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االفتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــالن ع ــدأ اإلع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس األميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــني دول عربيــة وإســرائيل. اإلمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين األول )أكتوب

جــاءت االنتخابــات األميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى املرشــح اجلمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح احلــزب الدميقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار األساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة األميركي ــة واخلارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات املتح ــحب الوالي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة األميركي ــة اخلارجي ــي السياس ف
األميركيــة مــن العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، ســواء اجلماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق باملن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينّياً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل االتفــاق النــووي اإليران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض االستســالم علــى الفلســطينيني، مت الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل، وإغــالق 
ــاعدات  ــف املس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيني، مبــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيني )األون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيني وإقناعه ــاعدات للفلس ــف املس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي املوضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــالق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــالً، يعلــن فري
األميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل املســاعدات األميركيــة قــد ال تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــني التــي أقرهــا الكونغــرس األميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة لألس ــات املالي ــف اخملصص ــل وق ــطينيني مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور مل ــادة األم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيني مــن الضغــط األميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة إلدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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االفتتاحية

ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل حل ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــالل واالس االحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أّن إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب متامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيني، إال أّن مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــالًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــني.  الالجئ

ــاه  ــي االجت ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إّن اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة حل ــئ بالنس اخلاط
ــذا  ــي ه ــطينّياً ف ــط فلس ــادة الضب ــاوالت إع ــإّن مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا املل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض املل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة األحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاّصــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبّياً،  ــر نس ــاالت أقص ــاب، مبق ــن الكُت ــاد م ــن املعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، ومت اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات املوق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح اجمل ــادة، إلفس ــة املعت ــواب اجملل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيني وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــالل. أس ــن االحت م
ــر،  ــرب، واجلزائ ــودان، واملغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطني ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي حتليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب املتابعــات، فــإّن مســألة تغيــر مســارات األحــداث 
وحتوالتهــا احلــادة كان أساســّياً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع اخملططــات اإلســرائيلية األميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
االنتخابــات األميركيــة ومعانيهــا للشــرق األوســط، وفلســطني، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعالته ــات التطبي ــرائيلية التفاقي ــية اإلس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــني مكون ــة االســتقطاب والتجــاذب احلــاد ب مــع هــذا احلــدث فــي ظــل حال
نظــام احلكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة إلحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
واملراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم جتربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعالق ــلح الفلس املس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ اإلرهــاب الصهيونــي قبــل احتــالل العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أّم ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطني.
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التقارب اإلسرائيلي- اإلماراتي: نحو 
عبد اللطيف دبلوماسية الثورة املضادة 

احلماموشي *

*   باحث  يف العلوم السياسية- املغرب.

أعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، فــي 13 آب )أغســطس( 2020، عــن توصل 
كل مــن إســرائيل ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلــى اتفــاق »ســالم تاريخــي« 
ــم  ــن بشــكل كامــل. ل ــني البلدي ــات الدبلوماســية ب ــع العالق ــى تطبي ــد إل مُيّه
يُشــكّل هــذا اإلعــالن، وال حفــل توقيــع اتفــاق »أبراهــام« املقــام بواشــنطن يــوم 
ــب  ــي، ألّن أغل ــي والدول ــام العرب ــرأي الع ــأة لل ــبتمبر( 2020، مفاج ــول )س 15 أيل
ــرة  ــي الفت ــة ف ــة اإلماراتي املواقــف والتصريحــات الصــادرة عــن مســؤولي الدول
ــي  ــتراتيجّياً ف ــاً إس ــرائيل حليف ــار إس ــاه اعتب ــي اجت ــب ف ــت تص ــرة كان األخي

مواجهــة إيــران والربيــع العربــي1. 

