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 تمهيد
إلى أي مدى تهدف إسرائيل أن تكون السياحة اختراقا جديدا في عالقتها مع 

لعربي واإلسالمي؟ وإلى أي مدى أسهمت الرؤى القاصرة في م��د  العالمين ا
 ح الصهيونية في نهاية األمر؟  ضاع راهنة تخدم المصالمن التط�يع وإقرار بأو 

كيف تتفاوت المجتمعات العر�ية واإلسالمية فيما �ينها في مجال السياحة مع 
األرقام الصادمة رغم    –االحتالل اإلسرائيلي؟ وكيف أن أغلب المجتمعات العر�ية  

 الزالت مقاومة للتط�يع؟  -أحيانا 
إلى األراضي المحتلة؟    كيف يمكن تفسير ��ادة أعداد السياح العرب أو المسلمين

به  تسمح  ال  بما  اإلسرائيليين  للسياح  تسمح  العر�ية  األنظمة  بعض  أن  وكيف 
تحقيق   في  األخيرة  التط�يع  ا�فاقات  على  إسرائيل  تعول  وكيف  لمواطنيها؟ 

 كاسب سياحية واقتصادية ك�يرة فضال عن تس��ع خطى التط�يع؟ م
محاولة الكشف عن جانب    تحاول هذه الورقة أن تجيب على كل هذه األسئلة،

 مهم من جوانب التط�يع �ين العالمين العربي واإلسالمي وإسرائيل. 
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 السياحة اإلسرائيلية إلى العالم العربي واإلسالمي 
 مصر واألردن  ●

�ين مصر واألردن من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى    عن السياحةحين �تحدث  
أن   الحسبان  أن نضع في  الضروري  البلد�ن  من 

عالقات  أقاما  عر�يين  بلد�ن  أقدم  هما 
دبلوماسية مع إسرائيل، وأن نضع في الحسبان 
البلد�ن   �ين  مشتركة  حدودا  هناك  أن  أيضا 

 وإسرائيل وا�فاقات �نظم الحركة �ينهم.
اإلسرائيلي  فمثال   للسائح  في حالة مصر يمكن 

أن يدخل سيناء ببطاقة الهوية اإلسرائيلية فقط 
ل الحاجة  إلى  دون  �ؤدي  وهذا  سفر،  جواز 

انخفاض التكلفة ومن ثم ��ادة ك�يرة في أعداد 
 .السياح اإلسرائيليين

يظهر ذلك واضحا في أعداد السياح اإلسرائيليين الذ�ن يمرون عبر معبر طابا، فقد  
ألف سائح إسرائيلي إلى مصر عام    702لنت الخارجية اإلسرائيلية عن ��ارة نحو أع

نصف مليون منهم دخلوا إلى مصر عبر معبر طابا حسب �يانات  أكثر من    2019،1

وهي ��ادة أكبر    (UNWTO،2منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة (

بعام   مقارنة  (  2018بكثير  فيها  مصر  دخل  إسرائيلي)،    405399التي  سائح 
 وهي  -تتنقل في جنوب سيناء  بعضهم فقط يزور القاهرة، والغال�ية العظمى  

األخيرة   السنوات  في  لإلسرائيليين  المفضلة  ود�ر    -الوجهة  الشيخ  شرم  ل��ارة 

 
 ) 2020ينا�ر   9 21؟ (موقع عربي2019عبد اهلل المصري: ما سر تزايد عدد السائحين اإلسرائيليين لمصر خالل   - 1

أغسطس  6 לאומי  ביטחון  למחקרי  המכון ? (בסיני  לתיירות  ירוק אור: זהובים חולות, אדומה מדינה: שוייצר יורם&  פדלון  תומר&  וינטר אופיר - 2

2020 ( 

coronavirus/-and-https://www.inss.org.il/he/publication/sinai 

مـكـن   ـي ــة مصـــــر  ــال ح فـي 
للسائح اإلسرائيلي أن يدخل 
ــة  اـلـهوي ــة  ــاق ـبـبط ــاء  ـــين ســ

فـقـط ــة  ي ـل ـي دون    اإلســـــراـئ
ــفر، وهـذا  الحـاجـة لجواز ســ

إلـــى   ــفـــاض  �ـــؤدي  ــخـ انـ
ــادة   �� م  ـث ــة ومـن  الـتـكـلـف
ــيـاح   ك�يرة في أعـداد الســ

 اإلسرائيليين.
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سانت كا���ن ودهب ومحمية رأس محمد، متجاهلين تحذيرات أجهزة مكافحة  

 3اإلرهاب.

ظل   في  منطقي  التجاهل  وجهةهذا  تعتبر  سيناء  جنوب  بالنسبة   أن  آمنة 
ح اإلسرائيليون في جنوب  لإلسرائيليين بعكس شمال سيناء، إذ لم يتعرض السيا

، والتي قتل  2004سيناء لهجمات إرها�ية منذ حادثة طابا ورأس شيطان في عام  
 منهم من اإلسرائيليين.   12سائحا،  34فيها 

يدات أمنية إلى إغالق مؤقت ومحدود  لكن قد تضطر الظروف أحيانا و�تيجة لتهد

لكن هذا   2017،4م  ر طابا، مثلما حدث في عطالت عيد الفصح اليهودية عالمعب 

ال يطول عادة ألن الغال�ية العظمى من العمليات اإلرها�ية تقع في شمال سيناء 
 التي ال يفضلها اإلسرائيليون. 

ا�تشار وباء كورونا أغلق المعبر في بداية شهر م ارس/آذار الماضي، وفي ظل 
اإلسرائيل ضغوط  رغم  فتحه  إعادة  في وتأخر  سيناء  إلى  بالسفر  المهتمين    يين 

 الصيف وعطلة أكتوبر. 
سيظل   والذي  عالميا  الوباء  هذا  أزمة  ظل  �بدو    –وفي  ما  على    -على  مؤثرا 

فإن  الدولي،  الجوي  السفر  على  المتزايدة  القيود  مع  خاصة  الق��ب  المدى 
أن مصر وإسرائيل أمام فرصة ف��دة لتع��ز المصالح المشتركة اإلسرائيليين يرون  

االشت  ظل  في  السياحة،  مجال  مثال  في  ذلك  من  الجغرافية،  الحدود  في  راك 
إمكانية تفعيل الكشف المبكر والس��ع عن الفيروس للعاب��ن في كال الجان�ين، 

على حركة    ومنها كذلك التنسيق األمني لتحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا

 5السياحة.

صر سنويا لكن ينبغي أن نشير هنا إلى أنه ورغم هذا العدد الك�ير الذي يزور م
التط�يع الرسمي، وكيف أن االتفاقات �ين مصر وإسرائيل قد   ويدل على حجم 
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منحت اإلسرائيليين ميزات ال يتمتع بها المص��ون في بلدهم، إال أن ذلك لم يمنع  
اعتماد أرقام غير دقيقة تبالغ في األعداد ومبنية فقط   بعض المواقع العر�ية من

 على توقعات.
ائح اإلسرائيلي إلى سيناء ال يلقى من المعوقات ما يلقاه المفارقة هنا أن الس

المص��ون، الذ�ن ال يدخلون سيناء إال لو كانوا حاملين بطاقات هوية صادرة في  
ل أو جنوب سيناء، وفي  سيناء، أو يعملون في جهات حكومية أو خاصة في شما

ي عند نقاط  حالة السياحة ينبغي إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندق

 6التفتيش.

