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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

�لق�صية  من  و�ل�صعبي،  �لر�صمي  �لعربي،  �ملوقف  على  للتعرف  �لف�صل  يهدف 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  مبادرة  يف  طرحه  مّت  ما  �صوء  على  �لفل�صطينية، 

بع�ص  بني  عقدها  مّت  �لتي  �لتطبيع  و�تفاقيات  �لقرن”،  بـ“�صفقة  و�ملعروفة  لـ“�ل�صالم”،  تر�مب 

و�الحتالل  �ملقاومة  بني  ع�صكرية  مو�جهة  �ندالع  من  �أعقبها  وما  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول 

جر�ح  �ل�صيخ   
ّ
حي يف  �الحتالل  ممار�صات  ب�صبب  �لقد�ص”،  “�صيف  مبعركة  ُعرفت   �الإ�رش�ئيلي 

و�مل�صجد �الأق�صى.

يتوزع �لف�صل على �أربعة حماور �أ�صا�صية؛ يتناول �ملحور �الأول مو�قف جامعة �لدول �لعربية 

و�لقمة �لعربية. ويبحث �ملحور �لثاين يف مو�قف �لدول �لعربية و�أدو�رها، بحيث مت تناول موقف 

كال�صعودية  �أخرى  دول  وكذلك  ولبنان،  و�صورية،  و�الأردن،  م�رش،  بفل�صطني؛  �ملحيطة  �لدول 

ودول �خلليج، مع �لتعر�ص ملوقف �ل�صود�ن و�ملغرب ودول عربية �أخرى، ومت تناول هذ� �ملحور 

من عدة زو�يا؛ من �أهمها تطور �لعالقات �ل�صيا�صية لهذه �لدول، و�أن�صطتها �لديبلوما�صية، وكذلك 

موقفها من �ل�رش�ع �لد�خلي �لفل�صطيني، و�أي�صاً موقفها من م�رشوع �لت�صوية، لننتهي با�صتعر��ص 

عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”.

ويتناول �ملحور �لثالث �لتطور�ت يف جمال �لتطبيع، من خالل ��صتعر��ص �الأ�صكال �ملتعددة له، 

�صو�ء عب رحالت �لطري�ن، وما ��صطلحنا عليه بالتطبيع �ل�صحي، وتطبيع �رشكات �الت�صاالت، 

و�لتطبيع �الأكاديي، و�ل�صياحة، عالوة على �لتطبيع �لفني و�الإعالمي، و�نتهاء بالتطبيع �لريا�صي. 

�لفعاليات  �أبرز  ��صتعر��ص  �لعربي وتوجهاته، من خالل  �لر�بع �ملوقف  �ملقابل يتناول �ملحور  ويف 

�ل�صعبية �لد�عمة لل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه، و�لر�ف�صة لت�صفية �لق�صية و�لتطبيع. 

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية والقمة العربية: 

1. املوقف من خطة ترامب لـ“ال�شالم” والعملية ال�شلمية:

ر�أت جامعة �لدول �لعربية، على ل�صان �الأمني �لعام �أحمد �أبو �لغيط، �أن خطة تر�مب لـ“�ل�صالم” 

“�صفقة  �أكد جمل�ص جامعة �لدول �لعربية رف�ص   فيما 
1
“�إهد�ر�ً كبري�ً حلقوق �لفل�صطينيني”. مُتثّل 

�ل�صعب  وطموحات  حقوق  من  �الأدنى  �حلد  تلبي  ال  �أنها  باعتبار  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �لقرن” 

�ل�صالم  “مبادرة  �أن  على  �ملجل�ص  و�صّدد  �ل�صلمية.  �لت�صوية  مرجعيات  وتخالف  �لفل�صطيني، 

“�ل�صالم”،  2002، هي �حلّد �الأدنى �ملقبول عربياً لتحقيق  �أقرت بن�صو�صها �صنة  �لعربية”، وكما 

مقدمة
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 ،1967 �صنة  �ملحتلة  و�لعربية  �لفل�صطينية  �الأر��صي  لكامل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  خالل  من 

و�إقامة دولة فل�صطني �مل�صتقلة ذ�ت �ل�صيادة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، و�إيجاد حلٍّ عادل ٍومتفق 

عليه لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، وفق قر�ر �جلمعية �لعامة  لالأمم �ملتحدة رقم 194 ل�صنة 1948، 

و�لتاأكيد على �أن “�إ�رش�ئيل”، �لقوة �لقائمة باالحتالل، لن حتظى بالتطبيع مع �لدول �لعربية ما مل 

 وقد �أكد وزر�ء �خلارجية �لعرب مرة �أخرى على موقفهم 
2
تقبل وتنّفذ “مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

و“مبادرة  �لدولتني  حّل  ب�صيغة  مت�صكهم  وباإعالنهم   ،2021 فب�ير  �صباط/  يف  �جتماعهم  يف  هذ� 

 
3
�ل�صالم �لعربية”.

لكن على �أر�ص �لو�قع، وبدالً من تعزيز �صمود �لفل�صطينيني يف مو�جهة “�صفقة �لقرن”، كان 

حول  تقرير  �أورده  ما  ذلك  على  ويوؤ�رش  لل�صفقة.  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ملوقف  دعم  عن  �لتخاذل 

�مليز�نية �لعامة �لفل�صطينية، حيث ي�صري �إىل تر�جع �ملنح �لعربية مليز�نية فل�صطني بن�صبة 85% خالل 

�صنة 2020، حيث قادت �ل�صعودية هذ� �لرت�جع بن�صبة 81.4%، وقد �رشح وزير �ملالية �لفل�صطيني 

تقدمي  دون  �ملو�زنة”،  لدعم  �ملوجهة  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  علّقت  �صقيقة  “دوالً  باأن  ب�صارة  �صكري 

4
مبر�ت لذلك.

و�ملتعلقة  �الإ�رش�ئيلية  �الحتاللية  �ملمار�صات  ��صتنكار  على  �لعربية  �جلامعة  دور  �قت�رش 

ٍتابعة  �أو �لتعدي على �لقانون �لدويل، كما حدث با�صتنكارها م�صادرة �أر��ص  مب�صادرة �الأر��صي 

 وتاأكيد وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف �جتماعهم 
5
لالأوقاف �الإ�صالمية بامل�صجد �الإبر�هيمي يف �خلليل،

�لطارئ بالقاهرة، على �أن �إقد�م حكومة �الحتالل على تنفيذ خمططاتها ب�صّم �أي جزء من �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، ُيثِّل “جرية حرب ت�صاف �إىل �ل�صجل �الإ�رش�ئيلي �حلافل باجلر�ئم 

�لغا�صمة بحق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�النتهاكات �لفا�صحة مليثاق وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�لقانون 

 يف �ل�صياق ذ�ته، طالبت �جلامعة �لعربية �ملجتمع �لدويل ب�رشورة �أن يتحمل م�صوؤولياته 
6
�لدويل”.

 و�أعلنت عن نيتها �تخاذ خطو�ت عملية للت�صدي لل�صّم، لكن 
7
يف توفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني.

مل ُترتجم �لنو�يا �إىل حقائق على �الأر�ص، فقد �رشح �الأمني �لعام للجامعة باأّنه: “يتعني �لعمل يف هذه 

�ملرحلة على تكوين �أو�صع حتالف دويل ممكن لك�صف عزلة �إ�رش�ئيل ومن يوؤيدها، يف هذه �ل�صيا�صة 

للجامعة  �مل�صاعد  �لعام  �الأمني  زكي،  ح�صام  و�أكد  �ملنطقة”.  باإ�صعال  تهدد  �لتي  و�خلطرية  �لرعناء 

�لعربية، باأن �الأمني �لعام يو��صل �ت�صاالته على �ل�صعيد �لدويل من �أجل بناء حتالف م�صادٍّ للخطوة 

�الإ�رش�ئيلية، وتبيان خطورتها �ل�صديدة على �الأمن و�ل�صلم �لدوليني، وقام موؤخر�ً بتوجيه عدد من 

8
�لر�صائل �لتي حتمل هذ� �ملعنى لكلٍّ من �ليابان، و�لهند، و�أ�صرت�ليا، ورو�صيا.
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2. املوقف من التطبيع:

“�إ�رش�ئيل” قبل  للتطبيع مع  �لر�ف�صة  �ل�صابقة  �لعربية عن قر�ر�تها وبياناتها  تعاَمت �جلامعة 

تنفيذ �ملبادرة �لعربية، جت�ّصد ذلك يف موقفها من �لتطبيع �الإمار�تي عقب توقيع �تفاقية “�ل�صالم” 

بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”، وبرف�ص �الأمني �لعام طلب �لفل�صطينيني عقد �جتماع طارئ، على خلفية 

 و�نتقل موقف �الأمني �لعام من �لتعامي �إىل �لتو�طوؤ، عب 
9
�تفاق �لت�صوية �الإمار�تي – �الإ�رش�ئيلي.

�جتماع  �أعمال  جدول  من  �الإمار�تي  �لتطبيع  التفاق  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  �إ�صقاط 

 بّرر �أبو �لغيط موقفه بقوله �إنَّ “هناك خالفاً عربياً حول بع�ص �ملفاهيم 
10

وزر�ء �خلارجية �لعرب.

و�حلقوق  �ملطالب  �صقف  بدعم  ملتزم  �جلميع  ولكن  �إ�رش�ئيل،  مع  �ل�صالم  باإقامة  �ل�صلة  ذ�ت 

 ُمّدعياً باأن �تفاق �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” 
11

�لفل�صطينية كما ي�صعها وي�صوغها �جلانب �لفل�صطيني”؛

12
�أوقف �صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية.

3. ال�رشاع الداخلي وامل�شاحلة:

كررت �جلامعة �لعربية موقفها �لد�عم للم�صاحلة �لفل�صطينية، عب ترحيبها مُبخرجات �جتماع 

�الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �لذي �نعقد يف ر�م �هلل وبريوت يف 2020/9/3، حيث �أكد �الأمني 

�لعام �أحمد �أبو �لغيط �أن “�الجتماع ُيعد خطوة �إيجابية نحو توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و�التفاق على 

�أولويات �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �ملرحلة �ملقبلة، حتت مظلة )منظمة �لتحرير �لفل�صطينية(، 

�لقر�ر�ت  �ملوقف يف  �لتاأكيد على هذ�  �أعادت   وقد 
13

�لفل�صطيني”. لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل 

  
14

�ل�صادرة بختام �أعمال �لدورة �لعادية 156، على م�صتوى وزر�ء �خلارجية، يف 2021/9/9.

4. املوقف من القد�س:

و�قت�رش  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  �لقد�ص  الإعالن  �لر�ف�ص  مبوقفها  �لعربية  �جلامعة  مت�صكت 

�لتي تعرتف بالقد�ص  �إجر�ء�ت عملية بحق �لدول  �أي  �لتنديد و�ال�صتنكار، دون �تخاذ  دورها على 

بالقد�ص  كو�صوفو  �عرت�ف  �لعربي،  �لبملان  وكذلك  �جلامعة،  د�نت  فقد  لـ“�إ�رش�ئيل”.  عا�صمة 

�لت�صيك  جمهورية  فتح  كذلك  ود�نت   
15

هناك. لها  �صفارة  �فتتاح  وقر�رها  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة 

16
مكتباً ديبلوما�صياً لها يف �لقد�ص.

يف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملمنهجة  �الإ�رش�ئيلية  باملخططات  �لتنديد  يف  مكانها  �جلامعة  ر�وحت 

�أّنها قررت ت�صكيل جلنة وز�رية ملخاطبة دول   ومع 
17

�مل�صجد �الأق�صى، و�القتحامات �ملتكررة له.

 
18

جمل�ص �الأمن �لدويل UN Security Council لوقف �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �لفل�صطينيني،

يف  و�ل�صجب.  �لتنديد  على  مقت�رش�ً  �لعربي  �لفعل  وبقي  �لو�قع،  �أر�ص  على  �صيء  يتغرّي  مل  �أنه  �إال 

�ل�صياق ذ�ته، ويف موؤ�رش على دعم �جلامعة �لعربية لالأردن، �أكد جمل�ص �جلامعة على �أهمية �لو�صاية 

19
�لها�صمية يف �لقد�ص ودورها بحماية �ملقد�صات.
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

 اأ. تطور عالقاتها ال�شيا�شية، واأن�شطتها الديبلوما�شية:

ديبلوما�صية  لقاء�ت  بعقد  ذلك  جت�ّصد  �الإقليمي،  دورها  ال�صتعادة  م�رش  جهود  تز�يدت 

و�جتماعات وقمم ت�صّم زعماء لدول حمورية يف �ملنطقة، ي�صاف �إىل ذلك، �جلهود �ملبذولة يف ملَفْي 

م�رش  عقدت  فقد  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  وكذلك  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لتهدئة 

هام�ص  على  ومّت  و�أملانيا؛  وفرن�صا  �الأردن  �صّم   2021 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لقاهرة  يف  �جتماعاً 

�ل�رش�ع  وت�صوية  �الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  للمحادثات  �لفوري  �ال�صتئناف  �إىل  �لدعوة  �الجتماع 

2021، قمة ثالثية على  �أيلول/ �صبتمب   كذلك عقدت م�رش يف 
20

�لدولتني. �أ�صا�ص منوذج حّل  على 

�لثاين،  �هلل  عبد  �الأردن  وملك  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �صمت  �لروؤ�صاء،  م�صتوى 

حّل  خيار  وعلى  �ل�صلمية  �لت�صوية  �إحياء  �أهمية  على  للتاأكيد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني   و�لرئي�ص 

21
�لدولتني.

و�ندالع  �الأحد�ث،  ت�صاعد  عقب  �الأو�صاع  لتهدئة  فاعٍل  دوٍر  لعب  �مل�رشية  �خلارجية  حاولت 

�أطلقتها �ملقاومة �لفل�صطينية كردٍّ على �ملمار�صات �الحتاللية يف �لقد�ص  معركة �صيف �لقد�ص، �لتي 

وحّي �ل�صيخ جر�ح. ولكن �جلهود �مل�رشية للو�صول �إىل �لتهدئة مل جتِد يف �لبد�ية “�ل�صدى �لالزم” 

22
من “�إ�رش�ئيل”.

�أ�صهم �صمود �أهل قطاع غزة، وت�صاعد �ملقاومة �ل�صعبية يف معظم مناطق فل�صطني �لتاريخية، 

و�لتي ت�صمل �ل�صفة و�لقد�ص ومناطق �لـ 48، و��صتمر�ر �ملقاومة يف توجيه �رشبات �صاروخية لقلب 

“�إ�رش�ئيل”، يف �إجبار “�إ�رش�ئيل” على �لتعاطي مع �جلهود �لديبلوما�صية �مل�رشية، �لتي تلقت دعماً 
�أمريكياً؛ جت�صد بتو�فق م�رشي - �أمريكي على تثبيت �لتهدئة و�إعمار قطاع غزة، بعدما حلَّ فيها 

23
من دماٍر نتيجة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي.

�صعت �خلارجية �مل�رشية بعد تثبيت �لتهدئة، �إىل �لبناء على ذلك، بطرح مبادرة لعقد مفاو�صات 

حالة  على  وللمحافظة  �ملو�جهة  جتدد  خ�صية  وحما�ص،  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  بني 

 يف �ملقابل، �صعت “�إ�رش�ئيل” لربط مو�صوع �إعادة �إعمار قطاع غزة مبلف �إفر�ج �ملقاومة 
24

�لتهدئة.

�الأ�رشى،  لتبادل  �إن�صاج �صفقة  �لتحرك باجتاه  �الأ�رشى لديها، مما �صّجع م�رش على  عن �جلنود 

يف مكثفة  مباحثات  باإجر�ء  �مل�رشية،  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  عام  مدير  كامل،  عبا�ص  �للو�ء   فقام 

وتبادل  �الإعمار  �إعادة  ملَفْي  بني  �لربط  رف�صت  �ملقاومة  لكن   
25

�ملو�صوع. هذ�  حول  �أبيب  تل 

 وكان قد �صبق 
26

�الأ�رشى، مما دفع م�رش �إىل �قرت�ح “خريطة طريق” ال تت�صمن �لربط بني �مللَفنْي.
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�إجر�ء �ت�صال هاتفي بني �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  ذلك، 

 على �صوء ذلك، 
27

نفتايل بينيت، �أكد فيه �لرئي�ص �مل�رشي �أهمية دعم جهود م�رش الإعمار قطاع غزة.

تكررت زيارة عبا�ص كامل لتل �أبيب من �أجل �لتو�صل �إىل تثبيت �لتهدئة بني �ملقاومة و“�إ�رش�ئيل”، 

لزيارة  بينيت  �إىل  �ل�صي�صي  من  دعوة  حمل   2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  بينيت  مع  لقائه  هام�ص   وعلى 

28
�لقاهرة.

يف �صياق �آخر، وعلى �صعيد �لتحالفات �الإقليمية يف �ملنطقة، �صادق �ل�صي�صي على ميثاق “منتدى 

 وكانت �صبع دول وهي: م�رش، و�الأردن، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص �لرومية، 
29

غاز �رشق �ملتو�صط”.

�رشق  غاز  “منتدى  الإطالق  �تفاقية   ،2020/9/22 يف  وّقعت  قد  وفل�صطني،  و�إيطاليا،  و�ليونان، 

�ملتو�صط” كمنظمة �إقليمية، و�صع لنف�صه عدة �أهد�ف من بينها تنظيم �ال�صتفادة من �لغاز �ملتو�جد 

يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط. وكان وزر�ء �لطاقة لعدد من �لدول قد وّقعو� على �التفاقية �أو ما �صمي 

دول  �صفر�ء  فيه  �صارك  �الإنرتنت،  عب  �لتوقيع  حفل  ُعقد  وقد  �لعمل،  بتنظيم  خا�ص  بـ“د�صتور” 

�أخرى قد �أن دوالً  �إيطاليا، و�ليونان، و�الأردن، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص. يف حني،  �لقاهرة، منها   يف 

تن�صمُّ قريباً، منها فرن�صا، و�الحتاد �الأوروبي، و�لواليات �ملتحدة. وقال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي 

�ملنتدى  الإن�صاء  �مل�رشي  نظريه  مع  عمل  �صنو�ت   3 منذ  “�إنه   Yuval Steinitz �صتاينتز  يوفال 

30
�الإقليمي للغاز، ويجري حالياً تطويره ليكون منظمة �إقليمية وت�صم كذلك �ل�صلطة �لفل�صطينية”.

ب. موقفها من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

�أبقت م�رش على موقفها �ل�صابق جتاه �لف�صائل �لفل�صطينية، من حيث �عتبارها منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية ورئي�صها ممثلني للفل�صطينيني، يف حني تذبذبت �لعالقة مع ف�صائل �ملقاومة ما بني مدٍّ 

�ل�صعر  تفوق  باأثمان  غزة  لقطاع  �لغاز  م�رش  تبيع  ناحية،  فمن  �ل�صيا�صية.  لالأحد�ث  تبعاً  وجزٍر 

من  �ثنني  قتل  عقب  �لفل�صطيني  �لغ�صب  المت�صا�ص  وكمحاولة  �أخرى،  ناحية  ومن   
31

�لدويل.

وعلى   
32

لديها. �لغّزيني  �ملعتقلني  من   32 عن  م�رش  �أفرجت  �مل�رشية،  �لبحرية  يد  على  �ل�صيادين 

�أعلنت  �مل�رشي،  �لنظام  مكانة  تعزيز  �أجل  ومن  �لقد�ص،  �صيف  معركة  وعقب  ذلك،  من  �لنقي�ص 

 عالوة على تقدمي 
33

�إعمار غزة، �إعادة  500 مليون دوالر جلهود  �لرئا�صة �مل�رشية عن تخ�صي�ص 

حجر  كامل  عبا�ص  و�صع  ذلك،  �إىل  ي�صاف   
34

غزة. قطاع  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  م�صاعد�ت  قافلة 

 ووعدت م�رش ببناء �الأبر�ج �ملهدمة فيها، وباأّن �الإعمار �صيتّم 
35

�الأ�صا�ص حلّي �صكنّي يف قطاع غزة،

�ملرحلة  بد�أت  وبالفعل   
36

فل�صطينية. عاملة  �أيدي  ت�صغيل  بهدف  فل�صطينيني،  وعمال  �رشكات  عب 

�أن قيادة   غري 
37

.2021 �أيلول/ �صبتمب  �إعادة �الإعمار باإ�رش�ف وفد هند�صي م�رشي يف  �الأوىل من 

38
ت عن �نزعاجها الحقاً من تباطوؤ �إجر�ء�ت �الإعمار �مل�رشية. �ملقاومة يف غزة عبَّ
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معب  م�صتخدمة  فيه،  جهة  �أي  تدخل  وعدم  بيدها  �مل�صاحلة  ملف  �إبقاء  على  م�رش  حر�صت 

رفح كاأد�ة لتحقيق ذلك، جت�صد ذلك بال�صغط �لذي مار�صته على �لغّزيني ب�صبب �التفاقات �ملتعلقة 

يف  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  و�جتماع  �إ�صطنبول  �جتماعات  هام�ص  على  �لفل�صطينية،  بامل�صاحلة 

�أثناء  يف  حما�ص  من  �ملقّربني  من   14 باعتقال  م�رش  فقامت  بامل�صاحلة،  و�ملتعلقة  �هلل  ور�م  بريوت 

 يف �ملقابل، وعندما رعت م�رش جل�صات للحو�ر �لوطني �لفل�صطيني يف �صباط/ 
39

�صفرهم عب م�رش.

بفتح  قامت  �حلو�ر،  لت�صجيع  وكو�صيلة  فل�صطينية،  م�صاحلة  �إىل  �لو�صول  بهدف   ،2021 فب�ير 

�آليات �إجر�ء �النتخابات  “�أجل غري م�صمى”، وقد �أثمر ذلك عن �تفاق �لف�صائل على  معب رفح �إىل 

2021، عقب   وقام �ل�صي�صي يف حزير�ن/ يونيو 
40

�لفل�صطينية، �لتي قام فيما بعد عبا�ص بتاأجيلها.

 لكن 
41

�نتهاء �صيف �لقد�ص، بدعوة �لف�صائل �لفل�صطينية الجتماع يف �لقاهرة لبحث �إنهاء �النق�صام.

بقاء �لفجوة بني طريَف �ملعادلة �لفل�صطينية، حما�ص وفتح، فيما يتعلق مبلَفْي �مل�صاحلة و�إعمار قطاع 

42
غزة، حال دون �إمتام هذ� �الجتماع، و�إرجائه �إىل �أجل غري معلوم.

يكننا �لقول، باأن �حلمالت �الإعالمية الأذرع نظام �حلكم يف م�رش �صّد حما�ص ُتعّد من �ملوؤ�رش�ت 

على تذبذب �لعالقة مع �ملقاومة وقطاع غزة، فعقب بّث قناة �جلزيرة برنامج “ما خفي �أعظم”، �لذي 

ي�صري �إىل حما�رشة �لنظام �مل�رشي للمقاومة يف قطاع غزة، �صنّت بع�ص و�صائل �الإعالم �ملح�صوبة 

 لكن �لعالقة بني حما�ص وم�رش عادت 
43

على نظام �حلكم حملة �إعالمية م�صادة �صّد حركة حما�ص.

 2021 �أكتوبر  للتعايف، ن�صبياً، عقب �صيف �لقد�ص، ظهر ذلك با�صت�صافة �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ 

�أول �جتماع للمكتب �ل�صيا�صي �جلديد حلما�ص، بالتز�من مع لقاء قيادة �حلركة مع مدير عام جهاز 

44
�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء عبا�ص كامل، لبحث �لتهدئة وتبادل �الأ�رشى و�الإعمار و�مل�صاحلة.

ج. موقفها من م�رشوع الت�شوية:

�تخذت �خلارجية �مل�رشية موقفاً مغاير�ً ملوقف �جلامعة �لعربية من “�صفقة �لقرن”، فقد رحبت 

�خلارجية �مل�رشية يف بيان لها باجلهود �لتي تبذلها �الإد�رة �الأمريكية، “من �أجل �لتو�صل �إىل �صالم 

�صامل وعادل للق�صية �لفل�صطينية، مبا ي�صهم يف دعم �ال�صتقر�ر و�الأمن بال�رشق �الأو�صط، وينهي 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي”. و�أ�صافت �أن “م�رش ترى �أهمية �لنظر ملبادرة �الإد�رة �الأمريكية 

من منطلق �أهمية �لتو�ُصل لت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية، مبا يعيد لل�صعب �لفل�صطيني كامل حقوقه 

وفقاً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �ل�صيادة  ذ�ت  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  خالل  من  �مل�رشوعة، 

�الأمريكية  للروؤية  �ملتاأنية  �لدر��صة  �إىل  �ملعنينّي  “�لطرفني  ودعت  ومقرر�تها”.  �لدولية  لل�رشعية 

 يف �ل�صياق ذ�ته، ثّمن �ل�صي�صي �التفاق �الإمار�تي - 
45

لتحقيق �ل�صالم، و�لوقوف على كافة �أبعادها”.

 ور�أى �أن �تفاقية “�ل�صالم” بني 
46

�الإ�رش�ئيلي �لذي من �صاأنه وقف �صّم “�إ�رش�ئيل” لل�صفة �لغربية،

�أ�صاد  كما   
47

�لفل�صطينية، للق�صية  �لعادلة  �لت�صوية  لتحقيق  تاريخية  خطوة  و“�إ�رش�ئيل”  �لبحرين 

48
باإعالن تطبيع �لعالقات بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل”.
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د. عالقاتها بـ“اإ�رشائيل”:

�متدحت عدة جهات �إ�رش�ئيلية تطور �لعالقات بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، و�لتي �متدت �إىل تعزيز 

�لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية. فبح�صب تقرير للمركز �الإ�رش�ئيلي لدر��صة �ل�صيا�صات 

 The Israeli Institute for Regional Foreign Policies “متيفيم”  و�الإقليمية  �خلارجية 

“Mitvim”، �أعّده �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف �لقاهرة حاييم كورين Haim Koren، فقد تعزز 
�ال�صرت�تيجية  �مل�صالح  من  جمموعة  تقا�صمهما  على  و�ملبني  �لطرفني،  بني  �ال�صرت�تيجي  �لتعاون 

�إد�رة  يف  ذ�ته  �لنهج  وتبني  و�إير�ن،  وتركيا  �الإ�صالمية  �حلركات  مو�جهة  ر�أ�صها  على  �مل�صرتكة، 

 يف هذ� �ل�صياق، ي�صري �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي ليعاد بور�ت  Liad Porat �إىل 
49

�لق�صية �لفل�صطينية.

 
50

�إرث حقبة �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك يف �لعالقات بني �لطرفني جتدَّد يف عهد �ل�صي�صي. �أّن 

عهد  يف  �مل�رشية  �ملناهج  باأّن   Jackie Khoji خوجي  جاكي  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صت�رشق  وي�صيف 

 فيما توؤكد �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية يف م�رش �أمرية 
51

�ل�صي�صي تقدم خطاباً ت�صاحلياً جتاه “�إ�رش�ئيل”.

�أورن Amira Oron �أّن �لتن�صيق �لثنائي بني �لطرفني يف �جلانب �الأمني و�القت�صادي �صهد ذروته 

 
52

منذ تويل �ل�صي�صي مقاليد �حلكم.

توجد عدة موؤ�رش�ت على وجود تن�صيق يف “�ملو�قف” بني �لطرفني، فقد �دعت �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

جهة،  من  ت�صمح،  تفاهمات  �إىل  تو�صال  �أنهما  “وحتى  �ل�صم،  خطة  حول  تن�صيق  بوجود  �ليوم” 

مبعار�صة  ت�صمح  �الأخرى  �جلهة  ومن  �لتنفيذ،  حيز  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  باإخر�ج 

�لدول �لعربية للخطط ح�صبما ُتنفذ فعلياً، ومن دون �أن يوؤدي ذلك �إىل م�صٍّ كبري بالعالقات �ل�صيا�صية 

�الإ�رش�ئيلي،  �ال�صتخبار�ت  وزير   ،Eli Cohen كوهني  �إيلي  �أ�صار  �ل�صياق،  هذ�  يف   
53

�لدول”. بني 

�صود�نياً حتالفاً  نبني  �الأمريكية  �ملظلة  حتت  حالياً  “نحن  بقوله:  �لطرفني  بني  �لتحالف  تعزيز   �إىل 

 وكموؤ�رش لتح�صن 
54

�إمار�تياً م�رشياً و�أردنياً، ونتوقع �ن�صمام دول �أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف”.

�لعالقات، �لتقى �ل�صي�صي يف �أيلول/ �صبتمب 2021 يف �رشم �ل�صيخ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل 

بينيت، يف �أول زيارة علنية لرئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي منذ ع�رش �صنو�ت، حيث مّت يف �للقاء بحث جهود 

بينيت  �أعلن   وقد 
55

�الإعمار يف قطاع غزة. و�إعادة  �لتهدئة،  �ل�صلمية، و�حلفاظ على  �لت�صوية  �إحياء 

�لتعاون  تعزيز  فيها  مبا  �مللفات،  من  عدد  يف  �لتباحث  فيه  مّت  جد�ً،  مهماً  لقاًء  كان  باأنه  �للقاء  عقب 

زيارة  تبع   
56

ودولية. �إقليمية  وق�صايا  �ملتبادلة،  �لتجارة  وخ�صو�صاً  �ملجاالت  كافة  يف  �مل�صرتك 

بينيت و�صول وزير �خلارجية يائري البيد يف كانون �الأول/ دي�صمب 2021 �إىل �لقاهرة، و�جتماعه 

مع �ل�صي�صي ومدير عام جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية عبا�ص كامل، لبحث خطته �ملتعلقة بقطاع 

57
غزة “�القت�صاد مقابل �الأمن”.

يوليو  متوز/  يف  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت  �لطرفني،  بني  �القت�صادية  �لعالقات  حت�صن  على  وكموؤ�رش 

2020 بتزويد م�رش بالغاز، وبح�صب هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( يوجد �تفاق بني �لطرفني على 
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�أعلن وزير   يف هذ� �ل�صياق، 
58

تزويد �ملر�فق �مل�رشية مبليار مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي �صنوياً.

�لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز �تفاقه مع نظريه �مل�رشي طارق �ملال على مدِّ خط �أنابيب لربط 

�صمال  يف  �الإ�صالة  مبحطات  �لطبيعي  للغاز  �لبحري  �الإ�رش�ئيلي   Leviathan field ليفيثيان  حقل 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، 
59

م�رش، من �أجل زيادة �صادر�ت �لغاز �إىل �أوروبا عب من�صاآت �الإ�صالة يف م�رش.

ُعقد يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 يف �رشم �ل�صيخ �جتماٌع م�رشٌي �إ�رش�ئيلٌي لتعزيز �لتعاون بني �لطرفني، 

�أوفري  و�صفه  �جتماع  يف  �إ�رش�ئيليني،  �أعمال  رجال  ح�رشه  �مل�صتوى،  رفيع  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �صّم 

جندملان، �ملتحدث بل�صان رئي�ص �حلكومة، باأنه �الأكب منذ ع�رشين عاماً، حيث بحث يف تو�صيع رقعة 

�القت�صادي  �لتعاون  هذ�  ومتظهر   
60

و�ل�صياحة. و�لكهرباء  و�ملياه  �لزر�عة  يف  �لبلدين  بني  �لتجارة 

 
61

باإعالن �رشكة م�رش للطري�ن باأّنها تدر�ص بدء ت�صيري رحالت جوية �إىل تل �أبيب.

كما تعززت �أي�صاً �لعالقات �الأمنية بني �لطرفني، وعّب عن ذلك �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف 

�إىل  �أدت جهود م�رش  “يف كل �حلروب مع غزة،  Itzhak Levanon، بقوله:  ليفانون  �إ�صحق  م�رش 

هو  �لتغيري  ذلك  �أّن  مو�صحاً  تعززه”.  �أن  �إ�رش�ئيل  على  بر�أيي،  تغيري  طر�أ  �ملرة  هذه  ويف  �لتهدئة، 

 ويف هذ� �ل�صياق، ك�صفت قناة 
62

“تبلور فهم �أكب لدى �ل�صي�صي لالحتياجات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية”.
�جلزيرة يف حتقيق لها عن وجود قاعدة بحرية م�رشية، قاعدة برني�ص �لبحرية، ت�صهم يف ح�صار 

 وكانت “�إ�رش�ئيل” قد طلبت من م�رش على هام�ص �جتماع مع 
63

�ملقاومة �لفل�صطينية بقطاع غزة.

