اإلسرائيلي بعدو متخيل قدمي هو إيران اليت أعطت هلا
تطورات املنطقة زمخا قواي يف كل من العراق واليمن وسوراي
ولبنان والبحرين أصبحت معه تربيرات املواجهة اجلماعية
لنفوذها أقرب للموضوعية.

أوال-اإلمارات وإسرائيل خطوات متسارعة حنو التطبيع:
ً

التحول يف مواقف السعودية واإلمارات جتاه

يف عام  1121استقبلت اإلمارات فريق اجلودو
اإلسرائيلي ابلتزامن مع اغتيال القيادي يف حركة املقاومة
اإلسالمية (محاس) حممود املبحوح يف ديب ابلتعاون مع
جهاز االستخبارات اإلسرائيلي (املوساد) ،حيث مل يعد
مستغراب حينها منع رفع العلم الفلسطيين يف اإلمارات.
وبرغم أن االمارات ال تعرتف إبسرائيل وال تقيم
عالقات دبلوماسية أو اقتصادية رمسية معلنة مع الدولة
العربية ،فإن العديد من الشركات اإلماراتية تتعاون مع
نظريهتا اإلسرائيلية ،بل إن صحيفة "إسرائيل اتميز" نشرت
يف أواخر  1122تقريرا مفاده أن حتالفا إماراتيا لبنانيا يقوم
بتصنيع سفن حربية لصاحل إسرائيل ،وتثار شكوك قوية
حول أن هذه الصفقة للسفن البحرية للدفاع عن حقول
الغاز يف البحر األبيض املتوسط1؛ وهو ما ميكن اعتباره
إضرارا مباشرا من قبل شركات إماراتية مبصاحل فلسطني
ومصر ولبنان املتعلقة ابكتشافات الغاز يف شرق املتوسط
واليت ال تزال من القضااي العالقة الرئيسية مع الكيان
الصهيوين.
مل تعد اإلمارات متثل نفسها ،بل حتاول أن تقود
مسارا خليجيا وعربيا حنو التطبيع ،ليس آخره تطور املوقف
البحريين الذي رغم اندالع موجات احتجاج عربية وعاملية
عارمة رفضا لقرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ابالعرتاف
ابلقدس عاصمة إلسرائيل ،أرسل وفدا شعبيا من مجعية
"هذه هي البحرين" يتألف من  12شخصا ،وتستمر زايرة

إسرائيل :املواقف والعالقات والدالالت


مقدمة:

عمر مسري

إذا كان مثة ما تفصح عنه تطورات الربيع العريب
الذي اندلع يف  1122وما صحبه من حراك يف دول عربية
عدة من تونس إىل مصر وليبيا واليمن واملغرب والبحرين
وسوراي ،فإهنا أفصحت عن انفصال اتم بني تطلعات
الشعوب ومصاحلها من جهة وتطلعات احلكام ومصاحلهم
من جهة أخرى ،وليس بعيدا عن هذا االنفصال رؤية هذه
النظم للقضية الفلسطينية وعالقة ذلك ابملوقف من إسرائيل
والوالايت املتحدة ،ومن مث كان حضور القضية الفلسطينية
يف تطورات هذا احلراك يف بدايته منذ 1122-1122
وانتكاساته بدءا من  1122أمرا ملحوظا ،كما كانت
بوصلة عالقات األنظمة بدولة الكيان الصهيوين أو
الوالايت املتحدة معيارا لقياس مدى وطنية هذه النظم قبل
الثورات وبعدها.
ولعل هذا ما جعل القلق يالزم إسرائيل والنظم
العربية اليت مل تشهد حراكا يف آن واحد معا من إمكانية
جناح هذا الربيع العريب سواء ابلتأسيس لنظم دميقراطية تعرب
عن تطلعات الشعوب اليت هي يف معظمها ضد الوجود
اإلسرائيلي؛ وذلك عقب االنتصار احملدود للثورات املضادة
وحلفائها اإلقليميني وابلذات السعودية واإلمارات؛ حيث
بدا أن دوائر التأثري والنفوذ اإلماراتية السعودية البحرينية
أصبحت تعمل ضد القضية الفلسطينية وضد مصاحل األمة
علنا فيما يعرف مؤخرا بصفقة القرن ،أو ابستبدال العدو

