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الدوافع الأمنية للتطبيع العربي – الإ�صرائيلي 

واأثرها على الق�صية الفل�صطينية

1
اأحمد عو�س الكومي

ملّخ�س:

يت�شّدر  باعتباره  الإ�رشائيلي،   - العربي  للتطبيع  الأمنية  الدوافع  الدرا�شة  تتناول 

الأخرية،  الآونة  يف  “اإ�رشائيل”  جتاه  العربية  العالقات  يف  التحّول  عن  الناجمة  املخاطر 

وخمت�شني  ومراقبني  خباء  اآراء  اإىل  م�شتندة  الفل�شطينية،  الق�شية  على  وانعكا�شاتها 

مقّومات  اإىل  ترتكز  رئي�شية،  عناوين  ثالثة  حتت  الدوافع  هذه  وم�شتعر�شة  اأمنيني، 

�شياغة  اإىل  �شيقود  التطبيع  اأن  اإىل  انتهت  وا�شرتاتيجيته،  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن 

خماطرها،  اأبرز  �شمن  �شت�شتهدف،  التطبيع،  بعد  ما  ملرحلة  الأمنية  للنظريات  جديدة 

الق�شية واملقاومة الفل�شطينية ب�شكل مبا�رش، مقابل زيادة النفوذ الأمني لـ“اإ�رشائيل” يف 

املنطقة وحتقيق مكا�شب اأمنية على ح�شاب الأمن القومي العربي؛ الأمر الذي ي�شتدعي 

العربية  والإدارة  الأخرية،  التفاقيات  من  والتحلل  الأمني،  التطبيع  خماطر  اإدراك  اأولً 

امل�شرتكة للمخاطر، على قاعدة اأن “اإ�رشائيل” هي التهديد الأمني الوحيد يف املنطقة.

كلمات مفتاحية: 

الأمن القومي الإ�رشائيلي الق�شية الفل�شطينية التطبيع العربي – الإ�رشائيلي

التطبيع الأمني املقاومة الفل�شطينية

ال�رشق  درا�شات  يف  املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  غزة،  قطاع  من  وباحث  �شحفي  الكومي:  عو�س  اأحمد   
1

 - ال�شرتاتيجية  والدرا�شات  ال�شيا�شيات  لأبحاث  الفل�شطيني  املركز  لدى  اأبحاث  م�رشف  ويعمل  الأو�شط، 

�شحيفة  لدى  راأي  وكاتب  واأجنبية،  عربية  اإلكرتونية  ومواقع  �شحف  لدى  مرا�شالً  يعمل  كما  م�شارات، 

فل�شطني، ولديه العديد من الأبحاث والدرا�شات يف جمالت الإعالم وال�شيا�شة.
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مقدمة: 

اإن واحدة من اأهم منطلقات “اإ�رشائيل” نحو تطبيع العالقات مع الدول العربية، تكمن 

العربي، يف  القومي  اأولويات الأمن  يف زيادة نفوذها الأمني باملنطقة، واإحداث حتّول يف 

تهدد  اأنها  “اإ�رشائيل”  ترى  اأخطار  وتنامي  اإقليمية  تغيريات  من  املنطقة  ت�شهده  ما  ظّل 

قلب  اإىل  الدخول  “اإ�رشائيل”  على  الأمر  هذا  ُيحتّم  اإيران.  مقدمتها  ويف  القومي،  اأمنها 

عب  الأمنية  حدودها  لتو�شيع  م�شعى  يف  العربية؛  املجتمعات  واخرتاق  العربي،  النظام 

التي  الأ�رشار  اأو  العربية  الدول  م�شالح  عن  مبعزل  التطبيع،  يوفرها  التي  التحالفات 

يكن اأن ت�شيبها نتيجة ذلك، والنق�شامات وامل�شاكل التي يكن اأن تن�شاأ داخلها. وُتعّد 

اأو تداعياته، برتاجعها عن اهتمامات  اآثار ذلك  اأول املت�رشرين من  الفل�شطينية  الق�شية 

ال�شرتاتيجية  املكا�شب  اأول  ذلك  اعتبار  ويكن  اأخرى،  ق�شايا  ل�شالح  العربي  النظام 

الإ�رشائيلية من وراء التطبيع، عب اإيجاد تهديد اأمني يحتّل اأهمية كبرية.

الأمني” يت�شّدر ترتيب املخاطر  “التطبيع  باأن  لذلك يتفق غالبية اخلباء واملراقبني 

الأخرية، وحتديداً  الآونة  “اإ�رشائيل” يف  العربية جتاه  العالقات  التحّول يف  الناجمة عن 

لتهديدات  م�شتعجالً  ترتيباً  يكن  مل  التطبيع  من  النوع  وهذا  الفل�شطينية،  الق�شية  على 

طارئة، اإنا امتداداً ملنطلقات فكرية اأمنية منذ ن�شاأة “اإ�رشائيل” �شنة 1948، لذلك فاإن فهم 

الدوافع الأمنية للتطبيع الأخري؛ يبداأ بالعودة اإىل اأ�شوله يف ا�شرتاتيجيات الأمن القومي 

يف  ال�شيا�شية  امل�شتويات  تد�ّشنها  عالقات  لأي  الرئي�شية  الأطر  حتدد  التي  الإ�رشائيلي، 

الدولة.

متثّل  رئي�شية،  عناوين  ثالثة  يف  الدوافع  هذه  ا�شتعرا�ش  على  الدرا�شة  اعتمدت 

غطاًء لأي ممار�شات اإجرائية يف املنطقة، وبالرغم من اأن هذه الدوافع ترتبط يف ظاهرها 

الأمنية  توابعها  كل  اأن  عليه  التاأكيد  يجب  ما  فاإن  لـ“اإ�رشائيل”،  خارجية  مب�شالح 

مركزي،  اإ�رشائيلي  كهدف  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شتهدف  وال�شرتاتيجية  وال�شيا�شية 

اإىل   Arthur Balfour بلفور  اآرثر  كتبها  والتي  كلمة،   67 ت�شمّ  التي  الر�شالة  تلك  منذ 

اليهودي ليونيل روت�شيلد Lionel Walter Rothschild معلناً تاأييد اإقامة وطن لليهود 

يف فل�شطني.
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اأوًل: الأمن القومي الإ�شرائيلي:

من  الأمن  ملفهوم  تعريف  اإعطاء  اأولً  يتطلب  للتطبيع  الأمنية  الدوافع  يف  البحث  اإن 

اإىل  اإ�رشائيلي، ومفهوم الأمن القومي الإ�رشائيلي، وتبيان مرتكزاته التي قادت  منظور 

�شياغة حمددات العالقات وم�شتقبلها مع الدول العربية.

م�شاحلها  على  احلفاظ  على  قدرتها  باأنه  العامل،  يف  دولة  لأي  القومي  الأمن  ُيعّرف 

تلك  جميع  عن  �شاذاً  يكون  يكاد  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  تعريف  لكن  عنها،  والدفاع 

“الدفاع  هو  بقوله  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  جوريون  بن  ديفيد  يعرّف  اإذ  املفاهيم، 

ال�شيا�شي  الفكر  يف  الرئي�شية  الق�شايا  من  الإ�رشائيلية  احلالة  يف  وهو  الوجود”،  عن 

املنطقة،  اإ�رشائيل” ووجودها يف  “دولة  بنظرة  الأمن  الإ�رشائيلي؛ نظراً لرتباط ق�شية 

فـ“اإ�رشائيل” يف مفهومها لالأمن القومي ا�شتندت على مبادئ �شهيونية منها “نكون اأو 

ل نكون”، وعلى اعتبار اأنها “يف تهديد م�شتمر” من الدول العربية، واأن ق�شية الأمن هي 

الأمنية  ال�شيا�شية ومنهج عمل احلكومات والقيادات  الرئي�شي جلميع خطوطها  املفتاح 

“اإ�رشائيل” يف بناء نظرياتها الأمنية على العوامل الديوجرافية  والع�شكرية، وانطلقت 

2
والقت�شادية واجليو-�شيا�شية.

وقد و�شع بن جوريون رئي�ش وزراء “اإ�رشائيل” ووزير دفاعها الأول، الفر�شيات 

مبا  املتعاقبة  الإ�رشائيلية  القيادات  طورتها  ثم  الإ�رشائيلية،  الأمن  لنظرية  الأ�شا�شية 

“اإ�رشائيل”، ومبا يتجاوب مع موازين  التي تواجهها  يتنا�شب مع الأخطار والتحديات 

“اإ�رشائيل”  اأن وجود  النظرية  القوى يف املنطقة والعامل، وعّدت الفر�شية الأوىل يف هذه 

مهدد باخلطر، واأنها تخو�ش “�رشاع وجود” �شّد اأعداء يحيطون بها، وي�شعون لو�شع 

العتماد على جهة  لـ“اإ�رشائيل”  اأنه ل يكن  الثانية  الفر�شية  الوجود، واأكدت  لهذا  حّد 

احلا�شم  الدور  له  الذاتي  الإ�رشائيلي  العامل  واأن  وجودها،  ل�شمان  خارجية  جهات  اأو 

الدول  اإقناع  يتّم  الذاتي وفاعليته  العامل  اأر�شية  الدولة، واأنه على  الدفاع عن وجود  يف 

و�شع  يف  لي�ش  باأنه  فاأقّرت  الثالثة  الفر�شية  اأما  لـ“اإ�رشائيل”،  الدعم  بتقدمي  الكبى 

اأكدت يف  اأنها  “اإ�رشائيل” فر�ش حّل لل�رشاع على الدول العربية بالقوة الع�شكرية، بيد 

)غزة:  الأمني  النف�ش  علم  �شل�شلة  وم�صتوياته،  نظرياته  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  عبا�ش،  حممود  خ�رش   
2

مركز الوعي للدرا�شات والتدريب، 2003(.
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خمتلفة،  �شيا�شية  اأهداف  حتقيق  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  القوة  باإمكان  اأن  نف�شه  الوقت 

3
وهذه الفر�شيات الثالث �شلب نظرية الأمن القومي الإ�رشائيلي.

الدول  �شّد  احلروب  من  العديد  “اإ�رشائيل”  �شنّت  القومي”،  “الأمن  ذريعة  وحتت 

العربية وا�شتهدفت اأهداف داخلها، بالرغم من العرتاف العربي بها كدولة �شمن حدود 

معرتف بها دولياً، لكّن ذلك مل ينع اأجهزتها الأمنية وال�شتخبارية من انتهاك �شيادة 

لالأمن  اخلا�ش  “اإ�رشائيل”  مفهوم  من  تنطلق  وانتهاكات  جرائم  وارتكاب  عربية  دول 

القومي، الذي اأ�شبح مرادفاً لوجود الدولة. 

ثانيًا: مرتكزات الأمن القومي الإ�شرائيلي:

اأو  املرتكزات  من  رئي�شية  جمموعة  اإىل  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  مفهوم  ي�شتند 

4
املقومات التي يتاأثر بها، ويرتجم عملياً وميدانياً على �شوئها، وهي على النحو التايل:

نظرية الأمن الإ�رشائيلي واحلدود الآمنة.  .1

وقوياً  منيعاً  عامالً  ت�شكل  كبرية  قوة  امتالك  �رشورة  على  تقوم  القوة:  ا�شتخدام   .2
ع�شكري  عمل  باأي  القيام  حماولة  من  العربية  الدول  وينع  “اإ�رشائيل”،  يحمي 

�شّدها، وتعرف بنظرية “الردع �شّد الدول العربية”.

تاأمني مظاهر الدعم وامل�شاعدة: فـ“اإ�رشائيل” كانت و�شتبقى دائماً بحاجة ما�شة اإىل   .3
دعم املجتمع الدويل لها �شيا�شياً واقت�شادياً وع�شكرياً ل�شمان ا�شتمرارها.