تاريخّيــاً، لــم تَدُخــل دولــة اإلمــارات فــي مواجهــة ُمباِشــرَة مــع إســرائيل حتــى 
ــر أّن  ــة، غي ــة واألردني ــني املصري ــي احلالت ــا ف ــالم« كم ــاق »س ــا اتف ــد َمعه تَعِق
ملؤســس الّدولــة اإلماراتيــة احلديثــة ورئيســها فــي الفتــرة مــا بــني 1971 و2004، 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، موقفــاً وســطّياً يتنافــى مــع توّجــه القيــادة 
ــد  ــي املتماهــي مــع اليمــني القومــي اإلســرائيلي واألميركــي، إذ شــارك زاي احلال
فــي حظــر النفــط عــن الــدول الغربيــة املســاندة إلســرائيل فــي خضــم حــرب 
ــعية  ــة التوس ــر أّن »السياس ــبق أن اعتب ــا س ــر( 19732. كم ــرين األوّل )أكتوب تش
إلســرائيل واخلطــط العنصريــة الصهيونيــة موجهــة ضــد كل الــدول العربيــة، ال 
ســيما تلــك الغنيــة بالثــروات الطبيعيــة )فــي إشــارة إلــى دول اخلليــج العربــي(. 
ــر املَعركــة مــع الصهيونيــة مــا  فــال توجــد دولــة َعرَبيــة فــي مأَمــن مــن َمخاطِ

لــم تلعــب دورهــا وتتحّمــل مســؤولياتها فــي مواجهــة العــدو اإلســرائيلي«3.  

ــر أّن  ــي، فاألولــى تعتب ــل أبيــب فــي معــاداة الرّبيــع العرب ــو ظبــي وت تتقاطــع أب
الدميقراطيــة تشــكّل خطــراً داهمــاً علــى املســتويني املتوســط والبعيــد علــى 
ــى  ــة القائمــة عل توســعيتها. كمــا تعتقــد أنهــا تهــدد مشــروعيتها التقليدي
ــة، أي الــوالء لألســر احلاكمــة علــى مســتوى اإلمــارات  نســق الــوالءات التقليدي
الســبع، الــذي ال أثر فيــه لآلليــات الدميقراطيــة احلديثــة. والثانية تفّضل اســتمرار 
األنظمــة االســتبدادية فــي احلكــم علــى قيــام دميقراطيــات فعليــة، ألنهــا واعيــة 
ملــدى عمــق وجتــذر ارتبــاط الشــعوب العربيــة بالقضيــة الفلســطينية، وبالتالــي، 
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ــه وشــفاف، ســتتموقع –بشــكل شــبه  ــة بشــكل نزي ــإّن أي حكومــة منتخب ف
تلقائــي– فــي صــف الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني4. فعداء إســرائيل 
ــة  ــي الثقاف ــل ف ــذر ومتأص ــة متج ــدول العربي ــي ال ــة ف ــار الدميقراطي النتش

السياســية اإلســرائيلية، شــأنه شــأن العــداء للوحــدة العربيــة5. 

ــام  ــع لنظ ــر املنقط ــا غي ــم بدعمه ــم دول العال ــن معظ ــرائيل ع ــردت إس انف
حســني مبــارك حتــى ســقوطه فــي 11 شــباط )فبرايــر( 2011. فبعــد أيــام قليلة 
ــة  ــت وزارة اخلارجي ــر( 2011، بعث ــي )يناي ــون الثان ــرات 25 كان ــالق تظاه ــن انط م
ــنطن  ــدى واش ــرائيل ل ــفراء إس ــى س ــة إل ــرية وعاجل ــات س ــرائيلية تعليم اإلس
وعشــر دول أوروبيــة أخــرى، حثتهــم فيهــا علــى التواصــل مــع مســؤولي تلــك 
الــدول إلقناعهــم بالتوقــف عــن انتقــاد النظــام املصــري، والوقــوف إلــى جانــب 
الرئيــس مبــارك، حفاظــاً علــى أمــن واســتقرار املنطقــة، وفــق مــا جــاء فــي تقرير 
لصحيفــة »هآرتــس« اإلســرائيلية6. فاجــأ الرّبيــع الَعربــي األوســاط السياســية 
ــني  ــار واليم ــوى اليس ــده ق ــت ض ــا انتفض ــرعان م ــرائيل، وس ــي إس ــة ف واألمني
ــوزراء  ــر رئيــس ال الصهيونيــني، ســواء مــن الليكــود أو حــزب العمــل. وقــد اعتب
اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو الربيــع العربــي مجــرد موجــة إســالمية مناهضــة 
إلســرائيل والغــرب والليبراليــة78+. ويتناســب موقــف نتنياهــو هــذا مــع التصــّور 
الــذي تروجــه دولــة اإلمــارات عبــر أجهزتهــا اإلعالميــة، حيــث الربيــع العربــي مــا 

