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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

�لعربي، وبالرغم  �لعامل  �هتمامات  �أجندة  �لفل�صطينية مكانة مهمة يف  �لق�صية  حتتل 

من �النطباع �ل�صائد باأن �لهم �لد�خلي للدول �لعربية قد �أجهز على �الهتمام بالق�صية، 

�أّن ما نلم�صه �صو�ء من �جلانب �لر�صمي �أم �ل�صعبي ُيفنِّد ذلك؛ ويوؤكد �أن �الهتمام ما ز�ل قائماً  �إال 

�إقر�رنا برت�جع م�صتو�ه. فما ز�لت �لق�صية �لفل�صطينية تتقاطع مع �الأحد�ث �ليومية لل�صعوب  مع 

جتدر  كما  �ملنطقة.  يف  �لفاعلة  �الأطر�ف  ِقبل  من  �إيجاباً  �أو  �صلباً  توظيفها  ويتم  �لعربية،  و�الأنظمة 

د، ب�صبب �نهيار �لنظام �لر�صمي �لعربي عملياً منذ  �الإ�صارة �إىل �أننا ال نتعامل مع موقف عربي موحَّ

نحو عقد من �لزمان.

يهدف هذ� �لف�صل �إىل ��صتعر��ص �أبرز �الأحد�ث �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية و�ملرتبطة بالعامل 

�لعربي، ومدى �لتاأثري �ملتبادل للق�صية بينهما، وذلك بهدف حتليل جمريات �الأحد�ث، و��صت�رش�ف 

�مل�صتقبل. وهو ما �صيتم من خالل �لتعر�ص �إىل �أربعة حماور �أ�صا�صية، �أولها يتعلق مبو�قف جامعة 

�لدول �لعربية، و�لقمة �لعربية. وثانيها يدور حول مو�قف عدد من �لدول �لرئي�صية و�أدو�رها، ويف 

مقدمتها: م�رش، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، و�ل�صعودية، ودول �خلليج، باالإ�صافة �إىل دول عربية 

�لق�صية  �لتغري�ت و�لثور�ت على  ��صتعر��ص ومناق�صة مو�قفها، و�نعكا�ص  �أخرى. وذلك بو��صطة 

�ل�رش�ع  من  موقفها  وكذلك  �لديبلوما�صية،  و�أن�صطتها  �ل�صيا�صية،  عالقاتها  وتطور  �لفل�صطينية، 

�لد�خلي وم�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل موقفها من م�رشوع �لت�صوية، ومن م�رشوع 

بـ“�إ�رش�ئيل”. وبعد �النتهاء من هذ� �ملحور �صيتم �النتقال للمحور  �ملقاومة، عالوة على عالقاتها 

�لعربي  �ملوقف  �إىل  بالتطرق  �لر�بع  باملحور  ونختم  �لتطبيع،  جمال  يف  بالتطور�ت  �ملتعلق  �لثالث 

�ل�صعبي وتوجهاته.

�جلامعة  �أد�ء  يف  �لفاعلية  �نعد�م  حالة  ��صتمرت 

�النق�صام  لتعمق حالة  نتيجة طبيعية  �لعربية، وهي 

�الأزمات  م�صتنقع  يف  وغرقها  �لعربية،  �لدول  بني 

�لق�صية  على  �صلباً  �نعك�ص  مما  وليبيا،  و�ليمن،  �صورية،  مقدمتها  ويف  دول  عدة  منها  تعاين  �لتي 

�أعمال  �أن �لق�صية �لفل�صطينية ت�صدرت جدويَل  �لفل�صطينية، ومدى �الهتمام بها. وعلى �لرغم من 

درجت يف خامتة بيان �لقمة غري �لعادية �ملنعقدة يف 
ُ
قمتَي �لظهر�ن �صنة 2018 وتون�ص �صنة 2019، و�أ

مكة �ملكرمة �صنة 2019، و�لتي عقدت لبحث �لهجوم �ل�صاروخي على �ل�صعودية من قبل �حلوثيني. 

�إال �أن �لقر�رت �ملتخذة بقيت يف د�ئرة �العرت��ص �للفظي )�ل�صجب و�ال�صتنكار( فيما يتعلق بانتهاكات 

مقدمة

 اأواًل: مواقــف جــامعة الـدول 

        العربية والقمة العربية
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�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �أو �لتحركات �الأمريكية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، و�ملتمثلة مبا ��صطلح 

عليه �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن”. ففي مقابل �العرت�ف �الأمريكي بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” ونقل 

�صفارتها �إليها، كان �الإعالن �لعربي عن �إطالق م�صمى “قمة �لقد�ص” على �لقمة �ملنعقدة يف �لظهر�ن 

1
�صنة 2018.

عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  قر�ر  على  �لعربية  �جلامعة  فعل  ردة  �قت�رشت 

عملية  �إجر�ء�ت  �إىل  �العرت��صات  هذه  ترجمة  يتم  ومل  �للفظية،  �العرت��صات  على  لـ“�إ�رش�ئيل” 

لتطبيق  �ال�صتمر�ر يف �صعيها  �الأمريكية يف  �الإد�رة  �أغرى  �الأمريكي، مما  �لتغول  بها مو�جهة  يتم 

يف  �عتُب  �لذي  �القت�صادي”،  لل�صالم  �لبحرين  “موؤمتر  �إىل  �لدعوة  فتم  “لل�صالم”.  روؤيتها 

�أجل  من  �ل�صالم  عمل  “ور�صة  با�صم  عرف  وقد  �لقرن”،  “�صفقة  من  جزءً�  �الإعالمية  �الأو�صاط 

يومي  �لبحرين  عا�صمة  �ملنامة  يف  �أمريكية  بدعوة  وعقد   ،”Peace to Prosperity �الزدهار 

من  �لرغم  وعلى  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع  �صعار  حتت   ،2019/6/26-25

�أو مبادرة حلل �ل�رش�ع  �أي �صفقة  “رف�ص  �لقد�ص” ن�صت ب�صكل و��صح على  “قمة  �أن مقرر�ت 

عربية  دوالً  �أّن  �إال   
2

�الأو�صط”، �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �لدولية  �ملرجعيات  مع  تن�صجم  ال 

للموؤمتر،  �لفل�صطينيني  مقاطعة  من  بالرغم  �لور�صة،  تلك  ح�رشت  وم�رش  كال�صعودية  مركزية 

وتو�صيحهم باأنّ مقاطعتهم تعود لكون �ملوؤمتر ممهد�ً لـ“�صفقة �لقرن”.

لت�صفية  �لهادفة  �ملتحدة  �لواليات  لقر�ر�ت  م�صاد  �إجر�ء  �أي  �لعربية  �لدول  �تخاذ  عدم  �إن 

فاأعلن  خمططها.  يف  قدماً  �مل�صي  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�صجيع  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

مل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  باأن   2019/11/18 يف  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير 

�قت�رش  وكالعادة  �لدويل.  للقانون  خمالفة  �لغربية  بال�صفة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  ترى  تعد 

�عتب  و�لذي  �لعام،  �الأمني  ل�صان  على  جاء  �لذي  �للفظي،  �لتنديد  على  �لعربية  �جلامعة  فعل  ردّ 

�الإعالن �الأمريكي يثل “تطور�ً بالغ �ل�صلبية”، ال يبدو �أن �الإد�رة �الأمريكية �حلالية ُتقدِّر تبعاته 

لتحقيق  فر�صة  �أي  على  �الإعالن  لهذ�  �ل�صلبي  �لتاأثري  �إىل  م�صري�ً  قدرها.  حق  �لطويل  �ملدى  على 

ي�صلب  مما  �الحتالل،  بو�قع  �إقر�ر�ً  �صمنياً  يثل  �الإعالن  �أن  �عتبار  على  �مل�صتقبل،  يف  “�ل�صالم” 
3

�لفل�صطينيني حق �لتفاو�ص على �الأر�ص، �لتي مل تعد حمتلة يف نظر �الإد�رة �الأمريكية.

قد تكون �خلطوتان �لوحيدتان من قبل �جلامعة �لعربية ملو�جهة ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن” 

تفوي�ص  على  و�لتاأكيد  �لقد�ص،  يف  �ملقد�صة  �الأماكن  على  �لها�صمية  �لو�صاية  على  �لتاأكيد  هما: 

فيما  )�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  وكالة �الأمم 

�لها�صمية يف قمتي  �لو�صاية  �لتاأكيد على  �لفل�صطينيني. حيث مت  بتقدمي �خلدمات لالجئني  يتعلق 

 فيما يبدو كاأنه رد على �لت�رشيبات �ل�صحفية باأنّ “�صفقة �لقرن” تت�صمن نقل 
5

 وتون�ص،
4

�لقد�ص
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 �لو�صاية على �الأماكن �ملقد�صة من يد �الأردن �إىل �ل�صعودية. وقد �أكد ذلك فاروق �لعزة؛ �ل�صفري لدى 

على  �جلامعة  �أكدت  فقد  باالأونرو�،  يتعلق  ما  و�أما   
6

)م.ت.ف(. �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 General Assembly of the �لعامة لالأمم �ملتحدة  �لتفوي�ص �ملمنوح لالأونرو� من قِبل �جلمعية 

وفقاً  و�صامالً  عادالً  حالً  ق�صيتهم  حل  يتم  حتى  لالجئني،  �خلدمات  بتقدمي   ،United Nations

�ملانحة  �لدول  �جلامعة  دعت  كما   
7

�لعربية”. �ل�صالم  و“مبادرة   194 رقم  �لعامة  �جلمعية  لقر�ر 

على  فعل  كردة  �جلامعة  من  �ملوقف  هذ�  جاء   
8

�الأونرو�. جتاه  �ملالية  �لتز�ماتها  بت�صديد  للقيام 

�لقر�ر �الأمريكي، بوقف �لتمويل كلياً عن �الأونرو�، بهدف ت�صفية ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، 

�لعام �الأمني  �لغيط،  �أبو  �أحمد  دفع  مما   
9

�أ�صا�صاً؛ �لق�صية  بوجود  �العرت�ف  عدم  خالل   من 

�أو �ال�صتعا�صة عنها  “لن ت�صمح بتفكيك �الأونرو�  للجامعة �لعربية، للت�رشيح باأنّ �لدول �لعربية 

10
بكيانات بديلة، كما ت�صعى �إىل ذلك �إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة خالل �لفرتة �حلالية”.

لكن ويف �ملقابل؛ كان هنالك �إعالن عن بع�ص �الإجر�ء�ت ملنا�رشة �لق�صية �لفل�صطينية، متثلت 

هذه  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ملنا�رشة  �لديبلوما�صي  و�لتحرك  للفل�صطينيني،  �ملادي  بالدعم 

�الإجر�ء�ت �هتمت مبعاجلة �آثار �لقر�ر �الأمريكي، من خالل تهديد �لدول �ملتعاطية معه باملقاطعة، 

�ل�صجب  ببيانات  �الإكتفاء  ومّت  �الأمريكية،  �الإد�رة  على  �لعملي  لل�صغط  توجه  �أي  هنالك  يكن  ومل 

 Mouloud Jawish �أوغلو  جاوي�ص  مولود  تركيا  خارجية  وزير  دفع  مما  بحقها.  و�ال�صتنكار 

�الإ�صالمي  �لعامل  د�خل  و�لرتدد  �لرت�جع  من  نوعاً  �الأخرية  �الآونة  يف  “نالحظ  للت�رشيح:   Oglu

ب�صاأن  �لدول  بع�ص  مو�قف  يف  تر�جعاً  نالحظ  �لعربية...  �لدول  جامعة  وخا�صة  �ل�صدد،  هذ�  يف 

�ملتحدث  من  كان  فما   
11

�ملتحدة”. �لواليات  من  تخوّفات  جر�ء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عن  �لدفاع 

�إز�ء  �الأ�صف  عن  �أعرب  �أّن  �إال  عفيفي،  حممود  �لعربية  �لدول  جامعة  عام  �أمني  با�صم  �لر�صمي 

على  ��صتعالئي”،  ونهج  �صلبي  “ب�صكل  �لعربية  �جلامعة  ��صتهد�ف  على  �لرتكي  �لوزير  �إ�رش�ر 

حدِّ تعبريه؛ منوهاً �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت عملية بحق بع�ص �لدول �لتي �أعلنت عن نيتها نقل �صفارتها 

�الأمن،  جمل�ص  يف  ع�صوية  على  �حل�صول  “�إ�رش�ئيل”  ملحاولة  �لت�صدي  �إىل  باالإ�صافة  �لقد�ص،  �إىل 

�أو �لتغلغل يف قارة �إفريقيا؛ م�صريً� �إىل �لدعم �ملايل وقر�ر قمة تون�ص تفعيل �صبكة �أمان �قت�صادية 

 وذلك ملو�جهة �الأزمة �ملالية �لتي تعاين 
12

لل�صلطة �لفل�صطينية مقد�رها 100 مليون دوالر �صهرياً،

�أمو�ل �ل�رش�ئب. �لفل�صطينية نتيجة للقر�صنة �الإ�رش�ئيلية على  منها �ل�صلطة 

وقد قامت �جلامعة �لعربية بدعوة �لب�زيل �إىل �لرت�جع عن نيتها نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، حتى 

 ويف �لوقت ذ�ته �أعلنت �جلامعة �لعربية 
13

ال ت�رشب “�أو��رش �ل�صد�قة و�لعالقات بالدول �لعربية”.

ويف �صياق ردة �لفعل على �إعالن بع�ص �لدول؛ غو�تيماال، و�ملجر، و�أ�صرت�ليا، وغريها من �لدول، عن 

نيتها نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، عن �عتز�م �أع�صاء �جلامعة �لعربية على “�تخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�صبة 

 فقامت �جلامعة باإلغاء مذكرة تفاهم 
14

�ل�صيا�صية و�القت�صادية �إز�ء هذه �خلطو�ت غري �لقانونية”.
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مع وز�رة خارجية غو�تيماال مت توقيعها �صنة 2013، و�أبلغت �جلانب �لغو�تيمايل بتوقف �أي تعاون 

�أحمد �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  وبح�صب   
15

�لقد�ص. �إىل  �ل�صفارة  نقل  من  موقفها  ب�صبب   معها 

لوحنا  “عندما  للقد�ص  �صفارتها  نقل  عن  كو�صتاريكا  �إيقاف  يف  �جلامعة  جنحت  فقد  �لغيط؛  �أبو 

16
مبقاطعة �لعالقة �لتجارية �لعربية معها”.

“�إ�رش�ئيل”  ويف �صياق مت�صل، قامت �جلامعة �لعربية بت�صكيل جلنة وز�رية للت�صدي ملحاولة 

�لرت�صح ل�صغل مقعد غري د�ئم يف جمل�ص �الأمن ل�صنتَي 2019-2020، ومن خالل �الإ�صارة �إىل كونها 

قوة حمتلة خمالفة للقانون �لدويل. باالإ�صافة �إىل ذلك �صكلت �جلامعة �لعربية جلنة وز�رية للت�صدي 

�لف�صل  ومتار�ص  �حتاللية،  قوة  �أنها  �عتبار  على  “�إ�رش�ئيل”،  مب�صاركة  �إفريقية  موؤمتر�ت  لعقد 

 وقد خاطبت �للجنة �لوز�رية بالت�صارك مع 
17

�لعن�رشي و�صيا�صات �الأبارتهايد جتاه �لفل�صطينيني.

عدم  �أجل  من  حكومتيهما  على  �ل�صغط  على  �إياهما  حاثَّاً  ورو�ند�،  ز�مبيا  برملاينَ  �لعربي  �لبملان 

“�إ�رش�ئيل” للقانون �لدويل،  �أن تر�صخ  �أو �مل�صاركة فيها، قبل  �إفريقية - �إ�رش�ئيلية  ��صت�صافة قمة 

ُكلَهما برت�جع 
ُ
 وبالفعل، �آتت �لر�صالتني �أ

18
باعتبارها �لقوة �لقائمة باالحتالل لالأر��صي �لفل�صطينية.

ز�مبيا ورو�ند� عن ��صت�صافة “�إ�رش�ئيل” يف �لقمة.

1. املوقف من ال�رشاع الداخلي وامل�شاحلة: 

�قت�رش دور �جلامعة �لعربية فيما يتعلق بامل�صاحلة �لفل�صطينية على لعب دور �ملر�قب، بذريعة 

�حرت�م �جلهود �مل�رشية، كما �رشح مدير مكتب �الأمني �لعام للجامعة �لعربية �ل�صفري ح�صام زكي، 

 وقد جددت �جلامعة �لعربية يف 
19

�أن م�رش تقوم بدور مُرْ�صٍ، وهو منا�صب للطرفني. موؤكد�ً على 

�لقمتني  �لفل�صطينية، حيث تكرر يف كلتا  �ل�صلطة  �لقد�ص وتون�ص م�صاندتها لرئا�صة  مقرر�ت قمتَي 

�لتاأكيد على �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص، وتثمني جهوده يف �مل�صاحلة، مع 

2011، وتفاهمات �لقاهرة �ملوقَّعة �صنة  ع �صنة  �إىل �إمتامها وفق �تفاق �لقاهرة �ملوقَّ دعوة �لف�صائل 

2017. لكنها مالت باجتاه تبني وجهة نظر �أحد طريَف �ل�رش�ع )�لرئا�صة �لفل�صطينية(، بالدعوة �إىل 

 ومل تلتفت �إىل وجهة �لنظر 
20

متكني حكومة �لوفاق �لوطني من حتمل م�صوؤولياتها يف قطاع غزة؛

يف �لعمل  من  �حلكومة  متكني  �أمام  وعر�قيل  عقبات  بو�صع  حما�ص  �تهام  ترف�ص  �لتي   �ملخالفة 

قطاع غزة، حيث �أ�صار �صامي �أبو زهري �لناطق با�صم حما�ص �إىل �أن “هذه �حلكومة تعاملت بفئوية، 

21
ورف�صت �لتعامل مع �ملوظفني يف غزة”.

2. املوقف من عملية الت�شوية:

بتكر�ر  ذلك  متثل  �ل�صالم”،  “عملية  من  مبوقفها  يتعلق  فيما  مكانها  �لعربية  �جلامعة  ر�وحت 

�لظهر�ن  قمتَي  يف  ول�صق”،  “ن�صخ  حالةُ  وكاأنها  نف�صها،  و�ل�صيغة  نف�صها  �ملقرر�ت  عن  �الإعالن 

و�لتم�صك �لفل�صطينية،  �لق�صية  مركزية  عن  �الإعالن  حول  تدور  و�لتي  وتون�ص،   “�لقد�ص” 
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�لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �لدولتني  حّل  منوذج  وتبني  ��صرت�تيجي،  كخيار  بـ“�ل�صالم” 

و�ملبادرة �لعربية. رمبا يكون �جلديد يف موقف �جلامعة �لعربية �إعالنها �ملبطن بفقد ثقتها يف �لدور 

�الأمريكي كر�ٍع لعملية �ل�صالم، من خالل �لدعوة �إىل “�لعمل مع �الأطر�ف �لدولية �لفاعلة لتاأ�صي�ص 

�آلية دولية متعددة �الأطر�ف، حتت مظلة �الأمم �ملتحدة، لرعاية عملية �ل�صالم، مبا يف ذلك �لدعوة �إىل 

�أ�صا�ص  وعلى  زمني،  باإطار  وحمددة  م�صد�قية  ذ�ت  �لعملية،  هذه  �إطالق  الإعادة  دويل  موؤمتر  عقد 

قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم وحل �لدولتني على خطوط �لر�بع من يونيو/ 

 لكن، وكالعادة بقيت هذه �لدعو�ت طي �الأدر�ج، ومل ُيتَّخذ �أي �إجر�ء عملي 
22

حزير�ن عام 1967”.

لو�صعها يف مو�صع �لتنفيذ.

ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

�حلكم،  لنظام  �لن�صبي  �ال�صتقر�ر  نتيجة  �الإقليمية  �لناعمة  قوتها  من  بع�صاً  م�رش  ��صتعادت 

للم�صاريع  �لت�صدي  يف  �صو�ء  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ل�صالح  عملياً  ترجمتها  يتم  مل  �لقوة  هذه  لكن 

�لت�صفوية كـ“�صفقة �لقرن”، �أم يف �ل�صغط من �أجل �إمتام �مل�صاحلة، وبقي تاأثري قوة م�رش �لناعمة 

�إىل  �لو�صول  �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل”  غزة  يف  �ملقاومة  ف�صائل  بني  �لو�صيط  دور  لعب  على  مقت�رش�ً 

تفاهمات بهدف �لتهدئة.

اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

على  �صيطرته  فر�ص  ��صتطاع  �ل�صي�صي  بقيادة  �مل�رشي  �لنظام  �أن  �ملر�قبني  معظم  ظنّ  �أن  بعد 

�أي �حتجاجات على  �أي حترك معار�ص، وجت�صد ذلك يف عدم خروج  �ل�صارع �مل�رشي؛ و�إجها�ص 

�أثناء حماكمته بتهمة �لتخابر مع حركة حما�ص، �ت�صح باأّن  وفاة �لرئي�ص �ملعزول حممد مر�صي يف 

�الأمور مل ت�صتتب لل�صي�صي كما كان ظاهر�ً، و�إمنا يوجد جمر حتت �لرماد، جت�صد ذلك يف �ملظاهر�ت 

�لنظام عن  �ملن�صق  �مل�رشي  و�ملقاول  �ملمثل  دعوة  �إثر  على   ،2019 �صبتمب  �أيلول/  يف  خرجت   �لتي 

حممد علي، وتبع ذلك �عتقال ما يقارب عن 1,500 مو�طن م�رشي، يف معظمهم من �أ�صحاب �لتوجهات 

 هذ� �لتطور �أقلق عدة دو�ئر ومن �صمنها �الإ�رش�ئيليني، �لذين 
23

�ل�صيا�صية �ملناق�صة لالإخو�ن �مل�صلمني.

�عتبو� �الحتجاجات مبثابة �إنذ�ر خطر، حيث و�صف معهد �أبحاث �الأمن �لقومي يف جامعة تل �أبيب 

موجة �الحتجاجات باأنها �أخطر �أزمة تو�جه عبد �لفتاح �ل�صي�صي منذ توليه من�صبه. و�قرتح �ملعهد 

على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية م�صاعدة �لنظام �مل�رشي للت�صدي لهذه �الحتجاجات، من خالل �مل�صاركة 

�إىل جانب دول �أخرى يف جهود �مل�صاعدة يف �ال�صتقر�ر �الأمني و�الزدهار �القت�صادي مل�رش، وت�صجيع 
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�إ�صالحات �رشورية. باالإ�صافة �إىل منح دعم ديبلوما�صي وهادئ يف �حللبة �لدولية لبع�ص مو�قف 

�لقاهرة يف جمال حماربة “�الإرهاب” على �صبيل �ملثال. كما �قرتح �لتقرير �المتناع بقدر �الإمكان عن 

24
�أي خطو�ت �إ�رش�ئيلية، �صد �لفل�صطينيني يف قطاع غزة، وب�صاأن �الأماكن �ملقد�صة يف مدينة �لقد�ص.

ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية: 

حافظت م�رش على عالقتها مع �لفاعلني �الأ�صا�صيني يف �ملعادلة �لفل�صطينية �لد�خلية، كي ت�صمن 

قدرتها على �لتاأثري، وتعزز موقعها ك�صقيق �أكب، مع ثبات موقفها من �عتبار �لرئي�ص عبا�ص ممثل 

لل�رشعية �لفل�صطينية. �إال �أن ذلك مل ينعها من فتح خطوط مع بقية �لفرقاء، و��صتخد�م �الأور�ق �لتي 

�الأمور،  �لتاأثري يف جمريات  �لتحكم بفتح و�إغالق معب رفح(، كي ت�صمن  بحوزتها )ويف مقدمتها 

�لت�صوية،  �النخر�ط يف عملية  بها، وهي  �اللتز�م  د�أبت على  �لتي  �ل�صيا�صية  �ملحدد�ت  وذلك �صمن 

و�صمان �الأمن �لقومي �مل�رشي. فكان حّث �لفل�صطينيني على �حلفاظ على �لتهدئة وعدم �ملو�جهة، 

و�النخر�ط يف �لعملية �ل�صيا�صية �لتفاو�صية، ومتثل ذلك يف “ن�صيحة” �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح 

بـ“�أال يتخذو�  �لعودة،  �الأحد�ث �ملرت�فقة مع م�صري�ت  للفل�صطينيني، على خلفية ت�صاعد  �ل�صي�صي 

25
مو�قف �حتجاجية تزيد من �ل�صحايا فى �صفوفهم”.

فتح  على  فعملت  غزة،  يف  �الأو�صاع  و�صبط  للتحكم  كاأد�ة  رفح  معب  �لقاهرة  ��صتخدمت 

2018، كي ت�صمن عدم �نفجار �الأو�صاع، كما �صمحت بو�صول قافلة  �ملعب طو�ل �صهر رم�صان 

م�صاعد�ت طبية وغذ�ئية �إىل قطاع غزة، ت�صمنت م�صتلزمات طبية الإمد�د �مل�صت�صفيات �لفل�صطينية 

غزة  يف  �ملو�طنني  على  لتوزيعها  غذ�ئية  ومو�د  منه،  تعاين  �لذي  �لنق�ص  �صوء  يف  باالأدوية  غزة  يف 

�ملخابر�ت  جهاز  قيادة  ل�صان  على  �لقاهرة  َوَعدَت  ذ�ته،  �لوقت  ويف   
26

رم�صان. �صهر  حلول  مع 

يف  �الإن�صانية  �الأزمة  تخفيف  على  ت�صاعد  �لتي  و�الإجر�ء�ت،  �لت�صهيالت  تقدمي  مبو��صلة  �مل�رشية 

 وذلك لـ“�إقناع” �لف�صائل �لفل�صطينية بعدم ت�صعيد �الأو�صاع مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي، 
27

قطاع غزة،

 وللحيلولة دون تطور م�صري�ت �لعودة �إىل مو�جهة مفتوحة. فبح�صب �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت

The Jerusalem Post، مار�صت �لقاهرة، بالتو�فق مع �لريا�ص، �صغوطاً على حما�ص لوقف م�صري�ت 

�لعودة �لكبى، ونقلت �ل�صحيفة عن م�صوؤول باخلارجية �مل�رشية قوله �إن �لقاهرة عر�صت مقابل 

28
وقف �ملظاهر�ت �صمان فتح معب رفح �حلدودي، و�إن ذلك جاء حتت �إ�رش�ف �لريا�ص.

ج.املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة:

دور  بلعب  طرف  الأي  �ل�صماح  بعدم  ذلك  جت�صد  �مل�صاحلة،  مللف  باحتكارها  �لقاهرة  مت�صكت 

حموري يف هذ� �ل�صاأن، و�إبقاء �مللف برمته يف يدها، وظهر ذلك يف موقف �جلامعة �لعربية �لذي �صبق 

ذكره، وكذلك فيما تد�ولته م�صادر �صحفية من خف�ص رو�صيا مل�صتوى موؤمترها �لفل�صطيني حول 

 فيما ��صتمرت �لقاهرة يف �إطالق 
29

�مل�صاحلة �لذي عقد يف �صباط/ فب�ير 2019؛ وذلك �إر�صاءً مل�رش.
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دعو�تها لتفعيل �مل�صاحلة يف �أكرث من منا�صبة، من �صمنها ما مت �إعالنه عقب �الجتماع �لثالثي �لذي 

عقد بالقاهرة يف 2018/5/31، مب�صاركة �أردنية م�رشية فل�صطينية، بالتاأكيد على �أهمية تنفيذ �تفاق 

30
�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�صبل متكني �حلكومة �لفل�صطينية من �إد�رة قطاع غزة.

باأن  مر�صي،  حممد  �ملنتخب  �لرئي�ص  على  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �نقالب  بد�ية  مع  قناعة  �صادت 

حما�ص تتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �مل�رشي. وقد ك�صفت �الأحد�ث �أن جزء�ً من �لتوتر يف �لعالقة بني 

�لقاهرة وحما�ص يعود �إىل حتري�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية. فبح�صب �صهادة يا�رش عثمان، �صفري م�رش 

لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية، فيما يتعلق بق�صية “�قتحام �ل�صجون” يف �أثناء ثورة كانون �لثاين/ يناير 

2011، فاإّن �ل�صلطة �مل�رشية ��صتندت على معلومات َوَرَدْتها من �ل�صلطة �لفل�صطينية حول تورط 

 هذ� �لتحري�ص دفع �أطر�فاً يف �لنظام �مل�رشي للمجاهرة باالإعالن عن 
31

حما�ص يف حترير �ل�صجناء.

�لقومي �مل�رشي. وقد جت�صد ذلك فيما �رشح به حمافظ جنوب  ت�صكيل حما�ص خطر�ً على �الأمن 

عليها  ويتوجب  �لقومي،  �الأمن  على  خطري  تنظيم  حما�ص  “حركة  باأن  فودة،  خالد  �للو�ء  �صيناء 

�ل�صلطة  �أطر�ف  لبع�ص  �لعد�ئي  �ملوقف   
32

�ل�صلطة”. برئي�ص  متمثلة  �ل�رشعية  لل�صلطة  غزة  ت�صليم 

�حلاكمة، ال يعني بال�رشورة قطع �لعالقات مع حما�ص، فهناك م�صلحة جيو�صا�صية مل�رش يف �إقامة 

عالقات معها. و�لتيار �ل�صائد يف �ل�صلطة �مل�رشية يرى يف حما�ص العباً حمورياً ومكوناً �أ�صا�صياً من 

 ويكننا �إدر�ج م�صاركة م�صوؤول باملخابر�ت �مل�رشية 
33

�ملكونات �لفل�صطينية من �ل�صعب جتاوزه.

 
34

يف مهرجان لكتائب �لق�صام حتت هذ� �لفهم لطبيعة �لعالقة.

كانت  و�إن  �صيا�صية،  تفاهمات  �إىل  �لو�صول  بهدف  و�مل�رشيني  حما�ص  بني  �للقاء�ت  تعاقبت 

�الأوىل، فاالت�صاالت مع حما�ص  بالدرجة  �الأمنية  �ملقاربة  �لطرفني ما ز�لت قائمة على  �لعالقة بني 

عقدت  وقد  �خلارجية.  كوز�رة  �صيا�صية  جهات  بو��صطة  ولي�ص  �لعامة،  �ملخابر�ت  جهاز  عب  تتم 

ُعقد  �لذي  �للقاء  بينها  من  �مل�رشية،  �ملخابر�ت  من  ووفود  حما�ص  حركة  قيادة  بني  لقاء�ت  عدة 

بحث  و�لذي  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني  �الإ�صالمي  �جلهاد  بح�صور  2019/1/10؛  يف 

“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لنار  �إطالق  وقف  تثبيت  تفاهمات  ملف  ر�أ�صها  وعلى  ملفات،  عدة  �لطرفان  فيه 

35
و�مل�صاحلة �لفل�صطينية، ومعب رفح وما يعانيه �صكان �لقطاع خالل �صفرهم.

تُوجت �للقاء�ت بني م�رش وحما�ص، بالزيارة �لطويلة ن�صبياً )24 يوماً( �لتي قام بها �إ�صماعيل هنية 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص يف 2019/2/3 للقاهرة، و�لتي عّب يف نهايتها عن تفاوؤله مب�صتقبل 

�لعالقة مع �لقاهرة، معتب�ً �أّن �لعالقة مع م�رش عميقة ودخلت ف�صاء �حلو�ر �ال�صرت�تيجي، دون 

�أي عو�ئق �أو �رشوط �أو �أثمان تدفعها. وفيما يتعلق بامللف �الأمني؛ �أكد هنية على �أّن جزء�ً كبري�ً من 

�لقومي  �الأمن  �ملحافظة على  �الأمني، يف ظل حر�ص حما�ص على  �ملو�صوع  قد ذ�ب يف  جبل �جلليد 

حلما�ص  ع�صكرية  �أو  �أمنية  �أذرع  �أي  توجد  فال  مل�رش،  تهديد  م�صدر  تكون  لن  غزة  و�أّن  �مل�رشي، 
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بنّي  باإ�رش�ف م�رشي،  �لتفاهمات مع �الحتالل و�لتي تتم  �أو م�رش. وفيما يتعلق مبلف  يف �صيناء 

هنية �أن �الحتالل د�أب على �لتن�صل من هذه �لتفاهمات، وحاول تفجري �الأو�صاع من خالل عملية 

36
�الخرت�ق �الأمني يف خانيون�ص، و�لتي كادت �أن تفجر �الأو�صاع تفجري�ً �صامالً.

