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 مقدمة املرتجم
 

 General Assembly of the للجمعية العامة لألمم املتحدة 73ـ يف كلمته أمام الدورة ال

United Nations بنيامني رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أشار 8102سبتمرب أيلول/ يف  يف نيويورك 
إىل أن اتفاقية خطة  Benjamin Netanyahuنتنياهو 

 Joint Comprehensive العمل الشاملة املشرتكة

Plan of Action (JCPOA)  اليت توصلت إليها
هلا  تانك  ،الوالايت املتحدة واجملتمع الدويل مع إيران

نتيجة إجيابية واحدة غري مقصودة. حيث رأى أهنا 
جعلت "إسرائيل" والعديد من الدول العربية أقرب 

آمالً  ،ر بشدة هذه الصداقات اجلديدةلبعضها من أي وقت مضى. وأضاف أن "إسرائيل" تقد  
واألردن عدى مصر رمسياً يت "سالماً "، ليصبح "السالم"أن أييت اليوم الذي ستتمكن فيه من توسيع 

 ن. و مبن فيهم الفلسطيني ،ان عرب آخرينإىل جري 
أن الدول املقصودة هبذا التقارب هي دول اخلليج العريب، وأن قلة كانت لديهم شكوك يف 

 يف ثر من عقد من الزمان. فقد أشارت تقارير متعددة إىل وجود تالق  ميتد ألك هذا التقارب
على إليراين بشأن التحدي األمين ا ،املصاحل الناشئة بني "إسرائيل" والبحرين واإلمارات والسعودية

وجه اخلصوص. غري أن التصور املشرتك عن 
ال يعطي فكرة واضحة عن التهديد اإليراين 

ة األوسع اليت تقف وراء جمموعة من الدينامي
، واليت أعادت إىل بني هذه األطراف العالقات

كبري تشكيل التفكري األمين يف معظم أحناء   حد  
الشرق األوسط. ويف الواقع، جتاوزت هذه 

اقعية الو  العالقات، على األقل بنظر "إسرائيل"،

 بنيامني نتنياهو
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يف مقاله  شاد نتنياهولتؤسس ألشكال أخرى من االخنراط بني األطراف املعنية. وقد أ السياسية
 بـ"إسرائيل" لكوهنا مثاالً  ،8102يناير  ين/، يف كانون الثاEconomistكونوميست يف جملة اإل 

سرائيل"  ر إىل "إتعد تنظ مل ائم على املعرفة، ورأى أن العديد من الدول العربية حالياً لالقتصاد الق
ى إىل اإلسالم املتشدد؛ كما أهنا تسع كعدو، بل كحليف ال غىن عنه يف املعركة املشرتكة ضد  

الدول قد  إىل أن التطبيع احملتمل مع هذه . مشرياً اقتصاداهتاا اإلسرائيلية ملساعدة التكنولوجي
 متهيد الطريق للسالم مع الفلسطينيني.  على يساعد

ها الربامجاتية دفعت في ،لقد أوجدت التغريات املعاصرة اليت حدثت يف الشرق األوسط بيئة
بعد أن كان  ،القضية الفلسطينية إىل اهلامش اجلديدة، الناشئة عن االحتياجات االسرتاتيجية

. وقد جتلى هذا العربلقضيتها شرطاً أساسياً ألي حوار بني "إسرائيل" وجرياهنا  التوصل إىل حل  
 يف املخاوف املشرتكة بني األمر بوضوح

شأن ب ،"إسرائيل" وعدد من دول اخلليج
إيران وبرانجمها النووي ونفوذها املتزايد 

 يف الشرق األوسط.
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 اإلخوة األعداء

 "إسرائيل" وممالك اخلليج
 

 :Tacit Security Regimes)غري املعلنة(  ضمنيةأنظمة األمن الأواًل: 

 دول اخلليج."إسرائيل" و  هتدف هذه الدراسة إىل إجياد فهم أفضل هلذه العالقات املزدهرة بني
ما مع السعودية واإلمارات والبحرين، ليس كتحالفات وتسعى إىل فهم هذه العالقات، وال سي  

يسمح هذا النظام ابستكشاف وحتليل . ضمينرمسية، ولكن كمظهر عام من مظاهر نظام أمين 
 خذ بعني االعتبار أن العالقات يف مثل هذه األحوالمع األ ،تطور العالقات بني هذه الدول

رتكة، أي قيم معيارية مش أطرافها بني يكون تكون قائمة على اتفاقيات مكتوبة، أواندرًا ما 
لوماسية أكثر بيلدى الطرفني متنع قيامها على أسس د ةأيديولوجي مع وجود اعتباراتخصوصا ً 

فعلى سبيل املثال، بغض النظر عن مدى إخالص أنظمة اخلليج للقضية الفلسطينية يف  رمسية.
مي تنازالت يف ورفض اليمني اإلسرائيلي قبول تقد ،رمزية فلسطني يف الشارع العريباحلقيقة، فإن 

مرونة ، يضعان قيودًا على تقدمي تصورات أكثر انفتاحًا و القدس مبا فيها شرقيالضفة الغربية 
 ومشوالً حول األمن اجلماعي لألطراف املعنية. 

ة له منيضمن خالل منظور األنظمة األمنية ال، فإن فهم العالقات اخلليجية اإلسرائيلية وابلتايل
ني لتعاون األمين بابفائدة واضحة: فهو يسمح 

لكن إيران( و  صوصما خباجلهات املعنية )ال سي  
دون املساومة على املواقف السياسية احلساسة 

كن ميو  معارضة داخلية. أتجيج اليت قد تؤدي إىل
حتكم  ة اليتضمنيحتديد معامل األنظمة األمنية ال

 العالقة بني "إسرائيل" ودول اخلليج مبا يلي: 
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، سواء  أدواتهأمناط التبادل بني األطراف املعنية ووسائله و يف بقوة  ال يتحكم التباعد اجلغرايف .0
ادية اقتصادية. ويف الواقع، فقد أصبحت املصاحل األمنية واالقتص كانت اسرتاتيجية أم سياسية أم

 بني "إسرائيل" وعدة دول خليجية.  اهومستو  التفاعلجمتمعة هي اليت حتدد نطاق 
وال  ان،ر نفسه هو نتاج تصور مشرتك للتهديد، يف هذه احلالة إي ضمينإن النظام األمين ال .8

 اميعاجل بشكل أساسي مجيع أوجه العالقات بني الدول املعنية. وهذا يعين استمرار املنافسة في
 وطأة خيفف من بينها يف جماالت ما، والتعاون يف جماالت أخرى. لكن أمهية هذا النظام أنه

 املنافسة املفرطة يف سبيل حتقيق اهلدف األساسي، أي احتواء إيران. 
بعني  احمللية ةاأليديولوجيأمهية العوامل  هات املعنيةاجل ، أتخذضميناألمين الالنظام يف  .3

، حىت االنفعالية منها، ودورها يف إعاقة تبلور عالقات أكثر عمقًا ورسوخًا فيما بينها. االعتبار
فيما يتعلق  ،ورمبا يكون يف هذا األمر تصحيح ملفاهيم الواقعية السياسية الكالسيكية املهيمنة

 ابألنظمة األمنية اليت تتنكر لعامل القيود احمللية وأتثرياته. 
 ، وهي الوالايت املتحدة يف هذهالعظمىتصورات القوة  ضمينالنظام األمين ال . يعكس4
 ، خبصوص التزاماهتا جتاه أمن األطراف املعنية به. احلال
واملصاحل  ليس أقله يف جماالت األعمال عدد وسائل تبادل العالقات بني األطراف املعنية،تت .5

وة قطبيعة العالقات وتنوعها على أنه توظيف إسرائيلي ل رالتجارية املشرتكة. وميكن تصو  
بلوماسية صعبة املنال؛ خصوصًا وأن التفوق يمكاسب د قلتحقي ،"التكنولوجيا" الناعمة

التكنولوجي اإلسرائيلي يف جمال األمن السيرباين 
Cybersecurity  حيظى بتقدير كبري من قبل
ما اإلمارات وال سي   ،اخلليج ةالعديد من أنظم

ظمة املراقبة ابلفعل دجمه يف أن العربية املتحدة، وقد ت  
 اإلماراتية املصممة لتعزيز األمن الداخلي.
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ا واضحة إشارات ضمنية لكنه بتبادل املعنية طرافلأل ضمينالنظام األمين ال . تسمح مرونة6
مزيد من الطريق لل دد األرضية لكسب رضا الشارع احمللي يف البلدين املعنيني، مما ميه  املغزى، مته  

 وعي وتبادل املنافع االسرتاتيجية. احلوار املوض
 

 زئبقي؟ حليف: مانع  اثنياً: 

 Madrid conference مدريد مؤمتر بعد إال وعمان "إسرائيل" بني العلنية االتصاالت تبدأ مل
 املاضي، لقرنا سبعينيات ففي. السلطنة عن غريبة "إسرائيل" تكن مل ذلك، مع ولكن ،0990 سنة

 التمرد معلق جهوده يف إطار ،قابوس للسلطان سرية ومشورة عسكرية مساعدة "إسرائيل" قدمت
إرسال بعثة استشارية إسرائيلية صغرية، أخفي أمرها حىت  ، ت  0995 سنةويف  ظفار. يف الشيوعي

 . اعم العسكري األول للسلطان قابوسالداحلكومة الربيطانية،  عنيأعن 
 امب ديفيدمان دعم اتفاقيات كوقد آتى التواصل اإلسرائيلي مثاره بعد سنوات عندما قررت ع  

Camp David Accords فعلى النقيض من معظم دول اخلليج األخرى، كانت عمان واحدة .
بب مل تقطع العالقات مع القاهرة بساليت من ثالث دول عربية )إىل جانب املغرب والسودان( 

مع "إسرائيل". وقد رأت عمان يف اتفاقيات كامب ديفيد منوذجًا التفاقيات  "معاهدة السالم"
السالم املستقبلية يف الشرق األوسط، والوسيلة الوحيدة لتحقيق خطوة بناءة يف جتاه الوصول إىل 

