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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو 
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.
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العربية وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا

للقضية املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيق ّية
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ

يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
تاريخ العالقات بني اإلمارات وإرسائيل
تفاصيل االتفاق
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أعلن البيت األبيض ،يف  13آب /أغسطس  ،2020عن التوصل إىل اتفاق سالم وصفه بـ «التاريخي» بني دولة

اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل .ويف «تغريدة» عىل «تويرت» ،نرش الرئيس دونالد ترامب نص البيان
املشرتك لالتفاق ،وقد جاء يف مقدمته ما ييل« :إن الرئيس دونالد ترامب ،ورئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني

نتنياهو ،وويل عهد أبوظبي محمد بن زايد ،تحادثوا اليوم ،واتفقوا عىل تطبيع العالقات ،بشكل كامل ،بني
إرسائيل ودولة اإلمارات العربية املتحدة» .ويف مؤمتره الصحفي اليومي ،أعلن ترامب أن االتفاق سيتم

ن األسابيع املقبلة قد
توقيعه يف البيت األبيض يف غضون ثالثة أسابيع بحضور نتنياهو وبن زايد .كام أعلن أ ّ

تشهد إبرام مزيد من اتفاقيات السالم .وقال أيضً ا إنه كان يرغب يف أن يحمل االتفاق اسمه لوال أنه خيش
من انتقادات اإلعالم .ويف نهاية األمر ،متّت تسمية االتفاق باتفاق «أبراهام» .وبهذا يكون االتفاق قد أخرج

العالقات اإلرسائيلية اإلماراتية إىل العلن ،ووضع اإلطار لتطويرها جها ًرا ،من دون حرج.