لغزة  �لت�صهيالت  بع�ص  تقدمي  خالل  من  حما�ص  بحركة  عالقتها  حت�صني  يف  �لقاهرة  ��صتمرت 

رحالت  توقف  فبعد  �ملعتقلني.  عن  كاالإفر�ج  �ملبادر�ت  ببع�ص  و�لقيام  �لعمرة،  برحالت  كال�صماح 

 
37

�لرحالت. �لقاهرة حظرها، و�صمحت با�صتئناف هذه  �أربع �صنو�ت، رفعت  �لعمرة من غزة ملدة 

باالإ�صافة �إىل ذلك، وعلى �إثر زيارة هنية للقاهرة، مت ت�صليمه ثمانية معتقلني فل�صطينيني حتتجزهم 

�لقاهرة الأ�صباب “�أمنية”، من بينهم �ملختطفون �الأربعة من كتائب �لق�صام، و�لذين تعود ق�صيتهم 

 لكن هذ� �لتح�صن يف �لعالقة بقي م�رشوطاً مبدى ت�صاوق حما�ص مع �لتوجهات 
38

.2015 �إىل �صنة 

�مل�رشية، فال يعني �لتقارب بني �لطرفني، متاهي �مل�رشيني مع توجهات حما�ص، فعندما تتعار�ص 

�مل�صالح ترجع �لعالقات �إىل �صياقها �الأول، عالقة تبادل م�صالح ولي�ص عالقة حتالف. ورمبا يكون 

جولة  �إجر�ء  �أجل  من  رفح  معب  عب  بال�صفر  لهنية  �ل�صماح  م�رش  رف�ص  لذلك،  �الأو�صح  �ملوؤ�رش 

39
خارجية ت�صم دوالً تنا�صبها �لقاهرة �لعد�ء.

على  �صغط  كورقة  خارجية  بجولة  �لقيام  من  هنية  منع  على  قدرتها  مع  م�رش  تعاملت  وقد 

حما�ص، جعلت رئي�ص حركة حما�ص غري قادر على �حلركة خارج غزة وم�رش منذ �نتخابه يف �أيار/ 

مايو 2017؛ مما ت�صبب يف �لتاأثري �ل�صلبي على دوره وعلى فاعليته كقائد فل�صطيني كبري. ومل يتمكن 

فيه  �لذي وردت  �لوقت  2019/12/8 حيث ز�ر تركيا وقطر؛ يف  �إال يف  هنية من �خلروج من م�رش 

�أنباء ت�صري �إىل �أن �لطرف �مل�رشي �أبلغ حما�ص برف�صه زيارة هنية الإير�ن ولبنان، و�عرت��صه على 

�حتمال ح�صور هنية موؤمتر �لقمة �الإ�صالمي �مل�صغر �لذي دعا �إليه �لزعيم �ملاليزي مهاتري حممد 

�تخاذ  باإمكانية  �ل�صمني  �لتلميح  مع  18-2019/12/21؛  يف  كو�الملبور  يف   Mahathir Mohamad

�أما حما�ص �لتي مل تعِط �لتز�مات  �إجر�ء�ت �صد حما�ص يف قطاع غزة، يف حال جتاهل �عرت��صهم. 

ر�صمية للطرف �مل�رشي، و�لتي مل ت�صتجب لرغباته يف �صفر هنية لل�صعودية و�الإمار�ت و�لتمو�صع 

يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملعادلة  يف  �مل�رشي  �لثقل  تدرك  ظلت  �صيا�صتيهما؛  مع  يتو�فق  ب�صكل 

درجات  �أعلى  وبني  �ملقاوم،  خطها  على  و�حلفاظ  ��صتقالليتها  بني  �ملو�زنة  فحاولت  غزة؛  قطاع 

�ملرونة يف �لتعامل مع �ملحدد�ت �مل�رشية.

مع  �لكامل  بالتن�صيق  تتم  مل  غزة  قطاع  بحق  عبا�ص  �تخذها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �أنّ  يبدو 

�الأو�صاع  �نفجار  �إىل  �لعقوبات �صتوؤدي  باأّن هذه  �مل�رشية وجدت  �الإد�رة  �أن  �أو  �مل�رشي،  �جلانب 

وبعرثة �الأور�ق، وقد تقود �إىل �مل�ص باأمنها �لقومي يف �صيناء. لذلك وجدنا حتركات م�رشية لوقف 

�لفل�صطيني �لورز�ء  رئي�ص  موكب  ��صتهد�ف  حماولة  عقب  �تخذت  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت   هذه 
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�ال�صتخبار�ت  �أثناء زيارته لغزة. فبح�صب م�صادر �صحفية قام رئي�ص جهاز  �هلل، يف  ر�مي �حلمد 

�لعامة �مل�رشية، �للو�ء عبا�ص كامل، باإجر�ء �ت�صاالت عديدة، بقياد�ت بارزة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

40
لوقف ت�صاعد �الأزمة �أو ت�صعيد �الإجر�ء�ت �لعقابية.

�ل�صلطة  مقابل  يف  حما�ص  ل�صالح  �نحيازها  يعني  ال  �لعقابية  لالإجر�ء�ت  م�رش  رف�ص  �إن 

�لفل�صطينية، و�إمنا جاء هذ� �لرف�ص يف �صياق �خل�صية من تفجر �الأو�صاع مما قد يوؤثر على �الأمن 

يف �صيناء. فما ز�ل �ملوقف �مل�رشي �ملعلن هو تاأييد عبا�ص و�عتباره �ملمثل �ل�رشعي للفل�صطينيني. 

وكموؤ�رش على ذلك، جند ما �أبلغه �لوفد �مل�رشي �الأمني للف�صائل �لفل�صطينية عقب زيارته لقطاع 

غزة يف كانون �لثاين/ يناير 2019، باأنّ م�رش لن تفتح معب رفح ب�صكل د�ئم ومتو��صل �إال بوجود 

 ولي�ص �أدل على عمق �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لنظام �مل�رشي من 
41

�ل�صلطة �لفل�صطينية.

و�لتي  وزر�ئه،  من  جمموعة  برفقة  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  بها  قام  �لتي  �لزيارة 

ت�صمنت لقاء�ت ثنائية بني �لعديد من �لوزر�ء ونظر�ئهم يف م�رش، وتناولت �صبل تفعيل �أعمال �للجنة 

�لوز�ري  �لوفد  �صم  وم�رش.  فل�صطني  بني  و�لتعاون  �لتبادل  لتعزيز  �لعليا  �مل�رشية  �لفل�صطينية 

�ملهمني، كوزر�ء �خلارجية، و�ملالية، و�القت�صاد، و�لتعليم  �لوزر�ء  من  كبري�ً  �ملر�فق ال�صتية عدد�ً 

�لعايل، و�الأ�صغال �لعامة، و�ل�صحة، و�لزر�عة، و�حلكم �ملحلي، و�لنقل، و�الت�صاالت. وكذلك �أمني 

42
عام جمل�ص �لوزر�ء، ورئي�ص �صلطة �لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية، و�لناطق با�صم �حلكومة.

د. املوقف من عملية الت�شوية:

مت�صكت �لقاهرة مبوقفها �لد�عم لعملية �ل�صالم و�لت�صوية، لكن �عرتى موقفها مما ��صطلح عليه 

�إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن” �صيء من �ل�صبابية. فمن ناحية كان هنالك توجه ر�صمي لالنخر�ط يف هذه 

�أنها تهدف حلل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، ومن ناحية ثانية كان  �ل�صفقة، وترويج لها على 

هنالك رف�ص ملا ت�رشب �إعالمياً من ت�صمن �ل�صفقة لبند ين�ص على توطني �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

 من جانبه دعا �لرئي�ص �ل�صي�صي �لر�أي 
43

�صيناء، كما �رشح وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري.

“فر�صة عظيمة لل�صالم” متاحة يف �لوقت �لر�هن الإيجاد حل للق�صية  �لعام �الإ�رش�ئيلي �إىل �غتنام 

44
�لفل�صطينية.

هـ. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

تعاقب  خالل  من  �ل�صي�صي،  عهد  يف  بالت�صاعد  �الإ�رش�ئيلية  �مل�رشية  �لعالقات  منحنى  ��صتمر 

�الجتماعات و�للقاء�ت وتوطيد �لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية بني �لطرفني. ومل تخفِ 

يف  جت�صد  كما  �لثانية،  للمرة  �مل�رشية  �لرئا�صة  �نتخابات  يف  �ل�صي�صي  بفوز  �بتهاجها  “�إ�رش�ئيل” 
�لتلفزيون  Channel 10 يف  �لعا�رشة  �لقناة   بينما ك�صفت 

45
�لقاهرة. �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صفارة  تهنئة 

هدنة  �إقامة  �ل�صي�صي  مع  وبحث   ،2018 مايو  �أيار/  يف  �رش�ً  م�رش  ز�ر  نتنياهو  �أنّ  عن  �الإ�رش�ئيلي 
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�للقاء  �نعقاد هذ�  �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون فيما بعد خب  �ملالية  �أكّد وزير   وقد 
46

طويلة يف غزة،

 رمبا يكون �صبب �رشية �للقاء هو حترج �ل�صي�صي من ردة فعل �ل�صارع �مل�رشي، على 
47

�ل�رشي.

عقد لقاء مع نتنياهو على �أر�ص م�رش. ويبدو �أن �ل�صي�صي مقتنع باأهمية عقد مثل هذه �للقاء�ت، مما 

دفعه لتكر�ر ذلك بعقد لقاء “علني” مع نتنياهو يف نيويورك على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة 

 و�لظاهر بعد هذه �للقاء�ت هو ن�صوء عالقة �صخ�صية بني 
48

لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 2018.

نتنياهو و�ل�صي�صي، دفعت نتنياهو للتغزل مبناقبه، و�لت�رشيح باأّن “�لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح 

49
�ل�صي�صي �صديقي �لعزيز، ويف لقاء�تي معه فوجئت بحكمته وذكائه و�صجاعته”.

فيما يتعلق باجلانب �الأمني نلم�ص �ملزيد من توطيد �لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني، وخ�صو�صاً 

فيما يتعلق ب�صيناء وقطاع غزة، فقد ك�صفت �لنيويورك تايز The New York Times يف �صباط/ 

وطائر�ت  �إ�رش�ئيلية،  طيار  بدون  طائر�ت  قامت  عامني  من  �أكرث  مدى  “على  باأنه   2018 فب�ير 

من  كثري  ويف  م�رش،  د�خل  غارة   100 من  �أكرث  بلغت  �رشية،  جوية  بغار�ت  ومقاتالت  هليكوبرت، 

 وقد �أقّر �ل�صي�صي بهذ� 
50

�الأحيان �أكرث من مرة يف �الأ�صبوع، ومبو�فقة �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي”.

�لتعاون �لع�صكري، يف مقابلة مع �صبكة �صي بي �إ�ص CBS، و�أن “�إ�رش�ئيل” تقدم م�صاعد�ت للجي�ص 

�مل�رشي على نطاق مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ �لعالقات بني �لطرفني، و�أنّها تقدم �مل�صاعد�ت مل�رش 

�لطرفني،  بني  �الأمني  �لتن�صيق  ت�صاعد  وظهر   
51

�صيناء. يف  “�الإرهابية”  �لتنظيمات  �صد  حربها  يف 

�نطالق  مع   ،2018 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �صيناء  يف  �مل�رشية  �لقو�ت  م�صاعفة  على  “�إ�رش�ئيل”  مبو�فقة 

2018”، �لتي ت�صتهدف مو�جهة عنا�رش م�صلحة يف �صمال وو�صط �صيناء. ووفقاً  “�صيناء  عمليات 

التفاق “�ل�صالم” �ملوقع بني “�إ�رش�ئيل” وم�رش، من �ملمكن زيادة عدد �لقو�ت �مل�صموح بها من كال 

52
�جلانبني، وذلك باالتفاق بني �لقاهرة وتل �أبيب.

تو�ترت �للقاء�ت �ال�صتخبار�تية وتبادل �ملعلومات بني �لطرفني يف �صياق حربهما �مل�صرتكة على 

ما ي�صمى “�الإرهاب”، وهذ� ما �أكده ي�رش�ئيل كات�ص Yisrael Katz وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 

 يف هذ� �ل�صياق، �أ�صارت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �إىل عقد لقاء يف �أيار/ مايو 
53

ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت.

2018، بني رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء عبا�ص كامل، ورئي�ص جهاز �ل�صاباك ند�ف 

 كما �أوردت 
54

�أرغمان، وذلك يف مدينة تل �أبيب، للبحث فيما يتعلق باالأو�صاع �الأمنية يف قطاع غزة.

�ل�صاباك  ورئي�ص  نتنياهو  مع  �مل�رشية  �ملخابر�ت  رئي�ص  �لتقاء  خب  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 

55
للبحث يف وقف �إطالق �لنار بني “�إ�رش�ئيل” وغزة، بعد تفجر �لو�صع يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018.

��صتخدمت �حلرب على د�ع�ص كو�صيلة لتبير �لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني، بينما كان �مل�صتهدف 

بالتن�صيق �الأمني ب�صكل �أ�صا�صي خنق �ملقاومة يف غزة. فقد �أعلن �جلي�ص �مل�رشي يف بيان �أ�صدره 

 وقد 
56

.2018 37 نفقاً بني �صبه جزيرة �صيناء وقطاع غزة خالل �صنة  2019، باأنّه دمّر  مع بد�ية 

�أنه وبخالف مز�عم �ل�صي�صي، كما ورد يف ت�رشيحه ل�صبكة �إىل  “�إ�رش�ئيل”   ك�صف تقرير ن�رش يف 
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ب�صكل  يرمي  �صيناء،  يف  و�الإ�رش�ئيلي  �مل�رشي  �جلي�صني  بني  �الأمني  �لتعاون  فاإن  �إ�ص،  بي  �صي 

د�ع�ص يف  تنظيم  �ل�صالح حلركة حما�ص يف قطاع غزة، ولي�ص ل�رشب  �إحباط تهريب  �إىل  �أ�صا�صي 

15 �ألف �صاروخ متطور كانت يف طريقها �إىل خمازن حما�ص  �صيناء، مما مكّن تل �أبيب من تدمري 

دفع  غزة،  يف  �ملقاومة  على  بالت�صييق  يتعلق  فيما  �لطرفني  بني  �الأمني  �لتعاون  هذ�   
57

�لقطاع. يف 

�جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي عري�ن لريمان Eran Lerman، م�صاعد رئي�ص �ملعهد �الأور�صليمي للدر��صات 

للت�رشيح   ،The Jerusalem Institute for Strategy and Security و�الأمنية  �ال�صرت�تيجية 

و�أّن  “�إ�رش�ئيل”،  توجهات  يخدم  وباأّنه  ��صرت�تيجي،  كنز  مبثابة  يعد  بغزة  �مل�رشي  �لدور  باأّن 

�تفاق  الأّن  �ل�رش�ع،  �إد�رة  فر�صية  خالل  من  غزة  يف  �مل�رشي  �لدور  بتثبيت  معنيٌة  “�إ�رش�ئيل” 
58

“�ل�صالم” �الإ�رش�ئيلي �مل�رشي جنح يف �لت�صدي للتهديد �الأمني يف �صيناء.

فيما يتعلق باجلانب �القت�صادي؛ يتباهى �الإ�رش�ئيليون باأّن �لعالقات �القت�صادية بني �لبلدين 

ت�صهد �زدهار�ً ملحوظاً، فقد ن�رشت �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف م�رش مقطع فيديو، تدعي فيه باأّنه مت 

توفري 250 �ألف فر�صة عمل جديدة يف م�رش، معظمها يف قطاع �الأن�صجة، مبوجب �تفاقية “�لكويز 

�ل�صادر�ت  “جممل  و�أّن  14 عاماً،  �إقر�رها قبل  مّت  �لتي   ”Qualifying Industrial Zones )QIZ(

 ويف �ل�صياق نف�صه، تاأتي زيار�ت 
59

�مل�رشية منذ توقيع �التفاقية، بلغ �أكرث من 8 مليار�ت دوالر”.

بع�ص �لوفود �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية للقاهرة، كالوفد �القت�صادي �لذي ز�ر م�رش يف نهاية 2018، 

و�أمرية  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وز�رة  عام  مدير  نائب   ،Gabby Bar بار  غابي  و�صمّ 

وز�رة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  دول  مع  �القت�صادية  �لعالقات  عن  �مل�صوؤولة   ،Amira Oron �أورون 

�أوهاد  م�رش  يف  “�إ�رش�ئيل”  ب�صفارة  �لتجاري  �مللحق  �للقاء  ح�رش  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية 

�لقاهرة. وبح�صب موقع  �الأمريكية يف  �ل�صفارة  �أع�صاء من  Ohad Zemet، مع م�صاركة  ت�صيميت 

Facebook لل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لقاهرة؛ �صارك �لوفد �القت�صادي يف �جتماع �للجنة  في�صبوك 

60
�لتوجيهية التفاقية “�لكويز”، ومناق�صة طرق تعزيز �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين.

وماأ�ص�صة  لتكوين  �أد�ة  �إىل  وحتولت  كبري�ً،  �صوطاً  قطعت  فقد  �لطرفني؛  بني  �لغاز  �صفقات  �أما 

�صفقات  توؤ�رش  و“�إ�رش�ئيل”.  م�رش  بني  �ملنطقة  م�صتوى  على  �صيا�صي   - �قت�صادي  حلف 

عقد  مت  فقد  �لطرفني؛  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  على  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �لغاز 

�التفاق  نتنياهو  وو�صف  دوالر،  مليار   15 بقيمة  �لقاهرة  �إىل  �أبيب  تل  من  �لغاز  لت�صدير  �تفاقية 

و�لرعاية  �ل�صحة،  �لتعليم،  ومل�صلحة  �لدولة  خلزينة  �ملليار�ت  يوفر  �إنه  وقال  بـ“�لتاريخي”، 

�إثر  �ملرمى، وذلك وعلى  باأنها عبارة عن هدف يف  �ل�صفقة  �ل�صي�صي عقد   بينما برر 
61

�الجتماعية.

ديليك  �رشكات  وكانت   
62

�الجتماعي. �لتو��صل  و�صائل  يف  �مل�رشيني  للن�صطاء  �العرت��صات  بع�ص 

�ل�رشق  وغاز  �الأمريكية،   Noble Energy �إنريجي  ونوبل  �الإ�رش�ئيلية   Delek Drilling دريلينغ 

ح�صلت �التفاق  ومبوجب  �ملتو�صط،  �رشق  �أنابيب  خط  �أ�صهم  من  ح�صة  ��صرتت  قد   �مل�رشية 
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 مل يقت�رش 
63

�ل�رشكات على 39% من �أ�صهم خط �أنابيب �رشق �ملتو�صط، مقابل 520 مليون دوالر.

�ملتو�صط ي�صم  �إن�صاء منتدى لدول �رشق  �إىل حماولة  �ل�صفقات و�إمنا تعد�ه  �إجر�ء هذه  �الأمر على 

“�إ�رش�ئيل”. حيث عقدت بجزيرة كريت �ليونانية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018، �لقمة �ل�صاد�صة 
الآلية �لتعاون �لثالثي بني م�رش وقب�ص و�ليونان، و�تفق �الأطر�ف �لثالثة على �إن�صاء منتدى غاز 

 
64

“�إ�رش�ئيل”. ر�أ�صها  على  �أخرى،  دوالً  الحقاً  ي�صم  بحيث  �لقاهرة،  مقرّه  يكون  �ملتو�صط،  �رشق 

بد�أت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية يف حزير�ن/ يونيو 2019، جتريب �صخ �لغاز من حقل متار يف �لبحر 

�الأبي�ص �ملتو�صط �إىل م�رش، وذلك من خالل �أنبوب حتت �صطح �لبحر، يتد من �أ�صكلون )ع�صقالن( 

65
�إىل �لعري�ص.

ب�صاأن  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  �أن�صج 

500 مليون  “�إ�رش�ئيل”  �تفاق للغاز توقف �لعمل به �صابقاً، وتبلغ قيمة �لت�صوية مع هيئة كهرباء 

2015 �أمرت غرفة �لتجارة �لدولية م�رش  دوالر، حيث توقف �لعمل بهذ� �التفاق �صابقاً. ويف �صنة 

ب�صد�د تعوي�ص قدره نحو 8.1 مليار دوالر ل�رشكة كهرباء “�إ�رش�ئيل” �ململوكة للدولة، بعد �نهيار 

�صبه  “مت�صددون” يف  �صنها  ب�صبب هجمات  �أنابيب  “�إ�رش�ئيل”، عب خط  �إىل  �لغاز  لت�صدير  �تفاق 

 �أ�صهمت هذه �لت�صوية باالإ�صافة �إىل �صفقات �لغاز يف متهيد �لطريق نحو مزيد من 
66

جزيرة �صيناء.

�لتعاون بني �لطرفني فيما يتعلق مبو�صوع �لغاز، وكمحاولة الغتنام هذه �الأجو�ء قام وزير �لطاقة 

�الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز Yuval Steinitz يف متوز/ يوليو 2019، بعقد لقاء مع �ل�صي�صي ملناق�صة 

67
عدة مبادر�ت حول �لتعاون يف جمال �لغاز �لطبيعي.

2. الأردن:

 اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

ظهرت �لعديد من �ملوؤ�رش�ت على تز�يد مظاهر �لن�صاط �ل�صيا�صي و�الجتماعي يف �الأردن، وقد 

جت�صد ذلك بحر�ك �ملعلمني يف �الأردن، و�لذي توج باإ�رش�بهم عن �لتدري�ص يف بد�ية �أيلول/ �صبتمب 

 جنح �الإ�رش�ب يف حتقيق معظم مطالب �ملعلمني، مما 
68

�أحو�لهم �ملعي�صية. 2019، بهدف حت�صني 

�أعطى موؤ�رش�ً على �أّن جانباً من مفاعيل �لربيع �لعربي ما ز�لت موجودة، و�إن كانت هذه �الحتجاجات 

تهتم بتح�صني �الأو�صاع �ملعي�صية، �إال �أنها ت�صتبطن ُبعد�ً �صيا�صياً يتمركز حول �الحتجاج على �صوء 

�أّن جناح مثل هذ� �لنوع من �حلر�كات، ي�صهم يف ت�صجيع �لقطاعات �ل�صعبية للتحرك  �الإد�رة. كما 

باجتاه تبني ق�صايا �صيا�صية ت�صهم يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية. و�إن كان هذ� �لنوع من �لتحركات 

حمكوم باعتبار�ت عديدة، على ر�أ�صها تخوف �الأجهزة �الأمنية يف �لدول �لعربية من �أن تخرج هذه 

�حلر�كات عن �ل�صيطرة. ورمبا هذ� ما دفع �ل�صلطات �الأردنية يف وقت �صابق؛ ملنع مئات �الأطفال من 

69
“�إطالق طائر�ت ورقية” ت�صامنية مع غزة.
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 ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

و�جه �الأردن حالة من �لال مباالة من جانب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جتاه �لو�صاية �الأردنية على 

�حلرم �لقد�صي. وكخطوة من �الأردن للرد على ذلك و�لقيام بدورها كو�صية على �حلرم �لقد�صي، 

�أزمة” ملتابعة  “خلية  �الأوقاف بت�صكيل  �لفل�صطينية. فقامت وز�رة  �ل�صلطة  �إىل تو�صيع دور  ذهبت 

�لت�صعيد و�لتجاوز�ت �الإ�رش�ئيلية يف �حلرم �لقد�صي، حيث جتددت �ملخاوف من تاأثري �حلفريات 

يف  �الأزمة  خلية  �صمت  �الأق�صى.  للم�صجد  �لغربي  �حلائط  من  حجر  �صقوط  عقب  �الإ�رش�ئيلية 

ع�صويتها يو�صف �أبو �صنينة مدير �مل�صجد �الأق�صى و�إمامه، وناجح بكري�ت مدير �لتعليم �ل�رشعي يف 

 يف هذ� �ل�صياق، و�صعت �حلكومة �الأردنية عدد �أع�صاء جمل�ص �لوقف �الإ�صالمي 
70

�مل�صجد �الأق�صى.

يف �لقد�ص من 11 ع�صو�ً �إىل 18 ع�صو�ً، حيث مت والأول مرة �إ�صافة م�صوؤولني وقادة دينيني تابعني 

�لنظام �حلاكم يف  �أ�صخا�ص مقربني من  �لذي كان موؤلفاً عادًة من  �إىل �ملجل�ص،  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�الأردن. هذ� �لتغيري يف جمل�ص �لوقف �صي�صهم يف ت�صارك �مل�صوؤولية عن �حلرم �لقد�صي مع �ل�صلطة 

71
�لفل�صطينية، يف مو�جهة �لتعديات �الإ�رش�ئيلية.

ثبت �الأردن على موقفه �لد�عم لالأونرو�، و�أكد على ذلك وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �أين 

 يف جانب مت�صل، 
72

�ل�صفدي، باالإعالن عن ح�صد �الأردن للدعم �ل�صيا�صي و�ملايل لوكالة �الأونرو�.

�أن  2018 من  �أكتوبر  Foreign Policy ُن�رش يف ت�رشين �الأول/  حذر تقرير ملجلة فورين بولي�صي 

�صعي �الإد�رة �الأمريكية �إىل جتريد �لالجئني �لفل�صطينيني من و�صعيتهم �لقانونية؛ �صيهدد ��صتقر�ر 

�أن �مللك  دول يف �ملنطقة ومن �صمنها �الأردن، �لذي يحت�صن �لن�صبة �الأكب منهم. وك�صف �لتقرير 

عبد �هلل �لثاين رف�ص ب�صكل مبا�رش وبو�صوح �قرت�حات كان قد طرحها �مل�صت�صار جارد كو�صرن، 

تق�صي بت�صليم �الأردن �ملخ�ص�صات �لتي متنحها �لواليات �ملتحدة �صنوياً لالأونرو�، مقابل ��صتيعاب 

73
وحتمل �مل�صوؤولية �لكاملة عن �لالجئني �لفل�صطينيني.

قدم �الأردن م�صاعد�ت طبية و�إن�صانية �إىل قطاع غزة، لالإ�صهام يف �لتخفيف من �ملعاناة �لناجتة عن 

�حل�صار، و�أمر �مللك باإخالء بع�ص �مل�صابني يف م�صري�ت �لعودة من �حلاالت �حلرجة، لتلقي �لعالج 

 كما �هتم �الأردن بتح�صني �أحو�ل �لفل�صطينيني من 
74

يف �مل�صت�صفيات �لتابعة للخدمات �لطبية �مللكية.

غزة  قطاع  �أبناء  من  �الأ�رشة  لرّب  �ل�صماح  �لوزر�ء  جمل�ص  فقرر  �الأردن؛  يف  و�ملقيمني  غزة  مو�ليد 

�حلامل جلو�ز �ل�صفر �الأردين �ملوؤقت )�صنتني �أو خم�ص �صنو�ت(، من فاقدي حّق �ملو�طنة، و�ملقيم يف 

�ململكة مبوجب �لبطاقة �لبي�صاء، و�لذي ال يحمل “مّل �صمل” بتملّك �صّقة يف عمارة �أو منزل م�صتقل 

مقام على قطعة �أر�ص ال تزيد م�صاحتها على دومن و�حد، �أو قطعة �أر�ص فارغة لغايات بناء لل�صكن 

�لديزل  مركبات  بت�صجيل  غزة  قطاع  الأبناء  �ل�صماح  قّرر  كما  و�حد.  دومن  على  م�صاحتها  تزيد  ال 

 يف �صياق مت�صل، و�فق جمل�ص �لنو�ب �الأردين، على �إعفاء �أبناء �الأردنيات �ملتزوجات 
75

باأ�صمائهم.

76
من غري �الأردنيني �ملقيمني يف �الأردن، و�أبناء غزة من �حل�صول على ت�صاريح �لعمل.
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 ج. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة:

�مل�صاحلة بيد م�رش، لكن ذلك مل  �لعربية يف و�صع ملف  �الأردن مع توجهات �جلامعة  متاهت 

�إطالق دعوة  �مل�صاحلة، عب  �الأردن من تقدمي دعمها للجهود �مل�رشية، و�الإ�صهام يف م�صار  ينع 

م�صرتكة مع م�رش لتفعيل �مل�صاحلة، جت�صد ذلك فيما مت �إعالنه عقب �الجتماع �لثالثي �لذي عقد 

بالقاهرة يف 2018/5/31، مب�صاركة �أردنية م�رشية فل�صطينية، بالتاأكيد على �أهمية تنفيذ �تفاق �إنهاء 

77
�النق�صام �لفل�صطيني، و�صبل متكني �حلكومة من �إد�رة قطاع غزة.

 د. املوقف من م�رشوع الت�شوية، ومن م�رشوع املقاومة:

رئي�صيني؛  مبحددين  و�ملحكوم  �لت�صوية،  مب�رشوع  يتعلق  فيما  حاله  على  �الأردن  موقف  بقي 

هما: دعم �حلل �ل�صيا�صي للق�صية �لفل�صطينية وفق منوذج حل �لدولتني، يف ظل قر�ر�ت �ل�رشعية 

�لوطن  ورف�ص  �لالجئني  توطني  رف�ص  خالل  من  �الأردين  �لوطني  �الأمن  على  و�حلفاظ  �لدولية. 

�الأمريكي �لرئي�ص  نائب  مع  لقائه  يف  �الأردين  �لعاهل  تاأكيد  ياأتي  �ل�صياق،  هذ�  �صمن   �لبديل. 

مايك بن�ص Mike Pence، على �أن �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي بالن�صبة لالأردن و�ملنطقة، ُيعد 

 كرر �مللك موقف �الأردن يف كل منا�صبة جتمعه بوفود ر�صمية 
78

م�صدر�ً رئي�صياً لتهديد �ال�صتقر�ر.

�أن م�صاألة   ،Congress �الأمريكي  �لنو�ب  �أع�صاء جمل�ص  �أكد يف �جتماعه مع وفد من  �أمريكية، فقد 

 �لقد�ص يجب ت�صويتها �صمن �حلل �لنهائي للق�صية �لفل�صطينية على �أ�صا�ص حل �لدولتني و�أن �الأردن

79
متم�صك بذلك.

�أكد �الأردن رف�صه لفكرة �لتوطني �أو �لوطن �لبديل، وحتى ال يتم مترير مثل هذ� �مل�رشوع من 

غري  وفل�صطني  �الأردن  بني  �لكونفدر�لية  فكرة  �أّن  �إىل  �الإ�صارة  مت  �لكونفدر�لية،  فكرة  طرح  خالل 

با�صم  �لناطق  �الإعالم  ل�صوؤون  �لدولة  وزيرة  ل�صان  على  ذلك  جاء  �لنقا�ص،  �أو  للبحث  مطروحة 

بني  كونفدر�لية  �إقامة  فكرة  من  �الأردين  �ملوقف  حول  �صوؤ�ل  على  رّد�ً  غنيمات،  جمانة  �حلكومة 

لـ“�ل�صالم” بني  �أمريكيون يعملون على و�صع خطة  �الأردن وفل�صطني، و�لتي طرحها م�صوؤولون 

تطبيق  رف�ص  �صياق  يف  للكونفدر�لية  �لر�ف�ص  �الأردين  �ملوقف  ياأتي   
80

و�لفل�صطينيني. “�إ�رش�ئيل” 
ما يعرف �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن”، و�لتي ت�صعى �إىل �إنهاء �لق�صية �لفل�صطينية، من خالل توطني 

�لالجئني �لفل�صطينيني يف �لدول �لعربية، وحماولة حت�صني �الأحو�ل �ملعي�صية للفل�صطينيني يف �ملناطق 

�ملحتلة �صنة 1967. وهذ� ما دفع �لعاهل �الأردين �إىل �لتاأكيد ب�صكل قاطع على رف�ص �الأردن لفكرة 

 كرر �لعاهل �الأردين 
81

�لكونفدر�لية، وت�صديده على �أن هذ� �ملو�صوع “خط �أحمر بالن�صبة لالأردن”.