1- STUART WINER
, Lebanese, Abu Dhabiowned yards said building Israel Navy ships, the
Times
of
Israel,
4/12/2016,
https://goo.gl/1CTJUs
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إمارايت مصري إسرائيلي لتصعيد دحالن ابعتبار ذلك حيقق
معادلة األمن إلسرائيل ومصر ويقود تطبيعا سلسا.5
لكن التحول األخطر يف املوقف اإلمارايت -جبانب
ما حتاول أن تقوم به من دور وسيط يف عملية التطبيع بني
العرب والكيان الصهيوين -هو أن ما كانت تقوم به سرا يف
السابق أصبحت تقوم به علنا ،بل إهنا وبعض القوى
اإلقليمية األخرى أصبحت -يف إطار انتشار تعظيم اخلوف
من إيران ونفوذها املتزايد يف املنطقة -تعترب إسرائيل جزءا
من حتالف سين ضد إيران ،فبات ينظر إماراتيا وحبرينيا
وسعوداي إىل حد كبري إىل إيران ابعتبارها العدو األكرب
واألخطر.

الوفد أربعة أايم بدعوى إرسال رسالة للتسامح الديين
والتعايش.2
كما أظهرت واثئق ويكليكس الدور الكبري الذي
يقوم به سفري اإلمارات لدى الوالايت املتحدة "يوسف
العتيبة" يف الدفع ابلتطبيع بني بالده وإسرائيل يف اجتاه
مراحل غري مسبوقة؛ مشرية إىل أن أبوظيب مل تتحول إىل
مرتع للمصاحل األمنية واالقتصادية اإلسرائيلية فحسب ،بل
أصبحت قاطرة حتاول جذب العامل العريب إىل السري يف
ركاب املنظور اإلسرائيلي للمنطقة وقضاايها ،ويف صدارهتا
القضية الفلسطينية.3
وكشفت تسريبات ملراسالت بني السفري اإلمارايت
املذكور واجلنرال اإلسرائيلي عوزي روبني -وهو عميد سابق
وقائد نظام القبة احلديدية اإلسرائيلية خالل احلرب على
غزة -مما يوضح متانة العالقة بني اإلمارات وإسرائيل ،كما
كشفت التسريبات أيضا عن مراسالت سابقة بني العتيبة
وروبرت ساتلوف املدير التنفيذي ملعهد واشنطن لدراسات
الشرق األدىن املؤيد إلسرائيل ،وفيها يقرتح األخري عقد لقاء
بني العتيبة وعوزي روبني فيما يبدو أنه لقاء تروجيي ملنظومة
القبة احلديدية اليت استخدمت لصد صواريخ املقاومة
الفلسطينية يف حرب غزة  1121بغرض بيع إسرائيل
ملنظومة مشاهبة لبعض دول اخلليج ملواجهة الصواريخ
اإليرانية.4
كما حتاول اإلمارات لعب دور أكرب يف الداخل
الفلسطيين؛ خاصة عرب حماوالهتا الضاغطة ابجتاه تصعيد دمحم
دحالن -املعروف مبواقفه الساعية ملزيد من االنسحاق
والتطبيع أمام العدو الصهيوين -لرأس السلطة الفلسطينية
خلفا حملمود عباس ضد إرادة غالبية الشعب الفلسطيين.
واإلمارات هنا ال تلعب هذا الدور منفردة ،بل عرب تنسيق

اثنيًا-العالقات السعودية اإلسرائيلية :سياسة خلق العدو
املتشكر لتيرير التحالاات:

