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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن أربع سالسل هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم
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للقضية املطروحة للنقاش.
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مقدمة
تسارعت يف اآلونة األخرية وترية تطبيع العالقات بني بعض الدول العربية ودولة االحتالل اإلرسائييل ،وراوحت
خطوات التطبيع بني لقاءات وزيارات ونرش مقاالت يف صحف إرسائيلية ،وغريها .ففي ترشين األول /أكتوبر ،2018
قام رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،بأول زيارة علنية إىل سلطنة عامن ،تالها لقاء مع رئيس املجلس
السيادي يف السودان ،عبد الفتاح الربهان ،يف أوغندا يف شباط /فرباير  .2020ويف  12حزيران /يونيو ،2020
مقال للسفري اإلمارايت يف الواليات املتحدة األمريكية ،يوسف
ً
نرشت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية
العتيبة ،بعنوان «الضم أو التطبيع»((( .وجاء هذا املقال بعد ثالثة أيام فقط من هبوط طائرة إماراتية يف مطار
«بن غوريون»((( ،قالت اإلمارات العربية املتحدة إنها تحمل شحنة مساعدات إىل الشعب الفلسطيني بسبب
حا أن هذا مل يكن سوى متويه؛ فقد رفضت السلطة الفلسطينية
تفيش جائحة فريوس كورونا .وكان واض ً
استالم هذه املساعدات ،بسبب عدم تنسيق اإلمارات معها يف هذا الشأن((( .ويف السابع عرش من الشهر
نفسه ،شارك وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية ،أنور قرقاش ،يف املؤمتر االفرتايض السنوي للجنة
اليهودية  -األمريكية ،وألقى كلمة قال فيها «إن التواصل مع إرسائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من
مسارات أخرى اتبعت يف املايض»(((.

مظاهر التطبيع العريب مع إرسائيل
لعقود عديدة اعتربت الدول العربية إرسائيل دول ً
ة عدوة ،والتزمت رفض كل أشكال التطبيع معها ،قبل التوصل
إىل حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية .وفتحت مرص طريق التطبيع بتوقيع معاهديت السالم مع إرسائيل
عام  ،1979عىل نحو منفرد ،من دون اشرتاط السالم بحل القضية الفلسطينية ،أساس الرصاع مع الصهيونية،
ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إرسائيل عام  ،1993ووقّع األردن اتفاق سالم مع إرسائيل
عا ما بخصوص تطبيع العالقات مع إرسائيل .فلم يسهم
عام  .1994ومع ذلك ،ظل املوقف العريب متامسكًا نو ً
السالم األردين واملرصي مع إرسائيل يف حل القضية الفلسطينية ،وال اتفاق أوسلو؛ فقد ازدادت إرسائيل
تطرفًا ،وزادت يف حدة مامرساتها االحتاللية .وأصبح من الواضح أنه ال عالقة للتطبيع بحل قضية فلسطني،
وأن من قام بذلك فألسباب تخصه ،ال عالقة لها بتحقيق العدالة يف فلسطني ،وأن إرسائيل فهمت التطبيع
عىل أنه قبول لها بصهيونيتها وعنرصيتها وسياستها االستيطانية .ويف آذار /مارس  ،2002تبنت قمة بريوت
كامل
ً
ما
العربية مبادرة السالم التي أطلقها امللك السعودي الراحل ،عبد الله بن عبد العزيز ،وطرحت سال ً
مع الدول العربية ،برشط انسحاب إرسائيل الكامل من األرايض العربية املحتلة يف حزيران /يونيو  ،1967مبا
يف ذلك الجوالن ،والتوصل إىل حل عادل ملشكلة الالجئني الفلسطينيني وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة رقم  ،194وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الرشقية.