هذ� �ملوقف يف عدة منا�صبات، و�رشح ب�صكل مبا�رش خالل �جتماعه بالقيادة �لعامة للقو�ت �مل�صلحة 

�الأردنية؛ باأنّ “�لقد�ص وم�صتقبل فل�صطني خط �أحمر بالن�صبة لالأردن”، و�أن مو�قف �الأردن ثابتة 

82
بالن�صبة للقد�ص و�لوطن �لبديل و�لتوطني.
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حركة حما�ص �لتي كانت تُدرك حجم �ل�صغوط �لكبرية �لتي يتعر�ص لها �الأردن ب�صاأن م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية، و�لتي قدَّرت �إ�رش�ر �الأردن على موقفه جتاه رف�ص “�صفقة �لقرن”؛ �صعت من 

�أزر هذ� �ملوقف وطماأنة �الأردن ب�صاأن �ملقاومة �لفل�صطينية، و�أن �صالحها هو  �إىل �ل�صدِّ من  جانبها 

�صد �الحتالل فقط. فقد �أ�صار رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل �أن حركته 

�لد�خلية  �ململكة، وم�صاحلها  باأمن  �الأمر  بالقلب و�ل�صيف، خا�صة عندما يتعلق  �الأردن  “تقف مع 
و�خلارجية”. و�صدَّد هنية، خالل لقائه مع �صخ�صيات �أردنية يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، على �أن 

83
“رقابنا دون �لوطن �لبديل”.

هـ. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

�حرت�م  وعدم  �لبديل،  �لوطن  فكرة  تد�ول  تكر�ر  ب�صبب  بـ“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  عالقة  توترت 

�ملعابر �حلدودية،  �أردنيني على  �لعالقة بقتل  �لقد�صي. وظهر توتر  �الأردنية على �حلرم  �لو�صاية 

�آخرين. وبالرغم من �خلطو�ت �الإ�رش�ئيلية �لهادفة لتخفيف �لتوتر و�ملتمثلة  �إىل �عتقال  باالإ�صافة 

بدفع تعوي�صات الأ�رش �ل�صهد�ء �الأردنيني، �إال �أّن �لتوتر ت�صاعد من جديد مع �قرت�ب موعد �نتهاء 

�تفاقية �لباقورة و�لغمر. لكن وبالرغم من هذ� �لتوتر ��صتمرت �الأردن يف �إقامة عالقات �قت�صادية 

و�أمنية مع �الإ�رش�ئيليني.

�ل�صهد�ء  لذوي  تعوي�صات  دفع  خالل  من  �الأردنيني؛  مع  �لعالقة  ترطيب  �الإ�رش�ئيليون  حاول 

�الأردنيني، ويف مقابل ذلك؛ وبعد 6 �صهور من عدم وجود �صفري �إ�رش�ئيلي يف عمّان، و�فق �الأردن 

و�أن  �صبق  �لذي  �ململكة،  لدى  لـ“�إ�رش�ئيل”  �صفري�ً   Amir Weissbrod وي�صبود  �أمري  تعيني  على 

�أثارت عودة �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي   
84

2001 و2004. عمل بال�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان بني �صنتَي 

�أردنياً، و�لتي يطالبون  25 برملانياً  �حتجاج عدة قطاعات �صعبية، متثل ذلك يف �ملذكرة �لتي وقعها 

فيها بعدم عودة �صفري “�إ�رش�ئيل” لالأردن، ويدعون لقطع �لعالقات �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل” 

 مل يقت�رش �لغ�صب من �ل�صلوكيات �الإ�رش�ئيلية على �لنو�ب، بل تعد�ه �إىل �أطر�ف من 
85

ب�صكل نهائي.

د�خل �حلكومة �الأردنية، ومتثل ذلك بقيام وزيرة �لدولة ل�صوؤون �الإعالم جمانة غنيمات، بالدو�ص 

على �لعلم �الإ�رش�ئيلي خالل دخولها مبنى جممع �لنقابات �ملهنية، مما �أثار �حتجاج تل �أبيب ب�صكل 

حظيت  وقد   
86

�أبيب. تل  يف  �الأردين  �ل�صفري  ��صتدعاء  خالل  من  �الأردنية،  �ل�صلطات  لدى  ر�صمي 

�لوزيرة بتاأييد جمموعة من �لنو�ب �الأردنيني، ومت �لتعبري عن ذلك بو��صطة ��صتقبالها بالت�صفيق 

 ت�صري حادثة �لدو�ص على �لعلم �الإ�رش�ئيلي �إىل حالة �لبود يف 
87

�حلاد لدى دخولها �لبملان �الأردين.

�لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، وتر�جع �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني، نلم�ص ذلك �أي�صاً 

يف عدم مر�عاة �الإ�رش�ئيليني للم�صالح �الأردنية، و�إ�رش�رها على تنفيذ ما تر�ه م�صلحة لها، حتى 

لو تعار�صت مع م�صالح �الأردن �لتي تقيم معها “معاهدة �صالم”، وكموؤ�رش على ذلك جند جتاهل 
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�الإ�رش�ئيليني لالعرت��ص �الأردين على �إقامة مطار متناع يف �إيالت بالقرب من �حلدود �الأردنية، كونه 

 مل تلِق “�إ�رش�ئيل” باالً لالعرت��ص �الأردين، بالرغم من �أنها متلك 
88

يهدد �ل�صيادة �جلوية �الأردنية.

�لعديد من �ملطار�ت و�ملو�قع �لبديلة.

باالإ�صافة �إىل مو�قف �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملعادية لالأردن، ومطالبته بالوطن �لبديل للفل�صطينيني 

�لعودة  م�صرية  متظاهري  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �لعنف  ت�صاعد  مع  �لطرفني  بني  �لتوتر  ز�د  فقد  فيها؛ 

يف غزة، و�رتفاع وترية �النتهاكات جتاه �حلرم �لقد�صي، مما دفع �لعاهل �الأردين �إىل �إد�نة �لعنف 

 من جانبه، �أو�صى جمل�ص �لنو�ب �الأردين �حلكومة 
89

�الإ�رش�ئيلي �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” يف غزة.

�الأق�صى، بطرد  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية” يف  “�العتد�ء�ت  �الأردنية، يف ختام جل�صة خُ�ص�صت ملناق�صة 

وز�رة  ��صتدعت  فيما   
90

�أبيب. تل  من  �الأردين  �ل�صفري  و�صحب  عمّان  من  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري 

�خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان، لتاأكيد �إد�نة �ململكة ورف�صها �النتهاكات 

�ال�صتفز�زية  للممار�صات  �لفوري  بالوقف  وللمطالبة  �ل�رشيف،  �لقد�صي  �حلرم  يف  �الإ�رش�ئيلية 

91
�لدويل. للقانون  و��صحاً  خرقاً  وت�صكل  �ل�رش�ع  توؤجج  و�لتي  �ل�رشيف،  �حلرم  يف   �الإ�رش�ئيلية 

ِ “�إ�رش�ئيل” بانتهاكاتها يف �حلرم �لقد�صي و�صد �ملو�طنني �لفل�صطينيني، بل ز�دت من �لتوتر  مل تكتف

�حلدودي،  �ملعب  على  مرعي  �لرحمن  وعبد  �للبدي  هبة  �الأردنيني  �ملو�طنني  باعتقال  قامت  بعدما 

�لت�صاور، كاحتجاج على رف�ص طلبها  �أجل  “�إ�رش�ئيل” من  مما دفع �الأردن ال�صتدعاء �صفريها يف 

92
باالإفر�ج عنهما.

ت�صاعد �لتوتر بني �لطرفني مع �إعالن �مللك �إنهاء تاأجري منطقتي �لباقورة و�لغمر لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�للتني ��صتاأجرتهما “�إ�رش�ئيل”، مبوجب “�تفاقية �ل�صالم” �ملوقعة بني �لبلدين �صنة 1994. رف�ص 

�الأردن يف 2019/11/10 متديد عقد �الإيجار، بالرغم من �إعالن نتنياهو يف وقت �صابق نيته �لتفاو�ص 

تفاجاأ   
94

�الإيجار. عقد  متديد  حول  �لت�صاور  ر�صمي  ب�صكل  �الإ�رش�ئيليني  وطلُب   
93

لتمديده، معها 

 
95

�الإ�رش�ئيليون من �ملوقف �الأردين بعدما روجت و�صائل �إعالمهم �أن عقد �الإيجار �صيتم متديده،

و�عتب بع�ص حملليهم �أّن �لقر�ر �الأردين جاء نتيجة ل�صغوط د�خلية، مور�صت على �لنظام من قبل 

 حاولت “�إ�رش�ئيل” ��صتخد�م �صيا�صة �لع�صا 
96

�ملعار�صة �الأردنية ويف مقدمتها �الإخو�ن �مل�صلمني.

و�جلزرة لل�صغط باجتاه متديد عقد �الإيجار، لكنها ف�صلت يف ذلك. فمن ناحية، هدد وزير �لزر�عة 

 ومن 
97

يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أوري �آرئيل، بقطع �ملياه عن �الأردن، يف حال مل يدد عقد �الإيجار.

ناحية �أخرى، مت �الإفر�ج عن �الأ�صريين �الأردنيني هبة �للبدي وعبد �لرحمن مرعي، كبادرة ح�صن 

 لكن �صيا�صة �لع�صا و�جلزرة مل تفلح يف �إقناع �لنظام �الأردين بتمديد عقد �الإيجار.
98

نية.

�الأردن  بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  يف  و�لبود  �لفتور  من  حالة  �إىل  �لعالقات  يف  �لتوتر  قاد 

م�رش،  يف  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري   Itzhak Levanon ليفانون  �إ�صحق  دفع  مما  و“�إ�رش�ئيل”، 
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“�تفاق  الإنقاذ  �لدعوة  �إىل   ،Interdisciplinary Center Herzliya هرت�صليا  معهد  يف  و�لباحث 

ح�صل،  �الأردنية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  يف  �لتدهور  “هذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأردن،  مع  �ل�صالم” 

بالرغم من �أن عمّان وتل �أبيب تعرتفان باأن �تفاق �ل�صالم يحقق لهما م�صالح متبادلة، وله �أهمية 

فيه  مبا  تقومان  ال  لكنهما  �الأو�صط،  �ل�رشق  ي�صهدها  �لتي  �الأر�صية  �لهز�ت  �صوء  يف  ��صرت�تيجية 

 يقر �لنظام �الأردين برتدي �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، وقد �رشح 
99

�لكفاية لتقويته ومنع تدهوره”.

بذلك ب�صكل مبا�رش �مللك عبد �هلل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 يف معر�ص تو�صيفه للعالقات بني 

100
�لطرفني بقوله: “�أما بالن�صبة للعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية، فهي يف �أ�صو�أ حاالتها �الآن”.

�نعك�صت برودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني على �لعالقات �القت�صادية، حيث و�جهت 

“�إ�رش�ئيل”.  مع  للغاز  �صفقة  لتنفيذ  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �أع�صاء  من  معار�صة  �الأردنية  �حلكومة 

�أر��صي من  دومناً،   611 و��صتئجار  دومناً،   344 با�صتمالك  قر�ر  باتخاذ  �حلكومة  قامت   فيما 

�مل�صتورد  �لطبيعي  للغاز  �لناقل  �خلط  م�رشوع  تنفيذ  لغايات  و�ملفرق،  �إربد  حمافظتي  يف  بلدة   18

�لطبيعي  �لغاز  “توريد  �تفاقية  رف�ص  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  قرر  �ملقابل  يف   101
“�إ�رش�ئيل”. من 

�إنريجي نحو  تَبلُغ قيمة �التفاقية من �رشكة نوبل  �إ�رش�ئيل”، وطالب �حلكومة باإلغائها. حيث  من 

“مهلة” حتى يت�صنى لها ��صتفتاء �ملحكمة  �أمريكي، مما دفع �حلكومة �إىل طلب  10 مليار�ت دوالر 

 وهنا ال بّد من 
102

�لد�صتورية، حول �صالحية جمل�ص �الأمة بالنظر يف �تفاقية �لغاز مع “�إ�رش�ئيل”.

�ل�صعبي  �لرف�ص  على  م�صبباته  يف  مقت�رش  غري  �القت�صادية  �لعالقات  يف  �لرت�جع  �أّن  �إىل  �الإ�صارة 

“�تفاق  توقيع  بد�ية  مع  تقرر  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلوكيات  بع�ص  به  ت�صببت  و�إمنا  لها،  �الأردين 

“�إ�رش�ئيل” مبد  �أن تقوم  �إقامة منطقة �صناعية م�صرتكة، على   ،1994 �لطرفني �صنة  �ل�صالم” بني 

ج�رش على نهر �الأردن و�صق �صارع �صغري يو�صل للمنطقة، لكن �جل�رش �أقيم يف 2018 و�حتاج �إىل 

25 عاماً لبنائه، ومل يتم �صق �لطريق حتى �الآن، مما يعطي موؤ�رش�ً على طبيعة �لعالقات �لباردة بني 
103

�لطرفني.

�أ�صدرت  حيث  �الأمني،  �لتعاون  هو  �لطرفني  بني  ب�صال�صة  ي�صري  �لذي  �لوحيد  �الأمر  �أّن  يبدو 

�أردين �صبعة  2018، حكماً ب�صجن مو�طن  �آذ�ر/ مار�ص  �أمن �لدولة �لع�صكرية يف �الأردن يف  حمكمة 

�أعو�م، مع �الأ�صغال �ل�صاقة، لتخطيطه لتنفيذ عمليات طعن يف �ل�صفة �لغربية �صد �ليهود، بعد �إد�نته 

بجناية “�لتهديد بالقيام بعمل �إرهابي با�صتخد�م �لعنف”. وبح�صب الئحة �التهام فاإن �ملتهم �أردين 

�جلن�صية، ويحمل �لهوية �لفل�صطينية، وكانت قد تولدت لديه �لرغبة يف تنفيذ عملية “�إرهابية” �صد 

�ليهود عن طريق طعن �أحدهم، وكان �ملتهم غادر �الأر��صي �الأردنية متوجهاً لل�صفة �لغربية؛ من 

�لالئحة  و�أ�صارت  �لقب�ص عليه.  �الأمنية متكنت من  �الأجهزة  �أن  �إال  تنفيذ عمليات طعن هناك،  �أجل 

�إىل مدينة  للدخول  �ملو�طنني عن طريقة  �ال�صتف�صار من  �أثناء تو�جده يف �خلليل، حاول  �أنه ويف  �إىل 

 
104

�لقد�ص، وتنفيذ ما عقد �لعزم عليه هناك، �إال �أنه مل يتمكن من ذلك؛ ل�صعوبة دخول مدينة �لقد�ص.
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لكن وبالرغم من هذ� �لتعاون �الأمني، فاإن هناك ثمة �إجر�ء�ت �أمنية �أردنية �حتياطية، متثلت بفر�ص 

�ل�صلطات �الأردنية على كل �إ�رش�ئيلي يدخل �الأردن �أخذ ُمر�فق �أردين له من �حلدود حتى يعود، وال 

105
ي�صمح الأي �إ�رش�ئيلي باأن يدخل �الأردن �إال �إذ� كان لديه حجز يف فندق حمدد.

3. �شورية:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

عانت �صورية من ��صتمر�ر �أزمتها �لد�خلية، طو�ل �ل�صنتني �للتني يغطيهما �لتقرير. وقد �نعك�ص 

ذلك �صلباً على م�صتوى �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالتو�جد �لفل�صطيني يف �صورية، 

حيث �صهدت �ملخيمات، وخ�صو�صاً خميم �لريموك، دمار�ً كبري�ً وت�رشيد�ً الأغلبية �لفل�صطينيني يف 

�صورية، �صو�ء يف د�خل �صورية نف�صها �أم يف �ملهاجر.

ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

بعدما  وخ�صو�صاً  �ل�صوري،  بالنظام  عالقتها  متتني  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  عملت 

�صارفت �حلرب �الأهلية على �النتهاء ل�صالح نظام ب�صار �الأ�صد، ففي هذ� �الإطار قام وفد من منظمة 

�لتحرير برئا�صة عز�م �الأحمد بزيارة للعا�صمة �ل�صورية دم�صق، حيث �رشحت على هام�ص �لزيارة 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ملف  باأن  قادري،  رية  �ل�صورية  و�لعمل  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وزيرة 

�صورية هو من �أهم �أولويات �حلكومة �ل�صورية، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني منتج، و�أن �صورية وطنه 

�ل�صوري في�صل  �أبلغ نائب وزير �خلارجية  �ل�صياق،   يف هذ� 
106

�إىل وطنه فل�صطني. �إىل حني عودته 

�ملقد�د، ف�صائل �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، ب�صدور قر�ر بعودة الجئي خميم �لريموك �إليه. وباأّن 

�لالجئني  عودة  لتنظيم  خطة  وهناك  �لفل�صطينيني،  عودة  يف  مانع  �أي  ت�صع  ال  �ل�صورية  �حلكومة 

جميعاً، وح�صب �للجنة �مل�رشفة على �إز�لة �الأنقا�ص يف �ملخيم، فاإن حجم �لبيوت �ملدمرة ب�صكل كلي 

 وقد 
107

يف �ملخيم بلغ نحو 20%، �أما بقية �ملنازل فاإما �صاحلة لل�صكن �أو بحاجة الإ�صالحات وترميم.

كلفت �حلكومة �ل�صورية حمافظة دم�صق باأعمال تاأهيل �لبنى �لتحتية و�إعادة �خلدمات �الأ�صا�صية �إىل 

108
خميم �لريموك بدم�صق، متهيد�ً لعودة �ملهجرين �إليه.

�إنَّ �إ�صناد �إعادة تاأهيل خميم �لريموك �إىل حمافظة دم�صق، �أثار �صكوك �لبع�ص جتاه نو�يا �حلكومة 

�ل�صورية، الأّن هذ� �لقر�ر يت�صمن حلول �ملحافظة مكان “�للجنة �ملحلية” يف خميم �لريموك، و�لتي 

ت�رّشف  حتت  للمخيم  �ملحلية  �للجنة  يف  �لعاملون  �صيو�صع  وبالتايل  �لريموك،  بلدية  مبثابة  هي 

ذلك  يهد  وقد  �لفل�صطيني،  �ل�صتات  خميمات  الأكب  خ�صو�صية  �أي  بذلك  لتلغى  دم�صق،  حمافظة 

��صرت�تيجية من  يقع يف منطقة  �ملخيم  لكون  �ملخيم يف م�صاريع جتارية كبرية،  �أر��صي  ال�صتغالل 

109
�لعا�صمة �ل�صورية.
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ج. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صن هجمات ع�صكرية على مو�قع ع�صكرية يف د�خل �صورية، م�صتهدفة 

�لت�صليح  ��صتهد�ف  يتم  مو�ٍز  وب�صكل  منه،  للحد  حماولة  يف  �الإير�ين،  �لتو�جد  �الأوىل  بالدرجة 

�الإخالل  �صاأنها  من  �أ�صلحة  الأي  �متالكها  منع  بهدف  �صورية،  يف  �الإير�نية  لالأذرع  �لع�صكري 

مبو�زين �لقوى مع “�إ�رش�ئيل”. ويبدو �أن هذ� �لتوجه مت �لتن�صيق ب�صاأنه مع رو�صيا، على هام�ص 

زيار�ت نتنياهو لفالديري بوتني Vladimir Putin. حاول �لنظام �ل�صوري و�صع �صيا�صة جديدة 

مع �الأ�صهر �الأوىل من �صنة 2018، قائمة على �أ�صا�ص �لرد على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. فعندما قامت 

“�إ�رش�ئيل” مبهاجمة �أهد�ف د�خل �صورية، حيث مت ق�صف خمازن لالأ�صلحة يف �صو�حي �لعا�صمة 
 حترك �لنظام �ل�صوري وحلفاوؤه من �الإير�نيني باجتاه �لرد على �لهجمات �الإ�رش�ئيلية، 

110
دم�صق،

�إير�نية.  �إ�صقاط طائرة م�صرية  �إثر  F-16، على  �أو  �إ�صقاط مقاتلة �إ�رش�ئيلية من طر�ز �أف-16  فتم 

من  �أطلق  للطائر�ت  م�صاد  �صاروخ  بو��صطة  طائرتها  �إ�صقاط  مت  باأنه  “�إ�رش�ئيل”  �عرتفت  وقد 

 يف �ل�صياق نف�صه، 
111

�صورية، لكن �لطيارين مل يتعر�صا لالأذى، وغادر� �لطيارة يف �لوقت �ملنا�صب.

 وبالرد 
112

طلقا على ريف دم�صق،
ُ
قامت �لدفاعات �جلوية �ل�صورية بتدمري �صاروخني �إ�رش�ئيليني �أ

�إ�رش�ئيلية يف  �ل�صورية على مو�قع  �ل�صو�ريخ  �إطالق ع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلي من خالل  �لهجوم  على 

�ل�صورية،  �الأهد�ف  ع�رش�ت  على  عنيف،  �إ�رش�ئيلي  بهجوم  �ل�صوري  �لردُّ  قوبل  وقد   
113

�جلوالن.

��صرتكت فيه �لقو�ت �جلوية باالإ�صافة �إىل �إطالق ع�رش�ت �لقذ�ئف �ملدفعية باجتاه �الأهد�ف �ل�صورية 

منذ نطاقاً  �الأو�صع  �لهجوم  يعد  فيما  �ل�صورية،  �الأر��صي  يف  �لكيلومرت�ت  ع�رش�ت  عمق   على 

114
�صنة 1974.

�نتهج �الإ�رش�ئيليون مع �لنظام �ل�صوري �صيا�صة �لع�صا و�جلزرة، وذلك من خالل تهديد �لنظام 

�ل�صوري با�صتمر�ر ��صتهد�فه ع�صكرياً، ما د�م ي�صمح للقو�ت �الإير�نية باال�صتمر�ر يف �أن�صطتها على 

�الأر�ص �ل�صورية، بالتز�من مع بعث ر�صائل لال�صتعد�د لعدم ��صتهد�ف �لنظام �ل�صوري �إذ� تخلى 

عن حلفائه من �الإير�نيني. هذ� ما �رشح به ب�صكل مبا�رش وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان 

يف �أثناء جولة له يف مرتفعات �جلوالن يف متوز/ يوليو 2018، و�لتي هدد فيها با�صتهد�ف �أي جندي 

 وقد �أكد نتنياهو هذ� �لتوجه على هام�ص 
115

�صوري ينتهك “خط �ال�صتباك” ل�صنة 1974 يف �جلوالن.

 ،Reuters News Agency 2018، بح�صب وكالة رويرتز لالأنباء  لقائه مع بوتني يف متوز/ يوليو 

 
116

�الإير�نيني. �إخر�ج  �الأ�صد مقابل  ��صتقر�ر  “�إ�رش�ئيل” لن تهدد  باأن  �لتي نقلت عن نتنياهو قوله 

�ليوم نف�صه  �الإير�نية يف �صورية، ويف  �لقوة  �ل�صماح بتعاظم  “�إ�رش�ئيل” على عدم  �إ�رش�ر  ولتاأكيد 

�جلي�ص  قام  �ملو�صوع،  حول  رو�صيا  مع  تن�صيق  بوجود  يوحي  مما  لرو�صيا،  نتنياهو  لزيارة 

 �الإ�رش�ئيلي بق�صف ثالثة مو�قع ع�صكرية �صورية، يف 2018/7/11 كرد على دخول طائرة م�صرية



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

298

 Sukhoi �صوخوي  طائرة  �إ�صقاط  �أيام،  عدة  وبعد  ذلك  تبع   
117

�ملحتلة. فل�صطني  �أجو�ء  �إىل  �صورية 

عدم  �إن   
118

.1974 خطوط  �خرت�قها  بدعوى  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يد  على  قائدها،  ومقتل  �صورية 

�لثاين/  ت�رشين  يف  حدث  كما  بهجماتهم،  لال�صتمر�ر  �الإ�رش�ئيليني  �أغرى  قوي،  �صوري  رد  وجود 

 وكذلك يف بد�ية 2019، وذلك عب �صن غار�ت نهارية وليلية و��صعة على �صورية، 
119

نوفمب 2018.

120
من فوق �الأر��صي �للبنانية.

تو�صعت �لهجمات �الإ�رش�ئيلية لت�صمل �أهد�فاً تابعة ملنظمات فل�صطينية؛ فاأطلق �الإ�رش�ئيليني ثالثة 

�صو�ريخ، على بيت ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي �أكرم �لعجوري يف دم�صق يف 

2019/11/12، ما �أ�صفر عن ��صت�صهاد �بنه معاذ �إ�صافة �إىل �إ�صابة ع�رشة �أ�صخا�ص �آخرين بجروح، 

للجهاد  �لع�صكري  �جلناح  قادة  �أحد  وهو  �لعطا،  �أبو  بهاء  �غتيال  عملية  تنفيذ  مع  بالتز�من  وذلك 

باإطالق  �الغتيال  عملية  على  �جلهاد  ورد  غزة.  يف  �الأو�صاع  لت�صعيد  �أدى  مما  غزة،  يف  �الإ�صالمي 

لكن وبعد   .2019/11/15-12 �لفرتة  �ملو�جهة خالل  �إ�رش�ئيلية، و��صتمرت  �أهد�ف  �صو�ريخ على 

�لتو�صل لتهدئة يف غزة، �أطلق على �جلوالن عدة �صور�يخ، مما يوحي باأنها رد على حماولة �غتيال 

“�إ�رش�ئيل” بق�صفها ملو�قع ع�صكرية تابعة لقوة �لقد�ص �الإير�نية يف   ردت 
121

�لعجوري يف دم�صق.

�إىل مو�قع للجي�ص �ل�صوري، وذلك لرت�صيخ �ملعادلة �لتي ر�صمها �الإ�رش�ئيليون  دم�صق، باالإ�صافة 

وهي �أن “�لنظام �صيدفع ثمن ت�رشفات �الإير�نيني”. على �إثر ذلك �رشح نتنياهو: “لقد �أو�صحت �أن 

كل من يوؤذينا �صنوؤذيه. هكذ� فعلنا �لليلة �صد �الأهد�ف �لع�صكرية لقوة �لقد�ص �الإير�نية و�الأهد�ف 

122
�لع�صكرية �ل�صورية يف �صوريا، بعد �إطالق �ل�صو�ريخ على �إ�رش�ئيل �لليلة �ملا�صية”.

يف �صياق مت�صل، وعلى ما يبدو الأغر��ص �نتخابية �إ�رش�ئيلية، ومن �أجل تر�صيخ معادلة �لردع، 

ك�صف �مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون عن حجم �لهجمات �لتي مت �صنها على �الأر��صي �ل�صورية، وذلك 

بعدما كان �لنهج �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق مبنياً على عدم �لت�رشيح ر�صمياً با�صتهد�ف �الأر��صي 

يف   2007 �صنة  �ل�صوري  �لنووي  �ملفاعل  دمرت  باأنها  مرة  والأول  “�إ�رش�ئيل”  فاعرتفت  �ل�صورية. 

ب�صن مئتي غارة على  �الإ�رش�ئيلي  �أقر �جلي�ص  نادر،  �إ�رش�ئيلي  �عرت�ف   ويف 
123

�لزور. منطقة دير 

800 �صاروخ وقنبلة، مبعدل مرتني  ��صتخدم فيها نحو  2017 و2018،  �صورية على مد�ر �صنتي 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إ�صهام  �إىل  باالإ�صافة  �إلكرتونية مل يف�صح عن ماهيتها،  �أ�صبوعياً. كما �صن هجمات 

124
هزية د�ع�ص عب تنفيذ غار�ت �أدت �إىل مقتل �ألف من عنا�رش �لتنظيم.

تر�فق �صن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية على �الأر��صي �ل�صورية مع �صعي �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 

�إىل مد �أجل �حلرب �الأهلية �ل�صورية، وذلك من خالل تقدمي �لدعم لبع�ص �لف�صائل �مل�صلحة �ل�صورية، 

�لتي يوجد عندها توجه مهادن لـ“�إ�رش�ئيل”. باالإ�صافة �إىل حماولة �إظهار نف�صها مبظهر �إن�صاين من 

خالل تقدمي م�صاعد�ت “�إن�صانية” ملر�صى وجرحى �صوريني، فقد ك�صفت �صحيفة �حلياة �للندنية 
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عن تلقي �الآالف من �ل�صوريني للعالج �لطبي يف “�إ�رش�ئيل”، حيث تدعي تل �أبيب باأنها عاجلت ما 

4,000–4,500 من م�صابي �حلرب من �صورية، منذ بدء تنفيذ برنامج للم�صاعد�ت �الإن�صانية  بني 

 يف �ل�صياق ذ�ته، و�فقت “�إ�رش�ئيل” على نقل �ملئات من عنا�رش 
125

قبل نحو خم�ص �صنو�ت )2013(.

 
126

“�خلوذ �لبي�ص” مع عائالتهم من �صورية �إىل �الأردن، وذلك عن طريق �لتن�صيق مع �الأمم �ملتحدة.
�إىل ت�صليح بع�ص عنا�رش  “�الإن�صانية”، و�إمنا تعدت ذلك  “�إ�رش�ئيل” بنقدمي �مل�صاعد�ت  ومل تكتِف 

�ملعار�صة �ل�صورية، كما �أظهر تقرير ن�رشته جملة فورين بولي�صي، �أّن “�إ�رش�ئيل” مّولت و�صلحت 

برناجماً  و�صعت  �ال�رش�ئيلية  �حلكومة  فاإن  �ملجلة،  تقرير  وح�صب  �صورية.  جنوب  يف  تنظيماً   12

�إطالق  �ملو�لية الإير�ن من �القرت�ب خلط وقف  �لتنظيمات  �لتنظيمات، بهدف منع  �رشياً لدعم تلك 

 و�أكد غر�صون هكوهني Gershon HaCohen، �ل�صابط برتبة لو�ء يف �الحتياط 
127

�لنار يف �جلوالن.

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فحوى تقرير فورين بولي�صي، من خالل �الإ�صارة �إىل �أّن وزير �الأمن �ل�صابق، 

مو�صيه يعلون Moshe Yaʻalon، �لتقى �أع�صاء يف ميلي�صيات ن�صطت يف �صورية، خالل �لفرتة �لتي 

128
�صغل فيها من�صب وزير �الأمن.

ما  “حدودها” من هجمات  �ل�صورية بدعوى حماية  �مليل�صيات  لبع�ص  “�إ�رش�ئيل”  ت�صليح  جاء 

على  “�لتعاون”  هذ�  يقت�رش  وال  �لتنظيمات.  من  وغريها  د�ع�ص  من  بـ“�ملتطرفني”  عليهم  تطلق 

عنه  ك�صفت  ما  بح�صب  وذلك  �ل�صوري،  �لنظام  وحتى  رو�صيا  �إىل  يتد  بل  �ملعار�صة  �مليلي�صيات 

تويل  يف  “�إ�رش�ئيل”  رغبة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  عب  وقد   
129

�أحرونوت. يديعوت  �صحيفة 

�أثناء جولة له على �حلدود مع �جلوالن:  �لنظام �ل�صوري حماية �حلدود، حيث �رشح ليبمان يف 

�إنه  �إ�رش�ئيل.  �إىل �حلدود مع  �أكرث هدوء�ً بعد عودة �الأ�صد  �أن يكونو�  �أهل �ل�صمال يكن  �أن  “�أعتقد 
 جاء ت�رشيح 

130
يفهم ما يجب �أن يكون عليه �لو�صع على �حلدود، و�أفرت�ص باأن �صيزن �الأمور”.

�ل�صياج �حلدودي  �الإعالن عن قتل �صبعة م�صلحني يف �جلوالن يف غارة جوية قرب  ليبمان عقب 

مع �صورية يف �جلوالن، حيث يعتقد باأنّ �مل�صلحني على �صلة بتنظيم د�ع�ص وينوون تنفيذ عملية 

م�صلحة �صد �الإ�رش�ئيليني.