رغم تزايد احلديث حول طبيعة العالقات السعودية
اإلسرائيلية مع تبلور عملية تصعيد األمري دمحم بن سلمان ويل
العهد السعودي يف سلم السلطة السعودي ،فقد اثرت عدة
تساؤالت حول مدى اترخيية العالقات أو حداثتها ،ومدى
ارتباطها بشخص بن سلمان أو بشخوص سعودية سابقة
من األسرة املالكة يف اململكة العربية السعودية ،ومدى
تبلورها أبدوات سياسية واقتصادية وعسكرية أم إهنا جمرد
أفكار لتحالفات أمنية ضد أعداء مشرتكني.
فصحيح أن السعودية وإسرائيل تشاركتا الشعور
ابخلطر والتهديد من قبل حركات التحرر الوطين يف
اخلمسينات والستينات وابلذات يف دول اجلوار كمصر
وسوراي والعراق ،وتشاركتا التخوف من القوى اليت قادت
هذه احلركات ووصلت للسلطة بعد حراك مجاهريي أو
انقالابت عسكرية يف تلك املرحلة؛ سواء أكان عبد الناصر
يف مصر أو البعثيني يف سوراي والعراق أو حىت الثورة على
النظام اإلمامي يف اليمن ،وصوال ملوجة التهديد املشرتك
األكرب؛ وهو الثورة اإليرانية على نظام الشاه الذي كان

 -2بوابة الشروق ،في أول زيارة من نوعها ..وفد بحريني يزور
إسرائيل بـ«رسالة سالم» ،بتاريخ ،2112/12/11
https://goo.gl/cX21kH
 3الجزيرة نت ،ويكيليكس يكشف تطبيعا متسارعا بين اإلمارات
وإسرائيل ،بتاريخ https://goo.gl/Fx7xps ،2112/9/11
 4الجزيرة نت ،تسريب للعتيبة يكشف قوة العالقة بين اإلمارات
وإسرائيل ،بتاريخ https://goo.gl/gA4Yg2 ،2112/8/12

 5ساسة بوست ،دمحم دحالن ..ذراع اإلمارات اإلقليمي الذي اغتال
:2112/2/11
بتاريخ
حلفاءه،
وراوغ
خصومه
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كانت دوما ما حتمل األطراف املقاومة مسئولية أية
تصعيدات كما بدا يف عدواين إسرائيل 1112 :على
جنوب لبنان وحزب هللا ،و 1119/1112على حركات
املقاومة الفلسطينية.
مضى ذلك املسار وصوال إىل احملطة األكثر أمهية يف
تطور املوقف السعودي جتاه الثورات العربية وصعود حركات
اإلسالم السياسي بشكل عام وسياسته جتاه حركات
املقاومة بشكل خاص؛ إذ يرى البعض أن امللك عبد هللا -
إىل جانب املوقف السليب الثابت للسعودية من حزب هللا-
اختذ يف آخر ثالث سنوات من حكمه سياسات صارمة
ضد الثورات العربية واحلركات السياسية اإلسالمية ،مبا فيها
حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية "محاس" ،وحزب
التجمع اليمين لإلصالح ،ما أدى إىل أزمة يف السياسة
اخلارجية السعودية أفضت يف احملصلة إىل وقوع الرايض يف
دائرة االبتعاد عن دعم القضااي العربية ،ويف مقدمتها قضية
فلسطني ،وخذالن تطلعات الشعوب العربية إىل العيش
الكرمي واحلرية والعدالة ،اليت جرى التعبري عنها يف بداية
الثورات العربية أواخر عام .71121

