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 مقدمة

ة. توجت ربية واإلسالميدول العن التسارعت اخلطوات اإلسرائيلية مؤخرًا يف متتني التطبيع العلين مع عدد متزايد م
، 2018ألول تشرين ا/أكتوبر ن يفإسرائيل هذه التوجهات بزايرة رئيس وزرائها، بنيامني نتنياهو، إىل سلطنة ُعما

ية، تل ث سكاهنا العربيت يتحدوال ومن مث زايرة إدريس دييب، رئيس تشاد، الدولة اإلفريقية ذات األغلبية املسلمة
من  سنة 46لطرفني بعد ا، واالحتفال بعهد جديد من التعاون ما بني 2018أبيب، يف نوفمرب/تشرين الثاين 

يني أن هدفه  املاضالل العامنيخد، بل أعلن نتنياهو تكرارًا . ومل تتوقف إسرائيل عند هذا احل(1)قطع العالقات
ن ، أعل2017يران ونيو/حز في يفالتطبيع الكامل مع كافة الدول اإلفريقية وتعزيز حتالفاته مع الدول العربية. 
ىت إنين ح، يل عدوًّا هلاى إسرائد تر نتنياهو أثناء مؤمتر صحفي يف غرب إفريقيا "أن الكثري من الدول العربية مل تع

غتنام مستقبل رهاب وااإل سأقول إهنم يرون يف إسرائيل حليًفا هلم، حليفهم الذي ال غىن عنه يف حرهبم ضد
 .(2)التكنولوجيا واالبتكار"

اإلسرائيلية وتركز على التفاعالت احلالية وخاصة املرتبطة بدول اخلليج -تناقش هذه الورقة مسارات التطبيع العربية
كيف حتولت مواقف الدول العربية من مسألة التطبيع مع إسرائيل وأصبحت تقوم على أساس العريب، وتوضح  

، ومن مث تناقش الرؤية اإلسرائيلية للتطبيع عربيًّا، وكيف تستغل 2002خيالف مبادرة السالم العربية الصادرة عام 
 اين يف املنطقة. ذلك لتحقيق أهدافها املتعلقة ابلصراع مع الفلسطينيني واحتواء النفوذ اإلير 

 )رويترز(، يقول فيها: إن على الفلسطينيين قبول اقتراحات السالم أو "فليصمتوا" سعودي، محمد بن سلمانللي العهد اتصريحات منسوبة لوتنشر لية وسائل إعالم اسرائي
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 مسار التطبيع العريب

عت مصر . وق  (3)ردنألاومها: مصر و  تقيم إسرائيل عالقات دبلوماسية علنية ورمسية حاليًّا فقط مع دولتني عربيتني،
ني وهو ما  الدولتعداء بني، كأول دولة عربية، اتفاق سالم مع إسرائيل إلهناء حالة احلرب وال1979يف عام 

، ترتقي عربية. حاليًّالدول الامعة دول العربية وعملت على مقاطعة مصر رمسيًّا وتعليق عضويتها جبااعرتضت عليه ال
سي يف د الفتاح السياصري عبس املالعالقة ما بني اجلانبني إىل درجة التحالف االسرتاتيجي؛ إذ بعد انقالب الرئي

سرائيل إ، مسحت ملصريةجري يف سيناء اعلى الرئيس املنتخب، حممد مرسي، وانتشار عمليات التف 2013عام 
. يف ليت حتد من ذلكالطرفني ني اللجيش املصري بنشر املزيد من اجلنود يف سيناء وخمالفة االتفاقيات الثنائية ب

 عت معاهدة سالمقد وق  فدن، املقابل، ساعدت مصر إسرائيل على عزل حركة محاس اليت تدير قطاع غزة. أما األر 
وترات تني اجلانبني بولكن تشهد العالقات  -أو ما تعرف مبعاهدة وادي عربة- 1994 مع إسرائيل يف عام

 والثبات.  ملتانةابتصف يأحياًًن وتوافقات أحياًًن أخرى. ومع ذلك، ال يزال اتفاق السالم بني الطرفني 

كن ني اجلانبني ولب لصراعاالة عملت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية على التوصل إىل اتفاق سالم ينهي ح
ق عه الطرفان و أوسلو  تفاقامل تسفر هذه اجلهود حىت اآلن عن حتقيق سالم شامل ومستقر. واجلدير ابلذكر أن 

ألخرية عرتاف اقابل ام، اعرتفت مبوجبه إسرائيل، ابملنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيين، يف 1993عام 
احثات يار مبانبني منذ اهنة. وقد توقفت املفاوضات بني اجل% من األراضي الفلسطيني78إبسرائيل على مساحة 

ة الصراع والتوتر على عالقات ، لتهيمن حال2014السالم اليت قادها وزير اخلارجية األمريكي جون كريي يف عام 
خاصة البناء و غربية، ة الالطرفني. تزامن ذلك مع مساعي إسرائيل إىل توسيع سياساهتا االحتاللية يف الضف

، استمرت إسرائيل يفاال " ع "حل الدولتنيين مشرو  تبستيطاين ومصادرة األراضي، وحماصرة قطاع غزة. فظاهرايًّ
املة للصراع شتسوية  حقيقولكن من الناحية العملية قامت بكل ما يلزم يف سبيل إحباط أي حماوالت جادة لت

صمة قدس الشرقية عا، ال للطانتفكيك االستيخارج إطار اعرتاضاهتا األساسية األربعة: ال لعودة الالجئني، ال ل
مة دولة ينية مبطلب إقاالفلسط يادةللدولة الفلسطينية املستقبلية، ال لدولة فلسطينية كاملة السيادة. وتتمسك الق