تطورت عالقة “�لتن�صيق” بني �الإ�رش�ئيليني و�لنظام �ل�صوري عب �لو�صاطة �لرو�صية، و�صعدت 

درجة �إ�صافية من خالل �إجر�ء ما ي�صبه عملية �لتبادل بني �لطرفني. فقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” �رش�ح 

 هذه 
131

.Zechariah Baumel صجينني �صوريني، مقابل رفات �جلندي �الإ�رش�ئيلي زخاريا باومل�

له  ملا تطمح  �أن متهد  �ملتوقع  �أ�صا�صي يف �صورية، ومن  �لرو�صية ر�صخت دورها كالعب  �لو�صاطة 

�إير�ن من �صورية. فقد ك�صف نتنياهو عن وجود  �إخر�ج  “�إ�رش�ئيل” عب تن�صيقها مع رو�صيا من 
كيفية على  خالف  يوجد  لكن  �صورية،  من  �إير�ن  �إخر�ج  على  �إ�رش�ئيلي  �أمريكي  رو�صي   �تفاق 

132
تنفيذ ذلك.
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على  �صيطرتها  لرت�صخ  �الأهلية  باحلرب  �ل�صوري  �لنظام  �نغما�ص  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلت 

�الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  تر�مب  �عرت�ف  �أعطى  وقد  �الأر�ص.  على  جديدة  وقائع  ولتفر�ص  �جلوالن، 

�الإ�صكان  وز�رة  �أعدت  حيث  �ال�صتيطانية.  �الإ�رش�ئيلية  للمخططات  قوية  دفعة   
133

�جلوالن، على 

�آالف  ع�رش�ت  بناء  �خلطة  وتت�صمن  �جلوالن،  يف  �ال�صتيطان  بتكثيف  تق�صي  خطة  �الإ�رش�ئيلية 

تنمية  �إىل  �خلطة  وتهدف   .2048 �صنة  بحلول  يهودي  �ألف   250 ال�صتيعاب  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت 

�مل�صاريع �ل�صياحية وت�صجيع �ل�صياحة، و�لعمل على �إخالء 80 �ألف دومن من حقول �الألغام وجتهيز 

�إىل  ي�صاف   
134

و�الإ�صكاين. و�لتجاري  �ل�صياحي  و�لبناء  �لتطوير  مل�صاريع  �الأر��صي  م�صطحات 

�خلطط �ال�صتيطانية �صعي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية الإقامة م�صاريع �قت�صادية، من �صمنها �لتنقيب عن 

�لنفط يف �جلوالن بالتعاون مع �رشكات �أمريكية، وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، فاإن �عرت�ف و��صنطن 

كميات  على  و�إ�رش�ئيلية  �أمريكية  �صيطرة  حتقيق  �إىل  يرمي  �جلوالن،  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة 

مرتفعات  �حتو�ء  يقدر  حيث  �جلوالن.  ه�صبة  يف  ��صتك�صافها  �ملتوقع  من  و�لغاز  �لنفط  من  كبرية 

حتويل  يف  هذ�  �صي�صهم  ذلك  حتقق  حال  ويف  نفطي،  برميل  مليار  بنحو  �حتياطيات  على  �جلوالن 

135
“�إ�رش�ئيل”من بلد مكتفٍ ذ�تياً �إىل م�صدِّر للنفط يف �صنة 2020.

4. لبنان:

 اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

�ندلعت مظاهر�ت و��صعة �لنطاق يف لبنان يف منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019؛ �حتجاجاً على 

�صوء �الأحو�ل �القت�صادية، وكرد فعل على فر�ص �حلكومة ملزيد من �ل�رش�ئب على �لبنزين و�لتبغ، 

WhatsApp. تطورت �الحتجاجات فيما  �أب  �لو�ت�ص  و��صتحد�ث �رشيبة على ��صتخد�م تطبيقات 

بعد لتطالب بتغيري �لطبقة �ل�صيا�صية �حلاكمة، و��صتقالة �لرئا�صات �لثالث )�جلمهورية، و�حلكومة، 

و�لبملان(، و�إلغاء �ملحا�ص�صة �لطائفية لكعكة �ل�صلطة، وذلك عب �ملطالبة مبدنية �لدولة. �صاركت 

ومل  و�الأحز�ب،  للطو�ئف  عابرة  �الحتجاجات  فكانت  �الحتجاجات،  يف  �للبنانية  �الأطياف  جميع 

ت�صتثِن �أي طرف من �ملعادلة �ل�صيا�صية، ر�فعة �صعار “كلن يعني كلن”، مبعنى �أن �الحتجاج موجه 

�أ�صفرت �الحتجاجات عن ��صتقالة  �أحز�ب �ل�صلطة �ل�صيا�صية �حلالية مبا فيها حزب �هلل.  �إىل جميع 

رئي�ص �حلكومة �صعد �حلريري، وتكليف �لوزير �ل�صابق ح�صان دياب بت�صكيل حكومة متهد الإجر�ء 

�أّن �الهتمام بالق�صية  �إال  �لد�خلي،  �للبناين بهمه  �نتخابات جديدة. وبالرغم من �ن�صغال �جلمهور 

�لفل�صطينية مل يغب عن �صاحة �ملظاهر�ت، جت�صد ذلك برفع �صور �ل�صهيد بهاء �أبو �لعطا �لذي �غتيل 

على يد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة، ورفع �ملتظاهرين ل�صعار�ت ت�صامنية مع قطاع غزة يف 

136
�أثناء تعر�صها للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، عقب �غتيال �أبو �لعطا.
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 ب. تطور عالقاتها ال�شيا�شية واأن�شطتها الديبلوما�شية:

ت�صدر ملف �لالجئني �لفل�صطينيني �أجندة �لعالقة �لفل�صطينية �للبنانية، و�تخذت �الأمور منحى 

�للبناين  �ل�صيا�صية. فقد دعا وزير �خلارجية  ت�صعيدياً من خالل بع�ص �الإجر�ء�ت و�لت�رشيحات 

�الأر��صي  عن  تغيبه  حال  يف  قيودها  من  فل�صطيني  الجئ  كل  �صطب  �إىل  �الأونرو�  با�صيل  جب�ن 

�للبنانية، �أو يف حال ��صتح�صاله على جن�صية بلد �آخر، وذلك حتى تخفف من �أعبائها �ملالية من جهة، 

مقد�ص.  هو  �لذي  �لعودة  حلق  �لتعر�ص  دون  من  لبنان  يف  �لالجئني  �أعد�د  خف�ص  يف  ت�صهم  ولكي 

�أبو كروم ع�صو  �أثار ت�رشيح با�صيل لغطاً كبري�ً، ومعار�صة من قبل �لفل�صطينيني، مما دفع بهاء 

جمل�ص قيادة �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي، �مل�صارك يف �حلكومة �للبنانية، للت�رشيح باأنّ كالم با�صيل 

 ويف �ل�صياق نف�صه، و�صف ح�صن منيمنة رئي�ص جلنة �حلو�ر 
137

ال يعك�ص �صيا�صة لبنان �لر�صمية.

“�لتبا�ص”.  باأنها  با�صيل  دعوة  �للبناين،  �لوزر�ء  جمل�ص  لرئا�صة  �لتابعة  �لفل�صطيني   - �للبناين 

مو�صحاً “�إن �صجالت وكالة �أونرو� هي �لوحيدة �لتي حتفظ �لوجود �لفل�صطيني كاإن�صان له هوية 

138
فل�صطينية، وال مكان �آخر يحفظ هذ� �لفل�صطيني بعد �إخر�جه من �أر�صه يف فل�صطني”.

�أن  با�صيل  و�رشح  �الأونرو�،  متويل  بوقف  �الأمريكي  �لقر�ر  لبنان  رف�ص  مت�صل،  جانب  يف 

�لنهاية �صيا�صياً  �لتوطني، و�صيخو�ص مو�جهة حتى  �لقيام به لرف�ص  لبنان �صيقوم بكل ما يكن 

وديبلوما�صياً لتكري�ص حق �لعودة للفل�صطينيني، معتب�ً �أن �لقر�ر �الأمريكي بوقف متويل �الأونرو� 

 و�أكد �لرئي�ص 
139

ي�ص باأ�ص�ص “عملية �ل�صالم”، وبالتايل باال�صتقر�ر و�ل�صالم �الإقليميني و�لدوليني.

�للبناين مي�صيل عون على هذ� �ملوقف، بت�رشيحه من على منب �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، برف�ص 

�نتهت  قد  �إذ� كانت  �لفل�صطينيني. وت�صاءل عون عما  �لالجئني  لتوطني  �لقاطع الأي م�رشوع  لبنان 

�أن �لهدف من تعطيل دورها هو �لتمهيد  �أم  “لينتهي دور �الأونرو�،  �لفل�صطينيني  معاناة �لالجئني 

 
140

الإ�صقاط �صفة �لالجئ، ودجمه يف �لدول �مل�صيفة ملحو �لهوية �لفل�صطينية وفر�ص �لتوطني؟!”.

ويف وقت الحق، ربط عون بني �لالجئني �لفل�صطينيني و�ل�صوريني، من حيث تاأثريهما على م�صتقبل 

141
�لدولة �للبنانية، حمذر�ً باأنّ لبنان لن يبقى له وجود �إذ� بقي فيه الجئون فل�صطينيون و�صوريون.

بو��صطة  حملة  �إطالق  مع  و�لفل�صطينيني،  �ل�صوريني  �لالجئني  بني  وعون  با�صيل  ربط  تز�من 

وز�رة �لعمل �للبنانية على �لعمالة �لو�فدة يف لبنان، مما �أثار ردود فعل كبرية يف �أو�صاط �لالجئني 

�لفل�صطينيني، �لذين �صعرو� با�صتهد�فهم �صمن هذه �حلملة، بالرغم من �لو�صع �ل�صيا�صي و�لقانوين 

�ملختلف لالجئني �لفل�صطينيني، �لذين مل ياأتو� للبنان �أ�صال بحثاً عن فر�ص عمل، و�إمنا كان قدومهم 

بني  �تفاق  توقيع  �حلملة  �إطالق  �صبق  �ل�صهيونية.  �حلركة  يد  على  ق�رشي  تهجري  عملية  ب�صبب 

 The United Nations Development Programme )UNDP( �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

�ملعي�صية  �لعاملة و�الأحو�ل  �لقوى  “م�صح  لتنفيذ م�رشوع  2018، وذلك  �صنة  �لرنوجية  و�ل�صفارة 
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لالأ�رش د�خل �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان”، من قبل �إد�رة �الإح�صاء �ملركزي �للبناين، فالأول مرة 

ح وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان �أّن خطة وز�رة   بعد �إطالق �حلملة �رشَّ
142

يتم �إجر�ء مثل هذ� �مل�صح.

143
�لعمل ملكافحة �ليد �لعاملة �الأجنبية غري �ل�رشعية ال ت�صتهدف �لفل�صطينيني.

للعمال  عمل  ت�رشيح  على  باحل�صول  يلزم  قر�ر�ً  �لعمل  وز�رة  �أ�صدرت  ذلك  مع  بالتز�من 

�الأجانب، مما �أثار �حتجاجات �لفل�صطينيني وخروجهم �إىل �ل�صو�رع تعبري�ً من غ�صبهم يف مظاهر�ت 

قوية ��صتمرت نحو �صهرين، وبطريقة مل تعهدها �ل�صاحة �للبنانية منذ ع�رش�ت �ل�صنني. مل تنجح 

تطمينات وزير �لعمل يف �لتخفيف من غ�صب �لالجئني �لفل�صطينيني، مما دفع �لرئي�ص �لفل�صطيني 

حممود عبا�ص لدعوة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �لتهدئة، و�إف�صاح �ملجال �أمام �ملعاجلات �لتي يتوالها 

144
م�صوؤولو �ل�صلطة �لفل�صطينية مع �حلكومة �للبنانية.

حاول بع�ص �لفرقاء �ل�صيا�صيني زج �لفل�صطينيني يف �إطار �لتجاذبات �ل�صيا�صية �للبنانية �لد�خلية، 

وظهر ذلك يف ت�رشيح رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية �صمري جعجع، �لذي عّد �الحتجاجات �لتي جتري 

يف بع�ص �ملخيمات �لفل�صطينية، نابعة من خلفية �صيا�صية، وبهدف ��صتقطاب �ل�صارع �لفل�صطيني 

من  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �هلل(،  )حزب  جهة  من  �للبنانيني  وحلفائها  حما�ص  بني  �لقائم  �ل�رش�ع  يف 

 يف �ملقابل، تناول �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل مو�صوع �لعمالة 
145

جهة �أخرى.

�لفل�صطينية؛ من خالل �لدعوة �إىل �لتفريق بني �لعامل �الأجنبي و�لفل�صطيني، لكون �لفل�صطيني �أجب 

على �خلروج من بالده ومل ياأِت مبح�ص �إر�دته، ونفى وجود �رتباط بني طروحات �لتوطني وبني 

�إن �لفل�صطيني و�للبناين يف  �ل�صماح للفل�صطينيني بالعمل �صمن ت�صهيالت و�صو�بط معينة، وقال 

�صوق �لعمل “ال يكن معاملتهما كما يعامل �الأجنبي”. كما علَّق على دعوة �لبع�ص ل�صكان �ملخيمات 

من  �ن�صحب  �للبناين  للجي�ص  قولو�  “طيب  بالقول:  فيها،  للعمل  بالدهم  �إىل  للعودة  �لفل�صطينية 

146
�حلدود و�ترك �لفل�صطينيني يعودو� �إىل بالدهم”.

دخل رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري على خط �لنقا�ص �ملحتدم حول �ملو�صوع، حماوالً 

�لتعامل  يف  �ملرجعية  هي  �ملوحدة  �للبنانية  �لروؤية  وثيقة  �أّن  عن  �الإعالن  خالل  من  �الأجو�ء  تبيد 

“�إعفاء  باأّن  �لت�رشيح  عب  موقفه  على  م�رش�ً  بقي  �لعمل  وزير  لكن   
147

�لفل�صطيني. �لالجئ  مع 

�لفل�صطينيني من �إجاز�ت �لعمل يحتاج �إىل تعديل �لقانون، وطلب ��صتثنائهم من تطبيق �لقانون غري 

 �إن ت�صلب وزير �لعمل دفع �الأمني �لعام للتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي �لنائب  �أ�صامة 
148

قابل للتنفيذ”.

�صعد،  للدعوة �إىل “�إ�صقاط �الإجر�ء�ت �جلائرة �لتي �أ�صدرها وزير �لعمل  كميل �أبو �صليمان،  و�إقر�ر 

تاأزم   ومع 
149

�لفل�صطيني يف لبنان”. �الإن�صانية و�ملدنية لل�صعب  �ل�صيا�صية و�الجتماعية و  �حلقوق 

�لنقا�ص بادر �حلريري �إىل جتميد �ملو�صوع من خالل �لدعوة �إىل ت�صكيل جلنة وز�رية لدر��صة “�مللف 

�لفل�صطيني”، لي�ص فقط فيما يتعلق مبلف حق �لعمل و�إمنا �حلقوق �ملدنية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية 

150
و�الإن�صانية.



303

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

�أن ذلك  �إال  �لفل�صطينيني،  �للبنانية و�لالجئني  �أطر�ف من �حلكومة  �لتوتر بني  بالرغم من حالة 

مل ينع خمتلف �الأحز�ب �للبنانية من �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، وجت�صد ذلك با�صتنكارها 

�لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  �لتحية لكوكبة  2018، وتوجيه  �الأر�ص �صنة  �الإ�رش�ئيلي مل�صرية يوم  للقمع 

على  �ملوقف  يف  �الإجماع  هذ�  �ن�صحب   
151

غزة. قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  نتيجة  �صقطو�  �لذين 

�لقد�ص  و�إعالن  �الأمريكية،  �ل�صفارة  نقل  لقر�ر  �ألو�نها  بجميع  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  رف�ص 

�إىل  �الأر�ص  �لفل�صطينية،  �لتوجهات  مع  و�لتو�فق  �لت�صامن  حالة  مهَّدت   
152

لـ“�إ�رش�ئيل”. عا�صمة 

مزيد من �لتن�صيق و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و�لدولة �للبنانية، جت�صد ذلك بتدخل �جلي�ص �للبناين 

 من �أجل تفكيك �حلالة �لع�صكرية يف خميم �ملية مية، وذلك باالتفاق مع خمتلف �لف�صائل �لفل�صطينية،

�مل�صلحة  �لعنا�رش  �صحب  ذلك  يف  مبا  �الأفرقاء،  لكافة  �مل�صلحة  �ملظاهر  كافة  باإز�لة  �التفاق  وق�صى 

جتميع  وكذلك  �لع�صكرية،  �لبز�ت  �رتد�ء  ومنع  ظاهر  غري  �أو  ظاهر  ب�صكل  �ل�صالح  حمل   ومنع 

 و�صبط كل فريق ل�صالحه يف خمزن عائد له د�خل �ملخيم، ومنع ��صتخد�مه من �أي كان والأي �صبب 

153
 من �الأ�صباب وحتت طائلة �ملالحقة و�لتوقيف من قبل �جلي�ص �للبناين.

ج. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �نتهاج �صيا�صة عدو�نية جتاه لبنان، فقامت مع بد�ية �صنة 2018 بتنفيذ 

�أحد كو�در حركة حما�ص يف  ��صتهدفت حممد عمر حمد�ن،  �للبنانية  �الأر��صي  عملية تفجري د�خل 

مدينة �صيد�، و�لذي جنا من حماولة �الغتيال، �لتي �ت�صح من خالل حتقيقات �الأمن �لد�خلي �للبناين 

بدوره  و�لذي   
154

لبناين، يرت�أ�صها  �الإ�رش�ئيلي،  للمو�صاد  تابعة  لبنانية  خلية  بو��صطة  مدبرة  باأّنها 

 ويبدو �أّن �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي 
155

.Mossad عرتف بعد �لقب�ص عليه بت�صغيله من قبل جهاز �ملو�صاد�

حاول �خرت�ق �ل�صاحة �للبنانية بعدة طرق، فقد ك�صفت �صحيفة �لديار �للبنانية يف �أيلول/ �صبتمب 

2019 عن عودة نحو 230 لبنانياً ي�صتغلون )�أو كانو� ي�صتغلون( كعمالء لـ“�إ�رش�ئيل”، كانو� �صابقاً 

يف جي�ص حلد، ودخلو� بجو�ز�ت �صفر �أمريكية �إىل لبنان، و�أن �ل�صفارة �الأمريكية توؤمن لهم �حلماية، 

يحق  ال  و�أنه  لبناين،  �أ�صل  من  كانو�  لو  حتى  �أمريكيون  مو�طنون  �لعمالء  هوؤالء  �أن  �أ�صا�ص  على 

156
لل�صلطات �للبنانية �لتعامل مع �ملو�طنني �الأمريكيني �إال وفق تن�صيق قانوين �أمريكي لبناين.

ك�صفت �صحيفة معاريف �لعبية يف وقت الحق عن دو�فع عملية �الغتيال �لفا�صلة، مدعية باأّن 

حمد�ن كان يعمل على بناء تنظيم قادر على تنفيذ غار�ت �صاروخية على “�إ�رش�ئيل” �نطالقاً من 

جنوب لبنان، وزعمت �ل�صحيفة �أنّ قادة حزب �هلل غ�صبو� من حماوالت حما�ص، خ�صية �أن يوؤدي 

�أي ت�صعيد �نطالقاً من �جلنوب �إىل جّر �حلزب �إىل مو�جهة ع�صكرية مع “�إ�رش�ئيل”، و�أنه يف �أعقاب 

لقاء�ت بني قادة �لطرفني مت �التفاق على عدم �الإقد�م على �أّي خطوة من قبل حما�ص من دون معرفة 

157
�حلزب.
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دفع ن�صاط حما�ص يف لبنان �الإ�رش�ئيليني �إىل ممار�صة �صغوط على �حلكومة �للبنانية عب �أطر�ف 

�إن   ،”Kan “كان  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  وقالت  �حلركة،  قياد�ت  حركة  من  �حلد  �أجل  من  �أجنبية، 

�حلكومة �لبيطانية تدر�ص م�صاومة لبنان على طرد �صالح �لعاروري نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة حما�ص، وذلك ب�صغط �إ�رش�ئيلي. و�أو�صحت �أن بريطانيا �صتُخريِّ لبنان بني مو��صلة �لتعاون 

�الإ�رش�ئيلي �خلارجي  �لبيطاين  �لتن�صيق  �إطار  يف  وذلك  �لعاروري،  طرد  �أو  �لبلدين  بني  �مل�صرتك 

158
بهدف �لت�صييق على �لعاروري.

�ملعركة  يف  �حل�صم  و�أن  �هلل،  حزب  ردع  حماولتها  يف  �لتهديد  لغة  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخدمت 

�أ�صلحة م�صانع  وجود  نتنياهو  �دعى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف   
159

�هلل. ن�رش  قتل  عب  �صيكون   �لقادمة 

حلزب �هلل قرب مطار رفيق �حلريري �لدويل. هذه �لت�رشيحات ُقرئت لبنانياً على �أنها حماولة لتبير 

�أي عدو�ن �إ�رش�ئيلي م�صتقبلي على لبنان، وهذ� ما �أ�صار �إليه وزير �خلارجية با�صيل، باأن “�إ�رش�ئيل 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إىل جناح  �أ�صار نتنياهو   ويف وقت الحق، 
160

ت�صعى ل�صن عدو�ن جديد على لبنان”.

منع �متالك حزب �هلل الآالف �ل�صو�ريخ �لدقيقة، بحيث �قت�رش �متالك �حلزب للع�رش�ت منها فقط، 

عالوة على �إف�صال حماوالت �حلزب حلفر �أنفاق باجتاه فل�صطني �ملحتلة، حيث مت ك�صف نفقني كان 

 �أعقب ذلك بنحو �أ�صبوع �الإعالن عن �كت�صاف نفق ثالث، �أكدت “�إ�رش�ئيل” �أنه 
161

ُيعدُّهما �حلزب.

ال ي�صكل تهديد�ً و�صيكاً للم�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، وهذ� رمبا يف�رش ح�صول �لرئي�ص �للبناين على 

162
تطمينات من �لواليات �ملتحدة بعدم وجود “نو�يا عدو�نية” جتاه لبنان كرد على هذه �الأنفاق.

يف �ملقابل، ويف �إطار �حلرب �لنف�صية، ك�صف ن�رش �هلل عن �متالك �حلزب لعدد كاٍف من �ل�صو�ريخ 

ن �حلزب من �رشب �أي هدف د�خل “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صار ن�رش �هلل عن �أن هناك 
ِّ
�لدقيقة، و�لتي متَُك

“ل�صنا ملزمني باأن نعلن عمن حفرها �أو متى الأننا نعتمد  �أنفاقاً يف �جلنوب �للبناين، ولكنه �أ�صاف 

�أنه  يعلم  �أن  لنتنياهو  وكيف  �الأنفاق  على  تتوقف  لن  �جلليل  “عملية  و�أ�صاف  �لبنّاء”،  �لغمو�ص 

�إنهم،  وقال  لبنان  على  عدو�ن  بح�صول  �جلليل  �إىل  �لدخول  عملية  �هلل  ن�رش  وربط  كلها”.  دمرها 

�أي �الإ�رش�ئيليون، “لن يعلمو� من �أين �صندخل �إىل �جلليل وهي لن حت�صل �إال يف حال �لعدو�ن على 

جمريات  وفق  ونقرر  ذلك،  على  قادرون  ونحن  �جلليل،  �إىل  �لدخول  هو  خطتنا  من  فجزء  لبنان.. 

�حلرب”. و�أكد ن�رش �هلل �أن “عملية �الأنفاق ال تلغي عملية �جلليل �ملح�رش لها ولو بن�صبة 10% وهي 

“�إذ� �عتدت على لبنان ف�صتندم، الأن  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  وتوعَّد ن�رش �هلل  �لدعاية”.  مل ت�صتحق هذه 

163
ثمن �العتد�ء �صيكون �أكب بكثري مما يتوقعه”.

بان�صغال �الفرت��ص  �إىل  ��صتناد�ً  لبنان،  يف  جديدة  ع�صكرية  معادلة  بناء  “�إ�رش�ئيل”   حاولت 

باغتيال  فقامت  قو�ته،  ��صتنز�ف  ب�صبب  �لرد  على  قدرته  وعدم  �صورية،  يف  باحلرب  �هلل  حزب 

عن�رشين من �حلزب يف �صورية، باالإ�صافة �إىل حماولة ق�صف معقله يف بريوت. لكن حزب �هلل رد على 

عملية �الغتيال من خالل تدمري �آلية ع�صكرية تابعة لالإ�رش�ئيليني و�إ�صابة من فيها، وقد قوبلت هذه 
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�لعملية بق�صف �إ�رش�ئيلي على جنوب لبنان، مل يوقع �أي خ�صائر ب�رشية، و�نتهت هذه �جلولة دون 

 مزيد من �لت�صعيد، الأن �لطرفني ال يرغبان بتطور �الأمور نحو حرب �صاملة. حيث �أعلن ن�رش �هلل

“�ملو�صوع بالن�صبة لنا لي�ص رد �عتبار، �إمنا يرتبط بتثبيت معادالت، وتثبيت قو�عد �ال�صتباك،  �أن 

وتثبيت منطق �حلماية للبلد”. و�أ�صاف “يجب �أن يدفع �الإ�رش�ئيلي ثمن �عتد�ئه”، وتوعد ن�رش �هلل 

 وبالفعل بعد نحو 
164

�أي�صاً با�صتهد�ف �مل�صرّي�ت �الإ�رش�ئيلية، �لتي غالباً ما حتلق يف �الأجو�ء �للبنانية.

�أ�صبوع من ت�رشيح ن�رش �هلل، �أعلن حزب �هلل يف 2019/9/9 �إ�صقاط طائرة �إ�رش�ئيلية م�صرّية جنوب 

 وبالرغم من �لهدوء �لن�صبي 
165

لبنان، وقد �أقرت “�إ�رش�ئيل” بذلك على ل�صان �ملتحدث با�صم �جلي�ص.

على �حلدود، �إال �أّن �الأمور قابلة للت�صعيد يف �أي حلظة، فـ“�إ�رش�ئيل” حري�صة على عدم �إخالل �حلزب 

بالتو�زن �لع�صكري �ال�صرت�تيجي من خالل �متالكه الأ�صلحة نوعية، لذلك �صتخاطر باحتمالية �ندالع 

غري  �لطرفان  كان  و�إن  و�ردة،  �صاملة  حرب  �ندالع  �حتمالية  وتبقى  ذلك،  حتقيق  �صبيل  يف  حرب، 

ر�غبني بها، لكن ال �أحد ي�صمن �إىل �أين �صتتجه �الأمور يف حال �ندلعت جولة جديدة من �ملو�جهة.

�للبنانية، من خالل  �ملو�رد  �الإ�رش�ئيلية ل�رشقة  ��صتمرت �ملحاوالت  �ل�صعيد �القت�صادي،  على 

�لتعدي على �حلدود �ملائية �للبنانية بهدف �ل�صيطرة على �لغاز �لطبيعي. فقد �أعلن لبنان عب بيان 

�صادر عن �جلي�ص مت�صك بالده بحقها يف ��صتغالل “بلوك �لغاز �لطبيعي رقم 9” يف �لبحر �ملتو�صط، 

موؤكد�ً �أنه يقع بكامله �صمن �ملياه �الإقليمية �للبنانية. و�صدد �جلي�ص على موقف �حلكومة �للبنانية 

هناك  �أن  خ�صو�صاً  �للبنانية،  �ل�صيادة  ي�ص  “كونه  �حلدود  على  �إ�رش�ئيلي  جد�ر  الإن�صاء  �لر�ف�ص 

�أر��صٍ على �خلط �الأزرق )�لفا�صل �لذي ر�صمته �الأمم �ملتحدة بني لبنان من جهة و�إ�رش�ئيل وه�صبة 

 يف �ل�صياق ذ�ته، حذر �ملجل�ص 
166

�جلوالن �ملحتلة من جهة �أخرى عام 2000( يتحفّظ عليها لبنان”.

“�أن  �الأعلى للدفاع �للبناين من بناء �جلد�رن ومن تبعات �ملوقف �الإ�رش�ئيلي من �لبلوك 9، معتب�ً 

�ل�صيادة  على  �عتد�ء  �صيعتب  ت�صييده  حال  يف  للبنان(  )�جلنوبية  �حلدود  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلد�ر 

167
�للبنانية وخرقاً للقر�ر 1701”.

�حلدود  لرت�صيم  حل  وطرح  �لتو�صط،  خالل  من  �الأزمة  فتيل  نزع  �ملتحدة  �لواليات  حاولت 

�لبحرية مبني على “خط هوف Hoff Line”، �لذي ر�صمه �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق فريدريك هوف 

بن�صبة تقارب  �ملتنازع عليها،   
2
860 كم باقت�صام م�صاحة  2012، ويق�صي  Frederick Hoff �صنة 

�مل�صوؤولني  ل�صان  على  �الأمريكي  �لطرح  رف�ص  لبنان  لكن  لـ“�إ�رش�ئيل”.  و%40  للبنان،   %60 �لـ 

 و�أكد لبنان على موقفه يف عدة منا�صبات وعلى ل�صان قائد �جلي�ص، �لذي �رشح باأّن 
168

�للبنانيني.

 وكرر �ملوقف ذ�ته وزير �لدفاع 
169

�جلي�ص �صيت�صدى الأي حماولة �إ�رش�ئيلية للم�ص برثو�ت لبنان.

 يف حني ر�أى رئي�ص 
170

“لن نتنازل عن �صب”. �أثناء تفقده للحدود  �إليا�ص بو �صعب، بت�رشيحه يف 

يف  �ملرة  هذه  لكن  جديدة،  �صبعا  مز�رع  خلق  تريد  “�إ�رش�ئيل  �أنّ  بري  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص 

 وذلك يف �إ�صارة منه �إىل �الأطماع �الإ�رش�ئيلية.
171

�لبحر”.
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5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

�ملرت�فقة مع فر�ص ح�صار على  �لد�خلية،  �لعربي بخالفاتها  �ن�صغال دول �خلليج  بالرغم من 

�أن  �إال  �ليمن،  على  �حلرب  يف  تورطهم  على  عالوة  و�لبحرين،  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  قبل  من  قطر 

و�مل�صلمني  �لعرب  ق�صية  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  باأّن  يعلن  ز�ل  ما  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص 

�إجر�ء تقوم  �أي  للقر�ر�ت �لدولية، و�أن  �الأوىل، و�أن �لقد�ص هي �لعا�صمة �لتاريخية لفل�صطني وفقاً 

به �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هو �أمر باطل، وال يوؤدي �إال �إىل �إ�صعال �لتوتر يف �ملنطقة، و�إ�صعاف 

�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولتني  حل  �أ�صا�ص  على  مبني  ود�ئم  �صامل  حل  �إىل  �لتو�صل  فر�ص 

�أكده جمل�ص �لتعاون يف بيانه �خلتامي لقمة �لدورة  �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. وهذ� ما 

يف  �ملنعقدة  و�لثالثني  و�لتا�صعة   
172

،2019 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لريا�ص  يف  �ملنعقدة  �الأربعني 

173
كانون �الأول/ دي�صمب 2018.

ب. العالقات اخلليجية - الفل�شطينية:

على ال�شعيد ال�شيا�شي:

�ل�صعودية  مبمار�صة  تفيد  �أخبار   2018 مار�ص  �آذ�ر/  �أو�ئل  يف  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  تناقلت 

�صغوط على �لرئي�ص عبا�ص للقبول بـ“�صفقة �لقرن”، وفقاً للت�صور �ملطروح من جانب �لواليات 

 فقد �أوردت 
174

�ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”، يف وقت مت�ّصك فيه عبا�ص مبوقفه �لر�ف�ص لقبول تلك �ل�صفقة.

