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املنظور الكلي الإ�صرائيلي جلمهوريات

اآ�صيا الو�صطى

�الأمريكية در��صة حول   Indiana University �إنديانا  1998 ن�رشت جامعة  يف �صنة 

�آ�صيا �لو�صطى  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �أحد بنودها و�صول  �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �لعامل، 

وما لذلك من �أهمية و�نعكا�ص على ��صرت�تيجيتها �لعاملية، فاإيجاد مو�صع �إ�رش�ئيلي قوي 

يف هذه �لبالد يتيح �إقامة حو�جز �صّد �أمام �لفو�عل �لعربية للو�صول لهذه �ملنطقة، وبغية 

�لو�صطى وفق جمموعة من  �آ�صيا  “�إ�رش�ئيل” تبا�رش حتركاتها �صوب  فاإن  حتقيق ذلك 

�لبعثات  و�إر�صال  و�لع�صكرية،  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  و�ل�صيا�صات، مثل  �الآليات 

بناء  يف  و��صتغالله  �ليهود  �ملهاجرين  عن�رش  تفعيل  �إىل  �إ�صافة  �لر�صمية،  �لديبلوما�صية 

ج�صور �لعالقات �لبينية ومدّها. ومن موؤ�رش�ت هذ� �الهتمام �إن�صاء �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

غرفة جتارة و�صناعة �خت�صا�صها �لعالقات مع جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى، كما �أن�صئ 

بنك معلومات �قت�صادية ودليل للمجاالت �لذي ينّظم �ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية، وكما مّت 

ت�رشيع قو�نني ومو�ثيق حلماية �لن�صاطات �ال�صتثمارية وتوجيهها، �إ�صافة �إىل �الإعفاء�ت 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشكات  ��صتقطاب  �أ�صهمت يف  �ل�صيا�صات و�الإجر�ء�ت  �جلمركية، هذه 

�آ�صيا �لو�صطى؛ حيث متّكن رجال �الأعمال من فتح موؤ�ص�صات ومكاتب جتارية نا�صطة 

و�لزر�عة،  و�ملعادن،  �لطاقة،  جمال  يف  خ�صو�صاً  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  نطاق  �أو�صع  على 

و�ل�صناعة، و�لتكنولوجيا، و�الت�صاالت، �إ�صافة �إىل �لبنوك و�الأنظمة �ملالية و�مل�رشفية، 

كما  �لو��صعة،  �الخت�صا�صات  من  وغريها  �لف�صائية  و�الأبحاث  و�ل�صحة،  و�الإد�رة، 

�لرّي  تكنولوجيا  كاز�خ�صتان؛  خ�صو�صاً  �لو�صطى  الآ�صيا  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشكات  نقلت 

و�لزر�عة و�ل�صناعات �لغذ�ئي، باالإ�صافة �إىل �لتعاون يف جمال تكرير �لنفط و�ل�صناعات 

1
�لكيماوية.

ويف مقابل هذ� �لن�صاط �لكثيف لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صعت هذه �الأخرية يدها على �ملناجم 

ي�صتعمل  و�لذي  �صنوياً  �ليور�نيوم  �أطنان  �آالف  تنتج  و�لتي  كاز�خ�صتان  يف  و�مل�صانع 

�لثاين/ كانون  الإ�شالمية،  الوحدة  جملة  �لو�صطى،  �آ�صيا  يف  �ل�صهيوين  �لتغلغل  خماطر  عدو�ن،  عدنان   1 

يناير 2017.
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�صخم  ملجّمع  �لر�صمي  �ملالك  “�إ�رش�ئيل”  �أ�صبحت  حيث  �لنووي،  �ل�صالح  ت�صنيع  يف 

يعالج �ليور�نيوم �لكايف ل�صنع تر�صانة نووية متكاملة ب�صفة �صنوية، كما متكنت �أي�صاً 

�أقمار �صناعية  �أطلق منه عدة  و�لذي  �صابقاً  �ملذكور  بايكونور  �ال�صتفادة من مركز  من 

�لتي  �الأمريكية  �حلرب  مع  تعزز  قد  �لتغلغل  هذ�  �أن  �إىل  �لتنويه  بنا  ويجدر  �إ�رش�ئيلية، 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف ب�صط هيمنتها، و�خرت�ق  “�الإرهاب”، و�لتي �صّكلت ج�رش�ً  �أطلقتها �صّد 

2
�ملنطقة �أمنياً وع�صكرياً و��صتخبار�تياً.

على  �العتماد  خالل  من  �القت�صادي  �لتغلغل  �صيا�صة  “�إ�رش�ئيل”  �نتهجت  مبدئياً 

�لغربية،  �الأمو�ل  �لن�صط و�جلاذب لروؤو�ص  �لو�صيط  �ليهود، ولعب دور  �الأعمال  رجال 

 Jewish �إ�رش�ئيل  الأجل  �ليهودية  لـ“�لوكالة  فرع  �فتتاح  مّت  فقد  �لثقايف  �لبعد  جهة  ومن 

�ليهود  هجرة  تنظيم  مهمتها  ط�صقند،  �الأوزبكية  �لعا�صمة  يف   ”Agency for Israel

ي�صطلع  �أي�صاً  ثقايف �صهيوين يف ط�صقند  �فتتاح مركز  “�إ�رش�ئيل”، كما متّ  �إىل  �الأوزبك 

مبهمة ترويج �لثقافة و�الأفكار �ل�صهيونية بني �ليهود وغريهم من �الأوزبك، �إ�صافة �إىل 

يف  �لتغلغل  يف  �أ�صو�طاً  قطعت  قد  “�إ�رش�ئيل”  تكون  وبالتايل  �لعبية،  �للغة  تعليم  مر�كز 

�آ�صيا �لو�صطى؛ عب توليفة �صيا�صية و�قت�صادية وثقافية مهدت لقيام تعاون �أمني و��صع 

3
�لنطاق.

 Begin–Sadat �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �ل�صاد�ت  بيجن  مركز  ن�رشه  تقرير  ويف 

 Bar–Ilan �إيالن  بار  �الإ�رش�ئيلية  للجامعة  �لتابع   Center for Strategic Studies

University، �أ�صار �إىل �أن �أحد �أ�صباب �هتمام “�إ�رش�ئيل” بتعزيز عالقاتها باجلمهوريات 

�خلم�ص، ر�جع �إىل �أنها متثل بو�بة للو�صول للعامل �الإ�صالمي، �إ�صافة �إىل �أن �آ�صيا �لو�صطى 

�لتقنية منها و�ملتقدمة، كما يوؤكد  متثل �صوقاً ملنتجات �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية خ�صو�صاً 

من  جعلت  �لدول  لهذه  �ل�صخمة  �ملو�رد  باأن   ،Alon Levin ليفني  �ألون  ذ�ته  �ل�صياق  يف 

“�إ�رش�ئيل” تنظر �إليها على �أنها �مللعب �لعاملي �جلديد، ويف مقال له ن�رش يف دورية �صيكور 
مموكاد Sikur Memukad �أ�صار �إىل �أن ثر�ء �جلمهوريات جعل لها �لقابلية و�جلاهزية 

للبحوث  �لعربي  �ملركز  �لو�صطى،” موقع  �آ�صيا  �لدويل يف  �لتناف�ص  �ل�رش�ع و�لتعاون:  “بني  �أبو �صكني،  حنان   2

 http://www.acrseg.org/6940 :و�لدر��صات، 2014/6/10، �نظر

�لثاين/ كانون  الإ�شالمية،  الوحدة  جملة  �لو�صطى،  �آ�صيا  يف  �ل�صهيوين  �لتغلغل  خماطر  عدو�ن،  عدنان   3 

يناير 2017.
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ال�صتقبال �ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية، حيث �رّشح باأن كاز�خ�صتان متلك �حتياطياً نفطياً 

يبلغ 30 مليار برميل، وتركمان�صتان متلك 11.6% من �حتياطات �لغاز �لعاملي، فيما يبلغ 

4
.

3
�حتياط �أوزبك�صتان من �لغاز 1.8 تريليون م

اأولً: مراحل الخرتاق الإ�سرائيلي جلمهوريات اآ�سيا الو�سطى:

حيث   ،1991 �صنة  �ل�صوفييتي  �لتفكك  حمطة  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  �إرجاع  يكن 

�آ�صيا �لو�صطى  “�إ�رش�ئيل” حملة و��صعة لن�صج عالقاتها �لر�صمية بجمهوريات  با�رشت 

�لفرتة،  يبد�أ من هذه  �لعالقات  باأن عمق  ن�صلّم  �أن  �لق�صور  لكن من  �لتفكك،  �إعالن  بعد 

يوحي  �جلمهوريات؛  بهذه  و�ملبكر  �ل�رشيع  باالعرت�ف  �الإ�رش�ئيلية  �لفعل  رّدة  ف�رشعة 

باأن هناك عمقاً �صابقاً من �الهتمام و�لتخطيط لهذه �ملنطقة، ما يعني �أن “�إ�رش�ئيل” كانت 

�أن نف�ّصل  تنتظر فقط تفكك �الحتاد لالإعالن عن عالقات و�هتمام �صابق، بذلك يكننا 

تاريخ �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي عب عدة مر�حل، هي يف و�قع �الأمر مر�حل تت�صابه مع مر�حل 

خمتلف عالقات “�إ�رش�ئيل” مع �لدول �الآ�صيوية، ويكننا �أن ن�صنفها كالتايل:

1. املرحلة الأوىل 1948–1985:

هذه �ملرحلة كانت مثل باقي مر�حل �لعالقات �الإ�رش�ئيلية – �الآ�صيوية مرحلة جامدة، 

وكانت �ملنطقة خاللها تعرف حالة من �لتع�صب �الأيديولوجي، خ�صو�صاً خالل ما عرف 

باحلرب �لباردة، فقد متيزت �لقارة �الآ�صيوية بقياد�ت كاريزماتية معادية للغرب ومنددة 

من  �ملرحلة  ميّز  ما  خ�صو�صاً  �ال�صتعمارية،  بالقلعة  وو�صفه  �الإمبيالية  ب�صيا�صاته 

�رش�عات مثل �ل�صوفييتي – �الأمريكي و�ل�رش�ع �لعربي – �الإ�رش�ئيلي، هذ� �الأخري �لذي 

�خلم�ص  للجمهوريات  وبالن�صبة  �مل�رشي،  �لطرف  جلانب  �ل�صوفييتي  �الحتاد  فيه  كان 

فقد كانت يف فلك �ل�صوفييت كونها تابعة لل�صيا�صة �ملركزية لالحتاد �ل�صوفييتي، لذلك مل 

تكن هناك �أّي عالقات ر�صمية تربطها بـ“�إ�رش�ئيل”، بل ومل يكن لديها حتى �لقدرة على 

�لقر�ر بتد�صني �لعالقات معها، حتى ولو �أر�دت، نظر�ً ملركزية �لعالقات �خلارجية �لتي 

نف�صه  و�لعائق  نف�صه  �الإ�صكال  وهو  عليها،  وي�صيطر  يديرها   Kremlin �لكرملني  كان 

�صالح �لنعامي، �إ�رش�ئيل و�لدول �الإ�صالمية يف �آ�صيا �لو�صطى و�لقوقاز: منافع متبادلة، موقع �لعربي �جلديد،   4

 https://www.alaraby.co.uk :2014/12/14، �نظر
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هذ�  لكّن  و�لهند،  �ل�صني  مثل  �الآ�صيوية  �لدول  معظم  مع  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  ميّز  �لذي 

�إ�رش�ئيلية لت�صجيع هجرة  �أنه كانت هناك قطيعة تامة، بل كانت هناك م�صاعي  ال يعني 

�ليهود �لرو�ص �إىل “�إ�رش�ئيل”، و�لتي �أ�صهمت يف مر�حل الحقة من ت�صهيل عملية �خرت�ق 

5
“�إ�رش�ئيل” للمنطقة �صيا�صياً و�قت�صادياً وثقافياً.