وترتبط عملية الدعم بطبيعة الظروف املحيطة بها، وب�شفتها كيان عن�رشي ا�شتيطاين   

ل يتلك مقومات الدولة، �شواء من الناحية اجلغرافية؛ التي تت�شف ب�شغر امل�شاحة، 

والتي ت�شكل اأحد املظاهر ال�شلبية يف نظرية الأمن الإ�رشائيلي، وكونها حماطة بالدول 

العربية من جميع اجلهات.

عالء طاهر، حرب الف�صاء: ونظرية الأمن الإ�رشائيلية )باري�ش: ال�شالح للدرا�شات ال�شرتاتيجية والإنتاج   
3

الإعالمي، 1991(.

“الثورات  بعد  ما  ومرحلة  �شوء  يف  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  �شيا�شة  “حمددات  مو�شى،  خلف  ح�شني   
4

القاهرة،  وال�شيا�شية،  القت�شادية  ال�شرتاتيجية،  للدرا�شات  العربي  الديقراطي  املركز  موقع  العربية”،” 

https://democraticac.de/?p=219 :2014/4/17، انظر
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الأمن الإقليمي “التفوق والهيمنة”: من خالل:  .4

التفوق على الدول العربية جمتمعة. اأ. 

قطع الطريق على الأطراف الإقليمية، والعربية خ�شو�شاً، عن الو�شول اإىل حت�شني  ب. 

مواقعها يف الغرب.

اأمن القاعدة “تهويد الأر�ش وال�شكان”. ج. 

ا�شرتاتيجية  خريطة  ر�شم  مفهوم  على  الإ�رشائيلي  القومي  الأمن  نظرية  وتقوم 

للدول العربية، مق�شمة اإىل دوائر ا�شرتاتيجية مهمة “حيوية”، وتق�ّشم “اإ�رشائيل” العامل 

5
العربي لثالث دوائر ا�شرتاتيجية، والدوائر الرئي�شية هي:

الدائرة الأوىل والأهم: دائرة وادي النيل، وتقودها م�رش.  •

الدائرة الثانية: دائرة ال�شام، وتتناف�ش على قيادتها كل من العراق و�شورية.  •

الدائرة الثالثة: دائرة اخلليج العربي، وت�شكل ال�شعودية الدولة املركزية فيها.  •

Ariel Sharon، وزير احلرب الإ�رشائيلي الأ�شبق، دائرتني  اأريل �شارون  واأ�شاف 

وباملفهوم  لـ“اإ�رشائيل”،  احليوي  باملجال  ترتبطان  وهما  اأعاله،  الدوائر  اإىل  اأخريتني 

الإ�رشائيلي مل�شادر تهديد اأمنها القومي:

الدائرة الإ�شالمية: وهي الدول الإ�شالمية الن�شيطة، خ�شو�شاً اإيران وباك�شتان ودول   •
اآ�شيا الو�شطى.

الدائرة الإفريقية: وهي دائرة دول منابع النيل، �رشق وو�شط اإفريقيا، وكذلك الدول   •
امل�رشفة اأو ذات التاأثري على البحر الأحمر.

اأحمد امل�رشي، “دور اإ�رشائيل يف �رشب مرتكزات الأمن القومي العربي،” جامعة الأزهر، ق�شم علوم �شيا�شية،   
5

غزة، 2010.
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ثالثًا: ا�شرتاتيجية الأمن القومي الإ�شرائيلي:

اجلغرايف  �شكلها  ذكر  عدم  على   1948 �شنة  قيامها  منذ  “اإ�رشائيل”  قادة  ويعتمد 

وحدودها، وقد نادى اأول وزرائها باأن “حدود اإ�رشائيل تكون حيث يقف جنودها”، كما 

حدد قادة “اإ�رشائيل” الأغرا�ش ال�شرتاتيجية لنظرية الأمن يف ثالثة مطالب:

حتقيق الغاية القومية.  .1

تاأكيد الوجود الإ�رشائيلي وتوفري عنا�رش اأمنه.  .2

الرتباط الع�شوي مع دولة عظمى.  .3

اأن هذه الأغرا�ش ل�شرتاتيجية الأمن القومي الإ�رشائيلي مل  اإىل  ومن املهم الإ�شارة 

تقف عند حدود الغايات، بل جتاوزتها مبراحل. 

ف�رشب  ال�شرتاتيجي،  الإطار  هذا  يف  تتكامل  النهاية،  يف  الإ�رشائيلية  املهمات  لكّن 

يف  توؤدي  اإنا  الداخلية،  واحلروب  بالنزاعات  العربية  الأمة  واإغراق  العربية،  الوحدة 

ال�رشق  منطقة  على  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  ال�شيطرة  اإىل  ال�شرتاتيجي  احلا�شل 

الإدارة الأمريكية ومعها الدول  اأي�شاً  الأو�شط برّمته، وهذا ما حر�شت وحتر�ش عليه 

الأوروبية، التي جتمع على “احلفاظ على التفوق الع�شكري ال�شرتاتيجي الإ�رشائيلي يف 

“الهدف الرئي�شي لل�شيا�شات الإ�رشائيلية هو ال�شيطرة  اإن  اإذ  منطقة ال�رشق الأو�شط”، 

الفل�شطينيني  حتييد  هو  الإ�رشائيلي  واملخطط  باأكمله،  الأو�شط  ال�رشق  على  الإقليمية 

وال�شيطرة  احلقيقية،  اأهدافها  لتحقيق  اإ�رشائيل  تتفرغ  حتى  عليهم،  التامة  وال�شيطرة 

على ال�رشق الأو�شط اأكرث اأهمية يف التفكري ال�شرتاتيجي الإ�رشائيلي. ومن اأهم و�شائل 

اإ�رشائيل يف تنفيذ خمططاتها هو النفوذ الإ�رشائيلي على ال�شيا�شات الأمريكية”، كما اأكد 

6
.Israel Shahak البوفي�شور الإ�رشائيلي اإ�رشائيل �شاحاك

عملية  يف  يرى  فاإنه  القومي”،  الأمن  “نظرية  تفعيل  الإ�رشائيلي  الكيان  يوا�شل  واإذ 

الت�شوية اجلارية حالياً مع بع�ش الدول العربية اختباراً ولي�ش اجتاهاً نهائياً، فتطبيقها ل 

يقوم على مبداأ التوازن املتبادل بل على منطق القوة والتفوق، ويكثف دوره ال�شرتاتيجي 

بعد الحتالل الأمريكي للعراق، وتو�شيع دائرة الهيمنة الإيرانية عليه، ب�شمان التحرك 

نواف الزرو، الأمن الإ�رشائيلي وجتريد العرب من عنا�رش القوة، اجلزيرة.نت، 2013/5/29.  
6
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وتعزيز  ال�شرتاتيجية،  وخططه  الع�شكرية،  اأو�شاعه  ترتيب  اإعادة  يف  اأكب  بحرية 

م�شاحله، وحتقيق املكا�شب يف املجالت القت�شادية وال�شيا�شية وال�شناعية ويف جمال 

7
العالقات الدولية.

اأ�شكول بليفي  مروراً   ،Golda Meir مائري  وجولدا  جوريون  بن  اأيام   ومنذ 

 ،Menachem Begin Yitzhak Rabin ومناحيم بيغن  Levi Eshkol واإ�شحق رابني 
هناك،  كان  اأوملرت،  واإيهود  نتنياهو  وبنيامني   Ehud Barak باراك  اإيهود  اإىل  و�شوًل 

وما زال، قناعة اأبدية اأزلية اإ�رشائيلية تقول اإن “اإ�رشائيل” يف خطر يف ظّل املحيط العربي 

املعادي، وبالتايل فاإن حماية “الدولة” واحلفاظ عليها مادياً وروحياً، وتدعيم م�شتقبلها 

8
وا�شتمرار وجودها ُتعّد م�شاألة حتتل مكان ال�شدارة يف الفكر الأمني الإ�رشائيلي.

واحدة  التطبيع،  بوابة  عب  العربي  اجلوار  مع  العالقات  توثيق  اأن  اعتبار  ويكن 

حتالفات  متكني  اإىل  تهدف  الأخرية؛  الآونة  يف  الإ�رشائيلية  الأمنية  النظرية  مقّومات  من 

“اإ�رشائيل” مع الإقليم؛ لدوافع عّدة، يف مقّدمتها الأمن القومي للدولة.

ومن املوؤكد اأن اأي حتديثات �شتطراأ على ا�شرتاتيجيات الأمن القومي الإ�رشائيلي اأو 

اقرتاحات م�شتقبلية، �شرتاعي م�شاألة التطبيع والعالقات مع اجلوار العربي، باعتبارها 

الأمنية  امل�شالح  خريطة  تعزيز  عنها  ينتج  لـ“اإ�رشائيل”،  جداً  مهّماً  ا�شرتاتيجياً  حتّولً 

الإ�رشائيلية، على ح�شاب التهديدات.

رابعًا: الدوافع الأمنية للتطبيع: 

هناك العديد من الدوافع التي تقف خلف اإقدام “اإ�رشائيل” ودول عربية على تطبيع 

حدة،  على  دولة  بكل  تتعلق  حملية  دوافع  بع�شها  التوقيت،  هذا  يف  البينية  عالقاتهما 

واأخرى اإقليمية م�شرتكة بني الطرفني.

وقد �شهدت �شنة 2020 حتولً طارئاً يف العالقات العربية الإ�رشائيلية، باإعالن الإمارات 

“اإ�رشائيل”  بني  نوعه  من  الثالث  التفاق  وهو  “اإ�رشائيل”،  مع  التطبيع   2020/8/13 يف 

عبد الرحمن جعفر الكناين، “نظرية الأمن القومي الإ�رشائيلي: “الردع ال�شرتاتيجي” يف حتديث عقيدة القوة   
7

https://democraticac.de/?p=65763 :والتفوق،” املركز الديقراطي العربي، 2020/4/5، انظر

اأين يو�شف، “قراءة يف نظرية الأمن الإ�رشائيلي: من الن�شحاب اأحادي اجلانب من الأرا�شي الفل�شطينية اإىل   
8

حرب لبنان الثانية،” اجلامعة العربية الأمريكية، جنني، 2010.
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والدول العربية منذ �شنة 1948، ثم حلقتها البحرين يف 11 اأيلول/ �شبتمب، وال�شودان يف 

23 ت�رشين الأول/ اأكتوبر، وكانت املغرب الدولة العربية التي تعلن التطبيع خالل اأربعة 
“�شالم”  التفاقات بدت خمتلفة ول ت�شبه معاهدات  2020/12/10، لكن هذه  اأ�شهر، يف 

عربية �شابقة مع “اإ�رشائيل”، مثل م�رش والأردن، التي اأعقبت عقوداً من ال�رشاع، ومل 

“يتبعها هذا النوع من احلب املفتوح”، بتعبري �شحيفة هاآرت�ش Haaretz الإ�رشائيلية.

عددها  يف  “اإ�رشائيل”،  مع  الإماراتي  التطبيع  اتفاق  على  تعليقاً  هاآرت�ش،  واأوردت 

فاإن  والأردن،  م�رش  مع  اإ�رشائيل  معاهدات  عك�ش  “على  اأنه   ،2020/8/18 يف  ال�شادر 

التفاقية الأخرية مع الإمارات، لي�شت يف احلقيقة �شفقة �شالم، اإنا تهدف اإىل حماولة 

يف  ال�شادات  من  اأبعد  ذهب  زايد  “ابن  باأن  وا�شفة  اإقليمي”،  جيو�شيا�شي  تعديل  اإجراء 

اتفاقيته مع “اإ�رشائيل”.