باأّن هنالك عا�صمة عربية مهمة )مل حتددها( قد مار�صت �صغطاً على  �ل�رشوق �مل�رشية  �صحيفة 

ت�رشيبات  �أكدت  فيما   
175

وفاو�ص”. “خذ  �صعار  ورفع  �لقرن”،  بـ“�صفقة  للقبول  عبا�ص  �لرئي�ص 

�لعهد  ويل  �جتماع  لفحوى  باإير�دها  �الأخبار،  هذه  �صحة  �لعا�رشة(  )�لقناة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحافة 

�ل�صعودي حممد بن �صلمان ببع�ص روؤ�صاء �ملنظمات �ليهودية �لرئي�صية يف نيويورك يف 2018/3/27، 

و�إن  ت�صويات،  من  عليهم  ُيعر�ص  ما  بقبول  �لفل�صطينيني  طالب  قد  باأنه  �صلمان  بن  �أعلن  حيث 

 يف 
176

�لتذمر. �لوقت قد حان لذلك، و�أن يعودو� لطاولة �ملفاو�صات و�إال فلي�صمتو� وليتوقفو� عن 

�ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �ل�صاد�ت   - بيجني  مركز  ن�رشها  �إ�رش�ئيلية  در��صة  ك�صفت  �ل�صياق،   هذ� 

�ل�صعودية  �صعي  �أنّ  عن   ،2018 �صيف  يف   The Begin-Sadat Center for Strategic Studies

النتز�ع �الإ�رش�ف على �الأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص من �الأردن، يهدف �إىل تعزيز قدرة تر�مب على دفع 

تعقِّب  مل   
177

�لقرن”. “�صفقة  عليها  يطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  لت�صوية  خطته 

�ل�صعودية على �لتقارير �ل�صحفية �لتي تتحدث عن رغبتها يف �حل�صول على �لو�صاية، مما �أوحى باأنه 

 فعالً توجد مثل هذه �لرغبة، �إىل �أن خرج �ل�صفري �ل�صعودي يف �الأردن �الأمري خالد بن في�صل بن  تركي،
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باأن  وليعلن  �الإعالم،  و�صائل  تردده  ما  لينفي  �خلب،  لهذ�  �الإعالم  تناول  من  طويلة  فرتة  وبعد 

178
�ل�صعودية تدعم �لو�صاية �لها�صمية على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص.

�إبد�ء تعاطفه مع �لفل�صطينيني،  “�صفقة �لقرن” دون  مل يحل تاأييد �لنظام �ل�صعودي ملا ي�صمى 

و��صتنكاره للعنف �الإ�رش�ئيلي جتاههم، وذلك يف �ت�صال هاتفي �أجر�ه �لعاهل �ل�صعودي مع �لرئي�ص 

وجت�صد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  عالقتها  متتني  �إىل  �ل�صعودية  �صعت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
179

عبا�ص.

ذلك يف زيارة �الأمري �ل�صعودي من�صور بن م�صلم ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �آذ�ر/ مار�ص 2019، 

موؤ�ص�صة  من�صور  �الأمري  تر�أ�ص  حيث  �ل�صعودية،  طرف  من  نوعها  من  �الأوىل  �لزيارة  تعد  وهي 

�الإغاثة �لتعليمية، وعلى هام�ص �لزيارة مت �لتوقيع على مذكرة تعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

 تبع ذلك زيارة �ملنتخب �ل�صعودي لكرة �لقدم والأول مرة مناطق �ل�صلطة، الإجر�ء 
180

�لفل�صطينية.

مبار�ة مع �ملنتخب �لفل�صطيني، كلتا �لزيارتني �أثارتا �صجة وخ�صية من �أن متهد� لتطبيع �لعالقات 

مع �الإ�رش�ئيليني ب�صكل علني، وتبادل �لزيار�ت بني �ل�صعوديني و�الإ�رش�ئيليني، �إال �أن �ل�صعوديني ال 

يرون يف ذلك تطبيعاً، و�إمنا و�صيلة لدعم �ل�صلطة، ويف هذ� �ل�صاأن مت �إن�صاء جلنة �قت�صادية م�صرتكة 

وجمل�ص �أعمال �صعودي فل�صطيني، وذلك عقب زيارة �لرئي�ص عبا�ص لل�صعودية يف ت�رشين �الأول/ 

181
�أكتوبر 2019.

�نعك�ص �ملوقف �ل�صعودي �ل�صلبي من �ملقاومة �لفل�صطينية على عالقتها مع حركة حما�ص، �لتي 

�دعى عادل  باإير�ن وقطر. حيث  �ملتمثلني  �الإقليميني  �ل�صعودي كحليفة خل�صومه  �لنظام  ي�صنفها 

 European Parliament �الأوروبي  �لبملان  �أمام  له  كلمة  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �جلبري 

للحكومة  �صمح  حما�ص  حلركة  قطر  دولة  متويل  وقف  باأنّ   ،2018 فب�ير  �صباط/  يف  بروك�صل  يف 

�لفل�صطينية بال�صيطرة على قطاع غزة، و��صفاً حما�ص بـ“�ملتطرفة” بعد و�صفها بـ“�الإرهابية” يف 

�الإير�ين ي�صعى لزعزعة �لو�صع يف  �لنظام  �أّن  �أخرى، ر�أى �جلبري   ويف منا�صبة 
182

منا�صبة �صابقة.

 
183

عدة دول عربية، و�أنه يدعم حركات فل�صطينية )حما�ص و�جلهاد( لتقوي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية.

و�صفه  ما  �ملعلمي  يحيى  بن  �هلل  عبد  �ملتحدة  �الأمم  يف  مندوبها  ل�صان  على  �ل�صعودية  �صجبت  كما 

بـ“�إطالق �لقذ�ئف �ل�صاروخية من غزة نحو مناطق مدنية �إ�رش�ئيلية”، يف �إ�صارة �إىل ق�صف ف�صائل 

�ملقاومة �لفل�صطينية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018. وقد ت�صببت زيادة 

�أخرى، يف و�صع حركة  حدة �ل�رش�ع �الإقليمي بني �ل�صعودية من جهة و�إير�ن وحلفائها من جهة 

مع  �ل�صعودي  �الأمن  حتقيق  �إىل  �الأمر  فو�صل  �ل�صعودي.  و�ال�صتهد�ف  �لت�صييق  د�ئرة  يف  حما�ص 

عبد �لرحمن ولد حممد، وهو نا�صط على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي من �أ�صول موريتانية، وذلك 

يف   
184

حما�ص. حركة  هو  هنا  و�ملق�صود  بـ“�الإرهابية”،  ت�صفها  ومنظمة  قطر  مع  تعاطفه  ب�صبب 

للقيادي  �ل�صعودية  �ل�صلطات  �عتقال  عن  عنها،  �صادر  بيان  يف  حما�ص  حركة  ك�صفت  �ل�صياق،  هذ� 

 باالإ�صافة 
185

فيها حممد �صالح �خل�رشي مع جنله �الأكب هاين دون �أ�صباب معلنة يف 2019/4/4،
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�أو�ئل �صباط/ فب�ير  �إىل �عتقال �لع�رش�ت من منا�رشي حما�ص يف �ل�صعودية يف حملة ��صتدت منذ 

2019. وقد �أح�صى �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان منهم ما يزيد عن �صتني معتقالً، مع 

تو�فر معلومات لديه عن �أّن �لعدد �حلقيقي للمعتقلني هو �أكرث من ذلك، لكن �أهايل �ملعتقلني يخ�صون 

�صديد  لتعذيب  �ملعتقلني  تعر�ص  عن  �صحفية  م�صادر  �أفادت  وقد   
186

�عتقالهم. عن  �لتبليغ  من 

منهم �ل�صاحقة  �الأغلبية  تز�ل  ما  �لتقرير  هذ�  كتابة  وحتى   
187

�ل�صعودية. �الأمن  قو�ت  �أيدي   على 

حتت �العتقال.

متاهت �الإمار�ت و�لبحرين مع �ملوقف �ل�صعودي من �لفل�صطينيني. �أما �الإمار�ت فقد �أبقت على 

موقفها �لد�عم حلليفها حممد دحالن؛ حمافظة يف �لوقت نف�صه على عالقة فاترة مع �لرئي�ص عبا�ص، 

مع �إبد�ء م�صاندتها لل�صعب �لفل�صطيني من خالل �إد�نة ��صتخد�م �لقوة “�ملفرطة” جتاه �لفل�صطينيني 

من قبل قو�ت �الحتالل، وذلك يف بيان �صادر عن وز�رة �خلارجية كردة فعل على قمع �الحتالل 

 يف �ملقابل، وفيما يتعلق بالعالقة مع حركة 
188

للم�صري�ت �لتي �نطلقت مبنا�صبة �لذكرى �لـ 70 للنكبة.

حما�ص، وباال�صتناد على �أنها حليفة الإير�ن، �دّعى �أنور قرقا�ص، وزير �لدولة �الإمار�تية لل�صوؤون 

 وجاء ت�رشيح قرقا�ص 
189

�خلارجية، باأن حركة حما�ص “ما هي �إال م�رشوع �أد�ة �إير�نية �إقليمية”.

على خلفية �إعالن حما�ص وقوفها مع �إير�ن يف وجه �لعقوبات �الأمريكية. فيما �رشح وزير خارجية 

�لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة باإنه لو مل يكن هناك دعم �إير�ين باجلنود و�ملال حلركة حما�ص يف 

190
قطاع غزة، لكان حتقيق “�ل�صالم” بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني �أقرب.

 يف �جلهة �ملقابلة للموقف �ل�صعودي �الإمار�تي �لبحريني جند موقف قطر و�لكويت، حيث حتاول

قطر لعب دور �لو�صيط بني �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة حما�ص، وي�صاعدها يف ذلك حر�صها على 

يتوقف  مل  حما�ص.  حركة  مع  لعالقتها  متتينها  مع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  مع  �لتو��صل  دو�م 

�لتن�صيق بني �ل�صلطة وقطر، و�لذي جت�صد يف زيار�ت ر�صمية للرئي�ص عبا�ص لقطر يف �آب/ �أغ�صط�ص 

�إليه  هدفت  مما  وكان   
193

.2019 نوفمب  �لثاين/  وت�رشين   
192

،2019 مايو  �أيار/  ويف   
191

،2018

�لزيار�ت مناق�صة حتويل �أمو�ل قطرية �إىل قطاع غزة خارج �صالحيات �ل�صلطة �لفل�صطينية. حيث 

�إىل قطاع غزة عب “�إ�رش�ئيل”، فمن وجهة نظرها، ي�صهم ذلك  تنتقد �ل�صلطة قطر الإر�صالها �أمو�الً 

�لغربية  لل�صفة  �أمو�ل  باإر�صال  للتعهد  يف دعم حركة حما�ص وتعزيز �النق�صام. وهذ� ما دفع قطر 

 وذلك من خالل تخ�صي�ص مبلغ 300 مليون
194

 بالتز�من مع قطاع غزة، لدفع هذ� �التهام عن نف�صها،

لدعم  مليون   180 �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لدى  و�ل�صحة  �لتعليم  قطاعي  لدعم  دوالر 

�لقطرية الإعمار غزة، قد  �للجنة  �لعمادي رئي�ص  �ل�صفري حممد   وكان 
195

�لكهرباء يف غزة. خدمات 

�رشح يف وقت �صابق باأنّ قطر ت�صاعد “�إ�رش�ئيل” على جتنب حرب �أخرى يف غزة، وذلك بتحويل 

�أمو�ل �إغاثة للفل�صطينيني �لفقر�ء، مبباركة من و��صنطن. و��صفاً �لتعاون بني �لطرفني باأنه دليل على 

ناأي �لدوحة بنف�صها عن حما�ص. وت�صاءل �لعمادي يف لقاء �صحفي معه “�إذ� كنا ن�صاعد حما�ص فهل 
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تعتقد �أن �الإ�رش�ئيليني �صي�صمحون لنا بالدخول و�خلروج؟ هذ� م�صتحيل. هم يعلمون �أننا ال ن�صاعد 

“كل قر�ص” من �الأمو�ل �لقطرية حت�صل عليه غزة جتري مر�قبته ل�صمان  �أن  حما�ص”. و�أ�صاف 

�أوقفت دعمها حلركة  �لدوحة  باأن   ورد�ً على حديث �جلبري 
196

�الإن�صانية. �إنفاقه على �الحتياجات 

197
حما�ص؛ قال �لعمادي “ال ن�صاعد حما�ص، نحن ن�صاعد �الإن�صان، وهذ� مبد�أنا”.

�لعمادي على موقف  �أكد  ذلك  �أعلنت قطر رف�صها لالنق�صام يف عدة منا�صبات، وكموؤ�رش على 

قطر �لقا�صي ب�رشورة �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية. لكن روؤية قطر مبنية على عدم �نتظار �إمتام 

�مل�صاحلة للتخفيف من �صوء �الأو�صاع �ملعي�صية يف قطاع غزة، و�إمنا �لتحرك بهدف �لتخفيف من 

�آثار �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�رشوب على قطاع غزة، ويف هذ� �ل�صاأن �أ�صار �لعمادي خالل لقائه عدد�ً 

من �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة: “ما نقوم به جتاه غزة هو لتخفيف معاناة �أهلنا ولت�صهيل 

198
�مل�صاحلة”.

متكنت قطر من لعب دور يف تقريب وجهات �لنظر فيما يتعلق باإجر�ء �النتخابات، و�صاعدها يف 

�لرئي�ص عبا�ص عن  �إعالن  �لفل�صطينية. فعقب  �ملعادلة  �أطر�ف  ذلك حمافظتها على عالقة جيدة مع 

نيته �إجر�ء �النتخابات، حترك �لقطريون بو��صطة �ل�صفري �لعمادي، من �أجل �مل�صي قدماً يف �إجر�ئها، 

فعقد �لعمادي عدة لقاء�ت للدفع بهذ� �الجتاه �صو�ء مع قيادة حما�ص يف قطاع غزة، �أم مع �لرئي�ص 

عبا�ص يف مقره بر�م �هلل، �أعقب ذلك عقده الجتماع مع رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك، بوجود 

نا�صحاً  �النتخابات،  بخو�ص  �إقناعهم  بهدف  وذلك  حما�ص،  حركة  على  �ملح�صوبني  �لنو�ب  بع�ص 

199
�إياهم بدعم مر�صحني م�صتقلني يف هذه �النتخابات.

على  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �ملهاجم  موقفها  يف  �خلليجية  �لدول  باقي  عن  �لكويت  متيزت 

م�صتوى �ملحافل �لدولية. فقد و�صف رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق �لغامن “�إ�رش�ئيل” باأنها 

 
200

�لدولة �الأكرث خمالفة لقر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�الأمم �ملتحدة وجمل�ص حقوق �الإن�صان �ملنبثق عنها.

�لغامن عاد و�أكد خالل وقفة ت�صامنية مبنا�صبة �لذكرى �لـ 70 للنكبة، �أن جميع �لكويتيني بالرغم من 

�ختالفاتهم متفقون ومتحدون جتاه ق�صية �لقد�ص، و�أ�صار �لغامن �إىل �إ�صد�ر �ملجل�ص بياناً و��صحاً 

وجهة  وحدة  يوؤكد  مما  نائب،  �أي  من  �عرت��ص  دون  باالإجماع  عليه  و�صوَّت  �لق�صية،  بخ�صو�ص 

 مل تكتِف �لكويت بامل�صاندة �للفظية بل �جتهت نحو �مل�صاندة 
201

نظر �لكويتيني مبا يخ�ص �لق�صية.

 
202

�لديبلوما�صية من خالل �إعاقة �إ�صد�ر بيان لو��صنطن يف جمل�ص �الأمن الإد�نة �ملقاومة �لفل�صطينية.

يدفعه  ما  باأن  �الأونرو�،  لوكالة  �ملالية  م�صاعد�تها  �ملتحدة  �لواليات  خف�ص  على  �لكويت  ردت  كما 

 ��صتمرت 
203

�لعرب لالأونرو� يفوق ما تقدمه �لواليات �ملتحدة، بالرغم من كونها �أكب مانح للوكالة.

“�إ�رش�ئيل”  باإحر�ج  ت�صبب  مما  �لدولية،  �ملحافل  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتجاوز�ت  مهاجمة  يف  �لكويت 

139 للجمعية �لعامة  �لـ  �أعمال �ملوؤمتر  �إىل �ن�صحاب �لوفد �الإ�رش�ئيلي من  وف�صحها، فو�صل �الأمر 

204
لالحتاد �لبملاين �لدويل Inter-Parliamentary Union، عقب كلمة نارية للغامن.
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على ال�شعيد املايل:

ذكرت �ل�صعودية باأّنها دعمت فل�صطني منذ �صنة 2000 وحتى منت�صف �صنة 2018 مببلغ جتاوز 

�أعلن �مل�صت�صار يف �لديو�ن �مللكي عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لربيعة.  6 مليار�ت دوالر. وذلك وفق ما 

�لذي �أو�صح �أن:

�لفل�صطينيني،  �الأ�صقاء  مل�صاعدة  �ململكة  فيها  �صاهمت  �لتي  و�الإن�صانية  �الإغاثية  �ملجاالت 

تنوعت بني �مل�صاعد�ت �لتنموية �لتي بلغ مقد�رها )4,531,487,015( دوالر�ً، و�مل�صاعد�ت 

�الإن�صانية مبا مقد�ره )1,002,298,330( دوالر�ً، و�مل�صاعد�ت �خلريية �لتي بلغ مقد�رها 

)17,330,878( دوالر�ً، �إ�صافة �إىل مبلغ 200 مليون دوالر، �لذي تعهدت به �ململكة لدولة 

فل�صطني )يف قمة �لقد�ص(، من �صمنه 50 مليون دوالر لوكالة )�أونرو�(، و150 مليون دوالر 

205
لدعم برنامج �الأوقاف �لفل�صطينية يف �لقد�ص.

لكن وبح�صب بيانات �صادرة عن �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، فاإّن 

2017، قد بلغ  1994 وحتى �صنة  �إن�صائها �صنة  �لفل�صطينية منذ  �ل�صعودي لل�صلطة  �لدعم  جمموع 

206
3.83 مليار�ت دوالر.

�صبع  خالل  للفل�صطينيني  �لقطرية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  جمموع  �أّن  تذكر  فاإنها  بقطر؛  يتعلق  فيما 

 وكانت 
207

�صنو�ت، منذ �صنة 2012 وحتى منت�صف 2019، قد بلغت ما مقد�ره 1.18 مليار دوالر.

�صحيفة هاآرت�ص قد �أعلنت �صابقاً عن حتويل قطر �أكرث من 1.1 مليار دوالر للفل�صطينيني، دخلت �إىل 

غزة مب�صادقة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صافت �ل�صحيفة �أنه يف �أعقاب �رتفاع وترية حتويل �الأمو�ل 

�لقطرية، �أجرى �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية مد�والت ��صتثنائية، طالب خاللها جهات 

�صيا�صية وق�صائية و�أمنية بالتدقيق فيما �إذ� باالإمكان مو��صلة هذه �لتحويالت �ملالية، من دون �أن تعد 

خرقاً للعقوبات �الإ�رش�ئيلية و�لدولية �صد حما�ص. ونقلت �ل�صحيفة عن م�صدر �صيا�صي �إ�رش�ئيلي 

�طلع على �ملعطيات، تاأكيده على �أن �لتبعات �لقطرية لالأونرو�، يف �صنة 2018، �أنقذت هذه �لوكالة 

من �النهيار، ومكنتها من مو��صلة �أن�صطتها من �أجل م�صلحة �صكان �لقطاع. ولفتت �ل�صحيفة �لنظر 

�إىل قطاع  �مل�صاعد�ت  بتقدمي هذه  �لقطري  �القرت�ح  �إىل قبول  ��صطرت  �الإ�رش�ئيلية  �أن �حلكومة  �إىل 

على  عقوبات  بفر�ص  عبا�ص  وقر�ر  م�صاعد�ت،  تقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�ص  �أعقاب  يف  غزة، 

�صكان �لقطاع، وبعد �أن رف�صت م�رش مقرتحات �أمريكية بتقدمي م�صاعدة للقطاع من خالل �إقامة 

208
منطقة جتارية حماذية للقطاع يف �صيناء.

حر�صت �الإمار�ت على �إي�صال دعمها لل�صعب �لفل�صطيني من خالل وكالة �الأونرو�، ولي�ص عن 

طريق �ل�صلطة �لفل�صطينية. وتذكر �الإمار�ت باأنها قدمت 1.68 مليار دوالر كم�صاعد�ت للفل�صطينيني 

�الأونرو� و�ل�صلطة  �لكويت فقد و�زنت يف دعمها ما بني  �أما   
209

.2018-2013 �لفرتة ما بني  خالل 
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 ويف �ملقابل 
210

�لفل�صطينية، فقدمت مبلغ 50.1 مليون دوالر يف �صنة 2018 لدعم ميز�نية �الأونرو�،

لل�صلطة  �لعامة  للمو�زنة  دعماً   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  دوالر  مليون   50 مبلغ  قدمت 

211
�لفل�صطينية.

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

“�أ�رش�ر  عنو�ن  حتت  �لعبية   Channel 13 �أو   13 �لقناة  على  بثه  مت  �صحفي  حتقيق  �أ�صار 

2016، جرت �ت�صاالت مبا�رشة بني ويل عهد �أبو ظبي حممد  2015 ومطلع  �خلليج” �إنه بني نهاية 

بن ز�يد ونتنياهو، بغية “تن�صيق �ملو�قف” ب�صاأن �التفاق �لنووي �لذي مت �لتو�صل �إليه بني �إير�ن 

و�لدول �لغربية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2015. كما تناولت �الت�صاالت حماوالت �إطالق مبادرة 

حزب  زعيم  �صم  عب  “�إ�رش�ئيل”  يف  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  الأجلها  يتم  �إقليمية،  “�صالم” 
بدعم  حتظى  مبادرة  و�إطالق  نتنياهو،  حكومة  �إىل   ،Yitzhak Herzog هرت�صوغ  �إ�صحق  �لعمل، 

دول عربية. وذكرت �لتقارير �الإ�رش�ئيلية يف حينه �أن هرت�صوغ، ومن �أجل �لتاأكد من جدية عرو�ص 

نتنياهو، �أجرى �ت�صاالت مع �لرئي�ص �مل�رشي و�لعاهل �الأردين و�أطر�ف عربية �أخرى، مل يك�صف 

212
عنها يف ذلك �لوقت، لـ“بحث �آفاق و�حتماالت �إطالق هذه �ملبادرة”.

يف  �رش�ً  �ل�صعودية  ز�ر   Tamir Pardo باردو  تامري  �ملو�صاد  رئي�ص  باأن   13 �لقناة  ك�صفت  كما 

�أن  ر�أو�  حيث  و�إير�ن،  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لتقارب  من  �ل�صعوديني  خماوف  ت�صاعد  مع   ،2014

بندر  مع  �جتمع  نتنياهو،  �أن  �أي�صاً  �لقناة  وذكرت  �الإير�نيني.  �صد  �الأقوى  �لد�عم  هي  “�إ�رش�ئيل” 
حتددها(،  )مل  ثالثة  دولة  عن  ممثل  بوجود  �ل�صعودي،  �لوطني  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  �صلطان،  بن 

2014، حيث �قرتحت �ل�صعودية مبادرة ديبلوما�صية م�صرتكة ب�صاأن حمادثات  �أيلول/ �صبتمب  يف 

“�ل�صالم” �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية، وو�صع ��صرت�تيجية عمل م�صرتكة ملو�جهة �لنفوذ �الإير�ين، 
كل  يعلن  �أن  �صلطان  بن  مع  و�تفق  باملبادرة،  “قبوالً”  نتنياهو  �أبدى  وحينها  غزة.  �إعمار  و�إعادة 

�ملحادثات  لكن  �ملتحدة.  �الأمم  �ملبادرة من على منب  تلك  �ل�صعودي  نتنياهو ووزير �خلارجية  من 

�الإ�رش�ئيلية.  �مل�صودة  نتنياهو بكل بنود  “�إ�رش�ئيل” و�ل�صعودية، ب�صبب مت�صك  ف�صلت الحقاً بني 

213
و�أو�صحت �لقناة �أن �الت�صاالت جتددت بعد عام، �إثر وفاة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز.

حتت  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �أجل  من  �الأمريكية  لالإد�رة  �حلثيثة  �خلطو�ت  من  بالرغم 

�نتهاجها  بو��صطة  �ل�صالم”،  “عملية  عليها  قامت  �لتي  لالأ�ص�ص  و�لتنكر  �لقرن”،  “�صفقة  م�صمى 

ل�صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع، من خالل �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، �إال �أن بع�ص �لدول 

�خلليجية ال ترى يف ذلك عائقاً �أمام ��صتئناف عملية �ملفاو�صات. عبَّ عن ذلك �جلبري بقوله “�نتظار 

��صتئناف  باالإمكان  �صيكون  �لطرفني،  لدى  مقبولة  عنا�رش  فيها  كان  ما  �إذ�  �الأمريكية...  �ملبادرة 

 وبح�صب بع�ص �ل�صحف �لعبية 
214

�ملفاو�صات رغم �الأزمة �حلالية حول �إعالن �لرئي�ص تر�مب”.
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فقد �قرتحت �ل�صعودية على “�إ�رش�ئيل” جعل �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف منطقة دولية، وذلك بهدف 

215
�مل�صي قدماً يف “عملية �ل�صالم”.

تنطلق �ل�صعودية يف موقفها من قبول منوذج حل �لدولتني، و�الفرت��ص بوجود �أحقية لليهود يف 

�ً على �صوؤ�ل  وجود وطن قومي لهم على �أر�ص فل�صطني، هذ� ما �رشَّح به ويل �لعهد �ل�صعودي ردَّ

�أ�صالفه،  �أر�ص  �ليهودي حقاً يف دولة ولو يف جزء من  لل�صعب  �أن  �إذ� كان يعتقد  ما  له، حول  وجه 

فاأجاب: “�أعتقد �أن لكل �صخ�ص، يف �أي مكان، �حلق يف �لعي�ص يف دولته �مل�صاملة. �أعتقد �أن �لفل�صطينيني 

�صالم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  علينا  لكن  بهم.  خا�صة  �أر�ص  لهم  يكون  �أن  يف  �حلق  لهم  و�الإ�رش�ئيليني 

216
ل�صمان �ال�صتقر�ر للجميع والإقامة عالقات طبيعية”.

�ل�صهيوين،  �للوبي  برموز  �اللتقاء  على  �ملتحدة  للواليات  زيارته  �أثناء  يف  �صلمان  بن  حر�ص 

و�لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �مللياردير  �أبلغ  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقة  حول  تطمني  ر�صائل  و�إر�صال 

“�إ�رش�ئيل”  بني  جديد  عهد  بانطالق   ،Haim Saban �صابان  حاييم  �الأمريكية،  �جلن�صية  يحمل 

مبادرة  عر�ص  �صلمان  بن  فاإنّ   ،The New Yorker نيويوركر  جملة  وبح�صب   
217

و�ل�صعودية.

و�رشعنة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  كعا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  تت�صمن  �الأمريكية؛  �الإد�رة  �أمام  به  خا�صة 

غالبية �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية. ونقلت �ملجلة عن م�صوؤول فل�صطيني قوله �إن �لزعماء �لعرب 

“حل ق�صية �لقد�ص  بالتعاون مع �إد�رة تر�مب مار�صو� �صغوطاً �صديدة على عبا�ص، وكان �لهدف 

218
لبناء جبهة موحدة �صد �إير�ن”.

�ملبادرة  �ل�صالم” بعيد�ً عن حمدد�ت  “عملية  �لعهد نحو �النخر�ط يف ملف  �ندفاع ويل  �أّن  يبدو 

�لعربية �لقائمة على منوذج حل �لدولتني، وما �أثار من �عرت��صات و�نتقاد�ت غا�صبة �صد �ل�صلوك 

�ل�صعودي فل�صطينياً وعربياً؛ دفع �ل�صعوديني للرتيث؛ وتوىل �لعاهل �ل�صعودي بنف�صه زمام �ملبادرة، 

لـ“�ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط ال  �أي خطة  حيث توىل طماأنة �لعرب باأن �ل�صعودية لن تو�فق على 

تعالج و�صع �لقد�ص �أو حق �لالجئني يف �لعودة. و�أ�صارت رويرتز �إىل �أن �ل�صمانات �خلا�صة �لتي 

قدمها �لعاهل �ل�صعودي �مللك �صلمان للرئي�ص عبا�ص، ودفاعه �لعلني عن �ملو�قف �لعربية �لثابتة، قد 

219
�صاعد يف تغيري �لت�صور باأن �ل�صعودية غريت موقفها حتت قيادة ويل �لعهد بن �صلمان.

وقد ك�صفت قناة �آي 24 نيوز i24News �الإ�رش�ئيلية نقالً عن موقع �أك�صيو�ص Axios، وباال�صتناد 

على  �ملو�فقة  �أو  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  لتطبيع  م�صتعدة  غري  �لريا�ص  باأن  �رشية،  وثيقة  على 

“�صفقة �لقرن”، دون �أن يقّدم �الإ�رش�ئيليني تنازالت للفل�صطينيني. و�أو�صحت �لقناة �أن هذه �لوثيقة 
�إنها تتناق�ص مع ت�رشيحات نتنياهو �مل�صتمرة يف �الآونة �الأخرية، حول �إمكانية  �إذ  تعد ��صتثنائية، 

تطوير �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” وعدد من �لدول �خلليجية. �إذ �رشح يف �ل�صابق �أن �إقامة �لعالقات 

�لديبلوما�صية مع دول عربية قد توؤدي �إىل ت�صوية مع �لفل�صطينيني، لكن �لقناة ك�صفت �أن �حتمال 
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�أنهما يتفقان يف  �إال  �ل�صعودية وقطر،   وبالرغم من �خلالف بني 
220

“�صئيل جد�”. حتقيق ذلك هو 

�ملوقف نف�صه �لر�ف�ص لـ“�صفقة” ال تت�صمن حق �لعودة �أو �لقد�ص، فقد �رشح وزير خارجية قطر 

دولتني، على  يقوم  حالً  يثل  ال  �صيء  باأي  مهتمة  غري  “قطر  باأن  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد  بن   حممد 

221
حدود 1967، حق �لعودة، �إعالن و��صح للقد�ص كعا�صمة لفل�صطني”.

د. املوقف من “اإ�رشائيل”:

��صتغلت “�إ�رش�ئيل” حالة �لعد�ء بني �إير�ن ودول �خلليج لبناء حتالف �أمني و�قت�صادي معها، 

مبعزل عن حل �لق�صية �لفل�صطينية، وحتت �صعار “مو�جهة �خلطر �الإير�ين و�حلركات �الأ�صولية”. 

جت�صد ذلك بعقد موؤمتر �صدّ �إير�ن يف نيويورك يف �أيلول/ �صبتمب 2018، يجمع م�صوؤولني عرب مع 

�الإمار�ت يف و��صنطن يو�صف  رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي. وقد �صارك فيه كل من �جلبري، و�صفري 

�هلل عبد  �ل�صيخ  و��صنطن  يف  �لبحرين  و�صفري  �ليماين،  خالد  �ليمني  �خلارجية  ووزير   �لعتيبة، 

بن ر��صد، ووزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، باالإ�صافة �إىل رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �صارك  نف�صه،  �ل�صياق  يف   
222

.Yossi Cohen كوهني  يو�صي 

من  �لعرب  بنظر�ئه  و�لتقى  و��صنطن،  يف  �ملنعقد  �جليو�ص”  “قادة  موؤمتر  يف  �آيزنكوت،  غادي 

على  طر�أت  �لتي  و�مل�صتجد�ت  �الإير�ين  “�ل�صاأن  وناق�صو�  وم�رش،  و�الأردن  و�لبحرين  �ل�صعودية 

 ومن جانبه، ك�صف �آيزنكوت عن �أّن �أجهزة �الأمن و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 
223

�مل�صهد �ل�صوري”.

 يف هذ� �ل�صياق، قال بومبيو �إن حتالفاً دولياً 
224

تعمل ب�صكل “وثيق” مع نظريتها يف �لعامل �لعربي.