 
64

مدير عام جهاز �ملخابر�ت �لعامة عبا�ص كامل �لعمل على منع حما�ص من ��صتعادة قدر�تها �لقتالية.

ويبدو �أّن �ل�صي�صي قد ��صتغل هذه �الأجو�ء ليطلب من بينيت، على هام�ص �للقاء به، �ل�صماح باإدخال 

�أجل متكني �جلي�ص �مل�رشي  �ل�صالح، من  �ملنزوعة  �ملناطق  �إىل �صمال �صيناء، يف  تعزيز�ت م�رشية 

65
من �لق�صاء على “�لتنظيمات �الإ�صالمية �ملتطرفة”، وقد القى �لطلب �مل�رشي مو�فقة �إ�رش�ئيلية.

�نعك�صت �لتفاهمات �الأمنية بني �لطرفني �صلباً على قطاع غزة من حيث ت�صديد �حل�صار، متثل 

�ملياه  دخولهم  بذريعة  �لثالث،  �أخوهما  و�إ�صابة  �صقيقني  ل�صياَدْين  �مل�رشي  �جلي�ص  بقتل  ذلك 

 كما جت�صد ت�صديد �حل�صار يف ت�صارع �أعمال بناء جد�ر بني �صيناء وقطاع غزة، 
66

�الإقليمية �مل�رشية.

 عالوة على هدم �الأنفاق، كما فعل �جلي�ص 
67

بالتو�زي مع بناء حاجز بحري بني قطاع غزة و�صيناء،

 ي�صاف 
68

�مل�رشي يف �صهر ني�صان/ �أبريل 2021 عندما دّمر خم�صة �أنفاق على �حلدود مع قطاع غزة.

�إىل ذلك، ر�ّص �لغاز �ل�صام يف �الأنفاق، و�لذي �أدى �إىل وفاة ثالثة �أ�صخا�ص يف نفق جتاري على �حلدود 

69
بني قطاع غزة وم�رش.

لل�صغط  كاأد�ة  غزة،  قطاع  الأهل  متنف�صاً  ُيعّد  �لذي  رفح،  معب  �مل�رشية  �حلكومة  ��صتخدمت 

�لتوجهات  مع  �لقطاع  يف  �ملقاومة  ت�صاوق  مبدى  و�إغالقه  فتحه  وربطت  �لقطاع،  يف  �ملقاومة  على 

 .
70

�مل�رشية، ومّت تبير عملية �الإغالق �ملتكرر للمعب باأنه �أمر يدخل يف �إطار �الأمن �لقومي �مل�رشي
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وكانت م�رش قد �أغلقت معب رفح يف �آب/ �أغ�صط�ص 2021 )�إىل �إ�صعار �آخر(، كتعبري عن غ�صبها من 

�ملظاهر�ت �لتي نفذت على �حلدود مع “�إ�رش�ئيل”، �حتجاجاً على ��صتمر�ر �حل�صار، بعدما كانت قد 

طلبت م�صبقاً من حركة حما�ص، �لهدوء مقابل �إعادة �الأو�صاع ملا كانت عليه يف �ل�صابق، خ�صو�صاً 

71
فيما يتعلق بحركة �لب�صائع على معب كرم �أبو �صامل.

��صتاأنفت م�رش فيما بعد ت�صغيل �ملعب �صمن �آلية �أمنية جديدة بالتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي 

على  حما�ص  حركة  م�صاعدة  �صاأنها  من  �لتي  �ملو�د  منع  بهدف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  ت�صديد  ت�صمنت 

بناء قدر�تها �لع�صكرية و�الأمنية. يف هذ� �ل�صياق، �أبلغت م�رش قيادة حما�ص يف قطاع غزة باأن كافة 

�إ�رش�ف و�إد�رة  �إعمار �لقطاع، �لتي �صتدخل من معب رفح، �صتظل حتت  �ملو�د �ملخ�ص�صة الإعادة 

م�رشية خال�صة، عب �الأطقم �لهند�صية �مل�رشية �لتي �صتكون يف �لقطاع لتنفيذ �ملبادرة �مل�رشية يف 

72
هذ� �الإطار.

2. الأردن:

 اأ. تطور عالقاته ال�شيا�شية، واأن�شطته الديبلوما�شية: 

�صارك �الأردن يف بع�ص �مل�صاعي �مل�رشية �لديبلوما�صية، كاجتماع �لقاهرة يف كانون �لثاين/ يناير 

�لفل�صطينية  للمحادثات  �لفوري  �ال�صتئناف  �إىل  �لدعوة  فيه  ومّت  و�أملانيا،  فرن�صا  �صّم  �لذي   2021

�لقمة  يف  �الأردن  �صارك  كذلك   
73

�لدولتني. حّل  منوذج  �أ�صا�ص  على  �ل�رش�ع  وت�صوية  �الإ�رش�ئيلية، 

ملك  �صمت  و�لتي  �لروؤ�صاء،  م�صتوى  على   ،2021 �صبتمب  �أيلول/  يف  م�رش  عقدتها  �لتي  �لثالثية 

74
�الأردن، و�لرئي�ص �لفل�صطيني، و�لرئي�ص �مل�رشي، للبحث يف �إحياء �لت�صوية �ل�صلمية.

�الأمريكي  �لكوجنر�ص  طلب  فقد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  �صعيد  على  �أما 

تخ�صي�ص 1.525 مليار دوالر م�صاعد�ت لالأردن ل�صنة 2020، وكذلك 1.65 مليار ل�صنة 2021، من 

�صمنهم 1.082 مليار دوالر ل�صنة 2020، و1.122 مليار دوالر �صنة 2021 م�صاعد�ت �قت�صادية، 

75
فيما �صيتم تخ�صي�ص 425 مليون دوالر م�صاعد�ت ع�صكرية ل�صنتي 2020 و2021.

ب. موقفه من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

ال يخفي �لنظام �ل�صيا�صي �الأردين ميله لل�صلطة �لفل�صطينية على ح�صاب حما�ص، �إال �أنه يتعامل 

“�صعرة معاوية” مع جميع �الأطر�ف. وعلى  مع �ل�رش�ع �لد�خلي بعقالنية، من حيث �الإبقاء على 

مع  �لعالقات  باإعادة  �الإ�صالمي(  �لعمل  جبهة  حزب  بدعوة  )�ملتمثلة  �لد�خلية  �لدعو�ت  من  �لرغم 

 �إال �أن �حلكومة �الأردنية بقيت على موقفها �ل�صابق بعدم �إعادة فتح مكتب حلما�ص، و�إن 
76

حما�ص،

كانت ُتبقي �لباب مو�رباً من حيث �ل�صماح لقيادة حما�ص بالتو�جد حتت مظلة “�حلاالت �الإن�صانية”، 

كما ح�صل عند �ل�صماح لبع�ص قادة �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص باإقامة بيت عز�ء للقيادي �حلم�صاوي 
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 لكن �ملوقف �لر�صمي �الأردين ظلَّ مبنياً على تف�صيل �لتعامل مع منظمة 
77

�ملتوفى �إبر�هيم غو�صة.

�لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية، ويتناغم ذلك مع ما تد�ولته و�صائل �الإعالم عن وجود خطة م�رشية 

 وكموؤ�رش �إ�صايف على �مليل 
78

�أردنية �إمار�تية ملنع حما�ص من �لفوز باالنتخابات )�لتي مل يتم عقدها(.

باجتاه �ل�صلطة، مّت �التفاق معها على تاأ�صي�ص منطقة حرة م�صرتكة، وتذليل عقبات زيادة �لتجارة 

على  �الأردنية  �حلكومة  تعمل  �لعالقة،  يف  �لتو�زن  من  وكنوع  �ملقابل،  ويف   
79

�لطرفني. بني  �لبينية 

80
�إن�صاء م�صت�صفى �أردين يف غزة بتكلفة 72 مليون دوالر.

ج. موقفه من م�رشوع الت�شوية: 

رف�ص  وقد   
81

�لدولتني. حّل  لنموذج  �لد�عم  موقفه  على  �الأردن  �أكد  �لقرن”،  “�صفقة  على  رّد�ً 

 ويف �ل�صياق نف�صه، 
82

�لنو�ب �الأردنيون “�صفقة �لقرن”، يف تاأكيد على �ملوقف �لر�صمي �لر�ف�ص لها.

ر�أى وزير �خلارجية �الأردين �أّن �صّم مناطق يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صيقتل حّل �لدولتني، 

د �لعاهل �الأردين من �لنبة �لر�ف�صة خلطة �ل�صم،   وقد �صعَّ
83

و�صيقو�ص فر�ص “�ل�صالم” �لعادل.

 و�أّن موقف 
84

م�رشحاً باأّن �صّم “�إ�رش�ئيل” �أجز�ء من �ل�صفة، �صيوؤدي �إىل �ِصد�م كبري مع �الأردن،

 ومن ناحية �أخرى، وفيما يتعلق باتفاقيات �لتطبيع بني �الإمار�ت 
85

�الأردن ثابت على رف�ص �ل�صم.

و“�إ�رش�ئيل”، �أعلن وزير �خلارجية �الأردين باأّن �التفاق �صيكون مرتبطاً مبا �صتقوم به “�إ�رش�ئيل” 

�أما �ال�صتمر�ر به ف�صيبقي حالة  �إىل تهدئة �الأجو�ء،  �لذي �صيقود  �إنهاء �الحتالل  الحقاً، من ناحية 

�لبحرين  �لتطبيع بني  �تفاق  نف�صه عقب توقيع  �ملوقف  �الأردن   وكّرر 
86

�لتوتر موجودة. م�صببات 

و“�إ�رش�ئيل”، على ل�صان وزير �خلارجية بت�رشيحه �أّن �رشط “�ل�صالم” �لعادل و�ل�صامل هو زو�ل 

 و�أعلن �لعاهل �الأردين جمدد�ً �أّن “حتقيق �ل�صالم على �أ�صا�ص حّل �لدولتني 
87

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�لعادلة و�مل�رشوعة، هو  �لفل�صطيني من حقوقه  �ل�صعب  “حرمان  �أّن  خيارنا �ال�صرت�تيجي”، و�أّكد 

88
�ل�صبب �لرئي�صي لبقاء �ملنطقة رهينة لل�رش�ع وغياب �ال�صتقر�ر”.

د. عالقاته بـ“اإ�رشائيل”: 

يوجد حالة من �لتذبذب يف �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف �لنو�حي �القت�صادية و�الأمنية 

و�لديبلوما�صية، وذلك ب�صبب �ملمار�صات �الحتاللية �صو�ء يف �لقد�ص �أم يف عموم �الأر��صي �ملحتلة. 

ففي �جلانب �القت�صادي، �أقر جمل�ص �لنو�ب �الأردين باالأغلبية م�رشوع قر�ر يحظر ��صتري�د �لغاز 

 ويف �ملقابل، مّت توقيع �تفاقية بني “�إ�رش�ئيل” و�الأردن لتق�صري �لرحالت �جلوية، 
89

من “�إ�رش�ئيل”.

و�أوروبا  �الأق�صى  و�ل�رشق  �آ�صيا  ودول  للخليج  �ملتجهة  �لرحالت  يف  �جلانبني  �أجو�ء  با�صتخد�م 

�إير�ن، �صتمر عب  �ل�صني و�لتي متر عب  �لقادمة من  �لرحالت �جلوية  �ل�صمالية، وكذلك  و�أمريكا 

�الأردن  باأّن  )كان(  �الإ�رش�ئيلية  �لعام  �لبث  هيئة  �أفادت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
90

�الإ�رش�ئيلية. �الأجو�ء 

 
91

�لثنائية. �لعالقات  ولتح�صني  م�صرتكة،  م�رشوعات  الإقامة  �ت�صاالتهما  يكثفان  و“�إ�رش�ئيل” 
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وقد �أثمرت هذه �الت�صاالت عن مو�فقة �إ�رش�ئيلية على رفع �ل�صادر�ت �الأردنية للفل�صطينيني من 

 عالوة على ذلك، مّت توقيع �تفاق “خا�ص” بني 
92

160 مليون دوالر �صنوياً �إىل 700 مليون دوالر.

�الإ�رش�ئيلية يف  لتغطية �الحتياجات  �أردنية، وذلك  �الأردن و“�إ�رش�ئيل” ال�صتري�د منتجات زر�عية 

عن  �الإ�رش�ئيليون  �ملتدينون  يتنع  �صنو�ت  �صبع  كل  ففي   ،”Shmita “�صميتا  �الأر�ص  تبوير  �صنة 

 
93

حر�ثة �الأر�ص وزر�عتها، فتبز �حلاجة �الإ�رش�ئيلية ال�صتري�د �ملنتجات �لزر�عية يف هذه �ل�صنة.

كذلك وّقع �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف دبي، وبتمويل �إمار�تي ورعاية �أمريكية، �إعالن نو�يا للتعاون يف 

�إنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية وحتلية �ملياه، وتن�ص �التفاقية على �أن يعمل �الأردن على توليد 

�لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، ويف �ملقابل �صتعمل “�إ�رش�ئيل” على حتلية �ملياه 

94
ل�صالح �الأردن �لذي يعاين من �جلفاف.

�صهدت �لعالقات بني �لطرفني يف �جلانب �الأمني نوعاً من �لثبات، فلم تتاأثر �لناحية �الأمنية كثري�ً 

بالتوتر �ل�صيا�صي �لناجت عن �لتجاوز�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وحماولة تنفيذ م�رشوع �ل�صم. فقد 

�لتخطيط  بتهمة  �أردنيني،  خم�صة  مبحاكمة   2020 يونيو  حزير�ن/  يف  �لدولة  �أمن  حمكمة  با�رشت 

 ي�صاف �إىل ذلك، حكمت حمكمة �أمن �لدولة على �أ�صرٍي 
95

لعمليات �صّد �أهد�ف يف د�خل “�إ�رش�ئيل”.

�أردين لدى “�إ�رش�ئيل” بال�صجن خم�ص �صنو�ت، وعّدته فار�ً من �لعد�لة، بتهمة “�لتهديد با�صتخد�م 

�لعنف”، بعد مهاجمته عدد�ً من �مل�صتوطنني �صنة 2018، ما �أدى الإ�صابة عدد منهم، بعد متكنه من 

 ويف �صياق مت�صل، قرر �الأردن �إبعاد �الأ�صري �لفل�صطيني 
96

دخول مدينة �إيالت �ملحتلة، بغر�ص �لعمل.

 كما �أعلنت �ملخابر�ت �الأردنية 
97

�ملحرر يف �صفقة وفاء �الأحر�ر، نز�ر �لتميمي، بدعوى �نتهاء �إقامته.

 ويف �ملقابل، 
98

يف متوز/ يوليو 2021 �إحباطها خمططاً ��صتهدف قتل جنود �إ�رش�ئيليني على �حلدود.

99
�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �أيلول/ �صبتمب 2021 �إحباط عملية تهريب �أ�صلحة يف غور �الأردن.

�صهدت �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني حالة من �ملد و�جلزر، فقد توترت �لعالقة يف زمن 

حكومة بنيامني نتنياهو، لكنها �صهدت �نفر�جة مع تنحي نتنياهو وت�صكيل حكومة بينيت. وعلى 

�لرغم من عقد لقاء�ت بني �لطرفني بع�صها �رشي و�الآخر علني، �إال �أّن �لعالقات مع حكومة نتنياهو 

بقيت فاترة. فقد ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth عن عقد لقاء �رشي بني 

مع  �الأردنية  �خلارجية  وزير  بني  علني  لقاء  تبعه   
100

جانت�ص، بني  �لدفاع  ووزير  �الأردين  �لعاهل 

�ملفاو�صات  �إطالق  �إعادة  جهود  يف  فيه  ُبِحث   ،2020 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

 وكموؤ�رش على توتر �لعالقة بني �لطرفني، �ألغى ويل �لعهد 
101

بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

 �إال �أن �لتوتر 
102

�الأردين زيارته للم�صجد �الأق�صى، وعلى �لرغم من �دعاء نتنياهو ت�صوية �خلالف،

 
103

يف �لعالقة بقي قائماً، و�رشَّح جانت�ص باأن نتنياهو �أ�رش كثري�ً بالعالقات مع �الأردن.

�إخالء �صكان  �لطرفني، ويف مقدمتها حماولة  �لعالقة بني  �أ�صهمت ممار�صات �الحتالل يف توتر 

�تفاقية مع   14 �الأردن على  �أعلنت عن م�صادقة  قد  �الأردنية  �ل�صيخ جر�ح. وكانت �خلارجية  حي 
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�أن  تبني  �صهادة  وحماميهم  �حلي  و�أهايل  �لفل�صطينية  �خلارجية  و�صلمت  جر�ح،  �ل�صيخ  حي  �أهايل 

“وز�رة �الإن�صاء و�لتعمري عقدت �تفاقية مع وكالة )�أونرو�(، الإن�صاء 28 وحدة �صكنية يف حي �ل�صيخ 
 ويف هذ� �ل�صياق، �أعلن وزير �خلارجية �الأردين باأّن �لقد�ص خط �أحمر و�أن “�إ�رش�ئيل” 

104
جر�ح”.

تلعب بالنار، و�صيكون ال�صتمر�ر عدو�نيتها وعنجهيتها �نعكا�صات على كل �صيء، مبا يف ذلك على 

“�إ�رش�ئيل”،  95 نائباً قد وقَّعو� على مذكرة �لعالقات مع   وكان 
105

�لعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية.

106
وطرد �صفريها من �الأردن، ب�صبب �لتمادي �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص.

غزة،  وقطاع  للقد�ص  ن�رشة  �حلدود  نحو  حا�صدة  �صعبية  م�صرية  خرجت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

�إ�رش�ئيلياً  م�رشوعاً  �الأردن  رف�ص  �لر�صمي،  �مل�صتوى  وعلى   
107

�لقد�ص. �صيف  معركة  خ�صم  يف 

�الأردنية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�صّدد  بالقد�ص،  �لعقارية”  �حلقوق  لـ“ت�صوية 

على �أّن “�لقد�ص �ل�رشقية هي �أر�ص حُمتلة منذ �لعام 1967 وفق �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية 

�لتي  و�الأعمال  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �الإجر�ء�ت  جميع  قانونية  وعدم  بطالن  ُتوؤكد  �لتي  �لدولية، 

�مل�صا�ص  من  حُمذر�ً  �لقد�ص”،  و�صع  تغيري  بهدف  باالحتالل،  �لقائمة  �لقوة  �إ�رش�ئيل،  تتخذها 

�لعمل  �صي�صتمر يف  �الأردن  �أن  له على  �الأردين يف خطاب  �لعاهل  �أكد   وقد 
108

�ملقد�صيني. مبمتلكات 

109
للحفاظ على �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم يف مدينة �لقد�ص.

وعلى �لرغم من �لتوتر يف �لعالقات، �إال �أّن “�إ�رش�ئيل” �أبدت قلقها عقب ما مّت �إعالنه من حماولة 

ياتوم  �ل�صابق د�ين   Mossad �ملو�صاد   ت�صتهدف نظام �حلكم، حيث �رشَّح رئي�ص جهاز  �نقالبية 

�الأردن مقلق الإ�رش�ئيل،... هذ� حدث مزعج”. وكان  �لذي حدث يف  “�لو�صع  �أن   Danny Yatom

تبذل  “�إ�رش�ئيل  بقوله:  �النقالبية  �ملحاولة  على  عقَّب  قد  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

هو  ح�صل  ما  �أن  ورغم  و�القت�صادية،  �ل�صحية  �لق�صايا  يف  �الأردنيني  مل�صاعدة  جهدها  ق�صارى 

�صاأن �أردين د�خلي، فاالأردن دولة �صالم وجارة، وذ�ت �أهمية ��صرت�تيجية، وعلينا �حلفاظ على هذ� 

110
�لتحالف مع �الأردن كم�صلحة �أمنية و�صيا�صية و�قت�صادية”.

حتلحلت �لعالقات بني �لطرفني مع و�صول بينيت لرئا�صة �حلكومة، فقد �صادق بينيت على بيع 

كميات من �ملياه لالأردن )بعدما رف�ص نتنياهو ذلك(، بحيث ال تتجاوز �لكمية �ل�صنوية 50 مليون 

 وبح�صب �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية، �تفق بينيت مع �لعاهل 
111

مرت مكعب، وذلك حتى نهاية �صنة 2022.

 �نعك�ص هذ� �التفاق على �أر�ص �لو�قع عب 
112

�الأردين عندما �لتقاه، بفتح �صفحة جديدة يف �لعالقات.

 
113

�الأردن، �عتماده مللك  �أور�ق   Eitan Surkis �إيتان �صوركي�ص  �الإ�رش�ئيلي �جلديد  �ل�صفري  تقدمي 

وكذلك بزيادة وترية �للقاء�ت بني �لطرفني �لتي غلب عليها �لطابع �ل�رشي، كما حدث بلقاء �لرئي�ص 

لقاء  عقد  �إىل  باالإ�صافة   
114

�أردنية. لدعوة  تلبية  �الأردين،  �لعاهل  مع  هريتزوج  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي 

115
�رشي بني �مللك ووزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد، يف �لعا�صمة عّمان.
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3. �شورية:

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على �الأر��صي �ل�صورية يف ظّل عدم وجود ر�دع لها، فقد �أفاد 

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان باأّن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية قتلت �صتني مو�لياً الإير�ن يف �صورية 

�دعى  بينما   
116

.)2020 يوليو  متوز/  نهاية  �إىل  مايو  �أيار/  من  �لفرتة  )خالل  �أ�صهر  ثالثة  خالل 

نفذها  �لتي  �لهجمات  خالل  �ل�صورية  �جلوية  �لدفاعات  ثلث  بتدمري  قام  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

على  خمتلفاً  هدفاً   955 نحو  �إىل  و�صلت  و�لتي   ،)2020-2017( �الأخرية  �لثالثة  �ل�صنو�ت  خالل 

باأنها  �الإ�رش�ئيلي هجماته  4,239 �صاروخاً وقنبلة. وبرر �جلي�ص  �ل�صورية، با�صتخد�م  �الأر��صي 

تهدف �إىل منع �لتمو�صع �الإير�ين يف �صورية، وحماربة �إمكانية تطوير دقة �ل�صو�ريخ �لتي بحوزة 

حزب �هلل، وبالتايل ي�صن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لغار�ت �ملتكررة �لتي ت�صتهدف مو�قع للنظام �حلاكم 

�أو �لعتاد �ملتجهة �إىل لبنان. ويف �لوقت ذ�ته،  و�إير�ن وحزب �هلل يف �صورية، وكذلك قو�فل �الأ�صلحة 

للطائر�ت،  844 �صاروخاً م�صاد�ً  �أطلقت  �ل�صورية  �لدفاعات �جلوية  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �دعى �جلي�ص 

مقارنة  حادة  بـ“قفزة  و�صفه  ما  �ل�صورية،  لالأجو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  على  للرد  حماولة  يف 

�لتي  للطائر�ت  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  “بع�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وذكر  �ل�صابقة”.  بال�صنو�ت 

�أطلقت عب منظومة �لدفاع �جلوي للجي�ص �ل�صوري، متكنت من �عرت��ص �صو�ريخ �أطلقتها طائر�ت 

117
�صالح �جلو”.

مع  معاهد�ت  �أو  �تفاقيات  الأي  �لر�ف�ص  مبوقفها  �صورية  مت�صكت  �ل�صيا�صي؛  �ل�صعيد  على 

“�إ�رش�ئيل”، وعّبت عن ذلك �خلارجية �ل�صورية بتاأكيدها على “موقفها �لثابت �ملبني على �لتم�صك 
 
118

باالأر�ص و�حلقوق، و�لر�ف�ص للتنازالت و�التفاقيات �ملنفردة مهما كان �صكلها �أو م�صمونها”.

كما �أكد على هذ� �ملوقف �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد بقوله: “يكن �أن نقيم عالقات طبيعية مع 

 بالرغم من �لرف�ص �ل�صوري �ملبدئي الإجر�ء مفاو�صات 
119

�إ�رش�ئيل فقط عندما ن�صتعيد �أر�صنا”.

و�صاطة  بف�صل  �الأ�رشى  لتبادل  �صفقة  �إمتام  عن  �أعلنا  �لطرفني  �أّن  �إال  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صيا�صية 

 مقابل فتاة �إ�رش�ئيلية دخلت 
120

رو�صية، حيث مّت �إعادة ر�عينَي �صوريَّني �عتقال بعد جتاوز �حلدود،

�حلدود �ل�صورية، ومّت �عتقالها على يد �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية. وقد ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �أن 

Sputnik V 5 صفقة �لتبادل ت�صمنت بند�ً �رشياً ين�ص على متويل “�إ�رش�ئيل” �رش�ء لقاح �صبوتنيك� 

 
121

�لرو�صي مقابل مبلغ 1.2 مليون دوالر.

على �صعيد �لعالقات �ل�صورية �لفل�صطينية، �لتقى يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020 وفٌد من حركة 

�ل�صورية  �ل�صوري في�صل �ملقد�د، يف مقر وز�رة �خلارجية بالعا�صمة  فتح بنائب وزير �خلارجية 

�لرفاعي،  و�صمري  �لرجوب،  جبيل  وهم:  �ملركزية  �للجنة  من  �أع�صاء  فتح  وفد  و�صّم  دم�صق، 

�لطرفان  وتباحث  �لهادي.  عبد  �أنور  �صورية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  �إىل  باالإ�صافة  فتوح،  وروحي 
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ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   
122

�لفل�صطيني. �ل�صيا�صي  �لطيف  �ألو�ن  بني  فل�صطينية  �رش�كة  بناء  �صبل  يف 

بحث مدير عام �لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ل�صفري �أنور عبد �لهادي مع وزيرة 

�أو�صاع �لالجئني يف �ملخيمات �لفل�صطينية،  �ل�صوؤون �الجتماعية و�لعمل �ل�صورية �صلوى عبد �هلل، 

عودتهم،  بت�صهيل  �صدر  �لذي  �لقر�ر  �صوء  يف  خ�صو�صاً  �لريموك  خميم  �إىل  �الأهايل  عودة  و�صبل 

يف كل قو�نيننا  �أبناوؤنا، ود�ئماً  “هم  �ملتو�جدين يف �صورية  �لفل�صطينيني  �أن  �هلل  �صلوى عبد  و�أكدت 

وت�رشيعاتنا تقول �ملو�طن �لعربي �ل�صوري ومن يف حكمه، ولن يكون يف حكمه �إال �بن فل�صطني”. 

و�أ�صارت �إىل �أن �أي عمل تقوم به �لدولة �ل�صورية الأي مو�طن على �الأر�ص �ل�صورية �صتقدمه يف خميم 

 
123

�لريموك، د�عية للتكاتف من �أجل عودة �حلياة �إىل طبيعتها يف �صورية.

كما ��صتقبل ب�صار �الأ�صد يف دم�صق وفد�ً �صّم عدد�ً من قادة وممثلي �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية، 

“كبى �الأخطاء”،  ُتعدُّ من  �أو�صلو  �تفاقات  �أن  �الأ�صد  �للقاء ممثلو حركة حما�ص. ور�أى  وغاب عن 

�ملفاو�صات عن  الأن  “�لرباعية”،  �التفاقات و�صّد  �لدو�م �صّد هذه  �صتبقى على  �أن �صورية  موؤكد�ً 

“كّل  �الأ�صد  حيّا  �للقاء،  هام�ص  وعلى  �الأمريكي.  �ل�صقف  حتت  �لتفاو�ص  تعني  �لرباعية  طريق 

�ملقاومني من دون ��صتثناء”. ومَلّا ُذكر ��صم حما�ص، كّرر “كّل �ملقاومني”، م�صيفاً �إن “�صوريا جاهزة 

�إن قر�ر �صورية  و�صيا�صياً”. وقال  �ملقاومة ع�صكرياً  �إليه، نحن جزء من حمور  لكّل ما حتتاجون 

“�إعادة �إعمار خميم �لريموك ثابت ونتابع معاً �آليات �لتنفيذ”، م�صدد�ً يف �لوقت ذ�ته على �أهمية حّق 
124

�لعودة.

4. لبنان: 

اأ. ديبلوما�شياً:

يوجد ما ي�صبه �الإجماع يف لبنان على رف�ص “�صفقة �لقرن” و�لتم�صك باملبادرة �لعربية، فقد �أكد 

لبنان  “ت�صامن  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �ت�صال مع نظريه  �للبناين مي�صال عون خالل  �لرئي�ص 

ب�صفقة  يعرف  بات  عما  ن�صاأت  �لتي  �لتطور�ت  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  و�صعباً  رئي�صاً 

ما  �آخر  جته�ص  �لقرن  “�صفقة  �أن  بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  ر�أى  فيما  �لقرن”. 

لبنان  “�أن  و�أكد  �ل�رشيف”.  �لقد�ص  �مل�صتقلة وعا�صمتها  باإقامة دولته  �لفل�صطيني  تبّقى من �حللم 

و�للبنانيني لن يكونو� �صهود زور يف حفلة �الإعد�م �جلديدة لل�صعب �لفل�صطيني وحلقوقه �مل�رشوعة 

�أي من هذه  �أو مقاي�صة  ببيع  �أن يكون �رشيكاً  �أي ظرف  �لعودة، ولن يقبل حتت  ويف مقدمها حق 

�حلقوق بثالثني من �لف�صة”.

�لقمة  �إىل  ي�صتند  �لقرن  �صفقة  من  �للبناين  “�ملوقف  �أن  حتّي  نا�صيف  �خلارجية  وزير  ور�أى 

�لعربية عام 2002، ويدعو لتحقيق �صالم عادل بقيام دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص 

�ل�رشقية”.
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و�أكد مفتي �جلمهورية �للبنانية �ل�صيخ عبد �للطيف دريان من جهته �أن “ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن 

125
هو ت�صفية للق�صية �لفل�صطينية، و�صتكون حمكومة بالف�صل”.

�لفل�صطينيني، فقد قال  �لالجئني  لبنان توطني  �للبناين رف�ص  �لرئي�ص  ويف �صياق مت�صل، جدد 

عون يف كلمته �أمام �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة: “نرف�ص �أي �صكل من �أ�صكال �لتوطني 

126
لالجئني �لفل�صطينيني �نطالقاً من �رشورة حّل ق�صيتهم �لعادلة”.

ب. العالقة مع الفل�شطينيني:

متثل  �صلبية،  بطريقة  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مع  يتعامل  �للبنانيني  من  فريق  ز�ل  ما 

�ملخيمات  على  ح�صار  بفر�ص  جعجع،  �صمري  �للبنانية،  �لقو�ت  حزب  رئي�ص  مبطالبة  مثالً،  ذلك، 

�لفل�صطينية ومنع �لالجئني �لفل�صطينيني من �لدخول و�خلروج منها، على �أن تتدبر �لدولة تاأمني ما 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، 
127

يحتاجونه من م�صتلزمات ونحوها، وذلك بذريعة حما�رشة جائحة كورونا.

نا�صدت منظمات حقوقية �جلهات �ملعنية يف لبنان، بال�صماح لالجئني فل�صطينيني عالقني باالإمار�ت، 

 
128

كورونا. جائحة  تف�صي  ب�صبب  و�لبية  �جلوية  �ملنافذ  �إغالق  بعد  وذلك  بريوت،  �إىل  للعودة 

��صطدمت هذه �ملنا�صد�ت بقر�ر �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام �للبناين �لقا�صي بعدم �ل�صماح بعودة 

�لالجئني �لفل�صطينيني �إىل لبنان على منت طائر�ت �الإجالء، �لتي تقوم بها �ل�صلطات �للبنانية ملو�طنيها 

يف خمتلف دول �لعامل، وت�صمن �لقر�ر منع �إجالء “�الأ�صخا�ص من �لتابعية �لفل�صطينية �لالجئة يف 

129
لبنان، �أي �إن كان يحمل وثيقة �صفر فل�صطينية �أو جو�ز �صلطة”.

��صتياء  �مل�صتقبل،  تيار  كتلة  عن  �للبناين  �لبملان  ع�صو  جنم،  نزيه  �أثار  مت�صل،  �صياق  ويف 

باأّن:  م�رشحاً  لبنان،  من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �إخر�ج  �ملتحدة  �الأمم  مطالبته  عقب  �لفل�صطينيني، 

�ألف   400 �لـ  هوؤالء  لبنان،  يف  فل�صطيني  �ألف   400 �إىل  باالإ�صافة  �صوري  ون�صف  مليون  “هنالك 
حتملناهم عمر�ً طويالً، و�ملليون ون�صف حتملناهم ل�صنو�ت �أي�صاً، نطالب �ملجتمع �لدويل �لذي كان 

�ل�صبب يف وجودهم يف لبنان �أن يقومو� باإعادتهم �إىل بلد�نهم”، متنا�صياً باأن وجود هوؤالء �لالجئني 

130
ناجت عن �لتهجري �لق�رشي لهم، ولي�ص باإر�دتهم.

