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 مقدمة

مداخل فهم سبب عداء إسرائيل للربيع العربي أن هذه الظاهرة الصحية كانت رد فعل أحد أهم 

تصحيحي طبيعي على أزمات الجسد العربي، وكان الفتا أن إسرائيل في موقفها منه كشف عن 

اقتياتها على ظاهرة أزمات األنظمة السياسية العربية، وأنها غير مستعدة لبذل مساعي تفاهم وحوار 

زالت للحصول على مسالمة وموادعة الدول العربية، طالما أنها قادرة على استغالل واقع وتقديم تنا

األزمات المتكررة أو المزمنة لهذه الدول لتضغط عليها باتجاه التطبيع، بدال من أن تتجشم عناء 

 التنازل المذل.

ا لواقع استغالل كان لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني في عنتيبي مع رئيس وزراء إسرائيل كاشف

. األمر ال يتوقف عند هذا الكيان المحتل مواطن الضعف المرتبطة بأمراض االستبداد وتداعياته

 السودان. فالقائمة تطول لتشمل غالبية الدول العربية على نحو ما سنرى في محاور هذه الدراسة. 

تتناول هذه الورقة القضية وفق محورين: المحور األول 

التطبيقية لهذا التفسير، وتتضح لنا يتناول المداخل 

كيفية عمل األزمة في دفع الدول العربية نحو التطبيع، 

وهي مداخل متعددة. ويتناول المحور الثاني حاالت 

التطبيع العربي على حدة فيما يتعلق بتأثير مداخل 

 التفسير الخاصة باألزمة.

 

 

 

ا    كـا  لقـار يسيم مجلم الاـــــي
الاــــو اـني ـتي ـ ـعـتـيـبي ـمع يـسـيم 
ــ ــا ـلواـ ع  ــل كــا ــ ــراـسي وزيار إســ
ــل  ــا  اـلـمـحت ـــتـذالل كــنا اـلـتي اســ
مواطن الضــعا المرتبطة بأمرا  

 االستبدا  وتدا ياته
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 .أوال: مداخل التطبيع

حركة دبلوماسية جديدة في إطار  2013ك إسرائيل منذ العام من جهة، تتحر :أ.  بلوماسية التوسط

فبدال من أن تعتمد إسرائيل على الواليات المتحدة اعتمادا عالقتها بالواليات المتحدة ومؤسساتها. 

مطلقا في تحصيلها ألمنها، باتت تلعب لعبة دبلوماسية جديدة مكنتها حالة غياب الشرعية والقوة 

 .عن األنظمة العربية

هذه اللعبة يمكن تسميتها "دبلوماسية التوسط"، وهي تختلف عن "دبلوماسية الوساطة"، في أن 

األخيرة تمثل مدخال لتسوية النزاعات والصراعات، على نحو ما تفعل الكويت في األزمة الخليجية 

واء في المعروفة إعالميا بـ"أزمة حصار قطر". والنماذج على هذا الضرب من الدبلوماسية ال تحصى، س

  منطقتنا أو عبر العالم.

أما "دبلوماسية التوسط"، فهي جهد دبلوماسي 

تستغل فيه إسرائيل صلتها النافذة بمؤسسات الدولة 

في العالم الغربي لتقديم تسهيالت في السياسة 

الخارجية لبعض الدول العربية، مقابل الحصول على  

عوائد مادية اقتصادية كما في حالة إحكام قبضة 

يل على ثروة شرق المتوسط كما هو الحال في إسرائ

العالقة مع مصر، أو الرغبة في امتالك مساحات 

شاسعة من األراضي التي كانت مغرقة بفعل مياه النيل، والتي ستجف بعد اكتمال أعمال البناء في  

 سد النهضة كما هو الحال مع السودان.

 

تـبدال من أ  تعتـمد إســــراسـيل  ل  
الواليـات المتحــد  ا تمــا ا مطلقــا 
تي تحصــــيلـها ،معـها  ـباـت  تلـعب 
لعـبة  بلوـماســـــية ـكدـيد  متعتـها 
حـالـة ايـال الشــــر يـة والقو   ن 

 ا،نظمة العربية
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أمنية كما هو الحال في العالقات مع كل كما قد تحوذ إسرائيل على عوائد رمزية مشفوعة بعوائد 

من اإلمارات والسعودية، وما يرتبط بهما من سوق اقتصادي ومن ارتباطات أمنية تجمعها بإيران. 

 وهي عوائد سنرى تفصيالتها الحقا في محاور التقرير.

المح ال يعني هذا أن "دبلوماسية التوسط" تمثل مبادرة خالصة من إسرائيل، حيث الالفت أن ثمة م

اتفاق على استخدام هذه الدبلوماسية في اتجاهين: أولهما استغالل القوى الغربية هذه 

الدبلوماسية لدفع المحيط العربي للتطبيع مع إسرائيل، وثانيهما أن يجري استغالل هذه 

 الدبلوماسية، والدعاية حولها، كغطاء للتطبيع الطوعي تحت الفتة استغالل التطبيع لتحقيق مصالح.

من أهم صور الدبلوماسية في إسرائيل وجود مبدأ  :تمتين ا،نظمة والمؤساات المااند  ل.

يؤسس لدعم كامل لمؤسسات الدولة العميقة التي تساند هذا الكيان عبر خريطة تحالفاتها، سواء 

 .أكانت في الدول العربية أم خارجها

ولعل ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ما يشير  

وزارة الخارجية في إسرائيل لصالح زيادة لتقلص نفقات 

، مع توسع أدوار هذه 1نفقات الدفاع والمخابرات

المؤسسات األخيرة ضمن أعمال السياسة الخارجية 

السرية التي تعتمدها إسرائيل من أهم الدالئل على 

  تلك المسارات السرية للسياسة الخارجية.

 
1RONEN HOFFMAN, Empowering Israel’s Foreign Service with innovative diplomacy, JUNE 29, 2019. http://bit.ly/39iOJTx  

 

دبلومـاســــيـة تي  من أكم صــــوي اـل
إســراسيل وكو  مبدأ يؤســم لد م 
كامل لمؤسـاـات الدولة العميقة 
التي تاـاند كنا التيا   بر خريطة 
تحال اتها  ســوار أكان  تي الدول 

 العربية أم خايكها.
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لتوفير دعم غربي واسع لألنظمة التي تبني أو تتجه لبناء وتلعب إسرائيل في هذا اإلطار دورا قويا 

عالقات توصف بالطبيعية معها، كما حدث مع نظم حكم متعددة كما هو الحال مع مصر مبارك 

بتطبيعها العلني وسعودية آل سعود بتطبيعها السري، باإلضافة إلى قطر وعمان، ويتجاوز األمر  

ييرات في األنظمة على نحو ما حدث مع دعم تغيير والية دعم األنظمة القائمة لصالح التمهيد لتغ

العهد في األردن مع مرض الملك حسين، وكذلك عند دعم ابن سلمان في عملية تغيير ترتيب والية 

العهد إلزاحة ولي عهد التطبيع السري محمد بن نايف واستبداله بأمير التطبيع العلني والشعبي 

مع مصر برعاية االنقالب على حكم أول رئيس مدني منتخب  محمد بن سلمان، أو على نحو ما حدث

 الدكتور الراحل محمد مرسي.

وهو موضوع يتعلق وحسب بكل من السعودية واإلمارات اللتين  :مبدأ استذالل كراكية إيرا ج. 

تربطهما مع إسرائيل عالقة اعتبرها البعض ترقى لمرتبة التحالف، لما تمثله إيران من تهديد مباشر 

، اإلمارات عبر احتاللها عددا من جزرها، والسعودية التي تتخوف من سيناريوهات تالعب ولتينللد 

إيران باألقليات الشيعية على نحو ما حدث في البحرين، بل وفي المملكة في فترات سابقة. وهذه 

األزمة تثير عالمات استفهام لغياب هذه الظواهر عن  

كنها ال دول إقليمية أخرى بها أقليات شيعية، ل

  تعاني من تدخالت إيرانية.

