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 سحر األملاس ومسار العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية 

0Fطالب  رمضانهاين 

1 
 

 : ملخص
 

القيمة  إ  أنواع األحجار ذات  ن األملاس أحد أهم 
التطبيب  التجارية الثمينة، وقد استخدم منذ القدم يف  

ويف جمال    ، والعالجات، ويستخدم اليوم كزينة للنساء 
  ، حفر اآلابر العميقة كآابر املاء والبرتول والغاز الطبيعي 

العشرين،   القرن  من   الثاين  النصف  منذ ل واألملاس مل يشكّ  . ابإلضافة إىل استخدامات متعددة أخرى 
فريقية فحسب، بل لقد وصل سحره إىل  القارة اإل وقوداً للعديد من الصراعات واحلروب املدمرة يف  

ميدان الفعل السياسي، أي إىل درجة التأثري يف طبيعة العالقات ومستواها بني بعض الدول. ففي  
بظالهلا على معظم القطاعات االقتصادية حول    COVID–19كورو�  ال الوقت الذي ألقت جائحة  

  ومتّ   ، بعد أن أغلقت متاجر اجملوهرات أبواهبا   ، وس العامل، تضررت جتارة األملاس العاملية بشكل ملم 
مارات  إجبار العمالة املاهرة على البقاء يف املنازل، إال أن قطاع األملاس يف كل من "إسرائيل" ودولة اإل 

 يف مسار العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية.    هم العربية قد لعب دوراً سياسياً إىل جانب دوره االقتصادي امل 
هدف هذه الدراسة املمكن صياغته على هيئة التساؤل التايل: هل كان تطبيع العالقات  هنا يربز  

حالة الركود الذي شهدته    جتارة األملاس فيما بينهما يف ظلّ   اظم اإلسرائيلية اإلماراتية سبباً يف تعايف وتع 
   بسبب جائحة كورو�، أم العكس هو الصحيح؟ 

 

  كلمات مفتاحية: 
 

 
ابحث يف العالقات الدوليــــــة. حاصل على ماجستري يف العلوم السياسية من جامعة األزهر يف غزة. وهو ابحث  1

 له العديد من الدراسات يف املواقع واملراكز البحثية.  تنشر  دكتوراه يف العلوم السياسية.

 اإلمارات العربية املتحدة  "إسرائيل"  التطبيع  األملاس 
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 :  مقدمة
 

على  األملاس من اجملوهرات النادرة ابهظة الثمن، وتتباين أسعاره بشدة من قطعة ألخرى    عدُّ ي 
احتمالية التساوي يف احلجم، لكن تتحكم عدة عوامل يف حتديد األسعار، لذا �مل منتجو  من  رغم  ال 

  ، املخزون دون خفض األسعار لكميات من األملاس اخلام تقدر مبليارات الدوالرات األملاس بتصريف  
  دُّ وتع   مع ختفيف أو رفع قيود فريوس كورو� اليت مجدت صناعة األملاس العاملية طيلة أشهر عديدة. 

أكرب املصنعني، إذ بلغت  هي من  و   ، سرائيلية واحدة من أكرب أسواق األملاس يف العامل السوق اإل 
املصقول  صادرا  األملاس  من  االقتصاد  2018  سنة دوالر    ات مليار   4.5  قرابة هتا  وزارة  حبسب   ،

مليارات دوالر، أما صادرات األملاس غري املصقول    3اإلسرائيلية، وجتاوزت قيمة واردات األملاس  
 2. مليار دوالر   6.2مليار دوالر، فيما بلغت قيمة الواردات منه أكثر من    253.2فقط بلغت  

التجارة عرب بورصة    توسعت   حيث ،  ة اإلمارات العربي ألملاس يف دولة  كما، قد ازدهر قطاع ا 
املنتجني يف   مع  الصالت  وتعزيز  توثيق  بسرعة كبرية من خالل  لألملاس  فريقيا ومراكز  إ ديب 

شهدت  ف واملستهلكني يف كل من أورواب والوال�ت املتحدة والصني.    ، األعمال املتطورة يف آسيا 
ا  قيمتها،  جتارة  يف  الفتاً  ارتفاعاً  إمارة ديب  مليار درهم    13.2ارتفعت من  حيث  ألملاس يف 

 
 euronewsموقع  ،  مليار دوالر  5.4سامي فريد، إسرائيل حتتضن األسبوع الدويل لتجارة املاس وصادرات تفوق    2

  https://bit.ly/3eaxzvl انظر:، 30/1/2019ابللغة العربية، 

https://bit.ly/3eaxzvl
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أي   إىل  2003  سنة يف    ) دوالر   ات مليار   3.6( إمارايت  إمارايت    84،  مليار    23( مليار درهم 
 3. 2019  سنة يف    ) دوالر 
 

 ومىت بدأت جتارته؟ . أوًال: ما هو األملاس..
 

وتعين الصالبة    Adamasأداماس    مشتقة من الكلمة اليو�نية القدمية   diamond  د�موند   كلمة 
ترمجت مبعىن أداماس وهناك عدة ترمجات    " دامو "أ ن الكلمة اليو�نية  إ وُحمال التطويع لشدة صالبته،  

عرب    وأصلب معدن عرفه اإلنسان   ى للكلمة، لكن استقر املعىن لكلمة أداماس اليو�نية لوصف أقس 
اقتبستها ونقلتها احلضارات األخرى من اليو�نية كل حضارة حبسب اإلدراك والفهم    وقد   4التاريخ. 

والرتمجة للمعىن وليس حبرفيتها. أما عند العرب فقد نقلوها كما هي على ما يعتقد، مع استبدال الّالم  
مشلت تلك  يف العصر العباسي، عندما قامت أكرب حركة ترمجة عرفتها اإلنسانية فقد    خصوصاً ابلّدال و 

،  " الُدر ـ" الرتمجة العلوم واملعارف اإلنسانية اليت عرفتها احلضارات األخرى، بينما كان يعرف قبل ذلك ب 
 5. على الكثري من األحجار الكرمية لتشابه ألوا�ا وصفاهتا   لُدر ا فقد كان العرب يطلقون كلمة  

بسبب تعريضه للحرارة    ، املركز بدرجة عالية جداً   ،يتكون األملاس من عنصر الكربون األساسي
األرض،  طبقات  حتت  جداً  العايل  والضغط 

حتت طبقة  مك   150ويبدأ ابلتكوين على عمق 
التحوّ  عملية  وتتم  الشكل األرض،  من  ل 

احلمم   داخل  األملاس  شكل  إىل  الكربوين 
ويتميز األملاس    ،الربكانية الذائبة يف ابطن األرض

 
 : انظر  ،16/1/2021 موقع العني اإلخبارية،، ابألرقام.. ديب منصة عاملية لتجارة األملاس 3
 https://bit.ly/3ttCsWK   
، 6/2/2017، موقع اجلزيرة.نت،  هذا الصباحبر�مج    وكيف يستخرج؟،يلني حبسون، األملاس.. ما أصل تسميته؟  إ  4

 https://bit.ly/2QCJslQ انظر:
   /4iGi4n3https://bit.lyانظر: ويكيبيد�،  - املاس، موقع املوسوعة احلرة  5

https://bit.ly/3ttCsWK
https://bit.ly/2QCJslQ
https://bit.ly/3n4iGi4
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لنقائه الذي   ر،حد أمجل األحجار الكرمية اليت عرفها البش أحجر األملاس    دُّ ويع  6ء.بطبيعة ملسا
تسمى   ،القلوب   ميسّ  اليت  التشتت  عملية  عليه يف  الساقط  الضوء  عن  يعكسها  اليت  واأللوان 