ويف �ملقابل، �أكد وزير �لعمل يف �حلكومة �للبنانية �جلديدة م�صطفى بريم دعمه حلقوق �لالجئني 

يف �ملخيمات �للبنانية، و�صعيه �إىل عدم “تعر�ص �ل�صعب �لفل�صطيني للظلم مرة ثانية، �أو �أن يتعر�ص 

لالإجحاف يف مكان �إقامته”، و�أّنه �صي�صهم “بتعديل �لقو�نني �لتي حتول دون �إن�صاف �لفل�صطيني يف 

 
131

لبنان فيما يتعلق بحقوق �لعمل، مبا ال يتعار�ص مع �لقو�نني �للبنانية وم�صلحة �لعامل �للبناين”.

وبالفعل �أ�صدر �لوزير تعليمات ت�صمح للفل�صطينيني �ملولودين بلبنان من �لعمل يف �أكرث من �صبعني 

�للبنانية، �لتي �تهمت �لوزير  �أثار حفيظة بع�ص �الأحز�ب  مهنة كانت ح�رشية للبنانيني فقط، مما 
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�إىل  م�صرية  �لوزير،  قر�ر  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ثمنت  فيما  �لالجئني،  توطني  �إىل  ب�صعيه 

خ�صيتها من عدم ��صتمر�ر �الأمر، كونه يعتمد على تعليمات للوزير ولي�ص على قانون، مما يعني 

132
�إمكانية �إلغاء هذ� �الأمر يف حال تغري �لوزير.

يف �صياق مت�صل، �لتقى رئي�ص  �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي �للبناين  وليد جنبالط ، رئي�ص �ملكتب 

لهنية هي وحدة  “و�صيتي   : �للقاء �رشح  �إ�صماعيل هنية، وعلى هام�ص  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   

بهذ�  للم�صاعدة  جاهز  و�أنا  �ل�صغوطات،  كانت  مهما  و�الأ�صا�ص  �الأهم  وهي  �لفل�صطيني،  �ملوقف 

�لفل�صطيني،  لالجئ  بالعي�ص  �لبد�ئي  �حلق  بت�صهيل  �أعده  و�أنا  �إمكانيات،  من  �أملك  مبا  �ملو�صوع 

 وكان هنية قد قام بزيارة �إىل لبنان يف �أيلول/ �صبتمب 2020، 
133

فالتمييز �لعن�رشي جمحف بحقه”.

�ل�صيا�صي  �لفريق  �لزيارة، تخوف  �هلل  �لزيارة بردود فعل مبتاينة، ففي حني �صجع حزب  قوبلت 

�إىل قاعدة �نطالق و�صاحة �رش�ع مع  �لزيارة، ومن حتويل لبنان  �للبناين �ملعار�ص حلزب �هلل من 

134
“�إ�رش�ئيل”.

هذ�  ُيغطيها  �لتي  �لفرتة  طو�ل  حما�ص  حلركة  ودعمه  �لقوية  عالقته  على  �هلل  حزب  حافظ  وقد 

�لتقرير، غري �أن هذه �لعالقة �صابها بع�ص �حل�صا�صية �أو �ل�صد �ملوؤقت �إثر زيارة خالد م�صعل رئي�ص 

�لذكرى  فعاليات  يف  للم�صاركة   2021 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  للبنان  �خلارج  يف  حما�ص  حركة 

�لبج  �أربعة من كو�در حما�ص يف خميم  ��صت�صهاد  34 النطالقة حركة حما�ص، ومعاجلة تد�عيات 

�ل�صمايل. ويبدو �أن حزب �هلل مل يَر توقيت �لزيارة منا�صباً، خ�صو�صاً، ب�صبب ما ُذكر، �أن لدى �حلزب 

�ل�صوري نظرة �صلبية جتاه م�صعل ب�صبب موقفه من �الأحد�ث يف �صورية. ولذلك  و�إير�ن و�لنظام 

عمل �حلزب على �إف�صال �أو �إلغاء عدد من �للقاء�ت �لر�صمية �لتي كانت على جدول زيارة م�صعل، مبا 

يف ذلك لقاوؤه مع رئي�ص �جلمهورية ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب. غري �أن م�صعل قام بالعديد من �لفعاليات 

�الأخرى، خ�صو�صاً يف �الإطار �لفل�صطيني. ويبدو �أن �لطرفني َحِر�صا على عدم �لت�صعيد �الإعالمي، 

135
وعودة �ملياه �إىل جماريها بعد ذلك.

ج. عالقته بـ“اإ�رشائيل”:

ظلّل �لتوتر �الأمني �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، ففي حني ��صتمرت �لتهديد�ت من �الإ�رش�ئيليني 

حول  �لطرفني  بني  مفاو�صات  هنالك  كان  �هلل،  حزب  يف  ممثلة  �للبنانية  �ملقاومة  على  حرب  ب�صن 

�حلدود �ملائية، حيث �أكد ح�صان دياب، رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �ل�صابق، باأّن لبنان ال يقبل بال�صكوت 

عن �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة حلدود لبنان، و�أ�صار �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” يجب �أن تعي “باأننا لن 

136
نذعن بعد �ليوم لهذه �النتهاكات وكاأنها �أمر طبيعي �أو عادي”.

ويف �ملقابل، وعلى �إثر ��صتباك حمدود مع �ملقاومة يف مز�رع �صبعا، قال نتنياهو �إن “كل ما يحدث 

يخدم  �هلل  ون�رش  منطقتنا،  يف  ع�صكرياً  للتمو�صع  لبنان  يف  و�أذرعها  �إير�ن  ملحاولة  نتيجة  هو  �الآن 
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“دولة  �أو  باختبار �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �أحد�ً  �أن�صح  هذه �مل�صلحة �الإير�نية على ح�صاب لبنان، وال 

 
137

�إ�رش�ئيل”، ونحن م�رشون على �لدفاع عن �أنف�صنا”.

مل ينع �لتوتر يف �لعالقة �لتو�صل �إىل �تفاق حول �ملفاو�صات بخ�صو�ص �حلدود، فقد �أعلن رئي�ص 

جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري �لتو�صل لـ“�تفاق �إطار” لرت�صيم �حلدود �لبحرية مع “�إ�رش�ئيل”، 

م�صري�ً �إىل �أن مهمته �نتهت بعد عقد من قيادته للمفاو�صات، لي�صتاأنفها �جلي�ص ورئا�صة �جلمهورية 

138
بهدف �لتو�صل �إىل �تفاق نهائي، م�صدد�ً على تالزم �مل�صارين بر�ً وبحر�ً.

�نعك�ص �النق�صام �ل�صيا�صي �لد�خلي �للبناين على ردود �لفعل عقب �إعالن بري، �إذ ر�أى معار�صو 

جادل  فيما  �ملفاو�صات،  لهذه  تغطيته  مع  �نتهت  �حلزب  �صالح  وظيفة  �أن  �هلل  وحزب  �أمل  حركة 

�لفريق �ملو�يل للثنائي باأّن جهود بري �أثمرت �إىل �لتو�صل التفاق �صيكون يف م�صلحة لبنان و�إنعا�ص 

كتلة  قالت  �لتطبيع،  من  حالة  يج�صد  �التفاق  باأن  �التهامات  على  وكردٍّ   
139

�القت�صادي. و�صعه 

حزب �هلل �لبملانية �إن مفاو�صات تر�صيم �حلدود �لبحرية و�لبية جنوب �لبالد، ال تندرج يف �صياق 

�مل�صاحلة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وال ترتبط “بال�صيا�صات �لتطبيعية �لتي �نتهجتها دول عربية 

 وبالرغم من �ملناكفات بني �أطر�ف 
140

مل توؤمن يوماً بخيار �ملقاومة، ومل متار�صه �صّد عدو �الأمة”.

“�إ�رش�ئيل”  �الأوىل حول تر�صيم �حلدود بني  �ملفاو�صات  ُعقدت جولة  �للبنانية،  �ل�صيا�صية  �ملعادلة 

 ولبنان يف منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، وذلك يف مقر قوة �الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة “يونيفيل”

)United Nations Interim Force in Lebanon )UNIFIL يف منطقة �لناقورة جنوبي لبنان على 

141
�أن ت�صتانف بعد �أ�صبوعني.

يف �ملقابل، �أعلنت “�إ�رش�ئيل” رف�صها �لبحث يف طلب لبنان تو�صيع نطاق �ملنطقة �ملختلف عليها يف 

�حلدود �لبحرية، حيث يهدف �لطلب �للبناين �إىل �ل�صيطرة �لكاملة على حقلَي غاز يف �لبحر �الأبي�ص 

�للبنانيني يف  �ملفاو�صني  فاإّن  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  “�إ�رش�ئيل” ملكيتهما. وبح�صب  تدَّعي  �ملتو�صط 

فقط  لي�ص  يطالبون  �أنهم  تبني  جديدة  خريطة  بطرحهم  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  فاجاأو�  �لناقورة،  ر�أ�ص 

 �إ�صافية، د�خل �ملنطقة �الإ�رش�ئيلية 
2
 �ملختلف عليها، بل طالبو� بزيادة 1,430 كم

2
مب�صاحة 860 كم

 توقفت �ملفاو�صات بني �لطرفني بعد �أربع جل�صات عقب مطالبة �للبنانيني 
142

يف �ملياه �القت�صادية.

�الأمم  �للبنانية يف  �أودعته �حلكومة  �لذي  �ملر�صوم  �نطالقاً من تعديل  �إ�صافياً،   بحرياً 
2
1,430 كم بـ 

لكن   
143

.
2
860 كم عن   عو�صاً 

2
2,290 كم “�إ�رش�ئيل”  �ملتنازع عليها مع  �مل�صاحة  لت�صبح  �ملتحدة، 

�أكد  فيما   ،2021 مايو  �أيار/  يف  �لطرفني  بني  جمدد�ً  �ملفاو�صات  ��صتوؤنفت  �الأمريكي،  �لتدخل  وبعد 

144
.

2
لبنان على موقفه با�صتئناف �ملفاو�صات حيث �نتهت، مبعنى م�صاحة �لـ 2,290 كم
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�صهدت �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان على �ل�صعيد �الأمني حالة من �ل�صد و�جلذب، فبالرغم من 

وجود مفاو�صات حول تر�صيم �حلدود، �إال �أن �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل ��صتمر يف �صّن 

حرب نف�صية �صّد “�إ�رش�ئيل” باإعالنه يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 �متالك حزبه �صور�يخ دقيقة 

145
“�صعَفي ما كان عليه قبل �صنة”.

كما ت�صاعدت �الأمور بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان �إىل درجة عالية بالتز�من مع �أحد�ث معركة �صيف 

على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  ��صتنكار�ً  �حلدود  على  �ملظاهر�ت  �إثر  لبناين  �صاب  فا�صت�صهد  �لقد�ص، 

 وعقب ذلك باأيام مّت �إطالق �صتة �صو�ريخ غر�د Grad من 
146

�مل�صجد �الأق�صى و�ل�صعب �لفل�صطيني.

 وحتى ال تتدهور �الأمور تدخل 
147

“�إ�رش�ئيل” بق�صف مدفعي. لبنان على �جلليل �الأعلى، ورّدت 

مع  �حلدود  �إىل  �لو�صول  من  �ملحتجة،  �لفل�صطينية  �ملو�كب  ملنع  �حلو�جز  باإقامة  �للبناين  �جلي�ص 

148
“�إ�رش�ئيل”.

�أي  �أن  ور�أى  و�ملقد�صات،  بالقد�ص  �مل�صا�ص  من  “�إ�رش�ئيل”  �هلل  ن�رش  حّذر  ذلك،  مع  وبالرت�فق 

 وبقي �لتوتر �الأمني قائماً على �لرغم من �نتهاء معركة �صيف 
149

م�ّص بهما �صيقود �إىل حرب �إقليمية.

�لقد�ص، ويكن �لقول باأّن �حلدود مل تهد�أ قبل �ملعركة وبعدها، فالت�صعيد �الإ�رش�ئيلي مل يتوقف.

ويف متوز/ يوليو 2020، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �صقوط طائرة م�صرّية تابعة له يف جنوب 

بذريعة  حدودية  لبنانية  مناطق  على  عدة  قذ�ئف  �الإ�رش�ئيلية  �ملدفعية  �أطلقت  ذلك  وعقب  لبنان، 

�جلنوب،  يف  بليد�  بلدة  فوق  �إ�رش�ئيلية  م�صرّية  �هلل  حزب  �أ�صقط   2021/2/1 ويف  �أمني.  عمل  وجود 

ثالث  “�إ�رش�ئيل”  �صمال  باجتاه  لبنان  من  �صو�ريخ  �إطالق   2021 مايو  �أيار/  �صهر  �صهد  بينما 

 ويف �آب/ �أغ�صط�ص 2021، مّت 
150

مر�ت، وردت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بق�صف مناطق حدودية لبنانية.

�إطالق �صو�ريخ من لبنان على �صمال فل�صطني �ملحتلة، ورّدت �ملدفعية �الإ�رش�ئيلية على ذلك مبئة 

 ويف �أعقاب رد حزب �هلل �للبناين على �لق�صف �الإ�رش�ئيلي �لذي طال �أر��ص ٍلبنانية، علّق 
151

قذيفة.

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص بالقول �إن “�إ�رش�ئيل” تريد هدوء�ً �أمنياً من جانب لبنان، لكنه 

�أكرث مما هو عليه.  لبنان م�صع�صعاً  �لو�صع يف  “�إ�رش�ئيل” جعل  باإمكان  �أنه  نف�صه هّدد  �لوقت  يف 

وقال جانت�ص �إنه يو�صي حزب �هلل و�جلي�ص �للبناين و�حلكومة �للبنانية بعدم �ختبار “�إ�رش�ئيل”، 

�إ�رش�ئيل” يف لبنان �صوى �حلفاظ على �الأمن و�لهدوء، و�أّن �لهدوء  لـ“دولة  �أنه ال م�صلحة  م�صيفاً 

 لكن وبالرغم من تهديد جانت�ص، ما يز�ل 
152

“�إ�رش�ئيل”. �أي�صاً من قبل  �صتجري مقابلته بالهدوء 

حزب �هلل َيعدُّ نف�صه ملو�جهة قادمة، فقد ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أن هنالك �صبكة �أنفاق حلزب �هلل، متتد 

ع�رش�ت �لكيلومرت�ت من �حلدود �جلنوبية �إىل بريوت و�لبقاع، وقد �أ�صار �لتقرير �إىل �أّن هذه �الأنفاق 

معدة الأغر��ص هجومية ودفاعية، وم�صممة الإتاحة نقل �الأفر�د و�الأ�صلحة و�لعتاد، و�أن �لعمل يف 

153
بناء هذه �ل�صبكة، بد�أ يف �أعقاب حرب 2006 مب�صاعدة خب�ء من كوريا �ل�صمالية و�إير�ن.
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5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. تطور عالقاتها ال�شيا�شية، واأن�شطتها الديبلوما�شية:

�لثالثي �الإعالن  �أن  على  ين�ص  فل�صطيني  قر�ر  م�رشوع  و�الإمار�ت  �لبحرين   رف�صت 

�الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي - �الأمريكي �ملعروف با�صم “�تفاق �أبر�هام Abraham Accords”، لي�ص 

“�ل�صالم”،  مقابل  �الأر�ص  ومبد�أ  �لدولتني،  حّل  مبد�أ  على  �لقائمة  �لعربية  �لروؤية  تغيري  �صاأنه  من 

و�ملبادرة �لعربية �لتي طرحت �صنة 2002. كما رف�صت �لبحرين طلباً فل�صطينياً بعقد �جتماع طارئ 

للجامعة �لعربية على م�صتوى �لوزر�ء، لبحث تد�عيات �إعالن �لتطبيع �الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي على 

154
�لق�صية �لفل�صطينية.

زيارة  بعد  �لكاملة،  �لديبلوما�صية  عالقاتهما  و“�إ�رش�ئيل”  �لبحرين  نت  د�صَّ مت�صل،  �صياق  ويف 

 ،Steven Mnuchin منوت�صني  �صتيفن  �الأمريكي  �خلز�نة  وزير  ر�فقه  للمنامة،  �إ�رش�ئيلي  وفد 

و�مل�صاعد �خلا�ص ل�صوؤون �ملفاو�صات �لدولية �آيف بريكوويتز Avi Berkowitz، حيث جرى �لتوقيع 

على �تفاق �إطالق �لعالقات �لديبلوما�صية �لذي ي�صمح بتبادل �ل�صفار�ت و�ل�صفر�ء وتد�صني رحالت 

 وقد قررت �لبحرين فتح �صفارة لها يف 
155

جوية، �إىل جانب �صبع مذكر�ت تفاهم يف جماالت خمتلفة.

تل �أبيب يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وتعيني خالد �جلالهمة كاأول �صفري للبحرين يف “�إ�رش�ئيل”، و�لذي 

كان مدير �إد�رة �لعمليات بوز�رة �خلارجية �لبحرينية، وتوىل كذلك من�صب نائب رئي�ص بعثة �ململكة 

157
 وقد با�رش �جلالهمة مهام من�صبه يف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

156
لدى �لواليات �ملتحدة.

 Eitan  أما �الإمار�ت، فقد �صهدت تعيني “�إ�رش�ئيل” �صفري�ً موؤقتاً لها يف �أبو ظبي وهو �إيتان نائيه�

Na’eh، �لذي كان قد ُطرد من تركيا عند تدهور �لعالقات بني �لبلدين �صنة 2018. ومنذ ذلك �لوقت، 

�أ�صكنازي   جابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير   َ َعنيَّ ذلك،  مع  وبالرت�فق   
158

من�صب. �أي  ي�صغل  ال 

�لديبلوما�صي و�ل�صفري �ل�صابق ت�صفي حيفت�ص Zvi Heifetz مبعوثاً خا�صاً لدى دول �خلليج �لتي 

وّقعت �تفاقيات “�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”. وعمل حيفت�ص يف عدد من �لدول �آخرها �ل�صني، وقد ُعنّي 

كمبعوث خا�ص لدى دول �الإمار�ت و�لبحرين، ويقع على عاتقه تطوير �لعالقات مع دول �خلليج، 

�أبو ظبي،   وبالفعل مّت �فتتاح �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً يف 
159

و�إن�صاء ثالث بعثات ديبلوما�صية.

160
وكذلك �لقن�صلية �الإ�رش�ئيلية �لعامة يف دبي، يف 2021/1/26.
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ويف �ملقابل، �أدى حممد حممود �آل خاجة �ليمني �لقانونية كاأول �صفري لالإمار�ت يف “�إ�رش�ئيل”،

من  د  وبتعهُّ �حتفالية،  �أجو�ء  و�صط   ،2021 يوليو  متوز/  يف  �أبيب  بتل  �صفارتها  �الإمار�ت  وفتحت 

�أمري  بتعيني  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  قامت  �ملقابل،  يف   
162

“�إ�رش�ئيل”. مع  �ل�رش�كة  بتعزيز  �صفريها 

حايك  Amir Hayek، و�لذي �صغل �صابقاً رئي�ص �حتاد �لفنادق يف “�إ�رش�ئيل”، ورئي�ص �حتاد �أرباب 

تعيني  �إّن   
163

باالإمار�ت. �ل�صفري  باأعمال  �لقائم  نائيه،  �إيتان  مكان  ليحل  �الإ�رش�ئيليني،  �ل�صناعة 
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�قت�صادي �إ�رش�ئيلي ك�صفري يوؤ�رش على �لتطلعات �الإ�رش�ئيلية يف �لعالقة مع �الإمار�ت، وطموحها 

بجني فو�ئد �قت�صادية من ور�ء هذه �لعالقة.

�إن�صاء  عن  �الإعالن  مع  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  بني  ر�صمية  ديبلوما�صية  عالقات  �إقامة  تر�فق 

�ل�صندوق �الإبر�هيمي Abraham Fund، حيث تقوم �الإمار�ت و�ملوؤ�ص�صة �الأمريكية �لدولية لتمويل 

 U.S. International Development Finance Corporation )DFC( �صي(  �أف  )دي  �لتنمية 

مبادر�ت  �إطار  يف  دوالر  مليار�ت   3 من  �أكرث  بتخ�صي�ص  �ل�صندوق،  هذ�  خالل  من  و“�إ�رش�ئيل” 

�ال�صتثمار و�لتنمية، �لتي يقودها �لقطاع �خلا�ص، لتعزيز �لتعاون �القت�صادي �الإقليمي و�الزدهار 

164
يف �ل�رشق �الأو�صط وخارجه.

ويف �صياق مت�صل، وعقب �الإعالن عن �إقامة عالقات ديبلوما�صية ر�صمية، ك�صف ديبلوما�صيون 

�لع�رشين عاماً  �الإمار�ت و�لبحرين خالل  يف  �الإ�رش�ئيلية، كيف عملو� �رش�ً  لل�صحافة  �إ�رش�ئيليون 

�ملا�صية، ففي “�لعقدين �ملا�صيني، خدم قر�بة ع�رشين دبلوما�صياً �إ�رش�ئيلياً يف هذه �لدول �خلليجية، 

مدنية،  بهويات  هناك  وعا�صو�  �إبر�هيم”.  “�تفاقات  �إطار  يف  �لر�صمية  �لعالقات  �إقامة  قبل  حتى 

وبطاقات �صخ�صية مزيفة، و�صاركو� يف �ملقام �الأول يف خلق فر�ص جتارية لل�رشكات �الإ�رش�ئيلية 

�لعالقات  تعزيز  عن  ف�صالً  و�لبحرين،  �الإمار�ت  مع  �القت�صادية  �لعالقات  لتعزيز  ت�صعى  �لتي 

 
165

�ل�صيا�صية بينهما”.

�أكد  فقد  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �ندالع  عقب  ديبلوما�صي  دور  لعب  �خلليج  دول  بع�ص  حاولت 

وزير �خلارجية �ل�صعودي في�صل بن فرحان، �إد�نة بالده للممار�صات غري �ل�رشعية �لتي تقوم بها 

�لفل�صطيني  نظريه  مع  �أجر�ه  �لذي  �لهاتفي  �الت�صال  خالل  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �الحتالل  �صلطات 

�لت�صعيدية  الأعماله  �لفوري  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وقف  �رشورة  فرحان  �أكد  كما  �ملالكي،  ريا�ص 

 وقد �أكد �مللك �ل�صعودي �صلمان بن عبد �لعزيز، يف 
166

�لتي تخالف �الأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية كافة.

�ت�صال هاتفي مع �لرئي�ص عبا�ص، �إد�نة �ل�صعودية و�صجبها لالعتد�ء�ت و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

مدينة �لقد�ص، و�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، وما �أ�صفر عنه من �صقوط لل�صحايا �الأبرياء 

�الإجر�ء�ت  لوقف  �الأ�صعدة  جميع  على  جهودها  �صتو��صل  �ل�صعودية  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�جلرحى، 

و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لقد�ص، من خالل �لتو��صل مع �الأطر�ف �لفاعلة ملمار�صة �ل�صغوط 

على حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، عالوة على ترحيب حكومة �ململكة باإعالن وقف �إطالق �لنار يف 

167
قطاع غزة.

للجهود  �الإمار�ت  �أبو ظبي عن دعم  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  �صياق مت�صل، عبَّ حممد بن  ويف 

�مل�رشية �لر�مية لتحقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، و�صدد على �حلاجة �إىل بذل �ملزيد من �جلهود 

مع  للعمل  �الإمار�ت  ��صتعد�د  على  موؤكد�ً  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  �لقادة  قبل  من  خ�صو�صاً 
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�لت�صعيد  خلف�ص  جديدة  م�صار�ت  و��صتك�صاف  �لنار،  �إطالق  وقف  على  للحفاظ  �الأطر�ف  جميع 

168
وحتقيق “�ل�صالم”.

بني  غزة  قطاع  يف  جديد  تهدئة  �تفاق  عن  �لعمادي  حممد  �لقطري  �ل�صفري  �أعلن  فقد  قطر،  �أما 

�حتياجات �أمام  كامل  ب�صكل  �ملعابر  فتح  �إعادة  على  ين�ص  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية   �لف�صائل 

يف  �الأطر�ف  جميع  ت�صاعد  �أن  �صاأنها  من  �لتي  �ملختلفة،  �لت�صهيالت  تقدمي  مع  �لرئي�صية،  �لقطاع 

 
169

�خلروج من �لو�صع �ملتاأزم وتخفيف حدة �الحتقان و�لتوتر يف �ملنطقة.

ب. موقفها من ال�رشاع الداخلي الفل�شطيني:

�صهدت �لعالقة بني �ل�صعودية وحركة حما�ص �ملزيد من �لتوتر، جت�صد ذلك مبحاكمة �ل�صعودية 

لـ 68 من �لن�صطاء �الأردنيني و�لفل�صطينيني �حتجزتهم يف �صجونها، على خلفية �لتعاطف مع �ملقاومة 

�رشعية،  غري  بطريقة  �أمو�ل  بـ“حتويل  تتعلق  تهماً  للمحتجزين  �ملحكمة  وجهت  وقد  �لفل�صطينية، 

170
و�إن�صاء منظمات غري مرخ�صة”.

�صككت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص Human Rights Watch من ناحيتها يف ح�صول �ملعتقلني 

على حماكمات عادلة، و�أ�صارت �إىل �أنه بعد عامني من �حتجاز �ملعتقلني دون تهمة، بد�أت حماكمات 

�رشية يف 2020/3/8، بناء على �دعاء�ت غام�صة تتعلق ب�صالتهم مع “كيان �إرهابي” مل ُيك�صف عن 

 وقد وّثق �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان �صهاد�ت �صادمة النتهاكات خطرية 
171

��صمه.

�جل�صدي  للتعذيب  وتعر�صهم   ،2019 �صنة  مطلع  منذ  تع�صفياً  �حتجازهم  ت�صمل  �ملعتقلني،  �صّد 

172
و�لعزل و�الإهمال �لطبي �ملتعمد.

�ليمنية، �هلل”  “�أن�صار  حلركة  �لعام  �الأمني  مبادرة  �ل�صعودية  رف�صت  مت�صل،  �صياق   ويف 

عبد �مللك �حلوثي، لالإفر�ج عن معتقلي حما�ص، مقابل �إطالق جنود �صعوديني. وكانت �ل�صعودية 

ويتعلق  خا�ص  “ملف  �أنه  بذريعة  �مللف  هذ�  الإغالق  ومغربية  �أردنية  و�صاطات  �صابقاً  رف�صت  قد 

173 وكان ح�صاب “معتقلي �لر�أي” على موقع تويرت Twitter قد ك�صف 
باالأمن �ل�صعودي �لد�خلي”.

 160 هو  حما�ص  حلركة  �النتماء  بتهمة  �ل�صعودية  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  �لفل�صطينيني  “عدد  باأن 

 
174

�صخ�صاً”، و�أن “جميعهم موجودون يف �صجن �أبها )جنوب غربي �ململكة �لعربية �ل�صعودية(”.

وبح�صب موقع عربي بو�صت، ��صتعانت �ل�صعودية باملو�صاد يف �لتحقيق مع �ملعتقلني، عالوة على 

175
��صرت�ك فريق �آخر من جن�صيات �أجنبية يف �لتحقيقات.

�أبرز  �أحد  على  عاماً   15 باحلب�ص   2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �ل�صعودية  �جلز�ئية  �ملحكمة  ق�صت 

�ملعتقلني لديها، وهو حممد �خل�رشي، �ملمثل �ل�صابق حلركة حما�ص لديها، وذلك بتهمة دعم �ملقاومة، 

 وعقب 
176

من �صمن �أحكام طالت 69 �أردنياً وفل�صطينياً، تر�وحت ما بني �لب�ءة و�حلب�ص 22 عاماً.
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�صدور هذه �الأحكام باأ�صبوع، �صدرت �أحكام جديدة �صّد �أردنيني وفل�صطينيني يف �مللف نف�صه، �أفاد 

بذلك ح�صاب “معتقلي �لر�أي” �لذي �أ�صار �إىل تلقيه:

�إعطاء  على  الإجبارهم  و�الأردنيني،  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من  عدد  بتعذيب  تفيد  معلومات 

معلومات خا�صة عن �ملقاومة يف فل�صطني، حيث مّت تعذيبهم من خالل �ل�رشب على �الأماكن 

�ملعتقلني  بع�ص  مع  �لتحقيق  �أثناء  جد�ً،...  حاد  ب�صكل  وزنه  فقد  وبع�صهم  �حل�صا�صة، 

�لفل�صطينيني و�الأردنيني، عر�صت عليهم �ملخابر�ت �ل�صعودية �لعمل مع �ل�صلطات وتزويدها 

 
177

باملعلومات مقابل �أحكام خمففة، وثم �الإفر�ج و�الإبعاد �إىل �الأردن.

بني  �لعالقة  يف  توتر  �إىل  تعد�ه  و�إمنا  و�ل�صعودية،  حما�ص  بني  �لعالقة  على  �لتوتر  يقت�رش  مل 

�الإمار�ت وباقي �لف�صائل، عالوة على �ل�صلطة �لفل�صطينية. فعقب ��صتنكار �لف�صائل يف �جتماع لها 

�ل�صعب  ظهر  يف  طعنة  باأنه  ذلك  عبا�ص  وو�صف  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  �إعالن 

وقياد�ت  عبا�ص  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�ص  �لعام  �الأمني  طالب  م�صموم”،  بـ“خنجر  �لفل�صطيني 

بر�أيه  و�لتي  ومغلوطة،  ��صتفز�زية  وت�رشيحات  جتاوز�ت  عّده  ما  عن  باالعتذ�ر  فل�صطينية 

فما كان من �ل�صلطة   
178

تتنافى مع و�قع وتاريخ �لعالقات بني دول �ملجل�ص و�ل�صعب �لفل�صطيني.

�لفل�صطينية، وكمحاولة لرتطيب �الأجو�ء، وعلى ل�صان �لناطق با�صم رئا�صتها نبيل �أبو ردينة، �إال �أن 

179
�رشح برف�ص عبا�ص �مل�صا�ص بالرموز �ل�صيادية للدول �لعربية.

لكن رف�ص �لقيادة �لفل�صطينية �العتذ�ر، دفع �الأمري بندر بن �صلطان �ل�صفري �ل�صعودي �ل�صابق 

يف �لواليات �ملتحدة �إىل مهاجمة �لقيادة، معتب�ً �أن حديث �لقياد�ت �لفل�صطينية بعد �تفاق �الإمار�ت 

و�لبحرين مع “�إ�رش�ئيل” كان “موؤملاً” و“م�صتو�ه و�طٍ”، م�صري�ً �إىل �أن “جتروؤ �لقياد�ت �لفل�صطينية 

 و��صتدرك يف مو�صع �آخر بقوله �أّن نكر�ن �جلميل من 
180

على دول �خلليج غري مقبول ومرفو�ص”.

181
�لقياد�ت �لفل�صطينية وعدم �لوفاء “لن يوؤثر� على تعلقنا بالق�صية �لفل�صطينية”.

فكرة  طرح  باأن  �حلبتور،  خلف  �مللياردير  �الإمار�تي  �الأعمال  رجل  ر�أى  �أخرى،  ناحية  ومن 

“ثمة حّجة  باأّن:  له يف �صحيفة هاآرت�ص �لعبية قال فيه  عودة �لالجئني غري منطقية، نا�رش�ً مقاالً 

�لفل�صطينيني  عن  نف�صه  �ل�صيء  قول  �أي�صاً  يكن  ولكن  متعنّتون،  �الإ�رش�ئيليني  باأن  تقول  منطقية 

�لذين ال يز�لون ي�رشون على حّق �لعودة لالجئني من �صوريا و�الأردن ولبنان وبلد�ن �أخرى. لن 

 �أما وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد 
182

يحدث ذلك �أبد�ً، وهم يعرفون ذلك حق �ملعرفة”.

�أنه من �ملوؤ�صف تردد بع�ص  �آل نهيان، فقد قال يف حديث له مع موقع �للجنة �ليهودية �الأمريكية، 

�لدول يف تو�صيف و��صح حلما�ص، و“من �مل�صحك �أن بع�ص �حلكومات ت�صنف �جلناح �لع�صكري 

�إنه لي�ص  �لكيان نف�صه يقول  �أن  �إرهابي، يف حني  �أنه  �ل�صيا�صي، على   فقط لكيان ما، ولي�ص �جلناح 

 
183

هناك فرق”.
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�لنعيمي،  علي  �الإمار�تية  �خلارجية  و�لعالقات  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  �رشح  مت�صل،  �صياق  ويف 

�أنه يف حال  �إن �لفل�صطينيني ما ز�لو� يعي�صون يف �ملا�صي، وطالبهم بالعودة �إىل �ملفاو�صات، موؤكد�ً 

وبالفعل وبعد �ندالع   
184

�ندلعت حرب يف غزة فاإن �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” لن تتاأثر.