فقد  م�رش،  اتفاقية  مع  اجلديدة  التفاقية  الإ�رشائيلية  ال�شحيفة  مقارنة  و�شمن 

اأ�شارت اإىل اأن “تل اأبيب خا�شت خم�شة حروب مروعة مع م�رش يف ربع قرن”، معتبة 

دولة  اأكب  اإخراج  لإ�رشائيل  بالن�شبة  يعني  كان  فاإنه  بارداً  كان  واإن  حتى  “ال�شالم  اأن 

عربية من �شف الأعداء، مع تداعيات اأمنية واقت�شادية كبرية”، اأما بالن�شبة مل�رش “فكان 

وبناء  �شيناء،  جزيرة  �شبه  عودة  يف  متثل  ولكنه  الداخل،  يف  ب�شعبية  يحظى  ل  التفاق 

“ال�شالم” مع الأردن،  عالقات ا�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة”، وفيما يتعلق باتفاق 

وقف  على  يقت�رش  “ومل  ال�رشاع،  من  قرن  ربع  من  اأكرث  بعد   ،1994 �شنة  جاءت  فاإنه 

القتال بني الطرفني، لكنّه مّكن الأردنيني من ال�رشاكة القوية لتحديد طبيعة حّل ال�رشاع 

9
بني الإ�رشائيليني والفل�شطينيني”.

فقد اأثبتت احلروب العربية - الإ�رشائيلية ف�شل احلرب يف حماية “اإ�رشائيل”، وعجزها 

عن توفري الأمن لها، على الرغم من حماولت “اإ�رشائيل” امتالك خمتلف اأنواع الأ�شلحة 

اأ�شهمت  وقد  “اإ�رشائيل”،  لأمن  ك�شمان  النووية  الأ�شلحة  وخ�شو�شاً  تقّدماً،  واأكرثها 

الظروف ال�شيا�شية التي متّر بها منطقة ال�رشق الأو�شط يف جعل “اإ�رشائيل” ت�شعى اإىل 

اأن  اإ�رشائيل” وتوفري الأمن لها، انطالقاً من  “دولة  “ال�شالم” كجزء من حماية  حتقيق 

التفاو�ش مع العرب ب�شمانات دولية قد يلبي احلاجة اإىل الأمن، وخ�شو�شاً يف ظّل تزايد 

الإخبارية،  فل�شطني  �شبكة  موقع  خمتلف،  الإمارات  وتطبيع  ال�شادات  من  اأبعد  ذهب  زايد  ابن  هاآرت�ش:   
9

 http://pnn.ps/news/534798 :2020/8/18، انظر

http://pnn.ps/news/534798
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اإدراكها باأنها بالرغم من تفّوقها الع�شكري، مل تتمكن من فر�ش ا�شت�شالم غري م�رشوط 

هذا  واآثار  م�شاعفات  من  العديد  جتاوز  من  العرب  متّكن  العك�ش  على  بل  العرب،  على 

التفوق، واأثبتت حرب 1973، وغزو لبنان 1982، وحرب متوز 2006، حمدودية القوة 

10
الإ�رشائيلية وعجزها.

القيادة  لدى  �شابقة  قناعة  تعّزز  الأخرية،  التفاقات  دوافع  يف  الختالفات  هذه 

احلايل العقد  يف  “اإ�رشائيل”  اأمن  يهدد  الذي  الأ�شا�شي  اخلطر  باأن   الإ�رشائيلية 

قناعات مع  حالياً  تتوافق  قناعة  وهي  العربية،  الدول  م�شدره  لي�ش   )2029-2020( 

تهديداً  الأكرث  اأو  الأبرز  ال�شرتاتيجي  اخلطر  اأن  ترى  التي  الإ�رشائيلية؛  النخب 

لـ“اإ�رشائيل”، هي اإيران.

وعملياً، اأعلنت الدول العربية، الإمارات والبحرين وال�شودان، عن جزء من دوافعها 

للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، وكان يف مقّدمة هذه الدوافع؛ هي رغبة هذه الدول يف تعزيز الأمن 

الوطنية،  امل�شالح  وحماية  ال�شرتاتيجية،  التحديات  ومواجهة  املنطقة،  يف  وال�شتقرار 

وجند اأنها مل ت�شمّي هذه الأخطار اأو التحديات باأ�شمائها، لكنّها تلمّح غالباً اإىل اإيران.

اإىل ذلك، وبعد َميْل الباحث اإىل ا�شتطالع اآراء عيّنة من اخلباء يف ال�شوؤون  وا�شتناداً 

الأمنية وال�شرتاتيجية ب�شاأن الدوافع الأمنية للتطبيع، يف اإطار �شوؤال رئي�شي ومبا�رش، 

اأمنية يف  اأمنية مركزية، متثّل غطاًء لأّي م�شلكيات  فيمكن ت�شنيفها �شمن ثالثة دوافع 

املنطقة، وهي على النحو التايل:

1. ردع اإيران:

عربية  دولً  اأن  اإىل  وع�شكرياً،  اأمنياً  وا�شح،  ب�شكل  اجلارية  التحولت  توؤ�رش 

َثّم  ومن  الوطني،  اأمنها  على  الأكب  اخلطر  “اإ�رشائيل”،  ولي�ش  اإيران،  يف  ترى  اأ�شبحت 

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شّكل  ما  “اإ�رشائيل”؛  مع  الع�شكري  للتحالف  م�شتعدة  باتت 

الع�شكرية والأمنية وال�شرتاتيجية يف املنطقة، خ�شو�شاً اأن اإيران �شتجد يف هذه اخلطوة 

 كما ُيعّد 
11

اإيران والدول العربية. ا�شتفزازاً كبرياً لها؛ ما يفتح املجال لزيادة التوتر بني 

عبد الوهاب امل�شريي، نظرية الأمن ال�شهيونية، املركز الفل�شطيني لالإعالم، املو�شوعة اليهودية، مركز املر�شد   
10

للدرا�شات - جنني، 2011. 

�صوؤون فل�صطينية،  القد�ش،” جملة  اإ�رشائيل وم�شتقبلها،  العربي مع  التطبيع  “خماطر ظاهرة  جواد احلمد،   
11

مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، رام اهلل، العدد 281، 2020.
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فيه  ترى  التي  العربية،  الدول  هذه  لتوّجه  الرئي�شي  ال�شبب  الإيراين  النووي  امل�رشوع 

تهديداً لأمن اخلليج وللعالقات مع طهران، وتهديداً مل�شتقبلها اأي�شاً؛ لذلك يعّد التطبيع 

مدخالً اإىل �رشاكة اأمنية مع “اإ�رشائيل” تتبنّى هذه املخاوف.

اآب/  يف  اإيران  مع  العالقات  يف  جديدة  �شفحة  فتح  اإىل  الإمارات  ا�شتباق  ذلك  ويف�رشّ 

م�شت�شارها  مقدمتها  يف  طهران،  اإىل  وعلنية  �رشية  وفوداً  واإر�شالها   ،2020 اأغ�شط�ش 

لالأمن القومي طحنون بن زايد، وتوقيع اتفاقية تعاون حدودي بحري معها، قبل اأيام 

من اإعالن تطبيعها مع “اإ�رشائيل”، يف خطوة قراأها الإيرانيون باأنها “مق�شودة ل�شبط 

اخلطوة  هذه  لكن  اأبراهام”،  اتفاق  عن  ر�شمياً  يُعلن  يوم  الإيرانيني  فعل  وردة  الغ�شب 

ال�شلطة  هرم  راأ�ش  من  الغا�شبة،  الإيرانية  التعليقات  لتتواىل �رشيعاً  املطلوب،  حتقق  مل 

يف البالد، املر�شد الإيراين الأعلى علي خامنئي Ali Khamenei، اإىل رئي�ش اجلمهورية 

القوات امل�شلحة  اأركان  Hassan Rouhani، واأعلى قائد ع�شكري، قائد  ح�شن روحاين 

اللواء حممد باقري Mohammad Bagheri، التي ركزت على ا�شتخدام مفردات قا�شية 

يف �شكلها وم�شمونها، باتهام اأبو ظبي بارتكاب “حماقة ا�شرتاتيجية” و“خيانة كبى”.

الإمارات،  �شدّ  �رشيحة  تهديدات  اأطلقت  بل  التو�شيفات،  بهذه  طهران  تكتفِ  ومل 

حيث حذرها روحاين من اإيجاد موطئ قدم لـ“اإ�رشائيل” يف املنطقة، موؤكداً اأنه “حينئذ، 

اأن القوات الإيرانية  اآخر”، كذلك �شدّد باقري على  �شيتم الت�رشف مع الإمارات ب�شكل 

“�شتنظر من الآن اإىل الإمارات وفق ح�شابات اأخرى”، حممالً اإياها م�شوؤولية “اأي حادث 
12

يف اخلليج ي�شتهدف الأمن القومي الإيراين، ولو كان �شغرياً”.

لـ“اإ�رشائيل”  عربياً  ت�رشيعاً  التطبيع  اتفاق  يف  قراأت  اإيران  اأن  ذلك  من  وُيفهم 

اأخ�رش لها بالتمو�شع يف املنطقة، ويف مقربة من حدودها اجلنوبية يف اخلليج،  و�شوءاً 

ال�شدام.  احتمالت  من  يزيد  خطري،  جيو–�شيا�شي  حتّول  الأمنية  بتقديراتها  وهو 

مهدي  حممد  لبنان  يف  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  الثقايف  امل�شت�شار  يرى  لذلك، 

اأن  الباحث،  Mohammad Mahdi Shariatmadar، يف مقابلة خا�شة مع  �رشيعتمدار 

القوى اخلارجية التي ت�شتعني بها الأنظمة العربية يف بناء قوتها، ل تريد ميزان قوى يف 

املنطقة اإل اإذا كانت كّفة “اإ�رشائيل” هي الأرجح، وينقل �رشيعتمدار عن رئي�ش الوزراء 

اأن نكون عرباً،  “نحن ل يكن  اأوملرت قوله، يف وقت �شابق:  اإيهود  الإ�رشائيلي ال�شابق 

اتفاق التطبيع الإماراتي الإ�رشائيلي: اأ�شباب غ�شب اإيران من “اخلدعة”، العربي اجلديد، 2020/9/10.  
12
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لذلك على العرب اأن يكونوا �رشق اأو�شطيني”، ويرى �رشيعتمدار اأن هذا الت�رشيح يعّب 

13
عن ال�شيا�شة الإ�رشائيلية يف املنطقة.

الإ�رشائيلي،  الكيان  للتطبيع مع  الراف�ش  الإيراين  املوقف  اأ�شباب وراء  وتقف ثالثة 

14
وهي:

اأولً: املوقف الإيراين املبدئي الأيديولوجي وال�شيا�شي من وجود “اإ�رشائيل” اأ�شا�شاً، 

وطبيعة ال�رشاع الدائر يف فل�شطني املحتلة والق�شية الفل�شطينية عموماً، باعتبارها ق�شية 

اخلارجية،  الثورية  لأيديولوجيتها  تهديداً  التطبيع  يف  طهران  فرتى  مركزية،  اإ�شالمية 

والق�شية الفل�شطينية، وحماولة تاآمرية لت�شفية الق�شية، كما �رّشح بذلك الناطق با�شم 

اخلارجية الإيرانية وقادة اإيرانيون اأكرث من مرة.

ثانياً: خماطر التطبيع على الأمن القومي الإيراين، تثري قالقل لدى الإيرانيني، حيث 

من �شاأن اأي تقارب خليجي اإ�رشائيلي اأن ي�شمح بو�شول الكيان الإ�رشائيلي اإىل احلدود 

الإيرانية اجلنوبية، بعد اقرتابها يف ال�شمال ب�شبب العالقات الوطيدة بني باكو وتل اأبيب. 

هذا القلق كان حا�رشاً اأي�شاً يف احل�شابات الإيرانية عندما تبنت موقفاً راف�شاً قاطعاً من 

ا�شتفتاء اإقليم كرد�شتان العراق، والعمل على اإف�شاله. 

حماولة  ذلك  يف  طهران  ترى  حيث  الإقليمية،  التوازنات  على  التطبيع  اآثار  ثالثاً: 

اأمريكية اإقليمية لتغيري موازين القوة يف املنطقة �شّدها، ل �شيّما يف ظّل الت�شعيد الكالمي 

الأمريكي، وتعاظم احتمالت ترجمته عملياً.

