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تقدمي

تأسست مجموعة من مراكز األبحاث اإلسرائيلية منذ نهاية القرن املاضي وبداية القرن احلاضر 
وتنوعت يف أهدافها وأبحاثها األمنية واالستراتيجية والسياسية مبا يخدم مصالح وأمن وسياسة 
إسرائيل، وكان دورها بالدرجة األولى إعداد الدراسات واألبحاث يف املجتمع العربي حتديداً لتعريف 
مؤسسات احلكم يف إسرائيل بطبيعة املجتمع العربي يف إسرائيل بشكل عام واملجتمع الفلسطيني 
احلكومات  متولها  زالت  وما  كانت  والدراسات  األبحاث  تلك  خاص.  بشكل  احملتلة  األراضي  يف 
مراكز  على  إسرائيل  اعتمدت  كما  حتديداً.  اإلسرائيلية  اخلارجية  ووزارة  املتعاقبة  اإلسرائيلية 
األبحاث والباحثني فيها من خالل اجلامعات اإلسرائيلية عبر فتح نافذة على دول العالم التي لم تقم 
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل كما ركزت إسرائيل على مجموعة من الباحثني إلقامة شبكة عالقات 
أكادميية مع مؤسسات أكادميية ومراكز األبحاث يف تلك الدول ومن ثم متكنت إسرائيل من إقامة 
عالقات دبلوماسية وأكبر دليل على ذلك الهند ودول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا باإلضافة إلى 
نشر وجهة النظر اإلسرائيلية جتاه االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإقامة املستوطنات 
على تلك األراضي الفلسطينية على اعتبار أنها مهمة جداً لتوفير األمن اإلسرائيلي ومترير سياسة 
توفير  بحجة  الغربية  الضفة  أوصال  وتقطيع  الفاصل  اجلدار  إقامة  من خالل  العنصري  التمييز 
األمن إلسرائيل مع العلم أن الهدف الرئيسي من إقامة اجلدار الفاصل هو منع إمكانية إقامة دولة 
فلسطينية متواصلة جغرافيا عبر شبكة املستوطنات والطرق االلتفافية واحلواجز العسكرية وهذا 

منوط بدور مراكز األبحاث يف مترير السياسة اإلسرائيلية إلى أوروبا ودول العالم.
ومن أهم تلك املراكز التي تنشط يف إسرائيل لتقدمي دراسات وأبحاث متعلقة بالسياسة اإلسرائيلية 
جتاه املجتمع العربي والفلسطيني، مركز القدس للدراسات السياسية، ومركز موشيه ديان للسالم 
التابع جلامعة تل أبيب ومركز القدس للدراسات األمنية واالستراتيجية باإلضافة إلى مركز هرتسيليا 
للسياسة واالستراتيجيا الذي يساهم يف رسم ووضع توصيات متعلقة باألمن والسياسة اإلسرائيلية 
التي تساهم يف صناعة القرار اإلسرائيلي بشكل مباشر مع مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية، كما 
نشط يف السنوات األخيرة مركز األبحاث )بيغني- السادات( التابع جلامعة بار ايالن يف نشر مزيدا 
يؤكدون  التي  والتوصيات  الدولية وموقف إسرائيل منها  بالسياسة  تتعلق  والدراسات  من األبحاث 

عليها من خالل تلك الدراسات أو املقاالت أو املؤمترات.

د. منتصر جرار
املدير العام

وأيلول 2020 من  األبحاث االسرائيلية عن شهر متوز وآب  العدد ما صدر عن مراكز  تناول هذا 
إسرائيل  مع  البحريني  االماراتي  التطبيع  ملف  تصّدر  ، حيث  وندوات  ومقاالت  ودراسات  أبحاث 
وانعكاساته على الفلسطينيني واإلسرائيليني جدول أعمال هذه املراكز خالل هذه الفترة ، وتناولت 

العديد من هذه املراكز أيضاً عقيدة نتينياهو يف استخدام نظرية القوة لتحقيق السالم . 
على صعيد مركز األبحاث الفلسطيني صدر بالتوازي مع هذا العدد ، العدد 280 من مجلة شؤون 
فلسطينية ،  والتي ركزت يف دراساتها على مواجهة الضم وحرب الرواية، كما صدر عن املركز  العدد 
الثاني من نشرة مخرجات مراكز األبحاث الدولية والذي يرصد ما صدر عن أهم مراكز األبحاث 

الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي .
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توطئة
خلدون البرغوثي*

  مع قصر املدة بني اإلعالن املفاجئ للتطبيع بني إسرائيل واإلمارات، وصدور هذا العدد، تناولت 
مراكز أبحاث إسرائيلية ومحللون، أبعاد هذا التطور يف سياقات متعددة، محليا وإقليميا ودوليا، 
على  االتفاق  هذا  تأثير  سياق  يف  وبالطبع  واقتصاديا،  أمنيا  وعسكريا-  ودبلوماسيا  وسياسيا 

مستقبل العالقات العربية- اإلسرائيلية.
  فلسطينيا، مييل أكثر من مركز أبحاث إسرائيلي إلى اعتبار أن اخلاسر األول من اتفاق التطبيع 
اإلماراتي- اإلسرائيلي، هم الفلسطينيون، باعتبار أن اإلمارات كسرت اإلجماع العربي-اإلسالمي 
الفلسطيني- اإلسرائيلي، كما تنص  الصراع  نتيجة وليس سببا، حلل  التطبيع سيكون  أن  على 
على ذلك مبادرة السالم العربية )حل على أساس الدولتني على حدود 1967 وحق العودة، مقابل 
التطبيع الكامل مع إسرائيل(، كما أنها قدمت خدمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
وأن  واقعية،  ليست  العربية  املبادرة  أساس  على  القائمة  السالم  مقاربة  أن  ادعائه  إثبات  عبر 

»السالم يأتي من اخلارج إلى الداخل وليس العكس«.
  كما أن خطوة اإلمارات التطبيعية قد تفتح الطريق أمام دول عربية وإسالمية مترددة، للحاق 

باإلمارات، يف اتفاقها مع إسرائيل، تاركة القضية الفلسطينية وراء ظهورها.
لكن نتنياهو وّجه لطمتني لإلمارات: األولى بعد ساعات فقط من إعالن الرئيس األميركي عن 
االتفاق اإلماراتي- اإلسرائيلي، بتفنيده االدعاءات اإلماراتية التي سعت من خاللها للترويج بأنها 

»أوقفت خطة الضم« عبر هذا االتفاق، واالدعاء أن االتفاق جاء ملصلحة الفلسطينيني.
نتنياهو هدم يف تصريح صحفي واحد االدعاء اإلماراتي، إذا قال إن:

»قضية الضم ستبقى على الطاولة وال تزال على جدول األعمال، أنا من جلبُت قضية 	 
الضم على الطاولة، وملزم بالقيام بها بالتنسيق مع اإلدارة األميركية فقط«.

تنفيذ 	  بشكل مؤقت  تنتظر  أن  إسرائيل  ترامب طلب من  دونالد  األميركي  »الرئيس 
الضم حتى يتم توقيع االتفاق مع االمارات«.

»سنواصل خطة فرض السيادة على أجزاء من أراضي الضفة الغربية وغور األردن، 	 
بالتزامن مع اتفاق تطبيع العالقات بني إسرائيل واإلمارات«.

  الحقاً، ويف خضم النشوة اإلماراتية باالتفاق واالستمرار يف نشر االدعاءات أنها »أوقفت الضم«، 
ثانية لإلمارات بإعالنه رفض تل أبيب تزويد واشنطن أبو ظبي بطائرات  وجه نتنياهو صفعة 

F-35 املتطورة، ألن ذلك ميس بالتفوق النوعي إلسرائيل يف املنطقة.
إذاً، خالل أيام فقط، كشف نتنياهو حلكام اإلمارات عن الوجه الذي تعرف عليه الفلسطينيون 
منذ عقود لطبيعة إسرائيل، ونواياها احلقيقية، باستخدام أي اتفاق مع العرب لتحقيق مصلحتها 

فقط.
* باحث غير مقيم لدى مركز األبحاث 
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اإلسرائيلي،  البحريني-  التطبيع  وإعالن  اإلسرائيلي،  اإلماراتي-  التطبيع  اتفاق  توقيع  ومع    
تكشفت حقائق تثبت رواية نتنياهو وتكذب ادعاءات اإلمارات حتديدا.