وإذا كان دخول سيناء ميسورا للسائح اإلسرائيلي، فإن ��ارته لبقية مناطق مصر  
ال تتطلب سوى بعض الوقت الستخراج تأشيرة دخول من خالل السفارة المص��ة 

 أو القنصلية المص��ة في إيالت. في تل أ�يب،
�يع، لذلك يحرص السياح أسا  3وعادة ما يأخذ استخراج التأشيرة من أسبوعين إلى  

بشهر   رحلتهم  قبل  التأشيرة  طلب  على  مصر  ��ارة  في  الراغبون  اإلسرائيليون 

 7تق��با.

  –   2018طبقا ل�يانات منظمة السياحة العالمية لعام    -أما بالنسبة لألردن فإنها  
 تعد الوجهة العر�ية الثانية التي يتوجه إليها السائح اإلسرائيلي، حيث سجل مرور

) من السياح اإلسرائيليين عبر المعابر األردنية، لكن من الضروري أن نضع  95854(
في االعتبار أن كثيرا من السياح اإلسرائيليين إلى األردن هم من الفلسطينيين  

و إسرائيلية  سفر  لجوازات  أقاربهم الحاملين  للقاء  األردن  ب��ارة  يقومون 

 8وأصدقائهم.

 
 ) 2017ينا�ر  13العر�ية BBC نية جديدة تتعلق بسفر المص��ين إلى سيناء. (السلطات المص��ة تفرض إجراءات أم  - 6

38612908-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

اير  29 גלובס (  לתיירים אטרקטיבית להיות חזרה מצרים: הפירמדות  בגלל רק לא: גוטמן גליה - 7  )2020ف�ب

d=1001319999https://www.globes.co.il/news/article.aspx?di 
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ن إسرائيل إلى األردن إلى فئتين، األولى وبشكل عام ينقسم السياح القادمون م
أو غيرهم) وهؤالء    48الفلسطينيون الذ�ن لد�هم جواز سفر إسرائيلي (من عرب  

 كرنا.  عادة يذهبون إلى العقبة وعمان لألغراض الترفيهية و��ارة األقارب كما ذ
ت  أما الفئة الثانية فهم اإلسرائيليون، وهؤالء يفضلون التوجه للبتراء وعمل جوال

في صحاري جنوب األردن وهؤالء يدخلون إما من معبر جسر الشيخ حسين في  
إربد، أو من خالل معبر وادي عربة عند خلي� العقبة، حيث يدفع المسافر حوالي  

و  100 الدخول،  عند  المغاد  50شيكل  اإلجراءات  عند  تكون  أن  والمعتاد  رة، 

 9ميسرة، إذ ال يستغ�ق المرور أكثر من نصف ساعة.

للسياحة �نب  بالنسبة  هنا  األردن  أهمية  ع 
اإلسرائيلية في أنها تلعب دور الوجهة الوسيطة 
التي يتحرك من خاللها السياح من إسرائيل إلى  

والعر�ية   اإلسالمية  والبالد  األقصى   -الش�ق 
ن عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ممن ال يقيمو

والعكس، ومن خاللها ينتقل فلسطينيو الداخل   –
الس والعمرة، إلى  الحج  مناسك  ألداء  عودية 

وبالمثل يتوجه من خاللها مسيحيو الداخل للسفر  
 إلى لبنان والعودة. 

عبر   يذهبون  بالقدس  المقدسة  اإلسالمية  األماكن  ��ارة  في  الراغ�ين  أن  كما 
وبال هؤالء  األردن.  ألن  ذلك  وراء  من  ك�يرة  مالية  استفادة  األردن  تحقق  طبع 

دة ليال في عمان إضافة لتذاكر السفر، ورسوم العبور  السياح عادة ما يقضون ع

 .10وغير ذلك
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كمــا أن الراغ�ين في ��ــارة 
ــالمـــيـــة  اإلســــ األمـــاكـــن 
ــة بالقدس يذهبون  المقدس

ــا وب األردن.  تحقق  عبر  لطبع 
األردن استفادة مالية ك�يرة 
هــؤالء  ــك ألن  ذل وراء  مــن 
ــون   ـــياح ـعادة ـما يقضــ الســ
عدة ليال في عمان إضــافة  
ــوم   ورســ ـــفر،  الســ ــذاـكر  ـلت

 العبور وغير ذلك.
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 المغرب العربي ●
تعد الطائفة اليهودية بالمغرب أكبر طائفة �هودية في البلدان العر�ية، و�بلغ 

ف نسمة، وهي تتراجع بشكل مستمر �تيجة ترك  آال  6000عددهم حاليا حوالي  

 11 ن أخرى. المغرب إلى فرنسا وإسرائيل وإسبانيا وبلدا

هذا بالطبع �ؤثر في نوعية السياح اإلسرائيليين نظرا لوجود روابط �ين أبناء هذه 
 الطائفة واإلسرائيليين ذوي األصول المغر�ية.

السياحة والطيران فإن وطبقا لموقع باسبورت نيوز اإلسرائيلي المتخصص في  
بالمئة   20سنويا بنسبة  ي��د    2013ى المغرب منذ عام  عدد السياح اإلسرائيليين إل

وقد وصل عددهم في عام    12بالمئة،  26بنسبة    2017تق��با، وزاد تحديدا في  

 14 ألف سائح.  45ليصل إلى حوالي    2019ثم زاد أكثر في    13ألفا.  36إلى    2018

غرب ينقسمون إلى مجموعات  اح اإلسرائيليين إلى الموحسب ال�يانات، فإن السي 
  20المحافظين، و  بالمئة من  30متنوعة، منها  

بشكل  �نظم  خاصة  مغلقة  مجموعات  بالمئة 
والباقي   مفتوحة   50مستقل،  رحالت  بالمئة 

 منظمة عبر الشركات. 
السياح  من  متزايد  اهتمام  وجود  ويالحظ 

��اضة اإلسرائيليين بالسفر إلى المغرب لممارسة  

 15ركوب األمواج. 

 
)  2019أب��ل  24عائد عميرة: ا�تخابات الجماعات اليهودية تعيد �هود المغرب إلى الواجهة. (نون بوست    - 11

om/content/27491https://www.noonpost.c 
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هـؤالء  ــه  وج ـت ـي ــا  م ــادة  وع
ك   اح للمغرب (وكـذـل ـــي الســ
تونس) عبر وجهات وسـيطة  
ـعـبر   أـكـثرـهم  ــدـ�ن،  ل ـب اـل ـ�ـين 

ــاقـ  ب واـل ــا،  رـكي دول ـت ر  ـب ـع ي 
فرنســــــا  ــاصــــــة  خ ــة  أور�ي

 وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا
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متزايدا من السياح اإلسرائيليين  يالحظ أيضا في األعوام األخيرة أن ثمة توجها  
رحالت   ضمن  يذهبون  سابقا  كانوا  أن  بعد  للمغرب  مستقل  بشكل  السفر  نحو 

 16 منظمة.

