


الف�صل الثالث ع�صر

الأثر الع�شكري والأمني للتطبيع 

العربي ال�شهيوين

رامي اأحمد اأبو زبيدة





449

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع

العربي ال�صهيوين
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ملخ�س:

العربي  للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اإبراز  اإىل  الدرا�شة،  هذه  خالل  ن�شعى 

الأمني  البعد  ا�شتغالل ما يجري من تطبيع يف  اإىل  “اإ�رشائيل”  ال�شهيوين، وكيف تعمد 

والع�شكري، بغية بناء ا�شرتاتيجية ت�شتثمر من خاللها عملية التطبيع املت�شارعة يف ظّل 

بيئة دولية واإقليمية متغرية، يف �رشب ثوابت الأمن القومي العربي واملوقف من الق�شية 

الفل�شطينية.

للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اأن  اأهمها،  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد 

العربي ال�شهيوين ُيعرِّ�ش الأمن القومي العربي لتهديدات ج�شيمة من بينها: 

ال�شتعا�شة عن الأمن القومي العربي باإقامة نظام اإقليمي جديد؛ يحقق لـ“اإ�رشائيل”   •
التو�شع على ح�شاب الأمن القومي العربي.

�شمان التفوق الع�شكري الإ�رشائيلي على الدول العربية جمتمعة.  •
التواجد الع�شكري وال�شتخباري داخل بع�ش الأقطار العربية.  •

ربط “اإ�رشائيل” مبعاهدات واتفاقيات ع�شكرية واأمنية مع الدول العربية.  •

الإ�رشائيلية  املكا�شب  وعاء  يف  �شي�شّب  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  العام  الناجت  اإن 

يكن ل  ومتيزاً  تفوقاً  امل�شتوى  هذا  على  لها  ويحقق  ال�شرتاتيجي،  امل�شتوى   على 

جمتمعة  العربية  الأقطار  �شيادة  يعّر�ش  بينما  اقت�شادي،  اأو  مادي  معيار  باأي  قيا�شه 

ومنفردة، واأمنها القومي لخرتاقات تكلفهم م�شريهم وم�شتقبلهم.

كلمات مفتاحية: 

الأمن القومي العربي الق�شية الفل�شطينية التطبيع العربي – ال�شهيوين

رامي اأحمد اأبو زبيدة: اأكاديي يف كلية العودة اجلامعية يف قطاع غزة، ويف اأكاديية العالقات الدولية يف تركيا.   
1

الف�شائية واملواقع وال�شحف. حا�شل على  القنوات  العديد من  ال�شاأن الأمني والع�شكري يف  كاتب وحملل يف 

�شهادة املاج�شتري يف القيادة والإدارة من اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة يف قطاع غزة.
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مقدمة:

واأمنها  العربية  الأمة  تواجه  التي  اجلديدة  التحديات  اأخطر  من  واحداً  التطبيع  يثل 

القومي  الأمن  ُيبقي  �شوف  العربية،  املنطقة  يف  التطبيع  عملية  تو�شع  واإن  القومي، 

العربي وامل�شري العربي اأ�شريين للمخططات الأمريكية ال�شهيونية التي ل تخدم العرب 

وم�شتقبلهم.

اتخذت “اإ�رشائيل” التعاون الأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت ال�شيا�شة اخلارجية 

“العدو  ملواجهة  امل�شرتك  التعاون  على  بقدراتها  ودولياً  عربياً  بالرتويج  الإ�رشائيلية 

الدول  بع�ش  بني  املتبادلة  الزيارات  زيادة  اإىل  اأدى  ما  و“الإرهاب”،  اإيران  امل�شرتك”، 

العربية و“اإ�رشائيل”، وخ�شو�شاً اخلليجية. كما اأّدت الأزمات العربية املتنامية، اأي�شاً، 

ال�شيا�شات  بفعل  عربية،  مركزية  كق�شية  الفل�شطينية  بالق�شية  الهتمام  تراجع  اإىل 

الإ�رشائيلية والأمريكية الهادفة اإىل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية.

عالقاتها  نقل  خالل  من  وكبرية  مهمة  ا�شرتاتيجية  اإجنازات  “اإ�رشائيل”  حققت  قد 

القبول  اإىل مرحلة  العربية  امل�شلحة مع اجليو�ش  املواجهة  العربية من مرحلة  الدول  مع 

كافة  ويف  العالقات  تلك  تطبيع  مرحلة  اإىل  بل  معها،  الدائر  لل�رشاع  ال�شلمية  بالت�شوية 

املجالت.

للتطبيع،  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  �ش�ش 
ُ
اأ ك�شف  يف  الدرا�شة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 

وعوامل جناحها، واآليات تنفيذها يف البعد الأمني والع�شكري، وكيفية مقاومتها. حيث 

حتاول الدرا�شة، تو�شيح الأثر الع�شكري والأمني لق�شية التطبيع مع الكيان ال�شهيوين، 

وما تطرحه من حتديات على العرب. وا�شت�رشاف مالمح ا�شرتاتيجية م�شادة له.

فهم  يف  ي�شاعد  الذي  النحو  على  التحليلي  املنهج  اأ�شا�شي  ب�شكل  الباحث،  ا�شتخدم 

اأ�شباب الظاهرة وحتليلها وتق�شيها، كما مّت ال�شتفادة باملنهج التاريخي يف �رشد الأحداث 

ذات العالقة مبو�شوع الدرا�شة.

املبحث  يناق�ش  البحث.  نتائج  تو�شح  وخامتة  مباحث  اأربعة  اإىل  الدرا�شة  وتنق�شم 

�ش�ش ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع، ويتتبع املبحث الثاين، البعد الع�شكري 
ُ
الأول، اأ

الع�شكري  البعد  اأثر  الثالث،  املبحث  ويو�شح  العربي،  ال�شهيوين  للتطبيع  والأمني 
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ومقاومة  مواجهة  طرق  الرابع،  املبحث  ويناق�ش  العربي،  ال�شهيوين  للتطبيع  والأمني 

التطبيع يف بعده الع�شكري والأمني.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها: 

اتخذت “اإ�رشائيل” التعاون الع�شكري والأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت ال�شيا�شة 

امل�شرتك ملواجهة  التعاون  بقدراتها على  الإ�رشائيلية بالرتويج عربياً ودولياً  اخلارجية 

بع�ش  بني  املتبادلة  الزيارات  زيادة  اإىل  اأدى  ما  و“الإرهاب”،  اإيران  امل�شرتك”،  “العدو 
اأّدت الأزمات العربية املتنامية،  الدول العربية و“اإ�رشائيل”، وخ�شو�شاً اخلليجية. كما 

اأي�شاً، اإىل تراجع الهتمام بالق�شية الفل�شطينية كق�شية مركزية عربية، بفعل ال�شيا�شات 

�شياغة  يكن  وعليه،  الفل�شطينية.  الق�شية  ت�شفية  اإىل  الهادفة  والأمريكية  الإ�رشائيلية 

ال�شوؤال املحوري، الرئي�شي، يف امل�شكلة البحثية على النحو الآتي:

ما هو الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين؟ 

وينبثق عن هذا ال�شوؤال عدة اأ�شئلة وهي:

ما هي اأ�ش�ش ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع؟  .1

ما هي الأبعاد الع�شكرية والأمنية للتطبيع ال�شهيوين العربي؟  .2

ما هو اأثر البعد الع�شكري والأمني على التطبيع ال�شهيوين العربي؟  .3

كيف يكن مواجهة ومقاومة التطبيع يف بعده الع�شكري والأمني؟  .4

املبحث الأول: اأُ�ش�س ال�شرتاتيجية ال�شهيونية للتطبيع:

�شعى ال�شهاينة ومن يدعمونهم من القوى الغربية، منذ بدايات الهجمة ال�شهيونية 

على فل�شطني واإىل اليوم، ملحاولة تطبيع العالقات مع العرب، لتحقيق اأهدافهم يف املنطقة؛ 

بوجوده  والعرتاف  ال�شتيطاين،  الإحاليل  ال�شتعماري  الكيان  هذا  غر�ش  خالل  من 

داخل منطقتنا العربية. وقد كان هذا ال�شعي لتطبيع العالقات مع العرب، �شعياً خمططاً 

له يخ�شع ل�شرتاتيجية طويلة املدى، وا�شتخدم اآليات متنوعة.
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اأولً: مفهوم التطبيع:

التطبيع يثل اأحد املفاهيم التي اأفرزها ال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي، حيث اإن هذا 

امل�شطلح ل يِرد على نحو �رشيح يف معاهدات “ال�شالم” التي ربطت بع�ش الدول العربية 

مع “اإ�رشائيل”، ولكنه جاء يف اإطار عمليات الت�شوية بني العرب و“اإ�رشائيل”.

وُيعّد مفهوم التطبيع الذي فر�شته “اإ�رشائيل” يف اإطار عمليات الت�شوية؛ اأحد مبتكرات 

الفكر الإ�رشائيلي، واأحد الأهداف الأ�شا�شية التي ت�شعى “اإ�رشائيل” لتحقيقها من خالل 

طبيعية  عالقات  باإقامة  “�شالم”،  باتفاقيات  معها  ارتبطت  التي  العربية  الدول  اإلزام 

منطقة  يف  �رشعي  ككيان  “اإ�رشائيل”  وجود  قبول  �شمان  اأجل  من  املجالت  من  عدد  يف 

اخلا�شة  املواد  من  عدداً  تت�شمن  “ال�شالم”  اتفاقيات  جعل  ما  وهذا  الأو�شط،  ال�رشق 

“اإ�رشائيل” على  باإقامة عالقات ديبلوما�شية و�شيا�شية واقت�شادية وثقافية، وحتر�ش 

متابعة هذه العملية ومراقبتها عن كثب وبكل دقة، باعتبارها الهدف الأ�شا�شي من هذه 

2
التفاقات.

ثانياً: جوهر ا�صرتاتيجية التطبيع واأُ�ص�صها:

وهي  تتغري،  مل  رئي�شية  م�شلمة  على  للتطبيع،  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  تقوم 

ذوبان  اأو  �شعفهم،  حالت  يف  اإل  الكيان  بهذا  عالقتهم  يطبعوا  اأن  يكن  ل  العرب  اأن 

تعلمت  لقد  امل�شتحيل،  نطاق  يف  يدخل  يكاد  اأمر  وهو  والدينية،  القومية  �شخ�شيتهم 

ال�شهيونية مبكراً اأنها ت�شتطيع فعل الكثري عب العتماد على دولة كبى، وعب تفتيت 

اأ�شا�شية  اأمنية  عقيدة  التفتيت  اأن  نعرف  اأن  يجب  لهذا،  وا�شتنزافها.  بها  املحيط  الإقليم 

لل�شهيونية، واأن اأجهزة ال�شتخبارات الإ�رشائيلية جمندة ملنع العرب واملحيط الإ�شالمي 

من بناء قوة ذاتية حقيقية.

اإحداث  وهو  والتطبيع؛  لـ“ال�شالم”  ال�شرتاتيجي  امل�شمون  جوهر  كان  هنا  ومن 

تغيري على اجلانب العربي، هذا التغيري يبداأ ب�رشورة تقبّل “اإ�رشائيل”، ويتد اإىل تقييد 

 واإعادة تركيبها 
3
اإذا لزم الأمر، قدرات العرب الع�شكرية وتغيري معتقداتهم ال�شيا�شية، 

لتتوافق مع فكرة وجود الكيان ال�شهيوين و�رشعيته وا�شتحالة زواله.

الوحدة درا�شات  مركز  )بريوت:  املواجهة  من  عاماً  ثالثون  التطبيع:  مقاومة  واآخرون،  عو�ش  حم�شن   
2 

العربية، 2007(، �ش 33. 

العربية )بريوت: مركز درا�شات  البالد  العالقات مع  الإ�رشائيلية لتطبيع  ال�صرتاتيجية  حم�شن عو�ش،   
3

الوحدة العربية، 1988(، �ش 14.
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اأ�شا�ش روؤية حمددة لل�شهيونية  ال�شهيونية للتطبيع، على  كما تقوم ال�شرتاتيجية 

يف عالقتها باليهود والعرب وبفل�شطني وبالعامل الغربي، ومن خالل اكت�شاف املتغريات 

الوقت— لديها تعمل—مع  املتاحة  القدرات والآليات  التاريخ، وا�شتغالل  احلا�شمة يف 

4
على اأن جتعلها مقبولة وم�شدقة منهم جميعاً. وهذا الت�شور يقوم على الأ�ش�ش التالية:

العربي معها،  ال�رشاع  ال�شهيونية لأ�شباب  الرواية  ينا�شب  تاريخي،  اختالق واقع   .1
اأر�ش  فل�شطني  اأن  الدعاء  خالل  من  ال�رشاع،  لأ�شباب  احلقيقية  الرواية  ويلغي 

واأن  العامل.  يف  اليهود  جميع  ووطن  التوراة  واأر�ش  الأجداد  اأر�ش  فهي  يهودية، 

اإىل رف�ش  ال�رشاع بني العرب و“اإ�رشائيل” لي�ش �شببه احتالل فل�شطني، لكنه يعود 

العرب لوجود الكيان ال�شهيوين داخل املنطقة العربية. واأن ال�رشاع، �شينتهي فقط 

عندما يقتنع العامل العربي باأ�رشه، وكذلك اإيران غري العربية، باأن “اإ�رشائيل” حقيقة 

قائمة.

تف�شري احلا�رش على الختالق ال�شابق، من خالل عر�ش خاطئ وم�شلل للحقائق،   .2
وجوده  يف  امل�شلحة  �شاحبة  الإمبيالية  القوى  دعم  له  يجلب  مبا  ذلك  وترويج 

وا�شتمراره، وامل�شلَّلني بدعاياته اأو املوؤمنني بها من معتنقي امل�شيحية ال�شهيونية.

اعتبار العقبة الرئي�شية اأمام التطبيع، هي الراأي العام يف العامل العربي، الذي يحركه   .3
الدين والقومية، مما ي�شتلزم مواجهة خطاب احلركات الإ�شالمية والقومية بخطاب 

واإحداث  املمكنة،  ال�شبل  بكل  العربية  القيم واملفاهيم  ت�شكيل منظومة  يعيد  مناف�ش، 

اخرتاقات �شيا�شية واأمنية واقت�شادية وثقافية، توؤدي اإىل ت�شعيد التوتر والحتقان 

الطائفي والجتماعي داخل املجتمعات العربية، لتوليد بيئة مت�شارعة متوترة دائماً 

والتخلف  النق�شام  معاجلة  يف  نظام  اأي  يعجز  ولكي  �شطر،  من  اأكرث  اإىل  ومنق�شمة 

والوهن.

