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 حتوالت وضعية إسرائيل وصورهتا يف املنطقة
 *..بني السياسة وصناعة الصورة: العربية

  
 مدحت ماهر الليثي. أ

 اندية حممود مصطفى.د: إشراف ومراجعة
 
هل هي القوة املادية اليت يسندها فكر القوة واإلميان 
 ، هبا، أم تراها قوة املعىن والفكر حىت ولو كان سلبيا وضاالا

 هي اليت تقف وراء ذلك التحول الكبري الذي آلت إليه
 وضعية إسرائيل وصورهتا يف املنطقة العربية اليوم؟ 

هذه األسطر املوجزة تفرتض أن هذين ليسا بديلني، 
بل حنن أمام جدلية متكاملة تفسر ذلك احلال وهذا املآل 

وضعها الراهن بني : وتتوقع مستقبل إسرائيل من حيث
هذه اجلدلية تتكون من . العرب وصورهتا يف عقلهم احلايل

الت السياسة والفكر العربيني وتبادهلما مسة تضافر حتو 
يف السياسات والتصورات، وأن اجلْدل بني هذين  1الوهن

الوهنني هو ما مكن لدولة اليهود يف اجلغرافيا والتاريخ 
العربيني املعاصرين تدرجيا، ويف الذهنية والنفسية العربيتني 

إن فشل عملية تطبيع دولة . على املستوى الرمسي خاصة

                                                           
يعود فضل كبري يف إخراج هذه الورقة إىل اجلهد الذي قامت به الباحثتان   *

ف، يف مجع املادة مبركز احلضارة اندية مصطفى عبد الشايف، ومروة يوس
األساسية، وما قامت به اندية مصطفى عبد الشايف من توثيق لعدد كبري من 

 .اهلوامش، فإليهما اتوجه بشكر جزيل
 املدير التنفيذي ملركز احلضارة للدراسات والبحوث 
: سيف الدين عبد الفتاح، عقلية الوهن، القاهرة: انظر يف هذا الشأن  -1

 .0220دار القارئ العريب ، 

ان اإلسرائيلي لدى الشعوب ابلصورة اليت جرى الرتويج الكي
غطى على  -2وهي الطريقة النمطية الظاهرة املباشرة–هلا 

جهود أخرى جبارة تعاون عليها كل من اليهود واملتأمرة 
" يف قرى حمصنة"العرب؛ من أجل التآمر ( املستبدين)

، ضمن مسرية من 3"من وراء ُجُدر"ابلسرية أو التسرب 
اق الشامل لألنظمة والتشبيك واسع األرجاء مع قوى االخرت 

السياسة واألمن واالقتصاد وبعض قوى اجملتمع والثقافة، مع 
االعتماد على عامل الزمن يف جتذير الدولة اليهودية لتصري 

 .4قدرًا مقدورًا ال مفر منه أمام األجيال التالية
– 8100ومن املهم يف البداية التنبه إىل أن ثورات 

يستخف هبا اليوم كثري من العرب وينفر من ذكرها   اليت
مثلت ابلنسبة  -كثريون نظرا ملا ترتب عليها من ويالت

لإلسرائيليني وخمطط ترسيخ دولتهم، حدًًث اترخيياا فارقًا مبعىن 
الكلمة، ليس ابلنسبة لنظرهتم للدول اليت قامت فيها 

 الثورات وحسب، إمنا ابلنسبة للمنطقة أبسرها وابألخص
لقد كان األمر مبثابة الزلزال املرعب . 5وضعية إسرائيل فيها

                                                           
مسية عبد احملسن، التطبيع واملقاومة عرب مائة عام من وعد بلفور، فصلية  -2

مركز احلضارة للدراسات والبحوث، : قضااي ونظرات، العدد السابع، القاهرة
  https://goo.gl/hqt7ac:متاح على الرابط التايل

َنٍة أَْو ِمن  ﴿اَل : إشارة إىل قوله تعاىل -3 يًعا ِإالا يف قُ ًرى حمحَصا يُ َقاتُِلوَنُكْم مجَِ
ِلَك أِبَن اُهْم قَ ْوٌم  ٰ ذَٰ يًعا َوقُ ُلوبُ ُهْم َشىتا نَ ُهْم َشِديٌدَ ْحَسبُ ُهْم مجَِ َورَاِء ُجُدٍر أَبُْسُهم بَ ي ْ

 .00الا يَ ْعِقُلوَن﴾، سورة احلشر،اآلية 
: ة أوراق هذا العدد، خاصة بقي: حول االخرتاق اإلسرائيلي انظر -4

املواقف والعالقات : التحول يف مواقف السعودية واإلمارات جتاه إسرائيل
والدالالت، االخرتاق اإلسرائيلي لرتكيا وإيران، إسرائيل وتفتيت نسيج 

 . القضية الرتكية منوذًجا: املنطقة العربية
 :انظر  -5

: ة يف السجال الداخلي، يفقراء: إبراهيم معمر، إسرائيل والثورة املصرية -
الثورة املصرية والتغيري احلضاري "العدد احلادي عشر من حولية أميت يف العامل 

، ص ص 8108مركز احلضارة للدراسات السياسية، : ، القاهرة"واجملتمعي
052-022. 

دراسة يف موقع : أجمد جربيل، الدبلوماسية اإلسرئيلية بعد الثورة املصرية -
فاعالت اإلقليمية والتحالفات اجلديدة، نفس املرجع السابق، إسرائيل من الت

 .022-022ص ص 

https://goo.gl/hqt7ac
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من اهنيار مسرية ما قبل الثورات اليت أسست لشرق أوسط 
ولقد جاء . إسرائيلي املركز، تقع إسرائيل يف ُعقد شبكته

وفق البياانت اإلسرائيلية خمتلفة املصادر –مصدر الرعب 
، (اطيةالدميقر )الشعوب : من جهتني واضحتني -واجلهات

 .1اإلسالم: واحلركة اإلسالمية أو بتعبري إسرائيلي وغريب
من انحية أخرى، لقد جاءت الثورات القطرية العربية 

وما تالها من ثورات مضادة  8100منذ منتهى العام 
: مدبّرة إقليميا، لتكشف وتعري تلك احلقيقة العربية الكبرية

اية ترسيخ أن األنظمة احلاكمة ضلعت يف عملية اترخيية حلم
الكيان الصهيوين والعمل على أتليف العقل اجلمعي العريب 

واجلديد اليوم أن امتدادات تلك األنظمة . على حتميته
تعمل اليوم على املكشوف لتثبيت ذلك يف العقول 

املادية والناعمة، وكأنه الفصل األخري من : ابلوسائل كلها
. الزمان رواية أتسيس دولة اليهود اليت استغرقت قران من

ومن مث جيب التمييز بني الكشف الذي قامت به الثورات 
من انحية، وبني السياسات والتصورات املنشئة لوضعية 
إسرائيل املركزية واليت سبقت الثورات من انحية ًثنية، 
واالنكشاف والسياسات اليت أعقبتها إىل اليوم من انحية 

 . ًثلثة
ديل يف ومن مث ميكن تتبع معامل ذلك التحول اجل

وضعية إسرائيل ضمن حتوالت العرب دوال وشعواب ودالالت 
ما قبل الثورات، وأثناء حراكها، : ذلك عرب املراحل الثالث

 8102وصواًل إىل الثورات املضادة وحىت هناية عامنا هذا 
الذي بلغ الذروة مع مشهد الصمت العريب الكبري من 

 . دحماولة األمريكيني متليك القدس الشريف لليهو 
 :معامل يف مسرية ما قبل الثورات -أوال

أوائل )مثّلت السنوات األخرية من القرن التاسع عشر 
مرحلة متهيد األرض اإلسالمية ( القرن الرابع عشر اهلجري

الستزراع كيان يهودي صهيوين فيها، مل يكن يف البال 
؛ إذ كان ذلك هو التعبري "اإلسالمي"ونقول . اإلسالمي

                                                           
-82على أجندة اجلدل الصهيوين، موقع اجلزيرة نت، " زوال إسرائيل" -1

  https://goo.gl/sj45ZW: ، متاح على الرابط التايل8108 -0

واقع واملعربا به دون غريه من دوائر االنتماء اليت املعربِّ عن ال
. 2الوطنية والقومية: تصدرت بعد ذلك ابلتجادل والتبادل

: وقد عملت سلطات االحتالل األورويب على جانبني
إضعاف اخلالفة اإلسالمية واستغالل ضعفها من جهة، 
وغرس بذور مشروع أورواب الصهيوين يف املدة نفسها من 

، يف غفلة من العرب قياداهتم ومجاهريهم، حىت اجلهة األخرى
أفاق الكافة على إعالن اخلارجية الربيطانية ما عرف بوعد 

مما يؤكد اجلمع بني املؤامرة . 81023نوفمرب  8بلفور 
السرية والسياسات املعلنة أن إعالن ذلك الوعد سبقته 
اتفاقية سرية لتقسيم ما تبقى من بالد العرب اتبًعا للسيادة 

-عثمانية بني بريطانيا وفرنسا وعرفت ابتفاقية سايكسال
الشريف حسني بن )بيكو واليت زامنت اجنرار بعض العرب 

ملقاتلة العثمانيني حتت راية األوروبيني يف الشام ( علي
وهي -؛ بينما كانت اجلائزة اخلاصة 02024واجلزيرة 

 .يتم إعدادها والوعد هبا -فلسطني
اب الربيطاين على تلك من هنا يتفسر إعالن االنتد

اليت مل مُتيز من قبل ( فلسطني)القطعة من أرض العرب 
حبدود عما حوهلا من أرض الشام، ويُفهم إقرار عصبة األمم 
بذلك، وسكوت القيادات العربية البازغة ساعتها عن ذلك؛ 
وعلى رأسهم أبناء الشريف حسني يف العراق واألردن 

، وأمراء املشيخات وسوراي، وابن سعود يف جند واحلجاز
ويتفسر . شرق اجلزيرة، فضاًل عن حكام مصر والسودان

منطلًقا ورايًة " اإلسالمية"أيًضا ذلك التحول الكبري من 
للحركات الداعية لالستقالل السياسي عن األوروبيني إىل 

فبينما تقدم . املستند الوطين أو القومي العلماين أو كليهما

                                                           
 :انظر يف هذا الشأن -2

 .0222دار الشروق، : البشري، بني اإلسالم والعروبة، القاهرةطارق  -
 0222دار الشروق، :                                                     ، احلوار اإلسالمي العلماين، القاهرة -
العدد السابع من فصلية قضااي ونظرات، مائة عام من وعد بلفور : انظر -3

مركز احلضارة للدراسات والبحوث، متاح على : املسار واملآالت، القاهرة
 https://goo.gl/zUt4sK: الرابط التايل

عام من  011بسام عبد القادر النعماين، الوطن العريب بعد : انظر -4
 .8102مونت بليزير، : قراءة يف اخلرائط، تونس: تفاقية سايكس بيكوا

https://goo.gl/sj45ZW
https://goo.gl/zUt4sK
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شروع وطن قومي ولكنه مستند املشروع الصهيوين ابعتباره م
يف احلقيقة املؤكدة على فكرة وعقيدة ورابطة دينية 
ابألساس، ختلى العرب عن املستند الديين لصاحل انتماء 
قومي علماين املرجعية، أكد إذعاهنم العملي والفكري 

 .بيكو ومن مث ترسيخهم له-لتقسيم سايكس
 0282وبناء عليه، فحني اندلعت مصادمات الرباق 

ني العرب واليهود يف القدس مت تصويرها للعقل العريب ب
واإلسالمي ابعتبارها صراًعا طائفياا من النوع القدمي بني 
يهود طامعني يف حائط من حوائط املسجد األقصى 

؛ ومن مث مل أتخذ الثورة 1ومسلمني منافحني عن مسجدهم
بني بقية العرب واملسلمني ذلك احلظ  0232" الفلسطينية"

هتمام الذي أخذته وقتها سجاالت احلركات الوطنية من اال
والقومية مع االحتالل األورويب؛ سواء يف سوراي ولبنان 

، أو عند إعالن دولة 0232، أو مصر والعراق 0235
ابلتفاهم مع بريطانيا  0238السعوديني قبلها عام 

وتدل على ذلك مثال دواوين الشعر املعاصر . واألمريكيني
ومن مث جاء الطرح الربيطاين . 2ت املؤرخنيلألحداث وكتااب

غري الفت للمشروع ( جلنة بيل) 0232بتقسيم فلسطني 
الكلي اللهم إال لدى اجلزء من العرب الذي سيعرف بعد 
ذلك ابلفلسطينيني؛ اندراًجا مع التمييز القطري والقومي 
املتصاعد واحملمي بقوة احلكومات ما بعد الوالايت 

 .العثمانية
اليت أُعلنت هبا  0202ًضا كان عنوان حرب وهلذا أي

حرب "دولة إسرائيل للوجود الدويل ومت ترسيمها عامليا أهنا 
                                                           

 .السابع من فصلية قضااي ونظرات، مرجع سبق ذكره راجع العدد -1
من أهم النماذج على ذلك منوذج أمحد شوقي أمري الشعراء العرب  -2

احملدثني وامللقب أحياان شاعر العروبة واإلسالم وأمري الدولتني وأمري القوايف  
كما لقبه حافظ إبراهيم يوم تكرميه وتنصيبه أمريا للشعراء، وهو من نعى 

نكبة )إابن إسقاطها على يد أاتتورك، واتبع ثورة سوراي بقصيدته  اخلالفة
، واتبع ليبيا (دمشق)، ودعوته لوحدة سوراي يف قصيدته 0282( دمشق

ولبنان وغريمها، لكنه مع ذلك مل أيت على القضية الفلسطينية وال وعد 
عادل أبو : انظر. بلفور وال احداث الرباق بذكر، مما أًثر دهشة النقاد

 : ة، أمري الشعراء أمحد شوقي والقضية الفلسطينية؛ يفعمش
 https://goo.gl/KPKCNS  

، وما مسيت ابلنكبة العربية إال من قبل قوميني "فلسطني
مثاليني استغرقوا عقدين آخرين حىت يدركوا أن القضية 
أعمق وأعقد من كوهنا إسرائيلية، أو فلسطينية، أو حىت 

ومع ذلك فقد جنحت . 3ملفهوم القومي العلماينعربية اب
أساليب الدعاية الرمسية التابعة للنظم العربية احلاكمة يف 

إسرائيل، فلسطني، جنبا إىل جنب شعار : الرتويج ملقوالت
وإذا كانت الفرتة األوىل مكنت . الصراع العريب اإلسرائيلي

للكيان اليهودي بفعل وهن املستند الوطين القطري 
فائي العريب، فإن فرتة املّد القومي العرويب من بعد االنك

النكبة، واليت أُعلن فيها أن إسرائيل هي العدو األول 
وملدة عقدين مث بنسبة مرتاجعة لعقدين -واملشرتك للعرب 

شعارات : قد كانت فرتة اخلداع الذايت األكرب -آخرين
قومية وحدوية وصراعية ضد الكيان الغاصب، حتتها 

ريس رابعية التجزئة والتبعية واالستبداد سياسات تك
 . والتخلف اليت ال تزيد الكيان الغاصب إال متكيًنا

ردود األفعال  -لدى العارفني–ومن مّث كانت مفهومًة 
 -رغم شعاريتها-واليت كانت  0222الرمسية على عدوان 

ال اعرتاف، ال )مرتعشة متالعبة بني ما يُعلن يف بالدان 
رفض التقّيد )وبني ما يعرف قيادايا  ،..(تفاوض، ال صلح

، وما يعرفه العامل (بسياسة موحدة، أو مشرتكة جتاه إسرائيل
من اعرتاف احلكومات بدولة )خارج منطقتنا ساعتها 

حني وافقوا مجيًعا  0222إسرائيل على أرض ما قبل يونيو 
للعام  808يف األمم املتحدة على قرار جملس األمن رقم 

ابالستناد إليه يف حّل إشكال احتالل نفسه بل طالبوا 
(. سيناء واجلوالن ال أكثر وهو مبينٌّ على هذا االعرتاف

وابت من بعد ذلك مفهوًما رّد الفعل العريب على حريق 
، ومدى التثاقل يف التوجه 0222أغسطس  80األقصى 

ستعرف منذ ذلك العام  -ولو شكلية-حنو راية إسالمية 
على -، واليت مل حتضر مصر "الميمنظمة املؤمتر اإلس"ابسم 

                                                           
املصري اليوم،العدد : سعد الدين إبراهيم، علم النكبات العربية، القاهرة -3

 : ، متاح على الرابط التايل8112، 0015
https://goo.gl/7iJbES 

https://goo.gl/KPKCNS
https://goo.gl/KPKCNS
https://goo.gl/7iJbES
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قمتها التأسيسية الختالفها مع اململكة  -سبيل املثال
 .السعودية حتت حكم امللك فيصل

يف كل مرحلة، كانت إسرائيل جتين مثرة وتضع حملها 
على مصر  0252بذرة جديدة، وإذا كانت نقطة عدوان 

اان جاءت جنًيا لثمار الرعاية األوروبية إلنشاء إسرائيل وإيذ
ابلدخول األمريكي إىل ساحة هذه الرعاية، فقد كانت 

جنًيا لثمرة االعرتاف العريب الرمسي إبسرائيل  0222نقطة 
من قبل األنظمة العربية، وغرًسا لبذرة هلا ماضيها " دولة"

تتعلق ابملنطقة العربية كلها وتكييفها يف العقل العريب نفسه؛ 
وطين "شودة أن -فيما يشبه الطفرة–حيث أزاح العرب 
من أجل مترير التسمية األمريكية " العريب وطين األكرب

ومل حُتل حرب . الشرق األوسط: اجلديدة هلذا الوطن ابسم
واالنتصار املصري العريب احملدود فيها دون  0223أكتوبر 

استكمال مشروع تبديل هوية العرب ليس من اإلسالم إىل 
أوسطية - الشرق، ولكن إىل(املتأوربة ثقافياا)العلمانية 

 (. املتأمركة سياسياا مث ثقافًيا أيًضا)
ولألسف فقد مضى املشروع األمريكي إلعادة رسم 
وضع إسرائيل يف املنطقة من خالل تغيري املنطقة؛ بدًءا من 
رأسها وهي مصر واستلحاقا لقلبها يف اجلزيرة واخلليج، األمر 

، مث 0222الذي جتلى يف خطاب السادات يف القدس 
، مث املعاهدة املصرية 0222ادًثت كامب ديفيد حم

، واليت ضغطت على النَفس العرويب 0222اإلسرائيلية 
العراق وسوراي )األخري ابسم جبهة الصمود والتحدي 

مضى ذلك كله يف (... واليمن واجلزائر أساسا ورمبا فقط
 .ظل تكبيل أيدي املقاومة العربية وأقدامها، بل لساهنا

األسوأ يف اتريخ متكني إسرائيل من لقد كان التحول 
اجلسد العريب يتمثل يف الردة الفكرية اليت صاحبت خطوات 
السادات؛ وقادها ليرباليون مصريون ابسم مصر أوال ردا 
على املوقف العرويب الرافض لكامب ديفيد، واليت عملت 
إعادة تقدمي صورة اليهودي واإلسرائيلي من خالل الصحافة 

هرت أصداؤها يف الشاّم حىت لدى بعض والفن واألدب، وظ
وشيًئا فشيًئا اجنذب يساريون . الكتاب الفلسطينيني أنفسهم

عرب للخط ذاته اتصااًل ابليسار األورويب واإلسرائيلي، 
وبرزت حتوالت قومية يف االجتاه نفسه؛ ما أوحى ابستنفاد 
االجتاهات الفكرية العربية العلمانية لطاقتها على خلفية 

الُقطرية واإلقليمية العربية والتحوالت العاملية  السياسات
وما تالها من  0222السيما ابهنيار املنظومة السوفياتية 

 . 1موجات حتول أيديولوجي كبري
ُضم إىل ذلك املسار األنكى لشيوخ اإلسالم السيما 
الرمسيني الذين انتقلوا من احلكم ابلُكفر على من يبيع أرًضا 

سطني كما جاءت يف فتاوى الشيخ اليهود يف فل/للصهاينة
حسن مأمون شيخ األزهر بعد عبد الناصر، إىل تصدير قوله 

إبزاء ( وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا: )تعاىل
خط السادات املسمى ابلسالم مع اإلسرائيليني؛ حىت انربوا 

 .2يسمون من خيالف ذلك ابإلرهاب والتطرف
ي املغتصبون؛ فلم ميِض ولكن أتيت الريح مبا ال يشته

ذلك املسار على الوترية األمريكية متاًما، إذ أحدثت صدمة 
الشعوب املسلمة والنخب الوطنية والقومية العلمانية هبزمية 

ا يف الفكر والشعور والواقع، آل إىل عودة  0222 أثرًا مهما
شعبية عريضة إىل املستند اإلسالمي يف فهم األمر اجلاري 

ب عمله، فكانت السبعينيات جامعة بني واستفهام الواج
غرس بذور املشروع األمريكي على املستوى الرمسي يف 

يف –انحية، وبني جتدد بوادر مشروع حضاري مقابل 
املشروع "تقوده التكوينات الشعبية هو  -الناحية األخرى

الطفرة، لكنه يف  -يف ظاهره-والذي أشبه " اإلسالمي
مة إسقاط اخلالفة احلقيقة كانت له جذوره منذ صد

ومن هنا تدُخل حتوالت وضعية . منتصف العشرينيات

                                                           
: العلمانيون وفلسطنيعبد العزيز مصطفى كامل، : انظر يف هذا الشأن -1

سلسلة تصدر عن جملة البيان، : ، لندنستون عاما من الفشل وماذا بعد؟
-25يف أجواء الصدام، ص ص ...أوهام السالم: خاصة القسم الثاين

082. 
لسطني وتبعيتها للسياقات انظر يف حتوالت الفتاوى األزهرية عن ف -2

فتاوى كبار علماء األزهر ، (تقدمي)مجاعة من العلماء : واخليارات السياسية
، سلسلة فتاوى كبار الشريف حول حترير فلسطني واألقصى الشريف

 (.8100دار اليسر، : القاهرة)، (2)علماء األزهر الشريف
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إسرائيل يف املنطقة العربية طورًا أكثر تعقيًدا؛ عماده الصحوة 
الشعبية املركبة من التعاطف والتضامن اإلسالمي والدعوة به 
إىل السياسات املستقلة خاصة عن الغرب واألمريكيني 

ما بعد االستقالل  ورفض االستبداد الذي أنتجته نظم
 .1والربط بني ذلك االستبداد وبني قضية فلسطني

أوسطي واإلسالمي -وقد جتادل املشروعان الشرق
ليزيدا الفصام عرب الثمانينيات والتسعينيات ما بني الشعوب 
العربية وحركاهتا الوطنية الدميقراطية اإلسالمية يف جهة 

 يف اجلهة وأنظمتها احلاكمة واملشروع األمريكي الصهيوين
فلسطينية شعبية عربية  0222فكانت انتفاضة . األخرى

إسالمية، توازيها عملية إهناء الصمود والتحدي القومي 
، مّث عقد 0222مبارك -إبعادة اجلامعة العربية إىل مصر

-مؤمتر مدريد برعاية أمريكية لتدشني مرحلة التسامل العريب
خارجية والذي اشتكت فيه ) 0220اإلسرائيلي الشامل 

النظام املصري من هرولة بقية العرب خاصة األردن إىل 
، وصواًل إىل ما تاله من أوسلو (إعالن التسوية مع إسرائيل

واتفاق إعالن املبادئ بني ممثلي فلسطني وإسرائيل  0223
اإلسرائيلي يف العام -، واتفاق وادي عربة األردين0220

هكذا بينما و . األسد يف اإلطار ذاته-نفسه، ودخلت سوراي
تتجدد مهة الشعوب لالنتفاض واملقاطعة وإفشال مشروع 
التطبيع كانت األنظمة تعلن عن تطبيع منفصل ابسم ومهّي 

 .2"األرض مقابل السالم: "جديد
كانت السياسات الدفاعية واالقتصادية العربية الرمسية 
منذ طفريت االنفتاح يف مصر والبرتول يف اجلزيرة واخلليج 

أن املشروع : فني رسائل شديدة الوضوحترسل للعار 
األمريكي للشرق األوسط الذي ركنه األساسي حضور 
إسرائيل، له قابلية عالية، ولكن بغري وعي من معظم 
                                                           

ما مستقبلها ماذا حدث هلا و : نعيمة أبو مصطفى، القضية الفلسطينية -1
 : ، متاح على الرابط التايل8105-5-00بعد الثورات املضادة، إضاءات، 

https://goo.gl/TYSXjV  
التطبيع من أجل اخلالص،  مركز ..سهام القحطاين، العرب وإسرائيل-2

ط ، متاح على الراب8102-2-82التخطيط للدراسات االسرتاتيجية، 
  https://goo.gl/gtK2BV: التايل

ومن مث جاء الطرحان اإلسرائيليان . الشعوب العربية
املتكامالن يف منتصف التسعينيات إلعادة تشكيل املنطقة 

طرح حزب  -وب؛ أحدمهايتحركان من احلكومات إىل الشع
الشرق "العمل اإلسرائيلي الذي قدمه شيمون برييز ابسم 

عارًضا شراكة اقتصادية وتنموية إقليمية  3"األوسط اجلديد
طرح الليكود الذي كتبه بنيامني نتنياهو  -شاملة، واآلخر

، واستل 4أو مكان حتت الشمس" مكان بني األمم"ابسم 
ل والغرب ومن حلق هبم من منه مشروًعا مشرتًكا بني إسرائي

، الذي ال يعدو أن 5"حماربة اإلرهاب"أنظمة العرب ابسم 
 . 6"اإلرهاب اإلسالمي"يكون 

وهبذا تضافرت السياسات يف صناعة الوضع اإلسرائيلي 
متزايد املركزية وتبديل التصورات عن إسرائيل من العدو 
األول واملشرتك إىل مشكلة قابلة للحل سواء بتسوية 

وقد مضى الطرحان . ة أو مشروعات اقتصاديةسياسي
الشراكة )اإلسرائيليان ُمضيا القطار السريع يف التسعينيات 

االقتصادية ابلكويز وتصدير الغاز املصري والقطري مثال 
، (وحماربة اإلسالميني ابسم اإلرهاب يف فلسطني وحوهلا

وأخذت هبما أغلب األنظمة العربية؛ سواء بطريق مباشر أو 
وتكلل ذلك والتأمت . مباشر، وأغلبه مل يكن معلًناغري 

مساراته إبعالن الوالايت املتحدة توسعة احلرب على 
، وجعلها حراًب عاملية 8110سبتمرب  00اإلرهاب بعد 

جتناد فيها اجليوش وأجهزة الشرطة واملخابرات العربية 

                                                           
دمحم كمال دمحم، مآالت مواقف التيار الفكري اليساري اإلشرتاكي العريب  -3

من املشروع الصهيوين، ، فصلية قضااي ونظرات، مرجع سابق، متاح على 
  https://goo.gl/n4CqRb: الرابط التايل

مائة عام بني : مدحت ماهر، الدولة اليهودية من املشكلة إىل املكانة -4
 : وعد بلفور وموعد التصهني العريب، املرجع السابق، متاح على الرابط التايل

https://goo.gl/TB9YUY  
، ترمجة عمر السيد وأمين حامد، اإلرهاب حماربةبنيامني نتنياهو، : انظر -5
-23، ص ص (0222، 0النهار للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة)

25. 
الرايض وتل أبيب تبحثان إقامة : شيماء عزت،  صحيفة بريطانية -6

 :، متاح على الرابط التايل8102-2-02، 80عالقات اقتصادية، فرانس 
 https://goo.gl/EW9FWm 

https://goo.gl/TYSXjV
https://goo.gl/gtK2BV
https://goo.gl/n4CqRb
https://goo.gl/TB9YUY
https://goo.gl/EW9FWm
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واإلسالمية حتت قيادة الوالايت املتحدة؛ ولتكون الثمرة 
الشرق األوسط الكبري أو يجية أوسع مما قبل ابسم االسرتات
أضف هلذا االستعراض للسياسات العربية . املوسع

سياسة شد األطراف اإلسرائيلية والتوجهات : واألمريكية
الرمسية للعرب فرادى بعيًدا عن العروبة واإلسالم؛ لالنضمام 

أوسطية واحتادات أورومتوسطية تكون -إىل شراكات شرق
لقد أضحت إسرائيل شريًكا . صرًا أساسياا فيهاإسرائيل عن

رئيًسا واخرتقت أنظمة كثرية يف أمتنا العربية واإلسالمية؛ من 
قطر واإلمارات شرقًا إىل املغرب وموريتانيا غراًب، ومن تركيا 
وكوردستان ومجهورايت آسيا الوسطى مشااًل إىل إريرتاي 

ما عمية أو وجنوب السودان جنواًب، ومعظم النخب العربية إ
متواطئة، بينما الشعوب غارقة يف ُشغلها القطري املتعلق 

 . ابملعايش وقليل من املعلومات عن حقائق األمور
مهّم جًدا أن نلتفت إىل طبيعة القوى الداخلية العربية 
اليت خضعت تدرجيياا للتطويع وتوالت قبيل الثورات على 

واألجهزة اجليوش : مشروع التطبيع؛ فلقد ابت على رأسها
 (. تدرجيياا منذ أربعة عقود)األمنية 

كانت اجليوش العربية هي الدرع املواِجه األول ضد 
، ومنت العقيدة القتالية ملعظم 0202إعالن دولة إسرائيل 

جيوش دول الطوق على العداء للمشروع الصهيوين والكيان 
اإلسرائيلي، ليس نظرايا ولكن من خالل حروب نظامية 

عٍم عسكري للفدائيني الفلسطينيني، وبغض النظر متتالية ود
لكن . عن األالعيب السياسية اليت متارسها عادًة احلكومات

آخر احلروب مع  0223إعالن السادات أن حرب أكتوبر 
إسرائيل وإحلاق ذلك مبسرية كامب ديفيد املشار إليها، مث 

قبل غريهم من العسكريني -اندراج العسكريني املصريني 
يف مشروع التسوية التنازيل، كان ذلك حتواًل شديد  -العرب

اخلطورة مل تكشف تداعياته سوى الثورات على النحو 
آخر  -خاصة يف دول الطوق-لقد كانت اجليوش . املشهود

القوى املنتظر تطبيعها إسرائيلياا، لكن احلاصل أن حتقيق 
فقد أمثر آًثرًا شديدة الوطأة على  -وإن استغرق وقًتا-ذلك 

فاجليوش ُتطّبع ببطء لكنها حني . ثوابت واملصاحل العربيةال

تطّبع تتحول لتفرض التطبيع نفسه على الشعوب ابلنار 
 .وما هذا منا اليوم ببعيد. واحلديد

مهّم جًدا أيًضا أن نلحظ أن الصراع السياسي 
األساسي يف املنطقة تطور قبل الثورات حبيث يرتكب فيه 

، على صورة صراع حماور أو الداخلي واإلقليمي والعاملي
مشاريع لتشكيل املنطقة مبا فيها دواخل الدول؛ وأن اخليط 

املشروع األمريكي : الناظم هلذا الصراع يرتكب من أطراف
ا مع األول، فاملشروع  واملشروع الصهيوين متقاطًعا جدا
االستبدادي السياسي العريب الذي تقوده اليوم اجليوش 

القومية القطرية، مث املشروع -الدولةوتتوسع يف جماالته ابسم 
احلركي اإلسالمي الذي ألصقته الثورات ابلطموح الشعيب 

؛ األمر الذي يتجلى أكثر (الدميقراطي االستقاليل)للتحرر 
ما يتجلى هذه األايم وتعكسه سياسات األنظمة العربية 
السيما يف مصر واملشرق واخلليج وخطاابهتا، وكذلك 

ومن مث يدور . وسياساهتم الفجة خطاابت اإلسرائيليني
الصراع العريب الداخلي بني العسكريني واإلسالميني على 
ساحات عدة؛ أمهها ساحة إسرائيل ووضعيتها يف 

 .اجليواسرتاتيجيا العربية وصورهتا يف العقل العريب املعاصر
ومن هذا االستعراض يتبني لنا أن احلالة اليت سبقت 

مل يكن ينقصها سوى  8100الثورات الشعبية العربية 
العربية )القليل إلعالن تتويج إسرائيل قائًدا أو مركزًا للمنطقة 

أو للشرق األوسط بتعبري ذلك السياق، لكن ( سابًقا
الثورات كان هلا قول آخر كاد أن يغري األمور رأًسا على 

 .عقب
الثورات ثقب يف جدار مشروع مركزية إسرائيل يف  -اثنًيا

 :املنطقة
عينيات، أصبحت الشعوب والتكوينات املعربة منذ السب

هي الورقة  -السيما ذات الثقافة والفكرية اإلسالمية–عنها 
اليت تستعصي على املشروع األمريكي الصهيوين، والصوت 

غري العلين يف )النشاز يف مسار التصهني الرمسي العملي 
ولقد تعثرت مسرية الشعوب أمام اجلدر املتعددة من (. أغلبه

اسات االستبدادية الرمسية وأوضاع التخلف والدعاايت السي
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اإلعالمية والفنية املزيفة، وحيل بينها وبني التواصل عرب 
" قضية فلسطني"القومي، ما كرس لديها وضعية 

الفلسطينية، وصورة األزمة العربية املوزعة على األقطار، 
اللهم لوال القدس اإلسالمية اجلامعة اليت حفظت الثقافةُ 

، وخباصة الد ينية األساسية االرتباَط هبا على األقل معنوايا
االرتباط مبسجدها األقصى املذكور يف القرآن الكرمي ويف 

 .السرية النبوية
ومن مث جاءت الثورات حاملة يف طياهتا نفًسا شعبيًّا 
استقالليًّا جتديدايًّ يف النظر لقضية فلسطني، وجاءت 

حتدي الدولة اليهودية  أيضا حاملة اإلسالميني إىل صدارة
وقد كشفت أحداث العامني  .وسدة األمور يف األقطار

وإذا كانت الثورات . عن ذلك بوضوح 8108و 8100
يف مطالعها بدت ُقطرية ال عناية هلا ابلشأن اخلارجي إال 
رمزًا كما يف النعي على األنظمة املثار عليها تبعيتها 

فإن الثورات لألمريكان وللصهيونية يف بعض الشعارات، 
سرعان ما عرّبت عن موقفها من إسرائيل مع أول ابدرة 
اعتداء إسرائيلي قتل فيها جنود مصريون على احلدود مع 

يف ظل إدارة اجمللس العسكري  8100إسرائيل سبتمرب 
 -ضمن زخم ثورة يناير–ملصر؛ إذ انتفض شباب مصر 

ملهامجة السفارة املصرية يف مشهد شعيب غاضب، مت على 
ره ترحيل السفري اإلسرائيلي ليلتها مباشرة إىل تل أبيب، مث أث

نقل السفارة إىل مكان آخر ابلقاهرة يتيسر أتمينه أكثر من 
كان مثل ذلك . موقعه املطّل على كوبري جامعة القاهرة

وأكثر منه متوقًعا حال تقدم الثورة السورية ذات األرض 
وليبيا وغريها  احملتلة من قبل اليهود، وكذا يف تونس واليمن

 .من األقطار اليت مل يزل احلس العرويب لدى شعوهبا ذا ابل
د  ومع تصعيد الثورات للتيار السياسي اإلسالمي، أتكا

فبعد قليل من التوجس . األسرلةأن األمور متضي ضد تيار 
أول رئيس –وجس النبض تبني أن توجه الدكتور دمحم مرسي 

لن  -ماعة اإلخوانمصري منتخب بعد الثورة واملنتمي جل
يكون قاباًل لالحتواء وأن تغيريه للسياسة املصرية عن منط 

لقد كشف خطاب مرسي . حسين مبارك لن يكون يسريًا

جتاه فلسطني وغزة وسيناء والثورة السورية وإجراءات 
حكومته منذ األشهر األوىل عن توجه ال حيمل مراعاة 

يوقف  خلاطر إسرائيل بل مرشح إذا استمر واستحكم أن
برز ذلك يف توجيه مرسي اجليش . ويصد تيار األسرلة

املصري لشن عملية عسكرية ضد اإلرهاب يف سيناء بعد 
مقتل مصريني جنود واختطاف آخرين وحتريك ال ُمجنزرات 

أغسطس ( جبل احلالل)احلربية الثقيلة إىل العمق السيناوي 
، دون تنسيق مع إسرائيل أو مراجعة قيود معاهدة 8108

سالم يف مثل تلك احلالة، متجاوزًا بسرعة شديدة تقليًدا ال
 . أمنياا مصرايا من السبعينيات

ه اجلديد مبا ال يدع جمااًل للشّك إابن  أتّكد التوجح
وإعالن مرسي  8108العدوان اإلسرائيلي على غزة نوفمرب 

موقًفا غاضًبا جتاه إسرائيل واحتضانه للفلسطينيني بفتح 
املعوانت املختلفة صحبة رئيس الوزراء  ال َمعرَب وإدخال

املصري وأمري قطر السابق والقوى الشعبية املصرية والعربية، 
يضاف . ابإلضافة إىل سحبه السفري املصري من تل أبيب

إىل ذلك استعداد الرائسة املصرية اجلديدة لالحتفاظ مبسافة 
غري اتبعة للسياسة األمريكية يف املنطقة ومن ذلك 

لفتح عالقات مع إيران وجتديد الدماء يف العمل استعدادها 
العريب واجلامعة العربية، وممارسة دور مستقل ومبادر كما يف 
مبادرة حل األزمة السورية من خالل رابعية مصر 

ولعلنا اليوم نرى أن إسرائيل مل تشّن . والسعودية وتركيا وقطر
د؛ هذه اهلجمة على غزة إال الختبار رد الفعل املصري اجلدي

األمر الذي ترتب عليه التحول إىل التشنيع الرمسي على 
الرئيس املصري وجتديد نربة احلرب على اإلرهاب 

ولصقه جبماعة اإلخوان املسلمني وسائر ما ( اإلسالمي)
كما أن عدوان إسرائيل على . "اإلسالم السياسي"يسمونه 

بعد رحيل مرسي وجميء السيسي إىل  8100غزة يف 
ذلك سوى أنبوب اختبار ملدى إعادة السدة مل يكن ك

 .األمور إىل نصاهبا اإلسرائيلي
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من املهم مراجعة املنظور اإلسرائيلي للثورات العربية 
ورؤية اجلهات اإلسرائيلية ألثرها على خريطة املنطقة 

 . وموقع إسرائيل منها
لقد قدمت إسرائيل رؤية شديدة الكراهية للثورة 

يجي حسين مبارك ونظامه وتباكت على كنزها هي االسرتات
برجاالته واألنظمة املشاهبة لنظامه، وانربت دوائر السياسة 
واجليش واألكادمييا واإلعالم يف إسرائيل حتذر العامل من 
الثورات اليت تعيد التهديد إىل وجود إسرائيل نفسه ال جمرد 

وقد كثرت الكتاابت الراصدة . مكانتها وأمنها احلدودي
 .1سواء جتاه ثورة مصر أو املنطقة لتلك احلالة ساعتها

ففي األايم األوىل لثورة مصر ينقل التليفزيون اإلسرائيلي 
عن بنيامني بن أليعازر أتكيده على أن أي نظاٍم قد حيكم 

سيحرتم معاهدة السالم ويعتربها تصب يف مصلحة "مصر 
إسرائيل، إال يف حالة وصول نظام مدعوم من حركة اإلخوان 

الرئيس األسبق –ر أيًضا أن عمر سليمان ، وذك"املسلمني
 -جلهاز املخابرات العامة املصرية والذي تويف الحقا

، وذكر أن مبارك قال له إهنم "متمسك بقوة هبذا املوقف"
وقبيل رحيل مبارك . جهزوا اجليش مسبقا ملثل هذا املوقف

، أكد إيهود ابراك وزير 2/8/8100أبقل من أسبوع 
تها أبن اجليش يف مصر هو ضمانة الدفاع اإلسرائيلي ساع

استمرار املسرية اليت وصلت إليها العالقات بني إسرائيل 
وابلفعل توالت التصرحيات ابملخاوف واإلحباطات . ومصر

اإلسرائيلية من وصول دمحم مرسي للحكم واعتباره ثقبا خطريا 
يقول عضو الكنيست . يف إعادة ترتيب املنطقة إسرائيليا

إن فوز مرسي هو املسمار األخري يف ": ميخائيل بن آري
الوهم املسمى ابلسالم مع مصر، والذي كلفنا مثًنا ابهظًا، 
ومن يعرف اآلن ماذا ينتظران على احلدود اجلنوبية واليت 

 . 2"تعترب اآلن إسالمية
                                                           

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، املوقف : انظر على سبيل املثال - 1
: بريوت(/ )83)يناير املصرية، تقرير معلومات  85اإلسرائيلي من ثورة 

 (.8108مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
، فلسطني "ممسمار أخري بنعش السال"فوز مرسي : انئب إسرائيلي  - 2

  :، متاح على الرابط التايل85/2/8108أون الين، 

 Theذا ميكر "نشرت صحيفة يف هذه اآلونة، 
marker " االقتصادية الصهيونية تقريرًا أفادت فيه أن

كانت تبلغ   8101قات ميزانية احلرب اإلسرائيلية عام نف
 8108و 8100مليار شيكل، ارتفعت يف أعوام  20.0

يف بقية سنة  8103ويف عام  .مليار شيكل 22.2إىل 
دمحم مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وجتهيز أربعة ألوية .د

جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر يف سيناء؛ 
وابملثل كانت  .3مليار شيكل 21ازنة ترتفع إىل مما جعل املو 

اجلبهة الشمالية يف سوراي ولبنان حمل ترقحب إسرائيلي مشابه، 
وهجوم على كل من حزب هللا اللبناين وإيران واحتماالت 
تعاظم قوهتما من جهة وعلى القوى الثورية املناوئة لنظام 

متمثال يف اإلخوان )األسد ابسم اإلرهاب اإلسالمي 
من اجلهة ( ملسلمني وتنظيم القاعدة مث تنظيم الدولةا

طلبت قيادة اجليش اإلسرائيلي  8108ويف يونيو . األخرى
 05من رئيس الوزراء نتنياهو زايدة امليزانية العسكرية مببلغ 

أي ما يعادل ربع ( حنو أربعة مليارات دوالر)مليار شيكل 
د س"امليزانية العسكرية، وجاء يف الطلب أن السبب 

االحتياجات الطارئة النامجة عن فوز ممثل اإلخوان املسلمني 
دمحم مرسي ابلرائسة املصرية، وتصرحياته حول إعادة النظر يف 

 .4"اتفاقية كامب ديفيد
ومن مث كان تعامل إسرائيل األساسي يف هذه الفرتة إمنا 
جيري مع القوى الضالعة يف مشروع ما قبل الثورات وعلى 

فقد قام وزير اخلارجية . نية والدبلوماسيةرأسها القوى األم
 -على سبيل املثال–البحريين خالد بن أمحد آل خليفة 

بلقاء مسؤولني إسرائيليني كبار يف واشنطن بعد اندالع ثورة 
، هبدف مناقشة األوضاع املتعلقة ابلبحرين «فرباير 00»

                                                                                    

https://goo.gl/rEoEJW 
لقاءات سرية : مصر السيسي اليت حتبها إسرائيل: أمحد مجال زايدة -3

لى الرابط موقع إضاءات، متاح ع: القاهرة 8102،-8-82وعشق علين، 
  https://goo.gl/HGL5HT: التايل

يناير  85، املوقف اإلسرائيلي من ثورة (رئيس حترير)حمسن صاحل  - 4
مركز الزيتونة للدراسات : ، بريوت83املصرية، تقرير معلومات 

 .51واالستشارات، ص 

https://goo.gl/rEoEJW
https://goo.gl/HGL5HT
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واالستفادة أبية أفكار للقضاء على املعارضة وكيفية إفشال 
وأعقبه عقد لقاء سري مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي . ةالثور 

بنيامني نتنياهو حسب ما ذكرته الصحيفتان اإلسرائيليتان 
مارس / آذار 82يف « يديعوت أحرونوت»و« هآرتس»

وقد قامت حكومة البحرين من قبل إبغالق  .8100
مكتب مقاطعة إسرائيل، وأصدرت مؤسسة النقد قرارًا مبنع 

 .حتويل املساعدات لفلسطني البنك العريب من
وجاء االنقالب على الثورات بثورات أو هجمات 
مضادة على احملاور العربية كلها بتنسيق مع إسرائيل يف 
أغلبه، مباشرة كما ما يف احلالة املصرية والكردية 

، أو بطريق غري مباشر عرب قوى منطبعة (ابتساعها)
 . ىإسرائيلياا غربية وشرقية، يف احلاالت األخر 

كشف احمللل فعن مصر على سبيل املثال األهم،  
العسكري الصهيوين روين دانيال أن وزير الدفاع املصري 
عبد الفتاح السيسي أبلغ إسرائيل جبهوده لإلطاحة ابلرئيس 

إىل القناة ” دانيال“وحتدث . دمحم مرسي قبلها بثالثة أايم
مراقبة طلب السيسي من إسرائيل : الثانية اإلسرائيلية، قائال

كان السيسي : مضيًفا. حركة محاس اليت حتكم قطاع غزة
خيشى محاس، لكن خماوفه تالشت بعد أتكيد إسرائيل أن  

ونصحت إسرائيل . كل شيء يف غزة حتت الرقابة الصارمة
ميدل إيست "السيسي بتدمري األنفاق، حبسب موقع 

وشدد دانيال على أن االنقالب . الربيطاين" مونيتور
ا"مصر مفيد إلسرائيل، وكان  العسكري يف " مطلبا ملحا

ومل يرتدد احمللل اإلسرائيلي يف أتكيد أخبار . إلسرائيل وأمنها
التواصل بني السيسي ودمحم الربادعي، وبني مسئولني يف 

أن الربادعي التقى " دانيال"وذكر . احلكومة اإلسرائيلية
قالب، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مرة قبل االن

وأخرى بعده، وأن إسرائيل وعدت الربادعي ابملساعدة يف 
بعد )الضغط ابجتاه االعرتاف الغريب ابحلكومة اجلديدة 

 .1(مرسي

                                                           
موقع ، ....السيسي أبلغ إسرائيل ابإلطاحة مبرسي: روين دانيال: انظر - 1

 : ، متاح على الرابط التايل8103-2-2العامل ابلعربية، 

مثل –وقد كشفت األحداث واالعرتافات والتسريبات 
تسريبات ويكيليكس وتسريبات الربيد اإللكرتوين لسفري 

عن  -اإلمارات ابلوالايت املتحدة يوسف العتيبة مؤخرا
ضلوع دول خمتلفة يف ذلك اخلط اإلسرائيلي ذاته سواء يف 

 .دول الثورات أو دول الثورات املضادة
 :الثورات املضادة إسرائيلية اهلوى واهلوية -اثلثًا

جاءت الثورات املضادة مبثابة إعادة املياه اإلسرائيلية 
عينت مصر سفريا . من املهم مالحظة ذلك. إىل جماريها

أبيب بعد أن ظل املنصب شاغرا منذ جديدا يف تل 
إثر سحب مرسي سفريه كما ذكران احتجاًجا على  8108

 وبدون متويه كانت. اعتداء االحتالل على قطاع غزة
إسرائيل من الدول السباقة إىل أتييد النظام العسكري 

، 8103يوليو  3اجلديد يف أعقاب التحرك العسكري يف 
سية يف واشنطن بل إهنا قامت إبطالق محالت دبلوما

والعواصم األوروبية الكربى من أجل دعم الوضع السياسي 
اجلديد يف مصر، حىت ال يصنف يف خانة االنقالابت 
العسكرية، وحىت متنع أي حماوالت لفرض حصار دبلوماسي 

ومل متر هذه اجلهود دون أن تكلل ابلنجاح، . على القاهرة
ا غري اإلسرائيلية منوا -حيث شهدت العالقات املصرية

مسبوق خالل فرتة حكم السيسي األوىل، واليت كانت يف  
 .كثري من األحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه

توىل السيسي زمام األمور يف البالد، ابعتباره احلاكم 
، وكانت «اإلخوان املسلمني»الفعلي بعد اإلطاحة حبكم 

سيناء وما حيدث فيها من إرهاب، وتصاعد نشاط 
ادية، واستهداف تلك اجملموعات ملعسكرات اجلماعات اجله

اجليش وكمائنه، مبثابة االختبار األول للسيسي؛ لذلك 
استند السيسي يف عملياته العسكرية املستمرة ضد اإلرهاب 
يف سيناء إىل شراكته االسرتاتيجية واألمنية مع إسرائيل، 
واليت أعطت الضوء األخضر للقوات املصرية لتنتشر يف 

، واملنطقة (ب)املنطقة "داخل مشال سيناء مناطق واسعة 
، لكي تتمكن من مواجهة اجلماعات التكفريية ("ج)

                                                                                    

https://goo.gl/NDRdyo  

https://goo.gl/NDRdyo
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واملسلحة ابلسالح الثقيل واملدرعات والطلعات اجلوية؛ 
اتفاقية كامب "ابملخالفة ملا ينص عليه امللحق األمين من 

ومن مث، أصبحت مواجهة اجلماعات املسلحة يف ". ديفيد
ات األمنية املشرتكة بني البلدين؛ فقد سيناء من أهم امللف

أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خالل قيامها بعدة 
. طلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر اإلرهابيني

وانتقل ذلك من إطار سري، يراعي موقف الرأي العام 
املصري إىل إطار شبه علين ال يتفادى اجلدل بل يثريه 

 .إىل دالالهتابطريقة من املهم االلتفات 
وقد كشف احمللل العسكري الصهيوين روين دانيال أن 

أبلغ إسرائيل  -إابن شغله منصب وزير الدفاع–السيسي 
. جبهوده لإلطاحة ابلرئيس دمحم مرسي قبلها بثالثة أايم

وحتدث دانيال إىل القناة الثانية اإلسرائيلية، أول أغسطس 
خماوفه كان السيسي خيشى محاس، لكن : ، قائال8103

تالشت بعد أتكيد إسرائيل أن كل شيء يف غزة حتت 
وشدد دانيال على أن االنقالب العسكري . الرقابة الصارمة

إلسرائيل " مطلبا ملحا"يف مصر مفيد إلسرائيل، وكان 
ومل يرتدد احمللل اإلسرائيلي يف أتكيد أخبار التواصل . وأمنها

احلكومة بني السيسي ودمحم الربادعي، وبني مسئولني يف 
اإلسرائيلية، وذكر أن الربادعي التقى نتنياهو مرة قبل 
االنقالب، وأخرى بعده، وأن إسرائيل وعدت الربادعي 
ابملساعدة يف الضغط ابجتاه االعرتاف الغريب ابحلكومة 

 .1(بعد مرسي)اجلديدة 
 

وفيما تبقى من هذه الورقة، نضع أيدينا على 
لرمسية العلنية التحول الكبري يف السياسة العربية ا

ة جتاه املنطقة العربية  ومواقفها اجلوهرية وخطاابهتا املعّبر
وحتوالهتا ويف قلبها وضعية إسرائيل، ابلتوازي مع عمل 
إعالمي جبار إلعادة تشكيل صورة إسرائيل واليهود يف 

 .العقل العريب التابع أو املتابع

                                                           
 .املرجع السابق  -1

إن خطاب عبد الفتاح السيسي حول إسرائيل مل يكن 
رمى من سياساته اليت جتاوزت مقولته أنه لن يسمح أبعد م

أبن تكون سيناء قاعدة لتهديد أمن اجلارة، وإىل ضرورة 
اإلسرائيلي جنًبا إىل " املواطن"العمل من أجل مصلحة 

جنب مصلحة املواطن الفلسطيين، وطلبه إذاعة خطاابته يف 
 اإلذاعة اإلسرائيلية وتكراره تفهمه لقلق املواطن اإلسرائيلي

التأمني : ، جتاوزت ذلك إىل2..جتاه السالم يف املنطقة
املصري العملي إلسرائيل ابلقوات واألسلحة املصرية، وفتح 
أجواء وأراضي سيناء للتدخالت اإلسرائيلية ولو بدون إذن 
مع إعادة تقليد استئذان مصر إلسرائيل يف التحرك 
العسكري املصري داخل سيناء، فالدفاع عن إسرائيل يف 

افل الدولية مبا فيها أمام اهتامات ابنتهاك حقوق احمل
اإلنسان، بل أتييد مصر إلسرائيل يف تويل مناصب دولية 

-هذا يف الوقت الذي تستمر فيه مصر. ذات أمهية رمزية
السيسي يف شن محلة ضارية متعددة املسارات واألدوات 

ا، إعالميا وقضائيا وأمنياا وسياسيا : على املقاومة الفلسطينية
، ومت إغالق معابرها وتدمري وإغراق 3وحملياا وإقليمياا ودولياا

وتوقفت مصر عن اختاذ . أنفاقها اليت متثل شراين احلياة هلا
أي موقف ذي ابل أمام استمرار هتويد القدس وبناء 

قبل –املستوطنات اآلكلة للضفة الغربية، بل كانت مصر 
                                                           

يوليو  83منذ خطابه األول عن ثورة يوليو أثناء االحتفال بذكراها يف  - 2
دها يف مث تكررت بع. عقب تنصيبه بنحو الشهر ونصف الشهر 8100

حمافل خمتلفة داخليا وخارجيا حىت أمست ًثبتا من ثوابت خطاب السيسي 
وقد جاء هذا اخلطاب أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة . عن اإلسرائيليني

مرة واحدة إمنا استبدل هبا " عدوان"يف أول اختبار لرد فعله فلم يذكر كلمة 
 https://goo.gl/jEMTnx": االقتتال"و" األزمة"عبارة 

، 8100يونيو /لقد توىل السيسي رائسة اجلمهورية بصفة رمسية يف حزيران
سنعمل على حتقيق استقالل دولة فلسطني : "وقال يف خطابه األول

 ".الشرقيةوعاصمتها القدس 
 -عرب حمكمة مصرية-، أعلنت مصر رمسًيا 8105أاير /يف مايو - 3

مجاعة إرهابية، ما أعطى « محاس»ا حركة املقاومة الفلسطينية اعتباره
انطباًعا للعامل أن إسرائيل حتارب اإلرهاب، ال شعًبا فلسطينًيا مغتصبة أرضه 
ومهدرة دماؤه، ومن مث بدأت الصحافة العربية االحتفاء بنظام السيسي 

د راجع أمح .وتشجيعه على إجراءاته اليت يتخذها يف صاحل أمن إسرائيل
 .مرجع سابق ذكره...مصر السيسي اليت حتبها إسرائيل: مجال زايدة

https://goo.gl/jEMTnx
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طعة أوروبياا ملنتجات الغرب والوالايت املتحدة إىل درجة املقا
متفهمة لضرب إسرائيل  -إسرائيل القادمة من مستوطناهتا

ومن . 8103عقب الثالث من يوليو  8100لغزة عام 
املهم هنا أن نتذكر أن هذه العملية جاءت غالبا الختبار رد 
فعل نظام السيسي اجلديد القدمي والذي يبدو أنه جنح فيه 

 .جبدارة ابملعيار اإلسرائيلي
ا و جدير ابلذكر أن تغيريات متتالية دخلت على ومم

مقررات الدراسة يف مراحل التعليم األساسي مبصر تلزم 
الطالب حبفظ بنود معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل عام 

وهبذه  .، وتعدد مزااي السالم ملصر والدول العربية0222
املناسبة يعرتض وزير اخلارجية املصري على وصف األعمال 

، ويقول "األعمال اإلرهابية"ائيلية ضد الفلسطينيني ب اإلسر 
، رًدا على سؤال أحد 8102أغسطس  8شكري يف 

ابعتبار ما تفعله ( األوائل يف الثانوية العامة)الطالب 
إن وصم أحد ابإلرهاب  :إسرائيل ابلفلسطينيني إرهااًب؟

 .1البد أن يكون علي اتفاق دويل
بلجنة رؤساء  السيسيألكثر من مرة، اجتمع 

تحدة سواء زارهم أو زاروه املنظمات اليهودية يف الوالايت امل
وغريهم من ممثلي اليهود يف الغرب، ونقل لتلك اللجنة ذات 

لكونه  بنيامني نتنياهو مرة إعجابه برئيس الوزير اإلسرائيلي
قائدا ذا قدرات عظيمة تؤهله لقيادة دولته، وتضمن تطور "

ومل يكف السيسي عن أتكيده أنه . 2"املنطقة وتقدم العامل
ينظر نظرة مساوية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ورغبته يف 

م يف شيء واحد بل تظهر نظرته مفضلة لإلسرائيليني مزجه
ففي الذكرى الثامنة والستني لذكرى . يف بعض األحيان

على سبيل املثال حيرص على أن يشري إىل أنه  0202نكبة 
من كام يوم، كان فيه انس بتحتفل ابالنتصار واالستقالل، "

انس وانس بال متييز ".. وانس بتحتفل ابالنكسار واالهنزام
جمرد .. ني غاصب معتٍد وآخر معتدى عليه مغتصبة أرضهب

                                                           
 .املرجع السابق - 1
، اجلزيرة نت، 8102-3-3التطبيع يبلغ أشده، ...مصر وإسرائيل - 2

 https://goo.gl/53XTSG: متاح على الرابط التايل

انتصار وهزمية ال حق فيهما وال ابطل، يف لغة جديدة على 
العرب وحكامهم مهما أوغلوا من قبل يف التقارب مع 

 .إسرائيل
وخارجياا، صوتت اخلارجية املصرية لصاحل انتخاب 
إسرائيل عضًوا بلجنة االستخدامات السلمية للفضاء 

ويف الوقت الذي متنع فيه كتب . جي يف األمم املتحدةاخلار 
مفكرين إسالميني من التداول بل يتم حرقها يف املدارس 
املصرية أبيدي مسئولني بوزارة التعليم، يفسح اجملال للكتب 
اإلسرائيلية يف أجنحة معرض القاهرة الدويل للكتاب، وتتم 

. العربيةترمجة إصدار لصحفي إبذاعة اجليش اإلسرائيلي إىل 
وقبلها يفاجئ متحف مصري الزائرين بتعليقه صورة جولدا 
مائري رئيس وزراء إسرائيل الراحلة بوصفها واحدة من أهم 

وبني آونة وأخرى خيرج إعالميون . النساء الرائدات عاملًيا
اتبعون لنظام السيسي حييون اإلسرائيليني على شاشات 

والتقائهم  التلفاز، ويعلن عن زايرات بعضهم لتل أبيب
احلميم مبسئولني إسرائيليني، ويُكشف عن لعب حمرتفني 
مصريني يف تل أبيب يف الوقت الذي يعلن فيه رئيس احتاد 

 .3الكرة املصري عن االستعداد خلوض مبارايت إبسرائيل
وقبل أن تعلن الوالايت املتحدة قرارها بنقل عاصمتها 

، 8102ديسمرب  2إىل القدس الشريف عاصمة إلسرائيل 
من املهم تذكر أن السيسي ومتحدثي اخلارجية املصرية قد 
مكثوا أربع سنوات يكررون أن عاصمة فلسطني هي القدس 

؛ يف تنازل واضح وصريح عن معظم املدينة أو ما "الشرقية"
 .ابلقدس الغربية -إسرائيلياا–يعرف 

، 8102مايو -إابن العدوان اإلسرائيلي على غزة أبريل
وصفها الوسيط األكثر قبوال يف إسرائيل سواء برزت القاهرة ب

من قبل املسئولني الرمسيني أو األحزاب والرأي العام، إىل 
درجة اعتبار السيسي موحد احلزبني الكبريين شديدي 

العربية حينها أن " هآرتس"ذكرت صحيفة التنافس، فقد 
ليس فقط يف مصلحة ما –تصرحيات السيسي تصب 