ورغم وجود تاريخ طويل من العالقات الرسية بني دول عربية عديدة وإرسائيل ،واستمرار إرسائيل يف رفضها
عا وعلن ًيا يف اآلونة األخرية .ويجري هذا
بنود مبادرة بريوت العربية ،فإن خطوات التطبيع أخذت منحى متسار ً
1 Yousef Al Otaib, “Annexation will be a Serious Setback for Better Relations with the Arab World,” Ynet News, 12/6/2020, accessed on 14/6/2020, at:
https://bit.ly/30HBefg
" 2اإلمارات عن طائرة املساعدات الثانية :همنا دعم الفلسطينيني للتخفيف من وطأة جائحة كورونا" ،يس إن إن بالعربية ،2020/6/10 ،شوهد يف ،2020/6/17
يفhttps://cnn.it/2zFx8Jp:
 3عيل صوافطة وألكسندر كورنويل" ،رئيس الوزراء الفلسطيني ليس عىل علم بشحنة مساعدات عرب إرسائيل من اإلمارات" ،رويرتز ،2020/6/9 ،شوهد يف
 ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/37OmSv7 :
" 4تسابق الزمن للتطبيع  ..قرقاش :اإلمارات ميكنها العمل مع إرسائيل عرب خطوط مفتوحة" ،صحيفة الرشق ،2020/6/17 ،شوهد يف  ،2020/6/20يف:
https://bit.ly/2zQfP8w
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التطبيع عىل عدة مستويات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية .فقد تنامى نسق التطبيع
التجاري واالقتصادي بني إرسائيل والدول العربية بوضوح خالل السنوات األخرية .فوفقًا لبيانات دائرة اإلحصاء
املركزية اإلرسائيلية ،قُدّر إجاميل الصادرات اإلرسائيلية من السلع والخدمات إىل أسواق منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا بنحو  7مليارات دوالر أمرييك سنويًا ،من بينها أكرث من مليار دوالر أمرييك لدول
الخليج العربية .ومتثل أسواق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نحو  7يف املئة من إجاميل الصادرات،
و 6يف املئة من إجاميل الواردات اإلرسائيلية من السلع والخدمات(((.
وال يختلف الحال مع الدول العربية التي تربطها عالقات دبلوماسية مع إرسائيل؛ ففي أيلول /سبتمرب ،2016
أعلنت رشكة الكهرباء الوطنية األردنية ورشكة «نوبل إنريجي» األمريكية  Noble Energyعن توقيع اتفاقية
السترياد الغاز الطبيعي املسال من إرسائيل بقيمة  10مليارات دوالر أمرييك((( ،ويف شباط /فرباير 2018
أعلنت رشكة دولفينوس القابضة املحدودة للغاز املرصية عن طريق رشكة «نوبل إنريجي» عن توقيع اتفاقية
مع مجموعة «ديليك للحفر» اإلرسائيلية  Delek Drillingبقيمة  15مليار دوالر أمرييك ،تقوم مبوجبها الثانية
بتزويد مرص بالغاز الطبيعي((( .ويف كانون الثاين /يناير  ،2019أعلنت مرص عن تأسيس «منتدى غاز رشق
املتوسط» ( ،)EMGFالذي يضم سبع دول من بينها إرسائيل ،بغرض إنشاء سوق إقليمية للغاز لتأمني العرض
والطلب للدول األعضاء(((.