وعادة ما يتوجه هؤالء السياح للمغرب (وكذلك تونس) عبر وجهات وسيطة �ين 
تركيا، والباقي عبر دول أور�ية خاصة فرنسا وإيطاليا وإنجلترا البلد�ن، أكثرهم عبر  

�تيجة عدم وجود طيران مباشر �ين البلد�ن رغم وجود فروع لشركات    ،17انيا وألم

 18 .2009سياحة إسرائيلية تعمل في المغرب منذ عام  

ورغم أشكال التط�يع المتعددة �ين البلد�ن في السياحة وال��اضة ومهرجانات  
دة  الحفالت الموسيقية، إضافة إلى التعامالت االقتصادية التي تتم عاالسينما و

 19عبر وسطاء.. وغير ذلك من أشكال التط�يع.

وفي ظل إقبال اإلسرائيليين على السياحة إلى المغرب، فإن عدم وجود طيران  
مباشر �ين البلد�ن �ؤثر في عدم نمو السياحة �ين البلد�ن على النحو الذي ينشده  

 سياحة اإلسرائيليون.خبراء ال
ات (ا�فاق أبراهام) سوف يشجع  مع توقعهم أن التط�يع الذي قامت به اإلمار

دوال أخرى من ضمنها المغرب إلى فتح عالقات مما�لة، وإقامة خطوط طيران  
اال�تفاضة  قبل  موجودا  كان  ما  نحو  على  والرباط  أ�يب  تل  �ين  مباشرة 

عام   اندلعت  التي  دخ  2000الفلسطينية  الوزراء  إ�ر  (رئيس  شارون  أرئيل  ول 

 20حات المسجد األقصى. اإلسرائيلي في ذلك الوقت) إلى با

(قبل حظر    2020وحسب إعالنات شركات السياحة اإلسرائيلية في مارس/آذار  
الطيران الدولي بفترة وجيزة) فإن رحلة السائح اإلسرائيلي إلى المغرب عبر مطار 

 
تابع لمعهد متف�م المستقل للدراسات  " מיתוויםموقع (  למעלה מלמטה התחממות-2019-ב-למרוקו -ישראל- בין -הפעולה-שיתוף: לוי  עינת  - 16

 ) 2020س�ة والفك��ة" مارس  الس�ا

 )2020يناير  Mako 31ع موق ( אירופה לא זה פה - 17

e9e57e4d8e5ff61026.htm-world/destinations/Article-https://www.mako.co.il/travel 

 ) 2009سبتم�ب  9 כלכליסטموقع  ( במרוקו  ראשון  ישראלי  נסיעות סניף פתחה ימבטבע : גיל יסמין  - 18
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لمدة   حوالي    11إسطنبول  تتكلف  الطيران    2000�وما  تذاكر  شاملة  دوالر 
تنقالت الداخلية عبر المدن المغر�ية ورحالت ذهاب وعودة، وتأشيرة الدخول وال

 21السفاري وركوب الجمال واإلقامة في فنادق خمس نجوم. 

بالنسبة لتونس هناك معطيات تؤثر في نوع السياحة اإلسرائيلية إليها وحجمها،  
 �هودي.  1500ر بحوالي منها أن تونس بها طائفة �هودية تقد

  2020و    2018و��را للسياحة �ين    ومنها كذلك أن روني الطرابلسي الذي كان
التخوفات األمنية على  التونسية، ومنها كذلك  اليهودية  الطائفة  أبناء  هو من 
خليل   كاغتيال  تونس  في  الموساد  نفذها  التي  االغتياالت  بسبب  اإلسرائيليين 

 واري. الو��ر (أبو جهاد) ومحمد الز
مين من إسرائيل هم من بالمئة من السياح اليهود القاد  90واعتبر الطرابلسي أن  

أصول تونسية، وبالتالي فإنهم يستحقون العودة والحصول على جوازات سفر  
 تسهل دخولهم إلى بلدهم األصلي. 

و�بدو أن أغلب السياح اإلسرائيليين يأ�ون إلى تونس ألهداف دينية أو الرتباطات  
مع  عائلية في  السنوية  االحتفاالت  ذكرى  في  ��ارتهم  تتركز  إذ  بد  محدودة، 

 الغ��بة اليهودي في مدينة جربة التونسية، ويتحركون في حراسة أمنية مشددة.  
ا�تقادات  لحملة  وتعرض  تونس،  الكرام في  مرور  الطرابلسي  تص��حات  تمر  لم 

لمجتمع التونسي  ما يعد دليال على حياة ا  22شديدة ومطالبات �إقالته الفو��ة،

التط�يع، وربما يدل على ذلك  وتمسكه بم أن أعداد السياح اإلسرائيليين  قاومة 
 إلى تونس ال ت��د عن بضع مئات.

 دول الخلي� ●
في السنوات السابقة التفاقات التط�يع الخليجية اإلسرائيلية لم تكن دول الخلي�  

إلي  التوجه  اإلسرائيلي  السائح  ي��د  التي  العر�ية  الطلب  الوجهات  كان  فقد  ها، 

 
21https://www.igm.org.il/pics/pdfs/maroko1.pdf -  

 ) 2019ديسمبر  1العر�ية  dwونسية في جوازات سفر تونسية (جدل حول حق اإلسرائيليين من أصول ت - 22
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السائح   يخص  فيما  العادي  اإلسرائيلي  األكبر 
واألردن   مصر  إلى  الرحالت  والمغرب على 

 23 وتونس. 

فكانت  أما   والخلي�  إسرائيل  �ين  العالقة 
استخباري   أمني  تعاون  عالقات  باألساس 
يجعلها  وهذا  معلن،  غير  وسياسي  واقتصادي 
السائحين   أعداد  مستوى  على  محدودة 

  .ليين إلى دول الخلي�اإلسرائي 
نصل   أن  يمكن  عدد  و�ينما  عن  معلومات  إلى 

السياح الخليجيين إلى إسرائيل، فإنه من الصعب أن تتوفر معلومات عن أعداد  
السياح اإلسرائيليين إلى دول الخلي�، وهي على ما �بدو أعداد محدودة ترتبط  

 بنوعيات السياح المذكورة آنفا.
ك اإلمارات  أن  مثال  ذلك  معرض  من  ستنظم  شهر    EXPOانت  خالل  دبي  في 

، وكانت ستستقبل العديد من رجال األعمال والسياح  2020ر/تش��ن األول  أكتوب
 اإلسرائيليين ضمن فعاليات المعرض، إال أن ظروف الوباء العالمي أدت إلرجائه.

أشهر    6كانت تل أ�يب تستعد إلقامة جناح إسرائيلي طوال مدة المعرض ولمدة  
أ اللتقديم  وكان  إسرائيل،  في  المبتكرة  المشا��ع  تعهدوا  فضل  قد  منظمون 

 24 بترتيب ��ارة اإلسرائيليين إلى اإلمارات. 