وفيق بني احلزبني اإلسرائيليني بل يف الت -تسميه السالم
                                                           

 .املرجع السابق -3

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=eQ5hQVuBCEFFfdqtE6p%2Bqa1CNeUJIhXioAf9NZp8ljvFv8ZGRAPK61GuzihkrVflowy3jI%2FpAji3lEA8DFT9MYxZNcI4AKcK3yYsFpp6OIiRU%2FcK85PCpBVPL%2B%2F2lgbPZ92hxvdnZwRByVA%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=eQ5hQVuBCEFFfdqtE6p%2Bqa1CNeUJIhXioAf9NZp8ljvFv8ZGRAPK61GuzihkrVflowy3jI%2FpAji3lEA8DFT9MYxZNcI4AKdZ3i59Tc4qPoiSAvUJ85OZ80ZPL737ngbKPIyvxvwxa1MXlVA%3D&b=29
https://goo.gl/53XTSG
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، "الوحدة ستأيت عن طريق القاهرة: "العمل والليكود، قائلةً 
 .موصية الزعيمني بسرعة دعم املبادرة املصرية

كما ركزت هآرتس يف نسختها اإلجنليزية، على أن ما مسوه 
أييت وسط حمادًثت الوحدة بني « نداء السيسي للسالم»

 .هرتسوج زعيم حزب العملنتنياهو زعيم حزب الليكود و 
عن مصادر يف " جريوزاليم بوست"كما نقلت صحيفة 

حزيب الليكود والعمل أن السيسي يدعم اجلهود الرامية إىل 
. تشكيل حكومة وحدة وطنية يف إسرائيل مبشاركة احلزبني

تصريح السيسي يعد : "ونقلت الصحيفة عن هرتسوغ قوله
من املهم "، و"املعتدلإشارة إىل إظهار إرادة العامل العريب 

للغاية أن نستمع إىل الرئيس املصري وندرس هذه الفرصة 
، لتتساءل الصحيفة يف النهاية عن "بصورة جدية ومسؤولة

املساعدة يف تواجد حكومة وحدة "قدرة السيسي على 
يف تقرير عرضته -؟ وعليه، أكد مسئولون "وطنية يف إسرائيل

ذا مت تشكيل حكومة وحدة أنه إ -القناة العاشرة اإلسرائيلية
وطنية، فإن نتنياهو وهريتسوج سيذهبان إىل مصر إلطالق 

 . 1مبادرة سالم جديدة حتت إشراف السيسي
: ولكن ماذا عن موقف السيسي من الطرف اآلخر

الفلسطينيني؟ وماذا أراد نظام السيسي من تلك الوساطة 
اإلذاعة "ساعتها؟ من املهم أن نستمع إىل حتليل 

من املرجح أن الوساطة "اليت قالت ساعتها إنه " يليةاإلسرائ
املصرية لن تكون بغري مثن، خاصة أن مصر احتجت سابًقا 
على ختفيف احلصار عن قطاع غزة ومنح األتراك بعض 
التسهيالت واالمتيازات يف القطاع، كجزء من اتفاق تطبيع 
العالقات بني إسرائيل وتركيا، ورمبا تسعى عن طريق 

ىل قطع الطريق على تركيا واحلصول على امتيازات وساطتها إ
". يف القطاع الذي تشرتك مع إسرائيل يف حماصرته منذ أعوام

وذا نص ال حيتاج إىل بيان أو استنتاج، وال نتعجب بعده 
شعبية جارفة "من تذكري جريوزاليم بوست لنا أبن للسيسي 

                                                           
-5-02، خطاب السيسي يف ميزان الصحافة اإلسرائيلية، دمحم جعفر - 1

 : ، موقع أهل مصر، متاح على الربط التايل8102
https://goo.gl/Quu7TC 

يف إسرائيل؛ بفضل املوقف الصارم الذى أبداه جتاه محاس 
، كذلك بفضل قمعه العنيف "اجلرف الصامد"ىف عملية 

 .2"اإلرهابية" اإلخوان"جلماعة 
لقد استفاد السيسي من حالة الفراغ األيديولوجي 
ملؤيديه، حيث عمل على إعادة تسويق العالقات املصرية 
اإلسرائيلية، ابعتبارها ضرورة يف ظل وجود عدو إقليمي 

عدو داخلي ، وهو امتداد ل"«محاس»حركة "مشرتك 
، ونقل بذلك إسرائيل من خانة "«اإلخوان املسلمني»"
 .إىل خانة الشريك الضروري" صراع وجود"

اإلسرائيلية -لقد ظهر التطور العلين للعالقات املصرية 
جلياً، من خالل مشاركة السفري املصري حازم خريت يف 

أمل "السادس عشر يف إسرائيل، وعنوانه " هرتسيليا"مؤمتر 
، وتعترب تلك املرُة األوىل اليت "لي، رؤاي أم حلم؟إسرائي

املتخصص " هرتسيليا"تشارك مصر بصفة رمسية يف مؤمتر 
 .يف مراجعة السياسات األمنية والدفاعية للدولة العربية

بدا العالقة بني البلدين ذاهبة إىل مدى أبعد حني قام 
ة وزير اخلارجية املصري سامح شكري بزايرة إلسرائيل يف زاير 

، حيث التقى رئيس 8112تعد األوىل من نوعها منذ 
عوًضا عن  (يف القدس)الوزراء نتنياهو يف مقر رائسة الوزراء 

تل أبيب، يف إشارة واضحة لتخطي الثوابت الدبلوماسية ما 
اليت طاملا متسك هبا الرؤساء املصريون حىت  8103قبل 

ولعل وقوف . حسين مبارك، بل أثناء فرتة عديل منصور
امح شكري أثناء تلك الزايرة، إىل جانب رأس متثال س

كان مبثابة   -الزعيم التارخيي للصهيونية–تيودور هرتزل 
تصاحل مع اتريخ نشأة إسرائيل، يف تناقض مع األسس 

وقامت رائسة الوزراء اإلسرائيلية بنشر صورة . التارخيية العربية
نتنياهو مع شكري أثناء مشاهدهتما هنائي كأس األمم 

ألوروبية، يف جو محيمي، يعكس عدم وجود أي ختوف ا
لدى النظام املصري من ردود فعل حملية حمتملة حول تطور 

فأظهرت الزايرة كيف نُقلت .. العالقات املصرية اإلسرائيلية

                                                           
 .املرجع السابق -2

https://goo.gl/Quu7TC
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تلك العالقات إىل مستوى التحالف العلين، بعيدًا عن 
 .1سياسة الغرف املغلقة السابقة

بوصفها طالبا للسالم بقدر تتقدم إسرائيل اليوم ليس 
ما هي مفتاح حل ملشكالت مصر والعرب الداخلية 

يوليو ضد  3فباإلضافة إىل دعم . واإلقليمية والعربية
اإلخوان ومحاس مًعا، يتم طرح إسرائيل وسيطًا بني مصر 

فقد جاءت زايرة شكري . وإثيوبيا يف أزمة سد النهضة
ة قام هبا نتنياهو املشار إليها إىل القدس عقب زايرة اترخيي

لدول حوض النيل،  وجاء وجود شكري يف القدس ليطمئن 
الرأي العام املصري أبن وجود إسرائيل يف منطقة حوض 
النيل، هو وجود احلليف وليس العدو،  كما محل تطلعات 
القاهرة إىل وساطة إسرائيلية فيما خيص األزمة مع إثيوبيا، 

أبن إسرائيل متتلك وذكر بعض احملللني أن القاهر وتعتقد 
القدرة على دفع إثيوبيا إىل التفاوض على حصة عادلة ملصر 

 .2من مياه النيل
ومل تكن هذه التطورات تعين أن التحالف صار علنيا 
بصورة مطلقة، فلم يزل اإلعالم املصري حيتفظ بقدر من 
التمويه بتجديد فقرات التهجم على إسرائيل لفظيا واهتامها 

سيناء والتعاون مع أعداء مصر السيما بدعم اإلرهاب يف 
تركيا، أو عرقلة جهود مصر من أجل السالم واالستقرار أو 
االحتفاظ مبطامع يف مصر وخاصة سيناء، وهكذا، لكن 

ويعين . دون أية انتقادات للتوجه الرمسي وسياساته التطبيعية
ذلك ابلنسبة إلسرائيل أن الثقة املتبادلة ال تزال حمصورة أو 

داخل القنوات الرمسية وبعيدة عن فضاء الرأي العام  حماصرة
 .املصري الذي ال يزال النظام يتحسب لغضبه ولو نسبياا

وميكن أن خنتم املوقف املصري ابإلشارة إىل خطبة 
السيسي أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة سبتمرب الفائت، 
واليت دارت يف جوهرها حول ضرورة احلفاظ على الدولة 

                                                           
، توجه السيسي اجلديد حنو العالقات املصرية اإلسرائيلية، دمحم سليمان - 1

 :"منتدى فكرة" لة يف األصل على موقعوقد ُنشرت املقا
https://goo.gl/zwbF3y     

 .املرجع السابق - 2

نية احلديثة وبنيتها وخاصة ضد دعوى تغيري هويتها،  الوط
واليت أتى فيها على ذكر فلسطني وإسرائيل على النحو 

 :اآليت
إن الوقت حان ملعاجلة شاملة وهنائية ألقدم  -اثنيا))

اجلروح الغائرة يف منطقتنا العربية وهي القضية الفلسطينية 
ي، عن اليت ابتت الشاهد األكّب على قصور النظام العامل

وجملس  األمم املتحدة تطبيق سلسلة طويلة من قرارات
إن إغالق هذا امللف من خالل تسوية عادلة . األمن

تقوم على األسس واملرجعيات الدولية وتنشئ الدولة 
وعاصمتها  76الفلسطينية املستقلة على حدود عام 

القدس الشرقية، هو الشرط الضروري لالنتقال ابملنطقة  
ة االستقرار والتنمية، واحملك االساسي كلها إىل مرحل

. والنظام العاملي األمم املتحدة الستعادة مصداقية
شأنه أن ينزع والشك أن حتقيق السالم من 

إحدى الذرائع الرئيسية اليت طاملا استغلها   اإلرهاب عن
كي يّبر تفشيه يف املنطقة، ومبا يضمن لكافة شعوب 

فقد آن األوان لكسر ما . املنطقة العيش يف سالم وأمان
تبقى من جدار الكراهية واحلقد لألبد، ويهمين هنا أن 
أؤكد أن يد العرب مازالت ممدودة ابلسالم وأن جتربة 
مصر تثبت أن هذا السالم ممكن، وأنه يعد هدفا واقعيا 

 ((. جيب علينا مجيعا مواصلة السعي جبدية لتحقيقه
امسح يل ) :مث خرج السيسي، كعادته، عن النص قائالً 
وأتوجه .. فخامة الرئيس أن أخرج عن النص املوجود

أوجه كلميت أو . "بكلمة ونداء إيل من يهمهم هذا األمر
مهم : "ندائي األول إيل الشعب الفلسطيين وأقول له

أوي االحتاد خلف اهلدف وعدم االختالف وعدم إضاعة 
الفرصة واالستعداد لقبول التعايش مع األخر مع 

 يف أمان وسالم وحتقيق االستقرار واألمن اإلسرائيليني
لدينا : وأقول وأوجه ندائي للشعب اإلسرائيلي". للجميع

يف مصر جتربة رائعة وعظيمة يف السالم معكم منذ أكثر 
من أربعني سنة وميكن أن نكرر هذه التجربة وهذه 

http://fikraforum.org/?p=9964&lang=ar#.V5v0vfkrLIU
https://goo.gl/zwbF3y
http://www.masrawy.com/news/Tag/12254/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/20555/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8#bodykeywords
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وأقول أمن وسالمة املواطن .. اخلطوة الرائعة مرة أخري
جنب مع أمن وسالمة املواطن  اإلسرائيلي جنبا إيل

وندائي لكم أن تقفوا خلف قيادتكم .. الفلسطيين
وأان هنا أخاطب الرأي .. السياسية وتدعموها وال ترتددوا

له ال ترتدد واطمئن حنن معكم " أبقول"العام يف إسرائيل 
مجيًعا من أجل إجناح هذه اخلطوة وهذه فرصة قد ال 

وندائي األخري إيل  وكلميت األخرى ". "تتكرر مرة أخرى
كل الدول احملبة للسالم واالستقرار وإيل كل الدول 
العربية الشقيقة، أن تساند هذه اخلطوة الرائعة، وإيل 
ابقي دول العامل أن تقف خلف هذه اخلطوة اليت إذا 

وإيل .. إيل القيادة األمريكية". جنحت ستغري وجه التاريخ
ة صفحة جديدة أننا لدينا فرصة لكتاب"الرئيس األمريكي 

يف اتريخ اإلنسانية من أجل حتقيق السالم يف هذه 
 .1("املنطقة

ويف هذا السياق التقى السيسي ألول مرة عالنية 
بنتنياهو، وجرى السجال املعتاد حول ذلك اللقاء، لكن 
التعليق األهم عليه جاء على لسان الكاتب ابألهرام عماد 

الية للنظام جاء املو " الوطن"جاد؛ حيث نشر مقاال جبريدة 
التقى الرئيس ابلعديد من الرؤساء واملسئولني، : )..فيه

ومجيعها كانت لقاءات مهمة، ولكن البعض منا مل يتوقف 
إال أمام لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، وهناك من اعترب اللقاء يف حد ذاته مصيبة وتطبيعاً 

ذلك من ألفاظ ومصطلحات، ولقاًء مع العدو، إىل غري 
وقد جتاهل هؤالء أننا وقّعنا معاهدة سالم مع الدولة العربية 

، وأن إسرائيل انسحبت من كل األراضي 0222عام 
املصرية اليت كانت حتتلها حىت الكيلومرت األخري، وأن 
مشكلتنا مع إسرائيل كانت، وال تزال، هي القضية 

لضفة الغربية وىف الفلسطينية، أي االحتالل اإلسرائيلي ل
القلب منها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، أو األراضي 
                                                           

-2-02نص كامل ابلفيديو،  -كلمة السيسي أمام األمم املتحدة  - 1
 : نشورة على موقع مصراوي، متاح على الرابط التايل، م8102

https://goo.gl/1Yh3YY 

وأنه طوال قرابة أربعة . 0222اليت احتلت يف عدوان يونيو 
عقود منذ توقيع املعاهدة مع إسرائيل والعالقات ترتاوح ما 
بني السالم البارد واحلرب الباردة بسبب التنافس اإلقليمي 

بب استمرار االحتالل ومصادرة املصري اإلسرائيلي، وبس
ولكن علينا يف الوقت . األراضي وإنشاء املستعمرات عليها

نفسه أن نضع املصلحة الوطنية املصرية يف املقدمة 
ونتحلى ابملوضوعية، ونعرتف أبن إسرائيل لعبت دوراً 
مهمًا يف دعم ثورة الشعب املصري يف الثالثني من يونيو، 

بنيامني نتنياهو ضغوطًا كبرية ومارست الوفود اليت أرسلها 
على أعضاء يف الكوجنرس من أجل تبىن رؤى موضوعية 

 . 2(جتاه األحداث يف مصر
هبذا تتجلى حتوالت يف املفاهيم األساسية للدولة الوطنية 
واملصلحة والوطنية والقضية العربية ويف قلبها فلسطني؛ ومن 

ليم هبا أمرا العالقة املعيارية مع إسرائيل اليت تقوم على التس
واقعا واالستفادة منها حىت يف إعادة األمور الداخلية ملصر 

. إىل نصاهبا وفق رؤية النظام القائم واملتحدثني نيابة عنه
ظهرت أصوات أخرى تنتقد  -على الرغم من ذلك–لكن 

: ذلك التحول؛ فيكتب عمرو الشوبكي على سبيل املثال
ون اخلطاب واحلقيقة أن التحول الذى عرفه شكل ومضم)

الرمسي يف السنوات األربع األخرية الفت، فقد عكس قطيعه 
مع كل املراحل السابقة، سواء تلك اليت حاربت فيها مصر 
إسرائيل، أو تلك اليت أقامت سالما معها، فكالمها مل 
يتجاهل أن إسرائيل متثل آخر دولة احتالل عنصري يف 

لذين التزما العامل، وأنه حىت الرئيسني السادات ومبارك ال
اخلطاب الرمسي احلايل غاب عنه . ابلسالم أداان سياستها

أي إدانة صرحية أو مسترتة لالحتالل اإلسرائيلي، وأصبح 
يتكلم عن شعبني متناحرين أو بلدين متصارعني يتحمالن 
نفس املسؤولية يف مآسي الشعب اآلخر، وليس دولة 

ه يف احتالل تقهر شعبا وحتتل أرضه وترفض إعطاءه حقوق

                                                           
، جريدة الوطن، مصر، لقاءات الرئيس يف نيويوركعماد جاد،  - 2

  :، متاح على الرابط التايل8102/ 08/2
Sksoxhttps://goo.gl/j 

https://goo.gl/1Yh3YY
https://goo.gl/jSksox
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ولذا بدا غريبا أن يطالب الرئيس . بناء دولته املستقلة
السيسي، يف كلمته ابألمم املتحدة، الشعب الفلسطيين 

أبن يقبل العيش أبمان مع ( املقهور والواقع حتت االحتالل)
أبن يقف وراء »: الشعب اإلسرائيلي، مث طالب األخري

يقول إن ، يف حني أن الواقع «قيادهتم إلجناح عملية السالم
القيادة اإلسرائيلية ال ترغب يف أي سالم وتنتهج سياسة 
قائمة على التوسع واالستيطان حتت غطاء أمريكي 

 . 1(ودويل
يف هذه اآلونة منعت إسرائيل مسلمي فلسطني من 
الصالة يف املسجد األقصى وأوقفت األذان، مث أعقبا قرار 

قف فكيف كان مو .. ترامب بنقل سفارة دولته إىل القدس
 مصر والعرب؟

وليس املقصود البحث يف دور السيسي يف 
مستجدات املنطقة بقدر ما نسلط الضوء على إسرائيل 

مكانة وصورة يف املنطقة العربية، وكذلك تصور : نفسها
اإلسرائيليني عن وضعيتهم وعوامل التمكني هلا، ودور 

فهذه التحوالت مل تكن إسرائيلية  .األنظمة العربية يف ذلك
كانت ابألساس عربية يف مقدمتها برز النظام املصري ما   إمنا

يوليو، وِمن ورائه جاءت السعودية واإلمارات  3بعد 
واألردن والبحرين وبقية العرب مبا فيها فلسطينيون ضالعون 
يف العملية ذاهتا املتعلقة بتأكيد مركزية إسرائيل يف املنطقة 

القات تلك وقد شهدت السنوات األخرية انتقال ع. العربية
الدول إبسرائيل من السر إىل العالنية ومن السبل غري 

 . املباشرة إىل العالقات املباشرة وعلى مستوايت رمسية عالية
الفرنسية  ”لوبوان“صحيفة  ، أشارت8105في عام ف

إىل أن مسئولني من السعودية وإسرائيل التقيا مخس مرات 
ومتحورت تلك . 8105ومنتصف  8100منذ عام 

سياسياا " اخلطر اإليراين"اللقاءات حول سبل مواجهة 
لقاءً  ”هآرتس اإلسرائيلية“ وتضيف صحيفة .واقتصادايا 

بني اجلنرال  ٦١٠٢سادًسا مت يف تل أبيب يف يوليو 
                                                           

، 8102، 83/2عمرو الشوبكي، مصر وإسرائيل، املصري اليوم،  - 1
  https://goo.gl/PdM77M: متاح على الرابط التايل

واملدير احلايل ملركز الشرق السعودي السابق أنور عشقي 
الذي كان برفقة وفد من ) األوسط للدراسات االسرتاتيجية

ومدير عام وزارة اخلارجية ( رجال األعمال السعوديني
إلسرائيلية غولد شاركا، كما التقى الوفد السعودي أبعضاء ا

وقال  .2من الكنيست اإلسرائيلي خالل تلك الزايرة
األملانية نشرهتا " دويتشه فيليه"عشقي، يف مقابلة مع قناة 

إن السعودية ستطّبع العالقات مع إسرائيل  82/2/8102
كون إذا قبلت األخرية ابملبادرة العربية، وبعد التطبيع ست

العالقة حبسب املصاحل املشرتكة، وأن تطبيع العالقات مع 
وبعد التطبيع  إسرائيل رهن مبوافقة الثانية على املبادرة العربية،

ستكون العالقة بني اجلانبني حبسب املصاحل املشرتكة 
 .3وحبسب املعاملة ابملثل

أتيت صفقة تريان وصنافري بني مصر والسعودية ذات 
فقد . ن األمهية مبكان تقديرها حق قدرهاخلفية إسرائيلية م

-أشارت صحيفة جريوزاليم بوست إىل أن االتفاق املصري
والذي )السعودي حول اجلزيرتني، وموافقة تل أبيب عليه 

بدا شرطًا وأعلنت مصادر وتسريبات عن ذلك خاصة 
حمادثة وزير اخلارجية املصري مع املستشار القانوين لنتنياهو 

، (االتفاق املصري السعودي بندا بنداومراجعتهما بنود 
استمرار االتصاالت السرية واملصاحل "يشري على األرجح إىل 

 .4"املشرتكة ما بني السعودية وإسرائيل
وتعبريا عن حتليل رائج يرى احمللل السياسي 

ية رمبا يشكل تعرض السعود"أنه  إيلي نيسان اإلسرائيلي
 : ، ويقول.."وإسرائيل للتهديد اإليراين قامسًا مشرتًكا بينهما

                                                           
الرايض وتل أبيب تبحثان إقامة عالقات اقتصادية، : صحيفة بريطانية -2

 :يل، متاح على الرابط التا80، فرانس 02-2-8102
 https://goo.gl/Yo1oBn 

عشقي ووعد ..السعودية متهد ملرحلة جديدة من التطبيع مع اسرائيل -3
 :، الصباح اليمين، متاح على الرابط التايل8102-2-82، بلفور اجلديد

 https://goo.gl/FXvnv4 
-82صفقة تلوح يف األفق قد تغري وجه املنطقة،  -السعودية وإسرائيل -4

2-8102 ،DW  عربية، متاح على الرابط التايل : 
https://goo.gl/Kny8CR  

http://www.lepoint.fr/monde/israel-et-arabie-saoudite-les-discussions-secretes-12-06-2015-1936005_24.php
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.732776
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.732776
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.732776
https://goo.gl/PdM77M
http://p.dw.com/p/2fUwu
http://p.dw.com/p/2fUwu
https://goo.gl/Yo1oBn
https://goo.gl/FXvnv4
https://goo.gl/Kny8CR
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هناك عالقات غري معلنة اسرتاتيجية واقتصادية ..
ابلتأكيد سامهت زايرة ترامب يف . واستخباراتية بني البلدين

تطوير العالقات بني السعودية وإسرائيل يف اجتاه حماربة 
لدول السنية تتعرض إسرائيل والسعودية وبعض ا. اإلرهاب

األخرى لإلرهاب سواء من قبل داعش أو من قبل إيران 
، "وبعض اجلهات اليت تعمل حتت إمرة إيران كحزب هللا

وميتد التعاون بني اجلانبني إىل اجملال االقتصادي أيضاً، 
حبسب إيلي نيسان، الذي أشار إىل احتمالية فتح السعودية 

 .اإلسرائيلي جماهلا اجلوي قريًبا أمام الطريان املدين
يف املقابل كتب الكاتب مساعد العصيمي، يف صحيفة 

، 8102الرايض السعودية مقااًل نشر يف السادس من يونيو 
هل هناك عدو أشد من : "دعا فيه إىل حسم األولوايت

وهل إسرائيل كما إيران يف .. أيران علينا وعلى بالدان
ودعا إىل  ؟"التهديد والتأثري واإلقالق وبث احلقد والكراهية

. على حد تعبريه( أي إيران" )العدو احلقيقي"الرتكيز على 
لنحكم العقل ونديره : "كما دعا لاللتفات إىل املصلحة أوالً 

حنو مصاحلنا ونعيد تداول املسائل اقتصادايا وسياسياا 
وتعاملياا وحىت اترخيياا يف إطار حساابت الربح واخلسارة 

كي نعلم من أشد خطرًا   وحساابت املصاحل واالستقرار،
 .1"إيران أو إسرائيل

وموضوع التعاون االقتصادي بني السعودة وإسرائيل 
، نشرت صحيفة 8101عام ليس جديًدا، ففي 

 IDB عن تعاون اقتصادي بني جمموعة" الفاينانشال اتميز"
اإلسرائيلية الضخمة اليت كان يرأسها امللياردير اإلسرائيلي 

وجهاز قطر لالستثمار وجمموعة من جهة، " نوحي دانكنر"
ويف منتصف العام . العليان السعودية من جهة أخرى

كتب األمري لواء ركن انيف بن أمحد بن عبد   8108
أحد القادة العسكريني السعوديني، متخصص يف )العزيز، 

، مقاال يف (جماالت العمليات اخلاصة واحلرب اإللكرتونية
كة األمريكية، حتدث إحدى اجملالت التابعة للقوات املشرت 

فيها إبجيابية عن إسرائيل وعن ضرورة تقوية العالقات بني 
                                                           

 .املرجع السابق -1

بالده وتل أبيب، مادًحا الرئيس اإلسرائيلي السابق، شيمون 
برييز، مؤكدًا على ضرورة أن يستثمر اجلانبان يف تقوية 
أواصر التعاون والتالقي بني الفلسطينيني والعرب عموًما 

ل من ثالثة أسابيع على بدء العدوان وقبل أق. 2واإلسرائيليني
، كتب األمري ترك الفيصل 8100اإلسرائيلي على غزة يف 

أحلم : "مقااًل يدعو للتطبيع، وقال" مؤمتر إسرائيل للسالم"ل 
بيوم أمتكن فيه من توجيه الدعوة، ليس للفلسطينيني فقط، 

 .3"بل لإلسرائيليني، للمجيء وزايريت يف الرايض
لفة الذكر، يبدو أن السعودية يف ظل العوامل سا

وإسرائيل رغبتا يف تعضيد عالقتهما، من خالل اخرتاق 
املستويني العسكري واالقتصادي، وكذلك االنتقال إىل 
مرحلة العالقات العلنية الرمسية، خاصة أن هناك تقارير تفيد 
بسعي السعودية للحصول على تعاون إسرائيلي يف إدارة 

ن لقطع إمدادات إيران عن مضيق ابب املندب وخليج عد
احلوثيني، وأهنا، أيضاً، وقعت مذكرة تفاهم لشراء ونصب 

عرب " حيتس"منظومة القبة احلديدية ومنظومة صواريخ 
صنع 

ُ
للصناعات الدفاعية؛ وهي شريك " رايثيون"الشريك امل

 .مع شركة رفاييل اإلسرائيلية
لتصبحا " تريان وصنافري"ومن هنا، جاء دور جزيريت 

فوفقًا ملا . التطبيع العلين بني السعودية وإسرائيل مدخل
على لسان مصدر ُمطلع داخل " املونيتور"أورده تقرير 

القصر السعودي، فإن طلب احلصول على اجلزيرتني من 
مصر مل يكن طلب سعودايا خالًصا، بل هو طلب إسرائيلي 
نفذته السعودية؛ وهو الطلب الذي مت تقدميه عرب مسئولني 

ليني ملساعدي امللك سلمان خالل عطلة الصيف اليت إسرائي
ويف خضم  .8105الفرنسية عام " كان"قضاها يف مدينة 

إىل السيادة السعودية، " تريان وصنافري"ترتيبات نقل جزيريت 
واليت كان آخرها تصديق السيسي على االتفاقية املتعلقة 
                                                           

رحلة التطبيع : دمحم دمحم السيد، من عبد الناصر إىل تريان وصنافري - 2
ودي اإلسرائيلي، مركز البديل للتخطيط والدراسات االسرتاتيجية، السع

 : ، متاح على الرابط التايل31-2-8102
https://goo.gl/URu5DN  

 .املرجع السابق - 3

https://goo.gl/URu5DN
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، جاء الكشف عن 8102يونيو  80هبذه الرتتيبات يف 
اقتصادية بني إسرائيل والسعودية؛ حيث أكدت  حمادًثت

الربيطانية أن الطرفني جُيراين حمادًثت " ذا اتميز"صحيفة 
إلقامة عالقات اقتصادية، تبدأ صغرية وذلك من خالل 
السماح للشركات اإلسرائيلية ابلعمل يف اخلليج، والسماح 

اإلسرائيلية ابلتحليق فوق اجملال " العال"لشركة الطريان 
 .ي السعودياجلو 

ليس هذا فقط، بل ظهرت بوضوح مالمح التقارب، 
عندما شارك رئيس أركان اجليش االسرائيلي غادي 
أيزنكوت، مع رؤساء أركان جيوش كل من 

، وقادة هيئة األركان (واإلمارات واألردن ومصر السعودية)
يف دول غربية ومن حلف مشال األطلسي، وغريها يف 

املشرتكة األمريكية املستضيفة  اجتماع لقادة هيئة األركان
، "داعش"للمؤمتر الثاين لدول التحالف الدويل حملاربة تنظيم 

من املشاركة يف إدخال  "إسرائيل"وذلك جاء هبدف متكني 
عدم  تعديالت على هيكلة املؤمتر للمشاركة فيه، رغم

مسامهة تل أبيب بشكل رمسي يف هذا التحالف، بل إهنا مل 
ؤمتر األول لقادة التحالف، ليس هذا دعوة حلضور امل تتلق

وزير  يف التحالف، بل إن" إسرائيل"فقط ما يؤكد مشاركة 
مشاركة دولته يف  أعلن موشيه يعلون الدفاع اإلسرائيلي

ن احملرج للدول العربية إعالن مشاركتنا م: "التحالف، قائاًل 
 ".يف العلن

ففي السادس من  ليس هذا فقط،
، أي قبل توارد األنباء عن زايرة ابن 8102أيلول/سبتمرب
خالل  نتنياهو وصف بيوم واحد،" إسرائيل"ل  سلمان

يف احتفال رفع الكؤوس احتفااًل ابلسنة العربية  مشاركته
العالقات  يف مبىن وزارة اخلارجية يف القدس الغربية، اجلديدة

غري  قياسًيا مع الدول العربية أبهنا األفضل وتسجل رقًما
التعاون مع الدول " :مسبوق يف اتريخ هذه العالقات، قائاًل 

وما " إسرائيل"العربية أكرب من أي فرتة كانت منذ إقامة 
حيدث اليوم مع كتلة الدول العربية مل حيدث مثله يف اترخينا، 

التعاون قائم بقوة ومبختلف األشكال والطرق  وعملًيا

واألساليب رغم أنه مل يصل حىت اآلن للحظة العلنية، لكن 
كل ما حدث وجرى يف   حتت الطاولة يفوق ما جيري

 ".التاريخ
، فإن الوالايت ”يديعوت أحرونوت“ووفقا لصحيفة 

املتحدة األمريكية جتري اتصاالت سرية مع السلطة 
الفلسطينية والسعودية واألردن لتنسيق أول رحلة طريان 

 .إىل السعودية" بن غوريون"حلجاج فلسطينيني من مطار 
ستخبارات ويف إبريل املاضي، عرض وزير النقل واال

اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، على جيسون غرينبالت، ممثل 
، ”سكة قطار السالم اإلقليمي“الرئيس األمريكي، خطة 

واليت تتحدث عن ربط إسرائيل ابألردن ومنها ابلسعودية 
تسمح للدول العربية  ودول اخلليج عرب شبكة سكك حديد

له وهو املشروع الذي ستمو . مبنفذ إىل البحر املتوسط
 .شركات خاصة هبدف الربح املايل

إن اخلط     وات التطبيعي     ة الواس     عة ال     يت اخت     ذهتا اململك     ة 
م  ؤخراً، كان  ت يف ظ  ل وج  ود دمحم ب  ن س  لمان، حاكًم  ا فعليا  ا 

وبع   د ت   ويل ب   ن . لل   بالد، وفًق   ا للعدي   د م   ن التق   ارير الدولي   ة
س   لمان والي   ة العه   د، ورص   د االحتف   اء اإلس   رائيلي الش   ديد 

فم    ن املتوق     ع أن يتخ     ذ ب    ن س     لمان خ     الل . هب    ذه اخلط     وة
الس        نوات القادم        ة خط        وات متقدم        ة للغاي        ة يف عالقت        ه 

 .إبسرائيل، مل يسبقه هبا أحٌد من قادة الدول العربية اترخيياا
ومن انحية أخرى، فلقد قفزت إسرائيل مبكرا إىل 

 8110، وإذ ميكن عد العام اجليب مث القلب اإلمارايت
لسياسة اإلماراتية بوفاة الشيخ زايد عام التحول الكبري يف ا

بن سلطان ومباشرة ويل العهد دمحم بن زايد ملهام احلاكم 
الفعلي لإلمارات، فيمكن عده أيضا العام األبرز لالخرتاق 

فقد فتحت ديب . اإلسرائيلي للسياسة واالقتصاد اإلماراتيني
مبكرا الباب اخللفي أمام رجال األعمال اليهود بدءا من 

اس العامليني مثل ليف لفيف وبيين شتاينميتز، جتار امل
فاألزايء واملاشية، وصوال إىل جتارة السالح وأنظمة املراقبة 
املتطورة اليت تدار من تل أبيب واستعانة اإلمارات أبقمار 
التجسس اإلسرائيلية؛ األمر الذي انتقل من احملدودية إىل 

http://proxy-arabic.com/browse.php?u=ltWG6osa6YMsgp4%2FIJPfgK1jaL1q%2FQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=ltWG6osa6YMsgp4%2FIJPfgK1jaL1q%2FQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=ltWG6osa6YMsgp4%2FIJPfgK1jaL1q%2FQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=ltWG6osa6YMsgp4%2FIJPfgK1jaL1q%2FQ%3D%3D&b=29
http://proxy-arabic.com/browse.php?u=ltWG9Y8Fo4U8kNYsII2E3q8%2FOOZ0qmAQguKHH1xnjFrRKgxLjzpyOMPwogSdGNEI42dK4GYF06eM&b=29
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ت العرب السعة ومن السر إىل شبه العالنية خاصة بعد ثورا
 . 8103، وابألشد من منتصف 8100

وتلعب تغريدات رئيس شرطة ديب دورا مهما للكشف 
حق "عن اخللفية الثقافية للهرولة اإلماراتية حنو ترويج 

التارخيي والواقعي يف التطبيع واالنضمام إىل جامعة " إسرائيل
الدول العربية، وأن تبقى دولة واحدة تضم إليها الفلسطينيني 

 .رهم أبناء العمومةابعتبا
وابملثل أتيت البحرين من البوابة الثقافية؛ ابسم التسامح 
الديين ودور كل من الفن والثقافة واملتاحف والزايرات 
الشعبية املتبادلة يف تذويب جبال اجلليد اليت مل يعد هلا 

 .مكان يف املناخ اجلديد للمنطقة
ع وهكذا يتواىل العرب على مشروع كبري يكمل التطبي

الذي أخذ أربعة عقود منذ كامب ديفيد املصرية اإلسرائيلية 
برعاية الوالايت املتحدة، ليأيت مشروع ترامب لرتسيخ مركزية 
إسرائيل يف املنطقة ليس فقط من الناحية القانونية 
والدبلوماسية، ولكن من انحية جماالت التعاون الشاملة اليت 

ا هي اليد العليا غالبا ما تظهر فيها يد إسرائيل ابعتباره
القادرة على اإلنتاج والعطاء ويد العرب هي اليت تدفع 

 .الثمن
 : خامتة

يف كلمته أمام مؤمتر رؤساء كربى املنظمات اليهودية 
، أعلن نتنياهو أن 8102من فرباير  00األمريكية يوم 

الوقت حان لبعض الدول العربية اليت تربطها عالقات سرية 
لنا بتلك العالقات؛ مؤكًدا أن الدول لالعرتاف ع" إسرائيل"ب 

وليست  كحليف" إسرائيل"العربية األكثر اعتدااًل ترى 
عدًوا، يف الوقت الذي جيمعهم صراع مشرتك ضد إيران 
وتنظيم داعش، ونظرة الدول العربية الرئيسية تغريت جتاه 

وواضح أن هذا هو الذي جيري العمل عليه على ". إسرائيل"
كربى إلغالق القضية على   قدم وساق ضمن عملية

جروحها؛ ومتكني اليهود من القدس وإعادة رسم األرض 
احملتلة ابلتبادل مع أرض مصرية يف سيناء، وضمن إعادة 

 .ترسيم كربى للمنطقة أقطارا وطوائف ومجاعات وإثنيات

الداللة األهم اليت برزت من مرحليت الثورة والثورة 
يلي والعريب الرمسي املضادة وابلنظر إىل اخلطاب اإلسرائ

والغريب يف كثري منه، هو طمس الفارق بني إسالميني 
معتدلني وآخرين متشددين، وقصر مفهوم االعتدال على 

رغم االعرتاف بديكتاتوريتها –األنظمة الديكتاتورية اليت 
إال أهنا  -وهدرها لكل مبادئ حقوق اإلنسان واحلرايت

أمههما ضمان أمن متماشية مع املعايري اإلسرائيلية واليت 
إسرائيل واملشاركة يف استقرارها ابسم االلتزام مبتطلبات 

إن املفاهيم . هذه املالحظة يف غاية األمهية. السالم
السياسية اليت يتم هبا تصوير واقع وجمرايت املنطقة ابتت 
تستند إىل مرجعية إسرائيلية تتبعها األنظمة احلاكمة 

المية شربا شربا وذراعا وأجهزهتا العسكرية واألمنية واإلع
وبناء . ذراعا وتؤيدها القوى الغربية الرمسية وبعض غري الرمسية

عليه تسارعت وترية الرتويج لكون اإلخوان املسلمني 
متشددين مث إرهابيني، وأنه ال فارق بني اإلخوان والقاعدة 

األمر الذي سبق إشاعته نسبيا عن .. مث تنظيم الدولة
مث جرى التوسع فيه بعد موجيت الثورات املقاومة الفلسطينية، 

 .والثورات املضادة
إنه كما أن العامل  املساعد األول  :وخالصة القول

للمشروع الصهيوين اليوم هو استبداد النظم وصراع احملاور يف 
املنطقة بني العرب واملسلمني، فإن التحدي األساس البارز 

يتمثل يف  أمام استمرار هذا املشروع ابعرتاف أطرافه كافة
ومن مث فإن الواجب . الشعوب واإلسالم والرابطة بينهما

املباشر العمل على تعزيز املشروع احلضاري اإلسالمي 
وهذا املشروع . بوصفه الدرع والسهم األساسي يف املواجهة

ليس من نوعية املشروعات السياسية والربامج احلزبية إذ هو 
بناء فيها بطول حالة أمة تتعدد جماالت فعلها ومسارات ال

وبناء عليه فإن الوعي بتحوالت املنطقة . العامل وعرضه
العربية يف قلب االمة اإلسالمية وجهود مركزة إسرائيل يف 

: يفرض على اجلميع -ركنا أساسيا وشرطا ضروراي-قلبها 
دوال وحكومات، وشعواب ومجاعات، وأفرادا يف كافة املواقع 

ابألمة وقضيتها، والتخصصات، ممن ال يزالون يؤمنون 
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ووحدهتا وحريتها، وحقها يف االستقالل والتقدم، هؤالء 
مجيعا عليهم أن جيددوا وجهتهم وجهودهم من أجل اسرتداد 

 .الذات واحلفاظ على ما تبقى منها
إن مواجهة املشروع الصهيوين وحالة التصهني الراهنة 
ال تقتضي ترك املسار املقاوم ملسار آخر، وال هدم ما مت 

ؤه أثرا عن حالة انفعالية غاضبة أو ما شابه، بقدر ما بنا
تفرض استكمال السري واإلصرار على مواصلته واملزيد من 
جتميع اجلهود وتنسيقها، وتوجيه قدر أكرب من هذه اجلهود 

 .ابجتاه فلسطني والقدس والدفاع عنهما
ومن مث جيب جتديد العمل على حماور جتديد وحفظ 

ائر االنتماء املتحاضنة، واالحتفاظ اهلوية القائمة على دو 

ابلوعي الديين والتارخيي الواصل حاضر القدس وفلسطني 
كذلك جيب جتديد جهود الدعوة والرتبية . مباضيهما

والتنشئة احلضارية على قيم هذه األمة، فأمتنا أمة قيم كما 
ومن مث تتضافر اجلهود . هتف العالمة حامد ربيع من قبل

للدفاع عن .. والشرعية والفكرية واخلريية احلقوقية والقانونية
األرواح واألعراض واألموال اليت يستهدفها مشروع التصهني 

ومن جمموع هذه اجلهود العريضة واملتناثرة .. واألسرلة القائم
أنمل أن نوقف تقدم هذه اهلجمة، وأن جيدد هللا تعاىل لنا 

 . أمر رشد يعز فيه احلق وأهله
***** 
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خرائط  :ملف العدد
االخرتاقات 

والتهديدات اإلسرائيلية 
 يف املنطقة العربية
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قراءة يف الفكر االسرتاتيجي  -1
 الصهيوين جتاه الثورات العربية

 
 عبدالفتاح ماضي.د

 
 :مقدمة

بدأ املشروع الصهيوين أبفكار كان يظنها الكثريون 
، ا، لكن هذه األفكار حتولت إىل أهداٍف استعماريةأحالمً 

لتخطيط والعمل الدؤوب ومبساعدة قوى غربية وعرْب ا
وأصحاب الثروات والنفوذ حتولت هذه األهداف إىل حقائق 

هذا ما حدث منذ القرن  .وسياسات تُنفذ على األرض
التاسع عشر على يد احلركة الصهيونية وال يزال حيدث إىل 

 . يومنا هذا على يد السياسيني اإلسرائيليني
د أفكاٍر وحتولت إىل ومن األمور اليت كانت جمر 

معادلة الربط بني أمن دولة االحتالل  :أهداٍف فسياسات
وشرعيتها من جهة وبني بقاء أنظمة احلكم العربية 
واستقرارها من جهة أخرى؛ املعادلة اليت هددهتا الثورات 

وهي  –" إسرائيل"لقد جنحت دولة . 8100العربية عام 
عامل وإمنا هي  يف حقيقتها ليست دولة طبيعية ككل دول ال

منذ االتفاقية  – 1كيان أابرتيد عنصري على أساس الدين
                                                           

 أكادميي وابحث مصري 
حالىل، كيان استعمارى، استيطاىن، ا  -يف حقيقته–الكيان اإلسرائيلي   1

عسكرى، عنصرى، توسعى، عميل للقوى االستعمارية الكربى، اتبع 
اقتصاداًي هلا، غريب حضاراًي عن املنطقة العربية واإلسالمية، وهو يسّخر، 
فوق ذلك، مقوالت دينية توراتية، وتلمودية، وادعاءات اترخيية يف خدمة 

عليا، الصهيونية كمرجعية ويستند هذا الكيان إىل . أهدافه ومطامعه

اليت وقعها الرئيس املصري األسبق دمحم أنور السادات منفرًدا 
 0222مع رئيس وزراء دولة االحتالل مناحيم بيغني عام 

وضع أسس نظام إقليمي جديد حيقق عدة مصاحل يف 
حل العربية، اسرتاتيجية لدولة االحتالل على حساب املصا

أمن إسرائيل وأتمني جبهتها : أمهها املصاحل الثالث التالية
اجلنوبية؛ وشرعنة سرديتها املزيفة للصراع عرب حتويله من 
قضية وجود جرّاء اغتصاب أرض إىل نزاٍع سياسي على 
احلدود؛ وبقاء أنظمة احلكم املستبدة العربية بضمانة 

كومات العربية مع وظل هذا يعين عملًيا تعاون احل. خارجية
احلكومات اإلسرائيلية لتوفري األمن إلسرائيل مقابل دعم 

األنظمة ( حليفة دولة االحتالل الرئيسية)الوالايت املتحدة 
املستبدة العربية، جبانب البدء الحقا يف عملية تسوية أُريد 
هلا أن تكون واجهًة لالستهالك العاملي بينما عمليات 

م ما تبقى من أرٍض عربية يف التهويد واالستيطان تلته

                                                                                    

نشأت يف أورواب وراحت جُتّند أنصارًا ومؤيدين هلا يف والصهيونية هذه 
بعد ذلك وبدعم من بريطانيا يف  –أوساط اجلماعات اليهودية هناك، لتشرع 

يف هتجريهم إىل فلسطني، وتشكيل عصاابت مسلحة منهم  -األساس
ركة إن احل. إلرهاب وطرد أصحاب البالد الشرعيني، بل وقتلهم وإابدهتم

الصهيونية حركة استعمارية نشأت يف أوراب كحل استعماري ملا أمسته احلركة 
والتقت أهداف احلركة ". املسألة اليهودية"ذاهتا يف القرن التاسع عشر 

الصهيونية يف إقامة دولة لليهود يف فلسطني مع أهداف ومطامع القوى 
لعامل العريب االستعمارية الغربية يف إقامة حاجز بشرى غريب بني مشرق ا

ومغربه حيول دون قيام خالفة إسالمية عربية حتل حمل اخلالفة اإلسالمية 
يف كثري من املواثيق والتقارير الدولية وقد وصفت الصهيونية . العثمانية

دراسة يف : الدين والسياسة يف إسرائيلعبدالفتاح ماضي، : انظرابلعنصرية، 
: القاهرة) ا يف احلياة السياسيةاألحزاب والقوى الدينية يف إسرائيل ودوره

اليهود مجال محدان، : ، وانظر بتوسع001-20، (0222مكتبة مدبويل، 
-، رمضان508دار اهلالل، كتاب اهلالل، عدد : القاهرة) انثروبولوجيا

موسوعة اليهود واليهودية عبدالوهاب املسريي، ، 82-80، (0222فرباير 
عزمي بشارة، ، (0222ار الشروق، د: القاهرة)، اجمللد السابع والصهيونية

 دراسة يف تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية: من يهودية الدولة حىت شارون
 (.8115دار الشروق، : القاهرة)
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وقد مت هذا بشكل علين مع  1.الضفة الغربية احملتلة
احلكومات العربية اليت تعرتف ابلدولة اإلسرائيلية، وهي 
مصر واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل غري 

 . علين مع حكومات عربية أخرى
أمن إسرائيل مقابل محاية األنظمة "ظلت معادلة 

، 8100قائمة حىت اندالع الثورات العربية عام " العربية
 اأساسيا  ايً اجهت إسرائيل حتدومع اندالع هذه الثورات و 

هو احتمال اختفاء احلكومات العربية احلليفة هلا ومن مث 
سقوط تلك املعادلة وتعرض شرعية دولة االحتالل إىل 

ومن هنا يستهدف هذا التقرير تقدمي قراءة . هتديد وجودي
ة يف تطور الفكر االسرتاتيجي اإلسرائيلي جتاه مقتضب

وحىت عام  8100الثورات العربية اليت اندلعت عام 
يعاجل أوهلا املوقف  :أجزاء ةوهو يتضمن ثالث. 8102

اإلسرائيلي من اندالع الثورات العربية وقت قيامها مع 
الرتكيز على أثر هذه الثورات على تصدع شرعية الدولة 

ينصب االهتمام يف الثاين على تطور الصهيونية، بينما 
املوقف اإلسرائيلي من الثورات العربية والثورات املضادة هلا 
مع إيالء أمهية خاصة إلعادة نظم احلكم التسلطية وتعزيز 

أما اجلزء الثالث واألخري فيعاجل األفكار . التطبيع معها
واملشاريع اليت ُقّدمت ملسألة التسوية السلمية وما يسمى يف 

 . ولة االحتالل املشكلة الدميغرافيةد

                                                           
مل تغري اتفاقية السالم مع مصر من الطبيعة العدوانية للمجتمع والنظام يف  1

إذ خيتار  إسرائيل، بل إن اجملتمع اإلسرائيلي يتجه حنو مزيد من التشدد،
إسحق شامري مث بنيامني نتنياهو مث )الناخبون، منذ عقود، اليمني املتشدد 

إسحق رابني مث )أو املتشددين من العمل ( آريل شارون مث نتنياهو من جديد
، هذا مع التأكيد على أن ال صقور وال محائم هناك، فالكل (إيهود ابراك

وما االختالف إال يف  يشرتك يف اإلميان ابألهداف العليا للصهيونية،
الدين عبدالفتاح ماضي، : انظر. الوسائل وطرق التعبري عن األهداف

ويف أحد استطالعات الرأي جاء . 032-038، مرجع سابق، والسياسة
من اإلسرائيليني يرغبون يف إعادة احتالل سيناء إما بشكل كلي % 22أن 

احتالل  يريدون% 02يودون احتالل كل سيناء و% 33)أو بشكل جزئي 
يرغبون يف % 2يرون ضرورة احتالل جزء كبري منها و% 82معظمها و

 .8112، أبريل جريدة هآرتس(. احتالل جزء صغري منها

وللوصول إىل هذا اهلدف يعتمد التقرير جبانب 
التصرحيات واملواقف املعلنة من قبل السياسيني اإلسرائيليني 

" األمن القومي اإلسرائيلي"على مقررات وتوصيات مؤمتر 
الذي بدأه بتنظيمه اجلنرال عوزي أراد، ضابط املخابرات 

هد السياسة واالسرتاتيجية، وصار اإلسرائيلي ومؤسس مع
عام على خارطة الفرص  االهتمام كلا  وينصبح . يعقد سنوايا 

واملخاطر االسرتاتيجية اليت تواجه الكيان الصهيوين الناجتة 
عن التحوالت اليت تطرأ على بيئته اإلقليمية، والتفكري يف 
سبل متكني هذا الكيان من استغالل الفرص املصاحبة 

وتستند أمهية هذه املؤمترات يف أن . االت أيضً لتلك التحو 
الكثري من توصياهتا جتد طريقها إىل السياسات اليت تتبناها 

وميكن . يويةاحلكومات اإلسرائيلية يف كثري من القضااي احل
واليت متثل خالصة األوراق -وصف تلك التوصيات 

العقل "أبهنا متثل  -ملداخالت اليت يقدمها املشاركونوا
، وذلك على اعتبار أن املشاركني "الصهيوين اجلمعي

حيث يشارك " اإلمجاع الصهيوين" يعكسون ما يعرف ب
سياسيون من خمتلف التيارات السياسية والفكرية، جبانب 
قادة اجليش وكبار قادة األمن وكبار احملللني االسرتاتيجيني 

ت واألكادمييني والسياسيني من داخل إسرائيل ومن كرباي
كية واألوروبية، فضال عن ير مراكز البحوث األماجلامعات و 

أن املؤمتر دأب على دعوة سياسيني غربيني، بل وصار 
. بعض الساسة العرب أيضاحيضره يف السنوات األخرية 

ويعتمد املؤمترون أسلوب دراسة هذه التحدايت بعمق 
وتقدمي حلول خمتلفة هلا، كما أهنم يشكلون جلان حتقيق 

ا ألن املؤمتر ونظرً . وتقييم أعماهلا ملتابعة عمل احلكومة
مفتوح لكل السياسيني والعسكريني من الداخل واخلارج، 
وُتطرح فيه املوضوعات كافة أمام وسائل اإلعالم، فإن أجزاءً 
من األوراق والتوصيات يسودها الغموض املقصود ومبا 

ا يسمح بعدة تفسريات إذا اقتضى األمر، ومبا يسمح أيضً 
 . ا جتاه مسألة ما أو فاعل دويل حمددابلتحرك تكتيكيا 
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اندالع الثورات العربية وتصدع شرعية الدولة  -أواًل 
 : الصهيونية

 1يف مصر 8100يناير  85كان اندالع ثورة 
مفاجأة للكثريين من اإلسرائيليني يف األوساط الرمسية 
والصحفية، وذلك برغم تصاعد حركة االحتجاج العام هناك 

وبدأ املوقف اإلسرائيلي . 8100قبل منذ سنوات طويلة 
من إرهاصات الثورة أبخباٍر نشرهتا صحيفة معاريف تستند 

يؤكد هاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إىل تقرير جل
وأن املظاهرات سيتم ، على أن مصر ليست تونس

التقرير حصول تطورات دراماتيكية مثل  ها، واستبعدءاحتوا
 .2ئيسسقوط النظام أو تنحي الر 

وبعد اندالع الثورة أرسلت إسرائيل رسائل إىل 
تؤكد على أن مصاحل  ،الوالايت املتحدة والدول الغربية

ويف مكاملة  .الغرب هي يف احلفاظ على استقرار نظام مبارك
هاتفية بني بنيامني نتانياهو، رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 

ك، يف وعمر سليمان، رئيس املخابرات العامة املصرية آنذا
عرض نتانياهو على سليمان وضع  8100يناير  31

إمكانيات دولته حتت تصرفه يف حال شعر خبطر على 
نفاق مع غزة ملنع النظام، وطالبه بضرورة السيطرة على األ

كما طلب مكتب رئيس احلكومة   .3هتريب األسلحة
اإلسرائيلية من كافة الناطقني الرمسيني ومن الوزراء عدم 

 .ئل اإلعالم بشأن ما حيصل يف مصراالتحدث إىل وس
ومع سقوط مبارك دخلت العالقات بني البلدين 

ا أن خيشى اإلسرائيليون من مرحلة جديدة، فقد صار طبيعيا 
حكام مصر القادمني، بل ووصل األمر إىل أن صحيفة 

ت مصر ستحدد مستقبل هآرتس حتدثت عن أن انتخااب

                                                           
مت االعتماد فيها األجزاء اخلاصة ابملوقف اإلسرائيلي من الثورة املصرية  1

العالقات املصرية " عبدالفتاح ماضي،: على دراسة سابقة للكاتب، هي
مركز : القاهرة) العالقات املصرية اإلسرائيليةيف " 8100ية بعد ثورة اإلسرائيل

 .(8100النيل للدراسات االقتصادية واالسرتاتيجية، 
 .82/0/8100القدس العريب، لندن،  2
 .30/0/8100قدس برس،  3

سرائيليني وبشكل عام كان اهتمام اإل .4الشرق األوسط
ا على مستقبل معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية، منصبا 

وميزان القوة ابملنطقة، ووضع إسرائيل العسكري 
 .واالقتصادي، واملسألة الفلسطينية مبلفاهتا املختلفة

اعتربت إسرائيل أن قيام حكومات دميقراطية منتخبة 
ا يف الدول العربية خطٌر على شرعية وجودها، وانعكس هذ

جلًيا يف تصرحيات الساسة اإلسرائيليني، فنتانياهو أشار إىل 
يهز أنظمة احلكم ويهدد بنشوء شرق أوسط جديد،  زلزالٍ 

كما أكد   .5"كان صديًقا عظيًما إلسرائيل"معتربًا أن مبارك 
أن هدف إسرائيل هو ضمان استمرار العالقات بني 

ورات العربية واهتم نتانياهو إيران أبهنا احملرك للث .6البلدين
األنظمة "وصرح لصحيفة تليغراف الربيطانية أن 

أما بنيامني بن  .7"م التأثري اإليراينالديكتاتورية تتهاوى أما
أليعازر، عضو الكنيست والوزير السابق وأحد أقرب 
أصدقاء مبارك، فقال إن إسرائيل خسرت واحًدا من أهم 

 حزنِ حلفائها وأصدق أصدقائها، وأعرب عن حزنه وأمله و 
بعدما "كل اإلسرائيليني وهم يشاهدون اهنيار مبارك   وأملِ 

 .8"الل ثالثني عاًماوقف إىل جانب إسرائيل خ
وبعد أتكيد نبيل العريب، وزير خارجية مصر آنذاك، 

وبعد لقائه رئيس بعثة رعاية  ،على أن إيران ليست عدًوا
 املصاحل اإليرانية ابلقاهرة وتلقيه رسالة من نظريه اإليراين

بشأن إعادة العالقات بني البلدين، تصاعدت املخاوف 
اإلسرائيلية ووصف إيهود ابراك، وزير الدفاع آنذاك، 

سوف " هزة أرضية اترخيية"التحوالت الثورية العربية أبهنا 
سيفقد إسرائيل شرعيتها " تسوانمي"تدفع حنو حدوث 

ووصل األمر ابلبعض إىل أكثر من هذا،  .9ابلكامل

                                                           
 .82/2/8100موقع عكا االخباري،  4
 .80/2/8100املصري اليوم، القاهرة،  5
 .30/0/8100، القدس العريب، لندن 6
 .0/3/8100األخبار، بريوت  7
 .2/8/8100متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  8
مستقبل املوقف اإلسرائيلي من مصر (: 31)التقدير االسرتاتيجي "انظر  9

 .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،"يناير 85بعد ثورة 
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إن اهنيار  شافيت كتب يف هآرتس قائالً  فالكاتب آري
وهو يرتبط، " ابهنيار االحتاد السوفيايت"األنظمة العربية أشبه 

خيانة "عنده، بتهاوي االمرباطورية الغربية، مضيفا أن 
الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر لشاه إيران جلبت 
للعامل نظام آايت هللا، وستكون خليانة الغرب ملبارك عواقب 

عل مل يعد الغرب هو القوة القائدة اليت جت... تقل خطرا ال
 .1"العامل الذي نعيش فيه مستقرا

وبرغم هذا كان هناك تباين واضح داخل إسرائيل 
جتاه مستقبل العالقة مع مصر، فهناك من اعترب أن هذه 

ألن هناك مصلحة لدى  ؛العالقات لن تشهد تغريًا جوهرايً 
وقد عّول هؤالء  . ة السالمالبلدين يف احلفاظ على معاهد

كثريا على اجليش املصري، وهم يقصدون ابلطبع قادة 
عسكريني ابجمللس األعلى للقوات املسلحة الذي استلم 

فإيهود ابراك . 8100فرباير  08السلطة من مبارك يف 
الثوري وضبط أداء احلكم  راهن على متغريين إلفشال املدّ 

قوة اجليش املصري "أوهلما  ؛اجلديد يف مصر حنو إسرائيل
التبعية االقتصادية "، وًثنيهما "وإمساكه مبصادر القوة

واعترب ابراك أن السالم مع مصر هو  .2"املصرية للغرب
ملصاحل الطرفني، وأشار إىل أن اجليش املصري  ذخٌر مهمٌّ 

سيواصل لعب دور رئيسي يف استقرار العالقات بني 
ية يف مصر تدرك إسرائيل ومصر، معتربًا أن القيادة األمن

أمهية احلفاظ على األمن والنظام يف سيناء وعلى معاهدة 
أما تسييب مازل، السفري اإلسرائيلي األسبق يف  .3السالم

زمام األمور اجليش سيبقى ممسًكا ب"القاهرة، فقد اعترب أن 
وأشار الكاتب رون برميان يف  .4يف مصر" لفرتة طويلة

مصر إّما أن ُتدار أن  8100فرباير  05معاريف بتاريخ 

                                                           
املصري يثري خماوف  النظام املوقف األمريكي من"ورد يف حلمي موسى،  1
، السفري، بريوت، "من تغيري الوضع االسرتاتيجي ابملنطقة" إسرائيل"

2/8/8100 . 
 .ملركز الزيتونة، مرجع سابق( 31)التقدير االسرتاتيجي  2
 .2/8/8100الشرق األوسط، لندن،  3
 .املرجع السابق 4

ا أن  من قبل العسكريني أو من قبل اإلسالميني، مضيفً 
 .5وأن بالده تفضل اخليار األولكالمها غري دميقراطي 

إلخوان صعود قوة مجاعة ا يف واقع األمر فإن
املسلمني يف املشهد السياسي املصري بعد الثورة أدى إىل 

 -القراريف الصحف اإلسرائيلية ودوائر صنع -تصاعد القلق 
إذ أشار البعض  ؛على مستقبل العالقات املصرية اإلسرائيلية