ك، ساسية. ومع ذلصراع األ الفلسطينية كاملة السيادة، وأظهرت خالل السنوات املاضية مرونة كبرية جتاه قضااي
سساهتا، لطة ومؤ الس ئيل كافة مقرتحات السالم املقدمة وعملت بشكل متدرج على تقويض أركانرفضت إسرا

 .(4)اوخاصة يف مدينة القدس اليت صعدت إسرائيل مؤخرًا من حرهبا ضد وجود السلطة فيه

ائيل. اإلسرائيلية، امتنعت الدول العربية عن إقامة عالقات سالم مع إسر -يف ضوء تعثر املفاوضات الفلسطينية
لذلك، بقيت عالقة إسرائيل مع العديد من األطراف العربية ترتاوح ما بني العداء املعلن )سوراي، لبنان، اجلزائر، 

 2000اليمن( أو التطبيع التجاري )قطر، سلطنة ُعمان، املغرب، وتونس(. مع اندالع انتفاضة األقصى يف عام 
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حتطيم بنية ومؤسسات السلطة الفلسطينية ابلتزامن مع حصار وإعادة إسرائيل احتالل معظم مدن الضفة الغربية و 
الرئيس الفلسطيين ايسر عرفات يف مبىن املقاطعة يف رام هللا، أصبحت املواقف العربية ظاهرايًّ أكثر تشدًدا وحذًرا 

حل جتاه إسرائيل، حيث أوقفت بعض الدول العربية عالقاهتا الرمسية مع إسرائيل ورفضت التطبيع خارج إطار 
، مبادرة 2002شامل للقضية الفلسطينية. تبىن  القادة العرب يف اجتماع القمة العربية يف بريوت، يف مارس/آذار 

ونصت  -من أجل تشجيع إسرائيل على حتقيق السالم-السالم العربية اليت أطلقتها اململكة العربية السعودية 
ا وابلتايل تطبيع العالقات بني إسرائيل ومجيع الدول العربية اإلسرائيلي منتهيً -املبادرة على اعتبار النزاع العريب

، مع حل "عادل" ملشكلة الالجئني 1967واإلسالمية مقابل حل يستند على مبدأ الدولتني على خطوط 
 . ومع أمهية املبادرة وقبوهلا من كافة(5)194الفلسطينيني يُتفق عليه وفًقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

األطراف العربية مبن فيهم الفلسطينيون، استمرت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة يف املراوغة يف حتقيق السالم 
 2013وعمدت إىل عرقلة أي جهود دولية لتحقيق اخرتاق يف املسائل اجلوهرية العالقة. يف هناية نيسان/أبريل 

ت بسيطة عليها من قبيل املوافقة على "تبادل طفيف أعاد العرب تفعيل مبادرهتم مع حبث إمكانية إجراء تعديال
لألرضي" وذلك لتشجيع استئناف املفاوضات املباشرة بني اسرائيل والفلسطينيني حتت رعاية وزير اخلارجية 

. ولكن جمدًدا، رفضت إسرائيل كامل االقرتاحات واعتربت املبادرات ال تساوي احلرب (6)األمريكية، جون كريي
 . الذي ُكتبت به

 تبدل املواقف العربية

خالفًا ملا نصت عليه املبادرة واإلمجاع العريب، بدأت بعض الدول العربية، وخاصة اخلليجية، بتعديل مواقفها 
التقليدية جتاه إسرائيل تدرجييًّا. ابلرغم من أن إسرائيل ال تقيم أية عالقات سالم مع أي من دول اخلليج، إال أنه 

جمموعة من املؤشرات على تغريات اسرتاتيجية يف املوقف  2018رين األول ظهرت خالل شهر أكتوبر/تش
اخلليجي من إسرائيل، وهو ما احتفت به وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ابعتباره إجنازًا وتطبيًعا للعالقات بني اجلانبني. 

راء اإلسرائيلي، بنيامني أبرز املؤشرات على تنامي احلضور اإلسرائيلي يف دول اخلليج متثل يف زايرة رئيس الوز 
نتنياهو، سلطنة ُعمان، إحدى دول جملس التعاون اخلليجي، واجتماعه مع السلطان قابوس بن سعيد معلًنا عن 

. وتوالت االخرتاقات اإلسرائيلية لدول اخلليج مع زايرة وزيرة (7)العربية-مرحلة جديدة من العالقات اإلسرائيلية
صاحبة املواقف العنصرية ضد الفلسطينيني والعرب، دولة اإلمارات العربية املتحدة الثقافة والرايضة، مريي ريغيف، 

حلضور مبارايت جودو دولية وجتولت يف مسجد الشيخ زايد أببوظيب يف إشارة إىل حسن االستقبال. أيوب قرا، 
ا حول االتصاالت يف وهو وزير االتصاالت اإلسرائيلي ويُعترب من صقور القيادات اإلسرائيلية، حضر بدوره مؤمترً 

ديب. جاءت تلك الزايرات بعد سلسلة طويلة من االنفراجات يف عالقات دول اخلليج مع إسرائيل سواء على 
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صعيد املشاركة يف التدريبات واملناورات العسكرية واملنافسات الرايضية إىل جانب إسرائيل أو على صعيد العالج 
املواد الزراعية إىل تل أبيب. وابلرغم من أمهية انفتاح مسقط، واملنامة،  يف إسرائيل من قبل األثرايء العرب وتصدير

وأبوظيب التدرجيي على إسرائيل، إال أن ما يهم صانعي السياسة اإلسرائيلية هي اململكة العربية السعودية؛ وذلك 
 لثالثة اعتبارات أساسية: 