�أجل  من  �لر�هن،  �لوقت  يف  يت�صكل  “�إ�رش�ئيل”  جانب  �إىل  و�آ�صيوية  و�أوروبية  خليجية  دوالً  ي�صم 

بلورة �أنظمة دفاعية خلف�ص �لت�صعيد يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. و�صدد بومبيو على �أن �إير�ن هي 

225
“�مل�صكلة �ملركزية” �لتي ت�صبب حالة عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط.

حاجتها  �لعربية  �لدول  و�إظهار  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بني  �الأمني  �لتن�صيق  تعاظم  �إن 

لـ“�إ�رش�ئيل” من �أجل �إيجاد تو�زن مع �إير�ن، دفع نتنياهو لالدعاء باأن “�إ�رش�ئيل” تد�فع عن �ملنطقة 

تطبيع  على  تقوم  �خلليجية  �لدول  من  لعدد  مببادرة  للتقدم  و�صجعته   
226

�إير�ن، وجه  يف  باأكملها 

تو��صل  من  �لرغم  على  علني،  و�أمني  �قت�صادي  تعاون  دعائم  و�إر�صاء  �جلانبني،  بني  �لعالقات 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. لكن هذه �ملبادرة ال تن�ص على �لتو�صل التفاق “�صالم �صامل” مع 

227
�لدول �خلليجية، الإدر�ك “�إ�رش�ئيل” �أن هذ� غري ممكن يف ظل �الأو�صاع �حلالية.

جت�صد  بال�رشية،  �صابقاً  تت�صم  كانت  بعدما  �لعلنية  طابع  �خلليجية  �لدول  مع  �لعالقة  �تخذت 

لعملية  �الأمريكية  �لروؤية  من  جزء�ً  تعد  �لتي  �القت�صادية،  �لبحرين  ور�صة  يف  و��صح  ب�صكل  ذلك 

يف  �خلليح  دول  بني  من  �ل�صباقة  كانت  عُمان  �خلليجية.  �لدول  جميع  ح�رشتها  و�لتي  “�ل�صالم”، 
عالنية �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، وفاجاأت �جلميع با�صتقبالها لنتنياهو يف م�صقط، وذلك تلبية 
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228

لدعوة ر�صمية و�صلته من �ل�صلطان قابو�ص، بذريعة بحث “عملية �ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط.

وقد �أكد يو�صف بن علوي وزير �ل�صوؤون �خلارجية �لُعماين عقب �لزيارة باأنه حان �لوقت للت�صليم 

تكون  و�أن  للفل�صطينيني،  �صديقة  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  �أن  “يجب  م�صيفاً  “�إ�رش�ئيل”،  بوجود 

دولة �رشيكة ولي�صت دولة مغت�صبة. و�إذ� مل تعالج �خلطة �الأمريكية كل هذه �الأمور �صتكون خطة 

 وكانت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية قد ك�صفت عقب زيارة نتنياهو مل�صقط، باأّن �لعالقات مع 
229

ناق�صة”.

230
عُمان بد�أت �صنة 1979 و��صتمّرت ب�صكٍل �رشيٍّ فيما بعد.

للنقل  موؤمتر  يف  تو�جده  فر�صة  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�لنقل  �ملو��صالت  وزير  �غتنم 

و�ملو��صالت عقد يف �صلطنة عُمان، وذلك من �أجل طرح خطة ُت�صمى بـ“�صكة حديد �ل�صالم” للربط 

بني “�إ�رش�ئيل” ودول �خلليج �لعربي. ت�صتند �خلطة على فكرتني مركزيتني، هما: “�إ�رش�ئيل كج�رش 

�أر�صي، و�الأردن كمركز نقل �إقليمي”. وبح�صب كات�ص فاإّن “خطة �صكة �ل�صالم تن�ص على �أن ت�صكل 

�إ�رش�ئيل ج�رش�ً برياً مع �أوروبا، وت�صبح �الأردن مركز�ً لنقل �لب�صائع”. وم�صى قائالً �إن �مل�رشوع 

 
231

�أي�صاً. �لعر�ق  على  �لبعيد  �ملدى  ويف  �خلليج،  دول  وعلى  �لفل�صطينيني  على  بالفائدة  �صيعود 

يف  �الإير�نية  �ملخاطر  تفادي  �ملمكن  من  يجعل  “بديالً  باعتبارها  �حلديد  �صكة  خطة  كات�ص  ويطرح 

232
م�صيق هرمز وم�صيق باب �ملندب”.

تو�تر �لك�صف عن �لعالقات بني عُمان و“�إ�رش�ئيل”، فقد �لتقى بن علوي بنتنياهو على هام�ص 

باأّن  علوي  بن  �رشح  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  مع  لقائه  ويف   
233

�الأو�صط. �ل�رشق  حول  و�ر�صو  موؤمتر 

على �لعرب طماأنة “�إ�رش�ئيل”؛ قائالً: “ما ز�لت �إ�رش�ئيل توؤمن باأنها يف منطقة مليئة �الأعد�ء. تعتب 

�لق�صية  هذه  نناق�ص  �أن  يجب  عرباً،  ب�صفتنا  لذلك،  ق�صوى.  �أولوية  بها  �خلا�صة  �الأمن  متطلبات 

234
ونرى كيف يكننا �لق�صاء على هذ� �ل�صعور و�لتو�صل �إىل تفاهم متبادل مع �إ�رش�ئيل”.

فيما يتعلق بال�صعودية؛ ك�صفت يديعوت �أحرونوت عن �صماح �ل�صعودية لطري�ن �لهند بال�صفر 

 لكن هيئة �لطري�ن �ملدين �ل�صعودية نفت منح �أي �إذن لرحالت 
235

�إىل “�إ�رش�ئيل” عب جمالها �جلوي.

 
237

 غري �أن طري�ن �لهند عاد فاأّكد الحقاً �صماح �ل�صعودية له بذلك.
236

جوية بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”.

�صفري�  مب�صاركة  بعد  فيما  ذلك  جت�صد  �لطرفني،  بني  تقارب  وجود  على  موؤ�رش�ت  ظهرت  كما 

 
238

�ل�صعودية و�لبحرين يف �لقاهرة يف �الحتفال �الإ�رش�ئيلي بذكرى تاأ�صي�ص دولة �الحتالل.

تز�يد �لتن�صيق بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” يف �ملجال �الأمني و�القت�صادي، حتت مبر �لت�صدي 

للخطر �الإير�ين وحماربة “�الإرهاب”. فقد ك�صف �آيزنكوت، �أن رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي، مئري 

بن �صبات Meir Ben Shabat، �لتقى بن �صلمان، بهدف �ل�صعي للتعاون �الأمني و�ال�صتخبار�تي بني 

 وقد ك�صفت قناة �لتلفزيون 
239

�لطرفني، و�لعمل على مو�جهة �إير�ن و�حلركات �الإ�صالمية �ل�صلفية.

�لطائر�ت  متثله  �لذي  �لتحدي  ملو�جهة  تتعاونان  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صعودية  �أن  “كان”،  �الإ�رش�ئيلية 
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 ي�صاف �إىل ذلك ما مت ن�رشه يف �ل�صحف من مو�فقة “�إ�رش�ئيل” على بيع 
240

�الإير�نية بدون طيار.

�الإلكرتونية   NSO  Group �أو  �أ�ص  �أن  جمموعة  �أجازت  فقد  لل�صعودية،  متقدمة  جت�ص�ص  بر�مج 

 ويبدو �أّن �لعالقات �الأمنية بني �لطرفني قد 
241

�الإ�رش�ئيلية بيع بر�مج جت�ص�ص متقدمة لل�صعودية.

قطعت �صوطاً طويالً، فقد ك�صف تامري باردو رئي�ص جهاز �ملو�صاد �ل�صابق، عن �لعالقة �لوطيدة بني 

242
عمالء �ملو�صاد ونظر�ئهم من �ل�صعودية.

باال�صتناد  �لطرفني، وذلك  �القت�صادية بني  �لعالقات  �إىل متتني  �ل�صعي  �ملوؤ�رش�ت على  تز�يدت 

على ما يتم ت�رشيبه حول م�صاريع م�صرتكة بني �لطرفني، فقد ك�صف �لع�صو �ل�صابق يف �لكني�صت 

�أيوب قر� Ayoob Kara، عن �أنّ �ل�صعودية تدر�ص �رش�ء �لغاز �لطبيعي من “�إ�رش�ئيل”، و�أّن �لبلدين 

 ومن �لو��صح باأن هنالك لقاء�ت بني 
243

ناق�صا بناء خط �أنابيب يربط بني �ل�صعودية ومدينة �إيالت.

�لفر�صة  تنتظر  م�صرتكة  �قت�صادية  م�صاريع  هنالك  وباأّن  �القت�صادية،  �لعالقات  لتوطيد  �لطرفني 

�ملنا�صبة لرتى �لنور، فقد حتدث كات�ص عن وجود فر�ص للتعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية 

�ل�صنية �ملعتدلة، وروج ملبادرته �لتي ت�صعى �إىل ربط دول �خلليج ب�صكك حديدية عب �الأردن و�صوالً 

بالعالقات و�لتطبيع مع دول �خلليج  �لدفع  “الإ�رش�ئيل �صيا�صة و��صحة يف  �إىل ميناء حيفا. وقال: 

�لعربي. ال يوجد لدينا �رش�ع مع دول �خلليج، ولدينا م�صالح م�صرتكة يف جمال �الأمن �صد �لتهديد 

244
�الإير�ين، وكذلك يف تطوير �لعديد من �ملبادر�ت �ملدنية �مل�صرتكة”.

من  �لعهد  ويل  به  يقوم  وما  �ل�صعودي،  �لدور  و�أهمية  مركزية  تدرك  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  �صعت 

لتاليف  �الأمريكية، وذلك  �الإد�رة  �أو�صاط  �صلمان يف  �لدعم لنب  تقدمي  �إىل  مبادر�ت تطبيعية جتاهها؛ 

تبعات جرية �غتيال �ل�صحفي �ل�صعودي جمال خا�صقجي. ف�رشح نتنياهو لل�صحافة باأّن مقتل 

خا�صقجي كان مروعاً، لكن �ال�صتقر�ر �ل�صعودي له �أهمية ق�صوى، و�أنّ دور �لريا�ص يف مو�جهة 

على  �صغوط  مار�ص  قد  نتنياهو  باأنّ  معاريف  �صحيفة  ك�صفت  وقد   
245

عليه. �حلفاظ  يجب  �إير�ن 

مع تو�طئه  تر�مب  يبر  وحتى   
246

�إليه. بحاجة  فـ“�إ�رش�ئيل”  �صلمان،  بن  �إنقاذ  �أجل  من   تر�مب 

بن �صلمان يف ق�صية خا�صقجي، ��صتند على �أهمية �لنظام �ل�صعودي ل�صمان �أمن “�إ�رش�ئيل”، ف�رشح 

247
باأنّه لوال �ل�صعودية لكانت “�إ�رش�ئيل” يف ورطة كبرية.

�أما �الإمار�ت فقد قطعت �صوطاً يف مد �أو��رش �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، جت�صد ذلك على �مل�صتوى 

�الإمار�ت،  خارجية  وزير  �أقر  �لديبلوما�صي؛  �ل�صعيد  فعلى  و�الأمني.  و�القت�صادي  �لديبلوما�صي 

بينما   
248

�هلل. وحزب  �إير�ن  تهديد�ت  �إز�ء  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحق  ز�يد،  بن  �هلل  عبد 

يتعلق  وفيما   
249

“�إ�رش�ئيل”. مع  �لعالقات  قطع  خطاأ  لت�صحيح  �لدعوة  باجتاه  قرقا�ص  �أنور  ذهب 

بامل�صتوى �القت�صادي؛ فقد ذكرت �ل�صحافة �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل” وقَّعت �تفاقاً ملد خط غاز يربطها 

“�إ�رش�ئيل”، و�ليونان، و�إيطاليا، وقب�ص؛  �أبو ظبي، و�صتوقع عليه كل من  باأوروبا، بتمويل من 
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كيلومرت،  �ألفي  بطول  بالعامل،  �الأطول  و�صيكون  �لبحر،  �أعماق  يف  غاز  خط  مد  على  �التفاق  ين�ص 

�أوروبية  ودول  �لبلقان  ولدول  �التفاقية  على  �ملوقعة  للدول  �لغاز  ت�صدير  لـ“�إ�رش�ئيل”  و�صيتيح 

�ملُقرتح،  قّدم  �لذي  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  �خلطوة،  لهذه  بادر  وقد  �أخرى. 

100 مليون  �ملُقرَتح وقررت تخ�صي�ص  �لتي و�فقت على  باأبو ظبي  �الأوروبي، يف موؤمتر  لالحتاد 

250
دوالر كا�صتثماٍر �أويل.

The New Yorker عن تدخل ع�صكري  �أما على �ل�صعيد �الأمني؛ فقد ك�صفت جملة نيويوركر 

�إمار�تي، بغطاء جوي �إ�رش�ئيلي يف �صبه جزيرة �صيناء بزعم �مل�صاركة يف حماربة د�ع�ص. و�أ�صارت 

ودعم  لتدريب  �صيناء  يف  �إمار�تية  قو�ت  ن�رش  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  �أن  �إىل  �ملجلة 

�ال�صتخبار�ت  وكاالت  مع  وبالتن�صيق  �إ�رش�ئيلية،  حربية  طائر�ت  من  مب�صاعدة  �مل�رشية  �لقو�ت 

 ويف وقت الحق؛ ك�صفت قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية �أن وفد�ً ع�صكرياً تابعاً ل�صالح 
251

�الإ�رش�ئيلية.

�جلو �الإمار�تي، قد ز�ر “�إ�رش�ئيل” موؤخر�ً من �أجل �الطالع على قدر�ت �أحدث �ملقاتالت �الأمريكية 

 مل تعد �الإمار�ت حري�صة على 
252

�ل�صنع �أف-35 �أو F-35 �ملتو�جدة لدى �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي.

�إخفاء عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”، ورمبا يكون �لهدف من ذلك �إر�صال ر�صائل �إىل �إير�ن بعمق �لتحالف 

بينهما، فقد �صارك �صفري �الإمار�ت يف �لواليات �ملتحدة يو�صف �لعتيبة، يف منا�صبة �أمنية �صنوية د�عمة 

لـ“�إ�رش�ئيل” ينظمها “�ملعهد �ليهودي ل�صوؤون �الأمن �لقومي”، وذلك �إىل جانب �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي 

253
يف و��صنطن رون ديرمر.

�إجر�ء  عن  م�صور،  تقرير  يف  �لعبية   Channel 12 �أو   12 �لقناة  ك�صفت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

وذلك  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  و�صالح  �الإمار�تي  �جلو  �صالح  بني  م�صرتكة  ومناور�ت  تدريبات 

مقدمتها ويف  دول  عدة  من  مب�صاركة  �ليونان  يف  جرت  �لتي  �مل�صرتكة  �ملناور�ت  هام�ص   على 

 فيما ك�صفت �صحيفة معاريف عن وجود 
254

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�إيطاليا و�لدولة �مل�صيفة.

�صفقات ل�رش�ء معد�ت ��صتخبارية مت عقدها بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”، من خالل �رشكة فريينت 

Verint �ملتخ�ص�صة بب�مج �لتج�ص�ص على �لكمبيوتر�ت، وكذلك �رشكة �أن �أ�ص �أو يف هرت�صيليا، �لتي 

فاإن  �ل�صحيفة  وبح�صب  �لهو�تف.  على  للتج�ص�ص   Pegasus بيجا�صو�ص  برنامج  �الإمار�ت  باعت 

�لد�فع ور�ء �صعي �الإمار�ت لتمتني عالقاتها �الأمنية مع “�إ�رش�ئيل” هو �خل�صية من �إير�ن وجماعة 

�لتفكري  “منتدى  �أ�صار موقع   وقد 
255

�للّذين ترى فيهما خطر�ً على م�صاحلها. �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

�الإقليمي )The Forum for Regional Thinking )FORTH” �لعبي �إىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري 

 فيما ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص 
256

بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت قد و�صل يف �صنة 2018 �إىل مليار دوالر.

ت�صمل  متقدمة،  ��صتخبار�تية  بقدر�ت  تزودها  بحيث  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  �صفقة  عقد  عن 

 ي�صاف 
257

طائرَتي جت�ص�ص حديثة، بلغت قيمتها نحو 3 مليار�ت �صيكل )نحو 846 مليون دوالر(.

�إىل ذلك ما ك�صفت عنه �صحيفة هاآرت�ص من ��صتعانة �رشكة �أمنية �إمار�تية تُدعى د�رك ماتر ب�صباط 
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��صتخبار�ت �إ�رش�ئيليني، حيث ت�صتدرج �صباطاً �صابقني يف �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية للعمل لديها 

 
258

برو�تب فلكية ت�صل �إىل مليون دوالر �صنوياً.

�صارك  فقد  �أخرى،  جلو�نب  تعدته  بل  �الأمني  �جلانب  على  �لطرفني  بني  �لعالقة  تقت�رش  مل 

م�صاركة  من  وبالرغم  �الإمار�ت.  يف  �ل�صحر�وي  ظبي  �أبو  ر�يل  �أحد�ث  يف  �إ�رش�ئيليان،  �صائقان 

�مل�صاركة متيزت  �أن هذه  �إال  �الإمار�ت،  �إ�رش�ئيليني يف م�صابقات خمتلفة نظمت �صابقاً يف  ريا�صيني 

�لتي  �ل�صابقة،  للحاالت  خالفاً  �الإمار�تيني،  �ملنظمني  من  ر�صمية  دعوة  على  بناء  جاءت  بكونها 

�صمح منظمون �مل�صابقات �لريا�صية مب�صاركة �إ�رش�ئيليني رغماً عن �إر�دتهم، و�ن�صياعاً لتهديد�ت 

رف�صت  �إذ�  �لدولية،  �ملنظمات  من  �مل�صيف  �لبلد  ب�صطب  �ملختلفة  للريا�صات  �لدولية  �الحتاد�ت 

�صت�صمح  �الإمار�ت  باأّن  �الإ�رش�ئيليون  �أعلن  �صياق مت�صل،   ويف 
259

�إ�رش�ئيليني. م�صاركة ريا�صيني 

�صفرهم  جو�ز�ت  م�صتخدمني  دخول،  تاأ�صرية  على  ح�صولهم  بعد  �إليها  بالدخول  لالإ�رش�ئيليني 

 �أما عن زيار�ت �لوزر�ء 
260

�الإ�رش�ئيلية، وذلك حل�صور معر�ص �إك�صبو 2020، �لذي �صيقام يف دبي.

�إ�رش�ئيلينَي،  وزيَرين   2018 �صنة  �الإمار�ت  ز�ر  فقد  علنية،  �أ�صبحت  فقد  لالإمار�ت  �الإ�رش�ئيليني 

هما �أيوب قر� ومريي ريغف، �لتي تفاخرت بن�رش �صورها يف �الإمار�ت على �صفحتها �ل�صخ�صية 

�الإ�رش�ئيلي، �لعمل  حزب  رئي�ص  باأنّ  �الإ�رش�ئيلية  �لعا�رشة  �لقناة  ك�صفت  فيما   
261

في�صبوك.  يف 

�آيف جاباي Avi Gabay، قد ز�ر �أبو ظبي �رش�ً، وذلك مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2018، و�جتمع 

 2019 �صنة  لالإمار�ت  زيارته  كانت  فقد  كات�ص  �لوزير  �أما   
262

�الإمار�ت. حكومة  يف  م�صوؤولني  مع 

263
علنية، عر�ص خاللها مبادرة حول �لتعاون �القت�صادي �الإ�رش�ئيلي �خلليجي.

من  �صو�ء  للعلن،  “�إ�رش�ئيل”  مع  �خلليج  دول  عالقات  الإخر�ج  مبا�رش  ب�صكل  �لبحرين  تعمل 

خالل عقد لقاء�ت ر�صمية �أم من خالل �لت�رشيحات �ل�صحفية للم�صوؤولني �لبحرينيني. وقد ك�صفت 

 لكن 
264

�لقناة 13 �لعبية �إىل �أن �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين م�صتمرة منذ �أكرث من 25 عاماً.

هذه �لعالقات خرجت للعلن موؤخر�ً، ومّت �إحد�ث �خرت�ق و��صح فيها، حيث �رشح وزير خارجية 

�لبحرين لالإذ�عة �الإ�رش�ئيلية يف منت�صف �صباط/ فب�ير 2019 باأّنه �صيحدث �خرت�ق يف �لعالقات مع 

 ومل يكتفِ �لوزير بهذ� �لت�رشيح و�إمنا ز�د عليه يف منا�صبة 
265

تل �أبيب عندما يحني �لوقت �ملنا�صب.

�أخرى �أنّ �لبحرين تعرتف بحق “�إ�رش�ئيل” بالوجود، و�أّن “دولة �إ�رش�ئيل هنا وباقية، ونحن نريد 

عن  دفاع  و�أذرعها  الإير�ن  “�إ�رش�ئيل”  �رشب  �أّن  �لوزير  عدَّ  الحق،  وقت  ويف   
266

معها”. �ل�صالم 

�لنف�ص، وذلك يف تعليقه على ق�صف مو�قع �إير�نية يف �صورية، معتب�ً �أن �إير�ن �أعلنت �حلرب على 

�لبحريني  �الأمري   2018 �أبيب يف بد�ية  �ملتبادلة، فقد ز�ر تل  بالزيار�ت   و�أما ما يتعلق 
267

�لبحرين.

268
�ملقيم يف لندن مبارك �آل خليفة، حيث �لتقى وزير �الت�صاالت �أيوب قر�.

دعوة  توجيه  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  مع  عالقاتها  تطبيع  عن  �لعلني  �لك�صف  �لبحرين  ��صتهلت 

يف  للم�صاركة  وذلك   ،Eli Cohen كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وزير  �إىل  ر�صمية 
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يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  من  وفد  م�صاركة  عن  �الإعالن  ذلك  تبع   
269

�ملنامة. يف  يعقد  دويل  موؤمتر 

 Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  ك�صفت  فيما   
270

�لبحرين. يف  عقد  �لذي  �لدويل  �الأعمال  ريادة  موؤمتر 

�خلارجية  وزير  مع  ولقائها  �لبحرين،  يف  تو�جدها  عن  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة 

�لبحريني، قبل عقد ور�صة �لبحرين �القت�صادية، وذلك على هام�ص �إلقائها حما�رشة عن �الأو�صاع 

2019/6/25، فقد ح�رشها   �أما ور�صة �لبحرين �القت�صادية، �لتي ُعقدت يف 
271

يف �ل�رشق �الأو�صط.

ممثلني عن عدة دول عربية، وعلى ر�أ�صها �ل�صعودية و�الإمار�ت وقطر و�ملغرب وم�رش و�الأردن؛ 

272
بوجود �الإ�رش�ئيليني، وغابت عنها �ل�صلطة �لفل�صطينية وبقية �لدول �لعربية.

�مل�صوؤول  يجد  ال  بحيث  �الإ�رش�ئيلية،  �لبحرينية  �الت�صاالت  تطبيع  يف  �لبحرين  ور�صة  �أ�صهمت 

وزير  �لتقى  فقد  �ل�صحافة،  كامري�ت  �أمام  �الإ�رش�ئيليني  بامل�صوؤولني  �اللتقاء  يف  حرج  �لبحريني 

حول  موؤمتر  هام�ص  على   2019 يوليو  متوز/  �صهر  يف  �الإ�رش�ئيلي،  نظريه  مع  �لبحرين  خارجية 

 وقد تطورت �لعالقات بني �لطرفني وخ�صو�صاً يف �ملجال �الأمني، 
273

حرية �الأديان عقد يف و��صنطن.

وذلك بذريعة مو�جهة �خلطر �الإير�ين، وجت�صد ذلك يف م�صاركة مندوبة عن �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، 

يف �جتماع “جمموعة �لعمل حول �أمن �ملالحة �لبحرية و�جلوية” �لذي عُقد يف �ملنامة بالبحرين، يف 

 
274

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، و�لذي ناق�ص �صبل �لدفاع عن �ل�صفن يف �خلليج من �عتد�ء�ت �إير�نية.

ويف وقت �صابق، عدَّ �أيوب قر� موقف وزير خارجية �لبحرين �ملوؤيد للق�صف �ل�صاروخي الأهد�ف 

 حيث مل يكتفِ �لوزير بدعم 
275

�إير�نية يف �صورية، باأّنه موقف يثل “دعم تاريخي” لـ“�إ�رش�ئيل”.

موقف “�إ�رش�ئيل”، بل ذهب باجتاه �إد�نة �أعمال �ملقاومة �للبنانية، ور�أى �أنّ حفر حزب �هلل لالأنفاق 

276
�صيقود �إىل تهديد ��صتقر�ر لبنان.

6. دول عربية اأخرى:

تر�وحت عالقة بقية �لدول �لعربية مع “�إ�رش�ئيل” ما بني �لتعاون معها ب�صكل غري مبا�رش، �أو 

�لرف�ص لها ولعدو�نها �مل�صتمر على �ل�صعب �لفل�صطيني، من خالل ��صتنكار �أفعالها �أو تقدمي �لدعم 

مب�صاعدة  �ليمن  من  يهودي   400 جلبت  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  عن  �لك�صف  مت  �ليمن،  ففي  للفل�صطينيني. 

“دولة عربية جماورة” مل يك�صف عن هويتها، لكنها �أتاحت للمروحيات �الإ�رش�ئيلية �لهبوط فيها 
 ويف �إطار مالحقة �ملقاومة �لفل�صطينية، �أ�صدرت حمكمة 

277
قبيل نقل مئات �ليهود من �أ�صل يني.

ليبية، والأول مرة يف تاريخ ليبيا، �أحكاماً م�صددة على �أربعة فل�صطينيني، يف ق�صية عرفت �إعالمياً 

با�صم “خلية حما�ص”، حيث ن�صبت �إليهم �ل�صلوع يف تهريب �صحنات �أ�صلحة �إىل حركة حما�ص عب 

278
ليبيا و�صيناء.

�لزو�ري  حممد  �لتون�صي  �ملهند�ص  �غتيال  عملية  مُنفذَيْ  على  تعرفها  تون�ص  �أعلنت  �ملقابل،  يف 

 ويبدو �أّن حما�ص كممثلة للمقاومة �لفل�صطينية حتظى ب�صعبية 
279

و�لقب�ص على �أحدهما يف كرو�تيا.
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يف�رش  قد  وهذ�  �إليها.  لالن�صمام  �لزو�ري  دفع  ما  وهو  �إفريقيا،  �صمال  يف  �ل�صعبية  �الأو�صاط  لدى 

ت�رشيح �الأمري ه�صام بن عبد �هلل �لعلوي، �بن عم �لعاهل �ملغربي، باأنّه “لوال وجود حما�ص يف �ملقاربة 

تلفزيوين  لقاء  خالل  ه�صام،  �الأمري  و�أ�صاف  �لفل�صطينية”.  بالق�صية  ي�صمى  �صيء  هناك  كان  ملا 

“حركة حما�ص ��صتطاعت �حلفاظ على  �إن   ، 2019/1/15 BBC Arabic يف  مع بي بي �صي عربية 

م�صت�صفى تد�صني  مت  �ملغربي،  �لتعاطف  �صياق  ويف   
280

�ل�صلطة”. ولي�ص  �لفل�صطينية،   �لق�صية 

281
ميد�ين يف غزة.

وكموؤ�رش �إ�صايف للتعاطف و�لت�صامن مع فل�صطني، �أعلن �ملر�صح �لرئا�صي �لتون�صي قي�ص �صعيّد 

يف 2019/10/11 باأّن “�لتطبيع خيانة عظمى، ويجب �أن ُيحاَكم من ُيطبِّع مع كيانٍ �رشد ونكل �صعباً 

وز�رة  ك�صفت  و�لذي  �لقروي،  نبيل  �لرئا�صي  �ملر�صح  كان  ل�صعيّد  �ملقابلة  �جلهة  ويف   
282

كامالً”.

�لعدل �الأمريكية يف خ�صم �حلملة �النتخابية عن تعاقده مع �صابط �ملو�صاد �ل�صابق �آري بن منا�صي 

مادي�صون  �أند  ديكنز  كند�  يف  �ل�صيا�صية  �ال�صت�صار�ت  �رشكة  مدير  وهو   ،Ari Ben-Menashe

Dickens and Madson، و�لتي تعمل على ترتيب لقاء�ت مع �صخ�صيات �صيا�صية دولية و��صعة 

 وقد ك�صف بن منا�صي يف لقاء م�صور هدف �لقروي 
283

.”Lobbying لنفوذ، �أو ما يعرف بـ“�للوبينغ�

 �أما 
284

من �لتعاقد مع �رشكته بقوله: “�لقروي يريد نقل تون�ص من �ملد�ر �لفرن�صي �إىل �الأمريكي”.

ح باأنّ فل�صطني �صتبقى يف وجد�ن كل �أحر�ر تون�ص،  قي�ص �صعيّد، وبعد فوزه يف �النتخابات، فقد �رشَّ

ق�صية  و�أولها  �لعادلة  �لق�صايا  لكل  منت�رشة  �صتبقى  تون�ص  �أن  و�أو�صح  �صدورهم.  يف  منقو�صة 

�أن  بالتقادم”. كما  �لكثريون  لن ي�صقط كما يتوهم  �لفل�صطيني  “�حلق  �صعبنا يف فل�صطني، م�صيفاً 

285
فل�صطني لي�صت قطعة �أر�ص م�صجلة كملكية عقارية، بل يف وجد�ن تون�ص وحر�ئرها.

�أما يف �لعر�ق، فتابعت �ملنظومة �حلاكمة �صيا�صتها �ل�صلبية جتاه �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعر�ق، 

وذلك من خالل �صحب �حلكومة �لعر�قية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018 لكافة “�المتياز�ت” من 

�لتقاعدية  �ل�صهرية، وكذلك منع �حلقوق  �لغذ�ئية  �لبطاقة  بينها حجب  �لفل�صطينيني، من  �لالجئني 

�أخرى تتعلق بالطالب،  �إىل قر�ر�ت  باالإ�صافة  �متياز�ته،  �ملتوفى، وحرمان ورثته من  للفل�صطيني 

�ملختلفة،  و�خلدمات  و�لتعليم  �ل�صحة  ر�صوم  فر�ص  و�إعادة  و�خلدمات،  �لوظائف  على  و�لتناف�ص 

للح�صول على �صكن �صمن  �لتقدم بطلبات  �إىل حرمانهم من  باالإ�صافة  بعدما كانو� معفيني منها، 

�الإرهابية  �لعمليات  �صحايا  بتعوي�ص  �خلا�ص   21 �لقانون  من  وحرمانهم  �حلكومية،  �مل�صاريع 

286
و�الأخطاء �لع�صكرية �لتي �رتكبتها �لقو�ت �الأمريكية خالل �حتاللها للعر�ق �أو �لقو�ت �لعر�قية.

�الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  قامت  عاماً،   28 منذ  مرة  والأول  بالعر�ق،  مت�صل  �صعيد  وعلى 

بق�صف خمازن �صالح �إير�نية تابعة مللي�صليات يف �لعر�ق، بح�صب ما ك�صفته �صحيفة و�ل �صرتيت 

�إي�صال ر�صالة لالإير�نيني.  �للعبة، وحماولتها  “�إ�رش�ئيل” لقو�عد   وهذ� ينذر بتغيري 
287

�الأمريكية.
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وهذ� ما �رشح به نتنياهو يف تعقيبه على �صوؤ�ل وجه له، �إن كانت “�إ�رش�ئيل” ور�ء عملية �لق�صف، 

بقوله “ال توجد ح�صانة الإير�ن يف �أي مكان”، ملمحاً مل�صوؤولية “�إ�رش�ئيل” عن عملية �لق�صف دون 

288
�أن يعرتف بامل�صوؤولية ب�صكل مبا�رش.