إىل عقيدة اجلماعة اهلادفة إىل حمو إسرائيل من الوجود، وإىل 
-واعترب البعض . عالقات اإلخوان املستقبلية حبماس وإيران

كما اجلنرال عاموس   -حىت قبيل أول انتخاابت بعد الثورة
لسياسية بوزارة الدفاع جلعاد، رئيس اهليئة األمنية وا

إسرائيل ستواجه كارثة وستصبح مهددة "اإلسرائيلية، أن 
ا ابحلرب مع اإلخوان املسلمني يف مصر وسورية دائمً 

يف اإلطاحة بنظام ... واألردن، إذا جنحت الثورة السورية
، مضيفا "بشار األسد، الذي ميثل وجوده مصلحة إلسرائيل

اعة اإلخوان املسلمني يف الفكر املعلن الذي تنتهجه مج"أن 
مصر واألردن وسوراي، يهدف إىل تصفية وحمو دولة 

ية تسيطر على منطقة إسرائيل، وإقامة إمرباطورية إسالم
 .6"الشرق األوسط

، "خطة نتانياهو لوقف اإلسالم"وحتت عنوان 
تصرحيات  8100أغسطس  3نشرت جريدة معاريف يف 

لدعم خصوم نتانياهو الداعية إىل إنشاء صندوق دويل 
اإلسالميني يف العامل العريب على غرار خطة مارشال يف 
أورواب، وذلك لتشجيع ما أمساه التحرك حنو الدميقراطية 
                                                           

 . 05/8/8100، معاريف "حذار من املتغطرسني"رون برميان،   5
ويذكر أن احمللل أوري شفيط كتب . 83/00/8100السبيل، عّمان،  6

بعد ": "اإلخوان املسلمون واإلخوان اليهود"يف صحيفة هآرتس حتت عنوان 
أشهر من الثورات اليت جتتاح العامل العريب عامة ودول مشال أفريقيا  01

خاصة، جتلت الصورة بوضوح وانتصرت التوجهات اإلسالمية يف 
ابت واختفى شباب غوغل واملثقفون والليرباليون، ومل تتحقق ثورة االنتخا

وال  0222وال ابلثورة الفرنسية عام  0222شبيهة ابلثورة األمريكية عام 
، وتبني إن الثورة العربية عام 0222حىت ثورة ربيع أورواب الشرقية عام 

ة التابعة أهنا ثورة دينية، والقوى اليت تستبدل الدكتاتورايت العلماني 8100
املستقبل، : ورد يف". لصف الضباط العرب الفاسدين هي القوى اإلسالمية

 .3/08/8100بريوت، 
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الم من السيطرة على الشرق والنمو االقتصادي وملنع اإلس
وقد دعا داين أايلون، انئب وزير اخلارجية  .1األوسط

رمبا . الصندوقآنذاك، الدول العربية الثرية إىل متويل هذا 
هذا يذكران ابلدعم املايل الذي قدمته دول خليجية حلركة 
مترد يف مصر، وابملعوانت املالية السخية الذي حصلت 

من كل من السعودية  8103يونيو  31عليها مصر بعد 
 .واإلمارات

وخلص كاتب صحفي، هو عوفر شيلح، خشية 
ية ليست الدميقراط"إسرائيل من الدميقراطية يف مقال بعنوان 

هناك شيء واحد أمسعه من " ها على أن، مؤكدً "للعرب
الناطقني ابسم إسرائيل ومن جزء كبري يف اجلمهور 

فمثاًل مسعنا . الدميقراطية ليست للعرب: اإلسرائيلي وهو
إن الدميقراطية ليست : يقول ذلك بوضوح" جنرال"أمس 

 للعرب، وإهنم غري جديرين هبا، وإن ما حتتاج إليه إسرائيل
وبكلمات . هو أنظمة حكم عربية مستقرة وغري دميقراطية

ن يعتمدون على حنن نريد حكاًما عراًب مستبدي: بسيطة
 .2"الغرب

أوهلما أن اإلسرائيليني  ؛وجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين
استخدموا فزاعة األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية خوفًا من 

مقابل " إسرائيل"أمن )تغري املعادلة اليت سبق وأشران هلا 
أي خوفًا من  ؛(استقرار وبقاء األنظمة التسلطية العربية

خسارة املكاسب اليت حتققها هلم أنظمة احلكم العربية اليت 
ردد أكثر من مسؤول إسرائيلي أهنا تكتفي ابلدعم الكالمي 
للفلسطينيني بينما يف الغرف املغلقة ال ترتدد يف التحالف 

بيلني، الوزير السابق من وقد كتب يوسي . مع إسرائيل
قائال إن قيام  8100فرباير  01حركة مريتس اليسارية، يف 

نظم حكم دميقراطية يف الدول العربية يعين أهنا ستكون 

                                                           
 . 8100أغسطس  3، "خطة نتانياهو لوقف اإلسالم"معاريف،  1

، املركز العريب تقييم حالة، "إسرائيل والثورة املصرية"حممود حمارب،  2
 :، متاحة على8100 أبريل 80لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، 
 https://goo.gl/FRZQBy  

وهو  ؛خاضعة للرقابة وستتخذ قراراهتا على أساس شفاف
 .سة االستقرار اليت تفضلها بالدهما يضر سيا

سرائيليني أما األمر الثاين فهو حقيقة أن عداء اإل
ألي دميقراطية عربية هو عداء ألي قوى تتطلع إىل هنضة 

وهلذا امتد هذا العداء إىل إعاقة أي توافق  ؛عربية حقيقية
أي قوى سياسية مهامجة ، وإىل عامة بني القوى السياسية

أخرى غري إسالمية تتحدث عن إعادة تقييم اتفاقيات  
سي كامب ديفيد كما حدث مع إدانة تصرحيات السيا

 . املصري الليربايل أمين نور
كان من الطبيعي أن يستتبع هذا القلق حتركات 
إسرائيلية ملواجهة التطورات يف مصر وبقية الدول العربية 

فمن انحية اخلطاب والسردايت . على أكثر من مستوى
الشائعة، حرصت الدوائر اإلسرائيلية الرمسية وغري الرمسية 

وترويج أن ما حيدث يف  "ثورة"على جتنب استخدام كلمة 
سيؤدي إىل وصول اإلسالميني " انقالب"الدول العربية هو 

إىل احلكم وتشكيل جبهة ال هتدد إسرائيل فحسب وإمنا 
ويف واقع األمر، كان دخول الشعوب . احلضارة الغربية كلها

العربية يف املعادلة السياسية العربية مؤذن بتصدع أسطورة 
آلة الدعاية اإلسرائيلية منذ أخرى لطاملا كانت تروجها 

إسرائيل هي الدميقراطية الوحيدة "وهي أسطورة أن  ؛عقود
فلئن  ". وسط عامل عريب يسوده االستبداد وقمع احلرايت

كان النصف الثاين املتعلق ابلعرب صحيًحا، فإن نصفها 
 :األول غري صحيح ابملرة، فكما أشران يف بداية التقرير

ية وال ميكن اعتبارها دولًة إسرائيل دولة عنصرية توسع
قط شرعية الدولة سإّن سقوط هذه األسطورة يُ . راطيةدميق

الصهيونية ويكشف حقيقتها وحيوهلا تدرجييا من حليف 
للغرب ودولة وظيفية عميلة حتقق مصاحل الغرب إىل عبء 

ويف هذا اإلطار ميكن فهم اهللع الذي أصاب . عليها
ومات دميقراطية يف اإلسرائيليني من احتماالت قيام حك

 .العواصم العربية الرئيسة
أما على املستوى العسكري واالسرتاتيجي، فأثناء 
أحداث الثورة املصرية وقبيل اهنيار نظام مبارك، تناقلت 

https://goo.gl/FRZQBy
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الصحف اإلسرائيلية أن بعض اجلهات األمنية والعسكرية 
طالبت اجليش بعدة خطوات على املدى القريب ملواكبة 

منها إعادة احتالل حمور فيالدلفيا على التطورات يف مصر، 
احلدود بني مصر وقطاع غزة الحتواء قوة محاس العسكرية، 

ه مبنظومات حديثة، واالنتهاء من وإعادة بناء اجليش ومدّ 
إقامة اجلدار على احلدود مع مصر ملنع التسلل من سيناء، 
وزايدة االعتماد على الغاز الطبيعي من املياه اإلسرائيلية، 

ي يز حمور االعتدال املتبقي يف الشرق األوسط، والذوتعز 
 .1يضم األردن والسلطة الفلسطينية

ومن جهة أخرى، وجراًي على سياسة إسرائيل 
املعتادة اليت تقوم على استغالل أي تطور أمين للحصول 

من الوالايت املتحدة، فقد طلبت ( أو التكلفة)على الثمن 
 811للجيش تقدر ب وزارة الدفاع رصد ميزانيات إضافية 

عن  مليون دوالر كمرحلة أوىل، مث كتبت صحيفة معاريف
مليون دوالر  211زايدة يف ميزانية األمن والدفاع بنحو 

أما ابراك  .2ير أنظمة صاروخية مضادة للصواريخوعن تطو 
 81مساعدة أمريكية ب فقد حتدث عن نية إسرائيل طلب 

 .3مليار دوالر
ورات الناجتة عن ومن هنا فإن جممل هذه التط

وهلذا . الثورات العربية دفعت اإلسرائيليني أنفسهم إىل التغيري
خلص عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السياسي األمين يف 

إعالن "وزارة الدفاع، األمر بقوله إن هذه التطورات توازي 
ومن مث البد من خوض  ؛"حرب على وجود إسرائيل

 .4جي الوجوديد هذا اخلطر االسرتاتيإسرائيل احلرب ض

صور شلومو أفنريي، الكاتب وعضو الكنيست  ،وبوضوح
السابق، األجندة اإلسرائيلية الناجتة عن التحوالت العربية 
الثورية واليت اعترب أهنا ختتلف عن األجندة الغربية واألوروبية 

إذا ُكنَت تعيش يف أورواب، وقد حتولت مصر إىل : "قائال

                                                           
 .2/8/8100متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  1
 . 2/3/8100معاريف،  2
 .2/8/8100متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  3
 .سابق ملركز الزيتونة، مرجع( 31)التقدير االسرتاتيجي  4

ط رائيل فليس األمر فقفوضى فهذا سيئ، أما هنا يف إس
 .5"سيًئا جًدا، بل هو تغيري حياة

كان   ،وعلى املستوى السياسي مع الفلسطينيني
هناك من يرى أن تصاعد املد الثوري العريب سيؤدي إىل 
ظهور سياسات عربية أكثر متسًكا ابحلقوق العربية، األمر 

ومن مث إىل صعوبة  ؛سيدفع إسرائيل إىل مزيد من التشدد
وملواجهة هذا تصاعد  .6ىل حلول سلمية للصراعالوصول إ

احلديث عن ضرورة إجناز اتفاق ما مع الفلسطينيني، وهذا 
 . أمر سنعود له يف اجلزء األخري من التقرير

ليس -لكن كان هناك يف ذلك الوقت من خيطط 
فقط إلعادة نظم احلكم التسلطية العربية وإجهاض 

برمتها إىل ساحة تحويل املنطقة لا وإمنا أيضً  -الثورات
حلروب وصراعات خمتلفة وتعزيز التطبيع مع احلكومات 

وهذا ما سيتم الرتكيز . العربية وتصفية القضية الفلسطينية
عليه يف األجزاء التالية من التقرير والذي يقدم قراءة لتطور 
الفكر االسرتاتيجي الصهيوين للمنطقة ككل من خالل 

 .8100ت العام هرتسيليا بعد ثوراتوصيات مؤمترات 
 فضاء اسرتاتيجي شرقي : الثورات املضادة -اثنًيا

تطور الفكر االسرتاتيجي يف فرتة ما بعد ميكننا تتبع 
الثورات من خالل دورات مؤمتر هرتسيليا اليت انعقدت منذ 

املؤمتر احلادي عشر فقد واكب  7.فصاعدا 8100العام 
، وكما حدث الثورات العربية 8100الذي انعقد يف فرباير 

العادة قدمت يف املؤمتر عديد األوراق اليت تتناول الفرص 
والتحدايت، وكان من الالفت أن واحدة من هذه األوراق 
تناولت سعي حركة اإلخوان املسلمني إىل احلصول على 
سالح نووي يف حال وصوهلا إىل احلكم يف مصر، وذلك 

من  ليس فقط لردع األعداء وإمنا ملنع أي حماولة إلخراجها

                                                           
 . املرجع السابق 5
 . مرجع سابق.. املوقف األمريكيانظر مثال ما انتهى إليه حلمي موسى،  6

اعتمدان يف متابعة مؤمترات هرتسيليا يف املقام األول على املوقع الرمسي    7
جبانب ، (https://goo.gl/eUYrBE)هلا واملتاح على الرابط التايل 

  .متابعات الصحف العربية واإلسرائيلية واألجنبية
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كما قدمت أوراق   .1احلكم أيضا من قبل أي قوى خارجية
حة أخرى عن العالقات الشيعية السنية، وحزب هللا، واألسل

 .النووية وغري ذلك
مبسألة أن ا اهتمام املؤمتر ا أيضً وقد كان الفتً 

االعتماد على النفط والسيما النفط العريب ميثل خطرًا 
ل، األمر الذي يتطلب تعزيز البحث اسرتاتيجًيا على إسرائي

وهلذا فقد مت . عن بدائل للطاقة كالنفط الصخري وغريه
هو " حترير العامل من العبودية للنفط العريب"اقرتاح أن يكون 

أحد األهداف االسرتاتيجية خالل الفرتة من مخس إىل 
عشر سنوات، وأال حتل البدائل مكان النفط ابلكامل، وأن 

منها، حىت تتمكن من التحكم % 31-81متتلك إسرائيل 
ما يف االحتياجات العاملية، وتؤدي بدورها إىل  إىل حدٍّ 

خفض أسعار النفط واالعتماد عليه، وإىل تضرر إيران ومن 
، كما أشار رئيس "اإلرهاب"مث تتضاءل قدرهتا على دعم 

 .العسكرية يف حينه، عاموس يدلني شعبة االستخبارات
ن فزاعة اإلسالميني بشكل وقد استخدم اإلسرائيليو 

كان عنوان املؤمتر الثاين عشر هو   8108مكثف، ففي عام 
واعترب ابراك ". إسرائيل والشرق األوسط يف عني العاصفة"

أن الثورات العربية متثل خطرًا على إسرائيل، وخاصة مع 
صعود التيار اإلسالمي وتصدره املشهد، ورأى أن هذه 

حول من حليف الدول، وعلى رأسها مصر، قد تت
واعترب أن  ، اسرتاتيجي إلسرائيل إىل عامل خطر على أمنها

أي إجراءات تؤدي إعادة بناء املنظومة احلكومية املصرية، 
وخاصة يف شقيها األمين والعسكري، ستؤثر ابلسلب على 
إسرائيل من الناحيتني األمنية واالستخبارية وستهدد 

بارات وأشار أفيف كوخايف، رئيس االستخ. وجودها
، إىل 8103العسكرية آنذاك، يف املؤمتر الثالث عشر عام 

ستحدث يف " هزة ًثنية"أن املخابرات اإلسرائيلية تقدر أن 
                                                           
1  Israel Elad-Altman, Culture of Command & 
Control of Nuclear Weapons in the Middle 
East - Egypt under the Muslim Brotherhood, 
Working Paper, the 2011 Hertzliya 
Conference, https://goo.gl/UZZ4PA  

مصر، بسبب سياسات اإلخوان املسلمني ابحلكم، ويف 
 .تونس أيضا

 00-00الذي انعقد من  8103وشهد مؤمتر 
م ا حول التطورات احملتملة يف اإلقلي، انقسامً 8103مارس 

اإلسالم "احمليط إبسرائيل، وكان تركيز املؤمتر على ما أمساه 
وتداعياته يف اليمن " السين-الصراع الشيعي"و" السياسي

واعتربت عدة أوراق أن الثورات العربية وما . والعراق وسوراي
أعقبها من صعود لإلسالميني إىل احلكم قد جعل املنطقة 

له هذا املصطلح مع ما حيم" الشرق األوسط املختلف"أمام 
وبرغم أن معظم . من شعور بعدم اليقني بشأن املستقبل

األوراق اليت ُقدمت قللت من قدرة األحزاب اإلسالمية 
على القيام مبغامرات عسكرية هتدد األمن اإلسرائيلي، فإن 
الكثري من األمنيني والسياسيني حّذروا من احتمال أن 

حلكم يف يتمكن اإلسالميون الذين يصلون إىل سدة ا
 .العواصم العربية من إقامة جبهة موحدة هتدد وجود الدولة

ب   واز غانور، مدير املعهد الدويل لسياس   ات وقد اعترب 
حىت لو كانت الش   بكة "مكافح   ة اإلرهاب اإلس   رائيلي، أنه 

املرتامي   ة لإلخوان املس   لمني ال تقدم الدعم لإلرهاب بطريقة 
وجيا اليت يعتنقوهن   ا كافي   ة ألن تبعث م   ن مباشرة، فاأليديول

 .2"رؤوس اإلره   اب ح   ول العامل جديد أعىت
ا حديث دان مريدور، وزير الشؤون وكان الفتً 

تستعد حلرب األمس، وليس "االسرتاتيجية، أبن دولته 
، يف إشارة إىل أن بالده اليت كانت "ابلضرورة حلرب الغد

ألف  31وش معادية، أصبح لديها جي ثالثة إىل أربعةلديها 
خلية مسلحة معادية، مع انتشار السالح، وبقاء اجليوش 

وال شك أن مثل هذه التقديرات تبدو جدية . العربية أيضا
يف االستعداد ألي تطورات مفاجئة من جهة، كما أهنا 
تستهدف حتفيز الغربيني وتعزيز دعمهم العسكري للدولة 

يدرور، مستشار األم   ن يعقوب عموقد خلص . الصهيونية
 ثالثةالقوم   ي الس   ابق لناتنياهو، إىل إن إسرائيل تواج   ه 

 51التهدي   د اإليران   ي، والثان   ي وج   ود  :هتديدات أساس   ية
                                                           

 . 8100يونيو  00العريب،   2

https://goo.gl/UZZ4PA
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ألف صاروخ مع حزب الل   ه والفصائل الفلسطينية يف غزة، 
أن والثالث هو التهديد الس   ين يف سيناء وغزة أيضا، مضيفا 

لذا س   نعيش لس   نوات مبقدار  ؛حميطنا ال يقبل بوجودان"
كما ". قوتن   ا ووفقا للس   يف الذي س   نحمله يف يدن   ا

حذرت بعض األوراق من خطورة تراجع قوة الوالايت 
املتحدة يف املنطقة مقابل صعود نفوذ القوى اإلقليمية 

اسرتاتيجًيا املعادية إلسرائيل، وأن هذه األخرية ابتت عبًئا 
تصاعد االنتقادات على الوالايت املتحدة، السيما مع 

 .1ضدها يف العامل
كان موضوع إعادة صياغة األمن   8100ويف العام 

القومي على رأس موضوعات املؤمتر، واجلديد هنا أن 
كتأكيد التحالف مع )التوصيات اليت خرجت من املؤمتر 

عسكرية  أمريكا ورفع درجة التأهب ملنع أي هتديدات
جماالت  ةجاءت ضمن التوصية أبن تتم ضمن ثالث( حمتملة

، (اليوانن وقربص والبلقان)شرق املتوسط  :هي ؛اسرتاتيجية
، (ثيوبيا وجنوب السودان وكينياأأوغندا و )وشرق أفريقيا 

وال شك أن هذه التوصيات وجدت . ودول اخلليج العريب
كان   8102طريقها إىل السياسة اإلسرائيلية، ففي يوليو 

فريقيا من القادة اإلسرائيليني منذ أانتنياهو أول من يزور 
شركة  51أعمال من رجل  21وكان معه حنو  ،عقود

فريقية أخرى مرتني يف العام أ مث زار دوالً  إسرائيلية،
مت تعزيز التعاون يف  8102ويف مطلع العام  8102.2

                                                           
1 See: Danny Rothschild & Tommy Steiner, 
“The 2013 Hertzliya assessment: Time for New 
Israeli and Middle East Agendas,” the 2013 
Hertzliya Conference, March 2013. 
https://goo.gl/jv5Fsz  
2 Yosef I. Abramowitz, Why was the landmark 
Africa-Israel Summit shelved? Jerusalem Post, 9 
December 2017 and Yossi Melman, Israel is 
displaying renewed interest in Africa, Jerusalem 
Post, 17 April 2016.  

لت جمال الطاقة بني إسرائيل وكل من قربص واليوانن، وتوا
 .3لزايرات املتبادلة بني املسؤولنيا

ويف شأن دول اخلليج، من األمهية اإلشارة إىل أن 
 8102السابع عشر، الذي انعقد يف يونيو املؤمتر األخري، 

الفرص واملخاطر اليت تواجه إسرائيل يف عامها "حتت عنوان 
شهد أحاديث مكثفة عن أن إسرائيل تتمتع ألول " 21ال 

بعمق اسرتاتيجي ميتد إىل  0202ام مرة منذ قيامها ع
وقد عرّب عن هذا . اخلليج العريب وأن دول املواجهة اختفت

غادي أيزنكوت، رئيس أركان اجليش، عندما أعلن ألول مرة 
عن وجود تعاون اسرتاتيجي وثيق، علين وسري، مع عدد 

األمر يسهم يف حتسني مكانة إسرائيل  ؛من الدول العربية
اجلنرال عاموس كلمة االفتتاح اليت ألقاها أما  . االسرتاتيجية

جلعاد فقد جاء فيها أن إسرائيل تتمتع بكنوز اسرتاتيجية 
 إسرائيل بني املميز والتعاون العالقات شبكة"جرّاء ما أمساه 

ا يف أمن إسرائيل، وهو ما اعتربه يسهم كثريً  ؛"السنية والدول
ا بفضاء وأشار جلعاد على أنه مثلما تتمتع إسرائيل جغرافيا 

ا تتمتع اسرتاتيجي غريب من أورواب، فإهنا أصبحت مؤخرً 
بفضاء اسرتاتيجي شرقي، حيميها من أي هتديد عسكري 

أن هذا  ىوبرغم هذا إال أنه رأ .مباشر يهدد وجودها
ينبغي أال جيعلنا نصدق مقوالت سياسية يف إسرائيل بشأن "

ائيل استعداد العرب والدول العربية للمضي قدمًا حنو إسر 
، مشريا إىل أهنم لن يقوموا "قبل حل للقضية الفلسطينية

ليس حًبا بقضية فلسطني وإمنا بسبب احلساسية "بذلك 
 .4"العربية ملسألة فلسطني الكبرية لدى الشعوب

                                                           
3 Karolina Tagaris, “Greece, Israel, Cyprus to 
speed up Mediterranean pipeline efforts,” 
Reuters, 16 June 2017. https://goo.gl/iGtz3u 
and David Wainer, Huge Gas Finds Can Keep 
Europe Warm If the Arguing Stops, 
Bloomberg, 6 February 2017, 
https://goo.gl/q2C8ul 

كنز اسرتاتيجي "العالقات مع العرب ": املناعة القومية"مؤمتر " 4
 . 8102يونيو  80، العريب اجلديد، ""إلسرائيل

https://goo.gl/jv5Fsz
https://goo.gl/iGtz3u
https://goo.gl/q2C8ul


33 

 

أما يسرائيل كاتس، وزير الشؤون االستخباراتية، 
احملور السين "فقد وجه رسالة خالل املؤمتر ملا أمساه دول 

( مصر والسعودية واإلمارات واألردن" )األربعة املعتدل
، يف إشارة إىل "أن إسرائيل قوية تعين أنكم أقوايء"مفادها 

ومن مث فعلى هذه  ؛خطر مشرتك" تعاظم النفوذ اإليراين"أن 
، "خانة احلليف"إىل " خانة العدو"الدول نقل إسرائيل من 

العرب "وقد أضاف أردان أن . "الظهري هلا"أو رمبا 
ستفيدون من املعلومات االستخباراتية اليت ستقدمها سي

إسرائيل يف حال تشكيل ائتالف، أو حتالف دويل ملواجهة 
ائيليون ابب التطبيع على وهبذا يفتح اإلسر ". إيران واإلرهاب

 .1مصراعيه
واليت أدت  ،اومن الفرص اليت طرحت يف املؤمتر أيضً 

اتيجية اإلطاحة إىل حتسني البيئة اإلقليمية واملكانة االسرت 
رئيس  ىابلرئيس املصري املنتخب دمحم مرسي، حيث رأ

عاموس  الدائرة السياسية واألمنية يف وزارة الدفاع اجلنرال
أن هناك عوائد اسرتاتيجية حصلت عليها إسرائيل  جلعاد

معجزة " ب 8103إىل الدرجة اليت وصف فيها ما حدث يف 
 وأشار جلعاد أن ترسيخ الشراكة". إلسرائيل

وإسرائيل يف احلرب على اإلرهاب هي أهم  مصر بني
من وجهة -يت شهدهتا الفرتة املاضية ألنه التحوالت ال

مت جتفيف منابع هذه املقاومة من خالل إغالق  -نظره
هذا جبانب أن .. غزة األنفاق ومنع تدفق السالح إىل قطاع

ا من احلرب االستئصالية على إسرائيل تستفيد كثريً 
كما أن . وتنظيم الدولة يف سيناء ن املسلمنياإلخوا مجاعة

حتالف  -يف نظر جلعاد-منع  8103النظام املصري بعد 
 اإلخوان يف مصر وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان

ومثلت تداعيات الثورات املضادة فرصًة أمجع عليها 
، وأمهها اهنيار 8105الكثريون يف املؤمتر اخلامس عشر عام 

وكان . ْطرية وتفكك اجليوش التقليديةالدولة العربية القُ 
طرية ونشأة كياانت ن اهنيار الدولة القُ أاالنطباع العام هو 

أصغر يعزز مكانة الدولة الصهيونية ويسمح إبقامة عالقات 
                                                           

 .املصدر السابق 1

خاصة مع تلك الكياانت، كما حيدث مع إقليم كردستان 
ا يف وميثل هذا األمر من وجهة نظر املشاركني تراجعً . ابلعراق

يد العسكري التقليدي والسيما مع تفكك اجليشني التهد
السوري والعراقي، وانكفاء اجليش املصري على الشأن 

ومن مث زوال خطر اجلبهة الشرقية الذي   ؛السياسي الداخلي
ا منذ زوال خطر اجلبهة اجلنوبية بعد اتفاقية كان قائمً 

ومن مث حدوث خلل يف ميزان القوى  ؛بيغني-السادات
اجليش اإلسرائيلي، األمر الذي سيمكن  العسكري لصاحل

هذا األخري من إعادة بناء نفسه على حنو يقلل من 
يف جمال تطوير القدرات  -التقين واملايل –االستثمار 

التقليدية اليت كانت من متطلبات مواجهة اجليوش 
 .التقليدية

ا أخرى مثل التقاء كما اعترب املؤمتر أن هناك فرصً 
بني إسرائيل وعدد من الدول العربية يف مواجهة  املصاحل

بشأن الربانمج النووي  إمكانية اتفاق الغرب مع إيران
حزب هللا يف احلرب  اإليراين، وغياب مصلحة لدى كل من

كما أن   ،مع إسرائيل نظرا النشغاله يف احلرب يف سوراي
حركة محاس ال رغبة هلا يف إشعال اجلبهة اجلنوبية ألن 

واتفق كثري من املشاركني أن . هي إعادة اإلعمارأولويتها 
سوراي والعراق وسيناء غري معنية يف  اجلماعات املسلحة يف

الوقت احلايل ابستهداف إسرائيل، إال أهنا قد تتحول إىل 
هتديد اسرتاتيجي يف املستقبل، والسيما يف حالة سقوط 

هذا جبانب أن كثرة هذه التنظيمات وقرهبا  .نظام األسد
غرايف قد يفاقم التهديد املتوقع منها ويعمل على استنزاف اجل

إسرائيل، والسيما أنه من الصعوبة ردع هذه التنظيمات 
 .الفتقادها مقومات الدولة اليت ميكن ضرهبا

املشاركون أن مواجهة هذه التنظيمات  ىوهلذا رأ
يتطلب إعادة صياغة العقيدة األمنية والعسكرية إلسرائيل 

هد االستخبارايت وعلى قدرة اجليش على للرتكيز على اجل
هذا فضال عن أن بعض . ةاملواجهة يف مناطق متعدد

املشاركني أشار إىل أن هذه التنظيمات قد تشكل هتديدا 
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حليفة إلسرائيل مثل األردن، والذي ميثل عمًقا  ألنظمةٍ 
 .اسرتاتيجًيا إلسرائيل كما أشار اجلنرال عاموس جلعاد

ا أن كان الفتً   8102شر ويف املؤمتر السادس ع
عترب اهرتسي هيلفي، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، 

أن احلرب يف سوراي ستطول، كما أنه رفض فكرة القضاء 
على داعش دون القضاء على حزب هللا، مهدًدا بتحويل 
لبنان إىل دولة الجئني إذا اندلعت احلرب مع حزب هللا، 

إال من خالل  وأنه لن ميكن التغلب على هذا األخري
كما أشاد ابلدور . الضغط على املدنيني والبىن التحتية

الكبري للتنسيق األمين الذي تقوم به السلطة الفلسطينية يف 
احلفاظ على أرواح اجلنود واملواطنني اإلسرائيليني، ويف 
السيطرة على اجلناح العسكري حلركة فتح، مع أمهية اختاذ 

ية يف ظل وجود إدارة قرار إسرائيلي لبدء مبادرة سياس
( وليس أمنًيا)أمريكية صديقة للوصول إىل انفصال سياسي 

وحيذر جلعاد أن التأخر يف اختاذ هذا . عن الفلسطينيني
القرار سيعرض بالده ملصادر هتديد خمتلفة ال سيما يف ضوء 
تصاعد حركة املقاطعة الدولية واحتمال أتثريها على 

 .    احلكومات الغربية
 :  عامل الدميغرايف ومشاريع الرتانسفري الثالثال-اثلثًا

من املعروف أن الدولة الصهيونية تعاين من مشكلة 
دميغرافية جرّاء تصاعد معدل املواليد العرب بينما يتضاءل 

لقد فشل املشروع الصهيوين يف . معدل املواليد بني اليهود
 إقامة دولة يهودية نقية، كما كان خمططًا منذ البداية، وذلك

وتزداد . من السكان هم من العرب% 81يف ضوء أن حنو 
هذه املشكلة صعوبة يف ضوء حتدايت أخرى ذات صلة، 

أمهها تناقص منو اجلاليات اليهودية يف دول العامل ألسباب  
جناب وكثرة الطالق وتفسخ األسرة وبلوغ كثرية منها قلة اإل

ت الكثريين سن الشيخوخة والزواج املختلط بني يهود الشتا
وذوابن اجلاليات اليهودية يف اخلارج وال سيما يف الوالايت 

 . املتحدة وغريها من الدول الغربية
واخلطري يف هذه املشكلة الدميغرافية ابلنسبة للعرب 
هو أن معظم احللول اليت تقدم هلا يتم تصويرها على أهنا 

مشاريع تسوية سلمية للصراع، وذلك على الرغم من 
ر عنصرية تقوم على ترحيل املشكلة إىل استنادها إىل أفكا

سفري سيكون ندول اجلوار وتنفيذ سياسة هتجري قسري أو ترا
الثالث من نوعه بعد عمليات الرتانسفري اليت متت يف عامي 

 . 0222و 0202
لقد اتضح تدرجييا احلل الذي تُروج له الدولة 
اإلسرائيلية، وهو إقامة وطن بديل للفلسطينيني خارج 

وهلذا احلل أشكال خمتلفة منها فكرة تبادل . فلسطني
ر واألردن والضفة حبيث تقوم األراضي بني إسرائيل ومص

ن متاما، األوىل إسرائيل بال عرب، والثانية ان منفصلتادولت
فلسطني يف غزة املوسعة يف سيناء والضفة بال مستوطنات 

ومنها أيضا فكرة . يهودية وبدون القدس وال غور األردن
الفلسطينيني من إسرائيل والضفة إىل األردن  ترحيل كل

 . الذي سيشكل وطنا بديال هلم
ومنذ وصول دوانلد ترمب إىل الرائسة يف الوالايت 

يتم الرتويج خلطة أُطلق عليها  8102املتحدة يف يناير 
، وقد حتدث عنها مسؤولون مصريون "صفقة القرن"

غري . وإسرائيليون وأمريكيون، دون اإلفصاح عن تفاصيلها
أن بعض التسريبات أكدت أن وراء هذه اخلطة اليت ستعلن 

ا جاريد كوشنر، صهر الرئيس األمريكي وكبري مستشاري قريبً 
مبعوث ترامب اخلاص  وجيسون جرينبالتالبيت األبيض، 

 . للسالم يف الشرق األوسط
إخالء سيناء من السكان ويف واقع األمر يبدو أن 

تصرحيات املسؤولني  أضحى هدفًا إسرائيلًيا تؤكده
اإلسرائيليني، وتوصيات مؤمترات هرتسيليا املتعاقبة، وكذا 

، 8102ففي مطلع ديسمرب . املمارسات على أرض الواقع
غيال غلموئيل، وزيرة املساواة االجتماعية، يف صّرحت 

لقد توصلت مراكز التفكري اإلسرائيلية إىل : "القاهرة، قائلة
كان األنسب إلقامة دولة نتيجة مفادها أن سيناء هي امل

، وهو ما دفع وزارة اخلارجية املصرية إىل "فلسطينية
وتزامن هذا أيضا مع وثيقة . االحتجاج رمسًيا لدى إسرائيل

أذاعتها هيئة اإلذاعة الربيطانية زعمت أن مبارك وافق منذ 
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ا على توطني فلسطينيني يف سيناء، أكثر من ثالثني عاما 
يف إطار تسوية عامة للصراع وذلك لكنه اشرتط أن يتم هذا 

خالل حمادًثته مع رئيسة الوزراء الربيطانية آنذاك مارغريت 
ا وقد نفى مبارك يف بيان أصدره هذا األمر، مضيفً . اتتشر

أن نتانياهو حتدث معه مباشرة يف هذا املوضوع مرة أخرى 
  . 8101عام 

ولعل أهم مراكز التفكري اليت كانت الوزيرة 
تشري هلا ما جاء يف توصيات مؤمتر هرتسيليا يف  اإلسرائيلية

ا، وذلك يف إطار معاجلته دوراته املختلفة منذ نشأته تقريبً 
ففي . ملشكليت الدميغرافيا والتسوية السلمية مع الفلسطينيني

بدأ احلديث عن فكرة تبادل  8110املؤمتر الثاين عام 
واألراضي اليت  0202األراضي والسكان بني أراضي 

بدأ  8118ويف املؤمتر الثالث . 0222ت عام احتل
احلديث عن أفكار اقرتبت الوالايت املتحدة حتت رائسة 

حتت ما يسمى  8102ترمب من طرحها يف هناية عام 
 8118، ومن هذه األفكار اليت طرحت عام "صفقة القرن"

كما قال )فكرة ضرورة أن يدفع األردن مثن احلل أيضا 
املسار "أو فكرة ( فدال الديينيسرائيل هرتيل من حزب امل

والذي يرى أنه ال جيب أن يكون احلل " اإلقليمي للسالم
إىل دولتني إسرائيلية وفلسطينية، " أرض إسرائيل"تقسيم 

، وفكرة (الوزير بىن آايلون)وإمنا أخذ األردن يف احلسبان 
رئيس حزب املفدال إيفي )إنشاء دولة فلسطينية يف سيناء 

أفكار أخرى تقوم على حتويل اجلدار  كما طُرحت(. إيتام
من الضفة الغربية % 03األمين إىل جدار سياسي ليضم 

أما رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك آريل (. إيهود ابراك)
شارون فقد انتقد حماوالت الوصول إىل حل أحادي مع 
الفلسطينيني وطرح فكرة التدرج، واستبدال القيادة 

هذه الفكرة األخرية نّفذها و (. ايسر عرفات)الفلسطينية 
شارون بعد أن حاصر عرفات ومَسَّمه حسب بعض التقارير 

 .1لصحفية وتصرحيات مقربني من عرفاتا

                                                           
1 See: Harriet Sherwood, “Israel killed Yasser 
Arafat, claims Palestinian official,” The 

واستنادا إىل املناقشات اليت تعاجل هذه املشكلة 
الربط بني الطابعني ( 8113)الدميغرافية مت منذ املؤمتر الرابع 

لية، األمر الذي للدولة اإلسرائي" الدميقراطي"و" اليهودي"
صار جزءًا من سياسة شارون واستجابت له إدارة الرئيس 
األمريكي جورج دبليو بوش يف خطته للسالم اليت عرفت 

ا خمطط تبادل ويف هذا املؤمتر ظهر جليا . خبارطة الطريق
األراضي عندما حتدث عوزي أراد، املستشار السابق 

ك للتخلص من لنتانياهو، عن خطته للرتانسفري اجلغرايف وذل
عدة مدن وقرى فلسطينية داخل إسرائيل منها أم الفحم 
ووداي عارة والطيبة وكفر قاسم من خالل تبادهلا مع 
املستوطنات اليت أقيمت يف الضفة الغربية مع دفع بعض 

ا من الدولة ثنائية القومية وصف وخوفً . التعويضات للعرب
س خطة أفيغدور ليربمان هذه اخلطة ابخلطة األمنية ولي

ويف الواقع حتقق هذه اخلطة عدة وظائف يف وقت . للسالم
واحد فهي ال تعاجل اخلطر الدميغرايف فحسب وإمنا تتخلص 
من احلركة اإلسالمية العاملة داخل إسرائيل، كما أهنا تضم 
أراضي املستوطنات اليت حتتوي على مصادر جوفية للمياه، 

 . وتقطع أوصال أي كيان فلسطيين مستقبلي
 هذا املؤمتر أيضا طرحت فكرة مقايضة أراض ويف

أخرى من مصر واألردن وسوراي، حيث طرح غيورا إيالند، 
رئيس جملس األمن القومي األسبق، خطة تقوم على 

وأكمل هذا . مقايضة مساحات من األردن وسيناء والنقب
واليت تقضي  8110األخري خطته يف املؤمتر اخلامس عام 

زة مع ختصيص مصر مساحة ابنسحاب كامل من قطاع غ
كيلو على احلدود املصرية   31كيلومرت مربع بطول   211

كيلو يف سيناء ليتم ضمها للقطاع   81مع القطاع وبعرض 
أكرب ثالث )كيلومرت مربع   223لتصبح مساحة القطاع 

ويف املقابل أتخذ مصر منطقة بديلة مساحتها (. مرات
حتت  كيلومرت مربع يف النقب وطريق بري يكون  811

السيادة املصرية يربط بني مصر واألردن، ويكون لغزة ميناء 

                                                                                    

Guardian, 8 November 2013. 
https://goo.gl/SoH4hU  

https://goo.gl/SoH4hU
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كما يكون لألردن منفذ حبري على البحر . حبري ومطار
. املتوسط عرب طريق بري يكون مفتوحا للعراق والسعودية

من % 22ا استعادة الفلسطينيني لنحو وتقضي اخلطة أيضً 
%( 00حنو )احة املتبقية مساحة الضفة وضم املس

ويف ذات املؤمتر قدمت أفكار أخرى كاحلل . 1ائيلإلسر 
الذي قدمه كل من عوزي أراد وجدعن بيجر ومشوئيل ابر، 

ا، مع تبادل والذي يقوم على فكرة الدولتني املنفصلتني متامً 
أراضي بني إسرائيل وسوراي واألردن ومزارع شبعا اللبنانية، 

خلدمة ومع تقدمي قانون جديد للمواطنة يفرض أداء القسم وا
للجميع ومعاقبة من يتخلف عن هذا بسحب جنسيته 

هناء حق العودة إوهذا األمر األخري يعين . واطنةوحقه يف امل
. الذين لن يقبلوا اهلوية اليهودية 0202وهتجري عرب 

وطرحت حكومة شارون يف املؤمتر تسوية ثالثية مع سوراي 
 واألردن ومصر تقضي بتبادل أراضي وتوطني فلسطينيني من

غزة يف سيناء، وتوطني الالجئني يف الضفة وغزة وسوراي 
 .ولبنان، وإسقاط حق العودة

طرحت ذات  8112يف املؤمتر السادس عام 
األفكار ملسأليت التسوية والدميغرافيا مع بعض التعديالت، 

، مقابل (شارون وأوملرت)فقد طرح احلل أحادي اجلانب 
يل مقابل قيام حل الدولتني والتنازل عن أجزاء من إسرائ

دولة فلسطينية تنهي مشكليت الالجئني وحق العودة، 
وكذلك طرحت فكرة التبادلية اليت يدافع عنها نتانياهو لكن 

، (من الضفة% 81حنو )مع عدم التخلي عن غور األردن 
، (من الضفة% 81حنو )وال عن القدس حبدودها املوسعة 

غريها من ، و (من الضفة% 81حنو )وال الكتل االستيطانية 
كما اهتم املؤمتر بتطوير القدس . أمنية األراضي لدواعٍ 

لضمان الطابع اليهودي للمدينة يف ضوء هجرة اليهود منها 
                                                           
1  See: Giora Eiland, “Rethinking the Two-
State Solution,” The Washington Institute for 
Near East Policy, Policy Focus #88, September 
2008. https://goo.gl/x5L6hS and Giora Eiland: 
The Future of the Two State Solution, video: 
https://goo.gl/TRgSxF  

جرّاء تناقص فرص العمل فيها وغالء املعيشة وتراجع 
 . وقدمت الكثري من الدراسات يف هذا الشأن. السياحة

ا حل اتضح جليا  8112ويف املؤمتر السابع عام 
يمني اإلسرائيلي ملشكليت الدميغرافيا والتسوية السلمية وهو ال

ومن الالفت أن نتانياهو بدأ يف الرتويج ملقولة . الرتانسفري
مفادها أنه من اخلطأ القول إن حل الصراع مع الفلسطينيني 
سيحل كل املشاكل األخرى، وراح يقلب هذه املقولة مروًجا 

الصراع مع أن حل املشكالت األخرى سيؤدي إىل حل 
واملشكالت األخرى اليت يشري هلا هي كبح . الفلسطينيني

مجاح إيران ابعتبار أن هذا سيعزل حزب هللا ويطيح حبماس 
وحدد . ومن مث ظهور قوى معتدلة ميكن إقامة تسوية معها

نتانياهو ثالث مهام للحكومة هي وقف املشروع النووي 
يجية الردع اإليراين، وإسقاط حكومة محاس، وتعزيز اسرتات

كما دعا نتانياهو إىل دعم مرشحني للرائسة . اإلسرائيلي
األمريكية ويف كافة املؤسسات األمريكية األخرى يدعمون 

ويف مقابل هذه احللول اليمينية قدمت أفكار . هذه األمور
أخرى مقابلة كفكرة عمري بريتس، وزير الدفاع آنذاك، واليت 

ريق ومبادرة السالم قامت على أساس الدمج بني خارطة الط
العربية، كما اقرتج شلومو برزنتس، من حزب كادميا، تسليم 

 .الضفة إىل انتداب دويل ليديرها حىت إقامة دولة فلسطينية
قدمت وثيقة بعنوان  8112ويف املؤمتر الثامن عام 

تقييم الوضع .. سياسات دميغرافية قومية: دولة إسرائيل"
قة مشروع تبادل حيث خلصت الوثي ؛"وتوصيات أولية

ولعل أبرز ما جاء هنا هو  .2راضي بقدر من التفصيلاأل
طرد كل الفلسطينيني من غزة والضفة وإسرائيل ابإلكراه إىل 

مستشار نتانياهو هذا بقوله  -األردن، وقد برر عوزي أراد
أن يف الدولة الدميقراطية لألغلبية احلرية يف رسم حدود 

تشاء إىل مناطق أخرى الدولة وتقرير السيادة ونقل من 

                                                           
وثيقة : عاما على إقامتها 21وجهات إسرائيل االسرتاتيجية بعد : انظر 2

عياش وسليم سالمة، سلسلة  ، ترمجة سعيد8112مؤمتر هرتسيليا الثامن 
مدار، رام -، املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية(00)أوراق إسرائيلية 

  .8112هللا، 

https://goo.gl/x5L6hS
https://goo.gl/TRgSxF
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وتعويضهم، وأنه ليس من حق أي جمموعة من املواطنني أن 
يفرضوا على الدولة البقاء يف أم الفحم حتت السيادة 

كما قدمت أفكار أخرى هبدف التأثري بشكل . اإلسرائيلية
يف شكل حتديد النسل وتقليل  0202مباشر على عرب 

ر اليت يزيد خصوبة املرأة، وتقليل خمصصات األطفال لألس
ثنني، ووضع قانون حُيرم بيع األرض ااهلا عن عدد أطف

ألغراض صناعية  للعرب ملنع توسعهم، ومصادرة أراضٍ 
هذا جبانب سن قانون اخلدمة . وزايدة املساحات اخلضراء

ومعاقبة كل من ال خيدم ابجليش مبنعه  0202املدنية لعرب 
بعض من التصويت وحيازة رخصة سياقة ومنعه من دراسة 

 . التخصصات العلمية
حيث  ؛8112وازداد األمر سوءًا يف املؤمتر التاسع 

مت فتح ملف ما يسمى الالجئني اليهود يف الدول العربية، 
واقرتح البعض إنشاء صندوق دويل ليوزع تعويضات على 

وتّدعي إسرائيل أنه مت . الالجئني كلهم من يهود وفلسطينيني
بينما  0250-2020ألف يهودي بني أعوام  252طرد 

عن البيان  وغينّ . 0202ألف فلسطيين عام  211مت طرد 
أن كل هذه األفكار تتجاهل كلية مشكلة الالجئني وحق 

عن أهنا تقضي على مقررات األمم املتحدة  العودة، فضالً 
يف  020ذات الصلة مثل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 . وتعويضهم الداعي لعودة الالجئني 0202ديسمرب  00
وكان تعزيز اهلوية اإلسرائيلية اجلامعة وتسويقها 

، حيث 8102ا أحد حماور املؤمتر السادس عشر عام عامليا 
أكد رئيس الدولة رؤوفني ريفلني يف خطابه أن على إسرائيل 

صر تكوين هوية إسرائيلية عاملية مشرتكة، ودمج العنا"
اليهودية  احلديثة،، اليهودية نياألربعة يف اجملتمع، العلماني

املتشددة، والعرب، حبيث تتكون شراكة جمتمعية، قائمة 
، "على بناء اهلوية اإلسرائيلية، لدعم مفهوم الوطن القومي

وعقدت جلسات لدراسة كيفية سلخ العرب عن هويتهم 
وإدراجهم ضمن اهلوية اإلسرائيلية وكان عنوان إحدى 

إلدماج و ا... األقلية العربية يف إسرائيل"اجللسات 
 ".اإلدراج

وبرغم هذا فقد ظلت دورات مؤمتر هرتسيليا تشهد 
انقساًما بني العسكريني والسياسيني يف شأن حمورية الصراع 

فلقد ظل معظم العسكريني يفضلون . مع الفلسطينيني
جتاهل املوضوع ويرون أن التهديدات القادمة من إيران 

عشر عام  وسوراي ولبنان هي األهم، ويف املؤمتر الرابع
اعترب كل من موشيه يعالون وجدعون ساعر  8100

أن بالدمها أخطأت عندما ( وكالمها من الليكود احلاكم)
قدمت فكرة األرض مقابل السالم، ومّحال الطرف 
الفلسطيين املسؤولية مؤكدين على أن املسألة ليس يف إنشاء 

 . دولة فلسطينية وإمنا يف شأن وجود وطن قومي لليهود
قابل قّدم الكثري من السياسيني العديد من ويف امل

األفكار املختلفة اليت تدور حول ضرورة تقدمي حل ما 
للصراع خوفًا على الصهيونية وعلى شرعية سياسات الدولة، 

 ،1انتهى فنفتايل بينيت، وزير االقتصاد، اعترب أن زمن أوسلو
وأن على بالده القيام بضم جزئي للضفة الغربية، أما ايئري 

بيد، الكاتب ووزير املالية األسبق، فيؤمن أبن حل الدولتني ل
ا االنسحاب على مراحل سيؤدي إىل تدمري إسرائيل، مقرتحً 

 .والتخلي عن املستوطنات اليت ال ميكن االحتفاظ هبا
ا هذه احللول، فالفلسطينيون مل يرفض العرب مجيعً 

يفكروا قط يف العيش يف سيناء وقتما كان قطاع غزة حتت 
وحىت احتالله  0202كم العسكري املصري من عام احل

، كما عاد بضعة آالف من الالجئني 0222عام 
الِفلسطينيني من رفح املصرية إىل قطاع غزة مبوجب 

وأثناء ثورة يناير . اتفاقيات أوسلو ومل يتخلف منهم أحد
الف من تح معرب رفح وعرب اآلوانفالت األمن فُ  8100

إىل وطنهم ومل يتخلف منهم غزة إىل مصر لكنهم عادوا 
 . اأحد أيضً 

                                                           
من األمهية اإلشارة هنا إىل أن احلديث عن أن أوسلو انتهت يعود إىل  -1

( 8111ديسمرب )مؤمتر هرتسيليا األول ما قبل هذا التاريخ، فقد أوصى 
اليت انطلقت بعد مؤمتر مدريد يف التسعينيات قد  أبن عملية التسوية

استنزفت نفسها وأن مثة حاجة لتصميم عملية جديدة عرب التنسيق مع 
 .الوالايت املتحدة وأورواب
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  :ةامتخ
ن الثورات العربية يف الفكر إ :جممل القول هنا

االسرتاتيجي اإلسرائيلي متثل هتديًدا وجوداًي على شرعية 
ألهنا هتدد االسرتاتيجية اليت أقامتها  ؛الدولة وسرديتها

إسرائيل واليت تربط بني أمن إسرائيل من جهة وبني بقاء 
. حلكم التسلطية يف الدول العربية من جهة أخرىأنظمة ا

 ؛ا مثّلت الثورات املضادة طْوَق النجاة إلسرائيلوهلذا أيضً 
ألهنا قامت على اسرتاتيجية ُمعدلة قوامها إعادة النظم 

عن فتح الباب على مصراعيه  التسلطية إىل احلكم فضالً 
أمام تطبيع عالقات إسرائيل مع عدة دول عربية يف اخلليج 

وقد قامت هذه االسرتاتيجية األخرية على أساس . العريب
سين، وحتالف إسرائيل /تقسيم املنطقة على أساس شيعي

، فضال عن "الشيعية"يف املنطقة ضد إيران " السنية"والدول 
حماربة اإلرهاب وتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على 

 احلقوق الوطنية املشروعية لشعب فلسطني وعلى رأسها حق
وتشهد هذه األايم حماوالت حثيثة . تقرير املصري والعودة

مشاريع تسوية "لتقدمي مشاريع يتم تسويقها على أهنا 
استعمارية  بينما هي متثل يف واقع األمر حلوالً " سلمية

للمشكلة الدميغرافية وأزمة اهلوية اليت تعاين منها دولة 
ليهودي االحتالل جرّاء تراجع معدالت املواليد يف الوسط ا

ناقص منو اجلاليات اليهودية وذوابن اجلاليات اليهودية يف وت
 . دول العامل املختلفة

 
*****
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 جتاه انكشاف التحول يف السياسة املصرية
 2116-2117املوقف والعالقات  :إسرائيل

 
 الدين  انهد عز.د

 :مقدمة
يوليو   3-يونيو 31باشرة ل شهدت الفرتة التالية م

سلسلة من األحداث التارخيية اليت مرت هبا مصر،  8103
واليت مل تقتصر يف أمهيتها كمحطة فارقة ونقطة حتول جذرية  

كربى يف املشهد السياسي على املستوى الداخلي، ولكنها 
ارجية املصرية، وعالقات انعكست ابملثل على السياسة اخل

 الدويلمصر ابخلارج، سواء ابلقوى العاملية على املستوى 
األوسع، أو ابلقوى اجملاورة يف حميطها اإلقليمي، ومنها 
بطبيعة احلال إسرائيل، اليت ميكن اعتبار العالقة معها، 

فائق احلساسية والدقة لرصد وقياس مالمح " ترمومرت"مبثابة 
 يف كافة ركائز ومكوانت املوقف االستمرارية والتغري

ؤية السياسية لدى السياسي املصري، بداية من اإلدراك والر 
ابلعقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية ويف  االقيادة، مرورً 

القلب منها القوات املسلحة، وانتهاء بعملية صنع واختاذ 
القرار على شىت األصعدة االسرتاتيجية والسياسية 

 .  اخل...والدبلوماسية
 
 
 

                                                           
 أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 

فعاليات األمم املتحدة : على املستوى الدويل -أواًل 
 واحملافل الدولية 

يف كلمته اليت ألقاها أمام اجتماع اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، يف دورهتا السبعني، واليت نقلها مركز أنباء 

: قال السيسي 8102سبتمرب  81األمم املتحدة يف 
النص املكتوب ومن السيد الرئيس امسح يل أبن أخرج عن "

نداء بأن أتوجه  ،خالل هذا املنرب، الذي ميثل صوت العامل
إىل الشعب اإلسرائيلي والقيادة اإلسرائيلية أبمهية إجياد حل 

لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة يف . هلذه القضية
التجربة املصرية رائعة . اتريخ املنطقة ابلتحرك يف اجتاه السالم

تكرارها مرة أخرى، حبل مشكلة ومتفردة وميكن 
الفلسطينيني وإجياد دولة فلسطينية هلم جبانب الدولة 
اإلسرائيلية حتقق األمن واألمان للفلسطينيني وحتقق األمن 
واألمان لإلسرائيليني، حتقق االستقرار واالزدهار 
للفلسطينيني وحتقق مزيدا من االستقرار واالزدهار 

خروج السيسي  ا تقريبا تكررويف الصيغة ذاهت ."لإلسرائيليني
على النص أمام اجلمعية العامة يف الدورة الثانية والسبعني 

 .81021عام 
، مشروع 8102كانت مصر قد سحبت يف هناية و 

قرار مقدم إىل جملس األمن يقضي إبدانة االستيطان 
اإلسرائيلي لألراضي العربية احملتلة، بعدما طلبت أتجيل 

                                                           
1

عبد الفتاح الرئيس املصري ، "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السالم"( 
. السبعني للجمعية العامة السيسي، يلقي كلمة يف املناقشة العامة للدورة

  : تقال"، أماندا فويسارد/ األمم املتحدة : املصدر
https://goo.gl/MjSZs2     

السيسي إنه سيخرج عن نص اخلطاب املكتوب ليوجه نداء للشعب  
 :الرابط ،8102-2-81، األمم املتحدةمركز أنباء  ،"لي وقيادتهاإلسرائي

https://goo.gl/JMNbwa  

https://goo.gl/MjSZs2
https://goo.gl/JMNbwa
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وهو ما أرجعته شبكة رصد إىل قيام  القرار يف اليوم السابق،
 . 1مكتب نتنياهو ابالتصال مبسئولني مصريني

 جيمع علين لقاء أول جاء 8102 سبتمرب 02 ويف

 هامش على اإلسرائيلى الوزراء رئيس ونتنياهو السيسى

الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم  فعاليات
ما معا، واخلرب مع املتحدة يف نيويورك، ومت التقاط الصور هل

بعض الصور نشرها على صفحته الرمسية املتحدث الرمسي 
وأعرب نتنياهو يف خطابه . 2سم رائسة اجلمهورية املصريةإب

                                                           
 "إسرائيل"ستيطان توضح كمية تعاوهنا مع إدانة اال ملشروع مصر سحب"( 1

 :الرابط، 8102-08-83 شبكة رصد،  فيسبوك،
https://goo.gl/vdecBk  

بتأجيل التصويت على قرار أممي لوقف  سرائيلإ ضخ لطلبتر  مصر"
 : ، الرابط8102-08-83، فيسبوك ،التلفزيون العريب ،"االستيطان

https://goo.gl/UcMJcu  
استقبل عبد الفتاح السيسي اليوم مبقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء ( "2

سامح شكري وزير اخلارجية، / بنيامني نتنياهو، حبضور السيد/ اإلسرائيلي
عباس كامل / خالد فوزي رئيس املخابرات العامة، والسيد اللواء/ والسيد

-لرائسة اجلمهورية املتحدث الرمسي ، "تب رئيس اجلمهوريمدير مك
Spokesman of the Egyptian Presidency، فيسبوك  ،

 :، الرابط02-2-8102
https://goo.gl/G4qBYy  
https://goo.gl/VCBzZC  
https://goo.gl/2Fet48  

رئيس الوزراء نتنياهو : "نظر أيضا نفس اخلرب منشور من اجلانب اإلسرائيليا
إسرائيل تتكلم ، "التقى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يف نيو يورك

 :الرابط، 8102-2-02 ،ابلعربية، فيسبوك
ttps://goo.gl/kPFXwsh  

السيسي ونتنياهو يبحثان يف نيويورك السالم بني اإلسرائيليني "
 :، الرابط8102-2-02،  يب يب سي عريب، "والفلسطينيني

https://goo.gl/2d4LrL  
اع اجتم: "املالحظ أنه أسفل الصورة املصاحبة للخرب كتب التعليق اآليت

 ". السيسي مع نتنياهو هو اول لقاء علين بينهما
وأفادت تقارير من قبل أبن :  "كما أشار نصر اخلرب يف هنايته إىل ما يلي

ونقلت  .الرئيس السيسي شارك يف حمادًثت مع نتنياهو ولكن مل يعلن عنها
وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي سابق أوائل العام احلايل قوله إن 

صري التقى برئيس الوزراء اإلسرائيلي يف حمادًثت شارك فيها وزير الرئيس امل
اخلارجية األمريكي السابق، جون كريي واستضافها العاهل األردين امللك 

 ". 8102شباط /عبد هللا الثاين يف مدينة العقبة يف فرباير

أمام اجلمعية العامة عن تقديره لدور عبد الفتاح السيسي 
ومن جانبه، أتى . 3وجهوده اليت يبذهلا يف عملية السالم
ن اإلسرائيلي، مؤكدا خطاب السيسي أيضا موجها للمواط

على األمل يف حتقيق السالم، والتجربة الرائعة والعظيمة 
للسالم بني مصر وإسرائيل، وحرصه على حتقيق األمن 

وهو ما أشادت به . 4اإلسرائيلي" للمواطن"والسالمة 
 . 5إسرائيل عرب سفارهتا ابلقاهرة

العالقات : ى الثنائيعلى املستو  -ااثنيً 
 ايرات املتبادلةوالز ...الدبلوماسية

بعث هبا السيسي إىل " طمأنة"فحوى أول رسالة 
إسرائيل يف وقت مبكر غداة توليه السلطة نقلها تصرحيه يف 

حنن نؤكد أننا ال نسمح أن : "80لقاء مع قناة فرنسا  
تشكل قاعدة لتهديد جرياهنا أو منطقة (  سيناء)أرضنا 

ومع مطلع عام .   6"خلفية هلجمات ضد إسرائيل
، وصل السفري املصري اجلديد حازم خريت إىل 8102

                                                           
أقدر اجملهودات اليت يقوم هبا الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم "(3

إن إسرائيل ملتزمة بتحقيق السالم مع مجيع جرياننا العرب، . السالمعملية 
-2-02، فيسبوك، إسرائيل تتكلم ابلعربية، ...."مبن فيهم الفلسطينيون

 : ، الرابط8102
https://goo.gl/sDJjTw  

 " جتربة سالم"، "نداء للفلسطينيني"، "أمن وسالمة املواطن اإلسرائيلي"( 4
وهذه املرة يف اجلمعية العامة لألمم .. السيسي خيرج عن النص مرة أخرى