ني الشرفني جنباهتا احلرم تضم بنيو سين معقل اإلسالم ال أواًل: ثقل اململكة السعودية عربيًّا وإسالميًّا حيث تشك ِّل
 مام إسرائيل.المية أاإلسوميكن أن يؤدي تطبيع العالقات معها إىل فتح أبواب العديد من الدول العربية و 

 عام، حيث تعترب ية بشكلسطيناثنًيا: نفوذ السعودية الواسع على القيادة الفلسطينية بشكل خاص والقضية الفل
 لى تبنيها. لدول العربية عاشج عت ية و ة ممواًل رئيسيًّا مليزانية السلطة، وهي من أطلقت مبادرة السالم العرباململك

حالفات من الت ساسيأالشيعي يف منطقة الشرق األوسط، وهي جزء -اثلثًا: تقود السعودية الصراع السين
 .هللا اللبناين اصة حزبة وخائها يف املنطقاإلقليمية مع ما ميثله ذلك من إمكانيات للتحالف ضد إيران وحلف

ات السعودية  املبادر ات و بسبب هذه االعتبارات الثالثة، التقطت الصحافة اإلسرائيلية جمموعة من التصرحي
لي يبينهما. فيما  اجلليد ذابةكإشارات مهمة على تقارب املواقف بني السعودية وإسرائيل أو على األقل بداية إ

-ات السعوديةالعالق ول يفواليت اعتربهتا الصحافة اإلسرائيلية نقاط حت -حسب أمهيتها-أبرز هذه املواقف 
 اإلسرائيلية:

مغازلة ويل العهد السعودي، حممد بن سلمان، إسرائيل وتصرحياته املتكررة أبن اململكة وإسرائيل تتقامسان  -
 يف، 2018نيسان عالنه، يف أبريل/إعهد اجلديد . وزاد من الرتحيب اإلسرائيلي بويل ال(8)عدوًّا مشرتًكا وهو إيران

 أنه اعرتاف حبقبدا وك و مامقابلة مع صحيفة "ذا أتالنتيك" أن لإلسرائيليني احلق يف العيش على أرضهم؛ وه
نما اعتربت غالبية الفصائل . وبي(9)إسرائيل يف الوجود بصورة ختالف مواقف اململكة التقليدية جتاه إسرائيل

املثال، أمحد  لى سبيلعهتم احيث -حيات ابن سلمان "خدمة جمانية ألجندة إسرائيل" يف املنطقة الفلسطينية تصر 
ق" إسرائيل يف ل "تسوين أجميوسف، املسؤوُل الرفيع حبركة محاس يف غزة، ويل  العهد السعودي إبطالق محلة 

ئيل عرتاف حبق إسراريق اال طيفطوة تلقفت الصحافة اإلسرائيلية تصرحيات ابن سلمان واعتربهتا خ -العامل العريب
ضاب تجنب إغلبدو يف الوجود. يف حني جتاهلت السلطة الفلسطينية التعليق على التصرحيات على ما ي

 . (10)الرايض
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وقوف إسرائيل إىل جانب حممد بن سلمان بعد أزمة مقتل الصحفي السعودي، مجال خاشقجي، يف  -
د بصورة قد يل العهبة و ريكي، دوًنلد ترامب، لالمتناع عن معاقتركيا، حيث ضغطت على حكومة الرئيس األم

 .(11)ملكة املتقو ِّض مساعيه يف السيطرة على احلكم، أو تؤدي إىل زعزعة االستقرار الداخلي يف

أطلقت القيادة اإلسرائيلية العديد من التلميحات إىل إمكانية التعاون ما بني السعودية وإسرائيل من أجل  -
نرال إلسرائيلي، اجلااجليش  ركانأنفوذ اإليراين يف منطقة الشرق األوسط، كما جاء يف مقابلة مع رئيس احلد من ال

 . (12)2017غادي إيزينكوت، يف نوفمرب/تشرين الثاين 

مشاركة األمري تركي بن فيصل آل سعود، الرئيس السابق للمخابرات السعودية والسفري السابق لدى  -
وساد يف لسابق جلهاز اململدير اافي، اشنطن ملناقشة االتفاق النووي اإليراين مع إفرامي هليبريطانيا، يف لقاء يف و 

 . (13)2017أكتوبر/تشرين األول 

، مع وفد من 2016زايرة أنور عشقي، وهو جنرال سعودي متقاعد، إىل إسرائيل، يف يونيو/حزيران  -
ية ي وزارة اخلارجم من أنلرغابعام لوزارة اخلارجية. األكادمييني، حيث اجتمعوا مع أعضاء الكنيست واملدير ال

 . (14)ت يف الرايضالسلطا علم السعودية بنفسها عن الزايرة، إال أنه من املرجح أن الزايرة مل تكن لتتم بدون

( NSOاستخدام السعودية لربًنمج التجسس "بيغاسوس" والذي طورته جمموعة "إن إس أو" ) -
أن  ن التقارير إىللعديد مشري اعلى مراقبة واالستماع إىل أجهزة اهلواتف الذكية. وياإلسرائيلية والذي يساعد 

، 2018كانون األول /. ويف ديسمرب(15)الرايض استخدمت هذه التكنولوجيا يف مراقبة معارضيها السياسيني
دول أعمال جب على ج طلرفضت رائسة الكنيست مقرتًحا لرئيس القائمة املشرتكة، النائب أمين عودة، إدرا 

وحرص  لرايض وتل أبيبة بني اراتيالربملان ملناقشة هذه الصفقة، يف إشارة إىل عمق العالقات السياسية واالستخبا
 . (16)األخرية على إبقاء هذه العالقة سرية