 سلمي يف الشرق األوسط.  حل  
نيات، يل التسعائو"إسرائيل" حىت أو ع مان غياب العالقات الرمسية العلنية بني من وعلى الرغم 

لتنقيط. اب فقد تعاونت الدولتان يف جماالت اخلربة والتفوق اإلسرائيلي، مبا يف ذلك تقنيات الري  
وكان هناك أيضًا إشارات إىل استمرار التعاون السري بني البلدين يف جمال التعاون والتدريب 

د مسألة ختمني. وق ا يزاالنمن كون نطاق ومدى هذه العالقات م االستخبارايت، على الرغم
 Oslo أثناء انعقاد مفاوضات أوسلويف  عالقات أوثق مع "إسرائيل" بدت عمان مستعدة لبناء

Accordsمواقف الدول اخلليجية األخرى اليت كانت ترى األمر سابقاً  ، وذلك على خالف
 رمسي شامل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.  "سالم"قبل التوصل إىل  ،ألوانه
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وقد عقدت عدة لقاءات غري رمسية بني املسؤولني اإلسرائيليني والعمانيني قبل زايرة إسحق 
، حيث حظي ابستضافة 0994إىل مسقط يف كانون األول/ ديسمرب  Yitzhak Rabin رابني

 ،0994 ريلأب في نيسان/الشرق األقصى. ف إىل رمسية يف مسقط يف طريق عودته من زايرة
 للمرة تواستضاف ،املائية املوارد حول األطراف متعددة األوسط الشرق جمموعة ع مان استضافت

 بيلني وسيي اخلارجية وزير انئب بقيادة إسرائيلياً  وفداً  األوىل
Yossi Beilin . ليمهد وفمربن/ الثاين تشرين يف بيلني عادمث 

 من زيدم االجتماع وتال. انفسه سنةالأواخر  يف رابني لزايرة
أاثرت تكهنات يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أبن  ،احملاداثت

بلوماسية  يعمان و"إسرائيل" على وشك إقامة عالقات د
، مل تكن هذه اآلمال قد 0995 سنةكاملة. لكن حبلول ربيع 

 "السالم"حتقيق مزيد من التقدم يف مفاوضات  ققت بعد، حيث كانت مسقط ترى وجوبحت
 ،0995 بتمربسأيلول/  حبلولو إنشاء مثل هذه العالقات. غري أنه تم مع الفلسطينيني قبل أن ي

 سيكون أبنه "إسرائيل" إعالن تالها متبادلة، جتارية بعثة إنشاء ت  
 ملياها حتلية ألحباث مركز الشرق األوسط يف متويلي دور هلا

Middle East Desalination Research Center 

(MEDRC)، رأكتوبشرين األول/ ت يفو . مسقط يف ومقره 
 يسالتأس بشأن اتفاق إىل "إسرائيل"و ع مان توصلت ،0995
 رمسية بلوماسيةيد عالقات إبرام إمكانية يف اآلمال أخرى مرة زعز   مما التجارية، للبعثات املتبادل

 .الدولتني بني
 كانت على  غري أن جمرايت األحداث يف "إسرائيل"

ة عملي وأن اغتيال رابني. خصوصاً بعد  خالف املأمول
 "اق سالماتف"أي التوصل إىل دف إىل منع هت كانت  االغتيال

 .طلب تنازالت إسرائيلية على األرضمع الفلسطينيني يت
وكان وزير اخلارجية العماين يوسف بن علوي أحد كبار 

 يوسي بيلني

 يوسف بن علوي



وممالك اخلليج "اإلخوة األعداء: "إسرائيل  

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                   8  

بعد  Shimon Peresرئيس الوزراء مشعون برييز  شاركني العرب يف جنازة رابني، حيث استضافهامل
ع أن تقيم وق  ت يف القدس. ويف مقابلة الحقة أجراها ابن علوي مع وسائل إعالم إسرائيلية،اجلنازة 

وماً يف حالة ي أن "عمان مل تكن بلوماسية مع "إسرائيل"، مضيفاً يات دعمان يف وقت قريب عالق
 حرب مع "إسرائيل"، لذا ليس هناك داع  التفاق سالم". 

 بمكات لفتح اتفاق إىل عمان وسلطنة "إسرائيل" توصلت ،0996 يناير الثاين/ويف كانون 
 هادئة وماسيةبليد عالقات على احلفاظ يف أبيب، واستثمر الطرفان وتل مسقط يف جتارية

 مركز الشرق خالل من األخص وعلى ؛احلني ذلك منذ املستوى بشكل متواصل ومنخفضة
 اإلسرائيلية يةالتجار  البعثة إغالق فرضت عمان أن من الرغم األوسط ألحباث حتلية املياه. وعلى

، استمرت مشاركة العلماء 8111 سبتمربأيلول/  يف األقصى انتفاضة اندالع أعقاب يف مسقط يف
لقاءاهتم بنظرائهم  بلوماسيني اإلسرائيليني مبواصلةياإلسرائيليني يف أنشطة املركز، مما مسح أيضاً للد

ظلت  يةلرغم من أن العالقات الرمسعلى ا ،حتت مظلة مشاريع املركز. كل هذا العمانيني والقطريني
راع صوأكثر دقة بشأن ال مسقط املعلنة يف لعب دور أكرب وسط رغبة ،معلقة ملدة عقدين

بني إيران وإدارة  سرتاتيجياالدورها يف تسهيل احلوار  اإلسرائيلي، هذا ابإلضافة إىل الفلسطيين
 . إيران مع خطة العمل املشرتكة الشاملة والذي أفضى إىل توقيع ،Barack Obama أوابماابراك 

 الوزراءلت زايرة رئيس ، شك  02/10/8102ويف 
يس املوساد يرافقه رئ ،اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إىل عمان

ابلنظر  ،، مفاجأة للمراقبنيYossi Cohen يوسي كوهني
معارضة نتنياهو الشديدة هلذا االتفاق الدويل والدور  إىل

الذي لعبته عمان يف تسهيله. وقد رأى أحد املعلقني 
 خرمستوى آاإلسرائيليني أن كشف العالقات مع عمان هو 

ك يف اسرتاتيجية نتنياهو اليت واحلركات السنية املعتدلة، وذل
 يوسي كوهنيقة، طيف حماولة لوقف التمدد اإليراين يف مجيع أحناء املن
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وتقويض قوة طهران اإلقليمية؛ وتثبت يف الوقت نفسه أنه إبمكان "إسرائيل" تطبيع عالقاهتا مع 
 الدول العربية مبعزل عن القضية الفلسطينية. 

 ل خروجاً ك  ال تش نتنياهو زايرة على التأكيد على أن حريصني، من جانبهم ،العمانيون ظل  
 ،أوساط عديدة يف استياءً  أاثرت قد الزايرة خصوصاً وأن .فلسطينية دولة لقيام دعمهم جذرايً عن

طينيني. وقد سارع الفلس حساب على جاء اخلليج عواصم يف املتزايد اإلسرائيلي النفوذ أبن شعرت
 الرئيس إىل تطمني رسالة إرسال إىل قابوس السلطان

 عمان مدع استمرار له على مؤكداً  عباس، حممود الفلسطيين
بن  د وزير اخلارجية العماين، يوسفأك  . فلسطينية لقيام دولة

هان اتية واملبدئية توج  من الربامج أن كالً  من جانبه،، علوي
. لفلسطيينافيما يتعلق حبل الصراع اإلسرائيلي  هنج مسقط

، وقبل اجتماع حوار 8102أكتوبر تشرين األول/ ويف هناية 
عهد يف البحرين امل املنامة، وهو مؤمتر إقليمي نظمه وعقده

 The International الدويل للدراسات االسرتاتيجية

Institute for Strategic Studies  أن مظامل املاضي أن  يرىيف لندن؛ انتقد بن علوي من
ليمي. ورأى قلعب دوراً إجيابياً يف األمن اإلوت ،"إسرائيل" العب أساسي يف دول الشرق األوسط

امة الدولة الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيني حقوقهم من خالل العالقات من تسهيل إق أنه ال بد  
 يفها، من جهت، رأت "إسرائيل"وأن سلطنة عمان خري مؤهل للقيام هبذا الدور.  ،بلوماسيةيالد

هذا الكالم كان دليالً على أن تطوير العالقات بني البلدين ال جيب أن يتوقف على إحراز تقدم 
 ملموس يف موضوع إقامة الدولة الفلسطينية. 