رئيسا للخدمات األمنية والتقنيات
أما عىل مستوى االستخبارايت واألمني ،فتُع ّد بعض الدول العربية متلق ًيا
ً
االستخباراتية اإلرسائيلية((( .ففي عام  ،2008وقّعت هيئة املنشآت واملرافق الحيوية يف أبوظبي عقدًا مع
رشكة «آي جي يت إنرتناشونال»  ،AGT Internationalوهي رشكة سويرسية مملوكة لرجل األعامل اإلرسائييل،
مايت كوتشايف ،لرشاء معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية ،مبا يف ذلك منشآت النفط والغاز( .((1وزودت الرشكة
مسية ،بهدف تعزيز قدراتها االستخباراتية واألمنية( .((1كام زودت رشطة أبوظبي
نفسها أبوظبي بثالث طائرات
ّ
بنظام مركزي للمراقبة األمنية ،يعرف باسم «عني الصقر»  ،Falcon Eyeبدأ العمل به رسميًا يف متوز /يوليو .((1(2016
عدّت بداية للتعاون االستخبارايت واألمني اإلرسائييل مع السعودية ،استعانت الرياض ،يف
ويف واقعة ُ
آب /أغسطس  ،2012مبجموعة من الرشكات العاملية يف األمن السيرباين ،من بينها رشكة إرسائيلية لحامية أمن
املعلومات لوقف الهجوم الذي تعرضت له رشكة «أرامكو السعودية»؛ فقد اخرتق متسللون أجهزة كومبيوتر
تابعة للرشكة باستعامل فريوس يدعى «شمعون» ،األمر الذي أدى إىل تعطيل إنتاج النفط السعودي(.((1
وقد تزايد مؤخ ًرا اهتامم بعض دول الخليج العربية برشاء التكنولوجيا االستخباراتية املصنوعة يف إرسائيل،
تعتمدها هذه الدول للتجسس عىل معارضيها السياسيني ،ومراقبة وتتبع نشاطاتهم .ويف أيار /مايو ،2019
5 “Assessing Israel’s Trade with its Arab Neighbours,” Tony Blair Institute for Global Change, 14/8/2018, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/2XZMrFZ
6

رهام زيدان" ،رسم ًيا ..األردن يوقع اتفاقية استرياد الغاز من إرسائيل" ،الغد ،2016/9/26 ،شوهد يف  ،2020/6/16يفhttps://bit.ly/30NGT3o :

7

" إرسائيل تعلن عن توقيع صفقة ’تاريخية‘ لتصدير الغاز إىل مرص" ،يب يب يس عريب ،2018/2/19 ،شوهد يف  ،2020/6/16يفhttps://bbc.in/3dh4EDi :

" 8تأسيس ’منتدى غاز رشق املتوسط‘ يف القاهرة" ،الرشق األوسط ،2019/1/15 ،شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/2Y9UEHV :
9 “SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disarmament and International Security,” Stockholm International Peace Research Institute, 2020, accessed on
19/6/2020, at: https://bit.ly/2UYKRCk
10 Nissar Hoath, “AGT Wins Two Government Security Contracts,” Emirates 24/7, 2/3/2008, accessed on 13/6/2020, at: https://bit.ly/2UG5C5z
11 Uri Blau & Avi Scharf, “Mysterious Israeli Businessman Behind Mega-deal to Supply Spy Planes to UAE,” Haaretz, 21/8/2019, accessed on 14/6/2020, at:
https://bit.ly/3e0AdCH
" 12أبوظبي تطلق نظام ’عني الصقر‘ األمني ملراقبة املدينة" ،الرشق األوسط ،2016/7/14 ،شوهد يف  ،2020/6/14يف :؛’" https://bit.ly/2C600vcمركز التحكم‘
يطلق ’عني الصقر‘ يف أبوظبي" ،اإلمارات اليوم ،14/7/2016 ،شوهد يف  ،16/6/2020يفhttps://bit.ly/2C5ovsg:
13 Jonathan Ferziger & Peter Waldman, “How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very Quietly,” Bloomberg, 2/2/2017, accessed on 16/6/2020,
at: https://bloom.bg/30KIMh6
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اتهم القامئون عىل تطبيق الرتاسل الفوري «واتساب»  WhatsAppمجموعة «إن إس أو»  NSOاإلرسائيلية
باستعامل تكنولوجيا بيغاسوس للتجسس  Pegasusالخرتاق التطبيق ،بغرض مراقبة صحافيني وناشطني
وحقوقيني ،وبيعها للسعودية( .((1ويف آب /أغسطس  ،2018اشرتت اإلمارات من املجموعة نفسها تكنولوجيا