2. املرحلة الثانية 1985–1991:

و�لت�صدع  �لتفكك  موؤ�رش�ت  كانت  حيث  مف�صلية  حتول  نقطة  عرفت  �ملرحلة  هذه 

�آخر رئي�ص لالحتاد  يف �ملع�صكر �ل�رشقي قد بلغت �لذروة، وما ز�د من تاأكيدها �صيا�صة 

�لعالقات  يف  حت�صناً  عرفت  �ملرحلة  هذه  �أن  كما  جوربات�صوف،  ميخائيل  �ل�صوفييتي 

بد�أ  ما  �ل�رشق،  مع  و�لت�صلب  �جلمود  بك�رش  بد�أ  �لذي  �الأمر  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صوفييتية 

6
ينعك�ص ب�صورة تلقائية على عالقات “�إ�رش�ئيل” بجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.

3. املرحلة الثالثة ما بعد 1991:

وهي �ملرحلة �الأهم، حيث بد�أت بتفكك �الحتاد �ل�صوفييتي و�نهياره، وهي �لتي كانت 

يف م�صلحة “�إ�رش�ئيل”، حيث كما ر�أينا يف �ملحاور �ل�صابقة كيف �صارعت “�إ�رش�ئيل” �إىل 

��صرت�تيجيات  بر�صم  قامت  كما  ��صتقاللها،  فور  �جلمهوريات  بهذه  �لر�صمي  �العرت�ف 

كافة  على  �جلمهوريات  هذه  مع  عالقات  بناء  خالل  من  وذلك  �ملنطقة،  هذه  يف  للوجود 

�الأ�صعدة، ويف هذه �ملرحلة حتديد�ً يجدر بنا �الإ�صارة �إىل �لدور �لرتكي �لذي �أدى وظيفة 

�لو�صطى، وذلك من خالل متكني  �آ�صيا  �الإ�رش�ئيلي د�خل  للنفوذ  �لباب  حمورية يف فتح 

�لعديد من �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية، بدعم وغطاء من �ل�رشكات �لرتكية لتوؤ�ص�ص م�صاريع 

�قت�صادية كبى يف �آ�صيا �لو�صطى، وتعّد هذه �ملرحلة هي فاحتة م�صو�ر طويل وو��صع 

7
للعالقات �الإ�رش�ئيلية بجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   5

.2020/3/4

الوحدة  �لتو�جد،  و�أهد�ف  طبيعة  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لقوقاز  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �للد�وي،  يو�صف  م�صطفى   6

الإ�شالمية، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2013.

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   7

.2020/3/4
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ثانيًا: ركائز الخرتاق الإ�سرائيلي جلمهوريات اآ�سيا الو�سطى:

تعتمد “�إ�رش�ئيل” يف توجهها �صوب منطقة �آ�صيا �لو�صطى، على جمموعة من �الأذرع 

ق�صد  �ملنطقة؛  هذه  يف  وتوجيهها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صة  هيكلة  خاللها  من  يتم  �لتي 

�لو�صول �إىل �الأهد�ف �ملرجوة و�مل�صطرة، وهي عبارة عن ركائز متنا�صقة ومتناغمة فيما 

�لو�صطى،  �آ�صيا  �ل�صيطرة و�ل�صطوة يف  �لعليا وهي  �لغاية  �لطرق موحدة  بينها، متعددة 

وهذه �لركائز هي:

1. الركيزة القت�شادية:

بعد �أن �أعلنت �جلمهوريات �خلم�ص ��صتقاللها كما �أ�رشنا �صابقاً، ��صتغلت “�إ�رش�ئيل” 

�مل�صاريع  من  �صل�صلة  و�أطلقت  �لبلد�ن،  هذه  عليها  كانت  �لتي  �القت�صادي  �لرتدي  حالة 

للتجارة  غرفة  �أن�صاأت  حيث  هناك،  �ليهودية  �جلالية  �إىل  بها  عهد  �لتي  �القت�صادية 

و�ل�صناعة خ�صو�صاً بدول �آ�صيا �لو�صطى لت�صهيل �لتجارة معها، وكما د�صنت جماالت 

تعاون عديدة مع �جلمهوريات �قت�صادياً و�صناعياً وزر�عياً و�صحياً، �إ�صافة �إىل تقدمي 

يف  �خلب�ء  وتدريب  رّي  م�رشوع  �أقامت  �إذ  �لكو�در،  وتدريب  �لفني  و�لدعم  �خلب�ت 

�لنفط يف تركمان�صتان، كما  تكرير  بتطوير م�صفاة  باأوزبك�صتان، وقامت  �لقطن  زر�عة 

يف  �صاركت  وكما  و�الت�صاالت،  و�لتجارة  �لبنوك  قطاع  يف  ��صتثمار�ت  حزمة  �أطلقت 

“�إ�رش�ئيل” نف�صها كو�صيط لروؤو�ص �الأمو�ل   كما ُتقدم 
8
عمليات ��صتخر�ج �لنفط ومّده،

�أ�صهر فقط  �لو�صطى، فبعد ثالثة  �آ�صيا  �إىل  �لغربية و�الأمريكية منها خ�صو�صاً، وجلبها 

على �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي نُظّم يف �لعا�صمة �الأوزبكية ط�صقند �أول موؤمتر �قت�صادي 

1992، نوق�صت  �آذ�ر/ مار�ص  �آ�صيا �لو�صطى يف  “�إ�رش�ئيل” مع جمهوريات  �صاركت فيه 

فيه �حتياجات تلك �لدول من بنى حتتية، وم�صاريع، وم�صاعد�ت، وما يكن لـ“�إ�رش�ئيل” 

�أن تقدمه لهذه �جلمهوريات، ومّت فعالً تنفيذ ما مّت �التفاق عليه يف �ل�صنني �لقليلة �لالحقة، 

لتبد�أ بعدها �لزيار�ت �حلكومية �لر�صمية الآ�صيا �لو�صطى؛ لتثبيت نقاط �رتكاز �إ�رش�ئيلية 

يف �ملنطقة و�لهيمنة على �أهم �ملجاالت �حليوية، ومن بني �أهم �الإجر�ء�ت �لتي قامت بها 

“�إ�رش�ئيل” يف �صبيل ذلك نحدد �لتايل:

الوحدة  �لتو�جد،  و�أهد�ف  طبيعة  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لقوقاز  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �للد�وي،  يو�صف  م�صطفى   8
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�إن�صاء غرفة للتجارة و�ل�صناعة خا�صة فقط بالعالقات مع جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.  •

�إطالق بنك معلومات �قت�صادية خا�ص مبنطقة �آ�صيا �لو�صطى يوّجه ويدير �ال�صتثمار�ت   •
�الإ�رش�ئيلية.

ت�رشيع قو�نني حلماية �ال�صتثمار�ت و�الإعفاء�ت �جلمركية.  •

تبادل �لعالقات على �مل�صتوى �لر�صمي، وكذلك تكثيف �لوفود �حلكومية �الإ�رش�ئيلية   •
لزيار�تها �لر�صمية للجمهوريات �خلم�ص.

“�إ�رش�ئيل”، ال�صتغالل �ملوروث  تنظيم هجر�ت يهودية من مناطق �آ�صيا �لو�صطى �إىل   •
�لديني و�لثقايف يف بناء ج�صور �لعالقات �لديبلوما�صية و�القت�صادية.

��صرت�ك �خلب�ت �الإ�رش�ئيلية يف �إد�رة �مل�صاريع �مل�صرتكة، وتطوير �لبنية �القت�صادية   •
جلمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.

�لعاملية، و�لعمل على  �الأ�صو�ق  �إىل  �لغاز من �جلمهوريات �خلم�ص  نقل  �إن�صاء خطوط   •
9
�إيجاد منافذ لتوريد �ملنتجات �لنفطية للمنطقة �لعربية.

2. الركيزة ال�شيا�شية:

�صيا�صياً �صارعت “�إ�رش�ئيل” منذ �إعالن �جلمهوريات �خلم�ص ��صتقاللها �صنة 1992، 

 وفتح �صفار�ت لها بهذه �لبلد�ن، كما 
10

لالعرت�ف بها و�إقامة عالقات ديبلوما�صية معها،

ركزت على �لزيار�ت �لر�صمية �لكثيفة بهدف تر�صيخ �لعالقات �ل�صيا�صية بني �جلانبني، 

نحو  وتطويرها  وتاأطريها  �لعالقات  هذه  �رشعنة  هدفه  كان  �ل�صيا�صي  �لبعد  فاإن  لذلك 

�لرت�صيخ و�لتمتني، لذلك �عتمدت “�إ�رش�ئيل” �ل�صيا�صات �لتالية:

�ملبادرة باالعرت�ف �لر�صمي بهذه �جلمهوريات مبا�رشة بعد �أن �أعلنت ��صتقاللها فور�ً.  •

�أثر يف تر�صيخ �لعالقات، فمثالً ز�ر نز�رباييف  �لبعثات �لر�صمية �ملتبادلة وما لها من   •
ر�بني  �إ�صحق  من  بدعوة   1993 فب�ير  �صباط/  يف  “�إ�رش�ئيل”  �لكاز�خي  �لرئي�ص 

Yitzhak Rabin، وكانت �لغاية من �لزيارة �إقامة عالقات وثيقة مع كاز�خ�صتان، ويف 

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   9

.2020/3/4
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�صنة 1994 قام نائب رئي�ص �لوزر�ء �لرتكمان�صتاين بزيارة ر�صمية لـ“�إ�رش�ئيل”، لريد 

هذه �لزيار�ت �صمعون برييز بزيارة �إىل جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.

11
�مل�صاركة يف �لقمم، �ملوؤمتر�ت �لتي تعقدها جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى.  •

فتح �ل�صفار�ت يف هذه �لدول مبا�رشة بعد ��صتقاللها.  •

فتح مر�كز �صهيونية يف هذه �لبلد�ن.  •

3. الركيزة ال�شتخباراتية والع�شكرية:

�الأمني  �لفر�غ  مع  وتز�مناً  �أفغان�صتان،  يف  “�الإرهاب”  على  �الأمريكية  �حلرب  بعد 

�أنظمة �حلكم من �ملنظمات �لتي تعّدها  �آ�صيا �لو�صطى، وخوف  �لذي تعرفه جمهوريات 

وجودها  تعزيز  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أتاحت  �لتي  و�ملد�خل  �لفر�ص  �إحدى  هذه  كانت  �إرهابية، 

باملنطقة، حيث و�صعت خب�تها �الأمنية و�لع�صكرية و�ال�صتخبار�تية يف تدريب �لقياد�ت 

�الأمنية جلمهوريات �آ�صيا �لو�صطى، �صاعد يف ذلك �أي�صاً رغبة هذه �جلمهوريات يف حتديث 

 وهو ما ذكرناه �صابقاً من �كت�صاح ل�رشكات 
12

من�صاآتها �لع�صكرية مبا يتو�فق مع �لع�رش،

�لت�صليح �الإ�رش�ئيلية مثل �رشكة �أنظمة �ل�صناعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �لتي �صيطرت 

على �صفقات �لت�صليح يف �آ�صيا �لو�صطى.

