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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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15 أيلول )سبتمبر( 2021

ــب الباحثــة فــي شــؤون الشــرق األوســط صنــم وكيــل التــي تشــغل منصــب نائــب برنامــج الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لــدى 
ّ

عق
ُ
ت

المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة )تشــاتام هــاوس(، فــي مقالتهــا هــذه؛ علــى التطــورات اإلقليميــة األخيــرة فــي منطقــة الشــرق 

األوســط متناولــة إياهــا فــي ضــوء التأثيــر المتبــادل بيــن اتفاقيــات أبراهــام لتطبيع العالقــات العربيــة اإلســرائيلية وسياســات إدارة الرئيس 

ــة الرئيســي حــول كــون  ــة علــى ســؤال المقال ــة للوصــول إلــى إجاب األمريكــي جــو بايــدن فيمــا يتعلــق بالشــرق األوســط فــي محاول

اتفاقيــات أبراهــام فرصــة ضائعــة بالنســبة للرئيــس بايــدن. تقتــرح الكاتبــة أن فشــل إدارة بايــدن فــي االنخــراط فــي اتفاقيــات أبراهــام 

ــا لفرصــة ســانحة للحضــور األمريكــي فــي الســاحة السياســية فــي الشــرق األوســط ال ســيما أن الســياق الحالــي تســوده 
ً

يمثــل تفويت

التقلبــات والشــكوك العميقــة حــول التزامــات الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة وســط عــدد كبيــر مــن بــؤر التوتــر علــى مــدى اإلقليــم.

موضعة اتفاقيات أبراهام في سياقها اإلقليمي والدولي 

ــة  ــن جه ــرائيل م ــة، وإس ــن جه ــن م ــة البحري ــدة ومملك ــة المتح ــارات العربي ــام، اإلم ــات أبراه ــى اتفاقي ــة عل ــراف الموقع ــأت األط لج

أخــرى، إلــى تســويغ الخطــوة التــي أرادوا بهــا تطبيــع العالقــات العربيــة اإلســرائيلية مصوريــن إياهــا بالمقايضــة التــي توافــق اإلمــارات 

بموجبهــا علــى تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل مقابــل تعهــد األخيــرة بوقــف تنفيــذ مخطــط ضــم الضفــة الغربيــة. أمريكًيــا، رأت إدارة 

ــا تســتعين مــن خاللــه منطقــة الشــرق األوســط بفاعــل مــن خــارج اإلقليــم مــن 
ً

الرئيــس دونالــد ترمــب فــي هــذه االتفاقيــات نموذج

ــر محــوري علــى المــدى البعيــد يســمح لهــا  ــات المتحــدة االمريكيــة إحــداث تغيي أجــل ضمــان أمنهــا اإلقليمــي وهــو مــا يتيــح للوالي

بالتركيــز علــى أولوياتهــا خــارج الشــرق األوســط إال أنــه لــم يلتحــق بركــب التطبيــع ســوى المغــرب والســودان حتــى اآلن.

أمــا إدارة الرئيــس الحالــي جــو بايــدن فينصــب اهتمامهــا علــى األهــداف اآلنيــة والمرحليــة المتمثلــة فــي العــودة إلــى االتفــاق النــووي 

مــع إيــران، وإنهــاء حــرب اليمــن، واالنســحاب مــن أفغانســتان بعيــًدا عــن التعمــق فــي تطبيــع العالقــات فــي الشــرق األوســط وزيــادة 

عــدد األطــراف المنخرطــة بهــذه العمليــة. تلفــت الكاتبــة النظــر أنــه علــى الرغــم مــن موقــف بايــدن الداعــم لالتفاقيــات فإنــه ينظــر إليهــا 

باعتبارهــا إرث ســلفه ترمــب وأنهــا ارتكــزت علــى عالقــات ذات طبيعــة ثنائيــة بيــن األطــراف الموقعــة أكثــر منهــا ثالثيــة تشــمل الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة لذلــك فإنــه مــن غيــر المرجــح أن يولــي اهتماًمــا كبيــًرا لهــا ال ســيما أن األولويــات األمريكيــة فــي الســياق الدولــي 