ويف هذا الإطار، ا�شتعر�ش حمرر �شوؤون ال�رشق الأو�شط يف هيئة الإذاعة البيطانية 

“تطبيع  اأهمية  تو�ّشح  اأ�شباب  خم�شة   ،Jeremy Bowen بوين  جريمي  �شي(  بي  )بي 

“�شداع  عنوان  حتت  جاء  ما  اأبرزها  من  كان  حتديداً،  الإمارات”  مع  اإ�رشائيل  عالقات 

فقد  ب�شدة،  اأبراهام”  بـ“اتفاق  نددت  الإيرانية  القيادة  اإن  فيه  قال  جديد”،  ا�شرتاتيجي 

و�شعهم حتت �شغط جديد، كما ت�شببت عقوبات دونالد ترامب يف اأمل اقت�شادي حقيقي، 

اجلوية  القواعد  اأن  بوين  وذكر  اإ�شافياً.  ا�شرتاتيجياً  �شداعاً  اأي�شاً  اإيران  لدى  واأ�شبح 

مقابلة اأجراها الباحث مع حممد مهدي �رشيعتمدار، امل�شت�شار الثقايف للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية يف لبنان،   
13

.2021/3/6

اإيران وقطار التطبيع العربي.. ح�شابات الربح واخل�شارة، اجلزيرة.نت، 2017/12/18.   
14
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تلك  اأما  اإيران،  عن  بعيدة  تُعدّ  الإ�رشائيلية 

بالإمارات، فهي عب مياه اخلليج،  اخلا�شة 

للغاية يف حال كانت  واأن ذلك �شيكون مهماً 

هناك عودة للحديث عن �رشبات جوية �شّد 

“بات  م�شيفاً:  الإيرانية،  النووية  املواقع 

والبحرين  املتحدة  والوليات  اإ�رشائيل  لدى 

اجلديدة،  اخليارات  من  جمموعة  والإمارات 

م�شاحة  اأن  الإيرانيون  يجد  املقابل،  ويف 

 
15

املناورة قد تقل�شت”.

 ،Gadi Eisenkot اآيزنكوت  الأ�شبق غادي  الإ�رشائيلي  اأركان اجلي�ش  ووفق رئي�ش 

مطامع  وهو  واحد،  تهديد  من  تنبع  لـ“اإ�رشائيل”  احلالية  الأمنية  التحديات  معظم  فاإن 

الهيمنة الإيرانية يف ال�رشق الأو�شط، وبقوله فاإن هذه املطامع ل تتجلى يف اأن�شطة النظام 

النووية الع�شكرية فح�شب، بل يف م�شاعيه لن�رش الأ�شلحة وبناء حماور نفوذ يف اليمن، 

والعراق، و�شورية، ولبنان، وغزة، ومناطق اأخرى اأي�شاً، وعلى وجه اخل�شو�ش، �شعت 

اإيران اإىل حت�شني تر�شانتها من ال�شواريخ الدقيقة ونريان املواجهة الأخرى وتو�شيعها، 

يف  امل�شلحة”  ال�شيعية  “الف�شائل  اإىل  الأ�شلحة  هذه  ت�شدير  اأجل  من  جزئياً  ذلك  ويعود 

16
جميع اأنحاء املنطقة.

وقد ورد “التهديد الإيراين” كاأول حمور يف خريطة التهديدات الع�شكرية لـ“اإ�رشائيل” 

كوخايف اأفيف  احلايل  الأركان  لرئي�ش  اجلديدة  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  اخلطة   �شمن 

Aviv Kochavi، الذي توىّل املن�شب خلفاً لآيزنكوت �شنة 2019، والتي اأطلق عليها ا�شم 

“خطة تنوفا Multi-Year Tnufa Plan”. وينوي كوخايف، كجزء من اخلطة، تعيني لواء 

تطبيع عالقات اإ�رشائيل مع الإمارات والبحرين: خم�شة اأ�شباب تو�شح اأهمية اخلطوة التاريخية، موقع هيئة   
15

 http://bbc.in/37OHSDa :الإذاعة البيطانية )بي بي �شي(، 2020/9/15، انظر

غادي اآيزنكوت وغابي �شيبوين، “احلملة بني احلروب”: كيف اأعادت اإ�رشائيل ر�شم ا�شرتاتيجيتها للت�شدي   
16

للنفوذ الإيراين اخلبيث يف املنطقة، موقع معهد وا�شنطن، 2019/9/4، انظر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhmlt-byn-alhrwb-kyf-aadt-asrayyl-  

rsm-astratyjytha-lltsdy-llnfwdh-alayrany

http://bbc.in/37OHSDa
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يهتم فقط بالق�شية الإيرانية، بدءاً من الهتمام ببنامج طهران النووي وحتى تو�شعها 

خا�شة  ع�شكرية  منطقة  قيادة  اإن�شاء  اأي�شاً  �شيجري  كما  “اإ�رشائيل”،  حيال  الع�شكري 

17
جديدة للتعامل مع ال�شاحة الإيرانية.

وقال  العربي،  التطبيع  من  اأبيب  تل  دوافع  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ش  يُخفِ  ومل 

خالل حوار تلفزيوين مع بي بي �شي يف 2019/9/7، اإن “هناك حتولً يف توجهات دول 

و�شعوب عربية عدة جتاه اإ�رشائيل”، معتباً اأن “اجلديد هو اأن دولً عربية باتت تدرك 

اأمور عدة، خا�شة يف املجال الأمني”، واأرجع �شبب التحّول  اأن باإمكاننا امل�شي قدماً يف 

يف نظرة العامل العربي لبالده، على الرغم من عدم التو�شل اإىل حّل للق�شية الفل�شطينية، 

اإ�رشائيل مل تعد  اأن  القادة وال�شعوب  العامل العربي على م�شتوى  “اإدراك كثريين يف  اإىل 

ال�شفري  قال  كما  اأو   
18

اإيران”. عدوان  مواجهة  يف  اأ�شا�شياً  حليفاً  باتت  واإنا  لهم،  عدواً 

اأوباما  باراك  للرئي�ش  ال�شابق  اخلا�ش  امل�شاعد   Dennis Ross رو�ش  دني�ش  الأمريكي 

حتت  يحدث  كان  “ما  باأن  الإ�رشائيلي  الإماراتي  التطبيع  اتفاق  عن   Barack Obama

الطاولة، �شيُ�شبح الآن مطروحاً على الطاولة. فباإمكان العرتاف علناً بالتعاون الأمني،   

 
19

ولن يكون هناك �رشورة لتواجده يف الظل”.

واختالف  تبّدل  يف  اأولً  اأ�شهم  اإيران،  ب�شاأن  الأمنية  امل�شالح  تقاطع  فاإن  وبالتايل، 

الإ�رشائيلية  الروؤية  وتثبيت  املواجهة،  واأولويات  الأعداء  خلريطة  الر�شمية  التقديرات 

يقول  ولذلك  التطبيع.  بف�شل  اكتملت  متقدمة،  اأمنية  لروابط  اأ�ش�ش  ثم  التوّجه،  لهذا 

 ،Mahmud Ahmadinejad جناد  اأحمدي  حممود  ال�شابق  الإيراين  الرئي�ش  م�شت�شار 

 Mojtaba الفل�شطيني، جمتبي رحماندو�شت  ال�شعب  الدفاع عن  العام جلمعية  والأمني 

Rahmandoust، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، اإنه “مل يكن هناك اأمن داخل الدول العربية 

قبل التطبيع، ولن يكون بعده”، م�شيفاً: “اإ�رشائيل حتاول اإخافة الدول العربية من اإيران 

اأنها �شديقة ويكن اأن حتميهم من  عب �شناعة عدّو مركزي، وتقدمي نف�شها لهم على 

الفل�شطيني  واأ�شّد فتكاً!، موقع املركز  اأكرث تكنولوجياً  الع�شكرية الإ�رشائيلية اجلديدة: جي�ش  “تنوفا”  خطة   
17

https://www.madarcenter.org :للدرا�شات الإ�رشائيلية “مدار”، 2020/2/23، انظر

نتنياهو يتحدث عن دوافع الدول العربية للتطبيع مع “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2020/9/7.  
18

اأ�شا�شية لل�شالم ور�شالة بالغة الأهمية للفل�شطينيني،  دني�ش رو�ش، التفاق الإ�رشائيلي - الإماراتي خطوة   
19

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alatfaq- :معهد وا�شنطن، 2020/8/13، انظر

alasrayyly-alamaraty-khtwt-asasyt-llslam-wrsalt-balght-alahmyt-llflstynyyn
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باأن  طهران،  جامعة  يف  الفل�شطينية”  “البحوث  اأ�شتاذ  رحماندو�شت،  وي�شف  اإيران”. 

“التطبيع الأمني �شي�شيف قّوة اأكب لإ�رشائيل، و�شعف اأكب للدول العربية”، موؤكداً اأن 
20

“التطبيع الأمني �شي�رّش بالق�شية الفل�شطينية ولن يجلب الأمن لأحد”.

2. التعاون ال�صتخباراتي:

ل تتوقف امل�شالح الأمنية بني “اإ�رشائيل” ودول التطبيع عند حدود املوقف امل�شرتك 

ك�شفت  فقط  الأمنية،  املنطلقات  لهذه  الوحيد  الهدف  لي�شت  الأخرية  اأن  كما  اإيران،  �شّد 

اتفاق  اأن   ،2020/8/17 الإ�رشائيلية، يف  ال�شتخبارات  وثيقة ر�شمية �شادرة عن وزارة 

والع�شكري  ال�شتخباري  التعاون  لتكثيف  يهد  التطبيع  على  ظبي  واأبو  اأبيب  تل 

قائمة  يت�شدر  الأمن  جمال  يف  التعاون  فاإن  الوثيقة،  وبح�شب  الأحمر،  البحر  يف  بينهما 

املمكن  من  يجعل  التطبيع  اتفاق  اأن  على  وتن�ّش  البلدين،  بني  املحتملة  التعاون  جمالت 

تعزيز حتالف ع�شكري بني دول اخلليج، بالإ�شافة اإىل تكثيف التعاون ب�شاأن اأمن البحر 

21
الأحمر.

الإيرانية يف لبنان حممد مهدي  الإ�شالمية  الثقايف للجمهورية  امل�شت�شار  يُعدّ  ولذلك، 

وهذا  اإيران،  حول  اإ�رشائيلية  اأمنية”  “بوؤر  ن�شوء  اإىل  �شيقود  التطبيع  اأن  �رشيعتمدار، 

الأمر، من وجهة نظره، �شيوؤدي اإىل تعزيز القدرات الأمنية الإ�رشائيلية يف مواجهة اإيران، 

قائالً: “اإ�رشائيل موجودة الآن يف اأذربيجان، واآ�شيا الو�شطى، وتركيا، وحتى يف العراق 

22
اإن مل يكن ب�شكل ر�شمي، واأ�شبح الآن يف اخلليج”.

“اإ�رشائيل”  بني  اخلفي  وال�شتخباراتي  الأمني  التعاون  عمق  يعك�ش  ما  ولعل 

 12 القناة  يف  والفل�شطينية  العربية  ال�شوؤون  مرا�شل  اأجراها  التي  املقابلة  والإمارات، 

�شاحي  �شابقاً،  دبي  �رشطة  رئي�ش  مع   ،Ohad Hemo حيمو  اأوهاد  الإ�رشائيلية، 

القيادي يف حركة حما�ش الإ�رشائيلي  املو�شاد  اغتيال  تفا�شيل  الذي ك�شف عن   خلفان، 

جناد،  اأحمدي  ال�شابق  الإيراين  الرئي�ش  م�شت�شار  رحماندو�شت،  جمتبي  مع  الباحث  اأجراها  خا�شة  مقابلة   
20

والأمني العام جلمعية الدفاع عن ال�شعب الفل�شطيني، 2021/3/4.

ظبي، اأبو  يف  املو�شاد  ورئي�ش  الأحمر  بالبحر  ع�شكري  تعاون  خطط  الإ�رشائيلي..  الإماراتي  التطبيع   
21 

اجلزيرة.نت، 2020/8/18.