تاريخ العالقات بني اإلمارات وإرسائيل
جا لعالقات رسية وعلنية متتد إىل عقدين ،تقري ًبا ،بني اإلمارات
يأيت االتفاق الذي أعلن عنه الرئيس ترامب تتوي ً
وإرسائيل ،وقد شملت مجاالت أمنية وعسكرية وتجارية واقتصادية .ففي عام  ،2008وقّعت هيئة املنشآت
واملرافق الحيوية يف أبوظبي (املسؤولة عن األمن والسالمة) عقدًا بلغت قيمته  816مليون دوالر مع رشكة
«آي جي يت إنرتناشونال»  ،AGT Internationalوهي رشكة سويرسية ميتلكها رجل األعامل اإلرسائييل،
مايت كوتشايف ،من أجل رشاء معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية يف اإلمارات ،مبا يف ذلك منشآت
ية ،تهدف إىل تعزيز قدراتها االستخباراتية
النفط والغاز((( .وزودت الرشكة نفسها ،أبوظبي ،بثالث طائرات مس ّ
واألمنية((( .كام زودت رشطة أبوظبي ،بنظام مركزي للمراقبة األمنية يعرف باسم «عني الصقر» ،Falcon Eye
وقد بدأ العمل به رسميًّا يف متوز /يوليو .(((2016
ويف آب /أغسطس  ،2018اشرتت اإلمارات من مجموعة «إن إس أو»  NSOاإلرسائيلية تكنولوجيا متطورة لقرصنة
الهواتف النقالة؛ بغرض التجسس عىل معارضيها يف الداخل والخارج ،ومن تعتربهم خصومها (من بينهم
صحافيون ومثقفون)((( .ويف كانون الثاين /يناير  ،2020طالبت منظمة العفو الدولية إرسائيل بإلغاء منح
ترخيص التصدير لهذه املجموعة التي استُخدمت منتجاتها يف هجامت وصفتها املنظمة بـ «الخبيثة» ضد
نشطاء حقوق اإلنسان يف دول عديدة ،من بينها اإلمارات(((.
عسكريًّا ،تشارك اإلمارات يف متارين عسكرية عديدة إىل جانب إرسائيل((( ،من بينها مترين «العلم األحمر» Red
Flag؛ وهو مترين متقدم عىل القتال الجوي ،ت ُرشف عليه القوات الجوية األمريكية((( .ويف آذار /مارس 2017
1 Nissar Hoath, “AGT Wins Two Government Security Contracts,” Emirates 24/7, 2/3/2008, accessed on 13/6/2020, at: https://bit.ly/2UG5C5z
2 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
" 3أبوظبي تطلق نظام ’عني الصقر‘ األمني ملراقبة املدينة :يربط جميع أجهزة املراقبة املرئية والكامريات يف العاصمة اإلماراتية" ،الرشق األوسط،2016/7/14 ،
شوهد يف  ،2020/6/14يف:
:https://bit.ly/2C5ovsg؛ "’مركز التحكم‘ يطلق ’عني الصقر‘ يف أبوظبي" ،اإلمارات اليوم ،14/7/2016 ،شوهد يف  ،16/6/2020يفhttps://bit.ly/2C600vc
4 David D. Kirkpatrick & Azam Ahmed, “Hacking a Prince, an Emir and a Journalist to Impress a Client,” The New York Times, 31/8/2018, accessed on
17/6/2020, at: https://nyti.ms/3eo5DTT
" 5إرسائيل :أوقفوا تصدير مجموعة ’إن إس أو‘ لربامج التجسس إىل منتهيك حقوق اإلنسان "،منظمة العفو الدولية ،2020/1/14 ،شوهد يف  ،2020/6/18يف:
https://bit.ly/30UecSc
6 Gabe Johnson, “United Arab Emirates Air Force Participates in First Red Flag,” U.S. Air Force, 24/8/2009, accessed on 18/6/2020, at: https://bit.
ly/2BiMOma
7 “Israeli Allies Fly with U.S. Forces at Red Flag,” U.S. Air Force, 22/7/2009, accessed on 19/6/2020, at: https://bit.ly/3daKsD3
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ونيسان /أبريل  ،2019شارك سالح الجو اإلمارايت يف تدريبات عسكرية تعرف باسم «إينيوهوس»  Iniohosيف
اليونان ،وقد شاركت إرسائيل أيضً ا يف هذه التدريبات(((.