�ليوم”،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  له  حديث  يف  حما�ص،  حركة  �لنعيمي  هاجم  �لقد�ص،  �صيف  معركة 

م�صري�ً �إىل �أنها ت�صيطر على قطاع غزة و�ل�صكان يعانون ب�صببها ولي�ص ب�صبب �الإ�رش�ئيليني، وذلك 

185
خلدمة �أهد�ف �إير�نية.

يف مقابل �ملوقف �ل�صعودي �الإمار�تي �ملناوئ للمقاومة يف فل�صطني، جند موقف قطر و�لكويت 

�الإيجابي، فقد �أكد �أمري �لكويت �جلديد نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�صباح، يف �ت�صال هاتفي مع رئي�ص 

ق�صية  وخا�صة  �الأمة،  لق�صايا  وفية  “�صتظل  �لكويت  �أّن  على  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ل�صعب �لفل�صطيني”، وباأّن �لكويتيني �صيبقون “�أوفياء ملري�ث �الأمري �لر�حل و�ل�صري على خطاه يف 

186
دعم �لق�صية �لفل�صطينية”.

 2020 �صنة  �ل�صلطة  بتزويد  فقامت  �لفل�صطينية،  �ملعادلة  بطريَف  عالقتها  مو�زنة  قطر  حاولت 

 يف �ملقابل، قدمت لقطاع غزة دعم مايل 
187

10 ماليني دوالر ملو�جهة كورونا. مبعد�ت طبية بقيمة 

 وقد خ�ص�صت قطر لقطاع غزة يف �صنة 2021 منحة 
188

بقيمة 150 مليون دوالر ملو�جهة �جلائحة.

�ملالية لالأ�رش  �مل�صاعد�ت  �ملوظفني، وتقدمي  360 مليون دوالر، ت�صتخدم لدفع رو�تب  مالية بقيمة 

 وبذلك يكون �إجمايل �ملنح �لقطرية �ملوجهة لقطاع غزة عب 
189

�ملتعففة، وت�صغيل حمطات �لكهرباء.

 ومع بد�ية �صنة 
190

“جلنة �إعادة �إعمار غزة” منذ �نطالق عملها يف 2012، نحو 1,422.4 مليون دوالر.
2021، مّت توقيع �تفاق مع �رشكة ديليك Delek Group �الإ�رش�ئيلية، لنقل �لغاز �إىل حمطة �لكهرباء 

يف غزة بتمويل من �الحتاد �الأوروبي وقطر، حيث تعهدت �لدوحة بتوفري 60 مليون دوالر، فيما 

تعهد �الحتاد �الأوروبي بتوفري 24 مليون دوالر، وذلك لتمويل �أنبوب غاز من “�إ�رش�ئيل” �إىل حمطة 

�إغاثية  �لقد�ص، قامت قطر بتوزيع م�صاعد�ت   وعقب معركة �صيف 
191

�لكهرباء بقطاع غزة. توليد 

تقدمي عن  باأيام  بعدها  و�أعلنت   
192

غزة، قطاع  يف  �حلرب  من  و�ملت�رشرين  �ل�صهد�ء  الأهايل   عاجلة 

�لتي تعهدت ببناء عمار�ت   حيث �صتقوم قطر و�لكويت، 
193

500 مليون دوالر دعماً الإعمار غزة،

�صكنية، وم�رش، �لتي تعهدت بتقدمي منحة قيمتها 500 مليون دوالر، بعمليات �إعمار ب�صكل منف�صل 

194
يف قطاع غزة.

قدمت  فقد  �الأونرو�.  طريق  عن  دعمهما  تقدمي  على  حر�صتا  فقد  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  �أما 

 ي�صاف �إىل ذلك تقديها 
195

�ل�صعودية مليون دوالر لدعم جهود �الأونرو� يف مكافحة �لكورونا بغزة،

25 مليون دوالر لالأونرو� وذلك عب �ل�صفارة �ل�صعودية لدى �الأردن. ووفقاً لالأونرو�، فقد تبعت 

�إد�رة  قر�ر  عن  �لناجت  �لنق�ص  �صّد  يف  للم�صاعدة   2018 �صنة  يف  دوالر  مليون   50 مببلغ  �ل�صعودية 

196
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وقف �لتمويل عن �لوكالة.
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�الإمار�ت  �أن  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صيا�صات  مركز  عن  �صادر  �إ�رش�ئيلي  تقرير  ذكر  �ملقابل،  يف 

و�لبحرين، منذ توقيعهما �تفاقيات “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل”، قد قل�صتا دعمهما �ملايل �ملقدم لوكالة 

دوالر  مليون   53 مببلغ  لوحدها  �أ�صهمت   2018 �صنة  يف  �الإمار�ت  فاإن  للتقرير،  ووفقاً  �الأونرو�، 

�إ�صهامها بلغ   2020 �صنة  يف  لكن  دوالر،  مليون   51 بـ  �أ�صهمت   2019 �صنة  ويف  �الأونرو�،   ل�صالح 

197
مليون دوالر و�حد فقط.

ج. موقفها من م�رشوع الت�شوية:

رف�صت �لكويت “�صفقة �لقرن” ب�صكل �صمني، جت�صد ذلك يف رّد وز�رة �خلارجية �لكويتية على 

�الإعالن �الأمريكي عن بنود �ل�صفقة، موؤكدة على �أّن “�حلل �لعادل و�ل�صامل للق�صية �لفل�صطينية ال 

يتحقق �إال بااللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة، وباملرجعيات �لتي ��صتقر عليها �ملجتمع 

 1967 �إقامة دولته �مل�صتقلة ذ�ت �ل�صيادة على حدود �لر�بع من حزير�ن عام  �لدويل، ويف مقدمتها 

ب�صم  “�إ�رش�ئيل”  خمططات  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  �أد�ن  فيما  �ل�رشقية”.  �لقد�ص  وعا�صمتها 

�لق�صية  من  �خلليج  لدول  �لثابت  �ملوقف  على  م�صدد�ً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  جزء  �أي 

�لفل�صطينية، و�عتبارها ق�صية �لعرب و�مل�صلمني �الأوىل، ودعمه لل�صيادة �لد�ئمة لل�صعب �لفل�صطيني 

وعا�صمتها �مل�صتقلة  دولته  وتاأ�صي�ص   ،1967 يونيو  حزير�ن/  منذ  �ملحتلة  �أر��صيه  جميع   على 

198
�رشقي �لقد�ص.

بني  �لعالقات  كامل  تطبيع  �تفاق  عن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن  �أخرى،  جهة  من 

“�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت، فيما �دَّعى ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد �أنه مّت �التفاق على �إيقاف �صّم 
�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  تر�مب  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  �لفل�صطينية  لالأر��صي  “�إ�رش�ئيل” 
تد�صني  نحو  طريق  خارطة  و�صع  على  �تفقتا  و�إ�رش�ئيل  “�الإمار�ت  �أن  مو�صحاً  نتنياهو،  بنيامني 

�لتعاون �مل�صرتك، و�صوالً �إىل عالقات ثنائية”. يف �ملقابل، �أّكد نتنياهو �أّن خمطط �صّم �أر��ص يٍف �ل�صفة 

،Jared Kushner كو�صرن  جاريد  �الأبي�ص  �لبيت  م�صت�صار  وكان  يلَغ”.  “مل  لكن  “تاأّجل”   �لغربية 

قد ك�صف �أن حمادثات ��صتمرت عاماً ون�صف �لعام تّوجت �تفاقاً لتطبيع �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل” 

“�صتن�صم  �الإمار�ت يف و��صنطن تغريدة قالت فيها  و�الإمار�ت، وبالرت�فق مع ذلك ن�رشت �صفارة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إ�رش�ئيل �إىل �لواليات �ملتحدة الإطالق �أجندة ��صرت�تيجية لل�رشق �الأو�صط. 

�لدول �الأخرى �مللتزمة بال�صالم  �لدبلوما�صي و�لتجاري و�الأمني معاً ومع  �لتعاون  وهذ� �صيعمق 

وحقوقه  لكر�مته  �لفل�صطيني،  لل�صعب  قوياً  د�عماً  �الإمار�ت  “�صتبقى  و�أ�صافت  �لتدخل”.  وعدم 

199
ودولته ذ�ت �ل�صيادة. يجب �أن ي�صتفيدو� من �لتطبيع. �صوف ند�فع بقوة عن هذه �لغايات”.

“تطبيع �لعالقات يهدف  �أن  �أنور قرقا�ص  وقد ر�أى وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية 

�إن ذلك  �إذ  �لدولتني،  �لفل�صطينية حلل  �الأر��صي  �ملزيد من  �لذي يثله �صّم  �لتهديد  �لتعامل مع  �إىل 
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�لعودة  �إىل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  د�عياً  �ملنطقة”،  يف  لل�صالم  �آمال  �أي  على  �صيق�صي  كان 

مع  �ل�صالم”  “�تفاق  عن  �إعالنه  خالل  �رشَّح  نتنياهو  �أّن  �إال  ذلك،  من  وبالرغم   
200

�لتفاو�ص. �إىل 

“�أنا ملتزم بال�صم، لكن كما قلت لن يتم تطبيق  �الإمار�ت، باأّنه ال تغيري على خمطط �ل�صم، قائالً: 

م�صري�ً  �الأمريكيني”،  مع  �لكامل  بالتن�صيق  �إال  �ملحتلة(  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أر��ص ٍ )على  �ل�صيادة 

�إ�رش�ئيل(،  )�أمن  �الأمن  على  يحافظ  �لذي  “�ل�صالم  هو  ير�ه،  �لذي  �حلقيقي  “�ل�صالم”  �أن  �إىل 

مبني  �صالم  يقّربها.  وال  �حلرب  ُيبعد  “�صالم  نتنياهو  و�أ�صاف  ل�صعبنا”،  �لهامة  �الأمور  وعلى 

�صالم   )...( �صعار�ً  ولي�ص  حقيقي،  �صالم  متبادل،  و�حرت�م  متني،  �قت�صادي  تعاون   على 

201
مقابل �صالم”.

من ناحية ثانية، يظهر �أنه يوجد تباين و�ختالف بني �أجنحة �لنظام �حلاكم يف �ل�صعودية جتاه 

تركي  و�صف  فقد  وموؤيد،  معار�ص  بني  ما  معها،  و�لتطبيع  “�إ�رش�ئيل”  مع  “�صالم”  �تفاقية  عقد 

�لفي�صل، رئي�ص �ال�صتخبار�ت �ل�صعودي �ل�صابق، “�إ�رش�ئيل” باأّنها “قوة ��صتعمارية غربية”، تهّجر 

�أنها دولة  “�إ�رش�ئيل تقدم نف�صها على  �الأفر�د، م�صيفاً  �لبيوت وتغتال  وتدمر  �لفل�صطينيني ق�رش�ً 

�صغرية تعاين من تهديد وجودي، حماطة بقتلة متعط�صني للدماء يرغبون يف �لق�صاء عليها، وتتحدث 

عن رغبتها يف �إقامة عالقات ودية مع �لريا�ص”. و�أكد �لفي�صل �أن ت�رشيحاته متثل ر�أيه �ل�صخ�صي، 

و�أعرب عن �صكوكه يف �تفاقات “�ل�صالم” �لتي وقَّعتها دول خليجية مع “�إ�رش�ئيل”، وقال“ال يكنك 

عالج جرح مفتوح با�صتخد�م م�صكنات �الأمل... وبو�صاطة مبادرة �ل�صالم �لعربية فقط �صنتمكن من 

202
مو�جهة �إير�ن، وال يكن ت�صمية ذلك �تفاقات �أبر�هام من دون م�صاركة �ل�صعودية”.

�تفاقية  �ل�صعودي مو�فقة على عقد  �أطر�ف يف نظام �حلكم  �ملقابل، ويف موؤ�رش على وجود  ويف 

“م�صاألة  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�صعودي  �لتطبيع  باأّن  كو�صرن  جاريد  �رشح  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “�صالم” 
203

وقت،... �جتماع �إ�رش�ئيل و�ل�صعودية معاً، و�لتطبيع �لكامل يف هذه �ملرحلة �أمر حتمي”.

حممد �ل�صعودي،  �لعهد  “ويل  �أن  عن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  ذ�ته،  �ل�صياق   ويف 

�أبر�هام” بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”،  لـ“�تفاق  بن �صلمان، كان �رشيكاً كامالً يف �ل�رّش منذ �لبد�ية” 

الفتة �إىل �أن “عالقته �لطيبة مع جاريد كو�صرن، ومع حاكم �الإمار�ت حممد بن ز�يد، قادت يف �الأيام 

204
�الأخرية �إىل ممار�صة �صغط مزدوج، لكنه �أ�رّش على �أن تكون �الإمار�ت �الأوىل يف �ل�صف”.

د �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، �أمام �أعمال �لدورة �لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم  ويف جانب مت�صل، �أكَّ

�ملتحدة، على موقف �ل�صعودية �لتقليدي بقبول “�ل�صالم” على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية، م�رشحاً:

�إن �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط هو خيارنا �ال�صرت�تيجي، وو�جبنا �أال ندخر جهد�ً للعمل 

بني  و�لتعاي�ص  و�الزدهار  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم  ي�صوده  م�رشق  م�صتقبل  حتقيق  نحو  معاً 

�صعوب �ملنطقة كافة. وتدعم �ململكة جميع �جلهود �لر�مية للدفع بعملية �ل�صالم. وقد طرحت 
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1981، وت�صمنت مبادرة �ل�صالم �لعربية مرتكز�ت حلل  �ململكة مبادر�ت لل�صالم منذ عام 

�ل�صقيق  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�صول  يكفل  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  لل�رش�ع  وعادل  �صامل 

على حقوقه �مل�رشوعة، ويف مقدمتها قيام دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. كما 

ن�صاند ما تبذله �الإد�رة �الأمريكية �حلالية من جهود الإحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، من 

خالل جلو�ص �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي على طاولة �ملفاو�صات للو�صول �إىل �تفاق 

205
عادل و�صامل.

بني  “�ل�صالم”  �أن  �صعود،  �آل  فرحان  بن  في�صل  �الأمري  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �أكد  فيما 

 
206

�ململكة و“�إ�رش�ئيل” مرهون باإقامة دولة فل�صطينية عا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

“�إ�رش�ئيل” يف �لبيت �الأبي�ص، يف حفل “�صالم” مع   وكانت �الإمار�ت و�لبحرين قد وّقعتا �تفاق 

ح�رشه عدد من �ل�صفر�ء لدى �لواليات �ملتحدة من بينهم �صفري �صلطنة ُعمان ونائبة �صفري �ل�صود�ن. 

بتوقيع  و�أ�صاد  جديد،  �أو�صط  و�رشق  تاريخي  حتول  هو  �التفاق  هذ�  �أن  كلمته  يف  تر�مب  ور�أى 

و�لبحرين  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  مبوجبهما  تقيم  و�حد،  �صهر  خالل  “�صالم”  �تفاقيتَي 

�ل�صفار�ت، وتتبادل �ل�صفر�ء، وتتعاون يف جماالت �ل�صحة و�الأمن و�القت�صاد. و�أ�صاف �أن “�تفاق 

�أبر�هام” �صيفتح �لباب �أمام �مل�صلمني لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، وزيارة �الأماكن �الإ�صالمية. وقد 

توقَّع تر�مب �ن�صمام دول �أخرى ما بني خم�ص و�صت دول ملا ��صطلح عليه بـ“�تفاق �أبر�هام”، لكنه 

 وعّقب وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد على توقيع 
207

مل يف�صح عن �أ�صماء تلك �لدول.

208
�التفاق بقوله: “�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل يظهر �أن �ل�صعوب �صئمت �ل�رش�عات وترغب يف �ال�صتقر�ر”.

وقد مت�ّصك جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف قمته �لـ 41 باملبادرة �لعربية، و�صدد على مركزية �لق�صية 

 بينما متايزت كالً من قطر و�لكويت عن باقي دول �خلليج يف رف�صهما �لتطبيع مع 
209

�لفل�صطينية؛

“�إ�رش�ئيل” قبل حّل �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني. و�أ�صارت �ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �لقطرية  
�الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �حلل  هو  يكون  �أن  يكن  ال  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتطبيع  �أّن  �إىل  �خلاطر  لولوة 

حقوقهم  �لفل�صطينيني  منح  ويف  �الأمن،  جمل�ص  قر�ر�ت  تطبيق  يف  يكمن  �حلل  و�إمنا  �لفل�صطيني، 

210
و�إيجاد حّل عادل لق�صيتهم.

وقد �صدد جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي على:

دولة  و�لتز�م  �الأوىل،  و�مل�صلمني  �لعرب  ق�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  �لق�صية  مركزية 

�جلهود  لكافة  وتاأييدها  خيار�ته،  ودعم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  بالوقوف  �لكويت 

�لهادفة �إىل �لو�صول �إىل حّل عادل و�صامل للق�صية �لفل�صطينية، ي�صمن لل�صعب �لفل�صطيني 

�إنهاء �الحتالل، وعودة �لالجئني، و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية على 

حدود �لر�بع من يونيو عام 1967، وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية 

211
وحّل �لدولتني.
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مع  و�لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  �تفاق  من  مقتطفات  �الأمريكي  �الأبي�ص  �لبيت  ون�رش 

“�إ�رش�ئيل”. وين�ص �التفاق على عبار�ت عامة ت�صدد على �أهمية تقوية “�ل�صالم” و�حلفاظ عليه يف 
�ل�رشق �الأو�صط، �لقائم على �لتفاهم و�لوجود �مل�صرتك، و�حرت�م كر�مة �الإن�صان وحريته و�حلرية 

“�صالم” ديبلوما�صية، وتطبيع  �إقامة عالقات  12 نقطة تدور حول   �لدينية. ويحوي �التفاق على 

�لدويل، مع �تخاذ خطو�ت  �لبلدين، وفق قو�نني �الأمم �ملتحدة و�لقانون  �لعالقات ب�صكل كامل بني 

يف  �الأن�صطة  لتلك  م�صاندة  �أي  ونفي  �لدولتني،  من  كّل  �صّد  عنيفة  �أو  “�إرهابية”  �أن�صطة  �أي  ملنع 

�خلارج، وتعزيز �لتعاون من خالل عقد �تفاقات ت�صمل: �ال�صتثمار�ت، و�لطري�ن �ملدين، و�خلدمات 

و�لتكنولوجيا،  و�لعلوم  و�ل�صحية،  �القت�صادية  و�لعالقات  و�لتجارة،  و�لتاأ�صري�ت،  �لقن�صلية، 

و�لرتتيبات  و�لتعليم،  و�لبيئة،  و�لطاقة،  و�لريا�صة،  و�لثقافة،  و�ل�صياحة،  �خلارجي،  و�لف�صاء 

212
�لبحرية، و�الت�صاالت و�لبيد، و�لزر�عة و�الأمن �لغذ�ئي، و�ملياه، و�لتعاون �لقانوين.

د. عالقاتها بـ“اإ�رشائيل”:

اجلانب ال�شيا�شي والديبلوما�شي:

تفاوتت توجهات �لدول �خلليجية فيما يتعلق بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، ففي حني قطعت �الإمار�ت 

“�إ�رش�ئيل”، تناق�صت �الإ�صار�ت �لو�ردة من �ل�صعودية ما  و�لبحرين �صوطاً طويالً يف �لتطبيع مع 

بني �لرف�ص و�لقبول، ليتقاطع موقفها مع ُعمان. فيما متيزت �لكويت برف�صها �لو��صح للتطبيع، 

وبدرجة �أقل كان �ملوقف �لقطري.

ت�صارعت وترية تطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل” عقب �لتوقيع على “�تفاق 

�أبر�هام”. فقد �لتقى وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين مع وزير �خلارجية �الأمريكي 

مايك بومبيو Mike Pompeo ونتنياهو يف غربي �لقد�ص، حيث �أعلن، على هام�ص �لزيارة �الأوىل من 

نوعها لوزير خارجية خليجي، عن تبادل فتح �ل�صفار�ت، كما جرى �لتاأكيد على تو�صيع �تفاقيات 

ه �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، دعوة ر�صمية   ويف �ل�صياق ذ�ته، وجَّ
213

�لتطبيع بني �لبلدين.

�إىل ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد لزيارة �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بعد �أيام من �الإعالن �لر�صمي عن 

�الأول/  كانون  منت�صف  يف  �الإمار�ت  �إىل  بينيت  و�صل  فيما   
214

و�الإمار�ت. “�إ�رش�ئيل”  بني  �لعالقة 

2021 تلبية لدعوة ويل عهد �أبو ظبي، يف �أول زيارة ر�صمية لرئي�ص حكومة �إ�رش�ئيلي �إىل  دي�صمب 

 
215

�الإمار�ت.

جرى “تقنني” حالة �لتطبيع يف �الإمار�ت، حيث �صدر مر�صوم بقانون يلغي �لقانون �الحتادي 

�إلغاء  ي�صمح  حيث  عليه،  �ملرتتبة  و�لعقوبات  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  �صاأن  يف   1972 ل�صنة   /15/ رقم 

�لقانون لالأفر�د و�ل�رشكات يف �الإمار�ت، عقد �تفاقيات مع هيئات �أو �أفر�د مقيمني يف “�إ�رش�ئيل” �أو 

 فيما ذكرت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel” �أن 
216

منتمني �إليها بجن�صيتهم.
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�إلغاء قانون �ملقاطعة، الأنها  �إىل  “�إ�رش�ئيل” لن ت�صطر  �لبحرين، ويف ظّل توقيعها �تفاق تطبيع مع 

�ألغت قانون مقاطعتها لـ“�إ�رش�ئيل” منذ نحو 15 عاماً، بعد فرتة ق�صرية من توقيع �تفاقية �لتجارة 

�حلرة مع �لواليات �ملتحدة �صنة 2004، وقال وزير �ملالية �لبحريني �آنذ�ك �أحمد بن حممد �آل خليفة 

�إن “�لبحرين تدرك �حلاجة �إىل �صحب �ملقاطعة �الأولية �صّد �إ�رش�ئيل، وتعمل على تطوير �لو�صائل 

217
لتحقيق ذلك”.

ذلك  وظهر  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقة  تعزيز  على  و�لبحرين  �الإمار�ت  عملت 

 وكمحاولة لك�صب ر�صا �لتيار�ت 
218

“�إ�رش�ئيل” بر�أ�ص �ل�صنة �لعبية �جلديدة. بتبادل �لتهاين مع 

�لهولوكو�صت  ن�صب  �الإمار�ت  خارجية  وزير  ز�ر  م�صبوقة،  غري  عربية  �صابقة  ويف  �ل�صهيونية، 

�لعالقات  لتعزيز  وكو�صيلة   
219

�الإ�رش�ئيلي. بنظريه  هنالك  �لتقى  حيث  برلني،  يف   Holocaust

نهيان،  �آل  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  تلّقى  �لدول،  زعماء  بني  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على 

�ملتحدة حري�صة على بذل  �لعربية  �الإمار�ت  �أن دولة  �أكد فيه بن ز�يد  نتنياهو،  هاتفياً من  �ت�صاالً 

�لتي ت�صب يف م�صلحة �جلميع دون  “�ل�صالم” و�ال�صتقر�ر و�لتنمية  �أجل حتقيق   كل �جلهود من 

 
220

��صتثناء.

��صتخدمت �الإمار�ت �لتوقيع على �تفاق �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” كو�صيلة لتعزيز قدر�تها �الأمنية 

بني  �أوثق  �أمنياً  تعاوناً  �الإمار�تية  �خلارجية  توقَّعت  حيث  �ملتحدة،  �لواليات  مع  عالقاتها  وتعميق 

قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
221

�أخرى. ناحية  من  �ملتحدة  و�لواليات  و“�إ�رش�ئيل”  ناحية،  من  �الإمار�ت 

وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، �إن �تفاق بالده مع “�إ�رش�ئيل” على تطبيع 

يف  لكن   
222

لبالده. �أف-35  مقاتالت  لبيع  �ملتحدة  �لواليات  �أمام  عقبة  �أي  يزيل  �أن  يجب  �لعالقات 

�ملقابل ��صتبعد وزير �صوؤون �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi ح�صول 

�الإمار�ت على طائر�ت �ل�صبح �أف-35 بغ�ص �لنظر عن �تفاقية �لتطبيع مع �الإمار�ت، م�رشحاً: “�إننا 

نعار�ص حتى بيع برغي و�حد من طائر�ت �أف-35 �إىل �أي بلد يف �ل�رشق �الأو�صط، �صو�ء كان لدينا 

223
�صالم معها �أم ال، هذ� هو موقفنا، وقد مّت عر�صه يف �ملا�صي وتو�صيحه يف �الأ�صابيع �الأخرية”.

لكن موقف �ملو�صاد كان على �لنقي�ص، حيث ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لنقاب عن �أن 

�أ�صلحة  �أجل �ملو�فقة على بيع  �لقياد�ت �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، من  جهاز �ملو�صاد مار�ص �صغطاً على 

�إ�رش�ئيلية  �أ�صلحة  “�خرت�ق �ل�صد �ملنيع” لبيع  �أّن  �إىل دولة �الإمار�ت، وو�صحت �ل�صحيفة  متطورة 

�أزمة  2010، حيث �ندلعت  ُوقِّع بعد �غتيال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �ملبحوح يف دبي �صنة 

يف  �ملو�صاد  رئي�ص  ه  فتوجَّ �الأ�رش�ر  لتقليل  معها  “�إ�رش�ئيل”  ��صطرت  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني 

حينه تامري باردو Tamir Pardo �إىل �الإمار�ت، وعمل هناك على ترميم �لعالقات من خالل مو�فقة 

224
“�إ�رش�ئيل” على بيعها و�صائط قتالية نوعية ومتعددة.
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توترت �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” ب�صكل عابر، على �إثر ت�رشيح هنغبي حول �صفقة 

بيع طائر�ت �أمريكية لالإمار�ت، مما ��صطر “�إ�رش�ئيل” لتو�صيح موقفها على ل�صان نتنياهو، ووزير 

 
225

�لدفاع بني جانت�ص، يف بيان م�صرتك، باأّن “�إ�رش�ئيل” لن تعار�ص بيع طائر�ت �أف-35 لالإمار�ت.

“�إ�رش�ئيل” على نفي معار�صتها لبيع �لطائر�ت، نابعاً من رغبتها يف عدم تخريب  كان حر�ص 

�لتحالف �لنا�صئ مع �لدول �ملُطبِّعة، فقد �رشح وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي، �إيلي كوهني: “نحن 

�إمار�تياً م�رشياً و�أردنياً، ونتوقع �ن�صمام دول  حالياً حتت �ملظلة �الأمريكية نبني حتالفاً �صود�نياً 

 ومن �لو��صح �أن �أحد �الأهد�ف �الأ�صا�صية لهذ� �لتحالف مو�جهة 
226

�أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف”.

�لنفوذ �الإير�ين يف �ملنطقة، وكموؤ�رش على ذلك يكننا �ال�صت�صهاد باإد�نة جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

بالوقوف  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”  فيه  �تَّهمت  �لذي  ُعمان،  قبالة  �الإ�رش�ئيلية  �لنفط  ناقلة  على  �لهجوم 

227
خلفه.

دول  يف  جديدة  يهودية  منظمة  بتاأ�صي�ص  ذلك  جت�ّصد  ديني،  منحى  �لطرَفني  بني  �لتطبيع  �تخذ 

وُعمان  و�لبحرين  �الإمار�ت  من  ُكالًّ  ت�صم  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  تديرها  �ل�صتة  �خلليج 

�لبلد�ن �ملعنية  �إىل  �لذين ياأتون  �لدينية لليهود  و�ل�صعودية وقطر و�لكويت، بهدف تقدمي �خلدمات 

�الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  �فتتحت  �ل�صياق،   ويف هذ� 
228

�ل�صياحة. �أم  يف �خلليج، �صو�ء لال�صتقر�ر 

 كما �أعلنت �لبحرين عودة �ل�صالة و�لرت�تيل للكني�ص �ليهودي يف قلب �لعا�صمة 
229

مكتباً يف �أبو ظبي.

230
�ملنامة الأول مرة منذ �صنة 1947.

ويف  و“�إ�رش�ئيل”.  �ل�صعودية  بني  �لتطبيع  عن  �الإعالن  باإمكانية  يتعلق  فيما  �الأنباء  ت�صاربت 

هذ� �ل�صاأن، ك�صفت �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية عن وجود �ت�صاالت �رشية بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” 

يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة  يف  ودور�ً  مكانة  �ل�صعودية  منح  بهدف  �لقرن”،  “�صفقة  �صياق  يف 

�لقد�ص �ملحتلة، ويف مقدمتها �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف، ودمج مندوبني لل�صعودية يف “جمل�ص �إد�رة 

231
�الأوقاف” يف �لقد�ص �ملحتلة.

ويف �ملقابل، �رشَّح وزير خارجية �ل�صعودية �الأمري في�صل بن فرحان، باأّنه ال يعرف ما �إن كانت 

هناك �صفقة تطبيع و�صيكة بني �ململكة و“�إ�رش�ئيل”، موؤكد�ً �أن �الأمر “يعتمد �إىل حّد كبري على �لتقدم 

يف عملية �ل�صالم”، م�صيفاً �أن تطبيع مكانة “�إ�رش�ئيل” د�خل منطقة �ل�رشق �الأو�صط �صيحقق فو�ئد 

�الآن  ولكن  �أمني،  منظور  ومن  و�جتماعياً  �قت�صادياً  للغاية؛  مفيد�ً  و�صيكون  ككل  للمنطقة  هائلة 

�إقامة دولة  �إذ� عاجلنا �لق�صية �لفل�صطينية، و�إذ� متكنا من  �إال  �أن ينجح �لتطبيع يف �ملنطقة  ال يكن 

232
فل�صطينية �صمن حدود �صنة 1967.

حتى  �لطرفني،  بني  �لعالقات  تطبيع  باجتاه  �صيدفع  باإير�ن،  ممثالً  م�صرتك”  “عدو  وجود  �إّن 

و�إن مل يعلن عن ذلك ب�صكل ر�صمي، فقد ك�صف وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي عي�صاوي فريج 
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233

Issawi Frej، عن وجود �ت�صاالت مع دول خليجية، بينها �ل�صعودية، فيما يتعلق بامللف �الإير�ين.

لكّن هذ� ال يعني ت�صليم �ل�صعودية جميع �أور�قها، ففي موؤ�رش على مَتنُّع نظام �حلكم يف �ل�صعودية 

عن �النخر�ط �لكامل يف عالقة مع “�إ�رش�ئيل”، عدَّلت �ل�صعودية قو�عد �ال�صتري�د من �لدول �الأخرى 

�أو �لتي ت�صتخدم  �الأع�صاء يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي، لت�صتبعد �ل�صلع �ملنتجة يف �ملناطق �حلرة، 

 مما ي�صكل حتّدياً لالإمار�ت �لتي �أبرمت 
234

مكونات �إ�رش�ئيلية من �المتياز�ت �جلمركية �لتف�صيلية،

و�الإمار�تي  �ل�صعودي  �ملوقف  بني  متايز  وجود  على  ويوؤ�رش  “�إ�رش�ئيل”،  مع  جتارية  �تفاقيات 

مع  �لعلني  بالتطبيع  نهائي  �صعودي  قر�ر  ن�صوج  عدم  على  مبطنة  �إ�صارة  وُيَعدُّ  كما  �لتطبيع،  من 

“�إ�رش�ئيل”.

و�أعلنت �لكويت، من ناحيتها، باأّن موقفها من �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين ثابت، ولن يتغرّي، 

 و��صتمد �ملوقف �حلكومي �لر�ف�ص للتطبيع قوته 
235

و�أّنها �صتكون �آخر دولة تطبِّع مع “�إ�رش�ئيل”.

�أع�صاء �ملجل�ص، ويف مقدمتهم  �لذي عّب عنه جمل�ص �الأمة؛ فقد تقدم عدد من  �ل�صعبي  من �ملوقف 

رئي�ص �ملجل�ص مرزوق �لغامن، بطلب للتعجيل بقيام �ملجل�ص وجلانه بالبت يف �لقو�نني �ملقرتحة �ملقدمة 

 وبالفعل، �أقر جمل�ص 
236

ب�صاأن “مقاطعة �إ�رش�ئيل، وحظر �لتعامل �أو �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”.

 وعقب تد�ول بع�ص �ملو�قع �ل�صحفية �أنه 
237

�الأمة �لكويتي تغليظ عقوبات �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”.