  إذ تبني حسب النصوص التي نشرها البيت األبيض خلو اتفاق التطبيع اإلماراتي- اإلسرائيلي 
من أي ذكر لوقف خطة الضم، ما يؤكد إعالن نتنياهو أنه مت تأجيل الضم بطلب من ترامب

أو  للسالم  ترامب  خطة  استذكار  مت  بل  الدولتني،  حل  إلى  اإلشارة  تتم  لم  كما  إلغاءه.  وليس 
»صفقة القرن«، و«االلتزام مبواصلة اجلهود للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للنزاع 

اإلسرائيلي الفلسطيني«.
  أما يف إعالن التطبيع البحريني- اإلسرائيلي، فتم التطرق للقضية الفلسطينية يف فقرة واحدة 
بالسالم واألمن يف الشرق األوسط، ).....( ومواصلة  تشير إلى التزام الطرفني »بالدفع قدماً 

اجلهود للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني«.
زايد،  بن  اإلمارات عبد اهلل  وزيري خارجية  إال يف خطابي  الدولتني  إلى حل  اإلشارة  تتم  ولم 
والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وامللزم بني الدول هو نص االتفاقات وليس ما جاء يف 

اخلطابات البروتوكولية.
  وتبرز اإلمارات بشكل واضح يف متابعة احملللني يف مراكز األبحاث اإلسرائيلية، كونها رأس حرب 
يف قيادة عملية التطبيع مع إسرائيل، فيما تغيب البحرين يف التغطية كونها تابعا كان واضحا 
أنه مت جرها إلى البيت األبيض على عجل، للتوقيع على »إعالن سالم«، ثم إجراء مفاوضات مع 

إسرائيل لصياغة بنود »االتفاق الحقا«.
  لقد بات واضحا أن الهدف احلقيقي لنتنياهو من هذه االتفاق هو استخدامه كجسر للتطبيع 
مواجهة خطط  منفردين يف  الفلسطينيني،  التطبيع،  تاركا، هو وشركاؤه يف  العربية،  الدول  مع 
نتنياهو القائمة على أيديولوجيته بضرورة السيطرة التامة على األراضي الفلسطينية دون تقدمي 
أي تنازل سياسي، واستخدام الدول العربية لفرض احلل اإلسرائيلي على القيادة الفلسطينية، 
ه من يشاء »دولة فلسطينية«، لكنه ليست كذلك، يف الواقع،  للقبول بالواقع احلالي القائم، وليسمِّ

ويف املنظورين الفلسطيني واإلسرائيلي.
باملقابل، جتني إسرائيل ثمار التطبيع العربي على كافة املستويات، مع احتفاظها بتفوقها النوعي 

مدعومة باملوقف األميركي.
الدافع األساسي لالتفاق اإلماراتي- اإلسرائيلي متعلق  أن  إقليميا، يرى محللون إسرائيليون    
اإلمارات-  اتفاق محور  األولى،  ليست ضمنهما:  الفلسطينية  القضية  بجبهتني،  أساسي  بشكل 
البحرين- السعودية- مصر- الواليات املتحدة- إسرائيل، على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران 
باقي  يهمش  ما  واليمن(،  ولبنان  وسوريا  العراق  )يف  املنطقة  الشيعية يف  القوى  من  وتشعباتها 

االدعاءات اإلماراتية املتعلقة بالقضية الفلسطينية حتديدا.

  أما يف اجلبهة الثانية، فيعزز االتفاق جهود اإلمارات يف مواجهة التحالف التركي- القطري- 
اإلخواني، ومقاومة تطلعات مرّكبات هذا التحالف يف سياقات متعددة، عربية داخلية، وإقليمية، 
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إذ تسعى اإلمارات إلى قطع الطريق على مساعي تركيا لتعزيز نفوذها السياسي- العسكري- 
االقتصادي- الدبلوماسي يف املنطقة، فتدعم اإلمارات مصر واليونان يف مواجهة مشروع تركيا 
لتعزيز سيطرتها على املياه االقتصادية يف البحر املتوسط بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني 
الليبية احملسوبة على حركة اإلخوان املسلمني، وذلك عبر دعم اإلمارات ومصر للجنرال خليفة 

حفتر وقواته يف مواجهة حكومة السراج.
  خروجا عن تركيز هذه الورقة على مخرجات مراكز األبحاث حتديدا، نتناول يف هذا العدد 
مقاال للبروفيسور شلومو بن عامي الذي شغل منصب وزير اخلارجية يف إسرائيل قبل عقدين. بن 
عامي كتب يف صحيفة »هآرتس«، حتليال مطوال هدم فيه ما تسمى »عقيدة نتنياهو«، التي سعى 
للتفاخر بها عبر االتفاق مع اإلمارات. وتقوم »عقيدة نتنياهو« على أساس »السالم مقابل السالم 
-السالم من منطلق قوة- السالم يأتي من اخلارج ]مع العرب[ إلى الداخل ]مع الفلسطينيني[. 
وضع بن عامي األمور يف سياقها الطبيعي باختصار شديد، بالقول إن التوصل الى اتفاق سالم 
مع الفلسطينيني رغم صعوبته هو األساس، ألن أي تقدم على جبهات أخرى لن يقدم عالجا ملا 

يصفه بن عامي بـ«اخلطر الوجودي الكامن يف التدهور نحو دولة ثنائية القومية«.
  واعتبر وزير اخلارجية السابق أن توجهات نتنياهو للتطبيع دون حل القضية الفلسطينية هي 
»هذيان محّمل باملصائب«، ألن نتنياهو يقود إسرائيل ألن جتد نفسها يف مواجهة وضع يشابه 
»سلطة  مواجهة  فإسرائيل ستكون يف  األبارتهايد،  نظام  انهيار  قبل  أفريقيا،  الوضع يف جنوب 

األكثرية العربية« يف إطار »دولة واحدة«، وهذه وصفة حلرب أهلية مستمرة.

بهذا -يختم بن عامي- تكون توجهات نتنياهو أكبر خيانة للفكرة الصهيونية.

خلدون البرغوثي
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  يواجه الفلسطينيون حاليا أسوأ املراحل يف تاريخ قضيتهم. قادة السلطة عبروا عن غضبهم 
هو  مهما  مقوماً  فقدوا  فقد  واإلمارات،  إسرائيل  بني  االتفاق  باإلحباط جتاه  املختلط  الشديد 
الفيتو على التطبيع بني إسرائيل والعالم العربي. هذا الوضع يفرض على إسرائيل تغير مقاربتها 
منظومة  وإعادة  األرض،  على  السلطة  سيطرة  زيادة  إسرائيل  على  الفلسطينيني،  مع  احلالية 
التنسيق األمني املباشر، وضم السلطة إلى املبادرات االقتصادية والتكنولوجية التي ستنشأ بني 

إسرائيل واإلمارات، حتى تكون السلطة جزءا من التعاون اإلقليمي وتتمتع من مكاسبه.
القضية الفلسطينية التي كانت عنصرا مركزيا يف جدول أعمال العالم العربي تراجعت كثيرا يف 
لتوسيع نفوذها اإلقليمي، وتهديد  التركية واإليرانية  العربية، واجلهود  العقد األخير، فالثورات 
السلفية- اجلهادية، ووقوف إدارة دونالد ترامب بشكل تام إلى جانب إسرائيل، قللت من أهمية 
القضية الفلسطينية يف جدول األعمال العربي. فلسطينيا، كان لديهم أمل بإبقاء القضية على 
رأس األولويات العربية، على األقل عبر االمتناع عن تطبيع العالقات مع إسرائيل، بناء على ما 

تنص عليه مبادرة السالم العربية.
  خطة ترامب جاءت مبقاربة جديدة، تتضمن إقامة حتالف عربي- أميركي- إسرائيلي، وتغيير 
الفلسطيني  الوطني  املشروع  مكانة  ضعضع  ما  اإلسرائيلي،  الفلسطيني-  الصراع  حل  أساس 
وسلب منه مبدأ »إما كل شيء، وإما ال شيء«، ما أدى لرفض الفلسطينيني بكافة أطيافهم خطة 

ترامب بشكل مطلق.
  املوقف الفلسطيني تقريبا ركن »صفقة القرن« إلى جانب باقي خطط السالم الفاشلة سابقاً، 
القائمة على أساس اخلرائط  نتنياهو خطة الضم،  لكن جاءتهم ضربة جديدة بإعالن بنيامني 
»على  إلى  تتنازل«،  أن  إسرائيل  »على  إن  القائل  املبدأ  ترامب حول  القرن.  املضمنة يف صفقة 

الفلسطينيني أن يتنازلوا«.
كل  السلطة  أوقفت  إسرائيل،  يف  الوحدة  حكومة  عمل  أسس  يف  الضم  خطة  تضمني  ومع    
اتصاالتها مع إسرائيل، مبا فيها التنسيق األمني، ورفضت تلقي أموال الضرائب. كما عملت على 
جتنيد العالم ضد الضم، فتبنى االحتاد األوروبي واحلزب الدميقراطي يف الواليات املتحدة، ودول 
أخرى هذا املوقف مبا فيها دول عربية. كما ظهرت توجهات لتعزيز املقاومة الشعبية، وهبت رياح 

هل سيكون تطبيع العالقات بني اإلمارات وإسرائيل على حساب الفلسطينيني؟
مركز دراسات األمن القومي- جامعة تل أبيب

كوبي ميخال- باحث رئيسي ومحرر مجلة »حتديث إستراتيجي«
أودي ديكل- مدير مركز دراسات األمن القومي