 : ، الرابط8102-2-88، التلفزيون العريب، فيسبوك  "املتحدة
https://goo.gl/9f3LH2  

اإلسرائيلي  أمن وسالمة املواطن: "وقع السيسي يف زلة لسان ملفتة إذ قال
 ". جنبا إىل جنب مع أمن وسالمة املواطن اإلسرائيلي

قال الرئيس  ...تشيد سفارة اسرائيل يف القاهرة بكلمة الرئيس السيسي( "5
، مشدداً «جيدة جداً »عبدالفتاح السيسي، إن العالقة بني مصر وإسرائيل 

 ،"طقعلى ضرورة إقامة دولتني فلسطينية وإسرائيلية لضمان استقرار املن
 :، الرابط8102-2-82، إسرائيل ىف مصر، فيسبوك

https://goo.gl/s3QYKQ  
وتعرب عن  مصر إسرائيل ختطط لتشييد جدار على احلدود مع: "فيديو( 6

: تقرير، سيناء قلقها من عجز األمن املصري عن شل حركة تنظيم الدولة يف
قناة التقرير املنشور على تصريح السيسي يف بداية هذا انصر آيت طاهر، 

 : 80نقال عن فرنسا  ، اجلزيرة
https://goo.gl/ej98mk  

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504265242983913
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1504265242983913
https://goo.gl/vdecBk
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1857564721195342
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1857564721195342
https://goo.gl/UcMJcu
https://goo.gl/G4qBYy
https://goo.gl/VCBzZC
https://goo.gl/2Fet48
https://goo.gl/kPFXws
https://goo.gl/2d4LrL
https://goo.gl/sDJjTw
https://goo.gl/9f3LH2
https://goo.gl/s3QYKQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=10155936677229893
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=10155936677229893
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=10155936677229893
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=10155936677229893
https://goo.gl/ej98mk
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وشهدت هناية العام .  1إسرائيل، وقابله نتنياهو ابلرتحيب
وفاة رئيس إسرائيل شيمون برييز، حيث شارك وزير اخلارجية 

ويف هناية األسبوع األول . 2املصري سامح شكري يف جنازته
، عاد السفري اإلسرائيلي إىل 8102من شهر سبتمرب 

 .3شهور من الغياب 2ة، بعد القاهر 

                                                           
نتنياهو يرحب بقدوم ": اخلرب ورد بنصه يف مصدرين على النحو التايل( 1

، 8102 -0 -3، وكالة األانضول، "السفري املصري اجلديد إىل إسرائيل
 :الرابط

https://goo.gl/1nJCnG  
، القدس العرىب ، "نتنياهو يرحب بقدوم السفري املصري اجلديد إىل إسرائيل"

 :، الرابط8102 -0 -3
 http://www.alquds.co.uk/?p=459653 

وإعادة افتتاح السفارة اإلسرائيلية  8108 إعادة السفري املصري منذ"
لصاحل  مصر سنوات وللمرة األوىل تصوت 0ابلقاهرة اليت كانت مغلقة ل 

-83 ، ة اجلزيرة، فيسبوكقنا.. ،"إسرائيل يف إحدى جلان األمم املتحدة
 : ، الرابط08-8102

https://goo.gl/KZZCZR  
، "وزير اخلارجية يشارك يف جنازة برييز ممثالً عن احلكومة املصرية( "2

-2-82، موقع فيسبوك، الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية
 :الرابط،  8102

 https://goo.gl/dHTavH 
سفري إسرائيل لدى القاهرة يعود ملمارسة مهام "عبد الرؤوف أرانؤؤط،  (3

، واخلرب منقول 8102-2-2، وكالة األانضول، موقع العربية، "عمله
 : حبسب اإلذاعة اإلسرائيلية، الرابط

o.gl/zseZsjhttps://go  
كلمة السفري دافيد جوفرين مبناسبة توليه منصبه اجلديد كسفري لدولة "

-02، ، فيسبوكإسرائيل ىف مصر ،"إسرائيل لدي مجهورية مصر العربية
 : الرابط، 2-8102

 https://goo.gl/2jKsLm  
سفري دولة إسرائيل , دافيد جوفرينمت اليوم تقدمي أوراق اعتماد الدكتور "

، إسرائيل ىف مصر ،"لعبد الفتاح السيسي, لدى مجهورية مصر العربية
 :، الرابط8102-2-30، فيسبوك

https://goo.gl/48mxnP  
يزداد دفئاً بل أنه وصل ألعلى مراحل  إسرائيل و مصر السالم الدافئ بني"

-2-82،  فيسبوك ،العريب، قناة "وضح النهارالتعاون والتطبيع يف 
 :، الرابط8102

https://goo.gl/jY1Lch  

ومنذ وصوله إىل سدة احلكم، تعددت لقاءات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسامح شكري وزير خارجيته 

، املعروفة مع وفد من قيادات اللجنة األمريكية اليهودية
صاحب النفوذ والتأثري الكبري يف دوائر " اللويب اليهودي"ب

 .4جنرسصنع السياسة األمريكية، وخصوصا الكو 
مع جلنة  8102ويف لقاء مجعه يف مطلع عام 

رؤساء املنظمات اليهودية، أعرب السيسي عن إعجابه 
بشخصية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، مادحا 

قائد ذو قدرات عظيمة تؤهله لقيادة دولته "أنه : إايه ابلقول
قال ردا على ذلك، ". وتضمن تطور املنطقة وتقدم العامل

أرحب بتصرحيات الرئيس السيسي ":ئيس الوزراء نتنياهور 
وابستعداده لبذل أي جهد مستطاع من أجل دفع مستقبل 
من السالم واألمان بيننا وبني الفلسطينيني وشعوب 

إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر : "مث أضاف ."املنطقة
ومع الدول العربية يف دفع عملية السالم واالستقرار يف 

 . 5..."وأقّدر ما يقوم به الرئيس السيسياملنطقة، 
سامح شكري وزير  ، وصل8102يف يوليو 

إىل إسرائيل يف زايرة رمسية، وكانت الزايرة  اخلارجية املصري
ملقر رائسة الوزراء اإلسرائيلية ابلقدس احملتلة، واجته شكري 
بعدها لزايرة نتنياهو يف منزله، والتقطت له الصور العائلية 

                                                           
املتحدث ...لقاء شكري مع وفد من قيادات اللجنة اليهودية األمريكية،( "4

أعضاء اللجنة مثنوا املساعي املصرية من أجل دفع عملية : ابسم اخلارجية
 ،"واستئناف املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي السالم

، 8102-2-83، فيسبوك ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية
       https://goo.gl/VP49Zb :الرابط

الفيديو امللحق ابخلرب على صفحة الوزارة بدون صوت، وتفاصيل اخلرب 
دث عن تبادل احلديث أيضا حول جهود مصر يف مكافحة اإلرهاب تتح

ومبادرة الرئيس السيسي لتجديد اخلطاب الديين كخطوة يف مواجهة 
 . التطرف

 :، الرابط8102-5-02، فيسبوك، "إسرائيل ىف مصر( "5
https://goo.gl/iUGZVh  

https://goo.gl/1nJCnG
http://www.alquds.co.uk/?p=459653
http://www.alquds.co.uk/?p=459653
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=10154988779359893
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=10154988779359893
https://goo.gl/KZZCZR
https://goo.gl/dHTavH
https://goo.gl/zseZsj
https://goo.gl/2jKsLm
https://goo.gl/48mxnP
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://goo.gl/jY1Lch
https://goo.gl/VP49Zb
https://goo.gl/iUGZVh
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ه، وأثناء مشاهدات مبارايت كأس أورواب، مبا معه وقرينت
 . 1يضفي على الزايرة أجواء دافئة تتجاوز الربوتوكول الرمسي

مث نشرت املنصات اإلعالمية فيديو آخر يف هناية 
ينقل احتفال السفارة املصرية يف إسرائيل   8102يوليو 

حبضور نتنياهو وزوجته،  0258"يوليو  83ثورة "بذكري 
نب السفري حازم خريت وزوجته، وإلقاء وجلوسهما جبا

نتنياهو كلمة تضمنت إشادة ابلسيسي وجهوده إلحالل 
 .2السالم يف الشرق األوسط

، وصف سفري إسرائيل ابلقاهرة 8102يف نوفمرب 
، "أفضل أوقاهتا"حامي كورن العالقات بني البلدين أبهنا يف 

من انحية التعاون العسكري واألمين ومن زاوية التطبيع 
االقتصادي، ولكن املفارقة الداعية للدهشة هي وصفه 

إىل السلطة يف  8103لطريقة وصول اجلنرال السيسي عام 
، وهو ما ارتبط بتحول "انقالاب عسكراي"مصر أبهنا كانت 

إسرائيل إىل حليف ملصر ولعدد من بلدان اخلليج، والسيما 
السعودية، اليت ساندت إزاحة السيسي للرئيس السابق دمحم 

 .   3مرسي، بسبب خوفها من الربيع العريب
، كشفت إحدى الصحف 8102ويف مطلع عام 

مزعوم عقد خالل " لقاء سري"عن " هآرتس"اإلسرائيلية 
، مجع بني السيسي وملك األردن، ورئيس 8102عام 

مث . 5، ونقلت اليب يب سي اخلرب4الوزراء اإلسرائيلي يف العقبة

                                                           
يصل  شكري_سامح وزير اخلارجية املصري".. ىالشقيقة الكرب "بوصلة "( 1

، التلفزيون العريب ".إسرائيل يف زايرة هي األوىل من نوعها منذ تسع سنوات
  :، الرابط8102-2-01، فيسبوكالرمسية،  الصفحة

https://goo.gl/CSgTVg  
يزداد دفئاً بل أنه وصل ألعلى  إسرائيل و مصر السالم الدافئ بني( "2

فيسبوك، ، تليفزيون العريب، "مراحل التعاون والتطبيع يف وضح النهار
  https://goo.gl/uM1tHG:الرابط، 82-2-8102

3  ( https://goo.gl/A7uWcN  
ي قادة إسرائيليني حلثهم على دفع عملية يلتق السيسي حتت جنح الليل( "4

، شاهده.. يف هذا الفيديو اإلجابة" ما الذي جيري يف املنطقة؟.. سالم 
 :، الرابط8102-2-08، ، ، فيسبوكalkessa –القصة 

https://goo.gl/NdbQPS  

سفريها من مصر مؤقتا  أعلنت إسرائيل يف فرباير عن سحب
 . 6ألسباب أمنية

 "...عدو" من اسرائيل :الرمسي السياسي اخلطاب  -ااثلثً 

  "حليف" مث  "وصديق جار...."إىل
 إسرائيل ذكر جاء ،8102و 8102 عامي خالل

 عن احلديث سياق يف املصري الرمسي السياسي اخلطاب يف

 عريبال للصراع مصر به تؤمن الذي احلل ابعتباره السالم،

 من بشيء اتسم اخلطاب هذا مثل ولكن اإلسرائيلي،

 يف يرون الزالوا الذين املصريني ملشاعر مراعاة احلساسية

 تذكري على دوما إسرائيل حترص جانبها، ومن .عدوا إسرائيل

 السنوية، بذكراها واالحتفاء السالم، مببادرة املصري الطرف

 الراحل سالرئي به قام الذي الشجاع الدور على والثناء

                                                                                    
، "ا سرا يف العقبة قبل عامزعماء مصر وإسرائيل واألردن التقو : "هاآرتس ( 5

 :، الرابط8102-8-02، ىب ىب سى عرىب
 https://goo.gl/JqTLUq  

تعليق اجلانب املصري والذي مل يقدم نفيا أو : حيث ورد يف مقدمة اخلرب
 قال املتحدث الرمسي ابسم رائسة اجلمهورية املصرية عالء يوسف: تكذيبا له

القاهرة ال تدخر وسعًا يف سبيل التوصل إىل حل عادل ودائم للقضية " إن 
".  الفلسطينية استنادًا إىل حل الدولتني وحق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم

وكان الرئيس املصري قد : "سالم دايفء"كما ورد بنفس اخلرب حتت عنوان 
للقضية الفلسطينية آاير املاضي، إىل إجياد حل / دعا اإلسرائيليني يف مايو

على أساس حل الدولتني والسماح إبقامة دولة فلسطينية، وذلك إذا ما 
وقال السيسي يف كلمة على هامش افتتاح "سالما دافئا مع مصر"أرادوا 

مع )سيتحقق سالم أكثر دفئا "أحد مشروعات الطاقة يف صعيد مصر 
طينيني، ونعطي إذا متكنا من حل املسألة اخلاصة أبشقائنا الفلس( إسرائيل

وأقر رئيس ."أمال للفلسطينيني يف إقامة دولة وتكون هناك ضماانت للدولتني
الوزراء اإلسرائيلي لوزراء من حزبه الليكود حبقيقة عقد القمة مع الرئيس 
املصري وملك األردن، قائال إهنا جاءت مببادرة شخصية منه على أمل عقد 

، حبسب أتكيد مسؤول يف قمة إقليمية أوسع مع بقية الدول العربية
 .احلكومة

، "إسرائيل تسحب سفريها من مصر مؤقتا ألسباب أمنية: "«الفرنسية»( 6
 :، الرابط8102-8-00، الشروق

https://goo.gl/4HeUYL  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=1770253226593159
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=1770253226593159
https://goo.gl/CSgTVg
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1766578783610637
https://goo.gl/uM1tHG
https://goo.gl/A7uWcN
https://goo.gl/A7uWcN
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=312454552540993
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=312454552540993
https://goo.gl/NdbQPS
https://goo.gl/JqTLUq
https://goo.gl/4HeUYL
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 اختاذه عن أعرب أن السيسي للرئيس سبق والذي السادات،

 .1له أعلى ومثال قدوة،
 يبادر الذي الطرف هي إسرائيل تكون ما عادة

 لقاءات أو اتصاالت أو تطورات أية عن ابإلعالن إعالمه

 التزام بني موقفه يرتاوح الذي املصري الطرف مع حتدث

 وبني اترة، للخرب نفيا وال أتكيدا ال التعقيب، وعدم الصمت

 حوله كبرية ضجة إًثرة ودون واملتأخر، لالحقا اإلعالن

  .2اترة
 من إسرائيل انسحاب قرار تزامن املثال، سبيل على

 مشرية ابلسفرية مصر تقدم مع اليونسكو، منظمة عضوية

 اخلارجية قدمت ما وهو املنظمة، لرائسة مرشحة خطاب

 مبصر، صلتها بتوطيد متسكها يؤكد بشأنه اتوضيحً  اإلسرائيلية

                                                           
أنظر مثال هذا املنشور مبناسبة ذكرى زايرة الرئيس السادات التارخيية ( 1

يف مثل هذا اليوم القى السادات خطااب يف : "س ومبادرة السالمللقد
، يف مثل هذا اليوم غمرت السعادة والبهجة سكان "الكنيست اإلسرائيلي

البالد على اثر وصول الرئيس املصري الراحل انور السادات يف زايرة اترخيية 
 جاء ذلك يف اعقاب وصول رئيس الوزراء الراحل. عاما 32إلسرائيل قبل 

مناحيم بيجني اىل سدة احلكم وتوجيهه الدعوات للرئيس الراحل السادات 
وال شك ان الرئيس السادات، الذي حتلى بشجاعة . إبحالل السالم

منقطعة النظري، أدرك أن إحالل السالم يقوم على االعرتاف املتبادل 
واختار التوجه مباشرة اىل الشعب اإلسرائيلي يف . واملفاوضات املباشرة

ب ألقاه من على منرب الكنيست واحلديث مع الزعامة اإلسرائيلية، دون خطا
عاما من احلروب  31ومتخضت املفاوضات عن سالم أهنى . شروط مسبقة

: وقطف مثار السالم، ويف اخللفية شعار ال تزال أصداؤه خالدة يف الذاكرة
،  بوكفيس ،إسرائيل تتكلم ابلعربية، "ال حروب بعد اآلن وال اراقة للدماء"

       https://goo.gl/SuUd9B :الرابط،81-00-8102
سنة، يف  32يف مثل هذا اليوم قبل  "من أعداء إىل أصدقاء: "أنظر أيضا

، وقعت مصر وإسرائيل على اتفاقيات كامب 0222من سبتمرب  02 -ال
حتتفي . الم الدائم بني البلدينديفيد التارخيية، اليت مهدت السبيل اىل الس

عاما تقريبا على ارساء السالم والتعاون  01إسرائيل وبكل فخر مبرور 
شاهدوا  .املتبادل مع مصر وتبقى يدها ممدودة للسالم مع كل جاراهتا

إسرائيل تتكلم ، "الفيديو الذي يستعرض حمطات التقارب اليت أذهلت العامل
 :رابط، ال8102-2-02، فيسبوك ابلعربية،

 https://goo.gl/Jx8NNe  
  ،"السالم بني مصر وإسرائيل سالم اسرتاتيجي: مدير اخلارجية "( 2

 :الرابط، 8102-01-01، إسرائيل تتكلم ابلعربية ، فيسبوك
  https://goo.gl/PJ9YEC  

 كانت ".اسرتاتيجي سالم" به يربطها هلا، احليفً  تعتربها وأهنا

 تويرت على الرمسية صفحتها على نشرت قد خطاب مشرية

 ماجدة السيدة مبصر، اليهودية الطائفة بزعيمة جتمعها صورة

 اجلالية ومعها- األخرية دعم يفيد مبا عليها وعلقت هارون،

  .3اليونسكو رائسة لتويل لرتشيحها -صريةامل اليهودية
 ضد والتنسيق التعاون ":اإلرهاب على احلرب" -ارابعً 

 املشرتك العدو
 إسرائيل مع للسالم املناوئة األصوات خفوت برغم  

 اإلعالم وسائل عموم يف ومعاداهتا، إسرائيل مبقاطعة واملنادية

 آلخر حني من خترج أن دون ذلك حيل مل املصرية، والصحافة

 السرب، خارج مغردة إسرائيل  هتاجم وأقالم معارضة أصوات

 ونشرته سالمة الناصر عبد كتبه مقال األمثلة أبرز ومن

 كل يف إسرائيل إىل االهتام أبصابع يشري اليوم، املصري جريدة

 .4سيناء يف األحداث مسرح على جيري ما
حيث تزامن حادث قتل مئات املصلني يف مسجد 

ش مع تصريح لوزيرة إسرائيلية أطلقته أثناء الروضة ابلعري
حضورها مؤمترا لألمم املتحدة ابلقاهرة، خبصوص إقامة دولة 
للفلسطينيني على أرض سيناء، حيث اكتفى وزير اخلارجية 

حنن نرفض احلديث عن : "املصري سامح شكري ابلقول
، فيما تصاعد احلديث عن "مصرية ن مصري أو أراضٍ شأ

 .6على مبادلة لألراضي ، تقوم5"صفقة قرن"

                                                           
سعيدة بدعم اجلالية اليهودية يل يف انتخاابت : خطاب مشرية " (3

: تصرحيات هلا يف لقاء تليفزيوين مع مليس احلديدي، نقال عن، "اليونسكو
      https://goo.gl/CnHY65  :،تليفزيون وطن، يوتيوب

https://goo.gl/e16vdj  
-00-82، املصرى اليوم، ، "ملاذا أهتم إسرائيل" عبد الناصر سالمة،( 4

        https://goo.gl/pZF3TA :الرابط، 8102
5) https://goo.gl/7w84Cw  

، "!ن للفلسطينيني إلقامة دولتهمسيناء أفضل مكا: وزيرة إسرائيلية( "6
 : الرابط، 8102-00-82، روسيا اليوم عرىب

https://goo.gl/Tb7LSz  
تصريح إسرائيلي يقابله رد مصري ابهت ".. سيناء وطن للفلسطينيني"

، "سيناء_مشال وصفقة القرن تؤكده بعد حماوالت حثيثة للحكومة إلخالء
 :، الرابط8102-00-82،  فيسبوك، مصر –اجلزيرة 

https://goo.gl/SuUd9B
https://goo.gl/Jx8NNe
https://goo.gl/Jx8NNe
https://goo.gl/PJ9YEC
https://goo.gl/PJ9YEC
https://goo.gl/CnHY65
https://goo.gl/e16vdj
https://goo.gl/pZF3TA
https://goo.gl/7w84Cw
https://goo.gl/Tb7LSz
file:///C:/Users/M-1/Downloads/شمال_سيناء
file:///C:/Users/M-1/Downloads/شمال_سيناء
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قرب  ن أيضا مع ادعاء قناة اليب يب سيوهو ما تزام
هناية نوفمرب حصوهلا على وًثئق سرية تفيد تنازل الرئيس 
املخلوع مبارك عن أراضي يف سيناء وتوقيعه تفامهات هبذا 
املعىن، وما لبث مبارك أن أصدر بياان ابمسه لتكذيب تلك 

 .   1عن شرب واحد من األرض املزاعم، مؤكدا أنه مل يتنازل
مع تكرار وقوع حوادث التفجريات واهلجمات و 

املسلحة ضد قوات األمن املصرية، جبناحيها الشرطة 
واجليش، واليت أوقعت خسائر فادحة يف صفوف القوات 
املصرية، كان رد الفعل اإلسرائيلي دوما هو إدانة ما حدث، 

 وأتكيدصابني، الضحااي من الشهداء وامل وتقدمي العزاء يف
اليت تشنها ضد على الوقوف جبانب مصر يف حرهبا 

" اإلرهاب"مصطلح  مجاعات اإلرهاب مع تعمد ربط
اإلسالمي والراديكايل املتشدد أو " :بصفات من قبيل

مجاعة أنصار بيت املقدس، واليت " )األصويل املتطرف
ابيعت الحقا تنظيم الدولة اإلسالمية، وأصبحت تطلق 

 . 2(الية سيناءعلى نفسها و 
                                                                                    

 https://goo.gl/NU2cE8  
، "وسامح شكري يرد سيناء وزيرة إسرائيلية تطالب بدولة للفلسطينيني يف"

 :الرابط، 8102-00-82، فيسبوك، شبكة رصد
https://goo.gl/vVnVQU  

 مبارك قبل طلب أمريكا توطني فلسطينيني مبصر: "وًثئق سرية بريطانية (1
-82، ىب ىب سى عرىب، "مقابل إطار لتسوية شاملة للصراع مع إسرائيل

        https://goo.gl/1w7RMd :، الرابط00-8102
".. يب يب سي"بعد الوًثئق السرية اليت نشرهتا هيئة اإلذاعة الربيطانية   

قبوله توطني "حفًيا ينفي فيه الرئيس املخلوع حسين مبارك يصدر بيااًن ص
، 8102-00-82، فيسبوك، مصر -اجلزيرة ، "فلسطينيني مبصر

    https://goo.gl/sBEfEL    :الرابط
صفقة »ابحث يكشف كواليس ضغوط إسرائيل لتنفيذ .. بعد نفي مبارك

 :، الرابط2810-00-82، التحرير: ، نقال عنأخبارك، «القرن
https://goo.gl/19TB65  

تنعي السفارة اإلسرائيلية يف مصر شهداء احلادث اإلرهايب يف سيناء و "( 2
إسرائيل ىف مصر، ، "تؤكد أهنا تقف جبانب مصر يف حرهبا ضد اإلرهاب

 :الرابط، 8102-01-02، فيسبوك
 https://goo.gl/cXNePt 

وهو ما تكرر عدة مرات أخرى متتالية مع جتدد سلسلة هجمات املسلحني 
يف سيناء على املواقع العسكرية املصرية خالل  النصف األول من عام 

                                                                                    

، ووثقته املواقع  اإلخبارية الرمسية التابعة إلسرائيل، دون تعقيب من 8102
 : ذلكاجلانب املصري، وتفصيل  

: 2116-4-9حادث اهلجوم على كنائس ابإلسكندرية وطنطا  -1
رؤوفني ريفلني يبعث بربقية تعزية لرئيس مصر عبد  إسرائيل رئيس دولة"

، "يف ضحااي اهلجومني اإلرهابيني أمس مصر الفتاح السيسي يعزيه وشعب
 :، الرابط8102-0-01، فيسبوك، إسرائيل تتكلم ابلعربية

https://goo.gl/BLh2rW  
رؤوفني ريفلني يبعث بربقية  إسرائيل رئيس دولة: "واخلرب نفسه يتكرر بنصه

يف ضحااي  مصر تعزية لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي يعزيه وشعب
-0-01، فيسبوك، ائيل ىف مصرإسر ، "اهلجومني اإلرهابيني امس

 :، الرابط8102
https://goo.gl/RydDJX  

إسرائيل تدين احلادث ىف مصر وترسل "  2116-2- 22حادث -2
ال فرق بني اإلرهاب الذي يضرب مصر  "برقية تعزية لعبد الفتاح السيسى

بشكل أسرع لو عملت مًعا  سندحره. واإلرهاب الذي يضرب دوالً أخرى
إسرائيل  .كل الدول اليت أصاهبا اإلرهاب من أجل حتقيق هذا اهلدف

 :، الرابط8102-5-82، تتكلم ابلعربية، فيسبوك
https://goo.gl/Ej2p3F  

 يلون مبىن بلدية تل ابيب أبلوان علم مجهورية مصر العربية تضامنا معها"
الحياء ذكرى اهلجوم املميت الغاشم الذي حدث ليلة امس اجلمعة يف 

  :الرابط، 8102-5-82، فيسبوك إسرائيل ىف مصر،، "مدينة املنيا
https://goo.gl/E68T2C  

إسرائيل ترى مصر كحليف مهم يف املعركة ضد اجلماعات : "أسوشيتدبرس
،  8102-0-08،فيسبوك، شبكة رصد، "تشددة يف املنطقةاالسالمية امل

    https://goo.gl/9Q5q5U :الرابط
ال فرق بني اإلرهاب الذي : "أنظر العبارة اليت تعكس معىن العدو املشرتك

سندحره بشكل أسرع لو . يضرب مصر واإلرهاب الذي يضرب دوالً أخرى
"... ا كل الدول اليت أصاهبا اإلرهاب من أجل حتقيق هذا اهلدفعملت معً 

، "إسرائيل تدين احلادث ىف مصر وترسل برقية تعزية لعبد الفتاح السيسى"
 :الرابط ،8102-5-82، فيسبوك، إسرائيل تتكلم ابلعربية

https://goo.gl/R9wzh9  
  2116-6-8يف سيناء   113تيبة الصاعقة حادث اهلجوم على ك-3

تنعي السفارة اإلسرائيلية ابلقاهرة شهداء احلادث اإلرهايب األليم يف سيناء "
إسرائيل ىف مصر، ، "وتؤكد تضامنها مع مصر يف حرهبا ضد اإلرهاب

  :الرابط ،8102-2-2، فيسبوك
https://goo.gl/QzjkGe  

تتقدم السفارة اإلسرائيلية يف مصر خبالص   2116-9-11حادث -4
األسي تعازيها لضحااي اهلجوم اإلرهايب يف سيناء ، كما تتمين الشفاء 

و أتكد أن دولة إسرائيل ترفض أي شكل من . العاجل للمصابني و اجلرحى
 أشكال اإلرهاب و أهنا تقف جبانب الشعب املصري يف حربه ضد اإلرهاب

https://goo.gl/NU2cE8
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=1885571551519945
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=1885571551519945
https://goo.gl/vVnVQU
https://goo.gl/1w7RMd
https://goo.gl/sBEfEL
https://goo.gl/19TB65
https://goo.gl/cXNePt
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://goo.gl/BLh2rW
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://goo.gl/RydDJX
https://goo.gl/Ej2p3F
https://goo.gl/E68T2C
https://goo.gl/9Q5q5U
https://goo.gl/R9wzh9
https://goo.gl/QzjkGe
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وهو ما كان يقابل من اجلانب املصري، خبطاب 
متطابق معه يف ربط اإلرهاب بتيار اإلسالم السياسي، وكان 

هو الشعار األبرز ومت تقدميه " مصر حتارب اإلرهاب"شعار 
والرتويج له كركيزة وسند رئيسي لشرعية النظام الذي حكم 

ع املشرو "، كما ظل مبثابة جوهر 8103مصر منذ 
الذي جاء ابلسيسي إىل السلطة، واحملور األهم " السياسي

أنقذ مصر من "، وأعظم إجنازاته، كونه "برانجمه"يف 
 ". اإلخوان

فرصة اترخيية "هذا ما التقطته إسرائيل، ووجدت فيه 
اطالق  استغالل املوقف وانتهازفأمعنت يف " ذهبية

مية االهتامات من جانب مصر إلدانة حركة املقاومة اإلسال

                                                                                    

 :، الرابط8102-2-00ل ىف مصر، فيسبوك، إسرائي
https://goo.gl/3NuG9n  

-21من ضباط وجنود األمن الوطين ابلواحات  17حادث قتل -2
السفارة اإلسرائيلية يف القاهرة ترفض بشدة اهلجمات ":  11-2116

الصحراء الغربية و تنعي اإلرهابية علي مصر علي أثر اهلجوم اإلرهايب يف 
، بكامل األسي أسر الشهداء الذين فقدوا حياهتم يف هذا اهلجوم اإلرهايب

 :الرابط، 8102-01-80إسرائيل ىف مصر، فيسبوك، 
 https://goo.gl/F9uKSY 

 الواحات بشدة اهلجوم اإلرهايب املروع الذي ارتكب يف إسرائيل تدين"
 وترسل أمنيات الشفاء العاجل املصري_الشعب الغربية وتتقدم بتعازي إىل

، الصفحة Avichay Adraee  -افيخاي أدرعي، "للجرحى
 :، الرابط8102-01- 88، الرمسية فيسبوك

https://goo.gl/9SXHvH  
من املصلني يف مسجد الروضة ببئر العبد  311ذحبة قتل أكثر من م-7

إضاءة مبىن :  2116-11-24يوم اجلمعة 
تضامًنا مع ضحااي العمل اإلرهايب  املصري_العلم أبلوان أبيب_تل بلدية

 .قتل االرهابيون املصلني الرّكع السجود حيث الروضة_مسجداجلبان في
 -املتحدث الرمسي ابسم جيش الدفاع اإلسرائيلي افيخاي أدرعي

 :الرابط ،8102-00-80، فيسبوك، الصفحة الرمسية
https://goo.gl/bVR3xC  

رئيس الوزراء نتنياهو يدين هجوم مسجد الروضة اإلرهايب يف مستهل جلسة 
احلكومة األسبوعية ويبعث التعازي إىل مصر حكومة وشعبا ويدعو مجيع 
دول العامل إىل التكاتف يف مكافحة اإلرهاب اإلسالمي املتطرف يف كل 

فيسبوك، الصفحة الرمسية، رئيس الوزراء ، "ا يف ذلك يف سيناءمب, مكان
 :، الرابط8102-00-82االسرائيلي، 

 https://goo.gl/TbAaq2 

محاس، ووصمها ابإلرهاب، فها هي إسرائيل توظف وقوع 
 8102أحد اهلجمات التفجريية يف سيناء يف هناية عام 

كلنا يد : "لكي تعلن يف رسالة ذات مدلول مباشر ملصر
وهي بذلك تكرر النغمة اليت سبق . 1"واحدة ضد اإلرهاب

ترديدها عقب تفجري آخر استهدف كنائس ابإلسكندرية 
 . 2مطلع نفس العاموطنطا يف 

ومن الالفت، أن إسرائيل مل تكتف بتحذير 
عقب احلادث مباشرة من السفر إىل سيناء، " مواطنيها"

ما كشف . 3ولكنها طالبت مواطنيها يف سيناء مبغادرهتا فورا
 . عن وجود أعداد من اإلسرائيليني يف سيناء

بيد أن نربة اخلطاب اإلسرائيلي اليت أبدت موقفها 
صر عموما وللقيادة السياسية ممثلة يف السيسي الداعم مل

خصوصا، وطوال العامني وبعد كل حادث جديد كانت 
تردد نفس عبارات العزاء واملواساة من انحية، واإلدانة 

                                                           
 ،داعش ،محاس مهما اختلفت تسمياته" كلنا يدا واحدة ضد اإلرهاب (1

، ومنطوق 8102-2-2، إسرائيل تتكلم ابلعربية، فيسبوك سيناء_والية
نتعاطف مع املصاب األليم لعائالت القتلى واجلرحى يف : "املنشور يقول

، كما 013أعقاب اإلعتداء اإلرهايب يف سيناء على كتبية الصاعقة املصرية 
أكد خرباء  :"يسجل ويستشهد بتصرحيات مصرية على النحو التايل

ء أمس هو عسكريون يف مصر ان اإلعتداء اإلرهايب الذي وقع يف سينا
عناصر كانوا نشطني يف اجلناح العسكري  0بشراكة محساوية بعد تشخيص 

وهذا يدل مرة أخرى ان اإلرهاب الذي تروج له محاس ضد ، للقسام
إسرائيل سرعان ما يتحول إىل إرهاب ضد دولة جماورة متخذا شىت األمساء 

يم واألغطية لكن يبقى يف جوهره منافيا لكل الدايانت السماوية والق
  https://goo.gl/QagJ9w:الرابط ،".اإلنسانية

ندين بشدة اهلجوم اإلرهايب الذي حدث بكنائس مصر اليوم يف كال ( "2
كما اننا نتقدم خبالص األسي و احلزن ،  من مدينة طنطا و األسكندرية

ونرفع شعار ال ، جل للمصابنيبتعازينا ألسر الضحااي مع متنياتنا ابلشفاء العا
  :الرابط، 8102-0-2، فيسبوك، إسرائيل ىف مصر، "لإلرهاب

https://goo.gl/ksnNse  
مكافحة اإلرهاب التابع للحكومة  تضمن بيان صادر عن مكتب ( 3

يع ابلنظر إىل خطورة التهديد، ينصح املكتب مج"أنه : اإلسرائيلية 
اإلسرائيليني املوجودين حاليا يف سيناء ابملغادرة فورا والعودة إىل 

إسرائيل حتذر مواطنيها من السفر إىل سيناء بعد تفجريي ...."."إسرائيل
 :، الرابط8102-0-01، 24فرنسا ، "مصر

https://goo.gl/T1NsBJ  

https://goo.gl/3NuG9n
https://goo.gl/F9uKSY
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://goo.gl/9SXHvH
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8?source=feed_text&story_id=1759582130759038
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8?source=feed_text&story_id=1759582130759038
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=1759582130759038
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=1759582130759038
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9?source=feed_text&story_id=1759582130759038
https://goo.gl/bVR3xC
https://goo.gl/TbAaq2
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://goo.gl/QagJ9w
https://goo.gl/ksnNse
https://goo.gl/T1NsBJ
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والشجب من انحية، مث أتكيد الدعم الكامل ملصر حتت 
أن شاهبا  تما لبثهذه النربة ، "معا ضد اإلرهاب"شعار 

طفيف امللحوظ، بعد حادثي الواحات قدر من التغيري ال
ومسجد الروضة ابلعريش، حيث بدأت بعض الصحف 
اإلسرائيلية ألول مرة تعرب عن القلق املتنامي جراء تصاعد 

مصر يف " فشل"أو" عدم كفاءة"خطر اإلرهاب، وما يبدو 
مواجهته، علما أبن إسرائيل قد أمدهتا ابلفعل بكافة أشكال 

ايت الالزم، بل وسبق أن الدعم العسكري واالستخبار 
حصلت على تفويض مصري سري ابلتدخل ابلطريان على 
أراضي سيناء داخل احلدود املصرية، ابستخدام الطائرات 
بدون طيار لتوجيه ضرابت، أو مالحقة العناصر التابعة 

 .  1لتنظيم والية سيناء
 والسالم الدايفء...التطبيع الشامل -اخامسً 

، تبنت "على اإلرهاباحلرب "يف إطار ما يسمى 
ا سياسة تقوم على إغالق املعابر وهدم األنفاق مصر رمسيا 

مع غزة على أثر سلسلة التفجريات واالعتداءات اليت 
استهدفت قوات اجليش والشرطة يف سيناء، ومع استمرار 

ا، وحلركة محاس على وجه توجيه االهتامات ألهل غزة عمومً 
وإعالن محاس  اخلصوص، ابلوقوف وراء تلك اهلجمات،

نفسها كحركة إرهابية مع اهتامها ابلضلوع يف زعزعة 
االستقرار واألمن يف مصر، واستخدام األنفاق يف هتريب 

 . السالح والعناصر اإلرهابية
من جانبها، حرصت إسرائيل، من خالل تصرحيات 
منسوبة لرموز سياسية ومسؤولني كبار، على أتكيد أن هذه 

ءت يف إطار التعاون الوثيق واجلهود السياسة املصرية إمنا جا
املشرتكة والتنسيق األمين بني البلدين، بل واستجابة من 

حيث علق اجلانب . 2اجلانب املصري للطلب اإلسرائيلي
اإلسرائيلي عرب صحافته ومنصاته اإلعالمية على هذا التوجه 
                                                           
1( Amos Harel,“Sinai Attack: Astonishing 
Egyptian Failure Has Israel Worried”, Haaretz, 
28-11-2017, Link: https://goo.gl/bgeW5r           

 -8 -2، اجلزيرة، "مصر غمرت أنفاق غزة بطلب منا: "وزير إسرائيلي( 2
  https://goo.gl/ehEtsB:، الرابط8102

املصري ابلثناء واإلشادة، مؤكدا أن مصر وإسرائيل تقفان يف 
ها ؤ الذي متارسه محاس وحلفا" اإلرهابضد  خندق واحد"

اإلخوان، وأن ما يقوم به اجليش املصري حتت قيادة 
السيسي، من تدمري لألنفاق يضمن األمن واالستقرار 

 .3إلسرائيل، ويوفر عليها شن عمليات عسكرية
وهو ما يعد امتدادا للموقف اإلسرائيلي املعلن عنه 

الفتاح  يف اإلشادة بشخصية عبد 8103منذ عام 
هلية وهدية إمعجزة "تبار رائسته ملصر مبثابة السيسي، واع

ابلكنز "ف رئيس مصر ، وهكذا، سحب وص"من الرب
، فسياساته 4من مبارك إىل السيسي "االسرتاتيجي

ا لسياسات لدولة إسرائيل ليست فقط امتدادً " الصديقة"
مبارك، بل جتاوزهتا يف تقدمي خدمات جليلة مبحاربة 

، على حد ما صرح به "أمن إسرائيل"ا يضمن اإلرهاب، مب
السيسي نفسه يف أحد لقاءاته التليفزيونية بعد توليه السلطة 

لن نسمح أبن تكون سيناء قاعدة " :مباشرة، حني قال

                                                           
، اجلزيرة، "السيسي وفر على إسرائيل عمليات عسكرية: "معاريف( 3

  https://goo.gl/bJXbhD:، الرابط8102 -0 -00
 -0 -30، اجلزيرة، "السيسي كنز إسرتاتيجي إلسرائيل: "معاريف
  https://goo.gl/FjnYgw:، الرابط8102

متكن من السيطرة على مقاليد  السيسي إسرائيل حمظوظة ألن": هآرتس"(4
  : الرابط، 8102-2-02، كة رصد، فيسبوكشب، "احلكم يف مصر

https://goo.gl/zgUWiL  
" أحالم إسرائيل تتحقق على يد السيسي: "حيث نقلت رصد حتت عنوان

عن صحيفة إسرائيل اليوم على لسان السفري اإلسرائيلي السابق يف 
صة جناح ويرى أن حسن عالقاته إن السيسي يعترب السالم معنا ق: مصرقوله

معنا يضعه يف مكان جيد أكثر من اآلخرين، ما يتطلب من إسرائيل مد 
يف السياق نفسه، هذا اخلرب الذي يتعلق بنظرة ".  ذراعيها ترحيبا خبطواته

أظهر استطالع رأي جديد أن الرئيس "، الرأي العام اإلسرائيلي للسيسي
رتبة األوىل بني الزعماء العرب الذين املصري عبد الفتاح السيسي حيتل امل

حيظون بثقة اليهود اإلسرائيليني، يليه ملك األردن عبد هللا الثاين، مث زعماء 
، "دول اخلليج ويف املرتبة الرابعة امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز

 :الرابط ،8102-2-88، إسرائيل تتكلم ابلعربية، فيسبوك
https://goo.gl/ZQUkye 

 -0 -30، اجلزيرة، "السيسي كنز إسرتاتيجي إلسرائيل: "معاريف
  https://goo.gl/pzgtsH:، الرابط8102

https://goo.gl/bgeW5r
https://goo.gl/bgeW5r
https://goo.gl/ehEtsB
https://goo.gl/bJXbhD
https://goo.gl/FjnYgw
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1702055626538206
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1702055626538206
https://goo.gl/zgUWiL
https://goo.gl/ZQUkye
https://goo.gl/pzgtsH
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 8102ومل يكد شهر نوفمرب . 1"هلجمات ضد إسرائيل
حىت محلت األخبار قيام إسرائيل بتفجري نفق حلماس  ينتهي

هداء املقاومة، وهنا أعلن التليفزيون أسقط عددا من ش
اإلسرائيلي عن اتصال احلكومة اإلسرائيلية مع السلطات 

   .2املصرية للوساطة لدى محاس
هذا فضال عن تعميق التطبيع وتوسعه ليشمل كافة 

مشروعات التعاون االقتصادي، : اجملاالت تقريبا
 واالستثمارات املشرتكة، اليت امتدت إىل مساعدة إسرائيل

ملصر يف جماالت الطاقة والبنية التحتية، ومشروعات حتلية 
، ويف مقدمة 4، والنقل واملواصالت ومد الطرق3مياه البحر

، والصناعة 5الزراعة: القطاعات اليت شهدت التطبيع

                                                           
التعاون بني تل أبيب والسيسي بلغ مستوايت : دراسة إسرائيلية("1
 :لرابط، ا8102-8-2، مصر العربية، "مذهلة"

https://goo.gl/Mn7cAj 
القناة العاشرة ابلتلفزيون اإلسرائيلي تكشف عن طلب إسرائيل من ( "2

السلطات املصرية االتصال حبركة محاس ومطالبتها بعدم الرد على تفجريها 
أشخاص نظرا ألن احلادث وقع  2نفق خان يونس والذي راح ضحيته 

 ،8102-01-31، ، فيسبوك، مصر-اجلزيرة ، "داخل أراضيها"
  https://goo.gl/NbWfCd:الرابط

إبراهيم الطاهر، نقال عن اخلبري الدويل يف جمال االتصال واملعرفة انئل ( 3
الشافعي حيث كتب يف تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع 

هذا " "املياه إلسرائيل مقابل املياه ملصر: تفاقية سد النهضة هيا: "فيسبوك
كشف اخلبري "وموعد تنفيذه،.. خمطط حتويل حصة من مياه النيل إلسرائيل

الدويل يف جمال االتصال واملعرفة، عن البدء يف تنفيذ خمطط حتويل حصة من 
-02، 21عرىب ، "مياه النيل إىل إسرائيل عرب سحارات سرابيوم والسالم

  https://goo.gl/6SC187:الرابط ،00-8102
: أنظر  اخلرب املنشور بنفس النص يف موقعني على مدار يومني متتاليني( 4
إسرائيل  ،"انطالق خط سياحي اترخيي جديد بني إسرائيل ومصر واالردن"

  :الرابط، 8102-01-88، فيسبوك تتكلم ابلعربية،
https://goo.gl/BnxLNx  

-01-83، فيسبوك ،إسرائيل ىف مصر :واخلرب نفسه يف اليوم التايل
8102https://goo.gl/gKGA7t          

اك يف هن :من الفوائد املتأتية من اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل( "5
اجملال الزراعي تعاون مثمر يف املعلومات والتقنيات احلديثة ما أدى إىل إنشاء 

مزارع متقدمة يف مصر، يف حني أتى آالف املصريني للمشاركة يف دورات 
-01-8، إسرائيل تتكلم ابلعربية، فيسبوك، "تكميلية يف إسرائيل

 ps://goo.gl/GqZvJNhtt: ، الرابط8102

، واليت تقوم على 8115اتفاقية الكويز منذ )والتجارة 
 ،(6الشراكة الثالثية بني مصر والوالايت املتحدة وإسرائيل

 .  8واآلًثر، والثقافة والرايضة والفن ،7السياحة وكذلك
فقد اإلعالمي توفيق   8102نه يف بداية عام أرغم 

مقعده النيايب حتت قبة جملس النواب، على أثر  عكاشة
استضافته للسفري اإلسرائيلي يف منزله دون احلصول على 

ام تصريح مسبق من اجلهات األمنية واملخابراتية، مل يكد الع
ينتهي، حىت جاء خرب عرض مصر مساعدة إلطفاء احلرائق 

ا من اليت اندلعت ىف إسرائيل، وأعقبه توجيه الشكر رمسيا 

                                                           
مصر تصدر ، تعميق التعاون االقتصادي والتجاري بني مصر وإسرائيل"( 6

واالن يتعمق التعاون املشرتك  -منتجاهتا للوالايت املتحدة بوساطة إسرائيل 
هناك : "وزير االقتصاد اإلسرائيلي. بينهما إىل مرحلة التسويق والبيع للخارج

إسرائيل تتكلم ابلعربية،  "ية بني الدولتنيتقدم ملموس يف العالقات التجار 
 :، الرابط8102-2-02، فيسبوك

https://goo.gl/wSE8Tq  
أتذن هذه االتفاقية بيع املنتجات ذات احملتوى اإلسرائيلي واملصري يف 

 121وتعمل حوايل . الوالايت املتحدة وهي معفاة من الرسوم اجلمركية
ووفقًا لبعض التقارير : ألف مصري 821وتوّظف " املناطق"شركة يف هذه 

يف املائة من الصادرات املصرية إىل  05تشّكل عائدات هذه املناطق 
 .الوالايت املتحدة، أو حوايل مليار دوالر سنوايً 

https://goo.gl/GD9Aus 
: ملنشور على الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصريةاخلرب ا: أنظر مثال( 7
الصفحة الرمسية لوزارة ، "مصر تسرتد غطائي اتبوتني أثريني من إسرائيل"

 : الرابط، 8102-2-88، ، فيسبوكاخلارجية املصرية
https://goo.gl/yW15gN  

ين حول السياحة املتبادلة بني مصر خالل شهر أكتوبر فقط هناك خرب ( 8
وإسرائيل تغلب عليه الصفة الرتوجيية الدعائية، حيث ينشر التحقيق 

شواطئ سيناء تستحوذ على قلوب ": أوهلما: مصحواب ابلصور
الف إسرائيلي توجهوا خالل أايم عيد املظلة لقضاء  00حوايل "اإلسرائيليني

أسعار مرحية وسهولة الوصول اجازة يف سيناء اليت تتمتع بشواطئ مجيلة و 
اليها انهيك عن لذيذ الطعام واهلدوء والسكون ورايضة البحر وفقا مليزات 
عديدة تطرق إليها أحد املواقع اإلسرائيلية مفسرا ظاهرة توافد اإلسرائيليني 

، 8102-01-08، إسرائيل تتكلم ابلعربية، فيسبوك، "على شبه اجلزيرة
  https://goo.gl/gTGVAg:الرابط

إسرائيل ىف مصر، ، "يوميات عائلة إسرائيلية يف رحلة إىل القاهرة: "واثنيهما
 :الرابط، 8102-01-80، ،فيسبوك

https://goo.gl/jUCeKx  

https://goo.gl/Mn7cAj
https://goo.gl/NbWfCd
https://goo.gl/6SC187
https://goo.gl/BnxLNx
https://goo.gl/gKGA7t
https://goo.gl/gKGA7t
https://goo.gl/GqZvJN
https://goo.gl/wSE8Tq
https://goo.gl/GD9Aus
https://goo.gl/yW15gN
https://goo.gl/gTGVAg
https://goo.gl/jUCeKx
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مث نشر موقع وطين تكذيبا منسواب للمتحدث . 1إسرائيل
الرمسي ابسم اخلارجية املصرية ينفي فيه مشاركة مصر يف 

 .2إمخاد احلرائق اإلسرائيلية
صرية بتخصيص ميزانية وأحدث قرار احلكومة امل

، (كنيس)ضخمة لتمويل ترميم أحد املعابد اليهودية األثرية 
أصداء كبرية لدى اجلانب اإلسرائيلي الذي رد بتوجيه 
ابلشكر والثناء على هذه اخلطوة، وما تنم عنه من اعرتاف 

الالفت . 3رمسي ابملكون اليهودي يف نسيج اجملتمع املصري

                                                           
تتكلم  إسرائيل، "عرض مصر مساعدة إلطفاء احلرائق ىف إسرائيل( "1

 :، الرابط8102-00-82، الصفحة الرمسية،  فيسبوك ابلعربية،
https://goo.gl/Rx2Uva  

رئيس الوزراء نتنياهو شكر مصر واألردن على مساعدهتما يف إمخاد احلرائق "
 r Ofiأوفري جندملان ، "اليت ال تزال تنشب يف أحناء خمتلفة من البالد

Gendelman :8102-00-85، الصفحة الرمسية، فيسبوك ،
 https://goo.gl/8XCp8D: الرابط

، وطىن، "اخلارجية تنفي تقدمي مصر مساعدة إلسرائيل يف إمخاد احلرائق" (2
  l/uWeiUyhttps://goo.g:، الرابط85-00-8102

تتقدم اسرائيل ابلشكر ملصر على القرار الذي اختذته احلكومة املصرية ( "3
يف اإلسكندرية ابعتباره معلما ( النيب إلياهو" )إلياهو هانيب"برتميم كنيس 

اثراي مهما، يعكس ضمنا حياة الطائفة اليهودية الكبرية اليت عاشت يف مصر 
يما ال تزال تعيش يف اإلسكندرية وسامهت يف مجيع مناحي احلياة العامة، ف

والشك أن إسرائيل تثمن هذه . طائفة يهودية صغرية بضمن النسيج املصري
إسرائيل ىف ، "اخلطوة املصرية اليت تعكس اهتمامها برتاث املكوانت الصغرى

 :الرابط، 8102-2-01 ،مصر، فيسبوك
https://goo.gl/wjLefz  

أعادت الصفحة الرمسية لسفارة إسرائيل ابلقاهرة نشر اخلرب من جديد يف 
سابقة ملفتة للنظر، حيث قررت مصر ترميم كنيس : "شهر سبتمرب

االسكندرية ليكون حمل عبادة لثمانية يهود هم من تبقى من يهود يف 
ة اىل كيف توفرت هذه امليزانية اليت تعيد احد املعامل األثرية اليهودي. املدينة

 :الرابط،  8102-2-08، إسرائيل ىف مصر، فيسبوك ،"اجمادها؟
https://goo.gl/TjddrF  

واخلرب نفسه نقلته شبكة رصد بصيغة نقدية ال ختلو من سخرية الذعة، 
احنا فقرا "السيما وأنه تزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة ومقولة السيسي 

إسرائيل تشكر مصر على قرار ترميم  ": حيث جاء نص اخلرب كالتايل ،"قوي
 شبكة رصد، "احنا فقرا أوي؟.. مليون دوالر  88كنيس يهودي ب 

  :الرابط، 8102-01-0، فيسبوك
https://goo.gl/GBzw32  

كررة للسفري اإلسرائيلي يف ا هي تلك اجلوالت املتأيضً 
اإلسكندرية ودمنهور والزايرات اليت يقوم هبا بكل أرحيية 
للمعابد ولقرب احلاخام أبو حصرية، والتقاطه الصور أثناء 

 .4تلك الزايرات
ويف األوقات اليت شددت فيها السلطات يف مصر 
على إغالق املعابر مع الفلسطينيني يف غزة، حبجة احلفاظ 

ء، ومواجهة اإلرهاب، ومنع تسلل أية عناصر على أمن سينا
هتدد االستقرار، مل تتوقف وفود السياح اإلسرائيليني الذين 
كانوا يدخلون سيناء وخيرجون منها حبرية ودون أية قيود أو 

ورمبا هذه االزدواجية يف أسلوب إدارة احلدود، . تضييقات
هي اليت فرضت عالمات استفهام  حول من الذي أصبح 

 ؟5دولة املصرية عدو؟ ومن هو الصديقال يف نظر

                                                                                    

زور معابد ومكاتب السفري اإلسرائيلي ي.. للمرة األوىل منذ ثورة يناير"
الطائفة اليهودية ابإلسكندرية ودمنهور ملتابعة أعمال الرتميم اليت تكفلت هبا 

، مصر -اجلزيرة ، ، "مليون جنيه 011احلكومة املصرية ورصدت هلا مبلغ 
 : ، الرابط8102-00-8، فيسبوك

https://goo.gl/h8Vu4s  
الصفحة الرمسية لدولة االحتالل اإلسرائيلي على فيسبوك تنشر مقطًعا "

مصورًا وصورًا لسفريها ابلقاهرة أثناء زايرته ضريح يعقوب أبوحصرية بدمنهور 
ومعبد النيب دانيال ابإلسكندرية ملتابعة الرتميمات اليت جتريها احلكومة 

 : ، الرابط8102-00-8، فيسبوك مصر،  –اجلزيرة ، "هناك
https://goo.gl/vbKkMZ  

سفري إسرائيل يتجول ابإلسكندرية  8100للمرة األوىل منذ ( " 4
  . 8102-00- 8، فيسبوك، مصر–اجلزيرة ، "ودمنهور

https://goo.gl/ifBsbx  
صرية احلاخام املغرىب املدفون ىف دمنهور السيسى يعيد احياء مولد ابو ح"

 81رغم حكم القضاء و يرمم املعبد اليهودى الكبري ىف األسكندريه ب 
-00، فيديو  برانمج من امريكا مع دمحم جمدى ، فيسبوك" "مليون دوالر

 : ، الرابط00-8102
https://goo.gl/JvF7PV  

قناة ، "؟السيسي داخل األراضي املصريّة دون علم إسرائيل هل تقصف( "5
 : ، الرابط8102-01-82، اجلزيرة

https://goo.gl/knEmNs  

https://goo.gl/Rx2Uva
https://goo.gl/8XCp8D
https://goo.gl/uWeiUy
https://goo.gl/wjLefz
https://goo.gl/TjddrF
https://goo.gl/GBzw32
https://goo.gl/h8Vu4s
https://goo.gl/vbKkMZ
https://goo.gl/ifBsbx
https://goo.gl/JvF7PV
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1379627872159287
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=1379627872159287
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1379627872159287
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1379627872159287
https://goo.gl/knEmNs
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دور مصر الوسيط يف الصراع العريب  -سادسا
 صفقة القرن...املصاحلة الفلسطينية: اإلسرائيلي

حرصت الدبلوماسية املصرية على أتكيد أن مثة 
لن تتغري يف سياستها، وموقفها من الصراع العريب " ثوابت"

راضي العربية اإلسرائيلي، وعلى رأسها التمسك بعودة األ
وتتمسك مصر بضرورة . احملتلة وفقا لقرارات األمم املتحدة

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل عن األراضي احملتلة خلطوط 
، 1، وضرورة وقف االستيطان0222يونيو  5ما قبل 

ابعتباره املدخل الوحيد لضمان الوصول إىل سالم دائم 
العربية فاألراضي . وعادل وشامل يقوم على حل الدولتني

احملتلة ال ميكن القبول أبي تنازل عنها، حتت أي حجة، أو 
مسمى، يف إطار عمليات التفاوض والبحث عن تسوية 

مع ذلك، . 2سلمية مع إسرائيل من وجهة النظر املصرية
فقد وضع طلب أتجيل التصويت على مشروع قرار إدانة 
االستيطان اإلسرائيلي يف جملس األمن، والذي تقدمت به 

ر، مث سحبته، عالمات االستفهام حول املوقف مص
 .3املصري

وحل قضية القرن ألول " صفقة القرن"جاء تعبري 
مرة على لسان السيسي، فكان أول من استخدم هذا 
املصطلح، إابن زايرته للوالايت املتحدة، ويف القمة الرائسية 
                                                           

كيف عربت اخلارجية املصرية عن هذا   8102أنظر مثال، خالل عام  (1
شهري يوليو، مث نوفمرب من نفس  :املوقف مرتني يف مناسبتني متعاقبتني

مصر تعرب عن قلقها البالغ جتاه مشاريع التوسع اإلستيطاين : "العام
-2-2، فيسبوك، الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية،"اإلسرائيلية

  https://goo.gl/LLtjT9: الرابط، 8102
رائيل علي قانون يسمح بتقنني وضع مصر تدين مصادقة اس: "مث

-05 ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية، فيسبوك املستوطنات،
 https://goo.gl/A5BXc8: الرابط ،00-8102

مصر تؤكد موقفها الثابت من هضبة اجلوالن وأهنا جزء ال يتجزأ من "( 2
لصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية على موقع ا، "األراضي السورية

  https://goo.gl/c8RwhR:الرابط ،8102-0-02، فيسبوك
طلب مصر بتأجيل التصويت على مشروع قرار إدانة األنشطة "( 3

ية ما حدث هو اغتيال متعمد للدبلوماس: ، معلقون"االستيطانية اإلسرائيلية
 :، الرابط8102-08-80، فيسبوك، شبكة رصد، "املصرية

    https://goo.gl/7fDf8V  

: اليت مجعته ابلرئيس األمريكي دوانلد ترامب حني قال
ا بقوة وبشدة لك فخامة الرئيس داعمً ستجدين اي "

وللجهود اليت ستبذهلا حلل قضية القرن من خالل صفقة 
 . 4"ا بقدرتك على اجنازهاالقرن، اليت أثق متامً 

أما عن جهود املصاحلة الفلسطينية بني فتح 
ومحاس، واليت متت برعاية املخابرات العامة املصرية، فقد 

قيق الوحدة الوطنية فسرها اجلانب املصري ابلسعي إىل حت
يف حمصلته  للشعب الفلسطيين وإهناء االنقسام، مبا يصبّ 

ين عند استئناف يف صاحل تقوية املركز التفاوضي الفلسطي
بينما قبلها اجلانب اإلسرائيلي لكونه عملية التسوية، 

 .  5تستهدف إهناء حركة محاس ونزع سالح املقاومة 
ن رغبة أزمة انجتة ع 8102شهد شهر يوليو عام 

لكرتونية على إسلطة االحتالل اإلسرائيلية وضع بواابت 
مداخل املسجد األقصى لتفتيش املصلني وهو ما أشعل 
غضب املرابطني الفلسطينيني الذين دعو إىل اعتصامات 
حول أسوار املسجد إلحباط القرار اإلسرائيلي، األمر الذي 

وكان على . واجهته سلطات االحتالل ابلقمع والتنكيل
مصر أمام أتزم املشهد، وتفاقم املواجهات وامتدادها ألكثر 
من أسبوع، إعالن موقفها الذي أتخر، مث خرج بلهجة لينة 

فاقتصر بيان  ،ا ختلو من نربة الغضب واحلدة والصرامةنسبيا 
، "العنف"إسرائيل بوقف ما أمساه ب" مطالبة"اخلارجية على 

 .6وحتذيرها من عواقب التصعيد
مدة األزمة، والحت خطورة ما قد عندما طالت 

تسفر عنه يف الداخل خرج بيان آخر علت فيه النربة قليال 
للعنف، وأعربت مصر " ابلوقف الفوري"من خالل املطالبة 

                                                           
ستجدين أان ومصر : الرئيس السيسي ل  ترامب -قمة السيسي وترامب ( "4

-3، سي ام يوتيوب، قناة دي، "جبانبك ملواجهة اإلرهاب والقضاء عليه
 https://goo.gl/FRpSe9: ط، الراب0-8102
، "جهود مصر يف املصاحلة مقدمة إلهناء محاس بغزة: "خبري إسرائيلي( 5

 https://goo.gl/Qbk3tK: الرابط، 8102-00-82، 21عرىب
ن عواقب التصعيد يف مصر تطالب اسرائيل بوقف العنف وحتذر م( "6