 .(17)هبوط أول طائرة جتارية يف إسرائيل بعد عبورها األجواء السعودية ألول مرة قادمة من اهلند  -

وسائل اإلعالم السعودية، املقربة من ويل العهد، إلسرائيل يف اململكة مقابل مهامجة  ترويج -
 . (18)الفلسطينيني

 

 السالم املعكوس: صفقة القرن
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لعمل التقليدي ايل هنج سرائإيف ظل التحسن املستمر للعالقات بني إسرائيل والعديد من الدول العربية، غريت 
ائيلي كمقدمة اإلسر -سطيينم "من الداخل إىل اخلارج"، أي حل الصراع الفلوالذي كان يقوم على متكني السال

مع اإلقليم  معكوس" سالم"للتطبيع مع العرب، إىل هنج العمل "من اخلارج إىل الداخل" وهو ما يعين حتقيق 
ن العديد من م. ميكن أن يستشف ذلك بوضوح (19)العريب كمقدمة لفتح فرص للسالم مع الفلسطينيني

، أوضح 2016وز وليو/متفي يفات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، خالل العامني املاضيني. تصرحي
أكثر توازًًن و م أكثر واقعية فع بسالالد نتنياهو "أن التطبيع أو تعزيز العالقات مع العامل العريب ميكن أن يساعدًن يف

 .(20)وحيظى بدعم أكرب بيننا وبني الفلسطينيني"

القرن" خالل  الميًّا "بصفقةروفة إعاملعو ق الرؤية اإلسرائيلية مع اجملهودات األمريكية احلالية لطرح خطة للسالم تتواف
 ليمي واسع يشملتفاق إقيق ااإلسرائيلي عن طر -األشهر القادمة واليت تشمل التوصل إىل حل للنزاع الفلسطيين

 وترى أن لي كاماًل قف اإلسرائيت املتحدة األمريكية املو . وضمن هذا اإلطار، تتبىن الوالاي(21)"الدول السنية"
. لذلك، (22)اإلسرائيلي-يينالسالم اإلقليمي جيب أن ال يرتبط ابلتوصل إىل اتفاق وضع هنائي للصراع الفلسط

ملثال، على اى سبيل ، علاإلسرائيلي وتدعمه. ظهر ذلك يف التعقيب األمريكي-تشجع واشنطن التطبيع العريب
رينبالت، مبعوث السالم ، حيث غرد جيسون غ2018نياهو إىل سلطنة ُعمان يف أكتوبر/تشرين األول زايرة نت

 ني اإلسرائيلينيبازدهار و أمن و األمريكي، أبن "هذه خطوة مفيدة ملبادرتنا للسالم وضرورية خللق مناخ استقرار 
 .(23)والفلسطينيني وأيًضا مع جرياهنم"

-يون ل. يتفق السعودإسرائي ب معاململكة العربية السعودية احلايل جتاه التقار  وضمن هذا اإلطار، ميكن فهم دور
يلية، اإلسرائ-لسطينيةالم الفالس مع املوقف األمريكي جتاه االسرتاتيجية الشاملة خلطة -أو على األقل ويل العهد

مد بن لعهد، حملويل ا سوبة، نشرت العديد من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تصرحيات من2018ففي أبريل/نيسان 
، دية يف نيويوركمات يهو منظ سلمان، وج ه فيها انتقادات حادة وغري مسبوقة للفلسطينيني وبلهجة قاسية أمام
ن إال ابن سلمان: لقرن، قافقة حيث مح ل القيادة الفلسطينية املسؤولية عن فشل صنع السالم. ويف إشارة إىل ص

لعهد لفة، فإن ويل اة املختئيليالم أو "فليصمتوا". وحبسب التقارير اإلسراعلى الفلسطينيني قبول اقرتاحات الس
 ملاضية. وبدال األربعة ود امح ل كامل املسؤولية للجانب الفلسطيين عن تضييع ورفض عروض السالم خالل العق

 . وال تقتصر(24)نثل إيراحة ممن القضية الفلسطينية، حدد ويل العهد أولوايت اململكة مبواجهة التحدايت املل
اس، اضًحا حلركة محعداء و  ظهرتُ املواقف السعودية على حتميل املسؤولية للقيادة الفلسطينية، بل بدأت اململكة 

زعة عوتسعى إىل ز  وسط،اليت تدير قطاع غزة، حيث تعتربها منظمة ختدم أهداف إيران يف منطقة الشرق األ
 . (25)االستقرار اهلش يف املنطقة
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 مواجهة إيران

ى شرق األوسط. أدا يف النتهمختوض اململكة العربية السعودية وإيران معركة شرسة لتوسيع نفوذمها ومناطق هيم
يف  ة إيرانلشيعي" بقيادمبساعد السعودية و"دول سنية" أخرى إىل توسع "النفوذ ا 2003تدمري العراق عام 

م. ومع اندالع جي متحكاتيديين واسرت -طائفياملنطقة، وهو ما حو ل العداء ما بني طهران والرايض إىل عداء 
سلحة ابلسالح، رضة اململعااالثورات العربية، وابلتحديد السورية، دعمت إيران قوات الرئيس بشار األسد ضد 

رتبطة ات الشيعية" اململيليشيو"ا والتكنولوجيا، واملال، وحىت املشاركة العسكرية املسلحة عن طريق قوات إيرانية
من مع الرتاجع  سوراي ابلتزايفحلصينة له اي اإليراين. بعد إحلاق اهلزمية بتنظيم الدولة وفقدانه ألهم معاقابحلرس الثور 

