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 لالتطبيع مع الاحتال

 

 أنهـم علـ  وألاوروبيـة العربيـة الانظمـة بخديعـة أهـداهمم تحقيق في والاوروبية العربية الدول  في انتشارهم اليهىد يستغل

 خــــ الن أو  القياديــــة اإلاســــتى ا  فــــي اليهــــىد يزرعــــى   أنهــــم الحقيقــــة خــــ   علــــ  عــــا ي  بمســــتىي  الدبلىماســــية يمارســــى  

 الاســــــ مية بــــــال  ر  منبــــــى ي  مــــــا الىا هــــــاليهىد اإلاســــــتى ا   جميــــــ  علــــــ  والعســــــنر ة والسياســــــية والر اضــــــية الثقاهيــــــة

 علــ  والعمــل اســراليل دولــة لتثبيــ  تىظي مــا تــم اإلااضــ   القــر   فــي إنشــااها تــم التــ  اليهىديــة الشــبنة لنــ  و  والاوروبيــة 

 للعديــد الىصـىل  فــي ممنهجـة خ ــة ووضـعىا الدوليــة  واإلاؤسسـا  ألاهــراد أو  الـدول  مســتىي  علـ  ســىا  ع قـا  صـناعة

 العربية. اإلان قة في دولتهم الستمرار  أهداهمم لتحقيق الاقتصادية الاطماع و ا  الضعي ة القيادا  م 

 بقسـ لمـا الاحـت ل مـ  الت بيـ  تر ـد دول  هناك أ  والادعا  الت بي  عملية لز اد  تحرماتها م   اد  الاخير  الىق  وفي

 مـا  والـي  له نالبا السادا  أنىر  لىض  الناصر  عبد جمال عل  والضغط السعىد آل م  وبئيعا   مصر  م  مارس  وأ 

 علــــ  بـــالت بي  ألاو ـــ  الخ ـــى  هـــي  وتعتبـــر  الاحـــت ل بدولـــة والاعتــــرا  الاحـــت ل مـــ  ســـ م ات اقيـــة وقـــ  مـــ  أول  بـــدور 

 اإلاســتىي  علــ  وأمــا  الارد  مــ  عربــة واد  ات ــا  العربــ  اإلاســتىي  لــ ع الثانيــة الخ ــى  وأمــا والاســ م  العربــ  اإلاســتىي 

 ال لس ينية. التحر ر  منظمة م  أوسلى  بات اقية تتمثل والت  ال لس ين 

 استراثيجية الاحتالل بعملية التطبيع في املنطقة العربية:

 )ال مثــل دولــتهم تثبيــ  فــي ومســاعدتها اســراليل دولــة اقامـة علــ  ســاعد  والتــ  الــدول  بعــ  مــ  منظىمــة بنـا  .3

 الت بيـ  عمليـة فـي اإلاسـرحية المـال علـ  تعمـل والت  الحقة( مرحلة في الىطنية والسل ة ومصر  والارد  سعىد

   الاحت ل. م 

 بهــا الاعتــرا  يــتم الاح ليــة الدولــة هــي  ا  تعتــر  لــم او  الاحــت ل بدولــة اعترهــ  والتــ  الاوروبيــة الــدول  اقنــاع .1

   العربية. اإلان قة في ضرور  أصبح وجىدها وا  سىا  حد عل  وال لس ينيي  العرب م 

 وبنــا  الاحــت ل مــ  الت بيــ  برهضــمم صــحيح غيــر  مســارهم بــ   للت بيــ  الراهضــة للــدول  الــىهم مــ  هالــة بنــا  .1

 حــال فــي تقبلمــا ليــتم تحســياها علــ  والعمــل الت بيــ  ســمىم لبــ  الشــعىب أوســا  فــي تعمــل وهنيــة هنر ــة نخــ 

   ماتهم.حهى  م  الات ا 

 رهــــ  علــــ  والعربيــــة الاســــ مية الــــدول  مــــ  التعــــاو   جســــىر  بمــــد الاحــــت ل مــــ  اإلاتعاونــــة الــــدول  بعــــ  اســــتغ ل .4

 الدبلىماس  . التبادل عل  والعمل الاحت ل م  الت بي  مستىي 

 العربيـة العقـىل  علـ  ي  ل سـت مب نـة يهىديـة شخصـيا  الت بيـ  مراحل م  مرحلة مل في الاحت ل يستخدم .5

 اإلان قــــة فــــي ببقــــا هم اإلارجــــى  ألهــــداهمم للىصــــىل  والىســــالل ال ــــر   بهــــل الت بيــــ  عمليــــة تســــر   علــــ  والعمــــل

 العربية.