مقابلة اأجراها الباحث مع حممد مهدي �رشيعتمدار، 2021/3/6.  
22
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املبحوح  اغتيال  عملية  عّد  حيث  دبي،  باإمارة  بفندق   2011 �شنة  املبحوح  حممود 

العالقة نوعية  عن  الإف�شاح  يف  مرتدداً  خلفان  بدا  وقد  للمو�شاد،  ا�شرتاتيجياً   خطاأً 

الإ�رشائيلية  املخابرات  لتبليغ  با�شتعداده  واثقاً  كان  لكنه  البلدين،  بني  ال�شتخباراتية 

مبعلومات ملنع اأي عملية تفجريية داخل اأحد املطاعم يف تل اأبيب واإحباطها بحال توفرت 

لديه معلومات بهذه اخل�شو�ش.

كما يتطلع ال�شودان، هو الآخر، اإىل توظيف التطبيع مع “اإ�رشائيل” يف التعاون مبلف 

“مكافحة الإرهاب”؛ مبا يفتح الطريق اأمامه للو�شول اإىل البيت الأبي�ش و�شندوق النقد 
ما  وهو  لـ“الإرهاب”،  الراعية  للدول  الأمريكية  القائمة  من  ا�شمه  لإزالة  متهيداً  الدويل، 

اأعلن عنه وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو Mike Pompeo يف 2020/12/14؛ مما 

واأدى  ال�شوداين،  القت�شاد  على  �شغطاً  و�شّكل   ،1993 �شنة  منذ  ا�شتمر  ت�شنيفاً  اأنهى 

لكبح امل�شاعدات املالية عنه.

النفوذ  مواجهة  اإىل  بال�شودان،  عالقتها  خالل  من  “اإ�رشائيل”،  ت�شعى  املقابل،  ويف 

الإيراين يف القارة الإفريقية، وقد �شبق اأن عّدت “اإ�رشائيل” ال�شودان باأنها تهديد اأمني؛ 

ما  حما�ش؛  وحركة  اهلل  حزب  اإىل  ال�شالح  لتهريب  اإيران  ت�شتخدمه  ممراً  لكونها  نظراً 

2009، وتنفيذ هجوم طويل املدى على  اإىل ا�شتهدافها عب غارات جوية �شنة  ا�شطرها 

م�شنع ذخرية يف ال�شودان �شنة 2012. 

ال�شرتاتيجية  الناحية  من  مهماً  الأحمر  البحر  على  ال�شودان  موقع  يعدّ  لذلك 

عقدة  وهي  اإيالت،  ميناء  اإىل  املوؤدية  البحرية  الطرق  على  ي�شيطر  فهو  لـ“اإ�رشائيل”، 

الودية  العالقات  فاإن  وبالتايل،  و�شيناء،  غزة  اإىل  الأ�شلحة  نقل  �شبكات  داخل  رئي�شية 

بني  الروابط  كبري  حّد  اإىل  يقّو�ش  اأن  يكن  اخلرطوم  مع  الوثيق  الأمني  والتعاون 

يف  الإ�رشائيليّة،  ال�شتخبارات  وزارة  ن�رشت  وقد   
23

غزة. يف  امل�شلحة  واملنظمات  اإيران 

املقبلة،  ال�شنوات  خالل  ال�شودان  يف  الإ�رشائيليّة  امل�شالح  يغطّي  تقريراً   ،2022/10/24

“يف  اأنه  فيه  وجاء  اأمني،  هو  ال�شودان  يف  الأوّل  الإ�رشائيلي  الهتمام  اأن  التقرير  واأورد 

اأعقاب التفاق بني تل اأبيب واخلرطوم، يكن لل�شودان امل�شاعدة يف منع تهريب ال�شالح 

النب�ش، موقع املر�شد امل�رشي، املركز  ال�شودانية الإ�رشائيلية ومرحلة ج�ش  رحمة ح�شن، تطبيع العالقات   
23

 https://marsad.ecss.com.eg/41556 :امل�رشي للفكر والدرا�شات ال�شرتاتيجية، 2020/10/5، انظر
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يف خطّ ال�شودان – م�رش – غّزة، ومنع متو�شع جهات جتّهز لعمليات تخريبيّة معادية 

على اأرا�شيه، واإمكانية اإحباط اإقامة قواعد بحرية جلهات معادية مثل اإيران وتركيا على 

24
�شواطئ البحر الأحمر”. 

يف  تتمثل  متعددة،  وم�شّميات  مبهام  وا�شعة  ا�شتخبارية  منظومة  “اإ�رشائيل”  متتلك 

جمع املعلومات والقيام بكل العمليات اخلا�شة وال�رشورية، ويف مقدمتها ال�شتخبارات 

 Israel Security Agency—ISA )ال�شاباك(  العام  الأمن  جهاز  الداخلية:  املدنية 

ال�شتخبارات  �شعبة  والع�شكرية:   ،Mossad املو�شاد  جهاز  واخلارجية:   ،)Shabak(
الع�شكرية )اأمان Aman(، وهذه الأجهزة متثّل “القّوة ال�رشّية لإ�رشائيل”، واأوكلت اإليها 

مهمة احلفاظ على اأمنها، وخو�ش ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي عب فرتاته. 

ويف مقاربتها التقليدية لالأمن، ت�شتثمر “اإ�رشائيل” كثرياً من اجلهد يف ال�شتخبارات 

والإنذار املبكر والردع؛ بق�شد تقلي�ش الإنفاق على اإبقاء حالة التاأهب م�شتمرة، وبالتايل، 

فاإن اتفاقات التطبيع الأخرية �شت�شمح لـ“اإ�رشائيل” بجمع املعلومات ال�شتخباراتيّة من 

الدول العربية عب العالقات الديبلوما�شية اجلديدة.

“حت�شني �شورتها”، ويظهر هذا باأنه  “اإ�رشائيل” غالباً هذه العالقات يف  و�شتوّظف 

هدف ديبلوما�شي يف م�شامينه واأبعاده، ولكنه مبنظور امل�شلحة الإ�رشائيلية من التطبيع 

قد يرتقي اإىل كونه حاجة اأمنية اأ�شا�شية، وُي�شتدل على ذلك يف التوظيف الإعالمي له لدى 

املوؤ�ش�شة الأمنية الإ�رشائيلية.

�شحيفة  مع  مقابلة  يف  راأى  ال�شابق،  الإ�رشائيلي  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  فاآيزنكوت، 

 وهذا 
25

يديعوت اأحرونوت يف2019/9/27، اأن “اإ�رشائيل دولة ل يكن النت�شار عليها”.

يعني اأن “اإ�رشائيل” ت�شتعمل التطبيع من�ّشة لتح�شني �شورتها كدولة متار�ش حقها يف 

تاأمني نف�شها يف و�شط مزدحم بالتهديدات، وتقدمي �شورة عدوانية مقابلة لأعدائها. 

 Itzhak ويكن الإ�شارة هنا اإىل ت�رشيح ال�شفري الإ�رشائيلي ال�شابق اإ�شحاق ليفانون

امل�رشي الرئي�ش  بجهود  فيه  اأ�شاد  الذي   ،2020/6/8 يف  مب�رش،   Levanon 
املجال  هذا  يف  النجاح  اأن  وراأى  اإ�رشائيل”،  �شورة  “حت�شني  يف  ال�شي�شي  الفتاح  عبد 

موقع ال�شودان،  يف  اإ�رشائيل  م�شالح  عن  تك�شف  الإ�رشائيليّة  ال�شتخبارات  لغّزة..  ال�شالح  اإمدادات  وقف   
24 

https://samanews.ps/ar :وكالة �شما الإخبارية، 2020/10/24، انظر

اآيزنكوت: ل يوجد مفهوم اأمني اإ�رشائيلي جتاه الفل�شطينيني، عرب 48، 2019/9/27.  
25
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القومي الأمن  يف  اخلبري  يرى  وهنا   
26

التطبيع. يف  بالتقّدم  لـ“اإ�رشائيل”   �شي�شمح 

اإبراهيم حبيب، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، اأن وجود “اإ�رشائيل” وجعلها مكّوناً طبيعياً 

27
يف املنطقة “هي حالة اأمنية بالدرجة الأوىل”.

ولذلك، يقول اخلبري يف ال�شوؤون 

الأمنية حممد ليف، يف مقابلة خا�شة 

الدوافع  مقّدمة  يف  اإن  الباحث،  مع 

النظرية  ك�رش  للتطبيع،  الأمنية 

التي  “اإ�رشائيل”،  جتاه  العربية 

تعّدها “عدواً حمتالً يجب حماربته”، 

وقرارات  مواقف  من  ذلك  يتبع  وما 

ال�شيا�شة  ال�شلبة يف  الأر�شية  مثّلت 

العربية طوال الثمانني �شنة املا�شية، 

الثقافة  �شياغة  اإعادة  اإىل  اإ�شافة 

وما  “اإ�رشائيل”،  جتاه  ال�شعبية 

املحتوى  مراجعة  من  ذلك  يتطلّبه 

ال�شتخباري  التعاون  اأن  ليف  يرى  كما  العربي،  للجمهور  املوجّه  والإعالمي  التعليمي 

مع “اإ�رشائيل” ذات ال�شمعة القوية يف العمل ال�شتخباري، �شي�شاعد الأنظمة العربية يف 

28
مالحقة املعار�شني املحليني، ويف مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان امل�شلمني.

ويوافقه الراأي، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط، الذي 

و�شف، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، الدول املطبّعة باأن معظمها ذات اأنظمة ا�شتبدادية 

فرتّوج  ال�شعوب،  من  خ�شيّة  يف  دائماً  تبقى  وبالتايل  حّرة،  �شعبية  اإرادة  عن  تنبثق  ل 

“اإ�رشائيل” لهذه الدول فكرة دعمها يف مواجهة �شعوبها، لذلك، يقول حطيط، اإن التطبيع 
29

الأمني فيه م�شلحة لـ“اإ�رشائيل” مبنع ت�شّكل بيئات املقاومة اأو التاأثري عليها.

الحتالل ي�شيد بجهود ال�شي�شي يف حت�شني �شورة “اإ�رشائيل”، عربي 21، 2020/6/8.   
26

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اإبراهيم حبيب، خبري يف الأمن القومي.  
27

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع حممد ليف، خبري يف ال�شوؤون الأمنية، 2021/3/3.  
28

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع العميد اأمني حطيط، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين، 2021/3/4.  
29

خريطة نشرتها وزارة الجيش اإلسرائيلي لمسار شحنة أسلحة 
تزعم أنها كانت متوجهة لقطاع غزة في 2014
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العقد  خالل  الأمنية  “اإ�رشائيل”  متطلبات  فاإن  ال�شتخباري،  الدافع  اإىل  وا�شتناداً 

30
احلايل، على امل�شتوى الإقليمي تكمن يف:

عليها،  متفق  باآلية  اإقليمي  اأمن  نظام  واإقامة  والإقليمي،  املحلي  الأمن  بني  الربط  اأ. 

وب�شمانات اأمريكية ودولية. 

و�شبطه،  الت�شلح  خف�ش  بدعوى  النزاعات  لف�ّش  عربية   - اإ�رشائيلية  اآلية  و�شع  ب. 

ومعاجلة النزاعات امل�شلحة، وقد تبداأ ب�شكل غري ر�شمي لدعم العالقات، وبالإخطار 

املتبادل عن التدريبات الع�شكرية، وتطوير خطوط الت�شال املبا�رش.

جتميد  مقابل  العربية،  الدول  مع  التطبيع  وعر�ش  الثقة  تبادل  باإجراءات  الهتمام  ج. 

اخلليج  دول  مع  القت�شادي  التطبيع  وقفه—وخ�شو�شاً  ال�شتيطان—ولي�ش 

العربي.

منع �شعود قوى اإقليمية مناف�شة لـ“اإ�رشائيل”، والأهم عندها خالل العقد احلايل اإزالة  د. 

اخلطر الإيراين، اإما بتعديل �شلوكه يف دعمه للمقاومة يف لبنان وفل�شطني، وتهديداته 

النووي  اإيران  برنامج  اإيقاف  اأو  ومنع  الوجود،  من  “اإ�رشائيل”  اإزالة  من  املتكررة 

وال�شاروخي، اأو بتوجيه �رشبة ع�شكرية لإيران.