  

 قابوس بن سعيد
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 :متذبذبة تبعية: قطراثلثاً: 

 لمث قطر، سعت التسعينيات، أوائل منذ
يل" "إسرائ مع دافئة عالقات تطوير إىل ع مان،

وإن على مستوى منخفض، وذلك يف إطار 
ر مستقلة، األمسعيها لبلورة سياسة خارجية 

ا يضعها يف مواجهة مع جرياهن الذي كان غالباً ما
ما السعودية. تعاملت الدوحة العرب، وال سي  

 ،أكرب ملموساً بشكل هذا األمر أصبح اب مؤمتر مدريد، وقدبشكل علين مع "إسرائيل" يف أعق
 .0993 سنةاشرة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو يف مب

 قطر موقف تغري   الذي حصل يف قطر، "االنقالب األبيض"ويف أعقاب  بسنتني، ذلك بعد
 هذه كانت. واقعال األمر حبكم حمدودة تطبيع عملية ليتحول إىل ،ملحوظ بشكل "إسرائيل" جتاه

ياسات اخلليج، حيث يات املتغرية يف سوالدينام ،لتنافس بني الدول العربيةابمدفوعة جزئياً  العملية
 اعدوهاكاء الذين ميكن أن يساإلمارة الصغرية الغنية ابلغاز إىل إقامة عالقات مع الشر  سعت هذه

 يف توثيق عالقاهتا مع واشنطن. وكان املوقف جتاه "إسرائيل" جزءاً من هذه االسرتاتيجية. 
سحق رابني، كما استضافت الدوحة الحقاً وكما عمان، شارك ممثلون عن قطر يف جنازة إ

معظم دول  تعارض هذا املوقف مع مواقفز بصفته انئبًا لرئيس الوزراء. وقد خلفه مشعون بريي
اتفاق "اخلليج األخرى، اليت كانت ترفض مثل هذه املبادرات جتاه "إسرائيل" قبل التوصل إىل 

ع ت قطر جتري حماداثت جادة مينيات، كانعمع الفلسطينيني. وحبلول أواخر التس "سالم
  .وبشأن عمليات بيع حمتملة للغاز الطبيعي املسال ،"إسرائيل" بشأن التبادل التجاري
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أيلول/  يف فلسطينيةال األقصى انتفاضة اندالع بعد توترت القطرية اإلسرائيلية غري أن العالقات
يل"، "إسرائ مع العالقات مجيع قطع يف الدوحة ظلت مرتددة أن من الرغم على ،8111 سبتمرب

بعد أن هددت دول عربية وإسالمية، على رأسها  إال ترضخ ومل
معاً اإلسالمي الذي كان مز اجتماع منظمة املؤمتر  مبقاطعة السعودية،

. وعلى افسهن سنةنوفمرب من ال يف الدوحة يف تشرين الثاين/ عقده
الرغم من "طرد" البعثة اإلسرائيلية رمسياً من الدوحة، إال أن العالقات 
التجارية بني الطرفني استمرت من وراء 
الكواليس. ويف كانون األول/ ديسمرب 

 Shlomo عقد اجتماع سري يف جنيف بني شلومو بن عامي 8111

Ben Ami، يعرفومسؤول قطري  ،وزير اخلارجية اإلسرائيلي آنذاك 
 Silvan املستوى. وبعد ثالث سنوات، التقى خليفته، سيلفان شالوم

Shalom بنظريه القطري محد بن جاسم، يف وقت كانت فيه ،
 االنتفاضة ما تزال مشتعلة. 

حكمت الربامجاتية العالقة بني "إسرائيل" والدوحة. ومسح الوجود الدائم للوفد التجاري 
اشنطن و  غري مرحب به شعبياً، للدوحة بكسب ود  كونه من  رغم على الاإلسرائيلي يف قطر، 

يج. ت من خالهلا السطوة السعودية على دول اخللخالل سعيها لبلورة هوية إقليمية متميزة حتد  
غري أنه وعلى الرغم من رغبة قطر يف السعي لتحقيق مصاحلها اخلاصة والتعامل مع "إسرائيل" يف 

قدي ات بني الطرفني، وأصبحت قطر من أقوى منتقضااي معينة على أسس ثنائية، أتزمت العالق
، خصوصاً وأن 8116"إسرائيل"، وذلك إثر احلرب اليت شنتها هذه األخرية على لبنان يف صيف 

دمها ضد رأت أن القوة اليت كانت "إسرائيل" تستخ ،اليت فشلت يف التوسط بني الطرفني ،قطر
 غري متناسبة. مفرطة و  ،يف جنوب لبنان ،ب هللاحز 

 Operation املصبوب الرصاص عملية بعد القطرية اإلسرائيلية العالقات يف التدهور استمر

Cast Lead 8112/8119، محاس ضد   النطاق واسعة عسكرية عملية "إسرائيل" شنت حيث 

 عامي شلومو بن

 سيلفان شالوم
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 للتوصل انبنياجل لكال وبعد رفض عروض الوساطة اليت قدمتها الدوحة. يف قطاع غزة ومؤسساهتا
 ما غالقإب وهددت "إسرائيل"، مع العالقات مجيع جتميد قطر أعلنت النار، إلطالق إىل وقف  

 إعادة إىل لعربيةا الدول مجيع ودعت القطرية، العاصمة يف اإلسرائيلي التجاري املكتب من تبقى
 ابلتوازي انت أتيتما ك غالباً  املواقف هذه مثل لكن. "إسرائيل" مع بلوماسيةيالد عالقاهتا يف النظر

 من الدوحة طلبت خصوصاً عندما ؛القطرية اخلارجية السياسة إدارة يف اتيةمجبرا أكثر مسار مع
 United Nations Security الدويل األمن جملس يف مبقعد الفوز حماولتها دعم "إسرائيل"

Council تظل نأ إجيايب، معربة عن أملها بشكل للطلب األخرية واستجابت آسيا، عن كممثل 
)وفق التفسري " لالعد مبادئ"لـ خملصة األمن، جملس يف دائم غري عضواً  بصفتها قطر يف املقابل،

 .لـ"إسرائيل" ةمعادي أجندات أو قرارات أي لتعزيز اجلديد نفوذها استخدام وتتجنب ،اإلسرائيلي(

د؛ ففي له فيما بعك  بلوماسي آتى أ  يويبدو أن هذا االستثمار الد
وزير الصناعة والتجارة والعمل اإلسرائيلي األسبق زار  8101 سنة

الدوحة، وبعد  Benjamin Ben Eliezerبن أليعازر  امنييبن
لوماسية مع بيعرضت قطر تطوير عالقاهتا الد ،زايرته بوقت قصري

مار عن تقوم بعملية إعادة إأببشرط أن يسمح للدوحة  ،ئيل"ا"إسر 
واسعة النطاق يف غزة؛ األمر الذي رفضه كل من رئيس الوزراء 

ووزير اخلارجية أفيجدور ليربمان  نتنياهواإلسرائيلي بنيامني 
Avigdor Liberman،  حبجة أن محاس ميكن أن تستخدم مواد

ارض مع يتع إعادة بناء ترسانتها العسكرية، األمر الذيالبناء يف 
 انحية أخرى، كانت "إسرائيل" ترى من. و ألمنيةا "مصاحل "إسرائيل

ون إىل حلف مع كل من محاس وإيران، وابلتايل، أن القطريني يسع  
للدوحة.  بلوماسية جمانيةيفإن "إسرائيل" غري معنية بتقدمي هدااي د

وابلتايل، مل يكن جتديد العالقات مع الدوحة أولوية ابلنسبة 
 لإلسرائيليني. 

 بنيامني بن أليعازر

 أفيجدور ليربمان
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توطد العالقات بني الدوحة ومحاس، والسياسة اهلجومية لقناة ، ومع 8100مارس  ويف آذار/
ميد ما جت "إسرائيل"، منع كل حاملي اجلوازات القطرية من زايرة الضفة الغربية، وت   اجلزيرة ضد  

من ذلك  عامد األمنية عالية املستوى. بع التقنياتتبقى من تعاون بني قطر و"إسرائيل" يف جمال 
خليفة بن محد آل اثين قطاع  التاريخ، زار أمري قطر

غزة، وكان أول زعيم عريب يزور غزة منذ سيطرة محاس 
، وخالل زايرته وعد بتخصيص 8119 سنةعليها يف 

األمر الذي  ،مليون دوالر إلعادة إعمار غزة 411مبلغ 
رأت فيه "إسرائيل" جمددًا أنه سيصب يف مصلحة 

 محاس اقتصادايً وعسكرايً. 
 عرب   ،8106 سنة ففي. قطر مع "إسرائيل" حذرة خبصوص التقارب ظلت أخرى، انحية من
 إدارة وأبلغ ،F15 SE أس إي 05طائرات أف  الدوحة شراء حكومته معارضة عن علناً  نتنياهو
 على غطالض إىل ستسعى احلكومة اإلسرائيلية حال اإلصرار على الصفقة، يف أبنه، أوابما

ملعارضتها ما مل تتم زايدة املساعدات العسكرية األمريكية  األمريكي Congress الكوجنرس
"إسرائيل" مبا ال يقل عن مليارات دوالر. وأشار مصدر حكومي إسرائيلي إىل أن "األصدقاء" ـل

 األمريكيني يف اخلارج يدركون أن لدينا مشاكل جدية مع قطر. 
مجاعة  اإلرهاب، وابألخص، أضفت املقاطعة اخلليجية لقطر بعد اهتامها بدعم 8109 سنةويف 

 طموحات هذه األخريةمن رغم ابلوإصرارها على التعامل مع إيران  ،اإلخوان املسلمني ومحاس
التوسعية يف املنطقة، املزيد من التعقيد على مشهد العالقات القطرية اإلسرائيلية. ومل يتأخر 

ا اخلصوص، ومنهم ء بدلوهم هبذاملسؤولون اإلسرائيليون يف تلقف االهتامات اخلليجية لقطر واإلدال
يث رأى أنه دانته لقطر، حالذي كان شديد اللهجة يف إ زالرئيس اإلسرائيلي الراحل مشعون بريي

احلق يف إرسال أموال من أجل األنفاق والصواريخ اليت يتم إطالقها على املدنيني  "ليس هلم
 وأضاف أن "متويلهم لإلرهاب جيب أن يتوقف".  ،األبرايء"
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أنه على الرغم من احتجاج "إسرائيل" على دعم قطر جملموعة من التنظيمات املسلحة، غري 
ومتويل  فإهنا تدرك أن الدوحة تلعب دوراً مؤثراً يف قطاع غزة، ليس أقله يف دفع رواتب الفلسطينيني

مشاريع البىن التحتية. خصوصًا وأن "إسرائيل" ما تزال ترى أنه ليس من مصلحتها أن ينشب 
وف املعيشية ر حتسني الظ اع جديد بينها وبني الفلسطينيني، وأن حتقيق ذلك يتطلبأي نز 

يف أساسي. و  األساسية يف غزة بشكل
حني اهتمت قطر سابقاً إبرسال أموال 
ومواد أولية إىل محاس، إال أهنا ظلت 

ه تاالطرف الوحيد الذي كانت مساعد
ام الفورية السخية كافية ملنع االهنيار الت

يف أيلول/ سبتمرب  Donald Trumpترامب دوانلد غزة خصوصًا بعد إعالن إدارة القتصاد 
 United Nations Relief and Works Agencyلألونروا أهنا أوقفت مجيع املساعدات  8102

for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) .إسرائيل" أمام  وهذا ما جعل"
أعلنت احلكومة اإلسرائيلية ترحيبها مبوقف واشنطن، كانت تداعيات احملنة  حني معضلة، ففي