هو ليس  : . مبدأ استذالل أزمات الحدو  العربية

مبدأ معلنا، لكنه سلوك دائم تحرص في إطاره 

إسرائيل على استغالل األزمات الناجمة عن التسويات 

والمقاصات االستعمارية التي وقعت في ختام القرن 

 

مبدأ اســـتذالل كراكية إيرا : وكو 
موضــــوع يتعلس وحاــــب بتل من 
ــة والمــايات الــلــتــيــن  الاـــــعــو ي
ــل ـ ال ــة  ي ــراـس رـبطـهـمــا مـع إســ ـت
ــة  ب مـرـت ر ـ  ـل عـم ـت ـب بـركــا اـل ا ــت
التحالا  لما تمثله إيرا  من تهديد 

 مبا ر للدولتين

" 
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لحالة من االلتهاب في العالقات    -تحمله من تشوهات  نتيجة ما    -التاسع عشر والعشرين، والتي تؤدي  

العربية، تدفع بعض الدول األقل حظا من موارد القوة الخشنة لالستعانة بالقوى العالمية  -العربية 

للحفاظ على وجودها أو سالمة ترابها اإلقليمي بما يحمله من ثروات، وتأتي الحماية الغربية دوما 

 ن تقع إسرائيل في مركزه.مشروطة بإطار إقليمي للتعاو
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 ثانيا: أبرز الدول التي لجأت للتطبيع لعالج أزماتها الداخلية:

وفيما يلي نعرض ألبرز نماذج قدرة مفهوم األزمة على تفسير هذه الظاهرة المرضية: ظاهرة التطبيع 

تجاهل التي تجري بالتنكر إلرادة الشعوب العربية من جهة، وبالتنصل من مفهوم الحق العربي، وب

الخبرات التاريخية مع إسرائيل، والتي ترتبط بإراقة الدماء العربية لتمكين مشروع استعماري دخيل 

 على المنطقة. 

أن الوضع العربي الراهن، والمأزوم يشهد ارتفاع وتيرة التفاعل بين النظام  رغم أ. الملا الاو اني:

ويعد  .تجد في قائمة ملفات التطبيع السوداني وإسرائيل، إال أن الخطوة السودانية تمثل المس

  السودان أحد أبرز نماذج التطبيع نتيجة األزمة.

، قام العسكري عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 2020ففي الثالث من فبراير /شباط 

السوداني بلقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 

دام   في العاصمة األوغندية "كمباال"، وهو اللقاء الذي

ألكثر من ساعتين، حسب مصادر سودانية، وهي 

المصادر التي صرحت أيضا بأن الرئيس األوغندي بدأ 

، فيما صرح  2الترتب لهذا اللقاء قبل أسبوع من حدوثه

المتحدث باسم وزارة الدفاع السودانية بأن مباحثات 

 
 http://bit.ly/2V0mKUT.  2020فبراير /شباط  4المحرر، تفاصيل لقاء البرهان ونتنياهو في كمباال، موقع "روسيا اليوم"،  2

 

أ  الوـضع العربي الراكن  والمأزوم 
اـ ل بين  اع وتير  التـ  يشــــهـد ايتـ 
العظام الاـو اني وإسـراسيل  إال أ  
الخطو  الـاو انية تمثل المـاتجد 

 تي  اسمة مل ات التطبيع.

" 
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سرائيل ووزير الخارجية أشهر، وأنها شملت لقاءات مع رئيس وزراء إ 3تحضيرية سبقت اللقاء بنحو 

 .3األمريكي

في نفس يوم المقابلة، تلقى البرهان دعوة رسمية لزيارة واشنطن، وهي الدعوة األولى لمسؤول 

عاما، هي فترة حكم الرئيس األسبق عمر البشير، التي  30سوداني لزيارة العاصمة األمريكية منذ 

 .4شهدت تدهورا واسعا في العالقات بين البلدين

وة األمريكية، التي وجهها بومبيو شخصيا للبرهان، زامنها بيان مقتضب لوزارة الخارجية الدع

 األمريكية توجه بالشكر لرئيس المجلس السيادي.

في هذا اإلطار، أفادت وكاالت أنباء عن لعب دولة اإلمارات دور الوسيط في ترتيب اللقاء، وأنها أيضا 

. ودخل السودان مسلسل 5عقوبات المفروضة على السودانتسعى لدى اإلدارة األمريكية إلى رفع ال

بعد  1993أغسطس /آب  12عقوبات بدأ مع وضع اسمه على الئحة الدول الراعية لإلرهاب في 

 استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.

خالل ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن إجمالي الخسائر، قدرت الحكومة السودانية جملة خسائرها  

مليار دوالر، وتقدر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها  500عاما من العقوبات األمريكية بنحو  20

مليار دوالر سنويا، بينما بلغت قيمة الفرص االستثمارية الضائعة بنحو  4السودان جراء العقوبات بـ 

 تريليون دوالر.

 
فبراير  5: لقاء البرهان مع نتنياهو هدفه رفع اسم البالد من قائمة اإلرهاب، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مير حسنى، الجيش السودانى 3
 http://bit.ly/2SRqTYu. 2020شباط /
 http://bit.ly/2V0mKUT.  2020فبراير /شباط  4المحرر، تفاصيل لقاء البرهان ونتنياهو في كمباال، موقع "روسيا اليوم"،  4
.  2020فبراير /شباط  4حرر، اللقاء بين البرهان ونتنياهو "مر عبر اإلمارات" وبمباركة أمريكية، موقع "بي بي سي"، الم 5

https://bbc.in/2SRQ0uj 
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حيث بقي معظم أسطول طائراتها على ومن بين الخسائر المباشرة، الخطوط الجوية السودانية، 

% من  83األرض الفتقادها قطع الغيار والصيانة الدورية لطائراتها، كما فقد قطاع السكك الحديدية 

 بنيته التحتية.

% من إجمالي الناتج المحلي، ما أدى إلى تسريح 26وتدهورت الصناعات المحلية التي تسهم بنحو 

تضررا في التمويل واالستثمار، فقد حرم عدد كبير من شركات   آالف العمال، وتمثلت أبرز المجاالت

القطاع الخاص السوداني من التمويل الخارجي واالستثمار األجنبي، كما أضرت العقوبات بقطاع 

 .6الصحة، فتعذر معها استيراد األدوية الرئيسية واألجهزة الطبية

الواليات المتحدة سبق لها في ديسمبر   أنجدير 

، أن رفعت اسم السودان من قائمة 2019  كانون أول/

، وذلك بعد زيارة 7الدول المقلقة في الحرية الدينية

رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك للواليات 

، وهو تقريبا نفس التاريخ التي سبق المتحدة

للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن 

للقاء حددها كمفتتح للمباحثات التي أجريت لإلعداد 

نتنياهو، ما يضع شكوكا حول عدم علم الحكومة السودانية بهذه الخطوة، ويفسر تساهل  -البرهان 

الحكومة مع الخطوة التطبيعية. وفي أعقاب رفع اسم السودان من قائمة الدول المقلقة في الحرية 

الواليات المتحدة لم  الدينية، صرح مساعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية تيبور ناجي، بأن

 
 http://bit.ly/37FalIq. 2017يوليو /تموز  23مرتضى الشاذلي، القصة الكاملة لمسلسل العقوبات األمريكية على السودان،  6
.  2019ديسمبر /كانون أول  20نطن تتخذ خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء، موقع قناة "العربية"، المحرر، واش 7

http://bit.ly/39CMUAW 

 

الواليـات المتحـد  ســــبس لهـا تي 
ـــمـبر  كــاـنو  أول    أ  2019 ياــ

يتـع  اســــم الاــــو ا  من ـ اسـمة 
اـلدول المقلـقة تي الحرـية اـلديعـية 
ــاي  يـسـيم اـلوزيار  ــب ـبعــد زي   وذل
ــد   حــمــدو   ــب ــو انــي   الاـــ

 للواليات المتحد 

" 
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تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها اآلن "شريكا"، إال أن رفع اسمه من قائمة الدول 

 .8إجرائيةالراعية لإلرهاب عملية 

وأشارت مواقع إعالمية إلى أن عملية تسليم البشير لمحكمة العدل الدولية جاء في إطار مفاوضات  

السودان وإسرائيل، وذلك وفق مصادر سعودية، رغم أن إعالن عضو مجلس السيادة التطبيع بين 

السوداني محمد الحسن التعايشي، بأن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 

إقليم دارفور قد استقرت على تسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية، والمثول أمامها من أجل 