 خاصة حزب هللا-م وحبلفائهم ، زادت ثقة اإليرانيني أبنفسه2016املستمر لقوات املعارضة املسلحة منذ العام 
دها ران تنظر لتواجابتت طهو له،  الرئيس األسد وحام  كمنقذ لنظام   -و"اجملموعات الشيعية املسلحة" املوالية هلا

ة ادعة يف املنطقهتا الر خ قو العسكري يف سوراي كنقطة ارتكاز مهمة لتوسيع نفوذها العسكري يف املنطقة وترسي
قة، وخاصة يوية يف املنطها احلرًا ملصاحل. وبينما اعتربت إسرائيل التواجد اإليراين يف سوراي هتديًدا مباش(26)مستقباًل 

ران عية متتد من طهانية شيإير  حلدودها الشمالية، رأت فيه السعودية )ورمبا دول عربية أخرى(، بسط منطقة نفوذ
عم طهران عودية دالس وسط. وزاد من الشكوكللبحر املتوسط وابلتايل السيطرة على قلب منطقة الشرق األ

 لتحالف العربيةقوات ا ة معجلماعة احلوثيني الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وخيوضون حراًب شرس
اته ذتقامسان اهلدف تسعودية وال بقيادة الرايض. ومن هنا، جاءت املعادلة اجلديدة املطروحة بينهما، أن إسرائيل

إبعادها   سوراي وحتاولفوذها يفنسيخ عاف النفوذ اإليراين. فبينما تسعى إسرائيل إىل منع إيران من تر املتمثل يف إض
 مع اليمن.  حدودها على عن حدودها الشمالية، تعمل السعودية على منع إيران من مراكمة قواهتا العسكرية

اتيجية ة عن خماوف اسرت السعوديل و  إسرائيوكذلك ابإلضافة إىل إشكاليات النفوذ اإليراين يف سوراي واليمن، تعرب ِّ 
 مشرتكة جتاه إيران يف جمموعة من امللفات، أمهها: 

. عارضت الدولتان  أواًل: برًنمج إيران النووي: تعترب كل من السعودية وإسرائيل برًنمج إيران النووي هتديًدا وجودايًّ
واليت كان الرئيس األمريكي،  -النووي اإليراين تُعرف أيًضا ابالتفاق-(JCPOAخطة العمل املشرتكة الشاملة  )

، 2015ابراك أوابما، جبانب الصني وروسيا وأمريكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا، قد وق عها مع طهران يف أبريل/نيسان 
من أجل التوصل إىل تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للربًنمج النووي اإليراين، وإلغاء مجيع العقوابت على 

ران بشكل اتم. ضغطت الدولتان على الرئيس األمريكي، ترامب، لالنسحاب من االتفاق، وهو ما مت ابلفعل يف إي
عندما أعادت واشنطن فرض عقوابت اقتصادية مشددة على طهران. ومع ذلك، مل  2018الثامن من مايو/أاير 
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ف نشاطاهتا النووية أو العمل على تدمري هتدأ خماوف تل أبيب والرايض ومها تواصالن العمل ملنع إيران من استئنا
 بنية إيران النووية عند الضرورة. 

، بدأ أتثري الوالايت 2011يف عام  اثنًيا: دمج إسرائيل يف التحالفات اإلقليمية: منذ انطالق "الثورات العربية"،
ا هل املنطقة ليس يفكية مري األ املتحدة األمريكية يف املسار األوسع للشرق األوسط يرتاجع، وبدا وكأن السياسة

ل سلطنة ا. تعمحلاحً إهدف واضح وتتسم ابلتخبط والفوضى، وأصبحت احلاجة لدمج إسرائيل ابملنطقة أكثر 
لذي ابحرين األمين، ؤمتر الفي مُعمان حاليًّا على أن تشك ِّل جسرًا وحلقة ربط ما بني دول اخلليج وإسرائيل، ف

شرق األوسط، نطقة الميف  يف مسقط ويهدف إىل بناء حتالفات جديدة ُعقد بعد يوم واحد من استقبال نتنياهو
قة". مل أخرى يف املنط ية دولةثل أمقال وزير اخلارجية الُعماين، يوسف بن علوي: إنه "آن األوان ملعاملة إسرائيل 

 (.27)انملبادرة ُعمًنا ًما مبطا دعيعرتض زمالؤه اخلليجيون، الذين حضروا اللقاء، من البحرين والسعودية بل أظهرو 
تحدايت اليت اجهة ال مو لقد أصبح عدد من الدول العربية، وخاصة اخلليجية، ينظرون إىل إسرائيل كشريك يف
نظيم الدولة ف مثل تلعنياتشهدها املنطقة وخاصة زايدة تنامي وبروز احلركات اإلسالمية سواء ذات الطابع 

 . ابإلضافة إىلملسلمنياوان مشاركة السياسية مثل حركة اإلخاإلسالمية أو ذات الطابع السلمي واليت تسعى لل
لني لك من بروز فاعذيعنيه  ع مامزايدة االضطراابت الداخلية يف الدول العربية وانتشار الفوضى يف العديد منها 

 جدد قد ال ميكن السيطرة عليهم. 