متطورة لقرصنة الهواتف النقالة بغرض التجسس عىل معارضيها وخصومها( .((1ويف كانون الثاين /يناير ،2020
قالت منظمة العفو الدولية ،قبيل نظر املحكمة اإلرسائيلية الخاصة يف الدعوى التي رفعتها املنظمة ضد
مجموعة «إن إس أو» اإلرسائيلية ،إنه عىل إرسائيل أن تلغي منح ترخيص التصدير للمجموعة التي استُخدمت
منتجاتها يف هجامت خبيثة عىل ناشطي حقوق اإلنسان يف املغرب والسعودية واملكسيك واإلمارات(.((1
عسكريًا ،ت ُشارك دول عربية عديدة ،من بينها السعودية( ((1واإلمارات( ،((1يف متارين عسكرية إىل جانب
إرسائيل ،من أهمها مترين «العلم األحمر» Red Flag؛ وهو مترين متقدم عىل القتال الجوي ،تُرشف عليه
القوات الجوية األمريكية( .((1ويف آذار /مارس  2017ونيسان /أبريل  ،2019شارك سالح الجو اإلمارايت يف
تدريبات عسكرية تعرف باسم «إينيو هوس»  Iniohosيف اليونان ،شاركت فيها إرسائيل أيضً ا(.((2
ومن بوابة التهديد اإليراين ،ازدادت عالقات إرسائيل مع بعض دول الخليج العربية متانةً .ففي
آب /أغسطس  ،2019رصح وزير الخارجية اإلرسائييل ،يرسائيل كاتس ،بأن إرسائيل جزء من «التحالف الدويل ألمن
وحامية املالحة البحرية وضامن سالمة املمرات البحرية»( ،((2الذي أنشأته الواليات املتحدة ،ويضم السعودية
واإلمارات والبحرين وبريطانيا وأسرتاليا وألبانيا ،ويهدف إىل تعزيز أمن وسالمة السفن التجارية التي متر عرب
املمرات البحرية( .((2وينسجم هذا الترصيح مع تقييم ويل العهد السعودي ،محمد بن سلامن ،الذي رصح،
يف نيسان /أبريل  ،2018ملجلة التايم األمريكية ،عند سؤاله عن مدى توافق مصالح السعودية مع إرسائيل،
ً
قائل« :لدينا عدو مشرتك ،ويبدو أن لدينا الكثري من املجاالت املحتملة للتعاون»(.((2
وهذا يعني أن عالقة اإلمارات والسعودية مع إرسائيل باتت تتجاوز مسألة التطبيع إىل التحالف والخدمات
املتبادلة ،وذلك ليس يف مواجهة إيران؛ فهذه الدول تعرف أن إرسائيل لن تواجه إيران من أجلها ،بل يف
التنسيق والتعاون عىل التأثري يف سياسات الواليات املتحدة يف املنطقة بالخروج من االتفاق النووي
مع إيران ،ويف دعم االنقالب العسكري يف مرص ،ويف الدفاع عن محمد بن سلامن بعد اغتيال الصحايف
السعودي جامل خاشقجي ،ويف التخوف املشرتك من مطلب الدميقراطية يف املنطقة العربية.
أما عىل املستوى الدبلومايس والثقايف والريايض ،فقد شهد التطبيع العريب مع إرسائيل هو اآلخر
تناميًا ملحوظًا .فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة اإلرسائيلية ،مريي ريغف ،أبوظبي يف ترشين أول /أكتوبر
14 Dan Sabbagh, “Israeli Firm Linked to WhatsApp Spyware Attack Faces Lawsuit,” The Guardian, 18/5/2019, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.
ly/2XXTsY0
15 David D. Kirkpatrick & Azam Ahmed, “Hacking a Prince, an Emir and a Journalist to Impress a Client,” New York Times, 31/8/2018, accessed on 17/6/2020,
at: https://nyti.ms/3eo5DTT
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فاودو ،هرهاظم :ليئارسإ عم يبرعلا عيبطتلا

 .((2(2018وشارك يف الوقت نفسه وزير االتصاالت اإلرسائييل ،أيوب قرا ،يف مؤمتر «املندوبني املفوضني
لالتصاالت» الذي عقد يف ديب .وزار وزير الخارجية واالستخبارات اإلرسائييل ،يرسائيل كاتس ،أبوظبي يف
متوز /يوليو  ،2019لحضور املؤمتر البيئي الذي نظمته األمم املتحدة .كام زار أبوظبي وفد من وزارة العدل
اإلرسائيلية برئاسة نائبة املدعي العام اإلرسائييل ،دينا زيلرب ،للمشاركة يف مؤمتر دويل ملكافحة الفساد
فضل عن ظهور وفود إرسائيلية يف مسابقات دولية رياضية ،ومؤمترات
ً
يف كانون األول /ديسمرب  ،2019هذا
ثقافية واقتصادية وعلمية دولية يف عواصم عربية ،مثل أبوظبي واملنامة والدوحة وتونس ومراكش.