الخلي� كسوق   أبواب  تفتح  المناسبات  أن مثل هذه  �نبع من  األمر هنا  خطورة 
سياحي لم يجربه اإلسرائيليون بعد وبالتالي سوف �ؤدي ذلك إلى انفتاح دول  

شكل واسع، رغم أن  لبح��ن حاليا) أمام السياحة اإلسرائيلية بالخلي� (اإلمارات وا
يذهبون ضمن وفود �نظم    -قبل ا�فاق أبراهام    –أكثر السياح اإلسرائيليين كانوا  

 من خالل وزارة الخارجية اإلسرائيلية.

 
 ) 2017مارس  12 גלובסموقع ( ערב במדינות נופש לטיולי  היום נוסעים כך, נוהרים הישראלים: חיימוביץ-רז מיכל - 23

es.co.il/news/article.aspx?did=1001180512https://www.glob 
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ــل  ــرائـي إســـ �ـيـن  ــة  الـعـالق
ــاس   والخلي� فـكاـنت ـباألســ
ــي   ــن أم ــاون  ــع ت ــات  ــالق ع
واقتصــــــادي  ــاري  ــتخب اســ
وســياســي غير معلن، وهذا 
عـلـى   ــدودة  ــا مـح يـجـعـلـه
مســـتوى أعداد الســـائحين  

ــرائـيـلـيـيـ  دول اإلســـ إلـى  ن 
 الخلي�.
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وبالنسبة للسعودية فهي أيضا ليست بمنأى عن السياحة اإلسرائيلية، التي تقتصر  
 لين أمنيين ورجال أعمال. باألساس على مسؤو

بري   أنه رغم  وتشير سمدار  إلى  يديعوت أحرونوت  العر�ية في  الشؤون  محررة 
الداخلية اإلسرائيلي   ال��ارات، إال أن و��ر  اإلنكار الرسمي السعودي لمثل هذه 

أمرا يسمح لإلسرائيليين بالسفر    2020أ��يه درعي وقع في ينا�ر/كانون الثاني  
عودية والبحث رجال األعمال اإلسرائيليين للتوجه إلى الس إلى السعودية، ودعا  

 عن خيارات لمشا��ع مشتركة.
) قام عدد من  2018/2019وتشير بري كذلك إلى أنه خالل العامين الماضيين (

الوفود اإلسرائيلية ب��ارة السعودية بشكل سري، وكان أغلب اإلسرائيليين الذ�ن  

 25من مزدوجي الجنسية.  –وليس جميعهم  – ذهبوا إلى السعودية 

تجت  أخرى  أنشطة  كاألنشطة هناك  اإلسرائيليين،  السياح  من  محدودا  عددا  ذب 
 ال��اضية التي يشارك فيها إسرائيليون أحيانا مثلما حدث في قطر واإلمارات.

لكن المالحظ هنا أن أشكال السياحة المشار إليها مع الدول الخليجية تتعلق حتى  
وكتاب وفنانين، لنخب المرتبطة بها من رجال أعمال  اللحظة باألسر الحاكمة وا

 أما الشعوب الخليجية فال زالت في أغلبها بعيدة عن التط�يع.
وتعول إسرائيل على أن يفتح "ا�فاق أبراهام" آفاقا واسعة في مختلف المجاالت 

 وعلى رأسها مجال السياحة، وسوف يأ�ي الحديث عنه الحقا.
 تركيا ●

ل، اع1949في مارس/آذار   أول دولة إسالمية   تكون بذلكترفت تركيا �إسرائيل 
تعترف �إسرائيل. في هذا السياق تتعدد أوجه التعاون �ين البلد�ن بشكل ك�ير،  

 وإن تأ�ر سلبا بشكل واضح منذ صعود حزب العدالة والتنمية لحكم تركيا.
د  عادة ما كانت تركيا الوجهة المفضلة للسائح اإلسرائيلي، حيث كان من المعتا

مليون سائح إسرائيلي سنويا قبل أن يتراجع العدد  أن تستقبل تركيا أكثر من نصف  
  300(  2008بشكل حاد إ�ر الحرب اإلسرائيلية على غزة في ديسمبر/كانون األول  

آالف) عقب    110(  2010)، ثم تراجع أكثر في عام  2009ألف سائح في عام  

 
 ) 2020يناير  28  אחרונות ידיעות( בסעודיה הישראלים  ביקורי  על האמת: פרי  סמדר  - 25

5667819,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 



 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

وراح   2010يلية في ما�و/أيار  مجزرة أسطول الح��ة التي نفذتها القوات اإلسرائ
أ�راك، وجرح العشرات ممن كانوا على متن سفينة مرمرة    9يتها  ضح مواطنين 

إلى   األمور عادت  غزة، لكن  الحصار عن  التي كانت في ط��قها لكسر  التركية 

 26بعد اعتذار رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن المجزرة.   2013ط�يعتها تد��جيا بدءا من  

، حيث وصل  2019ا في عام  يا رقما قياسي سرائيلية إلى تركحققت السياحة اإل
  2008ألف سائح، متجاوزا الرقم المسجل عام    560عدد السياح اإلسرائيليين إلى  

 27 ألف سائح).  528(

الوسيطة �ين إسرائيل   تركيا تعد واحدة من أهم الوجهات  أن  يضاف إلى ذلك 
واإلسالم العر�ية  الدول  خاصة  العالم  دول  من  عالقات وكثير  تقيم  ال  التي  ية 

 ة مع إسرائيل.سياسي 

 
 ) 2013أب��ل   25محمد محسن وتد: عودة قوية للسياح اإلسرائيليين إلى تركيا. (الج��رة نت    - 26

 )2020مايو   10 וואלהموقع ( ובגדול, לטורקיה חזרנו  כך, השנה רק  ראליםיש מיליון  מחצי  יותר: שפירא איל - 27

el.walla.co.il/item/3336634https://trav 
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 سياحة العرب والمسلمين إلى إسرائيل
 أرقام ومعلومات مهمة  ●

من   الست  السنوات  إلى   2014-2008شهدت  السياح  عدد  في  ك�يرة  ��ادة 
زار أكثر من    2014حتى    2009فمنذ عام  إسرائيل من الدول العر�ية واإلسالمية،  

ظمى ذهبت إلسرائيل  رائيل سرا، غال�يتهم العألف سائح مسلم وعربي إس   250

 .28 ألسباب دينية، وبعضهم للعمل والتسوق

هذا العدد قفز قفزة ك�يرة الحقا، وطبقا ل�يانات 
السياح  عدد  فإن  اإلسرائيلية  السياحة  وزارة 
العرب والمسلمين إلى إسرائيل وصل ألكثر من  

  40.5وحده، وأن    2018ألف سائح في عام    98
من م   بالمئة  بشكل  وصلوا  العدد  ستقل، هذا 

وصل   رحالت   57�ينما  إطار  في  منهم  بالمئة 

 29منظمة.

