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التطبيع مع الاحتالل
يستغل اليهىد انتشارهم في الدول العربية والاوروبية في تحقيق أهـداهمم بخديعـة الانظمـة العربيـة وألاوروبيـة علـ أنهـم
يمارس ــى الدبلىماس ــية بمس ــتىي ع ــا ي علـ ـ خـ ـ

الحقيق ــة أنه ــم يزرع ــى اليه ــىد ف ــي اإلاس ــتى ا القيادي ــة أو النخـ ـ

الثقاهيـ ــة والر اضـ ــية والسياسـ ــية والعسـ ــنر ة عل ـ ـ جمي ـ ـ اإلاسـ ــتى ا

هـ ــاليهىد مـ ــا الىا منبـ ــى ي بـ ــال ر الاس ـ ـ مية

والاوروبيــة و لنـ الشــبنة اليهىديــة التـ تــم إنشــااها فــي القــر اإلااضـ تــم تىظي مــا لتثبيـ دولــة اسـراليل والعمــل علـ
صـناعة ع قـا ســىا علـ مســتىي الـدول أو ألاهـراد واإلاؤسسـا الدوليــة ووضـعىا خ ــة ممنهجـة فــي الىصـىل للعديــد
م القيادا الضعي ة و ا الاطماع الاقتصادية لتحقيق أهداهمم الستمرار دولتهم في اإلان قة العربية.
وفي الىق الاخير اد م تحرماتها لز اد عملية الت بي والادعا أ هناك دول تر ـد الت بيـ مـ الاحـت ل لمـا سـبق
وأ مارس م مصر وبئيعا م آل السعىد والضغط عل جمال عبد الناصر لىض أنىر السادا نالبا له والـي مـا
ب ــدور أول م ـ وق ـ ات اقي ــة س ـ م م ـ الاح ــت ل والاعت ـرا بدول ــة الاح ــت ل وتعتب ــر ه ــي الخ ــى ألاو ـ ب ــالت بي عل ـ
اإلاســتىي العرب ـ والاس ـ م وأمــا الخ ــى الثانيــة عل ـ اإلاســتىي العرب ـ ات ــا واد عربــة م ـ الارد وأمــا عل ـ اإلاســتىي
ال لس ين والت تتمثل بات اقية أوسلى م منظمة التحر ر ال لس ينية.

استراثيجية الاحتالل بعملية التطبيع في املنطقة العربية:
 .3بنـا منظىمــة مـ بعـ

الــدول والتـ ســاعد علـ اقامـة دولــة اسـراليل ومســاعدتها فــي تثبيـ دولــتهم مثــل (ال

سعىد والارد ومصر والسل ة الىطنية في مرحلة الحقة) والت تعمـل علـ المـال اإلاسـرحية فـي عمليـة الت بيـ
م الاحت ل.
 .1اقنــاع الــدول الاوروبيــة والت ـ اعتره ـ بدولــة الاحــت ل او لــم تعتــر ا هــي الدولــة الاح ليــة يــتم الاعت ـرا بهــا
م العرب وال لس ينيي عل حد سىا وا وجىدها أصبح ضرور في اإلان قة العربية.
 .1بنــا هالــة م ـ الــىهم للــدول الراهضــة للت بي ـ ب ـ مســارهم غيــر صــحيح برهضــمم الت بي ـ م ـ الاحــت ل وبنــا
نخـ هنر ــة وهنيــة تعمــل فــي أوســا الشــعىب لبـ ســمىم الت بيـ والعمــل علـ تحســياها ليــتم تقبلمــا فــي حــال
الات ا م حهىماتهم.
 .4اس ــتغ ل بع ـ

ال ــدول اإلاتعاون ــة م ـ الاح ــت ل بم ــد جس ــىر التع ــاو م ـ ال ــدول الاس ـ مية والعربي ــة عل ـ ره ـ

مستىي الت بي م الاحت ل والعمل عل التبادل الدبلىماس .
 .5يستخدم الاحت ل في مل مرحلة م مراحل الت بيـ شخصـيا يهىديـة مب نـة ل سـتي