ا  ت األسد تقدمً او قبعد أن حققت -يف سوراي اثلثًا: تعاظم قوة حزب هللا يف لبنان: إن تزايد نفوذ حزب هللا سواء 
ت اليت بعد االنتخااب السيما انيةأو يف لبنان، حيث يعز ِّز احلزب من مكاسبه يف الساحة اللبن -كبريًا على األرض

بيب أما تتهم تل ، شك ل مصدر قلق متصاعد لكل من تل أبيب والرايض. وبين2018جرت يف مايو/أاير 
الذي  1270ملتحدة رقم ااألمم  قرارلخلي عن سيطرهتا على األراضي اللبنانية، بصورة خمالفة احلكومة اللبنانية ابلت

ة  السياسذها التقليدي يف، تبدي الرايض قلًقا متصاعًدا من خسارة نفو (28)، لصاحل حزب هللا2006أهنى حرب 
 ا. اللبنانية يف مقابل تزايد نفوذ حزب هللا وحتكمه بكافة مفاصل الدولة ومؤسساهت

 السيناريوهات املستقبلية

 اإلسرائيلية ثالثة سيناريوهات متداخلة: -تتفاعل يف أفق العالقات العربية

أواًل: سوف تستمر إسرائيل يف الضغط لتحقيق مزيد من االخرتاقات التطبيعية على الصعيدين العريب واإلسالمي. 
ويق نفسه داخليًّا وخارجيًّا ابعتباره زعيًما اترخييًّا سيساعد أي تقارب مع الدول العربية واإلسالمية نتنياهو يف تس

بال منازع. عالوة على ذلك، سوف يسعى نتنياهو إىل تسويق ذلك يف االنتخاابت اإلسرائيلية القادمة واليت من 
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 120مقعًدا من أصل  61-املتوقع أن تكون قريبة، حيث حيكم نتنياهو حاليًّا ابئتالف مكون من أغلبية ضئيلة 
، 2018وذلك بعد استقالة وزير الدفاع، أفيغدور ليربمان، من منصبه يف نوفمرب/تشرين الثاين  -الكنيستيف 

. ويف هذا السياق، سوف (29)احتجاًجا على اتفاق لوقف إطالق النار يف غزة يف أعقاب تصعيد كبري يف العنف
ة، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية تشكل اململكة العربية السعودية حمورًا أساسيًّا للتحركات اإلسرائيلي

اإلسرائيلية مؤخرًا، أن نتنياهو يبذل جهوًدا حثيثة إلقامة عالقات علنية مع السعودية قبل موعد االنتخاابت 
، وفضاًل عن التطبيع فإهنا كفيلة بصرف األنظار عن الدعاوى القضائية اليت (30)الربملانية اإلسرائيلية القادمة

 .تالحقه بتهم الفساد

لتوصل إىل ادمة حىت قبل ارتة القالف اثنًيا: من املرجح أن يستمر العرب أيًضا يف السعي إىل التقارب مع إسرائيل يف
 املتعلقة بتوسعو ألوسط، رق اإسرائيلي. وعلى األرجح، ستدفع التطورات املتسارعة يف الش-اتفاق سالم فلسطيين

 د مقتل خاشقجي،يًّا بعخارجيل العهد السعودي داخليًّا و نفوذ إيران واملتاعب الداخلية اليت يعاين منها و 
وز روسيا وإيران كالعبني ، وبر 2018وانسحاب الوالايت املتحدة العسكري من سوراي يف ديسمرب/كانون األول 

يل. تحالف مع إسرائسريع الا لتمؤثرْين يف املنطقة، هذه مجيعا وسواها ستدفع اجلانب العريب ليكون أكثر تفهمً 
 ريتها قدرس وستحافظ على ئيل،من املتوقع أن تعرتف الدول العربية يف هذه الفرتة حبقيقة عالقتها إبسرا وليس

وقع ناريو، من املتذا السيمن هاإلسرائيلي. ومن ض-اإلمكان ابنتظار حتقيق إجنازات على صعيد الصراع الفلسطيين
لتقارير اديد من ر العالسودان، حيث أشاأن تعمل إسرائيل على توسيع عالقاهتا لتشمل دواًل جديدة مثل 

 الصحفية مؤخرًا، إىل وجود اتصاالت بني اجلانبني لتطبيع العالقة بينهما. 

ن و أبن يؤدي حتسنتنياه ملأياإلسرائيلي. -اثلثًا: من املرجح أن يواصل الفلسطينيون دفع مثن التقارب العريب
اخليًّا دطينية املنهكة ة الفلسقيادلضغوط من قبل العرب على الالعالقات مع العامل العريب إىل ممارسة املزيد من ا

ملسائل  تنازالت يف ادف تقدميك هبوإقليميًّا من أجل إبقائها مهمشة وغري فاعلة سواء فلسطينيًّا أو عربيًّا وذل
لى ع خيفى فلم يعد ألمنية.ئل االعالقة واملصريية، خاصة قضية الالجئني، ومصري مدينة القدس، واحلدود، واملسا
ة مع تاعبها الداخليماين من  تعأحد أن االهتمام ابلقضية الفلسطينية مل يعد يتصدر أولوايت الدول العربية اليت

ا يكرتثون كثريً  توا الابلعرب ااألحزاب الفاعلة واملعارضة السياسية. ويبدو أن أغلب القادة  -أو تغييب-غياب 
ثل هذه فلسطيين. ويف مانب الد اجل إعالن عالقاهتم مع تل أبيب وانتقاابلشماعة الفلسطينية، وابتوا أكثر جرأة يف

ال مجلصحفي، اقتل ماألجواء، قد يبادر ويل العهد السعودي، الذي حياول حتسني صورته يف الغرب بعد 
ع د وتشجيجلليخاشقجي، وتصاعد ضغوط الكونغرس األمريكي عليه، إىل لقاء نتنياهو من أجل كسر ا