يتميز حجر األملاس بصالدته أو صالبته الشديدة اليت تقدر بعشر   ،إضافة إىل ذلك  ".التقزحـ"ب
مما جيعل منه أقوى    ، للصالدة  Mohs scale of mineral hardnessموس    على مقياسدرجات  

املواد الطبيعية املعروفة على وجه األرض دون منافس، ويعد احلد األقصى للقياس على مقياس 
 7درجات، لذا يرمز األملاس يف العديد من الثقافات إىل البقاء والثبات. 10موس هو 

األبيض، واألصفر،  و ، ومن ألوانه: الشفاف وهو األشهر،  "ملاظوأملاس،  وااألملاس،  "ويدعى  
األزرق ابللون  استخراجه  النادر  ومن  واألسود،  والرصاصي،    ،واألمحر  ،واألخضر  ،والبين، 

عدمي اللون. ومن أبرز املناطق اليت يستخرج منها  ف  أما شعاعه  ؛والبنفسجي  ،والوردي  ،والربتقايل
جنوب   أكرب(فريقيا  إاألملاس:  األملاس)،    وهي  منها  يستخرج  اليت  سرياليون،  و �ميبيا،  و الدول 

روسيا.  و سرتاليا،  وأالربازيل،  و اهلند،  و كندا،  و الوال�ت املتحدة،  و الصني،  و الكونغو الدميقراطية،  و 
 ، وهي"The Four C’s  األربعالكافات  "  تسمى  عواملكما يتم تقييم جودة األملاس وفق أربعة  

 Carat Weight.8، والوزن ابلقرياط Clarity، والنقاء Cut، والقطع Colorمتثل: اللون  
أو التجارة هبا منعطفاً    ، من جانب آخر، فقد شهدت عملية استخراج أحجار األملاس وصقلها 

  اً حد  19الـ  لت حقبة أواخر القرن اترخيياً كاد أن يؤثر عليها بشكل كبري على املدى الطويل، فقد مثّ 
نه وقبل ذلك التاريخ كان يتم العثور على األملاس أبعداد  إ يف مسرية جتارة األملاس عاملياً، حيث    فاصالً 

األ�  جماري  يف  سواء  ابلغة،  وبصعوبة  اهلند قليلة  يف  وغريها   م أ   ، ار  الربازيل  أدغال  أماكن    يف  من 
استخراجها اليت كانت معدودة وحمدودة آنذاك، لذا سجل إنتاج األملاس حول العامل حينها بضع 

 
األملاس  15  6 عن  تعرفه  ال  األوسط،  أمراً  الشرق  عربية،  أسواق  أن  أن  سي  موقع  : انظر   ،3/4/2014، 

https://cnn.it/3n29j2w   
انظر:   يستخدم للداللة على قدرة املواد املختلفة على مقاومة اخلدش،  ،مقياس موس هو مقياس لصالدة املواد   7

   https://bit.ly/3su811j  يف: ويكيبيد�، -  املوسوعة احلرةمقياس موس، 
 ، الكرمية   حجارضخمة لألموسوعة    - حجر املاس: اخلصائص واأللوان ومعايري اجلودة ابلصور، موقع أحجار    8

  https://bit.ly/3gotp5Pانظر: ،12/7/2019

https://cnn.it/3n29j2w
https://bit.ly/3su811j
https://bit.ly/3gotp5P
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واكتشاف مواقع جديدة   ،إال أن االستثمارات يف جمال استخراج األملاس  كيلوجرامات سنو�ً.
فريقيا إيف جنوب    Orangeابلقرب من �ر أورانج    اً خصوصوالتوسع يف إنشاء املناجم    ،للتنجيم

كميات األملاس املستخرجة    زايد، مما أدى إىل ت1870  سنة قد شهدت تزايداً بشكل مطرد منذ  
بشكل هائل مقارنة ابلكميات التقليدية السابقة، فتدفقت تلك الكميات إىل األسواق التجارية،  

ضون استثماراهتم للخطر، وذلك بسبب  لون الربيطانيون أب�م قد يعرّ األمر الذي أدرك معه املموّ 
قيمتها الفعلية وتراجع األسعار. ومن مث اخنفاض    ،الز�دة الكبرية يف كميات العرض من األملاس

ن يف قطاع األملاس عن حلول أدركوا أبن ليس لديهم بديل عن توحيد ي ويف سياق حبث املستثمر 
نتاج األملاس وتنظيم استخراجه  إ أنشطتهم ومصاحلهم يف كيان واحد، هبدف السيطرة على عملية  

العرض   توازن  على  حيافظ  الذي  ابلشكل 
إنشاء   لذا متّ أمول،  والطلب وحتقيق الربح امل

فريقيا وأطلق إجبنوب    1888  سنة يف    كيان
اسم     املوحدة   بريز  دي  مناجم  شركة عليه 

، وظهرت أفرع عديدة  De Beers  احملدودة
متثل خمتلفة  دول  لكن —الكيان—ه يف 

 Diamond  شركة جتارة األملاس"مبسميات خمتلفة، فعلى سبيل املثال مسي فرعه مبدينة لندن بـ

Trading Company" النقابة ـ"عرف ب "إسرائيل"، وفرعه يف Syndicate."9 
قيمة األملاس كاستثمار ذات أمهية كبرية لعامة الناس وللشركات الكربى وللدول أيضاً،   وتعدّ 

يرجع ذلك جزئياً إىل احلملة التسويقية الناجحة يف   إذ  ألنه أحد األحجار الكرمية ابهظة الثمن،
اس بعض الدراسات األكادميية إىل أن االستثمار يف األمل  أشارت  . وقدبريز  لشركة دي  20ـ  القرن ال

ن امتالك األملاس املادي سيوفر أداء مرضياً أ املادي يظهر خصائص املالذ االقتصادي اآلمن، و 
اس ملعندما تكون األسواق يف أشد حاالت التقلب، وابلتايل، فإن إحدى أقوى مزا� امتالك األ

 
 ، انظر: 21/6/2017 موسوعة ضخمة لألحجار الكرمية،  -  أحجارريخ جتارة األملاس، ات 9
 https://bit.ly/3dsuGa2   

https://bit.ly/3dsuGa2
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أثناء  يف  استمراره يف احلفاظ على قيمته، وتوفري استقرار لألسعار    تتمثل يفاملادي عايل اجلودة  
 10.اضطراابت السوق

 

 : ماراتواإل  " إسرائيل" اثنياً: جتارة األملاس يف 
 

، ففي أواخر القرن  ماضية   حرفة قطع األملاس حرفة يهودية تقليدية تعود إىل قرون   ُعدَّتلقد  
اليهودي 15الـ   فان بريكن  و لود  ، اخرتع قاطع األملاس  عجلة    Lodewyk van Berckenيك 

