
مقدمة

بَرَز مصطلح “التطبيع” عقب التوقيع عىل معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية سنة 

1979، والتي نصت عىل أن “يُقيم الطرفان فيام بينهام عالقات طبيعية كتلك القامئة 

بني الدول يف وقت السلم،” بعدما كانت العالقات مع النظام اإلرسائييل يف السابق 

تُسمى خيانة. ورًدا عىل مصطلح “التطبيع”، أخَذ الفلسطينيون والعرب يستخدمون 

مصطلح “مناهضة التطبيع” الذي يعني رفض التعامل مع النظام اإلرسائييل ككيان 

طبيعي. 

ومع أن الخطاب السطحي املتمثل يف بناء السالم املنبثق من اتفاقات أوسلو املوقعة 

سنة 1993 طغى يف البداية عىل جهود مناهضة التطبيع، إال أن املجتمع املدين 

د يف 2007 إجامَعه عىل مناهضة التطبيع من خالل حركة املقاطعة  الفلسطيني جدَّ

وسحب االستثامرات وفرض العقوبات، والتي وضعت مبادئ توجيهية واضحة 

للفلسطينيني والعرب تؤكد عىل أهمية رفض االعرتاف بالنظام اإلرسائييل ككيان 

يستأهل عالقات طبيعية مع الذين يضطهدهم ومع جريانهم. ويشمُل ذلك رفَض 

املشاركِة يف املشاريع أو األحداث التي تجمع بني الفلسطينيني/العرب واإلرسائيليني 

إذا الطرف االرسائييل كان ال تعرتف بالحقوق األساسية للفلسطينيني مبوجب القانون 

الدويل، وال تنسجم مع روح النضال املشرتك. وقد دعا الفلسطينيون العرَب إىل االلتزام 

بهذه املبادئ التوجيهية رًدا عىل جهود النظام اإلرسائييل الدؤوبة لتطبيع وجوده 

االستعامري االستيطاين يف جميع أنحاء املنطقة، مستشهدين بتاريخهم ونضالهم 

املشرتك ضد املرشوع الصهيوين.

عىل الرغم من هذا الطلب املتكرر من املجتمع املدين الفلسطيني، اتجهت بعض 

د ذلك  األنظمة العربية إىل تطبيع عالقاتها مع النظام اإلرسائييل بخطى حثيثة. وتجسَّ

يف إبرام اتفاقات أبراهام سنة 2020، والتي بدالً من أن تُحلَّ السالم واالستقرار يف 

املنطقة كام يزعم مؤيدوها، والفت بني حكوماٍت استبدادية لتوقيع صفقات أسلحة 

وزيادة تبادل املعلومات االستخبارية. 

غري أنَّ تطبيع األنظمة العربية للمرشوع الصهيوين ومعارضة هذا التطبيع ليسا ظاهرًة 

جديدة. فقد ظلَّ التطبيع سمًة من سامت الجغرافيا السياسية اإلقليمية طوال قرٍن 

من الزمان. ويلخص هذا التعقيب مساعي التطبيع يف املايض والحارض يف جميع أنحاء 

املنطقة، ويفرُِّق بني األنظمة العربية والشعوب العربية التي ما فتئت تعارض التطبيع. 

ويختتم برشح تداعيات سياسات التطبيع عىل التحرير الفلسطيني ومستقبل املنطقة.

تاريخ التطبيع

يف العقد الذي تال التطهري العرقي لفلسطني عام 1948، دخل القادة العرب يف 

مفاوضات رسية مع النظام اإلرسائييل، وكان أبرزهم النظام املغريب، الذي عزَّز عالقاته 

رًسا مع أجهزة األمن التابعة للموساد يف عهد امللك الحسن الثاين يف عقد الستينات. 

وشمَل ذلك السامَح للموساد بفتح مكتب صغري يف الرباط.

بَلَغ هذا التعاون ذروته يف قمة جامعة الدول العربية املنعقدة سنة 1965 يف الدار 

البيضاء، حيث أُفيد أن املوساد ساعَد املخابرات املغربية يف التنصت عىل غرف الفنادق 

بت  وقاعات املؤمترات التي نزَل فيها وارتادها القادُة العرب املشاركون يف القمة. ودرَّ

أجهزُة االستخبارات اإلرسائيلية نظرياتها املغربية أيًضا عىل أساليب قمع املتمردين 

بهدف استخدامها ضد حركة تحرير الصحراء الغربية - البوليساريو. وبعدها استضاف 

امللك الحسن الثاين اجتامعات رسية بني املوساد ومسؤولني مرصيني أفضت يف نهاية 

املطاف إىل أول اتفاق تطبيع رسمي بني دولة مرص العربية والنظام اإلرسائييل. 