هــو إاّل مؤامــرة مدبّــرة مــن لــدن »اإلســالم السياســي«. 

يتطابــق إذاً املوقــف اإلســرائيلي مــع مــا عّبــرت عنــه دولــة اإلمــارات فيمــا يخــص 
ــبثة  ــة املتش ــدول العربي ــد ال ــن أش ــرة م ــت األخي ــث كان ــة، حي ــورة املصري الث
ببقــاء حســني مبــارك علــى كرســي الســلطة، إذ حــذّرت مــن ســقوطه ودخــول 
البــالد فــي حالــة »فوضــى«. وقــد نــّدد عبــد اهلل بــن زايــد، وزيــر خارجيــة اإلمــارات، 
ــر( 2011 مبــا ســماه »اســتغالل بعــض األطــراف  فــي الثالــث مــن شــباط )فبراي
ملــا يحصــل فــي مصــر«، معتبــراً أنـّـه »اســتغالل مقيــت ومخــٍز«9، مؤكــداً علــى 
ــة »التــي ســتبقى محــور اســتقرار  ــة اإلمــارات للحكومــة املصري مســاندة دول
للمنطقــة والــدول العربيــة« كمــا جــاء علــى لســانه10. وال حاجــة هنــا للتفصيل 
ــاح  ــذي أط ــكري ال ــالب العس ــالم، لالنق ــال واإلع ــارات، بامل ــة اإلم ــم دول ــي دع ف
ــاً محمــد مرســي فــي متــوز )يوليــو( 2013،  بالرئيــس املصــري املنتخــب دميقراطّي
ومعهــا احلليفــان: إســرائيل، والعربيــة الســعودية، التــي أصبحــت تظهــر مبظهــر 
الدولــة التابعــة حلكومــة اإلمــارات. فاألخيــرة حتــاول منــذ مــدة أن تقــّدم نفســها 
للغــرب كفاعــل إقليمــي بديــل عــن العربيــة الســعودية وإيــران. ونســتنتج مــن 
كل هــذا مــا مضمونــه أّن تقاطــع املوقــف اإلســرائيلي واإلماراتــي فــي مناهضــة 

التقارب اإلسرائيلي- اإلماراتي: نحو دبلوماسية الثورة املضادة 

74



ملف العدد

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
خ

الثــورة املصريــة ليــس اســتثناًء، بــل هــو جــزء مــن حتالــف يهــدف إلــى كبــح أي 
حتــّول دميقراطــي فــي املنطقــة. هــذا التحالــف الــذي نشــأ قبــل حوالــي عقــد 
ــع اتفــاق »أبراهــام«11.  ــع رســمي وعلنــي مــع توقي ــى تطبي مــن الزمــن حتــّول إل
فمفهــوم التحالــف ينطبــق علــى هــذه احلالــة، مــن حيــث إن األخيــر )التحالــف( 

نشــأ بهــدف تعزيــز »األمــن املشــترك« لــكل مــن إســرائيل واإلمــارات.

ــن  ــنطن، وم ــي بواش ــي الصهيون ــب ود اللوب ــى كس ــارات عل ــة اإلم ــل دول تعم
خاللــه التأثيــر فــي احلكومــات الغربيــة، عبــر جــر حلفائهــا إلــى التطبيــع مــع 
ــا واليمــن والســودان. فرجــل اإلمــارات  ــاً فــي ليبي إســرائيل، إذ يظهــر ذلــك جلّي
ــن  ــم م ــي الدع ــن تلق ــع م ــر، ال ميان ــة حفت ــد خليف ــواء املتقاع ــا، الل ــي ليبي ف
Corriere del- )إســرائيل، حســب مــا صــرّح بــه لصحيفــة كورييــري ديــال ســيرا 