ابتكار  "scaif  سكيف"التلميع   الصناعة مهم  ، وهو  ثورة يف هذه   "إسرائيل"  وتعدّ   11.أحدث 
 ّدرواحدة من أهم الدول اليت تستورد األملاس اخلام غري املصقول، ومن أبرز الدول أيضاً اليت تص

صناعة ابتداء من العصور الوسطى، حيث  هذه ال األملاس املصقول، فلقد كان اليهود من رواد  
العمل يف جماالت عديدة، وكانت جتارة اليت عاشوا هبا  األوروبية  الدول    كان حيظر عليهم يف 

فتوجّ   هالذهب واألملاس مستثنا املنع،  أوروابمن  اليهود يف  أغلب  هبا  للعمل  وتوسعت هذه    . ه 
، 1897  سنة يف سويسرا    Basel  مبدينة ابزل  الذي انعقد  بعد املؤمتر الصهيوين األولالتجارة كثرياً  

تنفيذ  على  الصهيونية  احلركة  يساعد  مايل  مصدر  توفري  هبدف 
أنشأ   لذلك  إدموندخمططاهتا،  اليهودي   روتشيلد دي    امللياردير 

Edmund de Rothschild   بتاح مبستوطنة  لألملاس  مصنع  أول 
فلسطني    Petah Tikvaتكفا   قيام 1937  سنة يف  قبل  أي   ،

يف هذا املصنع خرباء أملاس يهود قدموا من   وقد عمل،  "إسرائيل"
  12.بلجيكا وهولندا لالستيطان يف فلسطني

 
10   Yew Low, Yiran Yao Rand Kwong  and Robert Faff, "Diamonds vs. precious metals: What 

shines brightest in your investment portfolio?,” International Review of Financial Analysis 
journal, Vol. 43, January 2016, p. 14.                                                                                                

11  P7grvQ3https://bit.ly/Chapter Eleven”, site of Edward Jay Epstein,  -“The Diamond Cut 
، 1/8/2017ت،  حسن العاصي، جتارة "إسرائيل" القذرة يف إفريقيا.. أملاس وأسلحة ومستوطنات، موقع نون بوس  12

 https://bit.ly/3gupwfHانظر: 

 روتشيلددي  إدموند

https://bit.ly/3grvQ7P
https://bit.ly/3gupwfH
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  مصانع أخرى لألملاس يف فلسطني التارخيية بعد ذلك، أمهها يف رامات جاننشاء  إمث تواىل  
Ramat Gan    عها فيما يسمى "احتاد يمجت  متّ حيث  ،  يف "إسرائيل"حيث مقر بورصة األملاس

اإلسرائيلية  األملاس   ISDMA "13صناعات 
الذي ازدهرت أعماله بشكل كبري بعد احتالل  

األ املدن  من  للعديد  النازية  اليت أملانيا  وربية 
تع وهجرة   دُّ كانت  األملاس،  لتصنيع  مراكز 

بشكل خاص هبذه الصناعة   هابعد أتسيس  "إسرائيل"واهتمت  العاملني يف هذا اجملال إىل فلسطني.  
استناداً  ومعداهتا،  تقنياهتا  وتطورت  بشكل كبري،  ومنت  ازدهرت  حيث  اخلربة    والتجارة،  إىل 

إىل مركز عاملي يف هذا اجملال، حىت    "إسرائيل"ل  التارخيية، لدى هذه الطبقة من الصّناع، ما حوّ 
رئيس  إ منصب  األملاسن  لبورصات  العاملي   World Federation of Diamond  االحتاد 

)Bourses (WFDB  ّ14.شغله عدة مرات من قبل شخصيات إسرائيلية  قد مت 
القرن   ومنذ  لألملاس    " إسرائيل " ، كانت  21  الـ   بداية  العامل  الرئيسية يف  الثالثة  املراكز  من  واحدة 

  " إسرائيل " هبط صايف صادرات األملاس املصقول يف   2012ويف   ، املصقول إىل جانب بلجيكا واهلند 
،  دوالر   ات مليار   5.56إىل    2011  سنة دوالر يف    ات مليار   7.2من    ، حيث اخنفضت % 22.8بنسبة  

مليار دوالر، وتراجع صايف صادرات    2.8إىل    % 20.1واخنفض صايف صادرات األملاس اخلام بنسبة  
بنسبة   املصقول  اخلام    ات مليار   4.3إىل  %  24.9األملاس  األملاس  واردات  اخنفضت  بينما  دوالر، 

من جهات متعددة أمهها بعض    " إسرائيل " �يت األملاس إىل  و   15. دوالر   ات مليار   8.3% إىل  9.12
عن طريق تزويدها    ؛ دول اإلفريقية وروسيا وكندا، وكذلك من بعض األماكن بطرق غري مشروعة ال 

 
،  ISDMA% من إمجايل إنتاج صناعة األملاس يف "إسرائيل" الذي يُرمز له بـ 95ميثل احتاد صناعة األملاس حنو   13

  Site of The Israeli Diamond Industry, https://bit.ly/2Ymi7bk:انظر 
عاملياً؟   14 املاس  وصناعة  جتارة  إسرائيل  تصدرت  وملاذا  ومىت  عمَّان، كيف  اإللكرتونية،  اجملد  جريدة  موقع   ،

   https://bit.ly/3dP0MNE، انظر: 30/11/2018
15  , site of Rapaport, 2013/1/3, 2012% in 22-Avi Krawitz, Israel's Polished Diamond Exports 

https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=41965&ArticleTitle=Israel%27s
+Polished+Diamond+Exports+-22%+in+2012Diamonds.net                                                      

https://bit.ly/2Ymi7bk
https://bit.ly/3dP0MNE
https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=41965&ArticleTitle=Israel%27s+Polished+Diamond+Exports+-22%25+in+2012Diamonds.net
https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=41965&ArticleTitle=Israel%27s+Polished+Diamond+Exports+-22%25+in+2012Diamonds.net
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ومتتلك   اخلام.  األملاس  على  حصوهلا  مقابل  احلريب  والعتاد  ابلسالح  اإلفريقية  القارة  دول  لبعض 
وصقل   لألملاس   كبرية   بورصة   " إسرائيل "  األملاس  صناعة  مهمة يف  مكانة  على  من    ه تستحوذ  وغريه 

تدخل فيها تقنيات    يف هذه الصناعة   أجهزة متطورة جداً استخدام    األحجار الكرمية، ويعود ذلك إىل 
مندوبون ميثلون    تواجد يف البورصة القطع أبشعة الليزر لألحجار وتلميعها آلياً، كما ي حيث يتم  حديثة،  

 16. كربى الشركات العاملية اليت تعمل يف جمال األملاس 
العباً عاملياً مهماً يف إنتاج قطع األملاس   رائيل""إس  تعدُّ 

رئيساً   "إسرائيل"أصبحت    2010  سنة للبيع ابجلملة، ففي  
هي "، اليت  Kimberley Process  عملية كيمربيل"لنظام  

األملاس  منشأ  شهادات  إلصدار  دولية  خطة  عن  عبارة 
اخلام، تعرب عن تكاتف احلكومات واجملتمع املدين وأوساط 

�اء االجتار ابألملاس املستخدم يف متويل النزاعات، وبدعم من األمم  إصناعة األملاس من أجل  
قطع   شكلت  2016من    واعتباراً   2003.17  سنة ز النفاذ يف  املتحدة دخل نظام عملية كيمربيل حيّ 