 املفاوضات.   
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 خامتة

من  عرب أكثر بكثرياهنا الجري  بعد مثاين سنوات من الربيع العريب، تبدو إسرائيل أقرب إىل ترسيخ عالقاهتا مع
ائيل عالقات تحت إسر ة، فاإلسرائيلي. وبتسارع التحوالت اإلقليمي-التوصل إىل حل ينهي الصراع الفلسطيين

 قود، فبعد مخسةعا منذ سي هلقيق أكرب اخرتاق دبلوماإقليمية متشعبة قد تكون قادرة على االستفادة منها لتح
 البيت األبيض،  حديقةني يفوعشرين عاًما من اتفاقية أوسلو للسالم، واملصافحة بني ايسر عرفات وإسحاق راب

بدو أن القضية يسب، بل ك فحاإلسرائيلي عن األجندة اإلسرائيلية والعربية. ليس ذل-تراجع الصراع الفلسطيين
 22س، يف مود عبا حمة تتجه إىل مزيد من االنقسامات والتشرذم بعد إعالن الرئيس الفلسطيينالفلسطيني

، ما تة شهورسشريعية خالل ، عن حل اجمللس التشريعي والتزامه إبجراء انتخاابت ت2018ديسمرب/كانون األول 
ل  حني تكتفي دو يفغربية، ال ةقد يؤدي على األغلب إىل فصل هنائي سياسيًّا وإدارايًّ ما بني قطاع غزة والضف

 .حتتفي أخرى بعالقتها مع تل أبيبعربية بدور املتفرج و 

_________________________________________ 

اي ايف قض متخصصو  انيا،لوجيا االجتماعية، أملحممود جرابعة، ابحث يف معهد ماكس بالنك لألنثروبو د.  -*
 الشرق األوسط.

 اإلحاالت

بيليجي، "إسرائيل تتطلع إىل إقامة عالقات مع السودان بعد التقدم الدبلوماسي مع التشاد"، اتميز اتمار  -1
(: 2018ألول ديسمرب/كانون ا 23، )اتريخ الدخول 2018نوفمرب/تشرين الثاين  26أوف إسرائيل، 

https://bit.ly/2RfZiBp  

رائيل حباجة إىل ربط اخلليج ابلفلسطينيني"، رفائيل أهرين، "يف حبثها عن أصدقاء سعوديني، ال تزال إس -2
(: 2018ول ديسمرب/كانون األ 23، )اتريخ الدخول 2018يونيو/حزيران  22اتميز أوف إسرائيل، 

https://bit.ly/2Cx0mZD  

تعترب موريتانيا اثلث دولة عربية تقيم عالقات مع إسرائيل، حيث افتتحت موريتانيا أول سفارة إسرائيلية  -3
، 2009غزة يف عام  . احتجاًجا على احلرب اإلسرائيلية على قطاع1999اصمة نواكشوط يف العام يف الع

 . 2010 عام طرفني يف المجدت موريتانيا العالقات مع إسرائيل وانتهت العالقات الدبلوماسية رمسيًّا بني
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 27سط، كفاح زبون، "إسرائيل تصع ِّد ضد وجود السلطة يف القدس الشرقية"، الشرق األو  -4
(:     2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018نوفمرب/تشرين الثاين 

https://bit.ly/2Bz7dkL 

ديسمرب/كانون  23قناة اجلزيرة اإلخبارية، "بنود مبادرة السالم العربية"، بدون اتريخ، )اتريخ الدخول  -5
 https://bit.ly/2RcOrbh(:  2018األول 

، 2013أبريل/نيسان  30عديل املبادرة العربية لتقبلها إسرائيل"، سكاي نيوز عربية، ملياء راضي، "ت -6
 https://bit.ly/2EFxHTu(:  2018ديسمرب/كانون األول  23)اتريخ الدخول 

وذلك عندما زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  1994تعود العالقات ما بني تل أبيب ومسقط إىل عام  -7
بان وق ع اجلان ،1996 لثاينمان واستقبله السلطان قابوس بن سعيد. يف يناير/كانون اإسحاق رابني، سلطنة عُ 

ياه والزراعة يف جماالت امل لتجاريةات ااتفاقًا بشأن االفتتاح املتبادل ملكاتب التمثيل التجاري من أجل تطوير العالق
 سرية.إىل ال فنيبني الطر  والطب واالتصاالت. مع اندالع انتفاضة األقصى، حتولت العالقة العلنية

رفعت سليمان، "حممد بن سلمان حول إسرائيل: عدوًن مشرتك وآفاق حمتملة للتعاون بعد السالم مع  -8
(:   2018ول ديسمرب/كانون األ 23، )اتريخ الدخول 2018أبريل/نيسان  6الفلسطينيني"، آر يت، 

https://bit.ly/2Js5JdQ 

أبريل/نيسان  3سعودي: اإلسرائيليون هلم احلق يف العيش على أرضهم"، يب يب سي عريب، "ويل العهد ال -9
  https://bbc.in/2EfFHqv(:  2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018

خالد أبو طعمة، "الفصائل املسلحة الفلسطينية غاضبة من مالحظات ويل العهد السعودي خبصوص  -10
(: 2018كانون األول ديسمرب/ 23، )اتريخ الدخول 2018أبريل/نيسان  5إسرائيل"، اتميز أوف إسرائيل، 

https://bit.ly/2QNxEw3 

طاقم اتميز أوف إسرائيل، "نتنياهو حيث واشنطن على احلفاظ على العالقات مع ويل العهد السعودي،  -11
(:  2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018نوفمرب/كانون الثاين  2

https://bit.ly/2BCG92Q 

نوفمرب/تشرين الثاين  16يب يب سي عريب، "إسرائيل تعرض التعاون مع السعودية "ملواجهة نفوذ إيران"،  -12
 (:2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول  2017
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 https://bbc.in/2A8kjnV 