يف املقابل ،أدّت شخصيات خليجية قريبة من حكوماتها زيارات إىل فلسطني املحتلة ،والتقت مع مسؤولني
إرسائيليني ،كان من أبرزها زيارة اللواء السابق يف القوات املسلحة السعودية ،أنور عشقي ،ولقاؤه مع
املسؤول يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،دوري غولد ،يف فندق امللك داوود يف القدس املحتلة يف
متوز /يوليو  .2016أضف إىل ذلك زيارة وفد بحريني من جمعية «هذه هي البحرين» إىل القدس املحتلة،
يف كانون األول /ديسمرب .2017
وتوالت مظاهر التطبيع العلنية أيضً ا ،بحضور مسؤولني عرب مؤمترات دولية إىل جانب مسؤولني إرسائيليني؛
ففي  13و 14شباط /فرباير  ،2019حرض مجموعة من املسؤولني العرب إىل جانب مسؤولني إرسائيليني املؤمتر
عقد يف العاصمة البولندية ،وارسو ،وكان هدفه
الوزاري لتعزيز «السالم واألمن يف الرشق األوسط» الذي ُ
تشكيل تحالف دويل ملواجهة إيران .ويف  25و 26حزيران /يونيو  ،2019استضافت العاصمة البحرينية،
املنامة ،ورشة العمل التي كانت بعنوان« :السالم من أجل االزدهار ،الخطة االقتصادية :رؤية جديدة للشعب
الفلسطيني» .ويف متوز /يوليو  ،2019التقى وزير خارجية البحرين ،خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،مع وزير
الخارجية اإلرسائييل ،يرسائيل كاتس ،يف واشنطن .ويف  28كانون الثاين /يناير  ،2020حرض سفري البحرين
عامن حنينة بنت سلطان
يف واشنطن عبد الله بن راشد آل خليفة ،وسفري اإلمارات يوسف العتيبة ،وسفرية ُ
املغريية ،املؤمتر الذي عقده الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،إلعالن تفاصيل الشق السيايس لخطته لحل
الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،املعروفة إعالميًا باسم «صفقة القرن».

خامتة
تتجه الدول العربية ،وال سيام دول الخليج العربية ،ألسباب داخلية وخارجية مختلفة ،إىل تطبيع العالقات مع
إرسائيل ،وذلك قبل التوصل إىل حل عادل للقضية الفلسطينية .وتعتقد هذه األنظمة أن التطبيع مع إرسائيل
يساعدها يف حامية أمنها ،وتقريبها من واشنطن ،بغض النظر عن موقف الفلسطينيني وموقف شعوبها من
هذا التطبيع،
علم أن الرأي العام العريب ما زال يرفض بأغلبية كبرية االعرتاف بإرسائيل( .((2وقد توطدت عالقات
ً
رصا عن
بعض الدول مع إرسائيل إىل درجة التحالف قبل إقامة عالقات دبلوماسية؛ ما يجعل مصطلح التطبيع قا ً
الوصف ،لكن يبقى الرتكيز عىل خطوات تطبيع العالقات نظ ًرا إىل حساسية الرأي العام العريب الشديدة ضده.
حا أن هذا املوقف مل تؤثر فيه الهموم والقضايا الداخلية للشعوب العربية؛ فالعالقة مع إرسائيل
ويبدو واض ً
ففضل عن أن الرأي العام العريب يدرك أن السالم مع إرسائيل
ً
مدفوعة بحسابات األنظمة وليس الشعوب.
مل يحقق الرخاء للشعوب يف الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات معها ،وأن هذا السالم كان من مصادر
وقف اإلصالحات يف النظام السيايس ،فإن الشعوب العربية تعترب القضية الفلسطينية ،بوصفها آخر قضية
استعامرية ،قضية األمة العربية جميعها ،وهو أم ٌر مل تستطع األنظمة العربية تغيريه(.((2
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