�أما ��صتخبار�تياً فقد �أمر وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان بت�صكيل غرفة 

 Mossad عمليات على م�صتوى وز�رته ت�صم ديبلوما�صيني وممثلني عن جهازَي �ملو�صاد

،”Eurasia  2 �أو   2 بـ“�أور��صيا  ت�صميتها  مّت   )Aman )�أمان  �لع�صكرية   و�ال�صتخبار�ت 

و�جلمهوريات  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  تبادل  تعزيز  ق�صد  وذلك 

 Binyamin �إليعيزر  بن  بنيامني  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �حلرب  وزير  لعب  وقد  �خلم�ص، 

�أهم  باعتبارها  كاز�خ�صتان  مع  �الأمني  �لتعاون  تعزيز  يف  مهماً  دورً�   Ben-Eliezer

بناء  يف  جلهوده  تقدير�ً  ميد�لية  �الأخرية  هذه  منحته  حيث  �لو�صطى،  �آ�صيا  يف  جمهورية 

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   11

.2020/3/4
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�ال�صتخبار�تية  �الأجهزة  بتدريب  قامت  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  بالذكر  يجدر  كما   
13

�لدولة،

جلمهوريات �آ�صيا �لو�صطى وتزويدها بالتكنولوجيات �حلديثة، وم�صاعدة �الأنظمة هناك 

�الإن�صان  �الأنظمة حلقوق  �ل�صيا�صيني، و�نتهاكات  �لن�صطاء  على تفعيل نظام رقابة على 

�أما   ،Human Rights Watch ووت�ص  ر�يت�ص  هيومان  منظمة  �أعدتها  تقارير  ح�صب 

ني�ص  مثل  �إ�رش�ئيلية  �رشكات  باأن  ذكرت  فقد  �الإ�رش�ئيلية   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة 

�لتن�صت  من  متكنها  بتقنيات  هناك  �حلاكمة  �الأنظمة  زودت   Verint وفرينت   NICE
على  ون�صاطاتهم  و�ت�صاالتهم،  ومكاملاتهم،  �ل�صيا�صيني  �ملعار�صني  على  و�لتج�ص�ص 

�أعمق حتى  “�إ�رش�ئيل” قد تغلغلت ب�صكل   وبهذ� تكون 
14

�لتو��صل �الجتماعي، �صبكات 

و�صلت �إىل �لتاأثري يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي للدول، ما يكن ترجمته باأنه جناح مميز 

و�لع�صكرية  �الأمنية  �الآليات  �أهم  ر�صد  بذلك  ويكن  �لو�صطى،  �آ�صيا  �خرت�ق  من  مّكنها 

�لتي تعتمدها يف توجهها الآ�صيا �لو�صطى كالتايل:

�العتماد على �رشكات �لت�صليح �الإ�رش�ئيلية يف عقد �صفقات ت�صليح.  •

�لتدريب �ال�صتخبار�تي للكو�در �الآ�صيوية.  •

نقل �لتكنولوجيا �لع�صكرية �لغربية للجمهوريات.  •

تطوير �لرت�صانات �لع�صكرية جليو�ص �جلمهوريات �خلم�ص.  •

�لتعاون �ال�صتخبار�تي و�الأمني على �أعلى �مل�صتويات بني �لطرفني.  •

اآ�سيا جمهوريات  مع  الإ�سرائيلي  التقارب  عوامل   ثالثًا: 

       الو�سطى:

يف �ل�صيا�صة د�ئماً ما توؤثر �لبيئة �خلارجية ومتغري�تها على �لظاهرة �ل�صيا�صية، ويف 

ح�صل  �لذي  �لتقارب  �أن  جند  �لو�صطى،  �آ�صيا  بجمهوريات  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  حالة 

عقب �إعالن ��صتقالل هذه �جلمهوريات مل يكن جز�فاً، بل كان نتيجة ظروف وم�صتجد�ت 

�جلديد،  �لعربي  متبادلة،  منافع  و�لقوقاز:  �لو�صطى  �آ�صيا  يف  �الإ�صالمية  و�لدول  �إ�رش�ئيل  �لنعامي،  �صالح   13

.2014/12/14

 Oded Yaron, Israeli High-tech Companies Helping Central Asian Regimes Spy on Citizens,  14

Report Says, site of Haaretz newspaper, 20/11/2014,
https://www.haaretz.com/.premium-israeli-hi-tech-firms-help-regimes-spy-on-citizens-1.5332299  
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فالبد�ية  �لوفاق،  ميادين  حيث  من  و�لت�صعب  �لتعاون  نحو  �لعالقات  هذه  م�صار  دفعت 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لر�ف�ص  �الأيديولوجي  �لعامل  كانت  و�لتي  �الأوىل  �لعقبة  بزو�ل  كانت 

باعتبارها خملباً لالإمبيالية كما و�صفتها �لقيادة �ل�صينية، وذلك حينما غادرت قياد�ت 

مت�صددة وتعوي�صها بقياد�ت �أكرث �نفتاحاً، �أما �ملتغري �لثاين و�لرئي�صي وهو تفكك �الحتاد 

�ل�صوفييتي،  �لفلك  من  خارجة  م�صتقلة  جمهوريات  عدة  �إىل  عقده  و�نفر�ط  �ل�صوفييتي 

�أغلبها �صاعية �إىل �لتحرر من �ل�صطوة �لرو�صية ومتطلعة �إىل �لنزوع �إىل �لوطنية، و�لتحرر 

�لفعلي، و�النفتاح على �لغرب.

“�إ�رش�ئيل” يف  من وجود  �صابقاً  �أ�رشنا  �الأمريكي كما  �ملوقف  يلعب  �آخر،  من جانب 

ودور  �لعالقات  بهذه  �الأمريكي  فالرتحيب  �لعالقات،  هذه  �إجناح  يف  مهماً  دور�ً  �ملنطقة 

“�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا �لو�صطى يفي مبتطلبات �ال�صرت�تيجية �الأمريكية يف قلب �آ�صيا، حيث �إن 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية ت�صعى �إىل �لهيمنة على قلب �أور��صيا وتطويق �لدور �لرو�صي 

�ل�صيني  �لتو�صع  و�صّد  �ل�صمال،  من  �إير�ن  تطويق  �إىل  �إ�صافة  �الإمكان،  قدر  وحتجيمه 

�لرتتيبات  هذه  �صل�صلة  �صياق  يف  ين�صّب  “�إ�رش�ئيل”  وجود  فاإن  وبالتايل  �ل�رشق،  من 

�ال�صرت�تيجية، حيث �إن هناك تو�فق وتناغم بني �ل�صيا�صتني �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية يف 

�آ�صيا �لو�صطى، �الأمر �لذي �أنع�ص ودفع بهذه �لعالقات نحو �لتطور و�الزدهار.

�أما عن�رش �لتاريخ �أو ما يعرف عند كارل دويت�ص Karl Deutch باخلبة �لتاريخية، 

و�لذي يعني �أن �لتاريخ قد يكون �صبباً يف �لتعاون مثل ما قد يكون �صبباً يف �لتنافر، فاإنه يف 

�حلالة �الإ�رش�ئيلية مع �آ�صيا �لو�صطى، يعّد د�فعاً نحو �لتعاون و�لتو�فق، حني نرى �نتفاء 

�أّي عد�ء تاريخي بني “�إ�رش�ئيل” و�جلمهوريات، ما قّرب من وجهات نظر �لطرفني �أكرث، 

�لرتدي  ظّل  يف  �جلمهوريات  لهذه  كم�صاِعدة  نف�صها  قّدمت  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  خ�صو�صاً 

و�لتدهور �ل�صيا�صي و�القت�صادي و�لع�صكري.

�أن تكون عائقاً يف وجه هذه �لعالقات، وهي  ويف نقطة �أخرى مهمة كانت من �ملمكن 

�الأطر�ف �لعربية لو توجهت هي �الأخرى �صوب هذه �جلمهوريات، م�صتغلة بذلك عن�رش 

بهذه  �ملحت�صم  �لعربي  �الهتمام  لكن  �الأ�صل،  يف  �إ�صالمية  جمهوريات  باعتبارها  �لدين 

ووظيفية  �إقناعاً  �أكرث  كانت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �حلا�صنة  يف  ترمتي  جعلها  �جلمهوريات 

�جلمهوريات  هذه  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيه  توجهت  �لذي  �لوقت  ففي  �لعربية،  �لدول  من 

بحزم م�صاريع �قت�صادية �صخمة على خمتلف �الأ�صعدة؛ �ل�صحة، و�الأمن، و�القت�صاد، 

�لدول  جند  و�لبنوك،  و�ملطار�ت،  و�الأ�صلحة،  و�ال�صتخبار�ت،  و�لزر�عة،  و�لتجارة، 
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�لعربية مل تبادر �إىل هذه �جلمهوريات مب�صاريع و��صتثمار�ت و�رش�كات، بل كان �أد�وؤها 

حمت�صماً وح�صورها �صكلياً فقط، حتى �لتجارة و�لتبادالت �القت�صادية �أقل ما يقال عنها 

�أنها ر�كدة �إذ� ما قورنت بحجم �ملبادالت �الإ�رش�ئيلية وزخمها.

لذلك يكننا �أن نوجز �أهم �لعو�مل �لتي فّعلت هذه �لعالقات كالتايل:

�لو�صطى،  �آ�صيا  منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  بالدور  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ترحيب   •
وتو�وؤم �صيا�صتهما فيها.

عدم وجود عد�ء تاريخي بني “�إ�رش�ئيل” ودول �آ�صيا �لو�صطى.  •

حمدودية �لدور �لعربي و�الإ�صالمي يف �ملنطقة.  •

�لتقارب �الإ�رش�ئيلي �لرتكي.  •
15

دور �جلاليات �ليهودية يف دول �آ�صيا �لو�صطى يف متهيد �لطريق للتغلغل �الإ�رش�ئيلي.  •

رابعًا: اأهداف “اإ�سرائيل” يف اآ�سيا الو�سطى:

هو  بل  ��صرت�تيجياً،  بذخاً  �أو  ترفاً  لي�ص  �لو�صطى  �آ�صيا  ملنطقة  “�إ�رش�ئيل”  توّجه  �إن 

خطوة مدرو�صة وم�صّطرة، تندرج �صمن �الهتمام �الإ�رش�ئيلي �ل�صامل بالقارة �الآ�صيوية، 

�لذي ظهر منذ بد�ية حقبة �خلم�صينيات من �لقرن �لع�رشين، لذلك يكننا �صبط وحتديد 

�أهم �الأهد�ف �لتي ت�صعى “�إ�رش�ئيل” لتحقيقها:

1. �شيا�شياً:

تطوير  �أّي  ودح�ص  �لو�صطى،  �آ�صيا  يف  �لتقليدي،  �لغرمي  للعرب،  ممكن  دور  �أّي  �صّد   •
لعالقات م�صرتكة.

يقيّد  �أن  �صاأنه  �لو�صطى، من  �آ�صيا  تقارب عربي مع  �أّي  �أمام  �لطريق  �إىل قطع  �ل�صعي   •
�لتحرك �الإ�رش�ئيلي يف �آ�صيا ب�صكل عام و�آ�صيا �لو�صطى ب�صكل خا�ص.

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   15

.2020/3/4
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تقدمي “�إ�رش�ئيل” لنف�صها �أمام �جلمهوريات باأنها �ل�رشيك �الأمثل، وذلك ق�صد �لتغلغل   •
16

و�الخرت�ق.

�صيطرة “�إ�رش�ئيل” يف �ملناطق �الأخرى من �لعامل مثل �آ�صيا �لو�صطى، يتيح لها حت�صني   •
مكانتها �الإقليمية د�خل �ل�رشق �الأو�صط.