الع�شكرية  القدرات  الأمنية، وفر�ش �رشوط لإ�شعاف  “اإ�رشائيل”  الت�شليم مبطالب   .4
الدفاعية  القدرات  تطوير  وتقييد  اأمن،  مناطق  وفر�ش  ال�شالح،  نزع  مثل:  العربية 

5
العربية، و�شناعة الأ�شلحة، واإحباط اأي جهود لتنمية القدرات النووية.

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها؟،”   
4

جملة مداد الأدب، كلية الآداب، اجلامعة العراقية، العراق، عدد خا�ش باملوؤمترات 2018-2019، املجلد 2، العدد 1، 

�ش 867.

حم�شن عو�ش، ال�صرتاتيجية الإ�رشائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية، �ش 25.  
5
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ثالثاً: اآليات ا�صرتاتيجية التطبيع املتبعة:

املطلوب اأمريكياً و�شهيونياً من العرب اأن يتخطى التطبيع حدوده ال�شكلية؛ معاهدات 

وتطويره  ريا�شية...اإلخ،   - اقت�شادية   - �شيا�شية  عالقات  �شبكة  واإن�شاء  “�شالم”، 
بني  الت�شوية  مب�شاريع  ربطه  دون  ومن  بذاته،  قائم  ا�شرتاتيجي  هدف  اإىل  وحتويله 

ال�شلطة الفل�شطينية والحتالل، من خالل توقيع اتفاقيات “ال�شالم” والتطبيع مع دول 

عربية. تقف “اإ�رشائيل” قاب قو�شني اأو اأدنى من حتقيق روؤيتها الأمنية التي تقوم على 

نظرية “اجلدار احلديدي” التي �شاغها جابوتن�شكي وتبنّاها ديفيد بن جوريون، والتي 

تقول اإن العرب هم “اأمة حية” لن يتخلوا اأو يتنازلوا عن حقوقهم الأ�شا�شية، واأننا فقط 

اإذا ما اأقمنا “جداراً حديدياً” على �شكل قوة ع�شكرية كبرية وقوة عظمى راعية، حامية 

6
وم�شاندة، فرمبا ير�شخ هوؤلء العرب ويتنازلون عندئٍذ عن “اأر�ش اإ�رشائيل”.

عزل  على  خالله  من  والعمل  العربية،  احلكومات  مع  والأمني  ال�شيا�شي  التطبيع   .1

الق�شية الفل�شطينية عن عمقها العربي والإ�شالمي والإن�شاين.

التطبيع الثقايف، من خالل تطوير قنوات للتوا�شل مع اجلمهور العربي لتغيري �شورة   .2

الكيان ال�شهيوين العدوانية.

ور�شوة  القت�شادي”  “ال�شالم  لنظريات  الرتويج  خالل  من  القت�شادي،  التطبيع   .3

الفل�شطينيني ببع�ش الإغراءات احلياتية القت�شادية، يف مقابل تخليهم عن حقوقهم 

القت�شادية التاريخية.

التطبيع الإعالمي، من خالل ت�شوير ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي على اأنه �رشاع   .4

فل�شطيني – اإ�رشائيلي.

التطبيع التكنولوجي، من خالل الرتويج للتعاون التقني الذي تتفوق فيه “اإ�رشائيل”   .5

وما يحققه من مكا�شب لالأنظمة احلاكمة العربية، وخ�شو�شاً البجميات التي متكن 

هذه الأنظمة من البقاء، حيث ي�شكل بقاوؤها م�شلحة ا�شرتاتيجية لـ“اإ�رشائيل”.

عماد الدين الع�شماوي، “ا�شرتاتيجية الكيان ال�شهيوين يف التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها،”   
6

�ش 868.
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رابعاً: مظاهر التطبيع العربي مع “اإ�رشائيل”:

لعقود عديدة، عّدت الدول العربية “اإ�رشائيل” دولة عدّوة، والتزمت رف�ش كل اأ�شكال 

الفل�شطينية. وفتحت م�رش  للق�شية  اإىل حلّ �شامل وعادل  التو�شل  التطبيع معها، قبل 

طريق التطبيع بتوقيع معاهدة “ال�شالم” مع “اإ�رشائيل” �شنة 1978، على نحو منفرد، 

من دون ا�شرتاط “ال�شالم” بحل الق�شية الفل�شطينية، اأ�شا�ش ال�رشاع مع ال�شهيونية، 

ووقّعت منظمة التحرير الفل�شطينية )م.ت.ف( اتفاق اأو�شلو مع “اإ�رشائيل” �شنة 1993، 

ووقّع الأردن اتفاق “�شالم” مع “اإ�رشائيل” �شنة 1994. ومع ذلك، ظّل املوقف العربي 

ال�شالمان،  ي�شهم  فلم  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  تطبيع  بخ�شو�ش  ما  نوعاً  متما�شكاً 

فقد  اأو�شلو؛  اتفاق  ول  الفل�شطينية،  الق�شية  حلّ  يف  “اإ�رشائيل”  مع  وامل�رشي،  الأردين 

 
7
ازدادت “اإ�رشائيل” تطرفاً، وزادت يف حّدة ممار�شاتها الحتاللية.

للتطبيع بحّل ق�شية فل�شطني، واأن من قام بذلك  اأنه ل عالقة  الوا�شح  واأ�شبح من 

فهمت  “اإ�رشائيل”  واأن  فل�شطني،  يف  العدالة  بتحقيق  لها  عالقة  ل  تخ�ّشه،  فالأ�شباب 

 التطبيع على اأنه قبول لها ب�شهيونيتها وعن�رشيتها و�شيا�شتها ال�شتيطانية. ويف اآذار/

 مار�ش 2002، تبنت قمة بريوت العربية “مبادرة ال�شالم” التي اأطلقها ويل عهد ال�شعودية

ب�رشط  العربية،  الدول  مع  كامالً  �شالماً  وطرحت  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  حينه،  يف 

 ،1967 يونيو  حزيران/  يف  املحتلة  العربية  الأرا�شي  من  الكامل  “اإ�رشائيل”  ان�شحاب 

لقرار  الفل�شطينيني وفقاً  اإىل حّل عادل مل�شكلة الالجئني  مبا يف ذلك اجلولن، والتو�شل 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194، وقيام دولة فل�شطينية م�شتقلة عا�شمتها �رشقي 

8
القد�ش.

عديدة  عربية  دول  بني  ال�رشية  العالقات  من  طويل  تاريخ  وجود  من  الرغم  وعلى 

فاإن  العربية،  بريوت  قمة  مبادرة  بنود  رف�شها  يف  الأخرية  وا�شتمرار  و“اإ�رشائيل”، 

خطوات التطبيع اأخذت منحًى مت�شارعاً وعلنياً يف الآونة الأخرية. ويجري هذا التطبيع 

فقد  وريا�شية،  وثقافية  وع�شكرية  واأمنية  وجتارية  اقت�شادية  م�شتويات،  عدة  على 

بو�شوح  العربية  والدول  “اإ�رشائيل”  بني  والقت�شادي  التجاري  التطبيع  ن�شق  تنامى 

التطبيع العربي مع اإ�رشائيل.. مظاهره ودوافعه، العربي اجلديد، 2020/6/21. )اطلع عليه يف 2021/2/25(  
7

املرجع نف�شه.  
8
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خالل ال�شنوات الأخرية، فوفقاً لبيانات دائرة الإح�شاء املركزية الإ�رشائيلية، قدِّر اإجمايل 

ال�شادرات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات اإىل اأ�شواق منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا بنحو �شبعة مليارات دولر اأمريكي �شنوياً، من بينها اأكرث من مليار دولر لدول 

من   %7 نحو  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  اأ�شواق  ومتثل  العربية.  اخلليج 

اإجمايل ال�شادرات، و6% من اإجمايل الواردات الإ�رشائيلية من ال�شلع واخلدمات.

تكمن الدوافع نحو رفع وترية التطبيع يف العامل العربي مع “اإ�رشائيل”، وبالذات يف 

دول اخلليج، يف جمموعة من الأ�شباب، ومن اأبرزها: 

التغيري يف خريطة القوى التي برزت يف املرحلة الرتدادية للربيع العربي.   .1

العالقات العدائية بني دول اخلليج العربي.   .2

اإدارة الرئي�ش دونالد ترامب ومواقفه وخططه جتاه الق�شية الفل�شطينية.   .3

غياب التيارات القومية والإ�شالمية عن امل�شهد ال�شيا�شي العربي، التي ُتعّد من اأكرث   .4

التيارات عداًء للتطبيع. 

اأقطاب يف  النق�شام باحلفاظ على عالقات مع  الفل�شطيني وان�شغال طريَفْ  النق�شام   .5

العامل العربي؛ لال�شتفادة يف احل�شول على الدعم والتاأييد بدل الرتكيز على توظيف 

9
الثقل العربي ملناه�شة الحتالل.

للتطبيع والأمني  الع�شكري  الُبعد  الثاين:   املبحث 

       ال�شهيوين العربي:

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

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

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

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

حتقيق “ال�شالم” كجزء من حماية “دولة اإ�رشائيل” وتوفري الأمن لها، واإن التفاو�ش مع 

خالد من�شور واآخرون، تدعيم م�شارات حركة )BDS( يف مواجهة التطبيع العربي - الإ�رشائيلي، موقع املركز   
9

الفل�شطيني لأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات ال�شرتاتيجية - م�شارات، 2019/7/11، انظر:

https://www.masarat.ps )اطلع عليه يف 2021/3/2(  
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العرب ب�شمانات دولية، قد يلبي احلاجة اإىل الأمن، وخ�شو�شاً يف ظّل تزايد اإدراكها، اأنها 

10
بالرغم من تفوقها الع�شكري، مل تتمكن من فر�ش ا�شت�شالم غري م�رشوط على العرب.

اأولً: الأمن القومي الإ�رشائيلي كمحدد للعالقة مع العرب:

ا�شتمد الفكر الأمني الإ�رشائيلي �رشعيته ال�شيا�شية من الأفكار والتعاليم التي جاءت 

بها الديانة اليهودية، وذلك يف اإطاره العام الذي �شاغه ديفيد بن جوريون اأحد موؤ�ش�شي 

القول  يكن  الذي  احلد  اإىل  وذلك  العبية،  للدولة  وزراء  رئي�ش  واأول  اإ�رشائيل”  “دولة 
للعقيدة  والتطبيقي  الفكري  الإطار  اإل  هي  ما  الإ�رشائيلية  الأمنية  ال�شرتاتيجية  اإن  فيه 

خالل  من  اأم  الرب”،  لوعد  “تنفيذاً  الأر�ش  على  لال�شتيالء  الدعوة  يف  �شواء  الدينية، 

القناعات اليهودية ال�شهيونية.

وقد مّر مفهوم الأمن الإ�رشائيلي باأربع مراحل اأ�شا�شية: مرحلة القاعدة ال�شتيطانية، 

ثم مرحلة حتويل القاعدة اإىل دولة، ومرحلة التو�شع، ومرحلة الهيمنة. ومن هنا ندرك 

التي  التو�شعية  ال�شيا�شة  تقت�شيه  ملا  الأمني  املفهوم  يف  واحلراك  التغيري  هذا  اأ�شباب 

تنتهجها “اإ�رشائيل”، فهو مفهوم متحرك يتبدل بتبدل الظروف ال�شيا�شية والع�شكرية 

املحيطة، كما اأنه ل يعني الدفاع عن اأر�ش حمدودة، بل يتحقق على اأ�شا�ش ردعي ينع 

“اإ�رشائيل” منا�شبة  التي تراها  اإتاحة الظروف  اإىل حني  اأخرى،  مبعطياته ن�شوب حرب 

11
لن�شوب حرب تخدم م�شاحلها وحتقق اأهدافها.

اأنه  اإل  الإ�رشائيلي،  الأمن  مفهوم  مرتكزات  يف  واحلراك  املتغريات  من  الرغم  وعلى 

12
يكن حتديد بع�ش ثوابت وركائز هذا املفهوم:

من  التقليل  بهدف  الأمنية،  عقيدتها  اإطار  يف  “اإ�رشائيل”  تبنتها  التي  الردع  نظرية   .1
احتمالت اندلع احلرب بينها وبني العرب، ودفعهم اإىل الت�شليم بها كاأمر واقع؛ عن 

طريق اإقناعهم باأن اأّي جمابهة معها �شتكون باهظة الثمن.

ا�شرتاتيجية احلرب ال�شتباقية، وهي �شفة ات�شمت بها معظم احلروب التي �شنتها   .2
“اإ�رشائيل” �شّد العرب، وت�شكل اأحد اأناط التعبري عن م�شداقية الردع.

عبد الوهاب امل�شريي، تطور مفهوم الأمن القومي الإ�رشائيلي، املركز الفل�شطيني لالإعالم، املو�شوعة اليهودية.  
10

حممد امل�رشي، نظرية الأمن الإ�رشائيلي، موقع مركز الأ�رشى للدرا�شات، 2009/8/24، انظر:  
11

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=8585 )اطلع عليه يف 2021/2/25(  

املرجع نف�شه.  
12

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=8585
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متغرياً  مفهوماً  ال�شرتاتيجية  هذه  وفق  ُيعّد  املفهوم  وهذا  الآمنة،  احلدود  مفهوم   .3
وقابالً للتمديد مبا يتما�شى مع متطلبات الأمن الإ�رشائيلي.

الأمنية  للنظرية  الرئي�شية  التحديات  من  غيابه  ُيعّد  والذي  ال�شرتاتيجي،  العمق   .4
الإ�رشائيلية نظراً لو�شع “اإ�رشائيل” اجلغرايف، ومن هنا اعتقد خمططوا نظرية الأمن 

اإىل  الدولة، وهو ما دفعها  اأن تهّدد وجود  اأّي حرب �شاملة  اأن من �شاأن  الإ�رشائيلي 

جتنب اأّي حرب من هذا النوع على اأرا�شيها، مما ا�شتوجب بلورة مفهوم نقل املعركة 

اإىل اأر�ش العدو لإيجاد عمق ا�شرتاتيجي م�شطنع.