�شمن  امل�رشي،  طاهر  الأ�شبق  الأردين  الوزراء  رئي�ش  و�شف  املنظور،  هذا  ومن 

التطبيع  اتفاقيات  اأن   ،2020/10/13 يف  الأو�شط  ال�رشق  درا�شات  مركز  اأقامها  ندوة 

وبّث  العربية  املجتمعات  واخرتاق  العربي،  النظام  قلب  اإىل  الدخول  لـ“اإ�رشائيل”  تتيح 

م�شمى  حتت  النفطية  الدول  اأموال  ل�شتنزاف  اإ�شافة  بداخلها،  والنق�شام  الفتنة  بذور 

مثالية  ا�شرتاتيجية  ظروفاً  اأتاح  التطبيع  اأن  اإذاً  ويظهر   
31

التكنولوجي”. “ال�شتثمار 
“فوق  لتوفري متطلبات الأمن الإ�رشائيلي واحتياجاته، ومّهد البيئة لتعاون ا�شتخباري 

الطاولة” اأكرث جراأة وكثافة، و�شمن اأطر اأمنية ر�شمية. 

ولذلك، يوؤكد ممثل حركة حما�ش يف اإيران خالد القدومي، يف مقابلة خا�شة مع الباحث، 

الفل�شطينية فقط،  الق�شية  الأخري خطري جداً، ولي�ش على  التطبيع  الأمني يف  اأن اخلرق 

لها  اإىل اعرتاف دول هام�شية لي�ش  اإ�رشائيل  72 عاماً من الحتالل حتتاج  “فمنذ  قائالً: 

ح�شني مو�شى، حمددات �شيا�شة الأمن القومي الإ�رشائيلي يف �شوء ومرحلة ما بعد “الثورات العربية”، املركز   
30

https://democraticac.de/?p=219 :الديقراطي العربي، 2014/4/17، انظر

خماطر التطبيع مع “اإ�رشائيل” على الأمن العربي وحقوق ال�شعب الفل�شطيني، العربي اجلديد، 2020/10/13.   
31
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اأي وزن جيو�شيا�شي”، م�شرياً اإىل اأن اخلرق الأمني هنا هو اأن التطبيع جلب “اإ�رشائيل” 

بدل اأن تكون بعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر، لت�شبح يف منطقة اخلليج وتن�شئ قواعد 

اإ�شافياً.  توتراً  اأوجدت  التطبيع  دول  وبالتايل  اإيران،  على  جت�ش�ش  حمطات  اإىل  تتحول 

اأهدافها  اأن احلركة ال�شهيونية كان من �شمن  اأن الخرتاق الأكب للتطبيع، يف  كما راأى 

الأ�شا�شية منذ ن�شاأتها، اأن ت�شبح “اإ�رشائيل” كياناً من�شجماً مع حميطها البيئي، ولأنهم 

مل ينجحوا يف ذلك من خالل احلروب الع�شكرية وال�شغوط القت�شادية، يحاولون الآن 

32
عب القوة الناعمة بالتطبيع.

3. ال�صناعات الأمنية:

الأمنية والتقنيات ال�شتخباراتية  للخدمات  العربية متلقياً رئي�شياً  الدول  ُتعّد بع�ش 

الإ�رشائيلية، ففي �شنة 2008، وقّعت هيئة املن�شاآت واملرافق احليوية يف اأبو ظبي عقداً مع 

�رشكة اأي جي تي اإنرتنا�شونال AGT International، وهي �رشكة �شوي�رشية مملوكة 

لرجل الأعمال الإ�رشائيلي ماتي كوت�شايف Mati Kochavi، ل�رشاء معدات مراقبة للبنية 

ظبي  اأبو  نف�شها  ال�رشكة  وزودت  والغاز،  النفط  من�شاآت  ذلك  يف  مبا  احليوية،  التحتية 

 بثالث طائرات م�شرّية، بهدف تعزيز قدراتها ال�شتخباراتية والأمنية، كما زودت �رشطة

اأبو ظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف با�شم عني ال�شقر Falcon Eye، بداأ العمل 

به ر�شمياً يف متوز/ يوليو 2016، ويف واقعة ُعّدت بداية للتعاون ال�شتخباراتي والأمني 

من  مبجموعة   ،2012 اأغ�شط�ش  اآب/  يف  الريا�ش،  ا�شتعانت  ال�شعودية،  مع  الإ�رشائيلي 

ال�رشكات العاملية يف الأمن ال�شيباين، من بينها �رشكة اإ�رشائيلية حلماية اأمن املعلومات 

لوقف الهجوم الذي تعر�شت له �رشكة اأرامكو ال�شعودية؛ فقد اخرتق مت�شللون اأجهزة 

كومبيوتر تابعة لل�رشكة با�شتعمال فريو�ش يدعى �شمعون؛ الأمر الذي اأدى اإىل تعطيل 

33
اإنتاج النفط ال�شعودي.

اأنظمة  من  العديد  من  املا�شية  ال�شنوات  خالل  ا�شتفادت  الإمارات  اأن  معروفاً  وبات 

الدول،  قادة  بع�ش  على  حتى  وللتج�ش�ش  املعار�شني،  ملالحقة  الإ�رشائيلية  التج�ش�ش 

بالإ�شافة اإىل ن�شطاء و�شا�شة بارزين يف املنطقة وغريهم، ولكن يرجح اأن رفع ال�رشية 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي، ممثل حركة حما�ش يف اإيران.  
32

وحدة الدرا�شات ال�شيا�شية، “التطبيع العربي مع اإ�رشائيل: مظاهره ودوافعه،” �شل�شلة تقدير موقف، املركز   
33

العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، الدوحة، 2020/6/21.
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الأمنية والتكنولوجية  الإمكانات  الإمارات من بع�ش  ا�شتفادة  العالقة �شي�رشع من  عن 

اخلارجية لل�شوؤون  الإماراتي  الدولة  وزير  �رشاحة  عنه  حتّدث  ما  وهو   الإ�رشائيلية، 

الغذائي،  والأمن  الزراعة،  هي  الإمارات  تهمّ  التي  الق�شايا  اإن  قال  حني  قرقا�ش  اأنور 

34
والدفاع ال�شيباين، وال�شياحة، والتكنولوجيا.

وقد اأقرّ رئي�ش الأمن ال�شيباين حلكومة الإمارات، حممد حمد الكويتي، يف حوار مع 

موقع كالكالي�شت Calcalist الإ�رشائيلي يف 2021/11/21، باأنه مع توقيع اتفاق التطبيع 

بداأت الكثري من املعامالت مع �رشكات الإنرتنت الإ�رشائيلية، مبا يف ذلك جمالت الأمن 

“اإ�رشائيل �رشيك ا�شرتاتيجي لنا،  ال�شيباين والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، قائالً، اإن 

هي جيدة يف جمال الدفاع ال�شيباين وبناء مناعة اإلكرتونية”، واإن “املنتجات التي طورتها 

35
اإ�رشائيل يف جمال ال�شوفت وير والهارد وير، ت�شاعدنا يف تعزيز القدرات احلالية”.

اأن   ،2020/8/17 ال�شادرة يف  الإ�رشائيلية  ال�شتخبارات  ال�شياق، تك�شف وثيقة  ويف 

�رشكات الأ�شلحة الإ�رشائيلية ت�شعى جاهدة لزيادة �شادراتها الدفاعية اإىل دول اخلليج، 

“اإ�رشائيل”، يف  الأعمال  قطاع  رئي�ش  ويقّدر  ور�شمية.  علنية  اإىل  العالقات  حتّول   مع 

الإ�رشائيلية  لل�رشكات  فر�شاً  �شتوفر  التي  املجالت  اأن   ،Dubi Amitai اأميتاي  دوبي 

الإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  اأن  اإىل  وي�شري  الأمني،  القطاع  يف  تتمثل  بالندماج، 

الأكب  الفر�شة  �شتُمنح  القتالية،  والتقنيات  ال�شالح  منظومات  اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة 

لالندماج يف ال�شوق الإماراتي، و�شمنها ال�رشكات املتخ�ش�شة يف اإنتاج منظومات الدفاع 

اأبرز  ولعل  ال�شيبانية.  وال�رشكات  والدفاع،  والتح�شينات  الف�شاء،  وتقنيات  اجلوي، 

ال�رشكات الإ�رشائيلية التي عملت بال�رّش مع اأبو ظبي هي اأنظمة رافائيل الدفاعية املتقدمة 

والع�شكرية  اجلوية  وال�شناعات  املحدودة،   Rafael Advanced Defense Systems

اإلكرتونية  نظم  تطوير  على  تعمل  التي   Elbit Systems اإلبيت  و�رشكة  الإ�رشائيلية، 

36
لالأ�شلحة املتطورة وت�شنيعها.

اجلزيرة.نت،  اإ�رشائيل”،  مع  كاملة  عالقات  لإقامة  الإمارات  هرولة  ت�رشح  �شبباً   12 التطبيع..  �شفقة   
34

 .2020/8/16

الإمارات تقر بالتعاون مع �رشكات “�شايب” اإ�رشائيلية قبل التطبيع، وكالة الأنا�شول، 2021/11/21، انظر:   
35

https://www.aa.com.tr/ar

من ال�رش اإىل العلن.. تعاون اأمني ي�شهر �شفقات الأ�شلحة وال�شتثمارات الع�شكرية بني اإ�رشائيل والإمارات،   
36

اجلزيرة.نت، 2020/8/29. 
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 Privacy International )PI( ويظهر تقرير �شادر عن منظمة برايفي�شي انرتنا�شونال

يف  متخ�ش�شة  اإ�رشائيلية  �رشكة   27 وجود   ،2016 �شنة  احلكومية  غري  البيطانية 

برنامج  �شممت  املعروفة،  الإ�رشائيلية  اأو  اأ�ش  اأن  �رشكة  اأن  وينقل  الأمني،  القطاع  هذا 

ال�شهري لالخرتاق والتج�ش�ش، والذي ت�شبب يف اخرتاق ع�رشات   Pegasus بيجا�شو�ش 

 الهواتف لن�شطاء ومدافعني عن حقوق الإن�شان و�شحفيني من قبل حكومتي الإمارات

وال�شعودية.

ويعتقد الباحث يف مركز هرت�شليا متعدد التخ�ش�شات يو�شي مان Yossi Mann، اأن 

حجم ال�شتثمارات وال�شفقات بني الإمارات و�رشكات التكنولوجيا وال�شناعات اجلوية 

التبادل  جممل  باأن  علماً  �شنوياً،  دولر  مليون  و500   300 بني  الإ�رشائيلية  والأ�شلحة 

معطيات  وفق  �شنوياً،  مليون   300 اإىل  ي�شل  العربية  والدول  “اإ�رشائيل”  بني  التجاري 

 The Israel Export and International Cooperation الت�شدير الإ�رشائيلي  معهد 

.Institute

وهذه ال�شفقات ت�شكل جزءاً من اجلهود التي تبذلها “اإ�رشائيل” لتو�شيع نفوذها يف 

املغربي  ال�شاحل  اإىل  واإيران �رشقاً  باك�شتان  التي متتد من  دائرة جمالها احليوي،  دول 

على املحيط الأطل�شي غرباً، ومن دول اآ�شيا الو�شطى �شمالً اإىل و�شط اإفريقيا وجنوبها، 

وباب املندب على البحر الأحمر جنوباً، ويعّد ذلك واحداً من العوامل الرئي�شية التي توّجه 

37
ال�شيا�شة الإ�رشائيلية.

اأما عن اآثار ذلك عربياً، فريى اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية حممد ليف، اأن “�رشاء اأجهزة 

تقنية للت�شنت، وبع�ش الأ�شلحة الفريدة من اإ�رشائيل، �شيزيد من قوة ردع الديقراطية 

 ما يعني اأن لهذا الدافع املتعلق بال�شتثمارات الأمنية اأبعاداً خطرية 
38

يف الدول العربية”.