�ل�صعي �إىل تطويق �إير�ن و�صلب �آ�صيا �لو�صطى منها.  •

�صعي “�إ�رش�ئيل” �إىل �إيجاد تر�بط بني دول �آ�صيا �لو�صطى و�ل�رشق �الأو�صط، و�لغاية   •
من ذلك هو �إدماج هذه �جلمهوريات يف �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي، مما �صيوجد و�قعاً 

جديد�ً يف ف�صيف�صاء �ل�رشق �الأو�صط �حل�صارية، وذلك باإقحام �أطر�ف غري عربية د�خل 

17 
�ملنظومة �ل�رشق �أو�صطية لك�رش �ل�صيطرة �لعربية عليها.

�إىل حت�صيلها منذ ن�صاأتها،  “�إ�رش�ئيل”  �لتي ت�صعى  �لدولية  �ل�رشعية  ك�صب �ملزيد من   •
و�لتخل�ص من عقدة �لوجود وعدم �العرت�ف.

ك�صب �العتماد �الأمريكي على “�إ�رش�ئيل” يف تطويق رو�صيا، �الأمر �لذي يك�صبها دعماً   •
مطلقاً يف ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط.

ت�صويق “�إ�رش�ئيل” الإعطاء �صورة عنها �أمام �لغرب؛ باأنها �لكيان �لوظيفي �لذي يعتمد   •
عليه يف تطويق �جلموح �ل�صيني يف �ل�رشق.

عزل �لعرب عن تلك �ملنطقة، وعزل تلك �لدول عن �ملحيط �لعربي، ق�صد �إ�صعاف �الأمن   •
18

�لقومي للدول �لعربية.

2. اقت�شادياً:

�لو�صول �إىل مر�كز �لرثوة وم�صادر �لطاقة، حيث تتوفر يف �آ�صيا �لو�صطى �حتياطيات   •
�صخمة من هذه �ملو�رد.

�لثاين/ كانون  الإ�شالمية،  الوحدة  جملة  �لو�صطى،  �آ�صيا  يف  �ل�صهيوين  �لتغلغل  خماطر  عدو�ن،  عدنان   16 

يناير 2017.

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   17

.2020/3/4

الوحدة  �لتو�جد،  و�أهد�ف  طبيعة  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لقوقاز  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �للد�وي،  يو�صف  م�صطفى   18

الإ�شالمية، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2013.
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�صعي “�إ�رش�ئيل” �إىل �إيجاد �صوق جتارية خارجية خا�صة بها.  •

�لو�صول �إىل نفط �آ�صيا �لو�صطى وبحر قزوين.  •

ربط �قت�صاديات هذه �جلمهوريات ب�صكل �أ�صا�صي باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي، ما ي�صهل   •
19

عملية �لتغلغل.

�ل�صعي لتاأمني خط جيهان �لنفطي، حيث ت�صعى لتاأمني منابع �لنفط �لتي تغذي خط   •
ثم  �لرتكي  جيهان  ميناء  �إىل  و�صوالً  جورجيا  عب  �أذربيجان  من  يتد  �لذي  �الأنابيب 

�إىل ميناء ع�صقالن �ملحتل، هذ� �الأنبوب ينقل �لنفط �الأذربيجاين و�لكاز�خ�صتاين �لذي 

يزود “�إ�رش�ئيل” مبا يقارب 40% من حاجاته �لنفطية.

فببقائه  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  ق�صوى  �رشورة  حمايته  تعّد  �لنفطي  �الأنبوب  هذ�   •
�آمناً؛ هذ� يعني �أن م�رشوعها يف �إن�صاء �أنبوب نفطي يربط ع�صقالن باإيالت يف �جلنوب 

 وذلك الأهميته �لق�صوى، الأن 
20

�ملطل على خليج �لعقبة ي�صبح و�رد�ً وقابالً للتج�صيد،

�ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية ترّكز ب�صكل رئي�صي على �النعتاق �لبحري من �جلنوب، من 

�إىل  Enterprise passage و�صوالً  �أنرتبر�يز  �الأحمر عب ممر  �لبحر  �إىل  �لعقبة  خليج 

حلفائه �الآ�صيويني مثل �لهند و�ل�صني و�ليابان.

3. ا�شرتاتيجياً وع�شكرياً واأمنياً:

تهدف  �لتي  �الأمنية  وكذلك  و�لع�صكرية  �ال�صرت�تيجية  �الأهد�ف  ��صتنباط  يكن 

�آ�صيا �لو�صطى، من خالل تتبع تف�صيلنا مل�صار �لعالقات مع  �إىل حتقيقها يف  “�إ�رش�ئيل” 
�جلمهوريات �خلم�ص، حيث جندها تطمح �إىل:

�لوجود �جلغر�يف يف قلب �أور��صيا، وما لذلك من �متياز�ت جيو–��صرت�تيجية.  •

تطويق �إير�ن من �ل�صمال وعزلها عن حميطها �الآ�صيوي.  •

خا�صة  �إ�رش�ئيلية  �أ�صلحة  �صوق  الإن�صاء  �لت�صليح  و�صفقات  عقود  على  �حل�صول   •
بالكيان.

�صامية بيب�ص، “دول �آ�صيا �لو�صطى بني �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي وحمدودية �حل�صور �لعربي،” �شوؤون عربية،   19

.2020/3/4

الوحدة  �لتو�جد،  و�أهد�ف  طبيعة  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لقوقاز  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  �للد�وي،  يو�صف  م�صطفى   20

الإ�شالمية، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2013.
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�لوجود بالقرب من �ملو�د �ال�صرت�تيجية �مل�صتعملة يف �لت�صنيع �لنووي �لع�صكري، مثل   •
�ليور�نيوم �ملوجود بكرثة يف هذه �جلمهوريات.

رو�صيا،  مثل  و�الإقليمية  �لدولية  �الأقطاب  من  قريبة  ��صرت�تيجية  �رتكاز  نقاط  �عتماد   •
و�ل�صني، و�لهند، وتركيا.

خ�صو�صاً  �جلمهوريات،  هذه  ورثتها  �لتي  �لنووية  �ل�صوفييتية  �لرتكة  ��صتغالل   •
كاز�خ�صتان.

�جلمهوريات  هذه  و�أن  خ�صو�صاً  �لنووي،  �ملجال  يف  جديدة  تقنيات  �إىل  �لو�صول   •
��صتقلت وبها �لعديد من �ملن�صاآت �لنووية �ل�صوفييتية.

�الحتاد  ل�صالح  يعملون  كانو�  �لذين  �لو�صطى  �آ�صيا  علماء  خب�ت  من  �ال�صتفادة   •
�ل�صوفييتي �صابقاً.

عن  يف�صلها  �صّد  حاجز  و�إقامة  وتطويقها،  �جلهادية  �حلركات  ف�صل  �إىل  �ل�صعي   •
�لتو��صل ومنطقة �ل�رشق �الأو�صط ملا لذلك من خطورة على �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

��صتغالل مركز بايكونور �لف�صائي، و�ال�صتفادة من تقنياته وخدماته ل�صالح �لبنامج   •
�لف�صائي �الإ�رش�ئيلي.

�ل�صيطرة �ال�صتخبار�تية يف �آ�صيا �لو�صطى، وذلك من خالل �لتعاون و�لتن�صيق �الأمني   •
بني �لطرفني.

يف الإ�سرائيلي  للوجود  ال�سرتاتيجية  الفر�س   خام�سًا: 

          اآ�سيا الو�سطى:

1. تخطي احلواجز الإقليمية:

غري  �لدول  مع  وثيقة  عالقات  �إقامة  �إىل  �خلارجية  �صيا�صتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

جوريون بن  ديفيد  و�صفها  كما  و�لتي  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  �أطر�ف  يف   �لعربية 

تعرف  �لتي  وهي  �لعربي”  تتجاوز “�لطوق  �صيا�صة  باأنها   David Ben-Gurion

�لثورة  قبل  ما  �إير�ن  �لبد�ية  يف  و�صملت  �الإقليمية”،  �حلو�جز  عن  �لقفز  بـ“��صرت�تيجية 

وتركيا �لعلمانية، وذلك من خالل تر�صيخ عالقتها بتلك �لدول �لقوية �لتي نظرت للعامل 
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ذ�ت  �أمم  مو�كبة  خالل  من  نف�صها  حماية  حاولت  ولذلك  �ل�صك،  من  ب�صيء  �لعربي 

�ل�صيا�صة  هذه  قدمت  �الإ�رش�ئيليني  �لقادة  لبع�ص  وبالن�صبة  معها.  يتجان�ص  تفكري  منط 

�حل�صول  يف  مفيدة  ر�أوها  حيث  مهمة،  فائدة  ن�صبياً  �لعمر  ق�صرية  �الإ�رش�ئيلية 

�الأو�صط  �ل�رشق  �إقليم  حتويل  يف  �ل�صيا�صة  هذه  �أ�صهمت  كما  بدولتهم،  �عرت�ف  على 

و�لرتكية  �لفار�صية  �لثقافة  �أي�صاً  لي�صمل  �أو�صع  نطاق  �إىل  عرب  جمرد  كونه  من 

�ل�رش�ع فكرة  على  �لرتكيز  �إز�لة  متت  �إذ�  �أنه  على  �ملنطق  هذ�  ويرتكز   و�الإ�رش�ئيلية، 

21
�لعربي – �الإ�رش�ئيلي، فاإنّ �ملزيد من �لدول �صت�صعى الإقامة عالقات مع تل �أبيب.

1948، قد قوبل من  “�إ�رش�ئيل” �صنة  �إعالن قيام  وبخ�صو�ص �جلهة �الآ�صيوية فاإن 

�ل�صغوط  دون  لينجح  �لقيام  هذ�  يكن  ومل  و�ملعاد�ة،  بالرف�ص  �الآ�صيوية  �لدول  طرف 

�آ�صيا و�إفريقيا و�أمريكا �لالتينية، و�لتي جنّد لها �ال�صتعمار �الأمريكي  �لهائلة على دول 

بالذ�ت، و�ال�صتعمار �لعاملي ب�صكل عام، كل قو�ه ومقدر�ته لتمرير قر�ر �إن�صائها يف �الأمم 

و�ملعار�صة  �لرف�ص  من  جوٍّ  يف  �أقيمت  قد  �أنها  بحكم  لل�رشعية  فاقدة  تعّد  فهي  �ملتحدة، 

وعدم �لقبول، وكانت �لقياد�ت �لعبية مدركة جيد�ً لتلك �حلالة، كما �أنها تعرف جيد�ً �أنها 

�لعربي،  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  �حل�صار  من  ب�صور  حدودها،  جو�نب  كل  من  حماطة 

وكان من �ل�رشوري لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تبادر �إىل �إخر�ج نف�صها من هذه �لعزلة �الإقليمية، 

فر�صدت جمهود�ت مبكرة، �صاعية الإحد�ث ثغرة يف �جلانب �الآ�صيوي، وهكذ� بد�أت عملية 

22
�لتغلغل يف �آ�صيا.