ومن بوابة ضامن أمن املالحة يف الخليج ،تعمقت العالقات العسكرية بني إرسائيل واإلمارات ،وخاصة بعد
الهجامت التي تعرضت لها ناقالت نفط قرب ميناء الفجرية يف أيار /مايو  .2019ويف آب /أغسطس  ،2019رصح
وزير الخارجية اإلرسائييل السابق ،يرسائيل كاتس ،بأن إرسائيل باتت جز ًءا من «التحالف الدويل ألمن وحامية
املالحة البحرية وضامن سالمة املمرات البحرية»((( .وقد أنشأت الواليات املتحدة األمريكية هذا التحالف ،وهو
كل من السعودية ،واإلمارات ،والبحرين ،وبريطانيا ،وأسرتاليا ،وألبانيا ،ويهدف إىل تعزيز أمن وسالمة
يضم ًّ
(((1
السفن التجارية التي متر عرب املمرات البحرية .
أما عىل املستوى الدبلومايس والثقايف والريايض ،فقد شهد التطبيع بني اإلمارات وإرسائيل ،بدوره ،تنام ًيا
ملحوظًا يف السنوات األخرية؛ إذ قامت وزيرة الثقافة والرياضة اإلرسائيلية ،مريي ريغيف ،بزيارة علنية إىل
أبوظبي يف ترشين األول /أكتوبر  .((1(2018وشارك يف الوقت نفسه وزير االتصاالت اإلرسائييل ،أيوب قرا ،يف
«مؤمتر املندوبني املفوضني لالتصاالت» الذي عقد يف ديب .وقام وزير الخارجية واالستخبارات اإلرسائييل،
يرسائيل كاتس بزيارة إىل أبوظبي ،يف يوليو /متوز  ،2019لحضور املؤمتر البيئي الذي نظمته األمم املتحدة.
كام زار أبوظبي وفد من وزارة العدل اإلرسائيلية برئاسة نائبة املدعي العام ،دينا زيلرب ،من أجل املشاركة يف
ما رياض ًّيا ،فقد ظهرت وفود إرسائيلية يف
مؤمتر دويل ملكافحة الفساد يف كانون األول /ديسمرب  .2019أ ّ
مسابقات دولية رياضية ،إضاف ً
ة إىل مؤمترات ثقافية واقتصادية وعلمية دولية يف أبوظبي وديب.
عا يف اآلونة األخرية .ففي  12حزيران/
أخذت هذه العالقات الرسية والعلنية بني اإلمارات وإرسائيل منحى متسار ً
يونيو املايض ،نرشت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلرسائيلية مقالً للسفري اإلمارايت يف الواليات املتحدة،
يوسف العتيبة ،بعنوان «»الضم سيمثل نكسة كربى لجهود تطوير العالقات مع العامل العريب»( .((1وجاء
هذا املقال بعد ثالثة أيام فقط من قيام طائرة إماراتية بالهبوط يف مطار «بن غوريون»( ،((1قالت اإلمارات
إنها تحمل شحنة مساعدات إىل الشعب الفلسطيني بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا (كوفيد ،)-19يف
خطوة كان هدفها التمويه عىل مستوى التطبيع بني الطرفني .وقد رفضت السلطة الفلسطينية استالم هذه
املساعدات ،بسبب عدم تنسيق اإلمارات معها بشأنها( .((1ويف 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 وإنه سيؤدي إىل نتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت
يف املايض»(.((1
8 Gili Cohen, “Israeli Air Force Holds Joint Exercise with United Arab Emirates, U.S. and Italy,” Haaretz, 29/3/2017, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.
ly/30G4m6g; Anna Ahronheim, “Israel Air Force in Greece as Part of Iniohos 2019,” The Jerusalem Post, 8/4/2019, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.
ly/3fl7JDL
9 “Israel Involved in US-led Naval Mission in Strait of Hormuz — foreign minister,” The Time of Israel, 6/8/2019, accessed on 16/6/2020, at: https://bit.
ly/3d4D643
" 10تحالف حامية املالحة يف الخليج يبدأ مهامه من البحرين" ،العني اإلخبارية ،2019/11/7 ،شوهد يف  ،2020/6/16يفhttps://bit.ly/2YF6QPN :
11