18 آب/ أغسطس 2020
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املصاحلة بني فتح وحماس، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.
أميركي-  إقامة حتالف عربي-  للفلسطينيني، فعلى أساس فكرة  الثالثة    هنا، جاءت الضربة 
السالم  اتفاق  عن  أعلن  ترامب،  إدارة  قبل  من  وبتنسيق  اإليراني،  التهديد  ملواجهة  إسرائيلي 
عبر  للفلسطينيني  إجنازا  أنها حققت  فكرة  تسويق  اإلمارات  ومحاولة  اإلماراتي.  اإلسرائيلي- 
متكنها من إلغاء الضم بدعم من جاريد كوشنير مستشار ترامب، سارع نتنياهو إلى نفيها بالقول 
إن الضم لم يلغ، بل مت تأجيله مؤقتا بطلب من ترامب حتى يتم توقيع اتفاق السالم مع اإلمارات.
هنا، فقد الفلسطينيون مقوما مهما هو الفيتو على التطبيع بني إسرائيل والعالم العربي قبل حل 
القضية الفلسطينية على أساس دولة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وضمان 
حق عودة الالجئني، كما ينص اإلجماع العربي. فجأة، انهارت إستراتيجية العمل الفلسطينية، 

وحظيت إسرائيل بتطبيع عالقات مع دولة عربية مهمة دون تسوية الصراع مع الفلسطينيني.
للسالم  العربية  للمبادرة  »نسف  بأنها  اإلمارات  خطوة  ووصف  شديدا،  الفلسطيني  الرد  وكان 
الفلسطيني،  الشعب  على  وعدوانا  الدولية،  والشرعية  واإلسالمية،  العربية،  القمم  وقرارات 
وتفريطا باحلقوق الفلسطينية«. ودعت القيادة الفلسطينية لقمة عربية وإسالمية عاجلة، فيما 
دعمه  وعبر عن  السلطة  برئيس  هنية  إسماعيل  السياسي حلركة حماس  املكتب  رئيس  اتصل 

للقيادة الفلسطينية وله شخصيا.

    تبعات
 قد تكون التفاقية السالم بني إسرائيل واإلمارات عدة تبعات على القضية الفلسطينية ميكن 

تلخيصها يف:
الساحة 	-  على  إسرائيل  ضد  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  إلستراتيجية  ضربة   

الدولية واإلقليمية، ما قد يثير حتركات لدى الساعني خلالفته يف حركة فتح. كما قد 
تعمل اإلمارات بالتعاون مع إسرائيل والواليات املتحدة على الدفع مبحمد دحالن لذلك، 
باملقابل، فإن عدم التوافق على خليفة لعباس يف مختلف املعسكرات واستمرار االنقسام 

بني فتح وحماس، يضع عقبة أمام توحدهم خلف زعيم آخر غيره.
 حماس، ورغم إعالنها تأييد عباس، لكنها سترى يف االتفاق بني إسرائيل واإلمارات فرصة 2- 

لتولي القيادة، يف ظل فشل سياسة املقاومة الشعبية، ومصداقية املقاومة املسلحة، لذلك، 
قد تسعى إلى حتسني وضعها يف الضفة الغربية، عبر التعاون مع العناصر العسكرية يف 

حركة فتح الداعني للعودة للكفاح املسلح.
 جبريل الرجوب دعا الفتحاويني إلى وضع املصالح الشخصية جانبا، وتصعيد املقاومة 	- 

ضد االحتالل، بهدف إفشال مخططات إسرائيل. )حتى لو كان ذلك عبر تنفيذ عمليات(، 
مع تصعيد املقاومة شعبيا، حتى ال ينعم اإلسرائيليون باألمن ما لم ينعم الفلسطينيون 

بالسالم.
 قد تسعى قطر وتركيا إلى استغالل الورطة الفلسطينية لتعزيز نفوذهما على الساحة 	- 

الفلسطينية، ضمن مساعيهما لتعزيز دورها اإلقليمي ومنافسة اإلمارات والسعودية يف 
ذلك، قطر عبر األموال التي تقدمها للقطاع بهدف منع املواجهة العسكرية مع إسرائيل، 
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العسكرية  الذراع  دعم  عبر  وتركيا  حماس،  قيادة  الواجهة يف  إلى  مشعل  خالد  وإعادة 
للحركة، ودفع دعم قطر وتركيا حلركة اإلخوان املسلمني دفع اإلمارات إلى تطبيع عالقاتها 

مع إسرائيل.
   خالصة وتوصيات

 االتفاق مع اإلمارات إجناز إستراتيجي إلسرائيل، نظرا للمكاسب االقتصادية واألمنية املتراكمة 
عبر التعاون اإلقليمي، وكذلك للتخلي عن الفيتو الفلسطيني ضد التطبيع بني إسرائيل والعالم 

العربي.
  رغم ذلك، على إسرائيل أن تنتبه إلى أن االتفاق يضعف السلطة الفلسطينية املتضعضع وضعها 
أصال، وقد يؤدي إلى انهيارها، وهذا يتعارض مع املصالح اإلسرائيلية، ألن انهيار السلطة سيضع 
إسرائيل أمام عدة حتديات معقدة أمنيا واقتصاديا ومدنيا مع توليها املسؤولية عن 2.7 مليون 
فلسطيني يف الضفة الغربية، باإلضافة إلى أن انهيار السلطة قد يصعد الدعوات إلقامة دولة 
واحدة بني النهر والبحر. حتّد آخر هو أن يؤدي انهيار السلطة إلى تخلي قيادة فتح عن العملية 

السليمة، وتبني نهج حماس العنيف. وعلى أجهزة األمن اإلسرائيلية االستعداد لهذا السيناريو.
لهذه األسباب، من املهم طمأنة القيادة الفلسطينية أن الضم تأجل إلى موعد غير معروف، إن 
لم يكن قد تأجل نهائيا، وكذلك العمل على وضع العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية يف إطار آخر 
غير اإلطار الذي يقول »كل إجناز إسرائيلي هو بالضرورة خسارة فلسطينية«. يف ظل الوضع 
املتبلور، على إسرائيل اتخاذ مقاربة داعمة للسلطة، عبر التركيز على اإلجراءات التي حتقق لها 
التنسيق  مكاسب، وتعزز حكمها وقدرتها على السيطرة على مناطقها. وميكن ذلك عبر إعادة 
األمني واملدني بدال من تعزيز إسرائيل للمنظومات البديلة التي تتجاوز السلطة عبر التواصل 

املباشر مع اجلمهور الفلسطيني.
  من املهم أيضا دمج السلطة يف املكاسب االقتصادية والتكنولوجية املتأتية من االتفاق اإلسرائيلي 
التعاون  السلطة شريكا يف  تكون  لفيروس كورونا، بحيث  اإلماراتي، مبا يف ذلك تطوير تطعيم 

اإلقليمي وتتمتع بثماره.
اإلمارات  ومبشاركة  أميركي  بدعم  جهد ممكن،  كل  يف  االستثمار  إسرائيل  على  أن  اخلالصة 
بالبحرين  بدءا  اخلليجية،  الدول  مع  والتطبيع  اإلقليمي  التعاون  لتوسيع  أيضا،  واألردن  ومصر 
وُعمان فالسعودية. باملقابل، يجب عدم دفع السلطة الفلسطينية إلى الهامش، بل يجب العمل على 
إشراكها يف املنظومة اإلقليمية القائمة على أساس أن التطبيع مع إسرائيل ليس مشروطا بالتوافق 
الفلسطيني اإلسرائيلي. كما يجب العمل إقليميا ودوليا من أجل إعادة السلطة الفلسطينية إلى 

طاولة املفاوضات، على أن تكون صفقة القرن التي أعلنها ترامب واحدة من محاور التسوية.
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يعد االتفاق املفاجئ بني إسرائيل واإلمارات إجنازا ومكسبا لقادتها، إضافة لإلدارة األميركية، 
رغم االعتراض الفلسطيني.. لكنهم أيضا ميكن أن يحققوا املكاسب من ورائه.