و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بني  �لتطبيع  وترية  تز�يدت 

ومل  �لطرفني،  بني  �الت�صاالت  من  �لكثري  �لعلن  �إىل  وخرج 

لبع�ص  تلميحات  �أو  �صحفية  ت�رشيبات  على  �الأمر  يقت�رش 

�لقادة �ل�صيا�صيني؛ فقد �أفادت “حملة �ملقاطعة - فل�صطني”، باأن 20% من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، 

15 دولة متتلك عالقات ديبلوما�صية  باتت متتلك عالقات ديبلوما�صية مع دولة �الحتالل، فهناك 

 �أما بالن�صبة �إىل دول �خلليج �لعربي فقد �تخذت �لبحرين 
289

بدرجة �أو باأخرى مع دولة �الحتالل.

دور�ً مبادر�ً يف جمال �لتطبيع، و�لتي بح�صب بع�ص �لتقارير �الإ�رش�ئيلية يتم توظيفها من �ل�صعودية 

 وذلك �إما �إر�صاء للطرف �الأمريكي، �أو 
290

و�الإمار�ت يف �إ�صفاء �رشعية على �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”،

بذريعة �لعمل على بناء حتالف مع “�إ�رش�ئيل” بهدف �لت�صدي ملا ي�صمى �خلطر �الإير�ين وتيار�ت 

“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”. وحتى يتقبل �لر�أي �لعام �لعربي تطبيع �لعالقات، فاإنه يتم متريرها ب�صكل 
و��صتخد�م  �لدولية،  �ملوؤمتر�ت  هام�ص  على  �مل�صرتكة  �للقاء�ت  عقد  خالل  من  وتدريجي،  هادئ 

حتقيق  �أن  �الإعالن  خالل  ومن  �لتطبيع،  لرتويج  كاأد�ة  �مل�صرتكة  �القت�صادية  و�مل�صالح  �لريا�صة 

لتهيئة  �أن هناك �صعياً  �لتطبيع. كما  �لفل�صطينية ير عب بو�بة  �لق�صية  “�ل�صالم” يف �ملنطقة وحل 
�لر�أي �لعام �لعربي للتطبيع، من خالل تغيري �ملفاهيم �ل�صائدة، وذلك بو��صطة تغيري �ملناهج �لدر��صية 

291
يف �لعامل �لعربي؛ كما �أو�صت در��صة �صادرة عن مركز �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي.

يكننا ح�رش �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع من خالل �لتعر�ص للت�رشيحات و�لتقارير �الإعالمية 

للفعل  ممهدة  �أنها  �عتبار  على  �الأبحاث،  ومر�كز  �ل�صيا�صيني  و�لزعماء  �لروؤ�صاء  عن  �ل�صادرة 

�إىل ر�صد �للقاء�ت و�لزيار�ت �لتي مّت عقدها مع �الإ�رش�ئيليني  �أو كا�صفة عنه. باالإ�صافة  �ل�صيا�صي 

�لتجاري بني بع�ص  للتبادل  �لتطرق  ثم  �لدولية، ومن  و�ملنتديات  كالريا�صة  حتت ذر�ئع متعددة؛ 

�لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”.

1. الت�رشيحات والتقارير الإعالمية:

ديبلوما�صية  عالقات  تقيم  ال  عديدة  عربية  دول  مع  تطبيعية  عالقات  بوجود  نتنياهو  يتفاخر 

و�حلركات  �إير�ن  مدّ  لوقف  �لتن�صيق  هدفها  �أمنية  و�أحالفاً  تفاهماتٍ  هناك  وباأن  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�الإ�صالمية. وال يقت�رش �لت�رشيح عن وجود هذه �لعالقات على نتنياهو، و�إمنا جند �أطر�فاً �أخرى 

من وزر�ء و�صخ�صيات عامة، تتفاخر بامل�صتوى �لعايل من �لتن�صيق بني “�إ�رش�ئيل” و�أطر�فاً عربية 

فــي  التطــورات   ثالثًا: 

            جمـال التطبيع
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فاعلة. ويحاول نتنياهو �لرتويج للتطبيع من خالل بو�بة “�ل�صالم”، حيث برز ذلك يف ت�رشيحه باأن 

“�لعديد من �لدول �لعربية ترى �إ�رش�ئيل �الآن، لي�ص عدوة لها، بل حليفة، ال يكن �ال�صتغناء عنها يف 
�لت�صدي للعدو�ن �الإير�ين”. و�أ�صاف “ن�صاأ من ذلك تطبيع يكن �أن يقود �إىل �ل�صالم. �أعتقد �أنه �إذ� 

 
292

كان لدينا �صالم مع �لعامل �لعربي �الأو�صع، ف�صي�صاعد ذلك يف �لتو�صل ل�صالم مع �لفل�صطينيني”.

و�حلركات  �إير�ن  من  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  خوف  ��صتغلت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لو��صح  من 

�الإ�صالمية لتطبيع �لعالقات، وهذ� بدوره دفع بالق�صية �لفل�صطينية لدى بع�ص �الأنظمة �لعربية �إىل 

ز�وية مهملة، فلم تعد تُطرح �أ�صالً، و�إمنا يتم ��صتخد�مها لتبير �لتطبيع. وهذ� ما �أ�صار له ليبمان 

يف مقابلة �صحفية يف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2018 عقدت معه و�ُصئِل فيها �إذ� كانت �لق�صية �لفل�صطينية 

عن  معهم  “نتحدث  فاأجاب  �لعربية،  �لقياد�ت  بع�ص  مع  تعقد  �لتي  �للقاء�ت  هذه  يف  مطروحة 

�لتهديد�ت �حلقيقية: �إير�ن، �لقاعدة، �حلركات �الإرهابية �ل�صنية. وهم يدركون على ماذ� يكن �أن 

يح�صلو� من �إ�رش�ئيل: معلومات ��صتخبارية، خبة، تكنولوجيا وتعاون ��صرت�تيجي. وال �أذكر �أن 
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هوؤالء �لزعماء �لعرب طرحو� مببادرتهم �لق�صية �لفل�صطينية، لي�ص كبند �أول وال ثانٍ وال ثالث”.

يف هذ� �ل�صياق؛ ر�أى نتنياهو �أن �التفاق �لنووي مع �إير�ن كان �صيئاً من جميع �لنو�حي، با�صتثناء 

�أمر و�حد، وهو �أنه قّرب “�إ�رش�ئيل” من �لعامل �لعربي على نطاق مل تعهده من قبل، وفر�ص حقيقة 

“عملية �لتطبيع لدول مركزية  �إن  وجود تطبيع تدريجي مع دول مركزية يف �لعامل �لعربي. وقال 

�أعيننا، وعلى نطاق مل يكن باالإمكان َتخيُّله قبل  �أمام  �إ�رش�ئيل �لقوية حت�صل  يف �لعامل �لعربي مع 
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�صنو�ت معدودة”.

وفتحت زيارة نتنياهو �إىل م�صقط �صهيته للقيام باملزيد من �لزيار�ت للدول �لعربية، ف�رشح يف 

 يف هذ� �ل�صياق؛ ك�صف �ل�صفري 
295

�إىل �لدول �لعربية”. “بزيار�ت �أخرى  2018/11/25 باأنه �صيقوم 

�رشية  �جتماعات  عقد  نتنياهو  �أن   ،Danny Danon د�نون  د�ين  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلي 

 ويف 
296

“�إ�رش�ئيل”. �لتي ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع  �لدول  يف نيويورك مع عدد من روؤ�صاء 

�صياق مت�صل؛ �أعلن نتنياهو �أن �صلطنة عُمان و�فقت على �ل�صماح ل�رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية 

“�لعال El Al”، باملرور يف �أجو�ئها يف طريقها �إىل دول �آ�صيا.

وقد ردّ نتنياهو على �الأ�صو�ت �لتي تتهمه باإ�صاعة فر�صة ذهبية الإقامة عالقات “�صالم” مع 

�لعامل �لعربي، لقاء ت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �إن عالقات “�إ�رش�ئيل” يف �لعامل �لعربي ت�صهد 

مع  �لتطبيع  نرهن  لن  باأننا  �لدول،  هذه  مع  تفاهماً  هنالك  و�أن  مثيل،  لها  ي�صبق  مل  حقيقية  “ثورة 
�إ�رش�ئيل لنزو�ت �لفل�صطينيني”. و�أ�صاف “نحن �الآن نطري فوق م�رش و�الأردن وت�صاد، و�صنطري 

قريباً فوق �ل�صود�ن، ونرجو �أن نتمكن من �لطري�ن فوق �ل�صعودية”. وبالفعل كانت �ل�صود�ن قد 

 وز�د على ذلك بقوله 
297

�صمحت لطائرة نتنياهو باملرور من جنوب �ل�صود�ن بعد عودته من ت�صاد.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

322

موجهة  كانت  �لتي  �ل�صخمة  �لعمليات  ع�رش�ت  و�أحبطت  طائر�ت،  �صقوط  منعت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

قدر�ت  يلك  �أحد  ال  �أن  و�أ�صاف  �ال�صتخبار�تية.  قدر�تها  بف�صل  �لعامل،  يف  �لدول  من  عدد  �صّد 

��صتخبار�تية �صبيهة بتلك �لتي متلكها “�إ�رش�ئيل”. وبف�صل �ملعلومات �لتي متلكها، �أقامت عالقات 

�أي�صاً يف �لعامل �لعربي. وقال �إن “�إ�رش�ئيل” حتمي �أوروبا من جانبني: �الأول حني حتبط ع�رش�ت 

 
298

�لعمليات �الإرهابية، و�لثاين عب منع �نهيار غربي �ل�رشق �الأو�صط من خطر �إير�ن.

جلنة  رئي�ص  �أ�صار  نتنياهو،  حكم  فرتة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �لعالقات  حت�صن  على  وتاأكيد�ً 

�أن  �إىل   ،Mort Fridman AIPAC( مورت فريدمان  )�أيباك  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

�ل�صعودية هي �ليوم “�حلليفة �ملقربة الإ�رش�ئيل يف كل �مللفات و�لق�صايا �الإقليمية و�لدولية”. ولفت 

�لنظر �إىل �أن �لعالقات قائمة، منذ عقود، بني “�إ�رش�ئيل” وكل من م�رش و�الأردن و�ملغرب، فيما كانت 

�أكرث دفئاً مع  �لعالقات  �ليوم فقد باتت هذه  “�أما  �لتعاون �خلليجي،  �رشية مع بع�ص دول جمل�ص 

غالبية هذه �لدول، �إىل حّد زيارة بع�ص �الأفر�د من �الأ�رش �حلاكمة يف �خلليج �لفار�صي الإ�رش�ئيل”. 

�صنو�ت”،  منذ  م�صتقرة  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  مع  �ل�رشية  “عالقاتنا  �أن  �إىل  فريدمان  و�أ�صار 

�ملنامة،  �صتكون  عُمان  بعد  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  لرئي�ص  �ملقبلة  �لعلنية  �خلليجية  �ملحطة  �أن  وك�صف 

هذه  خالل  الإ�رش�ئيل  ر�صمية  ممثلية  الفتتاح  للبحرين،  �الأخ�رش  �ل�صوء  �ل�صعودية  �أعطت  “وقد 
299

�لزيارة”.

و�صائل  نقلت  فقد  �لعربية،  �لدول  مع  �لتطبيع  ت�صاعد  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  تو�ترت 

عربياً  وفد�ً   13 بقيام  ت�رشيحه  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدث  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم 

بزيارة “�إ�رش�ئيل”، وقال �إن “�لوفود من �خلليج، و�الأردن، و�ليمن، و�ملغرب، و�جلز�ئر، وتون�ص، 

و�لعر�ق، و�صورية، ولبنان”. و�أ�صاف �أن “�لوفود �لتي ز�رت �إ�رش�ئيل ت�صم خليطاً متنوعاً، لكن 

 ويدعم ما �رشح به �ملتحدث 
300

�لت�صديد كان على �الأ�صخا�ص �ملوؤثرين من ناحية �الإعالم يف دولهم”.

با�صم �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ما ك�صفت عنه وز�رته من زيار�ت �رشية قامت بها ثالثة وفود عر�قية 

�أعلنه وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون من �صطب �لعر�ق من قائمة  �أبيب، ويف�رش ما  �إىل تل 

مر�صوماً  وقع  حيث  و�إير�ن(،  و�ليمن،  و�ل�صعودية،  و�صورية،  لبنان،  ت�صمل  )�لتي  �لعدو”  “دول 
 
301

يجيز �لتبادل �لتجاري مع بغد�د، وين�ص �ملر�صوم على �أن �لعر�ق لي�ص دولة معادية.

�رشح  فقد  حكمه؛  ظّل  يف  �لعربية  بالدول  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  بتح�صن  نتنياهو  ويتباهى 

مع  عالقات  تقيم  ال  عربية  دول  �أربع  �رشي،  وب�صكل   ،2018 �صنة  يف  ز�ر  باأّنه  �لعبية  لل�صحافة 

ح باأن لدى “�إ�رش�ئيل” �ت�صاالت مع �صت دول عربية و�إ�صالمية   ويف موطن �آخر �رشَّ
302

“�إ�رش�ئيل”،
 ويدعي نتنياهو باأن زعماء دول عربية، هاتفوه وهناأوه على فوزه 

303
كانت تو�صف باأنها معادية.

�ملنا�صبة  بهذه  �حتفايل  خطاب  ففي  2019؛  �أبريل  ني�صان/  يف  �أجريت  �لتي  �لكني�صت  �نتخابات  يف 
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�رشح “بارك يل عدد من قادة دول عربية و�إ�صالمية، مبنا�صبة فوزي يف �النتخابات �الأخرية”.
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ومن غري �مل�صتبعد �صحة �دعاء نتنياهو على �صوء ما قام به الحقاً وزير خارجية �الإمار�ت على 

 كما هناأت �ل�صفرية �ل�صعودية يف و��صنطن، ريا
305

 ح�صابه يف تويرت، بتهنئة �ليهود بال�صنة �لعبية.

يف  �الأوىل  للمرة  وذلك  �جلديدة،  �لعبية  �ل�صنة  حلول  مبنا�صبة  �أمريكا  يهود  �صعود،  �آل  بندر  بنت 

306
تاريخ �لديبلوما�صية �ل�صعودية.

يقول  بياناً  �لقد�ص؛  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  على  عام  مرور  ذكرى  يف  نتنياهو  �أ�صدر  كما 

�لعرب  جري�ننا  من  �لكثري  وبني  بيننا  للعالقات  جديدة  ونه�صة  جديد�ً  �زدهار�ً  “هناك  �إن  فيه 

وز�د   
307

�الإير�ين”. �لعدو�ن  ل�صد  �لرغبة  يف  موحدون  نحن  كثرية،  عربية  غري  �إ�صالمية  ودول 

�لبحرين  يقيمها  �لتي  �القت�صادية  �لور�صة  يف  �إ�رش�ئيليني  م�صاركة  باإعالنه  ذلك  على  نتنياهو 

قرر  �أنه  �الأبي�ص  �لبيت  �إعالن  من  بالرغم  وذلك  �إ�رش�ئيليني”،  م�صاركني  بالطبع  “�صيكون  بقوله 

�الأوىل،  وللمرة  �ملوؤمتر  هام�ص  وعلى  وبالفعل،   
308

“�إ�رش�ئيل”. من  ر�صميني  ممثلني  دعوة  عدم 

تو�فد �إعالميون �إ�رش�ئيليون بجو�ز�ت �صفرهم �الإ�رش�ئيلية لتغطية ور�صة �لبحرين �القت�صادية، 

�إعالم  �لبحرين �صمحت ل�صحفيني من �صّت و�صائل  �إن  �الإ�رش�ئيلي بار�ك ر�فيد،  �ل�صحفي  وقال 
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�أر��صيها لتغطية �ملوؤمتر. �إ�رش�ئيلية خمتلفة بدخول 

�عتز�م نتنياهو زيارة �خلرطوم،  �لعبية عن  �الإذ�عة  �إعالن  �إعالمية عقب  عربياً؛ ثارت �صجة 

�إىل نفي �صحة هذه  �لقيادي بحزب �ملوؤمتر �لوطني �ل�صود�ين �حلاكم عبد �ل�صخي عبا�ص  مما دفع 

�الأنباء، وت�رشيحه �إن نتنياهو ال يكنه زيارة �ل�صود�ن، و�إن موقف بالده ب�صاأن تطبيع �لعالقات 

 وعلى �لرغم من ت�رشيح 
310

مع “�إ�رش�ئيل” و��صح، ويرتبط �رتباطاً جذرياً بالق�صية �لفل�صطينية.

عبا�ص �إال �ن �ل�صجة مل تهد�أ؛ فقطع وزير �الإعالم �ل�صود�ين ب�صارة جمعة �ل�صك باليقني بقوله “�إن 

 ويبدو �أن �صبب �ل�صجة 
311

�لعد�ء بني �ل�صود�ن و�إ�رش�ئيل فكرياً ودينياً م�صتمر �إىل �أن تقوم �ل�صاعة”.

يعود �إىل �أن فكرة �لتطبيع قد طرحت فعالً يف �أروقة �لنظام �حلاكم يف �ل�صود�ن، لكنها جوبهت برف�ص 

�ل�صعبي،  �ملوؤمتر  حلزب  �ل�صيا�صي  �الأمني  �لر�زق،  عبد  �الأمني  �أو�صح  وقد  �لنظام.  �أركان  غالبية 

�أكب �الأحز�ب �مل�صاركة يف �حلكومة، مالب�صات �ملو�صوع بقوله �إن “�أ�صخا�صاً قدمو� خالل موؤمتر 

و�إقر�ره  ملناق�صته  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مع  �ت�صال  قنو�ت  لفتح  مقرتحاً  �لوطني  �حلو�ر 

 بخ�صو�ص عالقات �لبالد �خلارجية”. وتابع “بالفعل نوق�ص ذلك �ملقرتح، ومت �إ�صقاطه بن�صبة فاقت

95 باملائة من جميع �لقوى �ل�صيا�صية، وخرجت تو�صية برف�ص جميع �أ�صكال �لتطبيع”. و�أو�صح 

�أن هذ� �ملو�صوع “ُيفقد �حلكومة �حلالية �رشعيتها، فاإحدى �أهم �لتو�صيات �ملتعلقة بعالقات �لبالد 

 ومن �لو��صح �أن �الأزمة 
312

�خلارجية تق�صي بانفتاح �ل�صود�ن على جميع دول �لعامل عد� �إ�رش�ئيل”.

�لتي تعاين منها �ل�صود�ن دفعت �لبع�ص للتفكري باجتاه �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”؛ كمحاولة لتح�صني 

“ن�صحونا  بقوله  عزله،  قبل  �لب�صري،  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  به  �رشح  ما  وهذ�  �ل�صود�ن،  و�صع 

313
بالتطبيع مع �إ�رش�ئيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول �الأرز�ق بيد �هلل، ولي�صت بيد �أحد”.
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ومع �صقوط حكم �لب�صري يف �ل�صود�ن يف ني�صان/ �أبريل 2019، وتويل �ل�صلطة �ملوؤقتة بال�رش�كة 

عالقاته  لتطبيع  �جلديد  �حلكم  على  �ل�صغوطات  ز�دت  �لثورة،  على  حم�صوبة  وقوى  �جلي�ص  بني 

�ل�صود�ن.  عن  �القت�صادية  �لعقوبات  ورفع  �أمريكا  الإر�صاء  مدخالً  ذلك  باعتبار  “�إ�رش�ئيل”  مع 

ويف �أجو�ء ت�صاعد �الأزمة �القت�صادية، �لتقى عبد �لفتاح �لبهان رئي�ص �ملجل�ص �ل�صيادي �النتقايل 

�إعالن نتنياهو عن �صماح  2020/2/3. وتبع ذلك  �أوغند� يف  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو يف  برئي�ص 

�ل�صود�ن للطري�ن �الإ�رش�ئيلي باملرور عب �الأجو�ء �ل�صود�نية الأول مرة يف 2020/2/15. وقد ووجه 

قر�ر �لقيادة �ل�صود�نية باالنفتاح على “�إ�رش�ئيل” باعرت��صات �صعبية و��صعة.

يف �صياق مت�صل؛ �رشَّح رئي�ص �لبملان �لعر�قي حممد �حللبو�صي، يف كلمة له خالل م�صاركته 

باالجتماع �لطارئ لالحتاد �لبملاين �لعربي، يف 2020/2/8، �إن بالده ترف�ص كافة �أ�صكال �لتطبيع 

مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي. و�صدد �حللبو�صي على “وقوف �لعر�ق مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف حقه باإقامة 

�لغا�صب،  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كل  ورف�ص  �أر��صيه،  كامل  على  �مل�صتقلة  دولته 
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وكل حماوالت فر�ص �مل�صاريع �ملنحازة، وحماوالت متريرها عب �صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع”.

وعلى خلفية �إعالن “�إ�رش�ئيل” عن زيار�ت لوفود عر�قية �إليها، وحديث وزير �خلارجية �الأمريكي 

�أي  �إن  �لكعبي،  �لعر�قي ح�صن  �لبملان  �لبلدين، �رشح ع�صو هيئة رئا�صة  عن وجود عالقات بني 

تطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي “لن يحدث”، موؤكد�ً �أن �ملوقف �لعر�قي من �لق�صية �لفل�صطينية “لن 

يتغري”. ويف بيان لرئا�صة �لبملان، مت �لت�رشيح باأن “تغيري �حلكومات �لعر�قية، مل ولن يغري من 

موقف �لعر�ق و�صعبه من ق�صيته �الأوىل فل�صطني”. وتابع �لكعبي �أن “هناك جهات مدفوعة تروج 

�لتطبيع  �أي  �حلد،  هذ�  �إىل  ي�صلو�  ولن  مل  �لعر�قيني  �إن  لهم  ونقول  �لعر�قي،  �ملوقف  تغيري  الأفكار 

 ولكن يبدو �أن �إعالن �لبملان �لعر�قي مل يلق �آذ�ناً �صاغية من �ملطبعني 
315

مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي”.

�لعر�قيني، فقد ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص يف �آب/ �أغ�صط�ص 2019 باأن هنالك م�صوؤولني عر�قيني �أجرو� 

“�إ�رش�ئيل” يعقدون منذ فرتة لقاء�ت �رشية مع  “�إ�رش�ئيل”، و�أن هنالك ممثلني عن  �ت�صاالت مع 

316
�صخ�صيات يف �حلكومة �لعر�قية، و�أن بع�ص هذه �للقاء�ت عقدت يف “�إ�رش�ئيل”.

�أن   ،2019 فب�ير  �صباط/  يف  �هلل،  �جلار  خالد  �لكويتي  �خلارجية  وزير  نائب  �أكد  �لكويت،  ويف 

موقف �لكويت و��صح يف رف�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، و�أنها �صتكون �آخر من يطبع معها، وقال 

�أن “�لكويت �أكدت وتوؤكد جمدد�ً �أنها �صتكون �آخر من يطبع مع �إ�رش�ئيل بعد �أن يتحقق �حلل �لعادل 

317
و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية”.

�لتي  �لبحرين  ور�صة  �أعمال  مقاطعة  �إىل   2019/6/24 يف  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  نو�ب  ودعا 

�ل�رش�ع  حلل  �صالم  خطة  �صمن  �لقرن”  لـ“�صفقة  كتمهيد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �إليها  دعت 

318
�لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي.
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يف �ملقابل، عملت بع�ص �لدول �لعربية على تهيئة �لر�أي �لعام لتقبل فكرة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” 

�لكاتب  فوجدنا  �حلاكم؛  �لنظام  على  �ملح�صوبني  �لكتاب  �أو  �ل�صيا�صيني  ت�رشيحات  خالل  من 

بناء  قر�ر  يف  �أحد  ت�صتاأذن  لن  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  “دول  يكتب  �جلنيد  �هلل  عبد  �لبحريني 

�ل�صياق  ويف   
319

�لقومية”. م�صاحلنا  يخدم  ذلك  كان  �إن  �صو�ها  �أو  �إ�رش�ئيل  مع  مبا�رشة  عالقات 

نف�صه كرر رجل �الأعمال و�مللياردير �الإمار�تي خلف �حلبتور دعوته دول �خلليج الإقامة عالقات 

مع  �صالماً  “نريد  �إننا  �صابقاً  قال  قد  وكان  و�قت�صادياً،  �صيا�صياً  منها  لال�صتفادة  “�إ�رش�ئيل”  مع 

�لهادي �حلويج، وزير �خلارجية يف حكومة   وكذلك ت�رشيح عبد 
320

َرَف�صَت”. لو  �إ�رش�ئيل، حتى 

�جلرن�ل �ملتمرد حليفة حفرت و�ملو�لية لالإمار�ت، باأن “بالده تاأمل �إقامة عالقة طبيعية مع �إ�رش�ئيل، 

�أنباء  �إن ت�رشيح �حلويج غري م�صتغرب على �صوء تو�رد   
321

�لفل�صطينية”. �لق�صية  �إذ� ما مّت حّل 

عن وجود تن�صيق �إ�رش�ئيلي مع حفرت يف �جلنوب �لليبي، وعقده لقاًء مطوالً مع �صابط ��صتخبار�ت 

�إ�رش�ئيلي يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، لـ“تعميق �لتن�صيق �الأمني بينه وبني �إ�رش�ئيل”، بحيث تقدم 

له “�إ�رش�ئيل” �مل�صاعدة مقابل عمله على منع تهريب �ل�صالح من ليبيا �إىل �ملقاومة �لفل�صطينية عن 

 
322

طريق �صيناء.

هذه �لت�رشيحات وغريها تعب عن مكنونات جزء من �لقادة �لعرب، �لذين ال يخفون رغبتهم 

�ليهودي  و�ل�صحفي  �لنا�صط  عنه  ك�صف  ما  وهذ�  وزيارتها،  بل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  بتطبيع 

�لعرب  و�لقادة  �ل�صخ�صيات  من  كبري  بعدد  �لتقى  �لذي   ،Mike Evans �إيفان�ص  مايك  �الأمريكي 

“لقد  قائالً  �أربع مر�ت،  بال�صي�صي  �اللتقاء  �إىل  باالإ�صافة  ز�يد،  �صلمان وبن  �الأردين وبن  كالعاهل 

�أخبين هوؤالء �لزعماء �صخ�صياً فيما يتعلق برئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو “�أنا �أحرتمه حقاً” 

323
�أو “�أعمل معه عن قرب” �أو “�أريد �أن �أ�صكره” �أو حتى “�أريد �ملجيء �إىل �لقد�ص””.

يبدو �أن �ملقتنعني بالتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” يف طريقهم لتوحيد جهودهم وتنظيمها، فقد ن�رشت 

�صحيفة �لنيويورك تايز تقرير�ً حتت عنو�ن “مفكرون عرب يدعون للتخلي عن �ملقاطعة و�لتعاون 

مع �إ�رش�ئيل”، يتحدث عن �صعي هذه �ملجموعة �لتي �أطلقت على نف�صها “�ملجل�ص �لعربي لالندماج 

�ملجموعة �صحفيني، وفنانني،  “�إ�رش�ئيل”. وت�صم هذه  �لتطبيع مع  باجتاه  للدفع قدماً  �الإقليمي” 

“�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  حماوالت  �أن  على  يتفقون  ممن  عرباً،  وباحثني  وديبلوما�صيني،  و�صيا�صيني، 

�ملجموعة  لهذه  �ملنت�صبني  عدد  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�صري  �لدوالر�ت.  مليار�ت  �لعربية  �ل�صعوب  كلفت 

ولبنان،  وم�رش،  و�ل�صود�ن،  وليبيا،  �ملغرب،  يف  معروفة  �صخ�صيات  وبينهم  بالع�رش�ت،  يقدر 

و�لعر�ق، ودول �خلليج. 

يف  �أبحاث  ومعهد  معلمني  تدريب  كلية  �إن�صاء  �قرتحو�  �مل�صاركني  بع�ص  �أن  �لتقرير  ويذكر 

�أملانيا،  �لبي�صاء وعمّان وحيفا و�ملنامة، فيما حثّ خبري �الأمن �لعر�قي �ملقيم يف  �لد�ر  �جلامعات يف 

و�صائل  يف  و�لعن�رشية”  “�لر�ديكالية  �نت�صار  وقف  على  �لعربية  �الأمن  �أجهزة  حممود،  جا�صم 
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�لتقرير  ونوه  و�ليهود”.  �إ�رش�ئيل  عن  ت�صحيحية  مو�د  و“ن�رش  و�مل�صاجد،  و�ملد�ر�ص  �الإعالم 

�إنه خ�رش من�صبه  �لذي قال  �لد�وودي،  �لدجاين  �للقاء كان هو حممد  �لفل�صطيني �لوحيد يف  �أن  �إىل 

�أو�صفيتز ملع�صكر  �لفل�صطينيني  �لطالب  من  جمموعة  باأخذ  قيامه  بعد  �لقد�ص  جامعة  يف   �الأكاديي 

ف�صل  على  وحت�رش  �ل�صيا�صة،  �صناع  من  جديد  جيل  لتعليم  �لدجاين  ودعا   .Auschwitz camp

�تفاق �أو�صلو يف حتقيق “�ل�صالم”؛ الأن “�ل�صالم نوق�ص بني �لديبلوما�صيني و�جلرن�الت، ومل يرفق 

324
بتح�صري�ت ملو�جهة �ل�صالم بني �لنا�ص، ما �صمح للمخربني يف �لطرفني باأن ينت�رشو�”.

�صت�صعى “�إ�رش�ئيل” يف �لفرتة �لقادمة �إىل تطبيع معلن مع دول �خلليج؛ وهو ما �رشح به وزير 

“�لتطبيع  �ل�صياق ز�ر دبي بهدف  باأنه يف هذ�  �لذي ك�صف  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص،  �خلارجية 

كات�ص  ي�رش�ئيل  كالم  جاء  �مل�صتوى”.  بـ“رفيعة  و�صفها  �إمار�تية  ب�صخ�صية  �لتقى  و�أنه  �لعلني”، 

من  �لعمل  وهو  حلكومته،  �حلايل  �لهدف  حمدد�ً  للكني�صت،  �لتابعة  و�خلارجية  �الأمن  جلنة  �أمام 

خالل  كات�ص  وفاخر  معها.  تعاون  و�تفاقيات  �لعربية  �لدول  مع  معلن  تطبيع  �إىل  �لو�صول  �أجل 

كلمته مب�صاركته يف موؤمتر �الأمم �ملتحدة يف دبي كجزء من �لن�صاط �ل�صيا�صي، م�صري�ً �إىل �أن “�الأمر 

يف  “�إ�رش�ئيل”  مب�صاركة  كات�ص،  و�أقرّ  �خلليج”.  دول  مع  �لعالقات  م�صتوى  رفع  هو  �الأ�صا�صي 

يف  ت�صارك  �أنها  كا�صفاً  �خلليج،  يف  �ملالحة  حلماية  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  �لذي  �الأمني،  �لتحالف 

325
�ملعلومات �ال�صتخبارية و“جو�نب �أمنية �أخرى”.

2. لقاءات وزيارات:

�إىل  باالإ�صافة  و�لريا�صة،  �لدينية  �لزيار�ت  مبظلتي  �لتطبيعية  و�لزيار�ت  �للقاء�ت  ��صتظلت 

على  �ملفرو�ص  �حلظر  �لقد�ص،  �إىل  م�رشي  كن�صي  وفد  زيارة  ك�رشت  حيث  �ل�صحفية؛  �للقاء�ت 

“زيارة  باأن  عبا�ص  �لرئي�ص  لند�ء  �ال�صتجابة  ذريعة  حتت  وذلك  �ملقد�صة،  �ملدينة  �إىل  �الأقباط  قدوم 

�لنا�صط  بطرد  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  ون  م�صلُّ قام  فيما   
326

ان. �ل�صجَّ مع  �لتطبيع  تعني  ال  �ل�صجني” 

ظهوره  �إثر  على  وذلك  �ملطبع”،  بـ“�لعميل  ونعتوه  �مل�صجد،  باحات  من  �صعود،  حممد  �ل�صعودي 

برفقة م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني، كما �صبق �أن ظهر يف فيديو على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي ي�صيد 

327
فيه مبا ي�صمى ديوقر�طية “�إ�رش�ئيل”.