الحالــي تتجــه نحــو القضايــا المحليــة والتوتــرات الجيوسياســية مــع الصيــن أكثــر منــه نحــو الشــرق األوســط. مــع ذلــك، تقتــرح الكاتبــة أن 

االتفاقيــات قــد تكــون مثمــرة حتــى لــو غــاب عنهــا التوجيــه األمريكــي المباشــر.

تنتقــل وكيــل إلــى عامــل التوقيــت الــذي شــكل دافًعــا هاًمــا وراء إبــرام االتفاقيــات حيــث جــاء توقيعهــا فــي نهايــات العــام 2020 قبيــل 

انتهــاء واليــة الرئيــس ترمــب ممــا أثبــت صحــة تنبــؤ اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل حــول احتماليــة حــدوث تغييــرات نوعيــة فــي 

سياســة الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط فــي حــال فــوز الرئيــس بايــدن فــي االنتخابــات. ســاعد التقــارب اإلماراتــي األمريكــي مــن 

جهــة واإلســرائيلي األمريكــي مــن جهــة أخــرى فــي التنســيق علــى مســتوى أعلــى مــع واشــنطن لضمــان توقيــع االتفاقيــات قبــل 

تولــي إدارة بايــدن زمــام الحكــم ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن تركيــز الواليــات المتحــدة فــي سياســتها الخارجيــة علــى قضايــا حقــوق 

االنســان وإعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي مــع إيــران وتقييــد تجــارة األســلحة. 

لطالمــا ســعت اإلمــارات وإســرائيل إلــى البنــاء علــى ســنوات مــن التعــاون الهــادئ غيــر المعلــن، إال أن الدافــع األبــرز جــاء مرتبًطــا 

ــر المتوقعــة فــي السياســة األميركيــة فــي الشــرق األوســط فــي عهــد اإلدارات الجمهوريــة والديمقراطيــة. تتشــارك  بالتحــوالت غي

كلتــا البلديــن مخــاوف تتعلــق بإيــران، والتطــرف اإلســالمي، ومــدى التــزام الواليــات المتحــدة بمصالحهــا االســتراتيجية فــي منطقــة 

 إقليميــة ناتجــة عــن اتفاقــات أبراهــام تتيــح لهمــا إمكانيــة ترســيخ مصالحهمــا بشــكل أكبــر فــي 
ً

الشــرق األوســط، كمــا تتشــاركان آمــاال

ــاء علــى القــوة الناعمــة علــى نطــاق أوســع. الشــرق األوســط وفــي واشــنطن، وكذلــك اســتثمار الروابــط اإلقليميــة والبن
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تبعات عام من تطبيع العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية 

ــادالت  ــياحة والتب ــازدادت الس ــاق ف ــى االتف ــن عل ــن الموقعي ــية بي ــة والدبلوماس ــات االقتصادي ــي العالق ــام الماض ــالل الع ــرت خ ازده

التجاريــة بيــن االمــارات وإســرائيل، وشــهد عــدد مــن القطاعــات اســتثمارات كبيــرة مثــل القطــاع الطبــي، والمالــي، والموانــئ، والغــاز. 

ــا نحــو 650 مليــون دوالر لتصــل إلــى تريليــون  ــا نيتهــا بتوســيع التجــارة مــع إســرائيل البالغــة حالًي
ً

أعلنــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيض

دوالر بحلــول عــام 2031. وتشــير التوقعــات إلــى احتماليــة الكشــف عــن تعــاون فــي مجــاالت إضافيــة تشــمل الفضــاء الســيبراني، والذكاء 

الصناعــي، وتكنولوجيــا المعلومــات، والجانــب األمنــي اإلقليمــي، وتكنولوجيــا الطائــرات بــدون طيــار التــي تنظــر إليها اإلمارات كوســيلة 

لمجــاراة تركيــا وإيــران فــي هــذا المجــال. 