وينظر إلى هذا االتفاق بأنه تعزيز للمعسكر املعتدل والبراغماتي يف املنطقة، يف مواجهة إيران 
والقوى الشيعية والسنية املتطرفة يف املنطقة. وفيما يتعلق بالفلسطينيني، يزيل االتفاق قضية 
لتسوية  املفاوضات  لتجديد  أفضل  ظروفا  ويخلق  األعمال،  جدول  من  اجلانب  أحادي  الضم 

مستقبلية.
واإلمارات،  واألردن  مصر  مع  السالم  اتفاقيات  بني  االختالف  أهمية  إلى  اإلشارة  املهم  من    
فاتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلية كانت نقطة حتول إستراتيجية باعتبارها أكثر وأقوى الدول 
العربية التي خاضت إسرائيل معها خمس حروب، لكنها حتولت من عدو إلى جار مسالم ومن 
حليف لالحتاد السوفييتي إلى شريك للواليات املتحدة. األردن أيضا خاض حرب 1948 وحرب 
األيام الستة، وأدار عالقات إستراتيجية هادئة مع إسرائيل قبل توقيع اتفاق السالم عام 1994. 
تشترك إسرائيل مع هاتني الدولتني يف احلدود، ويف الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني، يف غزة 

من ناحية، ويف الضفة والقدس من ناحية ثانية.
  أما االتفاق مع اإلمارات، فليس حتوال يف التوجهات اإلستراتيجية لها، ولكنه كشف عن عالقات 
واالنطالقة  الطرفني.  ملصلحة  منخفض،  مبستوى  عقود  عدة  منذ  تدار  إسرائيل  مع  متشعبة 
احلالية ستتيح املجال لتوسيع وتعميق هذه العالقات، كما ستسهل على دول أخرى اتباع خطى 
اإلمارات مثل البحرين وُعمان، ورمبا الحقا العربية السعودية والسودان واملغرب. لكن »السالم 
البارد« مع كل من مصر واألردن على خلفية استمرار الصراع مع الفلسطينيني، ويتوجب أن يكون 

التفاؤل حذرا يف إمكانية أن يكون الوضع أفضل حاال.
  وفيما يتعلق بأثر االتفاق على الصراع مع الفلسطينيني، فهو يشكل دليال على مقاربة رئيس 
أن  الداخل«، أي  إلى  يأتي من اخلارج  »السالم  إن  القائلة  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء اإلسرائيلي 

التطبيع بدل الضم دون حق اعتراض فلسطيني

مركز دراسات األمن القومي- جامعة تل أبيب
عاموس يدلني- رئيس مركز دراسات األمن القومي

أساف أوريون- باحث رئيسي- رئيس برنامج دراسات نزع الشرعية وحركة مقاطعة إسرائيل 
ومدير برنامج الصني

17 آب/ أغسطس 2020
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السالم مع الفلسطينيني يأتي عبر السالم املسبق مع الدول العربية، ورمبا كبديل عن السالم مع 
الفلسطينيني. كما أن االتفاق مع اإلمارات يقلب فكرة مبادرة السالم العربية التي تشترط حل 
القضية الفلسطينية قبل التطبيع العربي التام مع إسرائيل. خطوة اإلمارات أثارت غضب الدول 
السنية املتطرفة يف املنطقة، قطر وتركيا بالتحديد، وكذلك القوى الشيعية، وعلى رأسها إيران 
واحلوثيون وحزب اهلل، وهؤالء يهمهم العداء إلسرائيل أكثر من مصلحة الفلسطينيني. باملقابل، 
رحب كل من مصر واألردن باخلطوة التي أجلت خطة الضم وما قد يترتب عليها من أزمات، لكن 

األردن أكد التزامه بحل القضية الفلسطينية التي تعتبر مصيرية بالنسبة لها.
  االتفاق اإلسرائيلي- اإلماراتي أيضا، لم ينأ عن القضية الفلسطينية، إذ تضمن إضافة إلى 
»إلغاء« خطة إسرائيل لضم أراٍض فلسطينية، اشتراط اإلمارات فتح سفارتها يف تل أبيب، وليس 
يف القدس قبل حل القضية الفلسطينية. كما أن العالقات العلنية بني اإلمارات وإسرائيل ستزيد 
من تأثير اإلمارات يف الساحة الفلسطينية، خاصة يف »حقبة ما بعد أبو مازن«، عن طريق محمد 

دحالن الذي يتمتع بعالقات متينة مع حاكم اإلمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد.
إسرائيل،  واشنطن، ورمبا  إدراك  واإلمارات، جاءت على خلفية  إسرائيل  التطبيع بني    خطوة 
للسالم،  ترامب  مع خطة  تتوازى  ال  الضم  فإن خطة  نفسه-  اإلسرائيلي  االدعاء  -وبعكس  أنه 
رفض  بعد  مسدودا،  طريقا  تواجه  خطته  أن  اعتبر  لترامب  التابع  السالم  فريق  تقوضها.  بل 
قبل  من  اجلانب  أحادي  لضم  غطاء  باعتبارها  لها  البراغماتية  العربية  والدول  الفلسطينيني 
إيجابية  االتفاق فرصة خلطوة  املتحدة واإلمارات وإسرائيل يف  الواليات  إسرائيل. لذلك، رأت 

جزئيا، بدال من الفشل التام.
  وهنا، حقق ترامب إجنازا على صعيد العالقات اخلارجية عشية االنتخابات الرئاسية، يف ظل 
أزمات أخرى مثل تفشي كورونا، كما أنه منح خطته للسالم فرصة جديدة، عبر تأجيل الضم 
الذي كان يهدد اخلطة كلها. أما بنيامني نتنياهو، فأبدى نوعا من اإلبداع السياسي، عبر تعميق 
عالقاته مع ترامب، وحتويل خطة الضم من خطوة قد تتسبب بخسائر، إلى مكسب، عبر وضعها 

جانبا )بإلغائها، أو تأجيلها حسب قول نتنياهو(. 
الثمن اجلماهيري واإلقليمي الذي سيدفعه    محمد بن زايد من ناحيته يرى يف تقديراته أن 
اتفاق السالم مع إسرائيل، سيكون منخفضا، يف ظل سعيه إلى احلصول على مكاسب  بسبب 
إستراتيجية واقتصادية وأمنية من الواليات املتحدة وإسرائيل، إضافة إلى حتسني صورة بالده 

يف واشنطن يف ظل احلرب التي تخوضها أبو ظبي يف اليمن، وعالقات بالده بالصني وروسيا.
كما يوضع االتفاق أن اإلمارات تقدم مصلحتها على تضامن عقيم يقوم على التعنت الفلسطيني، 
وترفض أيضا اخلضوع للعقبات التي تواجهها تسوية الصراع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني. 
بذلك، سحبت اإلمارات من الفلسطينيني حق منع الدول العربية من صياغة عالقاتها اخلارجية 

مبا تراه يصب يف مصلحتها.
أمنها  على  القلق  يف  إسرائيل،  مع  املتطورة،  الصغيرة   اخلليجية  الدولة  اإلمارات،  وتشترك    
الوطني واإلقليمي من إيران وأتباعها من جهة، وقطر وتركيا، من جهة أخرى. لذلك، ستستفيد 
من الشراكة مع إسرائيل والواليات املتحدة أيضا، رمبا يف احلصول على صفقات سالح دفاعي 
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وهجومي نوعي. )املقال كتب قبل تفجر أزمة رفض إسرائيل شراء اإلمارات طائرات F-35 من 
الواليات املتحدة(.

  وعلى إسرائيل االنتباه إلى أن االتفاق مع اإلمارات ليس محصورا يف مراسم التوقيع، بل إن 
خطا  على  للسير  املنطقة  يف  مترددة  دول  تشجيع  إلى  تقود  أن  يجب  معها  العالقات  تفاصيل 

اإلمارات.
)للعودة  الفلسطينية  الرفض  باتوا ضجرين من سياسة  املنطقة  الدول يف  بعض  قادة  أن  ورغم 
للمفاوضات دون التزام إسرائيل بالشروط الفلسطينية(، لكن يبقى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
مؤثرا هاما يف إدارة هذه الدول للسياسات الداخلية لديها. وإن كانت أهمية الصراع تراجعت 
لدى هذه الدول، لكنه يبقى مصيريا ووجوديا بالنسبة للفلسطينيني وإلسرائيل، لذلك، فإن تطوير 
إسرائيل عالقاتها مع هذه الدول يساهم يف تعزيز الظروف للتوصل لتسوية لهذا الصراع، وتأجيل 
الضم ليس تنازال من قبل إسرائيل بشأن احلدود والتسويات األمنية، وهي قضايا ستتم مناقشتها 

واالتفاق عليها عندما يحني الوقت يف املفاوضات وليس بشكل أحادي.
  باملجمل، االتفاق اإلسرائيلي- اإلماراتي برعاية أميركية هو إجناز مهم لألمن القومي اإلسرائيلي  
واختراق يف منظومة القوى الشرق أوسطية. ويعبر عن تعزيز املعسكر املعتدل والبراغماتي يف 
مواجهة إيران والقوى املتطرفة الشيعية والسنية يف املنطقة، كما أنه يضع قضية الضم أحادي 
وتسوية  ملفاوضات  ويوفر ظروفا محسنة  اإلقليمي،  السالم  دائرة  تتسع  وبذلك  الطرف جانبا، 

فلسطينية إسرائيلية مستقبال.
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املوقع اإللكتروني األول يف الدولة )موريتانيا( نشر مقاال لباحث من مركز »القدس« لشؤون اجلمهور 
والدولة، السفير األول إلسرائيل يف موريتانيا، فريدي إيتان، دعا فيه إلى جتديد العالقات بني 
إسرائيل وموريتانيا. وصحيفة أخرى نشرت مقاال يقول إن إيران هي التي كانت سببا يف القطيعة 

الدبلوماسية بني موريتانيا وإسرائيل.
لشؤون اجلمهور  »القدس«  موقع مركز  ومدير صفحة  إسرائيل،  أوروبا-  رئيس مشروع  نشر    
والدولة باللغة الفرنسية، السفير املتقاعد فريدي إيتان، سفير إسرائيل سابقا يف موريتانيا، مقاال 
باللغة الفرنسية وجه فيه نداء ملوريتانيا كي تتبع خطا اإلمارات وحتيي عالقاتها الدبلوماسية مع 