الة والمصالحة، وأن االتفاق بين الطرفين ركز على العدالة االنتقالية والمصالحة، وأن تحقيق العد

الوصول التفاق سالم شامل لن يتم دون االتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة، وتحقق مبادئ 

 .9عدم اإلفالت من العقاب

ووزير الدفاع السابق عبد كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير، 

الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان أحمد 

هارون، وقائد ميليشيا "الجنجويد" علي كشيب، في 

تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد  بتهم، 2009العام 

اإلنسانية ارتكبت في دارفور، ثم ألحقتها بمذكرة 

، بتوجيه تهم تصفية عرقية 2010اعتقال ثانية عام 

   عية ضد البشير.وإبادة جما

 
.  2019ديسمبر /كانون أول  20المحرر، واشنطن تتخذ خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء، موقع قناة "العربية"،  8

http://bit.ly/39CMUAW 
.  2020فبراير /شباط  13صبري عبد الحفيظ، كواليس تسليم البشير لـ"الجنائية الدولية" بعد لقاء البرهان ونتانياهو، موقع "إيالف"،   9

http://bit.ly/2ucRbw4 

 

ة  دولـي ة اـل اسـي كـاـن  المحتمـة الجـع
ــديت ـمنكرات ا تـقال بحس  ـ د أصــ

الدتاع الاــابس  بد   البشــير  ووزير
الرحيم محمد حاـين  ووالي كعول 
ــد  ــاس ــد كــايو   و  ــم ــا  أح كــر ت
ميليشـيا االجعجويدا  لي كشـيب  

 2009تي العام 

" 
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وتفيد قضية رفع اسم السودان من قوائم اإلرهاب في تحفيز المستثمرين جزئيا لولوج السوق 

السوداني، غير أن خبراء صندوق النقد الدولي يرون أنه ليس إجراء كافيا لكي تحدث إصالحات  

إجراءات من قبيل اقتصادية تخرج بالسودان من أزمتها، وأن قائمة المطلوبات من أجل اإلصالح تتطلب  

زيادة شفافية القطاع المصرفي، وإصالح أنظمة مكافحة غسل األموال في البالد، وتطبيق قوانين 

، والمتمثلة في مواجهة شبكة الفساد التي 10التعاقد والمشتريات العامة، فضال عن المهمة األصعب

هي شبكة قادرة على خلفها نظام البشير من المسؤولين الذين أحكموا قبضتهم على السودان، و

 عرقلة أي تحول إصالحي من وجهة نظر خبراء المال واألعمال.

ويعد البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين صهاينة، بعد لقاء الرئيس السوداني 

األسبق جعفر نميري برئيس الوزراء اإلسرائيلي 

األسبق آرييل شارون، وذلك عندما كان وزيرا في  

  .111982مايو /آيار  13بيجن"، في حكومة "مناحم 

اللقاء الذي شهدته العاصمة األوغندية، تضمن النص  

على الشروع في إجراءات تطبيع العالقات بين  

، وهو ما أثارت الحكومة السودانية 12الطرفين

 
ديسمبر  23، موقع صندوق النقد الدولي، 2019 المحرر، خبراء الصندوق يختتمون بعثتهم إلى السودان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 10
 http://bit.ly/3bLsIyB. 2019كانون أول /

 4المحرر، لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا.. الحكومة السودانية تنفي علمها به.. وعريقات: طعنة في الظهر، موقع "سي إن إن" العربي،  11
 https://cnn.it/37DRZYu. 2020فبراير /شباط 

.  2020فبراير /شباط  3عمار، مسؤول: نتنياهو يجتمع مع الزعيم السوداني البرهان في أوغندا ويتفقان على بدء تطبيع العالقات،  حسن 12
http://bit.ly/3bJmgbr 

 

ــانـي ماـــــؤول  ويـعــد الـبـركــا  ث
ســــو اني كبير يلتقي ماــــؤولين 
ــة  بـعــد لـقــار الـرسـيـم  صــــهــايـع
الاــــو اني ا،ســــبس كع ر نمير  
برسيم الوزيار الســراسيلي ا،ســبس 
دمـا كـا   ب  ـع ــايو   وذـل ل  ــ آييـي
وزيرا تي حتومــة امعــاحم بيجنا  

 1982مايو  آياي  13تي 

" 
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، ولم تمض أيام على التشكيك حتى أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن 13الشكوك بشأن حدوثه قريبا

 .14ركة العال"  تطير اآلن فوق أجواء السودان""طائرات "ش

يوليو  24كانت زيارة اللواء السعودي السابق أنور عشقي إلى إسرائيل في  :ل. التطبيع الاعو  

مفاجأة للعالم العربي، ليس للزيارة في حد ذاتها، حيث سبق أن تناولت وسائل إعالمية  2016تموز /

ابق وسفير إسرائيل السابق لدى األمم المتحدة، دوري عالمية لقاء بين العسكري السعودي الس

جولد، أحد المقربين من رئيس وزراء إسرائيل، بل كانت المفاجأة أن الحدث تم على األرض المحتلة، وأن 

"عشقي" لم يكن منفردا، بل رافقه عدد من األكاديميين ورجال األعمال السعوديين، وأن وسائل 

ورا مع أعضاء بالكنيست، ولقاءات مع مسؤولين في السلطة اإلعالم في إسرائيل نشرت له ص

الفلسطينية، وهو األمر الذي نم عن حصولهم على إذن مسبق من العاهل السعودي، أو على األقل 

 من ابنه الذي كان آنذاك وليا لولي العهد.

يون لم تكن هذه الخطوة هي األولى لزيارة شبه رسمية، حيث كانت القناة العاشرة في التلفز

أن وفدا رفيع المستوى من إسرائيل، ضم مسؤوال رفيع   2016مارس /آذار    2اإلسرائيلي، قد أعلنت في  

المستوى زار الرياض. لكن القناة اعتذرت حينذاك عن إيراد المزيد من التفاصيل بسبب الرقابة 

 العسكرية التي منعت نشر تفاصيل الخبر. 

 
.  2020اط فبراير /شب 4خالد عبد العزيز، السودان يثير الشكوك حول تطبيع قريب للعالقات مع إسرائيل، موقع وكالة "رويترز" لألنباء،  13

http://bit.ly/2SRYiCd 
.  2020فبراير /شباط  16أحمد حسن، نتنياهو: الطائرات اإلسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، موقع وكالة "رويترز" لألنباء،  14

http://bit.ly/2u4hGDE 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

 دـريـعب يــالش                                              

 
 

 
 
13 
 

ى الحدث، حيث أشارت إلى أن السعوديين أرادوا دائما إخفاء الالفت في الخبر األخير تعليق القناة عل

، وهو تصريح 15الخبر، لكن السلطات الجديدة والملك سلمان واألمراء المحيطين به ال يخجلون منه

الفت مقارنة بما سبق أن صرح به وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز، في تعليقه على اتصاالت  

بقوله: "لدينا عالقات مع دول إسالمية وعربية كثيرة جانب منها ساري  رسمية سعودية مع إسرائيل

 .16بالفعل ولسنا عادة الطرف الذي يخجل منها"

وبينما أشارت "نيويورك تايمز" للحدث إبان حدوثه بأنه سعي من ابن سلمان لبناء تفاعل بين طرفين 

تجاه لنقل العالقة بين السعودية يشتركان في معاداة إيران، وهو ما عبر عنه مراقبون عرب بأنه ا

، فإن مراقبين عرب وصفوا نفس المسعى بأنه 17وإسرائيل من مرحلة "التطبيع" إلى مرحلة "التحالف"

، 18سعي من ولي ولي العهد للحصول على مباركة أمريكية لتولي الحكم في المملكة بعد رحيل والده

مريكي لألمر الملكي الذي أطاح بولي العهد ونجحت هذه الخطوات االستهاللية في التمهيد لقبول أ

. المراقبون السعوديون يلفتون إلى أن السعي في 19محمد بن نايف، ليحل محله محمد بن سلمان

نايف وابن سلمان مسعى بين قياديين للتطبيع، لكنهما قياديان ابن ترجيح كفة المفاضلة بين 