د �أمري �لكويت �ل�صيخ نو�ف �الأحمد موقف �لكويت �لثابت  �أكَّ �صيتم �ل�صغط على �لكويت للتطبيع، 

و�لد�عم للق�صية �لفل�صطينية يف �ملحافل �لدولية كافة، و�أن �لكويت �صتبقى ت�صري على خطى �الأمري 

�لكويتية  �لتجارة و�ل�صناعة  �أعلنت وز�رة  وبالرت�فق مع ذلك،   238
�لر�حل جتاه فل�صطني و�صعبها.

�إغالق متجر يبيع منتجات �إ�رش�ئيلية، مما يعد خمالفة للقانون و�لنظم يف �لتعامل مع منتجات �لكيان 

 كما �أ�صدرت وزيرة �الأ�صغال �لعامة رنا �لفار�ص قر�ر�ً يحظر دخول �ل�صفن �لتجارية 
239

�ل�صهيوين.

240
�ملحملة بب�صائع من و�إىل “�إ�رش�ئيل”، �إىل مياه �لكويت �الإقليمية.

وزير �لرحمن  عبد  بن  حممد  �رشَّح  حيث  �لكويتي،  �ملوقف  مع  �لقطري  �ملوقف   يتقاطع 

�خلارجية �لقطري يف مقابلة تلفزيونية “ننتظر دورنا يف �لتطبيع �إذ� �لتزمت �إ�رش�ئيل مببادرة �ل�صالم 

�لالجئني...  و�إعادة  �ل�رشقية،  �لقد�ص  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة  و�إقامة  �الحتالل،  باإنهاء  �لعربية 

241
ودولة قطر �صت�صري يف هذه �مل�صاألة، �أما �الآن فال نرى �أي د�ع”.

�أّما ُعمان، فنجد عدم ح�صم �لنظام �حلاكم ملوقفه جتاه �لتطبيع، فمن ناحية رّحبت �صلطنة ُعمان 

هذ�  يكون  �أن  يف  تاأمل  �إنها  عنها  �صدر  بيان  يف  وقالت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  للتطبيع  �لبحرين  مببادرة 

�لتوجه �ال�صرت�تيجي �جلديد �لذي �ختارته بع�ص �لدول �لعربية، ر�فد�ً عملياً ين�صّب نحو حتقيق 

فل�صطني  دولة  وقيام  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  على  �ملبني  “�ل�صالم” 
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 ويف �ملقابل، �صّن مفتي �صلطنة ُعمان �أحمد بن حمد �خلليلي 
242

�مل�صتقلة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص.

هجوماً على ما و�صفها بظاهرة �لتودد للعدو و�إطالق �لفتاوى �لتي تعمل على تطويع �الأمة، وذلك 

 و�رشَّح وزير �خلارجية �لُعماين 
243

يف ظّل �إقبال دول عربية على �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

244
بدر �لبو�صعيدي باأّن بالده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع “�إ�رش�ئيل”.

اجلانب الأمني:

تعززت �لعالقات �الأمنية بني �الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل”، وجت�ّصد ذلك بتوقيع �تفاقيات 

م�صرتكة.  ع�صكرية  تدريبات  و�إجر�ء  �ل�صالح،  ل�رش�ء  �صفقات  عقد  �إىل  باالإ�صافة  علنية  �أمنية 

و�أو�صح �الأمريكان باأن �لهدف من تعزيز �لتعاون �الأمني بني �لطرفني هو مو�جهة نفوذ �إير�ن يف 

تو�صلتا  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ك�صف  حيث  �ملنطقة، 

التفاق لت�صكيل حتالف �صّد �إير�ن، قائالً �إن “�الإمار�ت و�إ�رش�ئيل تنظر�ن �إىل �إير�ن على �أنها خطر 

�إقامة عالقات ديبلوما�صية مع  “�التفاق على  باأن  �لبحريني  �لد�خلية   فيما �رشَّح وزير 
245

كبري”.

�إ�رش�ئيل ياأتي يف �إطار حماية م�صالح مملكة �لبحرين �لعليا، و�لتي تعني حماية كيان �لدولة، وهذ� 

من  هو  و�إمنا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  تخلياً  لي�ص  �الأمر 

�إذ� كانت فل�صطني ق�صيتنا �لعربية، فاإن �لبحرين  �أمن �لبحرينيني وثبات �قت�صاده،...  �أجل تعزيز 

246
ق�صيتنا �مل�صريية”.

مع  حمادثة  يف  خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �الأمري  �لبحرين  عهد  ويل  �رشَّح  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

نتنياهو، �إن تاأييد “�ل�صالم” مع “�إ�رش�ئيل” يعزز من تر�صيخ دعائم �الأمن و�ال�صتقر�ر و�الزدهار يف 

 وقد �أكدت �الإمار�ت على �لتوجه نف�صه، على هام�ص لقاء يف قب�ص جمع وزير �خلارجية 
247

�ملنطقة.

�الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي مع �أنور قرقا�ص �مل�صت�صار �لديبلوما�صي لرئي�ص دولة �الإمار�ت، حيث 

�رشَّح قرقا�ص باأن “�لرو�بط مع �لدولة �لعبية ترقى �إىل م�صاف “نظرة ��صرت�تيجية بديلة” ترمي 

248
�إىل تعزيز �الأمن �الإقليمي”.

�ل�صالح  لبيع  �صفقات  عدة  بعقد  �الأمنية،  �التفاقيات  من  �قت�صادياً  “�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت 

�الإ�رش�ئيلي، فقد جلاأت �الإمار�ت لـ“�إ�رش�ئيل” لتقوية �لدفاعات �جلوية حلليفها يف ليبيا خليفة حفرت، 

 
249

تركيا. من  �ملدعومة  �لليبية،  �لوفاق  حلكومة  �لتابع  �مل�صرّي  �لطري�ن  ملنظومة  �لت�صدي  بهدف 

 International Defence Exhibition (IDEX) وقد وّقع معر�ص وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�ص

 ،”ISDEF �إف  �إي  دي  �إ�ص  “�آي  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  معر�ص  مع  ��صرت�تيجية،  �تفاقية  �الإمار�تي 

وذلك   ،2021 فب�ير  �صباط/  منت�صف  يف  ظبي  �أبو  �لعا�صمة  يف  ُعقد  �لذي  �ملعر�ص  يف  للم�صاركة 

كالكالي�صت  �صحيفة  ذكرت  وقد   
250

�الإ�رش�ئيلية. و�لتكنولوجيا  و�الأمن  �لدفاع  ل�رشكات  للرتويج 
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Calcalist �أنَّ �الإمار�ت عملت مع فروع دولية ل�رشكات �أمن �صيب�ين �إ�رش�ئيلية قبل توقيع معاهدة 

 وقال �ملدير 
251

�لت�صوية بني �لبلدين، ومل يتطلب �الأمر �أن يجري �لتعامل مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”،

�لتنفيذي للهيئة �لوطنية لالأمن �الإلكرتوين حممد �لكويتي �إن هذ� �لتعاون ز�د ب�صكل كبري منذ توقيع 

�رشكة  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   Globes غلوب�ص  �صحيفة  �أكدت  �ل�صياق،  هذ�  ويف   
252

�أبر�هام”. “�تفاقات 
بر�صبيتو Percepto �الإ�رش�ئيلية، قامت بو�صع طائر�ت م�صرّية تعمل ب�صورة م�صتقلة يف �الإمار�ت 

�لتحتية  �لبنية  ومن�صاآت  �ل�صم�صية،  �لطاقة  ومز�رع  �لنفط،  حقول  مر�قبة  بغر�ص  �ملتحدة  �لعربية 

253
�الأخرى، بهدف �لعثور على عيوب بنيوية وم�صاكل تتعلق باالأمن و�ل�صالمة.

زيارة  �نتهاء  فعقب  علني،  ب�صكل  جتري  �لطرفني  بني  �الأمنية  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  �أ�صبحت 

رئي�ص �ملو�صاد يو�صي كوهني Yossi Cohen لالإمار�ت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020، غادرها �إىل �لبحرين 

�الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، حمادثة هاتفية مع  �الأمن  �أجرى وزير   فيما 
254

�مل�صوؤولني هناك. ليلتقي 

نظريه �الإمار�تي حممد بن �أحمد �لبو�ردي، بحثا خاللها “تعزيز �لتعاون �الأمني وقنو�ت �لتو��صل 

 2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملو�صاد  رئي�ص  �أجرى  كما   
255

ر��صخة”. ثنائية  عالقات  وتاأ�صي�ص 

256
حمادثات �أمنية يف �لبحرين.

وقد ��صت�صافت �أبو ظبي �جتماعاً عن ُبعد لوزر�ء د�خلية دول �لتحالف �الأمني �لدويل، بح�صور 

و�إ�صبانيا  و�إيطاليا  وفرن�صا  �الإمار�ت  من  كالً  �لدويل  �الأمني  �لتحالف  وي�صم  “�إ�رش�ئيل”،  ممثل 

�لتي  “�إ�رش�ئيل”  �إىل جانب  �لبحرين و�ململكة �ملغربية،  و�صلوفاكيا و�ل�صنغال و�صنغافورة ومملكة 

257
�ن�صمت �إليه ر�صمياً.

م�صرتكة،  �تفاقيات  على  �لتوقيع  خالل  من  �الأمنية  عالقاتهما  “تقنني”  على  �لطرفان  عمل 

�تفاق  مقابله  ويف   
258

�مل�صرتك، �الأمني  �لتعاون  على  �إ�رش�ئيلي   - بحريني  �تفاق  عن  علن 
ُ
�أ  حيث 

من  �لطائر�ت  �صّد  للدفاع  متقدم  نظام  لتطوير  �جلوية،  �ل�صناعات  نطاق  يف  �إ�رش�ئيلي   - �إمار�تي 

�تفقتا  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لعبي   Walla و�ال  موقع  ك�صف  فيما   
259

)�مل�صرّية(. طيار  دون 

على تعيني مندوب د�ئم عن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، لدى دولة �الإمار�ت، ويف �ملقابل تر�صل �الإمار�ت 

 تبع ذلك توقيع �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” على مذكرة تفاهم يف جمال “مكافحة تبيي�ص 
260

مندوباً عنها.

261
�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب”.

�لطائر�ت جانب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاتلة  �لطائر�ت  �صاركت  �مل�صرتك،  �لتدريب  �صعيد   على 

“�إنيوخو�ص  ��صم  عليها  �أطلق  �لتي  �ملناورة  �صمن  �ليونان،  يف  �صوياً  �لتحليق  يف  �الإمار�تية 

�الأرزق “�لعلم  مترين  يف  �جلوية  �لقو�ت  بقائد  ممثلة  �الإمار�ت  �صاركت  كما   
262

.”Iniochos 

 ،2021 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لنقب  �صحر�ء  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أقامته  �لذي  �لدويل،   ”Blue Flag
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�الإمار�ت  بني  م�صرتك  بحري  تدريب  �إقامة  مّت  ذلك،  على  وعالوة   
263

�لدول. من  �لعديد  مب�صاركة 

�لبحر  2021، وذلك يف  �لثاين/ نوفمب  و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة يف �صهر ت�رشين 

�الأحمر، بهدف �لتدرب على “تكتيكات �لزيارة و�لدخول و�لتفتي�ص و�مل�صادرة”، وبح�صب �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، فاإّن هذه �ملناور�ت جاءت على خلفية ما و�صفته بالتهديد �الإير�ين، 

264
و�ملناور�ت �لكبرية �لتي جتريها �لقو�ت �الإير�نية.

اجلانب التجاري والقت�شادي:

جماالت،  عدة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �خلليج  دول  بع�ص  بني  و�القت�صادي  �لتجاري  �لتطبيع  تعّمق 

فعد� عن توقيع �تفاقيات جتارية م�صرتكة، وو�صع خطط مل�صاريع م�صتقبلية، مّت ماأ�ص�صة �لتجارة 

عد�  �الإ�رش�ئيلية،  �ملنتجات  ��صتري�د  مع  و�لغاز،  �لنفط  وتوريد  �مل�رشفية،  و�ملعامالت  �ملو�نئ،  بني 

�لتجارية  �ملعار�ص  بامل�صاركة يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صماح  �القت�صادية من خالل  �لعالقات  عن تعزيز 

�ملختلفة، ويف جماالت متعددة من �أبرزها �لهاي تك High tech، مما �أ�صفر عن تز�يد حجم �لتجارة 

و�لتبادل �لتجاري بني �لطرفني. ويف هذ� �ل�صياق، �صمحت �ملنافذ �جلمركية يف دولة �الإمار�ت بدخول 

�ملنتجات �الإ�رش�ئيلية �أو �أّي ب�صائع و�ردة من “�إ�رش�ئيل”، وكذلك ت�صدير �ملنتجات �الإمار�تية �أو �أي 

 
265

ب�صائع م�صدرة من �الإمار�ت �إىل �ملنافذ �الإ�رش�ئيلية.

�أبيب تل  جتارة  غرفة  وّقعت  فقد  �لطرفني،  بني  �تفاقيات  عدة  توقيع  مّت   كما 

)Tel Aviv Chamber of Commerce )TACC مع غرفة جتارة و�صناعة �أبو ظبي، �تفاقاً للتعاون 

�لتكنولوجيا و�لري و�لزر�عة  �لدر��صات �ال�صتثمارية وتبادل �لوفود �لتجارية يف �صوؤون  �إعد�د  يف 

�الإ�رش�ئيلية  �لتجارة  غرف  و�حتاد  )جافز�(  علي  جلبل  �حلرة  �ملنطقة  �أبرمت  فيما   
266

وغريها.

�تفاقية ��صرت�تيجية لبناء �رش�كات جديدة   ،Federation of Israeli Chambers of Commerce

يف  مبا  �القت�صادية،  �لعالقات  تخدم  �لتي  �لبيانات  �صيتبادالن  حيث  �لتجارية،  �لعالقات  وتعزيز 

 
267

ذلك �ملعلومات عن �للو�ئح و�لقو�نني وخطط �الأعمال و�لفر�ص �ملتعلقة بالتخطيط �القت�صادي.

وقد وّقعت �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” �أربع مذكر�ت �رش�كة ��صرت�تيجية وتعاون بني �لبلدين، يف قطاع 

جماالت  تعزيز  تفعيل  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �إمار�تي  لوفد  زيارة  �صمن  وذلك  و�لري،  �لزر�عة 

268
�لتعاون و�ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بني �لبلدين، خ�صو�صاً يف �ملجال �لزر�عي و�لتقني.

كما وّقع �لوفد �الإمار�تي عدد�ً من �التفاقيات لدعم �لتعاون يف جماالت �ال�صتثمار، و�ل�صياحة، 

حماية  �تفاقية  �ملوّقعة  �التفاقيات  و�صملت  “�لدولتني”.  بني  و�لتكنولوجيا،  �مل�رشفية،  و�خلدمات 

وت�صجيع �ال�صتثمار، و�تفاق خدمات �لنقل �جلوي، و�تفاقية لالإعفاء �ملتبادل من تاأ�صري�ت �لدخول 

269
و�لتكنولوجيا. �لعلوم  وتطوير  حت�صني  جماالت  يف  �لتعاون  حول  تفاهم  ومذكرة   �مل�صبقة، 
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�لعالقات  لتطوير  تعاون  �تفاق  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  يف  �ل�صادر�ت  �صمان  وكالتا  وّقعت  فيما 

تعزيز  بهدف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �رشيبياً  �تفاقاً  �الإمار�ت  وّقعت  كما   
270

�لبلدين. بني  �القت�صادية 

�لرو�بط �القت�صادية بني �جلانبني، بحيث يوفر �التفاق “�ليقني و�ل�رشوط �ملو�تية لن�صاط جتاري 

 ووّقعت �الإمار�ت 
271

و��صع �لنطاق”، بح�صب ما �رّشح به وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص.

�القت�صادية  �لعالقات  بتطوير  �حلكومتان  فيها  تلتزم  �القت�صادي،  للتعاون  �تفاقية  و“�إ�رش�ئيل” 

بينهما و�لتدفق �حلر لل�صلع و�خلدمات، و�لتعاون يف �ملعار�ص �لتجارية وتبادل �خلب�ء و�ملعرفة، 

�لبحث  وت�صجيع  �خلا�ص،  �لقطاع  مع  �لتعاون  وت�صجيع  �لتنظيمي،  و�لتعاون  �لبعثات،  وتبادل 

و�لتطوير و�لتقنيات �لزر�عية وغريها. وين�ص �التفاق على �إقامة جلنة �قت�صادية م�صرتكة بقيادة 

272
وز�رَتي �القت�صاد يف كال �لبلدين لدر��صة �صبل زيادة �لتجارة و�إز�لة �لعو�ئق �أمامها.

“�إ�رش�ئيل”،  يف  لال�صتثمار  دوالر  مليار�ت   10 بقيمة  �صندوق  �إن�صاء  عن  �الإمار�ت  و�أعلنت 

و�ملياه،  و�لت�صنيع،  �لطاقة،  ت�صمل  “�إ�رش�ئيل”  يف  ��صرت�تيجية  قطاعات  يف  �ال�صتثمار  ي�صتهدف 

بلدية  يف  م�صوؤولة  ك�صفت  فيما   
273

وغريها. �لزر�عية  و�لتكنولوجيا  �ل�صحية،  و�لرعاية  و�لف�صاء، 

�ملخطط  يف  لال�صتثمار  �إمار�تي  وحتم�ص”  “��صتعد�د  عن  �لقد�ص،  مبدينة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

جر�ح  و�ل�صيخ  �جلوز  و�دي  �ملقد�صية؛  �الأحياء  من  و��صعة  �أجز�ء  لتهويد  ُيعد  �لذي  �ال�صتيطاين، 

و�مل�رش�رة، عب حتويل مناطق �صا�صعة منها ملركز ��صتثماري ��صتيطاين يف م�رشوع يعرف بـ“و�دي 

و�صناعية  جتارية  من�صاأة   200 نحو  �أنقا�ص  على  �ملخطط  ويقوم   .”Silicon Wadi �ل�صيليكون 

باملنطقة �ل�صناعية يف �حلي �ملقد�صي و�دي �جلوز، كما �أن �ملرحلة �الأوىل من �ملخطط ت�صتهدف �أكرث 

274
من 250 دومناً من �الأحياء �ملقد�صية �ملحاذية للبلدة �لقدية.

�ملو�نئ، عب  �لتجاري  �لتبادل  عقبات  تذليل  على  بالعمل  و�الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لطرفان   قام 

دوفرتاو�ر  �رشكة  مع  تفاهم  مذكر�ت  ثالث  �لعاملية”،  دبي  “مو�نئ  جمموعة  وّقعت  حيث 

DoverTower �الإ�رش�ئيلية، و�لتي تغطي جماالت تعاون ت�صمل قيام “مو�نئ دبي �لعاملية” بتقييم 

بني  مبا�رش  مالحي  خط  �إن�صاء  و�إمكانية  حرة،  مناطق  تطوير  وكذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �ملو�نئ  تطوير 

ميناء �إيالت وميناء جبل علي، و�إ�صهام “جمارك دبي” يف ت�صهيل �لتجارة بني �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة 

و��صتك�صاف  و�ملبتكرة،  �ل�صل�صة  �جلمركية  �ملمار�صات  �أف�صل  تطبيق  خالل  من  �جلانبني،  من 

Israel Shipyards Ltd الأحو��ص �جلافة �لعاملية” فر�ص �لعمل مع �أحو��ص بناء و�إ�صالح �ل�صفن�“ 
بناء  �أحو��ص  منتجات  وت�صويق  وت�صنيع  لتطوير  �مل�صرتكة،  �مل�رشوعات  مبد�أ  على  �الإ�رش�ئيلية 

 Bank Leumi وقد وّقعت “مو�نئ دبي �لعاملية” مذكرة تفاهم مع بنك لئومي 
275

و�إ�صالح �ل�صفن.

و�خلدمات  �لتجارية  �حلركة  وتعزيز  �لتعاون،  فر�ص  ��صتك�صاف  على  معاً  للعمل  �الإ�رش�ئيلي، 

�للوج�صتية يف “�إ�رش�ئيل”، ودعم تدفق �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل” و�ملنطقة عموماً. وتت�صمن مذكرة 
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تطوير  ذلك  يف  مبا  �ملحتملة  �لفر�ص  ��صتك�صاف  من  �لطرفني  �صيُمكِّن  �لذي  للتعاون  �إطار�ً  �لتفاهم 

�ملو�نئ و�الأ�صول �للوج�صتية يف “�إ�رش�ئيل” لدعم �لتجارة و�إيجاد �ملزيد من فر�ص �لعمل، وحلول 

�لتمويل �لتجاري لتب�صيط متطلبات ر�أ�ص �ملال �لعامل لل�رشكات، وحت�صني تدفق �لب�صائع، و�حللول 

276
�لرقمية للخدمات �للوج�صتية �ملتكاملة للتخل�ص من �أوجه �لق�صور يف �صال�صل �لتوريد.

كما مّت تد�صني ت�صغيل �خلط �لبحري بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت يف 2020/10/12، حيث و�صلت 

�إىل ميناء حيفا يف “�إ�رش�ئيل” �أول �صفينة �صحن قادمة مبا�رشة من �الإمار�ت، و�لتي �صتبحر على خط 

 
277

يربط �لهند و�الإمار�ت مع ميناء حيفا، ومن ثم �إىل مو�نئ �ل�صاحل �ل�رشقي من �لواليات �ملتحدة.

وقد �رّشح نتنياهو عقب زيارته ل�صفينة �صحن و�صلت من �الإمار�ت:

من �ملهم �لفهم �أن �إ�رش�ئيل كانت �صابقاً مبثابة طريق م�صدودة. كان يكن �لو�صول �إليها 

من جهة �لغرب فقط. و�الآن تتحول �إ�رش�ئيل �إىل مفرتق طرق رئي�صي بحري وجوي، ويكن 

�إىل جميع �الجتاهات. فاإ�رش�ئيل ت�صكل مفرتق طرق جوياً وبرياً وبحرياً  �ل�صفر �الآن جو�ً 

ل�صفينة من  تاريخي؛ فهذه هي ثاين زيارة  يوم  و�إن�صانياً. هذ� حقاً  وتكنولوجياً وجتارياً 

278
دبي وتر�صو يف ميناء حيفا.

�لعاملي  �للوج�صتي  �ل�صفر  “جو�ز  �إىل مبادرة  �ن�صمامها  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

وتقودها �أن�صاأتها  دولية  مبادرة  وهي   ،”World Logistics Passport )WLP( بي(  �أل   )دبليو 

دبي، وتهدف �إىل زيادة حجم �لتجارة يف �أ�صو�ق �لعامل، من خالل خف�ص تكاليف �ل�صحن، وتقليل 

279
وقت �لعبور، عب �أول برنامج والء عاملي لل�صحن.

�مل�رشيف،  للتطبيع  �لتوجه  كان  وبالتايل  �مل�رشفية،  للمعامالت  حتتاج  �لطرفني  بني  �لتجارة  �إّن 

�الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  عام  ومدير  �ملركزي”،  �الإمار�ت  “م�رشف  حمافظ  وّقع  حيث 

 فيما وّقع بنك لئومي �الإ�رش�ئيلي مذكرة تفاهم 
280

مذكرة تفاهم للتعاون يف �لقطاع �ملايل و�مل�رشيف.

�أّن �التفاقية  �أبو ظبي �الأول وبنك �الإمار�ت دبي �لوطني، مع �الأخذ بعني �العتبار  مع كل من بنك 

مع بنك لئومي تاأتي بعد يوم من توقيع بنك �الإمار�ت دبي �لوطني، مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم  

�تفاقية  هبوعليم  وبنك  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  وقَّع  وقد   
281

�الإ�رش�ئيلي.  Bank Hapoalim

�لبنوك  مع  �ملايل  �ملركز  يقيمها  �لتي  �لعاملية  �ل�صبكة  من  “جزء�ً  هبوعليم  بنك  مبوجبها  �صي�صبح 

و�ملر�كز �ملالية و�لهيئات �لتنظيمية و�ل�رشكات �لتي تعمل على �إحد�ث تغيري�ت �إيجابية يف �لقطاَعني 

ملركز �لتابع   ،DIFC FinTech Hive هايف  فينتك  برنامج  �أعلن  كما   
282

و�لتكنولوجي”.  �ملايل 

دبي �ملايل �لعاملي، عن توقيعه �تفاقية مع فينتك �أبيب FinTech-Aviv �الإ�رش�ئيلي، تهدف لتنظيم 

 بينما وّقع �أكب م�رشَفني يف “�إ�رش�ئيل”، وهما بنك لئومي 
283

�لفعاليات يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية.
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وبنك هبوعليم، مذكرَتي تفاهم مع “بنك �لبحرين �لوطني”، ومبوجب هذه �ملذكرة �صيعمل �لطرفان 

و�ال�صتثمار  و�ملقا�صة  للتجارة  �لبلدين؛  بني  �ملطلوبة  �مل�رشفية  باملعلومات  عمالئهم  لتزويد  معاً 

284
وتد�ول �لعمالت �الأجنبية و�الأور�ق �ملالية.

�أوروبا  �أنابيب  خط  �رشكة  �أعلنت   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  و�لغاز،  بالنفط  يتعلق  فيما 

�آ�صيا Europe Asia Pipeline Company (EAPC) �الإ�رش�ئيلية �حلكومية و�رشكة ميد ريد الند 

توقيع  عن  و�إمار�تيني،  الإ�رش�ئيليني  مملوكة  �رشكة  وهي   ،MED-RED Land Bridge بريدج 

مذكرة تفاهم ملزمة لتوريد �لنفط �الإمار�تي �إىل �أوروبا عب خط �أنابيب �إيالت – ع�صقالن، كما يتيح 

و�لبحر  �ملتو�صط  �لبحر  منطقتي  يف  �ملنتج  �لنفط  �إىل  �الآ�صيويني  للم�صتهلكني  �أ�رشع  و�صوالً  �خلط 

2021، �أفرغت �أول ناقلة نفط خام حمولتها يف ميناء ع�صقالن ليتم  �أبريل   ويف ني�صان/ 
285

�الأحمر.

�صخها عب �صبكة �أنابيب �أوروبا �آ�صيا على م�صافة 242 كم �إىل ميناء �إيالت حيث مّت حتميلها على 

 يف �صياق مت�صل، وقَّعت �رشكة 
286

ناقلة نفط عمالقة متجهة �إىل �ل�رشق �الأق�صى عب �لبحر �الأحمر.

ديليك �الإ�رش�ئيلية �لتي متلك 22% من حقل متار للغاز �لطبيعي يف �لبحر �ملتو�صط، على �تفاق يق�صي 

287
ببيع ح�صتها يف �حلقل، و�ملقدرة بـ 1.025 مليار دوالر، �إىل �ل�رشكة �الإمار�تية “مبادلة للبرتول”.

�أ�صبوع  يف  �صخم  �إ�رش�ئيلي  وفد  �صارك  فقد  �لعلنية،  �إىل  تك  بالهاي  �ملتعلقة  �ل�صفقات  حتولت 

وفد  �صارك  �الأ�صبوع  هام�ص  وعلى  �الإمار�ت،  يف  �ملعلومات  لتكنولوجيا   ”GITEX “جايتك�ص 
رد  بيكن  �رشكة  �أعلنت  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة    

288
�مل�صتقبلي. �لرقمي  �القت�صاد  قمة  يف  “�إ�رش�ئيل” 

BEACON RED �الإ�رش�ئيلية، �لتي يلكها رئي�ص �صابق للمو�صاد، توقيع �تفاقية ��صرت�تيجية مع 

XM Cyber �الإمار�تية، لتعزيز عملية تقييم �لثغر�ت �الأمنية )�ل�صيب�نية(،  �أم �صايب  �رشكة �أك�ص 

دولة  يف  �حليوية  �لتحتية  �لبنية  وم�صاريع  �حلكوميني،  للعمالء  �ملقدمة  �الخرت�ق  نقاط  و�ختبار 

علن �أّن �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” توؤ�ص�صان م�رشوعاً م�صرتكاً 
ُ
 كما �أ

289
�الإمار�ت وعموم منطقة �خلليج.

و�لتطوير  للبحث  موقعاً  �مل�صرتك  �مل�رشوع  و�صي�صم  �لبيانات،  وتكنولوجيا  �ل�صناعي  للذكاء 

�ل�صحية  و�لرعاية  �مل�رشفية  �خلدمات  بينها  من  لقطاعات  منتجات  �صيطور  كما  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

290
و�ل�صالمة �لعامة، ُتباع يف “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت وعلى م�صتوى �لعامل.

نتجت 
ُ
مل تكرتث �لدول �لعربية �ملطبِّعة ملن�صاأ �لب�صائع �لتي ت�صتوردها من “�إ�رش�ئيل”، حتى لو �أ

يك�صف حتقيقاً  �الأنا�صول  وكالة  �أجرت  �ل�صاأن،  هذ�  ويف   .1967 مبناطق  �أقيمت  م�صتوطنات   يف 

�لنقاب عن تعاقد �رشكات �إمار�تية مع �أخرى �إ�رش�ئيلية، �صنَّفتها �الأمم �ملتحدة �صمن “قائمة �صود�ء” 

ت�صم �رشكات تدعم �ال�صتيطان يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة. وت�صم “�لقائمة �ل�صود�ء” 112 �رشكة 

 كما وّقعت �الإمار�ت �تفاقاً مع �رشكة �إ�رش�ئيلية لت�صويق نبيذ ي�صنع يف ه�صبة 
291

�إ�رش�ئيلية ودولية.

292
�جلوالن �ل�صورية �ملحتلة.
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وقد ز�ر دبي وفد من رجال �أعمال من �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية لعقد �رش�كات �قت�صادية، حيث 

باملجل�ص  �ل�صناعية  �ملناطق  من  �أعمال  ورجال  و�رشكات  م�صانع  مديري  من  �ملوؤلَّف  �لوفد  �لتقى 

�لزر�عة  جماالت  يف  متخ�ص�صة  �رشكات  و�أ�صحاب  �إمار�تي،  �إعمال  رجل   20 بنحو  �ال�صتيطاين، 

�لثنائي،  �لتعاون  �لطرفان  وناق�ص  كبرية.  ��صتثمار  �رشكات  ومديري  و�لبال�صتيك،  و�ملبيد�ت 

293
خ�صو�صاً يف جماالت �ملحا�صيل �لزر�عية وحتلية �ملياه.

�ل�صلع  مع  �صتتعامل  بالده  �أن  دبي  جتارة  غرفة  رئي�ص  �أعلن  �الإمار�تي،  �لتوجه  على  وكتاأكيد 

�ملنتجة يف �مل�صتوطنات �ملقامة على �أر��ص ٍفل�صطينية بال�صفة �لغربية �ملحتلة باعتبارها و�رد�ت من 

�مل�صنَّعة يف مناطق  �ملنتجات  �الإ�رش�ئيلية بني  �لو�رد�ت  �الإمار�ت ال متيّز يف  باأن  قائالً  “�إ�رش�ئيل”، 
 
294

خمتلفة، مبا يف ذلك “يهود� و�ل�صامرة”، م�صتخدماً �لت�صمية �الإ�رش�ئيلية لل�صفة �لغربية �ملحتلة.

 
295

�الإمار�ت. دولة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �مل�صتوطنات  منتجات  لت�صدير  �تفاق  توقيع  مّت  كما 

وبالفعل، مل يطل �لوقت حتى ��صتقبلت �الإمار�ت �أوىل �ل�صحنات �لتجارية من منتجات �مل�صتوطنات 

296
�الإ�رش�ئيلية �ملقامة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

وعلى �ملنو�ل نف�صه، �رشَّح وزير �لتجارة و�ل�صناعة و�ل�صياحة �لبحريني ز�يد بن ر��صد �لزياين، 

 
297

�أن بالده �صتعامل �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية باعتبارها منتجات �إ�رش�ئيلية بغ�ّص �لنظر عن م�صدرها.

مبعنى �أنها لن متيز بني منتجات �مل�صتوطنات و“�إ�رش�ئيل”.  و�أثار هذ� �لت�رشيح �صجة، مما دفع 

وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين لالت�صال بنظريه �لفل�صطيني ونفي ما ُن�صب لوزير 

298
�لتجارة �لبحريني.