إسرائيل. وكانت موريتانيا عبرت عن تأييدها خلطوات اإلمارات مع إسرائيل.
هذه الدعوة لم تبق يف الفراغ، ونشر محرر صحيفة »أقالم« املتصدرة يف موريتانيا، مقال إيتان 
حتت العنوان الرئيسي للصحيفة، كما وجه دعوة إليتان للقائه يف باريس. من املهم اإلشارة إلى أن 

نشر مثل هذه املواد يتم فقط بعد احلصول على موافقة الدولة.
ونشرت صحيفة »األخبار« املوريتانية نصا مقتبسا عن إيتان يدعي فيه أن إيران هي التي تسببت 
بالقطيعة الدبلوماسية بني إسرائيل وموريتانيا، يف إطار السعي اإليراني لتعزيز نفوذها يف الدول 

األفريقية السنية.
   خلفية

 مع اندالع حرب األيام الستة، أعلنت موريتانيا أنها يف حالة حرب مع إسرائيل يف إطار دعمها  
املعنوي لدول اجلامعة العربية. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1995، أجريت مباحثات عام 1996 
بني مسؤولني كبار من إسرائيل وموريتانيا بهدف إنهاء حالة احلرب والدفع باجتاه إقامة عالقات 

جتارية بينهما.
ويف العام ذاته، ويف إطار املباحثات السرية، تقرر وللمرة األولى الكشف عن العالقات، بينما عبر 

اإلعالن عن إقامة »مكتب رعاية مصالح« للدولتني برعاية السفارتني اإلسبانيتني يف الدولتني.
ويف عام 1999، تقرر تعزيز العالقات الرسمية بني موريتانيا وإسرائيل، ومت خالل العام ذاته تبادل 
ممثلني دبلوماسيني بني الدولتني، ما شكل نهاية حلالة احلرب املعلنة من قبل موريتانيا منذ عام 

1967، واعترافا متبادال بينهما.
  مت وضع العالقات يف إطارها الرسمي بتاريخ 28 تشرين األول 1999 مع توقيع ممثلي الدولتني 
سفير  أول  إيتان  فريدي  وكان  بينهما.  كاملة  دبلوماسية  عالقات  إلقامة  اتفاقية  واشنطن  يف 
إسرائيلي يف موريتانيا، ومتكن خالل السنوات الثالث من عمله من تعزيز العالقات الثنائية يف كل 
املجاالت. وأقام مشفى ألمراض السرطان، كما قام بترتيب عمليات جراحية قام بها أطباء عيون 

التطبيع مع إسرائيل: هل جاء دور موريتانيا؟
مركز »القدس« لشؤون اجلمهور والدولة

17 آب/ أغسطس 2020
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إسرائيليون يف موريتانيا.
  استمرت العالقات الدبلوماسية بني موريتانيا وإسرائيل حتى عام 2009، لكن إثر حالة عدم 
يف  العسكري  واالنقالب   ،)2000( الثانية  االنتفاضة  مثل  موريتانيا،  بها  مرت  التي  االستقرار 

موريتانيا عام 2005، انقطعت هذه العالقات.
  وأدت احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة املسماة )الرصاص املصبوب( نهاية عام 2008 وبداية 
العربية  الدول  من  الكثير  مع  حدث  كما  الدولتني،  بني  العالقات  يف  خطيرة  أزمة  إلى   2009
واإلسالمية، وأعلنت موريتانيا عن جتميد عالقاتها مع إسرائيل، واستدعت سفيرها من إسرائيل، 

ويف بداية آذار 2009، طردت طاقم السفارة اإلسرائيلية من نواكشوط.
وبتاريخ 21 آذار 2010، قطعت موريتانيا عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رسميا.



 قراءة يف مخرجات مراكز األبحاث اإلرسائيلية

15

20
20

ف 
صي

  

اتفاق التطبيع بني إسرائيل واإلمارات هو استمرار جلهود إسرائيل يف السنوات األخيرة إلنهاء 
حالة احلرب مع أربع دول عربية، هي ُعمان والبحرين واإلمارات واملغرب.

وتركزت جهود وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس مع نظيريه العماني واإلماراتي العام املاضي 
يف األمم املتحدة. وبجهود مشتركة مع اإلدارة األميركية، شرع لدعم مبادرة كاتس هذه.

الرسالة حلكامهم. يف  نقلوا  الذين  األربع  الدول  مع سفراء  ترامب  إدارة  من  والتقى مسؤولون 
الوقت ذاته، لم يخف )يقلل( رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو جهوده لتطبيع العالقات مع 
الدول العربية، وصرح أكثر من مرة أن إسرائيل جتري محادثات مع ست دول عربية بهذا الشأن.
واستغلت إسرائيل قضية أمن املالحة يف مياه اخلليج، كمدخل للتطبيع مع هذه الدول يف ظل 

التهديد اإليراني.
  وحسب مصادر عربية، فقد وضعت السعودية البحرين يف واجهة اجلهود السياسية املتعلقة 
وفد  مبشاركة   2019 األول  تشرين  شهر  يف  البحرين  يف  املالحة  أمن  مؤمتر  ليعقد  بالقضية، 

إسرائيلي يقوده كاتس نفسه.
  واملؤمتر هو امتداد ملؤمتر عقد ضد إيران يف مدينة وارسو يف شباط 2019 مببادرة أميركية  
ومشاركة ستني دولة مبا فيها إسرائيل والسعودية والبحرين واإلمارات ومصر واليمن واألردن 

والكويت واملغرب وُعمان.
  يف الوقت ذاته، استمرت الزيارات السرية اإلسرائيلية إلى دول عربية، وصوال إلى زيارة نتنياهو 

إلى مسقط، وكاتس إلى اإلمارات.
وحسب وسائل إعالم عربية غير مؤكدة، فمن املمكن أن يكون نتنياهو نفسه التقى ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
  وجاء االتفاق مع اإلمارات يف ظل تراجع مكانة القضية الفلسطينية على جدول أولويات الدول 
وإيران لوقف محاوالت  التهديد اإليراني؛ مع شن إسرائيل هجمات يف سوريا  العربية وصعود 
إيران لفرض حضورها، بدأت الدول العربية تنظر إلى إسرائيل باعتبارها قوة عسكرية ال تخشى 

مواجهة إيران، لذلك، بدأت هذه الدول تسعى لتنسيق اجلهود مع إسرائيل ضد إيران سرا.
ونشر السفير اإلماراتي يف واشنطن يوسف العتيبة مقاال يف صحيفة يديعوت أحرونوت انتقد فيه 

بشدة خطة الضم، وقدم مقترحا لإلدارة األميركية بتجميد الضم مقابل التطبيع.
نتنياهو التقط اللحظة وشرع عبر رئيس جهاز املوساد يوسي كوهني باالتصاالت مع اإلمارات، 

فزارها كوهني مرتني، لدفع االتفاق إلى األمام.

 اتفاق التطبيع: ضربة مزدوجة للفلسطينيني وإليران
مركز »القدس« لشؤون اجلمهور والدولة

يوني بن مناحيم– باحث يف مركز »القدس« لشؤون اجلمهور والدولة

14 آب/ أغسطس 2020
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قامت  ما  ووصفوا  اإلمارات  من  سفيرهم  استدعاء  وقرروا  االتفاق  من  الفلسطينيون  ُصدم    
به  باخليانة وبالطعنة يف الظهر، ألن اإلمارات كسرت منع التطبيع مع إسرائيل حسب قرارات 

اجلامعة العربية قبل تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
املخاوف الفلسطينية احلالية هي من زحف عربي باجتاه إسرائيل. دول معتدلة أيدت اخلطوة 

اإلماراتية، فيما تنفسوا يف األردن الصعداء بعد أن وضعت خطة الضم جانبا.
التواصل مع  إعادة  اإلماراتي عبر  االتفاق  الفلسطينيون بشكل غير مباشر من    وقد يستفيد 
اإلدارة  األميركية عبر األجهزة األمنية لدى الطرفني من ناحية، وعبر إعادة التنسيق األمني مع 
إسرائيل من ناحية ثانية، ما قد يعيد ضخ مئات املاليني من أموال الضرائب الفلسطينية املوجودة 

بحوزة إسرائيل.
السعي  عبر  الواجهة،  إلى  واإلمارات مبحمد دحالن  املتحدة  الواليات  دفع  إمكانية  وملواجهة    
إلعادته إلى منظمة التحرير، قد تلجأ القيادة الفلسطينية إلى التنسيق مع حركة حماس ملواجهة 

خطط دول عربية وإسالمية للتطبيع مع إسرائيل.

  لدى إيران عالقات حسنة مع اإلمارات، لكن الدول اخلليجية، خاصة السعودية، تخشى من 
تعزيز إيران لنفوذها ومن قوتها العسكرية وجهودها حليازة سالح نووي.