ترامب إزاء إيران"، اتميز أوف  إريك كورتيليسا، "أمري سعودي ومسؤول سابق يف املوساد يناقشان هنج -13
(:  2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018أكتوبر/تشرين األول  24إسرائيل، 

https://bit.ly/2GCiO7c  

أسوشييتد برس وطاقم اتميز أوف إسرائيل، "اململكة العربية السعودية: زايرة اجلنرال السعودي السابق إىل  -14
(: 2018انون األول ديسمرب/ك 23، )اتريخ الدخول 2016ف احلكومة"، يوليو/متوز إسرائيل ال تعكس موق

https://bit.ly/2PXLDdJ 

طاقم اتميز أوف إسرائيل، "اململكة العربية السعودية استخدمت برًنمج جتسس إسرائيلي لتعقب  -15
(:  2018ل ديسمرب/كانون األو  23، )اتريخ الدخول 2018أكتوبر/تشرين األول  2معارضيها"، 

https://bit.ly/2BAWdSM 

 11حممد وتد، "ملاذا رفض الكنيست مناقشة بيع منظومات جتسس للسعودية؟"، قناة اجلزيرة اإلخبارية،  -16
(: 2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018ديسمرب/كانون األول 

https://bit.ly/2QRVF5u 

 22إسرائيل بعد عبورها األجواء السعودية"، اتميز أوف إسرائيل،  أ ف ب، "أول طائرة جتارية هتبط يف -17
  https://bit.ly/2QKG1sq(: 2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018مارس/آذار 

آرون بوكسرمان، "شد وجذب يف اإلعالم السعودي حول العالقات مع إسرائيل"، اتميز أوف إسرائيل،  -18
(: 2018ديسمرب/كانون األول  23اتريخ الدخول ، )2018مايو/أاير  30

https://bit.ly/2EDqLX7  

رفائيل أهرين، "يف حبثها عن أصدقاء سعوديني، ال تزال إسرائيل حباجة إىل ربط اخلليج ابلفلسطينيني"،  -19
 مصدر سبق ذكره.

إلسرائيل، ونتنياهو يدرك رفائيل أهرين، "العامل العريب لن يسارع إىل دعم احلرب الدبلوماسية اخلاطفة  -20
(: 2018ن األول ديسمرب/كانو  23. )اتريخ الدخول 2016يوليو/متوز  19ذلك"، اتميز أوف إسرائيل، 

https://bit.ly/29YbHDB  
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رفائيل أهرين، "يف حبثها عن أصدقاء سعوديني، ال تزال إسرائيل حباجة إىل ربط اخلليج ابلفلسطينيني"،  -21
 مصدر سبق ذكره.

ف ليرب، "األمني العام السابق للجامعة العربية: فقط جتميد البناء االستيطاين ميكن أن حيسن العالقات دو  -22
(: 2018انون األول ديسمرب/ك 23، )اتريخ الدخول 2017مع إسرائيل"، اتميز أوف إسرائيل، مايو/أاير 

https://bit.ly/2rsIXMX  

اإلسرائيلية اخلليجية ال ميكنها اخرتاق سقف الزجاج رفائيل أهرين، " القفزة الكبرية ابلعالقات  -23
ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018نوفمرب/تشرين الثاين  1الفلسطيين"، اتميز أوف إسرائيل، 

2018 :)https://bit.ly/2GCENuE  

السالم أو  طاقم اتميز أوف إسرائيل، "ويل العهد السعودي حممد بن سلمان: على الفلسطينيني صنع -24
: (2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018أبريل/نيسان  30فليصمتوا"، 

https://bit.ly/2GBcwo9 

انظر على سبيل املثال: تصرحيات األمري تركي بن فيصل، اخلليج أون الين، "محاس ترفض تصرحيات  -25
يسمرب/كانون األول د 23)اتريخ الدخول ، 2016يوليو/متوز  11الفيصل: أجندتنا وطنية وفكرًن وسطي"، 

2018 :)https://bit.ly/2Lxhhhl 

اإليرانية بعد انسحاب أمريكا من -حممود جرابعة وليهي بن شطريت، "احتماالت املواجهة اإلسرائيلية -26
ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018مايو/أاير  14االتفاق النووي"، مركز اجلزيرة للدراسات، 

2018 :)
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/05/180514105910868.html  

طاقم اتميز أوف إسرائيل، "وزير اخلارجية الُعماين حيث على تقبل إسرائيل والتعامل معها كباقي الدول  -27
(: 2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018أكتوبر/تشرين األول  28األخرى"، 

https://bit.ly/2GEjyZi   

 16قناة اجلزيرة اإلخبارية، "إسرائيل تعلن "السيطرة" على نفق رابع على احلدود اللبنانية"،  -28
(:  2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018ديسمرب/كانون األول 

https://bit.ly/2PNvtDG  
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ماين يف الوالايت املتحدة يف سعي إىل دور يف عملية السالم طاقم اتميز أوف إسرائيل، "وزير اخلارجية العُ  -29
(: 2018ون األول ديسمرب/كان 23، )اتريخ الدخول 2018ديسمرب/كانون األول  19يف الشرق األوسط"، 

https://bit.ly/2QMq98L  

 8، نتنياهو يعمل جلعل العالقات علنية مع السعودية" -وكالة مًعا اإلخبارية، "مبساعدة هؤالء -30
(: 2018ديسمرب/كانون األول  23، )اتريخ الدخول 2018ديسمرب/كانون األول 

https://bit.ly/2T73iSc 