تحرص إسرائيل على عدم نشر هذه المعطيات حتى ال تضر بهذا االتجاه اإليجابي  
لها    – إسرائيل،   -بالنسبة  دبلوماسية مع  عالقات  تقيم  التي ال  إندونيسيا،  وتعد 

إسرائيل: ففي السنوات الست  السياح إلى  الدولة اإلسالمية صاحبة أكبر عدد من  
 ألف سائح ب��ارة إسرائيل. 125المشار إليها قام 

وبنظرة س��عة على معدل ال��ارات سنجد ��ادة سنوية ك�يرة، فقد تضاعف عدد  
اإلندونيسيين   عام    3السياح  �ين  وعام    9442(   2009مرات    2013سائحا) 

  37555ية ليصل إلى  نوات التالثم زاد هذا العدد خالل الس   30سائحا).   29517(

 2018.31في عام 

 
 ) 2014نوفم�ب  11 אחרונות ידיעות( בישראל המבקרים ערב ממדינות התיירים במפר חדה עלייה: אייכנר איתמר - 28

0.html4590662,0-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 ) 2020أغسطس  19 דבר( בשנה מוסלמים תיירים מיליון  2 הפוטנציאל: ניר שי  - 29
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31R. Ahren: 2018 saw record number of tourists visit Israel fromm Muslim countries. (the times of Israel 6 May 2019) -  
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ــام   ع ــذ  حــتــى    2009فــمــن
ــر    2014 ــث أك ــن  زار   250م

ألف ســـائح مســـلم وعربي 
غــال�يتهم   ــرا،  ــرائيــل ســ إســ
ــرائـيل  العظمى ذهـبت إلســ
ألســــباب دينية، وبعضــــهم  

 للعمل والتسوق
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مالي��ا   عالقات   -من  لها  ليس  أخرى  دولة 
إسرائيل   مع  سائحا   23483وصل    -دبلوماسية 

عام   في  نفسها،  الست  السنوات    2013في 
  584سائحا مالي��ا، مقارنة بـ    7859دخل إسرائيل  

عام   في  فقط  العدد  2009سائحا  أن  أي   ،
�ين   مهول  بشكل   ،2009عامي  تضاعف 

  10إلى حوالي  2017لي��د في عام 2013،32و

 33 .2018ألفا في عام  14آالف، ثم إلى 
سائحا إسرائيل في السنوات الست، ومن    168من اإلمارات العر�ية المتحدة زار  و

سائحا، ومثلهم من سلطنة   73سائحا، ومن قطر  38المملكة العر�ية السعودية 
  .من الكويت 200عمان، و

واستقر عدد    34سائحا في تلك السنوات الست.  6440إسرائيل    غرب زارومن الم

عند   إسرائيل  إلى  المغاربة  من    3000السياح  األعوام  في  حتى    2014سنويا 

 36 .2009سائحا في عام   658مقارنة بـ  2018،35

أكثر من   الست،    13وبالنسبة لمصر فقد قام  السنوات  إسرائيل في  ب��ارة  ألفا 

ثم إلى   2014،37في عام    4368إلى    2009عام    في  1810وتضاعف العدد من  

العراق  2018عام    6281 ومن  العام،  241،  نفس  تراوحت    38في  تونس  ومن 

  2014سنويا �ين أعوام    1200و    1100أعداد السياح التونسيين إلى إسرائيل �ين  
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الــعــر�ــيــة   اإلمــارات  مــن 
زار   ــائحــا   168المتحــدة  ســـ

ـــنوات   الســ ـفي  ــل  ــراـئي إســ
ــة  ك مـمــل اـل ومـن  الســــــت، 

ــة   الســـــعودي ــة  ي رـ� ـع  38اـل
سائحا،   73سائحا، ومن قطر  

ــلطنة عمان،   ومثلهم من سـ
 من الكويت 200و
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إلى  2017إلى   العدد  أن   2018.39في عام    1442، ووصل  الضروري هنا  من 

 40رقام ال تشمل أصحاب جوازات السفر األجن�ية.أن هذه األاالعتبار نضع في 

وعادة ما يكون لألردن الرقم القياسي للسياح الزائ��ن إلسرائيل من دول الش�ق  

لكن    41ألف أردني.   81األوسط، ففي السنوات الست المشار إليها زار إسرائيل  

ال�� أو  الترفيهية  السياحة  بسبب  إما  لسب�ين  يعود  يهذا  التي  بها  ارات  قوم 
 . 48ردنيون ذوو األصول الفلسطينية ألقاربهم من عرب األ

لكن ثمة فئة أخرى من األردنيين غير مشمولة �إحصاء عدد السياح، وهؤالء عمال  
المسافة،   قرب  بسبب  الواحد  اليوم  رحالت  في  إسرائيل  إلى  يصلون  أردنيون 

التفاقية �تيجة  نشأت  التي  التعاون  أشكال  من  �ين  وكشكل  األردن   السالم 
البحر  وإس منطقتي  في  والفنادق  السياحية  المواقع  في  يعملون  حيث  رائيل؛ 

الميت وإيالت، وبذلك يقدمون حال لنقص األيدي العاملة في السوق اإلسرائيلي  
في مجال الخدمات والضيافة مقابل تحقيق العامل األردني ألجر يصل لضعف ما 

 42عائلته.  يحققه في األردن دون أن يتغرب عن

للسلطة  السلبي  الدور  نغفل  أن  هنا  يمكن  ال 
فبرا�ر/شباط   ففي  وتص��حا�ها،  الفلسطينية 

مؤتمر   2012 في  خطابه  ضمن  ما�ن  أبو  قال 
على   بأن  الدوحة  في  القدس  عن  الدفاع 
السيطرة  لدعم  القدس  ب��ارة  القيام  المسلمين 
هي   هذه  وكانت  المدينة،  على  الفلسطينية 

الت  األولى  فيهاالمرة  تغير  السلطة   ي 
لسطينية وعلى لسان رئيسها موقفها القديم الف
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ــاس ال��ـارات  ورغم أن أســـ
التي يقوم بها المســـلمون 

ب ــارة تكون  ل�� ديني  ــدف  ه
ــى إال أن  ـــجد األقصــ المســ
ــذه   ـله ــة  اـلـطـ�ـيـعي ــة  ـتـيج ـن اـل

ارات تصــب بشــكل شــبه  ال��
ــرائيل  ــالح إسـ كامل في صـ

 من الناحية االقتصادية



 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

أشكال   من  شكال  ذلك  العتبار  األقصى  للمسجد  المسلمين  ل��ارة  الرافض 

 43 التط�يع.