اإلنسانية يف غزة تلقي بثقلها على اجملال األمين، ليس أقله من خالل اهلجمات الصاروخية 
املتقطعة اليت تشنها محاس على الكيان اإلسرائيلي. ومبا أن إعادة احتالل غزة أمر غري وارد بسبب 

القتصادية حاجة السياسية وا حددت الربامجاتيةدية والبشرية املرتتبة عليه، فقد التكاليف املا
إسرائيلية واضحة للتعامل مع القطريني بشأن غزة، وذلك على الرغم من التوترات اليت ول دها األمر 
مع مصر. ويف الواقع، فإن فائدة قطر كوسيط جاهز مع محاس، غطى على أي اعتبارات أو 

 سنةل ب إىل محاس. وحبلو خماوف إسرائيلية أخرى بشأن املساعدات املالية واملادية اليت تذه
، كانت "املشاركة احلذرة" هي أفضل تعبري عن طبيعة العالقة الثنائية املضطربة بني قطر 8109

 و"إسرائيل". 
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 :ابلون اختبار: البحرينرابعاً: 
 ،ئيل"لت القضية الفلسطينية عالقات البحرين بـ"إسرامثل غريها من الدول العربية، طاملا شك  

ليفة، شكلت آلل خ فبالنسبةها بشكل اتم. أو حتد   هبذه العالقاتتتحكم  ملها ابملقابل لكن
اجلوار اجلغرايف بني  حبكمواستمرارية من القضية الفلسطينية التوترات مع إيران قضية أكثر إحلاحاً 

ملستعد ا "خلامسالطابور ا"واملخاوف من استمرار األغلبية الشيعية يف اململكة بلعب دور  ،البلدين
ه إيران. وعلى الرغم من أن قمع احلرايت األساسية للشيعة وحرماهنم والقادر على تنفيذ ما تريد

 غرية، إال أنذه اجلزيرة الصيف ه املتأججةكان وراء الكثري من االضطراابت   السياسيةمن املشاركة 
وقد تضافر  ،يف زعزعة استقرار البحرين املتشددة اخلالاي من عدد مع إيران تورط على أدلة هناك

 .رتة طويلةواليت متتد إىل ما قبل الثورة اإليرانية بف ،مطالبة إيران التارخيية ابجلزيرة هذا األمر مع
 البحرين نظرة السياق هذا لشك  

فحجم البحرين، . "إسرائيل" إىل
واعتمادها االقتصادي واألمين املتزايد 
على الرايض مع تقلص مواردها 
النفطية، يشريان إىل أهنا مل تبلور قط 

سياسة خارجية مستقلة ومعلنة ليس من شأهنا أن تزعج العالقات مع جارهتا املباشرة وراعيها 
اه "إسرائيل" قد قدمت مبادرات جت األكرب، اململكة العربية السعودية. وتشري حقيقة كون البحرين

للسعوديني  بلوماسييإىل أن املنامة تصرفت كبديل د أعوام،واجلماعات املوالية هلا على مدى عدة 
ر ميكن للرايض لون اختبااإلسرائيليني كبا مع واإلماراتيني، وذلك من خالل استخدام تفاعل املنامة

ن خطواهتما أقبل اختاذ أي قرار بش ،أفضل الفعل العريب بشكل من خالله قياس رد   وأبو ظيب
 التالية. 
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غري أن هذه الذرائعية ال جيب أن حتجب ابلطبع الفوائد احلقيقية اليت تظن البحرين أنه ميكن 
 يوسي قام ،0994 أكتوبر يف تشرين األول/ حتقيقها من خالل حوار اسرتاتيجي مع "إسرائيل".

 للبحرين، إسرائيلي لوزير زايرة أبول رابني، إسحق حكومة يف البيئة وزير ،Yossi Sarid ساريد
 العالقات وثيقت أن غري أن البحرينيني أوضحوا حينها. أوسلو بعام اتفاقيات عقب توقيع وذلك

 إقامة حنو طينيةالفلس التحرير منظمة مع احملاداثت يف تقدم إحراز بعد إال بني البلدين لن يتم
 اآلمال. هذه عليقت أداي إىل أوسلو لعملية الالحق واالهنيار رابني اغتيال غري أن .فلسطينية دولة

 املالكة ائلةالع أعضاء كبار استمر الفلسطينية، للقضية اإلخالص العلين من الرغم على ولكن
 األحداث امشه على اإلسرائيليني نظرائهم لقاء يف البحرينية

 World دافوس يف العاملي االقتصادي املنتدى مثل ،الدولية

Economic Forum in Davos . وخالل أحد هذه
 كمبار  بن العزيز عبد الشيخ قال ،8115 سنة يف اللقاءات

 كل مقابل نهإ رييزب مشعون الراحل اإلسرائيلي رئيسلل البحريين، اخلارجية وزارة وكيل خليفة، آل
مع أن و . "إسرائيل" جتاه خطوتني البحرين ستتخذ الفلسطينيني، جتاه "إسرائيل" تتخذها خطوة

  .احلوار تريد نالبحري: الكفاية فيه مبا واضحة كانت الرسالة غري أن ،قط تخذت   مل اخلطوات هذه
ن تعيني هدى عزرا إبراهيم نونو، ، كا8100 سنةويف 

 فقط تكن فهي مل :لسببني للبحرين يف واشنطن ملفتاً  سفريةً 
 أول أيضاً  كانت بل تتوىل هذا املنصب،امرأة عربية  أول

 من العامل العريب يتوىل منصب سفري على شخص يهودي
اإلطالق. وقد شكل هذا األمر أكثر من جمرد خطوة رمزية، 
ففي حني أنه أظهر قدراً ضئياًل من الفعالية االجتماعية يف 

 36 ـأوساط اليهود البحرينيني الذين ال يتجاوز عددهم ال
موعة من ومتزايد للبحرين مع جم اخنراط اسرتاتيجي تدرجيي هنا كانت إشارة لبدايةشخصاً، إال أ

الوثيقة  معظمهم من أصحاب العالقات ،اجلماعات والقيادات اليهودية املؤثرة يف الوالايت املتحدة

 هدى عزرا إبراهيم نونو
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على التسامح الديين،  ، وعلى هامش مؤمتر دويل للحث  8109 مع "إسرائيل". ويف بداية سنة
 انتقد ملك البحرين محد بن خليفة استمرار مقاطعة العرب االقتصادية لـ"إسرائيل". 

 The مع إيران النوويطويلة االتفاق  لفرتة البحرين عارضت السعودية، العربية اململكة كماو 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)/ Iran nuclear deal، يف واستمرت 
 رفض فإن الواقع، ويف .8105 صيف يف توقيعها بعد حىت للصفقة، الصرحية نتنياهو معارضة دعم

وتقوية  اهمخماوف التعبري عن واملنامة للرايض خالهلا من ميكن وسيلة كان للصفقة "إسرائيل"
وذلك ابلتماهي يف املوقف مع العب، يعرفون أكثر من غريهم، أنه ميتلك نفوذاً سياسياً،  ،انفوذمه

لبحرين، سواء يف الكوجنرس. وابلنسبة ل قراطيني واجلمهوريني على حد  و وحيظى بدعم من الدمي
 ةفإهنا رأت أن نفوذ نتنياهو قد ازداد مع انتخاب دوانلد ترامب رئيساً للوالايت املتحدة األمريكي

 يف التقرب من "إسرائيل" بشكل دؤوب.  رت، وابلتايل استم8106نوفمرب تشرين الثاين/ يف 
 ابلوفد تإهنا رحبف السعودية، ترعاها للمبادرة العربية اليت دعمها أتكيد البحرين أعادت وبينما

 The United Nations Educational, Scientific and اليونسكو مؤمتر إىل اإلسرائيلي

Cultural Organization (UNESCO) وقد أاثر . 8102 سنة املنامة يف عقد الذي الثاين
 تصبحس البحرين كانت إذا فيما ذلك الكثري من التكهنات

 مع كاملة بلوماسيةيد عالقات تقيم خليجية دولة أول
 مع تفاقا حنو تقدم أي عدم حتقيق من الرغم على ،"إسرائيل"

 يف مسقط إىل ةاملفاجئ نتنياهو زايرة أعقاب يفو . الفلسطينيني
 االقتصاد وزير البحرين دعت ،8102 أكتوبرتشرين األول/ 

 حلضور ،Eli Cohen كوهني إيلي اإلسرائيلي، والصناعة
 Start-up Nationsالسنوي لرايدة األعمال املؤمتر الوزاري

Ministerial Conference وهو حدث عاملي يهدف إىل تعزيز رايدة األعمال العاملية عرب ،
 قطاع التكنولوجيا املتقدمة. 

 إيلي كوهني
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اق أي عالقة مزدهرة مع بقيت ظاهراًي حذرة بشأن حجم ونط وعلى الرغم من أن البحرين
غريدته على موقع يف ت ،إال أن تصريح وزير اخلارجية البحريين خالد بن أمحد آل خليفة "إسرائيل"،

ران"، إي أبن "إلسرائيل احلق يف الدفاع عن نفسها ضد   ،8102يف حزيران/ يونيو  Twitterرت توي
ورأيه أبن نقل سفارة الوالايت املتحدة األمريكية إىل القدس مل يؤثر على املطالبة الفلسطينية 

مة صابلقدس، ألهنا نقلت إىل غرب املدينة بعيدًا عن املنطقة اليت يطالب هبا الفلسطينيون كعا
رتاتيجي ابلنسبة بعد اس يال مؤشرين على وجود حتالف مفتوح بني الطرفني ذشك   هلم يف الشرق؛

"إسرائيل"، وإىل انفصال حبريين عن اإلمجاع العريب حول مستقبل القدس. ومل يكن تصريح الوزير ـل
من صانعي القرار  ل أيضاً ابلنسبة هلم اعرتافاً البحريين عميقاً بنظر اإلسرائيليني فحسب، بل شك  

 يف املنامة أبن الطريق إىل واشنطن مير غالباً عرب أروقة السلطة يف "إسرائيل". 
 

