدي صهيونية، األمـر 

   شرفها.الذي ستدفع ثمنه الشعوب العربية غاليًا من دمها وعرضها وحريتها و 

  