مُ "إسرائيل"من إمجايل صادرات  %  23.2األملاس   أكرب  األملاس  فيها، نتَ ، وكان  تصديره  يتم  ج 
تضم أكرب بورصة ومركز جتاري لألملاس حول كما أ�ا   18.من اإلنتاج العاملي %12حيث بلغت  

شركة، وتبلغ قيمة صادراهتا من األملاس   1,500موظف وألف    15يعمل فيها أكثر من    ،العامل
متخصصو صقل   ويعدُّ   .% من جتارة األملاس العاملية 50ومير عربها    ،مليارات دوالر سنو�ً   5  قرابة 

  19. األملاس اإلسرائيليون من القالئل يف العامل الذين يتقنون صقل قطع األملاس الكبرية مبستوى رفيع

 
 .1/8/2017نون بوست،  يف إفريقيا.. أملاس وأسلحة ومستوطنات،حسن العاصي، جتارة "إسرائيل" القذرة  16
 ) بشأن كوت ديفوار 2004(  1572مار� لويزا ريبريو فيويت، رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة عمًال ابلقرار  رسالة من    17

 .60  ص، موجهة إىل رئيس جملس األمن ،20/4/2011 مؤرخة يف
      /XjCQm39https://bit.ly انظر: ويكيبيد�،  - املوسوعة احلرة  ،ناعة األملاس يف إسرائيلص 18
 انظر:   ،1/9/2020العربية،    DW، موقع قناة  كيف بدأت القصة؟   جتارة املاس: إسرائيل تصقل واإلمارات تبيع...   19

https://p.dw.com/p/3hss5    

https://bit.ly/39XjCQm
https://p.dw.com/p/3hss5
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ألن صادراته من أعلى   ،أهم الصناعات للدولة العربية بني  ن  م  دُّ ن صناعة األملاس وتصديره تعإ
مجايل إ% من  30.1إىل    2011وصلت صادرات األملاس سنة    ،العائدات هناك، فعلى سبيل املثال

   ، والصادر عن وزارة االقتصاد اإلسرائيلية   2014آخر تقرير لصادراته لسنة    الدخل القومي، ويف
بسبب احلرب على غزة،    اذاهت  السنة يف    "إسرائيل"الصعوابت اليت واجهتها  من  رغم  لنه اب أجاء فيه  

ن صناعة األملاس تسهم بنحو إ دوالر. حيث    اتمليار   6.3فإن صادرات األملاس ارتفعت إىل  
سرائيلي، ويسهم هذا القطاع املدفوعات اإل  مليون دوالر سنو�ً يف إحداث توازن يف ميزان  800

اإلسرائيلي الدفاع  ميزانية  يف  دوالر  مليار  مببلغ  حيث  سنو�ً  الذي ،  األملاس  من  قسم  يذهب 
إىل املؤسسة العسكرية من أجل التصنيع احلريب، ويعاد تصدير القسم اآلخر    "إسرائيل"تستورده  

من السلع األغلى يف   دُّ هذا احلجر الذي يعبعد أن جيري صقله وتلميعه يف مراكز خاصة لتجارة 
منحت احلكومة اإلسرائيلية شركة شيفا إطار جهودها للتنقيب عن األملاس،    ويفهذا،    20.العامل
ابلقرب من   واسعة   ترخيصاً إبجراء اختبارات جيولوجية   ،2012  سنة   ،Shiva Yamim  �ميم

  21. مدينة حيفا
يف إمارة   زفترتك  مارات،أما جتارة األملاس يف اإل

ل العاصمة التجارية والسياحية لدولة  ديب اليت متثّ 
املتحدة العربية  سوق    ، اإلمارات  أكرب  اثلث 

قرهبا   فرصة  انتهزت ديب  وقد  العامل،  لألملاس يف 
من مصانع صقل األملاس يف اهلند مثًال، حيث  
والتكاليف،  الورقية  املعامالت  من  األدىن  احلد 

بتقدمي نفسها كمركز    ةوقامت يف السنوات األخري 

 
 .1/8/2017نون بوست، ، جتارة "إسرائيل" القذرة يف إفريقيا.. أملاس وأسلحة ومستوطنات حسن العاصي، 20
إسرائيل،    21 األملاس يف  تراجع صناعة وتصدير    انظر: ،  21/10/2019  القاهرة،  ،األهرام   صحيفةعادل شهبون، 

https://bit.ly/2QVbGbD 

https://bit.ly/2QVbGbD
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فريقيا  إمن مناجم  وعملت على اجتذاب حصة متزايدة من جتارة األملاس اخلام    ،عاملي لألملاس
 22.املتخصصة بقطع األملاس الكبرية ،وروسيا

(دي أم سي سي   إن مركز ديب للسلع املتعددة 
DMCC(    أتسست مؤسسة   2002  سنة هو 

وذلك من أجل توفري البنية   ،بواسطة حكومة ديب
واملالية الالزمة إلنشاء   ،والسوقية   ،التحتية املادية 

دعم مركز ديب للسلع املتعددة جتارة السلع من خالل منظمات مركز لتجارة السلع العاملية، حيث ي
ومعيار    ،) DPE  (دي يب إي   وبورصة ديب للؤلؤ )،  DDE  (دي دي إي  مثل بورصة ديب لألملاس

لتسهيل تطوير سوق    2004  سنة ديب للتسليم اجليد للذهب. وقد أتسست بورصة ديب لألملاس يف  
  23.األملاس واألحجار الكرمية امللونة 

وتقع بورصة ديب لألملاس يف برج األملاس الشهري يف منطقة 
،  2008  سنة منذ    Jumeirah Lake Towers  ليك اتورز  امجري 

شركة عاملية وإقليمية متخصصة يف   ألفوهي موطن ألكثر من  
وتعمل هذه والثمينة،  الكرمية  األحجار  بنشاط   البورصة   جتارة 

األملاس  يف    كبري احلصول مبجتارة  ويتم  األوسط.  الشرق  نطقة 
األعضاء   جلميع  تلقائياً  لألملاس  ديب  بورصة  عضوية  على 

املتعددة للسلع  ديب  مركز  يف  يف    ،املرخصني  يتاجرون  الذين 
اجملوهرات واللؤلؤ واألحجار الكرمية، ويصنِّعون اجملوهرات الثمينة 

احلادة واملصقولة. وحتت مظلة بورصة ديب لألملاس، يعمل جتار األحجار الكرمية  واألحجار الكرمية  
ضمن إطار عمل واحد مقبول عاملياً    ،ومقدمي اخلدمات التابعني ملركز ديب للسلع املتعددة معاً 

 
 . 1/9/2020العربية،  DWقناة   كيف بدأت القصة؟،  ارة املاس: إسرائيل تصقل واإلمارات تبيع...جت  22
       /i4xmGO3https://bit.lyانظر:  ويكيبيد�، - املوسوعة احلرة  ،مركز ديب للسلع املتعددة 23

https://bit.ly/3xmGO4i
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كما حيصل أعضاء بورصة ديب لألملاس كمة واملمارسات التجارية القياسية،  ْو فيما يتعلق بقواعد احلَ 
يتم  حيث  ،  جديدة  ألسواق  والوصول  أعماهلم  توسيع  إمكانية   توفر  بسببعلى مزيد من الثقة  