 :صلبة حافة ذات انعمة قوة: املتحدة العربية اإلماراتخامساً: 
"إسرائيل"،  بلوماسية رمسية معيتقيم عالقات د على الرغم من كون البحرين أول مملكة خليجية

إال أهنا ظلت ابلنسبة لألخرية جمرد مدخل لعالقات مع الدول اخلليجية األخرى األكثر قوة، 
طوراً، "إسرائيل" أبهنا األعمق واألكثر تـومنها اإلمارات العربية املتحدة اليت اتسمت عالقتها ب

  مقارنة أبي دولة خليجية أخرى. ،اسرتاتيجياً واقتصادايً 
ع رغبة اإلمارات مإليران نفوذ اإلقليمي املتنامي الجمدداً تضافرت وجهات النظر املشرتكة حول 

 تعزيز أجهزة يف يف تسخري تفوق "إسرائيل" التكنولوجي وخصوصاً يف جمال التكنولوجيا السيربانية
نها للمرة الكشف ع األمن احلكومية، يف دفع الطرفني إىل نسج خيوط عالقات واتصاالت ت  

. يف ذلك احلني، أعادت صحيفة 8101 سنةاألوىل يف 
اإلسرائيلية نشر جمموعة تسريبات من  Haaretzهآرتس 

تناولت العالقات الدافئة بني  ،Wikileaksويكيليكس 
، وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية السابقة Tzipi Livniتسييب ليفين 

 تسييب ليفينالوسطي، ونظريها اإلمارايت  Kadimaوزعيمة حزب كادميا 
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 ن على أي  بلوماسية بني البلدييالشيخ عبد هللا بن زايد، على الرغم من عدم وجود أي عالقات د
هران ط مستوى. وكشفت التسريبات أنه إىل جانب اهلواجس املشرتكة بني الطرفني حول خمططات

مية، جلماعة اإلخوان املسلمني ومتفرعاهتا اإلقلي شرتكةاإلقليمية، فقد كانت مشاعر الكراهية امل
 بلوماسية. يمبا يف ذلك حركة محاس، وراء اجتماع هذه العقول الد

وزير البنية التحتية  ،Uzi Landau ، سافر عوزي النداو8101 سنةويف وقت الحق من 
ة اإلمارات حلضور مؤمتر الوكالة الدولياإلسرائيلي آنذاك، إىل 

 International Renewable )إيرينا( للطاقة املتجددة

Energy Agency (IRENA) وقد مهدت مشاركة .
النداو يف املؤمتر الطريق أمام إنشاء بعثة إسرائيلية دائمة يف 

. وكان املسؤولون 8105الوكالة حبلول تشرين األول/ أكتوبر 
بقاء التمثيل  ىعل وظلوا حريصني ،دراية اتمة ابحلساسية احمليطة ابلبعثة اإلسرائيليون على

 اسي اإلسرائيلي خفيفاً. مالديبلو 
، الذي كان حينها حديث عهد ابلعمل Rami Hatanتعيني رامي هااتن  وبناء عليه، ت  

خلارجية االديبلوماسي نسبياً، وكان يشغل منصب مدير سابق للوحدة الدينية العاملية يف وزارة 
، استضاف املكتب اإلسرائيلي خبريًا يف جمال الطاقة 8106 سنةويف  اإلسرائيلية، رئيسًا للبعثة.

املتجددة وعضواً يف أحد أجهزة األمن اإلسرائيلية. وعلى الرغم من صغر حجم البعثة اإلسرائيلية 
املنتدبة يف مكتب الوكالة إال أهنا  
كانت تعبريًا ملموسًا عن حتسن 

ات بني اإلمارات العربية العالق
عود واليت ت ،املتحدة و"إسرائيل"

 إىل أكثر من عقد من الزمان.
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 دمتهق الذي والدعم الدقيقة بلوماسيةيالد املناورات سنوات عدة منبعد  التطور هذا جاء
حيث  الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، مقر الستضافة لإلماراتيني يف إطار سعيهم "إسرائيل"

م مل يكن . غري أن هذا الدعيني يف مواجهة منافسيهم األملان"إسرائيل" إىل جانب اإلماراتوقفت 
فرضه  مسائهم، أبن الشرط الذي ت  أح مسؤولون إسرائيليون رفضوا الكشف عن جمانياً، حيث صر  

كان ضمان مشاركة إسرائيلية مفتوحة يف املشروع، وكذلك فتح   ،8119 سنةعلى اإلماراتيني يف 
 تكن أي "إسرائيل" يف الوكالة. ملـيتم اعتمادها رمسياً كممثل ل ،بلوماسية داخل اإلماراتيبعثة د

عد من التأكيد بلوماسية املنخفضة إىل أبيمن احلكومتني على استعداد لالنتقال هبذه العالقات الد
القات بني كافيًا على تطور الع  املشرتكة يف الوكالة. لكن هذا كان دليالً العلين على العضوية 

يف زايدة نفوذ  ةبلوماسية التقنية العالييالطرفني، حيث بدأت "إسرائيل" تستخدم بشكل متزايد د
ا ومع توجهات اإلمارات املؤيدة للغرب، وكراهيتها املعلنة حلماس، وعالقاهت الصلبة. وأتثري قوهتا

لنسبة اب أمرًا واضحاً  كة العربية السعودية، كانت جاذبية إقامة عالقات معهامع اململالوثيقة 
 أبن العالقات مع اإلمارات أساسية يف مد   كانت ترى  "إسرائيل" وأن ؛ خصوصاً لإلسرائيليني

ذكر أبن اإلماراتيني أنكروا بشدة االدعاءات أبن جسور العالقات مع الرايض. ويف هذا اإلطار، ي  
اإلمارات تلقت معلومات مسبقة عن نية 

عملية اجلرف الصامد  "إسرائيل" شن  
Operation Protective Edge   على

، وأن أبو ظيب 8104 سنةقطاع غزة يف 
ع القضاء على حركة محاس. وم مار يف القطاع إذا ما ت  عتعهدت ابملساعدة يف جهود إعادة اإل

ية على أساس املخاوف األمنالقائم  ،ذلك، كان هناك منط واضح من التوافق اإلقليمي املتزايد
 املشرتكة، وهو التوافق الذي جعل التنازالت اإلسرائيلية لإلمارات متتد إىل أروقة السياسة األمريكية. 
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 النووي للتعاون 083 اتفاقية ظيب وأبو واشنطن عتوق   8119 ديسمرب ي كانون األول/فف
 .هلا نووي لمفاع أول لبناء ظيب أبو إىل النووية التكنولوجيا نقل وكانت هتدف إىل السلمي،

 رأتوعلى الرغم من أن "إسرائيل" طاملا 
ولة بل أي دة نووية من ق  أن تطوير أي قدر 

رى ل حتداًي أمنيًا هلا، إذ كانت تعربية ميث  
من مشروع إنشاء فيه جزءًا ال يتجزأ 

برانمج أسلحة نووية، إال أن املوقف 
لية قد اإلقليمية اإلسرائي ل إشارة واضحة على أن احلساابتاإلسرائيلي من هذه االتفاقية شك  

وافق ، حيث أروقة الكوجنرسكان ملفتاً غياب أي جهد حلشد معارضة للصفقة يف   ت. فقدتغري  
ن إاثرة أي خماوف " ععات الضغط املؤيدة لـ"إسرائيلامجعون على االتفاقية، يف حني امتنعت املشر  

 "إسرائيل"ر بشكل مباشر على العالقات بني وعلى الرغم من أن االتفاق مل يؤث   حول املوضوع.
دت عم  ت يف الكوجنرس، أوحى أبن "إسرائيل" اإلسرائيلي lobbyواإلمارات، إال أن صمت اللويب 

اه أي صفقة الواضحة جت . وابلنظر إىل حساسية "إسرائيل"يةعدم إاثرة أي اعرتاضات حول االتفاق
دروس يف تتضمن حبثًا وتطويراً نووايً يف الشرق األوسط، ميكن القول أبن الصمت اإلسرائيلي امل

، قال اللواء الركن الطيار عبد هللا اهلامشي، بصراحة غري 8109 سنةويف  هذه القضية كان مدوايً!
والايت املتحدة ن الإسرائيل" "تشبه عالقة اإلخوة"، وإاإلمارات العربية و"مسبوقة، إن العالقة بني 

 مبثابة "األخ األكرب" الذي حيكم يف أي خالف بني الطرفني. 
ولعل االزدهار احلقيقي يف العالقات بني الطرفني كان يف جمال التجارة واألعمال. حيث تقيم 

، ويزور منتظمة مع ديب وأبو ظيب عرب طرف اثلثالعديد من الشركات اإلسرائيلية عالقات جتارية 
ايت ر مستخدمني جوازات سفر أجنبية. كما أن كاًل من طريان االحتاد اإلما ،أصحاهبا اإلمارات

ى للركاب اإلسرائيليني املتجهني إىل شرق آسيا ابلطريان عل واخلطوط اجلوية القطرية يسمحان
وذلك لالستفادة من السعر األرخص للتذاكر. ، نمتنها يف حال كانوا مسافرين عن طريق األرد

للقضية  خالصاإل ألنواحلقيقة أنه يصعب معرفة احلجم الفعلي هلذه التعامالت التجارية، 
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وعلى الرغم  .استمر  يف وضع قيود مبدئية على العالقة بني الطرفني الفلسطينية، مهما كان رمزايً 
إلزالة العوائق أمام تدفق العمالة  من ذلك، أصدرت أبو ظيب مراسيم سرية صممت خصيصاً 

ارات عقبة يف هذا اجملال. فقد توصلت اإلم ،سابقاً  ،"إسرائيل"ـورأس املال؛ إذ شكل أي ارتباط ب
إىل اتفاق مع اململكة املتحدة يضمن حرية تنقل الربيطانيني يف اإلمارات بغض النظر عن وجود 

دف من هذا كان اهلوقد  سارية املفعول أو منتهية الصالحية.  ،طوابع أو ختم أتشرية إسرائيلية
يطانية نظراً لوجود عدد كبري من الشركات الرب  ،اإلجراء املساعدة على حتفيز الصفقات التجارية

سعت واليت تربطها عالقات جتارية كبرية مع "إسرائيل". وتو  ،لندن املدعومة مالياً من بلدية مدينة
، أعلنت اإلمارات أن وجود 8105 سنةمث يف  مل دواًل أوروبية أخرى؛الحقًا لتشهذه اخلطوة 

على جواز السفر ليس سببًا ملنع أي شخص من دخول اإلمارات أو عدم منحه  إسرائيلي   ختم  
 أتشرية. 