يعتبر ضربة قاسية إليران وسياساتها يف اخلليج، لكن اجليش  التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل 
اإلماراتي ليس قويا مبا يكفي ملواجهة إيران، لذلك، سيعزز االتفاق التعاون األمني والعسكري 

اإلماراتي مع إسرائيل، خاصة استخباراتيا ويف مجال املعدات املتقدمة.
ومتكن  إسرائيل.  مع  للتطبيع  العربية  للدول  املجال  وفتحت  العربي  احملرم  كسرت  اإلمارات    
نتنياهو  من حتقيق مبدأ السالم مقابل السالم. ويحقق االتفاق إلسرائيل إمكانية عزل منظمة 
مواكبة  على  قادرة  غير  بأنها  الفلسطينية  القيادة  ويظهر  وحركة حماس،  الفلسطينية  التحرير 
التطورات اجلديدة يف الشرق األوسط، وتفتقد للبراغماتية التي قد تؤدي إلى التوصل التفاق 

شامل مع إسرائيل.
  كما أن وصول اخلليجيني للصالة يف األقصى سيقضي على الرواية الفلسطينية القائمة على 

أساس »أن األقصى يف خطر«.
على شرعية  وستحصل  اقتصاديا،  يبدو  وكما  ودوليا،  إستراتيجيا  مكانتها  إسرائيل  وستعزز    

التعاون العلني مع الدول اخلليجية.
العسكرية  ترامب، وقوة إسرائيل  إدارة  الراسخة، خاصة مع  العالقات اإلسرائيلية األميركية    
واالقتصادية، جتعل دول اخلليج غير قادرة على جتاهلها، وسعي قادة اخلليج للبقاء يف احلكم هو 
اعتبار يفوق أي اعتبار آخر، أما القضية الفلسطينية، فليست على رأس أولويات قادة اخلليج، 

والفلسطينيون ميكن أن ينتظروا.
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 لم يكن مفاجئا )يف إسرائيل والعالم( أن يتم الربط بني اإلعالن الدرامي وغير املفاجئ للرئيس 
األميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وولي العهد اإلماراتي )احلاكم الفعلي( 
الفلسطينية وتأجيل  أثره على القضية  محمد بن زايد عن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي، وبني 
الضم، وأثره أيضا على املوقف املشترك للدول الثالث من التهديد اإليراني، وكذلك على انعكاس 
االتفاق على الوضع السياسي يف الواليات املتحدة وإسرائيل. وهذه عناصر مهمة جدا يف اخلطوات 

السرية التي أوصلت إلى هذا االتفاق.
وعلى عمق  اإلعالن،  توقيت  على  الضوء  يلقي  كان  جانًبا،  مهم  ذاته، وضع سؤال  الوقت    يف 
الشراكة اإلستراتيجية بني إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة، يف خضم أزمة من الدرجة األولى 

تتكشف حاليا يف شرق البحر املتوسط.
  فاجلمهور اإلسرائيلي ال يشغل تفكيره كثيرا يف األشهر األخيرة فيما يحدث يف احلرب األهلية 
يف ليبيا، التي أصبحت ساحة معركة بالوكالة بني تركيا املدعومة من قطر، وبني مصر املدعومة 
بشكل كبير من قبل اإلمارات العربية املتحدة )للتذكير، فإن بني قطر والسعودية صدعا عميقا 

وطويل األمد، ويرجع ذلك جزئيا إلى موقف قطر املتعاطف مع حركة اإلخوان املسلمني(.
  لكن مؤخرا بات هذا الصراع ذا أهمية كبيرة إلسرائيل ومستقبلها، فقد وقع وزيرا خارجية مصر 
سامح شكري واليونان نيكوس دندياس اتفاقية لترسيم احلدود البحرية االقتصادية بني الدولتني.
وهذا االتفاق يضع كلتا الدولتني يف مواجهة مباشرة مع اخلريطة التي وضعها الرئيس التركي 
الليبية طرابلس وشمال غرب  رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج التي حتكم العاصمة 
ليبيا. وتشير اخلريطة الليبية التركية إلى أن لدى الدولتني حدودا مائية مشتركة، ما يعني أنه ال 

توجد لليونان حدود مائية مع مصر.
  من ناحية أساسية، اجلدل يدور على مكان جزر من كريت، وعمليا فإن الهدف التركي هو قطع 

الطريق أمام قبرص ومصر وإسرائيل إلى األسواق األوروبية.
  ويف رد غاضب على االتفاق املصري- اليوناني أطلق أردوغان سفينة »مسح زلزالي« ترافقها 
قطع مسلحة من البحرية التركية، يف املياه االقتصادية اليونانية )حسبما ينص القانون الدولي(، 

االتفاق مع اإلمارات عزز احملور املناهض ألردوغان
معهد »القدس« لإلستراتيجيا واألمن

عيران ليرمان– نائب رئيس معهد »القدس« لإلستراتيجيا واألمن

17 آب/ أغسطس 2020
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* أجريت هذه املقارنة قبل تفشي كورونا يف روسيا وتغير طريقة تعاملها مع الوباء.

لكن تركيا تدعي أن هذه املياه تابعة لها. وهذا يضع الشرق األوسط أمام خطر اندالع مواجهة 
عسكرية.

  لكل هذا ارتباط مباشر باالختراق )يف العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية(. فاإلمارات ترى يف 
نظام أردوغان منبعا للخطر، عبر سعيه لتعزيز سيطرة اإلخوان املسلمني على بعض دول املنطقة 
مبا فيها مصر. لذلك دعمت وبشكل عملي )ومعها السعودية( عملية التخلص من حكم محمد 

مرسي يف مصر صيف 2013.
  باملقابل، فإن تركيا أدانت »النظام االنقالبي« و«استيالء عبد الفتاح السيسي على احلكم«. لهذا 
السبب هبت اإلمارات إلى مساعدة مصر يف دعم اجلنرال خليفة حفتر يف جهوده للسيطرة على 

طرابلس، وهي محاوالت باءت بالفشل بسبب تدخل تركيا العسكري إلى جانب حكومة السراج.
اآلن ومع توقيع االتفاق املصري- اليوناني، وقف وزير اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش بشكل تام 

إلى جانب املوقف املصري، ووصف التوقيع بأنه »انتصار« ستكون له تبعات تاريخية.
  هذا األسبوع، ولكن باندفاع أقل، وقفت إسرائيل أيضا مع هذا االتفاق. ومن يسعى لفهم أسباب 
الزاوية  إلى األمر من هذه  ينظر  أن  السالم بني إسرائيل واإلمارات، فعليه  اتفاق  اإلعالن عن 

أيضا، إضافة إلى قضية الضم، والتهديد اإليراني املتصاعد. 
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  إزاء ادعاء رئيس احلكومة بأنهم يف العالم يتحدثون اآلن عن »عقيدة نتنياهو« من أجل حتقيق 
السالم، يجدر القول إن توق اليمني يف إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع العالم العربي دون االلتزام 
اتفاق السالم بني إسرائيل  نتنياهو. منذ توقيع  بنيامني  الفلسطينية، لم يولد مع  بحل القضية 
ومصر، ترسخت يف إسرائيل فروقات يف املقاربة بني اليمني واليسار حول الطريقة التي ميكن 
مع  االتفاق  بأن  عام  بشكل  آمن  اليسار  سالم.  اتفاقات  إلى  التوصل  إلى  السعي  خاللها  من 
التي  السعودية  السالم  ومبادرة  العربي.  العالم  مع  للسالم  احلصري  املدخل  هو  الفلسطينيني 
كانت مبادرة عربية شاملة من العام 2002 رسخت لفترة طويلة هذا التشخيص، عندما اشترطت 
التطبيع بالسالم بني إسرائيل والفلسطينيني، رغم الثمن الباهظ الذي يشمل إعادة املناطق وحل 

مشكلة الالجئني.
  ولكن قبل سنوات من ذلك، يف كامب ديفيد، أظهر مناحيم بيغن وأنور السادات أن إسرائيل ميكنها 
التوصل إلى سالم مع مصر، الدولة العربية التي بدونها لن تكون حرب شاملة ضد إسرائيل، 
حتى دون حل املشكلة الفلسطينية. ومن اجلدير بالذكر أن بيغن وافق على تعهدات وصيغ بعيدة 
املدى يف القضية الفلسطينية، لكنه هو والسادات أدركا أن األمر يتعلق بسالم منفرد، وأن القضية 
الفلسطينية ميكن أن تضع يف طريق هذا السالم عقبات يف املستقبل، لكنها لن تؤدي الى إلغائه. 
هكذا، بقي السالم مع مصر على قيد احلياة وجتاوز حرب لبنان وقتل السادات والربيع العربي 
السالم صمد وجنا حتى من رئاسة محمد  املناطق.  تعميق االحتالل يف  واالنتفاضتني ومعهما 

مرسي، الرئيس املصري الذي جاء من صفوف حركة اإلخوان املسلمني.
  بيغن سعى إلى إدخال القضية الفلسطينية يف كبسولة حتيطها أوضاع سالم أو عدم اعتداء مع 
الدول العربية، األمر الذي سيمنعها من  الدخول يف حرب شاملة. أيضا، مناصرو السالم من 
اليسار لم يتمسكوا دائما مببدأ مركزية القضية الفلسطينية. رابني بدأ حملة السالم خاصته 
بالتفاوض مع سوريا. ولو أنه متكن من التوصل إلى السالم مع دمشق لكان من املشكوك فيه أن 
يذهب إلى أوسلو. األردن أراد التوصل إلى السالم مع إسرائيل فقط يف أعقاب اخلوف من أن 
اتفاقيات أوسلو ستبقيه  بال  تأثير يف الفضاء الفلسطيني، األمر الذي يعتبر وجوديا بالنسبة 

للمملكة الهاشمية.