�ل�صوفييتي  “�إ�رش�ئيل” فر�صة تفكك �الحتاد  �نتهزت  ويف �صياق هذه �ال�صرت�تيجية 

وجه  يف  مغلقة  كانت  �لتي  �ملنطقة  وهي  عنه،  �لو�صطى  �آ�صيا  جمهوريات  و��صتقالل 

هذه  �أبو�ب  مرة  الأول  “�إ�رش�ئيل”  وجدت  حيث  �الآ�صيوي،  �لعمق  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتمدد 

و�لع�صكري،  و�ل�صيا�صي،  �القت�صادي،  ن�صاطها  ملمار�صة  �أمامها  مفتوحة  �جلمهوريات 

على  حتى  لتوؤّثر  �لوجود،  هذ�  �أهمية  وتخطت  و�رشيح،  علني  ب�صكل  و�ال�صتخبار�تي 

بعالقات  متتاز  �ل�صابق  يف  كانت  حيث  �لدولية،  وعالقاتها  �جلمهوريات  هذه  توجهات 

 Christopher Boucek, “the impact of Israeli foreign policy in central Asia: the case of Uzbekistan,”  21

 p. 72.

)بريوت:  )11( فل�صطينية  در��صات  واإ�رسائيل،  الهند  اآ�شيه:  يف  الإ�رسائيلي  الت�شلل  �لرحمن،  عبد  �أ�صعد   22 

مركز �الأبحاث – منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 1967(، �ص 13.
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يف  “�إ�رش�ئيل”  جنحت  ��صتقاللها  وبعد  لكن  لها،  باالنتماء  و�صعورها  �لعرب  مع  متينة 

من  �جلمهوريات  هذه  تعانيه  ما  ��صتغالل  عب  مّت  و�لذي  فلكها،  يف  و�إدخالها  ��صتمالتها 

“�إ�رش�ئيل” بعزل  �صعوبات �قت�صادية، وحروب عرقية وقومية طاحنة، وبالتايل بد�أت 

هذه �جلمهوريات قدر �الإمكان عن �أ�صدقائها �لتقليديني �لعرب بحكم عن�رش �لدين، وذلك 

�لتكنولوجي و�القت�صادي و�لتجاري و�لزر�عي،  �مل�صاعدة و�لدعم  يد  عن طريق تقدمي 

�لطوق  يف  ثغرة  يعّد  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  فاإن  �الأ�صا�ص  وبهذ� 

23
�لعربي �ملفرو�ص على “�إ�رش�ئيل”.

2. التقرب من العامل الإ�شالمي:

من �ملهم �أن نالحظ �أنه يف وقت ��صتقالل جمهوريات �آ�صيا �لو�صطى، كانت “�إ�رش�ئيل” 

 Camp David “�صالم” مع م�رش، �تفاقية كامب ديفيد  قد �صمنت وقتها فقط معاهدة 

دولة  هي  تركيا  �إن  بحيث  تركيا،  مع  عالقات  هناك  كانت  كما   ،1978 �صنة   Accords

�إ�صالمية �أخرى �عرتفت بـ“�إ�رش�ئيل”، وهو �لذي كان �رشطاً م�صبقاً الن�صمام �أنقرة �إىل 

“�صالم” �أخرى مع �أطر�ف عربية  حلف �صمال �الأطل�صي، وبعدها كانت هناك �تفاقيات 

م�صلمة، وهذه �التفاقات متثلت يف �تفاقية �أو�صلو مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أيلول/ 

�صبتمب 1993، ومعاهدة �ل�صالم �الأردنية �الإ�رش�ئيلية 1994/10/26، لهذ� �ل�صبب كانت 

تل �أبيب �رشيعة �لت�رشف ومهتمة مببا�رشة �لعالقات مع جمهوريات حديثة �ال�صتقالل 

عالقات  عن  للبحث  �ملعتادة  �الأ�صباب  �إىل  باالإ�صافة  فيها؛  �لرئي�صي  �لدِّين  �الإ�صالم  يعّد 

جيدة، كان هذ� �رشورياً لتقوي�ص �صورة “�إ�رش�ئيل” �ملعادية للم�صلمني، وكذلك �لنظرة 

24
�لر�ئجة عنها يف �خلارج على �أنها كيان �صّد �مل�صلمني.

�جلمهوريات  و�إدماج  �الإ�صالمي،  �لعامل  مع  لعالقاتها  “�إ�رش�ئيل”  تنويع  �إىل  ينظر 

�ل�رشق  يف  جديدة  ح�صارية  تركيبة  لدمج  حماولة  �أنه  على  �لعامل،  هذ�  �صمن  �خلم�ص 

�الأو�صط يف �صياق �إلغاء �لطابع �لعربي على �ملنطقة.

معني �أحمد حممود، اإ�رسائيل واخرتاق جبهة اآ�شيا، �ص 151.  23

 Christopher Boucek, “the impact of Israeli foreign policy in central Asia: the case of Uzbekistan,”  24

p. 73.
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3. مواجهة تهديد “الإ�شالم املتطرف”:

لقد �صّكل تنامي �ملد �الإ�صالمي وبروز حركات و�أحز�ب �إ�صالمية يف بع�ص جمهوريات 

“�إ�رش�ئيل”،  �آ�صيا �لو�صطى و�لتي تعّد نظماً علمانية؛ حافز�ً لتعزيز �لتعاون �الأمني مع 

وخ�صو�صاً بعد �إطالق �لواليات �ملتحدة �الأمريكية حلملتها ملكافحة �الإرهاب بعد �أحد�ث 

“د�ع�ص”؛  با�صم  �إعالمياً  �ملعروف  �لدولة”  “تنظيم  على  �حلرب  �أن  كما   
25

،2001/9/11

يف  �صبباً  يكون  قد  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  مقاتليه  معظم  على  و�لق�صاء  هزيته  �أن  يرجح 

�نتقال هذ� �لتنظيم �إىل هذه �جلمهوريات، وهو �الأمر �لذي �صي�صّعب مهمة حماربته نظر�ً 

 
26

للبيئة �جلغر�فية لهذه �جلمهوريات، ونظرً� لقربها من �أفغان�صتان.

ت�صعى “�إ�رش�ئيل” �إىل منع قيام �أّي جتمع �إ�صالمي مناه�ص لها، ومعادي مل�صاحلها 

يف �آ�صيا �لو�صطى، بحيث يكن �أن يتحالف مع �لدول �لعربية يف �ل�رشق �الأو�صط لعزلها 

�ال�صرت�تيجية،  �أجندتها  يف  �الأولويات  �ُصلّم  �الإير�ين  �لنفوذ  مو�جهة  �حتلت  �إذ  دولياً، 

�الإ�رش�ئيلي  �الأمني  �لتحرك  حِظَي  وقد  �لو�صطى.  �آ�صيا  جمهوريات  مع  ذلك  يف  متفقة 

وتو�فق دول �آ�صيا �لو�صطى معه مبباركة من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وهو ما جعل 

و��صنطن تتحرك لدعم �لتغلغل �الإ�رش�ئيلي د�خل هذه �لدول، وعلى ذلك فاإن “�إ�رش�ئيل” 

وزير  �أمر  م�صبوقة،  غري  خطوة  ففي  �إ�صالمي؛  �أ�صويل  منوذج  �أّي  حماربة  �إىل  ت�صعى 

وز�رته،  يف  عمليات  غرفة  بت�صكيل  ليبمان  �أفيجدور  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية 

ت�صم ديبلوما�صيني وممثلني عن جهاَزيْ �ملو�صاد و�أمان، بهدف تعزيز تبادل �ملعلومات 

�الإ�رش�ئيلية يف  و�أ�صارت وز�رة �خلارجية  �لدول،  “�إ�رش�ئيل” وهذه  �ال�صتخبار�تية بني 

بيان لها �أن مو�جهة خطر �حلركات �جلهادية و�أن�صطة حزب �هلل باتت متثل قا�صماً م�صرتكاً 

بني “�إ�رش�ئيل” وجمهوريات �آ�صيا �لو�صطى، ما ��صتدعى بلورة �آلية عمل لتح�صني قدرة 

27
�لوز�رة على تطوير تبادل �ملعلومات �ال�صتخبار�تية.

عاطف �أبو �صيف، عالقات اإ�رسائيل الدولية، �ص 350.  25

لطف �هلل لطف، “ديناميكيات �لعالقات يف �آ�صيا �لو�صطى: تهديد�ت �الأمن ووعود �القت�صاد،” مركز �جلزيرة   26

للدر��صات، 2018/1/18، �ص 6–7.

حممود �لفطاطة، “�إ�رش�ئيل ودول �آ�صيا �لو�صطى: �لبد�يات و�آفاق �ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية،” �ص 73.  27
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4. تعوي�س تراجع الدعم الأمريكي بالتوجه �رسقاً:

ُعرف عن �حلركة �ل�صهيونية �لعاملية �أنها تتبع مر�كز �لقوة يف �لعامل، ويف هذ� �ل�صدد 

ال يكن �إنكار �لنمو و�ل�صعود �الآ�صيوي على م�صتوى �الأ�صعدة �القت�صادية و�لع�صكرية 

�حتمالية  �أنها ت�صع  �الآ�صيوية، كما  �لقارة  “�إ�رش�ئيل” ال تهمل  فاإن  و�ل�صيا�صية، ولذلك 

�ملتحدة  �لواليات  مع  فالعالقات  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  �لتقليدي  �حلليف  تر�جع 

وبالتايل  �لقومي،  �أمنها  ركائز  من  �أ�صا�صية  ركيزة  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  تعّد  �الأمريكية 

فاإن  لذلك   
28

�أكرث، �أمنها  ت�رشر  كلما  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مكانة  تر�جعت  فكلما 

�الأمر  �ملتحدة؛  �لواليات  مع  حتالفها  تهاوي  �حتمال  ح�صاباتها  يف  ت�صع  “�إ�رش�ئيل” 
�لو�صطى بو�بة للتقارب و�لوفاق مع �ل�صني ورو�صيا  �آ�صيا  �إىل  �لذي يجعل من توجهها 

لتعوي�ص �أّي تر�جع �أمريكي حمتمل.

5. تطويق اإيران ومنع انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل اإىل اأعداء “اإ�رسائيل”:

من �أهم �الأ�صباب �لتي �صّجعت “�إ�رش�ئيل” على �لتوّجه �إىل �آ�صيا �لو�صطى هو �لعامل 

�الإير�ين يعّد  �لنووي  �أن �مللف  �إير�ن وتطويقها، كما  �إىل ح�صار  �الإير�ين، بحيث ت�صعى 

وتركمان�صتان،  كاز�خ�صتان  خ�صو�صاً  �جلمهوريات  هذه  وبني  بينها  م�صرتكاً  عن�رشً� 

 �إ�صافة �إىل �صعيها لتبديد 
29

لذلك ت�صعى “�إ�رش�ئيل” �إىل عزل �إير�ن عن هذه �جلمهوريات،

�أّي حماولة من دول �آ�صيا �لو�صطى لت�صدير تقنيات نووية �أو �أ�صلحة ورثتها عن �الحتاد 

�أو  �إير�ن  “�إرهابية” ومعادية مثل  “�إ�رش�ئيل”  �أو جمموعات تعّدها  �إىل دول  �ل�صوفييتي 

�صورية �أو ليبيا �صابقاً، وحتى باك�صتان �أو منظمات مثل �لقاعدة وحزب �هلل و�جلماعات 

 حيث �إنه جدير بالذكر �أن هذه �جلمهوريات تتوفر على كميات كبرية 
30

�مل�صلحة �الأخرى،

من �ل�صالح �لنووي؛ مثل كاز�خ�صتان �لتي ورثت ر�بع تر�صانة نووية يف �لعامل، �إ�صافة 

31
�إىل خمزونات �ليور�نيوم �ل�صخمة يف هذه �ملنطقة �مل�صتخدمة يف �الأ�صلحة �لنووية.