حليفا للوالايت املتحدة وراعيا إقليميا ملصاحلها .لكن هذا
قد ال يعين ابلضرورة أهنما اتبعتا نفس السياسة أو نسقتا
سياستيهما يف مواجهة هذه األخطار املشرتكة بشكل
مباشر ،إال أن هذا ال ينفي بعضا من مراحل التنسيق أو
االستعانة السعودية ابلقدرات اإلسرائيلية يف مواجهة أعداء
إقليميني كما يثار حول تنسيق سعودي إسرائيلي يف
مواجهة مصر الناصرية يف اليمن وتنسيق آخر ملواجهة حزب
البعث يف كال من سوراي والعراق يف السبعينات والثمانينات
مث رفع حظر التعامل مع شركات مرتبطة إبسرائيل يف
التسعينيات وفقا لقرار جملس الوزراء السعودي رقم ()5
املؤرخ ب22يونيو  2995اخلاص إبيقاف مقاطعة إسرائيل
من الدرجة الثانية والثالثة ،واالكتفاء فقط ابلدرجة األوىل
اليت مبوجبها تقاطع اململكة الشركات اإلسرائيلية ابلكامل
وليس اليت متلك فيها إسرائيل أو أشخاص حيملوا اجلنسية
اإلسرائيلية حصة معينة ،أو األجنبية اليت تتعامل مع
الشركات اإلسرائيلية طبقا للدرجة األوىل ،وصوال للتواصل
املباشر واملعلن حول مبادرة السالم العربية يف  ،1111مث
مشاركة طالب سعوديون يف فعاليات تقيمها السفارة
اإلسرائيلية يف واشنطن  ،1112مث حماوالت توثيق
العالقات منذ الربيع العريب إذ تتصاعد أصوات أكادمييني
وقيادات أمنية سعودية مدحا إبسرائيل واعتبارها ليست
عدوا.6
إال أن الثورات العربية شكلت أيضا هتديدا مشرتكا
لكال الطرفني اإلسرائيلي والسعودي وبعض القوى اخلليجية
املتخوفة من صعود ممثلني عن الشعوب إىل سدة السلطة
وما قد جيره هذا من تصعيد ضد إسرائيل بغطاء شعيب أو
قد يهدد عقود واتفاقات اإلذعان اليت مت ترتيبها حتت اسم
مسار السالم مع إسرائيل .فتحقق هذا يعين إحراجا مباشرا
للنظم اخلليجية الساعية للتطبيع مع إسرائيل أو حىت جمرد
عدم التصعيد معها واليت كانت السعودية إحداها؛ إذ إهنا

إىل التطبيع:
وإذ كان ينظر إىل املرحلة األوىل من حكم امللك
سلمان اليت سبقت تصعيده البنه وليا للعهد ابعتبارها
مرحلة حتوالت تدرجيية داخلية ومرحلة انتقال حنو مزيد من
الربامجاتية خارجيا نظرا لتفاقم األزمات يف كال من اليمن
ومصر وسوراي ،فإن املرحلة الثانية اليت تلت تصعيد دمحم بن
سلمان يف سلم السلطة السعودية شكلت تغريا مهما يف
خريطة حتالفات وتوجهات اململكة؛ إذ سارعت السعودية
بتشكيل التحالف اإلسالمي السين الذي يستبطن عدوا ذا
أولوية ابلنسبة للنظام السعودي؛ وهو إيران؛ ابعتبارها هي
واملليشيات التابعة هلا اخلطر األكرب الذي يتهدد اململكة

إسالم أبو العز ،ويكيليكس تكشف المزيد عن العالقة بين
السعودية وإسرائيل ،موقع البديل ،بتاريخ ،2112/6/22
https://goo.gl/qZMtPk
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بين االستمرار والتغيير ،مركز إدراك للدراسات واالستشارات،
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السعوديني رفيعي املستوى ونظرائهم اإلسرائيليني يف
واشنطن ،عرب وجود فاعليات علنية ،إضافة للسرية ،جتمع
مسئولني إسرائيليني بنظرائهم السعوديني يف أروقة العاصمة
األمريكية إذ تعد مراكز األحباث األمريكية منصات مثالية
الستضافة هذه الفاعليات حتت دعاوى ندوات ومؤمترات
وحلقات نقاشية حيث شهد جملس العالقات اخلارجية يف
يونيو عام  1125اجتماعا بني اللواء السعودي «أنور
عشقي» ،الذى يرأس حاليا مركز الشرق األوسط للدراسات
االسرتاتيجية والقانونية مبدينة جدة ،واملدير العام لوزارة
اخلارجية اإلسرائيلية "دور جولد" .بعد ذلك شهد معهد
واشنطن لسياسات الشرق األدىن ،واملعروف بقربه الشديد
من دوائر اللويب اليهودي ،جلسة علنية مجعت بني األمري
"تركي الفيصل" ،رئيس املخابرات السعودي األسبق،
و«يعقوب عميدور» مستشار األمن القومي اإلسرائيلي
األسبق .وحتدث السعوديون عن مشكالت الشرق األوسط
وعن ضرورة دمج إسرائيل يف منظومة مواجهة التحدايت
املشرتكة مثل خطر اإلرهاب واخلطر اإليراين.10
هذه العالقات املباشرة أيضا تؤكدها الصحافة
اإلسرائيلية ويربرها املسؤولون السعوديون؛ إذ قالت صحيفة
هآرتس اإلسرائيلية يف  11يوليو 1122إن ضابط
املخابرات السعودي السابق اللواء أنور عشقي ،عقد عدة
اجتماعات مع مسؤولني إسرائيليني ،حيث التقى مبمثلني
عن األحزاب اإلسرائيلية الذين بدورهم عرضوا على اجلنرال
السعودي السابق استقباهلم يف السعودية لتطوير العالقات
بني اجلانبني من أجل دفع العملية السلمية يف املنطقة
وإكمال ما بدأ به الرئيس املصري الراحل أنور السادات.11
ومل ينكر عشقي هذه الزايرة بل بررها ابعتبارها زايرة
لفلسطني وليس إسرائيل ،12لكن أتكيده السابق للزايرة