ورغم أن أساس ال��ارات وال يخفى ما ينطوي عليه هذا الموقف من سوء تقد�ر،  
المسج ل��ارة  ديني  بهدف  تكون  المسلمون  بها  يقوم  إالالتي  األقصى  أن    د 

ال��ارات تصب بشكل شبه كامل في صالح إسرائيل من  النتيجة   الط�يعية لهذه 
االقتصادية أي  الناحية  توجد  وأنه ال  الشعوب معها خاصة  تط�يع  ناحية  ، ومن 

ضمانات أو إمكانية لقصر ��ارة المسلمين على األماكن اإلسالمية وحدها، أضف  
ا بالهيمنة  الضمني  القبول  ذلك  عإلى  ومقإلسرائيلية  القدس  دسات  لى 

 المسلمين فيها وعلى رأسها المسجد األقصى بالطبع. 
أعداد  ��ادة  وفي  إسرائيل،  إلى  التركية  السياحة  في  رئيس  سبب  الدافع  هذا 
إلى  اإلسالمية  البالد  سياح  من  عدد  أكبر  يمثلون  أنهم  ورغم  األتراك،  السياح 

فطبقا   دودة للغاية،ابقا كانت محإسرائيل في الوقت الحالي، إال أن أعدادهم س 
سائح في عام    2000لج��دة هآرتس كان عدد السياح األتراك إلسرائيل أقل من  

2006.44 

عام   ففي  إسرائيل،  مواطنوها  يزور  إسالمي  بلد  أكبر  تعد  تركيا  فإن  حاليا  أما 

�رجع ذلك لسب�ين، أحدهما    45ألف تركي ب��ارة القدس.   40قام أكثر من    2018

إسرائيل ويقيم معها عالقات دبلوماسية  إسالمي يعترف �كانت أول بلد    أن تركيا
، والسبب اآلخر وربما األهم أن المؤسسات التركية تشجع مواطنيها 1949منذ  

 على ��ارة القدس واألماكن اإلسالمية المقدسة فيها بط�ق مختلفة.
عام   قرارا    2015ففي  التركية  الدينية  الشؤون  هيئة  المسجد أصدرت  �إدراج 

أيام قبل التوجه إلى    3ظيم ��ارة له لمدة  ن برنامج المعتم��ن، بتن األقصى ضم
بدعم  من الحكومة وبطلب    –مكة والمدينة المنورة. كما تقوم الخطوط التركية  
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"وقف  مثل  األهلية  المنظمات  وبعض  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  من 
بتخفيض أسعار تذاكر    -�تهاكات اإلسرائيلية  األمة، وحجر الصدقة، وميرا�نا" لصد اال

والمسجد السف القدس  ��ارة  على  األتراك  لتشجيع  المحتلة  األراضي  إلى  ر 
دوالر فقط    300إلى    110األقصى، حتى أن ثمن التذكرة عادة ما يتراوح �ين  

 46لرحلتي الذهاب والعودة من إسطنبول إلى تل أ�يب.

ق إسرائيل  أن  أيضا  هنا  بالذكر  في  جد�ر  امت 
وزراء  من  عدد  ��ارات  بتسهيل  األخيرة  األعوام 
ففي   األقصى،  المسجد  إلى  العرب  الخارجية 

الخارجية   2018مارس/آذار   و��ر  ل��ارة  رتبت 
لو��ر خارجية سلطنة  بو��طة، ثم  ناصر  المغربي 
عمان �وسف بن علوي بعدها بستة أشهر، وفي  

ب��ارة   2019عام   مستقل  كويتي  وفد  قام 
األ رئيس  المسجد  �نسيق مع مكتب  بعد  قصى 

 47الوزراء اإلسرائيلي. 

ما يالحظ على األرقام السابقة أنه ال يزال هناك موقف متماسك لدى الشعوب  
أن   ذلك  على  �ؤكد  التط�يع،  ضد  تظل  العر�ية  إلسرائيل  الزائ��ن  العرب  أعداد 

ضطر  يمحدودة رغم ما يطرأ عليها من ��ادة لها مبررا�ها في حالة األردن التي  
كثير من مواطنيها ذوي األصول الفلسطينية إلى الذهاب إلى األراضي المحتلة 

  .48ل��ارة أقاربهم من عرب  
كما أن قلة أعداد السياح العرب تحديدا إلى إسرائيل تظل مثار عدم رضا عند خبراء 
ا�فاقية  على  عقود  عدة  مرور  رغم  حالة مصر  خاصة في  اإلسرائيليين  السياحة 

البلد�ن، ويظل الموقف الشعبي رافضا ل��ارة إسرائيل حتى لو كانت   السالم �ين
ال��ارة للمسجد األقصى، كما أن مواقع التواصل االجتماعي شاهدة على رفض  

 شعبي واسع للتط�يع مع االحتالل مثلما حدث مع الممثل المصري مؤخرا. 
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الــزائــ��ــن  الــعــرب  أعــداد 
إلـسرائيل تظل محدودة رغم 

�ـ�ادة لـها   ـما يطرأ عليـها من
األردن  حــالــة  مبررا�هــا في 
مــن  كــثــيــر  ــطــر  يضـــ الــتــي 
ــول   األصــ ذوي  ــا  ـمواـطـنـيه
ــطينـية إلى اـلذـهاب   الفلســ
إلى األراضي المحتلة ل��ارة 

 .48أقاربهم من عرب 
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 التسهيالت/المعوقات 
المعوقات، وفي حالتنا هذه الت ومن الط�يعي أن تتأ�ر السياحة بحجم التسهي 

ثمة أمور تقوم بها إسرائيل لتشجيع سياحة العرب والمسلمين إليها، من ذلك مثال 
تقيم   ال  التي  والعر�ية  اإلسالمية  الدول  من  القادمين  للسائحين  تسمح  أنها 

على حسب    – عالقات مع إسرائيل بعدم ختم جوازات سفرهم دخوال أو خروجا  
ك مانعا من قدومهم، سواء كان قدومهم عبر مطار ون ذلحتى ال يك  -رغبتهم  

 48 بن جو��ون، أو عبر المعابر الب��ة مع األردن.

ورغم الحرص اإلسرائيلي على استقبال م��د من السائحين العرب والمسلمين لما 
على   إسرائيل  بسلطة  وتسليم  الواقع  لألمر  وقبول  تط�يع  من  ذلك  يعكسه 

ال أن  إال  المحتلة،  إلى عكس ذلك متطلبااألراضي  تؤدي  اإلسرائيلية  األمنية  ت 
أحيانا خاصة مع السياح القادمين من مصر واألردن، حيث تصنف مصلحة الهجرة  
مع   األمنية  الحيطة  أخذ  ينبغي  التي  البلدان  �ين  البلد�ن  اإلسرائيلية  والسكان 

منح  السياح القادمين منها، وضرورة موافقة الجهات األمنية اإلسرائيلية كشرط ل
 تأشيرة. ال

وتتخذ إسرائيل ضمانات أكبر في حالة قيام أحد مواطنيها بدعوة أحد مواطني  
ها�ين الدولتين (أو أي من الدول التي تدخل ضمن هذا التصنيف) ل��ارة إسرائيل  

ألف شيكل في البنك   30آالف إلى    10بأن تشترط عليه أن �ودع مبلغ يتراوح �ين  
 ترد إليه بعد مغادرة السائح المدعو.  ائيليةالتابع لوزارة الداخلية اإلسر

ألف شيكل إذا كان منظم الرحلة شركة من شركات   200ي��د هذا المبلغ إلى  
السياحة، يضاف إلى ذلك بالطبع الصعوبات المحتملة التي قد �واجهها السائح 

 49المصري أو األردني من مجتمعه أو سلطات بالده.

لسائح اإلسرائيلي عند توجهه إلى مصر  تواجه اهذه المعوقات األمنية وغيرها ال  
أو األردن، إذ يمكن للسياح اإلسرائيليين الوصول إلى البلد�ن بسهولة وبتكلفة 
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منخفضة نس�يا من خالل طيران مباشر، أو بالحافالت أو السيارات الخاصة، فوجود  
 سفارتي البلد�ن في تل أ�يب يسهل إجراءات الحصول على التأشيرة.