"وزيرة إرسائيلية تتجول داخل مسجد الشيخ زايد يف أبوظبي" ،القدس العريب ،2018/10/29 ،شوهد يف  ،2020/8/16يفhttps://bit.ly/37Kcwfp :
12 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

" 13اإلمارات عن طائرة املساعدات الثانية :همنا دعم الفلسطينيني للتخفيف من وطأة جائحة كورونا" ،يس إن إن ،2020/6/10 ،شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://:
cnn.it/2zFx8Jp
 14عىل 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 :
" 15تسابق الزمن للتطبيع  ..قرقاش :اإلمارات ميكنها العمل مع إرسائيل عرب خطوط مفتوحة" ،الرشق ،2020/6/17 ،شوهد يف  ،2020/8/16يف:
https://bit.ly/2E0vNPg
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جا ملسرية طويلة من العالقات بني الطرفني .وقد وصف
بنا ًء عليه ،ميكن القول إن االتفاق األخري ميثل تتوي ً
َ
ن اإلمارات العربية
رئيس تحرير صحيفة إرسائيل اليوم ،بوعز بيسموط املقرب من نتنياهو،
االتفاق ،بقوله« :إ ّ
املتحدة كانت عشيقة إرسائيل الرسية طوال أكرث من عقدين ،وتغريت مكانتها عىل إثر االتفاق لتصبح زوجة
رسمية يف العلن»(.((1
والحقيقة أن التطبيع التدريجي ،يف حد ذاته ،كان نتاج تصور إمارايت لوضعها ودورها يف الخليج واملنطقة
وعالقاتها بالواليات املتحدة ،ولرضورة التحالف مع إرسائيل التي تشاركها التصورات نفسها وهي .1 :اعتبار التحوالت
الدميقراطية يف املنطقة خط ًرا عليهام؛  .2اعتبار إيران العدو األول؛  .3رضورة محارصة التأثري الرتيك؛  .4الخوف
من متدد التيارات اإلسالمية ،حتى املعتدلة منها ،والتخويف منها؛  .5رضورة العمل املشرتك داخل واشنطن للتأثري
مثل ،أثناء ثورة
يف سياسات اإلدارة األمريكية يف االتجاه نفسه ،حتى ال يتكرر املوقف األمرييك من حسني مبارك ً
 25يناير ،2011 /أو اتفاق من قبيل االتفاق النووي اإليراين .أما املوضوع الفلسطيني ،فليس عىل األجندة إطالقًا،
بل تتشارك اإلمارات وإرسائيل تعريف املقاومة الفلسطينية بوصفها إرهابًا ،كام تتشاركان يف اعتبار متسك
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبا تبقى من ثوابت وقرارات دولية تعنتًا يرض مبا يسمى «عملية السالم».
ن التمدد اإلقليمي اإلمارايت للسيطرة عىل موانئ البحر األحمر ،يف القرن األفريقي،
وقد كان من الواضح أ ّ
ويف اليمن ،ويف البحر املتوسط عرب التدخل يف ليبيا ،ال يكفيه الغطاء األمرييك ،بل يحتاج إىل حليف إقليمي
قوي مثل إرسائيل.