ويف �صياق �لتطبيع �لديني ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم” عن زيارة تاريخية قام بها �ل�صيخ 

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية، بغر�ص  �إىل  “�لطائفة �لنق�صبندية”،  حممد عادل �حلقاين، رئي�ص 

تقوية �لعالقات بني �أفر�د �لطائفة، وزيادة نفوذها �لروحي و�لديني يف �ملو�قع �ملقد�صة لـ“�الإ�صالم 

“�صبكة �جتماعية عابرة للقار�ت، ينتمي  �ل�صويف”. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن جماعة �حلقاين هي 

ماليني  متنح  �حلقاين  زيارة  باأن  و�أ�صافت  �ل�صوفيني”.  �الأن�صار  من  مليوناً  �صتني  من  �أكرث  �إليها 

328
�مل�صلمني “�رشعية” لزيارة “�إ�رش�ئيل”.
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وحاخامات  �الأوروبيني  �حلاخامات  موؤمتر  من  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  ك�صف  �ملقابل؛  يف 

من “�إ�رش�ئيل” وروؤ�صاء منظمات يهودية، قد ز�ر تون�ص يف �أيار/ مايو 2018 برعاية من �حلكومة 

“��صتقباالً  �حلاخامات  تلقي  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  ن�رشته  �لذي  �لفيديو  ويظهر  �لتون�صية. 

329
ملكياً” وح�صن �صيافة من وز�رة �ل�صياحة �لتون�صية.

 Dudi �صيال  دودي  �الإ�رش�ئيلي  �لتن�ص  العب  قطر  ��صت�صافت  �لريا�صي؛  �لتطبيع  �صعيد  على 

م�صاركة  �إىل  باالإ�صافة   ،2018 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  يف  للتن�ص  �ملفتوحة  قطر  بطولة  يف   Sela

منتخب “�إ�رش�ئيل” يف بطولة �لعامل لكرة يد �ملد�ر�ص، �لتي �أقيمت يف �صباط/ فب�ير من �ل�صنة نف�صها. 

 و�لتي 
330

وكذلك م�صاركة منتخب �جلمباز �الإ�رش�ئيلي يف بطولة �لعامل للجمباز، �لتي �أقيمت يف قطر،

عزف فيها �لن�صيد �لوطني �الإ�رش�ئيلي “هاتكفا Hatikvah”، ورفع �لعلم �الإ�رش�ئيلي بعد فوز العب 

 
331

�جلمباز �الإ�رش�ئيلي، �أليك�ص �صاتيلوف Alexander Shatilov، مبيد�لية ذهبية يف �لبطولة.

 ومن 
332

تبعت �ملغرب قطر با�صتقبال وفد ريا�صي �إ�رش�ئيلي للم�صاركة يف بطولة �لعامل للجودو،

ثم م�صاركة وفد ريا�صي بحريني - �إمار�تي للم�صاركة يف �صباق للدر�جات يعرف بطو�ف �إيطاليا 

“�إ�رش�ئيل”  كرة �ل�صبكة للفتيات فقد جمعت  �أما   333
Giro d’Italia 2018، �ملقام يف �لقد�ص �ملحتلة.

و�الإمار�ت، يف �أيار/ مايو 2018 حيث �لتقى �لفريق �لن�صائي �الإمار�تي نظريه �الإ�رش�ئيلي يف بطولة 

�أوروبا �ملفتوحة لكرة �ل�صبكة )�لنت بول Netball(، وقد �حتفى م�صوؤول �لديبلوما�صية �لرقمية يف 

وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يوناتان جونني Yonatan Gonen مب�صاركة فريق �الإمار�ت �لن�صائي 

يف �ملبار�ة، ون�رش �صورة للمبار�ة مرفقة بقوله “�لريا�صة تنت�رش... �إ�رش�ئيل و�الإمار�ت يد و�حدة 
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يف بطولة كرة �ل�صبكة”.

بن�رش   Shimon Aran �آر�ن  �صمعون  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  مر��صل  غرد  مت�صل؛  �صياق  ويف 

�أكاديية �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية،  �صورة ميثاء �لعريف، ممثلة �الإمار�ت عن 

برفقة عوفر� �أبر�موفيت�ص Ofra Abramovich ممثلة لـ“�إ�رش�ئيل”، مبنا�صبة م�صاركتهما يف موؤمتر 

 
335

ريا�صي دويل يف غابورون عا�صمة بوت�صو�نا.

ويف موؤ�رش على عمق �لتطبيع �لريا�صي؛ تفاخرت وزيرة �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلية، مريي 

ريغف، باأن �لعلم �الإ�رش�ئيلي �صريفع يف �أبو ظبي، كما �صيتم �إ�صماع ن�صيد “هاتكفا” يف �أثناء مباريات 

�الإ�رش�ئيلي  �جلودو  منتخب  مبنح  �الإمار�ت  قامت  وبالفعل   
336

.Judo �جلودو  ريا�صة  بطولة 

337
تاأ�صري�ت للم�صاركة يف مباريات �جلودو �لعاملية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018.

منح  بعدم  جت�صد  قد  �لريا�صي  للتطبيع  �لر�ف�ص  �لر�صمي  �ل�صعودي  �ملوقف  كان  �ملقابل؛  يف 

تاأ�صري�ت ل�صبعة العبني �إ�رش�ئيليني، �أر�دو� �مل�صاركة يف بطولة �لعامل �ملقرر عقدها يف �ل�صعودية، مما 

338
ت�صبب ب�صحب تنظيم �لبطولة من �ل�صعودية.
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�أما فيما يتعلق بالتطبيع �الإعالمي؛ فقد ك�صفت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية يف �صباط/ فب�ير 

خم�صة  بينهم  عرب،  �إعالميني  ت�صعة  ي�صم  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عربي  �إعالمي  وفد  زيارة  عن   ،2018

زيارة  من  �ملغاربة  �ل�صحفيني  نقابة  تن�صلت  وقد   
339

و�صوري. ويني  وعر�قي  ولبناين  مغاربة 

جميع  مناه�صة  يف  �لثابت  موقفها  على  لها  بيان  يف  و�صددت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملغاربة  �ل�صحفيني 

من  �لنوع  بهذ�  �ل�صحفيني  نقابات  تنديد  من  وبالرغم   
340

�ل�صهيوين. �لكيان  مع  �لتطبيع  �أ�صكال 

عن   2019 يوليو  متوز/  يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  فقد  تتوقف،  مل  �أنها  �إال  �لزيار�ت، 

�صعوديون  مرة  الأول  بينهم  عرب،  �إعالميني  �صتة  ي�صم  لـ“�إ�رش�ئيل”  عربي  �إعالمي  وفد   زيارة 

341
وعر�قيون.

مل تقت�رش �لزيار�ت على �ل�صحفيني، بل تعدتها �إىل وفد ن�صائي من �ملغرب، �صارك يف فعاليات 

وم�صاريع �جتماعية وندو�ت “للنهو�ص مبكانة �ملر�أة”، وقد �صبق زيارة �لوفد �لن�صائي باأيام، زيارة 

 كما ك�صف �لنقاب عن معهد 
342

وفد مغربي �آخر ي�صم 11 �صخ�صاً من رجال �الأعمال و�ملهند�صني.

مبدينة مكنا�ص يحمل ��صم “معهد �ألفا لتدريب �حلر��ص �خلا�صني” يدرب على فنون �لقتال وحمل 

 وقد تد�ولت و�صائل 
343

�ل�صالح، يروج لالأطروحات �الإ�رش�ئيلية بالتعاون مع �صباط �إ�رش�ئيليني.

�الإعالم �الإ�رش�ئيلية يف خ�صم �النتخابات �أن نتنياهو �صيزور �ملغرب ويلتقي �لعاهل �ملغربي، لكن 

ذلك مل يتحقق. وقد �أعاد نتنياهو �لكرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2019، من خالل ��صتخد�م نفوذ 

�لواليات �ملتحدة لل�صغط من �أجل ��صتقباله، برفقة وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، �إال �أن 

344
�ملغرب رف�ص ذلك.

يف  قانونياً  طابعاً  �تخذ  فقد  �ل�صعبية،  �لهيئات  على  �الإ�رش�ئيليني  مع  �لتطبيع  رف�ص  يقت�رش  مل 

دولة مثل تون�ص، بو��صطة �إ�صد�ر �ملحكمة �البتد�ئية حكماً مبنع دخول �أو �إيو�ء وفد �إ�رش�ئيلي كان 

 
345

�مل�صلم. للك�صاف  �لدويل  �الحتاد  من  و�ملنظم  �الأديان،  حلو�ر  �لعاملي  �مللتقى  يف  �مل�صاركة  ينوي 

لكن، وبالرغم من هذ� �لقر�ر �لق�صائي، �إال �أن ذلك مل ينع وزير �ل�صياحة �لتون�صي �ليهودي �لديانة 

روين طر�بل�صي، من �إجر�ء مقابلة �صحفية مع قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، و�لت�رشيح بـ“رغبة 

346
تون�ص يف �صالم د�ئم باملنطقة”.

3. اقت�شادياً:

“�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �إجمايل  ت�صجيل  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  �أظهرت 

بني   %10 بن�صبة  منو�ً  و�ملغرب(  و�الأردن،  )م�رش،  �الأبرز  �لثالثة  �لعرب  �القت�صاديني  و�رشكائها 

�صنتي 2017 و2019، وتر�جعاً بن�صبة 5.6% بني �صنتي 2018 و2019 )�نظر جدول 6/1(.
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جدول 6/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رشائيل” وبع�س الدول العربية

2016-2019 )باملليون دولر(

2016201720182019البلد

136.1150.9184.3184.1م�رش

357339.8417.5382.8الأردن

5637.512.913.6املغرب

549.1528.2614.7580.5املجموع

من �رتفاعه  مع  و2019   2017 �صنتي  بني  منو�ً  �الأردن  مع  �لتجاري  �لتبادل  حجم   و�صهد 

�لتجاري  �ل�رشيك  �الأردن  يز�ل  وما   ،%12.7 منو  بن�صبة  دوالر،  مليون   382.8 �إىل  مليون   339.8
�لعربي �الأول لـ“�إ�رش�ئيل”، بح�صة تبلغ نحو 70% من �إجمايل حجم جتارة �لدول �لعربية �لثالث 

معها، مع ��صتمر�ر ميل �مليز�ن �لتجاري ل�صاحله. وقد �صجّلت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأردن 

بني �صنتي 2017 و2019 �رتفاعاً من 57.7 مليون دوالر �إىل 99.8 مليون دوالر، بن�صبة منو %73، 

 فيما ت�صاوت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �الأردن تقريباً يف �لفرتة نف�صها، فكانت 282.1 مليون

دوالر �صنة 2017، و283 مليون دوالر �صنة 2019، بن�صبة منو 0.3% )�نظر جدول 6/2(.

150.9 مليون دوالر يف �صنة  “�إ�رش�ئيل” من  �لتجاري مع  تبادلها  �رتفع حجم  �أما م�رش؛ فقد 

�ل�صادر�ت  قيمة  �رتفعت  وقد   .%22 منو  بن�صبة   ،2019 �صنة  دوالر  مليون   184.1 �إىل   2017

بن�صبة  دوالر،  ماليني   109 �إىل  دوالر  مليون   85.6 من  �لفرتة  تلك  خالل  م�رش  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل 65.3 مليون دوالر  �الإ�رش�ئيلية من م�رش من  �لو�رد�ت  قيمة  �أي�صاً  �رتفعت  27.3%، كما   منو 

75.1 مليون دوالر يف �لفرتة نف�صها، بن�صبة منو %15.

بني   %63.7 بن�صبة  تر�جعاً  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �صجل  �ملقابل،  يف 

13.6 مليون  �إىل   2017 37.5 مليون دوالر �صنة  �نخف�صت قيمته من  2017 و2019، حيث  �صنتي 

دوالر �صنة 2019. و�صجلت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملغرب تر�جعاً بن�صبة 82.6%، بانخفا�صها 

�لو�رد�ت  قيمة  تر�جعت  كما   .2019 يف  دوالر  ماليني   3.8 �إىل   2017 يف  دوالر  مليون   21.9 من 

�صجلت  �أنها  �أي   ،2019 �صنة  دوالر  ماليني   9.8 �إىل   2017 يف  دوالر  مليون   15.6 من  �الإ�رش�ئيلية 

تر�جعاً بن�صبة 37.2% خالل �لفرتة نف�صها.



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

330

جدول 6/2: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية

347
2018-2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20162017201820192016201720182019

79.185.6112.11095765.372.275.1م�رش

48.957.771.599.8308.1282.1346283الأردن

39.521.94.93.816.515.689.8املغرب

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2016–2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2016–2019 )باملليون دولر(
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4. املوقف العربي ال�شعبي وتوجهاته:

�لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �إال  �ليومية،  حياتها  بهموم  �لعربية  �ل�صعوب  �ن�صغال  من  �لرغم  على 

�ملناوئة  �ل�صعبية،  و�حلمالت  �لتحركات  يف  ذلك  جت�صد  �هتمامها.  من  حيز  على  ت�صتحوذ  ز�لت  ما 

للتطبيع وملا ي�صمى “�صفقة �لقرن” �لهادفة لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل �النخر�ط يف 

�أن�صطة تهدف �إىل تقدمي �لدعم و�إظهار �لتعاطف مع �ل�صعب �لفل�صطيني. 

ففي �لكويت �أطلق “�الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت”، حملة �صعبية ملناه�صة �لتطبيع حتت عنو�ن 

“كويتي �صد �لتطبيع”. ت�صمنت �حلملة ن�رش �إعالنات �صخمة يف �صو�رع �لكويت من �أجل مناه�صة 
 
348

جميع �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل.

 ”Thai boxing بوك�صينغ  “�لتاي  العب  �ن�صحب  �لتطبيع؛  برف�ص  يتعلق  مت�صل  جانب  يف 

�للبناين يو�صف عبود من نهائي بطولة �لعامل للـ“مو�ي بور�ن Muay Boran” �ملقامة يف تايالند، 

ر�ف�صاً مو�جهة مناف�ص �إ�رش�ئيلي. وبالرغم من تخليه عن �مليد�لية �لذهبية �لتي ذهبت �إىل مناف�صه 

�الإ�رش�ئيلي، نال عبود �مليد�لية �لف�صية، ورف�ص بطل لبنان تتويجه بامليد�لية على �ملن�صة نف�صها، 

 
349

وف�صل ت�صلمها خلف �لكو�لي�ص لتجنب رفع علم لبنان بالقرب من �لعلم �الإ�رش�ئيلي.

ويف �إطار نفي ما تد�ولته �ل�صحافة عن عزم �ل�صود�ن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، فقد هاجم نقيب 

�صحفيي �ل�صود�ن �ل�صادق �لرزيقي �الأنظمة �لعربية �لتي ت�صعى للتطبيع، قائالً عنها �أنها “ال تخدم 

�لق�صية �لفل�صطينية وال �صلة لها بال�صعوب، فهذه �ل�صعوب �ملغلوبة على �أمرها ر�ف�صة للتطبيع مع 

�لكيان �ل�صهيوين ود�عمة لل�صعب �لفل�صطيني”. و�أ�صاف �أن �الإعالم �ل�صود�ين يرف�ص �لتطبيع بكل 

 
350

�أ�صكاله مع �الحتالل، �صو�ء �أكان �إعالمياً �أم �صيا�صياً �أم ثقافياً �أم �قت�صادياً.

وكمحاولة لتن�صيق جهود �لقوى �ل�صعبية �ملناوئة للتطبيع، عقد لقاء دويل يف بريوت وغزة، يف 

�صهر �آذ�ر/ مار�ص 2019، بتنظيم من “�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني”. عقد هذ� �للقاء بالتز�من 

“م�صلمون وم�صيحيون يف مو�جهة  يف كل من �لعا�صمة �للبنانية بريوت وقطاع غزة، حتت عنو�ن 

�لتطبيع”، مب�صاركة عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صخ�صيات. و�حلملة هي ر�بطة دولية ت�صم موؤ�ص�صات 

ون�صطاء يف �أكرث من 80 دولة، و�صدد �ملجتمعون على �أن “�لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين بكل �أ�صكاله 

�الإجر�م  مع  تتماهى  خيانة  هو  وغريها،  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  و�لريا�صية  و�لفنية  �لثقافية 

 
351

�ل�صهيوين، وهو ذنب وخطيئة دينياً”.

“�صفقة  وعلى �صعيد رف�ص �مل�صاريع �لت�صفوية للق�صية �لفل�صطينية، ويف مقدمتها ما ي�صمى 

�لق�صية  مع  �لعربي  �ل�صارع  تفاعل  جتديد  يف  �ل�صفقة  هذه  عن  �الأنباء  �أ�صهمت  فقد  �لقرن”، 

حملة  مغاربة  ن�صطاء  �أطلق  فقد  �نتهى.  قد  بالق�صية  �الهتمام  �أن  �لبع�ص  ظّن  بعدما  �لفل�صطينية، 
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بعنو�ن “�ل�صفقة لن مترر”، يف �إ�صارة ملا ين�رش عن “�صفقة �لقرن” وملو�جهة �إجر�ء�ت نقل �ل�صفارة 

 �أما �لقوى �لثورية يف �لبحرين، فقد �أكدت على وقوفها �لتام مع ق�صية �الأمة 
352

�الأمريكية �إىل �لقد�ص.

�الأوىل فل�صطني، حتى حترير كامل �الأر��صي �لعربية �ملحتلة من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�أد�نت �خلطوة 

عد�ء  بو�صوح  ك�صفت  و�لتي  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �صفارتها  بنقل  �الأمريكية  �الإد�رية  بها  قامت  �لتي 

14 فب�ير”،  “�ئتالف �صباب ثورة  �أمريكا لل�صعوب �الإ�صالمية والأحر�ر �لعامل كافة. و�أكد كل من 

للتطبيع  �لر�ف�ص  �لبحريني  �ل�صعب  موقف  على  حق”  و“حركة  �لوفاء”،  و“تيار  �لعمل”،  و“تيار 

يجري  ملا  رف�صها  عن  �لبحرينية  �ملعار�صة  عبت  فيما   353
خونة. �ملطبعني  َوعدَّ  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�أر�ص �لبحرين من موؤ�مر�ت لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وقدمت على ل�صان ع�صو جمعية  على 

يجري  ما  و��صفة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �عتذ�رها  �ملدهون،  �إبر�هيم  �ملعار�صة  �لبحرينية  �لوفاق 

�لبحرين  ور�صة  عقد  على  فعل  وكرد   
354

كافة. و�لعرب  �لبحرين  جبني  على  �صود�ء  ونقطة  بالعار 

بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�صمة  يف  �لبحرينية  �ل�صفارة  مبنى  عر�قيون  متظاهرون  �قتحم  �القت�صادية، 

و�أحرقو�  فوقها،  �لفل�صطيني  �لعلم  ورفعو�  �ل�صفارة،  مبنى  على  �ل�صعود  من  �ملتظاهرون  ومتكن 

355
�لعلم �الإ�رش�ئيلي.

�ال�صتقطاب  حالة  تاأثري  وحتت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  مع  �ل�صعبي  �لت�صامن  مقابل  ويف  لكن، 

�الإقليمي، و�لتحري�ص �مل�صتمر من بع�ص و�صائل �الإعالم على �ملقاومة �لفل�صطينية، كان هناك من 

يهاجم �ملقاومة وحتى �ل�صعب �لفل�صطيني. �صحيٌح �أن ذلك ما ز�ل ظاهرة فردية، �إال �أّنها الفتة للنظر، 

�الأمريكي  �لرئي�ص  مبعوث  فعل  كما  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  �أعد�ء  �أهد�ف  لتخدم  تتطور  �أن  وُيخ�صى 

�خلا�ص يف �ل�رشق �الأو�صط، جاي�صون جرينبالت، با�صت�صهاده بتغريد�ت بع�ص �ل�صعوديني �ملناوئة 

من  هناك  كان  نف�صه،  �الإطار  يف   
356

غزة. على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة 

�ملوجودة فيها موجهة نحو دول �خلليج، كما  �ل�صو�ريخ  �أن  �ملقاومة يف غزة؛ بزعِم  يحر�ص على 

357
زعم رئي�ص “�ئتالف �لوطنية” �ل�صيا�صي �لعر�قي �إياد عالوي.

مل توؤثر بع�ص �الأ�صو�ت �لن�صاز �ملهاجمة للمقاومة �لفل�صطينية على حالة �لتعاطف �ل�صعبي مع 

�لق�صية �لفل�صطينية؛ ففي �ملغرب خرجت مظاهرة ت�صامن مع �لفل�صطينيني يف م�صري�ت �لعودة، وذلك 

 �أما يف لبنان؛ فقد قامت جمموعة من �ل�صباب، تابعة لـ“حركة �ل�صعب”، 
358

يف ذكرى “يوم �الأر�ص”.

بتغيري �أ�صماء بع�ص �صو�رع بريوت، لتحمل �أ�صماء بع�ص �ل�صهد�ء و�الأبطال �لفل�صطينيني، يف حملة 

 ويف �لرباط باملغرب؛ �ختتمت حملة “حارتنا بالقد�ص 
359

جاءت حتت عنو�ن “�إعادة هوية بريوت”.

�ملغاربة  �إعالمياً وقانونياً حول حارة و�أوقاف  �لنقا�ص  �لهادفة الإثارة  �لفعاليات  �أ�صبوعاً من  حقّ” 

 ويف 
360

يف �لقد�ص �ملحتلة بني �رش�ئح �ملجتمعات �ملغاربية يف ثالث دول )�ملغرب و�جلز�ئر وتون�ص(.

عمّان باالأردن؛ متكنت حملة �أردنية يف يوم و�حد من جمع ما يكنها من زر�عة 15 �ألف �صجرة يف 
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�لقد�ص من �أ�صل 30 �ألف �صجرة تخطط لزر�عتها يف قرى �ملدينة �ملقد�صة وغزة، وجاء ذلك خالل يوم 

�ليمن يف حربها  �لرغم من غرق   وعلى 
361

“�زرع �صمودك”. �لتبعات نظمته حملة  مفتوح جلمع 

�الأهلية، �إال �أن معظم �صعبها ما ز�ل يتعاطف مع �لق�صية �لفل�صطينية، فقد خرجت مظاهرة يف مدينة 

تعز، بدعوة من “�لهيئة �ل�صعبية ملنا�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني”، �حتجاجاً على نقل �لواليات �ملتحدة 

 وكذلك يف �ملغرب؛ �صارك �الآالف يف م�صرية مبدينة �لد�ر �لبي�صاء ت�صامناً مع 
362

�صفارتها �إىل �لقد�ص.

�لفل�صطينيني �مل�صاركني مب�صري�ت “�لعودة” يف قطاع غزة، و�حتجاجاً على نقل �ل�صفارة �الأمريكية 

�إىل  لي�صل  تعد�ه  بل  �ل�صعبية،  �جلهات  على  �ملغرب  يف  �لت�صامن  يقت�رش  ومل   
363

�لقد�ص. مدينة  �إىل 

�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية، حيث قدمت �حلكومة 120 مقعد�ً جامعياً كمنح در��صية للطلبة �لفل�صطينيني 

 وقد جدد �ملغرب هذه �ملنح للعام �لدر��صي 
364

مبختلف �لتخ�ص�صات للعام �لدر��صي 2019/2018.

365
.2020/2019

وقد لعبت �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لدينية �ل�صعبية دور�ً �إيجابياً يف دعم �لق�صية �لفل�صطينية ورف�ص 

�لتطبيع، فقد طالبت هيئة علماء �ل�صود�ن �جلامعة �لعربية ومنظمة �لتعاون �الإ�صالمي بـ“غ�صل عار 

�ل�صكوت” عن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة. وقال رئي�ص �لهيئة، حممد 

“نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص لن يغري من قناعتنا، ومن قناعة �أحر�ر �لعامل،  �إن  عثمان �صالح، 

ر�صالة  �ل�رشق  يف  �لكاثوليك  �لبطاركة  �أ�صدر  كما   
366

�الأبدية”. فل�صطني  عا�صمة  �صتظل  �لقد�ص  �أن 

م�صرتكة �أكدو� فيها �أن بقاء “�إ�رش�ئيل” ال يكن �أن يكون على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني، متهمني 

�ل�صيا�صات �لغربية بـ“تهجري” �مل�صيحيني. وجاء يف �لر�صالة، �لتي عممتها �إذ�عة �لفاتيكان يف �إيطاليا، 

 �أما �الحتاد �لعاملي 
367

�أن “بقاء �إ�رش�ئيل ال يكن �أن يكون على ح�صاب بقاء �ل�صعب �لفل�صطيني”.

لعلماء فل�صطني، برئا�صة �ل�صيخ �أحمد �لري�صوين، فقد جدد �لتز�مه مبنا�رشة �لق�صية �لفل�صطينية 

لكل  �لت�صدي  �إىل  ودعا  وجهوده،  �هتماماته  �صد�رة  يف  دوماً  وو�صعها  خدمتها،  يف  و�النخر�ط 

�ملوؤ�مر�ت �لتي حُتاك �صدها بغية ت�صفيتها �أو �إطفاء �صعلتها. وعّب عن موقفه �لر��صخ �صّد �أي �صكل 

من �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، معتب�ً هذ� �لتطبيع قبوالً وترحيباً باالغت�صاب و�لقتل 

368
و�لت�رشيد، و�صائر جر�ئم �الحتالل، بل وي�صكل مكافاأة للمعتدين �ملجرمني. 

�زد�دت حالة �ال�صتقطاب بني ما يعرف بدول “�العتد�ل” ودول “�ملمانعة”، وهذ� �أّثر 

�لق�صية  “�ملمانعة” من  �لفل�صطينية. فبينما تتخذ دول  بدوره على �الهتمام بالق�صية 

بالتفريط  “�العتد�ل”  ل�صيا�صاتها، متهمة دول  �ل�صعبي  �لتاأييد  �لفل�صطينية ودعمها و�صيلة حل�صد 

�إعالمها وعب  “�العتد�ل” يف و�صائل  بـ“�صفقة �لقرن”؛ تروج دول  �لفل�صطينية و�لقبول  بالق�صية 

نو�ياها  يخفي  غطاء  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  تتخذ  “�ملمانعة”  دول  باأّن  م�صوؤوليها؛  ت�رشيحات 

خال�شة
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�ل�صاأن  �ل�صعبية يف  �لتغيري  �ن�صغلت معظم قوى  ذ�ته؛  �ل�صياق  �ملنطقة. يف  �لهيمنة على  �حلقيقية يف 

�لد�خلي، و�أ�صبح �لهم �لوطني وحماربة �ال�صتبد�د على ر�أ�ص جدول �أعمالها، مما �أثر على م�صتوى 

�الأعالم  بالق�صية؛ فما ز�لت  �الهتمام  �نعد�م  �لفل�صطينية، لكن ذلك ال يعني  �لق�صية  �لت�صامن مع 

وعلى  �مليادين.  يف  ترفع  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  �صور  ز�لت  وما  �ملظاهر�ت  يف  ترفرف  �لفل�صطينية 

�لرغم من �أّن �لبع�ص ظن باأن �الأمور قد ��صتتبت للثورة �مل�صادة و�أّن قوى �لتغيري قد هزمت، �إال �أّن 

�لربيع �لعربي زهّر من جديد يف �ل�صود�ن و�جلز�ئر و�لعر�ق وليبيا، وتر�جعت �لثورة �مل�صادة يف 

�ليمن وليبيا. مما يوحي باأّن �ملوجات �لثورية للربيع �لعربي مل ت�صل �إىل نهايتها بعد، و�أن عملية 

�لتحول �لتاريخية �لتي متر بها �ملنطقة ما ز�لت قائمة ومتفاعلة. فامل�صهد �حلايل يوؤ�رش على �إمكانية 

��صتعادة قوى �لتغيري قدرتها على �لتاأثري يف جمرى �الأحد�ث، باجتاه �نتز�ع �ملزيد من �حلريات، مما 

�صيوؤثر �يجابياً على م�صتوى �لت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية ويرفع من كلفة تطبيع بع�ص �لدول 

�لعربية من �لكيان �ل�صهيوين.

“�إ�رش�ئيل” حالة �ل�رش�ع بني قطبَي �ملعادلة )�العتد�ل و�ملمانعة(؛ مبثابة فر�صة تاريخية  تعد 

كحامية  نف�صها  تطرح  كانت  وبعدما  وحلفائها.  �إير�ن  مطامع  من  للمنطقة  كحامية  نف�صها  لتطرح 

للدول  وحليفة  كحامية  نف�صها  تطرح  �أ�صبحت  �الإ�صالمية”،  و“�الأ�صولية  “�لببرية”  من  للغرب 

“�الأ�صولية �الإ�صالمية” �ملتمثلة يف �إير�ن و�حلركات �الإ�صالمية، فاأعطى ذلك دفعة  �لعربية يف وجه 

�ل�رشية  �لعالقات  وبد�أت  و“�إ�رش�ئيل”،  �لرئي�صية  �لعربية  �لدول  بع�ص  بني  �لتطبيع  لعملية  قوية 

بني �لطرفني للظهور للعلن، وتز�يدت وترية �لتطبيع ب�صكل و��صح، وحتولت “�إ�رش�ئيل” من عدو 

�إير�ن وحلفاوؤها. كما �ن�صحب موقف �لدول �لعربية  حلليف ي�صاعد بالت�صدي للعدو �ملتخيل وهو 

الإير�ن،  كاأذرع  ت�صنيفها  مت  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  حركات  على  الإير�ن  �لعد�ء  من  �لرئي�صية 

فباتت �ملقاومة �أكرث �نك�صافاً يف مو�جهة �لعدو �الإ�رش�ئيلي. لذلك من �ملتوقع �أن ت�صتغل “�إ�رش�ئيل” 

لبنان وغزة، بهدف فر�ص معادلة جديدة ت�صمن توفري  �ملقاومة يف  ��صتهد�ف  �لو�قع لتكثيف  هذ� 

�لهدوء و�الأمن لكيانها، ومن �ملتوقع �أن ت�صتغل “�إ�رش�ئيل” �لبيئة �الإقليمية �ملو�تية لتطبيع وجودها 

�لهجمة  مو�جهة  يف  جديد  من  لال�صطفاف  و�ملقاومة  �لتغيري  قوى  �صيدفع  مما  هيمنتها،  وتعميق 

�ل�صهيونية، ومقاومة حالة �لتطبيع �ملت�صارعة بني �الأنظمة �لعربية و�لكيان �ل�صهيوين.

�لدعم  بف�صل  وذلك  �ال�صرت�تيجية؛  ببيئتها  يتعلق  فيما  �أوقاتها  �أزهى  “�إ�رش�ئيل”  تعي�ص 

�الأمريكي �لال حمدود يف عهد تر�مب وتو�طوؤ �الأنظمة �لعربية. لكن وبالرغم من ذلك مل ت�صتطع حتى 

�ملقاومة قادرة  �لقرن”، فما ز�لت قوى  “�صفقة  �لفل�صطينية حتت م�صمى  �لق�صية  �للحظة ت�صفية 

�لفل�صطينية.  �لق�صية  ت�صفية  خمططات  جناح  دون  يحول  قد  مما  �الأحد�ث  جمرى  يف  �لتاأثري  على 

و�الأهم من ذلك، هو تعار�ص �ملخططات �الأمريكية مع م�صالح �لدول �لعربية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”، 
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�لرتكيبة  على  �صلباً  يوؤثر  �لالجئني،  بتوطني  �ملتعلقة  �لقرن”  “�صفقة  بنود  �إعالمياً من  ي�رشب  فما 

�لد�خلية �له�صة للدول �لعربية، �صو�ء يف �الأردن �أم لبنان. وحتى �الأنظمة �حلليفة لالأمريكان كاالأردن 

�مل�صاعي  تف�صل  �أن  �ملتوقع  من  لذلك  �لد�خلي،  �أمنها  ح�صاب  على  للق�صية  حل  �أي  ترف�ص  وم�رش 

�أم �صيناء، ومن ثم  �الأمريكية لفر�ص حل قائم على توطني �لالجئني �لفل�صطينيني �صو�ء يف �الأردن 

�صتبقى  �لالجئني  ق�صية  حل  فبدون  �لفل�صطينية؛  �لق�صية  ت�صفية  �الأمريكية  �الإد�رة  ت�صتطيع   لن 

�لق�صية حيّة.
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