 24.واثئق إضافية  ربط عضوية بورصة ديب لألملاس بفرتة ترخيص الشركة، دون احلاجة إىل أيّ 

حنو  (  مليار درهم  92  حنوة وصلت إىل  بقيمحتتل إمارة ديب املرتبة الثانية عاملياً يف جتارة األملاس  
أنتو 2018  سنة خالل    دوالر)،  مليار  25 منافسني عدة، كمدن:   ، ومومباي  ،ربي، مع وجود 

الرئيس التنفيذي األول واملدير التنفيذي ملركز . ووفقاً ألمحد بن سليم،  وهونج كونج  ،ونيويورك
أن تصبح أكرب مركز لتجارة األملاس يف العامل حبلول    إىل   ن ديب هتدف فإ   ، ديب للسلع املتعددة 

تتمتع ابلعديد من امليزات التنافسية اليت تؤهلها الحتالل املركز األول يف    وإ�ا ،  2023  سنة 
ألف شركة،    16  ـ ن عدد الشركات يف مركز ديب للسلع املتعددة جتاوز ال إ و   ، املستقبل القريب 

اإلما 90 السوق  منها شركات جديدة على  لديه خطط طموحة  %  املركز  أن  رايت، موضحاً 
مع أولوية الرتكيز على السوق األمريكي    ، الستقطاب شركات عاملية تعمل يف قطاع األملاس 

 25. رب يف بلجيكا وهونج كونج ي ومراكز عاملية مثل أنتو 
 

 : اثلثاً: مسار العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية
 

من  دولة معادية، والتزمت حبالة    " إسرائيل " لعقود طويلة  قد عدَّت و الدول العربية    كانت 
التوصل إىل حلّ اإل  التعامل والتطبيع معها قبل  شامل    مجاع قائمة على رفض كافة أشكال 

بن عبد    وعادل للقضية الفلسطينية، وذلك، استناداً ملبادرة العاهل السعودي السابق عبد هللا 
ع العريب اإلسرائيلي خالل القمة العربية املنعقدة يف  تبنيها كأساس حلل الصرا   ، اليت متّ العزيز 

ابنسحاهبا الكامل من مجيع األراضي   "إسرائيلـ"اليت رهنت أي اعرتاف عريب ب  ، 2002  سنة بريوت  

 
 ، انظر: DMCCمركز ديب للسلع املتعددة ، موقع بوابة عاملية لتجارة املاس: بورصة ديب للماس 24
    https://bit.ly/32Mmawx 
 انظر:  ، 27/9/2019 ، أبو ظيب،اخلليج، موقع صحيفة 2023سامي مساملة، ديب عاصمة جتارة املاس  25
   https://bit.ly/3ewe94e  

https://bit.ly/3ewe94e
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، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها شرقي القدس،  1967  سنة العربية احملتلة  
حلّ  إىل  الفلسطينيني،  والتوصل  الالجئني  ملشكلة  ذات   عادل  الدولية  الشرعية  لقرارات  وفقاً 

.  "إسرائيل"شامل مع    "سالم"مقابل قيام الدول العربية إبقامة عالقات طبيعية يف إطار    العالقة؛
ها كل من البحرين والسودان  تمث تبع  ،مجاعخرجت عن هذا اإل  قد  مارات العربية إال أن دولة اإل

يف البيت األبيض بواشنطن   "Abraham Accordاتفاق إبراهيم  "طريق التوقيع على  عن    ،واملغرب
 ".إسرائيل"للدخول يف مرحلة تطبيع كامل للعالقات مع  ،15/9/2020يف 

التواصل حالة  أبن  خافياً  ليس  بينهما كانت  لكن،  عن   فيما  الرمسي  اإلعالن  على  سابقة 
وأن مسار    26العشرين)،منذ تسعينيات القرن  (التطبيع، وإمنا هي حالة قائمة منذ عقود ماضية  

 خاللالعالقات فيما بينهما كان ميضي بشكل اثبت إىل األمام، حيث تكثفت هذه العالقات  
العالقات،  ، األخرية  سنوات  العشر لتطبيع  مواتية  حتتية  بنية  وجود    وأنشأت  من خالل  وذلك 

الثقافات كمكوّ  ومتعددة  اجلنسيات  متعددة  أنشطة  أو  رئيسيمنصات  مرحلة    ،ن  إىل  وصوالً 
 . "السالم"التطبيع الكامل للعالقات بناء على التوقيع على اتفاق 

 
 ، 5/7/2020،  21  عريب موقع  ،  صحيفة عربية: هناك سر وراء التعاون بني إسرائيل واإلمارات  عد�ن أبو عامر،  26

   https://bit.ly/2PuXOVa انظر:

https://bit.ly/2PuXOVa
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أو يف املنظمات والوكاالت    ، واالتفاقيات والنشاطات  األطراف يف األحداث    متعددة   املشاركة وألن  
  تضفي   أ�ا   حيث بلوماسية رمسية،  ي من املزا� للدول اليت ليس لديها عالقات د   توفر العديد   ، واملنتد�ت 

حتالفات واسعة مع    مظلة   حتت   املباشرة،   اتصاالهتا   إخفاء   طريق   عن   بينها،   فيما   التعاون   على   الشرعية 
العديد من الالعبني العامليني، وتسهيل العالقات غري الرمسية دون احلاجة إىل إضفاء الطابع الرمسي  

الفعاليات متعددة  على استضافة  اإلمارات ابنتظام    حرصت دولة فقد  عليها.   متنوعة من  جمموعة 
واالقتصادية.    ، والثقافية   ، بلوماسية ي األطراف، مما يعكس طموحها يف أن تصبح مركزاً عاملياً للشؤون الد 

وزادت من وضوح العالقات بينهم،   " إسرائيل " مارات نطاق تعامالهتا مع عت اإل يف هذا اإلطار، وسّ 
املتعددة    سنة ففي كل   الدولية  املظالت  رعاية  حتت  العالقات  يف  جديدة  اخرتاقات  حتقق  كانت 

 27. وتقدم تفسريات خمتلفة هلا   " ل إسرائي " األطراف اليت تتجاوز قضية معارضة التطبيع مع  
ميكن إلقاء الضوء على أبرز حمطات التقارب اإلسرائيلي اإلمارايت عرب األنشطة متعددة هذا، و 
 والثقافات السابقة على اتفاق التطبيع عرب النقاط التالية: األطراف،

القوات اجلوية  اجليش اإلمارايت يف مناورات عسكرية مشرتكة مع  مشاركة  :  2016  سنة يف   .1
. كما شارك  2/9/2016واإلسرائيلية يف والية نيفادا األمريكية، يف    ،واإلسبانية   ،الباكستانية 

  ،واليو�نية   ،اجليش اإلمارايت أيضاً يف مناورات عسكرية مشرتكة مع القوات اجلوية األمريكية 
 201728.مارس آذار/ واإلسرائيلية، يف  ،واإليطالية 

أيوب كرا  2018  سنة يف   .2 السابق  : وزير االتصاالت اإلسرائيلي 
Ayoob Kara   يشارك ويلقي كلمة يف مؤمتر املندوبني املفوضني