واملنطقة ابإلضافة إىل خطر اإلخوان املسلمني وحتالفاهتم مع
قطر وتركيا ،وهو التطور الذي استغلته اإلمارات للرتويج
لتحالف سعودي إمارايت مصري إسرائيلي للحد من نفوذ
إيران إقليميا وملواجهة قائمة إرهاب موسعة ،جاء هذا التغري
كنوع من التوافق أو إعادة التموضع اإلقليمي يف ظل خطة
اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة دوانلد ترامب لتحجيم
نفوذ إيران يف املنطقة ،8وهو التحجيم الذي لن خيدم إال
مصاحل إسرائيل حال حدوثه.
ويبدو أن هاجس التهديد اإليراين حاضرا يف كل
حتركات السعودية جتاه الوالايت املتحدة وإسرائيل ،إذ حترص
السعودية على التحول إىل دور الوسيط يف عملية السالم
وهو الدور الذي تلعبه السعودية بديال عن مصر أو
ابلتنسيق معها ابعتبار السعودية أصبحت مركز الثقل
اجلديد للنظام اإلقليمي العريب املتهاوي ،فحىت يف الوقت
الذي تغري فيه موقف اإلدارة األمريكية من قضية القدس
اليت كانت تعترب من قضااي احلل النهائي وأصبحت عاصمة
إلسرائيل يف املنظور األمريكي ،فإن السعودية تلقي بثقتها
الكاملة يف خطة أمريكية للسالم وبينما ينفى وزير اخلارجية
السعودي عادل اجلبري وجود أي عالقات للمملكة مع
إسرائيل رغم أهنا تشاركها القلق من نفوذ إيران ابملنطقة،
حيرص دائما على التأكيد أن لدى الرايض "خارطة طريق"
إلقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد اتفاق
سالم مع الفلسطينيني.9
هذا التحول يف املوقف السعودي الذي كان يقدم
نفسه ابعتباره راعيا لتثبيت املواقف ولعدم املضي قدما يف
أية عالقات مع إسرائيل من دون سالم أصبح اليوم ومبشورة
إماراتية يتحول حنو الثقة يف إسرائيل ومن ورائها الوالايت
املتحدة يف حلف ضد إيران .لكن تطورا جديدا طرأ إذ أنه
ابلرغم من إنكار وجود عالقات مباشرة فإن مثة عالقات
مباشرة وإن بدت بوساطة أمريكية بني عديد املسئولني
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فلسطيين إسرائيلي يراد تسويته أبية طريقة ،يتم استغالل هذا
االنتقال الرمسي من قبل بعض األطراف الساعية للعب دور
الوسيط يف هذا النزاع جملرد إثبات اجلدارة لدى واشنطن
وإثبات احلضور إقليميا ،وهو ابلضرورة على حساب األمن
القومي العريب والقضية الفلسطينية يف موضع رئيسي منه؛ إذ
إن أية عملية سالم ال تشمل حق العودة لالجئني
الفلسطينيني ،ووضعا هنائيا للحدود ،واعرتافا ابلقدس
عاصمة لفلسطني ،فإهنا هتدد األمن القومي العريب وترحل
مشاكل الالجئني إىل أمد غري منظور وترتك فجوة بني
الشارع العريب واحلكومات العربية قد هتدد بقاء األخرية يف
أي وقت.
وليس بعيدا عن هذه التسوية وهذه الوساطات
اإلماراتية السعودية اإلصرار على حتويل دفة الصراع يف
املنطقة لصراع سين شيعي على عدة جبهات سواء يف
العراق أو اليمن أو سوراي ولينان بدرجة رئيسية واألخريتني
على حدود إسرائيل اليت تتشارك مع السعودية العداء حلزب
هللا ومؤخرا تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل السعودية
وحلفائها ،وهو موقف ضار ابلتأكيد ابلقضية الفلسطينية
وابلصراع العريب اإلسرائيلي رغم تورط حزب هللا يف مساعدة
النظام السوري على قمع الثورة السورية؛ وهو حتول يصب
يف مصلحة إسرائيل ابلضرورة إذ أصبحت تتشارك مع عدد
أكرب من األنظمة العربية مسألة التأكيد على نزع سالح
املقاومة سواء يف فلسطني أو لبنان؛ وهو مطلب بدأ جيد له
بعضا من أرضية شعبية جراء تورط حزب هللا يف سوراي
وجراء معاانة بعض الفلسطينيني من الصراع بني الفصائل؛
وهو تطور خطري يف الوعي العريب ،فبعد أن حولت أوسلو
القوى املقاومة لقوى سياسية تتفاوض وختسر الوقت واجلهد
وهلا مقرات يسهل استهدافها أصبحت عملية التسوية
احلالية هتدف جلعل غاية املقاومة التظاهر.