سلم من اخلض ات واملشاكل، ففي لكن هذا التسامح مل ي
د عملية اغتيال حممو ذ املوساد اإلسرائيلي ، نف  09/1/8101

املبحوح، القيادي البارز يف محاس، يف فندق ديب. لكن على 
وإدانة  ،الرغم من أن العملية قوبلت ابستياء عام يف أبو ظيب

شبه فولكلورية يف مجيع أحناء املنطقة وكثري من الدول 
األوروبية، فإنه يبدو أن ردود الفعل تلك كانت معد ة 

وأن مزاعم وجود صالت بني لالستهالك احمللي، خصوصًا 
 بقىأ دوره يف احلصول على أسلحة إيرانية للحركة اإلسالمية يف غزة، ابلكادو املبحوح وطهران، 

القول إن اخلالف  ميكن هلقضيته أي قبول أو تعاطف من قبل احلكومات اخلليجية. وابلتايل فإن
  جل نسبياً.األ ل قضية اغتيال املبحوح كان قصري  الديبلوماسي بني البلدين حو 

 بعدها بعامني فقط عقد لقاء سري بني نتنياهو ووزير اخلارجية اإلمارايت عبد هللا بن زايد آل هنيان،
د فيه جمدداً وند   ،لألمم املتحدة ةبعد اخلطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف اجلمعية العام

 قديره خلطابعن ت ابن زايد أعربوقد ابلربانمج النووي اإليراين والطموحات اإليرانية اإلقليمية. 

 حممود املبحوح
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مم املتحدة، واتفق االثنان على عدد كبري من القضااي املتعلقة نتنياهو أمام اجلمعية العامة لأل
 مبسألة إيران النووية. 

ة إىل جانب نظرياهتا اإلماراتية اإلسرائيلي F16أو  06أف ، تشارك طائرات 8106 سنةومنذ 
لف مشال حوتدريبات جوية يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية حتت رعاية  مناوراتيف 

لت هذه وقد شك  . North Atlantic Treaty Organization (NATO) األطلسي )الناتو(
 نةسعلى تزايد الدفء واملرونة يف العالقات السرية بني البلدين. وحبلول اخلطوة مؤشرًا آخر 

، أصبحت هذه التدريبات هي املعيار اجلديد، وقد امتد تبادل اخلربات والتجارب هذا 8102
حيث كانت "إسرائيل"  ،F35أو  35أف ليشمل النقاش حول دور وقدرات الطائرة املقاتلة الشبح 

من أوائل املستفيدين من هذ الطائرات اليت تعد على نطاق واسع أعلى الطائرات اهلجومية قدرة، 
عملياً. وبعد  تستخدم هذا الطراز من الطائرات أول دولة 8102 سنة مايو /إذ أصبحت يف أاير

ذه الع على قدرات هلالطشهرين، أفيد أن وفدًا من القوات اجلوية اإلماراتية زار "إسرائيل" 
 . 35أف ن اإلمارات كانت تتطلع إىل شراء سرهبا اخلاص من طائرات الطائرة، حيث إ

ومن انحية أخرى، سعت اإلمارات العربية املتحدة إىل االستفادة من خربات "إسرائيل" يف 
 مملوكة، ظهرت ألول مرة تقارير تفيد أبن شركات 8112 سنةجمال األمن الداخلي. ففي 

 ( كانت تساعد يف تدريب قوات األمن يفيف داخلها"إسرائيل" )وإن مل تكن ابلضرورة قائمة ـل
دولة خليجية مل يذكر امسها، وذلك لتوفري املعرفة التكنولوجية العسكرية املتقدمة، وخصوصًا يف 

مارات، اإل ي األكرب هلذا التدريب، هو أن املتلق  جماالت االستخبارات واملراقبة. وسرعان ما تبني  
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 اليت قامت أيضاً بشراء التكنولوجيا املصممة لتعزيز أصول املراقبة اإللكرتونية األوسع. وحبسب ما
، وهي شركة اتبعة لصناعات الطريان ImageSatج سات ورد يف التقارير، قدمت شركة إميي

 حني فازت يفاإلسرائيلية، خدمات استطالع عرب األقمار الصناعية إىل اإلمارات العربية املتحدة؛ 
 Unmannedلتزويد اإلمارات بطائرات دون طيار  بعقد   Aeronautics أيرونوتكس شركة

Aerial Vehichles (UAV) وحبسب التقارير نفسها، أبرمت صفقة أخرى بني شركة آسيا .
وهي شركة إسرائيلية مسجلة يف سويسرا،  Asia Global Technologyالعاملية للتكنولوجيا 

حتية ات ملراقبة البنية التلت بيع كامريات مراقبة وأسوار إلكرتونية، وجمس  وإمارة ديب، مش
 االسرتاتيجية. 

 بشكل ينصب   االهتمام بدأمث 
 شرةاملبا "إسرائيل" مشاركة على خاص

قر الص عني مراقبة نظام تطوير يف
Falcon Eye ميك ن الذي ،اإلمارايت 

 من احلكومية الوكاالت من العديد
 مبا ،للقيام مبجموعة من املهام احليوية ،فعالة من حيث التكلفة ،دةة مدنية موح  منص   استخدام

 من للمشروع ةالتحتي البنية تتكون. للطوارئ والتأهب ،املرور حركة وإدارة ،اجلرمية منع ذلك يف
 متكاملة توحتقيقا استخبارات وأدوات ،متقدمة بياانت اتمبعاجل   مدعومة الدقة عالية اتجمس  

 احلكومية الوكاالت الستخدام خصيصاً  مصممة ،ومتعددة
املختلفة. يذكر أن نظام عني الصقر من تصميم مايت كوتشايف 

Mati Kochavi  ًة، جمال التقنيات العالييف الذي يعد رائدا
آي  من خالل شركته 8105و 8119 سنيتوالذي قام ما بني 

يف زيورخ،  AGT International جاي يت إنرتانشوانل
ت ابتطوير وتركيب ودمج آالف الكامريات عالية الدقة واجملس  

 مايت كوتشايفاإلمارات على طول حدود  ،وقارائت لوحات الرتخيص
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 ونيلم 088 بـ درت القيمة اإلمجالية للصفقةالعربية املتحدة ومجيع مناطقها احلضرية الرئيسية. وق  
ورمبا يكون هذا املشروع حبجمه ونطاقه الصفقة التجارية األكرب واألكثر رحباً بني أي دولة دوالر. 

ركات شتليها صفقات مماثلة. وقد أصبحت خليجية وشركة إسرائيلية، لكن من املتوقع أن 
عليها  طل ي  اإلسرائيلية رائدة على مستوى العامل يف برامج التجسس، واليت  التكنولوجيا املتقدمة

، NSO أن أس أو . وقد قامت شركةTrojan Horse Progamأحياانً "برامج حصان طروادة"
الذي وصفته  Pegasus بيجاسوس بتطوير برانمج Herziliyaوهي شركة مقرها يف هرتسيليا 

أبنه أكثر أدوات التجسس على اهلواتف احملمولة انتشارًا يف العامل. ويتم  Forbesجملة فوربس 
هذه التكنولوجيا من قبل أجهزة االستخبارات واألجهزة األمنية ملكافحة الشبكات استخدام 

ساعد أيضاً ت اإلرهابية واجلرمية املنظمة، على سبيل املثال. غري أن ميزات هذه الربامج ميكن أن
ه جيب احلصول ذكر أني  يف اخلارج.  مني، سواء يف الداخل أاألنظمة االستبدادية يف مراقبة املنشق  

يع هذه لب سرائيلية، وهي جزء من وزارة الدفاع،الة مراقبة الصادرات الدفاعية اإلعلى إذن وك
تتم اليت عايري امل وعنالتكنولوجيا للعمالء يف اخلارج، ولكن يتم التغاضي عن الطرف املستفيد 

عها يب عمليات البيع. وقد ظهر الحقًا أن برامج التجسس اليت تنتجها "إسرائيل" قد ت  حتتها 
 لعدد من األنظمة االستبدادية مبا يف ذلك اإلمارات والبحرين. 