تفاصيل االتفاق
كامل بني اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل.
ً
شدد البيان الثاليث املشرتك عىل أن تطبيع العالقات سيكون
إضاف ً
ة إىل ذلك ،ستجتمع وفود من الطرفني يف األسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات ثنائية يف جملة واسعة
من املوضوعات؛ من بينها إنشاء سفارات ،وعقد اتفاقيات تتعلق باالستثامر والسياحة والرحالت املبارشة
واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة .ويف محاولة مكشوفة لخلق
انطباع متمثّل بأن اإلمارات حققت إنجازًا يف هذا االتفاق ،أشار البيان الثاليث إىل أن إرسائيل ستؤجل اإلعالن
حسم سابقًا ألسباب تتعلق
عن ضم أراض فلسطينية وفقًا لخطة ترامب،
ً
علم أن تأجيل اإلعالن عن الضم كان قد ُ
باالئتالف الحكومي يف إرسائيل ومبوقف ترامب من هذه املسألة .وقد أكد نتنياهو يف مؤمتره الصحفي
الذي عقده مبارشة بعد صدور البيان الثاليث أنه متمسك مبرشوع الضم ،وأنه ما زال عىل الطاولة التخاذ
القرار بتحقيقه يف الوقت املناسب.
ٍ
أراض
والحقيقة أن التربير ،يف حد ذاته ،مفيد بالنسبة إىل إرسائيل؛ فهو يشجعها عىل تهديد متمثّل بضم
فلسطينية إضافية يف املستقبل ،وتعليق التهديد مقابل انضامم دولة عربية أخرى إىل عملية تطبيع
ن توقيت التطبيع ،يف مرحلة أسوأ رئيس حكومة إرسائييل فيام يتعلق بفلسطني ،إمنا هو
مإ ّ
العالقات .ث ّ
فضل عن الرتاجع  -من طرف واحد  -عن مبادرة السالم العربية التي تشرتط
ً
هديّة مجانية لليمني اإلرسائييل،
التطبيع بقيام دولة فلسطينية عىل حدود  4حزيران /يوليو  ،1967عاصمتها القدس ،وتشرتط حق العودة
بالنسبة إىل الالجئني الفلسطينيني .وهي مبادرة تضمنت ،يف حد ذاتها ،العديد من التنازالت.
م التوصل إىل هذا االتفاق حتى كلّف نتنياهو رئيس «هيئة األمن القومي» التابعة لديوان رئيس
ما إن ت ّ
الحكومة ،مئري بن شبات ،برئاسة اللجنة اإلرسائيلية ملتابعة تحقيق هذا االتفاق بأرسع وقت ممكن .كام قرر
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مهم يف التوصل إىل هذا االتفاق ،والذي
نتنياهو إرسال رئيس املوساد ،يويس كوهني ،الذي أدى دو ًرا
ًّ
م
م يت ّ
يتمتع بعالقات وثيقة مع قيادة اإلمارات املتحدة ،إىل أبوظبي؛ إلنجاز إبرام اتفاقية السالم ،ومن ث ّ
توقيعها يف البيت األبيض يف األسابيع القادمة.