)، الذي أقيم حتت رعاية حممد  ITU  لالحتاد الدويل لالتصاالت 
شهر    ، حاكم ديب ورئيس احلكومة اإلماراتية   ، بن راشد آل مكتوم 

  ور�ضيون إسرائيليون يشاركون يف بطولة   ، أكتوبر   / تشرين األول 
 

27  , Multilateral Platforms Built Framework for Ties with Israel, site of The Arab Moran Zaga
Gulf States, Institute in Washington, 2/10/2020, https://bit.ly/32URglA                                     

 انظر: ،2020/ 14/8، 21 عريب ،هذه أبرز حمطات تطبيع اإلمارات مع االحتالل اإلسرائيلي 28
   https://bit.ly/3vmXuH9  

 أيوب كرا

https://bit.ly/32URglA
https://bit.ly/3vmXuH9
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  ظيب ونظمها االحتاد الدويل للجودو   أبواليت أقيمت يف    Grand Slamغراند سالم    اجلودو 
International Judo Federation (IJF)    والسياحة الثقافة  ووزيرة  بالدهم.  علم  حتت 

 29.ظيب  ترافق منتخب بلدها إىل أبو Miri Regev اإلسرائيلية مريي ريغف
مع    : 2019  سنة   يف  .3 دوالر  مليارات  ثالث  بقيمة  ضخمة  صفقة  اإلمارات  دولة  إبرام 

لتزويدها بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائريت جتسس حديثتني. ووزارة    " إسرائيل " 
يف  تعلن  اإلسرائيلية  األول/   اخلارجية  تلقّ   كانون  من    " إسرائيل " ي  ديسمرب  رمسية  هتنئة 
وتكشف عن إشعال أبناء اجلالية    ، اليهودي   Hanukkah  اإلمارات مبناسبة عيد حانوكا 

ال  الشمعة  ديب  إمارة  يف  اخلارجية  اليهودية  وزارة  أن  العيد. كما  هلذا  واألخرية  ثامنة 
اإلسرائيلية أكدت يف الشهر نفسه ز�رة سرية قام هبا وفد رمسي إسرائيلي برائسة املدير  

ع  ووقّ   ، التقى فيها بديب مسؤولني إماراتيني كباراً Yuval Rotem  العام للوزارة يوفال رومت 
مشاركة   بشأن  رمسياً  تستضيفه    " 2020إكسبو  " معرض  يف    " إسرائيل " اتفاقاً  الذي 

  اإلمارات. 
السفري اإلمارايت لدى واشنطن يوسف  قام  :  2020  سنة يف   .4

مقالٍ ب العتيبة   حزيران   نشر  يديعوت    يونيو   / يف  بصحيفة 
فيه    Yedioth Ahronot  أحرونوت  يصف  اإلسرائيلية، 

أبو  حكومة  مع    عالقات  وزير  و ابحلميمة.    " إسرائيل " ظيب 
أيضاً أكد على  الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية أنور قرقاش  

" يف اإلمارات هو  2020ملعرض "إكسبو    " إسرائيل " ن دعوة  أ 
ابإلضافة إىل إعالن    30نه ال ميكن استثناء أي دولة من املشاركة. أ أمر طبيعي ومنطقي، و 

 
التقارب يف عالقات اإلمارات وإسرائيل  ، أحسني عمارة  29 التطبيعبرز حمطات  وكالة ، موقع  السابقة على اتفاق 

     https://bit.ly/3aKv81D ، انظر:8/2020/ 14، 24 فرنس
:  انظر ،  News 24i  ،16/6/2020وزير اخلارجية اإلمارايت: أبو ظيب وإسرائيل "ميكن أن تعمال معا ابلفعل"، موقع    30

https://bit.ly/3oGQ7dr  

 يوسف العتيبة

https://bit.ly/3aKv81D
https://bit.ly/3oGQ7dr
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يف اجملال الطيب    " إسرائيل " إطالق مشاريع مشرتكة مع    الشهر ذاته   �اية يف  اإلمارات رمسياً  
ظيب    أن أبو عن    ت كشف   اإلسرائيلي قد عالم  اإل وسائل  كما أن بعض  ومكافحة كورو�.  

 31. ألف جهاز فحص للفريوس   100مبا يقرب من    " إسرائيل " دت  زوّ 
لقد كان   العالقات  إمجاًال،  تطور 

بني   الرمسية  ودول    " إسرائيل " غري 
واإلمارات   عامة  العربية  اخلليج 

،  ميضي خبطوات اثبتة   بشكل خاص 
هبدوء،   قنوات  لكن  خالل  من 

الدراسة   قامت  خمتلفة،  وجماالت 
ف  اإلطالة،  لعدم  منها  لبعض  جانب ابلتطرق  املتعددة    إىل  املنصات  أنشطة  يف  املشاركة 

السرية  نشطت    ، يات اجلنس  التجارية  الطرفني  املعامالت  بني  جتارة  فيما  ولعل  عقود،  منذ 
أ  من  املعامالت األملاس كانت  تلك  اإلمارات  برز  بني  فيما  التعامل  بداية  حيث كانت   ،

  ، 2004  سنة يف هذا القطاع قد ظهر منذ أتسيس إمارة ديب بورصة لتجارة األملاس    " إسرائيل " و 
خلليجية لنشاط جتاري يعلم اجلميع أنه خيضع هليمنة التجار اليهود إىل  معلنة اقتحام اإلمارة ا 

مع    تصال اال   فتح قنوات   القبول اإلمارايت بشكل فعال   بدون أدىن شكّ   كبري، مبا يعين   حدّ 
مليارات    ة . ومنذ ذلك احلني ارتفع حجم جتارة األملاس يف ديب من أقل من مخس " إسرائيل " 

قُ  لتصبح ديب اثين أكرب  2012  سنة مليار دوالر    40إىل    بيل أتسيس بورصة ديب، دوالر،   ،
الشهرية، مع حجم تداول لألملاس    Weintrope  بورصات األملاس عاملياً بعد بوصة وينرتوب 

 32. مليون دوالر سنو�ً   300اإلسرائيلي ال يقل عن  
 

 انظر:  ،News 24i ،10/5/2020تقرير: دول خليجية طلبت مساعدة إسرائيل يف مواجهة كورو�،  31
   https://bit.ly/3uOLeQN  
 Emirates  إمارات ليكسموقع    ، اإلمارات وإسرائيل.. اتريخ طويل من التطبيع والتحالف غري املعلنحتقيق:    32

Leaks ،24/7 /2019 انظر ،: 
https://emiratesleaks.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-19        

https://bit.ly/3uOLeQN
https://emiratesleaks.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-19%20%20%20%20%20/
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 : العالقات اإلسرائيلية اإلماراتيةمسار رابعاً: األملاس و 
 

من   املعروف من  ابت   بني كل  التجارية  الصالت    " إسرائيل " و   العربية   اإلمارات   دولة   أن 
  آب/   التوصل إليه بوساطة أمريكية يف   متّ   ذي التطبيع، فقبل االتفاق ال مرحلة  ليست وليدة  

جعل اإلمارات أول دولة عربية منذ ربع قرن تقيم عالقات رمسية مع    الذي   ، 2020أغسطس  
 املركزين متتاز ابلسرية بسبب احلساسيات السياسية اإلقليمية.  ، كانت التجارة بني " إسرائيل " 