 .20يع جهري )ابن سلمان(يختلفان في النهج بين تطبيع مستتر )ابن نايف( وتطب

 
15es, Aug. 27, 2016. The Editorial Board, Can Israel and the Arab States Be Friends?, The NewYork Tim 

https://nyti.ms/38Omz37 
.  2017نوفمبر /تشرين ثاني  20المحرر، التطبيع المحتمل بين السعودية واسرائيل: "المنافع" والمخاطر، موقع قناة "يورونيوز"،  16

http://bit.ly/2P36puv 
 http://bit.ly/2P45hH2. 2017فبراير /شباط  22إضاءات"، محمد ممدوح، خط زمني: السعودية وإسرائيل والتحالف البغيض، موقع " 17
 http://bit.ly/3bOAVSU. 2016أغسطس /آب  11(، موقع "تبيان"، 1ليلى حمدان، التطبيع السعودي اإلسرائيلي.. أزيح الستار )ج:  18
 http://bit.ly/3bPSRwf .2017يونيو /حزيران  21المحرر، العاهل السعودي يطيح بولي عهده!، وكالة "صدى" لألنباء،  19
 http://bit.ly/3bOAVSU. 2016أغسطس /آب  11(، موقع "تبيان"، 2ليلى حمدان، التطبيع السعودي اإلسرائيلي.. أزيح الستار )ج:  20
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غير أن األزمة المتعلقة بموقف المؤسسات األمريكية من عملية القتل البشعة التي باشرها ابن 

سلمان في حق الكاتب السعودي جمال خاشقجي كانت مدخال جديدا لسلوك تطبيعي جديد لولي 

د تحجيم العهد السعودي، الذي حرص على توظيف اللوبي اليهودي لمناصرته في وجه جهو

هذه الجريمة،  المؤسسات األمريكية له، وربما مواجهة الجهود الرامية لمعاقبته على 

وذلك من خالل نقله التطبيع الجهري من مرحلة 

، 22باتجاه جهود "التطبيع الشعبي"  21"تطبيع النخبة"

وهي الجهود التي القت دعما من اللجان اإللكترونية 

ومكتوم  السعودية في مواجهة رفض شعبي علني

 .23ضد عموم عملية التطبيع

ال توجد عالقات رسمية بين اإلمارات وإسرائيل، شأنها في ذلك شأن كل دول  :ج. التطبيع الماياتي

وبلغ األمر حد أن تقدم اإلمارات   الخليج، لكن العالقات بينهما تفوق في تطبيعها أية دولة عربية،

الدين القسام محمود المبحوح من رموز المقاومة  تسهيالت لتل أبيب باغتيال القيادي بكتائب عز

، وكشفت تطورات القضية عن تورط كل من محمد 2010يناير / كانون الثاني  19الفلسطينية في 

 .24دحالن مستشار ولي عهد اإلمارات محمد بن زايد وضاحي خلفان مدير شرطة إمارة دبي

 
.  1820ديسمبر /كانون أول  1المحرر، التطبيع السعودي اإلسرائيلي .. من السر الى العالنية، موقع "سبتمبر /أيلول" اإلخباري،  21

http://bit.ly/2P81dFT 
.  2019يوليو /تموز  23المحرر، هكذا تفاعل مغردون مع قصة اإلعالمي السعودي "اللغز"؟، موقع قناة "دوتشه فيله" األلمانية،  22

http://bit.ly/2SED0t3 
.  2019تموز يوليو /  23"، 21المحرر، رفض سعودي واسع لتطبيع ناشط مع إسرائيل ودعوات لمحاسبته، موقع "عربي  23

http://bit.ly/325KOqK 
. 2017أغسطس /آب  10المحرر، األيادي القذرة.. قصة تورط دحالن وخلفان في اغتيال المبحوح، صحيفة "الشرق" القطرية،  24

http://bit.ly/2UZFhk9 

 

ابن نايا وابن سـلما  ماـع  بين 
 ـيا يين للتطبيع  لتعهـما  ـيا ـيا  
ـيع  ـين ـتطــب ـعهـع ـب ـل ــا  ـتي اـل ـت ـخ ـي
ماـــتتر نابن نايات وتطبيع كهر  

 نابن سلما ت

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

 دـريـعب يــالش                                              

 
 

 
 
15 
 

عدة أزمات يمر بها هذا النظام، أولها يتعلق باألزمة تطبيع النظام اإلماراتي مع إسرائيل يجد مدخال من  

الداخلية التي يواجهها النظام مع اإلماراتيين، والتي دفعت ولي عهد اإلمارات للتعاقد مع شركة 

للمرتزقة من أجل توفير الحماية في حال حدثت ثورة شعبية ضده، فضال عن استخدامه تقنيات تجسس 

 .25للتجسس على المعارضين اإلماراتيين أنتجتها شركة برمجيات إسرائيلية

وتشترك اإلمارات مع إسرائيل في تخوفات واسعة من ظاهرة الربيع العربي. ففي حين تدرك إسرائيل 

أن الربيع العربي سيكشف عن زيف إجراءات التطبيع التي تتخذها األنظمة الحاكمة في البلدان 

إلمارات تدرك أن نظامها يفتقد لمشروعية العربية،  وهو ما حدث في كل من مصر وتونس، فإن ا

رضائية مع وجود حركة سياسية داخل اإلمارات ترغب في تحويل هذا البلد إلى إمارة دستورية يراقب 

فيها القانون سلوكيات الحكام، وبخاصة تصرفهم في الموارد المالية للبالد ومراقبة إنفاقهم للثروة 

 المتراكمة نتيجة هبة النفط. 

هذا ما دفع اإلمارات لرفع مستوى القمع مع  لعل 

بداية تحول "ثورة الياسمين" التونسية لظاهرة عربية، 

وتخوفاتها من أن تمتد إليها، ما أدى إلى استئجارها 

مرتزقة للعمل في الجيش وأجهزة األمن في أعقاب 

الربيع العربي لتأمين النظام ضد احتمال امتداد الربيع 

 
. 2019مايو /آيار  14العربي، المحرر، تعرف على الشركة اإلسرائيلية المتهمة باختراق "واتسآب"، موقع "بي بي سي"  25

https://bbc.in/2vLbBg5 

 

ــة بـيـن  ال تـوكــد  ـال ــات يســـــمـي
ــأنهـا تي  ل   ــ ايات وإســــراسـي الـم
ــأ  كـل  ول الخليع  لتن  ب  ــ ذـل
الــعــال ــات بــيــعــهــمــا تــ ــو  تــي 

 تطبيعها أية  ولة  ربية

" 
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، وبلغ األمر حد اعتقال الشيخ  27ضال عن رفع درجة قمع المعارضين في الداخل، هذا ف26العربي إليها

سلطان بن كايد القاسمي على خلفية ترؤسه لـ"حركة اإلصالح" التي تحمل هذه المطالب 

 .28الدستورية

المدخل الثاني المتعلق بتأثير األزمة في الدفع بنظام اإلمارات نحو التطبيع واسع النطاق، يتمثل في 

اعيات الجرائم التي اقترفها نظام أبوظبي في المنطقة، والتي أدت إلى أن يكون مالحقا على تد 

 الصعيد الدولي. 

ابن زايد الذي صدرت ضده مذكرة توقيف إثر تفاقم مغامراته في كل من اليمن وليبيا والصومال، 

، وهي لية في شأنهلمواجهة اإلجراءات األمنية الدو -عبر عالقاته الواسعة مع إسرائيل  -يسعى 

اإلجراءات التي حدت من تنقالته خارج حدود البالد،  

حتى بلغ به األمر حد طلب تعهد من واشنطن بعدم 

، وهي 292018اعتقاله عند زيارتها، وذلك في عام 

الزيارة التي لم تتم كما كان مخططا لها، ربما في إطار 

  دفع محمد بن زايد لتقديم مزيد تنازالت لتل أبيب.