عمــدت إســرائيل واإلمــارات إلــى تكتيــكات مختلفــة لمواجهــة التهديــدات األمنيــة المشــتركة التــي توجهانهــا خاصــة فيمــا يتعلــق 

باحتماليــة تجديــد االتفــاق النــووي اإليرانــي مــع الواليــات المتحــدة وترســيخ نفــوذ إيــران اإلقليمــي بشــكل أعمــق. ينصــب تركيز إســرائيل 

فــي هــذا الصــدد علــى التقــدم فــي البرنامــج النــووي اإليرانــي كمصــدر رئيســي للتهديــد األمنــي، أمــا اإلمــارات فيتجــه اهتمامهــا نحــو 

اســتثمارات طهــران فــي الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار ودعــم وكالئهــا فــي المنطقــة العربيــة. تــرى الباحثــة أن تعزيــز االختالفــات 

التكتيكيــة والموازنــة بيــن مقاربــة كال الطرفيــن للتهديــد اإليرانــي أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة للكيفيــة التــي تتطــور بهــا العالقــات 

اإلســرائيلية اإلماراتيــة، فاإلمــارات تحافــظ علــى عالقــات هادئــة مــع طهــران تضمــن لهــا حمايــة نفســها مــن احتماليــة زعزعــة 

ــآت  ــر بالمنش ــرر مباش ــاق ض ــالل إلح ــن خ ــي م ــران اإلقليم ــوذ طه ــن نف ــد م ــرائيل الح ــت إس ــا حاول ، بينم
ً

ــتقبال ــي مس ــتقرار اإلقليم االس

النوويــة اإليرانيــة.

أفــردت وكيــل جــزًءا مــن خاتمــة مقالهــا لمناقشــة عالقــة اتفاقيــات أبراهــام وتبعاتهــا علــى الســاحة السياســية الفلســطينية حيــث 

انعكــس االنقســام الداخلــي الفلســطيني علــى دول الخليــج مــا أنتج انقســاًما آخر علــى الصعيد الخليجــي. تفاقمت الخالفــات الخليجية 

خــالل العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة وشــكلت االنتقــادات التــي وجههــا الخليجيــون إلــى إســرائيل إثــر قمعهــا للفلســطينيين اختبــاًرا 

ــا أن اإلمــارات لــم تنخــرط فــي عمليــة إدارة الصــراع خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة بــل  لهــذه االتفاقــات. لعــل مــا يلفــت النظــر هن

ــر علــى  ــر أكب ــرت العمــل مــن وراء الكواليــس إال أن ذلــك ال ينفــي احتماليــة أن يكــون ألبــو ظبــي تأثي تركــت المهمــة لمصــر وقطــر وآث

القضيــة الفلســطينية فــي المســتقبل.

ــر  ــدد كبي ــط ع ــام وس ــات أبراه ــي اتفاقي ــركائها ف ــع ش ــل م ــي التعام ــكا ف ــل أمري ــا أن فش ــة مفاده ــى خالص ــة إل ــل الباحث ــًرا تص أخي

ــة  ــزال يلــف قضي ــر علــى طــول الشــرق األوســط يشــكل فرصــة ضائعــة بالنســبة إلدارة بايــدن خاصــة أن الغمــوض مــا ي ــؤر التوت مــن ب

ــات المتحــدة العســكري مــن أفغانســتان مــن فــراغ أمنــي يســتدعي  ــة نحــو اإلقليــم ومــا ســيتركه انســحاب الوالي االلتزامــات األمريكي

ــع. ــات التطبي ــى اتفاقي ــة عل ــراف الموقع ــن األط ــدة بي ــة الجدي ــات اإلقليمي ــأن التحدي ــتخبارًيا بش ــا اس
ً

تعاون