مكاسب إرسائيل من االتفاق
ة عالقات طبيعية مع الدول العربية أهمي ً
ت ُويل إرسائيل إقام َ
ة قصوى .فإىل جانب رغبتها الدفينة يف
الحصول عىل رشعية لسطوها املسلح عىل فلسطني ،ما انفكت إرسائيل تسعى ،وال سيام تحت قيادة
نتنياهو ،الذي يقود واحدة من أكرث الحكومات ميينية وفاشية يف تاريخ إرسائيل ،إىل تطبيع عالقاتها
وتعزيزها مع الدول العربية ،وإىل التوصل إىل اتفاقيات سالم معها ،وذلك يف وقت تستمر فيه إرسائيل
يف تعزيز االستيطان والتهويد ،متهيدًا لضم أكرب مساحة ممكنة من األرايض الفلسطينية املحتلة .ويواصل
نتنياهو رفضه مبدأ «األرض مقابل السالم» ،الذي نادت به مبادرة السالم العربية لعام  ،2002واستعاض
عنه مببدأ «السالم مقابل السالم» .ويدرك نتنياهو أن تطبيع العالقات بني إرسائيل والدول العربية ،وعقد
اتفاقيات سالم معها ،قبل التوصل إىل حل للقضية الفلسطينية ،ينزع أحد أهم عنارص القوة من الفلسطينيني،
هل عىل إرسائيل تهميش قضيتهم ،والتف ُّرد بهم ،وكرس إرادتهم،
ويعزلهم عن ُ
عمقهم العريب ،ويس ّ
وفرض االستسالم عليهم.
لب الرصاع العريب  -اإلرسائييل،
وتستمر إرسائيل ،تحت قيادة نتنياهو ،يف إنكار أن القضية الفلسطينية هي ُّ
وتسعى إىل إيجاد مصالح مشرتكة بينها وبني العديد من نُظم الحكم العربية من دون حل القضية الفلسطينية
(مثل :ضد ما تعدّه العدو املشرتك املتمثل بـ «الخطر اإليراين» ،وقوى التغيري الدميقراطي يف املنطقة
ً
العربية ،والحركات اإلسالمية عىل أنواعها).
كامل ،إنجازًا
ً
عا
من هذا الباب ،يُعد توقيع اتفاقية سالم مع اإلمارات العربية املتحدة ،وتطبيع العالقات معها تطبي ً
حا ملواقفها وسياستها ومامرساتها تجاه القضية الفلسطينية ،وهو ما يشمل:
مهم إلرسائيل،
ً
ًّ
ودعم واض ً
أول ،سعي إرسائيل واإلدارة األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض االستسالم عىل الشعب
• ً
الفلسطيني ،من خالل خطة الرئيس األمرييك املسامة «صفقة القرن» ،التي تتبنى رؤية اليمني
اإلرسائييل املتطرف لحل القضية الفلسطينية بجميع مكوناتها ،خاصة منها رشعنة وقوننة االستيطان
يف الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلة.
•ثان ًيا ،حسم موضوع القدس بعد اعرتاف اإلدارة األمريكية بها عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارتها إليها.
•ثالثًا ،تعزيز االستيطان اليهودي يف الضفة الغربية املحتلة ،واستمرار إرسائيل يف مصادرة األرايض
الفلسطينية يف الضفة املحتلة ومنحها للمستوطنني اليهود.
عا ،متسك نتنياهو مبرشوعه املتمثّل بضم مناطق واسعة من املناطق الفلسطينية املحتلة
•راب ً
إىل إرسائيل.
خامسا ،استمرار اقتحامات املستوطنني اليهود للمسجد األقىص ،واستمرار سياسة إرسائيل الهادفة
•
ً
إىل اقتسام املسجد األقىص زمان ًّيا ومكان ًّيا ،متهيدًا لبناء الهيكل املزعوم عىل أنقاضه.
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إضافة إىل هذه الحسابات املتصلة بالرصاع مع الفلسطينيني ،أولت إرسائيل العالقات بينها وبني اإلمارات
خصوصا ،أهمي ً
ة كبرية ،وسعت خالل السنوات املاضية إىل ترقية هذه العالقات إىل
العربية املتحدة،
ً
درجة التحالف .وقد ساهمت مجموعة من العوامل يف إيالء إرسائيل أهمية لتعزيز عالقاتها مع اإلمارات،
أهمها ما ييل:
أول ،ت ُشكّل اإلمارات جز ًءا من محور عريب يضم إليها السعودية ومرص واألردن والبحرين ،ولهذا املحور
• ً
دول
ً
نفوذ يف عدد من الدول العربية .وتتطلع إرسائيل إىل أن يشجع توقيع اتفاقية سالم مع اإلمارات
عربية أخرى إىل الحذو حذوها .والحقيقة أن إرسائيل هي طرف غري رسمي يف هذا املحور ،وهي
تسعى إىل أن مينح وجودها فيه رشعية وعلنية.
•ثان ًيا ،تأمل إرسائيل أن يؤدي «اتفاق السالم» إىل تدفق االستثامرات اإلماراتية والخليجية إليها.
ويف املقابل ،تسعى إرسائيل إىل زيادة صادراتها إىل اإلمارات ،ومنها إىل بقية دول الخليج يف
عدد من املجاالت ،ويف مقدمتها األمن السيرباين ،والخدمات املتعلقة بالتجسس ،والتكنولوجيا
املتطورة ،واملعدات العسكرية .وتسعى كذلك إىل زيادة نشاط الرشكات اإلرسائيلية ،وتأسيس
فروع لها يف املنطقة.
ما ،مع املصالح اإلرسائيلية
•ثالثًا ،تؤدي اإلمارات دو ًرا يف املنطقة خارج حدودها ينسجم ،عمو ً
واألمريكية يف املنطقة ،ومع مواقف املحور العريب الذي يتناقض مع قوى التغيري الدميقراطي
يف املنطقة العربية.
ما للتجسس عىل إيران ومراقبة
•راب ً
عا ،سوف تشكل اإلمارات يف الحسابات اإلرسائيلية مرك ًزا متقد ً
تحركاتها يف إطار التنسيق األمني املشرتك بني أبوظبي وتل أبيب.

خالصة
لقد أقدمت اإلمارات عىل التوصل إىل اتفاق سالم مع إرسائيل بعد االعرتاف األمرييك بضم القدس ،ويف
مرحلة توسيع االستيطان عىل نحو غري مسبوق .إنها تدرك جيدًا أن سياسات نتنياهو هي األسوأ؛ يف كل ما
يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني ،ورفض قرارات األمم املتحدة والقانون الدويل ،وقرارات جامعة الدول
العربية ،ومبادرة السالم العربية ،وهو ما يتناقض حتى مع مواقف اإلمارات السابقة املعلنة من القضية
الفلسطينية والرصاع العريب  -اإلرسائييل .وبذلك ،تكون قيادة اإلمارات قد انحازت ،عىل نحو سافر ،إىل
مصلحة املرشوع اإلرسائييل ،لتصفية القضية الفلسطينية ،يف سبيل حامية أمنها ،وتقريبها من واشنطن
وتحقيق أجندتها اإلقليمية املتوافقة مع األجندة اإلرسائيلية يف دعم االستبداد ومنع التغيري الدميقراطي،
ن األنظمة املنبثقة من إرادة الشعوب العربية متثل ،يف نهاية املطاف ،تهديدًا لكليهام.
أل ّ
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