�صالح �لنعامي، العقل الإ�شرتاتيجي الإ�رسائيلي: قراءة يف الثورات العربية وا�شت�رساف ماآلتها، �ص 72.   28

عاطف �أبو �صيف، عالقات اإ�رسائيل الدولية، �ص 350.  29

حممود �لفطاطة، “�إ�رش�ئيل ودول �آ�صيا �لو�صطى: �لبد�يات و�آفاق �ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية،” �ص 73.  30

Gil Feiler and Kevin Lim, “Israel and Kazakhstan,” p. 18.  31
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يف جديدة  فواعل  ودمج  والعربي  الإ�شالمي  بالعامل  اجلغرايف  الربط   .6 
            ال�رسق الأو�شط:

�ملنطقة هي  �إن هذه  بحيث  �ملنطقة مهم جد�ً  �الإ�رش�ئيلي جغر�فياً يف هذه  �لوجود  �إن 

منطقة عمق، فـ“�إ�رش�ئيل” حتاول �أن تربط بني �آ�صيا �لو�صطى و�ل�رشق �الأو�صط، بحيث 

�إن جذب دول �آ�صيا يف �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي �صيحدث و�قعاً جديد�ً يف �ملنطقة، وذلك 

�لو�صطى  �آ�صيا  دول  مثل  �إليه،  عربية  غري  دول  �صّم  خالل  من  فيه  �لكائن  �خللل  لعالج 

و�لقوقاز من �ل�رشق و�إثيوبيا من �جلنوب، وبالتايل تعزز “�إ�رش�ئيل” �رشعيتها بحيث �إن 

هذه �لفو�عل ذ�ت �أهمية ��صرت�تيجية على �مل�صتوى �لدويل و�الإقليمي، وطبيعة �أهميتها يف 

�ل�صيا�صة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ال ترتبط فقط بدورها �ل�صيا�صي �أو مبقدرتها �لثقافية، 

للعامل  �الأقرب  �الإ�صالمي  �لعامل  يف  رئي�صياً  ومكوناً  �آ�صيوية  دوالً  �أ�صا�صاً  كونها  يف  بل 

32
�لعربي و“�إ�رش�ئيل”.

بـ“الربيع اإعالمياً  عليه  ي�شطلح  ملا  ال�شلبية  النعكا�شات  جتنب   .7 
             العربي”:

عرفت  ما  �أو  �لعربية  و�الأزمات  �الأحد�ث  �ندالع  على  �أعو�م  �لع�رشة  قر�بة  مت�صي 

�إال  “�إ�رش�ئيل”  على  �الإيجابية  تد�عياتها  عن  وبعيد�ً  �لعربي”،  بـ“�لربيع  و�أدبياً  �إعالمياً 

�أن �خلب�ء يرون باأنه يكن لهذه �الأحد�ث �أن تفرز عك�ص �ملاأمول منها، حيث ير�صدونها 

كالتايل:

�زدياد �لعزلة �الإقليمية لـ“�إ�رش�ئيل”.  •

�لقلق من نتائج �ل�رش�ع بني �لقوى �لديوقر�طية و�الإ�صالمية يف مرحلة ما بعد �لثورة،   •
حيث ظهرت تخوفات من ح�صم �ل�رش�ع ل�صالح �صيطرة �الإ�صالميني على �حلكم.

�ل�رشق  يف  قادتها  �لتي  �لدقيقة  �لتو�زنات  وخ�صارة  �الإقليمي  “�إ�رش�ئيل”  دور  تر�جع   •
�الأو�صط و�صبّت يف �لنهاية مل�صلحتها.

ت�صييق �لهام�ص �لذي تتحرك فيه “�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة، بحيث يتوقع �صعود حكومات   •
يكون للر�أي �لعام دور يف ت�صكيلها وحتديد �صيا�صاتها، و�لتي من �ملوؤكد �أنها �صتتبنى 

حممود �لفطاطة، “�إ�رش�ئيل ودول �آ�صيا �لو�صطى: �لبد�يات و�آفاق �ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية،” �ص 73–74.   32
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ليفي  د�نييل  �ل�صابق  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  ح�صب  لـ“�إ�رش�ئيل”،  معادياً  خطاباً 

.Daniel Levy

جديد�ً  �إقليمياً  دور�ً  ي�صيف  �لذي  �الأمر  تركي،  منوذج  �إىل  م�رش  حتول  من  �خلوف   •
يناف�ص “�إ�رش�ئيل”.

�لتوج�ص من عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، و�لذي يعّد مهماً، �أكرث من مطالب “�إ�رش�ئيل”   •
33

بتحقيق �لديوقر�طية فيها.

لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث  بالن�صبة  ��صتثنائية  �لو�صطى تعّد ذ�ت قيمة  �آ�صيا  فاإن  وعلى هذ� 

حال  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  عن  بديالً  و�حتياطياً  جغر�فياً،  وف�صاًء  ��صرت�تيجياً،  عمقاً  تعّد 

باآ�صيا  �أو�صطية  �ل�رشق  �ملنطقة  ربط  فاإن  لذلك  �ل�صلبية،  �لتد�عيات  هذه  عليها  �نعك�صت 

�الن�صد�د  حال  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إليه  تلجاأ  �أمان  �صمام  �الأخرية  هذه  من  يجعل  �لو�صطى 

و�حل�صار �الإقليمي.

8. ك�رس احلاجز النف�شي وبداية تطبيق التطبيع:

لكي  معناه،  هو  وما  �مل�صطلح  لهذ�  �للغوية  �لداللة  فهم  �أوالً  يجب  �لتطبيع،  لفهم 

�لطبيعي  �صفة  �إ�صفاء  هو  �ل�صيء  فتطبيع  للدر��صة،  �ل�صيا�صي  �ل�صياق  يف  معه  نتعامل 

عليه وجعله طبيعياً، و�لتطبيع باللغة �الإجنليزية هو the normalization، وبالفرن�صية 

normalisation �أي من �مل�صدر normal، و�لتطبيع يف علم �الجتماع هو �لعملية �لتي يتم 

من خاللها �عتبار �الأفكار و�ل�صلوكيات �لتي قد تقع خارج �الأعر�ف �الجتماعية على �أنها 

 وُيق�صد بكلمة “طبّع”، يف معجم �للغة �لعربية �ملعا�رشة، جعل �الأمور طبيعية، 
34

طبيعية،

للظروف  �ل�صيء منا�صباً  �أّنه جعل   على 
35

�لتطبيع،  Oxford أك�صفورد� ويعّرف قامو�ص 

و�أمناط �لفعل �لطبيعية، ويطبّع Normalize �ل�صيء يعني �أن جتعله طبيعياً عادياً، وذلك 

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  العربية  والثورات  الإ�رسائيلي  الأمن  منظومة  عامر،  �أبو  عدنان   33

و�ال�صت�صار�ت، 2016(، �ص 104–105.

Normalization, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization  34

Site of Oxford Learner’s Dictionaries,  35

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/normalize  
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تبديل  عملية  هو  �لتطبيع  �إن  �أخرى،  بعبار�ٍت  �لطبيعية.  �ل�رشوط  مع  تكييفه  خالل  من 

36
حالة ما هو �صاذ، �أو غري ماألوف، �أو غري طبيعي، حتى ي�صبح طبيعياً وماألوفاً وعادياً.

 – �لعربي  لل�رش�ع  �ل�صيا�صي  �الأدب  يف  �لتطبيع  م�صطلح  ��صتعمال  يجري  �لعادة  يف 

 – �لعربية  �لعالقات  �أن  هو  �الأغلبية  متتلكها  �لتي  �لنمطية  �لفكرة  ولعل  �الإ�رش�ئيلي، 

يتعار�ص  �لتطبيع  مفهوم  فاإن  نف�صه  �لوقت  يف  ولكن  تامة؛  قطيعة  يف  كانت  �الإ�رش�ئيلية 

�لعرب  �لعالقات بني  �أعاله، فاإن تطبيع  �لتعاريف  �ملقاطعة و�ملمانعة، فبمنطق  مع فكرة 

و“�إ�رش�ئيل” هو جعلها طبيعية ويعلن عنهاً ر�صمياً، مبا يعني �أنها كانت موجودة، وهذ� 

يطرح �أمامنا �إ�صكاالً؛ هل كان هناك عالقات عربية – �إ�رش�ئيلية �صابقاً ليتم تطبيعها �الآن؟ 

�أم عملية حتويل و�قع هذه  “�إ�رش�ئيل” يعني تد�صني عالقات جديدة؟  وهل �لتطبيع مع 

�لعالقات من حالة �ل�رشية و�لغمو�ص �إىل �لعلن و�الإ�صهار؟

مك�صوفة �أ�رش�ر  كتابه  يف   Israel Shahak �صاحاك  �إ�رش�ئيل  كتب  �الأمر،  و�قع   يف 

:Open Secrets

مقاطعة  عن  توقفت  قد  عملية  و�أهد�ف  وملقا�صد  �لعربية،  �لدول  بع�ص 

�إ�رش�ئيل يف �لعام 1967، بعد حرب �ل�صتة �أيام مبا�رشة، وبد�أت يف متابعة �أ�صكال 

ذلك  منذ  هذ�  و��صتمر  �إ�رش�ئيل،  مع  �الأخرى  و�لعالقات  �لتجارة  من  خمتلفة 

�حلني، �إىل �أن �أ�صبح دعامة مهمة لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي، يف �لبد�ية عملت �لرقابة 

�أن ال يذكر هذ� �ملو�صوع �رش�حة يف و�صائل �الإعالم، بالرغم  �الإ�رش�ئيلية على 

�لعربية  للدول  بالن�صبة  �أما  �إ�رش�ئيل،  يف  و��صع  نطاق  على  معروفاً  كان  �أنه  من 

فقد تو��صل ظهور �ملقاالت و�لتقارير �ل�صحفية �لتي توؤكد جناح �ملقاطعة، كان 

�لو��صح �أنها تن�رش بوحي من �ل�صلطات �إال �أنه مبرور �لزمن بد�أ ي�صمح لل�صحافة 

37
�لعبية باالإ�صارة ب�صكل غري مبا�رش �إىل جتارة �إ�رش�ئيل مع �لدول �لعربية.

هام�صمار عال  �صحيفة  يف  مقالًة   Yusuf Indur دور عني  يو�صف   كتب 

’Al ha–mishmar و�لتي ��صتند يف معلوماتها على ن�رش�ت زوده بها �لبوفي�صور جاد 
جيلبري Gad Gilbert، خبري يف �قت�صاد �ل�رشق �الأو�صط بجامعة تل �أبيب؛ باأن:

 ،2017/11/8 “رمان”،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بو�بة  �ملتعّددة، موقع  بتعريفاته  �لتطبيع  �أحمد �صعيد قا�صي،   36

https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=4603 :نظر�

�هلل عبد  ه�صام  ترجمة  واخلارجية،  النووية  اإ�رسائيل  �شيا�شات  مك�شوفة:  اأ�رسار  �صاحاك،  �إ�رش�ئيل   37 

)عّمان: �الأهلية للن�رش و�لتوزيع، 1997(، �ص 156–157. 
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�لعربية  �لدول  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة  بلغت  �لثمانينيات  �أو�ئل  يف 

 1989–1988 �لفرتة  وبني  دوالر،  �ألف   500 حو�يل  �ملحتلة  �ملناطق  ذلك  يف  مبا 

بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �لدول �لعربية با�صتثناء �ملناطق �ملحتلة وم�رش 

ما بني 1.5 و2 بليون دوالر دون �حت�صاب �الأ�صلحة و�ملنتجات �الأمنية... بلغت 

�ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �خلفية للدول �لعربية حو�يل 10% من �جمايل �ل�صادر�ت 

38
وهو ما يعادل 1 بليون دوالر �أمريكي.