عقيدة نتنياهو؟ هذيان محمل باملصائب
هآرتس 

شلومو بن عامي

27 آب/ أغسطس 2020
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  شمعون بيريس أيضا الذي لم تكن لديه القدرة الستكمال اتفاق اخلليل، توسل حلافظ األسد 
فور اغتيال رابني بأن »يطير أعلى وأسرع« )حسب تعبيره( نحو اتفاق سالم ثنائي. إيهود باراك 
أيضا بدأ محاولته للسالم مع دمشق رغم أنه اعتبر التوصل إلى اتفاق مع السوريني شرطا حيويا
بالتحديد  الفلسطينية.  املسألة  لتحييد  محاولة  بالضرورة  وليس  لبنان،  من  املنظم  لالنسحاب 
وتعامل  والفلسطينية.  السورية  الساحتني  إلى سالم يف  بشجاعة  الذي سعى  هو  أوملرت  إيهود 

معهما على أنهما أواٍن مستطرقة.
  مثل أسالفه، يوجد لنتنياهو أيضا دافع مفهوم لوضع بصماته بعمل سياسي كبير. فهو أيضا يف 
واليته األولى تفاوض مع سوريا حول اتفاق سالم شمل التنازل عن هضبة اجلوالن )هو بالطبع 
ينفي ذلك(. وقد استكمل يف حينه اتفاق اخلليل –جزء من اتفاقات أوسلو– األمر الذي لم مينعه 

من تعهد احلاضنة )املسيحانية( ]االستيطانية املتطرفة دينيا[ العنيفة يف املدينة.
يف عام 		20، ذهب نتنياهو بعيدا مع إدارة اوباما، عبر التوافق على إطار للسالم مع الفلسطينيني. 
لكنه يف نهاية املطاف، مثل أريئيل شارون من قبل، أدرك العبرة التي مت تعلمها من محاوالت قادة 
التي يف  إلى فوضى،  الدخول  مثل  تعتبر  الفلسطينيني  مع  املفاوضات  للسالم:  التوصل  اليسار 
نهايتها ستكون قرارات تؤدي إلى فقدان السلطة. حلظة مؤسسة يف هذا السياق كانت اتفاق »واي 
ريفر« الذي وافق فيه نتنياهو على االنسحاب من 		 يف املئة من أراضي الضفة، األمر الذي أدى 
إلى حل االئتالف. اخلوف من فقدان السلطة هو الذي يحدد منذ ذلك احلني عالقته بالقضية 
الهاوية،  إلى  إسرائيل  سيدهور  حاسم  قرار  غياب  أن  واضحا  يكون  عندما  حتى  الفلسطينية، 
وعندما جترنا جمهورية مستوطنني يف املناطق ]الضفة[ إلى دولة ثنائية القومية يف وضع حرب 

أهلية مستمرة.
  الصياغات بعيدة املدى التي وافق عليها نتنياهو يف النقاش حول اتفاق اإلطار يف 		20 استندت 
قناعة  على  كان  أوباما  الرئيس  أن  عليها. يف حني  يوافق  لن  اليميني  ائتالفه  أن  افتراض  إلى 
بأن نتنياهو ميارس ألعاب سالم، ونظره يتجه إلى إيران، على صيغة »بوشهر مقابل يتسهار«، 
التقدم يف الساحة الفلسطينية مقابل عملية أميركية ضد مشروع إيران النووي. وعندما »خان« 

األميركيون نتنياهو عند توقيع االتفاق النووي مع إيران، فقد اهتمامه بفلسطني.
صحيح أيضا أنه طوال فترة املفاوضات اعتمد على أن الرئيس محمود عباس سيخرج لصاحله 
الكستناء من النار. وهكذا، رفض الرئيس الفلسطيني الوثيقة. هذه لم تكن املرة األولى التي يحدث 
فيها االنفصال عن الواقع من قبل احلركة الوطنية الفلسطينية، عبر دعم الرفض اإلسرائيلي. 
الثاني 	200 غداة  لبناني– شيعي، كتب يف كانون  فؤاد عجمي، املستشرق االميركي من أصل 
الرفض الفلسطيني خلطة السالم التي وضعها بيل كلينتون عن امليل القسري للحركة الوطنية 
الفلسطينية إلى »التمرد على منطق األمور« والتوقع الدائم بأن تأتي قوة غامضة ملساعدتها، وكأن 

قوانني التاريخ ال تنطبق عليها.
  منذ ذلك احلني، بقي أمام نتنياهو أن يبحث عن هالته يف الشرق األوسط الواسع. الربيع العربي 
وتهديد إيران وحتدي اإلسالم الراديكالي لألنظمة احملافظة يف املنطقة والرعب الذي أصابها 
عند انسحاب الواليات املتحدة من املنطقة وفقدان مركزية القضية الفلسطينية، كل ذلك استندت 
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إليه إسرائيل من أجل رعاية تعاون سري، أمني باألساس، مع احملور السني بزعامة السعودية. 
هذه العالقات تطورت خالل السنني أيضا مع اإلمارات العربية املتحدة.

  إن حرص نتنياهو على تأطير اتفاق التطبيع مع اإلمارات بأبعاد تاريخية وكأنه اتفاق سالم، 
املميزة.  البالغية  هي خدعته  وهذه  ورابني،  بيغن  مع  تعبيره،  املستوى، حسب  نفس  يضعه يف 
السالم مع دول املواجهة، مصر واألردن، وبالتأكيد حل القضية الفلسطينية هو القضية الوجودية 

بالنسبة إلسرائيل.
  إن الكشف العلني عن العالقات مع اإلمارات، التي جترى منذ سنوات مثل العالقة مع العشيقة 
يف الظالم، هو خيار إستراتيجي ال يقدم حال ألي حتدٍّ وجودي إلسرائيل. والدق املخجل لنتنياهو 
على صدره وكأنه خالفا ألسالفه صنع السالم دون التنازل عن أراض، هو تضليل مميز: فاألراضي 
التي يدعي نتنياهو أنه امتنع عن إعادتها تبعد آالف الكيلومترات عنا، ولم تكن لنا يف أي يوم حرب 

معها أو نزاع على احلدود؟
  لكنه صمم رغم ذلك على أن يقود النقاش يف موضوع األراضي، لذلك، فإن الضم يف الضفة 
–الذي وعد نتنياهو اليمني االستيطاني به، والذي كان منذ البداية غير قابل للتطبيق– مت دفنه 
نهائيا على يد اتفاق التطبيع. واذا أراد هو أو أحد ورثته إحياءه يف الوقت الذي تكون فيه سفارة 
بالتحديد  السفارة.  إغالق  وسيتم  التطبيع  التفاق  خرقا  سيكون  فهذا  أبيب،  تل  يف  اإلمارات 
الطريقة التي ضخم فيها نتنياهو وترامب اتفاق التطبيع إلى درجة اعتباره إجنازا تاريخيا، سهلت 
الواليات  يلزم  إسرائيل  مع  السالم  فاتفاق  مواجهة،  دولة  وكأنها  نفسها  اعتبار  اإلمارات  على 
املتحدة بتطوير قدرات اإلمارات العسكرية مثلما حدث مع مصر واألردن يف أعقاب توقيع اتفاق 
السالم مع إسرائيل. ودول مواجهة مثل مصر واألردن وسوريا اعتبرت دائما السالم مع إسرائيل 
مقدمة النعطافة يف مكانتها لدى الواليات املتحدة وممرا ملساعدات أميركية اقتصادية وعسكرية.
ال يوجد شك يف أنه لو أن رابني وباراك واوملرت ونتنياهو، نعم نتنياهو، الذين تفاوضوا جميعهم 
مع سوريا على اتفاق سالم على أساس االنسحاب إلى خطوط 967	، قد توصلوا إلى اتفاق مع 
عائلة األسد يف دمشق، فإن سوريا كانت ستتحول إلى حليفة للواليات املتحدة، بالضبط مثلما 
الواليات  مع  التحالف  إلى  السوفييتي  االحتاد  مع  التحالف  من  االنتقال  أي  مصر،  مع  حدث 
املتحدة، كتعويض عن السالم مع إسرائيل. ليس صدفة أن سوريا بدأت بإظهار اهتمامها باتفاق 