يف تتبع س بيجاسو استخدام برانمج التجسس  وحبسب تقارير متعلقة هبذا اخلصوص، ت  
 ةاملعارض اإلمارايت والناشط احلقوقي أمحد منصور، الذي حكم عليه الحقًا ابلسجن ملدة عشر 

 تنتقد النظام على وسائل التواصل االجتماعي. وتزعم تقارير أخرى أنه ت   لنشره تغريدات أعوام
فردًا من العائلة املالكة القطرية. ويف حماولة للفوز  058استخدام الربانمج نفسه لتعقب ومراقبة 

اإلسرائيلية  Circleبعقد من اجمللس األعلى لألمن القومي يف اإلمارات، اخرتقت شركة سريكل 
بيع تقنيات مماثلة  ساعة. كما ت   80حماداثت رئيس حترير صحيفة العرب القطرية على مدى 

للبحرين تسمح جبمع البياانت من مواقع التواصل االجتماعي وحتليلها. وفيما خيص برانمج 
مل يكن  تمثل هذه الربامج سالحاً، فإن بيعها لإلمارا ترىفإنه نظراً لكون "إسرائيل"  بيجاسوس،

من املمكن أن يتم إال مبوافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية. ورمبا تكون مثل هذه الصفقات خري مثال 



وممالك اخلليج "اإلخوة األعداء: "إسرائيل  

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                   26  

ملعنية، ولكن د فقط بعوائد مالية للشركات او بلوماسية القوة الناعمة اإلسرائيلية اليت ال تعيعلى د
 أوسع لـ"إسرائيل".  أيضاً مبكاسب أمنية

 ابلعالقات تعلقت ،أوسع حقيقة على الضوء اإليكونوميست جملة يف نتنياهو مقالة طتوقد سل  
 قضية نم الرغم على أنه وهي ،اخلليج ودول "إسرائيل" بني التجارية والعالقات االقتصادية

وأخذت  عها،تنو  حيث من اجلوانب متعددة العالقات هذه مثل أصبحت فقد الشائكة، فلسطني
 الوزراء ئيسر  فيه التقى الذي نفسه األسبوع ففي. الداللة أوسع سياسي منظور من تتجلى

 الرايضة وزيرة زارت ،8102 أكتوبر يف تشرين األول/ مسقط يف قابوس ابلسلطان اإلسرائيلي
 Miri ريغيف اإلسرائيلية مريي والثقافة

Regev املتحدة العربية اإلمارات دولة 
 يف كيشار  إسرائيلي رايضيوفد  برفقة
 حيث ظيب، أبو يف للجودو العامل بطولة

اإلسرائيلي يف  الوطين النشيد زفع  
 الحق، وقت ويف. مرة ألول اإلمارات

 الجتماعيكتبت بعدها على مواقع التواصل ا الكبري، زايد الشيخ مسجد يف شخصية جبولة قامت
 ".إسرائيل شعب يعيش. التاريخ لقد صنعنا"

 
 :العالقات اإلسرائيلية السعوديةسادساً: 

نفتاحاً االشخصيات املؤثرة يف صناعة القرار السعودي أكثر  تفصاعداً، أصبح 8101 سنةمنذ 
يف تعاملهم مع "إسرائيل"، ففي الذكرى 

سبتمرب، كتب  أيلول/ 00العاشرة هلجمات 
سابق ال تركي الفيصل، السفري السعودي

ك يف صحيفة نيويور  لدى واشنطن، مقاالً 
رأى فيه  The New York Times زاتمي
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 دوشد  ". للمفاوضات االنطالق نقطة تكون أن جيب" 8118 سنةأن مبادرة السالم العربية ل
املقال أنه صادر  يةأمه تكمن. شاملة إقليمية تسوية إىل ابلتوصل املتجدد اململكة التزام على األمري

 السعودية وأنه يهدف إىل جذب االنتباه والتفاعل يف يف القرار صنع مراكز من بعن رجل مقر  
كان يرى أن السعوديني وحدهم هم من   نه"إسرائيل" كما يف الوالايت املتحدة، خصوصًا وأ

 يستطيعون إعطاء القيادة الفلسطينية الشرعية السياسية والدينية املطلوبة للتوقيع على اتفاق مع
، 8104 نةسويف  القدس.شرقي ووضع  ،واحلدود ،اسية لالجئنييعاجل القضية األس ،"إسرائيل"

 German Marshallشارك الفيصل يف فعاليات منصة فكرية استضافها صندوق مارشال األملاين 

Fund  يف بروكسلBrussels  ملناقشة مبادرة السالم العربية بشكل أساسي، وذلك جنبًا إىل
 Amos نيلجنب مع الرئيس األسبق للمخابرات العسكرية اإلسرائيلية، اجلنرال عاموس ايد

Yadlin عاملياً  ،مباشرة بثاالجتماع يف رمزيته السياسية، خصوصاً وأنه كان ي   هذا. وتكمن أمهية
 كان مبثابة كسر أحد احملرمات يف أن يظهر أيواإلنرتنت، فلتواصل االجتماعي عرب وسائل ا

سعودي، انهيك عن كونه ذو عالقة وثيقة مع العائلة احلاكمة، على املأل مع عدوهم )األسبق(، 
 لينياإلسرائي بني الرمسية وشبه الرمسية االتصاالت زادت ،8105 سنة أي اإلسرائيليني. وحبلول

 املشرتكة خاوفامل االجتماعات هذه وقد عكس تواتر ملحوظ، بشكل املستوى رفيعي والسعوديني
 من ديدالع رغبة مع ذلك تزامن وقد. إليران اإلقليمية الطموحات: واحدة أساسية قضية بشأن

سعود ابلقدوم إىل "إسرائيل" وإن مل يكن من السهل التصريح  آل كبار الشخصيات يف عائلة
 هبذه الرغبة عالنية. 

ن ميكنه أو ينبغي عليه اختاذ اخلطوات متعلقة مب ت املعضلةذلك، ظل  من رغم على الولكن 
مر الفهم املشرتك للخطر اإليراين. فقد شكل هذا األما بعد مرحلة وحتريك العالقة إىل  ،التالية

أنه حالة  فسر من قبل املعارضة الداخلية علىنه ميكن أن ي  إحتدايً كبرياً لكال احلكومتني، حيث 
أن واجهت احلكومات اإلسرائيلية معارضة داخلية للتقارب مع العامل العريب ضعف. فقد سبق 

ليمية كبرية يف  تنازالت إقميد" لتقوالفلسطينيني على اعتباره مقدمات للضغط على "إسرائيل
خوف  القدس. وواجهت السعودية حتدايً حقيقياً مماثالً، خصوصاً معمبا فيها شرقي الضفة الغربية 
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يثري وجود أي  آل سعود من أن
روابط شبه علنية بـ"إسرائيل" 
صراعات داخل السلطة وداخل 
العائلة نفسها. ابإلضافة إىل 
ذلك، هناك ختوف سعودي من 

يران وعلى ية وإالسعود أن يؤثر األمر سلباً على الصراع األيديولوجي حول الشرعية اإلسالمية بني
أتكيد  وإعادة السعودية على مواجهة إيران،قوة ومكانة اململكة يف املنطقة، خصوصًا وأن قدرة 

 هيمنتها سياسياً ودينياً واقتصادايً أمور حامسة لبقاء آل سعود يف السلطة. 
 إدارة يف اخلارجية وزير برح   ،8103 سنة أوائل يفو  

 الدول جامعة ابقرتاح ،John Kerryكريي  جون أوابما،
 اإلسرائيليني بني "السالم" حماداثت إحياء العربية

اح اجلامعة وكان اقرت  .العربية بادرةاملإطار  يف والفلسطينيني
 الفلسطينيني بني "السالم" أن على العربية قد شدد

واإلسرائيليني قد أصبح خيارًا اسرتاتيجيًا للدول العربية، 
خصوصًا وأن دول اخلليج مجيعًا ترى يف املبادرة اقرتاحًا بعيد 

وين هنا حتمل يف طياهتا إمكانية توسيع االعرتاف الفعلي والقانإاهتا، حيث املدى يف نطاق طموح
 بـ"إسرائيل" يف العاملني العريب واإلسالمي. 

ان يف إشارة ك لإلسرائيليني، بالنسبةف ".سرائيل"إ من رمسي رد   أي املبادرة تتلق مل ذلك، مع
 على ابلسيادة ةوريس ومطالبة الفلسطينيني الالجئني ملشكلة" عليه ومتفق عادل" حل   إىل املبادرة

 فيما رافيةوجميالد احلساسيات صميم فموضوع الالجئني ميس   .كبرية إشكالية اجلوالن مرتفعات
مامات . ومع كون مستقبل مرتفعات اجلوالن يف مقدمة اهت"دولة يهوديةـ""إسرائيل" ك هبوية يتعلق

لى القيمة واحلرب األهلية الدائرة فيها ع ةيف سوريالتقسيم احلاصل أكد األمن القومي اإلسرائيلي، 

 جون كريي
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االسرتاتيجية الكبرية ملرتفعات اجلوالن ابلنسبة لـ"إسرائيل"، وهو األمر الذي تكاد تتفق عليه كل 
 مكوانت الطيف السياسي اإلسرائيلي. 

، أصبحت املبادرة العربية منتهية الصالحية ألسباب عدة ليس أقلها 8100 سنةعملياً، بعد 
خلصومات العربية ابسبب متزقها بشكل متزايد و ضعف اجلامعة العربية كمؤسسة إقليمية متماسكة، 

عديد واليمن. كما أدت االنتفاضات العربية وتقسيمها لل ،وليبيا ة،وسوري ،والصراعات يف العراق
ور عن إىل أجزاء طائفية ودينية متعددة إىل تغذية التص ةاالستبدادية القدمي من األنظمة اجلمهورية

الطموحات اإليرانية يف املنطقة، مما دفع السعودية إىل حماولة انتهاج سياسة أكثر فاعلية يف مواجهة 
إيران. وقد جتلى ذلك يف دعم الرايض جلماعات مسلحة غري حكومية كانت تقاتل داعش ووكالء 

 من وفهم. وبدأ السعوديون عالنية يف مواءمة خمايف الوقت نفسه واليمن ،والعراق ة،سوري إيران يف
 ان. "إسرائيل" يف لبنـامليليشيات املوالية إليران مع التهديد الذي ميثله حزب هللا ل

 نةسر هذا التنافس اإلقليمي مع طهران على املشهد السياسي الفلسطيين، فمع هناية وقد أث  
خصوصًا مع التقارب بني الرايض  ،محاس نفسها يف مأزق سياسي متزايد ، وجدت8100

أما السلطة  .والقاهرة، والذي أخذ يهدد ابملزيد من العزلة للحركة عن مؤيديها يف احمليط العريب
" ت نفسها أمام معضلة الفهم املشرتك للمشهد األمين الناشئ بني "إسرائيلالفلسطينية، فقد وجد

ية على مسألة التطبيع العملي بني الدول العرب الفلسطينيونودول اخلليج. ولذلك، اعرتض 
غط يف ، وذلك على أمل االحتفاظ بوسيلة ض"اتفاقية سالم"عت معها و"إسرائيل"، حىت اليت وق  

خصوصًا وأن مبادرة السالم العربية ربطت بشكل واضح بني التقدم  املفاوضات مع "إسرائيل"؛
اجلوهري يف مسألة إنشاء دولة فلسطينية وتطوير عالقات طبيعية بني الدول العربية و"إسرائيل". 