وقَّعت مرص معاهدة سالم مع النظام اإلرسائييل سنة 1979 بعد ثالثة عقود من 

العداء. ويف املقابل، انسحَب النظاُم اإلرسائييل من شبه جزيرة سيناء التي كان يحتلها 

منذ 1967. وبعدها بأربعة عرش عاًما، وقَّعت منظمة التحرير الفلسطينية والنظام 

اإلرسائييل عىل اتفاقات أوسلو، وفتحت الباب ملزيد من التطبيع اإلقليمي. بل إن 

اعرتاف القيادة الفلسطينية بالنظام اإلرسائييل مبوجب االتفاقات أباح لآلخرين أن 

يحذوا حذوها. 

بُعيد توقيع أوسلو، طبَّع األردن العالقات مع النظام اإلرسائييل بتوقيع معاهدة 

وادي عربة سنة 1994 التي أنهت رسميًا حالة الحرب بني البلدين، وأقامت عالقات 

خت موقع املعابر الحدودية بينهام. ويف املقابل، تلقى األردن  دبلوماسية كاملة، ورسَّ

مساعداٍت عسكريًة واقتصادية كبرية من الغرب، وعزَّز مكانته كحليف رئييس للواليات 

املتحدة يف املنطقة. 

ويف عام 1996، أصبحت قطر أول دولة خليجية تعرتف بالنظام اإلرسائييل بحكم األمر 

الواقع من خالل إقامة عالقات تجارية معها. ويف القمة االقتصادية للرشق األوسط 

وشامل إفريقيا املنعقدة سنة 1997 يف الدوحة، استضاف القطريون وزير التجارة 

اإلرسائييل، يف خطوٍة أثارت غضب النظام السعودي آنذاك. غري أن العالقات تدهورت 

بعد العدوان اإلرسائييل عىل غزة يف 2008، حيث أوقفت قطر جميع العالقات 

الرسمية. ويف عام 2010، رفَض النظام اإلرسائييل مبادرًة قطرية الستئناف العالقات 

مبوجب اتفاٍق يسمح لقطر بإرسال مساعدات إىل غزة. ومع ذلك، استمرت العالقات 

غري الرسمية بني النظامني، كام استمر حجم التجارة املتواضع بينهام.
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“تطبيع األنظمة العربية للمرشوع الصهيوين 
ومعارضة هذا التطبيع ليسا ظاهرًة جديدة. فقد 
ظلَّ التطبيع سمًة من سامت الجغرافيا السياسية 

اإلقليمية طوال قرٍن من الزمان.”
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بالرغم من أن التطبيع الرسمي بني النظام اإلرسائييل واألنظمة العربية األخرى استغرَق 

وقتًا أطول، إال أن العالقات الرسية والتعاون يف مجال األمن واالستخبارات استرشيا بعد 

اتفاقات أوسلو. وكانت املخاوف من احتامل حدوث اضطرابات داخلية عامالً حافزًا 

لذلك التعاون، وال سيام بعد اندالع االنتفاضات يف شامل إفريقيا والعامل العريب سنة 

2011، إذ أثار الدعم السطحي الذي قدمه الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما يف بادئ 

األمر للثورات قلَق دول الخليج االستبدادية، وال سيام عندما أخذت الواليات املتحدة 

تضغط عليها لتنفيذ إصالحات دميقراطية. وأدى االتفاق النووي الذي أبرمته إدارته سنة 

2015 مع إيران إىل توثيق الروابط بني إرسائيل واإلمارات بعد أن شعر كالهام بالخيانة. 

بل إن املشاعر املعادية إليران وبزوغ جيٍل جديد من القادة )غري املنتخبني( امللتزمني 

بتعزيز العالقات مع الغرب واالبتعاد عن إرث القومية العربية أدى إىل تقارب دول 

خليج عديدة مع النظام اإلرسائييل. 