سالم مع إسرائيل عند تفكك االحتاد السوفييتي.
  نتنياهو رفع اتفاق التطبيع مع اإلمارات إلى مستوى اتفاق السالم مع مصر، وهناك من اعتبروه، 
اتفاقا مهما جدا )هذا ما فعله رئيس املوساد السابق شبتاي شبيط(، فليتفضل نتنياهو إذاً وليبتلع 
ثمنه املتمثل بتزويد اإلمارات بسالح أميركي ذي نوعية إستراتيجية. يصنعون احلرب باملكائد، أما 
السالم، فيجب أن يكون موضوعا أكثر شفافية. نتنياهو ذهب إلى هذا السالم مع العصا املعروفة، 
نفى أنه باع الضم وفتح الطريق أمام حصول اإلمارات على طائرات شبح وطائرات بدون طيار 
متقدمة، وهي خطوة متثل كسرا ملبدأ التفوق النوعي إلسرائيل الذي مت احترامه من كل اإلدارات 
السابقة يف الواليات املتحدة. وكما هو مقبول يف طريقة اإلدارة الديكتاتورية التي عودنا عليها، 
أيضا أبعد عن كل هذه العملية وزير اجليش ووزير اخلارجية، رئيسي األركان السابقني، اللذين 

ميكن أن يفهما يف هذه االمور شيئا ما.
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  ليس خوف نتنياهو من التسريب، وهو خوف ال أساس له، جعله يعمل يف الظالم، بل املعركة 
على من يكون صاحب الفضل، وال يقل عن ذلك اخلوف من أن يقوم بتوجيه أسئلة صعبة فيما 
يتعلق باخليوط البالية التي تركها، على سبيل املثال قضية شراء اإلمارات السالح املتطور، يف 
الوقت الذي يكون فيه متحمسا لإلعالن عن »سالم تاريخي«. هكذا قام أيضا يف السابق بإقصاء 
وزير الدفاع ورئيس األركان عن املصادقة التي منحها للمستشارة األملانية، أجنيال ميركل، ببيع 

غواصات متقدمة ملصر.
  اإلمارات هي دولة صغيرة وثرية مع نزعة انتشار إستراتيجية لدولة عظمى، يدها توجد يف 
كل شيء، لذلك، فإن أعداءها كثر. حلفاؤنا اجلدد اآلن يف حروب بعيدا عما هو حيوي بالنسبة 
إلسرائيل، ويجب عليها عدم االجنرار إلى نزاعات ال تتعلق بأساس أمنها القومي. مصر واإلمارات 
غارقتان اآلن يف احلرب األهلية يف ليبيا إلى جانب روسيا واجلنرال املتمرد ضد احلكومة املعترف 
بها من قبل املجتمع الدولي، خليفة حفتر. وعلى الطرف الثاني من اجلبهة، تتواجد تركيا وقطر 
وإيران وجماعات إسالمية. اإلمارات أيضا تعمل يف سوريا بالضبط إلى جانب النظام )أي إلى 

جانب إيران بشكل غير مباشر( يف احلرب ضد غزو تركيا لشمال الدولة.
  احلذر واجب، رغم أّنه، وعلى نحو شبيه باألميركيني، يوجد لنا نحن اإلسرائيليني ميل إلى العمل 
يف هذه املنطقة كسياح ساذجني يف بالد أجنبية )تعبير ملارك توين يف رحالته يف البحر املتوسط 
ويف األرض املقدسة، الذي يصف سذاجة األميركيني عند خروجهم من بالدهم(. يف حرب لبنان 
األولى التي فيها اجنرت إسرائيل إلى التحالف مع املسيحيني، تعلمت بالطريقة الصعبة حدود 

قدرتها على التصرف يف إطار ثقافة اإلنكار وتغير الوالء بشكل سريع يف املنطقة.
هذا ليس سيناريو خياليا متاما، أن تقوم دول اخلليج بثورة دبلوماسية وإيجاد طريقة للتعايش 
بسالم مع إيران. سلطنة عمان مثال حاضرة يف وضع كهذا. يف الواقع، االتفاق النووي بني إدارة 
اوباما وإيران الذي أثار غضب إسرائيل والسعودية ودول اخلليج، بدأ مبفاوضات سرية جرت يف 

سلطنة عمان.
  ومن غير الصحيح أيضا االدعاء بأن نقطة االنكسار يف العالم العربي هي بني السنة والشيعة: 
هذه النقطة توجد يف الصراعات على القوة واملوارد والنفوذ. وخالفا للوالء الديني، فإن األولويات 
اإلستراتيجية ميكن أن تتغير. عمليا، توجد لإلمارات مؤخرا مواجهات أكثر مع محور تركيا – 
من  إيران،  وليس  وقطر،  تركيا  باإلجمال،  ايران.  مع  لها  يوجد  السنيتني، مما  الدولتني  قطر، 

ترعيان حركة اإلخوان املسلمني، عدوة دول اخلليج ومن بينها اإلمارات.
 واإلمارات تخلت مؤخرا عن احلرب ضد احلوثيني الذين ترعاهم إيران يف اليمن وتركت السعودية 
وحدها يف املعركة. واإلمارات تتعاون يف الوقت احلالي مع إيران يف احلرب ضد وباء كورونا، 
التي مت جتميدها يف بنوك  الدوالرات اإليرانية  أنها قامت مؤخرا بتحرير مئات ماليني  وحتى 
محلية، وهي خطوة تعتبر حتديا فظا لسياسة إدارة ترامب »الضغط بأقصى درجة« على إيران.

فهل من احملتمل أال تكون محاربة إيران هي الدافع الرئيسي الذي يقف من وراء هذا »السالم 
االتفاق.  على  أردوغان  للرئيس  العنيف  الرد  يفسر  هذا  تركيا؟  محاربة  بالذات  بل  التاريخي«، 
وال يقل عن ذلك السرعة التي أعلنت فيها اإلمارات عن دعمها لليونان يف صراعها مع تركيا 
يف مسألة التنقيب عن الغاز يف شرق البحر املتوسط. وليس مستبعدا أن شراء طائرات الشبح 
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والطائرات بدون طيار، الهجومية املتطورة، تعتبره اإلمارات عامال ديناميكيا يف قرارها كشف 
عالقتها مع إسرائيل، وبذلك تعطي حقنة تشجيع لترامب يف حملته االنتخابية، وهو محفز جيد 

للصفقة املطلوبة.
نتنياهو يضللنا عندما يشير إلى معارضته تزويد اإلمارات بسالح نوعي إستراتيجي كهذا. هذا 
السالح هو »قلب« السالم التاريخي خاصته، بالضبط وليس أمرا إضافيا عليه. صحيح أن احملور 
السني يعتبر إسرائيل قوة عسكرية وتكنولوجية من اجلدير التعاون معها ضد أعداء مشتركني، 
لكن األكثر أهمية بالنسبة لهم هو منع الواليات املتحدة من اخلروج من املنطقة عبر صفقات 

أسلحة متطورة.
  إسرائيل هي اخلط الواصل إلى قلب الواليات املتحدة، وهي السبيل للحد من النزعة األميركية 
للنأي بالنفس ومنعها من التراجع عن التزاماتها حللفائها. سالح إستراتيجي ليس منتوجا معروضا 
على الرف، ينساك البائع بعد حلظة من شرائك له. بل يتحول يف هذه احلالة إلى بديل عن حلف 
دفاعي. وتأطير اتفاق التطبيع مع اإلمارات ضمن احلرب مع إيران، أمر يترك انطباعا جيدا يف 

الرأي العام األميركي ويساعد يف احلفاظ على التدخل األميركي يف املنطقة.
  اتفاق التطبيع هذا يجب أن نضع إلى جانبه جنمة صغيرة المعة. وسيكون خطأ تاريخيا إذا 
سخرت إسرائيل من حتالفاتها اجلديدة. وبدال من جتنيدها لدعم حل عادل لتحديها الوجودي –
املتمثل يف القضية الفلسطينية– قد تستمر يف التعرض إلدانة احتاللها الفاسد واملفسد. يف هذا 
السياق، فإن خطة ترامب، كما سيقال، ال تعتبر حال عادال، ال من قبل الفلسطينيني وال من قبل 

املجتمع الدولي، وال حتى من قبل أفضل األدمغة األمنية يف إسرائيل.
  أنا أعلم متاما كم هو صعب ومحبط أن حتاول التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيني. ولكن 
افتراض أن حتالفات عسكرية كهذه أو غيرها هي احلل للخطر الوجودي الكامن يف التدهور نحو 
دولة ثنائية القومية، هو هذيان محمل باملصائب. هنا سيكون الوضع مثلما كان يف جنوب أفريقيا، 
لكن ال ميكن يف أي يوم أن نشهد حالل مشابها للحل اجلنوب أفريقي )سلطة األكثرية السوداء 
هناك(، وسلطة لألكثرية العربية هنا. هذا الوضع مصيره أن يتطور إلى حرب أهلية دائمة. وهذه 

هي اخليانة الكبرى للفكرة الصهيونية.


