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التطبيع هو االعتراف بشرعية وجود االستعمار االستيطاني الصهيوني، ومشروعه، ودولته 
قامة أية عالقات من أي نوع "(إسرائيل)" سياسية، اقتصادية، )، والتعامل معها كأمر واقع، وا 

معها أو مع مؤسساتها أو أفرادها، وهو األمر الذي يعزز االعتراف بها وتحويلها ( الخ...ثقافية
 .  من المنطقة" طبيعي"إلى جزء 



 

 ما هو االستعمار االستيطاني؟ .2
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هو حالة خاصة من االستعمار يقوم بموجبه المستعِمرون باحتالل مساحة جغرافية، وتطهيرها 

من سكانها األصليين من خالل قتلهم وطردهم واالستحواذ على مواردهم وإلحاق المتبّقين منهم 

ويرّوج المستعِمرون عادًة لروايات تاريخية . بمؤسسات االستعمار السياسية وبنيته االقتصادية

كاذبة ومفبركة حول أحقّيتهم في االستحواذ على الجغرافيا المستعَمرة وتبرر الفظائع المرتكبة 

بحق السكان األصليين، ويسعون لتحويل وجودهم االستعماري االستيطاني غير الشرعي إلى 

وبهذا يستقر االستعمار . ومشروعة ومقبولة من قبل المستعَمرين أنفسهم، والعالم" طبيعية"حالة 

هناك العديد من . االستيطاني ويدوم وُتنسى قصته األصلية بعد أن يتم تطبيع قّصته المزّورة

نماذج االستعمار االستيطاني في التاريخ، مثل األمريكتين وأستراليا وجنوب إفريقيا والجزائر، 

 ".إسرائيل"وآخرها المشروع الصهيوني ودولته 

 



 

هل تتعلق مقاومة التطبيع برفض إقامة عالقات من . 3

 فقط؟" إسرائيل"أي نوع مع 
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مقاومة التطبيع تعني رفض شرعية المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني، ال مجّرد 

رفض إقامة عالقات تجارية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها معه إلى حين أن ينّفذ مجموعة من 

ضد فلسطينيي " التمييز"أو إنهاء  67ألراضي الـ" االحتالل"المتخّيلة مثل انهاء " الشروط"

وعليه فمقاومة التطبيع مشروع شامل متعلق أساساً بتصفية االستعمار االستيطاني بكلّيته، . 48الـ

 .ورفض االعتراف بمشروعّيته

 

هل تتعلق مقاومة التطبيع برفض إقامة عالقات من . 3

 فقط؟" إسرائيل"أي نوع مع 
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لبعض األشخاص ممن لهم عائالت " اإلسرائيلية"تصدر عن السلطات  كانتتصريح االحتالل هو وثيقة 

 كانهذا النوع من التصاريح . لتمكينهم من زيارة عائالتهم 1967داخل بعض األراضي المحتلة عام 

، وهو يتضّمن اعترافاً من هذه "إسرائيل"التي وقعتها األنظمة العربية مع " السالم"موجوداً قبل معاهدات 

في حين أن التأشيرة هي وثيقة صادرة عن دولة معترف بها واستتب لها . األخيرة بأنها سلطة احتالل

أي أن التأشيرة هي اعتراف . اعتراف القانون الدولي بحقها كسلطة في إدارة المناطق الواقعة تحت سيادتها

دولة مشروعة ومعترف بها، ولها الحق بالسيادة على األراضي التي ُتعطى التأشيرة " إسرائيل"ضمني بأن 

التي ترّتب بناًء عليها وجود سفارات وممثلّيات " السالم"للدخول إليها، كما أنها اعتراف بمعاهدات 

كبيراً في سياق التطبيع " إسرائيلياً "في البلدان العربية تقوم بإعطاء التأشيرات، وتمّثل إنجازاً " إسرائيلية"

 . كيان استعماري استيطاني غاصب" إسرائيل"فيما تغيب المسألة الرئيسية وهي أن 

ما الفرق بين تصريح االحتالل والتأشيرة . 4

 ؟"اإلسرائيلية"
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ال، فباإلضافة إلى كل اإلشكاليات المطروحة في إجابات األسئلة السابقة، فإن سلطة إعطاء 

، وهي بالتأكيد لن ُتعطي تلك التأشيرة "اإلسرائيلية"التأشيرة أو عدمها تقع في يد الجهات األمنّية 