إمكانية مشاركة تكنولوجيا املراقبة كانت أيًضا عاماًل حافزًا لهذا التقارب، حيث 

كشَف تحقيٌق أجرته صحيفة نيويورك تاميز مؤخرًا حوَل برنامج التجسس اإلرسائييل 

“بيجاسوس” أن املسؤولني اإلرسائيليني عرضوا الربنامج عىل دولة اإلمارات “كقربان 

هدنة” يف عام 2013. وسعت إرسائيل من وراء هذا القربان إىل تعويض اإلمارات عاّم 

اقرتفه عمالء املوساد قبلها بثالث سنوات عندما اغتالوا مسؤواًل لحامس يف ديب دون إبالغ 

الحكومة اإلماراتية بالعملية. وبالنسبة إىل اإلمارات، فإن برنامج التجسس جاء يف وقته، 

إذ كانت السلطات تعكف عىل قمع املعارضة السياسية بهدف كبح االنتفاضة املحلية.

ويف أيلول/سبتمرب 2020، أصبحت اإلمارات والبحرين ثالث ورابع دولتني عربيتني تقيامن 

عالقات دبلوماسية رسمية مع النظام اإلرسائييل من خالل اتفاقات أبراهام التي رعتها 

إدارة ترامب، وأشادت بها الكثري من وسائل اإلعالم الرئيسية باعتبارها معاهدات سالم 

تاريخية، رغم أن البلدين مل يكونا قط يف حالة حرب مع النظام اإلرسائييل. ومع ذلك، 

كانت وسائل اإلعالم محقة يف تأكيدها عىل األهمية التاريخية لالتفاقات بسبب طابعها 

السافر.

بُعيد توقيع االتفاقات، أبرمت اإلمارات صفقة أسلحة مع الواليات املتحدة بقيمة 23.37 

ة من  مليار دوالر، تضمنت رشاء طائرات مقاتلة من طراز أف35- وأنظمة طائرات ُمسريَّ

طراز ريرب. وقال وزير الخارجية األمرييك السابق مايك بومبيو حينها بأنه أجاز الصفقة 

انسجاًما مع روح اتفاقات أبراهام. ومع أن نتنياهو أعرب يف بادئ األمر عن معارضته 

لصفقة األسلحة خوفًا من أن تتحدى التفوق العسكري النوعي للنظام اإلرسائييل يف 

َ موقفه يف وقت الحق. املنطقة، إال أنه غريَّ

ويف حني أن اململكة العربية السعودية مل تكن رسميًا طرفًا يف اتفاقات أبراهام، إال أنها 

دعمت هذا التحول يف السياسة. بل إن االتفاقات ما كانت لِترُبم لو عارضتها السعودية، 

التي شهدت عالقتها بالنظام اإلرسائييل بعض التطورات املهمة يف 2022، فبعد سنوات 

من املفاوضات والتدخل من إدارة بايدن، وافق النظام اإلرسائييل عىل ترتيٍب أُبرَِم سنة 

2017 بني مرص والسعودية يقتيض انتقال السلطة عىل جزيريت تريان وصنافري يف البحر 

األحمر من مرص إىل السعودية. وقد استغلت إرسائيل الحاجة إىل موافقتها املطلوبة 

مبوجب معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية لعام 1979، إلجبار السعودية عىل السامح 

للطائرات اإلرسائيلية بالتحليق عرب مجالها الجوي. أّما النظام املرصي، فقد وافق عىل نقل 

قوة املراقبة املتعددة األطراف من الجزيرتني إىل مواقع يف شبه جزيرة سيناء.

ويف إعالن رسمي، مل يذكر السعوديون النظام اإلرسائييل باالسم، وإمنا أشاروا إىل “فتح 

أجواء اململكة لجميع الناقالت الجوية التي تستويف متطلبات الهيئة ]هيئة الطريان 

املدين السعودي[ لعبور األجواء.” وهذا يعكس إحجام السعودية املستمر عن التطبيع 

الرسمي مع النظام اإلرسائييل. وبالفعل، أكَّدت وزارة الخارجية السعودية يف متوز/يوليو 

2022 موقفها الرسمي بأن التطبيع يتوقف عىل تنفيذ مبادرة السالم العربية لعام 2002، 

التي تدعو إىل قيام دولتني عىل أساس حدود عام 1967، وانسحاب النظام اإلرسائييل 

من األرايض املحتلة عام 1967، وتأمني القدس الرشقية كعاصمة للدولة الفلسطينية 

املستقبلية. ومع ذلك، وبينام تظل جامعة الدول العربية ملتزمة رسميًا مببادرة السالم 

العربية، إال أن جميع التحركات املذكورة أعاله تُبني أن التخيل عن الدولة الفلسطينية 

والنضال الفلسطيني من أجل التحرير قد تم بالفعل عىل مستوى الدولة.