علـ العقـىل العربيـة

والعم ــل علـ ـ تس ــر عملي ــة الت بي ـ به ــل ال ــر والىس ــالل للىص ــىل أله ــداهمم اإلارج ــى ببق ــا هم ف ــي اإلان ق ــة
العربية.
 .6صـن هالـة مـ الـىهم أ جميـ الـدول العربيـة تر ـد الت بيـ مـ الاحـت ل وأ الشـعىب سـالتة وال حـراك نحــى
الت بي ـ لمــا حــد فــي آلاونــة الاخيــر م ـ اإلاغــرب عنــدما ار وهــد م ـ اإلاغــرب غــز هقــام وهــد آخــر ار اس ـراليل
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(وغيــر مســتبعد أ تهــى الصخصــيا الت ـ ار اس ـراليل يهــىد مغاربــة) لخلــط الاروا وعــدم قرأتهــا بال ر قــة
الصحيحة.
 .7الدعى للت بيـ بـي هتـر وأخـري مـ الـدول اإلاتعاونـة مـ الاحـت ل لمـا حـد عـام  1001وبمبـادر مـ العاهـل
الســعىد عبــد هللا ب ـ عبــد العز ــز خ ـ ل القمــة العربيــة تــدعى لت ب ـ الع قــا مـ اس ـراليل مقابــل انســحابها
الهامل م الاراض العربية الت احتلتها عام .3967
تحــرك أحـرار العــالم واإلاســلمي والعمــل علـ اهشــال اإلاخ

ــا ؤلاسـراليلية وا رعتهــا فــي اإلان قــة العربيــة والعمــل الج ـاد

عل ـ ـ مقاطع ـ ــة الاح ـ ــت ل م ـ ـ الش ـ ــعىب العربي ـ ــة والاس ـ ـ مية لتىضـ ــيح الص ـ ــىر لم ـ ــا رس ـ ــمما الاح ـ ــت ل وأعىان ـ ــه وبن ـ ــا
اســتراتيةية متهاملــة إلاحاربــة الاحــت ل واعىانــه ومحاربــة عمليــا الت بي ـ للحــد م ـ أطمــاع الاحــت ل فــي الــدول العربيــة
والاس مية وتثب ن سما في هلس ي وعدم تمددها بالدول اإلاةاور .

استراثيجية املقاومة واملفكرين في محاربة التطبيع:
 .3بن ــا منظىم ــة متهامل ــة عل ـ اإلاس ــتىي الع ــال إلاحارب ــة الت بي ـ م ـ خ ـ ل النخ ـ الثقاهي ــة وألادبي ــة ومدرس ـ
الجامعا واإلاةتم اإلادن وأ تنشط في الدول الت تسع جاهد بالت بي الهامل م الاحت ل.
 .1بن ــا منظىم ــة اع مي ــة مامل ــة بحلق ــا اع مي ــة متسلسـ ــلة ولق ــا ا مـ ـ الجمم ــىر واع ن ــه ف ــي جميـ ـ وسـ ــالل
التىاصل الاجتماعي والاع م السمعي واإلارئ .
 .1دع ــى النخ ـ ال نر ــة والثقاهي ــة لز ــار غ ــز وره ـ اإلاس ــتىي الدبلىماس ـ الش ــع لعم ــل هال ــة لبي ــر إلاقاطع ــة
اسراليل نهاليا.
 .4العمـل علـ اســتثار البرإلاانـا العربيــة إلاقاطعـة الاحــت ل وعـدم الرضـى للم ــالبي بـالت بي مـ الاحـت ل حتـ
يتم نبيهم عل اإلاستىي العرب والاس م .
 .5العمــل عل ـ وض ـ جمي ـ محــارب الت بي ـ تح ـ تنظــيم دو ــي ممــنه إلاحاربــة ش ـ ل الت بي ـ والحــد م ـ وجــىد
الاحت ل في اإلان قة العربية.
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