على حقوق املواطن العربي واحلريات العامة، وقد يوؤ�رش ذلك اإىل اأهداف اإ�رشائيلية بعيدة 

املدى للتطبيع الأمني تتعلق برغبتها يف منع ت�شّكل اأّي نواة جديدة لثورات عربية �شبيهة 

مبا جرى يف �شنة 2011، اأو بعبارة اأخرى العمل ل�شمان عدم الفزع مرة اأخرى، بافرتا�ش 

اأن هذه الثورات �شترتك اآثاراً على “اأمنها القومي” وبيئتها الإقليمية.

 2020 اإ�رشائيل العام  دليل  “املوؤ�ش�شة الأمنية والع�شكرية الإ�رشائيلية،” يف منري فخر الدين،  فادي نحا�ش،   
37

)بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 2020(. 
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الق�شيـة علــى  الأمنيـة  الدوافــع  انعكــــات   خام�شــًا: 

   الفل�شطينية:

خارجية  م�شالح  ظاهرها  يف  حتقق  باأنها  اأعاله،  الأمنية  الدوافع  ا�شتعرا�ش  ُيظهر 

لـ“اإ�رشائيل”، لكن ال�رشر الرئي�شي لها يعود على الق�شية الفل�شطينية التي تعّد اأ�شا�ش 

ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي، لذا فاإن من الأهمية مبكان ح�رش هذه الأ�رشار؛ كي تنك�شف 

الأهداف الإ�رشائيلية احلقيقية لهذا التطبيع، وف�شح خطورتها يف اأن تنّفذ باإ�شهام عربي.

با�شتعرا�ش  الباحث،  نظر  وجهة  من  تبداأ،  الأخطار  بهذه  ال�شاملة  الإحاطة  اإن 

العناوين  يف  اإجمالها  ويكن  الفل�شطينية،  الق�شية  على  حدة،  على  دافع  كّل  انعكا�شات 

اأدناه:

1. فّك الرتباط: 

الطموح  وكبح  للردع  الرئي�شية  الأهداف  من  واحداً  فاإن  باإيران،  املتعلّق  اجلانب  يف 

واللبنانية،  الفل�شطينية  واملقاومة  اإيران  بني  الروابط  تقوي�ش  هو  املنطقة،  يف  الإيراين 

والأمر نف�شه يف التعاون الأمني الوثيق مع اخلرطوم.

وهنا يقول، اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط اإن “اإ�رشائيل 

اأنها باتت مباأمن عن اأي مواجهة مع اجليو�ش العربية،   1982 اعتبت نف�شها بعد العام 

لكن الذي يوؤرقها هو املقاومة على وجهني: امل�شلّحة �شواء يف قطاع غزة اأو جنوب لبنان، 

39
وبيئة وهيئات دعم املقاومة املتواجدة يف كل املناطق العربية”.

ويُعدّ ما ك�شفته كتائب الق�شام، اجلناح امل�شلّح حلركة املقاومة الإ�شالمية حما�ش، عب 

برنامج “ما خفي اأعظم” ال�شتق�شائي، الذي بثّته قناة اجلزيرة القطرية، يف 2020/9/14، 

 – عربية  جهود  حول  معلومات  عن  الع�شكرية،  باإمداداتها  مرتبطة  معلومات  من 

ال�شواهد اخلطرية على  اأحد  الع�شكرية،  اإمداداتها  اإىل وقف  اأمريكية تهدف  اإ�رشائيلية - 

والتوّجه  الأو�شط،  ال�رشق  منطقة  يف  احلا�شلة  التحولت  اأن  البنامج  ك�شف  فقد  ذلك. 

العربي نحو التطبيع مع “اإ�رشائيل”، اأثّر على الإمدادات الع�شكرية الوا�شلة حلما�ش يف 

قطاع غزة. كما ظهر يف البنامج، رئي�ش املكتب ال�شيا�شي للحركة اإ�شماعيل هنية، الذي 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اأمني حطيط، 2021/3/4.   
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قال اإن “ال�شودان كانت يف ال�شابق، من اإحدى الدول الو�شيطة التي �شاهمت يف احت�شان 

 وبالتايل، فاإن التطبيع �شاعد يف قطع �رشيان الإمداد الرئي�شي للمقاومة 
40

ودعم املقاومة”.

الفل�شطينية، حتى اإن �شابطاً اإ�رشائيلياً يف جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية اأمان، و�شف 

التطبيع باأنه “�رشبة لإيران وحما�ش معاً”.

حتويل  تريد  “اإ�رشائيل  ذلك:  حول  حبيب  اإبراهيم  القومي  الأمن  يف  اخلبري  ويقول 

لكن   
41

كبري”. ب�شكل  فيه  جنحت  وهذا  اأمنها،  حلماية  وظيفية  اأدوات  اإىل  العربية  الدول 

�شعوب  بني  جذور  له  لي�ش  “التطبيع  باأن  يدافع  القدومي،  خالد  اإيران  يف  حما�ش  ممثل 

مكا�شب  يحرز  اأن  يف  ف�شل  احلكومي  امل�شتوى  على  وحتى  الفكرية،  ومدار�شها  املنطقة 

42
عامة، لكنه يف املقابل عّطل احلّل العادل للق�شية واحلقوق ال�رشعية الفل�شطينية”.

2. عدوان عربي:

ي�شهم التعاون ال�شتخباري، الذي �شي�شهد مع التطبيع، قفزة ا�شتثنائية قد تكون غري 

م�شبوقة يف تاريخ العمل ال�شتخباري الإ�رشائيلي، كزيادة يف عدد الأجهزة ال�شتخبارية 

اإقليمية”  “ا�شتخبارات  منظومة  ن�شوء  اأخرى  بعبارة  اأو  الفل�شطينيني،  �شّد  تعمل  التي 

تعمل ل�شالح “اإ�رشائيل”.

يف   ،Eli Cohen كوهني  اإيلي  الإ�رشائيلي  ال�شتخبارات  وزير  اأعلنه  ما  ذلك،  ويوؤكد 

ي�شم  اإقليمي  حتالف  لبناء  اأمريكية،  مظلة  حتت  ت�شعى،  “اإ�رشائيل  باأن   ،2020/10/25

يف�ّشل  مل  وبينما   
43

وم�رش”. والأردن  والإمارات  ال�شودان  من  كالً  لإ�رشائيل،  اإ�شافة 

كوهني يف غايات هذا التحالف واأهدافه، اإل اأن هوية جهة الت�رشيح، وزير ال�شتخبارات، 

وطبيعة عملها، ترّجح باأن العمل موّجه �شّد الق�شية الفل�شطينية ول ي�شتثنيها.

و�شينتج عن هذا التحالف، كاأحد اأبرز جتلّيات التطبيع الأمني، تكثيف جهود مالحقة 

الفل�شطينيني وجمع املعلومات عنهم، وتتبّع قادة املقاومة وتنفيذ اغتيالت �شّدهم، على 

نحو ما حدث مع القيادي يف حما�ش حممود املبحوح يف دبي؛ عب جتنيد �شبكات جت�ش�ش 

عربية للقيام باأدوار قد ل تقل اأهمية عن دور اجليو�ش؛ لتنفيذ عمليات وقائية وتنفيذية 

التحالف العربي الإ�رشائيلي.. هل يهدف لنزع �شالح “حما�ش”؟، وكالة الأنا�شول، 2020/9/14.   
40

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع اإبراهيم حبيب.  
41

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي.  
42

وزير ال�شتخبارات الإ�رشائيلية: ن�شعى لبناء حتالف اإقليمي من 5 دول، العربي اجلديد، 2020/10/25.   
43
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خا�شة، تخدم الأمن الإ�رشائيلي، وهذا يكن اعتباره “انت�شاراً كبرياً” لدور “اإ�رشائيل” 

بالق�شية  �شت�رش  التي  النعكا�شات  اأخطر  وهذه  العربي،  الدفاع  اأولويات  ت�شويه  يف 

“عدوان عربي” على  اإىل م�شتوى  ال�شتخباري  التعاون  الفل�شطينية، حني ت�شل ذروة 

الفل�شطينيني؛ التزاماً باتفاقات التطبيع وحتت ذريعة “الأمن املتبادل”.

ال�شعودية،  ال�شلطات  �شنّتها  التي  العتقالت  حملة  يف  ذلك،  موؤ�رشات  وتتجلى 

اأو  داعمني  فل�شطينيني  مقيمني  بحق  نوعها  من  الثانية  هي   ،2020 فباير  �شباط/  يف 

مقربني من حركة حما�ش. فقد اأورد ح�شاب “معتقلي الراأي”، املعني مبعتقلي الراأي يف 

ال�شعودية، عب ح�شابه يف تويرت، اأن ال�شلطات ال�شعودية “�شنّت حملة اعتقالت تع�شفية 

ممن  “عدداً  اإن  قائالً  للمقاومة”،  دعمهم  خلفية  على  فل�شطينيني  مقيمني  طالت  جديدة 

اعتقلوا يف احلملة هم من اأقارب اأو اأبناء من اعتقلوا يف احلملة الأوىل” التي جرت يف ني�شان/ 

بحما�ش القيادي  الأوىل  احلملة  معتقلي  بني  من  اأن  وك�شف  ذاته.  لل�شبب   2019  اأبريل 

وجنله  وحما�ش،  ال�شعودية  بني  العالقات  من�شق  يعدّ  الذي  عاماً،   81 اخل�رشي،  حممد 

 
44

الأكب هاين.

ال�شيا�شية  للو�شاطات  ال�شتجابة  ورف�ش  موقفها  على  ال�شعودية  اإ�رشار  ويف�رّش 

والت�شالت الديبلوما�شية يف هذه الق�شية، باأن حمالت العتقال جاءت كمدخل لتوثيق 

العالقة بني الريا�ش وتل اأبيب، وا�شتجابة لرغبة اأطراف دولية، ومنها الوليات املتحدة، 

يف الت�شييق على املقاومة الفل�شطينية، وباخل�شو�ش حما�ش، وجتفيف منابع متويلها. 

لقطع  احلركة  على  ال�شيا�شية  ال�شغوط  اأ�شكال  من  �شكالً  الأخرى،  اأبعادها  يف  وهي 

العربية  العالقات  يف  الأخري  التطّور  ظّل  يف  احلمالت،  هذه  فاإن  وغالباً  باإيران.  عالقتها 

للتحالف الأمني الذي  اأكب؛ تتويجاً  اإقليمي  الإ�رشائيلية، �شتزداد حّدة وتت�شع يف نطاق 

اأ�شار اإليه وزير ال�شتخبارات الإ�رشائيلي. 

لبنان يف  الإيرانية  الإ�شالمية  للجمهورية  الثقايف  امل�شت�شار  يَعدّ  ال�شبب،   ولهذا 

حممد مهدي �رشيعتمدار، التطبيع جاء خطوة على طريق اإيجاد حتالف مقابل لتحالف 

45
حمور املقاومة، كما يعّد ذلك “دليل انهزام ع�شكرّي واأمنّي”.

اعتقالت جديدة لفل�شطينيني بال�شعودية على خلفية دعم املقاومة، اجلزيرة.نت، 2020/2/13.   
44
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الأجندة  وتنفيذ  احلمالت  لهذه  الوازن  الإقليمي  مبوقعها  ال�شعودية  ت�شدّر  اأن  كما 

الغربية، يوؤ�رش اإىل اأنها �شتكون تقليداً عربياً لبقية دول التطبيع، ما يعني بداية عهد جديد 

العربية واخلارج.  الدول  الفل�شطينيني يف  من املالحقات والعتقالت والت�شييقات �شّد 

اأو كما قال اخلبري الع�شكري وال�شرتاتيجي اللبناين العميد اأمني حطيط اإن “امل�شتهدف 

الرئي�شي من التطبيع الأمني هو كل عدو حقيقي لإ�رشائيل، فهو ي�شتهدف حمو املقاومة 

يف املنطقة، وحتديداً يف فل�شطني ولبنان و�شوريا”.