للحماية  اأداًة  باعتبارها  الإ�رشائيلية  الأمن  نظرية  اإىل  النظر  يكن  ل  ذلك  �شوء  ويف 

الذاتية كما عّبت عن ذلك تاريخياً تلك التقاليد ال�شيا�شية الثابتة، التي اتبعتها احلكومات 

الإ�رشائيلية املتعاقبة، اإنا يكن التعامل معها كونها املنطق الفكري الذي يراد به تبير 

اجلوار،  دول  من  حولها  ومن  الأر�ش  على  الكاملة  الهيمنة  وفر�ش  ال�شيطرة  �شيا�شة 

بهدف ردع اأّي حماولت لخرتاقات اأمنية حمتملة.

ت�شتمر  اأن  يكن  ل  الأو�شط  ال�رشق  يف  الت�شوية  فاإن  الإ�رشائيلية  النظر  وجهة  من 

اأي  العرب، لأن  الإ�رشائيلي، واحتفاظها بتفوق كامل على  بالردع  كانت مرتبطًة  اإذا  اإل 

“�شالم” غري حممي بتفوق ع�شكري اإ�رشائيلي لن ي�شمد طويالً يف املنطقة.

ت�شود روؤية اإ�رشائيلية اأمنية لأبعاد “ ال�شالم” مع املحيط العربي، فحاجة “اإ�رشائيل” 

لـ“ال�شالم”  ترتبط باخلوف متعدد امل�شادر، “الهاج�ش الأمني”، لذلك تو�شح الرتتيبات 

واملقرتحات الأمنية التي تطرحها “اإ�رشائيل” يف املفاو�شات والتفاقات مع الدول العربية 

املحيطة؛ اأنها تعتمد ا�شرتاتيجيًة تهدف اإىل موا�شلة اأو�شع قدر من ال�شيطرة الع�شكرية 

العربي  الإ�رشائيلي  “ال�شلم  الإ�رشائيلية  املقولة  بدقة  تعك�شه  ما  وهذا  حميطها،  على 

الأمن”،  على  القائم  “ال�شالم  عن  نتنياهو  بنيامني  وحديث  م�شلحاً”،  �شالماً  �شيكون 

الع�شكرية، وهي تك�شف عن تاأثري الأيديولوجية ال�شهيونية،  “اإ�رشائيل”  اأي على قوة 

التي تتطلبها،  ال�شيا�شية  الت�شوية  ال�شيا�شي، واأبعاد  ال�شاأن  ال�شاأن الأمني على  وهيمنة 

اأطروحات  على  ت�شيطر  متكافئة  غري  لرتتيبات  و�شيغاً  اجلانب  اأحادية  نظرة  فاإن  ولذا 

“اإ�رشائيل” مع جوارها العرب كجزء من تنظيم �رشوط اندماجها الإقليمي يف مرحلة ما 
13

بعد الت�شوية.

عبد الوهاب امل�شريي ونظرية الأمن ال�شهيونية، موقع املعهد امل�رشي للدرا�شات، 2020/7/17، انظر:   
13

https://eipss-eg.org  

https://eipss-eg.org/عبد-الوهاب-المسيري-ونظرية-الأمن-الصهيونية/
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ثانياً: ا�صرتاتيجية “اإ�رشائيل” الع�صكرية �صّد العرب بعد التطبيع:

الت�شوية  عملية  بعد  العرب  �شّد  الع�شكرية  ا�شرتاتيجيتها  من  “اإ�رشائيل”  تغري  مل 

بناء  ا�شتمرت يف  التوقيع على معاهدات كامب ديفيد مع م�رش،  بداأتها معهم. منذ  التي 

الفل�شطينيني فقط، و�شعت  العرب جمتمعني ولي�ش �شّد  قوة ع�شكرية موجهة �شّد كل 

تفوقها  و�شمان  العربية،  اجليو�ش  جميع  مقابل  الع�شكري  والتفوق  القدرة  امتالك  اإىل 

الع�شكري على الدول العربية على اأ�شا�ش اأنهم موحدون ع�شكرياً �شّدها، بينما تعاملت 

 
14

معهم لتحقيق الت�شوية على اأ�شا�ش منفرد وثنائي، ورف�شت التفاو�ش معهم جمتمعني.

جامعة يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   ،Yair Evron اإيفرون  يائري  درا�شة   وح�شب 

العرب  مع  “ال�شالم”،  مرحلة  يف  الع�شكرية  الإ�رشائيلية  ال�شرتاتيجية  فاإن  اأبيب،  تل 

تتلخ�ش بالنقاط الآتية:

اإن اأكرث ما يخيف “اإ�رشائيل” هو قيام حتالف ع�شكري ي�شّم جميع الدول العربية،   .1
وعلى الرغم من اأن هذا اخلطر قد خفّ بعد توقيع م�رش على معاهدة “ال�شالم”  مع 

عربي  ع�شكري  حتالف  قيام  اإعادة  تخ�شى  زالت  ما  “اإ�رشائيل”  اأن  اإل  “اإ�رشائيل” 
�شّدها.

 2.8-2.1 مبعدل  العربية  الدول  مع  الإ�رشائيلي  الع�شكري  التفوق  ن�شبة  تبقى  اأن   .2
لـ“اإ�رشائيل” مقابل واحد للعرب.

اإقناع الدول العربية باأنها غري قادرة على تدمري “اإ�رشائيل”، وبالتايل ت�شبح الت�شوية   .3
ال�شيا�شية معها ل بّد منها.

�شعي “اإ�رشائيل” اإىل عدم امتالك الدول العربية لل�شالح النووي، واأنها لن ترتدد يف   .4
ا�شتعمال القوة النووية �شّد الدول العربية لكي متنعها من امتالكه.

اأمام حماولت الرتكيز على  زرع الهزية يف نفو�ش الأمة العربية واإذللها وقهرها،   .5
عن�رش التفوق لدى اجلانب الإ�رشائيلي.

لهذا فاإن “اإ�رشائيل” بنت ا�شرتاتيجيتها على التفوق الع�شكري على جميع اجليو�ش 

العربية جمتمعة ت�شكل تهديداً  الع�شكرية  القوة  اأن  اأ�شا�ش  العربية وتعاملت معهم على 

وال�شت�شارات،  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  العربي  الوطن  تفتيت  يف  اإ�رشائيل  دور  نوفل،  اأحمد   
14

2007(، �ش 133.
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لأمنها، وظلّت تلك ال�شيا�شة مدرجًة يف عداد التهديدات الكامنة املرتب�شة باأمنها، حتى يف 

حال التو�شل اإىل ت�شوية مع العرب، واإىل نقل بوؤر ال�رشاع من حدودها مع الدول العربية 

العربية وتدمريها من  الدول  البع�ش، بهدف تفتيت  الدول، وبني بع�شها  تلك  اإىل داخل 

الداخل واإقامة دويالت طائفية اأو اإثنية، وتبديد الطاقة الع�شكرية العربية يف ال�رشاعات 

البينية، ومنع قيام اأي تن�شيق اأو تعاون اأمني عربي، واإحباط اأي م�شعى لوحدة عربية، 

وتدمري اأّي قوة ع�شكرية عربية تطور ذاتها اإىل حّد ما تراه “اإ�رشائيل” خطراً عليها.

ثالثاً: الأبعاد الع�صكرية والأمنية للتطبيع:

العرب، متجاوزًة  التطبيع مع  الإ�رشائيلية من عملية  الأهداف  بعد يوم تت�شح  يوماً 

لالأبعاد  و�شولً  اأهميتها،  على  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  والأبعاد  املكا�شب 

رقعة  ات�شاع  مع  �شيجنونها،  التي  الفوائد،  يعّدون  فالإ�رشائيليون  والأمنية،  الع�شكرية 

التطبيع العربي الإ�رشائيلي، وقد خلّ�ش رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو كل 

ذلك، يف ت�رشيحات تلت الإعالن عن التطبيع مع ال�شودان بقوله: “اإن اتفاقات ال�شالم مع 

الآن، جيدة لالأمن والقلب واجليب”، ح�شب  الإمارات والبحرين وال�شودان حتى  دولة 

15
تعبريه، م�شيفاً اأن مزيداً من الدول العربية �شتلتحق بركب التطبيع.

الأبعاد  من  العديد  لها  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  اتفاقيات  فاإن  وبالتايل، 

الع�شكرية والأمنية، التي من اأهمها:

1. حرب الوعي:

ت�شكل معركة الوعي واملعركة الثقافية واحل�شارية والفكرية اأحد اأهم الأ�شلحة التي 

ينبغي اللجوء اإليها وال�شتعانة بها يف هذه املرحلة اخلطرية، كي ن�شتطيع حتديد طبيعة 

هذه املعركة والأ�ش�ش التي يكن اعتمادها من قبل القوى املقاومة، ل بّد من التعرف على 

الكيفية التي يدير عبها العدو ال�شهيوين معركة الوعي.

بع�ش املتخ�ش�شني بال�شوؤون الإ�رشائيلية ومتابعة الأو�شاع داخل الكيان ال�شهيوين 

يوؤكدون اأن العدو ال�شهيوين يركز يف ال�شنوات الأخرية ب�شكل كبري على معركة الوعي 

اأجهزة ومراكز درا�شات وموؤ�ش�شات  اأن�شاأ  الأمنية والع�شكرية، وهو  املعارك  اإىل جانب 

اجلزيرة.نت،  واجليب،  والقلب  لالأمن  جيدة  ال�شالم  اتفاقات  نتنياهو:  اإ�رشائيل..  عزلة  اأنهت  اإنها  قال   
15

.2020/10/24



461

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين

والأمنية،  الع�شكرية  الأجهزة  تتبع  املراكز  وهذه  املعركة،  هذه  خو�ش  اأجل  من  خا�شة 

اإ�شافًة لإ�رشاف موؤ�ش�شات القرار الفاعلة يف الكيان ال�شهيوين على هذه املراكز والتعاون 

16
معها يف اإدارة املعركة ال�شيا�شية والإعالمية.

ومنها:  اأ�شا�شية  نقاط  عدة  على  املراكز  هذه  تركز  املتخ�ش�شني،  هوؤلء  وح�شب 

ت�شويه �شورة املقاومة لدى الراأي العام العاملي وحتى يف الأو�شاط العربية والإ�شالمية، 

ودرا�شة كل العوامل املوؤثرة يف هذه البيئات والعمل من اأجل تعزيز النق�شامات املذهبية 

واملجتمعية وال�شيا�شية، واإ�شعاف الإيان والقناعة بقدرة املقاومة وقوتها والتقليل من 

اأجل اخرتاق خمتلف  املقاومة، والعمل من  الأمنية والع�شكرية لدى قوى  القدرات  قيمة 

خرق  اأجل  من  الجتماعية  اأو  واملذهبية  ال�شيا�شية  الختالفات  من  وال�شتفادة  البيئات 

وحتويل  التطبيع  عمليات  ت�شهيل  اأجل  من  والآراء  القناعات  وتغيري  املجتمعات،  هذه 

املعركة نحو اأعداء اآخرين يتّم اخرتاعهم عب ا�شتغالل اخلالفات ال�شيا�شية، كما يح�شل 

ب�شاأن حتويل ال�رشاع �شدّ اإيران كبديل عن املعركة �شّد العدو ال�شهيوين، وا�شتغالل 

17
الأخطاء التي حت�شل لتخويف ال�شعوب العربية والإ�شالمية من بع�شها البع�ش.

املوؤ�ش�شات  اهتمام  ازداد  الأخرية  ال�شنوات  يف  اأنه  املتخ�ش�شون،  هوؤلء  ويوؤكد 

الوعي، وهم ي�شتفيدون  الأمنية والع�شكرية وال�شيا�شية والبحثية مبعركة  الإ�رشائيلية 

لذلك،  وي�شاف  العربية،  الدول  يف  احلا�شلة  والأحداث  والتوترات  النق�شامات  كل  من 

العنفية واملت�شددة، والربط  التنظيمات  انت�شار  ت�شويه �شورة العرب وامل�شلمني ب�شبب 

بني الإرهاب واملقاومة، اأو بني الإرهاب والعرب وامل�شلمني والإ�شالم.

2. البعد املعلوماتي وال�صتخباري:

داخل  الإ�رشائيلية  الن�شاطات  يف  وا�شحة  ب�شمات  واملعلوماتي  ال�شتخباري  للبعد 

املو�شاد،  جهاز  وباإ�رشاف  اخلارجية،  وزارة  خالل  ومن  “اإ�رشائيل”  العربي.  العمق 

العربية  بالدول  للن�شاط  والأمنية  الديبلوما�شية  طواقمها  تختار  خا�شة  وحدة  لديها 

حتت غطاء من ال�رشية. هذه ال�شخ�شيات والطواقم يختارها املو�شاد وفق تخ�ش�شاتها، 

مركز  موقع  الوعي،  معركة  واأهمية  املقاومة  قوى  للر�شول:  والإ�شاءة  التطبيع  مواجهة  يف  ق�شري،  قا�شم   
16

الدرا�شات الإقليمية - فل�شطني، 2020/11/7، انظر: https://cors.ps )اطلع عليه يف 2021/3/1(

املرجع نف�شه.  
17
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�شواء الأمنية ال�شتخبارية اأم التجارية والقت�شادية، مبعنى تقا�شم اأدوار هذه املنظومة 

18
والطواقم، وكلٌّ ين�شط وفقاً لتخ�ش�شه وجماله حتت مظلّة املو�شاد.

فقد ك�شفت �شحيفة نيويورك تايز The New York Times الأمريكية، عن وجود 

ال�شعيد  على  �شواء  اخلليج،  دول  وزعماء  ال�شهيوين  الكيان  قادة  بني  �رشية  عالقات 

 ،Neri Zilber زيلب  نريي  اأعدها  درا�شة  خالل  من  وذلك  ال�شتخباراتي،  اأم  الأمني 

 The Washington Institute for Near الباحث مبعهد وا�شنطن ل�شيا�شة ال�رشق الأدنى

East Policy، جاء فيها: اإن التحالف ال�رشي بني الكيان ال�شهيوين ودول اخلليج ي�شهد 

العربية  الكيان ال�شهيوين وثيقة مع كل من اململكة  اأن عالقات  اإىل  متدداً نوعياً، م�شرياً 

التهديد  �شّد  وال�شتخبارات  الأمن  جمايَلْ  يف  املتحدة،  العربية  والإمارات  ال�شعودية 

19
الإيراين امل�شرتك.