 
. 2015نوفمبر /تشرين ثاني  2فريق التحرير، لماذا تستعين اإلمارات بالجنود األجانب »المرتزقة« في الجيش واألمن، موقع "ساسة بوست"،  26

http://bit.ly/39HJPQ0 
صورة مغاِيرة للمحاوالت التي تبذلها اإلمارات إلظهار نفسها بأنها تعمل جو ستورك، قمع المعارضين السياسيين مثل أحمد منصور يعكس  27

 http://bit.ly/2wx1tbf. 2019مايو /آيار  21على تعزيز التسامح، مركز كارنيجي الشرق األوسط"، 
أبريل  12اسة الشرق األدنى، لوري بلوتكين بوجارت، محاكمة جماعة »اإلخوان المسلمين« في اإلمارات العربية المتحدة، معهد واشنطن لسي 28
 http://bit.ly/39L4ZNh. 2013نيسان  /

. 2018مايو /آيار  4المحرر، كاتب بريطاني: محمد بن زايد طلب تعهدا من واشنطن بعدم اعتقاله، موقع "إمارات ليكس"،  29
http://bit.ly/38FTEOh 

 

ابن زايد الن  ـصديت ـضدم منكر  
تو يا إثر ت ــا م مذــامراتــه تي 
ـكل من اليمن وليبـيا والصــــوـمال  

 بر  ال اته الواـسعة مع  -ياـع  
لمواكهــة الكرارات  -إســــراسيــل 

 ا،معية الدولية تي  أنه
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ل األزمة الثالث في عالقة ابن زايد بإسرائيل يتمثل في التخوفات من إيران، وهو التخوف الذي مدخ

يجمعها بالمملكة السعودية، ويدفع بهما لزيادة وتيرة التطبيع مع إسرائيل، بقدر ما يدفع اإلمارات  

إيران، رغم  للتغاضي عن احتالل إيران لجزرها، بل ويدفعها لقبول تطبيع اقتصادي واسع النطاق مع 

أن اإلمارات أنفقت عشرات مليارات الدوالرات لإلطاحة بأنظمة حكم عربية، سواء في مصر أو اليمن 

 وليبيا.

يعد التنسيق األمني والمعلوماتي بشأن إيران أحد مفاتيح التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل، وكانت آخر  و

مبعوث الخارجية األمريكية الخاص لشؤون   الحلقات في هذا اإلطار تلك المفاوضات السرية التي رتبها

لمناقشة ترتيبات التنسيق األمني واالستخباراتي في مواجهة الخصم   إيران، براين هوك، بين الطرفين،

أدى لتنسيق واسع النطاق في مواقف عدد من الدول العربية  المشترك: إيران، وهو االجتماع الذي

 .302019الذي عقد في فبراير /شباط شاركت على هذه األرضية في "مؤتمر وارسو" 

برغم وجود توجه عربي شامل  : . التطبيع القطر 

(  1990أعقب مؤتمر مدريد )أكتوبر /تشرين أول 

الستدراج الكيان من أجل الوصول لتسوية لروافد 

الصراع العربي الصهيوني، وهو المؤتمر الذي مثل 

مرجعية لـ"اتفاق أوسلو" مع الطرف الفلسطيني 

ق وادي عربة" مع الطرف األردني، كان ثمة و"اتفا

 تردد قطري في فتح الباب للتطبيع مع إسرائيل.

 
. 2019أغسطس /آب  15اإلمارات وإسرائيل حول إيران، موقع قناة "روسيا اليوم"، وكاالت، "وول ستريت جورنال": مفاوضات سرية بين  30

http://bit.ly/2vHXvvY 

 

ــي   ــعـ ــس ا،مـ ــيـ ــعاــــ ــتـ ــد الـ ــعـ ويـ
ــأ  إـيرا  أحــد  واـلـمـعـلومــاـتي بشـــ
ي مـع  مـ ــاتـيـط الـتـطـبـيـع المــاياـت

ــراسيل  وك ان  آخر الحلقات تي إسـ
كنا الطاي تلب الم اوضات الارية 
ــة  ي يتـبـهــا مـبـعـوة الـخــايكـي الــت
ا،مريتيـة الخـال لشــــؤو  إيرا   

 براين كو   بين الطرتين
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لكن العالقات المأزومة بين السعودية وقطر على وجه الخصوص أسهمت في دفع قطر لسلوك هذا  

 المسار. 

بدأت    ليست وليدة يومها، بل هي حلقة في سلسلة أزمات  2017يونيو /حزيران    5األزمة الخليجية في  

وأنها كانت بالماضي ضمن حدود   بمطالبة السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءا من إقليم األحساء

ما اعتبرته "الدولة السعودية األولى"، ورغم عدم توقيع قطر اتفاقية حماية عسكرية مع بريطانيا في 

دت لترسيم الحدود  ، إال أن توازنات دولية آنذاك أ1899مواجهة السعودية كما فعلت الكويت في 

بين البلدين، حتى تفجرت القضية مجددا مع "حادث مركز الخفوس الحدودي" بين البلدين في 

، والتي تتعلق بمستقر قبيلة "آل مرة" وانقسام القبيلة بين قطر والسعودية، والمواجهات 311992

بعد استمالة المملكة المسلحة في المنطقة الحدودية بين البلدين، وهي الحادثة التي تطورت الحقا  

 .321996عددا من أفراد من هذه القبيلة لدعم انقالب ضد الحكومة القطرية في 

أدت الجهود السعودية المتنامية لزعزعة استقرار  

قطر إلى لجوء األخيرة للعرف الخليجي باللعب مع 

القوى العظمى من أجل إحالل التوازن في المنطقة، 

وأن أزمات إقليمية   وتحجيم األطماع السعودية، خاصة

 سابقة كانت قد أدت الحتالل العراق إلمارة الكويت.

 
. 2017نوفمبر /تشرين ثاني  2عبد هللا العمادي، هل تلعُب قطر دوًرا أكبر من حجمها؟، صحيفة "الشرق" القطرية،  31

http://bit.ly/38EWwLn 
. 2017يونيو /حزيران  6دية: تاريخ حافل بالخالفات والتوترات، موقع "بي بي سي"، السعو  -المحرر، العالقات القطرية  32

https://bbc.in/39Kjf96 

 

ــة تـي  يـونـيـو  5ا،زمــة الـخـلـيـجـي
ــد   2017حــريــرا    ــ  ولــي لــياـــ

يومها  بل كي حلقة تي ســلاــلة 
ة الاــــعو ـية  أزـمات ـبدأت بمطـالـب
ايكـا كررا من  ا تـب بضــــم  طر لهـا ـب

 إ ليم ا،حاار
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وفي هذا اإلطار، أدت الضغوط الغربية إلى دفع قطر الستقبال رئيس وزراء إسرائيل شيمون بيريز، وهو 

ما وظفته قطر في إطار عملية دفع التسوية المستقبلية، وسارت معه في مسار فتح المكتب التجاري 

في الدوحة، ثم توقيع اتفاق تصدير الغاز لألراضي المحتلة، وهي خطوات كان ينظر إليها إلسرائيل 

كمحاولة لبناء عالقة اعتماد بين إسرائيل والدول  33وقتها ضمن مشروع "الشرق األوسط الكبير"

 العربية، مما يسهل التوصل لترتيبات تسوية.

لسعودية واإلمارات لبناء ترتيبات مع كل من  ، ومع تقسيم العمل بين كل من ا2017ومع اندالع أزمة  

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، تجد اإلمارة الغنية نفسها مجددا وسط ترتيبات إقليمية رامية 

إلضعاف موقفها، واستمرار محاصرتها، وهو ما يدفعها للمضي قدما في خطوات التطبيع الذي يأخذ 

 .35ل التطبيع الصحي، وتارة شك34تارة شكل التطبيع الرياضي

رغم الموقف العماني الواضح من رفضها إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل   :يكـ. التطبيع العمان 

، وإعالن عمان الواضح رفضها إعالن إسرائيل ضم مستوطنات الضفة 36إال بعد قيام دولة فلسطينية

في قصره في أكتوبر   وزراء إسرائيل  ، إال أن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد التقى رئيس37الغربية

 
 http://bit.ly/2SFZutJ. 2017مارس /آذار  23عبد العليم محمد، مشروع الشرق األوسط الكبير، صحيفة "البيان" اإلماراتية،  33
سبتمبر /أيلول   28بالتطبيع الرياضى مع قطر من داخل الدوحة، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أحمد عرفة، فيديو.. قناة إسرائيلية تحتفى  34