ــا فــي اليمــن،  la sera( اإليطاليــة، فالبنســبة لــه »عــدو عــدوي صديقــي«12. أّم
فقــد أعلــن هانــي بــن بريــك، نائــب رئيــس اجمللــس اجلنوبــي االنتقالــي املقــرّب مــن 
ــني  ــع اتفــاق »الســالم« ب ــارة إســرائيل، بعــد توقي احلكومــة اإلماراتيــة عزمــه زي
ــى إحلــاق الســودان  ــة. وســعت اإلمــارات جاهــدة إل ــة الصهيوني اإلمــارات والدول
بركــب »قافلــة« التطبيــع، ففــي بدايــة شــباط )فبرايــر( 2020، رتّبــت أبــو ظبــي 
–حســب مــا نقلتــه وكالــة »أسوشــييتد بــرس« ولــم تنفــه اإلمــارات– اجتماعــاً 
ــوداني  ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــان، رئي ــاح البره ــد الفت ــو وعب ــره نتنياه حض
ــل  ــرائيل، مقاب ــع إس ــودان م ــع الس ــة تطبي ــول إمكاني ــث ح ــدا للتباح بأوغن
املســاعدة علــى رفــع اســم الســودان مــن تصنيــف الواليــات املتحــدة األميركيــة 

ــدول الداعمــة اإلرهــاب13.  لل

ــن وكل دول املنطقــة التــي  ــة اإلمــارات، ومعهــا البحري ــل، تواجــه دول فــي املقاب
تســير فــي اجتــاه التطبيــع العلنــي مــع إســرائيل، رفــض الشــعوب العربيــة ألي 
ــرام حقــوق الشــعب  ــار احت ــذ بعــني االعتب ــم يُؤَخ تســوية مــع االحتــالل، مــا ل
ــي -2019 ــي لعام ــر العرب ــتطالع املؤش ــج اس ــرت نتائ ــد أظه ــطيني. فق الفلس

ــن  ــات أن 88% م ــة السياس ــاث ودراس ــي لألبح ــز العرب ــن املرك ــادر ع 2020 الص
ــاً  ــداً عربّي ــى مســتوى 13 بل ــخص عل ــف ش ــم28  أل ــغ عدده املســتجوبني البال
يرفضــون اعتــراف بلدانهــم بإســرائيل. وقــد كانــت أكبــر نســبة رفــض لالعتــراف 

ــر، بنســبة %9914. بإســرائيل فــي اجلزائ

ــي  ــة– ف ــة املغاربي ــتوى املنطق ــى مس ــده –عل ــري وح ــعب اجلزائ ــرد الش ال ينف
ــل  ــي ظ ــرائيل ف ــع إس ــالده م ــع ب ــة تطبي ــه بإمكاني ــدم قبول ــن ع ــر ع التعبي
ــاندة  ــعبية املس ــرات الش ــرد التظاه ــع الف ــي أن يُتابِ ــة، إذ يَكف ــة الراهن الظرفي
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1 يرى سفير اإلمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أّن التقارب اإلسرائيلي- 
اإلماراتي يهدف باألساس إلى تعاون البلدين لتعزيز األمن اجلماعي وكبح التدخل 

اإلقليمي )يف إشارة إلى إيران(. يُنظر:
Yousef Al Otaiba,  Shalom, Salaam and Welcome, Yedioth Ahronoth,  
Aug 8, 2020.  
at: https://bit.ly/30IOBeg.

2 لزايد بن سلطان عبارة شهيرة صّرح بها عقب احلظر النفطي تزامناً مع حرب  
تشرين األول )أكتوبر( 1973: »إّن النفط ليس أغلى من الدم العربي«. يُنظر: حسن 
املرزوقي، »زايد اخلير.. اخلالد يف ذاكرة التاريخ«، آفاق املستقبل، عدد 20، 2013، 

ص 32/ 37.
3 Kristian Coates Ulrichsen, Israel and the Arab Gulf Gtates: Drivers and 
Directions of Change, Center for the Middle East, Rice University’s Bak-
er Institute for Public Policy, 2016, p 3.  at: https://bit.ly/2GFdfWs.