الذي  النووي  التفاق  رف�ش  يف  يتوافق  الإ�رشائيلي  ال�شعودي  الأمني  التعاون  اإن 

عقدته اإيران مع الدول الكبى بزعامة الوليات املتحدة، نتيجًة لذلك بداأت التقارير تظهر 

حول التعاون ال�رشي بني ال�شعوديني و“اإ�رشائيل” لإحباط البنامج النووي الإيراين.

اآيزنكوت،  غادي  اجلرنال  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ش  قائد  ك�شف  التقارير،  لهذه  وفقاً 

اأن رئي�ش جمل�ش الأمن القومي، مئري بن �شبات Meir Ben-Shabbat، التقى ويل العهد 

“اإ�رشائيل”  اأمنياً وا�شتخباراتياً بني  اإن هناك تعاوناً  ال�شعودي حممد بن �شلمان، وقال 

واحلركات  اإيران  مبواجهة  تتمثل  بينهما،  امل�شرتكة  امل�شالح  اأ�شا�ش  على  وال�شعودية 

20
الإ�شالمية ال�شلفية.

من  لـ“اإ�رشائيل”  الرئي�شية  امل�شلحة  فاإن  ال�شتخبارات  وزارة  م�شتندات  وح�شب 

التطبيع مع ال�شودان هو الأمن، “فال�شودان قريب من �شواحل البحر الأحمر وتقع على 

ي�شاعد اأن  �شاأنه  من  ال�شرتاتيجي  املكان  هذا  وال�شالح،  للب�رش  املبا�رش  التهريب   خّط 

اأونالين،  اخلليج  “اإ�رشائيل”؟،  مع  للتطبيع  والبحرين  الإمارات  “دبلوما�شياً”  جا�شو�شاً   20 قاد  كيف   
18

2020/12/13. )اطلع عليه يف 2021/2/25(

والعدالة،  احلرية  بوابة  موقع  اخلليج،  وزعماء  “اإ�رشائيل”  بني  ال�رشية  العالقات  تف�شح  تايز”  “نيويورك   
19

2017/7/15، انظر: https://fj-p.net/21926 )اطلع عليه يف 2020/2/20(

القد�س العربي، 2018/3/31.  
20
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البحرية  اخلطوط  امتداد  على  الإ�رشائيلية  امل�شالح  مت�ّش  قد  تهديدات  اأي  تقلي�ش  على 

21
الأ�شا�شية، كما يفتح اآفاقاً للتن�شيق والتعاون الأمني يف املنطقة”.

�شحيفة  يف  الع�شكري  املحلل  يجزم  وال�شتخباراتية،  الأمنية  النظر  وجهة  ومن 

يديعوت اأحرونوت، األيك�ش في�شمان Alex Fishman، اأن الإعالن الر�شمي عن التطبيع 

“اإ�رشائيل” والإمارات يك�شف عن حقيقة العالقات ال�رشية بني البلدين وكوالي�شها  بني 

من  يغري  لن  التفاق  هذا  اإن  بحيث  اأو�شلو،  اتفاقية  منذ  وهبوطاً  �شعوداً  عرفت  التي 

طبيعة التبادل التجاري الأمني القائم بني البلدين وحجمه. واإن امل�شلحة ال�شرتاتيجية 

الوا�شحة وامل�شرتكة للبلدين تكمن يف التعاون امل�شرتك �شدّ اإيران، وحزب اهلل اللبناين، 

والتنظيمات امل�شلحة وحركات اجلهاد العاملي مثل “تنظيم الدولة الإ�شالمية )داع�ش(”، 

بحيث اإن امل�شتفيد على مدار العقدين املا�شيني من هذه امل�شالح والتعاون، هي ال�شناعات 

22
الع�شكرية الإ�رشائيلية.

3. البعد العملياتي امل�صرتك:

ك�شفت ت�رشيبات الوثائق التي انفرد بها املوقع الأمريكي اأمرييكان هريالد تريبيون 

American Herald Tribune، عن اأ�شماء قادة يف اجلي�ش ال�شعودي �شاركوا يف تدريبات 

�رشية مع الكيان ال�شهيوين؛ لإدارة قوات ع�شكرية م�شرتكة يف البحر الأحمر. وقد اأف�شح 

وهم  التدريبات،  يف  امل�شاركني  ال�شعودي،  اجلي�ش  يف  ال�شباط  لكبار  اأ�شماء  عن  املوقع 

“حممد بن عبد اهلل الزهراين، وحممد بن عبد اهلل ربيع، ووليد بن عبد الرحمن العبيدي”. 
23

وقد جاءت التدريبات �شمن مذكرة تفاهم بني اجلانبني، وّقع عليها �شنة 2014.

قيام �شالح اجلو ال�شهيوين باإجراء مناورات جوية ع�شكرية، وذلك يف 2017/3/27، 

اليونانية.  اجلو  �شالح  قاعدة  يف  واإماراتية  واإيطالية  اأمريكية  مقاتالت  عدة  مب�شاركة 

وقد �شاركت طائرات اأف–16 اأو F–16 التابعة لالإمارات اإىل جانب طائرات �شحن تابعة 

الإذاعة  موؤ�ش�شة  موقع  ال�شودان؟،  مع  العالقات  تطبيع  اإ�رشائيل  ترى  كيف  ونفوذ”..  واقت�شاد  “اأمن   
21

https://www.trtarabi.com/now/4266903 )اطلع عليه يف  2021/1/27، انظر:   ،)TRT( والتلفزيون الرتكية

)2020/2/15

يف  عليه  )اطلع   .2020/8/17 اجلزيرة.نت،  اأمني،  وجوهره  �شيا�شي  ظاهره  الإ�رشائيلي  الإماراتي  التطبيع   
22

 )2021/2/15

بو�شت،  �شا�شة  موقع  بالفعل؟،  بينهما  ع�شكري  تعاون  هناك  هل  الإ�رشائيلية:  ال�شعودية  العالقات  اأ�رشار   
23

2016/4/20، انظر: https://www.sasapost.com )اطلع عليه يف 2021/2/20(

https://www.trtarabi.com/now/4266903
https://www.sasapost.com
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الأمريكية، يف  القوات  220 من  16 �ش ي ونحو  اأف  الأمريكي و12 طائرة  ل�شالح اجلو 

القاعدة اليونانية. علماً اأن هذه، لي�شت هي املناورة الأوىل التي يجريها �شالح اجلو؛ حيث 

الوليات  يف   ”Red Flag الأحمر  “العلم  بعنوان  مناورة  يف  اإ�رشائيلية  طائرات  �شاركت 

24
املتحدة، و�شارك فيها طيارون من باك�شتان والإمارات واإ�شبانيا.

ك�شفت �شحيفة معاريف Maariv الإ�رشائيلية اأن عالقات “اإ�رشائيل” واإمارة اأبو ظبي 

الع�شكري، يف �شوء �شفقات �شالح بني اجلانبيني متتد خيوطها  املجال  تزداد متانة يف 

اأي�شاً اإىل النظام امل�رشي واإىل اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت، واأوردت معاريف، التي 

 Intelligence Online اأون لين  اإنتلجن�ش  اإىل معلومات من جملة  ا�شتندت يف تقريرها 

الفرن�شية، مثالَنْي على توا�شل �رشكتي اإلبيت واإبروناتيك�ش الإ�رشائيليتني مع اأبو ظبي 

25
لتزويدها بطائرات م�شرية.

4. البعد التقني والإلكرتوين:

الكبري  الف�شل  ويرجع  الإ�رشائيلي؛  القت�شاد  ازدهار  يف  بارزاً  دوراً  املو�شاد  يلعب 

التقنية  الوحدات  يف  عملوا  �شابقون،  اأفراد  اأ�ش�شها  التي  العالية  التقنية  �رشكات  اإىل  فيه 

لال�شتخبارات الإ�رشائيلية، فاإن هناك وحدة مميزة يف جهاز املخابرات، ي�شارع اأفرادها 

بعد اإنهائهم خدماتهم فيها اإىل تاأ�شي�ش �رشكات جديدة ورائدة يف جمالتهم، م�شتفيدين 

من اخلبة الهائلة التي اكت�شبوها يف وحداتهم.

اجلا�شو�شية  ميدان  يف  ومهاراتهم  جدارتهم  اأثبتوا  قد  كانوا  الذين  الأفراد  اإن 

والتجارة،  وال�رشكات  الأعمال  ميدان  يف  اأخرى  مرًة  اأنف�شهم  يثبتون  والخرتاعات، 

م�شتخدمني يف ذلك الطرق ذاتها، ومنطلقني من الو�شائل التي تدربوا عليها يف املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية، اأما النجاح الذي ح�شدوه يف عملهم ال�رشي فقد ا�شتثمروه يف جتارتهم وخدمة 

م�شالح “اإ�رشائيل” واأمنها القومي.

يف مقال لأندريا�ش كريغ Andreas Craig اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية والأكاديي يف 

جامعة كينغز كوليدج King’s College البيطانية، اأو�شح ان�شمام خباء اإلكرتونيني 

مناورات جوية م�شرتكة ت�شم الإمارات واإ�رشائيل والوليات املتحدة، موقع قناة رو�شيا اليوم، 2017/3/31،   
24

انظر: https://arabic.rt.com/world/870941 )اطلع عليه يف 2021/2/21(

اجلزيرة.نت، 2018/2/3.  
25

https://arabic.rt.com/world/870941


465

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين

 Dark Matter ماتر  دارك  �رشكة  مثل  ال�شمعة  �شيئة  اإماراتية  �رشكات  اإىل  اإ�رشائيليني 

وجمموعة اأن اأ�ش اأو، ومن بني اخلباء جمندون قدامى يف الوحدة 8200 التابعة للجي�ش 

للعمل  متفرغني،  اأو  متقاعدين  واأمنيني  ع�شكريني  خباء  تعيني  مّت  كما  الإ�رشائيلي، 

ل�شالح ال�رشكات الع�شكرية والأمنية الإماراتية اخلا�شة، فاأ�شبح اخلباء الإ�رشائيليون 

تعقب  يف  خمططاتها  وينفذون  ومرتزقة،  كمدربني  الإمارات  مع  يعملون  املتقاعدون 

احلكومة  على  حربه  يف  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء  وم�شاعدة  اليمن،  يف  الإ�شالميني 

26
املعرتف بها دولياً.

 Chaim لفن�شون  حاييم  للكاتب  تقرير  يف  العبية،  هاآرت�ش  �شحيفة  وذكرت 

اأو التي يرتكز عملها على  اأ�ش  اأن  اأبيب ت�شجع ب�شكل ر�شمي �رشكة  اأن تل   ،Levinson

لكي  اخلليجية،  للدول  بيجا�شو�ش  برنامج  بيعها  اأجل  من  الإلكرتونية،  ال�شتخبارات 

تتمكن من التج�ش�ش على املعار�شني لأنظمتها وخ�شومها ال�شيا�شيني. ولفتت ال�شحيفة 

اإىل اأن برنامج 3/ بيجا�شو�ش ج الذي طورته ال�رشكة، ي�شتطيع اخرتاق الهواتف النقالة، 

اأن  اإىل  منوهًة  والت�شجيل،  الت�شوير  اأجل  من  بعد،  عن  وا�شتخدامها  حمتوياتها  ون�شخ 

جتريها  التي  املت�شارعة  التعديالت  بعد  الثغرات،  ر�شد  على  تعمل  بال�رشكة  طواقم 

27
�رشكات الهواتف اخللوية.

كما ك�شفت م�شادر يف “اإ�رشائيل” عن عمل �شباط ا�شتخبارات اإ�رشائيليني يف جي�ش 

الحتياط يف �رشكات خا�شة بع�شها مرتبطة مبخابرات الإمارات العربية املتحدة، ومن 

cyber الإ�رشائيليني،  اأن يكون كل هذا التجنيد الإماراتي خلباء ال�شايب  غري امل�شتبعد 

ال�شتخباراتي مع  التعاون  “اإ�رشائيل”، بهدف تعزيز  العليا يف  يجري مبوافقة اجلهات 

مبعلومات  لتزويدها  لـ“اإ�رشائيل”  عيناً  اخلباء  هوؤلء  يبقى  ولكي  جهة،  من  الإمارات 

الإماراتية  ال�شتخبارات  �رشكة  على  معها،  عالقاتهم  قطع  اأعلنوا  لو  حتى  جت�ش�شية، 

نف�شها. 

 Andreas Krieg, “The UAE and Israel: More than a marriage of convenience,” site of Middle  
26

East Eye , 7/6/2020, https://www.middleeasteye.net/opinion

 https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9087661 انظر:   ،2020/8/23 هاآرت�س،  �شحيفة   
27

)باللغة العبية(

https://www.middleeasteye.net/opinion
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9087661
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للتطبيع والأمني  الع�شكري  الُبعد  اأثر  الثالث:   املبحث 

    ال�شهيوين العربي:

توِجُد عملية التطبيع اجلارية مع “اإ�رشائيل” جمموعًة من الإ�شكالت لالأمن العربي 

وللعالقات العربية - العربية وللق�شية الفل�شطينية يف وقت واحد على ال�شعيد الأمني، 

فعلى  والفكري.  والثقايف،  والقانوين،  وال�شيا�شي،  والديبلوما�شي،  والقت�شادي، 

ال�شعيد الأمني والع�شكري، توؤ�رش التحولت اجلارية ب�شكل وا�شح اإىل اأن دولً عربيًة 

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

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شكل  ما  “اإ�رشائيل”،  مع  الع�شكري  للتحالف  م�شتعدًة  باتت 

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

28
ا�شتفزازاً كبرياً لها، ما يفتح املجال لزيادة التوتر بني اإيران والدول العربية.

“اإ�رشائيل” تريد �شورة انت�شار على العرب باحلرب اأو بال�شلم. هي خا�شت حروباً 
كثريًة وحققت انت�شارات ع�شكريةً عديدًة، ولكن �شورة النت�شار ل تكتمل اإل باأن يرفع 

العرب الراية البي�شاء وي�شت�شلموا، والتفاق مع الدول العربية يف الوعي ويف الال وعي 

املعنى  هو  وهذا  الإ�رشائيلية،  والإمالءات  لل�رشوط  ا�شت�شالم  وثيقة  هو  الإ�رشائيلي 

احلقيقي ملا يردده نتنياهو يف كل منا�شبة باأن: “اإ�رشائيل ت�شنع ال�شالم من منطلق القوة” 

اأو “لأننا اأقوياء نحقق ال�شالم”، وهذه لغة خمففة للر�شالة احلقيقية: “اأيها العرب، نحن 

29
الأقوياء وقد هزمناكم وعليكم اأن ت�شت�شلموا”.