لمن تعتقد أنه يشكل تهديداً حقيقياً عليها، وستعطيها لمن تعتقد أنه من الممكن توظيفه لخدمة 

فلنتذكر أن الكثير من طلبات التأشيرات ُترفض على هذا األساس، والعديد من . مشروعها

النشطاء الدوليين الذين ال يحتاجون تأشيرة من األساس ُيرفض دخولهم ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم 

 .حال وصولهم إلى فلسطين

ُيعتبر فِعل " إسرائيلية"هل الدخول بواسطة تأشيرة . 5

 ُمقاومة؟
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تعّد " إسرائيلية"هل كل حالة حصول على تأشيرة . 6

 تطبيعاً؟

 

، لكن هناك حاالت استثنائية طارئة أو اضطرارية ال ترقى فيها (5و 4أنظر اجابة السؤالين )نعم 

إلى اعتبارها شأناً عاّماً، منها مرض أو وفاة أحد أفراد " إسرائيلية"حالة الحصول على تأشيرة 

األسرة في الداخل، أو وجود وضع خاص متعلق بمصادرة أراٍض أو ممتلكات يضطر معه 

ولكن تظل هذه . الشخص إلى الذهاب إلى األراضي المستعمرة للوقوف في وجه المصادرة

 ".إسرائيلية"الظروف الطارئة هي االستثناء واألصل عدم التقّدم للحصول على تأشيرات 
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 1948هل يعد كل دخول إلى األراضي المحتلة عام . 7

 تطبيعاً؟

 

ال، فالدخول أو محاولة الدخول دون الحصول على أية تصاريح أو تأشيرات بغرض تحّدي 

ومقاومتها وكسر اّدعائها بالسيادة على األراضي المستعَمرة تعتبر أمراً " إسرائيل"شرعية 

 .مناهضاً للتطبيع
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هل نزور الضفة الغربّية بتصريح صادر عن السلطة . 8

 الفلسطينية؟

 

بوساطة السلطة " اإلسرائيلية"ال ُيشّجع على ذلك، ألن هذه التصاريح تصدر عن السلطات 

، والمعمول به قبل 4الفلسطينية، وهي غير تصريح االحتالل المذكور سابقاً المذكور في السؤال 

تقع تحت ( باستثناء معبر رفح مع غزة)إضافة إلى ذلك، فالمعابر الحدودية كلّها . اتفاقية أوسلو

، كما أن هذه التصاريح تدعم السلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية "إسرائيل"السلطة المباشرة لـ

أوسلو التي ينبغي رفضها رفضاً كامالً مثلما ترفض جميع المعاهدات التي تعترف بشرعية 

 ".إسرائيل"
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"  إسرائيلية"ما الموقف من الحصول على تأشيرة . 9

 لزيارة األماكن المقّدسة أو ما يسّمى السياحة الدينية؟

صرنا نسمع مؤخراً تصريحات لرجال دين تجيز أو تؤيد بحماس زيارة األماكن المقّدسة بدعوى مساعدة 

بشراسة، إالّ أن هذه الزيارات تعّد " األسرلة"أهلنا على الصمود، وال سيما في القدس حيث تستمر عملية 

تطبيعاً ألنها ال تؤدي إلي أي من أهدافها المزعومة بل بالعكس، فهي تساهم في االعتراف بشرعية سيادة 

على تنظيف سجلها في الظلم واالضطهاد لتبدو بصورة " إسرائيل"على هذه األماكن، وتساعد " إسرائيل"

أفواج الحجاج هؤالء لن يتمكنوا من حماية منزل مقدسي . الدولة التي تدعم التسامح والتعايش بين األديان

من الهدم، ولن يرفعوا حاجزاً، أو يفككوا مستوطنة من محيط بيت لحم أو الخليل، ولن يؤمنوا أي حق 

هي سياحة ُمربحة في المقام األول، " إسرائيل"هذه الزيارات والسماح بها من قبل . إضافي ألهالي الناصرة

كما أوردنا، وتعمل على تجزئة قضايا الصراع مع المشروع الصهيوني باتجاه تذويبه " إسرائيل"ولصالح 

 (.ال شرعية االستعمار االستيطاني)في التفاصيل والتعمية عن أساسه 
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ما الموقف من الحفالت واألنشطة الفنية واألدبية . 10

 التي تقام ألهلنا في الداخل؟

 
بأنهم غير  48حتى وإن كانت ال تستهدف سوى جمهوراً فلسطينياً وهدفها أن يشعر فلسطينيو الـ