 نحــى  حـراك وال  سـالتة الشـعىب وأ  الاحـت ل مــ  الت بيـ  تر ـد العربيـة الـدول  جميــ  أ  الـىهم مـ  هالـة صـن  .6

 اســـراليل  ار  آخـــر  وهـــد هقـــام غـــز  اإلاغـــرب مـــ  وهـــد  ار  عنـــدما اإلاغـــرب  مـــ الاخيـــر  آلاونـــة فـــي حـــد  لمـــا الت بيـــ 
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 بال ر قـــة قرأتهـــا وعـــدم الاروا  لخلـــط مغاربـــة( يهـــىد اســـراليل  ار  التـــ  الصخصـــيا  تهـــى   أ  مســـتبعد )وغيـــر 

 الصحيحة.

 العاهـل مـ  وبمبـادر  1001 عـام حـد  لمـا الاحـت ل مـ  اإلاتعاونـة الـدول  مـ  وأخـري  هتـر  بـي  للت بيـ  الدعى  .7

 انســحابها مقابــل اســراليل مــ  الع قــا  لت بــ  تــدعى  العربيــة القمــة خــ ل العز ــز  عبــد بــ  هللا عبــد الســعىد 

 .3967 عام احتلتها الت  العربية الاراض   م  الهامل

 ادالجــ والعمــل العربيــة اإلان قــة فــي وا رعتهــا ؤلاســراليلية اإلاخ  ــا  اهشــال علــ  والعمــل واإلاســلمي  العــالم أحــرار  تحــرك

 وبنــــــا  وأعىانــــــه الاحــــــت ل رســــــمما لمــــــا الصــــــىر  لتىضــــــيح والاســــــ مية العربيــــــة الشــــــعىب مــــــ  الاحــــــت ل مقاطعــــــة علــــــ 

 العربيــة الــدول  فــي الاحــت ل أطمــاع مــ  للحــد الت بيــ  عمليــا  ومحاربــة واعىانــه الاحــت ل إلاحاربــة متهاملــة اســتراتيةية

 اإلاةاور . ل بالدو  تمددها وعدم هلس ي  في ن سما وتثب  والاس مية

 استراثيجية املقاومة واملفكرين في محاربة التطبيع:

 ومدرســـ   وألادبيـــة الثقاهيـــة النخـــ  خـــ ل مـــ  الت بيـــ  إلاحاربـــة العـــال   اإلاســـتىي  علـــ  متهاملـــة منظىمـــة بنـــا  .3

 الاحت ل. م  الهامل بالت بي  جاهد  تسع  الت  الدول  في تنشط وأ  اإلادن  واإلاةتم  الجامعا 

 وســـــالل جميـــــ  فـــــي واع نـــــه الجممـــــىر  مـــــ  ولقـــــا ا  متسلســـــلة اع ميـــــة بحلقـــــا  ماملـــــة اع ميـــــة منظىمـــــة بنـــــا  .1

 واإلارئ . السمعي والاع م الاجتماعي التىاصل

 إلاقاطعـــة لبيـــر  هالـــة لعمـــل الشـــع   الدبلىماســـ   اإلاســـتىي  ورهـــ  غـــز  لز ـــار  والثقاهيـــة ال نر ـــة النخـــ  دعـــى  .1

 نهاليا. اسراليل

 حتــ  الاحـت ل مــ  بـالت بي  للم ــالبي  الرضـى  وعـدم الاحــت ل إلاقاطعـة العربيــة انـا البرإلا اســتثار  علـ  العمـل .4

 والاس م . العرب  اإلاستىي  عل  نبيهم يتم

 وجـــىد مـــ  والحـــد الت بيـــ  شـــ ل إلاحاربـــة ممـــنه  دو ـــي تنظـــيم تحـــ  الت بيـــ  محـــارب  جميـــ  وضـــ  علـــ  العمـــل .5

 العربية. اإلان قة في الاحت ل

 

 

 

 