متّ  شكلية   وقد  خماطر  حتمل  أو  اثلثة  دول  خالل  من  بينهما  التجارية  املعامالت    ؛ تسهيل 
   33. رصد روابط إسرائيلية مكشوفة لتلك املعامالت   ابلتوقف من قبل البنوك اإلماراتية إذا متّ 

قد عمل على جذب وتقريب اثنتني    وبريقه  األملاسإذ إن سحر  
من أبرز مراكزه العاملية، فقصة األملاس تعود إىل عقود ماضية حيث 
كانت ديب واحدة من أبرز أسواق األملاس الناشئة، الذي يستخرج 

نيويورك  ،فريقياإمن   يف  مبلِ   ،ويصقل  يعرف  مبن  األملاس وميلكه  ك 
األعمال   رجل  ليفاييفالعاملي  ليف   Lev Leviev،34  اإلسرائيلي 

  عن افتتاح ،  2009  سنة   يف  قد أعلنت  جمموعته التجارية كانت  الذي  
ن رجل  أاثر ردود فعل عنيفة، خصوصاً و أمر الذي  مارات العربية املتحدة، األلألملاس يف اإل  متجرٍ 

الغربية ااأل الداعمني ملتطريف املستوطنني يف الضفة  حملتلة، ويقوم ابلتربع عمال املذكور من أكرب 
ذاته  ن ليفاييف  إ وللمفارقة،    35. 1967سنة    سرائيلي يف املناطق الفلسطينية احملتلة لتوسيع االستيطان اإل 

لضلوعه يف قضا� احتيال وهتريب أملاس    ، األعمال املطلوبني للقضاء اإلسرائيلي   ال من أشهر رج   دُّ يع 
، حيث قامت شركته ابستئجار خدمات مهربني قاموا بتعبئة األملاس يف واقيات ذكرية  " إسرائيل " يف  

 
33  Israel accord could bring new sparkle to Dubai diamond trade, -Alexander Cornwell, UAE

Reuters News Agency, 7/10/2020, https://reut.rs/3sTl1Ok                                                          
 . 1/9/2020العربية،  DWقناة   كيف بدأت القصة؟،  ارة املاس: إسرائيل تصقل واإلمارات تبيع...جت  34
سرائيلي املتطرف ليف ليفاييف يفتتح اربعة متاجر متخصصة يف بيع األلبسة الفاخرة ندراوس، امللياردير اإل إزهري    35

بتكلفة   ديب  دوالر   1.5يف  العريبصحيفة    موقع،  مليون   انظر:   ،4/2/2009لندن،  ،  القدس 
https://bit.ly/3voTq9f   

 ليف ليفاييف

https://reut.rs/3sTl1Ok
https://bit.ly/3voTq9f
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اإلخباري، مث بعد    Ynetيديعوت أحرونوت  ومن مث إدخاهلا يف أجسادهم، حبسب ما ذكر موقع  
بصورة    ، مليون دوالر)   81.4ل ( ك مليون شي   300بيع األملاس الذي وصلت قيمته إىل حنو    ذلك متّ 

 36. هتريبها إىل دول أخرى   ، من دون دفع ضرائب. كما متّ " إسرائيل " غري قانونية يف  
األملاس اإلسرائيلي  " كية تقريراً بعنوان:  ي األمر   Bloomberg  ، نشرت وكالة بلومبريغ 2010  سنة ويف  

التقرير إىل أن  ، وأشارت الوكالة يف  " هو أفضل صديق لديب ألن الربح يتفوق على سياسة اإلمارة 
القيمة   ، الشركات يف اإلمارة تستورد األملاس املصقول  لبيعه إىل دول اخلليج    ، عايل  أبيب،  من تل 

يف حتد ملقاطعة الدول العربية للبضائع اإلسرائيلية، مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة اليت    ، اجملاورة 
دي بريز  املنتجة للنفط وفقاً لشركة    تنتمي إليها ديب. حيث متثل دول جملس التعاون اخلليجي الستّ 

لياابن، إذ إ�ا متثل  ومقرها جوهانسربغ، اثلث أكرب سوق لألملاس يف العامل بعد الوال�ت املتحدة وا 
، ومقره كامربيدج يف اململكة املتحدة  Jim Crane  % من مبيعات األملاس العاملية. ويرى جيم كرين 8

 Dubai: The Story of the World's Fastest  ديب.. قصة أسرع مدينة يف العامل " ومؤلف كتاب  

City " ُأشياء ال يلمسها العرب    ، أبن مثال آخر على كسب ديب لألموال من 2009سنة  شر  ، الذي ن
 37. اآلخرون، جتارة األملاس، اليت ال ميكنك الدخول فيها دون التعامل مع اليهود واإلسرائيليني 

عن سلطة اإلشراف على جتارة األملاس يف وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية    ادر قد أشار تقرير ص و 
%  66بنسبة    " إسرائيل " شهد ز�دة يف تصدير األملاس اخلام من    2021إىل أن الربع األول من سنة  
مارس املنصرم وحده شهد تصدير األملاس اخلام ز�دة    ، ويف آذار/ 2020مقارنة ابلربع األول من سنة  

. وفيما خيص تصدير األملاس املصقول فقد شهد الربع  2020مارس    % مقارنة آبذار/ 260ة حنو  بنسب 
مارس   % مقارنة ابلربع األول من السنة الفائتة، ويف آذار/ 11.5ز�دة بنسبة    2021سنة  األول من  

إن أكثر ما يلفت النظر يف املعطيات الواردة يف هذا  لذا،    %. 385املنصرم وحده شهد ز�دة بنسبة  

 
، موقع للتحقيق يف قضية هتريب املاس بعد قفزها من مبىن يف رمات غانوينر، مصرع سيدة خضعت    ستيوارت  36

  https://bit.ly/3ex2thK انظر: ،20/2/2018اتميز أوف إسرائيل، 
التطبيع  37 سبقت  جتارة  وديب...  إسرائيل  يف  أملاس  بورصيت  بني  اجلديدصحيفة  موقع  ،  اتفاق    لندن،   ،العريب 

       https://bit.ly/3tYu6GUانظر: ، 17/9/2020

https://bit.ly/3ex2thK
https://bit.ly/3tYu6GU
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إىل    " إسرائيل " بلغ دخل تصدير األملاس اخلام من   2021سنة  التقرير، هو أنه خالل الربع األول من 
% من صادرات األملاس  14مليون دوالر. وهو ما يشكل    56  حنو   اإلمارات العربية املتحدة وحدها 

استرياد أملاس خام من اإلمارات بقيمة    . ويف الفرتة نفسها متّ اإلسرائيلي اخلام خالل هذه الفرتة
استرياده يف الربع األول   % من جممل األملاس اخلام الذي متّ 8مليون دوالر، وهو ما يشكل    38

اتفاق  .  2021سنة  من   أن  ذاهتا، على  اإلشراف    " إسرائيل"بني    "السالم"كما أكدت سلطة 
  هوإنقاذ  سهم بصورة مباشرة يف تعاظم قوة فرع األملاس يف "إسرائيل"أ واإلمارات العربية املتحدة  