لفلســطني، بشــكل دوري ومســتمر، فــي املغــرب وتونــس وغيرهمــا مــن الــُدوَل 
املَغارِبيــة –والتــي كان بعضهــا )التظاهــرات( عفويـّـاً ودون أي ســابق تنظيــم– قبــل 
أو بعــد موجــة التطبيــع اجلديــدة، ليعلــم مــدى عمــق انغمــاس اجملتمــع املغاربــي 
ــة  ــح أغلبي ــد تصّف ــظ عن ــه يالح ــر نفس ــطينية. واألم ــة الفلس ــي القضي ف
ــا  ــدول املذكــورة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. فلّم حســابات مواطنــي ال
صــرّح وزيــر اخلارجيــة املغربــي ناصــر بوريطــة فــي شــباط )فبرايــر( 2020 بالقــول: 
»ال ينبغــي أن نكــون فلســطينيني أكثــر مــن الفلســطينيني أنفســهم«15، ثــارت 
ثائــرة الشــباب ونشــطاء مواقــع التواصــل احتجاجــاً علــى هــذا التصريــح الــذي 
تزامــن مــع إعــالن الرئيــس ترامــب خطتــه للســالم )صفقــة القــرن(، كمــا عّبــر 
ــح،  ــاً عــن رفضــه لهــذا التصري ــاً وسياســّياً وحقوقّي ــاً ونقابّي 36 تنظيمــاً مدنّي

ــر باالعتــذار. ــاً الوزي مطالب

إّن الوقائع واألحداث األخيرة تؤكّد أنه لم يطرأ أّي تغيير على مستوى بنية العقل 
اجلمعي العربي فيما يتعلق باملوقف من قضية فلسطني، فما زالت األخيرة قضية 

العرب األولى. 
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4 املوقع الشخصي لعزمي بشارة ، عزمي بشارة يبحث االتفاق اإلسرائيلي 
اإلماراتي: اخللفيات واألبعاد والتداعيات، ، 20 آب )أغسطس( 2020، يف: 

https//:bit.ly3/lzbBEg .
5 محمود محارب، إسرائيل والثورة املصرية، املركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات  21 متوز )يوليو( 2011، يف: 

 Jan, Haaretz، Israel Urges World to Curb Criticism of Egypt’s Mubarak 6
 .31,2011, at: https://bit.ly/34QohQr

7 The Guardian، Binyamin Netanyahu attacksArab spring uprising, Nov 
24, 2011,  at: https://bit.ly/3lGERcw. 
 
8 The Brookings Institution, Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring,  
Jun 27, 2011, at:  https://brook.gs/3nUmym6.
BBC 9 عربي، تسلسل زمني: األصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر، 11 

شباط )فبراير( 2011، يف:

10 ميدل إيست أون الين، »تنديد إماراتي بـاالستغالل املقيت واملخزي ألحداث 
مصر«، 3 شباط )فبراير( 2011 يف:

11  بشارة، يبحث االتفاق.
12 العربي اجلديد، ليبيا: حفتر يغازل إسرائيل، كانون أول )ديسمبر( 2014 ، يف: 

https//:bit.ly371/MzJY .
13 أسوشييتد برس، اإلمارات رّتبت لقاء البرهان ونتنياهو بعلم السعودية ومصر، 

العربي اجلديد 4 شباط )فبراير( 2020 ، يف:

14  املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، املؤشر العربي 2019/2020 يف 
نقاط، ص 55. على الرابط التالي: 

15 هسبريس، بوريطة يرفض »املزايدات« حول املوقف املغربي من »صفقة القرن«، 
4 شباط )فبراير( 2020، يف:
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 https//:bit.ly310/hgvf. 

https//:bbc.in3/nL0fz6. 

 https//:bit.ly2/GZJboe. 

 https//:bit.ly3/jac6mL. 

https//:bit.ly3/j16LOp. 

s//:bit.ly3/dDyjZp.
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