لذلك يتعلق بالسياح األتراك إلى إسرائيل، حيث تفرض إسرائيل   ق مشابهثمة تضيي 
قيودا على الشركات السياحية التي �نظم الرحالت لألتراك الراغ�ين في السفر  

وأحيانا يتم منع   50إلى القدس، منها تخصيص ��ارة واحدة لكل شخص في العام، 

أ�راك من دخول إسرائيل مثلما حدث عام   ركيا من  ت  90منع  حين    2018سياح 

 51دخول إسرائيل في مطار بن جو��ون. 

هناك عقبات تتعلق بالتكلفة العالية واإلجراءات المعقدة للسياحة العر�ية إلى  
مثال  المغاربة  فالسياح  مباشر،  طيران  وجود  عدم  حالة  في  خاصة  إسرائيل، 

ي  ولك  52يضطرون للسفر إلى خا�ج المغرب للحصول على تأشيرة دخول إلسرائيل،

ليها عليهم التوجه إلى السفارة اإلسرائيلية في مد��د أو با��س، لكنهم  يحصلوا ع 
الحالة سيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى االتحاد األوروبي وهو أمر   في هذه 
ليس بالسهل، وبد�ل ذلك التوجه إلى القنصلية اإلسرائيلية في إسطنبول إلجراء  

التأشيرة، ش��طة   الفمقابلة هناك للحصول على  حص األولي بعد تقديم  اجتياز 
المستندات عن بعد، وبعد المقابلة يعود السائح إلى المغرب وينتظر عدة أسا�يع 

 للحصول على رد من القنصلية. 
إذا كان الجواب نعم، يمكن للسائح المغربي حينها المغادرة إلى إسرائيل، لكن  

 شيرة. عليه التوقف في ط��قه مرة أخرى في إسطنبول الستالم التأ
وبات نفسها ال �واجهها السائح اإلسرائيلي المسافر للمغرب، ألن شركات  الصع

�وما في    15السياحة هي التي تستخ�ج له التأشيرة التي تسمح له بالبقاء لمدة  

 53المغرب. 

 

 
 إسرائيل تفرض قيودا على رحالت األتراك إلى القدس وسط ا�تقادات واسعة   - 50

 ) 2018يوليو  30 הארץ( מזויפת בוויזה שהחזיקו  בטענה, לקרץ רקיםטו   תיירים 81 כניסת מנעה ישראל: ירון  לי  - 51

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.6320159 

 למעלה  מלמטה התחממות-2019-ב-למרוקו -ישראל- בין -הפעולה-שיתוף: לוי  עינת  - 52

 11ص. : לוי עינת&  קיבריק רועי  - 53



 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

 التطلعات اإلسرائيلية بعد ا�فاقات التط�يع
�ين   للتط�يع  أبراهام"  "ا�فاق  مهندس  كوشنر  جا��د  واإلمارايقول  ت إسرائيل 

والبح��ن في واحد من تص��حا�ه "سوف يتمكن المسلمون من كل مكان في  
العالم اآلن من السفر لدبي وأبو ظبي ومن هناك إلى تل أ�يب ويتمكنون من  

 .الصالة في المسجد (األقصى)"
اإلمارات  مع  األخير  التط�يع  ا�فاق  أهمية  �نبع 

من مصالح    بالنسبة إلسرائيل فيما �نشده األخيرة
 جراء هذا االتفاق. ك�يرة

عدد   أن  إلى  يشار  السياحة  مجال  ففي 
المساف��ن سنويا عبر مطارات اإلمارات العر�ية 

الـ حاجز  يتخطى  مسافر   100المتحدة  مليون 
تبحث   التط�يع  سنويا، وكانت إسرائيل قبل هذا 
عن وسيط تحصل من خالله على نصف مليون 

كش سنويا،  مسلم  سائح  مليون  من  إلى  كل 
الس في  أشكال  لإلقامة  ولو  الدينية  ياحة 

فيها  تستفيد  ثالثة  أو  ليومين  المحتلة  األراضي 

 54إسرائيل اقتصاديا من ��ارتهم للمسجد األقصى. 

ويتحدث خبراء السياحة اإلسرائيليون عن أنهم يتطلعون إلى أن يزور إسرائيل سنويا 
تظر أن االتفاقات، والمن مليون عربي ومسلم من جميع أنحاء العالم �تيجة هذه  

السعودية،   وخاصة  الخلي�،  دول  فتح  في  ك�ير  دور  العر�ية  لإلمارات  يكون 
للوصول لهذا العدد الذي لم يتحقق من قبل من خالل مصر واألردن رغم وجود  

 عالقات سياسية �ين البلد�ن وإسرائيل. 
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يقول جا��د كوشنر مهندس 
أـبرا  ــاق  ـلـلـتـطـ�ـيع  "اـ�ف ــام"  ه

ــارات  ـ�ـين   واإلم ــل  ــراـئي إســ
مـن  ــد  واح فـي  والـبـحـ��ـن 
تصــــ��حا�ه "ســــوف يتمكن 
ــلمون من ـكل مـكان  المســ
ــفر  في العالم اآلن من السـ
لدبي وأبو ظبي ومن هناك 
إلى تل أ�يب ويتمكنون من 
ــد  ــج الـمســـ فـي  ــالة  الصـــ

 (األقصى)".
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وفقا   مطالبة  فإنها  المنشود  العدد  لهذا  إسرائيل  تصل  السياحة  ولكي  لخبراء 
السوق  اإلسرائيل فتح  الحكومة  تعتبر  كأن  الخطوات:  من  عددا  تتخذ  بأن  يين 

قومية،  مهمة  العرب  السياح  أمام  اإلسرائيلي 
وأن تخصص ميزانية تسو�ق في الخا�ج موجهة 
اللغة  دمج  يتم  وأن  العر�ية،  للدول  باألساس 
العر�ية في الفتات الط�ق، وغير ذلك من األمور 

يد في  للسياح العرب قضاء وقت ج  التي تسهل

 55إسرائيل. 

و�ؤشر التط�يع المتسارع �ين شركات الطيران الخليجية وطيران العال اإلسرائيلي  
  19، ففي الخميس  على حجم التوقعات المنشودة في مجال السياحة وغيرها

الثاني   االتحاد 2020نوفمبر/تش��ن  وطيران  اإلسرائيلية  العال  شركة  وقعت   ،
ة تفاهم على العديد من القضايا المتعلقة لوطني لدولة اإلمارات مذكرالناقل ا

بالطيران بما في ذلك التعاون في مجاالت الصيانة والشحن في تل أ�يب وأبو 

 56ظبي. 

كما بدأت شركة طيران فالي دبي بتسيير أولى رحالتها المنتظمة إلى إسرائيل  
الخميس   الثاني    26�وم  تر  2020نوفمبر/تش��ن  التنفيذي بوفد  الرئيس  أسه 

  6وفي  57، وكان في استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين �تنياهو،للشركة

لدولة 2021أب��ل/نيسان   الوطني  الناقل  للطيران"،  "االتحاد  شركة  أطلقت   ،
 اإلمارات، أولى رحالتها المنتظمة �ين أبوظبي وتل أ�يب.