وقد �لعالقات،  تطبيع  �إثر  على  و�الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لطرفني  بني  �لتجارة  حجم   �زد�د 

غ�صون  يف  �صي�صل  بينهما  �لتجارة  حجم  �أن  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  توقَّع 

�الإمار�ت  “�ل�صالم” مع  �تفاقيات  باأن  نتنياهو  فيما �رشَّح   
299

مليار�ت دوالر.  4 �إىل  �أعو�م   5 �إىل   3

و�لبحرين �صتدر مليار�ت كثرية على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، و�صتعزز قوة “�إ�رش�ئيل” ب�صكل عام، 

300
و�صت�صاعدها يف مو�جهة �الأ�رش�ر �القت�صادية �لناجمة عن تد�عيات كورونا.

تقرير  فبح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �الأملا�ص  �صناعة  �إنعا�ص  �إىل  قاد  �القت�صادي  �لتطبيع  �أن  ويالحظ 

ن�رشته وز�رة �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلية للربع �الأول من �صنة 2021، فقد بلغ �صايف ��صتري�د 

�ملا�ص �خلام �إىل “�إ�رش�ئيل” نحو 476 مليون دوالر، بزيادة قدرها 75% مقارنة بالفرتة نف�صها من 

301
�صنة 2020.
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6. ال�شودان واملغرب ودول عربية اأخرى:

اأ. ال�شودان:

�لتقى  عندما   ،2020 فب�ير  �صباط/  يف  للعلن  باخلروج  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صود�نية  �لعالقات  بد�أت 

�أفادت  وقد  باأوغند�.  عنتيبي  يف  بنتنياهو  �لبهان  �لفتاح  عبد  �النتقايل  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص 

و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية باأّن �للقاء قد مّت برتتيب من �الإمار�ت وبهدف “ت�رشيع” عملية �إخر�ج 

 وبح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية، فاإن نتنياهو طلب من 
302

�ل�صود�ن من “الئحة �الإرهاب” �الأمريكية.

�لبهان فتح �الأجو�ء �ل�صود�نية �أمام �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي �لقادم من �أمريكا �لالتينية، يف حني طلب 

“الئحة  من  ��صمها  و�صطب  بالده  على  �الأمريكية  �لعقوبات  لتخفيف  “�إ�رش�ئيل”  تو�صط  �لبهان 

�أن �للقاء قد مّت بدون م�صاورة �حلكومة �ل�صود�نية، فقد �رشَّح وزير �لثقافة   ويبدو 
303

�الإرهاب”.

و�الإعالم و�لناطق با�صم �حلكومة �النتقالية في�صل حممد �صالح، باأنه “مل يتم �الإخطار �أو �لت�صاور 

 
304

معنا يف جمل�ص �لوزر�ء ب�صاأن �للقاء، و�صننتظر �لتو�صيحات بعد عودة رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة”.

لكن �إجر�ء�ت �لتطبيع بد�أت مبا�رشة، فعقب لقاء �أوغند�، �أعلن نتنياهو باأنه ح�صل على �إذن للطائر�ت 

305
�ملدنية �الإ�رش�ئيلية بالتحليق يف �أجو�ء �ل�صود�ن.

حاول �لبهان تبير لقائه بنتنياهو بقوله �إن ذلك �صي�صهم يف �ندماج �ل�صود�ن باملجتمع �لدويل، 

م�رشحاً باأن “�الت�صاالت مع نتنياهو وبومبيو بد�أت منذ ثالثة �أ�صهر، وطرحنا فيها ما ي�صتفيد منه 

�ل�صود�ن”. و�أو�صح �أنه �أخَطر رئي�ص �لوزر�ء عبد �هلل حمدوك بلقاء عنتيبي قبل يومني من موعده، 

م�صدد�ً على �أن قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري لي�ص لديها �عرت��ص على �خلطوة، لكن �عرت��صها جاء 

�أن  �إىل  �لبهان  �أ�صار  فقد  �لطري�ن،  بحركة  يتعلق  فيما  �أما  �لذهاب.  قبل  حولها  �لت�صاور  عدم  على 

�أن قرب  �أ�صهر، معتب�ً  “�إ�رش�ئيل” منذ  �إىل  �ل�صود�ن متوجهة  �أجو�ء  �لطري�ن تعب  بع�ص �رشكات 

�ل�صود�ن من “�إ�رش�ئيل” قد يكون مفيد�ً يف “م�صاعدة �لفل�صطينيني على حّل م�صاكلهم”. وعقب هذه 

�لت�رشيحات، �أعلن �جلي�ص �ل�صود�ين دعمه للبهان، موؤكد�ً �أّن لقاءه بنتنياهو ياأتي يف �إطار �مل�صلحة 

306
�لعليا لل�صود�ن.

بتحليق  �ل�صماح  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  لتطبيع  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �لنظام  د  مهَّ

LATAM  رحالت جتارية متجهة لـ“�إ�رش�ئيل” عب �أجو�ئه، وذلك من خالل �ل�صماح ل�رشكة التام

�إىل  رحالت  تنفيذ  خالل  للبالد  �جلوي  �ملجال  بعبور   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �جلنوبية،  �الأمريكية 

 وبعد عدة �أ�صهر، يف حزير�ن/ يونيو 2020، عبت طائرة تابعة ل�رشكة �لطري�ن 
307

“�إ�رش�ئيل” ومنها.
 كما 

308
�أبيب. �إىل تل  �ل�صود�نية يف رحلة من �الأرجنتني  El Al” �الأجو�ء  “�لعال  �ملدنية �الإ�رش�ئيلية 

ك�صفت �ل�صحافة عن عبور طائرة �إ�رش�ئيلية �الأجو�ء �ل�صود�نية يف طريقها �إىل �لعا�صمة �لت�صادية، يف 

309
حزير�ن/ يونيو 2020، يف �أول رحلة طري�ن مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل” �إىل ت�صاد.
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الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

وقد  �ل�صود�ين؛  )�ل�صيادة(  �حلكم  جمل�ص  د�خل  �لتطبيع  مو�صوع  حول  �خلالفات  للعلن  ظهر 

جت�صد ذلك باإقالة وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية �لناطق با�صمها، حيدر بدوي �صادق، عقب ت�رشيحه 

باأّن �الت�صاالت قائمة بني �ل�صود�ن و“�إ�رش�ئيل” من �أجل تطبيع �لعالقات، و�إ�صادته باالتفاق �لذي 

حال  يف  باأنه  م�صيفاً  و�جلريئة”،  �ل�صجاعة  بـ“�خلطوة  وو�صفه  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإمار�ت  بني  علن 
ُ
�أ

توقيع �تفاق “�صالم”، فاإن �ل�صود�ن “�صيكون �أهم بلد تطبّع معه �إ�رش�ئيل، حتى �أهم من م�رش”، 

310
وموؤكد�ً �أن “�ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لبلد�ن �لعربية ي�صاعد �لعامل على حتقيق �ل�صالم �لدويل”.

حاول حمدوك �ملناورة فيما يتعلق بتوقيع �تفاق مع “�إ�رش�ئيل”، باإبالغ �صيفه وزير �خلارجية 

�الأمريكي مايك بومبيو، �أن حكومته ال متلك تفوي�صاً يتعدى مهام �ملرحلة �النتقالية، و�أن �لتطبيع 

�لتعامل  ويف  ذ�ته،  �ملنو�ل  وعلى   
311

�النتقايل. �حلكم  هياكل  �إكمال  بعد  بحثه  �صيتم  “�إ�رش�ئيل”  مع 

مع �الإمار�ت، �رّشح وزير �الإعالم �ل�صود�ين باأّن �لوفد �لذي ز�ر �الإمار�ت و�لتقى بفريق �الإد�رة 

د �أن موقف بالده  �الأمريكية �ملوجود هناك “ال يحمل تفوي�صاً ملناق�صة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل”. و�أكَّ

“ثابت حيال �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل، ولي�ص لدينا تفوي�ص التخاذ قر�ر يف مثل هذه �الأمور، وهي من 
312

مهام حكومة منتخبة، وما زلنا عند ذ�ت �ملوقف”.

عقد  �نفر�ط  من  للتحذير  �الأطر�ف  بع�ص  تطبيع  �تفاق  لتوقيع  �لر�ف�ص  �حلكومة  موقف  دفع 

ففي   
313

و�لتغيري”. �حلرية  “�إعالن  بقوى  �ملمثلني  و�ملدنيني  �لع�صكر  من  �ملكون  �حلاكم،  �لتحالف 

حني يرى �ملدنيون باأّنهم ال يلكون تفوي�صاً �صعبياً يوؤهلهم التخاذ مثل هذ� �خلطوة، يروج �لبهان 

يجب  فر�صة  و�أنه  �ل�صود�ن،  على  �حل�صار  بتخفيف  �صي�صهم  �لتطبيع  باأن  �لع�صكر  خلفه  ومن 

�لنيويورك  �صحيفة  ك�صفت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   
314

�الإرهاب”. “قائمة  من  �ل�صود�ن  لرفع  �غتنامها 

تايز باأن �إد�رة تر�مب، وحتى ترفع من ر�صيدها �النتخابي، عر�صت على �ل�صود�ن �ملال وقدمت 

 
315

له �لوعود مقابل �عرت�فه بـ“�إ�رش�ئيل”.

)�الأمة  �أحز�ب  عدة  دعت  حيث  �لتطبيع،  من  موقفها  يف  �ل�صود�نية  و�لقوى  �الأحز�ب  �نق�صمت 

�لقومي، وحركة حترير �ل�صود�ن/ �لثورة �لثانية، وجبهة �ل�رشق(، �إىل �غتنام �لفر�صة و�ملو�فقة على 

�لعر�ص �الأمريكي بالتطبيع، يف حني رف�صت ذلك �أحز�ب ُتعّد جزء�ً من �ملرجعية �ل�صيا�صية للحكومة، 

من بينها �الأمة �لقومي، و�ل�صيوعي، و�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي، و�حلزب �لوحدوي �لديوقر�طي 

�لعالقات مع  �إطالق حملة ملناه�صة  �الأمة،  �ل�صادق �ملهدي، رئي�ص حزب   فيما تبنى 
316

�لنا�رشي،

“�إ�رش�ئيل”، ور�أى �أن “ربط رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب بالتطبيع؛ �بتز�ز�ً 
بال�صود�ن  �الإ�صالمي  �لفقه  جممع  �أ�صدر  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف   

317
�ل�صود�ين”. �ل�صعب  لكر�مة  مهيناً 

فتوى يحرم مبوجبها �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” يف كافة �ملجاالت، “باعتباره م�صاندة للظلم ومعاونة 

318
على �الإثم و�لعدو�ن”.
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�لر�ف�صون  ر�صخ  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لتطبيع،  �تفاق  لعقد  �ملعار�صة  �الأ�صو�ت  �لع�صكر  جتاهل 

للتطبيع من �ملدنيني يف د�خل جمل�ص �حلكم لرغبة �لع�صكر، حر�صاً على عدم �نفر�ط عقد �الئتالف 

�ل�صود�ن  �تفاق  عن   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية  يف  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت  حيث  �حلاكم. 

و“�إ�رش�ئيل” بالبدء يف عالقات بينهما، وذكر بيان م�صرتك �أن تر�مب و�لبهان وحمدوك ونتنياهو 

حتادثو� مع بع�صهم، حيث �تفقت “�إ�رش�ئيل” و�ل�صود�ن على �لبدء بتطبيع �لعالقات فيما بينهما يف 

 
319

�ملجال �القت�صادي، مع �لرتكيز مبدئياً على �لزر�عة.

�لتوقيع(  )عقب  �ل�صود�ن  بت�صلم  ذلك  وجت�ّصد  معها،  �لتطبيع  فو�ئد  الإظهار  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

�لواليات  �أن  ك�صف  قد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  جمل�ص  وكان   
320

و“�إ�رش�ئيل”. �الإمار�ت  من  قمح  منحة 

�ملتحدة ��صرتطت تطبيع �لعالقات بني �ل�صود�ن و“�إ�رش�ئيل”، ل�صطب �ل�صود�ن من قائمتها �ل�صود�ء 

فو�ئد  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  ن�رشته  تقرير  �أظهر  �ملقابل،  يف   
321

لـ“�الإرهاب”. �لر�عية  للدول 

لـ“�إ�رش�ئيل” بالتطبيع معه  �أّن هنالك فائدة  �إال  �لرغم من فقره  �ل�صود�ن، وباأنه وعلى  �لتطبيع مع 

�لتطبيع يكن �حلد من  تتمثل باالأمن؛ عب منع �ملت�صللني، و�لزر�عة، و�ل�صياحة، و�أنه ومن خالل 

322
تهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة، وهجرة �الأيدي �لعاملة لـ“�إ�رش�ئيل”.

�أمريكي  البتز�ز  �لتعر�ص  ونفى  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صلح  عن  عبارة  �التفاق  باأن  �لبهان  �ّدعى 

�ل�صيا�صية �لقوى  معظم  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لتطبيع،  �تفاقية  لتوقيع  �خلليج  دول  من  �صغوط   �أو 

 و�أكد نائب �لبهان يف جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل �ل�صود�ين حممد 
323

�ل�صود�نية ال تعار�ص �لتطبيع.

�ملوقف  باأّن  م�رشحاً  نف�صها،  �لبهان  خطاب  م�صامني  على  بـ)حميدتي(  �مللقب  دقلو  حمد�ن 

 �لتاريخي لل�صود�ن من �لق�صية �لفل�صطينية ال ينعه من �إقامة عالقات طبيعية مع “�إ�رش�ئيل”، ز�عماً

باأن 90% من �ل�صود�نيني يدعمون �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل”، ونافياً �لتعر�ص الأي �صغوط من 

 
324

�أجل �لتوقيع.

�أقر فقد  �الأغلبية(،  ومو�فقة  ل�صغوط،  �لتعر�ص  )عدم  مفنَّدين  �الدعائني  كال  باأّن  �لقول   يكننا 

يف  �لتطبيع  �أجل  من  ل�صغوط  تعر�صت  �ل�صود�ن  باأّن  �لدين  قمر  عمر  �ل�صود�ين  �خلارجية  وزير 

لـ“�الإرهاب”.  �لر�عية  للدول  �الأمريكية  �لقائمة  ��صمها من  لرفع  �الأخرية يف مفاو�صاتها،  �ل�صاعات 

مع  بالتطبيع  مرتبط  �الإرهاب”  “قائمة  من  �ل�صود�ن  ��صم  رفع  باأّن  بعد  فيما  �لبهان  �أقر  وقد 

�ل�صود�نيني  �ملهنيني  جتمع  �تهم  فقد  لالتفاق،  د�عمة  �أغلبية  بوجود  يتعلق  وفيما   
325

“�إ�رش�ئيل”.
باأنه  �لتطبيع  و��صفاً  �ل�صود�ين،  �ل�صعب  بخد�ع  �النتقالية  �حلكومة  �حلاكم(،  لالئتالف  )�لد�عم 

على  تعود  وال  �النتخابية،  دعايتهما  يف  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �الإد�رتني  م�صلحة  تخدم  �صفقة 

 فيما نفى حزبا �الأمة �لقومي 
326

�ل�صعب �ل�صود�ين �صوى مبزيد من �النق�صام و�صط قو�ه �لثورية.

327
و�لبعث �لعربي �ال�صرت�كي ت�رشيحات �لبهان حول قبولهما �لتطبيع.
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وقوى  و�أحز�ب  �صود�نيون  �أعلن  كما  �التفاق،  �صّد  �صعبية  مظاهر�ت  خرجت  ذ�ته،  �ل�صياق  يف 

�صيا�صية رف�صهم �لقاطع لتطبيع بالدهم مع “�إ�رش�ئيل”، ودعو� �إىل ت�صكيل جبهة مقاومة للتطبيع. 

�أعلن  �لنا�رشي. ويف وقت الحق،  �لديقر�طي  �لوحدوي  �لقومي، و�حلزب  �الأمة  بينهم حزب  من 

حتالف “قوى �الإجماع �لوطني”، ثاين �أبرز مكونات قوى “�إعالن �حلرية و�لتغيري” )�ل�صق �ملدين 

 وبالفعل مّت �إطالق جتمع �صعبي ملقاومة �لتطبيع مع 
328

�مل�صارك باالئتالف �حلاكم(، رف�صه للتطبيع.

“�إ�رش�ئيل” مب�صاركة 28 حزباً وتكتالً �صود�نياً، حتت م�صمى �ئتالف “�لقوى �ل�صعبية �ل�صود�نية 
ملقاومة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل”، وي�صم حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي، وحركة �الإ�صالح �الآن، وحزب منب 

�ل�صالم �لعادل، وجتمع �ل�صباب �مل�صتقلني، وهيئة علماء �ل�صود�ن. كما ت�صمنت قائمة �ملوقِّعني على 

�مليثاق: �الحتاد �ل�صود�ين للعلماء و�الأئمة و�لدعاة، وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمون، وجتمع �أكادييون 

329
�صّد �لتطبيع، ور�بطة �إعالميون �صّد �لتطبيع.

جتاهل �لبهان معار�صة �لقوى �ل�صيا�صية لتوقيع �تفاق �لتطبيع، م�صري�ً �إىل �أنه ال فائدة ُترجى 

من �خل�صومة مع دولة ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، و�أ�صبحت مقبولة من �ملجتمع �لدويل بغ�ص �لنظر عن 

�لظروف �لتي �صاحبت قيامها، موؤكد�ً �أن جمل�َصي �ل�صيادة و�لوزر�ء �رشكاء يف خطوة �إنهاء �لعد�ء 

�التفاقيات  على  بالت�صديق  �ملخولة  �جلهة  فهو  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  قام  ما  ومتى  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

 
330

�لدولية.

�أّن  با�صمه  �ملتحدث  �إ�صارة  عب  �لبهان،  موقف  جهته  من  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  ودعم 

“م�صلحة �ل�صود�ن هي �لفي�صل يف عالقاته �خلارجية قبل كل �صيء، و�إذ� كانت هناك م�صلحة يف 
 ويف �ل�صياق نف�صه، �نتقد وزير �الإعالم �ل�صود�ين 

331
�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل �صنم�صي فيه �إىل �لنهاية”.

�أن زيارة  �إىل  �آخرين، م�صري�ً  �إخطار م�صوؤولني  “�إ�رش�ئيل”، من دون  �جلي�ص لتطويره عالقات مع 

332
وفد �إ�رش�ئيلي �إىل موؤ�ص�صة ت�صنيع ع�صكرية �صود�نية قد متت من دون علم جمل�ص �لوزر�ء.

�ال�صرت�تيجي،  �لتعاون  لتعزيز  �تفاقية  بتوقيع  �لطرفني  بني  �لعالقات  تطبيع  حيثيات  �نطلقت 

وزير  بها  قام  زيارة  خالل  وذلك  �ال�صتقر�ر،  وحفظ  و�ال�صتخبار�تية  �الأمنية  �ملجاالت  �صملت 

 ويف �صياق مت�صل، قام جمل�ص �لوزر�ء
333

 �صوؤون �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �إىل �خلرطوم.

تد�صني على  موؤ�رش  ويف   
334

.1958 �صنة  �ل�صادر  �إ�رش�ئيل”  مقاطعة  “قانون  باإلغاء   �ل�صود�ين 

�لعالقات �الأمنية بني �لطرفني، ك�صف موقع �أك�صيو�ص Axios �الأمريكي عن لقاء “�رشي” جمع بني 

م�صوؤولني يف �ملو�صاد مع نائب رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل �للو�ء حممد حمد�ن دقلو )حميدتي(، 

335
جرى يف �ل�صود�ن خالل زيارة �رشية للم�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني.

وعلى ما يبدو، فقد �أثمر �لتعاون �الأمني بني �لطرفني عن �إجر�ء�ت على �الأر�ص للحد من ن�صاطات 

�إثر  �الإعالم  و�صائل  يف  لغط  ثار  فقد  �ل�صود�ن.  يف  بحرية  تتحرك  كانت  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملقاومة 
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وممتلكات  �أ�صول  �ل�صود�نية  �ل�صلطات  مب�صادرة  يفيد   Reuters رويرتز  وكالة  من  تقرير  ورود 

تابعة حلركة حما�ص، بينما نفت حما�ص على ل�صان ناطقيها وجود ممتلكات لها يف �ل�صود�ن، فيما 

�الأغر��ص،  متعددة  و�رشكات  وعقار�ت،  فنادق،  �ل�صود�ن  يف  حما�ص  “�أ�صول  �أّن  رويرتز  ذكرت 

 �أما على �صعيد �لتطبيع �لعلمي، فقد �أبحرت بعثة علمية �إ�رش�ئيلية 
336

و�أر��صي، و�رشكة �رش�فة”.

مع باحثني �صود�نيني، من  م�صرتكاً  لتطلق م�رشوعاً  �إيالت باجتاه مدينة بورت�صود�ن،  من مدينة 

337
�صاأنه �مل�صاعدة يف �حلفاظ على �ل�صعاب �ملرجانية �لفريدة يف �لبحر �الأحمر.

بتدخلها  �لع�صكري،  �ل�صق  وخ�صو�صاً  بال�صود�ن،  �حلاكمة  �لنخبة  يف  “�إ�رش�ئيل”  تغلغل  ظهر 

�الأمريكية �ملتحدة  �لواليات  طلبت  هاآرت�ص،  �صحيفة  فبح�صب  حمدوك.  على  �لبهان  �نقالب   بعد 

�ملدين. �حلكم  بعودة  لـ“�إقناعهم”  �ل�صود�ن  يف  �لع�صكر  مع  عالقاتها  ��صتخد�م  “�إ�رش�ئيل”   من 

�الإ�رش�ئيلي،  و�ال  موقع  وكذلك  �ل�صود�ين  �صحيفة  �الإعالم،  و�صائل  تناقل  �خلب  هذ�  �صبق  وقد 

حت �الأنباء وقتئذ �أن �لزيارة تهدف  و�صول وفد للمو�صاد �إىل �خلرطوم عقب �النقالب مبا�رشة، ورجَّ

من  �لهدف  كان  �إذ�  عما  �لنظر،  وب�رشف   
338

�لتطبيع. �تفاقيات  على  و�ملحافظة  �النقالب،  دعم  �إىل 

�للقاء دعم �النقالب �أو �لعك�ص، فاإن �ملهم هنا هو �ملعلومة �لتي وردت من م�صدر �صود�ين وم�صدر 

�لذي  �لنفوذ  حجم  �إىل  ي�صري  وهذ�  �النقالب.  عقب  للخرطوم  �ملو�صاد  وفد  زيارة  وهي  �إ�رش�ئيلي، 

متلكه “�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة، ومدى تغلغلها يف �لنخبة �حلاكمة بال�صود�ن.

ب. املغرب، ودول عربية اأخرى:

فتح  ي�صمل  مبا  �لعالقات،  تطبيع  على  و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  �تفاق  عن  تويرت  عب  تر�مب  �أعلن 

خطوط طري�ن بني �لرباط وتل �أبيب، وفتح �صفارتني، و�إقامة عالقات �قت�صادية بني �لطرفني. ويف 

�ل�صياق ذ�ته، �أ�صار تر�مب يف تغريدة �أخرى، �إىل �أنه وّقع �إ�صعار�ً باعرت�ف �لواليات �ملتحدة ب�صيادة 

 
339

�ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية، فيما يبدو وكاأنه “ثمٌن” لتطبيع �ملغرب عالقته مع “�إ�رش�ئيل”.

فيما �دعى وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، �أّن �إعادة �الت�صال مع “�إ�رش�ئيل” ال يعد تطبيعاً، 

و�إن �ملغرب متم�صك بالثو�بت �الأ�صا�صية �خلا�صة بحل �لدولتني، و�لتفاو�ص كاأ�صا�ص حلل �الأزمة. 

ونفى �أن يكون �العرت�ف �الأمريكي بال�صيادة على �ل�صحر�ء مقابل �إعادة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، 

 ولكن فيما بعد، �أقر �لوزير 
340

خ�صو�صاً �أن هناك عالقة بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” منذ �لت�صعينيات.

341
باأّن �التفاق مع “�إ�رش�ئيل” عبارة عن رزمة ت�صمل �ل�صحر�ء �لغربية.

�صبيل  على  �أبر�هام”،  “�تفاق  توقيع  قبل  ما  �إىل  متتد  �ملغرب  مع  عالقات  “�إ�رش�ئيل”  متتلك 

�إ�رش�ئيلية  م�صرّية  ��صتطالع  طائر�ت  ثالث   ،2020 فب�ير  �صباط/  يف  �ملغربي  �جلي�ص  تلقى  �ملثال 

 و�أّكد على ذلك وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، يف مقابلة 
342

�ل�صنع، بيعت له عب فرن�صا.

�أن �لعالقات بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” كانت  �إىل  �أ�صار فيها  �أحرونوت، و�لتي  مع �صحيفة يديعوت 
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 فيما ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، 
343

“طبيعية �أ�صالً” قبل �تفاق �لتطبيع �لذي �أعلن عنه تر�مب.
وكذلك  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملغرب  بني  يجمع  طويلة”  �صنو�ت  “منذ  وع�صكري  ديبلوما�صي  تعاون  عن 

عن عدة لقاء�ت وزيار�ت �رشية �صابقة مل�صوؤولني مغاربة و�إ�رش�ئيليني كبار، و�أفادت هاآرت�ص باأن 

دبابات  ببيع  “�إ�رش�ئيل”  فيه  قامت  حيث   ،1970 �صنة  �إىل  يعود  �لطرفني  بني  �لع�صكري  �لتعاون 

للمغرب. و�أ�صافت �ل�صحيفة باأنه خالل �لفرتة 2000-2020، ُعقدت عدة زيار�ت �رشية، و�أخرى 

344
�أقل �رشية مل�صوؤولني مغاربة و�إ�رش�ئيليني كبار.

حاول رئي�ص �حلكومة �ملغربية �صعد �لدين �لعثماين، �ملح�صوب على �الجتاه �الإ�صالمي، تبير 

�لق�صية  دعم  عن  يتنازل  لن  و�ملغرب  �صعب،  قر�ر  �لتطبيع  �أّن  �إىل  باالإ�صارة  �التفاق  على  �لتوقيع 

�أعلى من  �إن ثو�بتنا  �لعربية، بل  �ملبادرة  �أبد�ً عن م�صتوى  “�ملغرب لن ينزل  �إن  �لفل�صطينية، قائالً 

 فيما �أكد �لعاهل �ملغربي يف �ت�صال هاتفي مع نتنياهو على �إعادة تفعيل �آليات �لتعاون 
345

�ملبادرة”.

بني بالده و“�إ�رش�ئيل”، و��صتئناف �الت�صاالت ب�صكل منتظم، يف �إطار عالقات ديبلوما�صية �صلمية 

�لعاهل  بعث   ،2021 يونيو  حزير�ن/  يف  �جلديدة،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صكيل  وبعد   
346

وودية.

347
�ملغربي تهنئة لنفتايل بينيت، وذلك مبنا�صبة �نتخابه رئي�صاً للوزر�ء.

فيما دعا  �التفاق،  توقيع  �الإعالن عن  �ملغرب عقب  ديبلوما�صية يف  “�إ�رش�ئيل” ممثلية  �فتتحت 

 وقد �فتتح مكتب �الت�صال 
348

�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج �لعاهل �ملغربي لزيارة تل �أبيب.

و�صول  مع  بالتز�من   ،2021 يناير  �لثاين/  كانون  نهاية  يف  ر�صمي  ب�صكل  �لرباط  يف  �الإ�رش�ئيلي 

349
�ل�صفري �الإ�رش�ئيلي ديفيد جوفرين David Govrin �إىل �ملغرب.

بد�أ �ملغرب بعد منت�صف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 باإجر�ء�ت ��صتئناف �الت�صاالت و�لرحالت 

 تبع ذلك توقيع �أربع �تفاقيات بني �لطرفني يف جماالت متعددة، من بينها �الإعفاء 
350

مع “�إ�رش�ئيل”.

من �إجر�ء�ت �لتاأ�صرية بالن�صبة حلاملي �جلو�ز�ت �لديبلوما�صية وجو�ز�ت �خلدمة، ومذكرة تفاهم 

يف جمال �لطري�ن �ملدين، ومذكرة تفاهم حول �البتكار وتطوير �ملو�رد �ملائية. باالإ�صافة �إىل مذكرة 

هذه  ر  توؤطِّ �أخرى  �تفاقيات  حول  �لتفاو�ص  وكذلك  و�ال�صتثمار،  �ملالية  جمال  يف  للتعاون  تفاهم 

�لعالقات، وعمل �تفاقية لتجنب �الزدو�ج �ل�رشيبي، و�تفاقية �إنعا�ص وحماية �ال�صتثمار�ت، و�تفاقية 

قطاعات  خم�صة  يف  و�ل�رش�كة  �ل�صناعي  �لتعاون  �آفاق  �لطرفان  بحث  كما   
351

�جلمركية. �مل�صاعدة 

�صناعية، تتمثل يف �لن�صيج، و�ل�صناعات �لغذ�ئية، و�لبحث �لتطبيقي يف �ل�صناعة، و�لتكنولوجيات 

 كما مّت ت�صكيل “منتدى �صد�قة �إ�رش�ئيل �ملغرب” برئا�صة
352

 �خل�رش�ء، و�صناعة �لطاقات �ملتجددة.

عامة،  �صخ�صيات  �ملنتدى  وي�صم  ليهود  �ملغرب،  �لعاملية  �لفيدر�لية  رئي�ص  �صيرتيط،  بن  �صام 

و�صباط �رشطة متقاعدين وق�صائيني، ورجال و�صيد�ت �أعمال، وروؤ�صاء بلديات �صابقني، وغريهم. 

ومن بني �أهد�ف �ملنتدى تن�صيط �لتعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�ملغرب يف خمتلف �ملجاالت وخ�صو�صاً 

353
�ل�صياحة.
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�لعاملني  و�الإ�رش�ئيليني  �ملغاربة  �الأعمال  رجال  بني  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �تفاقية  �ملغرب  وّقع 

�لتعاون  تعزيز  �أجل  من  ثنائي  �أعمال  جمل�ص  �إن�صاء  على  �جلانبان  �تفق  حيث  �خلا�ص،  بالقطاع 

 فيما �أعلن رئي�ص بعثة تل �أبيب �لديبلوما�صية لدى �لرباط ديفيد 
354

بني �لقطاع �خلا�ص يف �لبلدين.

جتمع  �أكب  للمقاوالت،  �ملغربية  �لكونفدر�لية  بني  �الأوىل  تعاون،  �تفاقيتَي  توقيع  عن  جوفرين، 

IBEO �الإ�رش�ئيلية، �ملتخ�ص�صة مبجال �لتكنولوجيا،  �أو  �إي  �آي بي  للمقاوالت يف �ململكة، و�رشكة 

للتجارة  �لوطنية  �ملدر�صة  بني  �لثانية  و�التفاقية  �القت�صادية.  �لعجلة  وترية  رفع  بهدف  وذلك 

هذ�  ويف   
355

�لتعليم. بهدف  �أبيب،  تل  بجامعة  �الإد�رة  وكلية  �لبي�صاء،  �لد�ر  مدينة  يف  و�لت�صيري 

الأننا  �لتز�ماتنا،  يف  خمل�صون   … “نحن  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  �رشَّح  �ل�صياق، 

تطوير  يف  ممكن  حدٍّ  �أق�صى  �إىل  نذهب  و�صوف  قناعة،  عن  �إ�رش�ئيل(  مع  )�لتطبيع  �لقر�ر  �تخذنا 

356
�لتعاون �لثنائي”.

مرة،  والأول  �ملغربي،  �جلي�ص  �صارك  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأمنية  بعالقاته  �ملغرب  جاهر 

�الأمن جمال  يف  �تفاقية  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ملغرب  وّقع  كما   
357

بـ“�إ�رش�ئيل”. دولية  مناورة   يف 

فيما   
358

�ل�صايب”. يف  عملياتية  وجماالت  و�لتطوير  �لبحث  يف  تعاون  بـ“�إقامة  تق�صي  �ل�صيب�ين، 

�رشَّح وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، �أن �لرباط تنتظر زيار�ت مهمة مل�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، 

د �لطريق  بينهم وزير� �القت�صاد و�لدفاع، وذكر �أن “�لعديد من �لوزر�ء بني �لبلدين، تو��صلو�، ما مهَّ

359
�أمام توقيع قر�بة 20 �تفاقية )ثنائية مبختلف �ملجاالت(”.

طيار  بدون  طائر�ت  برنامج  تطوير  جمال  يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالتعاون  �ملغرب  بد�أ  وفعلياً، 

 وز�ر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي جانت�ص �ملغرب يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021، ووّقع 
360

�نتحارية.