التفريق بني األنظمة والشعوب

ومع ذلك، ال تعكس اتفاقات التطبيع هذه مشاعر الشعب العريب، بل إن شعوب 

املنطقة ما فتئت تعارض املرشوع الصهيوين منذ بدايته يف فلسطني. وحتى قبل عام 

1948، كان التضامن العريب مع الفلسطينيني واضًحا. وإبان حرب عام 1948، انضم 

آالف املتطوعني من جميع أنحاء املنطقة إىل جيش التحرير العريب للدفاع عن فلسطني، 

وشّقت قوات متطوعة أخرى طريقها إىل فلسطني، مبا يف ذلك من العراق، وال تزال 

تضحيتها تحظى بالتكريم حتى يومنا هذا من خالل نصب تذكاري خارج مدينة جنني 

الفلسطينية.

وبعد سنوات من ذلك، وتحديًدا بعد توقيع معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل عام 

1979، صوتت جامعة الدول العربية لتعليق عضوية مرص ومعاقبتها. واستُدعي 

دبلوماسيون مرصيون، واشتىك مسؤولون مرصيون من حملة لعزل مرص سياسيًا. غري أن 

العقوبات مل تكن مدمرة، واستعادت مرص عضويتها بالكامل يف عام 1989. ولكن الخيانة 

التي شعر بها الشارع العريب استمرت لفرتة أطول. وخرجت مظاهرات يف مختلف أنحاء 

املنطقة وصفت الرئيس املرصي أنور السادات بالخائن لخروجه عىل اإلجامع العريب. 

وأعرب املرصيون أنفسهم عن معارضة التطبيع، وال سيام بعد االجتياح اإلرسائييل للبنان 

سنة 1982.

ال تزال املعارضة العربية للتطبيع قوية حتى يومنا هذا. فقد كشفت دراسة استقصائية 

أجراها املركز العريب لألبحاث والسياسات بني عامي 2020-2019 أن الشعوب العربية، 

يف جميع أنحاء املنطقة، ال تزال تعارض التطبيع الدبلومايس مع إرسائيل. وتبلغ نسبة 

معارضة التطبيع يف الكويت وقطر واملغرب %88، بينام يؤيده يف السعودية 6% 

فقط. بل إن املرشِّعني ومنظامت املجتمع املدين يف الجزائر وتونس والكويت ما انفكوا 

يضغطون من أجل تجريم كل أشكال التطبيع مع النظام اإلرسائييل، وقد أقر العراق مثل 

هذا القانون يف أيار/مايو 2022. 

الجدير بالذكر أن الدراسة مل تشمل اإلمارات والبحرين، حيث تبنيَّ أن من الصعوبة 

مبكان طرح أسئلٍة حساسة سياسيًا. فحكومة اإلمارات حريصة بشكل خاص عىل إسكات 

معارضة التطبيع ومعاقبة الداعني إليه، حتى إنها أرسلت رسائل عرب تطبيق الواتساب 

تحذر الناس من أن معارضة السياسة أمٌر محظور. وقد ُمنعت الشاعرة اإلماراتية 

البارزة، ظبية خميس املهريي، من مغادرة اإلمارات بعد أن جاهرت مبعارضتها للتطبيع 

مع النظام اإلرسائييل. ونتيجة لذلك، جاءت معارضة التطبيع يف الغالب من اإلماراتيني 

املقيمني يف املنفى.
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“إن قدرة الدولة عىل التطبيع جهاًرا نهاًرا مع 
النظام اإلرسائييل تتامىش مع قوة واستقرار 

نظامها املستبد الذي يخضع له شعبها.”