2019 .http://bit.ly/2HD2gJS 
 18ياسر نجدي، التطبيع القطري الصهيوني على أشده.. غضب شعبي من استضافة مسؤولة إسرائيلية في الدوحة، موقع "سبق" اإلخباري،  35

 http://bit.ly/2P5OwLM. 2020فبراير /شباط 
.  2019فبراير /شباط  20المحرر، سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتكشف وجود خالفات مع اإلمارات بشأن اليمن، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية،  36

http://bit.ly/39JoN3F 
. 2019سبتمبر /أيلول  14، المحرر، ُعمان: نرفض إعالن نتنياهو ضم مستوطنات جديدة بالضفة الغربية، موقع قناة "المنار" 37

http://bit.ly/2uZVwmt 
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. وتجمع هذه المتناقضات رؤية واحدة تتسم بتخوفات دول الخليج من المحور 382018تشرين أول /

  اإلماراتي الذي يثير مخاوف عدة في كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان. -السعودي 

ال يرجع التخوف العماني من المحور بسبب حرب  

، بل يمتد لتخوفات من  39المحور مع قطراليمن وأزمة 

أطماع لإلمارات في التراب اإلقليمي العماني كذلك، 

رغم توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين في يوليو 

، حيث تحاول اإلمارات قضم الحدود  402008تموز /

العمانية من جهة الجنوب )عبر توسيع نطاق نفوذها 

والء أبناء القبائل في محافظة المهرة اليمنية، وشراء  

الحدودية في هذه المحافظة(، وكذلك من جهة 

شمال السلطنة )وهي خطوة بدأت مع الشيخ زايد بمحاولة إغواء أبناء "قبيلة الشحوح" بالحصول على 

الجنسية اإلماراتية بدال من العمانية تمهيدا لضم المنطقة القريبة من إمارة رأس الخيمة(، وهي 

كتشاف خلية تجسس إماراتية في المنطقة العمانية، وحاولت اإلمارات في هذه محاولة لم تتم بعد ا

 األحداث األخيرة أن تستخدم الخالف المذهبي بين السنة واإلباضية لترجيح كفة الجنسية اإلماراتية.

 
. 2019أغسطس /آب  15وكاالت، "وول ستريت جورنال": مفاوضات سرية بين اإلمارات وإسرائيل حول إيران، موقع قناة "روسيا اليوم"،  38

http://bit.ly/2vHXvvY 
.  2019فبراير /شباط  20أن اليمن، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية، المحرر، سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتكشف وجود خالفات مع اإلمارات بش 39

http://bit.ly/39JoN3F 
 http://bit.ly/38HFk82. 2008يوليو /تموز  23المحرر، اإلمارات وُعمان توقعان اتفاقية الوضع النهائي للحدود، صحيفة "االتحاد" اإلماراتية،  40

 

يام المو ا العـماني الواضــــط من 
يتضــها إ امة  ال ات  بلوماســية 
مع إســــراسيــل إال بعــد  يــام  ولــة 
تلاــطيعية   وإ ال   ما  الواضــط 
ــم  ــل ضــ ي ــراـس ــهــا إ ـال  إســ يتضــ
ماـتوطعات الضـ ة الذربية   إال أ  
ابو  بن  ســــلطـا   مـا  الراـحل ـ 
 سعيد التق  يسيم وزيار إسراسيل

" 
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كما اتهمت السلطنة اإلمارات بالوقوف وراء "أحداث صحار" التي شهدت احتجاجات شعبية امتدت  

 .412011عاصمة مسقط في بالتدريج لل

باعتبار القوى الكبرى ضامن أساسي ألمن دول الخليج، فإن حضور الواليات المتحدة من أجل الحماية و

، وقد نجحت تأثير غياب الرؤية اإلستراتيجية في جعل يرتبط ارتباطا وثيقا بإقامة عالقات مع إسرائيل

متمثال في ضوء أخضر أمريكي بقضم الدول العربية التطبيع أقل الضررين؛ بالنظر لكون البديل 

لبعضها البعض، وهي قضية لها تاريخ من األزمات الحدودية الخليجية المتكررة التي لم تهدأ برغم 

  توقيع اتفاقات ترسيم الحدود.

غير أن عمان ال تلجأ للتطبيع وحده كوسيلة لضمان 

حدودها من العدوان العربي، حيث تلجأ كذلك إلقامة 

القات طبيعية مع إيران التي تمثل مصدر قلق ع

لإلمارات، لكنها في الوقت نفسه تدير عالقاتها بين  

الطرفين اإليراني واإلسرائيلي بتوازن، وهو ما يفسر  

مرافقة يوسي كوهين، رئيس جهاز "الموساد"، 

م اإليرانيون لنتنياهو خالل زيارته للسلطنة، وهو ما يشي بوجود قدر من التعاون األمني الذي يتفه

 اضطرار عمان له لدعم وحدة ترابها اإلقليمي وتأمين حدودها من الجيران العرب. 

 

 
 http://bit.ly/2HCNK4I. 2019مارس /آذار  17اإلمارات وُعمان.. عوامل عدة أبرزها اليمن، موقع "تمكين"، المحرر، الحرب العلنية بين  41

 

ــاـمن  ـتـبر  ضـــ ـقو  اـل ــاي اـل ب ـت ــاـ  ب
أســــاســــي ،من  ول الخليع  تـ   
ات المتـحد  من أـكل  حضــــوي الوالـي
الحـماـية يرتبط ايتـباـطا وثيـقا ـب ـ امة 

  ال ات مع إسراسيل
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أكتوبر /تشرين   26رغم أن األردن بدأ مسار التطبيع مع توقيع اتفاقية وادي عربة في    و. الملا ا،ي ني:

في األردن  لواسع ، إال أن ملف التطبيع األردني ما زال يتعثر بسبب تيار الرفض الشعبي ا1994أول 

وهو التيار الذي يمكن عزوه لكثافة العالقات األردنية الفلسطينية على مستوى الشارع، فضال عن أثر 

إشراف األردن على المقدسات اإلسالمية في فلسطين المحتلة. ورغم ذلك، يظل الوضع االقتصادي 

 المأزوم لألردن أحد مداخل االتساع المرتقب للتطبيع.

ته صحيفة "هآرتس" العبرية، لكل من "باروخ شبيجل" و"شمعون حيفتس"، لفت وفي تقرير نشر

الصحفيان إلى أن "هناك خيبة أمل كبيرة في األردن ألن آمال االنتعاش االقتصادي لم تتحقق، وأن 

ثمار السالم أبعدت عن جدول العمل لدى الطرفين"، منوهة إلى أنه "من الجدير أن تفكر إسرائيل 

لنسبة لعالقاتنا الضعيفة مع المملكة الهاشمية، وأن تساعدها على تطوير اقتصادها، بمسار جديد با

 .42وذلك للحفاظ على أمن المملكة"

ا على ولعب عامال سوء إدارة الموارد الثرية، تعدين

والسياسة الخارجية غير المتوازنة  43األقل، في األردن

ية، دورا في الدخول باألردن إلى حالة من العزلة العرب

، ما 44وبخاصة بعد تأييدها لقرار العراق بغزو الكويت

 
 http://bit.ly/2SVvKbc. 2019نوفمبر /تشرين ثاني  8"، 21أحمد صقر، عبر األردن.. وصفة إسرائيلية للعبور والتطبيع بالمنطقة، موقع "عربي  42
. 2018أكتوبر /تشرين أول  24تصادية في األردن: الصورة الكاملة لألسباب و النتائج، صحيفة "الرأي اليوم"، حسين البناء، األزمات االق 43

http://bit.ly/38HTK8a 
 http://bit.ly/3bSCChU. 2004أكتوبر /تشرين أول  3إبراهيم غرايبة، األردن والحرب األميركية على العراق، شبكة الجزيرة،  44

 

ا،ي   بدأ مـااي التطبيع مع يام أ  
ة تي   26تو يع ات ـا يـة وا    رـب

  إال أ  1994أكتوبر  تشــــرين أول 
ملا التطبيع ا،ي ني مـا زال يتعثر 
 بابب تياي الرتم الشعبي الواسع
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 .45دفع األردن الستغالل قوة دفع "مؤتمر مدريد" للخلوص إلى "اتفاقية وادي عربة"

أدت هذه االتفاقية إلى بناء تيار تبعية قائم على المساعدات األمريكية التي وفرتها االتفاقية لألردن، 

زمة االقتصادية األردنية الناجمة عن سوء اإلدارة أن اتجه األردن للنظر وتضافر مع هذا التمويل ومع األ