معزولين أو منسيون، فإن هذه األنشطة تطبيعية ما دام القائمون عليها حصلوا على تأشيرات من 

والواردة في إجابات )ألن األضرار التي تتحقق جراء الحصول على تأشيرة " إسرائيلية"سفارات 

وفوق ذلك، يؤدي هذا . أكبر بكثير من الفائدة في تحقيق التواصل الفعلي المادي( األسئلة السابقة

تقبل خصومها وأعداءها الذين " متسامحة"دولة " إسرائيل"النوع  من التواصل الى الترويج بأن 

ال يقبلون بها، في حين ال يعمل هذا النوع من التواصل على تصفية االستعمار فعلياً، مما يجعله 

قابالً للتوظيف من جهات تعمل بشكل حثيث على تغيير وجه الصراع مع المشروع الصهيوني 

إلى قضايا حقوقية معزولة هنا وهناك، وتختلف من شخص إلى آخر، وتجعل موضوع االستعمار 

 .االستيطاني بالتالي متبايناً 
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مع " إسرائيلية"هل التواصل من خالل تأشيرة . 11

 أهلنا في الداخل مبّرر للتطبيع؟

 
مع اعترافنا بصعوبة الواقع الذي يعيشه أهلنا في الداخل، إالّ أن هذا النوع من التواصل ال يساهم 

في تغيير هذا الواقع، بل واألخطر أنه يجعل التطبيع مستساغاً أكثر ليس فقط في البلدين الموقّعين 

.  وإنما في دول أخرى في المنطقة يستهدفها مشروع التطبيع" إسرائيل"على معاهدات سالم مع 

المطلوب اليوم في المقابل هو العمل على إيجاد مجاالت للتواصل مع الداخل، بشكل يمكنهم من 

الصمود مادياً وثقافياً، دون أن يقع في ممارسات تطبيعية، لكي ال يضيع الهدف من وراء أنشطة 

 .التواصل هذه



 

هل تتعلق مقاومة التطبيع برفض إقامة عالقات من . 3

 فقط؟" إسرائيل"أي نوع مع 
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هناك طرق مختلفة للتواصل مع أهلنا في الداخل منها دعوتهم للمشاركة في أية فعاليات فنية، ثقافية، 

وذلك ألن الحصار المفروض على حملة جنسية الكيان الصهيوني )وغيرها تقام في أية دول أخرى 

، والتواصل من (يستهدف المستفيدين من المشروع الصهيوني وليس الباقين في األرض من أصحابها

البصري االلكتروني، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تساهم في دعم صمودهم /خالل الربط السمعي

المتواصلة لسرقة المزيد " اإلسرائيلية"وثباتهم في األرض وقدرتهم على الوقوف في وجه التحّركات 

أو العام  1967من األراضي والممتلكات وتهجير الفلسطينيين، سواء في المناطق المحتلة في العام 

1948. 

 

 برنامج زراعة المليون شجرة، فلسطين بال تصريح: أمثلة على التواصل دون تطبيع

 

كيف يمكننا التواصل مع أهلنا في الداخل دون . 12

 تطبيع؟

http://youtu.be/dPt3h5iCpW0
http://apnature.org/ar/node/445
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 :هناك نوعان من هذه المؤتمرات

"   السالم"و" بناء الجسور"مثل أنشطة )تلك التي تصب أهدافها مباشرة في خدمة التطبيع  -1

وما إلى ذلك، أو المؤتمرات المقامة في البالد العربية والتي ُيدعى إليها أو يحضرها " التعايش"و

 .فهذه مؤتمرات تطبيعية ينبغي مقاطعتها وفضحها"( إسرائيليون"

المؤتمرات ذات الطابع العام ال يعتبر حضورها تطبيعاً إال إذا شارك الشخص في جلسة  -2

في هذا " إسرائيليين" 48وال ُيعتبر فلسطينيو الـ". إسرائيليين"مشتركة أو نشاط مباشر مع 

 .السياق

ما الموقف من المشاركة في مؤتمرات دولية . 13

 يشارك فيها إسرائيليون؟
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، أي جزء من مشروع االستعمار االستيطاني الصهيوني، "إسرائيلي"هو " اليسار اإلسرائيلي"ما ُيسّمى 