وح�صب �صاحاك فاإنه من �لناحية �لر�صمية كانت كل �لدول �لعربية تقاطع “�إ�رش�ئيل” 

هناك  كانت  لقد  معها.  “�صالم”  �تفاقية  ربطتها  �لتي  م�رش  با�صتثناء   1948 �صنة  منذ 

فر�ص  ووظيفته  دم�صق،  ومقره  �ملقاطعة”،  “مكتب  مكتب  لها  �أ�صّ�ص  �ملقاطعة  من  حالة 

هذه  و�ملقاطعة  �لعربية،  �لدول  جلميع  ملزمة  �إر�صادية  تعليمات  و�إ�صد�ر  حمدد  منع 

كانت بعد �حتالل �ل�صفة �لغربية �صنة 1967 عبارة عن �صكليات فقط، فبعد �صنة 1967 

مر�كز  �ملحتلة  �ملناطق  و�أ�صبحت  �لعربية،  �الأ�صو�ق  تغزو  �الإ�رش�ئيلية  �لب�صائع  بد�أت 

�صحن �لب�صائع �الإ�رش�ئيلية وت�صديرها �إىل �لدول �لعربية، �رشقي �الأردن ولي�ص �الأردن 

بالذ�ت، وفر�صت �الأردن ومكتب �ملقاطعة على �لغرفة �لتجارية يف �ل�صفة، و�لتي كانت 

�أو  �لغربية”  �ل�صفة  يف  “�صنع  عليها  يكتب  بطاقة  باإل�صاق  �الإ�رش�ئيلية،  �الإد�رة  حتت 

و�أ�صبحت  �ملطلب،  لهذ�  �لفور  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و��صتجابت  غزة”،  يف  “�صنع 
�أو غزة  يف  �صنع  عليها  كتب  د�م  ما  �لعربية  �الأ�صو�ق  يف  ر�ئجة  �الإ�رش�ئيلية   �لب�صائع 

�ملن�صاأ،  �إ�رش�ئيلية  باأنها  يعرف  كان  �لعربي  �مل�صتهلك  �أن  �لطريف  ومن  �لغربية،  �ل�صفة 

�صحناتها  وتفّرغ  و�الأردنية  �للبنانية  �حلدود  �إىل  تنطلق  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صاحنات  وكانت 

�ل�صلع بل و�صلت ب�صاحنات  �ل�صاحنات �الإ�رش�ئيلية مل تنقل  �أن  ل�صاحنات عربية، �ملهم 

عربية، ولعل ف�صيحة �الأقنعة �لغازية �لفا�صدة �لتي فجرتها �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية، و�لتي 

“�إ�رش�ئيل”  باعتها  �الأقنعة كانت قد  �أيام حرب �خلليج؛ هذه  �ملو�طنني  متّ توزيعها على 

�إىل ��صرتجاعها، وكان مكتوب عليها  �ندالع �حلرب ��صطرت  الأملانيا قبل ذلك، وب�صبب 

تبيع  ملاذ�  وقتها  �لت�صاوؤل  وطرح  �لعربية،  باللغة  ومكتوبة  عربي  منتج  باأنها  بطاقة 

�أنها  �أقنعة غازية فا�صدة الأملانيا �لتي ال حتتاج هذه �الأقنعة �أ�صالً؟ وو��صح  “�إ�رش�ئيل” 
تقارير  ثمة  فاإنه  ذلك  �إىل  و�إ�صافة  �أملانيا،  طريق  عن  عربية  لدول  لتباع  موجهة  كانت 

�ملرجع نف�صه، �ص 164–166.  38
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معلومات عن مد�فع هاون �إ�رش�ئيلية ومعد�ت ع�صكرية �أخرى �صّدرت �إىل �ملغرب وُعمان 

39
و�مليلي�صيات �للبنانية.

لـ“�إ�رش�ئيل”  بعد�ئها  �لعربية  �لدول  تظاهرت  كلما  �أنه  �صاحاك  �الإ�رش�ئيلي  ويعتقد 

�ل�رشية  عالقاتها  و�زد�دت  �ل�صنع،  �الإ�رش�ئيلية  �لب�صائع  من  م�صرتياتها  �زد�دت  كلما 

�لدولتني �لوحيدتني م�رش  �إن  �إذ  �لعك�ص قد حدث،  باأن  بـ“�إ�رش�ئيل” توثقاً، حيث ي�صري 

و�الأردن �الأكرث �عتد�الً، و�للتني طبعتا مع “�إ�رش�ئيل”، منعتا جميع �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

تقريباً، و�أن �لدول �لتي ت�صرتي كميات كبرية من �لب�صائع �الإ�رش�ئيلية �ل�صنع؛ هي دول 

�أر��صيها، و�أ�صار  “�إ�رش�ئيل” على �خلر�ئط �لتي تباع على  ال ت�صمح حتى باإظهار كلمة 

�إىل �أن كلّ من ليبيا و�ملغرب وتون�ص وُعمان تربطها عالقات وثيقة بـ“�إ�رش�ئيل” با�صتثناء 

40
�جلز�ئر بو�صفها �لدولة �لوحيدة �لتي ال تتاجر معها باأّي �صكل من �الأ�صكال.

اأ. التطبيع الإماراتي للعالقات مع “اإ�رسائيل”:

ر�صمية  عالقات  دول  ثالث  �أقامت  �صابقاً،  �ملذكورة  �لعالقات  �إىل  و�إ�صافة  ر�صمياً 

“�إ�رش�ئيل” وهي م�رش و�الأردن وموريتانيا، وهناك دول �أخرى لها عالقات �أي�صاً  مع 

بناء �صياق  يف  وهذ�   
41

ُعمان، و�صلطنة  وقطر  وتون�ص  �ملغرب  مثل  ر�صمية  لي�صت   ولكن 

�رشق �أو�صط جديد لـ“�إ�رش�ئيل” فيه �أ�صدقاء عرب جدد.

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  كل  بني  م�صرتك  بيان   2020/8/13 يف  �أعلن  وفعالً 

�الإمار�ت،  �الأخرية،  هذه  باأن  فيه  �أعلن  و�لذي  �ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت  و“�إ�رش�ئيل” 

هذه  تعليق  مقابل  وهذ�  ور�صمي،  طبيعي  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  مع  عالقاتها  �صتطبع 

هذ�  يكن  مل  �الأمر  و�قع  يف   
42

�لغربية. �ل�صفة  يف  ملناطق  �صمّ  خلطة  “�إ�رش�ئيل”  �الأخرية 

�ملرجع نف�صه، �ص 164.  39

�ملرجع نف�صه، �ص 179.  40

�ال�صرت�تيجي  �لفكر  مركز  موقع  �أين؟،  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لعربي  �لتطبيع  و�لتحليل،  �لر�صد  وحدة   41

للدر��صات، 2019/1/24، �ص 5.

 Jon B. Alterman, The Normalization of UAE-Israel Relations, site of Center for Strategic and  42

International Studies (CSIS), 14/8/2020,

https://www.csis.org/analysis/normalization-uae-israel-relations?fbclid=IwAR3h5PK9BwJNv

2aCbC3v0J-btnFiwdjXubJfgrmv0RwwEXBrQ90Di06VP7k
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�لبيان مفاجئاً، �إذ كان من �ملتوقع �أن تخرج هذه �لعالقات �إىل �لعلن؛ خ�صو�صاً ملا نذكر 

�أنه كان هناك ن�صاط ديبلوما�صي وجتاري بني �لطرفني، فقد �صبقت �لعالقات �لر�صمية 

لالإمار�ت،  �إ�رش�ئيليني  وزر�ء  زيارة  ت�صجيل  متّ  حيث  �ل�رشية،  �لعالقات  من  �صنو�ت 

با�صم  �صابقاً  و�ملتحدثة  �لثقافة  وزيرة   Miri Regev ريغيف  مريي  زيارتَيْ  منها 

2018، وزيارة ي�رش�ئيل كات�ص  �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�أيوب قر� وزير �الت�صاالت �صنة 

�لقا�صي  �التفاق  فتم توقيع  �قت�صادياً  �أما   ،2019 �صنة  Yisrael Katz وزير �خلارجية 

كيلومرت.  �ألفي  بطول  باأوروبا  “�إ�رش�ئيل”  يربط  غاز  خط  مل�رشوع  ظبي  �أبو  بتمويل 

جت�ص�ص  لطائر�ت  �الإمار�ت  �رش�ء  ف�صُجِلَ  و�الأمني  �لع�صكري  �لتعاون  �صعيد  على  �أما 

يف  و�مل�صاركة   ،Pegasus بيجا�صو�ص  وحتديد�ً  جت�ص�ص  بر�مج  و�رش�ء  �إ�رش�ئيلية، 

�إىل �لتطبيع �لريا�صي، و�لتطبيع �ل�صياحي من خالل  مناور�ت ع�صكرية؛ هذ� باالإ�صافة 

تاأ�صرية  على  �حل�صول  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفر  جو�ز�ت  ��صتخد�م  على  �الإمار�ت  مو�فقة 

43
ودخول �الإمار�ت.

يجب  مك�صب  هو  وبح�صبها  �ل�صم،  �صتعلّق  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الإمار�ت  �صوّقت 

�إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، ولكن  تثمينه من قبل �لفل�صطينيني وباأن �الإمار�ت قّدمت خدمة 

�أن�صل بفيفر �أنه ال يوجد �صيء على �أر�ص �لو�قع، حيث كتب   �ملتابع لق�صية �ل�صم يرى 

يف  جنح  نتنياهو  بنيامني  باأن  هاآرت�ص،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحيفة  يف   Anshel Pfeffer

�مل�صاحلة ر�صمياً مع دولة عربية منتجة للنفط دون تقدمي �أّي تنازالت فعلية يف �لق�صية 

لبالده،  عنه  غنى  ال  دولة  كرجل  �صورته  تعزيز  يف  �حلدث  �نتهز  كما  �لفل�صطينية، 

من �أجز�ء  ل�صم  فعلية  حقيقية  خطة  �أبد�ً  نتنياهو  لدى  يكن  مل  �الأمر  و�قع  يف  باأنه   وقال 

قر�ر  م�رشوع  وال  خريطة،  حتى  وال  زمني،  جدول  هناك  يكن  مل  بل  �لغربية،  �ل�صفة 

عُر�ص على �حلكومة �أو �لكني�صت، وكانت هذه �خلطة �لتي مل يخطط لتنفيذها قّط؛ فقط 

44
لال�صتفادة منها يف حت�صني و�صعيته �ل�صيا�صية.

للدر��صات  �لزيتونة  موقع مركز  �الآثم،  �لرت�صيم  �الإ�رش�ئيلي:  �الإمار�تي  �لتطبيع  �صالح،  حممد  حم�صن   43

 https://www.alzaytouna.net/ :و�ال�صت�صار�ت، 2020/8/15، �نظر

 Anshel Pfeffer, “In UAE Deal, Netanyahu Trades Imaginary Annexation for Real Life  44

Diplomacy Win,” Haaretz, 14/8/2020, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-uae-

deal-netanyahu-trades-imaginary-annexation-for-real-life-diplomacy-win-1.9071474
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�الجتاه يف  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  �ملتخ�ص�ص  �صالح،  حممد  حم�صن  �لدكتور   كتب 

ذ�ته باأنه: 

للق�صية ملك�صب  �الإمار�ت  حتقيق  �صياق  يف  �لتطبيع[  ]�تفاق  تقديه   مّت 

 �لفل�صطينية بالتز�م “�إ�رش�ئيل” بتعليق عملية �صمّ �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية....