من  العديد  لها  �شيكون  و“اإ�رشائيل”  العرب  بني  التطبيع  اتفاقيات  اأن  الباحث،  يرى 

التداعيات والآثار ذات البعد الع�شكري والأمني، التي ت�رّش بالأمن القومي العربي �شواء 

على املدى الق�شري اأم البعيد، هذه الآثار ُيكن اإجمالها على النحو الآتي:

مركز  فل�صطينية،  �صوؤون  جملة  وم�شتقبلها،”  اإ�رشائيل  مع  العربي  التطبيع  ظاهرة  “خماطر  احلمد،  جواد   
28

الأبحاث، منظمة التحرير الفل�شطينية، العدد 281، خريف 2020، �ش 81.

القد�س العربي، 2020/9/23.  
29
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اأولً: اإ�صعال اخلالف بني دول املنبع وامل�صب حلو�س النيل:

تطبيع العالقات بني “اإ�رشائيل” وال�شودان قد يجعل “اإ�رشائيل” تفكر يف التاأثري على 

موقف ال�شودان احلايل املت�شامن مع م�رش اإزاء ق�شية �شدّ النه�شة، عن طريق ا�شتغالل 

غري  الو�شع  وا�شتغالل  النه�شة،  �شدّ  ملف  حول  ال�شودانية  النظر  وجهات  يف  التباين 

اأمن م�رش املائي والتاأثري يف توجهات  امل�شتقر �شيا�شياً واقت�شادياً يف ال�شودان؛ لتهديد 

�شّد  اأزمة  يف  ت�شتثمر  اأن  “اإ�رشائيل”  حتاول  ال�شد.  اإزاء  م�رش  مع  املت�شامن  ال�شودان 

حت�شل  لعلّها  واإثيوبيا،  وال�شودان  م�رش  بجوار  رابعاً  طرفاً  نف�شها  وتطرح  النه�شة، 

30
م�شتقبالً على ح�شة من مياه النيل.

مياه  من  ح�شة  على  احل�شول  يف  قديًة  اأحالماً  لـ“اإ�رشائيل”  اأن  يخفى  ل  اإذ 

كيلي اإلي�شع  الإ�رشائيلي  املهند�ش  عملياً  عنه  عبّ  ما  وهو  النقب،  �شحراء  لري   النيل 

ال�شوي�ش  قناة  اأ�شفل  من  املياه  ل�شحب  ترعة  بت�شميم   1974 �شنة   Elisha Kelly
كافة  يف  تواجدها  تكثيف  على  العبية  الدولة  وحتر�ش  “اإ�رشائيل”.  اإىل  وتو�شيلها 

وت�شتخدم  الديوقراطية.  والكونغو  وكينيا  واأريرتيا  اإثيوبيا  مثل  الإفريقية  املنبع  دول 

مبا  النيل،  حو�ش  يف  نفوذها  لزيادة  الناعمة  وقوتها  ديبلوما�شيتها  اأدوات  “اإ�رشائيل” 
31

يكّنها من حما�رشة الأمن القومي لكل من م�رش وال�شودان يف املنطقة.

كما اأن من اأبرز الأهداف الإ�رشائيلية العامة يف اإفريقيا؛ التاأثري يف الأمن املائي والغذائي 

العربية  الدول  على  لل�شغط  و�شيلًة  املاء  ت�شتخدم  فهي  امل�رشي،  وبالأخ�ش  العربي 

الإفريقية، وعلى راأ�شها م�رش، التي ُتعّد ق�شية املياه بالن�شبة لها ق�شية م�شري وحياة 

اإثيوبيا  وخ�شو�شاً  النيل،  منابع  دول  مع  الإ�رشائيلي  التن�شيق  فاإن  ثم  ومن  موت،  اأو 

على  �شواًء  تهديداً  يثل  قد  ال�شودان،  مع  وبالتطبيع  الديوقراطية  والكونغو  واأوغندا 

32
املدى الق�شري اأم الطويل للم�شالح امل�رشية ب�شكل ل يحتمل التاأويل.

الديقراطي  املركز  موقع  امل�رشي،  القومي  الأمن  على  الإ�رشائيلي   – ال�شوداين  التطبيع  اأثر  الب�شتاين،  جاد   
30

العربي، 2020/11/25، انظر: https://democraticac.de/?p=70796 )اطلع عليه يف 2021/2/25(

حمدي عبد الرحمن، اإ�رشائيل وقوتها الناعمة يف اأفريقيا، موقع مركز اجلزيرة للدرا�شات، 2010/2/21، انظر:   
31

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009 )اطلع عليه يف 2021/2/25(
هبة جمال الدين، اإ�رشائيل وال�شودان من برنارد لوي�ش للوليات ال�شودانية املتحدة.. ف�شل اآخر من �شفقة   

32

http://www.acrseg.org/41588 انظر:   ،2020/4/20 والدرا�شات،  للبحوث  العربي  املركز  موقع   القرن، 

)اطلع عليه يف 2021/2/26(

https://democraticac.de/?p=70796
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009
http://www.acrseg.org/41588
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اأمن  “اإ�رشائيل” للتاأثري على  والتهديد على املدى الطويل، قد جنده من خالل �شعي 

على  �شدود  باإن�شاء  م�شتقبالً  ال�شودان  باإقناع  املبا�رش  التاأثري  خالل  من  املائي؛  م�رش 

النيل مبا يوؤثر على اأمن م�رش املائي، خ�شو�شاً اأن “اإ�رشائيل” لها اأدوار تاريخية يف هذا 

اإىل زائري  “اإ�رشائيل” درا�شات فنيةً  املائية مثالً؛ قدمت  ال�شدود  بناء  ال�شاأن، ففي جمال 

ورواندا لبناء �شدود، وذلك يف اإطار برنامج �شامل لإحكام ال�شيطرة على مياه البحريات 

33
العظمى، وبالتايل التحكم يف جمرى النيل.

بعداً  اأ�شافت  التي  الرئي�شية  املحاور  اأهم  من  املائي  الأمن  ق�شية  اأن  الباحث،  يرى 

جديداً لل�رشاع العربي الإ�رشائيلي؛ فـ“اإ�رشائيل” تعمل على تهديد الأمن املائي العربي، 

مثل  املنابع  دول  يف  متتلكه  الذي  الكبري  النفوذ  من  ذلك  يف  م�شتفيدًة  م�رش،  خ�شو�شاً 

اإثيوبيا ورواندا وكينيا، والتطبيع مع ال�شودان قد يفتح املجال م�شتقبالً بتعزيز العالقات 

الإ�رشائيلية يف مياه  الأطماع  املائي امل�رشي، وُتعّد  الأمن  يوؤثر على  “اإ�رشائيل” مبا  مع 

نهر النيل لي�شت جديدًة، اإذاً، فالأهداف الإ�رشائيلية يف تهديد الأمن املائي العربي وا�شحًة 

و�رشيحًة.

ثانياً: خمططات تق�صيم الدول العربية والإ�صالمية وتفتيتها:

التطبيع هو املوؤامرة التي تهدف اإىل اإ�شعاف الأمة العربية وتق�شيمها اإىل دويالت، من 

خالل خمتلف الو�شائل الع�شكرية والقت�شادية والجتماعية وحتى الثقافية. اإن املخطط 

هو “تق�شيم املق�شم، وجتزئة املجزاأ” من الأقطار العربية. واإن احلروب يف اليمن، وليبيا، 

و�شورية، والعراق، لي�شت اإل غطاًء من اأجل تق�شيم هذه الدول بعد اإنهاكها، وا�شتهالك 

مواردها الب�رشية والطبيعية واملالية، وهدم بنيتها الفوقية والتحتية.

�شمان  واأن  حوله،  ما  ب�شعف  مرتبط  وقوته  وا�شتمراره  بقاءه  ال�شهيوين  فالعدو 

 
34

ا�شتمرار هذا الكيان بتحوله من كيان غريب ومعادي يف املنطقة اإىل كيان طبيعي ومقبول،

كتب اأول رئي�ش وزراء لـ“اإ�رشائيل” ديفيد بن جوريون، يف مذكراته: “اإ�رشائيل توؤمن اأن 

قوتها لي�شت يف امتالكها لل�شالح النووي، واإنا يف تفتيت ثالثة جيو�ش عربية كبى وهي 

جاد الب�شتاين، اأثر التطبيع ال�شوداين – الإ�رشائيلي على الأمن القومي امل�رشي، املركز الديقراطي العربي،   
33

.2020/11/25

يف  العربية،”  والهرولة  ال�شهيونية  ال�شرتاتيجية  بني  العربي  “التطبيع  عمل:  ورقة  �شالح،  حممد  حم�شن   
34

انظر:   ،2021/ 3/ 2 يوتيوب،  موقع  اخلارج،  لفل�شطينيي  ال�شعبي  املوؤمتر  التطبيع”،  ملقاومة  الدويل  “املوؤمتر 
 https://www.youtube.com/watch?v

https://www.youtube.com/watch?v
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)العراق، و�شوريا، وم�رش( وحتويلها اإىل دويالت متناحرة على اأ�ش�ش دينية وطائفية”، 

يعتمد  ما  بقدر  ذكائها  على  يعتمد  ل  ذلك  يف  جناحها  باأن  توؤمن  اأبيب  “تل  اأن  اإىل  منوهاً 

اإثر  على جهل الطرف الآخر وغبائه وعمالته”. وا�شتمر تنفيذ املخطط واأ�شقطت م�رش 

اإىل الفخّ واحتل العراق  توقيع معاهدة كامب ديفيد، وجاء الدور على العراق وا�شتدرج 

ودمّر وحلّ جي�شه، ومن بعد ذلك جاء دور �شورية واأدخلت يف ال�رشاع املدّمر بني النظام 

35
امل�شتبد وال�شعب ال�شوري، فهل كل ذلك جمرد �شدفة؟!

وتاأتي خمططات اخلباء وال�شا�شة ومراكز الفكر الإ�رشائيلية والأمريكية لل�شودان 

يف اإطار خمططات مو�شومة ل�شتهداف كافة الدول العربية، فجميعها ُت�شتهدف عب اآلية 

التق�شيم والتفتيت؛ بدعاوى تقرير امل�شري وا�شتخدام ملف الأقليات والطوائف العرقية، 

ال�شهيوين  املفكر   Bernard Lewis لوي�ش  برنارد  خمطط  املخططات  تلك  اأبرز  ومن 

ُن�رش كامالً،  الذي  الأب،   George W. Bush الأمريكي جورج بو�ش  الرئي�ش  م�شت�شار 

 ،Oded Yinon بينون  عوديد  وخمطط  العربية،  الدول  كافة  تق�شيم  ا�شتهدف  حيث 

36
الباحث الإ�رشائيلي، �شنة 1982.

لإيجاد  العربية،  بالدول  ال�شتفراد  خالل  من  ت�شعى،  “اإ�رشائيل”  اأن  الباحث،  يرى 

بوؤر للتوتر والنزاع؛ من اأجل تفجري بع�ش الدول من الداخل مثل ال�شودان وموريتانيا 

وال�شعودية، كما اأنها عملت من جهة اأخرى على اإيجاد بذور العداء بني ال�شعوب العربية؛ 

�ش�ش ودعاوى دينية وعرقية وثقافية.
ُ
وذلك وفق اأ

ثالثاً: تاأثري التواجد الع�صكري والأمني الإ�رشائيلي يف ال�رشق الأو�صط:

املكا�شب  متجاوزًة  التطبيع،  عملية  من  الإ�رشائيلية  الأهداف  تت�شح  يوم  بعد  يوماً 

القت�شادية على اأهميتها، و�شولً لالأطماع الع�شكرية والأمنية، مع �شدور ت�رشيحات 

الأحمر،  والبحر  املندب  وباب  اخلليج  يف  ع�شكرية  قواعد  اإقامة  عن  تتحدث  اإ�رشائيلية 

يحقق  مما  املناطق،  هذه  يف  املنت�رشة  الإماراتية  القواعد  من  ال�شتفادة  الأقل  على  اأو 

اإبقاء  عدم  اأم  الإيراين،  النفوذ  متابعة  يف  �شواء  املدى،  بعيدة  اأهداف  لالإ�رشائيليني جملة 

اأمية للبحوث والدرا�شات ال�شرتاتيجية،  الإبراهيمية، موقع مركز  املتحدة  الوليات  الدهان، م�رشوع  ناجي   
35

2020/9/12، انظر: http://www.umayya.org/articles/umayya_articles/21803 )اطلع عليه يف 2021/3/1(

هبة جمال الدين، اإ�رشائيل وال�شودان من برنارد لوي�ش للوليات ال�شودانية املتحدة.. ف�شل اآخر من �شفقة   
36

القرن، املركز العربي للبحوث والدرا�شات، 2020/4/20.

http://www.umayya.org/articles/umayya_articles/21803
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البحر الأحمر بحرية عربية اإ�شالمية، كما ت�شتهدف “اإ�رشائيل” من ذلك ت�شييق اخلناق 

اإيران عب البحر الأحمر  على املقاومة الفل�شطينية لتمنع عنها ال�شالح الذي ي�شلها من 

اأهم بنود التفاق الإماراتي الإ�رشائيلي  اأن  اإىل �شيناء، ثم قطاع غزة، مما يوؤكد  و�شولً 

لزيادة  ا�شتغالله  على  “اإ�رشائيل”  وعمل  والع�شكرية،  الأمنية  بالعالقات  املتعلقة  تلك 

37
نفوذها مبنطقة اخلليج.