لتل أبيب كأحد مداخل حلول هذه األزمة، إلى انتهاج مسار التطبيع االقتصادي معها من خالل 

اتفاقيات شراء الغاز الفلسطيني المنهوب، و"اتفاقية قناة البحرين"، و"اتفاقية التجارة الحرة" على 

دنية، وهي اتفاقية ال تخدم إال مصلحة إسرائيل، حيث تعتبرها نقطة انطالق لبضائعها إلى الحدود األر

 .46األسواق العربية

رغم ما تواجهه األردن من مصاعب اقتصادية، إال أن األردن أعلن رفضه "خطة السالم األمريكية" برؤية و

هل يصمد الموقف األردني الذي   لكن  ،الرئيس األمريكي دونالد ترامب" أو ما تسمى بـ "صفقة القرن"

لم يستعد للغد بتمكين الشعب األردني من مراقبة 

األداء السياسي واالقتصادي؟ وهل يمكن لألردن  

االستغناء عن المساعدات األمريكية التي تقدر بنحو 

مليار دوالر سنويا، وذلك في إطار نظام إقليمي يقوده 

تعد اإلمارات، وهو محور غير مس  -محور السعودية 

 ؟47إلقالة عثرة األردن المزمنة

 
. 2019نوفمبر /تشرين ثاني  9"وادي عربة" سالم على الورق بين األردن وإسرائيل، صحيفة "القدس العربي"، المحرر، اتفاقية  45

http://bit.ly/37G1KFi 
. 2019أبريل /نيسان  28حسني الخطيب، األردن بين سندان األزمة االقتصادية ومطرقة صفقة القرن، موقع "الميادين"،   46

http://bit.ly/38EFWva 
 18بالل رشيد، األردن.. عرابو صفقة القرن يراهنون على خضوعها.. فما أوراقها للمواجهة وكيف ستحمي األغوار؟، صحيفة "الشرق" القطرية،  47

 http://bit.ly/2wuQ8s4. 2020فبراير /شباط 

 

يام ما تواكهه ا،ي   من مصــا ب 
ا تصـا ية  إال أ  ا،ي   أ لن يتضـه 
ة  ةا بر ـي اخطـة الاــــالم ا،مريتـي
الرسيم ا،مريتي  ونـالـد ترامـبا 

 أو ما تام  بـ اص قة القر ا 
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رغم الوضع الخاص للدولة المصرية باعتبارها دولة إقليمية كبرى في المنطقة، إال  ز. الملا المصر :

 .أنها لم تسلم من تأثير األزمات على عالقتها بإسرائيل اتجاها نحو التطبيع 

أوجه أزمة الشرعية التي مني بها يناير /كانون الثاني أحد  25ويمثل تطبيع نظام مبارك قبل ثورة 

 النظام، حيث كان يحظى بدعم اإلدارة األمريكية ما دام ملتزما بمعاهدة السالم.

مع إسرائيل،   2013يوليو /تموز  3وتعد أزمة الشرعية أولى األزمات التي تصب في إطار تطبيع سلطة 

ميقة األمريكية لمساندة بدءا من االنقالب الذي توسطت فيه إدارة االحتالل لدى الدولة الع

، كما دفعته في الحديث عن تأمين إسرائيل، والتي بلغت درجة التطبيع فيها حد توصيف 48االنقالب

، إشراكه في الترتيبات 49مراقبين بصحيفة "جيروزاليم بوست" بكونها "مستويات غير مسبوقة"

ن شبه جزيرة سيناء، بل أيضا األمنية في سيناء، إلى درجة إشراك إسرائيل ليس فقط في ترتيبات أم 

، إلى الحد الذي يدفع إعالميين صهاينة للحديث عن 50شراكة إسرائيل على مستوى العمليات هناك

رئيس الدولة المصرية األكبر باعتباره "ليس صديقا، 

 .51بل شريكا"

وترتبط أزمة الشرعية المشار إليها عالية، والتي 

نقالب  دفعت المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذا اال

على أول رئيس مدني منتخب )الراحل محمد مرسي(، 

 
48l, OEN News, May 4; 2019. Sattar Ghazali, Israel was behind President Morsi's overthrow says Israeli Genera-Abdus 

http://bit.ly/2P6w7hU 
49ANNA AHRONHEIM, Egypt's Sisi: Military cooperation with Israel at unprecedented levels, The Jeruslaem Post, JAN 4, 2019.  

http://bit.ly/37LZOvm 
50helping fight Sinai jihadists, Times of Israel, 4 Jan 4; 2019.  TOI STAFF, For first time, Egyptian president confirms Israel 

http://bit.ly/3bPfYar 
51Sisi is not Israel's friend, he's a partner, Y News, Aug 13; 2014.http://bit.ly/39JYWIQ-Smadar Perry, Al  

 

يام الوـضع الخال للدولة المـصرية 
ة إ ليمـية كبر  تي  ايكـا  وـل ا تـب ـب
المعطقة  إال أنها لم تالم من تأثير 
ا،زمـات  ل   ال تهـا بـ ســــراسيـل 

 اتجاكا نحو التطبيع
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ترتبط هذه األزمة بحالة عدم الشرعية التي تلف سلوك المؤسسة العسكرية منذ توقيع اتفاقية 

كامب ديفيد، حيث أدى األمر بالمؤسسة العسكرية لتكوين دولة داخل الدولة، استقلت بإرادتها عن 

، وأضحت لها مؤسساتها الخاصة، اقتصاديا واجتماعيا وحتى على القوانين السائدة في البيئة المدنية

 مستوى التشريعات والمؤسسة القضائية.

تمددت المؤسسة العسكرية في المؤسسات المدنية، ومن بينها مؤسسات اإلدارة المحلية  كما

مبارك بنفس والهيئات االقتصادية الكبرى، وإن لم يكن تمددها إبان فترة حكم الرئيس المخلوع 

  .مستوى تغولها اليوم

وارتبط بهذا التمدد بناء شبكة فساد واسعة، وأدت ثورة يناير /كانون الثاني إلى خلق ثورة تطلعات  

واسعة بشأن السيطرة على نفوذ القوات المسلحة، وفرض الشفافية على ميزانيتها، وإخضاعها 

  افتضاح ملفات حقبة مبارك.للمراقبة والتدقيق، ما أدى لتحرك هذه المؤسسة لتالفي 

غير أن أزمة الشرعية هذه امتدت لفترة ما بعد تنفيذ االنقالب العسكري، وبخاصة مع افتضاح سوء 

اإلدارة المالية واالقتصادية في مصر، وهو ما أسهم 

في ذيوعه خروج رجل األعمال المصري الفنان محمد 

علي، وما عرضه من صور ومعلومات أدت لتزايد معدل 

ط، وخروج الشباب للشارع في حركة احتجاجية السخ

غير متوقعة من جانب السلطة، وهو ما كشف عن 

توصيات ندوة عقدت بمعهد دراسات األمن القومي 

اإلسرائيلي، والتي أوصت إدارة االحتالل بترجمة 

 

تمد ت المؤسـاـة العاـترية تي 
ــات المدنية  ومن بيعها  ــاـ المؤسـ
ــة   ــي ــمــحــل ــات ال اي  ال مــؤســــاـــ
والهيئات اال تصـا ية التبر   وإ  
ــا  ـتـتر  ـحـتم  ـلم ـيـتن ـتمــد كــا إب
ـعـ م   ــاي  ـب ب ـخـلوع ـم ـم رـسـيم اـل اـل

 ماتو  تذولها اليوم
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يوليو / تموز إلى خطة عمل  3العوائد التي حصلتها من خالل مشروع التطبيع الذي باشرته سلطة 

 .52لتدخل لمساندة القاهرة في حال اتسع نطاق االحتجاجات ليمثل تهديدا مباشرا لسلطة السيسيل

يوليو / تموز    3مصادر تأزيم الواقع المصري أكبر من مجرد أزمة الشرعية التي طالت رأس سلطة    أنغير  

لقة مفرغة ، حيث إن حالة اإلفقار التي دخلت مصر معها في حومن قبله النخبة العسكرية المصرية

ربما تكون مصدرا آخر من مصادر التركيع، جنبا إلى جنب مع الشقيقة األردن، التي أدى فيها سوء 

اإلدارة المالية واالقتصادية والقانونية إلى حالة من األزمة االقتصادية الهيكلية التي تفوق قدرتها 

  على مقاومة تطورات الوضع اإلقليمي.