�أن كما  نف�صه.  تر�مب  من  بطلب  كان  “�لتعليق”  �أن  يذكر  نف�صه  �لبيان  �أن   ذلك 

تعليق �ل�صم كان قد مّت �أ�صالً قبل �صهر ون�صف، منذ مطلع متوز/ يوليو 2020، 

لعملية  �أمريكي  غطاء  توفر  وعدم  �لفل�صطيني،  �ملوقف  و�صالبة  وحدة  نتيجة 

�ل�صم  تاأجيل  عملية  فكانت  عليه.  و��صعة  دولية  �عرت��صات  وجود  مع  �ل�صم، 

يف  �أ�صالً  لي�صت  �حلايل  �ل�صيا�صي  بنظامها  و�الإمار�ت  حا�صل.  حت�صيل  هي 

و�صع �صيا�صي وال جيو–��صرت�تيجي يكنها من �إحد�ث فارق نوعي يف �ل�صاأن 

45
�لفل�صطيني.

تقدّم �الإمار�ت نف�صها باأنها قد حققت مك�صباً ثميناً للق�صية �لفل�صطينية بتعليق �ل�صم 

�أو  �أر�ص �لو�قع ال يوجد م�رشوع �صّم فعلي  كمقابل للتطبيع، يف حني يت�صح باأنه على 

حتى مّت تعليقه م�صبقاً باأ�صهر، ويف حال رّجحنا فر�صية �أن �لتعليق مّت ب�صغط �إمار�تي 

فعلينا �لرتكيز على نقطة �أنه تعليق فقط ولي�ص �إيقاف نهائي لعملية �ل�صم، ولعل �الأحد�ث 

�لقد�ص  �أعقبتها معركة �صيف  �ل�صيخ جر�ح، و�لتي  �لتي عرفتها فل�صطني يف ق�صية حيّ 

�لتي �أطلقتها ف�صائل �ملقاومة، وعملية حار�ص �الأ�صو�ر Guardian of the Walls �لتي 

�أطلقها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، �رشبت �ملز�عم و�حلجج �لعربية �لتي بررت 

بها هذه �لدول تطبيعها، وحماولتها لت�صويق فكرة �أن “�إ�رش�ئيل” كيان ين�صد �ل�صالم.

ب. تطويق اإيران وحتجيم دورها الإقليمي: 

د�نت وز�رة �خلارجية �الإير�نية ب�صدة �تفاق تطبيع �لعالقات �الإمار�تية – �الإ�رش�ئيلية، 

و��صفة �إياه باأنه “حماقة ��صرت�تيجية” لن توؤدي �إال �إىل تقوية “حمور �ملقاومة” �ملدعوم 

يف  �ملت�صدد  �لتيار  با�صم  �لناطقة   Kayhan كيهان  �صحيفة  ذكرت  حني  يف  طهر�ن،  من 

�لنظام �الإير�ين �أن �الإمار�ت �أ�صبحت هدفاً م�رشوعاً للقو�ت �ملو�لية لطهر�ن، كما �رشح 

�لرئي�ص �الإير�ين �الأ�صبق ح�صن روحاين ح�صبما نقلت عنه وكالة مهر Mehr �الإير�نية: 

حم�صن حممد �صالح، �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي: �لرت�صيم �الآثم، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   45

.2020/8/15
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“�إننا نحذر �الإمار�ت من فتح �أبو�ب �ملنطقة لدخول �لكيان �ل�صهيوين، و�إن فعلت �صوف 
�أن   كبري�ً جد�ً، وياأمل 

ً
�رتكبت خطاأ �الإمار�ت  �أن  نت�رشف معها ب�صكل خمتلف”، ور�أى 

ترت�جع عن هذ� �خلطاأ، وتنتبه �إىل طريق �خلطاأ �لذي �صلكته، و�لذي ال يخدم حكامها وال 

 ولفهم �أ�صباب ودو�فع �ملوقف �الإير�ين نحتاج �إىل قر�ءة �أولية يف �خلريطة 
46

يخدم �أمنها،

�جلغر�فية ملوقع �الإمار�ت �جليو–�صيا�صي كما هو مو�صح يف �خلريطة:

موقع الإمارات بالن�شبة لإيران47

يكن  فاإنه  �الإمار�ت  لدولة  �حل�صا�ص  �ملوقع  تو�صح  �لتي  �خلريطة  قر�ءة  خالل  من 

�رتكاز  نقطة  و�صع  من  متكنت  “�إ�رش�ئيل”  باأن  وذلك  �الإير�ين،  للموقف  تف�صري  �إعطاء 

��صرت�تيجي لها بالقرب من �أحد �أهم �مل�صائق �لبحرية �لعاملية، وهو م�صيق هرمز ومن 

عدوها �لتقليدي �إير�ن، وهو ما يعّد جزء�ً من �صل�صلة �لت�صويات �جليو–بوليتيكية �لتي 

تقوم بها “�إ�رش�ئيل”؛ بد�ية مب�رشوع ت�صليم �جلزيرتني تري�ن و�صنافري �إىل �ل�صعودية، 

�أ�صفل خليج �لعقبة، يتيح للبحرية �الإ�رش�ئيلية �النعتاق  �الأمر �لذي �صيوجد ممرً� دولياً 

�لبحري و�حلرية يف �لدخول �إىل �لبحر �الأحمر و�صوالً �إىل �ل�صو�طئ �الآ�صيوية عب م�صيق 

باب �ملندب، وبالتطبيع مع �الإمار�ت يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �لو�صول �إىل بحر �لعرب �أي�صاً ما 

�صي�صهم يف حتجيم �لدور �الإير�ين �الإقليمي.

�إ�رش�ئيل،  �أوف  تايز  موقع  �إ�رش�ئيل،  مع  �تفاقها  خلفية  على  �الإير�نية  “�لتهديد�ت”  ترف�ص  �الإمار�ت   46

http://ar.timesofisrael.com/ :2020/8/17، �نظر

�خلليج و�أمريكا.. �إىل �أين؟، �جلزيرة.نت، 2021/3/17 )مع �إدخال �لباحث لبع�ص �لتعديالت(.  47
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ج. التطبيع وال�رساع يف ال�رسق الأو�شط؛ �رساع حتالفات:

�أما بخ�صو�ص �لرتتيبات �الإقليمية �لتي �صتتاأثر باتفاق �لتطبيع كتب ت�صيفي بارئيل 

�إ�رش�ئيل يف  “�التفاق مع �الإمار�ت ي�صع  Zvi Bar’el يف �صحيفة هاآرت�ص مقاالً بعنو�ن 

�صمن  “�إ�رش�ئيل”  ي�صع  �التفاق  �أن  يعتقد  حيث  �الأو�صط”،  �ل�رشق  يف  �ل�رش�عات  قلب 

حلف �ملحور �ملناه�ص الإير�ن و�لدول �ملنهمكة ع�صكرياً و�صيا�صياً يف �ل�رش�عات �الإقليمية 

�الإمار�ت  فاإن  ت�صوره  وح�صب  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  و�لتحركات  و�حلروب 

�أ�صبحت قوة �إقليمية ال يكن جتاهلها، �إ�صافة �إىل �أنها �رشيك يف �حلرب على �ليمن وتعمل 

وجتدد  �لليبية،  �ل�صاحة  يف  وقطر  تركيا  �صدّ  ورو�صيا  وفرن�صا  و�ل�صعودية  م�رش  مع 

48
�لعالقات �لديبلوما�صية مع نظام ب�صار �الأ�صد يف �صورية.

ال�رسق غاز  حول  الرتكي   – الإ�رسائيلي  ال�رساع  يف  الإماراتي  الدور   .9 

             الأو�شط:

مطلع  يف  �أثينا،  �ليونانية،  �لعا�صمة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  و�ليونان  قب�ص  من  كل  وقّعت 

�صنة 2020 على �تفاق مّد خّط �أنابيب �رشق �ملتو�صط �إي�صت–ميد EastMed، و�لقا�صي 

�صعي  ملو�جهة  حماولة  �مل�رشوع  هذ�  ويعّد  �أوروبا،  �إىل  �ملتو�صط  �لبحر  من  �لغاز  بنقل 

تركيا ل�صمان ح�صتها من مو�رد �لطاقة يف �رشق �ملتو�صط، وهو م�رشوع مهم بح�صب 

هذه �لدول بالن�صبة ملنطقة يتز�يد فيها �لتحرك �لرتكي حول ��صتغالل ثروة �ملحروقات، 

خ�صو�صاً و�أنه من �ملحتمل جدً� �أن ت�صبح م�رش �رشيكاً يف هذ� �حللف ب�صبب ما ي�صوب 

�لعالقات بني م�رش وتركيا من توتر، خ�صو�صاً مع �رتفاع وترية �لت�صعيد مع �إر�صال 

قو�ت تركية �إىل ليبيا، و�لذي يعدّ جزءً� منه حماولة حفاظ تركيا على م�صاحلها يف �لبحر 

 و�لغر�ص 
49

�ملتو�صط و�لت�صدي للم�رشوع �الإ�رش�ئيلي – �ليوناين – �لقب�صي �مل�صرتك،

من هذ� �مل�رشوع هو �الإ�رش�ر بامل�رشوع �لرتكي لنقل �لنفط و�لغاز من ليبيا �إىل �أوروبا، 

حممد وتد، �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي ظاهره �صيا�صي وجوهره �أمني، �جلزيرة.نت، 2020/8/17.  48

�لفل�صطيني  �ملركز  �لطبيعي؟،”  �لغاز  ت�صدير  ور�ء  من  �الإقليمية  �إ�رش�ئيل  تطلعات  هي  “ما  �صلحت،  �نطو�ن   49

https://www.madarcenter.org :للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، 2020/1/27، �نظر
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�الإمار�ت هي  �أن  بالذكر   ويجدر 
50

تركيا وليبيا، �ال�صرت�تيجي بني  �لتحالف  توقيع  بعد 

51
�لتي �صتتكفل باإن�صاء م�رشوع خطّ �أنابيب �لغاز �لر�بط بني “�إ�رش�ئيل” و�أوروبا.

املياه الإقليمية الرتكية – الليبية52

�إن �صعي  �لو�صطى، بل  �آ�صيا  �لتطبيع كانت جمهوريات  �أن �صبب  نحن بهذ� ال نعني 

“�إ�رش�ئيل” لربط نف�صها بجمهوريات من �لعامل �الإ�صالمي ون�صج عالقات ��صرت�تيجية 
معها، �أ�صهم يف ك�رش �حلاجز �لنف�صي و�لت�صلب �لذي كان يجعل فكرة تقبلها غري مقبولة، 

�ل�صيكولوجي  �لبعد  وحتى  �ملنطقة،  هذه  يف  �ال�صتثمار  �أجادت  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  لذلك 

و�لنف�صي مّت �عتماده يف �لتمهيد للتطبيع مع �أعد�ء تقليديني تاريخيني، كانو� يرونها �لعدو 

�لرئي�صي لهم يف �إحدى �لفرت�ت �لزمنية.

حممد وتد، �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي ظاهره �صيا�صي وجوهره �أمني، �جلزيرة.نت، 2020/8/17.  50

حم�صن حممد �صالح، �لتطبيع �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي: �لرت�صيم �الآثم، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   51

.2020/8/15

ليلى ن�رش، غاز �رشق �ملتو�صط نعمة �أم نقمة؟، �ملوقع �لر�صمي حلزب �الإر�دة �ل�صعبية، 2019/12/30، �نظر:   52
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