تعزيز  اإىل  الأو�شط  ال�رشق  يف  الع�شكري  التواجد  هذا  خالل  من  “اإ�رشائيل”  ت�شعى 

نفوذها يف تلك املنطقة، التي لها اأهمية ا�شرتاتيجية وحيوية وذلك قد يهدد الأمن القومي 

اإىل النفوذ  العربي، ويف ظّل ال�شرتاتيجية الع�شكرية الإ�رشائيلية الوا�شحة التي ت�شعى 

والتطويق ال�شرتاتيجي لالأمن العربي وتهديده، ف�شتحاول “اإ�رشائيل” اإقناع ال�شودان 

قواعد  �شكل  يف  ال�شودان  من  ع�شكرية  ت�شهيالت  على  واحل�شول  الكامل،  بالتطبيع 

ع�شكرية اأو تواجد ع�شكري واأمني؛ من خالل تقدمي ال�شت�شارات الع�شكرية من جانب 

الع�شكريني املتقاعدين يف اجلي�ش الإ�رشائيلي، وتقدمي اخلبات الع�شكرية اأو ال�شت�شارات 

ال�شتخباراتية، وكلها ت�شهيالت قد جتعل لها موطئ قدم يف ال�شودان، وهذا قد يوؤثر على 

الأمن القومي امل�رشي؛ نظراً للموقع اجلغرايف امل�شرتك مع ال�شودان.

كما جاء التفاق الإماراتي الإ�رشائيلي، �شامالً العديد من البنود ذات الأبعاد الأمنية 

والع�شكرية، التي تن�ش على التعاون الثنائي. زادت ن�شو�ش التفاق هذه من فر�شيات 

العربي، اخلليج  يف  �شواء  الإماراتية،  الع�شكرية  القواعد  من  الإ�رشائيلية   ال�شتفادة 

يف  ع�شكريًة  قاعدًة  “اإ�رشائيل”  تن�شئ  لأن  و�شولً  الأحمر،  البحر  اأم  املندب،  باب  اأم 

اأقدامها يف �شقطرى وم�شيق  لزيادة موطئ  امل�شار  اأن مت�شي بهذا  الإمارات، واإمكانية 

38
باب املندب وجيبوتي.

ويف  الأمن،  مفاهيم  يف  جذرية  تغيريات  اإىل  احلالية  التطبيع  موجة  توؤدي  اأن  يتوقع 

ال�شرتاتيجيات والتوازنات والتحالفات الع�شكرية يف املنطقة، فهذه املوجة تعني، اأولً، اأن 

دوًل عربيةً اأ�شبحت ترى يف اإيران، ولي�ش يف “اإ�رشائيل”، م�شدر تهديد لأمنها الوطني، 

هذا  مواجهة  اأجل  من  “اإ�رشائيل”  مع  الع�شكري  التحالف  حّد  اإىل  م�شتعدًة  باتت  واأنها 

للدرا�شات،  امل�رشي  املعهد  الإمارات،  اتفاق  من  الإ�رشائيلية  والع�شكرية  الأمنية  الأهداف  عامر،  اأبو  عدنان   
37

2020/10/27. )اطلع عليه يف 2021/2/25(

�شحيفة فل�صطني، غزة، 2020/9/27.  
38
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اخلطر، الأمر الذي من �شاأنه، اأن يقلب معادلة الأمن القومي العربي راأ�شاً على عقب، فهذا 

“اإ�رشائيل”  التحالف يعني اأن بع�ش الدول العربية املجاورة لإيران باتت م�شتعدًة ملنح 

مبا�رشًة،  اإيران  يف  يجري  ما  مراقبة  من  متكنها  ولوجي�شتية،  اأمنية  وت�شهيالت  قواعد 

بعد اأن كان يف و�شع الأخرية اأن تطّل بنف�شها مبا�رشًة على ما يجري داخل “اإ�رشائيل”، 

للمعادلت  كامالً  انقالباً  ي�شكل  ما  وهو  لها،  املجاورة  العربية  الدول  بع�ش  خالل  من 

39
الع�شكرية والأمنية وال�شرتاتيجية التي �شادت يف املنطقة عقوداً.

من  قريبة  دول  مع  بالتحالف  كبرياً  ع�شكرياً  مك�شباً  حتقق  اأنها  “اإ�رشائيل”  تعتقد 

اإيران، وتقع على �شواطئ اخلليج. واإذ ت�شتفيد “اإ�رشائيل” من القدرة على متكني �شالحها 

بها  الإماراتية، فقد ي�شل  اإىل احلا�شنة  بال�شتناد  التواجد يف مياه اخلليج،  البحري من 

اإيران  اإدخال غوا�شات ا�شرتاتيجية قادرة على حمل الأ�شلحة النووية لتهديد  اإىل  الأمر 

40
بها كورقة �شغط جنونية.

يعتقد الباحث، اأن فر�شية اإقامة قواعد ع�شكرية اإ�رشائيلية يف ال�رشق الأو�شط ولدى 

لي�شت  اخلليجية،  الع�شكرية  القواعد  من  “اإ�رشائيل”  ا�شتفادة  اأو  العربية،  الدول  بع�ش 

اأمالً لدول اخلليج، للدفاع  �شهلةً، بل خطرية جداً، لأنه بقدر ما قد تعطي هذه التفاقية 

الوقت ذاته تعر�شها للخطر، لأن  فاإنها يف  اإيران،  اأي عدوان من  اأمام تهديد  عن نف�شها 

حتقق هذه الفر�شية؛ يعني اأن “اإ�رشائيل” يكنها �رشب اأهداف اإيرانية يف مياه اخلليج، 

اأو يف قلب اإيران ذاتها، وهو ما �شوف يقابله با�شتهداف اإيراين لهذه القواعد الإ�رشائيلية 

يف اخلليج.

رابعاً: املو�صاد والتطبيع:

املو�شاد ب�شكل كبري وحموري يف حماولته  الإ�رشائيلي  ين�شط جهاز ال�شتخبارات 

بينها  يوجد  ل  املنطقة  يف  دول  مع  الإ�رشائيلي  الحتالل  لدولة  ر�شمية  عالقات  لبناء 

م�رشوعها  وت�شتكمل  م�شاحلها  من  تزيد  ر�شمية،  ديبلوما�شية  عالقات  اأبيب  تل  وبني 

ال�شتيطاين يف الأرا�شي العربية.

يف  عليه  )اطلع   .2020/10/3 اجلديد،  العربي  اإ�رشائيل،  مع  العربي  للتطبيع  الثالثة  املوجة  عن  نافعة،  ح�شن   
39

)2021/2/26

2020/9/23. )اطلع عليه يف  القد�س العربي،  جمال زحالقة، ماذا تك�شب اإ�رشائيل من التفاق مع الإمارات؟،   
40

)2021/2/26
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ون�شب  املخابراتي،  التعاون  خالل  من  اأمني؛  مك�شب  اإىل  “اإ�رشائيل”  ت�شعى  لذلك 

الإمارات وغريها مناطق  العربية، واتخاذ  اإ�رشائيلية يف اخلليج والدول  اأجهزة جت�ش�ش 

الدول  اأمن  �شيعر�ش  بالتاأكيد  وهذا  اأخرى.  ومناطق  اإيران  يف  تخريب  بعمليات  للقيام 

العربية و�شكانها خلطر الرد الإيراين. 

وحول دور املو�شاد وتاأثريه على عملية التطبيع، ذكر تقرير ن�رشته �شحيفة هاآرت�ش 

Yossi Cohen، برفقة رئي�ش جمل�ش الأمن القومي مئري  الإ�رشائيلية اأن يو�شي كوهني 

اإطار م�شاعي  اإىل عدة دول خليجية يف  بن �شبات، وم�شوؤولني اآخرين، ينظمون رحالت 

41
نتنياهو للتطبيع عالنيًة معها.

مع  العالقات  باإدارة  تخت�ش  املو�شاد  يف  جديدةً  وحدةً  اأن�شاأ  كوهني  اأن  الالفت  ومن 

العبية  الدولة  اإدارة عالقات  العربية، يف خطوة تهّم�ش دور وزارة اخلارجية يف  الدول 

املخابرات  جهاز  بني  التوتر  من  حالة  وجود  عن  ك�شف  للمو�شاد  الدور  هذا  اخلارجية. 

الإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�ش  بديوان  القومي  الأمن  جمل�ش  وبني  املو�شاد  الإ�رشائيلي 

“اإن اأع�شاًء يف جمل�ش الأمن  بنيامني نتنياهو، حيث يقول م�شوؤولون يف جهاز املو�شاد، 

القومي بديوان نتنياهو يقومون بتجاوزهم ويديرون قنوات ات�شال مع الدول العربية 

 i24NEWS نيوز   24 اآي  موقع  نقله  ما  بح�شب  معهم”،  التن�شيق  دون  والإ�شالمية 

42
الإ�رشائيلي.

فيما قال ديفيد ميدان David Meidan، م�شوؤول جتنيد العمالء للمو�شاد حول العامل 

للجغرافيا، ا�شتند  تف�شيالً  الأكرث  واأيها  العربية،  الدول  مع  التوا�شل  يف  “معياري   اإن 

باإجراء  بدءاً  اآخر،  اإىل  عربي  بلد  من  حرفياً  انتقلنا  لإيران،  املتاخمة  الدول  �شيّما  ل 

الت�شالت ال�شخ�شية، ثم ترتيب ال�شفر، وهذه املرحلة بداأت عملياً يف عام 2005، الذي 

43
�شهد حدثاً مهماً للغاية، حيث زرت للمرة الأوىل الإمارات العربية املتحدة”.

وال�شتخباري  الأمني  والتن�شيق  للتعاون  خ�شبة  اأر�شية  ُوجدت  اأينما  وعليه، 

“اإ�رشائيل” ح�شورها؛ عب مكاتب �رشية حتت غطاء جتاري واقت�شادي؛ حيث  ثبّتت 

Haaretz newspaper, 13/2/2020.  
41

“عراب التطبيع”.. من هو يو�شي كوهني رئي�ش املو�شاد الإ�رشائيلي؟، اخلليج اأونالين، 2020/8/20.  
42

م�شوؤول مو�شاد �شابق يك�شف تفا�شيل عالقاته ال�رشية بالإمارات، عربي 21، 2020/8/24، انظر:  
43

 https://arabi21.com/story/1295293  
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�شفر  جوازات  ي�شت�شدر  ديبلوما�شياً  مقراً  ت�شبه  خا�شة  وحدة  املو�شاد  جلهاز  يتبع 

واملبعوثني  الرعايا  لتنقل  الوحدة  هذه  بخبات  ا�شتعانت  “اإ�رشائيل”  مزورة،  ووثائق 

الأطماع  حمّط  العربية  الدول  يف  بحرية  للتنقل  واأي�شاً  العامل،  حول  الإ�رشائيليني 

والتن�شيق، هذا بالإ�شافة اإىل جوازات �شفر اأجنبية حقيقية يلكها عنا�رشها. بعد اغتيال 

القيادي يف حما�ش حممود املبحوح، �شنة 2010، والك�شف عن �شلوع “اإ�رشائيل” بذلك، 

ذاب الثلج وبات وا�شحاً عمق التعاون والتن�شيق واحل�شور الإ�رشائيلي �شبه الر�شمي 

44
يف الإمارات.

طليقًة  املو�شاد  جهاز  اأيدي  يجعل  الإ�رشائيلي  العربي  التطبيع  اأن  الباحث،  يرى 

يحيط  تهديد  كل  ملواجهة  وال�شتخباري،  الأمني  التعاون  ذلك  يف  مبا  ر�شمية،  ب�شورة 

قواعد  اإقامة  اأو  العربية،  القواعد  يف  الإ�رشائيلي  الع�شكري  الوجود  عب  بـ“اإ�رشائيل”، 

اإ�رشائيلية جديدة باملنطقة، واجلا�شو�شية الإ�رشائيلية ل توفر �شديقاً ول حليفاً، حتى 

الإقليمي، وجمموع  “اإ�رشائيل” وا�شتمرار تفوقها  الأول يف بقاء  الف�شل  لو كان لهوؤلء 

ما  منذ  يح�شى،  ل  يكاد  اجلا�شو�شية  هذه  يف  اأ�شهمت  التي  وال�شبكات  الأ�شخا�ش  عدد 

قبل تاأ�شي�ش الكيان ال�شهيوين وحتى اأيامنا هذه، لذلك علينا اأن نعي اأن عمليات التطبيع 

التي جتري حالياً، �شت�شهم يف اأعمال التج�ش�ش، والتخريب، والت�شجيع على النق�شامات 

والفنت داخل العاملنَي العربي والإ�شالمي.

خام�صاً: �صّم “اإ�رشائيل” للقيادة الو�صطى:

امل�شلحة  للقوات  املركزية  القيادة  ملنطقة  “اإ�رشائيل”  ب�شمّ  الأمريكي  القرار  يُعدّ 

الأمريكية �شينتكوم US CENTCOM، امل�شوؤولة عن ال�رشق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى، 

حمايًة  العربية،  الدول  من  عدد  مع  اأبيب  تل  اأبرمتها  التي  التطبيع  اتفاقيات  بعد  وذلك 

مواجهة  �شاحة  اإىل  العربية  البلدان  بتحويل  وخطورته  تهديد،  اأي  �شّد  لـ“اإ�رشائيل”، 

حلماية “اإ�رشائيل”، اإذ �شت�شارك ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش يف اأي عدوان على ال�شعب 

الفل�شطيني، وُتعرِّ�ش بذلك �شعوبها واأمنهم وحا�رشهم وم�شتقبلهم للخطر خدمًة للعدو 

جلماعات  وا�شتجابًة  الإ�رشائيلية  للم�شالح  خدمًة  ياأتي  القرار  هذا  اأن  كما  الإ�رشائيلي، 

موالية لتل اأبيب، كانت تطالب بذلك منذ وقت طويل للدفع نحو تعاون اإ�رشائيلي عربي 

اأونالين،  اخلليج  “اإ�رشائيل”؟،  مع  للتطبيع  والبحرين  الإمارات  “دبلوما�شياً”  جا�شو�شاً   20 قاد  كيف   
44

.2020/12/13
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�شدّ اإيران، وهو ياأتي يف �شياق التطبيع الذي ينتقل اليوم للتطبيع الع�شكري والأمني مع 

الحتالل. 

ولعل اأبرز الآثار املرتتبة على وجود “اإ�رشائيل” �شمن منطقة م�شوؤولية هذه القيادة 

45
يكن اأن يتم اخت�شارها يف النقاط الآتية:

خالل  من  للكيان:  اجلوية  الن�صاطات  اأمام  امل�صوؤولية”  “منطقة  اأجواء  فتح   .1

تقوم  بحيث  املركزية،  للقيادة  اجلوية  ال�شيطرة  و�شائط  مع  الكيان  جو  �شالح  تن�شيق 

بقعة  اأي  يف  املعلومات  وجمع  والتدريب  ال�شتطالع  بطلعات  اجلوية  الكيان  و�شائط 

جغرافية من هذه املنطقة، ب�شكل مبا�رش اأو عن طريق الت�شهيالت التي يكن اأن متنحها 

قيادة املنطقة له، بحيث تظهرها على اأنها جزء من القدرات القتالية ملنطقة القيادة املركزية، 

فال تثري ال�شكوك والعرتا�شات من دول املنطقة.