، فيسبوك، الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية، "املسجد األقصى
  https://goo.gl/b2fFRi:الرابط، 02-2-8102

https://goo.gl/LLtjT9
https://goo.gl/A5BXc8
https://goo.gl/c8RwhR
https://goo.gl/7fDf8V
https://goo.gl/FRpSe9
https://goo.gl/Qbk3tK
https://goo.gl/b2fFRi
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قلقها البالغ واستيائها "يف البيان الصادر عن اخلارجية عن 
لسقوط ضحااي فلسطينيني بسبب ما أمسته " الشديد

 . 1"ةاالستخدام املفرط للقو "
من انحية أخرى، تعددت املؤشرات الدالة على 

من جانب عدد من " اهلرولة"سعي حثيث يصل إىل حد 
القيادات العربية والسيما يف بلدان اخلليج، وخصوصا 
اإلمارات والسعودية للتقرب وإقامة عالقات مع إسرائيل، 

، قبل الوصول 3لقبول التطبيع 2اوإبداء االستعداد ولو سرا 
                                                           

مصر تطالب إسرائيل ابلوقف الفوري للعنف يف حميط املسجد " (1
-2-80 ،ية املصرية، فيسبوكالصفحة الرمسية لوزارة اخلارج، "األقصى

  https://goo.gl/fycJRu:الرابط، 8102
السالم يكمن يف الشعوب العربية وليس  ″توسيع"العائق أمام : "نتنياهو( 2

 :الرابط، 8102-00-88، القدس العرىب، "يف قادهتم
 http://www.alquds.co.uk/?p=831106  

، "ءالشعوب العربية أكرب عائق للسالم مع إسرائيل وليس الزعما: "نتنياهو
 :الرابط، 8102-00-82، مصر العربية

https://goo.gl/6BKSu1 
حده واليوانن وإيطاليا املت" ةالعربي"سرائيل و اإلمارات إالقوات اجلويه يف " (3

سم الوكالة لي ابيسرائحىت املتحدث اإل. جيرون مناورات عسكريه مشرتكه
-0-2، فيسبوك، JAWDA، جودة ،"!اليهوديه مش مصدق نفسه

 https://goo.gl/8gHCqs :، الرابط8102
حرب أكتوبر وزير الدفاع يف ذكرى : "اخلرب نفسه ورد مرة ًثنية حتت عنوان

اليوانين يعلن عن مناورات مشرتكة بني بالده وسالحي 
بعدما كانت  صرشريكة مل إسرائيل فهل ابتت  ..اإلسرائيليو  املصري اجلو
 -القصة  !حنو إسرائيل؟؟ اجليش السيسى وملاذا يدفع! وحمتلة؟ اعدوا 

alkessa الرابط8102-01-2، فيسبوك ،: 
https://goo.gl/qjr2Pu 

مارس حينما أصبحت إسرائيل  80"وخرب مشابه لكنه منشور قبل عام 
 : ، الرابط8102-3-82، وستنون ب، "شريكة للجيش املصري

https://goo.gl/ba78dN 
: مث جاء اخلرب مرة ًثلثة حول مناورات رابعية مشرتكة يف فيديو حتت عنوان

تعرفوا على .. حلقة جديدة ومهمة من مسلسل التقارب اإلسرائيلي املصري"
، وذلك نقال 8102-01- 3، يبالتليفزيون العر ، "أان العريب"القصة، 

 :، الرابط8102-01-0كمصدر،   ألسوشيتدبرسعن ا
https://goo.gl/f5k55W  

هل ختوض مصر مناورات عسكرية : "مث جاء للمرة الرابعة عرب شبكة رصد
 :الرابط  8102-01-0، شبكة رصد، فيسبوك،  مشرتكة مع إسرائيل؟

https://goo.gl/Gf8ADb  

ادل أو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما إىل حل ع
ا هلذه  يف املوقف الرمسي املعلن مسبقً يعد حتوال جذرايا 

 . 4الدول
أذاع وزير الدفاع اليوانين نبأ إجراء مناورات عسكرية 

 ب القوات اجلوية لبالده إيطاليا،مشرتكة تضم إىل جان
س سالحي اجلو املصري واإلسرائيلي، وتعكو وقربص، 

برغم أن هذا األمر مل يثبت  .تقارب والتعاون بني البلدينال
 تصرحيات على اجلانبني اإلسرائيليابلنسبة ملصر ما عدا 

تشي بدرجة من التعاون والتنسيق يف اجملاالت  ،واألمريكي
األمنية والعسكرية واالستخباراتية، بلغت مستوى غري 

 .5مسبوق
ؤمتر فضال عن حضور السفري املصري يف إسرائيل مل

، "الفرص والتحدايت اليت تواجه إسرائيل"هريتسيليا بعنوان 
 01حيث أكد يف خطابه مبناسبة االحتفال بذكرى مرور 

دعوة مصر إىل "ا على زايرة السادات إلسرائيل، على عامً 
 . 6"دعم خطة السالم، اليت طرحها الرئيس األمريكي

                                                           
كان نتنياهو يلوم على دول االحتاد األورويب أهنا ال تفصل بني عالقات ( 4

التعاون االقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل وبني العامل السياسي، بينما 
إسرائيل لديها عالقات قوية مع الصني واهلند وأيضا مع عدد من الدول 

العربية كاإلمارات والسعودية ومصر، وتلك العالقات ال تتأثر ابلسياسة، 
ميكروفون : "فيديو بعنوان: اخل...وبكون إسرائيل دولة احتالل أو استيطان

، برانمج السلطة اخلامسة ليسري فودة" مفتوح يفضح رسالة نتنياهو للعامل
 : الرابط ،DW 82-2-8102 قناة دي دبليو األملانية

https://goo.gl/JN7Tx3  
فيما يلي مقابلة ُأجريت احلفاظ على العالقات خلف األبواب املوصدة، " (5

مؤخراً مع مدير برانمج السياسة العربية يف معهد واشنطن لسياسة الشرق 
 :الرابط  8102-08-05، معهد واشنطن، "األدىن، ديفيد شينكر

https://goo.gl/TSsxwY 
كلنا ، "وعالقاتنا ابجليش واملخابرات قوية" غلطة"مرسي كان : بن إليعازر"

 : ، الرابط8102-0-02، فيسبوكنسخة كل املصريني،  - خالد سعيد
https://goo.gl/tHUwsK  

السفري املصري يف إسرائيل يشارك يف  ..ب للسالمدعا لدعم خطة ترام" (6
-2-83، فيسبوك شبكة رصد،، "مؤمتر هريتسليا لألمن القومي الصهيوين

 https://goo.gl/zEKLtQ: ، الرابط8102

https://goo.gl/fycJRu
http://www.alquds.co.uk/?p=831106
https://goo.gl/6BKSu1
https://goo.gl/8gHCqs
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89?source=feed_text&story_id=361163987670049
https://goo.gl/qjr2Pu
https://goo.gl/ba78dN
https://goo.gl/f5k55W
https://goo.gl/Gf8ADb
https://goo.gl/JN7Tx3
https://goo.gl/TSsxwY
https://goo.gl/tHUwsK
https://goo.gl/zEKLtQ
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أعطى خطاب السيسي، يف لقاء تليفزيوين مع قناة 
ا ابلغ األمهية بشأن الدور نيوز األمريكية، مؤشرً فوكس 

املصري يف الوساطة بني إسرائيل من جانب، والدول العربية 
ن البعض اعترب مصر إواإلسالمية من جانب آخر، حىت 

هنا تسعى إلهناء الصراع أصفقة القرن، و " عراب"مبثابة 
حالله ابلعالقات الطبيعية الودية، اليت وصفها السيسي إو 
يش واندماج وانفتاح وفتح كامل للحدود وتعاون بال تعا"

ويتجلى دور مصر كوسيط، وجسر . 1"بني الطرفني" حدود
وعلى رأسه -لتسهيل االتصال بني الطرف العريب اخلليجي 

وإسرائيل من جانب آخر، مع أخذ  -السعودية من جانب
ملف حماربة اإلرهاب كمجال للتنسيق والتعاون املشرتك، 

لتنازل عن تريان وصنافري للسعودية واليت كشفت من اتفاقية ا
وسائل اإلعالم الغربية واإلسرائيلية، أهنا متت بتنسيق مع 

وهو ما أكده أيضا الكاتب مكرم دمحم . 2الطرف اإلسرائيلي
 . 3أمحد

اعتربت بعض التحليالت التنازل املصري عن 
مبثابة أول بند من بنود اجلزيرتني والتأكيد على سعوديتهما، 

، وإعادة رسم خريطة املنطقة، مبا ميهد لسائر صفقة القرن
بنود الصفقة األخرى املتعلقة مببادالت األرض، واليت متس 

 80وأوردت فرنسا . 5، حبسب تكهنات وتسريبات4سيناء
                                                           

دولة عربية وإسالمية سيكون هلا سفارات  51: السيسي لقناة أمريكية( "1
-2-88 ،فيسبوك شبكة رصد، !وتعاون بال حدود" يلإسرائ"مع 

 https://goo.gl/8ffzST: ، الرابط8102
ألول مرة يشارك الفريق غادي آيزنكوت رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي ("2

مع رؤساء " داعش"يف مؤمتر لرؤساء أركان جيوش التحالف الدويل ضد 
مصر والسعودية واإلمارات واألردن ودول أعضاء يف حلف أركان جيوش 

 : الرابط، 8102-01-88،إسرائيل ىف مصر، فيسبوك، "الناتو
https://goo.gl/Dfb6Z9  

من « تريان وصنافري»إسرائيل ستتسلم املهام األمنية ل : "مكرم دمحم أمحد( 3
-01-02، يوتيوب، قناة صدى البلدحرير ، ، برانمج صالة الت"مصر

 https://goo.gl/nX49Sy: ، الرابط8102
4( “Minister claims Netanyahu, Trump will 
push for Palestinian state in Sinai”, The Times 
of Israel, 14-2-2017, Link:  
https://goo.gl/1kSaHV  

مصر أعلمت إسرائيل "نقال عن هآرتس اإلسرائيلية أن 
 .6"ا قرارها بشأن التنازل عن اجلزيرتني للسعوديةمسبقً 

أعلن الرئيس األمريكي  8102ديسمرب  2 يوم ويف
ترامب اعرتافه ابلقدس عاصمة إلسرائيل، وهو ما تعاملت 

، مث "التحذير"معه مصر يف مرحلة ما قبل اإلعالن بلغة 
وزارة قنواهتا الدبلوماسية بداية من الرائسة، مث أعلنت عرب 

للقرار،  اخلارجية، مث مندوهبا يف األمم املتحدة، رفضها
القانونية، وقواعد القانون الدويل،  ئب تعارضه مع املبادبسب

كان من الالفت جتاهل . 7والقرارات السابقة لألمم املتحدة
                                                                                    

 تنازل عنما عالقة إسرائيل ابتفاقية ال.. شاركنا رأيك( "5
إسرائيل تفهمت اتفاقية ترسيم : سامح شكري"  ؟ وصنافري_ريانت جزيريت

، 8102-2-00، فيسبوك ،شبكة رصد ،"احلدود بني مصر والسعودية
 https://goo.gl/KihoSv  :الرابط

مصر أعلمت إسرائيل مسبقا أبهنا ستتنازل عن اجلزيرتني : "هآرتس( 6
 :، الرابط8102-0-08، 24فرنسا ، "ةللسعودي

https://goo.gl/KqCVfT 
رمسيا االعرتاف ابلقدس عاصمة للكيان  يعلن ترامب عاجل( "7

  https://goo.gl/sdqrk2:الرابط، "اإلسرائيلي
 اصمة إلسرائيل،مصر تستنكر القرار األمريكي ابالعرتاف ابلقدس كع"

الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية، ، "وترفض أية آًثر مرتتبة عليه
  :، الرابط8102-08-2، فيسبوك

https://goo.gl/Q7grkz  
عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصااًل هاتفيًا من / تلقى السيد الرئيس"

بسام راضي املتحدث / وصرح السفري. حممود عباس/ الرئيس الفلسطيين
الرمسي ابسم رائسة اجلمهورية أن االتصال تناول حبث تداعيات القرار 
األمريكي ابالعرتاف ابلقدس كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية 
إليها، يف ظل خمالفة هذا القرار لقرارات الشرعية الدولية اخلاصة ابلوضع 

ينة القدس، فضاًل عن جتاهله للمكانة اخلاصة اليت متثلها مدينة القانوين ملد
وأضاف املتحدث الرمسي أن . القدس يف وجدان الشعوب العربية واإلسالمية

السيد الرئيس أعرب خالل االتصال عن رفض مصر هلذا القرار وألية آًثر 
 املتحدث الرئسمي ابسم رئيس اجلمهورية السفري بسام رضا،مرتتبة عليه، 

 :الرابط، 8102-08-2الصفحة الرمسية، فيسبوك 
https://goo.gl/wgMTSF  

حول تداعيات  ON Live تصرحيات املتحدث ابسم رائسة اجلمهورية ل "
 :  الرابط، 8102-08-2، يوتيوب، "قرار ترامب بشأن القدس

https://goo.gl/NS5CHD  
 :  أنظر صفحة الرئيس الرمسية على فيسبوك

https://goo.gl/x17CHJ  

https://goo.gl/8ffzST
https://goo.gl/Dfb6Z9
https://goo.gl/nX49Sy
https://goo.gl/1kSaHV
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1693673194043116
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=1693673194043116
https://goo.gl/KihoSv
https://goo.gl/KqCVfT
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?source=feed_text&story_id=2218106158231792
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?source=feed_text&story_id=2218106158231792
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?source=feed_text&story_id=2218106158231792
https://goo.gl/sdqrk2
https://goo.gl/Q7grkz
https://goo.gl/wgMTSF
https://goo.gl/NS5CHD
https://goo.gl/x17CHJ
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السيسي يف اليوم التايل لألمر، وعدم تطرقه للحديث عنه، 
كما ظلت صفحته الرمسية خالية . 1برغم ظهوره اإلعالمي

ذي لف يف مقابل الصمت والغموض الو . من اإلشارة للقرار
املوقف الرمسي املصري بصفة عامة، وخيم على رد فعل 
السيسي بصفة خاصة، تناول اإلعالم اإلسرائيلي احملادًثت 
اهلاتفية اليت أجراها ترامب للتفاهم مع زعماء املنطقة، قبيل 

 .2إعالنه القرار
 :خامتة

من " إسرائيل"برغم تنامي مؤشرات انكشاف حتول  
ىل دولة تربطها مبصر عالقات املنظور السياسي الرمسي إ

ال مانع وال غضاضة يف مد " صديقة"جوار، أو دولة 
مصر عن  جسور التعاون معها يف شىت امليادين، مل تتخلا 

على صعيد اخلطاب الرمسي، " احلذرة واملتحفظة"هلجتها 
وهي تعلن عن مثل هذه اخلطوات التطبيعية عرب منابر 

احلاكم على حفظ ا من النظام السياسي اإلعالم، حرصً 
، يف أعني القطاعات األوسع من "صورته وشعبيته"

اجلماهري، وأال تتأثر ركيزة أساسية من ركائز شرعيته 
السياسية جراء مثل هذا االنفتاح، والتوجه الرمسي اجلديد 

 .حنو التطبيع العلين والشامل مع إسرائيل
وبصفة عامة، ال يستقيم تناول التطور يف العالقات 

اإلسرائيلية، وأبعاد املوقف املصري حيال إسرائيل  املصرية
. مبعزل عن سياق أوسع على املستويني الدويل واإلقليمي

فالعالقات املصرية اإلسرائيلية كانت والزالت متر عرب 
عالقات ثنائية لكل من البلدين ابلوالايت املتحدة 

ا ا منطً األمريكية، واألحرى واألدق القول أبهنا كانت دومً 
 8103اجلديد بعد  .قة ثالثية تربط الدول الثالثلعال

، 8102عموما والذي تبلور جبالء خالل العامني 
هو تغري موقع الطرف األمريكي يف تلك العالقة،  8102و

                                                           

 :  أنظر صفحة الرئيس الرمسية على فيسبوك
https://goo.gl/VYjePt  

امب ابلقدس عاصمة للصهاينة جاء اعرتاف تر "| العربية  01القناة ( 2
 ، 8102-08-2، يوتيوب، "بتنسيق مع قادة السعودية ومصر

   https://goo.gl/Ci8Dyv  

طرفني والذي كان يف السابق هو الراعي والوسيط بني ال
واإلسرائيلي، وتبدله ليصبح طرفا ترتاوح عالقته  املصري

واهلدوء والتوتر، والتباعد  جلذب والتالقيمبصر بني الشد وا
إسرائيل مكانه، فاقرتبت أكثر من الطرف ينما احتلت ب

املصري، وصارت تلعب دورا حيواي يف توصيل رسائله 
للطرف األمريكي، ومل تتوان عن الدفاع عن وجهة النظر 
واملصاحل والرؤية املصرية لدى اإلدارة األمريكية، ابعتبار أن 

صر حتول من جمرد رابطة جوار وصداقة إىل ما جيمعها مب
يف مواجهة عدو مشرتك، أضحى تعريفه متطابقا " حتالف"

بني البلدين، ابعتباره يشمل كافة التيارات املنضوية حتت 
ن يف و اسي، ويف مقدمتها اإلخوان املسلملواء اإلسالم السي

مصر، وحركة املقاومة اإلسالمية محاس يف قطاع غزة، 
 ". معا ضد اإلرهاب"رب عن ذلك هو والعنوان املع

وعلى املستوى اإلقليمي، ظلت سياسة مصر جتاه 
إسرائيل كما كانت دوما مرهتنة مبكانتها وعالقتها مبحيطها 
العريب عموما، وجتسدت مكانة مصر القيادية على الصعيد 

وري إدارة يف الصراع عرب دورها احملاإلقليمي كدولة مركزية 
وية السلمية و ما يسمى بعملية التسالعريب اإلسرائيلي، أ

وما ارتبط هبذا الصراع وهذه التسوية للقضية الفلسطينية، 
متداخلة ومتشابكة من ملفات وحماور متقاطعة أحياان 

اء يف سو " الوسيط"عرب اضطالع مصر بدور  أحياان أخرى،
هناء االنقسام بني فتح ومحاس، إملف املصاحلة الفلسطينية و 

السالم العربية وآفاق التطبيع العلين مع  أو يف ملف مبادرة
إسرائيل، والذي مل تعد الدول اخلليجية عموما، والسعودية 

الكتمان، أو جتد  بقائه طيّ إحترص على على وجه التحديد 
غضاضة يف اإلعالن عنه، وهو ما تزامن مع تويل امللك 

سلمان والية العهد سلمان وتقليد جنله الشاب دمحم بن 
سات جديدة لالنفتاح على جراءات وسياإذ وبداية اختا

أتى البعض فيها ما يتجاوز جمرد إصالح النظام رالغرب، ا
إىل إحداث تغيري جذري يف ركائز اهلوية واملرجعية والشرعية 
اليت قامت عليها الدولة السعودية منذ أتسيسها، ومبا يتوافق 
ويواكب حتوالت سبقتها إليها اإلمارات، انصبت على تغيري 

https://goo.gl/VYjePt
https://goo.gl/Ci8Dyv
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البوصلة ابالبتعاد عن الشرعية التقليدية الدينية، 
، "العلماين"واالجتاه خبطى متسارعة حنو تبين صريح للنهج 

وكأن توطيد أواصر الصداقة مع الغرب وتربئة النفس من 
 . هتمة اإلرهاب ال مير إال عرب التطبيع مع إسرائيل

يف هذا اجملال توفرت ملصر اخلربة السابقة اليت 
سي ابلتجربة الرائعة، وهو ما نطق به املوقف وصفها السي

: الرمسي املصري حتت عناوين كان هلا مدلوهلا ومغزاها
السالم الدايفء، وتوسيع عملية السالم، وصفقة القرن، 
حيث اعترب احملللون أن تسليم مصر جزيريت تريان وصنافري 
للسعودية هو أول بنودها املتمثلة يف مبادلة األراضي من 

ذ حل الدولتني، وأن تفريغ أجزاء من سيناء، هو أجل تنفي
 .  اليت  سيكشف عنها قادم األايم" السرية"أحد بنودها 

هكذا أتكدت عالقة التحالف بني مصر وإسرائيل، 
فباتت إسرائيل تتدخل لدى الطرف األمريكي لصاحل مصر، 

ر ومهزة ويف املقابل، أضحت مصر تقوم بدور الوسيط وامليسِّ 
رائيل وسائر الدول العربية، خصوصا دول الوصل بني إس

 .اخلليج، وعلى رأسها اململكة العربية السعودية
اليت أتت بشخصيات وكان للتطورات الداخلية 

السيسي، وسلمان، وترامب، فضال عن نتنياهو إىل : مثل
مراكز السلطة، انعكاساهتا على انكشاف تلك التحوالت 

 .يليةاجلوهرية يف العالقات املصرية اإلسرائ
 

*****
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التحول يف مواقف السعودية واإلمارات جتاه 
 املواقف والعالقات والدالالت: إسرائيل

 
 عمر مسري.أ

 :مقدمة
إذا كان مثة ما تفصح عنه تطورات الربيع العريب 

وما صحبه من حراك يف دول عربية  8100الذي اندلع يف 
ين عدة من تونس إىل مصر وليبيا واليمن واملغرب والبحر 

وسوراي، فإهنا أفصحت عن انفصال اتم بني تطلعات 
الشعوب ومصاحلها من جهة وتطلعات احلكام ومصاحلهم 

ا عن هذا االنفصال رؤية هذه ليس بعيدً و من جهة أخرى، 
إسرائيل  ة ذلك ابملوقف منلقضية الفلسطينية وعالقل ظمالنح 

والوالايت املتحدة، ومن مث كان حضور القضية الفلسطينية 
 8103-8100تطورات هذا احلراك يف بدايته منذ  يف

كما كانت   ،اا ملحوظً أمرً  8103ا من وانتكاساته بدءً 
بوصلة عالقات األنظمة بدولة الكيان الصهيوين أو 

ا لقياس مدى وطنية هذه النظم قبل الوالايت املتحدة معيارً 
  .الثورات وبعدها

ولعل هذا ما جعل القلق يالزم إسرائيل والنظم 
ا من إمكانية واحد معً  ا يف آنٍ ربية اليت مل تشهد حراكً الع

جناح هذا الربيع العريب سواء ابلتأسيس لنظم دميقراطية تعرب 
عن تطلعات الشعوب اليت هي يف معظمها ضد الوجود 

عقب االنتصار احملدود للثورات املضادة ؛ وذلك اإلسرائيلي
حيث  ؛وحلفائها اإلقليميني وابلذات السعودية واإلمارات

                                                           
 ابحث يف العلوم السياسية 

بدا أن دوائر التأثري والنفوذ اإلماراتية السعودية البحرينية 
أصبحت تعمل ضد القضية الفلسطينية وضد مصاحل األمة 

أو ابستبدال العدو  ،علنا فيما يعرف مؤخرا بصفقة القرن
اإلسرائيلي بعدو متخيل قدمي هو إيران اليت أعطت هلا 

اليمن وسوراي تطورات املنطقة زمخا قواي يف كل من العراق و 
ولبنان والبحرين أصبحت معه تربيرات املواجهة اجلماعية 

 . لنفوذها أقرب للموضوعية
 

 :اإلمارات وإسرائيل خطوات متسارعة حنو التطبيع-أواًل 
استقبلت اإلمارات فريق اجلودو  8101يف عام  

اإلسرائيلي ابلتزامن مع اغتيال القيادي يف حركة املقاومة 
حممود املبحوح يف ديب ابلتعاون مع ( محاس)اإلسالمية 

د ، حيث مل يعُ (املوساد)جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
 .رفع العلم الفلسطيين يف اإلمارات  حينها منعُ مستغرابً 

وبرغم أن االمارات ال تعرتف إبسرائيل وال تقيم 
و اقتصادية رمسية معلنة مع الدولة أعالقات دبلوماسية 

الشركات اإلماراتية تتعاون مع فإن العديد من  ،العربية
نشرت  "إسرائيل اتميز"بل إن صحيفة  ،نظريهتا اإلسرائيلية

ا يقوم ا لبنانيا ا إماراتيا ا مفاده أن حتالفً تقريرً  8102يف أواخر 
بتصنيع سفن حربية لصاحل إسرائيل، وتثار شكوك قوية 
حول أن هذه الصفقة للسفن البحرية للدفاع عن حقول 

وهو ما ميكن اعتباره  ؛1ر األبيض املتوسطالغاز يف البح
ا من قبل شركات إماراتية مبصاحل فلسطني ا مباشرً إضرارً 

ومصر ولبنان املتعلقة ابكتشافات الغاز يف شرق املتوسط 
واليت ال تزال من القضااي العالقة الرئيسية مع الكيان 

 .الصهيوين
بل حتاول أن تقود  ،مل تعد اإلمارات متثل نفسها

ا حنو التطبيع، ليس آخره تطور املوقف ا وعربيا خليجيا  امسارً 
                                                           

1-  STUART WINER , Lebanese, Abu 
Dhabi-owned yards said building Israel Navy 
ships, the Times of Israel, 4/12/2016, 

https://goo.gl/1CTJUs 

https://goo.gl/1CTJUs
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البحريين الذي رغم اندالع موجات احتجاج عربية وعاملية 
ا لقرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ابالعرتاف عارمة رفضً 

ا من مجعية ا شعبيا ابلقدس عاصمة إلسرائيل، أرسل وفدً 
زايرة ا، وتستمر شخصً  80يتألف من " هذه هي البحرين"

أايم بدعوى إرسال رسالة للتسامح الديين  أربعةالوفد 
 .1والتعايش

كما أظهرت وًثئق ويكليكس الدور الكبري الذي 
يوسف "يقوم به سفري اإلمارات لدى الوالايت املتحدة 

يف الدفع ابلتطبيع بني بالده وإسرائيل يف اجتاه  "العتيبة
حول إىل مشرية إىل أن أبوظيب مل تت ؛مراحل غري مسبوقة

مرتع للمصاحل األمنية واالقتصادية اإلسرائيلية فحسب، بل 
أصبحت قاطرة حتاول جذب العامل العريب إىل السري يف 
ركاب املنظور اإلسرائيلي للمنطقة وقضاايها، ويف صدارهتا 

 .2القضية الفلسطينية
وكشفت تسريبات ملراسالت بني السفري اإلمارايت 

وهو عميد سابق -عوزي روبني  واجلنرال اإلسرائيلي املذكور
وقائد نظام القبة احلديدية اإلسرائيلية خالل احلرب على 

مما يوضح متانة العالقة بني اإلمارات وإسرائيل، كما   -غزة
ا عن مراسالت سابقة بني العتيبة كشفت التسريبات أيضً 

لدراسات وروبرت ساتلوف املدير التنفيذي ملعهد واشنطن 
إلسرائيل، وفيها يقرتح األخري عقد لقاء املؤيد الشرق األدىن 

بني العتيبة وعوزي روبني فيما يبدو أنه لقاء تروجيي ملنظومة 
صواريخ املقاومة  القبة احلديدية اليت استخدمت لصدّ 

بغرض بيع إسرائيل  8108الفلسطينية يف حرب غزة 
ملنظومة مشاهبة لبعض دول اخلليج ملواجهة الصواريخ 

 .3اإليرانية

                                                           
وفد حبريين يزور إسرائيل .. بوابة الشروق، يف أول زايرة من نوعها -1
 ،  01/08/8102، بتاريخ «رسالة سالم»ب 

https://goo.gl/cX21kH 
رة نت، ويكيليكس يكشف تطبيعا متسارعا بني اإلمارات وإسرائيل، اجلزي 2

 https://goo.gl/Fx7xps، 01/2/8102بتاريخ 
اجلزيرة نت، تسريب للعتيبة يكشف قوة العالقة بني اإلمارات وإسرائيل،  3

 https://goo.gl/gA4Yg2، 02/2/8102بتاريخ 

ول اإلمارات لعب دور أكرب يف الداخل كما حتا
عرب حماوالهتا الضاغطة ابجتاه تصعيد دمحم خاصًة  ؛الفلسطيين

املعروف مبواقفه الساعية ملزيد من االنسحاق -دحالن 
لرأس السلطة الفلسطينية  -والتطبيع أمام العدو الصهيوين

 .ا حملمود عباس ضد إرادة غالبية الشعب الفلسطيينخلفً 
بل عرب تنسيق  ،نا ال تلعب هذا الدور منفردةواإلمارات ه

حيقق  ذلك ابعتبار إمارايت مصري إسرائيلي لتصعيد دحالن
 .4امعادلة األمن إلسرائيل ومصر ويقود تطبيعا سلسً 

جبانب -لكن التحول األخطر يف املوقف اإلمارايت 
ما حتاول أن تقوم به من دور وسيط يف عملية التطبيع بني 

ا يف هو أن ما كانت تقوم به سرا  -صهيوينالعرب والكيان ال
ا، بل إهنا وبعض القوى السابق أصبحت تقوم به علنً 

يف إطار انتشار تعظيم اخلوف -أصبحت األخرى اإلقليمية 
ا تعترب إسرائيل جزءً  -من إيران ونفوذها املتزايد يف املنطقة

ا ا وحبرينيا نظر إماراتيا  ضد إيران، فبات يُ يّن من حتالف سُ 
 إىل حد كبري إىل إيران ابعتبارها العدو األكرب ودايا وسع

 .واألخطر
سياسة خلق العدو  :العالقات السعودية اإلسرائيلية-اثنًيا

 :املشرتك لتّبير التحالفات
رغم تزايد احلديث حول طبيعة العالقات السعودية 
اإلسرائيلية مع تبلور عملية تصعيد األمري دمحم بن سلمان ويل 

عدة ًثرت فقد ي يف سلم السلطة السعودي، العهد السعود
ومدى  ،تساؤالت حول مدى اترخيية العالقات أو حداثتها

ارتباطها بشخص بن سلمان أو بشخوص سعودية سابقة 
ومدى  ،من األسرة املالكة يف اململكة العربية السعودية

جمرد إهنا تبلورها أبدوات سياسية واقتصادية وعسكرية أم 
 .نية ضد أعداء مشرتكنيمأفكار لتحالفات أَ 

فصحيح أن السعودية وإسرائيل تشاركتا الشعور 
ابخلطر والتهديد من قبل حركات التحرر الوطين يف 

                                                           
ذراع اإلمارات اإلقليمي الذي اغتال .. ساسة بوست، دمحم دحالن 4

 :  01/2/8102خصومه وراوغ حلفاءه، بتاريخ 
https://goo.gl/q4auJs 

https://goo.gl/cX21kH
https://goo.gl/Fx7xps
https://goo.gl/gA4Yg2
https://goo.gl/q4auJs
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اخلمسينات والستينات وابلذات يف دول اجلوار كمصر 
وتشاركتا التخوف من القوى اليت قادت  ،وسوراي والعراق

هذه احلركات ووصلت للسلطة بعد حراك مجاهريي أو 
عبد الناصر أكان سواء  ؛الابت عسكرية يف تلك املرحلةانق

يف مصر أو البعثيني يف سوراي والعراق أو حىت الثورة على 
ملوجة التهديد املشرتك  وصوالً  ،النظام اإلمامي يف اليمن

الذي كان  هوهو الثورة اإليرانية على نظام الشا ؛األكرب
لكن هذا . احلهاا ملصا إقليميا ا للوالايت املتحدة وراعيً حليفً 

قد ال يعين ابلضرورة أهنما اتبعتا نفس السياسة أو نسقتا 
سياستيهما يف مواجهة هذه األخطار املشرتكة بشكل 

ا من مراحل التنسيق أو إال أن هذا ال ينفي بعضً  ،مباشر
االستعانة السعودية ابلقدرات اإلسرائيلية يف مواجهة أعداء 

إسرائيلي يف مواجهة  كما يثار حول تنسيق سعودي  إقليميني
مصر الناصرية يف اليمن وتنسيق آخر ملواجهة حزب البعث 

رفع يف كال من سوراي والعراق يف السبعينات والثمانينات مث 
 التسعينيات يفحظر التعامل مع شركات مرتبطة إبسرائيل 

املؤرخ ( 5)جملس الوزراء السعودي رقم   وفقا لقرار
طعة إسرائيل من اخلاص إبيقاف مقا 0225يونيو 03ب

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 

، وصوال للتواصل جة األوىلالشركات اإلسرائيلية طبقًا للدر 
، مث 8118املباشر واملعلن حول مبادرة السالم العربية يف 

مشاركة طالب سعوديون يف فعاليات تقيمها السفارة 
، مث حماوالت توثيق 8112اإلسرائيلية يف واشنطن 

 العالقات منذ الربيع العريب إذ تتصاعد أصوات أكادمييني
ل واعتبارها ليست وقيادات أمنية سعودية مدحا إبسرائي

 . 1عدوا

                                                           
إسالم أبو العز، ويكيليكس تكشف املزيد عن العالقة بني السعودية  1

 ، 88/2/8105قع البديل، بتاريخ وإسرائيل، مو 
https://goo.gl/qZMtPk 

ا ا مشرتكً أيضا هتديدً  تالثورات العربية شكلإال أن 
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 

 اسماليت مت ترتيبها حتت قد يهدد عقود واتفاقات اإلذعان 
فتحقق هذا يعين إحراجا مباشرا  .مسار السالم مع إسرائيل

للنظم اخلليجية الساعية للتطبيع مع إسرائيل أو حىت جمرد 
هنا  إإذ  ؛عدم التصعيد معها واليت كانت السعودية إحداها

كانت دوما ما حتمل األطراف املقاومة مسئولية أية 
على  8112 :إسرائيل عدواينتصعيدات كما بدا يف 

حركات  على 8112/8112و ،حزب هللاجنوب لبنان و 
 .املقاومة الفلسطينية

وصوال إىل احملطة األكثر أمهية يف مضى ذلك املسار 
تطور املوقف السعودي جتاه الثورات العربية وصعود حركات 
اإلسالم السياسي بشكل عام وسياسته جتاه حركات 

-بعض أن امللك عبد هللا إذ يرى ال ؛املقاومة بشكل خاص
 -إىل جانب املوقف السليب الثابت للسعودية من حزب هللا

اختذ يف آخر ثالث سنوات من حكمه سياساٍت صارمة 
ضد الثورات العربية واحلركات السياسية اإلسالمية، مبا فيها 

، وحزب "محاس"حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية 
ىل أزمة يف السياسة التجمع اليمين لإلصالح، ما أدى إ

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 

 .81012 الثورات العربية أواخر عام
 

                                                           
السياسة اخلارجية بني : أجمد أمحد جربيل، ماذا حيدث يف السعودية 2

، 8102االستمرار والتغيري، مركز إدراك للدراسات واالستشارات، أكتوبر 
 https://goo.gl/juEVD3، 5ص

https://goo.gl/qZMtPk
https://goo.gl/juEVD3
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انتقال السياسة السعودية من الّباغماتية والواقعية -اثلثًا
 :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 

قم األزمات يف كال من اليمن الربامجاتية خارجيا نظرا لتفا
ومصر وسوراي، فإن املرحلة الثانية اليت تلت تصعيد دمحم بن 

ا يف ا مهما سلمان يف سلم السلطة السعودية شكلت تغريً 
إذ سارعت السعودية  ؛خريطة حتالفات وتوجهات اململكة

 االتحالف اإلسالمي السين الذي يستبطن عدوا ذبتشكيل 
ابعتبارها هي  ؛وهو إيران ؛لسعوديأولوية ابلنسبة للنظام ا

واملليشيات التابعة هلا اخلطر األكرب الذي يتهدد اململكة 
واملنطقة ابإلضافة إىل خطر اإلخوان املسلمني وحتالفاهتم مع 
قطر وتركيا، وهو التطور الذي استغلته اإلمارات للرتويج 
لتحالف سعودي إمارايت مصري إسرائيلي للحد من نفوذ 

يا وملواجهة قائمة إرهاب موسعة، جاء هذا التغري  إيران إقليم
كنوع من التوافق أو إعادة التموضع اإلقليمي يف ظل خطة 
اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة دوانلد ترامب لتحجيم 

، وهو التحجيم الذي لن خيدم إال 1نفوذ إيران يف املنطقة
 .مصاحل إسرائيل حال حدوثه

اين حاضرا يف كل ويبدو أن هاجس التهديد اإلير 
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 

فحىت يف الوقت  اجلديد للنظام اإلقليمي العريب املتهاوي،
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 

عالقات للمملكة مع السعودي عادل اجلبري وجود أي 
                                                           

 .2-2أجمد أمحد جربيل، مرجع سابق ص  1

إسرائيل رغم أهنا تشاركها القلق من نفوذ إيران ابملنطقة، 
" خارطة طريق"حيرص دائما على التأكيد أن لدى الرايض 

إلقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد اتفاق 
 .2سالم مع الفلسطينيني

هذا التحول يف املوقف السعودي الذي كان يقدم 
يا لتثبيت املواقف ولعدم املضي قدما يف نفسه ابعتباره راع

أية عالقات مع إسرائيل من دون سالم أصبح اليوم ومبشورة 
إماراتية يتحول حنو الثقة يف إسرائيل ومن ورائها الوالايت 

لكن تطورا جديدا طرأ إذ أنه . املتحدة يف حلف ضد إيران
ابلرغم من إنكار وجود عالقات مباشرة فإن مثة عالقات 

وإن بدت بوساطة أمريكية بني عديد املسئولني مباشرة 
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 

افة هذه الفاعليات حتت دعاوى ندوات ومؤمترات الستض
وحلقات نقاشية حيث شهد جملس العالقات اخلارجية يف 

أنور »اجتماعا بني اللواء السعودي  8105يونيو عام 
، الذى يرأس حاليا مركز الشرق األوسط للدراسات «عشقي

االسرتاتيجية والقانونية مبدينة جدة، واملدير العام لوزارة 
بعد ذلك شهد معهد ". دور جولد"إلسرائيلية اخلارجية ا

واشنطن لسياسات الشرق األدىن، واملعروف بقربه الشديد 
من دوائر اللويب اليهودي، جلسة علنية مجعت بني األمري 

، رئيس املخابرات السعودي األسبق، "تركي الفيصل"
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي « يعقوب عميدور»و

يون عن مشكالت الشرق األوسط وحتدث السعود. األسبق
وعن ضرورة دمج إسرائيل يف منظومة مواجهة التحدايت 

 .3املشرتكة مثل خطر اإلرهاب واخلطر اإليراين
                                                           

إدارة ترامب جادة إبحالل السالم بني : موقع قناة روسيا اليوم، اجلبري 2
 ، 00/08/8102إسرائيل والعرب، بتاريخ 

https://goo.gl/SGtFXf 
عني اجلدد، موقع جريدة الشروق دمحم املنشاوي، واشنطن بوابة املطب 3

 https://goo.gl/QReMsf، 00/08/8102املصرية، بتاريخ 

https://goo.gl/SGtFXf
https://goo.gl/QReMsf
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هذه العالقات املباشرة أيضا تؤكدها الصحافة 
إذ قالت صحيفة  ؛اإلسرائيلية ويربرها املسؤولون السعوديون

 إن ضابط 8102يوليو 88هآرتس اإلسرائيلية يف 
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 

طقة بني اجلانبني من أجل دفع العملية السلمية يف املن
. 1وإكمال ما بدأ به الرئيس املصري الراحل أنور السادات

ومل ينكر عشقي هذه الزايرة بل بررها ابعتبارها زايرة 
لكن أتكيده السابق للزايرة ، 2لفلسطني وليس إسرائيل

بشهر واحد على أن إسرائيل والسعودية لديهما مصاحل 
 .يدحض ذلك ،3مشرتكة

 
 :خامتة

مارايت والسعودي أن هناك تظهر حتوالت املوقفني اإل
عملية إزاحة للقضية الفلسطينية من على األجندة العربية  

كأولوية لصاحل مواجهة النفوذ اإليراين ولصاحل حتالفات 
وهي اخلطة اليت يتم يف  ؛مزعومة ضد اإلرهاب ومتويله

إطارها تربير احلصار على قطر وشيطنة الدور الرتكي 
لمني يف املنطقة وترسيخ والتضييق على حركة اإلخوان املس

 . النظام يف مصر على حساب أية حماوالت للتغيري
فيما يبدو التحول اإلمارايت السعودي حنو متتني هذا، 

فإن هبات الشارع  ،العالقات إبسرائيل يف مواجهة إيران
 ،بل واهلبات العابرة لألداين عرب العامل ،العريب واإلسالمي

واقف حكومات املنطقة تنبئنا أبن مساحة التناقض بني م

                                                           
موقع روسيا اليوم، جنرال سعودي يلتقي مسؤولني إسرائيليني يف تل  1

 FRdhttps://goo.gl/kaC، 88/2/8102، بتاريخ !أبيب
موقع روسيا اليوم، اللواء السعودي عشقي يربر زايرته إلسرائيل،  2

80/2/8102 ،https://goo.gl/rUzFRt 
السعودية : «يديعوت أحرونوت»ل « أنور عشقي»أحالم القامسي،  3
 ، 0/2/8102لديهما مصاحل مشرتكة، موقع اخلليج اجلديد، ( إسرائيل)و

http://thenewkhalij.org/node/38734  

 ؛وشعوهبا تتسع وأن هذه التناقضات تصب يف صاحل إيران
ا للمقاومة وحلركات ولو على مستوى إذ تبدو أكثر دعمً 

فيما تقدم الدول العربية مواقف هشة  ،اخلطاب فحسب
وكالمية سواء يف عملية السالم بشكل عام أو قضية 

 .القدس
 الذي يعد إن التحول يف املوقف السعودي اإلمارايت

يف النظام اإلقليمي العريب احلايل من مرحلة  قيادايا  ادورً 
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 

من انسحاب أمريكي يف العامل العريب أو حىت ملا حيدث 
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 

لسطيين إسرائيلي يراد تسويته أبية طريقة، يتم استغالل هذا ف
االنتقال الرمسي من قبل بعض األطراف الساعية للعب دور 
الوسيط يف هذا النزاع جملرد إثبات اجلدارة لدى واشنطن 

ا، وهو ابلضرورة على حساب األمن وإثبات احلضور إقليميا 
إذ  ؛يسي منهالقومي العريب والقضية الفلسطينية يف موضع رئ

ن أية عملية سالم ال تشمل حق العودة لالجئني إ
واعرتافا ابلقدس  ،ا هنائيا للحدودووضعً  ،الفلسطينيني

فإهنا هتدد األمن القومي العريب وترحل  ،عاصمة لفلسطني
مشاكل الالجئني إىل أمد غري منظور وترتك فجوة بني 

رية يف الشارع العريب واحلكومات العربية قد هتدد بقاء األخ
 .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 

حلزب على حدود إسرائيل اليت تتشارك مع السعودية العداء 

https://goo.gl/kaCFRd
https://goo.gl/rUzFRt
http://thenewkhalij.org/node/38734
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وحلفائها، وهو موقف ضار ابلتأكيد ابلقضية الفلسطينية هللا ومؤخرا تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل السعودية 
وابلصراع العريب اإلسرائيلي رغم تورط حزب هللا يف 

وهو حتول  ؛مساعدة النظام السوري على قمع الثورة السورية
يصب يف مصلحة إسرائيل ابلضرورة إذ أصبحت تتشارك 

ع عدد أكرب من األنظمة العربية مسألة التأكيد على نزع م
وهو مطلب بدأ  ؛سالح املقاومة سواء يف فلسطني أو لبنان

جيد له بعضا من أرضية شعبية جراء تورط حزب هللا يف 
سوراي وجراء معاانة بعض الفلسطينيني من الصراع بني 

وهو تطور خطري يف الوعي العريب، فبعد أن  ؛الفصائل
وسلو القوى املقاومة لقوى سياسية تتفاوض وختسر حولت أ

الوقت واجلهد وهلا مقرات يسهل استهدافها أصبحت 
 .عملية التسوية احلالية هتدف جلعل غاية املقاومة التظاهر
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شد : السياسة اإلسرائيلية جتاه اهلند والصني
 "أطراف األطراف"

 
 مروة فكري.د

 
نواجه، حىت اآلن، جدراان من العزلة، وسوء الفهم، "

هناك . ]آسيا [والتوجس، وحىت من العداوة يف هذه القارة
 "هوة عقلية واترخيية لن نستطيع عبورها بسهولة

 02531يونيو  05موشي شاريت، 

، قام رئيس الوزراء 8102يف الرابع من يوليو 
ول زايرة من نوعها إلسرائيل منذ قيام اهلندي مودي أب

جاءت . 0228العالقات الدبلوماسية بني البلدين يف 
الزايرة لتشرح بوضوح كيف أن اجلدران اليت فصلت إسرائيل 
عن دول آسيا، واليت حتدث عنها وزير اخلارجية اإلسرائيلي 

، قد حتولت إىل جسور 0253أمام أعضاء الكنيست يف 
وعلى رأسها اهلند  اآلسيوية الصاعدةتعرب هبا إىل الدول 

رئيس الوزراء -ومن هنا كانت كلمة نتانياهو. والصني
فقد . لرئيس وزراء اهلند معربة عن هذا التحول -اإلسرائيلي

                                                           

.مدرس علوم سياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة   
1 Quoted in: Jacob Abadi. 2004. Israel’s Quest 
for Recognition and Acceptance in Asia: 
Garrison State Diplomacy. London: Frank Cass 
Publishers, p. XII (Abadi 2004) 

لقد انتظرانك وقت ًا : "وجه نتانياهو كالمه ملودي قائالً 
 .2"سنة 21طويال، يف الواقع حنن ننتظر منذ ما يقرب من 

ند والصني من الدول الداعمة كانت كل من اهل
بقوة للقضية الفلسطينية، ومل تعرتف أي منهما إبسرائيل إال 
يف التسعينيات مع الدخول يف مفاوضات حول السالم بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، واليت انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو 

كما أن هذه املرحلة شهدت اهنيار االحتاد . 02233يف  0
مث فتحت األبواب أمام إعادة التحالفات يف  السوفييت، ومن

أحناء خمتلفة يف العامل، خاصة أن االنفتاح على كل من 
الصني واهلند كان يعين ابلنسبة إلسرائيل االنفتاح على ما 

وهو التطور الذي ال يقتصر . يقرب من نصف سكان العامل
على األبعاد واألرابح االقتصادية فقط، ولكن أيضا له آًثره 

 . ياسية اهلائلةالس
ما أهداف السياسة : ومن هنا يثور التساؤل

اإلسرائيلية جتاه كل من اهلند والصني؟ وهل هناك عالقة 
 ؟ "شد األطراف"بينها وبني مبدأ 

وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة 
 :الفرعية

ما أمهية كل من اهلند والصني حتديدا يف  -0
 السياسة اإلسرائيلية؟

م مالمح هذا التطور يف ما هي أه -8
 العالقات؟

ما انعكاس ذلك التقارب على العرب  -3
 والقضية الفلسطينية؟

                                                           
   .2017 .اإلسرائيلية؟ "العشيقة "اهلند لصاحل  العربهل خسر هيفاء زعرت،  2
  :متاح على الرابط(2/08/8102: مت االطالع) .

https://goo.gl/T1bSaZ 
 : أوسلو، انظرللمزيد حول اتفاق   3

Rawan Damen. The Price of Oslo. Al-Jazeera 
Interactive. Available at: (Accessed: 10/12/2017)  
https://goo.gl/AjriHC  

https://goo.gl/T1bSaZ
https://goo.gl/AjriHC
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 :مقدمة
لسنوات عديدة، مل تكن إسرائيل مهتمة كثريا 
آبسيا، ووجهت كل تركيزها على األسواق األوروبية 

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن آسيا يف هذا . واألمريكية
نسبة إلسرائيل، كما مل يكن الوقت مل تكن سوقًا واعدة ابل

آلسيا هذا الثقل السياسي املغري ابلنسبة لتل أبيب، إضافة 
إىل انعدام العالقات الدبلوماسية بينها وبني العديد من 

 . الدول اآلسيوية مبا شكل جدراان من العزلة بني الطرفني
إال أنه سرعان ما تبدلت هذه األجواء ابتداء من 

لتطور حىت هذه اللحظة، حيث التسعينيات واستمرت يف ا
ظهرت أمهية العامل االقتصادي، فتطور االقتصادات 
اإلسرائيلية واآلسيوية عزز من فرص دخول التكنولوجيا 

. لألسواق اآلسيوية( بشقيها العسكري واملدين)اإلسرائيلية 
فقد كانت إسرائيل تبحث عن أسواق خارجية ملنتجاهتا، 

ن الفرص االقتصادية وكانت آسيا، يف املقابل، تبحث ع
العامل الثاين، كان التدهور النسيب يف التجارة . والتكنولوجية

تزايد  -ورمبا األهم-مع االحتاد األورويب، وكذلك 
االنتقادات السياسية والدبلوماسية من دوله لسياسات 
إسرائيل، انهيك عن اجتاهات الرأي العام األورويب واليت 

ربملاانت األوروبية بدولة تبلورت يف اعرتاف العديد من ال
بل إن الربملان . فلسطني يف خطوة رمزية ولكن مهمة

يعرتف بدولة فلسطني  8100األورويب ذاته أصدر قرارًا يف 
، كما أن املفوضية األوروبية أصدرت 1"من حيث املبدأ"

قرارًا يقضي بوضع ملصقات متيز املنتجات الوافدة من 
ع إبسرائيل إىل النظر وهذا دف. 2املستوطنات اإلسرائيلية

صوب آسيا كسوق وكموازن حمتمل يف املستقبل إذا ما 

                                                           
1 Christian Oliver.. European Parliament Votes 
to Recognize the Palestinian State. Financial 
Times, 2014December 17. Accessed December 
2, 2017. https://goo.gl/HrWUsh  

 :منتجات املستوطنات اإلسرائيلية "وسم"قرار االحتاد األورويب  ..بثينة اشتيوي 2
 :مت االطالع)متاح على الرابط   .نوفمرب 2015 .األسباب والتداعيات

08/08/8102)    https://goo.gl/RbdknE  

ازدادت ضغوط الرأي العام األورويب ودفعت دوله إىل فرض 
 .3أي نوع من العقوابت على إسرائيل

أما العامل الثالث، فكان موقف الدول العربية، وما 
مصر  ظهر وكأنه اجتاه لنهاية املقاطعة العربية إلسرائيل بدأهتا

عندما بدأت بعض الدول 0223وتعززت يف  0222يف 
العربية هترول يف إقامة عالقات مع الكيان الصهيوين، 
وتصاعد تيار التطبيع مع إسرائيل، والذي تتقدمه حالًيا 

ومن مث تضاءل التخوف الذي . 4السعودية: وبشكل كبري
كان موجوًدا لدى القوى اآلسيوية من أن تؤدي العالقات 

دية مع إسرائيل إىل تبعات سلبية يف العالقة مع االقتصا
كما رأت إسرائيل يف تطور العالقات اآلسيوية   .العرب

مدخاًل للدعم السياسي والدبلوماسي هلا يف احملافل الدولية، 
 Kuo, Israel's .على اعتبار أن السياسة تتبع االقتصاد

Asia Strategy: Expanding Economic) 
Engagement 2017 .) لكن يبقى السؤال، ملاذا و

اهلند والصني حتديدا؟ لإلجابة عن هذا السؤال ينبغي أوال 
أن نتعرف على أهداف ومصاحل إسرائيل يف تطور العالقات 

 -مع كل من البلدين، وما عالقة ذلك ابلصراع العريب
 اإلسرائيلي بشكل عام؟

 السماء هي احلد.... العالقة مع اهلند: أوال
دول اليت صوتت ضد دخول كانت اهلند من ال

إسرائيل يف األمم املتحدة، واعرتفت هبا على مضض يف 
وعلى الرغم من هذا االعرتاف، إال أن التمثيل . 0251

غري أن هذا . الدبلوماسي الرمسي مل يتحقق ملدة أربعني عاًما
مل مينع من تطور عالقات غري علنية، واليت تضمنت 

                                                           
3Evelyn Gordon,. 2014. What Israel Really 
Wants from Ties with China and India. 
Commentary Magazine, September 3-. 
Accessed November 23, 2017. 
https://goo.gl/JsRt1i  

تناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية أخبار عن زايرة ويل العهد   4
السعودي دمحم بن سلمان إىل تل أبيب لبحث فكرة دفع السالم إىل األمام 

 .ومل يصدر أي تكذيب رمسي سعودي هلذه األخبار. يف املنطقة

https://goo.gl/HrWUsh
https://goo.gl/RbdknE
https://goo.gl/JsRt1i
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مواجهاهتا مع الصني  مساعدات عسكرية إسرائيلية للهند يف
. 0220، وكذلك يف حرهبا ضد ابكستان يف 0228يف 

ويبدو أن اهلند مل ترغب يف الكشف عن هذه العالقات 
واعتمادها  -الدولة اإلسالمية-نظرًا لصراعها مع ابكستان 

على البرتول العريب، حيث خشيت من إمكانية التضامن 
لوضع على واستمر ا. والدعم العريب واإلسالمي لباكستان

عندما أتسست العالقات  0228هذا املنوال حىت عام 
، ومع ذلك مل 1الدبلوماسية الرمسية بني نيو دهلي وتل أبيب

يقم أي رئيس وزراء هندي منذ ذلك الوقت بزايرة إسرائيل 
 .2 8102ومن هنا رمزية وأمهية زايرة انريندرا مودي يف 

وهناك عدة تفسريات ملثل هذا التقارب، بعضها 
يرجعها لألسباب االقتصادية، وجمموعة أخرى تركز على 
احملددات العسكرية واالسرتاتيجية، وًثلثة ترى أن العوامل 
السياسية اليت نتجت عن انتهاء احلرب الباردة لعبت الدور 
األساسي، ورابعة ترجعها إىل العالقات الشخصية بني 

يديولوجية نتانياهو ومودي، واملتأثرة بدرجة كبرية ابخللفية األ
واألرجح أن جمموعة من العوامل املتداخلة . املتقاربة لالثنني

واملتشابكة هي اليت هيأت ملثل هذا التطور النوعي يف 
 . العالقة بني البلدين

مع انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت، 
فقدت اهلند املورد األساسي للسالح وحليًفا دبلوماسياا 

                                                           
حكومة من حزب املؤمتر، وتطورت مت التطبيع بني اهلند وإسرائيل على يد   1

بسرعة خالل فرتة حكم التحالف التقدمي املوحد بقيادة احلزب نفسه ما 
 :، للمزيد انظر8100-8110بني 

 Tanvi Madan. Why India and Israel are 
Bringing their Relationship out from "under 
the carpet". Brookings 2016. Accessed 
November 30, 2017. 
2Mercy Kuo, 2017. China, India and Israel's 
Strategic Calcus. The Diplomat, August 1. 
Accessed November 20, 2017. 
https://goo.gl/cwsZeR  

، وهذا  ،  3دفع ابهلند إىل البحث عن حتالفات بديلةقوايا
خاصة مع تزايد القلق اهلندي من صعود الصني، وتشكل 

ومع تعديل جلني . الباكستاين-الصيين-احملور الروسي
Glenn amendment4  والعقوابت الدولية اليت

فرضت على اهلند بعد اختبارها للسالح النووي، مل يعد من 
ح من الوالايت املتحدة السهل حصول اهلند على السال

وأورواب، ولذلك توجهت إىل إسرائيل حىت أصبحت اهلند 
من . هي ًثين أكرب مشرٍت للمعدات العسكرية اإلسرائيلية

انحية أخرى، أصبح التوجه السياسي واالسرتاتيجي للهند 
أقرب للوالايت املتحدة، ومن مث من الطبيعي أن تتحالف 

مل يكن من املمكن تطوير تدرجيياا مع احملور األمريكي، و 
عالقات اسرتاتيجية مع الوالايت املتحدة دون التطبيع مع 

 . 5إسرائيل
وجتمع البلدين اآلن العديد من العالقات 
العسكرية، واالقتصادية واملخابراتية، وتتشاركان يف العديد 
من املصاحل املتشابكة واليت أدت، وستؤدي، إىل توسع 

احليوية مثل الزراعة والطاقة  التعاون يف عدد من اجملاالت
الشمسية والفضاء واألمن الذي يتضمن مكافحة 

كما ترى اهلند يف مشاركة تل أبيب النشطة يف . 6اإلرهاب
ما من  7(make in India" )صنع يف اهلند"برانمج 

                                                           
3 Sayak Roy. 2017. " What is the State of India's 
Relationship with Israel?" . Quora, January 28. 
Accessed December 2, 2017. 
https://goo.gl/LfQyFc  

 للمزيد من املعلومات حول هذا التعديل، انظر   4
https://goo.gl/dGH3fH : 

5Sreemoy Talukadr. 2017. Israel Visit: In 
Reorienting India's Foreign Policy. Firstpost, 
July 1. Accessed November 12, 2017. 

https://goo.gl/sTLpa8   
6 Sayak Roy. Op. cit. 