نه فلسطينية، وإن كان رمزايً، فإوهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن اإلخالص للقضية ال
 ملستوايت العالقات األكثر انفتاحاً بني دول اخلليج و"إسرائيل".  ا يزال يلعب دوراً حمدداً م

 شرذموت العريب األوسط الشرق يف االضطراابت فقد أوجدت "إسرائيل"، نظر وجهة ومن
يس على أساس الفلسطينيني، ل مع السياسية العملية لتجديد جديدة فرصاً  العربية الدول تضامن

املبادرة العربية، ولكن على أساس مبادرة سعودية جديدة حمدودة، خصوصًا وأن البيئة اإلقليمية 
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 االعتبار يف األخذ . ومع"عملية السالم"اجلديدة متنح "إسرائيل" الكثري من املكاسب من جتديد 
 العربية اململكة تتمكن أن يف األمل يبق املنطقة، أحناء مجيع يف نفوذها تعزيز إىل الرايض حاجة

 لتكون لسطينيةالف السلطة على واالقتصادي للضغط بلوماسييالد من استخدام نفوذها السعودية
فيما  اً خصوص ،مسبقة شروط فرض دون "إسرائيل" مع املفاوضات الستئناف استعداداً  أكثر

 النتيجة شأن نمو . احملتلة األراضي يف املستوطنات لبناء الكامل الوقف على يتعلق إبصرارها
جبارها على وإ محاس هتميش يف واضحة إسرائيلية مصلحة زتعز   أن العملية هذه ملثل املأمولة

 االستمرار املقاومة العسكرية وابلتايلانتهاج إىل جانب إيران و  ابلتموضعاالختيار بني االستمرار 
إن كان هذا احلل و  ، حىتسياسي والتوصل إىل حل  بلوماسية ييف العزلة السياسية، أو املشاركة الد

 يتمحور حول املصاحل األساسية لـ"إسرائيل". 
 سياق اخنراطها التفكري يف إعادة إىل وابلطبع، لعبت املشاكل الداخلية دورها يف دفع السعودية

ل ته؛ حيث كان هناك عدة أسباب وراء حرص اململكة على تسهيل التوصيف امللف الفلسطيين برم  
 . فبغض النظر عن رغبتها يف أتمني موقعها كقوة إقليمية، فإن موجة التغيري"اتفاقية سالم"إىل 

السياسي اليت ضربت املنطقة بشكل غري مسبوق بدأت تداعياهتا تدق أبواب الرايض. وقد أدى 
، وتراجع 8109و 8105 يتسناخنفاض أسعار النفط بني 

والصراع على السلطة داخل القصر امللكي،  ،عائدات النفط
إىل ظهور جمموعة من التحدايت االستثنائية لالستقرار 

وقد تضافر ذلك مع سلسلة  السياسي يف السعودية.
م داعش على شيعة السعودية ياالعتداءات اليت شنها تنظ

وأتى  نظام.هبدف أتجيج الصراع الطائفي يف وإضعاف ال
 سنة أواخر يف داخل القنصلية السعودية يف تركيابعدها اغتيال املعارض السعودي مجال خاشقجي 

 ودي، إذعلى قطاع االستثمار السع ليزيد األمور تعقيداً، خصوصًا وأنه ألقى بظالل ثقيلة 8102
دراكهم إ مما دفعهم إىل االبتعاد عن اململكة خصوصًا مع ،أضر بثقة املستثمرين ورجال األعمال

د السعودي بسبب ارتباط عملية االغتيال بشكل وثيق بويل العه لألضرار اليت حلقت بسمعة السعودية

 مجال خاشقجي



  84 ترمجات الزيتونة

31                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

وقد تضافر ذلك مع فشل السعودية والتحالف العريب بتحقيق نصر حاسم يف  حممد بن سلمان.
ذا كانت عملية "عاصفة احلزم" قد كشفت عن شيء، فإهنا  طول أمد األزمة. وإمن رغم ابلاليمن 

قدرهتا  ك عن، انهيالعسكرية على حسم املعركة كشفت عن حمدودية قدرة اململكة العربية السعودية
 . بلورة أو حتديد النظام السياسي يف اليمن من خالل استخدام القوة العسكرية على

عادة ات احلاصلة يف اململكة، ورأوا فيها فرصة إلناع القرار يف "إسرائيل" التغيري ص   الحظوقد 
كون ر تشكيل النظام اإلقليمي يف الشرق األوسط مبا يتناسب مع مصاحل "إسرائيل"، لكنهم كانوا يد

يف الوقت نفسه ضرورة وزن احتماالت تطوير التعاون مع السعودية بدقة، إذ كلما بدا البيت 
ية انعي القرار يف الرايض من أن حتول اخلالفات الداخلالسعودي ضعيفاً داخلياً، كلما زاد خوف ص
سرائيل" أجندة "إية على إعادة التموضع إىل جانب حول القضية الفلسطينية دون قدرة السعود

 النظام دعم نأ خاشقجي مجال من اغتيال نتنياهو موقف أظهر اإلقليمية فيما يتعلق إبيران. وقد
 .أساسية ةإسرائيلي مصلحة قد أصبح سلمان، بن حممد هدالع ويل موقف دعم ماسي   وال السعودي،

الت حازماً يف قناعته أبن مواجهة إيران ما ز  نه ظل  أع"، إال العمل أبنه "مرو   هعلى الرغم من وصفو 
ة. عودية مستقر ل السمتثل أمهية قصوى الستقرار العامل واملنطقة، ولذلك رأى أنه من الضروري أن تظ

ورمبا يكون انتصار نتنياهو حملمد بن سلمان قد وجد صداه يف البيت األبيض، وأنه قد آتى مثاره 
بري. ورمبا اليت يعتقد أهنا ختدم مصاحل "إسرائيل" اإلقليمية بشكل ك "صفقة القرنـ"بتأييد السعودية ل

رس عن كوجنليل" صمت اللويب اليهودي يف ايكون من جتليات التعاون بني السعودية و"إسرائ
 صفقات األسلحة األمريكية للسعودية واإلمارات، ومنها بيع السعودية معدات عسكرية بقيمة

 مليار دوالر، وذلك يف إطار سعي السعودية لتأسيس "حلف انتو" عريب.  51

ص املهتمون هبذا الشأن، فقد نشأت املصاحل املشرتكة بني السعودية و"إسرائيل" من وكما يلخ  
 املصاحل بني واستكشاف، غري أن مسارات جديدة للتعاون "عدو عدوي صديقي"مبدأ أن 

الطرفني وجدت طريقها إىل النور. وبغض النظر عن هوية الرئيس األمريكي الذي يشغل البيت 
الت التعاون خت معايري جديدة جملاة رس  ضمنياألبيض، فإنه يبدو أن بعض مبادئ النظم األمنية ال

أيضاً. وليس أدل  اتكون اإلمارات العربية والبحرين ورمبا عمان شركاء فيه بني الطرفني، ميكن أن
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ه  ، الذي حظي بدعم ومباركة خليجية،على ذلك من تصميم "إسرائيل" على إفشال ما عد 
كة ل الشاملة املشرت الكثريون أنه أهم إجناز يف السياسة اخلارجية إلدارة أوابما، أي خطة العم

 مثاره إبعالن ترامب انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاق.  خبصوص إيران، والذي آتى
 

 :خالصة
 "إسرائيل" بني تالعالقا تبلورت على أساسه الذي ضمينتغطي العناصر الستة للنظام األمين ال 

، لكن يبقى األمن هو احملرك األساسي الذي حيدد مستوى جمموعة من اجملاالت اخلليج ودول
لداخلية دور القيود ا أيضاً االخنراط يف هذه العالقات. ومن انحية أخرى، تدرك األطراف املعنية 

ت البح فيما بينها، وهو مفهوم جديد يتحدى التفسري الواقعي ،اهاومستو  العالقاتيف حتديد نوع 
هناك أيضاً  كما أن  يستبعد العامل األيديولوجي من حساابته.ي لسياسات القوى اإلقليمية الذ

ا ط، مجزءاً كبرياً من الشرق األوس كاً أبنه حىت يف خضم االضطراابت والتشرذم الذي يسودا ر إد
تزال املصاحل القائمة على أساس الدولة تتمتع أبمهية كبرية. ورمبا تكون املصاحل بني الرايض 

 يف و"إسرائيل" هي األكثر أمهية
هذا املضمار. ومل يشكل التباعد 
اجلغرايف، وال الطبيعة املتنوعة 

ل ودو  للعالقات بني "إسرائيل"
أن و  اخلليج مشكلة أبداً، خصوصاً 

هيمنة الرايض على العالقات 
رجة  د إىل داألمنية اخلليجية قد حد  

كبرية مستوى االخنراط يف العالقات مع "إسرائيل". ويف الوقت احلايل، يتمحور نطاق العالقات 
وقوهتا حول إيران ابملقام األول، ولكن يف حال شعرت "إسرائيل" ودول اخلليج أن الوجود 

الذي تبلور  مينضبلوماسي لواشنطن يف املنطقة يزداد ضعفاً، فإن النظام األمين اليالعسكري والد
بني هؤالء اخلصوم السابقني ميكن أن يصبح منوذجاً لفهم التحوالت يف التحالفات وأنظمة األمن 

  فريقيا وما وراءمها.إقد ميتد إىل كل الشرق األوسط ومشال  ،اإلقليمية على نطاق أوسع