2. تبادل املعلومات والتقديرات ال�صتخبارية مع دول املنطقة ب�صكل مبا�رش اأو 

غري مبا�رش: ي�شتوجب دخول الكيان �شمن “منطقة امل�شوؤولية”.

املوقف  وتقديرات  الأمنية  والتقارير  املعلومات  تبادل  بعمليات  القيام   .3

يف  امليدانية  املوقف  لتطورات  مواكباً  الكيان  يكون  بحيث  واملعلوماتية:  العملياتية 

منطقة امل�شوؤولية، هذه املعلومات �شت�شل للكيان ب�شكل مبا�رش من جهات امل�شوؤولية يف 

القيادة املركزية، كما اأنها �شت�شل اإليه ب�شكل غري مبا�رش من دول ل ترتبط معه بعالقات، 

عب قناة املعلومات التابعة للقيادة املركزية.

4. امل�صاركة يف املناورات وامل�صاريع التدريبية ملختلف الأ�صلحة وال�صنوف: كما 

اأن الكيان �شوف يتاح له امل�شاركة يف املناورات الع�شكرية وامل�شاريع التعبوية التي تقوم 

بها القيادة املركزية مع خمتلف الدول التي تقع �شمن م�شوؤولية هذه القيادة، حتى الدول 

التي ل تربطها بالكيان عالقات ديبلوما�شية؛ فاإن جنودها �شيكونون �شمن الت�شكيالت 

التعبوية  امل�شاريع  يف  امل�شاركة  الكيان  ت�شكيالت  مع  للتن�شيق  �شت�شطر  التي  املناورة 

حكماً، ولو ب�شكل غري مبا�رش.

للدرا�شات  الأمريكية، موقع ح�شارات  املركزية  القيادة  اإىل  )اإ�رشائيل(  التعبوية ل�شم  الدللت  اأمني،  اهلل   عبد 
45

ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، 2021/1/30، انظر: https://www.hadarat.net )اطلع عليه يف 2021/2/26( 

https://www.hadarat.net
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5. ا�صتفادة الكيان من عمليات الإ�صناد ب�صقيها، الناري والإداري: كما �شي�شتفيد 

الكيان من عمليات الإ�شناد الناري له يف اأي عملية قد يقدم عليها يف املنطقة، ويكن اأي�شاً 

اأن يقدم له الإ�شناد الإداري املطلوب يف اأثناء القيام باملهام التعبوية اأو التدريبية، كعمليات 

“منطقة  املنت�رشة يف  الذخائر واملوؤن جلنوده وت�شكيالته  تاأمني  اأو  بالوقود جواً  التزود 

امل�شوؤولية”.

6. دمج الو�صائط النارية يف منظومات قتالية: كما �شتتيح عملية ال�شم هذه للكيان 

اإمكانية دمج الو�شائط النارية اخلا�شة به واملنت�رشة يف جغرافية فل�شطني املحتلة �شمن 

منظومات قتال تخو�ش عمليات م�شرتكة، مما يك�شب اأطقم عمل هذه املنظومات خبات 

قتاليًة مهمًة، كما يك�شب و�شائط النار تلك م�شداقيًة لكفاءتها مطلوبًة من حيث املبداأ من 

اأجل رفع م�شتوى ثقة املقاتلني مبا حتت اإمرتهم و�شيطرتهم من و�شائط قتالية خمتلفة.

“منطقة  يف  الع�صكرية  القوات  خمتلف  مع  امل�صرتكة  بالعمليات  القيام   .7

مع  التدريبية  وامل�شاريع  باملناورات  الع�شكرية  الكيان  ت�شكيالت  قيام  اإن  امل�صوؤولية”: 

القوات، بعد  القيام م�شتقبالً بعمليات م�شرتكة مع تلك  القيادة املركزية، ي�شاعدها على 

اأن تكت�شب عنا�رش ومرتبات الكيان اخلبة الالزمة يف القتال �شمن العمليات امل�شرتكة.

8. العمل �صمن منظومة قيادة و�صيطرة واحدة تخدم العمليات امل�صرتكة: كما اأن 

هذا ال�شم ي�شاعد الكيان على التمر�ش والتاأقلم للعمل �شمن منظومات قيادة و�شيطرة 

منطقة  �شمن  وقوعها  املمكن  امل�شرتكة  العمليات  يف  واحد  هدف  اأ�شل  تخدم  واحدة، 

م�شوؤولية القيادة املركزية الأمريكية.

يعتقد الباحث، اأن �شمّ “اإ�رشائيل” ملنطقة القيادة املركزية للقوات امل�شلحة الأمريكية 

واملطبعني  “اإ�رشائيل”  بني  الع�شكري  التعاون  وماأ�ش�شة  اإعالناً  فقط  لي�ش  �شينتكوم، 

النظم  وجيو�ش  ال�شهيونية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بني  تكامل  اإحداث  اأي�شاً  بل  العرب، 

العربية، مما �شيمّكن “اإ�رشائيل” من توظيف املقدرات الع�شكرية التي ت�شتخدمها القيادة 

الو�شطى، �شمن الأجندة الإ�رشائيلية ال�رشفة.
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يف ومقاومته  التطبيع  مواجهة  طرق  الرابع:   املبحث 

             ُبعده الع�شكري والأمني:

اإن مواجهة التطبيع مع الكيان ال�شهيوين بحد ذاته و�شيلة من و�شائل مقاومة العدو 

ال�شهيوين، وكذلك الوقوف يف وجه خمططاته ال�شتيطانية والتهويدية لفل�شطني والوطن 

العربي باأكمله، وا�شتمرار مالحقة امل�شوؤولني ال�شهيونيني ورف�ش ا�شتقبالهم والتعاون 

معهم يف كل دول العامل.

وتتعدد الأدوات املتوافرة ملواجهة التطبيع، فما ي�شلح يف مو�شع قد ل ي�شلح يف اآخر، 

وما قد يكون ممكناً بالن�شبة اإىل اأحدنا قد ل يكون ممكناً بالن�شبة اإىل اآخر. لكّن الثابت هو 

اأن اأي موؤمن بالق�شية الفل�شطينية لن ُيعدم و�شيلًة لن�رشتها، ولعل اأحد الطرق اإىل ذلك 

رف�ش التطبيع ومقاومته.

يكن القول، اإن كل خطوة يكن اأن ت�شهم يف عزل “اإ�رشائيل” على اأ�شا�ش جرائمها 

املتمادية، هي جهد مطلوب، �شواء على امل�شتوى الفردي اأم اجلماعي، ولي�ش من خطوة 

من  غريها  اإىل  تن�شم  خطوة  هي  بل  ومتوا�شعة  �شغرية  اأنها  على  اإليها  النظر  يكن 

طرق  من  واحدًة  ولتكون  معه،  وللعالقات  لالحتالل  راف�شًة  حالًة  لت�شكل  اخلطوات 

مقاومة الحتالل، اإىل اأن ُت�شرتجع الأر�ش واحلق واملقد�شات.

بال�رشاع  اخلا�ش  والأمني  الع�شكري  لل�شاأن  متابعته  منطلق  من  للباحث  ويكن 

العربي الإ�رشائيلي اأن ي�شع جمموعة اأفكار ملواجهة التطبيع ومقاومته يف بعده الع�شكري 

والأمني، وذلك على النحو التايل:

اأولً: مواجهة التطبيع على امل�صتوى الفردي:

مقاطعة  التزام  �شمنها  من  عديدة،  و�شائل  عب  تكون  اأن  يكن  التطبيع  مقاومة 

ب�شائع ال�رشكات الإ�رشائيلية، وتلك الداعمة لالحتالل الإ�رشائيلي. كذلك، المتناع عن 

عنوان  حتت  فعاليات  من  له  يرّوج  ما  حتى  اأو  الفنية  اأو  الثقافية  الفعاليات  يف  امل�شاركة 

وقد  الحتالل.  دولة  من  واليهود  وامل�شيحيني  امل�شلمني  بني  للجمع  الديني  الت�شامح 

�شهدت ال�شنوات املا�شية ناذج م�رشفة حلالت عديدة رف�ش فيها لعبون عرب اللعب 

�شّد لعبني اإ�رشائيليني، من باب رف�شهم التطبيع مع الحتالل. ويف هذه احلالت، فاإن 
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اللتزام الفردي ل يقل اأهميًة عن اللتزام اجلماعي، لأن هذا الأخري يتعزز برف�ش الأفراد 

التماهي مع الإ�رشائيلي الذي يحاول اأن يقّدم نف�شه يف قالب اإن�شاين، لري�شم م�شهداً عن 

دولة الحتالل يف�شلها به عن ما�شيها وحا�رشها الدموي �شّد العرب والفل�شطينيني.

ثانياً: مواجهة التطبيع على امل�صتوى اجلماعي:

هذا  يف  كبري  دور  لها  اأطيافها  اختالف  على  الفاعلة  والقوى  الأحزاب  اأن  يف  �شّك  ل 

املجال، ل �شيّما العمل على ن�رش الوعي على امل�شتوى ال�شعبي للتعريف بخطورة التطبيع 

على الق�شية الفل�شطينية واحلق الإ�شالمي والعربي، واإ�شهاماً يف تعزيز الرف�ش ال�شعبي 

لدى  النف�شي  احلاجز  بك�رش  يبداأ  التطبيع  اأن  على  والرتكيز  وخيانة،  كجرية  للتطبيع 

وانحياز  عنه  دفاع  ورمبا  وقبول،  �شمت  اإىل  الرف�ش  هذا  ليحّول  لالحتالل،  الراف�شني 

اإليه.

اإن تطور هذا املوقف بهذا ال�شكل، ي�شتدعي من قوى املقاومة ال�شعبية منها اأن حت�شم 

خمتلف  ويف  امل�شرتكة  امل�شالح  على  قائمة  عمل  حتالفات  بعقد  قرارها  وتاأخذ  اأمرها 

املوا�شيع وكافة امل�شتويات، تبداأ يف ال�شق ال�شيا�شي ول تنتهي بال�شق الع�شكري، لأنه 

من الوا�شح اأن الدول املطبّعة مع الكيان لديها الرغبة ومهتمة بتوثيق عالقاتها الع�شكرية 

اإيران، خماطر  املنطقة مع  ت�شهدها  التي  التوتر  “اإ�رشائيل”، خ�شو�شاً يف ظلّ حالة  مع 

ذلك اأن الحتالل الإ�رشائيلي �شي�شتثمر هذا القرار بتوفري القواعد الع�شكرية يف املنطقة 

العربية، وفتح مياهها واأجوائها واأر�شها، اأمام القوات الأمريكية والإ�رشائيلية، يف حال 

اأو  �رشبات  ت�شديد  والإ�رشائيلي  الأمريكي  الثنائي  قرر  اأو  للخطر،  اأبيب  تل  تعر�شت 

عمليات ع�شكرية �شدّ اإيران اأو املقاومة.

على  النت�شار  اأجل  من  كثرياً  ووقتاً  كبرياً  جهداً  منّا  حتتاج  التطبيع  مقاومة  اإن 

الع�شكري  التطبيع  مواجهة  يف  وموؤثر  قوي  �شالح  “اإ�رشائيل”  مقاطعة  و�شالح  العدو، 

والقت�شادي والثقايف والفكري، وقد بذلت حركة املقاطعة و�شحب ال�شتثمارات وفر�ش 

العقوبات )بي دي اأ�ش( جهوداً ون�شاطات كثريًة يف بالد العامل كافًة، وا�شتطاعت التاأثري 

من  بالكيان  الإ�رشار  وا�شتطاعت  اأوروبا،  يف  عقدتها  التي  القوية  املوؤمترات  خالل  من 

خالل تفعيل املقاطعة القت�شادية واملقاطعة الفكرية والثقافية يف اأوروبا، حيث مّت وقف 

الإ�رشائيلية؛  اجلامعات  مع  الأكاديي  التبادل  ووقف  امل�شتوطنات  منتجات  ا�شترياد 

الريا�شيني  مع  اللعب  يرف�شون  والعرب  الأجانب  الريا�شيني  من  الكثري  �شاهدنا  ولقد 
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ال�شهاينة، كما �شاهدنا تاأثري �شالح املقاطعة يف الكثري من املحافل الفكرية والثقافية، التي 

الوفود ال�شهيونية الطرد والغ�شب  الكيان ال�شهيوين عندما واجهت  �شكلت �شدمًة يف 

وو�شفهم بقتلة الأطفال؛ هذه اجلهود وغريها هي مقاومة �شعبية وفكرية تاأتي �شمن 

جهود املقاومة من اأجل حترير اأر�ش فل�شطني.

ثالثاً: ما ال�صبيل ملواجهة التطبيع الأمني والع�صكري:

اأبرز ما يجمع عليه اأحرار العامل مبختلف اأطيافهم ال�شيا�شية، هو العودة اإىل املقاومة 

من  وا�شعة  اأجزاء  على  ي�شيطر  الحتالل  بات  لقد  املختلفة.  اأ�شكالها  يف  الحتالل،  �شّد 

على  العمل  يحتم  مما  الأرا�شي،  وم�شادرة  ال�شتيطان  �شيا�شات  خالل  من  اأر�شنا 

ا�شتنها�ش �شعبنا واإعادة �شياغة و�شائل ال�رشاع ولفظ اأو�شلو وخملّفاته، وا�شتنها�ش 

الوطني  امل�رشوع  اإنقاذ  بات  التو�شعي.  ال�شهيوين  امل�رشوع  �شّد  ال�شعبية  القواعد 

الفل�شطيني �رشورًة يف ظّل التعقيدات واملوؤامرات التي حتيط بنا، ل �شيّما التطبيع العربي 

الر�شمي املت�شارع مع دولة الحتالل، يف ظّل ا�شتمرار ال�شمت الدويل على اجلرائم التي 

وجماعات  دول  من  للتطبيع  الراف�شة  الأ�شوات  اإبراز  يجب  لذا،  “اإ�رشائيل”.  تنتهجها 

بدولة  العرتاف  ورف�ش  الحتالل  مع  التعامل  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  و�شجب  واأفراد، 

الحتالل على اأي جزء من اأر�ش فل�شطني من خالل اخلطوات التالية:

1. ت�شكيل جبهة عربية اإ�شالمية ملقاومة التطبيع وتوحيد القوى اجلهادية يف املنطقة 

اأن  يكن  كاأولوية،  ال�شهيوين  الكيان  مع  لل�رشاع  العتبار  واإعادة  ال�شاحات،  كل  يف 

الدول  اإحدى  ت�شم هذه اجلبهة قوى ودولً عربيًة واإ�شالميًة راف�شًة للتطبيع، تقودها 

الإ�شالمية معلنًة اخلطوة، عب موؤمتر ي�شم الأع�شاء املفرت�شني، وموّجهة دعوة عاجلًة 

التطبيع، ووقف خطره  التي تعمل للحد من  لالأنظمة وال�شعوب لاللتحاق بهذه اجلبهة 

على الأمن القومي العربي والإ�شالمي، وك�شف خمططات الحتالل العدوانية على الأمة 

العربية والإ�شالمية.