 : للمزيد حول هذا الربانمج، انظر  7
      /goo.gl/HhneHvhttps:/  

https://goo.gl/cwsZeR
https://goo.gl/LfQyFc
https://goo.gl/dGH3fH
https://goo.gl/sTLpa8
https://goo.gl/HhneHv
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شأنه حتسني النمو االقتصادي هلا وتوفري العديد من فرص 
 . 1العمل

ريندرا مودي مبا توسعت العالقات يف ظل رائسة ان
، وكانت Modi Effect" أثر مودي"يسميه البعض 

أول داللة لتطور العالقات هو اللقاء الذي مت بني مودي 
ونتنياهو على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 

، واليت وصف فيها نتنياهو حدود 8100املتحدة يف 
. the sky is the limit"2"العالقة أبهنا السماء 

ملظهر الثاين ممثاًل يف تغري النمط التصوييت للهند يف وجاء ا
األمم املتحدة، حيث امتنعت اهلند عن التصويت على 
قرارات ضد إسرائيل صادرة من جملس حقوق اإلنسان يف 

تدين إسرائيل على جرائم حرب خالل حرب  8105يوليو 
وقد كان ذلك سابقة هي األوىل من نوعها، . 8100غزة 

ب على تصويت اهلند تلقائيا لصاحل كل ما فقد اعتاد العر 
، لُيفاَجأوا أبهنم من اآلن جيب 3يتعلق ابلقضية الفلسطينية

. أال يعتربوا أن تصويت اهلند لصاحلهم هو أمر مسلام به
وعلى الرغم من أن أتكيد حكومة مودي مرارًا أن سياستها 
جتاه القضية الفلسطينية مل يطرأ عليه أي تغيري جذري، يشري 

لواقع إىل أن اخنراط مودي مع السلطة الفلسطينية كان ا
كما أنه خالل زايرته التارخيية إلسرائيل مل يقم . 4حمدوًدا

بزايرة مقر السلطة الفلسطينية برام هللا خمالًفا بذلك تقليًدا 
 5.استمر طويالً تبعه املسئولون اهلنديون يف زايراهتم للمنطقة

                                                           
1Sumit Kumar. Modi's Policy Towards Israel: 
The Way Forward. The Diplomat, April 10. 
2016. Accessed November 20, 2017. 
https://goo.gl/g8QNTA  
2 Idem 

ات هلا عالقة حىت اآلن امتنعت اهلند عن التصويت ثالث مرات عن قرار  3
 .(Mitra 2017) 8102, 8102, 8105)إبسرائيل 

4Vinya Kura. India's Israel Challenge. The 
Diplomat, October 29. 2016.  Accessed 
December 5, 2017.  
https://goo.gl/mQ7ujc  
5 Sayak Roy. Op.cit 

ا وابهًتا فيما وأخريًا، جاء املوقف اهلندي غامضً 
ديسمرب  2يتعلق إبعالن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف 

عن تنفيذه للقانون الصادر من الكوجنرس يف  8102
بشأن اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، واختاذ  0225

اإلجراءات لتنفيذ نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
ومل تعلن  تعليق اهلند على القرار مقتضًبا،فقد كان . للقدس

وجاء تعليق املتحدث ابسم . فيه صراحة عن موقفها
إن موقف اهلند من فلسطني : "اخلارجية اهلندية كالتايل

وهو املوقف الذي ينطلق من رؤيتنا . مستقل ومتسق
وهو الغموض الداّل . 6"ومصاحلنا، وال يتبع أي دولة ًثلثة

ضااي بدرجة كافية على التغري اجلاري يف سياسة اهلند جتاه ق
 . العرب

واحلقيقة أن الروابط القوية ملودي مع إسرائيل ميكن 
تتبعها رجوًعا إىل الفرتة اليت كان فيها رئيس وزراء مقاطعة 

فقد ظهرت إسرائيل كالعب (. Gujarat)جوجارات 
أساسي يف مساعدة املقاطعة يف حتقيق منو اقتصادي مذهل 

زب اللذين ومن املعروف أن احلركة واحل 7يف ظل قيادة مودي
يسعيان إىل جعل ( BJPهبارتيا جناات )ينتمي إليهما مودي 

اهلند أمة هندوسية، مبعىن ارتباط املواطنة ابهلوية الدينية يف 
. تشابه مع إصرار إسرائيل على االعرتاف هبا كدولة يهودية

وكثريًا ما عرّب مؤسسو هذا التيار السياسي اهلندي عن 
الصهيونية، داعني إىل إعجاهبم بعسكرة وطريقة تفكري 

ومن مث فإن اهلند يف عهد مودي ال . حماكاهتا يف اهلند
تستورد فقط األسلحة من إسرائيل، ولكن أيًضا عقلية 

 .8سياسية معينة

                                                           
6 Zeenat Saberin. India's Deafening Silence after 
Trump's Jerusalem Shift. December 12. 2017.  
Accessed December 12, 2017. 
https://goo.gl/WHNmnd  
7 Vinya Kura. Op. cit 
8Rob Jenkins. 2017. India's Costly Embrace of 
Israel. The Diplomat, July 3. Accessed 
December 10, 2017.  

https://goo.gl/g8QNTA
https://goo.gl/mQ7ujc
https://goo.gl/WHNmnd
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وقد رأت إسرائيل يف تطوير شراكة اسرتاتيجية مع 
، من شأن هذه اقتصادايًّ . اهلند استفادة من عدة أبعاد

اإلسرائيلية يف اخلارج، كما  العالقة دعم صادرات السالح
أهنا تفتح السوق اهلندي أمام التجارة اإلسرائيلية وهي سوق 

، هدفت إسرائيل عسكرايًّ . 1قوامها أكرب من مليار نسمة
من عالقتها ابهلند إىل مواجهة خطر ابكستان خاصة فيما 
يتعلق ابلقنبلة النووية، من خالل إهلاء إسالم آابد بصراعها 

ال توجه دعمها ومساعدهتا إىل لدول مع اهلند حىت 
، وحتجيمها كعنصر هتديد إلسرائيل من انحية، ومن 2العربية

انحية أخرى لوقف أي احتمال لتطوير القدرات النووية 
بل إن هذه الشراكة من . لباكستان كعنصر هتديد إلسرائيل

شأهنا أيضا حتييد القوة اإليرانية إبشغاهلا ابخلطر القادم من 
ما رأت إسرائيل أن تطوير عالقاهتا ابهلند من ك. 3اهلند

شأنه قطع الطريق أمام أي تعاون عسكري هندي مع الدول 
، يف املقابل فإن اهلند توفر إلسرائيل املكان للقيام 4العربية

يف )أو برايا ( يف احمليط اهلندي)بتجارهبا النووية سواء حبرايا 
 . 5(صحراء راجستان

                                                                                    

https://goo.gl/jmZNFL  
األمن القومي "توسيع نطاق  :إسرائيل واهلند ,أمني شعبان عبد النيب 1

 25ص 2009 .85-60 ,جملة الدراسات الفلسطينية "."اإلسرائيلي
2 Evelyn Gordon, Op.cit 

 .2004أكتوبر .تقبل التحالف اهلندي اإلسرائيليمس ..مدحت أيوب 3
 :متاح على الرابط(0/08/8102: مت االطالع)

https://goo.gl/mVWtGW  
كذلك خيدم هذا التقارب هدفا آخر، وهو قطع الطريق على أي حماولة   4

ن رئيس الوزراء الروسي وكا.  إلقامة حتالف ثالثي بني اهلند وروسيا والصني
: قد دعا إيل هذا التحالف، للمزيد انظر  —يفعيين برمياكوف  –األسبق 

 .22.، مرجع سبق ذكره، صأمني شعبان عبد النيب
  0222يف هذا الصدد يقال أن جتربتني من اخلمس اليت أجرهتا اهلند يف   5

ل للهند وهو ما قد يفسر مساعدة إسرائي كانتا يف احلقيقة حلساب إسرائيل
يف االلتفاف على العقوابت املفروضة من الوالايت املتحدة والدول 

 .، مرجع سبق ذكرهأمني شعبان عبد النيب: األوروبية، للمزيد انظر
إمداد إسرائيل الصني ابلسالح  من انحيتها، استشعرت اهلند القلق من

ومن واملعدات العسكرية، نظرا للصراع بينهما على بعض األقاليم من جهة، 
جهة أخرى لتأكد اهلند من أن هذه األسلحة والتكنولوجيا لن تستغرق كثريا 

. حىت تصل إىل ابكستان، نظرا للعالقة االسرتاتيجية بني بكني وإسالم آابد

، حتتل اهلند موقًعا متميزًا من الناحية االسرتاتيجية
واسرتاتيجياا يف القارة اآلسيوية، وابلتايل تعترب طريًقا لعبور 
إسرائيل ألقطار الشرق يف ظل عدم قدرهتا على استخدام 

كما أن التعاون مع . الطرق الربية اخلاضعة جلرياهنا العرب
األسطول اهلندي يعين تواجًدا حبرايا إسرائيلياا يف احمليط 

ندي، األمر الذي ميثل هتديًدا مباشرًا لدول اخلليج العريب اهل
والعراق، وكذلك للدول اإلسالمية يف جنوب غرب آسيا، 

كذلك فإن إسرائيل ترى يف . 6إيران وابكستان: حتديًدا
، مما 7اهلند منفًذا لدول آسيا الوسطي الغنية مبصادر الطاقة

ل يسهل تطويق العامل العريب، والتأكد من عدم وصو 
إىل الدول العربية، ( خاصة يف كازاخستان)األسلحة النووية 

وهي تتنافس يف ذلك مع . 8واستغالل مواردها الطبيعية
العديد من القوى األخرى على رأسها إيران وتركيا 

 . وابكستان وروسيا
، كان التطلع للهند وهدف التطبيع معها سياسيًّا

دول اجلنوب مما ينطلق من كوهنا واحدة من الدول املؤثرة يف 
، 9يضمن تفكيك تضامن دول اجلنوب مع الفلسطينيني

كما أن هذه .وإهناء العزلة الدبلوماسية ابلنسبة إلسرائيل
الشراكة من شأهنا تفكيك هوية املنطقة إبخراجها من 
إطارها العريب اإلسالمي من خالل مّد حدودها إىل احلّد 

احلدود  الفاصل ينب دول آسيا الوسطى وروسيا بداًل من

                                                                                    

وابلتايل للحفاظ على تفوقها العسكري يف جنوب آسيا، كان من الضروري 
رائيل ، للمزيد للهند احلصول على األسلحة والتكنولوجيا املعقدة من إس

 .Sumit Kumar.Op. cit :انظر
 .، مرجع سبق ذكرهأمني شعبان عبد النيب 6
كذلك هناك الرغبة يف كسب هذه الدول إىل صف إسرائيل يف احملافل    7

الدولية، والتحكم يف تفاعالهتا اإلقليمية، والسماح لألقليات اليهودية 
 :للمزيد انظر . ابهلجرة إىل إسرائيل

Robert Freedman. 1993. "Israel and Central 
Asia: A Preliminary Analysis." Israel Studies 
Bulletin, 6-9. 
8 Idem 
9 Sreemoy Talukadr. Op.cit. 

https://goo.gl/jmZNFL
https://goo.gl/mVWtGW
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كما تعمل إسرائيل على أن تكون حمورًا . 1الشمالية إليران
؛ وهو األمر الذي يعيد "اإلرهاب"لتشكيل حتالف حملاربة 

. إىل األذهان دورها القدمي اخلاص مبنع تغلغل الشيوعية
ولكن خيتلف اهلدف ليصبح مواجهة التغلغل اإلسالمي 

الرتكيز  ومنع تناميه يف آسيا، وذلك من خالل" املتطرف"
وكان هذا مدخالً . ابألساس على إيران، ومحاس وحزب هللا

، من خالل 2أساسياا يف تطور العالقات بني اهلند وإسرائيل
تبادل املعلومات االستخباراتية عن اجلماعات اإلرهابية 

وقد أسهم صعود . 3ومتويلها ومناذج التدريب والتجنيد املتبعة
العريب واحلرب يف سوراي،  التيارات اإلسالمية يف ظل الربيع

وأخريًا ظهور داعش، إىل إًثرة خماوف اهلند من حدوث 
تغيريات يف املنطقة وخصوًصا يف دول اخلليج، األمر الذي 
دفعها إىل إعادة التفكري يف حتالفاهتا اليت تضمن هلا 

. 4مصاحلها، فكانت إسرائيل املرشح األقوى لتوفري ذلك
منية يف العامل العريب، دوٌر وكان لالضطراابت السياسية واأل

يف تسهيل توسيع اهلند روابطها مع إسرائيل دون إًثرة الكثري 
، انهيك ابلطبع عن حالة 5من االنتقادات من الدول العربية

 .الصراع والتناحر بني الدول العربية بعضها البعض
 طريق واحد...حزام واحد: الصني -اثنًيا

صينية -ائيليةمل تكن هناك عالقات دبلوماسية إسر 
رمسية حىت التسعينيات، بل ميكن القول إن العداء كان هو 

. السمة الغالبة على هذه العالقات حىت أواخر السبعينيات

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهأمني شعبان عبد النيب 1
الذي ختشى منه اهلند " اإلرهاب اإلسالمي"ينبغي اإلشارة هنا إىل أن   2

نية وليست اجلماعات الشيعية املدعومة من إيران  الس"هو إرهاب القاعدة 
فقد كانت اهلند عميل أساسي يف شراء . كما هو احلال يف حالة إسرائيل

البرتول من إيران وأي رفع للعقوابت عن إيران من قبل اجملتمع الدويل سيفتح 
نفس الوضع ينطبق على العالقة مع . اجملال أمام توسع التجارة بني البلدين

فبينما ترى اهلند الصني منافس قوى وغري متوقع يف سياساته، فإن الصني، 
 :إسرائيل تراها شريك جتاري واعد، للمزيد انظر

Tanvi Madan. Op. cit. 
3Idem 

 .، مرجع سبق ذكرههيفاء زعرت 4
5 Sumit Kumar.Op. cit. 

فقد كانت إسرائيل طوال سنوات احلرب الباردة جزًءا من 
شبكة الدفاع الغريب يف مواجهة الشيوعية؛ وهو ما جعلها 

مة الشرعية للصني، تعرتف حبكومة اتيوان على أهنا احلكو 
فضاًل عن أن الصني كانت متيل تقليدايا إىل أتييد العرب 

يف تشابه مع )سياسياا وعسكرايا خالل هذه السنوات 
 .6(موقف اهلند

السوفييت يف أواخر -مع حدوث الشقاق الصيين
السبعينيات، بدأت إسرائيل يف امداد الصني ابلسالح مبعرفة 

شجيع منها أيًضا، بغرض تقوية الوالايت املتحدة، ورمبا بت
الصني أمام االحتاد السوفييت، والذي كان سبق له وحذر 

وبناء على هذا، طورت . 7واشنطن من تسليح بكني
إسرائيل روابط عسكرية قوية مع الصني وساعدت إسرائيل 
بكني على تفادي العقوابت األمريكية واألوروبية اليت 

. 0222ن يف فرضت عليها بعد أحداث ميدان تياانمن
ويرى الكثري من احملللني أن مبيعات السالح تلك قد 
خففت من املعارضة الصينية إلسرائيل وأدت إىل خفض 
نربة اخلطاب املعادي، ويف النهاية أدت إىل تطبيع العالقات 

 .02288يف 
وقد كان قرار إقامة عالقات دبلوماسية بني البلدين 

على الفصل بني مببادرة من الصني انطالقًا من القدرة 
وهذا يعين إمكانية االستمرار يف دعم . السياسة واالقتصاد

العرب والفلسطينيني من انحية، ومن انحية أخرى التمتع 
 .9بعالقات تكنولوجية واقتصادية متميزة مع إسرائيل

إال أن تطور العالقات هذه مل يعتمد على األطراف 
ملتحدة يف العربية فقط، ولكن األهم كان دخول الوالايت ا

                                                           
6John Cooley. 1972. "China and the 
Palestinians." Journal of Palestine Studies, 19-
34. 
7 Mercy Kuo, Op.cit. 
8P.R. Kumaraswamy. 2006. "At What Cost 
Israel-China Ties?" Middle Easy Quarterly, 37-
44. 
9 Mercy Kuo, Op.cit. 
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فبعد اهنيار االحتاد السوفييت، بدأت الصني تظهر . املعادلة
يف صورة املنافس القادم لواشنطن، وتالشى دورها كموازِن 

وبدأت الوالايت املتحدة تنظر إىل بكني كمصدر . ملوسكو
ومن هنا كان . 1الباسيفيك-هتديد ملصاحلها يف منطقة آسيا

د الصني ابلسالح مطلواًب من إسرائيل التوقف عن إمدا
والتكنولوجيا العسكرية، وقد صرحت واشنطن يف العديد 
من املناسبات عن حتفظاهتا على اإلمدادات اإلسرائيلية 

وهو األمر الذي يثري التساؤل حول دوافع استمرار . 2هذه
إسرائيل يف تطوير عالقاهتا ببكني على الرغم من عدم ارتياح 

 :واشنطن لذلك
جيًدا قوة الصني الصاعدة يف  تدرك إسرائيل -أوالً 

ومن مث أمهية  -إضافة إىل ثقلها كقوة نووية-النظام الدويل 
تطوير عالقات قوية معها حبيث تصبح أكثر اقرتااًب من 
التوجهات اإلسرائيلية، ال سيما يف حلظات األزمات نظرًا 

 . 3لتمتع الصني ابلعضوية الدائمة يف جملس األمن
كوهنا -ي األكرب يف العامل السوق الصينية ه -اثنًيا

ومن مث تنطوي على فرص  -األكرب يف عدد السكان
اقتصادية هائلة سواء لرؤوس األموال واالستثمارات أو 

 .4املنتجات اإلسرائيلية

                                                           
1 P.R. Kumaraswamy .Op.cit. 

، اعرتض الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون رمسيا 0222يف أكتوبر   2
إلنذار املبكر من طراز فالكون احملمول جوا على أساس على صفقة أجهزة ا

أن التكنولوجيا اليت أردات إسرائيل بيعها للصني تقوض من املصاحل األمنية 
مضيق اتيوان، مما أضطر رئيس  الباسيفيك، خاصة عرب—األمريكية يف آسيا

 :أن يلغي الصفقة، للمزيد انظر—ايهود ابراك—الوزراء اإلسرائيلي أنذاك
 Vinya Kura. Op. cit 

 .أكتوبر .األسواق والسالح :اإلسرائيلية-العالقات الصينية  .وليد عبد احلي 3
 : متاح على الرابط(0/08/8102: مت االطالع. )2011

 https://goo.gl/BsPkvQ  
 .الصينية -ليةمسار تطور العالقات اإلسرائي :تطلعات الشراكة .أمحد قنديل  4

: متاح على الرابط.    .2016أغسطس ,املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة
  (. 5/08/8102: مت االطالع) ..2017 ,14

   https://goo.gl/MXSRTR  

: قد يكون أيًضا واحًدا من أهداف إسرائيل -اثلثًا
التحجيم من املبيعات العسكرية الصينية لبعض الدول 

 -خاصة الصواريخ-ن يصل بعضها ؛ خشية من أ5العربية
إىل حزب هللا اللبناين وما ميثله ذلك من هتديد لألمن 

 .6القومي اإلسرائيلي
تعمل إسرائيل على انضمام الصني إىل  -رابًعا

مستغلة يف ذلك قلق بكني من " اإلرهاب"حمورها ضد 
حقيقة وجود ما يقرب من مائة من اإليغور الذين حياربون 

إلسالمية، والذين قد يكتسبون بعض مع تنظيم الدولة ا
املهارات الستخدامها يف الصني عندما يعودون؛ وابلتايل 

ويالحظ يف هذا . 7هناك فرصة لتعاون أمين بني البلدين
الصدد كيف أن الرأي العام الصيين بدأ يربط االضطراابت 
بني احلكومة الصينية ومسلمي الصني يف إقليم سينكيانج 

ركة محاس الفلسطينية من جهة غرب الصني من جهة، حب
 .8أخرى

ترى إسرائيل أن الصني بصدد إعادة  -خامًسا
–تقييم كاملة القرتاهبا من املنطقة بعد أن كانت تقر 

إال أنه مع تدهور . الرايدة األمريكية يف أمن اخلليج -ضمنياا
األوضاع يف كل من سوراي والعراق، وظهور تنظيم الدولة 

قليمية اليت قد يرتتب عليها انقطاع وتزايد خماطر احلرب اإل
إمدادات البرتول للصني، وما يبدو عليه الوضع من تراجع 
أمريكي يف املنطقة، بدأت الصني يف التفكري يف طرق تعزيز 

                                                           
هناك بعض املؤشرات على أن بكني أيضا بدأت تتعامل مع التهديد 5

، وهو ما يعين أهنا قد تصبح أكثر حساسية فيما يتعلق اهلندي جبدية
ابلعالقات اإلسرائيلية اهلندية وحماولة الضغط على إسرائيل لوقف أو تقييد 

 :، للمزيد انظرمبيعات األسلحة للهند
Mercy Kuo, Op.cit. 

 .أمحد قنديل، مرجع سبق ذكره 6
7David Goldman. China's Emergence as a 
Middle Eastern Power and Israel's Opportunity. 
The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 
February 1. 2015.  Accessed November 20, 
2017. https://goo.gl/i5QBXJ  

 .أمحد قنديل، مرجع سبق ذكره 8

https://goo.gl/BsPkvQ
https://goo.gl/MXSRTR
https://goo.gl/i5QBXJ
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وجودها األمين اإلقليمي دون حماولة لعب دور قوة كربى يف 
وهو ما وجدته إسرائيل فرصة للتأثري على التفكري . 1املنطقة
 . 2 لتكون مبثابة بوابة نفوذ بكني يف املنطقةالصيين

ويتزايد هذا االحتمال يف ظل إعالن الصني عن 
حزام "مشروعها الطموح إلحياء طريق احلرير حتت اسم 

وهو املشروع الذي يهدف إىل إقامة ". واحد، طريق واحد
حزام من السكة احلديد والطرق السريعة واألانبيب وخطوط 

من الصني يف الشرق إىل البحر  االتصاالت اليت متتد
املتوسط، إضافة إىل طريق حرير حبري يضم طرقًا حبرية 

وترى . وموانئ متتد من احمليط اهلندي إىل البحر املتوسط
الصني أن موقع إسرائيل االسرتاتيجي، إضافة إىل قدراهتا 
التكنولوجية وبنيتها التحتية العلمية، كل ذلك يؤهلها لتكون 

، وأن تكون مبثابة اجلسر يف مشروع شريًكا اقتصادايا   قوايا
، وهو املشروع الذي "Red- Med"السكة احلديد 

يف -يُقدم كوسيلة الستيعاب التكدس يف قناة السويس أو 
كطريق بديل خاصة يف حالة االضطراابت   -الواقع

وهو ما يؤهل الدور اإلسرائيلي يف املشروع ليكون . السياسية
 .3ية للدور الرتكي ورمبا أكثرعلى نفس القدر من األمه

هذا االقرتاب االقتصادي من املنطقة واملصاحل 
الصينية املرتبطة ابلعرب من انحية، وإسرائيل من انحية 
أخرى، يفسر إىل حدٍّ كبري موقف الصني فيما يتعلق 

فقد كان واضًحا قلق بكني من إعالن . مبوضوع القدس
مسألة وضع "ترامب وجاء على لسان وزير خارجيتها أن 

جيب على كل األطراف أن تكون . القدس معقدة وحساسة

                                                           
1 David Goldman,Op. cit. 

 8102أبريل  82ت التقارب بني البلدين مؤخرا، أنه يف من أهم مؤشرا  2
الصينية بتيسري أوىل رحالهتا اجلوية من بكني " هاينان اير الين"قامت شركة 

إىل تل أبيب مباشرة، معلنة عن تسيري خط منتظم هلذه الرحلة ثالث مرات 
 و كانت هذه هي املرة األوىل اليت تقوم فيها شركة صينية بذلك. يف األسبوع

، حيث دأبت الرحالت بني العاصمتني 0202منذ احتالل فلسطني يف 
أمحد قنديل، مرجع سبق : على املرور عرب ابنكوك يف اتيالند، للمزيد انظر

 .ذكره
3 David Goldman,Op. cit. 

وعلى كل األطراف االبتعاد . حذرة للحفاظ على السالم
عن خلخلة الثوابت طويلة املدى حلل القضااي الفلسطينية، 

 . 4"وجتنب توليد انقسامات جديدة يف اإلقليم
وتوضح قراءة ما بني السطور أن الصني ال تريد 

املنطقة؛ ولذلك تقف ضد أي خطوة من  اضطراابت يف
شأهنا التسبب يف ذلك، لتأثرياهتا احملتملة على االستثمارات 

وهذا . الصينية وعرقلة املشروع الطموح اخلاص بطريق احلرير
يرجع إىل العالقات االقتصادية اليت تربط الصني بكل من 
إسرائيل والدول العربية، وكذلك إيران ورغبتها يف االحتفاظ 

ولذلك هي مل تعرتض على القرار من . ا على هذا املنوالهب
حيث املبدأ أو اعرتافًا منها ابحلقوق الفلسطينية يف املدينة، 
ولكن ملا قد يرتتب عليه من صراعات وعدم استقرار يف 

وهو املوقف الذي يشري مرة أخرى إىل خسارة . املنطقة
 . العرب للدعم املطلق الذي اعتادوا عليه يف السابق

 خامتة
من الصعوبة مبكان فهم عالقات التعاون بني 
إسرائيل والدول الصاعدة يف آسيا كاهلند والصني دون 

أول -الذي أرساه بن جوريون " شد األطراف"الرجوع ملبدأ 
ويقضي هذا املبدأ . يف اخلمسينيات -رئيس وزراء إلسرائيل

بضرورة إقامة حتالفات مع الدول غري العربية على أطراف 
امل العريب واليت ليس بينها وبني إسرائيل صراع مباشر، الع

وكانت هذه الدول يف ذلك . إيران، وتركيا، وأثيوبيا: وهي
الوقت ذات عالقات قوية مع الوالايت املتحدة وتدور حلدٍّ  

فقد كانت تركيا عضًوا يف حلف الناتو، . كبري يف فلكها
السي واحتفظ كل من شاه إيران وامرباطور أثيوبيا هيالس

ابإلضافة إىل ذلك، فقد  . بروابط صداقة قوية مع واشنطن
صراعاهتا الطويلة القائمة مع كان لكل دولة من هذه الدول 

تركيا مع سوراي، إيران مع العراق، وأثيوبيا مع : أطراف عربية
                                                           
4Quoted in:  liu Zhen. Why is China so 
Worried about Trump Recognising Jerusalem 
as Israel's Capital? South China Morning, 
December 72017. Accessed December 8, 2017. 
https://goo.gl/1pbqyt  
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وهي كلها عوامل ساعدت يف تقوية الشراكة . السودان
اإلسرائيلية مع هذه الدول يف حماولة إلحداث توازن قوي يف 

 . 1مقابل القومية العربية
أنه ولكن ابلنظر إىل مثل هذه العالقات اآلن، جند 

ابستثناء أثيوبيا، فإن العالقات اإلسرائيلية مع كل من إيران 
فقد اهنارت . وتركيا غري جيدة، أو غري جيدة على اإلطالق

عالقات تل أبيب مع طهران بسقوط النظام القدمي حتت أثر 
-كما أن العالقات الرتكية. 0222الثورة اإلسالمية 

درجيياا، منذ اإلسرائيلية بدأت أتخذ منحى خمتلًفا، ولكن ت
مث . 8118وصول حزب التنمية والعدالة إىل احلكم يف 

حدث االهنيار احلاد يف أعقاب حرب إسرائيل على غزة يف 
نتيجة ملهامجة إسرائيل سفينة مرمرة القادمة من  8112

تركيا لنقل مساعدات وأيًضا للتضامن مع أهايل غزة، ونتج 
 .2عن هذا اهلجوم مقتل مثانية أتراك

تطورات كلها كانت تشري وبقوة إىل أن مبدأ هذه ال
بل إنه يف . الذي أرساه بن جوريون اهنار" شد األطراف"

ظل حالة الضعف العريب واهلرولة حنو التطبيع مع الكيان 
 -حىت ولو على حساب احلقوق الفلسطينية-الصهيوين 

، وليست "األطراف"أصبح اخلطر األكثر على إسرائيل هو 
ومن هنا . ليدية يف القلب من الصراعدول املواجهة التق

ميكننا فهم أسباب طرق إسرائيل أبواب آسيا بشكل عام، 
حيث متثل اهلند، نظرًا ملوقعها . واهلند بشكل خاص

اجلغرايف، بوابة إسرائيل اجلنوبية إىل دول جنوب شرق آسيا 
أشبه ابلقارة املغلقة أمامها  -حىت وقت قريب-اليت كانت 

                                                           
1 Leon Hadar, "The Collapse of Israel's 
'Periphery Doctrine'." Foregin Policy, June 26. 
2010.  Accessed December 8, 2017. 
https://goo.gl/upW9mF  
2 Umut Uzer, N.d. "Turkish-Israeli Relations: 
Their Rise and Fall." Middle East Policy 
Council. Accessed December 10, 2017. 

https://goo.gl/fGXb3S  

وهذا يسهل عليها . 3إسالمية كبرية لوجود دول ومجاعات
احتواء كل من ابكستان وإيران مًعا فيما ميكن أن نسميه 

إضافة ابلطبع إىل حصوهلا على ". شد أطراف األطراف"
أصوات جديدة يف احملافل الدولية اعتادت أن تكون يف 
الصف العريب، وما ميثله هذا من هزمية سياسية ونفسية أيًضا 

 .سطينيةللعرب وللقضية الفل
فيما يتعلق ابلصني، تبدو العالقة بني الطرفني جتارية 

فإذا ما استطاعت إسرائيل . اقتصادية أكثر منها اسرتاتيجية
أن تزيد من التجارة اآلسيوية بدرجة جتعلها كافية لتخفيض 
اعتمادها االقتصادي على أورواب، فهذا سيجعلها يف موقع 

إىل أن مشروع إضافة . 4أفضل لتحمل الضغوط األوروبية
طريق احلرير، قد يزيد من أمهية الدور اإلسرائيلي يف مقابل 
الدور الرتكي، وهذا من شأنه االنعكاس على النفوذ 

إضافة إىل ذلك، فإن تشابك . السياسي يف املنطقة ككل
العالقات مع بكني يعين اكتساب تل أبيب أصدقاء جدًدا، 

 .وخيصم من رصيد دعم احلقوق الفلسطينية
إن العالقات بني  -بشكل عام-كننا القول ومي

الصني وإسرائيل ال تبدو واعدة ابملقارنة مع الشراكة مع 
-فمن انحية، تقف الوالايت املتحدة عائًقا أساسياا . اهلند

-يف توسع العالقات اإلسرائيلية -إن مل يكن األساسي
-من انحية أخرى، فإن تطور العالقات اهلندية. 5الصينية

ة إىل ما يقرب من الشراكة االسرتاتيجية، ميثل اإلسرائيلي
حتداًي آخر أمام عالقات بكني بتل أبيب نظرًا للصراع 

ويرى البعض أن تزايد . والتنافس بني بكني ونيو دهلي
األمريكي قد يكون عامالً -اهلندي-التحالف اإلسرائيلي

. 6أساسياا يف احلّد من صعود روسيا والصني يف املستقبل
حىت -احملددات بدرجة متزايدة إىل أن الصني وتشري هذه 

ويعزز من . تعد شريًكا جتارايا أكثر منه اسرتاتيجًيا -اآلن

                                                           
 .جع سبق ذكرهمر مدحت أيوب ، 3

4 Evelyn Gordon, Op.cit 
5 Mercy Kuo, Op.cit. 
6 Evelyn Gordon, Op.cit 

https://goo.gl/upW9mF
https://goo.gl/fGXb3S
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إىل الفصل بني السياسي  -إىل اآلن-هذا اجتاه الصني 
واالقتصادي وعدم السماح ابخلالفات السياسية أن تتدخل 

 ولكن إىل مىت، هذا هو السؤال؟. يف املصاحل االقتصادية
-اآلخر يف فهم تطور العالقات اإلسرائيلية العامل

اآلسيوية، هو تقاعس النظام العريب والدول احملورية فيه عن 
ولعل . القيام مبهمتها يف حصار ومقاطعة إسرائيل دولياا

برعاية الرئيس  1"صفقة القرن"احلديث الدائر اآلن عن 
األمريكي دوانلد ترامب ومبباركة كل من السعودية ومصر 

س، يعد مثااًل صارًخا على فقدان النظام العريب ابألسا
البوصلة والرؤية والتوّجه، وحتول االهتمام بعيًدا عن النزاع 

اإلسرائيلي لصاحل التصارع بني الالعبني اإلقليميني -العريب
وكلها تطورات أاتحت مساحة مناورة . بعضهم وبعض

ند أكثر للدول اليت اعتادت مناصرة القضااي العربية مثل اهل
والصني، ففي هناية األمر، لن تكون هذه الدول َمَلكية أكثر 

ويدلِّل ذلك أيضا على أن إسرائيل . من امللوك أنفسهم
جتاه إعادة ترتيب التحالفات واحملاور يف " احملور"أصبحت 

اإلقليم معتمدة يف ذلك على اتصاالهتا واستخباراهتا 
ات تشري وهي كلها تطور . وتقدمها التكنولوجي واالقتصادي

إىل أن املنطقة مقبلة على املزيد من التغريات اليت لن تعيد 
 .رسم حتالفاهتا فقط، ولكنها ستعيد تشكيل هويتها أيضا

***** 
 

                                                           
صفقة . "8102. دمحم إبراهيم املدهون: للمزيد حول هذا املوضوع  1

 : (08/08/8102: مت االطالع. )نت.اجلزيرة". القرن
https://goo.gl/6h6ovt 
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 ياأفريقجتاه  إسرائيلسياسة : مثار شد األطراف
 

 دمحم عاشور. د
 :مقدمة

أدى اجل   وار والت   داخل اجلغ   رايف ب   ني املنطق   ة العربي   ة 
( أرض  ا وبش   را)ي  ة فريقي  ة إىل جع  ل الس  احة األفريقوالق  ارة األ

ي الرئيس يني س رائيلجمااًل للتنافس ب ني ط ريف الص راع الع ريب اإل
، وم  رآة عاكس  ة لتط  ورات الص  راع الع  ريب (إس  رائيل/ الع  رب)

ي، وشاهداً رئيساً على توازانت القوى الش املة ب ني سرائيلاإل
 . الطرفني

عى الق رار اليه ود يا أبمهي ة لص انأفريقحظيت  وإمجاالً 
قي     ام دول    ة إس     رائيل ع     ام واحلرك    ة الص     هيونية من     ذ م    ا قب     ل 

شهدت العالقات و .سريد ذكرها م ألسباب عديدة0202
ي   ة من   ذ قي   ام دول   ة الكي   ان الص   هيوين ع   ام فريقية األس   رائيلاإل

م إىل الوق       ت ال       راهن موج       ات م       ن امل       د واجل       زر، 0202
ثق  ل دى مب   -يف جان  ب كب  ري منه  ا –ا وض  عفً  رتبط  ت ش  دةً ا

الوجود العريب وقدرته على احلفاظ على متاسك نواته الصلبة 
ض     د مس     اعي االلتف     اف حوهل     ا أو  هام     ن انحي     ة، وحتص     ين

 . جذب أطرافها من انحية أخرى
إىل التعري      ف بسياس      ة ش      د  تقري      رويس      عى ه      ذا ال

ي      ة ودوافعه      ا، فريقية عل      ى الس      احة األس      رائيلاألط      راف اإل
، ااملالم   ح العام   ة ألدواهت   والوق   وف عل   ى اخلط   وط العريض   ة و 

وص   وال إىل تقي   يم مث   ار تل   ك السياس   ة وآفاقه   ا املس   تقبلية يف 
 . ضوء الثابت واملتغري يف تلك السياسة

 

                                                           
  تاذ العلوم السياسية، مبعهد الدراسات والبحوث األفريقية، جبامعة أس

 .القاهرة

 :التعريف بسياسة شد األطراف ودوافعها -أواًل 
ال     يت مت " ش     د األط     راف"يش     ري اص     طالح سياس     ة 

طرحه    ا يف منتص    ف اخلمس    ينيات م    ن الق    رن العش    رين م    ن 
ي، ديفي   د ب   ن جوري   ون، إىل إس   رائيلئ   يس وزراء خ   الل أول ر 

ي س   رائيلأح   د اجت   اهني رئيس   يني يف التفك   ري االس   رتاتيجي اإل
الص      هيونية يف أول      وايت مواجه      ة  ةتبل      ورا م      ع قي      ام الدول      

التح  دايت اإلقليمي   ة احمليط   ة ابلدول  ة، هب   دف أتم   ني الوج   ود 
ي ومواجه  ة تي  ار العروب  ة ال  ذي ك  ان س  ائداً آن  ذاك؛ س  رائيلاإل

عويض املقاطعة الدبلوماسية واالقتصادية من جان ب الع امل وت
  . 1العريب

اس   تهدفت تل   ك السياس   ة م   د جس   ور التع   اون  وق   د
األمين واالستخبارايت مع بعض الدول واألقليات يف املنطقة، 

ال  نظم العربي  ة : م  ن بينه  ا س  رائيلال  يت متث  ل ش  ركاء حمتمل  ني إل
هلا، الدول اإلسالمية  اليت رأت يف تيار القومية العربية هتديدا

يف  إس رائيلغري العربية يف حميط الشرق األوسط اليت مل تك ن 
ص   راع مباش   ر معه   ا، أو كان   ت عل   ى عالق   ة غ   ري ودي   ة م   ع 
ال   دول العربي   ة ومتث   ل منوذجه   ا األساس   ي يف تركي   ا العلماني   ة، 

ومنوذجه ا )وإيران الشاه، والدول غري العربية وغري اإلسالمية 
، وكذلك مع األقليات العرقية والدينية، (يإثيوبيا هيالسيالس

مث   ل املوارن   ة يف لبن   ان واألك   راد يف الع   راق، وقبائ   ل وحرك   ات 

                                                           
شد "مؤلف كتاب  Yossi Alpherراجع  رد يوسي ألفر   1

عمل لفرتة )، "إسرائيل تبحث عن حلفاء يف الشرق األوسط: األطراف
دير السابق ملركز جايف املطويلة جبيش الدفاع اإلسرائيلي واملوساد، و 

على السؤال اخلاص ،(لدراسات االسرتاتيجية جبامعة تل أبيبللدراسات ل
بتوجهات القادة والباحثني اإلسرائيلني حنو سياسة شد األطراف ومدى 

حلقة النقاش اليت نظمها معهد بروكنز ابلوالايت التوافق عليها يف إطار 
املتحدة األمريكية، لعرض ومناقشة أهم أفكار الكتاب، واملتوفر مسموعا 

السؤال واإلجابة ص ص )ومقروءا ، (53:51بة  بدء من الدقيقة اإلجا)
 :، يف املصدر التايل(85 -83

 Brookings Institution, Israel’s Periphery 
Doctrine And Search For Middle East 
Allies Washington, D.C. Thursday, March 
12, 2015  at: https://goo.gl/w3gHg6  
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والربب ر  ،(إنيانيا ومن بعدها احلركة الش عبية)جنوب السودان 
  .1يف املغرب

وق   د واجه   ت سياس   ة ش   د األط   راف انتق   ادات م   ن 
، اهاال    داخل من    ذ البداي    ة، حي    ث ش    كك ال    بعض يف ج    دو 

ر أهن     ا تقل     ص احتم     االت الس     الم م     ع دول اجل     وار ابعتب     ا
العربي  ة، وأن األفض  ل تركي  ز اجله  ود عل  ى التوص  ل إىل س  الم 

يف املقاب  ل متس  ك ب  ن جوري  ون بسياس  ة . 2م  ع ال  دول العربي  ة
 ابلتساند مع ثالثة أضالع أخرى-شد األطراف اليت مثلت 

اب الس ريع لليه ود م ن التحالف مع قوة عظمى، واالس تقط)
ركي     زة أساس     ية  -(الع     امل، وتط     وير رادع ن     ووياء مجي     ع أحن     

االس رتاتيجية " ا ب ية، فيما أمساه ال بعض اتليً سرائيلللسياسة اإل
 .3"ىالكرب 

ومن      ذ البداي      ة والرتباطه      ا ابألم      ن الق      ومي للدول      ة 
اليهودي   ة أس   ندت مهم   ة القي    ام عل   ى تنفي   ذ تل   ك السياس    ة 

( اداملوس   )لألجه   زة األمني   ة وعل   ى رأس   ها جه   از املخ   ابرات 
 .4إبشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء

وغ    ريه م    ن " ب    ن جوري    ون"وجت    در اإلش    ارة، إىل أن 
غاية بذاهتا، " سياسة شد األطراف"أنصار سياسته مل يعتربوا 

املفروض ة عليه ا م ن بل اسرتاتيجية مؤقتة غايته ا كس ر العزل ة 
، وتس     تمر م     ا اس     تمر رف     ض ال     دول العربي     ة ال     دول العربي     ة

 .5وحتقيق السالم معها رائيلساالعرتاف إب

                                                           
 :املرجع السابق، وانظر أيضا  -1

Yossi Alpher, Periphery Israel’s Search for 
Middle East Allies, Rowman & Littlefield 
Publisher,2015, p xviii. 
2  Ibid. p88. 
3 Ibid, P( xix) , and Brookings Institution, 
op.cit., p.4 
4 Yossi Alpher, op.cit., 131. 
5 Leon Hadar ,” The Collapse Of Israel’s 
‘Periphery Doctrine”, The Middle East 
Channel  June 26, 2010, Reviewed 30 
November 2017 at:  https://goo.gl/tWahZo  

وإذا ك   ان كس   ر العزل   ة املفروض   ة م   ن ال   دول العربي   ة 
ض د ( يأفريق –ع ريب)تل واحليلولة دون قيام تك إسرائيلعلى 

جس    ور  م    دّ  إس    رائيلإس    رائيلي، ه    و ال    دافع الع    ام ملس    اعي 
التواص      ل م      ع دول وأقلي      ات األط      راف يف ك      ل م      ن آس      يا 

ي ب      دول الق      ارة ئيلس      راي      ا، ف      إن دواف      ع االهتم      ام اإلأفريقو 
 :ية متثلت إمجاال يففريقاأل

ي     ة لكس     ب الش     رعية فريقاحلاج     ة الع     رتاف ال     دول األ -
أاب "السياس    ية والقانوني    ة، وه    و م    ا ع    رب عن    ه ص    راحة 

لق  د  »: ي األس  بق بقول  هس  رائيلوزي  ر اخلارجي  ة اإل" ايب  ان
يف أمّس احلاجة إىل إنشاء عالقات مع  إسرائيلكانت 

يف احملاف ل  س رائيلالتأيي د إل يا تضمن منح أص واتأفريق
لك       ي حت       ول دون ت       دهور مرك       زان )......( الدولي       ة، 

وه    و . 6«وعزلتن    ا يف اجلمعي    ة العمومي    ة لألم    م املتح    دة
الدول "ذات املعىن الذي أكد عليه بن جوريون من أن 

ي       ة ليس       ت غني       ة، ولك       ن أص       واهتا يف احملاف       ل فريقاأل
اصة أبم م واملؤسسات الدولية تعادل يف القيمة تلك اخل

 .7"أكثر قوة
الرغبة يف إجياد موطئ قدم يف الدول القريبة م ن مض يق  -

مل  ا يعني  ه م  ن أمهي  ة اس  رتاتيجية واقتص  ادية  ابب املن  دب
ية م      ع دول الش      رق س      رائيلابلنس      بة حلرك      ة التج      ارة اإل

وه  و م  ا يفس  ر مركزي  ة إثيوبي  ا . ي  اأفريقاألقص  ى وجن  وب 
سياس ة ش د  ي بص فة عام ة يففريق وأمهية دول الق رن األ

 .8يةسرائيلاألطراف اإل
الس   عي إىل اس   تقطاب دع   م وأتيي   د اجلالي   ات اليهودي   ة  -

ي  ة العربي  ة وغ  ري العربي  ة فريقاملوج  ودة يف بع  ض ال  دول األ

                                                           
اتريخ من االبتزاز ومواجهة متأخرة، .. ”إسرائيل”وأمحد جابر، أفريقيا  -6

:  م على الرابط التايل8102نوفمرب  31م روجع يف 02/2/8102قدس، 
https://www.qudsn.ps/article/125436  

: هرةمحدي عبد الرمحن، مصر وحتدايت التدخل الدويل يف أفريقيا، القا -7
  23-28م، ص8103اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 22املرجع السابق، ص   8

https://goo.gl/tWahZo
https://www.qudsn.ps/article/125436
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ي ا، أثيوبي ا، زميب ابوي، كيني ا، أفريقاملغرب، جنوب : مثل
 .1ومجهورية الكونغو الدميقراطية

 :اتالوسائل واألدو : سياسة شد األطراف -ااثنيً 

دول   ة  82لق   د ك   ان انعق   اد م   ؤمتر ابن   دونج حبض   ور 
حلض   ور امل   ؤمتر مبثاب   ة  إس   رائيلي   ة وآس   يوية وع   دم دع   وة أفريق

يني مبخ  اطر الن  أي ع  ن أق  اليم س  رائيلج  رس إن  ذار للساس  ة اإل
ب ن جوري ون رة، وقد عرب ع ن ذل ك بوض وح ديفي د ودول القا

بتأكي    ده عل    ى ض    رورة   -آن    ذاك-ي س    رائيلرئ    يس ال    وزراء اإل
س    ر الط    وق الع    دائي م    ع الع    امل الع    ريب وبن    اء جس    ور م    ع ك

ي    ا مب    ا حي    ول دون تك    رار جترب    ة أفريقال    دول الناش    ئة يف ق    ارة 
إىل توثي   ق عالقاهت   ا  إس   رائيلوبن   اء علي   ه عم   دت . 2ابن  دونج

ب   دول الق   ارة ع   رب حزم   ة م   ن األدوات يف إط   ار سياس   ة ش   د 
 :األطراف منها

 :األدوات الثقافية والسياسية - أ
ظ      روف نش      أة الدول      ة العربي      ة،  ال      ربط ب      ني -

؛ 3ي  ةفريقالظ  روف ال  يت م  ّرت هب  ا األقط  ار األو 
ي       ة فريقوتنظ       يم ال       زايرات لوف       ود ال       دول األ

للتعري         ف جبوان         ب النهض         ة والتحض         ر يف 
والتأكي       د عل       ى ال       روابط الثقافي       ة  إس       رائيل

سيما بني إسرائيل والدول األفريقية الوالدينية 
أبن املس  يحية، ب  ل ذه   ب ال  بعض إىل الق   ول 

                                                           
 22-22املرجع السابق، ص ص   1
 23محدي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   2

ارتكزت املساعي الصهيونية لكسب تعاطف األفارقة على التأكيد على   3 
يقول . التحررخربة اليهود واألفارقة ورغبة كل منهما يف اخلالص و تشابه 

لقد كنت شاهدًا على خالص شعيب من اليهود وأرغب يف تقدمي : "هرتزل
وقد حاول قادة الدولة العربية بعد ". العون للعمل على خالص األفارقة

حتقيق هذه املثالية السياسية من خالل تقدمي إسرائيل  0202أتسيسها عام 
 .”ية احلديثة يف أفريقياابعتبارها منوذجا حيتذى يف عملية بناء الدولة الوطن

 22-25محدي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص ص  راجع 

رك  ن م  ن أرك  ان ص  حة العقي  دة  إس  رائيلدع  م 
 . 4املسيحية وحمبة املسيح

ي   ة ع   ن طري   ق أفريقم   ّد اجلس   ور م   ع أح   زاب  -
األح  زاب االش  رتاكية الغربي  ة واملنظم  ة الدولي  ة 
االش         رتاكية، وخباص         ة احل         زب االش         رتاكي 

املس ارعة إىل االع رتاف ابس تقالل الفرنسي، و 
س        ي دول الق       ارة وتب        ادل التمثي        ل الدبلوما

معه   ا؛ األم   ر ال   ذي تس   ارعت وتريت   ه خ   الل 
مرحل   ة الس   تينيات م   ن الق   رن العش   رين وال   يت 
مثل      ت احلقب      ة الذهبي      ة للسياس      ة اخلارجي      ة 

ية حيث بلغ عدد فريقية يف القارة األسرائيلاإل
ية يف الق     ارة س     رائيلالبعث     ات الدبلوماس     ية اإل

بعث   ة يف أواخ   ر الس   تينيات ومطل   ع  38حن   و 
ص              ف البعث              ات الس              بعينيات، متث              ل ن

 .5ية اخلارجية ككلسرائيلالدبلوماسية اإل
ك   ادمييني اىل دول أفريقي   ة إرس   ال برمل   انيني وأ -

ويض ع        دم احلض        ور وذل        ك لتع         ؛خمتلف        ة
املن اطق ال ىت  يفاألرض  يف ياإلسرائيلى الرمس 

ية وتفعي ل إس رائيلال توجد فيها بعث ات رمسي ة 
األم                م املتح                دة  يفدور الدبلوماس                يني 

ض غي              اب البعث              ات وواش             نطن لتع              وي

                                                           
4 Gideon Nchinda, “Relation between Israel 
and Africa in Biblical and Modern 
History”., Reviewed 27 november 2017 at:  
https://goo.gl/YWp2jZ  
5 Naomi Chazan,, “Challenges For A New 
Era”, in The African Institute of the American 
Jewish Committee, Israel And Africa 
Assessing The Past Envisioning The 
Future, African Institute of the American 
Jewish Committee, Harlod Hrtog School, Tel 
Aviv University, May 2006, p 9 

https://goo.gl/YWp2jZ
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بع     ض األقط     ار  يفية س     رائيلالدبلوماس     ية اإل
  .1يةفريقاأل

غ    ري احلكومي    ة والتطوعي    ة حتري   ك املنظم    ات  -
اإلغاثي    ة لتتعام    ل م    ع األن    واع املختلف    ة م    ن 

موزمبي   ق  يفي   ة كالفيض   اانت فريقاألزم   ات األ
فريق ى، والعم ل منطق ة الق رن األ يفوالتصحر 

ية س     رائيلب واملس     تمر للدبلوماس     ية اإلو ؤ ال     د
 .2اإلسرتاتيجية هلتنفيذ هذ

إقامة عالقات شخصية مع احلّكام األفارق ة،  -
أول رئ      يس )م      ن أب      رزهم ليوبول      د س      نجور 

أول رئ          يس )وهوفيي          ه بوانيي          ه ( للس          نغال
إمرباط      ور (، هيالسالس      ي (لس      احل الع      اج

م   ن س   اللة  ،ال   ذي ك   ان ي   رى نفس   ه)إثيوبي   ا
، وجوم  و  (زامبي  ا)  اليه  ود، وفري  دريك ش  يلواب

يني    اات أول رئ    يس لكيني    ا، وولي    ام تويبم    ان ك
دول  ة أول ال  رئيس الليب  ريي ال  ذي يُع  د رئ  يس 

، وك       ان يفتخ       ر س       رائيلي       ة تع       رتف إبأفريق
بعالقت ه م  ع الكي  ان اليه ودي، أيض  اً جوزي  ف 

 (الكونغ    و الدميقراطي    ة)موبوت    و رئ    يس زائ    ري 
. يإس     رائيلال    ذي وص     ل إىل الس    لطة ب     دعم 

بعده ابنه فور  والرئيس غناسينغي أايدميا ومن
، وك    ذا احل    ال م    ع أسياس    ي (توج    و)أايدمي    ا 
وك     ذلك ي     وري موس     يفيين (. إري     رتاي)أف     ورقي

، وج    ون (كيني    ا)، أوه    ورو كيني    اات (أوغن    دا)
جن       وب )ج       ارنج وم       ن بع       ده س       لفا ك       ري 

 (.السودان
تط       وير العالق       ات م       ع احلرك       ات العمالي       ة  -

ق        د س        بق  قيامه       اي       ة، وال        يت ك        ان فريقاأل
                                                           
1 Ibid. p 11 

اجلهود اإلسرائيلية : إسرائيل وأفريقياعاصم فتح الرمحن أمحد احلاج،    2
على الرابط  8102نوفمرب  85، روجع يف  الخرتاق القارة األفريقية

 https://www.sudaress.com/sudanile/42924:   التايل
 

ي  ة، بتوس  يع ش  بكات ريقفاس  تقالل ال  دول األ
االتصاالت معها، وتقدمي املساعدة يف تنظيم 

هياك     ل ع     دة احت     ادات، منه     ا احت     اد عم     ال  
تق   دمي ا، واحت   اد عم   ال غ   اان، وإثيوبي   ا و كيني   

ي     ة فريقامل     نح الدراس     ية للك     وادر العمالي     ة األ
 .3إسرائيلاملتقدمة للدراسة والتدريب يف 

 :األدوات االجتماعية واالقتصادية  -ب
ع   رب تنظ    يم  جس   ور الص    لة م   ع يه   ود الق    ارة، م   د -

، إسرائيليا إىل أفريقة وزايرات ليهود يدورات تدريب
د مب         ا خي         دم املص         احل وتوظي         ف ذل         ك الوج         و 

 .اإلسرائيلية
داخ  ل  أفريقي ة منتق اةدع م العالق ات م ع مجاع ات  -

دول الق  ارة، ومس   اندهتا إذا كان   ت تش   ّكل قاع   دة 
األمه  رة يف  مجاع  ة)للس  لطة القائم  ة املتعاون  ة معه  ا

  أو تق    وم مبس    اندهتا إذا كان    ت خ    ارج. 4(إثيوبي    ا
الس     لطة السياس     ية إلش     اعة ح     ال م     ن الفوض     ى 
وع        دم االس        تقرار السياس        ي يف دول        ة معادي        ة 

مثال دعم حركات املعارضة يف جنوب ) ،سرائيلإل
 (.السودان

ها ي  ة للتع  رف عل  ى أوض  اعفريقدراس  ة األس  واق األ -
بعث   ات جتاري   ة  وطاقته   ا االس   تهالكية، م   ن خ   الل

ودراس    ات ميداني    ة، مب    ا أس    هم يف تك    وين قواع    د 
ة م ن حي ث الرتكي ب بياانت ع ن دول الق ارة املعنيّ 

االقتص       ادي وظروف       ه واحتياج       ات أس       واقه م       ن 
 .5السلع

                                                           
، "دوافعه وأدواته: ريقياالوجود اإلسرائيلي يف أف" جنم الدين دمحم عبد هللا،   3

م على 8102نوفمرب  85م روجع يف 0/5/8102، قراءات أفريقية
 : الرابط التايل

https://goo.gl/QcddNN  
4  Bishaku, op.cit., pp 40:52 

جنم الدين دمحم، مرجع سابق، وملزيد راجع محدي عبد الرمحن، مرجع   5
 052-002ص  سابق، ص

https://goo.gl/QcddNN
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عق     د االتفاقي      ات التجاري     ة وتق      دمي التس      هيالت  -
ئتم       اانت لتمك       ني ال       دول املالي       ة والق       روض واال

وإقام  ة  إس  رائيل،ي  ة م  ن اس  ترياد الس  لع م  ن فريقاأل
ية أو فريقاملعارض واملؤمترات اليت تُنظّم يف القارة األ

م          ن أج          ل ال          رتويج للمنتج          ات  إس          رائيليف 
ية يف اجمل      االت س      رائيلية  والتج      ارب اإلس      رائيلاإل

 .1الزراعية والصناعية
وتتمثل يف : األدوات العسكرية واألمنية  -ج

 عدة صور من أبرزها
العسكري مع الدول اتفاقيات التعاون األمين و  -

ية، وإيفاد البعثات العسكرية واألمنية فريقاأل
تدريب   واملستشارين أبعداد كبرية، من أجل

ية وتنظيم بعضها واستقدام األفارقة فريقاجليوش األ
للتدريب والدراسة يف املعاهد العسكرية 

 .يةسرائيلاإل
إىل ال  دول  إس  رائيلتص  دير األس  لحة املص  نوعة يف  -

م     ن اتفاقي     ات ص     يانة  هاا يص     احبي     ة؛ وم     فريقاأل
وتزوي     د بقط     ع الغي     ار وف     رق التش     غيل والت     دريب 
جعل من تلك الصفقات أداة أساسية من أدوات 

ية املستعينة هب ا فريقالنظم األ يف كسب ودّ  إسرائيل
، س رائيلأو قوى املعارضة املناوئ ة لل نظم املعادي ة إل

يف كث      ري م      ن  إس      رائيلل ا يف االعتب      ار حتلح      أخ      ذً 
ي      ان م      ن القي      ود الدولي      ة املتعلق      ة بتص      دير األح

                                                           
ا بدول أفريقيا 8102استضافت إسرائيل يف ديسمرب  1 م، مؤمتًرا زراعياا خاصا

الغربية للتباحث حول اإلنتاج املستدام يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، 
وقد حضره وزراء خارجية كل من نيجرياي، وتوغو، وليبرياي، وغينيا، والرأس 

ون كبار من بنني، وبوركينا فاسو، األخضر، وغامبيا، وسرياليون؛ ومسؤول
يدي أمحد ولد س: وغينيا بيساو، والسنغال راجع  وساحل العاج، وغاان،

 .األمري، مرجع سابق

الس  الح إىل ال  نظم واجلماع  ات املس  تبدة واملنتهك  ة 
 .2حلقوق اإلنسان

ق        وات احلراس        ات اخلاص        ة ووح        دات ت        دريب  -
، وتزوي        د تل        ك الوح        دات مكافح        ة اإلره        اب

ة، وق           د طال           ت تل           ك يس           رائيلس           لحة اإلابأل
حن    اء أ م    ن خمتل    ف املس    اعدات واالتفاقي    ات دواًل 

ثقل نسيب للتعاون مع دول ش رق الق ارة  القارة مع
ع   الوة عل   ى من   اطق الت   وتر ، 3ودول ح   وض الني   ل

ينيات، بي    افرا جن    وب الس    ودان اخلمس    )رة يف الق    ا
، ويونيت    ا أجن    وال الثمانيني    ات، نيج    رياي الس    تينيات

اهلوت               و والتوتس               ي يف البح               ريات العظم               ى 
وك       ذا ال       دول ال       يت تع       اين م       ن  4،(التس       عينيات

 .5شرعية اتأزمأو اضطراابت داخلية 
القواع د العس  كرية ومراك  ز املراقب  ة وال  يت م  ن أبرزه  ا  -

يف أرخبي   ل  متمرك   زة)ع  د العس   كرية يف أري   رتاي القوا
هب    دف رص    د التحرك    ات ( دهل    ك ومين    اء مص    وع

البحري    ة يف م     دخل البح     ر األمح    ر، ع     الوة عل     ى 
قاع    دة تنّص    ت عل    ى قم    ة أعل    ى جب    ل يف أري    رتاي 

من       ع وص       ول وال       يت تس       تهدف  ،"أمب       ا س       واره"
السالح إىل حرك ات املقاوم ة الفلس طينية، ومراقب ة 

 . 6الدول املعادية السيما إيران
داخ         ل اخل         رباء اإلس         رائيليني األمني         ني  تغلغ         ل -

ي  ة، كم  ا توج  د مكات  ب فريقاملؤسس  ات الوطني  ة األ

                                                           
2 Siemon T.Wezman, Israel Arms Transfers To 
Sub-Sahara, Stockholm International Peace 
Research Institute(SIPRI), October 2011, 
reviewed 8 November 2017 at:  
https://goo.gl/4r9wpm  
3 Chazan, op.cit. p3 

  .أمحد جابر، مرجع سابق  4
5 Wezman, op.cit. p 7and  pp13- 14 

 .سيدي أمحد ولد األمري، مرجع سابق   6
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ي يف العدي         د م         ن ال         دول س         رائيلللموس         اد اإل
 ي   ة، منه   ا أوغن   دا وإري   رتاي وإثيوبي   ا والكنغ   وفريقاأل

 .وكينيا ورواندا، وفق اتفاقيات مربمة بني اجلانبني
ي     ة، فريقية يف الق     ارة األس     رائيلش     ركات األم     ن اإل -

ا م      ا يس      ند إليه      ا ت      دريب وتس      ليح وال      يت غالبً      
ولة ع      ن أتم      ني قي      ادات ال      دول ئالوح      دات املس      

وك  ذلك املس   اعدة يف النف  اذ والت   أثري يف ، ي  ةفريقاأل
مني          ة يف اجمل         االت االقتص          ادية والسياس         ية واأل

 .1البالد
ية سرائيلمراحل املد واجلزر يف العالقات اإل -ااثلثً 
 :يةفريقاأل

م أي 0202عن     د قيامه     ا ع     ام  س     رائيلمل يك     ن إل
ي     ة، ومل يك     ن لألخ     رية فريقحض     ور يُ     ْذكر عل     ى الس     احة األ

ية؛ ف       رغم ح       ديث س      رائيلمكان      ة واض       حة يف السياس       ة اإل
كرية والتشاهبات الصهاينة املؤسسني عن الروابط الثقافية والف

 إس       رائيلالتارخيي      ة يف جترب      ة الط      رفني؛ اقتص      رت عالق      ات 
الدبلوماس   ية عل    ى دول    يت ليب    رياي، وإثيوبي   ا؛ وه    و أم    ر ميك    ن 
تفهم   ه يف الس   ياق الت   ارخيي لتل   ك املرحل   ة ال   يت كان   ت فيه   ا 
معظ   م دول الق   ارة خاض   عة لالس   تعمار م   ن انحي   ة، وكان   ت 

ق   وى الك   ربى األساس   ية ه   ي كس   ب ود ال إس   رائيلمس   اعي 
االحت    اد الس    وفييت مث )، والص    اعدة (فرنس    ا، بريطاني    ا)اآلفل    ة 

" ابن دونج"إال أنه يف أعقاب مؤمتر . لتأمني وجودها( أمريكا
إىل  إس رائيلي، عم دت سرائيلوما كشفه من عزلة الكيان اإل

توثي   ق عالقاهت   ا ب   دول الق   ارة؛ األم   ر ال   ذي تس   ارعت وتريت   ه 
وال   يت مثل   ت رن العش   رين، ل   ة الس   تينيات م   ن الق   خ   الل مرح

ية يف الق      ارة س      رائيلاحلقب      ة الذهبي      ة للسياس      ة اخلارجي      ة اإل
ية س رائيلحيث قفز ع دد البعث ات الدبلوماس ية اإل ؛2يةفريقاأل

بعث    ة يف أواخ   ر الس    تينيات  38إىل حن   و  ي    ةفريقيف الق   ارة األ
                                                           

إىل األمن  ابلواثئق إسرائيل خترتق أفريقيا، من الثقافةرفعت سيد أمحد،   1
 :م على الرابط التايل8102نوفمرب  85روجع يف  ،"إىل االقتصاد

https://goo.gl/iDH9Yx  
2 Naomi Chazan,, “op.cit, P  2 

ي      ا جن      وب أفريقومطل      ع الس      بعينيات، تغط      ي معظ      م دول 
يني املبع وثني إىل الق ارة س رائيلاء اإلالصحراء، وبل غ ع دد اخل رب 

خبرياً  يف جماالت الزراعة والصحة والتعليم، والتنمية  0211
الف م     ن املت     دربني قليمي     ة، كم     ا اس     تقبلت إس     رائيل اآلاإل

 .3األفارقة
م ، واالجتي       اح 0222ويف أعق      اب ح      رب يوني      و 

ي لألراض   ي العربي   ة، وح   ىت مطل   ع الثمانيني   ات م   ن س   رائيلاإل
بلوماس   ية والسياس   ية دش   رين، ش   هدت العالق   ات الالق   رن الع

ا، كانت املبادرة فيه للدول ا تدرجييا ية تدهورً فريقية األسرائيلاإل
ألس   باب  إس  رائيلي  ة بقط  ع عالقاهت  ا الدبلوماس   ية م  ع فريقاأل

أسفرت يف حمصلتها عن تقلص عدد الدول اليت هلا  4متفاوتة
دول فقط هي  ثالثروابط دبلوماسية مع الدولة العربية إىل 

ا عل    ى ذل    ك، اجته    ت وردا . 5م    االوي، ليس    وتو، س    وازيالند
إىل تعزي  ز التع  اون م  ع اجلماع  ات واحلرك  ات املناوئ  ة  إس  رائيل

، وكذلك (مثال جنوب السودان)لبعض األنظمة املعادية هلا 
ي ا من ذ ع  ام أفريقتعزي ز عالقاهت ا ابلنظ ام العنص  ري يف جن وب 

 .6م0220
ح         ىت  0223ة م         ن وج         دير ابلنظ         ر، أن احلقب         

م وال  يت ش  هدت ذروة تراج  ع العالق  ات الدبلوماس  ية 0222
ية، ش    هدت يف املقاب    ل تص    اعد التب    ادل س    رائيلي    ة اإلفريقاأل

%  011 ي     ة بنس     بةفريقوال     دول األ إس     رائيلالتج     اري ب     ني 
ملي        ون دوالر إىل  50.2، حي        ث زادت م        ن م        ن تقريب       ا

ا نش    اط األجه    زة وش    هدت أيًض     .7ملي    ون دوالر 010.3
األمني   ة واالقتص   ادية والعس   كرية عل   ى الس   احة  ملؤسس   اتوا

                                                           
3 Idem. 

العالقات "دمحم عاشور مهدي،  :حول تلك الدوافع واألسباب أنظر  4
آفاق ورقة ضمن ندوة ، "ل لتفعيل التعاون املشرتكسبي حنو:ية العربية األفريق

اون مع ، ابلتعالتعاون العريب األفريقي  اليت نظمتها جامعة الدول العربية
 . 2-2، ص ص 8112، مارس وزارة اخلارجية السودانية، اخلرطوم

5Chazan,, op.cit., p 3 
6  Ibid.   