   38.بعد أن واجه أزمة حادة استمرت فرتة طويلة 
دفاش  يورام  اإلسرائيلي  األملاس  بورصة  رئيس  ملاذا كان  يفسر  قد  سحٌر   Yoram  إنه 

Davash    من أوائل املرحبني ابتفاق التطبيع مباشرة فور اإلعالن عنه، معترباً أن هذا االتفاق
ميثل فرصة عظيمة ستعمل على فتح آفاق جديدة لتجارة األملاس بني البلدين، كما قال دفاش  

مشاركة  و   39، "نرى ديب بوابة ذهبية على العامل العريب أبكمله"   : Reutersلألنباء    لوكالة رويرتز 
بن سليم رئيس بورصة ديب لألملاس، يف "أسبوع األملاس العاملي" الذي عقد يف تل أبيب    أمحد 
ابإلضافة    40، أي قبل أشهر من اإلعالن الرمسي عن تطبيع العالقات  ، 2020فرباير شباط/ يف 
إىل اإلمارات العربية املتحدة    Zvi Shamshi  ه اتجر األملاس اإلسرائيلي تسفي مششي توجّ   إىل 

ش  لألملاس الفتتاح  ديب  بورصة  موطن  ديب  إمارة  يف  نفس   يف   ركة  فيه    ه األسبوع  قامت  الذي 
مركز ديب للسلع املتعددة أبن مششي واحد    أفاد واإلمارات بتطبيع العالقات، حيث    " إسرائيل " 

قد    38من   أعمال    سارعوا ابالتصال إسرائيلياً  لتأسيس  التطبيع  اتفاق  اإلعالن عن  فور  به 
ديناميكيات   بتغري  السياسات اإلقليمية  تتبدل  أن  جتارية، يف إشارة واضحة إىل كيف ميكن 

 
تفاق السالم مع اإلمارات العربية املتحدة ساهم بصورة مباشرة يف تعاظم قوة فرع األملاس يف اجلعاد تسفيك،    38

صحيفة نقًال عن    ،8/4/2021ية،  مؤسسة الدراسات الفلسطين، موقع  خمتارات من الصحف العربية،  إسرائيل
  https://bit.ly/3wFGmxPانظر:  ،8/4/2021،  إسرائيل اليوم

39   Israel accord could bring new sparkle to Dubai diamond trade, -Alexander Cornwell, UAE
Reuters, 7/10/2020.                                                                                                                       

 .  1/9/2020العربية،  DWقناة   كيف بدأت القصة؟،  مارات تبيع...ارة املاس: إسرائيل تصقل واإل جت  40

https://bit.ly/3wFGmxP


 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات               20    

بيرت  أنتوين  العاملية. وقال    Anthony Peter  التجارة 
  األطلسي   عرب   الكرمية   األحجار   مبيعات   مالك شركة 

Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) :   "  لدينا
مهتمة ابملشاركة يف      شركة إسرائيلية   50ما يقرب من  

املناقصات املسجلة لدى الشركة يف غضون أسابيع قليلة"، وأضاف لوكالة رويرتز: "إنه تغيري  
 41. مليار دوالر العام املاضي"   2.21تداول األملاس بقيمة    هائل لقواعد اللعبة، حيث متّ 

  سارعت ،  2020/ 9/ 17ويف  التطبيع بيومني فقط،    التوقيع على اتفاق   وبعد نه  أ هذا، ابإلضافة إىل  
اتفاقية تعاون، حتمل يف طياهتا تبادل املكاتب    "إسرائيل" ابلتوقيع على كل من بورصيت أملاس ديب ودولة  

التمثيلية فيما بينهما، وتنظيم معارض إلكرتونية، وتسهيالت كبرية لتحفيز دخول التجار اإلسرائيليني  
   42. لألسواق اإلماراتية 

أاثرته الدراسة، حول إن كان لتطبيع العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية    ذي لإلجابة عن التساؤل ال و 
بعد حالة الركود الذي شهدته بسبب جائحة كورو�،    ، دوراً يف تعايف وتعاظم جتارة األملاس فيما بينهما 

إن  حىت و لومات،  ر هلا من مع ن الدراسة ترى أبنه ويف ضوء ما توفّ إ ف   أم العكس كان هو الصحيح؟ 
جتارة األملاس فيما    ازدهار    يف مهماً مارايت للعالقات بينهما قد لعب دوراً  كان التطبيع اإلسرائيلي اإل 

تداعيات جائحة كورو�، مع    بينهما، بعدما شهدته احلالة االقتصادية عموماً من انكماش يف ظلّ 
األملاس  قطاع    ن إال أ   ، مارايت يلي عنه يف اإل اإلشارة إىل أن الفائدة األكرب كانت لصاحل االقتصاد اإلسرائ 

قد مثَّل أحد أبرز الروابط اليت بدأ بريقها يطغى على العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية    بدون أدىن شكّ 
  ، وذلك، يف جماالت عديدة وخمتلفة، حيث جنح األملاس يف التقريب بني اثنتني من عواصمه العاملية 

 بسنوات طويلة.   قبل اإلعالن الرمسي عن تطبيع العالقات بينهما 
 

 
41  Israel accord could bring new sparkle to Dubai diamond trade, -Alexander Cornwell, UAE

Reuters, 7/10/2020.                                                                                                                        
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مارايت خارج مسار التطبيع العلين،  يف الوقت الذي كان فيه النظام اإل ختاماً، ميكن القول إنه  
من أمهها جتارة   "إسرائيل"لعالقات متنوعة مع    لفية واخلفية اخل   سالكهناك العديد من امل   تكان 

  ات مارات لغة الصفقاإلدولة  جسدت    إذ،  .ر�ضية، إخل.. و عالقات ثقافية،    جانب  األملاس، إىل
مع    التجارية  عالقاهتا  يف  ولو  "إسرائيل"واألرابح  على  ، حىت  ذلك  العريب جاء  احلق  حساب 

التجارية  تعامالهتا  خالل  من  أعمال    السرية   والفلسطيين،  ورجال  داعمني   صهاينة بشركات 
 الذي   "إسرائيل"عالن التطبيع الكامل للعالقات مع  إأما بعد  اإلسرائيلي.    لالحتالل واالستيطان

 الدولتني، عرب  يف املنطقة وحلّ   "السالم "أنه جاء للمحافظة على آفاق على دولة اإلمارات  بررته
مت كل فقد عظَّ   إىل "إسرائيل"،  من الضفة الغربية   أراضٍ   % من30 حنو  ضمّ   يقاف تنفيذ قرارإ

خصوصاً يف قطاع   ،منهما مكاسبها وأرابحها بشكل كبري جداً عرب توسيع حجم التبادل التجاري
 عاملياً.  تهتل أبيب وأبو ظيب من أبرز عواصم جتار  كل من  بني البلدين، حىت أضحتاألملاس 

أبن  مجاًال،  إ أسهم   األملاسيتضح  فعَّالب  قد  مسار   يف  شكل  اإلسرائيلية   حتويل  العالقات 
ري مسبوق فيما يكاد يكون غ   ،من االنفتاح والتعاون  �ر جارفإىل    القنوات السرية   اإلماراتية من

 انطالقاً من تقدمي املصاحل اخلاصة واملنافع واألرابح االقتصادية على ما سواها.  بني دول املنطقة،
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