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/8/31/the-uae-and-israel-a-dangerous-liaison
https://apnews.com/article/israel-iran-united-arab-emirates-middle-east-warsaw-483518e953ade2a1846f1e1e0b29a0e0
https://www.nytimes.com/2022/01/28/magazine/nso-group-israel-spyware.html?referringSource=articleShare
https://gulfstateanalytics.com/pegasus-as-a-case-study-of-evolving-ties-between-the-united-arab-emirates-and-israel/
https://gulfstateanalytics.com/pegasus-as-a-case-study-of-evolving-ties-between-the-united-arab-emirates-and-israel/
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2010/02/dubai_police_chief_99_sure_mos.html
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
https://www.timesofisrael.com/pompeo-announces-sale-of-f-35s-to-uae-links-move-to-israel-accord/
https://www.timesofisrael.com/pompeo-announces-sale-of-f-35s-to-uae-links-move-to-israel-accord/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/07/11/how-to-understand-israel-and-saudi-arabias-secretive-relationship/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-egypt-saudi-arabia-accept-security-arrangements-allowing-transfer-islands
https://www.middleeasteye.net/news/israel-egypt-saudi-arabia-accept-security-arrangements-allowing-transfer-islands
https://www.axios.com/2022/07/14/saudi-israel-normalization-red-sea-deal
https://www.axios.com/2022/07/14/saudi-israel-normalization-red-sea-deal
https://themedialine.org/top-stories/saudi-arabia-israel-take-baby-steps-toward-normalization-carefully-exposing-cooperation/
https://www.kas.de/documents/268421/268470/7_file_storage_file_3659_1.pdf/9e869fab-4352-2a63-5795-a662f1139ad3?version=1.0&t=1539659741069
https://www.haaretz.com/middle-east-news/2022-07-16/ty-article/.premium/no-normalization-with-israel-until-two-state-solution-reached-saudi-fm-says/00000182-0614-d213-adda-17bd7b2d0000
https://twitter.com/NadiSaadeh/status/1572950813483618307?s=20&t=VrsXbyURBzcg47uNCYxesA
https://twitter.com/NadiSaadeh/status/1572950813483618307?s=20&t=VrsXbyURBzcg47uNCYxesA
https://ajammc.com/2017/05/15/iraqi-soldiers-palestine-1948/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/04/02/arab-sanctions-leave-egypt-unshaken/c6468b0d-1abf-41ac-99ce-601df3b4b14a/
https://www.arabnews.com/node/1659751
https://www.jstor.org/stable/40202205?seq=22%23metadata_info_tab_contents
https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Index-2019-2020-Inbreef-English-Version.pdf
https://english.alaraby.co.uk/news/kuwaiti-groups-reject-israel-normalisation-letter-emir
https://www.middleeastmonitor.com/20220425-tunisia-lawyers-call-for-criminalisation-of-normalisation-with-israel-act/
https://www.middleeastmonitor.com/20220517-algeria-lawmakers-seek-to-criminalise-normalisation-with-israel/
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/26/iraqs-parliament-criminalises-normalization-with-israel
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/26/what-do-ordinary-arabs-think-about-normalizing-relations-with-israel/
https://english.alaraby.co.uk/news/prominent-emirati-writer-banned-travelling-over-anti-normalisation-stance
https://www.mei.edu/publications/pro-palestine-solidarity-uae-view-emirati-activists
https://www.mei.edu/publications/pro-palestine-solidarity-uae-view-emirati-activists


وباملثل، أصدرت البحرين قانونًا مينع موظفي الحكومة من معارضة سياسة التطبيع 

الحكومية. ومع ذلك، وقُبيل املصادقة عىل اتفاقات أبراهام، نرشت العرشات من 

املنظامت الشعبية واألهلية يف البحرين بيانًا جامعيًا يرفض هذه الخطوة ويؤكد الدعم 

لنضال الفلسطينيني من أجل التحرير. وكان من بينها منظامت يسارية مختلفة ونقابات 

س ائتالف الخليج ضد التطبيع الذي يضم ناشطني  وجمعيات مهنية. ويف عام 2019، تأسَّ

من دول الخليج ملتزمني بتحرير فلسطني.

هناك أيًضا املئات من حاالت الرفض الفردية للتطبيع، حيث يرفض الرياضيون واملثقفون 

من جميع أنحاء املنطقة املشاركَة يف الفعاليات التي تضم مشاركني إرسائيليني أو تتم 

بتمويل إرسائييل. وعىل سبيل املثال، انسحَب العب الجودو الجزائري فتحي نورين من 

أوملبياد طوكيو 2021 احتجاًجا عىل اللعب ضد خصم إرسائييل. ونتيجة لذلك، أوقف 

االتحاد الدويل للجودو نورين ملدة عرش سنوات.