 003محدي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   7
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م     ا يؤك     د ، 1ي     ة لتع     ويض غي     اب الف     رق الدبلوماس     يةفريقاأل
عل ى ش عرة معاوي ة  إس رائيلالطابع الربمجايت للطرفني وحفاظ 

ي  ة، ال س  يما تل ك الغني  ة ابملع  ادن فريقم ع كث  ري م  ن ال دول األ
الكونغو )ائري يا مثل ز أفريق يفأو الىت حتتل مكانة إسرتاتيجية 

ي  ا، أفريق، أجن  وال، أثيوبي  ا، أوغن  دا وجن  وب (الدميقراطي  ة حالي  ا
واألقط   ار احملاص   رة وال   ىت حتت   اج اىل إم   دادات عس   كرية مث   ل 

 .2يا الوسطىأفريقليبرياي، وتوجو، و 
ىل إم 0228ن الف      رتة م      ن ع      ام إوميك      ن الق      ول، 

م، كان   ت مبثاب   ة مرحل   ة إع   ادة البع   ث يف العالق   ات 0223
ي  ة، حي  ث حقق  ت فريقية األس  رائيلاس  ية والسياس  ية اإلالدبلوم

ا يف اخ     رتاق ج     دار ا كب     ريً ية جناًح     س     رائيلفيه     ا السياس     ة اإل
احلص      ار الدبلوماس      ي املف      روض عليه      ا مس      تغلة يف ذل      ك 
جمموع    ة م     ن العوام     ل يف مق     دمتها توقي     ع معاه     دة الس     الم 

، وم       ا تاله       ا م       ن م0222ع       ام  يفية س       رائيلاملص       رية اإل
م       ع ك       ل م       ن األردن ومنظم       ة التحري       ر  قي       ات س       المااتف

فريقي        ة بفع        ل تراج        ع العالق        ات العربي        ة األو  .3(أوس        لو)
ي  ة فريقالعربي  ة، وش  عور كث  ري م  ن ال  دول األ-اخلالف  ات العربي  ة

ابلي   أس واإلحب   اط بس   بب ع   دم ترمج   ة وع   ود التع   اون الع   ريب 
ع      ن  ، فض      الً 4ي ابلتع      اون حقيق      ة يف أرض الواق      عفريق      األ

ي   ة م   ا ب    ني فريقعربي   ة عل   ى الس   احة األال-ت العربي   ةالص   راعا
، يف الوق  ت إس  رائيلمؤي  دي ومعارض  ي معاه  دة الس  الم م  ع 

احلاجة لل دعم، يف ظ ل  الذي كانت فيه دول القارة يف أمسّ 
ية منذ فريققتصادية السيئة الىت مرت هبا القارة األاألوضاع اال

أواخ       ر الس       بعينيات وعق       د الثمانيني       ات؛ بفع       ل موج       ات 
وم   ن . ال   يت ش   هدهتا بع   ض أق   اليم الق   ارة التص   حر واجلف   اف

ا، رغب  ة بع  ض نظ  م احلك  م يف الق  ارة أن تك  ون العوام  ل أيًض  

                                                           
1 Chazan, op.cit., p7 
2 Ibid. pp5-6 
3 Ibid. p 9 

 030رجع سابق، ص امل  4

ا لكس ب رض اء ال والايت جس رً  إس رائيلإعادة العالق ات م ع 
 .5املتحدة األمريكية ودعمها

وق    د ش    هدت حقب    ة منتص    ف الثمانيني    ات ومطل    ع 
عالقاهت  ا م  ع عدي  د م  ن دول  إس  رائيلس  تعادة االتس  عينيات، 

غيني   ا، كيني   ا،  ي   ا الوس   طى،أفريقأثيوبي   ا،  :الق   ارة، م   ن بينه   ا
ي    ة فريقعل    ى الس    احة األ يس    رائيلع    اود احلض    ور اإل وابلت    ايل

م   ع العق    د األول م    ن - نش   اطه العل    ين م   ن جدي    د، وص    والً 
إىل مرحل  ة التب  ادل الدبلوماس  ي م  ع   -مطل  ع األلفي  ة اجلدي  دة

زهى عصور أمل يتحقق يف  ، وهو ما6كامل دول القارة تقريبا
للس   عي إىل اكتس   اب ص   فة  إس   رائيلالس   تينيات، م   ا ش   جع 

ال  ذي رغ  م ع  دم حتقق  ه  7يفريق  العض  و املراق  ب يف االحت  اد األ
كما شهد العام .مباركة دول أفريقية هلذا املسعىكشف عن 

ي ة يف العاص مة أفريقية إس رائيلم الدعوة إىل عقد قم ة ٦١٠٢
 .8عقادمل يكتب هلا أيضا االن" لومي"التوجولوية 

 النتائج واآلاثر : سياسة شد األطراف -ارابعً 
 -ومستفيدة من-أسفرت سياسة شد األطراف متفاعلة مع 

ي ة، ع ن فريقإخفاقات سياسات الدول العربية جتاه ال دول األ
 :النتائج التالية

ال   نظم األمني  ة واإلقليمي  ة اخلاص   ة  إس  رائيلاخ  رتاق  -0
ي  ه ابلق  رن األفريق  ي الكب  ري وتوظي  ف ذل  ك يف توج

واألنظم      ة ( مط      ار عنتي      يب)ض      رابت للعملي      ات 
املعادي ة هل ا، وك ذا احليلول ة دون أن ( عيدي أمني)

                                                           
راجع دمحم عاشور،مرجع حول أسباب تدهور العالقات العربية األفريقية   5

 .سابق
6 Chazan, op.cit., pp 9-10 
7 Herb Keinon, “Israel Seeks To Regain Its 
Observer Status At The African Union”., The 
Jerusalem Post, 18 February 2016, Reviewed 
27 November 2017 at: https://goo.gl/NP2Hbt  

التقدير "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  :راجع يف ذلك 8
اإلسرائيلية ومستقبل العالقات -القمة األفريقية(: 112)االسرتاتيجي 

م، 8102زيتونة للدراسات واالستشارات،، أغسطس مركز ال، "املتبادلة
 : م على الرابط التايل 8102نوفمرب  31روجع يف 

https://goo.gl/V4QFFa  
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يك      ون البح      ر األمح      ر حب      رية عربي      ة م      ن خ      الل 
وكذا 1عالقاهتا الوطيدة مع كل من أثيوبيا وإرترياي 

اس         تغالل الض         غوط األمريكي         ة عل         ى النظ         ام 
" الفالش    ا"الس    وداين للمس    اعدة يف هتج    ري يه    ود 

 . 2إسرائيل إىل
ال س       يما أثيوبي       ا )النف       اذ إىل دول من       ابع الني       ل  -8

ن    دا، الكونغ    و الدميقراطي    ة، ورون    دا، غ،كيني    ا ،أو 
م    ن خ    الل األدوات س    الفة البي    ان ..( بورون    دي

ا يف ا أساس يا ّكنها أن تصبح رقمً ميأعاله على حنو 
مس   اعي تس   وية اخلالف   ات ب   ني دول املنب   ع ودول 

 .املصب
ة اإلثي ويب منوذج ا واض حا يف وتقدم أزمة س د النهض 

 إس  رائيله  ذا الش  أن، م  ن زوااي ث  الث؛ فم  ن انحي  ة س  امهت 
يف تق   دمي املس   اعدات الفني   ة والتكنولوجي   ة الالزم   ة يف أتم   ني 

ية بعط        اءات س        رائيلالس        د، كم        ا تق        دمت الش        ركات اإل
، وم ن انحي ة 3للمشاركة يف إدارة توزيع الكهرابء املتول دة من ه

إثيوبيا يف إدارة مفاوضات سد النهضة  ًثنية تشري اسرتاتيجية
وموقفه      ا م      ن االتفاقي      ة اإلطاري      ة ملي      اه الني      ل إىل مالم      ح 

ية القائم  ة عل  ى املماطل  ة وف  رض األم  ر س  رائيلاالس  رتاتيجية اإل
الواق ع مث املفاوض ة م  ن نقط ة األم  ر الواق ع ال  ذي مت فرض ه م  ا 

ي يف تل  ك املفاوض  ات م  ن إس  رائيليع  ين احتم  ال كب  ري ل  دور 
الس  تار، والزاوي  ة الثالث   ة وال  يت ال تنف  ك ع  ن س   ابقتها خل  ف 

نفس ها كوس يط لتس وية األزم ة ب ني مص ر  إس رائيلفهي ط رح 
 .4وإثيوبيا

                                                           
1 Michael B. Bishku, op.cit., pp.52-54 
2 Michael B. Bishku, op.cit., p.40 
3 Daily News Egypt, “Israel to support 
Ethiopia in developing water resources: 
Netanyahu”, Julay 9, 2017, Reviwed 25 
November 2017, at: Israel to support Ethiopia 
in developing water resources: Netanyahu 
4 Evgeni Klauber, “The Ethiopian Dam Giving 
Israel and Advantage over the Palestinians”., in 
Mosaic(web): The Ethiopian Dam That’s 

يف اس   تثمار عالقاهت  ا م  ع األقلي   ات  إس  رائيلجن  اح  -3
العرقية والدينية ووجودها االس تخبارايت يف املنطق ة 

ي ا يف تفج  ري من اطق األط راف داخ  ل أفريقالعربي ة و 
ول  يس  ،ي  اأفريقلنظ  ام اإلقليم  ي الع  ريب يف وح  ول ا

إض    افة ل    دورها يف  -ي    اأفريقيف -أدل عل    ى ذل    ك
ي للحركات سرائيلدول منابع النيل، من الدعم اإل

نفصالية يف جنوب السودان عرب عالقاهتا بكل اال
إىل انفص    ال  م    ن كيني    ا وأوغن    دا وإثيوبي    ا وص    والً 

اجلن    وب، وك    ذا دوره    ا يف دارف    ور، وم    ا أث    ري ع    ن 
ره   ا يف موريتاني   ا، وم   ا ال يس   تبعد م   ن دور هل   ا دو 

 .فيما حيدث يف سيناء
أتم           ني خط           وط مواص           الت ًثبت           ة لتجارهت           ا  -0

ومش روعاهتا االس  رتاتيجية ال س  يما يف جم  ال تولي  د 
وتع   د مجهوري   ة جن   وب أفريقي   ا وإثيوبي   ا  ،5الطاق   ة

وغاان وليبرياي وتنزانيا وأوغندا وكينيا وساحل العاج 
اليت تتعامل م الدول األفريقية وتوجو واجلابون، أه

 .معها إسرائيل جتارايا 
سياسة شد األطراف بني االستمرارية  -اخامسً 

 :والتغري 
ية على سرائيلتكشف تطورات وحتركات السياسة اإل

ية عن بعض مالمح استمرارية سياسة شد فريقالساحة األ
ية مع تغري نسيب يف فريقية على الساحة األسرائيلاإل األطراف

ولعل أحدث تلك التحركات  .دوات والشركاء الفاعلنياأل
ي سرائيلاحلملة الدبلوماسية اليت دشنها رئيس الوزراء اإل

لتعزيز العالقات مع ( 8102نوفمرب) بنيامني نتنياهواحلايل 
ا، واألخرى ؛ إحدامها شرقً القارة، وقيامه بزايرتني للقارة دول

                                                                                    

Strengthening Israel, 26 julay 2016. Reviewed 
25 November 2017. At: 
https://goo.gl/WWAhiB  
5 Tom Collins, “ Why is Israel Netanyahu 
wooing Africa?”., 7 July 2017, reviewd at 25 
October 2017 at:  
https://goo.gl/AHQEXd  
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رارية مركزية كشفتا عن استم  -يف أقل من عام ونصف- غرابً 
ض النيل، وكذا دول غرب القارة دول شرق القارة وحو 

ية، عالوة سرائيلسيما نيجرياي والسنغال يف السياسة اإلال
ية احلثيثة لكسب أصوات سرائيلعلى استمرار املساعي اإل

ي، سرائيلية يف احملافل الدولية لصاحل املوقف اإلفريقالدول األ
م املتحدة لو متكنت  يف األمصواتً  50يا متتلك أفريقف

ها أو تفكيك تلك الكتلة من كسب غالبيتها لصفِّ  إسرائيل
يف األمم  سرائيل، لتالشى التوجه املعادي إل1الضخمة

وهو األمر الذي أكدت عليه تعليمات رئيس . 2"املتحدة
يا بضرورة أفريقيف  إسرائيلي نتنياهو لسفراء سرائيلالوزراء اإل

يف املنظمات الدولية من ية فريقتغيري موقف الدول األ
واعتبار ذلك اهلدف الرئيس الذي  املعارضة إىل التأييد،

ا يف وعرب عنه صراحة أيضً  .3يفوق ما عداه من أهداف
 :الحينما ق" اإليكواس"خطابه أمام قمة رؤساء جمموعة 

يف  إسرائيلإنين أطلب دعمكم يف مناهضة التحيز ضد "
يونسكو، وجملس حقوق األمم املتحدة، واجلمعية العامة، وال

 .4"اإلنسان
التوجولي  ة -س  رائيليةع  ن توظي  ف العالق  ات اإل فض  الً 

بغي   ة النف    اذ إىل  ؛"أفريقي   ةية إس    رائيلقم   ة "لل   دعوة إىل عق   د 
إىل  إس     رائيلع     ودة "دول الق     ارة املختلف     ة، يف ظ     ل ش     عار 

وال ذي ي  رى ال  بعض  .5"إس  رائيلي ا إىل أفريقي ا، وع  ودة أفريق

                                                           
1idem 
2 Gabriel Rosenberg,  Israels-promising-
future-with-Afric, The Jerusalem Post, 
7/5/2017 reviewed 30 November 2017, at:  
https://goo.gl/sxWRAk  
3 Israel  Ministry of Foreign  Affairs, PM 
Netanyahu Meets With Israel's Ambassadors to 
African Countries, 8 Feb., 2017 ,  Reviewed  
30 October 2017. At : 
https://goo.gl/1N8YZq  

  5ي أمام قمة اإليكواس،مرجع سابق ص سرائيلخطاب رئيس الوزراء اإل   4
5 Wootliff, op.cit.,  

ىل جول  ة جول  د م  ائري وزي  رة اخلارجي  ة أن نص  فه األول يش  ري إ
للقارة يف الستينيات ( ورئيسة احلكومة بعد ذلك)ية سرائيلاإل

مرباط     ور عش     رين، ويش     ري نص     فه الث     اين إىل اإلم     ن الق     رن ال
 (ن يب هللا)ادعى انتسابه للمل ك ثيويب هيالسيالسي الذي اإل

يف " نتني اهو"والذي كان قد أطلقة ، 6 سليمان عليه السالم
عاص    مة أوغن    دا، خ    الل اجتماع    ه برؤس    اء دول " الكمب    ا"

يف  إس  رائيلتق وم مس اعي و  .م8102ي ا يف يولي  و أفريقش رق 
ي         ة فريقه         ذا الص         دد عل         ى دع         وى تط         ابق املص         احل األ

 .7يةسرائيلواإل
س      عي اس      تمرارية وعل      ى ص      عيد األدوات يالح      ظ 

إعط  اء ثق  ل أك  رب  للنف  اذ إىل دول الق  ارة ولك  ن ع  رب إس  رائيل
( املنظم      ات القاري      ة واإلقليمي      ة الفرعي      ة)ي      ة لألط      ر التنظيم

، ويف ه   ذا الس   ياق ميك   ن تفه   م (م   ؤمترات القم   ة)واجلماعي   ة 
ي عل    ى اس    تعادة ص    فة س    رائيلالس    عي ال    دؤوب واإلحل    اح اإل

 .فريقياملراقبة يف االحتاد األ
عل   ى تس  ويق نفس   ها كدول   ة ذات  إس   رائيلتواظ  ب و 

ج      ددة، خ      ربات فني      ة وتكنولوجي      ة يف جم      االت الطاق      ة املت
وتكنولوجي      ا املي      اه وال      ري، والزراع      ة ومكافح      ة التص      حر، 
تكنولوجي          ا االتص          االت، والرعاي          ة الص          حية ومواجه          ة 

، وكذا الرتكيز على أهنا ذات جتربة ال تضاهى 8...الكوارث،
يف مكافح         ة اإلره         اب ومجاع         ات العن         ف ذات الط         ابع 

عالوة على . 9اإلسالمي، الذي تعاين منه بعض أقاليم القارة
                                                           
6 Yosef I. Abramowitz, Israel and Africa 
Need Each Orther, Jewish Telegraph 
Agency, October 23, 2017 Reviewed 31 
October 2017 at:  
https://goo.gl/oAMjKE  

(: 112)التقدير االسرتاتيجي  "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،   7
مرجع سبق ، "اإلسرائيلية ومستقبل العالقات املتبادلة-القمة األفريقية

 .ذكره
8 Yosef I. Abramowitz, Op.cit. 
9Raphael Ahren "African Diplomats Go On Rare, 
‘Enlightening’ Israeli Tour Of Old City’s Jewish 
Sites: Palestinians fume as envoys from 7 countries 

https://goo.gl/sxWRAk
https://goo.gl/1N8YZq
https://goo.gl/oAMjKE
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م   ا زال  ت متث   ل  س  اعدات العس  كرية والفني   ة والتدريبي  ة ال  يتامل
أدواهت    ا األساس    ية يف الرتغي    ب والرتهي    ب م    ن أج    ل  ىح    دإ

ي ة وه و اكتس اب فريقحتقيق هدفها األص يل عل ى الس احة األ
ي   ة يف احملاف  ل الدولي  ة، وه  و م   ا فريقدع  م ومس  اندة ال  دول األ

والت دريب ي إبلغ اء ب رامج املس اعدة س رائيليفسر رد الفعل اإل
املقدمة للسنغال واستدعاء سفريها، بعد تبين السنغال تقدمي 

ية يف الض  فة الغربي  ة س  رائيلمش  روع ق  رار إدان  ة املس  توطنات اإل
 .1والقدس الشرقية وقطاع غزة إىل جملس األمن

مازال      ت ص      ادرات  ،وعل      ى ذات الص      عيد خاص      ة
ا م   ن ش   رايني  أساس   يا ي وال   يت متث   ل ش   رايانً س   رائيلالس   الح اإل

ي، أداة أساس       ية يف تنفي       ذ س       رائيلالص       ناعة واالقتص       اد اإل
ية، يف ظ ل وج ود فريقية على الساحة األسرائيلالسياسات اإل

ي   ة ق   ادرة عل   ى دف   ع قيم   ة م   ا تش   رتيه م   ن أس   لحة أفريقدول 
واس   تعداد دول  ،2وأنظم  ة مراقب   ة نق   داي مث  ل نيج   رياي وأجن   وال

ة هيالت سياس   يا أو تس   ومجاع   ات أخ   رى ل   دفع ال   ثمن س   لعً 
إىل  8112وخ        الل الف        رتة م        ن  .واقتص        ادية وعس        كرية

صفقات أسلحة رئيسية م ع تس ع  إسرائيلم أجرت  8101
الك امريون، تش اد، غيني ا : ية جنوب الص حراء ه يأفريقدول 

يا، أوغندا، أفريقاالستوائية، ليسوتو، رواندا، سيشل، جنوب 
بنح  و  إس  رائيلنيج  رياي وال  يت تق  در وارداهت  ا م  ن الس  الح م  ن 

                                                                                    

depart from protocol to meet Israeli officials near 
Jerusalem's Western Wall, visit controversial City 
of  David archaeological park”.,  The Times Of 
Israel, 30 November 2016, at: 
https://goo.gl/KtX8d3  Reviewed 30 
November 2017. 
1 Bethan Mckernan, “Israel lashes out over UN 
settlements vote by withdrawing ambassadors 
and halting aid”., Independent, 24 December 
2016  . Reviewed  8 November 2017  at :  
https://goo.gl/Vu89vm  

(: 112)التقدير االسرتاتيجي  "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،   2
مرجع سبق ، "اإلسرائيلية ومستقبل العالقات املتبادلة-القمة األفريقية

 .ذكره

 إس  رائيلات الق  ارة م  ن دملي  ون دوالر متث  ل نص  ف وار  511
 .اتقريبً 

وم      ن األدوات املس      تحدثة يف التعام      ل م      ع الق      ارة 
تفادة م ن الالجئ ني األفارق ة إىل دعوات البعض لضرورة االس 

ه    م م    ن ش    رق جلّ  02111والب    الغ ع    ددهم حن    و  إس    رائيل
زمة ، بتدريبهم على املهن واحلرف الال(ثيوبياإريرتاي و إ)أفريقيا 

ي  ة وإع  ادة تص ديرهم للق  ارة مب  ا يع  ود فريقللتنمي ة يف ال  دول األ
 .3يفريقي واألسرائيلابملصلحة على الطرفني اإل

عل   ى األبع   اد  ويالح   ظ ك   ذلك، اس   تمرار الرتكي   ز
 إس     رائيلي     ة و فريقالثقافي    ة وال     روابط التارخيي    ة ب     ني ال    دول األ

عل  ى ترس  يخه  إس  رائيل، وه  و م  ا تعم  ل بص  فة عام  ةواليه  ود 
تق دمي نفس  ها الدول  ة النم  وذج يف توظيف ه ب  دأب م  ن خ  الل و 

وم  ن خ  الل  ،4الدميقراطي  ة والتع  ايش ب  ني ال  دايانت واألع  راق
ي           ة املتخصص           ة يف اجلامع           ات فريقاملعاه           د العلمي           ة األ

واجلمعيات واملنظمات احمللية والدولية اليت تس تهدف ش باب 
م     ا تنظم     ه م     ن و ، 5ي     ة والدبلوماس     ينيفريقوق     ادة ال     دول األ

ية للمدن واملعامل األثري ة يف فريقزايرات للوفود الدبلوماسية األ
األراض ي الفلس  طينية اخلاض عة لالح  تالل وخاص ة يف الق  دس 

، إسرائيلالشرقية مع السعي ليس جملرد ترسيخ القبول بوجود 
الوف     ود القب     ول بش     رعية وجوده     ا ب     ل الس     عي لتهيئ     ة تل     ك 

ي ح     واجز م، وإزال     ة أ0222راض     ي احملتل     ة بع     د ع     ام ابأل
 .6سرائيلنفسية ودبلوماسية جتاه خضوع تلك املناطق إل

 :خامتة
نطالق   ا م   ن اهل   دف ال   رئيس ايف خت   ام ه   ذا التقري   ر و 

ال   ذي وض   عه ص   انعو سياس   ة ش   د األط   راف نص   ب أعي   نهم 
واملتمث  ل يف كس  ر ح   اجز العزل  ة ال  ذي فرض   ته ال  دول العربي   ة 

                                                           
3 Abrahamowitz,op.cit., 

عضو " إبراهام جنويس"وىل من املثري لالنتباه دعوة البعض أن يت  4 
الكنيست عن حزب الليكود واإلثيويب األصل وزارة اخلارجية ابعتباره األقدر 

 .املرجع السابق. على تقدمي الوجه األفريقي إلسرائيل
5 Ibid.  
6  Raphael Ahren, op.cit.,  

https://goo.gl/KtX8d3
https://goo.gl/Vu89vm


82 

 

ح  ت ية جنس  رائيل، ف  إن السياس  ة اإلإس  رائيلواإلس  المية عل  ى 
يف حتقي    ق غايته    ا بدرج    ة كب    رية، يف ظ    ل ش    بكة العالق    ات 

 معظم ية، اليت تكاد تغطيفريقمع الدول األ سرائيلالراهنة إل
دول القارة، ومجيع اجملاالت، من انحية، وعدم تعارض تلك 

حتقيق الس الم م ع ال نظم العربي ة احمليط ة  يالسياسة مع مساع
أداة لتحقي   ق ب   ل ك   ان ك   ل منهم   ا مبثاب   ة . م   ن انحي   ة أخ   رى

أم      ام " نتني      اهو"اآلخ      ر عل      ى حن      و م      ا يكش      ف خط      اب 
ية أال تكون ملكي ة فريقاإليكواس والذي حض فيه الدول األ

ا ب ل ص ارت حليًف  إسرائيلأكثر من امللك ابلتأكيد على أن 
احللي         ف املق         رب لكث         ري م         ن ال         نظم العربي         ة يف حمارب         ة 

 .1(اإلرهاب)
ض         وء  جت         در اإلش         ارة إىل أن         ه، يف ،ويف املقاب         ل

تص   اعد وت   رية العالق   ات ال   يت تش   هدها املنطق   ة و التح   والت 
ال    دول العربي    ة م    ن انحي    ة، واهلن    د،  إس    رائيلاإلجيابي    ة ب    ني 

ة أخرى، والصني، وكذا أذربيجان، وقربص واليوانن من انحي
م    ن املتوق    ع ح    دوث  -ع    الهأكم    ا س    لفت اإلش    ارة -فإن    ه 

حي  ة األط  راف م  ن ان تغ  ريات جوهري  ة يف تركيب  ة سياس  ة ش  دّ 
، والوزن النسيب لألدوات، وهو ما 2تعريف األطراف واحللفاء

ي ة، فريقية األس رائيلقد يعين تراجع الوزن النسيب للعالق ات اإل
ي      ة فريقوازدايد ط      ابع االنتقائي      ة يف التعام      ل م      ع ال      دول األ

حبس        ب وزهن        ا النس        يب يف حتقي        ق املص        احل االس        رتاتيجية 
لس   احتني اإلقليمي   ة ل   ى اع س   رائيلواالقتص   ادية والسياس   ية إل

 .والدولية
م       ن املث       ري لالهتم       ام أن بع       ض ص       ناع السياس       ة 

ي الس    ابق س    رائيليني، مب    ن ف    يهم وزي    ر اخلارجي    ة اإلس    رائيلاإل
وزع   يم ح   زب العم   ل ش   لومو ب   ن ع   امي، أع   ادوا م   ن جدي   د 

بع د )التأكيد على ض روة التخل ي ع ن سياس ة ش د األط راف 
ية طويل    ة رائيلس    مؤك    دين أن املص    احل اإل( اس    تنفاد أغراض    ها

                                                           
 " اإليكواس"من خطاب نتنياهو أمام قمة  0راجع ص  1

2 Azfar Mohammad ,”Israel’s Changing 
Periphery”, Foreign Policy News, 15 /6/2017 
reviewed at 27 Vovember 2017 at   
https://goo.gl/3ZF6Nx  

بقية العامل العريب، األجل تتمثل يف حتسني العالقة مع مصر و 
ن، والتخلي ع ن ال وهم أبن التح الف و مبا يف ذلك الفلسطيني

يف  إس  رائيلع  ن اس  رتاتيجية إلدم  اج  م  ع تركي  ا س  يكون ب  ديالً 
ا وق  ال ب  ن ع  امي يف مقابل  ة أجري  ت م  ؤخرً . الش  رق األوس  ط

م ع تركي ا  إسرائيلأن حتالف ية سرائيلمع صحيفة هاآرتس اإل
أداة لتف ادي قد مت إنش اؤه يف اخلمس ينيات ك "وإيران وإثيوبيا 

ىل ه ذا التح الف إن الع ودة أ"ض اف أو ". السالم م ع الع رب
تركي  ا "ن أا ، مؤك  دً "ص  احلة م  ع الع  امل الع  ريبت  تم م  ن خ  الل امل

م  ن أج  ل الوص  ول إلين  ا، ال  دائرة الثاني  ة، : تق  ول لن  ا يف الواق  ع
 .3"حتقق السالم يف الدائرة األوىل عليك أن

 م        ا ك        ان املس        ار ال        ذي س        تتخذه السياس        ة وأايا 
ن الواق    ع يش    ري إىل أن م    ا حققت    ه ية مس    تقبال، ف    إس    رائيلاإل

ي ة ه و يف اجلان ب فريقم ن جناح ات عل ى الس احة األ إسرائيل
األك  رب من  ه نت  اج فش  ل وإخف  اق السياس  ات العربي  ة ومع  اانة 

ن خت بط وص راع السياس ات العربي ة ية وأيسها مفريقالدول األ
، أكث     ر من    ه لنج     اح ص    انع السياس     ة (واإلس    المية ك    ذلك)

ي، وإن مل يقل      ل ذل      ك م      ن ق      درة األخ      ري عل      ى س      رائيلاإل
 .االستفادة من أخطاء السياسات العربية

ا ردا ما ورد عل ى لس ان ال رئيس التوج ويل يؤكد ذلك، 
ي فريق  فع  ل دول الش  مال األ عل  ى س  ؤال ع  ن احتم  االت ردّ 

ية س  رائيلوال  دول العربي  ة عل  ى استض  افة توج  و مل  ؤمتر القم  ة اإل
توج     و بل     د "إن : حي     ث ق     ال ؛4م٦١٠٢ي     ة أكت     وبر فريقاأل

                                                           
3 Hadar, op.cit., 

تقدم تطورات األحداث منذ الدعوة إىل عقد القمة اإلسرائيلية األفريقية  4
م إىل إعالن إلغائها، 8102النعقاد يف توجو اكتوبر اليت كان مقررا هلا ا

دليال على حقيقة االستنتاج أعاله ؛حيث بلغت تقديرات الدول اليت 
دولة منها حضورها،  00دولة ، أكدت  31-81ستحضر القمة حنو 

بينما كانت الضغوط األكرب للرفض من بعض دول لديها التزاماهتا 
يلي على الساحة مثل املغرب وهواجسها اخلاصة من الوجود اإلسرائ

إىل جانب املؤسسات واملنظمات الشعبية وغري .. وموريتانيا وجنوب أفريقيا
احلكومية اليت رأت يف تلك القمة مسعى إسرائيلي للرتويج لرؤيتها بشأن 

القضية الفلسطينية واإللتفاف عليها عالوة على حتسني صورة النظام 
ما يعين أن . ملعارضة الداخليةالسياسي التوجويل يف مواجهة موجات ا

املوقف األفريقي من القمة األفريقية اإلسرائيلية مل يكن العامل الرئيس فيه هو 

https://goo.gl/3ZF6Nx
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ص      غري مل حيص      ل يوًم      ا عل      ى ملي      ارات ال      دوالرات ال م      ن 
والس  كان املس  لمون يف توغ  و قليل  و . الس  عودية وال م  ن قط  ر

س ي الفع ل السيا غ ري نش طني، وابلت ايل ف إن خط ر ردِّ العدد و 
وه    و م    ا يلخ    ص إبجي    از ش    ديد أه    م العوام    ل . 1"م    نخفض

ية عل  ى س  رائيلالرئيس  ة ال  يت ك  ان ميك  ن أن تعرق  ل السياس  ة اإل
اإلمك  اانت االقتص  ادية : ي  ة ومل تس  تثمر وه  يفريقالس  احة األ

واملس          اعدات العربي          ة، األغلبي          ة الس          كانية اإلس          المية، 
 وم   ا زال   ت الس   احة مفتوح   ة. واألقلي   ات اإلس   المية النش   طة

 .لكن يبدو أنه قد توارت اإلراداتو 
 

***** 
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 نالخرتاق اإلسرائيلي لرتكيا وإيراا

 شيماء هباء .أ
 :مقدمة

تكم   ن أمهي   ة دراس   ة االخ   رتاق اإلس   رائيلي لك   ل م   ن 
تركيا وإيران يف كوهنما من أهم أركان األمة، كما أهنما يعدان 

وميك     ن التميي     ز ب     ني م     رحلتني . الق     وتني اإلقليميت     ني األب     رز
األوىل؛ وهي االخرتاق : الخرتاق اإلسرائيلي يف هذا السياقل

املعلن للدولتني، قبل جميء خنب ذات توجهات إسالمية إىل 
؛ (علماني  ة)احلك  م، أي يف ظ  ل خن  ب ذات توجه  ات غربي  ة 

حيث مت توثي ق الص الت م ع ه ذه النخ ب وعق د االتفاق ات 
ب أم  ا املرحل  ة الثاني  ة، فه  ي عق  . ال  يت حتق  ق مص  احل إس  رائيل

الث    ورة )وص    ول خن    ب ذات توجه    ات إس    المية إىل احلك    م، 
، وح     زب العدال     ة والتنمي     ة يف 0222اإلس     المية يف إي     ران 

، وتلك حم ور الرتكي ز األس اس يف ه ذه الورق ة، (8118تركيا 
حي      ث تعم      ل إس      رائيل عل      ى التغلغ      ل سياس      ًيا وعس      كراًي 

 .واقتصاداًي بسبل ترتاوح بني السرية وحشد الضغوط الدولية

عدد أدوات االخرتاق اإلسررائيلي، وتتطرور عرّب وتت
 :الزمن، ومن أبرز هذه األدوات

كالتص رحيات )ومنها م ا ه و رمس ي  احلرب اإلعالمية؛ -
الرمسي    ة الس    لبية املت    واترة جت     اه ط    رف مع    ني بغ     رض 

، وما ه و غ ري (تشويهه، وحشد اجملتمع الدويل ضّده
(. م   ن خ    الل الكي   اانت اإلعالمي   ة والديني    ة)رمس   ي 

ق      وم الشخص      يات الديني      ة اإلس      رائيلية ب      دور يف وت
ذل  ك، فعل  ى س  بيل املث  ال ص  رح احلاخ  ام اإلس  رائيلى 

أبن  ه س  تعم الفوض  ى تركي  ا ىف ظ  ل " ن  ري ب  ن أرتس  ي"
                                                           


 .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

حك  م ال  رئيس الرتك  ى رج  ب طي  ب أردوغ  ان، ال  ذي 
ق    ال أرتس    ي إن    ه مي    ارس أش    رس أن    واع القم    ع حب    ق 

 .اإلره     ايب" داع     ش"األت     راك بينم     ا حيتض     ن تنظ     يَم 
أضاف أن أردوغان فقد السيطرة على تركيا ويع اين و 

ا  .1من وضع سياسي داخلي صعب جدا

وتل  ك اس  رتاتيجية قدمي  ة ل  دى  :اسرررتاتيجية التفكيررك -
إس          رائيل، إال أن          ه مث          ة تط          ورًا مهما          ا يف تل          ك 

،؛ ويتمث  ل يف  االس  رتاتيجية ط  رأ يف الس  نوات األخ  رية
أن نظري  ة ش   ّد األط   راف مل تع  د تس   تهدف فحس   ب 

ستنزاف الطاقات العربية وتشتيتها؛ حبيث تستهلك ا
تل      ك الطاق      ات بعي      ًدا ع      ن س      احة املواجه      ة م      ع 
إس  رائيل، وإمن  ا جت  اوزت املس  ألة ه  ذه احل  دود إىل م  ا 

؛ حبيث تطورت فكرة شد األطراف  هو أبعد وأخطر
؛ مبع    ىن العم    ل عل    ى س    ْلخ  إىل ب    رت تل    ك األط    راف

 . 2عريباألطراف غري العربية وفصلها عن اجلسد ال

م   ا : وتش   مل أكث   ر م   ن مس   توى :األداة االقتصرررادية -
ب   ني الض   غط عل   ى الق   وى الك   ربى لف   رض عق   وابت 
عل ى الدول  ة الع دو يف الرؤي  ة اإلس رائيلية، أو التغلغ  ل 
إىل اقتص    اد الدول    ة نفس    ها، والس    يطرة عل    ى أج    زاء 

 .منه

وه ذا س واء ع رب االتفاق ات، أو  :االخرتاق العسكري   -
غط لتفكي    ك الق    درات العس    كرية العم   الء، أو الض    

حال       ة ال       ربانمج الن       ووي اإلي       راين )للدول       ة الع       دو 
 (.منوذًجا

احلالة األمريكية خري ) اللوبيهات الصهيونيةاستخدام  -
 (.مثال

                                                           

داعش سينقلب على أردوغان وسينشر الفوضى : حاخام إسرائيلي -
 :8102:1أكتوبر  31يف تركيا، 

https://goo.gl/inmnbe  
يونيو  0األهرام، فهمي هويدي، بروتوكوالت االخرتاق اإلسرائيلي،  -2
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ويف ه    ذه األس    طر نتع    رض ألوج    ه االخ    رتاق اإلس    رائيلي 
لك    ل م    ن تركي    ا وإي    ران، س    واء لك    ل م    ن ال    دوليتني 

رب م ا ميك ن تس ميته ونظاميهما كل على حدة، أو ع
ابالخرتاق املزدوج عرب املمر الكردستاين املشرتك بني 

 .تركيا وإيران وغريمها من دول املنطقة العربية

 :االخرتاق اإلسرائيلي لرتكيا -أوالً 

اإلس   رائيلي، م   رت -بع   د عق   ود م   ن التق   ارب الرتك   ي
العالق  ات ب  ني اجل  انبني حبال  ة م  ن الت  وتر املتص  اعد يف العق  د 

حي  ث الع  دوان اإلس  رائيلي املتك  رر عل  ى قط  اع غ  زة األخ  ري، 
، ومطالب   ة أردوغ   ان املس   تمرة إبهن   اء 8112بداي   ًة م   ن ع   ام 

احلصار الظامل على القطاع، ووق ف عملي ات التطه ري العرق ي 
والثقايف اليت تستهدف الفلسطينيني ومقدساهتم يف األراض ي 

وقد ك ان ح ادث الس فينة مرم رة ال يت تعرض ت هلج وم . احملتلة
إس    رائيلي أثن    اء حماولته    ا كس    ر احلص    ار، ومقت    ل ع    دد م    ن 
األتراك، كان هذا احلدث واحًدا م ن أه م أس باب الت وتر ب ني 

. اجلانبني يف الفرتة األخرية، وإن مت اتفاق مصاحلة بعد ذل ك
مث جت  دد الت  وتر وب  دا مع  ه ص  ورة االخ  رتاق م  ن خ  الل قض  ااي 

النق  الب أخ  رى عل  ى رأس  ها املوق  ف اإلس  رائيلي م  ن حماول  ة ا
 .، وقضية األرمن8102الفاشلة يوليو 

 :وهنا نتناول أمرين :حماولة االنقالب -0

رغ   م الص   مت  :حتليرررل املوقرررف اإلسررررائيلي: األول
اإلسرائيلي بداية امام اإلعالن عن احملاولة االنقالبية، والذي 
تعود أسبابه إىل حساس ية العالق ات اإلس رائيلية الرتكي ة، وأن 

البل  دين ك  ان ال ي  زال يف مراحل  ه األوىل؛ اتف  اق املص  احلة ب  ني 
ما أدى لتفضيل اخلارجية اإلسرائيلية الص مت وع دم التس رع 

رغ   م … يف التعلي   ق عل   ى األح   داث وانتظ   ار وض   وح الرؤي   ة
اليت تعترب أردوغان العقبة األبرز أمام حتقيق -فإسرائيل  ذلك

مل تك    ن ختف    ي س    ابًقا، ويف تص    رحيات  -الس    الم يف املنطق    ة
وعل        ى لس       ان العدي        د م       ن قياداهت        ا السياس        ية متك       ررة، 

 فعلى س بيل املث ال ق ال. والعسكرية، رغبتها يف التخلص منه

ايئري جوالن انئب رئيس هيئة األركان أبن وجود أردوغان يف 
 .1"إسرائيل"احلكم من أهم مسببات اإلشكاليات ل 

أثن  اء احملاول  ة االنقالبي  ة، فل  م تعلّ  ق " إس  رائيل"ت  رّوت 
 ،2حماولة االنقالب إال بع د أن جتل ت األم ور حكومتها على

فنج      د أن املتح      دث ابس      م اخلارجي      ة اإلس      رائيلية، مانوي      ل 
واف  ق نتني  اهو عل  ى ص   ياغته -حنش  ون، أعل  ن يف بي  ان رمس  ي 

ل   يعلن أن إس   رائيل  -س   اعة م   ن حماول   ة االنق   الب 05بع   د 
حت     رتم العملي      ة الدميقراطي     ة يف تركي      ا وتتوق     ع مض      ي اتف      اق 

رئ يس جمل س " عوزي داين"فقد اعترب . البلديناملصاحلة بني 
األمن القومي، أن ابتعاد بالده عن اختاذ مواق ف رمسي ة، م ن 

لقطيع  ة أخ  رى أض  رت مبص  احلها  " إس  رائيل"ش  أنه أال يُع  ّرض 
  .كثريًا

وق   د انعك   س ه   ذا التوج   ه عل   ى املس   توى اإلعالم   ي 
فلم يكن مفاجًئا أن يتابع اإلعالم اإلسرائيلي أحداث  ،أيًضا

حماول   ة االنق   الب يف تركي   ا برتق    ب كب   ري، وبتغطي   ة اس    تمرت 
وإعالمه  ا مكان  ة " إس  رائيل"عل  ى م  دار الس  اعة؛ حي  ث تع  ي 

، ورغ   م أن مالم   ح البهج   ة والس   رور غط   ت 3تركي   ا اإلقليمي   ة
وجوه احملللني واملعلق ني عل ى الشاش ات، إال أن التع اطي م ع 

د املوض    وع مل يص    ل إىل تب    يّن أي م    ن ال    رواايت، وك    ان س    ي
إال أن صورة . 4"ال أحد يعلم إىل أين تسري األمور: "املوقف

النق      ل املوض      وعي مل خُيْ      ِف تربي      ر العدي      د م      ن اإلعالمي      ني 
اإلسرائيليني حماولة االنقالب على نظام دمي وقراطي، معت ربين 
أن نظ     ام أردوغ     ان جت     اوز احل     دود، وحي     اول ف     رض أجن     دة 

أفض      ل إس     المية عل     ى اجملتم     ع الرتك      ي، وأن ع     دم وج     وده 
 .5"إسرائيل"ل 

                                                           

يوليو  02هذه أسباب أتخر إسرائيل يف الرد على انقالب تركيا،  -
8102: 1  

https://goo.gl/hDp3C2  
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كما أن فش ل احملاول ة االنقالبي ة مل خُيْ ِف احلس رة ال يت 
رافق  ت قي  ادات رفيع  ة س  ابقة، فق  د اعت  رب الس  فري اإلس  رائيلي 

، أن الغ رب يتحم ل مس ؤولية فش ل "س بييب"السابق يف تركي ا 
االنق   الب؛ ألن   ه تواف   ق م   ع أردوغ   ان س   ابًقا يف قض   ية حتيي   د 

األورويب؛ وهب   ذا قض   ى عل   ى اجل   يش كش   رط ل   دخول االحت   اد 
 .قوة اجليش أمام السلطة احلاكمة

وجه     ت االهتام     ات  :مؤشررررررات االخررررررتاق: الثررررراين
إلسرائيل ابلتورط يف احملاول ة االنقالبي ة، ح ىت داخ ل إس رائيل 
ذاهت  ا، فعل  ى س  بيل املث  ال، اهت  م عض  و الكنيس  ت طال  ب أب  و 

ية بدعم احلكومة اإلسرائيل( القائمة العربية املشرتكة)عرار من 
وق د ك ان  .1حماولة االنقالب الفاش لة يف تركي ا ض د أردوغ ان

املؤشر الرئيس الذي دف ع ب ه ال بعض أن قائ د س الح الط ريان 
الرتك  ي الس  ابق اجلن  رال أك  ني أوزت  ورك، وال  ذي جي  ري تعريف  ه 
ابعتب اره أح د ق ادة حماول ة االنق الب الفاش لة يف تركي ا، عم ل 

 0222يل ب  ني الع  امني ملحًق  ا عس  كراًي ل  بالده ل  دى إس  رائ
 .02222و

، عين  ات م  ن "إنرتس  بت األمريك  ي"نش  ر موق  ع  أيًض  ا
الربيد اإللكرتوين املخرتق لسفري دول اإلمارات يف واش نطن، 
يوسف العتيبة، واليت كشفت بعض الرس ائل في ه تنس يقاً ب ني 

وج    اء فيه    ا حم    ور . اإلم    ارات ومؤسس    ات موالي    ة إلس    رائيل
ال  رئيس طي  ب رج  ب " وحطم  "يتح  دث ع  ن مواجه  ة تركي  ا و

 .3أردوغان

 

                                                           
إسرائيل دعمت اإلنقالب العسكري يف تركيا، حبسب انئب  -1

عربيقال طالب ابو عرار ان الشرطة اإلسرائيلية رهبت داعمي اردوغان يف 
س رهط؛ اطلق اسالميون يف مشال اسرائيل مظاهرة ضخمة دعما للرئي

  https://goo.gl/osE7Hk:8102يوليو  02الرتكي، 
 :اجلنرال أزكني أوزترك كان ملحًقا عسكراًي يف تل ابيب 2-

https://goo.gl/38UUdA 
سريبات تفضح تورط اإلمارات ابنقالب تركيا والتعاطي مع ت 3-

  :8102يونيو  3، والتحريض على الكويت وقطر" إسرائيل"
https://goo.gl/ZqWTwU 

 :قضية األرمن -8

ال شك أن إلسرائيل مصلحة كربى يف حصار تركيا، 
وإقام    ة عالق    ات وثيق    ة م    ع جرياهن    ا املختلف    ني معه    ا دينيً    ا 

الرتك  ي -واترخييً ا، وه  ذا م  ا يفس  ر ف تح ج  رح اخل  الف األرم  ين
بعد أن قطع شوطًا مهًما على طريق االلتئام، وزايرة افيغدور 

ان وزي  ر اخلارجي  ة اإلس  رائيلي املتط  رف لك  ل م  ن الي  وانن ليربم  
، زايرة ُقرئ    ت كمحاول    ة 8101وق    ربص اليوانني    ة يف فرباي    ر 

 .4أخرى لتأجيج صراع قدمي متجدد بني البلدين وتركيا

ويف ه        ذا الس        ياق، ال يس        تبعد أن يك        ون الل        ويب 
اإلسرائيلي يف الوالايت املتحدة األمريكية قد لعب دورًا ق وايا 

تص        ويت جلن        ة الش        ؤون اخلارجي        ة يف جمل        س الن        واب  يف
" إابدة مجاعي   ة"األمريك   ي لص   احل ق   رار ي   تهم تركي   ا ابرتك   اب 

؛ وذلك بتحريض اللويب األرمين 0205ضد األرمن يف عام 
لإلق  دام عل  ى ه  ذه اخلط  وة، وتق  دمي دع  م ق  وي ل  ه م  ن خل  ف 

الل   ويب اإلس   رائيلي املع   روف بنف   وذ ق   وي يف  ذل   ك أن. س   تار
، ك   ان دائًم   ا يق   ف إىل جان   ب تركي   ا يف مواجه   ة الك   وجنرس

نظريه األرمين، ولكن بعد حدوث تغيري يف مواقف تركيا جتاه 
القض    ية الفلس    طينية ب    دأ ه    ذا الل    ويب يغ    ري حتالفات    ه ويتب    ىن 

وابلت     ايل، فق     رار جلن     ة  .5سياس    ات ومواق     ف معادي     ة لرتكي    ا
ص وات مقاب ل  83)الكوجنرس الذي فاز بص وت واح د فق ط 

مبثاب    ة خط    وة ختريبي    ة جله    ود املص    احلة الض    خمة  ج    اء( 88
 .املبذولة من قبل تركيا مع جارهتا أرمينيا

لك       ن االخ       رتاق هن       ا مل يك       ن مقص       وًدا ب       ه فق       ط 
الرتكية -األرمينية، وإمنا العالقات األمريكية–العالقات الرتكية

فمن املؤكد أن ه ذه اخلط وة؛ أي (. بل رمبا هذا األهم)أيًضا 
رس، أري   د ب   ه إح   راج ال   رئيس األمريك   ي التص   ويت يف الك   وجن

الس   ابق ابراك أوابم   ا وإدارت   ه، وت   وتري عالقاهت   ا م   ع تركي   ا يف 
إط ار الض  غط اإلس  رائيلي عل  ى االثنت  ني مًع  ا، فأوابم  ا ع  ارض 

                                                           

مارس  2عبد الباري عطوان، ابتزاز إسرائيلي لرتكيا أردوغان،  4 -
8101  :https://goo.gl/ucR2NN 
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التصويت على هذه املسألة، وختلى ع ن وع ده لل ويب األرم ين 
إبدانة تركيا ابرتكاب جرائم إابدة يف حال وص وله إىل البي ت 

ألبيض، بل وذهب إىل ما هو أبعد من ذل ك عن دما اخت ار ا
أنق    رة كمحطت    ه األوىل يف الع    امل اإلس    المي، وأش    اد خ    الل 
زايرت  ه هل   ا بنموذجه  ا ال   دميقراطي ال   ذي يؤك  د أن   ه ال تن   اقض 

 .1بني الدميقراطية واإلسالم

 :االخرتاق العسكري  -3

ذلك االخرتاق غلفه غطاء من التعاون التقليدي، إال 
احلقيق      ي من      ه الول      وج إىل اخل      رائط واأله      داف  أن اهل      دف

واإلمك      اانت العس      كرية لرتكي      ا ودول اجل      وار، فض      ال ع      ن 
 .تشتيت وتفتيت القوى العسكرية لدول األركان اإلسالمية

يف مراح  ل س  ابقة، حت  ت مظل  ة فك  رة اخلط  ر الع  ريب، 
رك  زت إس  رائيل عل  ي أن  ه ال س  بيل إىل ص  د ذل  ك اخلط  ر إال 

  ، ي ق ب ني إس رائيل وب ني دول اجل وارإبقامة تع اون عس كري وث
وجن         دت لتل         ك املهم         ة أب         رز الشخص         يات العس         كرية 

يف ه     ذا الس     ياق، عق     د أول لق     اء ب     ني رئ     يس   . والسياس     ية
املوس   اد روب   ني ش   يلواح وب   ني وف   د عس   كري ترك   ي يف روس   يا 

، وتتابع      ت تل      ك اللق      اءات يف إيطالي      ا ودول 0252 ع      ام
ين لص   د خط   ر امل   د وك   ان التع   اون العس   كري واألم     . أخ   رى

الق          ومي الع          ريب ه          و املوض          وع الرئيس          ي لك          ل تل          ك 
  . االجتماعات

، حي  ث  وم ا ح  دث م ع تركي  ا تك رر م  ع إي ران وأثيوبي  ا
رك  ز ب  ن جوري  ون يف خطاب  ه املوّج  ه إىل تل  ك ال  دول عل  ي أن 

، وم   ن  الع   رب يزعم   ون أن الش   رق األوس   ط ه   و ش   رق ع   ريب
يف املنطق  ة   الض  روري أن تش  كل ال  دول األخ  ري غ  ري العربي  ة

 .، لدحض تلك املقولة كتلة واحدة

ه    ذا اجله    د اإلس    رائيلي أمث    ر تع    اواًن أمنيً    ا وثيًق    ا م    ع 
وق  د أدى إىل تنظ  يم   (. ، أثيوبي  ا إي  ران  ، تركي  ا) ال  دول ال  ثالث 

،  لق   اءات س   رية ع   دة ب   ني رؤس   اء األرك   ان يف ال   دول األرب   ع

                                                           

.املرجع السابق -   1  

ويف س  ياق   .0252 عق  دت يف ك  ل م  ن أنق  رة وطه  ران ع  ام 
ذل  ك التع  اون أرس  لت إس  رائيل أكث  ر م  ن عش  رة آالف خب  ري 

وتطور هذا الرقم يف   . عسكري وأمين إىل تركيا وإيران وأثيوبيا
ح     ىت وص     ل ع     دد اخل     رباء العس     كريني   ، الس     نوات الالحق     ة

إىل أكث  ر   0222 و  22 اإلس  رائيليني يف إي  ران وح  دها ع  امي
تركي  ا كم  ا زودت إس  رائيل ك  اًل م  ن    . أل  ف ش  خص  81 م  ن 

  ( ج    ربايل ) مث    ل ص    واريخ برب    ر  ، وإي    ران أبس    لحة م    ن ص    نعها
وم    دافع ه    اون وأجه    زة رادار وبن    ادق ورشاش    ات م    ن ن    وع 

  . عوزي

إزاء النج       اح ال       ذي حققت       ه إس       رائيل عل       ي ذل       ك 
فإهن        ا أص       بحت مطمئن        ة إىل أن تل       ك ال        دول   ، الص       عيد

، وإن  أص   بحت متث   ل ق   وى احتياطي   ة هل   ا يف مواجه   ة الع   رب
املوقف ابلنس بة إلي ران بع د قي ام الث ورة اإلس المية يف اختلف 

، فل   م تع   د إي   ران زخ   رًا عس   كرايا إلس   رائيل، ب   ل  02222 ع   ام
كم     ا )ص     ار نش     اطها الن     ووي أكث     ر م     ا ي     ؤرق حكوماهت     ا 

 (.سنرى

ك    ذلك ك    ان هن    اك بع    ض احل    وادث، فعل    ى س    بيل 
اعرتف رئيس الوزراء االسرائيلي السابق إيهود أومل رت  املثال،

علنً  ا ألول م  رة بقي  ام ط  ائرات إس  رائيلية بعملي  ة  8112ع  ام 
يف س  وراي عن  دما أعل  م حكومت  ه أن  ه يعت  ذر لرتكي  ا إذا كان  ت 

وقال أوملرت يف بيان . الطائرات اخرتقت اجملال اجلوي الرتكي
إذا دخل    ت الط    ائرات األج    واء الرتكي    ة ف    إن ذل    ك مل يك    ن ''

ومل    رت ه    ذا وق    دم أ. ''مقص    وًدا ألنن    ا حن    رتم الس    يادة الرتكي    ة
 .3االعتذار خالل لقاء مع أردوغان يف لندن

 :االخرتاق اإلسرائيلي إليران -اثنًيا

وتتض     من حم     اوالت الض     غط واالخ     رتاق اإلس     رائيلي 
للم   انع اإلي   راين عل   ى العدي   د م   ن امللف   ات ي   ربز منهم   ا الي   وم 
ملف الربانمج النووي اإليراين والضغوط اليت متارسها إسرائيل 

                                                           
 .فهمي هويدي، بروتوكوالت االخرتاق اإلسرائيلي، مرجع سابق  -2
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و القضاء عليه، وامللف االقتصادي الذي من أجل حتجيمه أ
يتعلق ابحلصار الغريب إليران ابلعقوابت االقتص ادية، وتعم ل 
إسرائيل بطرق مباش رة وغ ري مباش رة م ن أج ل اس تمرار ذل ك 

 .احلصار

 :الّبانمج النووي -1

 :وهنا نتحدث عن أمرين

عمل إسرائيل على هدم القوة اإليرانية مرن خرالل : األول
  :ت الدوليةالضغوط والتحركا

فق    د ك    ان واح    دة م    ن أه    م مه    ام الل    ويب الص    هيوين 
ابل       والايت املتح       دة العم       ل يف ه       ذا اإلط       ار؛ أي ل       زايدة 
الض    غوط األمريكي    ة عل    ى إي    ران، ب    ل أحي    ااًن العم    ل ابجت    اه 

 .توجيه ضربة عسكرية هلا

وتق     ف ه     ذه الورق     ة عل     ى احملط     ة املتص     لة ابلتفاع     ل 
ع ب ني إي ران والغ رب ع ام اإلسرائيلي مع االتف اق الن ووي املوق 

فق  د كان  ت هن  اك معارض  ة إس  رائيلية لالتف  اق من  ذ . 8105
وعل  ى العك  س م  ن التق  ديرات الدولي  ة واألوروبي  ة يف . توقيع  ه

" ص   فقة"ذل   ك الوق   ت، وال   يت ذهب   ت إىل أن االتف   اق مثا   َل 
مهمة لتكبيل الطموحات النووية اإليراني ة، فق د ظل ت الرؤي ة 

انب والتداعيات الس لبية لالتف اق، اإلسرائيلية متمسكة ابجلو 
عل       ى األق       ل م       ن وجه       ة نظ       ر احلس       اابت والطموح       ات 

 .1اإلسرائيلية يف اإلقليم

ويتن      اغم املوق      ف اإلس      رائيلي م      ع م      ا ي      راه ال      رئيس 
فق  د اعت  ربت إس  رائيل . األمريك  ي دوانل  د ترام  ب بش  أن إي  ران

االتف      اق، إذا مت " لتص      حيح"ه      ذا التص      عيد فرص      ة مهم      ة 
ن   اء عليه  ا بش   كل جي   د، وس  ارت األم   ور كم   ا اس  تغالهلا والب