أولية. �ين أبوظبي وتل أ�يب كمرحلة  وستسّير االتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين  
وباإلضافة إلى الرحالت المباشرة �ين الوجهتين، يمكن للمساف��ن من تل أ�يب 
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ــارع   ــر التط�يع المتسـ و�ؤشـ
الــطــيــران   ــات  ــرك شـــ �ــيــن 
ــال   ع اـل ران  وطــي ــة  ي ـج ـي ـل ـخ اـل

عـ  يـلـي  حـجـم اإلســـــراـئ ى  ـل
ــودة في  التوقـعات المنشــ

 مجال السياحة وغيرها
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وجهة عالمية، منها وجهات رئيسة   35االستفادة من رحالت الربط والمتابعة إلى  
 في آسيا وشبه الج��رة الهندية وأستراليا. 

و��ر   �ين  ا�صال  من  جرى  ما  إلى  كذلك  ال��ان يشار  ��د  البح��ني  ي  السياحة 
التعاون المتبادل في مجال السياحة،  واإلسرائيلي عساف زمير ا�فقا فيه على 
وناقشا إمكانية إقامة شراكة ثالثية في مجال السياحة �ين اإلمارات والبح��ن  

 58وإسرائيل. 

المنشود هنا أن تسهم شركات الطيران المذكورة في نقل السياح المسلمين من  
 وقعت ا�فاق التط�يع مع إسرائيل مؤخرا. ف البلدان وليس فقط تلك التي مختل

منظمة  توقعات  إلى  السياحة  مجال  في  اإلسرائيليون  المتخصصون  ويشير 
سيشكل السياح المسلمون نصف عدد    2050السياحة العالمية أنه بحلول عام  

ادة، خاصة السياح في العالم تق��با، وأنه على إسرائيل أن تستفيد من هذه ال�� 

 59كزا إسالميا مهما يحرص المسلمون على ��ارته.وأن القدس تعتبر مر

اإلمارات  مع  الحالي  التط�يع  من  القصوى  لالستفادة  بالطبع  إسرائيل  تسعى 
الث��ة،  والنخب  الخليجيين  األعمال  رجال  على سياحة  للتركيز  وتخطط  والبح��ن، 

إضافة لما ستؤدي إليه من عقد  لجلب الكثير من األموال للشركات اإلسرائيلية،  
السوق  م في  طائلة  أمواال  وتضخ  السياح  من  م��دا  تجذب  وفعاليات  ؤتمرات 

 60 اإلسرائيلي. 

من المتوقع كذلك أن �نمو السياحة العالجية من دول الخلي� إلى إسرائيل والتي  
كانت قائمة فعليا وبشكل سري قبل ا�فاقات التط�يع األخيرة، حيث كان السياح  

 61 ة منها.ون في المستشفيات أو فنادق ق��ب ينزل
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ستحقق   التي  المستقلة،  والسياحة  الترفيهية  السياحة  جانب  إلى  بالطبع  هذا 
مكاسب ك�يرة إلسرائيل على المستوى المالي لما هو متصور عن ثراء السائح  

 الخليجي وإنفاقه الواسع.
أما المكسب األهم إلسرائيل الذي تسعى إليه 

ال الخلي� إسرائيل فهو  الشعبي مع دول  تط�يع 
خالل  الذ من  ومتسارعة  حثيثة  بخطى  يسير  ي 

عر�ية  إلى تشجيع فئات  فعاليات كثيرة تهدف 
، في ظل أنظمة جديدة لالنضمام لقطار التط�يع

األقل    –قمعية   على  دعوات   –بعضها  تشجع 
تعبر  أن  الرافضة من  التط�يع، وتخيف األصوات 

 عن رفضها. 
  

ــم   األه الــمــكســــــب  أمــا 
سـرائيل الذي تسـعى إليه  إل

ع   ـي طــ� ـت اـل هـو  ـف ــل  ي إســـــراـئ
اـلـخـلـي�   دول  ـمع  ـــعـبي  الشــ

ــير   بخطى حثيثـة  الـذي يســ
خــالل  مــن  ــارعــة  ومــتســــ
ات كثيرة تـهدف إلى  الـي فـع
ــجيع فئات عر�ية جديدة  تشـ

 لالنضمام لقطار التط�يع
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 خا�مة
السياحة نظرة العرب والمسلمين   اؤال مهما عن إمكانية أن تغيرما سبق يطرح تس

إلى إسرائيل، سؤال �رتبط بالتوقعات المستقبلية، لكن الط�يعي أن كل ا�صال  
مع إسرائيل �ؤثر بقدر ما في إزالة الحواجز النفسية �ين شعوب العالمين العربي  

ا مقاومة  في  سلبا  و�ؤثر  اإلسرائيلي،  واالحتالل  بشكل واإلسالمي  لتط�يع 
 رع.  تد��جي لكنه متسا

التعاون  مجاالت  أن  االعتبار  في  وضع  وإذا 
إسرائيل  مع  الجدد  المطبعين  �ين  المشترك 
ومهرجانات  تليف��وني  إ�تاج  صفقات  تتضمن 
يترتب   وما  غنائية  وحفالت  مشتركة  سينمائية 
عن   فضال  البلد�ن،  �ين  عديدة  ��ارات  من  عليها 

الذي   الفني  اإل�تاج  تغيير ط�يعة  سيستهدف 
الشعوب التط�يع قناعات  أن  �وضح  هذا  فإن   ،

الحاكمة  النخبة  طبقة  على  يقتصر  أال  له  يراد 
وتابعيها، وأن يتعمق ليصل �ين الشعوب التي ال 

 تزال رافضة في أغلبها للتط�يع.
دون   األمر  وترك  االحتالل،  مع  السياحي  التبادل  معدالت  ��ادة  خطورة  إن 

إذ �ؤدي،  ربما  وتمكنت  مقاومة،  ال��ادة  استمرت  ما  تحقيق  ا  من  إسرائيل 
العالم  مع  والثقافية  الشع�ية  العزلة  حالة  من  إسرائيل  إخراج  إلى  مساعيها، 

  .العربي
بدورهم  القيام  ومثقفيها  األمة  مفكري  على  يفرض  خطر  ناقوس  يدق  وهذا 

ق  لمقاومة التط�يع، ومحاولة سد الثغرات التي تمكنت من خاللها إسرائيل اخترا
 لذي كشفته األرقام التي ذكرناها.بلدان إسالمية على النحو ا

 

ــادة معــدالت  �� إن خطورة 
مـع  ــاحـي  ــي الســـ ــادل  الـتـب
دون   األمـر  رك  وـت الل،  االحــت
مـقاوـمة، ربـما �ؤدي، إذا ـما  
ــتمرت ال�ـ�ادة وتمكـنت   اســ
ــحــقــيــق  ت مــن  ــل  ــي ــرائ إســـ

إخــراج مســــــ  إلــى  ــا،  اعــيــه
ــرائيـل من حـالـة العزلـة   إســ

ــة   والثقــافي ــة  ــع�ي مع الشــ
 العالم العربي