ال يقتصر على إخضاع ويبقى أن واقع التطبيع في مصر 

الدولة المصرية لإلرادة اإلسرائيلية، بل يحمل بعدا آخر 

يتمثل في إخضاع اإلرادة الفلسطينية كذلك، وهو وضع 

ربما بدأ بالتخلي عن دعم الفلسطينيين في نضالهم من 

أجل حقهم المشروع في استعادة وطنهم إلى التدخل في 

وانتهاء في الشأن الفلسطيني وإدارته لصالح إسرائيل، 

لحظة كتابة هذه السطور إلى اإلمعان في عزل قطاع غزة من خالل بناء جدار عازل على شاكلة "جدار 

 الفصل العنصري" الذي بنته إسرائيل لفصل األراضي الفلسطينية في الضفة عن مدينة القدس.

 

 
52ce of Protests, The Palestine Chronicle, Oct 7; 2019. Israeli Think Tank Calls on Israel to Back Egypt’s Sisi in Fa 

http://bit.ly/326SwRD 

 

مصــا ي تأزيم الوا ع المصــر  
أكبر من مجر  أزمة الشـــر ية 
 3التي طــالــ  يأ  ســــلطــة 
ــه   يــولــيــو   تــمــوز ومــن  ــبــل
 العخبة العاترية المصرية
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ي تسببت في جل ، والت 1967من نماذج التطبيع الكارثية على األمة نموذج حرب  ح. الملا المذربي:

ما تمر به األمة العربية اليوم من أزمات في عالقتها مع إسرائيل من حصاد إحدى حاالت التطبيع 

، حيث سربت المخابرات المغربية كلمات قيادات المؤسسات العسكرية العربية عن عدم العربية

ية مخابراتية مشتركة جاهزية الجيوش العربية للحرب، وذلك بناء على أوامر من الملك الذي ألغى عمل

مع إسرائيل لتسجيل كلمات المؤتمر في اللحظات األخيرة خشية اكتشاف الموساد في نفس الفندق 

. 531965الذي عقدت فيه "قمة الدار البيضاء" في 

وكانت العالقة بين جهازي المخابرات قد بدأت جراء 

حالة أزمة مرت بالنظام المغربي، طلبت على إثرها 

المخابرات المغربية من الموساد المساعدة في 

تصفية المناضل المغربي المهدي بن بركة، وهي 

الفضيحة المعروفة في أروقة تاريخ المخابرات باسم 

  .54"فضيحة بابا بترا"

ديان"  -المغرب استغل عالقاته مع إسرائيل الحقا لترتيب "لقاء تهامي أن وال يشفع في هذا الصدد 

، والذي قاد في النهاية لتوقيع سلسلة معاهدات "كامب ديفيد" وما 551977أيلول /سبتمبر  16في 

، والذي أدى لتوقيع "اتفاقية الحكم الذاتي تالها، أو حتى للترتيب للقاء أوسلو مع الفلسطينيين

 
ويحصل على تسجيالت خطابات الزعماء العرب،  65زهير أندراوس، أرشيف الموساد يكشف اختراق اسرائيلي للقمة العربية في المغرب عام  53

 http://bit.ly/2V716ya. 2015مارس /آذار  19صحيفة "الرأي اليوم"، 
  .2015مارس /آذار"،  24العربي القدس "صحيفة باريس، في بركة بن المهدي وقتل تعذيب تم هكذا :إسرائيلية شهادة عواودة،  وديع 54

http://bit.ly/2V03aIi 
.  2015مارس /آذار  18 ، "اليوم المصري" صحيفة ، !ناصرية؟ مؤامرة 67 كانت  هل: لديان تهامى( 4) السالم  إلى الطريق منتصر،  صالح 55

http://bit.ly/2HGAxru 

 

من نمــاذج التطبيع التــايثيــة  ل  
ـموذج ـحرل  ـتي 1967ا،مــة ـن   واـل

تاــــببـ  تي كـل مـا تمر بـه ا،مـة 
ــة الــيــوم مــن أزمــات تــي  الــعــربــي

ل من ح ــا   ال تهـا مع إســــراسـي صــ
 إحد  حاالت التطبيع العربية
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الفلسطيني" التي حملت اسم العاصمة النرويجية "أوسلو"، بالرغم من توقيع االتفاقية النهائية 

، ثم توقيعها الحقا في 1995سبتمبر / أيلول  24ف األولى في مدينة "طابا" المصرية في باألحر

 .56سبتمبر / أيلول من نفس العام 28احتفالية بالعاصمة األمريكية في 

وتعد قضية الصحراء المغربية إحدى القضايا التي فتحت باب التطبيع بين المغرب وإسرائيل، خاصة 

وء أخضر فرنسي أمريكي بإدارة اإلقليم بعد انسحاب موريتانيا منه تحت وأن المغرب قد حصل على ض

 ".جبهة البوليساريو"ضغط 

تعد الواليات المتحدة وفرنسا الحليفان الغربيان و

األبرز لتل أبيب، ويعد شرط التطبيع مع إسرائيل 

الضامن األكبر الستمرار وتجديد حصول المغرب على 

الدعم الجزائري  التأييد في هذه القضية، وتحجيم

 .57لـ"جبهة البوليساريو"

  

 
.  2014 آب/ أغسطس 12 ، "الجديد العربي" صحيفة للتطبيع،  ورفض وشهداء الوجدان في داعم حضور.. والمغرب فلسطين أنوزال،  علي 56

http://bit.ly/2HCILkD 
 http://bit.ly/2P72PQ2.  2018نوفمبر /تشرين ثاني    7الجزائرية"،  "  المساء"  صحيفة  وفرنسا،   المغرب  حسابات  تخلط  األمريكية  اإلدارة  المحرر، 57

 

ــه مـع  ــات الـمـذـرل اســــتـذــل  ـال 
يــب اـلقــار  رـت ـت ــل الـحقــا ـل ي ــراـس إســ

ســــبتمبر  16 يــا ا تي  -تهــامي 
ــلــول   ــن   ــا  تــي  1977أي   وال

العهاية لتو يع سـلاـلة معاكدات 
اـكاـمب  ي ـيدا وـما تالـكا  أو حت  
ــلــو مــع  ــب لــلــقــار أوســـ ــي ــتــرت لــل

 ال لاطيعيين
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 خاتمة

يمثل مفهوم األزمة مدخال مهما لفهم ظاهرة تطبيع الدول العربية، ويحكم هذه القضية عدد من  

 األزمات، تتمثل فيما يلي:

أوال: أزمة تهديد التراب اإلقليمي: وهي مع األسف ظاهرة عربية، حيث تتسبب حالة عدم الرضا بالحدود 

تأسست بموجب االستعمار في نشوب مواجهات إقليمية تدفع قطاعا من الدول العربية للبحث   التي

عن دعم الدول الكبرى في مواجهة "أطماع األشقاء"، ما يؤدي لفرض التطبيع على الدول طالبة 

 الحماية، وهو ما حدث في حاالت كل من اإلمارات وقطر وعمان والكويت والمغرب.

: حيث تسببت هذه األزمة في لجوء عدد من الدول العربية  للتطبيع كسبيل لتلقي ثانيا: أزمة الشرعية

 الدعم األمريكي في مواجهة محاوالت الداخل إلحداث تغيير سياسي.

هذه األزمة مثلت مدخال للتطبيع في عدة حاالت مثل السعودية واإلمارات ومصر والمغرب. وفي هذا 

ل العربية في أكثر من مدخل أزمة يعني معاناة هذه الدول من  اإلطار، نالحظ أن اشتراك عدد من الدو

 حزمة أزمات تؤدي النخراطها بصورة أقوى في العالقات المريضة مختلة الجانب مع إسرائيل.

ثالثا: األزمة االقتصادية: وهي أزمة متعددة األوجه، تتسبب فيها حالة الفساد المالي واإلداري في 

عها نحو حالة تبعية للدول الغربية، وهي حالة تؤدي قطعا إلى دفع إضعاف الدولة العربية، وتدف

 هذه الدول لمربع التطبيع. ومن أبرز الدول التي تقع في هذا المربع السودان واألردن ومصر.
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