ه    و خمط    ط هل    ا م    ن دون إش    كاليات، خاص    ة أن اهل    واجس 
اإلسرائيلية ال تتعلق فقط ابلقدرات العسكرية احلالية إليران، 
بل مبا ميكن أن تقوم به إيران يف املدى املنظور، وبعد انته اء 

                                                           

التفاق النووي إسرائيل ومراجعات ا: طارق فهمي، حملرك اإلقليمي 1-
  https://goo.gl/ou4RsC:8102أكتوبر  88اإليراين، 

م   دة االتف   اق، والت   داعيات االس   رتاتيجية النهائي   ة لإلجن   ازات 
اإليراني         ة املتواص         لة عل         ى املس         توى العس         كري وخاص         ة 
الص       اروخي، وال       يت ابت       ت متث       ل هتدي       ًدا لألم       ن الق       ومي 

 .2إلسرائيل

وتطال         ب احلكوم         ة اإلس         رائيلية اإلدارة األمريكي         ة 
إبض  افة ملح   ق لالتف   اق الن   ووي يتعل   ق ابلص   واريخ اإليراني   ة، 

ابع   ة وتش   ديد املراقب   ة عليه   ا ومراك   ز أحباثه   ا، وزايدة م   دة املت
الدولي  ة عل  ى ال  ربانمج الن  ووي اإلي  راين، وإن كان  ت احلكوم  ة 

أبن  ه م  ن  -يف جمم  ل تقييماهت  ا العس  كرية-اإلس  رائيلية تق  در 
غ  ري املمك  ن أن تقب  ل إي  ران هب  ذا امللح  ق، األم  ر ال  ذي يف  تح 
الب  اب أم  ام إمكاني  ة إلغ  اء االتف  اق الن  ووي، حي  ث ستس  عى 

ه         ا الن         ووي، إي         ران يف ه         ذه احلال         ة إىل اس         تئناف برانجم
وسيص   بح، يف املقاب   ل، إبمك   ان ال   والايت املتح   دة وإس   رائيل 
التحرر من قيود االتفاق والعمل بقوة على عدم تطوير إيران 

 .لقدراهتا النووية والصاروخية إطالقًا

أما يف حالة اجتاه األط راف إىل تع ديل االتف اق، ف إن 
ي   ة، احلكوم   ة اإلس   رائيلية تض   ع الض   وابط التالي   ة لتل   ك العمل

 :بشكل يضمن محاية أمنها القومي

التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش بع ض املواق ع  -
اإليرانية أو إدراجه ا يف قائم ة املواق ع ال يت يتش كك أبن 

 .إيران متارس فيها ما يناقض روح ونص االتفاق

إع     ادة مناقش     ة املل     ف الن     ووي اإلي     راين داخ     ل جمل     س  -
ل      دول الك      ربى ال      يت أبرم      ت األم      ن، وابلتواف      ق م      ع ا

االتف  اق، مب   ا يس   مح إبدخ   ال تع   ديالت جوهري   ة عل   ى 
االتف         اق وإض         افة فق         رات حم         ددة وفًق         ا للط         رحني 

 .اإلسرائيلي واألمريكي

التح  ذير م  ن اس  تمرار املس  اعي واجله  ود م  ن أج  ل إلغ  اء  -
االتف   اق م   ن دون ض   مان الق   درة عل   ى من   ع إي   ران م   ن 

                                                           
 .املرجع السابق- 2
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ذات  ه العم  ل ض  د  ويف الوق  ت. تط  وير أس  لحتها النووي  ة
 .1أي نشاط إيراين يتجاوز بنود االتفاق

 :زرع العمالء: الثاين

حيث إعالن احلرس الثوري اإليراين عن إلقاء القبض 
على عدد م ن اإلي رانيني ال ذين اعرتف وا ابلعم ل لص احل جه از 

اإلس      رائيلي، وتق      دمي معلوم     ات ح      ول ال      ربانمج " املوس     اد"
ض    ح أن ل    دى إس    رائيل الن    ووي اإلي    راين، وق    د ك    ان م    ن الوا

ف    بخالف مجي    ع . معلوم    ات دقيق    ة ح    ول ال    ربانمج اإلي    راين
املس     ؤولني اإلس     رائيليني، وي     نعكس ذل     ك فيم     ا يص     رح ب     ه 
مسئولون إسرائيليون، فمثاًل واظب مئري دج ان رئ يس جه از 

خ    الل إفادات    ه أم    ام احلكوم    ة اإلس    رائيلية وجلن    ة " املوسرررراد"
عل     ى الق     ول إن  اخلارجي     ة واألم     ن التابع     ة عل     ى الكنيس     ت

ال  ربانمج الن  ووي اإلي  راين متعث  ر وأن  ه يواج  ه مص  اعب جدي  ة؛ 
وذل ك اس تناًدا إىل معلوم ات اس تخبارية دقيق ة حص ل عليه ا 

ابلفعل يف تضليل املؤسس تني " املوساد"ورمبا جنح ". املوساد"
األمني     ة والسياس     ية يف إي     ران، حي     ث إن العلم     اء اإلي     رانيني 

قاموا بصفتهم رجال أعمال ببيع  الذين عملوا لصاحل املوساد
احلكوم       ة اإليراني       ة جتهي       زات غ       ري ص       احلة س       لمها إايه       م 

لتس  تخدم يف ال  ربانمج الن  ووي، األم  ر ال  ذي جع  ل " املوس  اد"
ه     ذا ال     ربانمج ي     زداد تعث     راً، ومع     ه ب     دت تعه     دات ال     رئيس 
اإلي   راين الس   ابق أمح   دي جن   اد أبن   ه يف غض   ون وق   ت قص   ري 

اجيابية مفاجئة بش أن ه ذا سيتم كشف النقاب عن تطورات 
 .2الربانمج مثرية للسخرية

 :إضعاف االقتصاد -2

ميثل إضعاف االقتصاد واحدة من أهم اس رتاتيجيات 
فعل   ى س   بيل املث   ال ص   رح بريي   ز أن  إس   رائيل الخ   رتاق إي   ران،

وبطريق ة  -االقتص اد-على الع امل ض رب إي ران حي ث وجعه ا 

                                                           
 .املرجع السابق - 1
  :صاحل النعامي، االخرتاق اإلسرائيلي إليران -2

https://goo.gl/ioJfyh 

أن تض   غط أقس   ى م   ن الط   رق احلالي   ة، وعل   ى الدول   ة العربي   ة 
 .3على األمم املتحدة لتحقيق هذا اهلدف

ويف هذا السياق، ميكن اإلشارة إىل عدد م ن الوق ائع 
ال     يت مارس     ت فيه     ا إس     رائيل ض     غوطًا إلض     عاف االقتص     اد 

حي    ث عمل    ت إس    رائيل عل    ى أن مت    ارس حكوم    ة : اإلي    راين
أملانيا من جهتها ضغطًا على الشركات اليت تتعامل مع إيران  

دير أجه  زة حديث  ة وتكنولوجي  ات متط  ورة ك  ي متتن  ع ع  ن تص  
. للص   ناعة اإليراني   ة، وال س   يما يف جم   ال إنت   اج الغ   از وال   نفط

أيًض  ا قب  ل ع  دة س   نوات وص  لت إىل الس  فارة اإلس   رائيلية يف 
ب    رلني معلوم    ات ع    ن زايرة وف    د كب    ري م    ن رج    ال األعم    ال 
األمل    ان إىل طه    ران وس    ارعت الس    فارة ابلتوج    ه إىل مكت    ب 

 .، فألغي سفر الوفد يف اللحظة األخريةاملستشارة مريكل

أدى ض         غط مارس         ته  8101ويف ب         داايت ع         ام 
الطائفة اليهودية األملانية إىل إلغاء صفقة بني شركة سفن من 
هامبورغ وبني شركة إيرانية ح ول تط وير منص ة الش حنات يف 

 .4امليناء األكرب يف إيران، ميناء بندر عباس
ء االقتص اد اإلي  راين واس تمرت السياس ة اإلس رائيلية إزا

عل   ى ه   ذا ال   نهج، الس   يما م   ع اس   تمرار الض   غط اإلس   رائيلي 
لفرض العقوابت على إيران، فهكذا أعلن نتنياهو عن حمورية 

 .هذه االسرتاتيجية واستمراريتها

 :األكراد: االخرتاق املزدوج -اثلثًا

  ، وإمكانياتن   ا وم   واردان حم   دودة  ، حن   ن ش   عب ص   غري"
ع    الج ه    ذه الثغ    رة يف تعاملن    ا م    ع  والب    د م    ن العم    ل عل    ي

من خالل معرفة وتشخيص نقاط   ، أعدائنا من الدول العربية
وخاص   ة العالق   ات القائم   ة ب   ني اجلماع   ات   . الض   عف ل   ديها

، حبيث نس هم يف تفخ يم وتعظ يم  واألقليات العرقية والطائفية

                                                           
 :8112سبتمرب  81نا استهداف االقتصاد االيراين، علي: برييز -3
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، لتتحول يف النهاية إىل معضالت يصعب حلها  هذه النقاط
  ". أو احتواؤها

هذا الكالم وجهه دافيد بن جوريون أول رئيس وزراء 
إلس   رائيل إىل قي   ادات اجل   يش وغ   ريهم م   ن عناص   ر املؤسس   ة 

ويف أعقاب ه   . األمنية وأجهزة االستخبارات واملهم ات اخلاص ة
ص  درت األوام  ر إىل األجه  زة اإلس  رائيلية أبن تت  وىل االتص  ال 

 .1 قات معهاوتوثيق العال  ، بزعامات األقليات يف املنطقة

وإن كانت تلك الورقة تتناول االخرتاقات اإلس رائيلية 
والرتكي   ة ك   اًل عل   ى ح   دة، ف   إن االخ   رتاق اإلس   رائيلي للش   أن 
الك   ردي يع   د اخرتاقً    ا لل   دولتني يف آٍن واح    د، ب   ل للمنطق    ة 
أبكمله     ا، الس     يما وأن ال     دعم اإلس     رائيلي للدول     ة الكردي     ة 

ن نتني   اهو ع   ن يص   رح ب   ه الساس   ة اإلس   رائيليون، حي   ث يعل   
وإذا ك ان  .2دعمه للدولة الكردية املستقلة ىف الع راق وس وراي

نتنياهو يتحدث عن دولة كردية يف سوراي والعراق فقط، فإن 
ذلك أييت تف اداًي لص دام دبلوماس ي جدي د م ع تركي ا وإي ران،  

كم   ا أن قي   ام دول   ة كردي   ة يف إح   دى ال   دول األرب   ع يش   كل 
تدرك ه ك ل م ن تركي ا وإي ران وه و م ا )خطرًا عل ى بقي ة ال دول 

عل   ى حن   و انعك   س يف موقفهم   ا ال   رافض الس   تفتاء كردس   تان 
 (.العراق األخري

لك  ن ال  دعم اإلس  رائيلي يتخط  ى ح  دود التص  رحيات، 
فق  د كش  فت تق  ارير إس  رائيلية ع  ن ت  دريب جن  ود إس  رائيليني 
ألك  راد مش  ال الع  راق م  ن رج  ال ونس  اء عل  ى مح  ل الس  الح، 

ن       وت ص       ورًا لعملي       ات ونش       رت ص       حيفة ي       ديعوت أحرو 
بة تتدرب على يد  التدريب؛ من بينها صورة امرأة كردية حمجا

والعالق     ة ب     ني األك     راد وإس     رائيل يؤك     دها أيًض     ا . إس     رائيلى
القض      ية »الباح      ث األمريك      ى أدومون      د جاري      ب ىف كتاب      ه 

ل جهاز السافاك اإليراين : ؛ إذ يقول«الكردية ىف العراق شكا
ايا ذكيا  ا للغاي  ة جلم  ع معلوم  ات واملوس  اد جه  از خم  ابرات ك  رد

                                                           

 .مرجع سابقفهمي هويدي، بروتوكوالت االخرتاق اإلسرائيلي،  1-
تكشف تفاصيل االخرتاق اإلسرائيلي لكردستانكردى « الوفد» 2

  https://goo.gl/ZT4hna: يصلى على علم إسرائيل 

عن احلكومة العراقية واألوضاع العراقية والقوات املسلحة، ومل 
يك     ن خيف     ي املعلوم     ات ال     ىت حيص     ل عليه     ا ع     ن اجله     ازين 
اإلس      رائيلى واإلي      راىن، وابإلمك      ان االس      تدالل عل      ى ه      ذه 
احلقيق    ة م    ن التص    رحيات واألق    وال ال    ىت أدل    ت هب    ا أوس    اط 

 .3رمسيةعراقية رمسية وشبه 
البحث  ى اإلس  رائيلي إن  ه ىف ف  رتة « مي  داه»وق  ال موق  ع 

، 0225-0225ذروة العالق   ات م   ع األك    راد ب   ني ع    امي 
قّدمت إسرائيل املساعدة بشكل سري ألكراد على املس توى 

وه  و ج  يش العص  اابت )العس  كرى، مث  ل ت  دريب البيش  مركة 
: ، وت  وفري األس  لحة، وىف اجمل  االت االجتماعي  ة مث  ل(الكردي  ة

ام   ة مستش   فى مي   داىن، أو جتهي   ز الكت   ب الدراس   ية ابللغ   ة إق
ويف املقابل، متّتع ت إس رائيل مبعلوم ات اس تخباراتية . الكردية

 .4مبساعدة األكراد خلروج اليهود من العراق
وق      د أعل      ن حني      ك نف      وت، انئ      ب رئ      يس املوس      اد 
األس   بق، وال   ذي خ   دم يف س   تينيات وس   بعينيات ومثانيني   ات 

وىل إرس اء أواص ر التح الف ب ني إس رائيل القرن املاضي، أن ه ت 
، وذك   ر نف   وت أن   ه بع   د 0222وأك   راد الع   راق من   ذ الع   ام  

، عم ل 0222تعيينه كمدير ملكتب املوساد يف طه ران ع ام 
على االتصال بق ادة األك راد يف مش ال الع راق ال ذين س اعدوا 

لق     د زودان : "وأض     اف. يف نق     ل يه     ود الع     راق إىل إس     رائيل
بعناوين العائالت اليهودية يف بغداد ومدن أصدقاءان األكراد 

عراقية أخ رى، حي ث وص ل األك راد هل ذه الع ائالت وأبلغوه ا 
 .5"بضرورة االستعداد للمغادرة

وعام  ة، ف  إن إقام  ة دول  ة كردي  ة يف الع  راق، ورمب  ا قريبً  ا 
يف سوراي، ال يعين أق ّل م ن أن جغرافي ة تركي ا وإي ران س تكون 

ف  اآلن فأص  بحت ه  ذه ال  دول . ع  اجاًل أو آج  اًل عل  ى احمل  ك
 . 6يف مواجهة واقعية ومتاٍس مباشر مع ما كانت تستبعده

                                                           
 . املرجع السابق- 3
 . املرجع السابق- 4

 85، "إسرائيل"األكراد ساعدوا بتهجري يهود العراق ل : ئد يف املوسادقا - 5
  https://goo.gl/ys4pcJ:8105أبريل 

هل حان الوقت الخرتاق تركيا وإيران؟، ... بعد العراق وسوراي 6 -. 
 8102أغسطس  30 احلياة، 

https://goo.gl/ZT4hna
https://goo.gl/ys4pcJ
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ول    يس األم    ر ببعي    د، فطامل    ا ل    دى إس    رائيل مص    احل 
واض     حة أبن ي     نجح األك     راد يف ص     راعهم، يف ظ     ل حقيق     ة  

 ، علماني ة نس بّيا، وق د ثب ت أيًض اكوهنم جهة موالية للغرب
، 1قية شعوب املنطقةأبهّنم جهة أكثر وّدية مع إسرائيل من ب

طاملا األمور على هذا النحو، فستعمل إسرائيل أقصى ما يف 
 .اإلسرائيلي" احللم الكردي"وسعها ألجل حتقيق 

 :خامتة

رمب  ا يك  ون الوق  ت مت  أخرًا للح  ديث ع  ن االخرتاق  ات 
اإلس  رائيلية، وض  رورة احتوائه  ا يف ظ  ل التش  رذم ال  ذي تعاني  ه 

ك الوض ع ذات ه مبثاب ة مؤش ر املنطقة بل رمب ا األم ة، إال أن ذل 
وج    رس إن    ذار لض    رورة املواجه     ة، فم    اذا جي    ب؟ يف عجال     ة 

 :جيب

تنحي   ة اخلالف   ات ب   ني ال   دول األرك   ان، والس   يما  -
؛ وه و أم ر (س وراي وال يمن)إهناء احلروب ابلوكال ة 

وإن ك    ان ص    عًبا، إال أن ترتي    ب األول    وايت رمب    ا 
 .يسهم يف مزيد من املرونة

ك ز حبثي ة ومراص د لرص د الوعي بضرورة إنشاء مرا  -
التحرك     ات والتص     رحيات اإلس     رائيلية يف املنطق     ة 

 .وجوارها

ض     رورة تش     بيك الكي     اانت االقتص     ادية الك     ربى  -
 .على حنو يصعب معه اخرتاقها

احت      واء الكي      اانت النوعي       ة املذهبي      ة والطائفي       ة  -
وعل ى حن و ال  -خ ارج منط ق األقلي ات–والعرقية 

 .ة االخرتاقجيعلها نقطة ضعف سهل

***** 

                                                           
اإلسرائيلي لكردستانكردى تكشف تفاصيل االخرتاق « الوفد» - 1

 .يصلى على علم إسرائيل، مرجع سابق
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 :إسرائيل وتفتيت نسيج املنطقة العربية
 القضية الكردية منوذًجا  

 
 العلواين مصطفى         

 :مقدمة
 "ردستانَ ك  أمهياة إقليمَ " يراُد هبذا املوضوِع كشفُ 

حيُث اقتضْت غاايهُتا " يوافُق تواُجدها ،إلسرائيل
ومبختلِف األساليب واملداخِل ، "االسرتاتيجيُة العليا

الذي مل حُتْل دون ، سياَما ما أث اَر أبمِنها ال، واملسوِّغات
؛ عقَب ما وال تقُف دوَن بلوِغِه حدودٌ  ،مسافةٌ محايته 

ِك  ،أصاَب املنظقةَ   .الوهنو من التفكح
بتواجدها وأتثريها يف  "إسرائيل"ومماا هتدُف إليه

 أن تزيدَ  ،من قضاايها -اخلفياة واملعلنةِ - ومواقفها، املنطقة
َق خالفاِت أطراِفَها ،مشاِكَلها  جوامعها؛ وتفرِقَ  ،وتُعمِّ
عياة؛ ف ،ردوُد أفعاهِلمفتقصر   يكونإزاَء مشاريعها التوسح
ومباشرة نشاطها االقتصادي  ،ضمان مصاحِلَِها :إلسرائيل

 .القواَة األبرز اقتصادايا لتكوَن  ،يف املنطقة
 : عربيةالتوغُّل اإلسرائيلير يف املنطقة ال -أواًل 

تؤكُِّد حقيقَة توغحل إسرائيل يف  ،كتاابٌت كثريةٌ 
أبشكاٍل ومسوِّغاٍت ومستوايٍت عديدٍة وخمتلفة؛  ،املنطقة

 :جعلتهُ  ،حىتا أُلِبَس سرطاُن األطماِع اإلسرائيليِّ مزوِّقاتٍ 
ُ عن إرادٍة أحادياِة اجلاِنِب استحياًء؛ فحمَلت  تواجدًا يعربِّ

 ،أماراِت التسويغِ -ا ابلدوِل العربياةِ وال سيامَ - عالقاتُ َها
 ،والتعاون ،واالتفاقات ،والتطبيع ،ابملباحثات: لتوصفَ 

استعداُد بعِضها  :فالشراكُة االسرتاتيجيُة؛ واألنكأ من ذلكَ 

                                                           
  أستاذ العلوم السياسية 

وال ميكُن تصوحُر حصوِل  ،لالعرتاِف ابلقدِس عاصمًة هلا
 :تتمثاُل يف ،إالا حبصوِل أخطاِر وشيكةٍ  ،األمرِ 

وتقويِض  ،دة رسم خارطِة الدول العربياةِ إعا -0
بيكو؛ وهو خطٌر ينذُر /حدود اتفاقية سايكس

ذات املساحاِت  ،خبسارِة الدوِل العربياةِ 
 .بعَض أراضيَها ،الواسعةِ 

على حساِب  ،إًثرة النزاعاِت االنتمائياةِ  -8
هتدُِّد  ،ينذُر إبشعاِل صراعاتٍ  ،االنتماء الوطينّ 

لتعِصَف ابهلوياِة أهواءُ  ،النسيَج االجتماعيا 
 .التمزحق

د املشروع االيراينّ  -3 الساعي للهيمنة على  ،متدح
رات الدوِل العربيِة واإلسالميةِ  وقياَدة  ،مقدا

عقَب جناِح مشروِعها  ،العامَل اإلسالميّ 
وهيمنِة  ،"داعش" املرافق لوالَدةِ  ،االسرتاتيجيِّ 

لى عإيران يف دوٍل هيمنت  ،1التيارات املسّلحة
فبدت  ،وأخرى امتدا إليها أتثريها ،2عواصِمها

 ،إيراُن راعيًة ملستقبلها وتوجيهه وفقًا لبوصلتها
ُق تلكم القيادة تثمُر جتاوَز إيراَن و  ،اليت حتقِّ

متويل مشروعها توفر و  ،أبرز ثرواهِتا نفادِ ألزمِة 
 ،االسرتاتيجّي الذي تسوُِّغُه التلوحانُت املذهبية

وهي من نسيج -الطائفية  وخالفات املنطقة
َدةٍ  اصطبغت جبامِع  ،اجتماعّي ذي صيغ متعدِّ

وأعيَد تفكيُكَها فُشوَِّهْت  -التوحيد قبالً 
  .ثقافتُ َها

                                                           
،وقد نواَه إليِه امللك "ابهلالل الشيعيِّ "املشروُع اإليرايّن يتمثاُل يف ما ُعِرفَ   1

وزاَد أحُد قادِة احلشِد الشعيّب  عبد هللا الثاين ملك األردن قبل سنوات؛
د "ابلبدر الشيعيِّ "وصَف املشروع ،البارزين يف العراق ، تعبريًا عن متدح

قائد "قيس اخلزعلي"املشروع، وتغطيته مساحات مضافًة يف املنطقة، وهو
، اليت شاركت يف عمليات القتال ضدا  وحترير " داعش"عصائب أهل احلقِّ

 .واملوصل واألنبار، صالح الدين،:حمافظات
دت  ويف قيادة قواهتا؛ ربملان،يف ال وهو تصريُح لسؤولني إيرانيني،  2 واليت حدا

زايدًة على مطامعها يف ...بريوت ببغداَد، ودمشق، وصنعاَء،و: تلكم العواطم
 .االمتداد، إىل أبعد منها
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 1:لير يف العراقيالتوغُّل اإلسرائ-اثنًيا
ابَت موث اَقًا مرافقُة إسرائيل للوالايت املتحدة يف 

 ،سواَغته:من دوافعه األساسهي بل كانت  ،احتالهلا العراق
دت له ،وخطاطت لهُ   ،بوجود الليرباليني اجلُُدد ،ومها

همت سأو  .يف اإلدارة األمريكّية"يهودية/املسيو"ومرجعياتهم 
إسرائيل يف االحتالل بعناصرها االستخرباتية يف العراق 

وحتديد  ،ابستحصال املعلومات ؛لتسهيل احتالله
ل السيطرة على مدن ال ،اإلحداثيات وحتديد  ،عراقاليت تسهِّ

 .مواقع القوات العراقية
سَة العسكريََة إبسرائيل واملؤسسات  ،ومل ُيشِغل املؤسا

مثلما أشغلتهم  ،واحملّللني ،ومراكز البحوث ،القريبة منها
الربيطانية على العراق؛ /سيناريوهات احلرب األمريكية

َمت إسرائيل بصددها  ألسباب اسرتاتيجية وتكتيكية؛ قدا
لالستعانة أبعواهنا من املعارضة  ؛ريكاننصائَح لألم

 ،ليجنِّبَ َها معارك برياة ،ردستانكردية بالك ومنها ؛،العراقية
 .2تطوُل آماُدها

وكان على األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية خالل 
 ،"الصمود" املطوارة ةصواريخ العراقيالالعثور على  ،احلرب

ُن إسرائيل أتُ  ،وصواريخ بعيدة املدى ،كم  231ومداها  مِّ
تربِّئ  ،وتضفي مشروعياًة على قرار احلرب ،نفسها منها

من  ،واإلسرائيلياة ،األمريكياة: ساحة األجهزة االستخبارية
 . 3التبعية لصانع القرار

تتواجُد حيُث تتواجد الوالايت -إذن-إسرائيل
وتشاركها حىتا يف اإلشراف على  ،4املتحدة يف العراق

                                                           
وبني (وحتديداً املوساد)للطالع على  وًثئق التعاون بني الكيان الصهيوين   1

ل املوساد مشال وتغلغ0225–0223املرحوم املال مصطفى البارزاين للفرتة
املوساد يف العراق ودول اجلوار،شلومو نكدميون،ترمجة بدر :العراق، ينظر

 . 02202:، دار اجلليل،عمان0عقيلي،ط
الدور اإلسرائيلي يف احلرب األمريكية على العراق، جمموعة  2

،مركز الدراسات الفلسطينية، 0أمحد أبو هدبة،ط:،ترمجة"إسرائيليني"مؤلفني
 .03م، ص8115/ه 0082:لقاهرةومكتبة مدبويل،ا

 .وما بعدها 85املصدر السابق، ص 3
إختذ التغلغل أشكاال خمتلفة وأنشطة متعددة،إبتدأت ابإلستخبارية )) 4

( حزيران)العسكرية، مث التجارية واإلقتصادية، واالعالمية والبحثية،فمنذ يونيو

منحها موطَئ قدم يف قد مت االحتالل؛ و  بدايةيف  الوزارات
 .السفارة األمريكية

وجين الثمرات  ،ومن انحية االستثمار يف العراق
التجاريّة فيه؛ فيكفي اإلشارُة إىل قرار رفع حكومة إسرائيل 

يوَم   ،احلظر أمام الشركات اإلسرائيلية لالستثمار مع العراق
 .  كان نتنياهو وزيراً للمالية

يف ظلِّ  ،العراُق بعيداً عن التوغحِل اإلسرائيليِّ ومْل يَ ُعْد 
الذي ترَك الباَب ُمْشَرَعًا لعشرات  ،يرعاه االحتاللُ  ،نظامِ 

 .وما املوساُد عنها بَبعيد ،األجهزة املخابراتياةِ 
ونتيجًة لآلًثر املباشرة على إسرائيل من حرب 

ُ أوضاع املنطقة ؛العراق؛ أدركت جسامَة احلدث ُ يغ ،فتغريِّ ريِّ
 .5ودورها املنشود يف املنطقة ،مستقبَلَها

مع  ،ومْل خُتِْف الوالايُت املتحدُة غاايهتا االسرتاتيجية
ويسمُح  ،حيمي وجوَدَها -يف حتقيق سالمٍ  ،حليفتها إسرائيل

ت اليت ابملنطقة؛ -حتقيقًا ملصاحلها املتنامية ،ابنطالِقَها امتدا
فالرغبة يف  ،املنطقةفعقد حتالفات يف  ،محايِة وجوِدَها:من

 ،فالتجارة والتصديرُ  ،احلصول على النفط وعائدات نقله
 .فاالستثماُر وإدارة املشاريع

قُ  إلسرائيل برعايِة حليفتها  وهذا األمُر يتحقا
 ،بتحويل األنظمِة السياسية يف املنطقة؛ الوالايت املتحدة

عالقات يصبُح بعَدها التطلحع إلقامِة  ،إىل أنظمٍة دميقراطياةٍ 
                                                                                    

واالخبار املنقولة عن مصادر وثيقة االطالع تؤكد  8113
إسرائيلية تعمل ابلعراق وختضع حلماية أمريكية كاملة، وتشرف "سفارة"ان

موظفا من عناصر االستخبارات اإلسرائيلية 511 على أكثر من 
والدبلوماسيني ورجال األعمال يزاولون أعماهلم يف العراق،ولكن جبنسيات 

فاليهود جاؤوا مع الدابابت االمريكية وسامهوا يف . امريكية ودول أوربية
كما (االستخباري واملعلومايت لقوات االحتالل)عون العسكرياعمال ال

احتلوا مواقعهم يف وحدات التحقيق اليت انشاهتا املخابرات االمريكية يف 
معسكرات االسر االمريكية وخباصة منها كروبر يف املطار وبوكا يف ام قصر 

اء والعديد من معسكرات االعتقال واالسر اليت اقامتها امريكا يف خمتلف احن
سفارة إسرائيلية تعمل ابلعراق ":تقرير"أمين اهلامشي،شبكة البصرة،.د"العراق

أسرار أخرى عن التغلغل ..حتت العلم االمريكي داخل املنطقة اخلضراء
أيلول  0082/3رمضان  3الصهيوين وخطة للتطبيع واألعرتاف، االربعاء 

8112. 
 .،01املصدر السابق، ص 5
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تُ ُهم؛ ودليالً  ا،ارً متينٍة مع إسرائيل معي - تُقاُس به دميقراطي ا
ص الدميقراطيِة مظهرً  -ليس فقط وآلياٍت  ا،ا سياسيا على تقمح

بل لتكوَن الدميقراطياُة دليَل  ،للمشاركِة السياسياِة وحسب
ِصهم النظام الليربايلّ  بكلِّ قيمه وتشويه القيم املوروثة؛  ،تقمح

ري عقب لقاء ترامب بقيادات إسالمياٍة يف الرايض وما جي
مها وتلقي ،يكِشُف املزيَد مماا قد يبلغ تغيري الثقافة اجملتمعية

وتربيِة  -وتبديِل مناِهِج تعليمها ،ابلنماذج الوافدة وِقَيِمَها
 .تبديالً  -نشئها

مبسؤولني  ،يف عقد لقاءاتٍ  ،ومماا قامت به إسرائيل
 هلامبا يضمن  ،حرصًا لتوثيق عالقاهتا من مكوِّانت العراق؛

ومستقبلهم السياسّي؛  ،التأثري يف مستقبل العراق
الرامي لتقسيم العراق لثالث  "مشروع ابيدن" ابستحضارِ 

ِة  ،وسنياةٍ  ،وشيعياةٍ  ،ياةٍ كرد: دويالتٍ   منع حدوث حربٍ حبجا
قالل؛ أهلياٍة بعَد إنشاِء ثالثة أقاليم فدرالياة تتاجه حنو االست

وهو مشروٌع ال تغيُب عنه مصاحل الوالايت املتحدة؛ فقد 
اُقرتَح االحتفاُظ حبدود عشرين ألف جنديٍّ أمريكيٍّ 

، الشيعيِّ : زايدًة على ما يكون يف اإلقليمني ،ستانكردب
 ّ  .1والسينِّ

 

 : نشاط مؤسَّسة الصداقة اإلسرائيلية الكردية ( أ
سةٌ   ،"كردإسرائيل  " ُأجيزْت إلصدار جملاة ،مثاَة مؤسا

من قبل نقابة  ،أُجيَز صاحُبها إبصدارها ،وهي جملاٌة ورقياة
أعضاء احلزب الدميقراطّي ألحِد  ،الصحفيني أبربيل

الذي يقوُده الرئيس ابرزاين؛ يؤكُِّد أنا  ،"الباريت" ردستاينالك
ماّل مصطفى " متتدح إىل عالقتها مع ،رخييةً العالقة إبسرائيل ات

َن فشل  ،املمتّدة إىل مخسينياات القرن املاضي ،"البارزاين إابا
كان فيها مال   ،ردستان إيرانراضي كردية أبة كقيام حكوم

 .2مصطفى وزيراً للدفاع
إسرائيل وإقليم   ومماا يؤكُِّد وجود عالقات وداياة بني

للحزب  ةالتابعأنا بعضًا من وسائل اإلعالم  ،ردستانك
                                                           

 الكردية،هيثم مزاحم،املركز العريب -القات األمريكيةمستقبل الع"قراءة يف كتاب 1
 .2، ص8100لألحباث ودراسة السياسات،الدوحة،حزيران 

  . israelkurd.blogspot.com: ينظر 2

ي القدسَ يس ،ردستاينالدميقراطي الك يف وسائله املرئية - مِّ
دون  ،؛ وما تعنيه إلسرائيل"أورشليم" -واملسموعِة واملكتوبة

أن ينخرَط اإلقليُم يف االعتبارات التقليدية للدول العربية 
اليت جَتعُل إسرائيَل كيااًن معاداًي مغتِصباً؛ فاحناَز  ،واإلسالمية

تسعى للتطبيع  دوٌل عربيٌة وإسالميةاليوم اإلقليم ملا تعيُشه 
 .مع إسرائيل

هو ما حيدُِّد  ،واالعتبار املصلحيّ  ،فالنظرَة الواقعياةَ 
وكثري من األوساط السياسية  ،موقَع إسرائيل يف نظر اإلقليم

مني لبعِض احلركات اإلسالمية حىتا بعض املنت ،واحلزبية فيه
ردستانية، تنظر إىل إسرائيل يف ظلِّ معايري ال تتطابق مع الك
بل تتاخذ من  يري النظر إليها بوصفها عدواًا غاصباً؛معا

للنظر إىل  ،"براغمايت"املصاحل وتبادل املنافع عامَل تعديٍل 
 كردووصف مكانتها بوصفها تراعي مصاحل ال ،إسرائيل

ستان؛ وال يعكُِّر عالقاهِتما َكدُر املواقف التقليدية كردو 
  ،ردستانيةلشخصياِة الكثرياهُتا يف امن ثقافٍة بلَيْت أت ؛املوروثة

 .كحال الكثري من العرب واملسلمني
 : الفتردستان الدعم استفتاء استقالل ك ( ب

موقُف إسرائيل  :ومن أبرز أمثلة ما ذُِكَر أعاله
ردستان إلجراء استفتاِء إلقليم ك الفتفع والالداعم والدا

رد إبنشاء حقِّ الكعن  3"العجيب"ودفاِعَها  ،االستقالل
ُر أموراً ما هم لدعم قيادة إقليمهم؛ وحثِّ  ،دولتهم  :منها ،يفسِّ

بدعٍم متميٍِّز من  ،ردياٍة جديدةٍ كأنا والدَة دولٍة   -1
ُق متيحزًا يف عالقاهتما املستقبلياةِ   ؛إسرائيل؛ حيقِّ

وجيعل  ،"الدولة اأَلوىل ابلرعايةِ "مبراعاة مبدأ 
تنفيذ مشاريع بناء إسرائيل صاحبَة امتياٍز يف 

واأَلوىل يف استثمار  ،ردية الفتياةِ كالدولة ال
مواردها وإقامة عالقات اسرتاتيجيٍة متميِّزة 

                                                           
ودعمها املستميت  الذي يذكُِّر مبوِقِفها من استقالل جنوِب السودان،  3

 ابَت واضحاً له، لكناها مل متنع مشاكله املستعصية بشىت املستوايت،حىتا 
أنا غايَة ما هتدُف إليه هو استقالل جنوب السودان،وتسهيل توغحلها يف 

 .أفريقيا
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ليلَة  ،رفع العلم اإلسرائيليّ : معها؛ أواُل دالئله
 .واالحتفال بنتائجه ،االستفتاء

ُر دعَم إسرائيل  -2 ردستان، استفتاء كومماا يفسِّ
ليكون  ؛تدهور عالقتها برتكيا: واستقالهلا

التذلل "لتحوحل منلعلى تركيا، و عامَل ضغٍط 
، "هلا واستجداِء إعادة شراكتها ملا كانت عليه

ردستان العراق، بدعم استقالل كإىل الضغط 
ومساعدهتم للحصول على اعرتاف الوالايت 

 .1املتحدة
إلسرائيل يف املستقبل املنظور ذلك ويؤكُِّد  -3

مشاريَع وبرامَج اسرتاتيجياٍة متتدح للمنطقة، فهي 
جِة جلرعِة مشاكل، عقَب انتهاِء سيناريو حبا

، لتنشغَل مكوِّانت املنطقة "داعش"قتال
نقِل سفارة الوالايت "قرار : مبشاكلها؛ يؤكُِّدهُ 

املتحدة يف إسرائيل إىل القدس، متهيداً 
إلعالهنا عاصمًة إلسرائيل؛ والتخطيط لبناء 
ثالمثئة ألف وحدٍة استيطانيٍة، تكفي إلحداِث 

 .  رايفٍّ يف القدستغيري دميوغ
َلْت ُمشِكَلًة استعصى حلحَها  ،ردياةَ القضياَة الكو  شكا

؛ جعَل "مئًة سنيناً "رد وفَق وصِف الكبلَغْت  ،لعقوٍد مضتْ 
القضياَة َمدَخاًل يسوُِّغ إلسرائيَل اقرتابَ َها اسرتاتيجياًا من 

ُن تغذيَة أجهزة مبا  -أمنيااً - واخرتاَقها ،املنطقة أُيَمِّ
ًة بلباسها  ،ومؤسساهتا املعلوماتية ،ستخباراهتاا ولتتوغاَل متسرتِّ

وحىت نشاطاهتا  ،والتجارياة ،وشراكاهِتا االستثماريّة ،املدينّ 
 .اإلنسانية

وعودًا على ذي بدٍء؛ فيمكُن فهُم ما ترّوُِج لهُ  
نظام إقليم   اعتبارهاب ،األوساُط اإلسرائيلياُة اإلعالمياة

طياًا أكثر من األنظمِة اليت حوَله إن مْل جتعْلُه ردستان دميقراك
لبناء حتاُلٍف  ،الوحيَد بيَنها؛ مبا ميكُن التعويُل عليه

                                                           
سعد عبد :، موقع كتاابت، ترمجة!إقرتاح إسرائيلي إبهناء التعاون مع تركيا  1

 .https://kitabat.com " لبيد"الكاتب اإلسرائيلي "العزيز،عن 
 .{8أغسطس /آب 12األربعاء 

اسرتاتيجيٍّ يعوُِّض إسرائيَل شيئًا مماا فقدْتُه من حتالفها 
ومن شراكتها هلا على ظالل حلف  ،االسرتاتيجّي مع تركيا

تركيا وإسرائيل والذي  بني ،والتعاُون الثنائيّ  ،مشايل األطلسيّ 
 .تعراَض ألزماٍت قْد تقوُِّضُه ابلكلِّياِة مستقبالً 

 ،ردستانكواحلديَث عن حتالٍف مباشٍر بني إسرائيل و 
ال أييت بواقٍع ُيشكُِّل اإلقليُم فيه جزءًا من فدراليِة العراق؛ 

الذي - 8115وفقًا لدستور العراق  ،فليَس لإلقليم إدراُكهُ 
فليَس لإلقليِم إقاَمُة عالقاٍت  -قليِم وابرََكهُ شراَع وجود اإل

وال عالقاٍت عسكريٍة؛ انهيك عن إقامِة حتالفاٍت  ،خارجياة
 .إسرتاتيجياة منفردًة عن املركز

َة تفاهم إسرتاتيجيٍّ مبدئيٍّ  ان تردسك  بني ،2فثما
، يكشُف للسرِي يف خًطى حثيثٍة جُتاَه استقاللِه ،وإسرائيل

وِّغَ  اإسرائيليا  ادفعً  لبعض األطراف  لإلقليِم إلجرائِه؛ ليسا
؛ 85/2/8102رديِة السياسية الفاعلِة إجراَءُه يف الك

 :وجتاُوزِ  ،جبانِب دواِفَع ُأخرى
ودولياٍة  ،وإقليمياةٍ  ،داخليةٍ : معارَضة أطرافٍ .0

 .إلجراء االستفتاء
 .خمالفة إجرائه للدستور العراقي.8
ستقالل عقب ضعِف قدرة اإلقليم لفرض اال.3

 .وجعله أمراً واقعاً ابلقوة ،االستفتاء
 

 :   من االستفتاء عقَب إجرائه" املعلن"موقف إسرائيل ( ج
 ،وراَء موقف إسرائيل من االستفتاء عقب إجرائه

ِلَها عنه  : أسبابٌ  3وتنصح
ت الوالايت املتحدة ا -أواهُلَا خروجاً  الستفتاءَ عدا

والسياما بتصريح البارزاين الذي  ،لقيادة اإلقليِم عن عباءهِتَا
                                                           

تتوف اُر وًثئُق معتربة،وال تصرحيات ملسؤولني،مع وجود كتاابت كثرية إذ ال   2
 .تؤكُِّدها

دت املتخصصة ابلشأن الك 3 ردي يف مركز موشي داين التابع جلامعة أكا
ردستان فور إعالن ك"رائيل ستعلن أتييدهاتل أبيب عوفرا بينغيو،أنا إس

عرتاف إسرائيل ،وهو أمٌر جيعل إعالن اإلقليم استقالله شرطًا إل"ذلك
إسرائيل تؤيد انفصال األكراد وتدعمه يف : ينظر:به،وهو ما مل حيصل

 85/2/8102،اجلزيرة نت،(الصحافة اإلسرائيلية)واشنطن 
http://www.aljazeera.net 
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قلال من أمهياِة موقفها غري املؤيد لالستفتاء؛ جعَل تصريَح 
إسرائيل بتأييدها االستفتاَء يسبُِّب شرخًا يف التوافق مع 

 .لن حُتَمَد عقباهُ  ،وحتدِّاَيً إلرادهتا ،راعيتها الوالايت املتحدة
بناء حواجز حتول دون تطبيع العالقات  -ًثنيها

وقد كانت وشيكًة بفعل الوجود  ،اإلسرائيلية العراقية
 .األمريكي ورعايته له؛ ولكون االستفتاء خرقًا للدستورُ 

وَعلاقت إسرائيُل على هذا التحوحِل يف النظام السياسي 
اآلماَل لفتح قنواٍت لالتصال تقرُِّب تل أبيب من  ،العراقيِّ 

واستعادة  ،حيفاحياء تصدير النفط العراقيا عرب إلو  ،بغداد
ن العام  بعِض اليهود أمالَكهم ومقابرهم اليت تركوها إابا

 . وهجرهتم إىل إسرائيل ،0202
 اا اسرتاتيجيا حقاقت فيه تركيا تنسيقً يف وقت  -ًثلثها

مع إيران وبغداد؛ جيعُل أتييد إسرائيل ضراًب من  امتقدِّمً 
لصعوبة استقالل   ؛حيجُب مصاحل إسرائيل" كسر العظم"

وحجب إمكانية إعادة تصفري مشاكِلها مع  ،ردستانك
وعودهتا حليفًا وشريكاً  ،وإعادة تطبيع عالقاهتما ،تركيا

 .مرتقباً مراًة أخرى
 

يف نسج العالقات اإلسرائيلية دور املصلحة املشرتكة ( د
 :    ردستانيةالك

أييت يف إطار  ،ردستانيف كوجوُد إسرائيل ومصاحلها 
ُق للك ؛املصاحل املتبادلة  ،رِد مصاحِلَهم االسرتاتيجياةَ مبا حيقِّ

 :ممثالًة آبماهلم القومية؛ يدعمها
لرتقحِب مساٍع  كرداستعصاء االستقالل دفَع ال -0

وعٍد ابلدعِم املستقبليِّ  أيِّ أو  ،تقرُِّب اآلمال
ومتلك إسرائيل  ،للقضياة من الدول الكربى

 .مفاتيح التأثري عليها
ِك خبيوط حترُص الوالايِت املت -8 حدَة على التمسح

اإلثنية، والدينية، : الصراعات واالختالفات
لقرهبا من اخلليج، الذي  ؛والطائفية، والسياسية

املساَس به مساساً  0220عدا مبدُأ كارتر 
اٍت بناِء عالقعلى  تحرصمبصاحِلِها؛ و 

رد حينها، ملا لتلكم اسرتاتيجياًة متينًة مع الك

- االحتاد السوفييتالعالقات من أتثري على 
وقد كانت له عالقاته االسرتاتيجية  -وقتها

آًثرَُه ابلعراق؛ وهو أمٌر أدركْتُه، وأدركْت 
َرْت ما جُيْىَن القيادات التقليدية الك ردية، وقدا

" رديةالك"منه، وَيُصبح يف صاِلِح القضياة
 .ومصريها

ومْل يغب العاِمُل التجاريح عن تطلحعات إسرائيل  -3
قليم، وال االستثمارّي، وهو أمٌر سبق يف اإل

لّي لالستثمار، ينشأة اإلقليم؛ فالتطلحع اإلسرائ
متتدح جذوره إىل نتائج التطبيع معها، 
والتسوايت مع مصَر، واألردن، وأوسلو؛ فقد 

األمنية، : خرجت إسرائيل من األهداف
 . والعسكرياة، إىل االقتصاديّة

ِة، عقَب وتكراست التطلحعات االقتصاديا  -0
دة  أتسيس الشركات العابرة للحدود املتعدِّ
اجلنسية، اليت زادت حرصها لتفعيل العالقات 
االقتصادية، وما شهده العامل من أزمة مالياة، 
مشلت إسرائيَل نفَسَها؛ دفعتها لالستثمار 

 .ستانكردوالعمل يف املنطقة و 
ومشل الوجود اإلسرائيلّي عمليات التنقيب عن  -5

ردستاَن أرض كراجه، ومعادن النفط واستخ
الِبكر؛ وسعيها إلعادة خط أنبوب نفط  

الفايننشال "كركوك حيفا؛ فقد ذكرت صحيفة 
من واردات % 25الربيطانية، أن " اتميز

 .1إسرائيل النفطية، مصدرها كردستان العراق
التدريب العسكرّي، والتجهيز، والتعاون األمين  -2

 .واملعلومايت، داخل اإلقليم
 

 : ركات اخلاصَّة املتخصرِّصةدور الش ( ه
ما  ،ردستانإسرائيل وك مماا يؤكُِّد وجود تعاوٍن بني 

عن اهنماك أجهزة  ،نشرتُه صحيفُة هأرتز اإلسرائيلية اليومية
                                                           

دستان،اجلزيرة،اجلزيرة ر سرتاتيجية يف عالقة إسرائيل بكاألبعاد اال 1
 .www.aljazeera.ne، 82/2/8105نت،
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يف التحقيق مع شركاٍت خاّصة  ،األمن اإلسرائيلية
صة مت خربهتا إلقلي ،"أجهزٌة أمنياة:"ومنها ،متخصِّ م  قدا

ونقلت تكنولوجيا  ،كيب أنظمٍة أمنيةلتجهيز وتر  ،ردستانك
اسة زت أنظمة مطار أربيل ،حسا حسب احمللُِّل األملاينح - جها

ومل تكن حصلت على ترخيٍص من سلطات  -بيرت فيليب
 .1إسرائيل املختصاة

ساعون للربح عقب انتهاء الفاخلرباء اإلسرائيليون 
 ،يتواجدون يف دوٍل كثرية ،خدمتهم الوظيفية إبسرائيل

مون خرباهتمي اليت تلقى  ،وهم ابرعون يف جتارة األسلحة ،قدِّ
 .2عربية وسواها رواجاً يف دولٍ 

مع القوات  امشهودً  ال وجودً ومع أنا إلسرائي
ا ختفيه؛ ل ،األمريكية احملتلاة وجوَد مربِّرات  يؤكِّدَ إالا أهنا

تكمن وراء اإلخفاء املقصود؛ يسمُح لالعتقاد أبنا  ،خطريةٍ 
لتصفية العناصر املخابراتية على عهد "منها جاء جزءًا 

ام صني ابلشأن اإلسرائيلّي؛ وتصفية العلماء  ،"صدا املتخصِّ
صني ابلربانمج النووي؛ إذا رفضوا التعاون مع  املتخصِّ

 .وااللتحاق مبخترباهتا ،األمريكان
 

 : ستانكردإعادة توطني يهودي يف  ( و
تقسيم  مصطحبًة خارطة، 3ٌت كثريةٌ رافقت روااي

العراق لثالث دويالت متتدح فيها حدود كردستان ملناطق  
مشريين لوجود مصاحل إلسرائيل  ،كركوك وسهل نينوى

عقَب شراء بعٍض من مواطنيها أراضَي؛ يضمح بعضها  ،فيها
وابلَغت بعض الرواايت ابلقوِل أبنا  ،قبوَر بعض أنبيائهم

يف تلك  ،اقمن مسيحيِّي العر  اَعت كثريً إسرائيل قْد شجا 
لت  ،املناطق على اهلجرة وشراء بعِض ممتلكاهتم وسها

 .سرتالياأمريكا وأوراب و استيطاهنم أب

                                                           
اإلسرائيلي يف العراق حتت اجملهر،احمللل السياسي اللماين بيرت  الوجود 1

 www.dw.com، 88/2/8112فيليب،
 .نفس املصدر السابف 2
ذو القعدة  80ملاذا يعود اليهود إىل كركوك؟ وجدي أنور مردان،االحد 3

 .www.albasrah.net/ 8112:تشرين الثاين 2/ 0031

أن وسائل إعالم تركية  ،وكشفت نيوزويك األمريكية
تزعم أن مجاعات كردية عقدت اتفاقًا لتوطني عشرات 

 ،يف إقليم كردستان العراق ،اآلالف من يهود أصلهم كرديّ 
 .4ئيل استقاللهمقابل دعم إسرا

 

 : دوافع إسرتاتيجية ختصُّ إسرائيل أساساً  (ز
غري املعلنة -املشاركة اإلسرائيلية القتالية -أواالً 

يف إطار التحالف -حفاظًا على أمنها من ردود األفعال
هتني ضدا العراق؛ حواَل عقيدة  ،كاحلربني  ،الدويل املوجا

وجب حترحَكَها يف إسرائيل القتاليَة من الدفاع إىل اهلجوم؛ أ
اليت  ،ضمن القوات األمريكياةِ  ،ردستانك  ومنها ،املنطقة

ا دولٌة حمتلاٌة للعراق-أضفى إقراُرَها شرعياًة على تواجِد -أهنا
 .واإلشراف على إدارة العراق ،قوااهِتا

القضياُة األهمح تدهور عالقات إسرائيل برتكيا؛  -اًثنيً 
 ،َة أتثريها يف نسج عالقات متينةٍ وميكن تفريُعها لتظهر أمهيا 

 :ردستان حتديداً كوتدفع حنَو التغلغل يف   ،رد يف العاملِ كابل
واحنسارًا من  ،شهدت عالقات إسرائيل برتكيا فتوراً .0

التعاون اإلسرتاتيجّي والقيام بعملياٍت تدريبية 
وقتل  ،8101العام  يوماعقب أحداث  ،مشرتكة

 -سفينة مرمرةب- مواطين تركيا املشاركني بعض
 .لكسر حصار غزاَة؛ وأتزحم العالقات الدبلوماسية

لرتكيا يف حماولٍة  8103عقَب اعتذار إسرائيل العام .8
 ،ايئسٍة منها إلعادة العالقات برتكيا وحماولة تطبيعها
 ،وإعادهتا إىل مستوى التحالف االسرتاتيجّي بينهما

وقد أوقفت تركيا املناورات العسكرية املشرتكة 
أنا عالقاهتما متُر بعقدِة  ،ليونيبينهما؛ وأدرك اإلسرائ

 .مستعصية
 ،وقد تفاقمت أزمُة العالقات بني إسرائيل وتركيا.3

تل "تصل خيوُطَها إىل  ،لوجود أصابَع خفياةٍ 
 .برتكيا ،يف حماولة االنقالب الفاشلة"أبيب

                                                           
اجلزيرة يلي لالنفصال،عودة يهود لكردستان مقابل دعم إسرائ 4

 . http://www.aljazeera.net ،02/2/8102نيوزويك،
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للتحوحل من  ،دفَع شعور إسرائيل خبسارهِتا تركيا.0
 .1الضغط عليها إىل حماولةِ  ،تركيا استجداء رضا

 

إعادة رسم حدود الشرق األوسط، وانتشار  ( ح
 :الفدراليات

من - ومشروِع إجهاضه" الربيع العريبّ "عقَب 
وحتويِل  -وحلفائها وقًوى دولية أخرى ،الوالايت املتحدة

نا هذا األمر إميكن القول مسارِه حيثما دارت مصاحلها؛ 
بوصفَها جزءًا من  ؛قات مع إسرائيليف إقامة عال ،يؤثِّرُ 

من بعض الشعوب  ،وأييت يف صاِلِح التطبيِع معها ،آًثرِهِ 
 يف إطاِر دوهلا التقليدياِة اليت أنشأهتا ،اليت كانت عصياةً 

نت دون إسرائيل ابالنتماء القومّي  ،"بيكو/سايكس" وحتصا
ًة ختصح الذي عدا قضياَة فلسطني قضياًة قومياًة مصرييا  ،العريبّ 

صاهبا أما وال يُرَجى نصُرها عقَب  ،العرَب أكثَر من سواهم
عالقات ودِّياٍة  اءِ يدفع الدويالت اجلديدة لبن ،من الوهن

 .إبسرائيل
ويلمُح لذلك حديث األوساط األكادميية 

رئيسة برانمج الدراسات  ،"عوفرا بينغيو" أخصح  ،اإلسرائيلية
دتْ  اليت ،الكردياة جبامعة تل أبيب رَد سوراي أنا ك: أكا

لديه استعداٌد للتعاوِن مَع إسرائيل؛ مؤكَِّدًة علَمَها " جمتمعٌ "
بزايرِة إسرائيَل ؛ ردياِة السورياةِ الكبقياِم بعض الشخصياات 

ا على اتِّصال بشخصياات ،اسرا   ا، أبدت استعدادً وأهنا
ا عوفر " إلنشاِء عالقاٍت مع إسرائيَل؛ ويف املقابل أوصتْ 

بوصفهم ممن  ،رد السورينيَها للكإسرائيَل بتقدمي دعمِ " بينغيو
لقتاِل  ،يُ َعواُل عليهم من التيارات السياسية الناشئة بسوراي

 .2اوٍن معهم يصبح يف صاحل إسرائيلوأيا تع ،"داعشَ "
د رئيُس الوزراء اإلسرائيلي دعمه  "نتنياهو" وأكا

م كردصفًا الوا ،رديِّ لالستقاللأتييده للطموح الكو  أبهنا

                                                           
، املتاصل بوسائل الضغط اإلسرائيلي على 2، ص 2ينظر هامش رقم  1

 .تركيا
أكراد سوراي مستعدون للتعاون مع ..بعد إعالن الفيدرالية 2

آاير  80،السبت(ترمجة بلدي نيوز)-Times of Israel،!إسرائيل
8102،www.baladi-news.com. 

؛ ويستحقحون  ،"أماٌة جماهدةٌ " أثبتت التزاَمَها السياسيا
َد وزير إس .3، وإقاَمَة دولتهماالستقاللَ   رائيلي سابقوأكا

رد يستحقحوَن دولة مستقلة، فهم  أن الك" جدعون ساعر"
 .4يف الشرق األوسط أقلياةٌ  ،كاليهودِ 

 ،الدميقراطيةفإنا إنشاء قوات سوراي  ،ويف املقابل
يؤكُِّد تنسيقًا مع إسرائيل؛  ،ودعم الوالايت املتحدة هلا

فإلسرائيل  ،تتأث اُر أبحداثها ،فإلسرائيل حدودها مع سوراي
تتاخذه حليفتها  ،أولوياُة التخطيط والتنفيذ أليِّ مشروعٍ 

 .اليت تضُع أمن إسرائيَل يف أولوايت غاايهِتا ،الكربى
من دعم  ،تركيايكشُف ذلك أسباَب هواجس 

رد كوحوت من   ،الوالايت املتحدة لقوات سوراي الدميقراطية
وإلقامة فدراليٍة  ،رداملرتقب للكيؤكُِّد الدعَم  ،تركيا غرَي قليلٍ 

ونَه حقاًا قوميااً؛ يثمُر تعاوانً  ،سوريةٍ  تسمح ابلتمتحع مبا يعدح
ُد حال توافر الشروط املوضوعية ،متيناً  ل امل ،ميهِّ تغريات وتبدح

 .يف املنطقة الستقالهلم
 

 :ردستانآاثر التوغُّل اإلسرائيلي يف ك خالصة  : خامتة
  :ولاَد دعُم إسرائيل امللفت لالستفتاء آًثراً سلبيةً 

، بتياٍر  رخييةاولاَدت عالقة إسرائيل الت: قليمداخل اإل -أوالً 
كه ابلسلطة ،رديٍّ دون سواهك بتصوحره  ،تربيرًا لتمسح

وعالقاتُه وراء حتقيق مكاسب اإلقليم وحتقيق  أناه هو
استقالله؛ ولاَد شروخًا بني التيارات السياسية؛ هتِدُد 

وتُغيُِّب ثقافَة تداول  ،مستقبل املشاركة السياسية
انقسام التيارات  ،وولاد الدفُع ابالستفتاء. السلطة

ة ملتزم ابلدستور  ،لعدم دستوريته ،السياسية إزاَءه فثما
وآخر يعلُِّق موقفه  ،ردستانمستقبل كعلى  حفاظاً 

الداعم لالستفتاء على دعم إسرائيل؛ أَزاَم العالقة بني 
وهتديد مستقبل العمل  ،وتبادل االهتامات ،التيارات

داً؛ إذ يُ َتوقاُع  املشرتك؛ ما يهدُِّد بقاء اإلقليِم موحا
 .والسليمانية ،أربيل:انقسامه إلقليمي

                                                           
 .نفس املصدر السابق 3
 ؟ملاذا تدعم إسرائيل األكراد إلقامة دولتهم املستقلة 4

www.huffpostarabi.com. 
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 ،ولاَد أزمًة بني بغداد وأربيل: ات ابملركزجمال العالق -ًثنياً 
 ،خبفض امليزانية السنوية ،فاقمت أزمات اإلقليم

 ؛والعودة ملا قبل الفدرالية ،وهّدَد وجود اإلقليم نفسه
 ،ليفتح أبواب االختالف والصراع بني اإلقليم واملركز

َل املوظفون أعباَء خفض املرتبات  .أوقع ضحااي وحتما
حىتا تصفو  ،َجُب عنهم كاملةً وقد حتُ  ،الشهرية

اليت لن يقَو الدستور  ،أكدار عالقة اإلقليم ابملركز
إذ معظم األمور والتفاصيل رُتِّبت  ،على حلِّها

خارج مظلة الدستور  ،ابتِّفاقات وتوافقات وتفامهات
 .وموادِّه

ولد االستفتاء أزمًة  :جمال العالقات بدول اجلوار -ًثلثاً 
من أيِّ  ،قف اإلقليم املستقبليةوحذرًا من موا ،ثقة

 .ردية يف إيران وتركيا، قد تشهدها املناطق الكأزمةٍ 
 ،ومل تغْب أزمة تضييق اخلناق على اإلقليم اقتصادايً 

اليت تعطيها قدرًة  ،وإفقاده إدارة املنافذ احلدودية
 .على التعامل احملدود مع دول اجلوار

حل القوى اليت ختدم مصا ؛يف جمال التحالفات -ارابعً 
خدمة  ،دأبت إيران الستغالل األزمة :اخلارجية

 ،ابلتغلغل بشكٍل أوضح يف اإلقليم ،لتطلحعاهتا
 ،مثل كركوك ،مبناطق مل تكن هلا مربرات التوغل فيها

زايدًة على  ،وأربيل مقابل فتح املنافذ احلدودية معها
 .استمرار تواصلها التارخيي مع اليكييت ابلسليمانية

، إقامة قواعد سواغت األزمةُ  ،أخرى ومن انحيةٍ 
فصار  ،أقرب إليران ،ردستانأمريكية جديدة يف ك

 . وأمريكا ،إيران: اساحًة لتنافس قوى خارجية أبرزه
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