ال�شتخباري  التعاون  باأن  ليف،  حممد  الأمنية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  الراأي  ويوافقه 

الدعم  لتوفري  العربية  الدول  يف  تعمل  التي  املقاومة  كوادر  على  الت�شييق  اإىل  �شيقود 

والرموز  باملفردات  ال�شعبية  البيئة  اإ�شباع  جانب  اإىل  الفل�شطينية،  للمقاومة  والإمداد 

الإ�رشائيلية، مبا ُي�شّهل التجنيد الأمني مع الإ�رشائيليني، “بعد اأن مّت هدم املانع النف�شي 

 
46

الذي كان ي�شتحيل على الإ�رشائيليني التحرك بوجوده”.

3. قمع الت�صامن اخلارجي:

الأمنية  ال�شناعات  يف  العربي  التطبيع  دول  ل�شتثمارات  ظاهرة  اأ�شباب  توجد 

الدولة”  “عني  واإبقاء  ومالحقتهم،  املعار�شني  تتبّع  اإىل  ال�شعي  ومنها  الإ�رشائيلية، 

“اإ�رشائيل”،  مع  للتطبيع  حتى  راف�شة  اأو  معار�شة  حراكات  لأي  حت�شباً  الداخل؛  على 

الأمنية  ال�شتخدامات  اأبرز  من  واحدة  لكن  الإن�شان.  حقوق  عن  ومدافعني  لن�شطاء  اأو 

الق�شية  مع  العربي  ال�شعبي  الت�شامن  قمع  هي  الإ�رشائيلية،  التقنيات  لهذه  املعلنة  غري 

الفل�شطينية؛ من خالل فر�ش رقابة م�شددة على الإنرتنت وو�شائل التوا�شل الجتماعي، 

و�شّن حمالت ت�شويه اإعالمية �شّد الفل�شطينيني.

ويوؤكد هذا الأمر، ما ك�شفته منظمة �شكاي لين Skyline International احلقوقية 

مقربني  اأو  داعمني  فل�شطينيني  مقيمني  بحق  ال�شعودية  العتقالت  بع�ش  باأن  الدولية؛ 

غزة على  الإ�رشائيلية  احلرب  �شّد  قدية  تغريدات  ب�شبب  مّتت  حما�ش،  حركة   من 

ال�شاب  مع  حدث  نف�شه  والأمر   
47

امل�شلحة. الفل�شطينية  املنظمات  ودعم   ،2014 �شنة 

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع حممد ليف، 2021/3/3.  
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الأول/ ت�رشين  يف  ال�شعودية  ال�شلطات  اعتقلته  الذي  العودة  العزيز  عبد   ال�شعودي 

اأعلن  ما  وفق  الفل�شطينية،  الق�شية  عن  فيها  يدافع  تغريدات  لكتابته  2019؛  اأكتوبر 

الأكاديي ال�شعودي عبد اهلل العودة جنل الداعية املعتقل �شلمان العودة، الذي علّق قائالً: 

حتى  والقمع  العتقال  حمالت  يف  ال�شتمرار  يف  ال�شيئة  النوايا  تتك�شف  العتقال  “بهذا 
48

ملجرد تاأييد الق�شية الفل�شطينية والدفاع عنها”.

باأن  الباحث،  مع  خا�شة  مقابلة  يف  عريقات،  وا�شف  الأمني  اخلبري  يقول  لذلك 

من  وكل  الفل�شطينيني  عن  تف�شيلية  معلومات  منح  يف  تبز  للتطبيع  الأمنية  “الأ�رشار 
يدعم الق�شية الفل�شطينية، اإىل الأعداء، وت�شهيل حماربتهم والت�شييق عليهم، وجتفيف 

 لذلك ي�شدد ممثل حركة حما�ش يف اإيران خالد القدومي 
49

م�شادر التمويل والت�شليح”.

على اأن “التطبيع حركة حتٍد كبرٍي لعقائد املنطقة وتاريخها، وعتبة لالخرتاق الأمني اإىل 

داخل املنظومة العربية، التي كانت جداراً منيعاً مل�رشوع املقاومة”، ويختم باأن “الأمور 

50
اإذا �شارت بهذا الجتاه، ف�شيكون و�شع اإ�رشائيل هو املقدم على احلق الفل�شطيني”.

�شاد�شًا: ال�شتنتاجات:

تاأ�شي�شاً على ما �شبق، فاإنه يكن التو�شل اإىل ا�شتنتاجات مهمة، على النحو التايل: 

اإيجاد  اإىل  الأخري  التطبيع  لـ“اإ�رشائيل”، و�شيقود  العربية م�شدر تهديد  الدول  مل تعد   •
بعد  “ما  ملرحلة  جديدة  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  اأو  الأمنية،  للنظريات  جديدة  �شياغة 

الذي  الراقدة”  “احلرب  تعبري  تتجاوز  جديدة،  �شيا�شية  تعابري  تتبنّى  التطبيع”، 

العالقة  لو�شف  �شابقاً؛  رابني  اإ�شحق  الأ�شبق  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ش  ا�شتخدمه 

القائمة بني “اإ�رشائيل” واملحيط العربي.

الق�شية  من  املوّحد  املوقف  واإ�شعاف  العربي،  الأمن  بانك�شاف  التطبيع  ت�شبب   •
تراجع  عنها  ينتج  قد  اأمنية  �شمانات  املقابل،  يف  “اإ�رشائيل”  ومنح  الفل�شطينية، 

م�شتويات الإنفاق الأمني ب�شكل كبري؛ وهو ما �شي�شهم يف تعايف القت�شاد الإ�رشائيلي.

ال�شعودية تعتقل �شاباً من عائلة “العودة” لتغريده عن فل�شطني، اخلليج اأونالين، 2019/10/14.  
48

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع وا�شف عريقات، خبري اأمني.  
49

مقابلة خا�شة اأجراها الباحث مع خالد القدومي.  
50
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على  الإقليمية،  مكانتها  وتعظيم  العربي  اخلليج  يف  “اإ�رشائيل”  وجود  التطبيع  يدعم   •
البيئة ال�شرتاتيجية  اأتاح لها التفاعل مع  ح�شاب الق�شية الفل�شطينية واأولويتها، كما 

اجلديدة بكل ما حتمله من فر�ش ومكا�شب اأمنية.

مع  الت�شوية  ملف  يف  الر�شمية  الفل�شطينية  القيادة  على  �شغوطاً  التطبيع  �شيوجد   •
“اإ�رشائيل”، و�شيزيد من التدّخل العربي يف القرار الفل�شطيني؛ ل�شالح تنفيذ اأجندات 

ت�شّب يف �شالح “اإ�رشائيل”.

�شي�شتد اخلناق على املقاومة الفل�شطينية، و�شتواجه قيوداً م�شددة �شتوؤثر يف قدرتها   •
على تلّقي الدعم واإمدادات ال�شالح؛ مبا ي�شهم يف تثبيت التفوق الع�شكري الإ�رشائيلي، 

عربي”  “ح�شار  فر�ش  اأخرى،  بعبارة  اأو  “اإ�رشائيل”،  ل�شالح  القّوة  موازين  ودعم 

عليها يف قطاع غزة.

�شيمنح التطبيع “اإ�رشائيل” �شوءاً اأخ�رش لرتكاب جرائم �شّد ال�شعب الفل�شطيني يف   •
كل اأماكن تواجده، و�شيوّفر غطاء عربياً لها. 

ت�شاوؤل احتمالت اندلع ثورات عربية جديدة اأو “ربيع عربي ثاٍن” بتعبري اآخر، فلم   •
يعد ذلك يلقي بظالله على الأمن الإ�رشائيلي، وتراجعت املخاوف من ذلك، لكن يظل 

هناك هام�ش لإمكانية ذلك كرّد فعل من ال�شعوب العربية على التطبيع.

تغرّي ال�شورة العدائية عن “اإ�رشائيل” على امل�شتوى الر�شمي ويف النطاق الديبلوما�شي،   •
ودعم روايتها التي حتاول اإظهارها باأنها دولة ديوقراطية جديرة بالندماج والقبول 

يف الإقليم.

وعلى �صوء نتائج الدرا�صة، فاإنها يف اجلوانب الأمنية تو�صي بالتايل:

اإعادة اإحياء معاهدة الدفاع العربي امل�شرتك وتفعيلها، بعد اإدخال تعديالت عليها تالئم   •
التطورات الإقليمية الأخرية.

الأمنيني  اخلباء  من  �شبكة  اأو�شع  ي�شّم  النعقاد،  دائم  اأمني  منتدى  اإطالق   •
وال�شرتاتيجيني؛ لر�شد التطبيع الأمني وتتبع خماطره، واإجراء حتديث دائم خلريطة 

التهديدات املرتتبة عليه، والتحذير منها. 

املخاطر  اإدارة  تقوم مبهام  العربية،  املقاومة  اأقاليم  اأمنية م�شرتكة بني  تاأ�شي�ش غرفة   •
حول  واحلماية  الأمن  دوائر  ت�شديد  على  وت�رشف  وتبادلها،  الأمنية  واملعلومات 
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درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

ال�شخ�شيات املهمة وقيادات املقاومة الفاعلة وتاأمينها، وقد تكون الغرفة خياراً مقابالً 

للتحالف ال�شتخباري النا�شئ عن التطبيع، وم�شاداً له.

تنمية الوعي الأمني لدى املجتمع العربي، عب تكثيف برامج التوعية الأمنية من خالل   •
قطاعات التعليم والثقافة، واملبادرات املجتمعية وال�شبابية، وو�شائل الإعالم واملن�شات 

الرقمية، بال�شتعانة مبخت�شني ومر�شدين يف جمال الأمن املجتمعي.

ا�شتخدام  على  املرتتبة  الأ�رشار  من  احلذر  اأو  لتفادي  الأمنية  ال�شالمة  دليل  اإطالق   •
الأنظمة العربية للتقنيات الأمنية وبرامج الخرتاق واملراقبة، ويت�شّمن اأي�شاً حقائق 

حول اأ�شاليب ال�شتدراج ال�شتخباري الإ�رشائيلي؛ من اأجل الوعي بها واحلذر منها.

�شعبها،  وت�شحيات  الفل�شطينية  الق�شية  عن  للدفاع  رقمية  منا�رشة  حمالت  اإطالق   •
وف�شح اجلرائم والنتهاكات الإ�رشائيلية بحقهم.

اأمنية  ن�شاطات  اأي  عن  الك�شف  توا�شل  ا�شتق�شائية  حتقيقات  اإنتاج  وت�شجيع  دعم   •
املجتمعات  على  للتطبيع  خماطر  واأّي  الإ�رشائيلي  لالحتالل  مقاومة  اأي  �شّد  عربية 

اأيلول/  اأنتجته قناة اجلزيرة يف  الذي  “ال�شفقة وال�شالح”  العربية، على غرار حتقيق 

�شبتمب 2020، وحتري�ش الراأي العام العربي �شّد هذه الن�شاطات وم�شدرها.
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Abstract

The Security Motives of the Arab-Israeli Normalization and

Its Impact on the Palestine Issue

The study examines the security motives of Arab-Israeli normalization, 

as they are the primary risk of the Arab-Israeli relations, not to mention 

their grave repercussions on the Palestine issue. The study is based on the 

opinions of experts, observers and security experts. It also reviews these 

motives under three main headings that are based on the components 

and strategy of the Israeli national security. The study concludes that 

normalization will lead to a new formulation of the security theories for 

the “post-normalization” phase, which among their most primary risks 

will directly target the Palestine issue and resistance. In return, the Israeli 

security influence in the region will increase, and there will be Israeli 

security gains at the expense of the Arab national security. These changes 

would require to realize the risks of security normalization, annul the 

recent agreements and establish a joint Arab risk management, on the 

basis that Israel is the only security threat in the region.

Keywords: 

Arab-Israeli normalization The Palestine issue The Israeli national security

The Palestine resistance Security normalization
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