التطبيع ومستقبل املنطقة

إن تطبيع األنظمة العربية مع املرشوع الصهيوين والنظام اإلرسائييل ليس بجديد، حتى 

إن اتفاقات أبراهام لعام 2020 مل تفاجئ الفلسطينيني كثريًا. ومع ذلك، آذنت تلك 

خ التنسيق  االتفاقات بنوٍع جديد من التطبيع السافر، املتباهى به يف العلن، والذي يُرسِّ

ح فعاليات التطبيع الثقافية،  الدبلومايس والعسكري واألمني مع النظام اإلرسائييل. وتوضِّ

وأشكال الدعاية املثرية، وحمالت وسائل التواصل االجتامعي بني اإلماراتيني واإلرسائيليني 

هذا التحول، الذي يختلف كثريًا عن أشكال التطبيع املنبثقة نتيجة ملعاهديت السالم 

املرصية 1979 واألردنية 1994، فالنظامان املرصي واألردين ال يزاالن يُقلالن من شأن 

التطبيع باختزاله يف أنه إنهاٌء لحالة الحرب مع كيان حدودي - وهي نقطة مهمة بشكل 

خاص لألردن الذي يستضيف عدًدا كبريًا من الالجئني الفلسطينيني.

إن احتاملية أن تطال التعبئة الشعبية حول القضية الفلسطينية القيادتني املرصية 

واألردنية بالدعوة إىل التغيري يُجرب هذين النظامني عىل إبقاء اتفاقات التطبيع التي 

يربمانها رسية، ويعكس هشاشة قبضتهام عىل السلطة. وبالتايل، ميكن القول إن قدرة 

الدولة عىل التطبيع جهاًرا نهاًرا مع النظام اإلرسائييل تتامىش مع قوة واستقرار نظامها 

املستبد الذي يخضع له شعبها.

وهذا تحديًدا ما يجعل مساعي التطبيع األخرية مقلقة للغاية، وهو أن توافق األنظمة 

األوتوقراطية اإلقليمية عىل التحالف القائم عىل صفقات األسلحة، وتبادل تكنولوجيا 

املراقبة، والتنسيق األمني، هو واقع يؤِذن مبستقبل مخيف لشعوب املنطقة. وهكذا فإن 

معارضة اتفاقات التطبيع هذه ال تتعلق وحسب بالنضال من أجل التحرير الفلسطيني، 

بل تتعلق أيًضا بالنضال من أجل مستقبل أفضل وأكرث حرية لشعوب املنطقة.

وال بد للنضال من أجل التحرير الفلسطيني أن يوازي النضال من أجل تحرير كل 

الشعوب العربية الرازحة تحت حكم أنظمة استبدادية. ومن أجل الوقوف يف وجه هذه 

األنظمة القمعية ال بد من االعرتاف بأن نضالنا املشرتك ضد أعدائنا املشرتكني هو الطريق 

الوحيد الذي نستطيع من خالله إدراك مستقبٍل مختلف جذريًا عن املستقبل الذي 

يُرَسُم لنا حاليًا.
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https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/26/what-do-ordinary-arabs-think-about-normalizing-relations-with-israel/
http://www.bdys.org/main/index.php/37-news/283-2020-08-17-10-20-40
http://www.bdys.org/main/index.php/37-news/283-2020-08-17-10-20-40
https://al-shabaka.org/labs/strategizing-anti-normalization-from-the-gulf-to-capitol-hill/
https://twitter.com/gulf_can?ref_src=twsrc%5etfw%7Ctwcamp%5etweetembed%7Ctwterm%5e1480796637249380354%7Ctwgr%5ed49a982c7bcb044a3a2c11eca3fdbc737718b8bd%7Ctwcon%5es2_&ref_url=https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/arab-authors-boycott-emirates-festival-hosting-israeli
https://www.theguardian.com/sport/2021/sep/14/algerian-judoka-gets-10-year-ban-for-refusing-to-face-israeli-at-olympics%23:~:text=The%20Algerian%20judoka%20Fethi%20Nourine,bout%20against%20an%20Israeli%20opponent.
https://hyperallergic.com/636363/exhibition-of-israeli-artists-in-the-uae-faces-calls-for-boycott/
https://www.middleeastmonitor.com/20201215-uae-bahrain-take-part-in-hanukkah-ceremony-at-jerusalems-western-wall/
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يارا هواري هي املحللة الرئيسية يف الشبكة يف فلسطني. نالت درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست 

مساقات مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية 

يف الجامعة. يُركز عملها األكادميي عىل دراسات السكان األصليني والتاريخ 

الشفوي، وهي ُمعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعالمية عديدة مثل ذي 

جارديان وفورين بولييس والجزيرة اإلنجليزية.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