2. تاأ�شي�ش وحدات داخل املوؤ�ش�شات البحثية، خمت�شة بدرا�شة خماطر التطبيع مع 

دول العامل العربي وم�شتوياته، وتو�شح الأهداف التي ت�شعى “اإ�رشائيل” اإىل حتقيقها 

يف العامل العربي؛ من خالل الرتويج الوا�شع حلجم عالقاتها مع العامل العربي، واإبراز 

املخاطر التي ترتتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، 

بهدف تقدمي احللول والبدائل و�رشح املخاطر.



479

الأثر الع�صكري والأمني للتطبيع العربي ال�صهيوين

3. ت�شكيل املجل�ش الإعالمي العاملي ملواجهة التطبيع؛ والذي يتبع قيادة هذه اجلبهة 

املن�شات الإعالمية، حتدد م�شار  اإذاعات وقنوات و�شحفاً ومواقع وغريها من  وي�شّم 

العمل للقيام ببامج تو�شح خماطر التطبيع الع�شكري والأمني، وما ت�شعى “اإ�رشائيل” 

من  منتدى  وت�شكيل  التطبيع،  مو�شوع  يف  واملبالغة  الرتويج  خالل  من  حتقيقه  اإىل 

مهمته  العربي،  العامل  يف  الكثري  هناك  حيث  للتطبيع،  املناوئني  ال�شابقني  ال�شيا�شيني 

“اإ�رشائيل”  تو�شيح الآثار ال�شلبية التي ترتتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بني 

وبلدانهم. وت�شعى لك�شف خمططات التطبيع واأدواته واأ�شاليبه، وف�شح اأغرا�شه الأمنية 

وال�شتخبارية والع�شكرية يف العامل العربي والإ�شالمي، و�شولً اإىل كل مكان توجد فيه 

اجلاليات العربية والإ�شالمية.

4. تطوير اأداء حمور املقاومة وزيادة زخم الفعل والتاأثري على الأر�ش، بحيث ي�شعى 

مبعنى  الأمريكي،  ال�شهيوين  “ال�رشطان”  تو�شع  ملنع  وال�شيطرة  للتمدد  املحور  هذا 

العدو، والتي  لطائرات  التي تطبّع، وتفتح مطاراتها  فالدول  باهظًة،  التطبيع  كلفة  جعل 

اأنها  تعلم؛  اأن  يجب  والإ�شالمية،  العربية  الأرا�شي  على  لهجمات  منطلقاً  لحقاً  تكون 

اأ�شبحت يف دائرة ال�شتهداف عند اأي حماولة لل�شماح بالعدوان اأن ينطلق من اأرا�شيها، 

لتح�شني  الدفاعي  ب�شّقه  امل�شاد  ال�شتخباري  بالبعد  العمل  يجب  كما  جانب،  من  هذا 

الحتالل  اأذرع  ب�رشب  الهجومي  وال�شق  والإ�شقاط،  الخرتاق  من  وامل�شلمني  العرب 

ال�شتخبارية.

فعل  اأي  لأن  جديدة،  اإمداد  وخطوط  قنوات  وفتح  املايل  الدعم  �شبل  كل  توفري   .5

مناه�ش �شيمار�ش دوراً �شيا�شاً واإعالمياً وع�شكرياً يحتاج اإىل دعم كبري ومتدفق، ت�شهم 

فيه القوى واملوؤ�ش�شات والدول القادرة �شمن اجلبهة املوحدة ملقاومة التطبيع.

اإقامة  نحو  ت�شعى  والإ�شالمي،  العربي  القومي  الأمن  حول  موحدة  روؤية  تبني   .6

عن  الدفاع  من  العربية  الأمة  متّكن  والإ�شالمي،  العربي  القومي  لالأمن  فاعلة  منظومة 

العربي  وطنها  تراب  وكل  اأر�شها  على  و�شيادتها  ا�شتقاللها  و�شيانة  وحقوقها،  اأمنها 

الكبري املمتد من املحيط اإىل اخلليج العربي، وحماية منجزات الأمة وقيمها من التهديدات 

لالأمن  وجود  ل  اأنه  العتبار  بعني  الأخذ  مع  العربية،  ولالأمة  العربية  لالأقطار  املوجهة 

الوطن  قلب  يف  م�شتقر  اخلبيث  ال�شهيوين  “ال�رشطان”  هذا  اأن  طاملا  العربي  القومي 

العربي.
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اإن جناح اخلطوات ال�شابقة؛ والتي يكن اأن تكون لبِنًة يف بناء فكرة، وم�رشوعاً اأكرث 

عمقاً قد يكتب له النجاح حال ا�شتطعنا التحليق بعيداً خارج اجلغرافية الفل�شطينية، وبداأنا 

العامل الإ�شالمي  الثقل يف  التحالف اجلديد، وح�شدنا لها واأقنعنا مراكز  يف ن�شج خيوط 

الع�شوائي  العمل  عن  التوقف  وقررنا  لحت�شانها،  ال�شعوب  وجيّ�شنا  لتبنيها  والعربي 

امل�شتت الذي يفتقد مقومات النجاح ويتجرد من القدرة على التاأثري.

النتائج والتو�شيات:

عمد الباحث اإىل تناول الأثر الع�شكري والأمني للتطبيع العربي ال�شهيوين ور�شدها 

الأمني  البعد  يف  تطبيع  من  يجري  ما  ا�شتغالل  اإىل  “اإ�رشائيل”  تعمد  وكيف  وحتليلها، 

والع�شكري، بغية بناء ا�شرتاتيجية ت�شتثمر من خاللها عملية التطبيع املت�شارعة يف ظّل 

بيئة دولية واإقليمية متغرية، يف �رشب ثوابت الأمن القومي العربي واملوقف من الق�شية 

الفل�شطينية، وعلى �شوء ما �شبق تو�شلت اإىل النتائج الآتية:

القومي  الأمن  يعر�ش  ال�شهيوين  العربي  للتطبيع  والأمني  الع�شكري  الأثر  اأن   .1

باإقامة  العربي  القومي  الأمن  العربي لتهديدات ج�شيمة من خالل؛ ال�شتعا�شة عن 

القومي العربي،  التو�شع على ح�شاب الأمن  لـ“اإ�رشائيل”  اإقليمي جديد يحقق  نظام 

خالل  من  جمتمعًة،  العربية  الدول  على  الإ�رشائيلي  الع�شكري  التفوق  و�شمان 

“اإ�رشائيل”  وربط  العربية،  الأقطار  بع�ش  داخل  وال�شتخباري  الع�شكري  التواجد 

مبعاهدات واتفاقيات ع�شكرية واأمنية مع الدول العربية.

وعملياتها  العربية  الدول  يف  اكت�شافها  مّت  التي  الإ�رشائيلية  التج�ش�ش  �شبكات  توؤكد   .2

الإجرامية، اأن “اإ�رشائيل” هي العدو الأول لهذه الدول جمتمعًة، ول متييز بني دول 

ت�شتهدف  فهي  التفاقيات.  هذه  تبم  مل  واأخرى  “�شالم”  اتفاقيات  معها  اأبرمت 

والع�شكرية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اأبعاده  بكل  العربي  القومي  الأمن  واأخرياً  اأولً 

بوجه  للوقوف  والتن�شيق  التعاون  اجلميع  من  ي�شتوجب  الذي  الأمر  والجتماعية، 

هذا الغزو “ال�رشطاين” والعمل على اجتثاثه من جذوره، وال�شغط لوقف كل اأ�شكال 

التعاون الأمني مع اأجهزة العدو من قبل بع�ش الأجهزة الر�شمية، لأن يف ذلك خطراً 

كبرياً داهماً على وجود الأمة العربية وم�شاحلها، وعلى كرامتها وروحها وتاريخها 

وم�شتقبلها.
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اجلا�شو�شية الإ�رشائيلية ل توفر �شديقاً ول حليفاً، حتى لو كان لهوؤلء الف�شل الأول   .3

يف بقاء “اإ�رشائيل” وا�شتمرار تفوقها الإقليمي، وجمموع عدد الأ�شخا�ش وال�شبكات 

الكيان  تاأ�شي�ش  قبل  ما  منذ  يح�شى،  ل  يكاد  اجلا�شو�شية  هذه  يف  اأ�شهمت  التي 

جتري  التي  التطبيع  عمليات  اأن  نعي  اأن  علينا  لذلك  هذه،  اأيامنا  وحتى  ال�شهيوين 

والفنت  النق�شامات  على  والت�شجيع  والتخريب  التج�ش�ش  اأعمال  يف  �شت�شهم  حالياً، 

داخل العاملني العربي والإ�شالمي، وهذا ما ن�شهد تطبيقات كثريًة له يف الدول الواقعة 

على خط م�شار نهر النيل. ويعتمد املو�شاد على جمموعة من النظريات واملخططات 

وتاأجيج  الفنت  اإثارة  عب  العربية؛  املجتمعات  تفتيت  اإىل  املطاف  اآخر  يف  ترمي  التي 

الإثنية  باجلماعات  ال�شتعانة  خالل  من  وذلك  والتنازع،  والع�شيان  التمرد  حالت 

والطائفية واملذهبية التي تعي�ش حالت من التذمر والغ�شب والنزوع نحو النف�شال 

والتق�شيم.

يجب النتباه، اأن املو�شاد �شين�شط يف الدول العربية املطبّعة معه عب اأن�شطة ظاهرة   .4

واملخدرات،  الدعارة  وترويج  الأخالقي،  والإف�شاد  الجتماعي،  للتخريب  وخفية 

وجتارة الرقيق الأبي�ش، علماً اأن هذه الأن�شطة ت�شكل جزءاً ل يتجزاأ من ا�شرتاتيجيات 

ال�شيا�شة اخلارجية الإ�رشائيلية، نحو ال�شتح�شال على ح�ش�ش د�شمة من م�شاريع 

تق�شيم بع�ش الدول العربية والإ�شالمية.

الإ�رشائيلية  املكا�شب  وعاء  يف  �شي�شّب  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  العام  الناجت   .5

يكن  ل  ومتيزاً  تفوقاً  امل�شتوى  هذا  على  لها  ويحقق  ال�شرتاتيجي،  امل�شتوى  على 

قيا�شه باأي معيار مادي اأو اقت�شادي، بينما يعّر�ش �شيادة الأقطار العربية جمتمعًة 

ومنفردًة، واأمنها القومي لخرتاقات تكلفهم م�شريهم وم�شتقبلهم.

التو�صيات، تو�صي الدرا�صة الراهنة بالتايل:

اإ�شالمية ملقاومة التطبيع وتوحيد القوى اجلهادية يف  �رشورة ت�شكيل جبهة عربية   .1

كاأولوية،  ال�شهيوين  الكيان  مع  لل�رشاع  العتبار  واإعادة  ال�شاحات،  كل  يف  املنطقة 

ويكن اأن ت�شّم هذه اجلبهة قوى ودولً عربيًة واإ�شالميًة راف�شًة للتطبيع.

نحو  ت�شعى  والإ�شالمي؛  العربي  القومي  الأمن  حول  موحدة  روؤية  تبني  �رشورة   .2

من  العربية  الأمة  متّكن  والإ�شالمي،  العربي  القومي  لالأمن  فاعلة  منظومة  اإقامة 

الدفاع عن اأمنها وحقوقها، و�شيانة ا�شتقاللها، و�شيادتها على اأر�شها.
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كلفة  جلعل  الأر�ش  على  والتاأثري  الفعل  زخم  وزيادة  املقاومة  حمور  اأداء  تطوير   .3

التطبيع باهظًة، والعمل بالبعد ال�شتخباري امل�شاد ب�شّقه الدفاعي لتح�شني العرب 

الحتالل  اأذرع  ب�رشب  الهجومي  وال�شق  وال�شقاط،  الخرتاق  من  وامل�شلمني 

ال�شتخبارية.

مع  التطبيع  خماطر  بدرا�شة  خمت�شة  البحثية  املوؤ�ش�شات  داخل  وحدات  تاأ�شي�ش   .4

الأمني  التعاون  على  ترتتب  التي  املخاطر  واإبراز  وم�شتوياته،  العربي  العامل  دول 

والتكنولوجي بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، بهدف تقدمي احللول والبدائل و�رشح 

املخاطر.
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Abstract

The Military and Security Impact of Arab-Zionist Normalization

In this study, we seek to highlight the military and security impact of 
Arab-Zionist normalization. It explains how Israel intends to exploit the 
security and military normalization in order to build a new strategy that 
takes advantage of the changing international and regional environment 
and shake the fundamentals of Arab national security and the Arab 
position on the Palestine issue.

The study has reached several conclusions, the most important of which 
is that the military and security impact of Arab-Zionist normalization 
exposes Arab national security to great threats, including:

• Replacing Arab national security with a new regional system that paves 
the way for Israel’s expansion.

• Ensuring Israeli military superiority over the Arab countries.

• Israeli military and intelligence presence in some Arab countries.

• Forging Israeli military and security treaties and agreements with the 
Arab countries.

The general outcome of Arab-Israeli normalization will grant Israel 
superior strategic gains that cannot be measured by any material or economic 
criterion. Consequently, the sovereignty of Arab countries, collectively and 
individually and their national security, would be susceptible to breaches 
that would cost them their future.

Keywords: 

Arab - Israeli normalization The Palestine issue Arab national security
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