ينبغي الدعوة في . وينطبق عليه ما ينطبق على باقي المجتمع االستعماري االستيطاني ودولته ومشروعه

لكي  .ألنه شريك في الهيمنة واالستعمار" اليسار"محافل التضامن العالمية إلى نبذ ومقاطعة وعزل هذا 

االستيطاني يسارياً اليوم، عليه أن يكون قاطعاً " إسرائيل"يكون أي شخص أو تنظيم من داخل مجتمع 

، منغمساً في تصفيتهما، متراجعاً عن كل المكاسب "إسرائيل"بشكل تام ونهائي مع الصهيونية ودولتها 

واالمتيازات التي أحرزها في ظلهما بهجرته المعاكسة أو بانضمامه إلى المقاومة الجذرية، مؤمناً بأن 

وجوده على األرض المستعمرة لن يكون شرعياً إال بعد أن تعاد كامل الحقوق الفردية والجماعية التي سلبها 

المشروع الصهيوني ودولته من شعوب المنطقة، وذلك كمدخل أولي ألية ديموقراطية شعبية حقيقية تستطيع 

 .استيعاب النتائج التاريخية التي تخلقها عمليات االستعمار االستيطاني

 

ماذا عن المشاركة في مؤتمرات التضامن العالمي . 14

 ؟ "اليسار اإلسرائيلي"والتي يحضرها ممثلون عّما يسّمى 
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المباشر عليه التمّسك بالحد األعلى من مقاومة " اإلسرائيلي"كل من يقع خارج نطاق االستعمار 

من شمال )المباشر " اإلسرائيلي"التطبيع دون استثناءات، وكل من يقع داخل نطاق االستعمار 

له اعتبار أن يقوم بتقدير ممارسة مقاومة التطبيع بحّدها األعلى ( الجوالن وحتى جنوب النقب

وفق ظروفه، وبما يسمح له أوالً وأخيراً بالبقاء في األرض، وذلك ألن مقاومة التطبيع تهدف إلى 

السير الجّدي والتراكمي باتجاه انهاء مشروع االستعمار االستيطاني الصهيوني، وليس االلتزام 

األعمى بإجراءات ومعايير تصدرها جهة ما، لكّنها مفرغة في الواقع من معناها عند تطبيقها 

 .الفعلي

 

المناطق المحتلة عامي " )الداخل"هل هناك فرق بين . 15

 فيما يتعّلق بمقاومة التطبيع؟" الخارج"و( 1967و 1948
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مقاومة التطبيع هي االستراتيجية األساسية المتعلقة بالموقف من المشروع االستعماري 

المقاطعة تعنى بمقاطعة شركات أو ُمنتجات أو فنانين . االستيطاني الصهيوني وإفرازاته وتبعاته

إذاً، على . أو يرّوجون لها، وهي آلية عمل ترتبط بتحقيق هدف استراتيجي" إسرائيل"يدعمون 

المقاطعة أن ترتبط بالضرورة بالهدف االستراتيجي الذي يتحقق بمقاومة التطبيع، وهو تصفية 

 .  المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني وتفكيك دولته

 



 

هل تتعلق مقاومة التطبيع برفض إقامة عالقات من . 3

 فقط؟" إسرائيل"أي نوع مع 
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القانون الدولي يعترف بدولة االستعمار االستيطاني الصهيونية ويسبغ عليها الشرعية، بينما مقاومة 

.  التطبيع تهدف إلى تصفية المشروع الصهيوني ودولته االستعمارية االستيطانية التي أنشأها في المنطقة

االرتكاز . االعتراف بمشروعية القانون الدولي يكّبل مناهضي الصهيونية، ويوقعهم في التناقضات

يكون على الحقوق الطبيعية واألخالقية والتاريخية وقيم العدالة ومناهضة الظلم ورفض الهيمنة ورفض 

 .االستعمار االستيطاني

ما المشكلة في الُمقاطعة التي ترتكز على القانون . 17

 الدولي وليس على مقاومة التطبيع؟



 

:  مقاومة التطبيعللمزيد من التفاصيل عن مقاومة التطبيع، يمكن االطالع على 

 ورقة مفاهيمية

 
 

" إسرائيل"مقاطعة للمزيد من التفاصيل عن المقاطعة، يمكن االطالع على 

 أسئلة وإجابات مقترحة: وداعميها

 

 

 مقاالت إضافية، في المفهوم ونقد األدوات: مقاومة التطبيع: مقاالت إضافية
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