بشهر واحد على أن إسرائيل والسعودية لديهما مصاحل
مشرتكة ،13يدحض ذلك.

خامتة:

تظهر حتوالت املوقفني اإلمارايت والسعودي أن هناك
عملية إزاحة للقضية الفلسطينية من على األجندة العربية
كأولوية لصاحل مواجهة النفوذ اإليراين ولصاحل حتالفات
مزعومة ضد اإلرهاب ومتويله؛ وهي اخلطة اليت يتم يف
إطارها تربير احلصار على قطر وشيطنة الدور الرتكي
والتضييق على حركة اإلخوان املسلمني يف املنطقة وترسيخ
النظام يف مصر على حساب أية حماوالت للتغيري.
هذا ،فيما يبدو التحول اإلمارايت السعودي حنو متتني
العالقات إبسرائيل يف مواجهة إيران ،فإن هبات الشارع
العريب واإلسالمي ،بل واهلبات العابرة لألداين عرب العامل،
تنبئنا أبن مساحة التناقض بني مواقف حكومات املنطقة
وشعوهبا تتسع وأن هذه التناقضات تصب يف صاحل إيران؛
إذ تبدو أكثر دعما للمقاومة وحلركات ولو على مستوى
اخلطاب فحسب ،فيما تقدم الدول العربية مواقف هشة
وكالمية سواء يف عملية السالم بشكل عام أو قضية
القدس.
إن التحول يف املوقف السعودي اإلمارايت الذي يعد
دورا قياداي يف النظام اإلقليمي العريب احلايل من مرحلة
السعي للتطبيع بال مقابل إىل مرحلة استجداء التطبيع
كهدف يف حد ذاته أو كبوابة لنيل الرضاء األمريكي ،يعرب
عن رؤية قاصرة وغاية يف الضيق سواء للتطورات الداخلية
يف العامل العريب أو حىت ملا حيدث من انسحاب أمريكي
وتراجع يف العديد من امللفات ،وسلوك القيادات السياسية
يف اإلمارات والسعودية يعرب عن تضحية جمانية حبقوق
الفلسطينيني الطبيعية واملقبولة عامليا.
مثة انتقال عريب عام يف لغة اخلطاب السياسي
السائد بنزع عربية الصراع مع إسرائيل وحتويله جملرد نزاع
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