خالل �لزيارة على �تفاق للتعاون �الأمني بني �لبلدين، و�صفه رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية – �الأمنية يف 

 وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية زوهار بالتي Zohar Palti، باأنه “حلف ��صرت�تيجي للمعلومات”، ور�أى

جهاد  ومنظمات  �لقاعدة  ويكافح  �صنني،  طو�ل  جبهات  عدة  يف  �الإرهاب  يحارب  “�ملغرب  �أن 

 ودعا وزير خارجية �ملغرب نا�رش بوريطة �إىل “نظام �إقليمي جديد تكون فيه �إ�رش�ئيل 
361

�إ�صالمي”.

362
جهة فاعلة”، وقد عّب عن �أ�صفه الأن �لتطبيع �أدى �إىل “عد�وة”، يف �إ�صارة مبا�رشة �إىل �جلز�ئر.

ففي �صياق ردود �الأفعال على توقيع �التفاق من �لدول �ملحيطة باملغرب، �رّشح رئي�ص وزر�ء 

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  لو�صول  �أجنبية  �إر�دة  وهناك  م�صتهدفة  �جلز�ئر  باأّن  جر�د  �لعزيز  عبد  �جلز�ئر 

 
364

 فيما �رشح �لناطق با�صم �حلكومة �جلز�ئرية باأّن �جلز�ئر لن تهرول نحو �لتطبيع.
363

حدودها.

�لفل�صطينية  �لق�صية  من  �ملوقف  ب�صاأن  معه  مقابلة  يف  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص  وقال 

�أن  و�أ�صاف  بالتخاذل.  وال  بالتقادم  يتغري  ال  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  بالده  موقف  �إن  و�لتطبيع، 

هناك �تفاقاً عربياً على مبد�أ �الأر�ص مقابل “�ل�صالم”، و�أن �جلز�ئر ملتزمة بهذ� �ملوقف، م�صتدركاً 

365
بالقول “لكن �ليوم ال �صلم وال �أر�ص فلَِم �لتطبيع؟”.
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ور�أت �جلز�ئر �أن توقيع �تفاق �لتطبيع بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” ي�صتهدفها بالدرجة �الأوىل، فقد 

�ّتهمت �لرئا�صة �جلز�ئرية �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” بالتاآمر �صّدها، وبناء عليه قّررت “�إعادة �لنظر” يف 

عالقاتها مع �ملغرب، �لذي �ّتهمته بالتورط مع “�إ�رش�ئيل” يف �حلر�ئق �ل�صخمة �لتي �جتاحت �صمال 

 على خلفية �ل�رش�ع حول �ل�صحر�ء. وقد قررت �جلز�ئر قطع �لعالقات �لديبلوما�صية 
366

�جلز�ئر،

 و�تفقت �جلز�ئر 
367

مع �ملغرب بعد �أقّل من �أ�صبوع من �إعالنها “�إعادة �لنظر” يف عالقاتها مع �ملغرب.

مع 13 دولة، لرف�ص قر�ر �إدخال “�إ�رش�ئيل” يف �الحتاد �الإفريقي African Union (AU) للحفاظ 

ع�صو�ً  “�إ�رش�ئيل”  قبول  على  رد�ً  وذلك  �لعربية،  �لفل�صطينية  �لدولة  ودعم  �الحتاد  مبادئ  على 

368
مر�قباً.

ويف �ل�صياق ذ�ته، �عرت�صت �صبع دول عربية �إفريقية ر�صمياً على قر�ر رئي�ص مفو�صية �الحتاد 

وم�رش،  موريتانيا،  هي:  �لدول  وهذه  �الحتاد،  يف  “مر�قب”  �صفة  “�إ�رش�ئيل”  منح  �الإفريقي 

369
و�جلز�ئر، وتون�ص، وليبيا، وجزر �لقمر، وجيبوتي.

 يف �ل�صياق ذ�ته، وكردٍّ تون�صّي، �أكد رئي�ص �لوزر�ء �لتون�صي ه�صام �مل�صي�صي �إن تطبيع عالقات

بلده مع “�إ�رش�ئيل” لي�ص مطروحاً، قائالً: “نحرتم خيار �ملغرب �ل�صقيق و�لبلد �لذي نحبه كثري�ً. بالن�صبة 

“لكل بلد و�قعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوما�صيته  لتون�ص هذه �مل�صاألة لي�صت مطروحة”. و�أ�صاف 

370
�لتي يرى �أنها �لف�صلى ل�صعبه”، م�صري�ً �إىل �أن �الإد�رة �الأمريكية مل تطرح هذه �مل�صاألة معه.

�أما موريتانيا، فقد ت�صاربت �الأنباء حولها، وكموؤ�رش على رف�ص ما يتم تد�وله عب �ل�صحف عن 

“�إ�رش�ئيل”، وبدعوة من �حلزب �حلاكم، خرج �ملوريتانيون  عزمها �لتوقيع على �تفاق تطبيع مع 

بكل �أطيافهم و�أعر�قهم يف م�صري�ت حا�صدة و�صط �لعا�صمة �ملوريتانية نو�ك�صوط ملنا�رشة �ل�صعب 

�لفل�صطيني، و�لتنديد بجر�ئم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة، و�لقد�ص �ل�رشيف، وباقي �لبلد�ت 

 فيما ��صتقبل �لرئي�ص �ملوريتاين حممد ولد �ل�صيخ �لغزو�ين رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 
371

�لفل�صطينية.

وقد   
372

ر�صمية. لدعوة  تلبية  �ملوريتانية  �لعا�صمة  �إىل  و�صل  �لذي  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة 

نفت موريتانيا وجود �أي �ت�صاالت بينها وبني “�إ�رش�ئيل”، وذلك عقب تد�ول و�صائل �إعالم ذلك، 

حيث �رّشح وزير �لثقافة و�ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة “�أنفي ب�صكل قاطع وجود �أي �ت�صاالت 

373
بني موريتانيا و�إ�رش�ئيل يف �أي جمال”.

تباينت �ملو�قف يف �لعر�ق، فقد دعا نحو 300 من �لقياد�ت �لعر�قية �ملحلية يف جتّمع مبدينة �أربيل 

 يف �ملقابل، �أكد رئي�ص جمهورية 
374

يف �إقليم كرد�صتان، بالدهم، �إىل تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”.

وقال  �لفل�صطينية.  للق�صية  وعادل  �صامل  حّل  �إيجاد  ب�رشورة  بالده  موقف  �صالح  برهم  �لعر�ق 

�إنه   ،2021/9/23 يف   ،76 �لـ  دورتها  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  كلمته  يف  �صالح  �لرئي�ص 

لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  كامل  وتلبية  �إقر�ر  دون  �ملنطقة  يف  “�ل�صالم”  ي�صتتب  �أن  يكن  ال 

375
�لفل�صطيني.
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وكانت دعو�ت �لتطبيع يف مدينة �أربيل قد �أثارت �إد�نات ر�صمية، وتنديد�ت من �أحز�ب �صيا�صية 

�الجتماع  لهذ�  �لقاطع  رف�صها  عن  فيه  �أعربت  بياناً  �لعر�قية  �حلكومة  و�أ�صدرت  دينية،  وتيار�ت 

ومقرر�ته، كما �أ�صدر جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يف �لعر�ق مذكر�ت توقيف بحق ثالثة �أ�صخا�ص، بينهم 

 لكن ثار �جلدل جمدد�ً حول 
376

“�إ�رش�ئيل”. نائب �صابق، �صاركو� يف �الجتماع �لد�عي للتطبيع مع 

يغطي  كرد�صتان  �إقليم  نفط  �أن  خمت�صون  �أكد  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعر�ق  كرد�صتان  نفط  ت�صدير 

�حتياجات “�إ�رش�ئيل” بن�صبة 70% وباأ�صعار خمف�صة جد�ً، مقابل �حل�صول على دعم من �للوبي 

377
�ليهودي يف �أمريكا للق�صية �لكردية.

ثالثًا: التطورات يف جمال التطبيع:

1. تطبيع طريان:

و�ملغرب  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني  م�صرتك  تعاون  �تفاقيات  بتوقيع  �لطري�ن  عب  �لتطبيع  متثل 

للطري�ن  �الحتاد  �رشكة  وقَّعت  فقد  �ملبا�رشة.  �لرحالت  وت�صيري  مكاتب،  وفتح  و“�إ�رش�ئيل”، 

�الإ�رش�ئيلية، تت�صمن بحث  “�لعال”  �مل�صرتك، مع �رشكة طري�ن  للتعاون  تفاهم  �الإمار�تية مذكرة 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صحن،  وخدمات  �لهند�صية  �خلدمات  �صعيد  على  و�لتعاون  م�صرتكة  خدمات  �إقامة 

�لتعاون يف بر�مج �لوالء، و�إد�رة �لوجهات، و�ال�صتفادة �ملثلى من مر�فق تدريب �لطيارين وطو�قم 

 
378

�ل�صيافة �جلوية.

فقد  �لطري�ن،  جمال  يف  تطبيعها  لتد�صني  غطاء  �لفل�صطينيني  م�صاعدة  من  �الإمار�ت  �تخذت 

“�إ�رش�ئيل” يف  �إىل  �أبو ظبي  �أول رحلة طري�ن مبا�رشة تابعة خلطوط �الحتاد للطري�ن من  و�صلت 

 
379

2020/5/19، بذريعة �إي�صال “م�صاعد�ت �إن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”.

للرحلة  نف�صها  بالذريعة  �الإ�رش�ئيلي  �للد  مطار  يف  ثانية  �إمار�تية  رحلة  حطت  �صهر  من  �أقل  وبعد 

باإمكان مو�طني  �أنه �صيكون  �الإمار�تية  �أعلنت وز�رة �خلارجية  �ل�صفر   ولت�صهيل عملية 
380

�الأوىل.

يف  يوماً   90 �أق�صاها  وملدة  م�صبقة  تاأ�صرية  �إىل  �حلاجة  دون  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �ل�صفر  �الإمار�ت  دولة 

متطلبات  من  �ملتبادل  �الإعفاء  �تفاق  دخول  �لبحرينية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  فيما   
381

زيارة. كل 

382
�لتاأ�صرية حلملة جو�ز�ت �ل�صفر �لديبلوما�صية و�خلا�صة بني �لبحرين و“�إ�رش�ئيل”.

�الحتاد  �رشكة  �فتتحت  فقد  �لطرفني،  بني  �جلوية  �لرحالت  وتقنني  ماأ�ص�صة  مّت  ما  و�رشعان 

ت �رشكة “�لعال” �الإ�رش�ئيلية   فيما �صريَّ
383

للطري�ن �الإمار�تية، مكتباً متثيلياً ر�صمياً لها يف تل �أبيب.

�صبتمب  �أيلول/  ويف   
384

دبي. �إىل  تاريخها  يف  جوية  جتارية  رحلة  �أول   2020 �صبتمب  �أيلول/  يف 

2020، و�صلت الأول مرة طائرة تابعة ل�رشكة ي�رش�ئري Israir يف رحلة مبا�رشة �إىل �لبحرين، �أقلت 
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�صخ�صيات ر�صمية �إ�رش�ئيلية يف طريقها �إىل �ملنامة، الإجر�ء حمادثات، هدفها �إقامة مقر لل�رشكة يف 

 Miri Regev ريغيف  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �ملو��صالت  وزيرة  �أعلنت  فيما   
385

�لبحرينية. �لعا�صمة 

�الإيطالية  قادمة من ميالنو  �الإمار�تية  ل�رشكة �الحتاد  تابعة  �أول رحلة جوية  �أّن   2020/10/14 يف 

فيما   
387

�لعبية. باللغة  موقعاً  �الحتاد،  �رشكة  نت  د�صَّ ذلك  وعقب   
386

“�إ�رش�ئيل”، �أجو�ء  عبت 

�تفاقية  �إىل  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”  بتو�صل  �جلوية  �لرحالت  لتطبيع  �لر�صمية  �جلهود  توجت 

 طري�ن، حتط مبوجبها 28 رحلة �أ�صبوعية قادمة من �إمار�َتي �أبو ظبي ودبي يف مطار بن جوريون

�لتجارية  �لرحالت  من  حمدود  غري  بعدد  �التفاقية  ت�صمح  كما  �للد،  يف   Ben Gurion Airport

 
388

�مل�صتاأجرة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل”.

ويف �ل�صياق نف�صه، وقَّعت “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين �تفاق نقل جوي يتيح ت�صيري ع�رش�ت �لرحالت 

مع  تفاهم  مذكرة  �لبحرينية  �خلليج  طري�ن  �رشكة  وّقعت  فيما   
389

�لبلدين. بني  �ملنتظمة  �جلوية 

كما   
390

�أبيب، تل  �إىل  مبا�رشة  رحالت  ت�صيري  يف  مبوجبها  تبد�أ  �الإ�رش�ئيلية  “�لعال”  طري�ن  �رشكة 

�أعلنت �ل�رشكة �أنها وقَّعت خم�صة �تفاقات مع كيانات �إ�رش�ئيلية يف �أثناء زيارة قام بها وفد �قت�صادي 

391
بحريني �إىل “�إ�رش�ئيل”.

تو�لت �لرحالت �جلوية �ملبا�رشة بني �لطرفني، �لتي مّت تد�صينها بنقل طائرة �إمار�تية �أول فوج 

 فيما �أعلنت موؤ�ص�صة مطار�ت دبي �أن 
392

�صياحي �إ�رش�ئيلي �إىل دبي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

 ويف �ملقابل، 
393

ثالث �رشكات طري�ن �إ�رش�ئيلية �صتبد�أ ت�صيري رحالت مبا�رشة من تل �أبيب �إىل دبي.

 يف 
394

�أ�صبوعياً. �إىل دبي  14 رحلة مبا�رشة  �أنها �صت�صرّي  �الإ�رش�ئيلية  “�لعال”  �أعلنت �رشكة طري�ن 

حني د�صنت �رشكة فالي دبي FlyDubai �الإمار�تية رحالتها �لتجارية �ملبا�رشة �إىل تل �أبيب يف نهاية 

395
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

�رشكة  وّقعت  فقد  �مل�صرتكة،  �مل�صاريع  باجتاه  �ملبا�رشة  �لرحالت  �لطري�ن  تطبيع  تعدَّى 

�الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئري لتدريب كامل �تفاقاً مع �رشكة �لطري�ن  �الإمار�تية،   �الحتاد لتدريب �لطري�ن 

�لتابعة   Airbus A320 �أو   320 �أي  �إيربا�ص  لطائر�ت  �لرحالت  حماكاة  �أجهزة  على  للطيارين 

�إىل �صبكة �الحتاد �الإمار�تية لل�صحن، ذر�ع عمليات �ل�صحن  “�إ�رش�ئيل”   فيما �ن�صمت 
396

لل�رشكة.

يف  ك�رشيكة  �الإمار�ت  دخول  ذلك  تبع   
397

للطري�ن، �الحتاد  ملجموعة  �لتابع  �للوج�صتية  و�خلدمات 

 باالإ�صافة �إىل ذلك، �أعلنت 
398

.Beresheet 2 م�رشوع �ل�صفينة �لف�صائية �الإ�رش�ئيلية بري�صيت 2 �أو

�لف�صاء  �صناعات  �رشكة  مع  ��صرت�تيجية”  “�رش�كة  توقيع  عن  �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  �رشكة 

Israel Aerospace Industries (IAI) �الإ�رش�ئيلية، بهدف حتويل طائر�ت �مل�صافرين �إىل طائر�ت 

 
399

�صحن.
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�ختلف �ملوقف �ل�صعودي عن �ملوقف �الإمار�تي �لبحريني من تطبيع �لطري�ن، فعلى �لرغم من 

م�صادقة وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي على قر�ر غري م�صبوق، ي�صمح ب�صفر �الإ�رش�ئيليني �إىل �ل�صعودية 

لـ“�أغر��ص جتارية”، كعقد لقاء�ت عمل، �أو بحث عن �ال�صتثمار�ت، �رشيطة �أن يكون �مل�صافر قد تلقى 

 �إال �أن ذلك مل يقابل بقر�ر �صعودي م�صابه. وبالرغم 
400

دعوة ر�صمية من م�صت�صيفه يف �ل�صعودية،

من ذلك ��صتمرت �جلهود �الإ�رش�ئيلية لتطبيع �لطري�ن مع �ل�صعودية، وعبَّ عن ذلك نتنياهو بقوله: 

“نعمل حالياً على رحالت مبا�رشة بني تل �أبيب ودبي و�أبو ظبي متر فوق �الأجو�ء �ل�صعودية. وهذه 
�أنها   وبالفعل بعد هذ� �لت�رشيح، �أعلنت �ل�صعودية ر�صمياً 

401
رحلة ق�صرية مدتها ثالث �صاعات”.

و�فقت على �ل�صماح لكافة �لرحالت �جلوية �ملتجهة لالإمار�ت و�ملغادرة منها من كافة �لدول بعبور 

�أجو�ئها، وذلك بعد يومني من �أول رحلة جوية �إ�رش�ئيلية علنية تعب �ملجال �جلوي للمملكة باجتاه 

مكة  مدينة  فوق  حلَّقت  �إ�رش�ئيلية  طائرة  باأن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  و�أفادت    
402

ظبي. �أبو 

�إد�رة تر�مب باأّن �ل�صعودية   يف هذ� �ل�صدد، �رّشح م�صوؤول يف 
403

�إىل �لهند. �ملكرمة، خالل رحلتها 

و�فقت على �ل�صماح للطائر�ت �لتجارية �الإ�رش�ئيلية بعبور �أجو�ئها يف طريقها �إىل �الإمار�ت، وذلك 

وبالفعل،   
404

كو�صرن. جاريد  �الأبي�ص  �لبيت  وم�صت�صار  �صعوديني  م�صوؤولني  بني  حمادثات  بعد 

�نطلقت �أول رحلة جتارية �إ�رش�ئيلية �إىل دبي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020 عب �أجو�ء �ل�صعودية، 

405
بعد مو�فقة �ل�صعودية على ذلك.

بني  مبا�رشة  جوية  رحالت  لت�صيري  �تفاقية  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  وّقعت  فقد  �ملغرب،  �أما 

 وهكذ� تدفق مئات �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني على �ملغرب م�صتقلني رحالت مبا�رشة، وذلك 
406

�لطرفني.

 
407

بعد �صبعة �أ�صهر من تطبيع �لعالقات �لديبلوما�صية بني �ملغرب و�لدولة �لعبية برعاية �أمريكية.

يف حني وقَّع وزير� �خلارجية �الإ�رش�ئيلي مع نظريه �ملغربي ثالث �تفاقيات للتعاون �مل�صرتك بني 

تتعلق  وثالثة  �لوز�رتني،  بني  �صيا�صي  حو�ر  �إجر�ء  وكذلك  �لطري�ن،  برحالت  تتعلق  �جلانبني، 

408
بالثقافة و�ل�صباب و�لريا�صة.

2. تطبيع �شحي: 

�إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  �أعلن  فقد  �لتطبيع،  لتعزيز  كاأد�ة  �لكورونا  جائحة  مكافحة  ��صتُخِدمت 

�ألف   100 على  )�ملو�صاد(  �الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  جهاز  ح�صول  عن  �لتطبيع(،  �تفاقية  توقيع  )قبل 

 وبالرت�فق مع ذلك، 
409

�لعربية. مّت �رش�وؤها من دول �خلليج  للك�صف عن فريو�ص كورونا،  جهاز 

�ملجاالت، مبا يف ذلك مكافحة  “�إ�رش�ئيل” يف بع�ص  �لعمل مع  �الإمار�ت يكنها  باأّن  �رشَّح قرقا�ص 

بني  �ل�صيا�صية  �خلالفات  وجود  ��صتمر�ر  مع  �لتكنولوجيا،  وجمال  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 

�الأجهزة  �رش�ء  مّت  �لتي  �خلليجية  �لدولة  هي  �الإمار�ت  �أن  عن  �لك�صف  مّت  بعد،  وفيما   
410

�لبلدين.

منها. ويف �أول تعاون ر�صمي بني �لبلدين، �أعلنت �رشكتني من �لقطاع �خلا�ص �الإمار�تي و�رشكتني 

411
�إ�رش�ئيليتني عن �إطالق عدة م�صاريع م�صرتكة يف �ملجال �لطبي ومكافحة فريو�ص كورونا.
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�ال�صطناعي  �لذكاء  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإمار�تية،   ”G 42 �أو   42 “جي  جمموعة  وّقعت  وقد 

 و�حلو�صبة �ل�صحابية، مذكرَتي تفاهم مع �أنظمة رفائيل �لدفاعية �ملتقدمة و�رشكة �صناعات �لف�صاء

جائحة  ملكافحة  فعالة  حلول  و�إيجاد  و�لتطوير،  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  �أجل  من  �الإ�رش�ئيلية، 

ملجموعة  �لتابعة  �ل�رشكات  �إحدى  �ل�صحية”،  للرعاية   42 “جي  جمموعة  �أعلنت  فيما   
412

كورونا.

�ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية   NanoScent نانو�صينت  تفاهم مع �رشكة  42”، عن توقيع مذكرة  “جي 
فح�ص  جهاز  وتوزيع  وت�صنيع  تطوير  يف  �لتعاون  �أوجه  ال�صتك�صاف  �لرو�ئح،  قر�ءة  تقنيات  يف 

�لرو�ئح، وهو حّل قادر على �كت�صاف �حلاالت �مل�صتبه باإ�صابتها بفريو�ص كورونا با�صتخد�م عينة 

 
413

من هو�ء �لزفري.

مع  هاتفي  �ت�صال  يف  �لعوي�ص  �لرحمن  عبد  �الإمار�تي  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وزير  وبحث 

جماالت  يف  �لثنائي  �لتعاون  م�صار�ت   Yuli Edelstein �إدل�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحة  وزير 

�لدو�ئية،  �ل�صناعات  جانب  �إىل  �لطبي،  �ملجال  يف  �لتعاون  تعزيز  و�صبل  �لعلمي،  و�لبحث  �ل�صحة 

م�صاريع  �إقامة  �إىل  �إ�صافة  كورونا،  جائحة  مكافحة  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  و�أطر  �لطبية،  و�الأبحاث 

 
414

�لوفود. �لزيار�ت بني  �لتجارب، عالوة على تبادل  �لعلمية و�لطبية و�إجر�ء  م�صتقبلية لل�رش�كة 

يف  �لتعاون  تبادل  �التفاق  وي�صمل  �لطبي،  �ملجال  يف  للتعاون  بحريني   - �إ�رش�ئيلي  �تفاق  ُوّقع  كما 

 وكذلك 
415

�ملجاالت �لطبية، �إىل جانب ما يتعلق بالبحوث و�البتكار و�لتدريبات من طو�قم م�صرتكة.

مّت توقيع �تفاق تعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت يف جمال �ل�صحة، ي�صمل �إقامة م�صاريع خمتلفة، 

منها �لتعاون يف مكافحة �الأوبئة �لعاملية، و�غتنام �لتقنيات �ملتقدمة �لهاي تك ل�صالح جمال �ل�صحة، 

باالإ�صافة �إىل تبادل �خلبة يف جمال �ملحاربة �الإلكرتونية �ل�صايب، كما ي�صمل �التفاق تبادل زيار�ت 

416
لوفود طبية من �لبلدين.

وتو�صلت حكومتا �لبحرين و“�إ�رش�ئيل” �إىل �تفاق ب�صاأن �العرت�ف �ملتبادل بالتطعيم و�جلو�ز 

�الأخ�رش. ووفقاً لالتفاقية، �صيتم �إعفاء �الأ�صخا�ص �حلا�صلني على �لتطعيم يف كال �لبلدين ممن تلقو� 

�لتي  �أي�صاً من دخول �الأماكن  �لبلد �الآخر من �حلجر �ل�صحي، و�صيتمكنون  به يف  تطعيماً معرتفاً 

�تفاقية طبية مع �صندوق  �أبو ظبي  �ل�صحة يف  د�ئرة   كما وّقعت 
417

�أخ�رش”. �صفر  “جو�ز  تتطلب 

كالليت  Clalit �الإ�رش�ئيلي للرعاية �ل�صحية، و�لتي تن�ص على عقد �جتماعات لتبادل �ملعرفة �لطبية، 

وعلى قيام وفود من �أطباء �إ�رش�ئيليني بزيارة �الإمار�ت من �أجل ��صت�صار�ت طبية و�كت�صاب �خلبة 

يف عالج �ملر�صى، كما تن�ص على قيام �لدولتني بالعمل معاً لتعزيز وتطوير بر�مج �لطب �لوقائي، 

ر�صد  �أجل  من  �ال�صطناعي  للذكاء  تنبوؤية  �أدو�ت  وتطوير  �مل�صرتكة،  �ل�رشيرية  �لتجارب  وتعزيز 

 Sheba ي�صاف �إىل ذلك وّقعت د�ئرة �ل�صحة يف �أبو ظبي ومركز �صيبا �لطبي 
418

�ملخاطر �ل�صحية.

419
Medical Center �الإ�رش�ئيلي، مذكرة تفاهم تهدف �إىل تبادل �خلب�ت و�لتجارب �لطبية.
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3. تطبيع ات�شالت:

�تفاق  �إىل  �لتو�صل  من  �أيام  بعد  �لبلدين،  بني  �الت�صال  خطوط  و“�إ�رش�ئيل”  �الإمار�ت  د�صنت 

 
421

 فيما فتحت مملكة �لبحرين خطوط �الت�صال �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل”.
420

“�صالم” بني �لطرفني.
بينما �أعلنت جمموعة “بريد �الإمار�ت” عن تو�صيع نطاق عملياتها �لدولية، باإ�صافة “�إ�رش�ئيل” �إىل 

422
�صبكة عملياتها.

4. تطبيع اأكادميي:

ت�صمن �لتطبيع �الأكاديي بني �لطرفني توقيع �تفاقيات و�رش�كات �أكاديية وبحثية م�صرتكة، 

 
423

“�إ�رش�ئيل” و�الإمار�ت على �إطالق بر�مج لتبادل �لبعثات �لطالبية يف جمال �لتعليم، فقد �تفقت 

�الإ�رش�ئيلي  تفاهم مع معهد و�يزمان  �ل�صناعي مذكرة  للذكاء  ز�يد  بن  حيث وّقعت جامعة حممد 

للعلوم  Weizmann Institute of Science، للتعاون يف عدد من �ملجاالت، من بينها “بر�مج تبادل 

�لتبادل  �أ�صكال  وخمتلف  �لعلمية،  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �لدكتور�ه،  بعد  ما  وزماالت  �لطالب 

للذكاء  م�صرتك  �فرت��صي  معهد  وتاأ�صي�ص  �حلو�صبة،  مو�رد  ت�صارك  �إىل  باالإ�صافة  �لباحثني،  بني 

و�لواليات  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  من  كل  يف  �أبحاث  معاهد  ثالثة  �أعلنت  فيما   
424

�ل�صناعي”.

و�ملعاهد  و�لدر��صات.  �الأبحاث  يف  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �إقامة  عن  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية،  �ملتحدة 

�لثالثة هي: جمل�ص �الأطل�صي Atlantic Council يف �لعا�صمة �الأمريكية و��صنطن، ومركز �الإمار�ت 

 �أما �ملغرب، فقد عقدت �تفاقية 
425

لل�صيا�صات يف �أبو ظبي، ومعهد در��صات �الأمن �لقومي يف تل �أبيب.

426
مع “�إ�رش�ئيل” على تبادل �لوفود �لطالبية وتنظيم زيار�ت در��صية بني �جلانبني.

5. تطبيع �شياحة: 

جمال يف  �جلانبني  بني  �ملتبادل  �لتعاون  على  و�لبحريني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير�   �تفق 

حزم  ت�صمل  �ل�صياحة،  جمال  يف  �الإمار�ت  مع  ثالثية  �رش�كة  �إقامة  �إمكانية  ناق�صا  كما  �ل�صياحة، 

 
427

ورحالت متبادلة بني �لدول �لثالث، تت�صمن رحالت جوية متر فوق �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

للتبادل  منتدى  �إقامة  بينها  من  �إ�رش�ئيلية  بحرينية  تفاهم  مذكر�ت  بتوقيع  �التفاق  هذ�  وتّوج 

428
�ل�صياحي.

6. تطبيع اإعالمي وفني:

كتمهيد التفاق �لتطبيع، ن�رش �ل�صفري �الإمار�تي لدى و��صنطن يو�صف �لعتيبة مقاالً يف �صحيفة 

“�إ�رش�ئيل”،  مع  لعالقتها  ظبي  �أبو  حكومة  روؤية  فيه  ��صتعر�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �أحرونوت  يديعوت 

�أن �لتطبيع هو  قال فيه باأّن �الإمار�ت ترى يف دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي “فر�صة ال عدو�ً”، موؤكد�ً 

 ويف �صياق مت�صل، ن�رش كل من وزير 
429

�لبديل �لوحيد ملنع �صّم مزيد من �الأر��صي �لفل�صطينية.
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يف  م�صرتكاً  مقاالً  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �الإمار�تي  �خلارجية  ووزير  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية 

430
�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، يتناول �لتطبيع وتعزيز �لعالقات بني �لطرفني.

�لبحرين  وتلفزيون  �الإ�رش�ئيلية   12 و�لقناة  دبي  تلفزيون  بّث  �لتلفزيوين،  بالبث  يتعلق  فيما 

ب�صكل م�صرتك، مبنا�صبة توقيع �تفاَقي �لتطبيع بني “�إ�رش�ئيل” وكّل من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�الإ�رش�ئيلية،   i24NEWS نيوز   24 �آي  وقناة  لالإعالم  ظبي  �أبو  جمموعة  ووّقعت   
431

و�لبحرين.

مذكرة تفاهم لتحديد �أطر �لتعاون �لثنائي بني �جلانبني يف جمال �الأخبار و�لق�صايا �لر�هنة و�لتقارير 

�الإخبارية �لوكالة  مع  تعاون  �تفاقية  و�م   - �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  وّقعت  كما   
432

�ملحتوى.  و�إنتاج 

وكالة  �أطلقت  وقد   
433

�الإخباري. �ملحتوى  تبادل  �صعيد  على   ،TPS �أ�ص  بي  تي  �الإ�رش�ئيلية 

وكالة مع  وّقعتها  �تفاقية  مع  بالتز�من  موقعها  على  �لعبية  �للغة  خدمة  و�م   - �الإمار�ت   �أنباء 

حيث  �الإمار�ت،  يف  جديد�ً  مكتباً  �الإ�رش�ئيلية   24 �آي  قناة  �فتتاح  ذلك  �إىل  وي�صاف   
434

�أ�ص. بي  تي 

435
�أ�صبحت متاحة للم�صاهدة فيها.

ويف �ل�صياق ذ�ته، جرى عقد مقابلة �صحفية، مببادرة من �ملجل�ص �لعربي للتكامل �الإقليمي، بني 

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي جانت�ص، و�صحفيني من �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لبحرين، عب تطبيق زوم، 

حيث �أعرب جانت�ص عن �أمله يف ��صت�صافة �صحفيني عرب من خمتلف دول �ملنطقة قريباً. وعن �صوؤ�ل 

حول �لتعاون �الأمني مع �لبحرين �صّد �إير�ن، قال جانت�ص “ال ي�صعني �إال �أن �أقول �إن لدى �إ�رش�ئيل 

�لقدرة على �لتعامل مع �إير�ن، و�لتطبيع مع �لبحرين و�الإمار�ت يقوينا جميعاً يف مو�جهة �لعدو�ن 

�أن  من  متاأكد  و�أنا  �إير�ن،  ملحاربة  خيار�ت  ]�أمامنا[  �أمام  يفتح  بيننا  �لتطبيع  �أن  �صّك  وال  �الإير�ين، 

436
�الإير�نيني يدركون ذلك �أي�صاً”.

 Israel على �ل�صعيد �لفني و�لثقايف، وقَّعت جلنة �أبو ظبي لالأفالم، و�صندوق �ل�صينما �الإ�رش�ئيلي

 Sam Spiegel Film and Television و�لتلفزيون  لل�صينما  �صبيغل  �صام  وخمتب   ،Film Fund

الإقامة  خططاً  �التفاقية  وت�صمل  و�الإنتاج،  �لتدريب  جمال  يف  تعاون  �تفاقية  بالقد�ص،   School

 كما بحثت وزيرة �لثقافة 
437

مهرجان �صينمائي �إقليمي �صنوي بالتناوب بني �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل”.

و�ل�صباب �الإمار�تية نورة بنت حممد �لكعبي مع وزير �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلي حيلي تروبر 

و“�إ�رش�ئيل”.  �الإمار�ت  بني  “�ل�صالم”  معاهدة  �صوء  يف  �لثقايف  �لتعاون  عالقات   Hili Tropper

و�تفق �جلانبان على ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة بينهما لو�صع �خلطوط �لعري�صة للتعاون �لثقايف 

 The Van Leer �لقد�ص   يف  لري  فان  معهد  �إقامة  �لفني  �لتطبيع  حتت  وين�صوي   
438

�مل�صتقبلي.

�أفالم من �صّت  Jerusalem Cinematheque بعر�ص جمموعة  Jerusalem Institute و�صينماتك 
439

دول عربية يف مهرجان �صينمائي �إ�رش�ئيلي.
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ويف �ل�صياق ذ�ته، وك�صكل من �أ�صكال �لتطبيع �لفني، عر�صت قناة �إم بي �صي �ل�صعودية م�صل�صل 

وكانت  وق�صيتهم.  �لفل�صطينيني  ويهاجم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتطبيع  على  ي�صجع  �لذي   ”7 “خمرج 
�لقناة قد �أثارت جدالً و��صعاً مطلع �صهر رم�صان، ببثها م�صل�صالً يحمل ��صم “�أم هارون” ويتحدث 

440
عن تاريخ �ليهود يف �لكويت.

هاجم  فقد  �لطرفني.  بني  و�لثقافية  �الإعالمية  “�التفاقيات”  من  �لهدف  عن  �ملوؤ�رش�ت  تك�صف 

�صفري �الإمار�ت بـ“�إ�رش�ئيل” حممد �آل خاجة قناة �جلزيرة ب�صبب تغطيتها للحرب على غزة، على 

 مما يوؤكد على �أن �لهدف من ور�ء �التفاقيات �الإعالمية 
441

هام�ص لقائه بزعيم حركة �صا�ص �ملتطرفة.

بني �لطرفني، طم�ص ممار�صات �الحتالل، وتطبيع وجوده، وحماولة �إ�صكات �أي طرف يف�صح هذه 

�ملمار�صات. فيما وّقع نائب وزير �خلارجية �لبحريني �ل�صيخ عبد �هلل بن �أحمد �آل خليفة �تفاقاً مع 

 مما يوؤ�رش على �لهدف من �لتعاون �لفني و�لثقايف 
442

“�إ�رش�ئيل” خلو�ص “حرب �أفكار” �صّد �إير�ن.
�إىل جانب قوى  �إير�ن يف خطابها �الإعالمي؛  بني �لطرفني، وهو �لت�صدي لفكر �ملقاومة �لذي تتبناه 

�ملقاومة يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي.

7. تطبيع ريا�شي: 

مذكرة  توقيع  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �أعلنت  فقد  جديد�ً،  منحى  �لريا�صي  �لتطبيع  �تخذ 

 
443

.Israeli Professional Football League �لقدم  �الإ�رش�ئيلي لكرة  �لدوري  �رش�كة مع ر�بطة 

من  ت�صمل عدد�ً  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  تفاهم مع نظريه  �تفاقية  وّقع  فقد  �الإمار�تي،  �لكرة  �أما �حتاد 

بني  مبار�ة  �أقيمت  وبالفعل  و�الأندية،  كافة  �لوطنية  للمنتخبات  ودية  مباريات  �إقامة  منها  �لبنود، 

منتخب “�إ�رش�ئيل” لل�صباب ونظريه �الإمار�تي يف منت�صف كانون �الأول/ دي�صمب 2021 يف ��صتاد 

 و�إقامة ور�ص عمل م�صرتكة لعنا�رش 
444

نتانيا Netanya Stadium �ملقام على �أنقا�ص قرية �أم خالد،

�إىل طرح مبادر�ت تطويرية ت�صهم يف دعم م�صرية �للعبة يف  �الحتادين �لفنية و�الإد�رية، باالإ�صافة 

 ويف �صياق مت�صل، ��صرتى �أحد �أفر�د �الأ�رشة �حلاكمة يف �أبو ظبي، ح�صة تبلغ نحو %50 
445

�لبلدين.

�ملعروف بعن�رشية م�صجعيه جتاه   ،Beitar Jerusalem Football Club �لقد�ص  بيتار  نادي  من 

 446
�لعرب و�مل�صلمني.

 Israeli وفيما يتعلق باملغرب، فقد مّت توقيع وثيقة تعاون بني �الحتاد �الإ�رش�ئيلي لكرة �لطائرة

�مللكية  تعاون بني �جلامعة  �تفاق  تبع ذلك توقيع   
447

�ملغربي. Volleyball Association ونظريه 

�لعمل على ت�صكيل  �لقدم، وت�صمن �التفاق  �الإ�رش�ئيلي لكرة  �لدوري  �لقدم ور�بطة  �ملغربية لكرة 

طو�قم عمل م�صرتكة ملبا�رشة �لتعاون بني �لطرفني، مما يتيح للمنتخب �الإ�رش�ئيلي ��صتخد�م بيت 

�لبلدين،  بني  �حلكام  وتبادل  �لتحكيم  جمال  يف  �لتعاون  على  �التفاق  ين�ص  كما  �ملغربي،  �ملنتخب 
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وت�صكيل طو�قم م�صرتكة ملجاالت �لتجديد�ت و�البتكار�ت و�إد�رة �ملالعب و�لفرق و�الأندية �لكروية، 

للن�صاء و�ل�صبان و�لالعبني من ذوي �الحتياجات �خلا�صة وغريها من  �لقدم  وتطوير فروع كرة 

448
�ملجاالت �لريا�صية.

8. اقت�شادياً:

بح�صب تقرير د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، �رتفع حجم �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول 

�لعربية بن�صبة 234%، مقارنة بالفرتة نف�صها من �صنة 2020، وذلك على �إثر تطبيع �لعالقات عقب 

متوز/   - يناير  �لثاين/  كانون  �لفرتة  خالل  �الإمار�ت  مع  �لتجارة  �رتفعت  حيث  �أبر�هام”،  “�تفاق 
2021؛ �صنة  من  نف�صها  �لفرتة  يف  دوالر  مليون   613.9 �إىل  دوالر  مليون   50.8 من   ،2020  يوليو 

224.2 مليون دوالر؛ ومع م�رش، �رتفعت من �إىل  136.2 مليون دوالر   ومع �الأردن، �رتفعت من 

�إىل دوالر  مليون   14.9 من  �رتفعت  �ملغرب،  ومع  دوالر؛  مليون   122.4 �إىل  دوالر  مليون   92 

�الأ�صهر  يف  كلياً  منعدمة  معها  �ملبا�رشة  �لتجارة  كانت  فقد  �لبحرين،  يف  و�أما  دوالر.  مليون   20.8

�ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2020، وخالل �لفرتة نف�صها من �صنة 2021، مّت ت�صجيل 300 �ألف دوالر يف 

�لتجارة معها. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن هذه �ملعطيات ال ت�صمل �لتجارة يف جماالت �ملجوهر�ت و�خلدمات 

 ،Yitzhak Gal و�ل�صياحة. وبح�صب �خلبري �القت�صادي ورجل �الأعمال �الإ�رش�ئيلي يت�صحاق غال

فاإن �ل�صياحة وحدها ت�صل �إىل عدة ماليني، حيث �إن �أكرث من 230 �ألف �إ�رش�ئيلي دخلو� �الإمار�ت يف 

449
�الأ�صهر �ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2021.

وُي�صري �جلدول �لتايل �إىل �لعالقات �لتجارية �الإ�رش�ئيلية مع بع�ص �لدول �لعربية:

 جدول 6/1: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية 2019–2021

450
)باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

202120202019202120202019

119.491.4110.5126.780.575.9م�رش

64.439.499.2391.4210.2292.5الأردن

30.612.43.91110.29.8املغرب

383.27411.2771.5114.90الإمارات العربية املتحدة
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2021-2019

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2021-2019
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9. املوقف العربي ال�شعبي وتوجهاته:

�لتطبيع مع  �لفل�صطينية حمطَّ �هتمام ن�صبة عالية من �لعرب، وما ز�ل رف�ص  ما ز�لت �لق�صية 

“�إ�رش�ئيل” هو �ل�صائد، وذلك بالرغم من �نغما�ص �أبناء �لدول �لعربية يف همومهم �لذ�تية، و�لظرف 
�ل�صيا�صي غري �ملو�تي �ملتمثل بتمّكن �الأنظمة �ل�صلطوية من �إحكام قب�صتها �الأمنية. فبح�صب ��صتطالع 

�الأكب، و%88  �لتهديد  “�إ�رش�ئيل” هي  �صيا�صات  �أن  �لعرب يرون  89% من  فاإن  �لعربي،  �ملوؤ�رش 

�الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  �أجرته  تقرير  ك�صف  فيما   
451

بها. �العرت�ف  يرف�صون 

�أن 90% من �خلطاب �لعربي على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي حول �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” �صلبي، 

و�أ�صار �لتقرير �إىل �أّن 95% من �خلطاب �لنقدي حول �تفاق �لتطبيع كان موجهاً نحو �الإمار�ت �لتي 

452
قادت �ملبادرة ولي�ص �لبحرين.

توزعت �ملو�قف �ل�صعبية �لعربية ما بني رف�ص ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، عب رف�ص “�صفقة 

�لقرن”، وكذلك رف�ص �تفاقيات �لتطبيع بني بع�ص �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، وبني �لت�صامن مع 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف ت�صديه للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صيخ جر�ح بالقد�ص وقطاع غزة، و�الحتفال 

بن�رش �ملقاومة يف معركة �صيف �لقد�ص.

مظاهر�ت  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صعار�ت  طغت  �لت�صفوية،  �مل�صاريع  رف�ص  �صعيد  وعلى 

�لق�صية  لت�صفية  �لر�مية  �لقرن”،  بـ“�صفقة  يعرف  عما  �الإعالن  بعد  �جلز�ئر  يف  �ل�صعبي  �حلر�ك 

تنديد�ً  �صخمة  م�صري�ت  يف  �جلز�ئريني  من  �الآالف  خرج   ،50 �لـ  �حلر�ك  جمعة  ويف  �لفل�صطينية. 

�أو  ظاملة  فل�صطني  مع  “�جلز�ئر  �صعار  ومرددين  �لفل�صطينية،  �الأعالم  ر�فعني  �لقرن”  بــ“�صفقة 

لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  و�ل�صعبية  �ل�صيا�صية  �الحتجاجات  موريتانيا  يف  وتو��صلت   
453

مظلومة”.

�لقرن”، فقد نظم جتمع “�ل�صباب �لنا�رشي �ملوريتاين” وحر�ك “�ل�صباب �لقومي �لعربي”، وقفة 

454
�حتجاجية �أمام �ل�صفارة �الأمريكية يف �لعا�صمة نو�ك�صوط رف�صاً لل�صفقة.

�أما يف �ليمن، فقد خرج �آالف من �ملدن �ليمنية �ملختلفة، يف تظاهر�ت جماهريية حا�صدة، رف�صاً 

ب�صنعاء،  مو�صع  لقاء  عقد  كما   
455

فل�صطني. بق�صية  �لتم�صك  عن  وتعبري�ً  تر�مب”،  لـ“�صفقة 

ح�رشه طيف و��صع من قياد�ت �ملكونات و�الأحز�ب و�لقوى �ل�صيا�صية �ليمنية مب�صاركة �لف�صائل 

حمافظة  يف  �ليمنيني  مئات  وتظاهر   
456

للتطبيع. ورف�صاً  �لفل�صطينية  للق�صية  دعماً  �لفل�صطينية، 

 
457

عدن �خلا�صعة لقو�ت مدعومة �إمار�تياً، �حتجاجاً على �تفاق �لتطبيع �الإمار�تي مع “�إ�رش�ئيل”.

“�إن  �أحمد بن حمد �خلليلي يف تغريدة على موقع تويرت،  �ل�صاأن، قال مفتي �صلطنة ُعمان  ويف هذ� 

حترير �مل�صجد �الأق�صى وحترير جميع �الأر�ص من حوله من �أي �حتالل، و�جب مقد�ص على جميع 

�الأمة وَدْيٌن يف رقابها جميعاً يلزمهم وفاوؤه”. و�أ�صاف �ل�صيخ �خلليلي يف تغريدته �أنه �إذ� مل ت�صعف 
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�لظروف �الآن بتحرير �مل�صجد، فلي�ص لالأمة �مل�صاومة عليه بحال، “و�إمنا عليهم �أن َيَدُعو� �الأمر للقدر 

458
�الإلهي، لياأتي �هلل مبن ي�رشفه بالقيام بهذ� �لو�جب”.

و�أعلن معار�صون �صيا�صيون باالإمار�ت، تاأ�صي�ص ر�بطة �صّد �لتطبيع، بعد �إعالن بالدهم �إقامة 

 وقد تد�عى عدد من �لكتّاب و�ملثقفني �لعرب �إىل توقيع عري�صة 
459

عالقات ر�صمية مع “�إ�رش�ئيل”.

يعلنون فيها رف�صهم �لتطبيع �الإمار�تي، ��صتكماالً لردود �الأفعال يف �الأو�صاط �لثقافية �لعربية على 

 
460

�تفاقية “�ل�صالم” �الإمار�تية مع “�إ�رش�ئيل”، حتت عنو�ن “كتّاب ومثقفون عرب �صّد �لتطبيع”.

بثو�بت  مت�صكها  جمدد�ً  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  �جلمعيات  دت  �أكَّ �لبحرين،  ويف 

�ل�صعب �لبحريني جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وبن�صو�ص �لد�صتور �لبحريني �لذي ُيجرِّم �لتطبيع مع 

دولة �الحتالل، وباالإجماع �لعربي و�الإ�صالمي �لر�صمي و�ل�صعبي �لر�ف�ص التفاق �لتطبيع �لذي مّت 

 وبالرت�فق مع ذلك، �أعلن �ئتالف �خلليج �صّد �لتطبيع �أن حملة “ميثاق فل�صطني” 
461

برعاية �أمريكية.

يف  و�لبحرين  �الإمار�ت  من  وكلٍّ  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتطبيع  �تفاَقي  توقيع  مع  بالتز�من  �أطلقها  �لتي 

 فيما �أكدت 17 جمعية 
462

�لبيت �الأبي�ص، تخطت مليون م�صرتك يف �أقل من 24 �صاعة على �إطالقها.

�صيا�صية وموؤ�ص�صة جمتمع مدين بحرينية، يف بيان م�صرتك �صدر عنها، �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” 

 كما �أ�صدرت موؤ�ص�صات وجمعيات بحرينية وثيقة �أعلنت 
463

ال يثل �صعب �ململكة، ولن يثمر �صالماً.

خاللها رف�ص �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لتوحد على ن�رشة �لق�صية �لفل�صطينية و�حلقوق 

 وقد خرجت تظاهر�ت يف �لبحرين رف�صاً للتطبيع وتنديد�ً بزيارة 
464

�مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني.

465
وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي يائري البيد �لذي �فتتح �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �ملنامة.

حملة  �إطالق  للتطبيع  ُمناِه�صة  عربية  و�صيا�صية  وطالبية  نقابية  وهيئة  جمعية   16 و�أعلنت 

منظمة   41 دعت  فيما   
466

لـ“�إ�رش�ئيل”؛ �لد�عمة  �ملت�صهينة”  “�ملوؤ�ص�صات  ملقاطعة  و��صعة  �صعبية 

 وخرجت 
467

“�إ�رش�ئيل”. �لتطبيع مع  “يجرم”  �إقر�ر قانون  �إىل  �لبملان  بيان م�صرتك،  كويتية، يف 

مظاهر�ت �صعبية يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان ر�فعة �صعار “�ل�صعب يريد �إ�صقاط �لتطبيع”، ندد فيها 

�مل�صاركون باتفاقية �لتعاون بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” �ملمولة �إمار�تياً يف جمايَلْ حتلية �ملياه وتوليد 

�لعدو  �لتطبيع مع  باإلغاء كل م�صاريع  �لفور، كما طالبو�  �ل�صم�صية، مطالبني بتوقيفها على  �لطاقة 

468
�بتد�ء من �تفاقية و�دي عربة مرور�ً بالغاز و�نتهاء بالكهرباء و�ملاء.

ورف�صاً  فل�صطني،  مع  ت�صامناً  �حتجاجية  وقفة  يف  �مل�صاركة  �إىل  جمعية   28 دعت  �ملغرب،  ويف 

وعقب   
469

�أخرى. جهة  من  و“�إ�رش�ئيل”  جهة،  من  و�لبحرين  �الإمار�ت  بني  �لتطبيع  التفاقيتَي 

“�إ�رش�ئيل”، دعت ر�بطة علماء �ملغرب �لعربي يف بيان �صادر  توقيع �ملغرب على �تفاق تطبيع مع 

عنها، �ل�صلطات �ملغربية �إىل �إعادة �لنظر يف �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، موؤكدة �أن “هذ� �الأمر 

رف�صت  كما   
470

لعقود”. �الأمة  ق�صية  عن  �لدفاع  يف  بو�جبه  قام  بلد  جبني  يف  عار  و�صمة  �صيبقى 
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“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �لرباط  �إعالن  �ملغرب،  يف  رئي�صية  �إ�صالمية  وجماعات  �أحز�ب 

يقود  �لذي  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  �لدعوي  �جلناح  وهي  و�الإ�صالح  �لتوحيد  حركة  �أكدت  حيث 

�لتطبيع  حماوالت  كل  وي�صتنكر  يرف�ص  �حلركة  “موقف  �أن  له،  بيان  يف  �حلكومي  �الئتالف 

ولكنها  ر�صمياً،  �ملحظورة  �ملغربية  و�الإح�صان”  �لعدل  “جماعة  وقالت  �ل�صهيونية”،  و�الخرت�ق 

لل�صعب  �لفل�صطينية، وخذالناً  “طعنة للق�صية  �لتطبيع تعد  �تفاقات  �إن  ذ�ت قاعدة �صعبية و��صعة، 

الأي  رف�صها  فيه  �أعلنت  بياناً  �ملغربية  لل�صحافة  �لوطنية  �لنقابة  �أ�صدرت  وقد   
471

�لفل�صطيني”.

�لكيان �الإ�رش�ئيلي على ح�صاب �حلقوق �مل�رشوعة و�لثابتة لل�صعب  �إعالمي مع  �أو تو��صل  تطبيع 

تاأ�صي�ص هيئة مغربية جديدة  15 هيئة �صيا�صية ونقابية وحقوقية عن  �أعلنت   فيما 
472

�لفل�صطيني.

“�جلبهة  ��صم  حتت  �أن�صئت  �لتي  �لهيئة  وقالت  �لتطبيع.  ومناه�صة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لدعم 

�ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد �لتطبيع” يف بيان �صحفي، �إّن “هذه �خلطوة جاءت رد�ً على �لتوقيع 

 ويف �ل�صياق نف�صه، �أفتى 200 
473

�لر�صمي للدولة �ملغربية التفاقية �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”.

474
عامل موريتاين بحرمة �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وعلى �صعيد مت�صل، ��صتقبل �جلز�ئريون العب �جلودو فتحي نورين باأهازيج فل�صطني بعد 

�صيعاقب  باأنه  معرفته  من  �لرغم  على   ،2020 طوكيو  �أوملبياد  يف  �إ�رش�ئيلي  العب  مو�جهة  رف�صه 

 وكان العب �جلودو �ل�صود�ين حممد عبد �للطيف، قد �أعلن �أي�صاً يف �الأوملبياد 
475

باالإيقاف عن �للعب.

 
476

نف�صه رف�صه خو�ص �ملبار�ة �أمام العب من “�إ�رش�ئيل”.

دعماً  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �أثناء  يف  حا�صدة،  تظاهر�ت  مغربية،  مدينة   50 نحو  �صهدت  وقد 

للفل�صطينيني و��صتنكار�ً العتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حيث متيزت �ملظاهر�ت مب�صاركة كثيفة 

ملختلف �الأطياف �ل�صيا�صية و�حلقوقية و�لنقابية و�لعديد من �ملو�طنني من خمتلف �الأعمار، رجاالً 

ون�صاء و�أطفاالً. و�أكدت �لوقفات �الحتجاجية �لتي دعت لها “�جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد 

477
�لتطبيع” على دعم �ل�صعب �ملغربي مبختلف مكوناته للق�صية �لفل�صطينية.

و�جلاليات  �لقطريني  من  �الآالف  �صارك  تنتف�ص”،  “فل�صطني  �صعار  وحتت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

للتعبري عن دعمهم  �لدوحة يف مهرجان ت�صامني حا�صد،  �لقطرية  بالعا�صمة  �لعربية و�الإ�صالمية 

478
لل�صعب �لفل�صطيني �لذي يتعر�ص لعدو�ن �إ�رش�ئيلي متو��صل.

وعلى �لرغم من مر�رة �لنزوح و�لتهجري �لتي يعي�صها مئات �الآالف من �لنازحني �ل�صوريني منذ 

عقد من �لزمن، فاإنها مل متنعهم من �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني و�أهايل حي �ل�صيخ جر�ح عب 

479
�خلروج مبظاهر�ت، ووقفات منا�رشة ودعم يف �صاحات خميماتهم �ملتناثرة يف �ل�صمال �ل�صوري.

كما �صهد لبنان حتركات و�عت�صامات ومو�قف لبنانية منا�رشة لل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهته 

480
لالحتالل يف �لقد�ص وغزة حتت عنو�ن “ل�صتم وحدكم”.
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و�حتفت �ل�صعوب �لعربية بانت�صار �ملقاومة عقب معركة �صيف �لقد�ص، فقد �أ�صاد مفتي �صلطنة 

من  �الأمة  جبني  “غ�صلت  �إنها  قائالً  �لفل�صطينية،  باملقاومة  �خلليلي،  حمد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  ُعمان، 

بن�رش  لبنان  يف  �ل�صتات  وخميمات  و�الأردن  و�لعر�ق  ليبيا  يف  �حتفاالت  �نطلقت  فيما    
481

�لعار”.

482
�ملقاومة يف غزة، ومّت توزيع �حللويات فيها.

توزعت  حيث  و�لتطبيع،  �لقرن”  “�صفقة  من  �لعربية  �الأنظمة  �أفعال  ردود  تفاوتت 

�ملو�قف على ثالثة حماور: �أولها حمور �لرف�ص لهذه �ل�صفقة، وثانيها حمور �لت�صاوق 

و�النخر�ط فيها، �أما �ملحور �لثالث فقد تلب�ص موقفه �لغمو�ص و�لرتدد بني �لرف�ص و�لقبول. وب�صكل 

يف  �ل�صيا�صات  و�صناعة  �الأحد�ث  على  �لتاأثري  يف  تذكر  فاعلية  �لعربية  �لدول  من  �أي  تظهر  مل  عام، 

�ملنطقة، و�قت�رش دورها يف �أح�صن �الأحو�ل على لعب دور �لو�صيط، كما فعلت م�رش بتو�صطها يف 

�لو�صول �إىل �تفاق تهدئة بني “�إ�رش�ئيل” و�ملقاومة �لفل�صطينية عقب معركة �صيف �لقد�ص.

برز يف �صنتي 2020 و2021 توقيع بع�ص �لدول �لعربية على �تفاقيات تطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، 

بد�أ �الأمر باالإمار�ت و�لبحرين ثم تبعها �ل�صود�ن و�ملغرب. وقد جتاهلت هذه �لدول ما مّت �لتو�فق 

عليه �صابقاً يف �لقمم �لعربية من رف�ص �لت�صوية �ل�صيا�صية و�لتطبيع، قبل �لتو�صل �إىل حّل للق�صية 

�لفل�صطينية على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية. 

وعدم  �لتطبيع،  التفاقيات  توقيعها  يف  �لوطنية  �مل�صلحة  لتحقيق  �صعيها  �ملطبِّعة  �الأنظمة  �دَّعت 

�الإير�ين،  �ملد  مبو�جهة  تذرعتا  و�لبحرين  فاالإمار�ت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  دعم  عن  تخليها 

وحاجتهما لعقد حتالف مع قوة مو�زية للقوة �الإير�نية ت�صاعدهما يف �لت�صدي لها. فيما تذرع �لنظام 

القت�صاده  يت�صنى  حتى  لـ“�الإرهاب”،  �لر�عية  �لدول  قائمة  من  �ل�صود�ن  لرفع  ب�صعيه  �ل�صود�ين 

�لتحرر من �حل�صار �لغربي �ملفرو�ص عليه. بينما بررت �ملغرب توقيعها بح�صولها يف �ملقابل على 

�عرت�ف �أمريكي ب�صيادتها على �ل�صحر�ء �لغربية �ملتنازع عليها مع �جلز�ئر.

لتطبيع  و�لر�ف�صة  �لفل�صطينية  للق�صية  �ملوؤيدة  �لعربية  �ل�صعبية  �ملو�قف  عت  توزَّ �ملقابل،  يف 

�لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” ما بني رف�ص ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وذلك بو��صطة �لتظاهر ورف�ص 

و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بع�ص  بني  �ملوقَّعة  �لتطبيع  �تفاقيات  رف�ص  وبني  �لقرن”،  “�صفقة 
عن  معبة  ومظاهر�ت  لوقفات  �لدعوة  مع  لذلك،  �لر�ف�صة  �لبيانات  و�أ�صدرت  �للجان  فت�صكلت 

�لت�صامن  �لفل�صطينية، وظهر ذلك يف  �لق�صية  �لعربية تعاطفها مع  �ل�صعوب  �أظهرت  �لرف�ص. وقد 

بالقد�ص  جر�ح  �ل�صيخ  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  ت�صديه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لو��صع  �ل�صعبي 

�لتو��صل  مو�قع  على  �لفرح  وتعابري  �الحتفاالت  ويف  �لقد�ص،  �صيف  معركة  �إبان  غزة  وقطاع 

�الجتماعي عقب �نتهاء �ملو�جهة، �حتفاء بن�رش �ملقاومة.

خال�شة
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بالق�صية  يتعلق  فيما  ولبنان(  و�صورية،  و�الأردن،  )م�رش،  �لطوق  دول  مو�قف  تفاوتت 

دورها ��صتعادة  �أجل  من  مل�رش  حثيثة  جهود�ً  و2021   2020 �صنتا  �صهدت  فقد   �لفل�صطينية. 

ديبلوما�صية  لقاء�ت  بعقد  ذلك  وظهر  �ل�صابق،  �لعقد  يف  ملحوظ  ب�صكل  تر�جع  �لذي  �الإقليمي، 

ذلك  تر�فق  �لفل�صطينية.  �لق�صية  تتناول  �ملنطقة  لدول حمورية يف  و�جتماعات وقمم ت�صم زعماء 

مع حمافظة م�رش على توجهاتها �ل�صابقة فيما يتعلق بالتعامل مع �لف�صائل �لفل�صطينية، من حيث 

حني  يف  للفل�صطينيني،  �لر�صمي  �لعنو�ن  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �عتبار 

تذبذت �لعالقة مع ف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة ما بني مّد وجزر تبعاً لتطور �الأحد�ث، و�حلاجة 

للعب دور يف �لتهدئة ومنع �لت�صعيد.

خالفت �خلارجية �مل�رشية موقف �جلامعة �لعربية من “�صفقة �لقرن”، عب ترحيبها باجلهود 

�لتي تبذلها �الإد�رة �الأمريكية لتحقيق “�ل�صالم”. ويف �ملقابل �صهدت �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” تطور�ً 

ملحوظاً �صمل تعزيز �لعالقات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية.

حاول �الأردن لعب دور ديبلوما�صي يف �لق�صية �لفل�صطينية من خالل �مل�صاركة يف بع�ص �مل�صاعي 

�لديبلوما�صية �مل�رشية. وتقاطع موقف �الأردن من �لف�صائل �لفل�صطينية مع مو�قف م�رش، من حيث 

تف�صيل �لتعامل مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع �إبقاء �لباب مو�رباً يف �لعالقة مع حما�ص. لكن �ملوقف 

�الأردين من “�صفقة �لقرن” متايز عن �ملوقف �مل�رشي، من حيث رف�ص �لتعاطي معها، خ�صو�صاً 

ب�صبب �لرف�ص �لقاطع لتوطني �لالجئني �لفل�صطينيني، وح�صا�صية مو�صوع �لوالية �لها�صمية على 

�ملقد�صات يف �لقد�ص، و�نعك�ص ذلك على �لعالقة �ملتذبذبة مع “�إ�رش�ئيل”؛ غري �أنها �صهدت �صيئاً من 

�حلر�رة على �صعيد �لتطبيع �القت�صادي، �صو�ء عب ��صتري�د �لغاز �أم م�صاريع �لطاقة �ل�صم�صية.

�النق�صام  من  �لرغم  وعلى  �لقرن”.  “�صفقة  برف�ص  يتعلق  فيما  ولبنان  �صورية  موقَفا  تقاطع 

وعلى  �ل�صفقة.  رف�ص  على  �للبنانيني  �لفرقاء  بني  �إجماعاً  هنالك  �أن  �إال  لبنان،  يف  �حلاد  �ل�صيا�صي 

�صهدت  فيما  �ل�صورية،  �الأر��صي  على  �لعدو�نية  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  ��صتمرت  �الأمني  �ل�صعيد 

من  �ملتكررة  �لتهديد�ت  وقع  على  �لتوتر،  من  �ملزيد  �الإ�رش�ئيلية   - �للبنانية  �الأمنية  �الأجو�ء 

“�إ�رش�ئيل” ب�صن حرب مدمرة على لبنان، من �أجل �حلد من قدر�ت حزب �هلل �لقتالية. لكن �لتوتر 
�الأمني و�لتهديد�ت �ملتبادلة بني حزب �هلل و“�إ�رش�ئيل” مل ينع من عقد مفاو�صات غري مبا�رشة بني 

�حلكومة �للبنانية و“�إ�رش�ئيل” لرت�صيم �حلدود �ملائية.

�أما على �صعيد عالقة �صورية ولبنان بالف�صائل �لفل�صطينية، فقد �صهدت تفاوتاً من حيث �نفتاح 

حما�ص. بحركة  �لعالقة  على  �لتحفظ  مع  بالتو�زي  فتح،  حركة  مع  �لعالقة  على  �ل�صوري   �لنظام 

ويف �ملقابل، �صهدت �لعالقة بني حزب �هلل �حلليف �لقوي للُحكم يف �صورية يف لبنان وحركة حما�ص 

�ملزيد من �لتقارب و�لتن�صيق. كما حتلحل جانب من عالقة �لدولة �للبنانية مع �لالجئني �لفل�صطينيني 
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�ملهن  من  للعديد  �لالجئني  ممار�صة  بت�صهيل  �للبناين،  �لعمل  وزير  �أ�صدره  �لذي  �لقر�ر  خالل  من 

�لتي كانت حمظورة عليهم، وذلك بالرغم من بع�ص �لدعو�ت �لتي تدعو ال�صتمر�ر �لبيئة �لطاردة يف 

�لتعامل مع �لفل�صطينيني، و�لتي يطلقها فريق من �للبنانيني، بذريعة رف�ص �لتوطني. 

وحالة  للتطبيع،  �لو��صع  �ل�صعبي  �لرف�ص  �صوء  يف  فاإنه  �لقادمتني،  لل�صنتني  �لتوقعات  �إطار  يف 

�لال ��صتقر�ر يف �ملنطقة، و�نتهاء والية �لرئي�ص تر�مب وتر�جع �صدَّة �ل�صغوط على �الأنظمة �لعربية، 

معركة  يف  �ملقاومة  و�نت�صار  �لتطبيع،  وم�صار  �لقرن”  “�صفقة  رف�ص  على  �لفل�صطيني  و�الإجماع 

�صيف �لقد�ص؛ فاإن حالة “�لتد�فع” �صتحكم �الجتاه �ل�صيا�صي لعدد من �الأنظمة �لعربية بني �مل�صي 

�أن ترت�جع �الندفاعة باجتاه �لتطبيع،  �أنه من �ملرجح  �أو جتميده. غري  يف �لتطبيع وبني �لرتّيث فيه 

لي�ص فقط لالأ�صباب �ل�صابقة، و�إمنا الأن �الأنظمة �ملطبِّعة �صتجد �أن �أثمان �لتطبيع و�أعباءه �أكب بكثري 

مما كانت ترجو حتقيقه عب هذه �لعالقة. و�أن �لعالقة مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي �صتظل تعاين من �أزمة 

ثقة وم�صد�قية، و�أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يتعامل بانتهازية وفوقية، وال يلك �أدنى فر�ص للتحول 

�إىل �صديق �أو حليف. 

و�صت�صتمر �الأنظمة �لعربية يف دعم م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ودعم �لقيادة �حلالية �لر�صمية ملنظمة 

�أو  �لفل�صطيني معار�صة  بامللف  �ملعنية  �لرئي�صية  �الأنظمة  �لفل�صطينية؛ و�صتظل  �لتحرير ولل�صلطة 

متحفظة جتاه خط �ملقاومة وجتاه �لتيار �الإ�صالمي، وهو ما �صيعيق �أي �إعادة ترتيب حقيقي للبيت 

�لفل�صطيني مبا يعك�ص �لقوى �حلقيقية و�صعبيتها على �الأر�ص.
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