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مشهد العالقات الخارجية

خالد عنبتاوي

تحت المجهر

ــة      ــات اإلقليمي ــن خارطــة التحالف ــع ضم ــات التطبي ــر اتفاقي   إســرائيل تتموضــع عب

ــة التنســيق اإلســرائيلي- الروســي    ــر بواب الهجمــات اإلســرائيلية داخــل ســورية متــر عب

ــن إســرائيل  ــة ب ــات دبلوماســية ثنائي ــد عالق ــي فرصــة لتوطي ــات االحتــاد األوروب   أزم

ــاز   ــول الغ ــف أورو- متوســطي الســتغالل حق ــب حتال ــي قل ــة   إســرائيل ف ودول أوروبي

 إســرائيل حتــول املفهــوم اجلديــد ملعــاداة الســامية إلــى ســالح دبلوماســي ملواجهــة 

االنتقــادات املتعلقــة بجرائــم االحتــالل    حتالــف نتنياهــو ترامــب يخلخــل عالقــات 

ــات املتحــدة. ــود الوالي ــع يه إســرائيل م

ترامب وفريقه: التماهي مع اليمن االستيطاني اإلسرائيلي.  )الصورة عن »جيتي نيوز«(
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الملخص التنفيذي

شــكل توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة أحــد أهــم منجــزات نتنياهــو فــي 2020، حيــث جنــح فــي حتقيــق 

رؤيتــه القائمــة علــى اســتبدال مبــدأ »األرض مقابــل الســالم« مببــدأ »الســالم مقابــل الســالم«. عمليــًا، لــم يعــد 

تطبيــع العالقــات بــن إســرائيل ودول إقليميــة مشــروًطا بتراجــع مشــروع االحتــالل أو إنهائــه.

حتــّول اتفاقيــات أبراهــام - خاصــة مــع اإلمــارات والبحريــن - إســرائيل إلــى عنصــر أساســي فــي التحالفــات 

اإلقليميــة بوصفهــا جــزًءا مــن احملــور »الســني املعتــدل«.

يشــّكل النفــوذ اإليرانــي محــوًرا أساســًيا فــي السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية التــي تثابــر علــى مواجهــة احلضور 

اإليرانــي فــي املنطقــة، خاصــة في ســورية.

تســتمر إســرائيل فــي تعزيــز حتالفهــا مــع قبــرص واليونــان فــي حــوض املتوســط. تتــوج هــذا التحالــف، الــذي 

يقلــق تركيــا بالتحديــد، مــن خــالل توقيــع معاهــدة »منتــدى غــاز الشــرق األوســط«، الــذي يضــم أيًضــا مصــر 

ــة الفلســطينية. والســلطة الوطني

تتبنــى إســرائيل اســتراتيجية تعزيــز العالقــات مــع الــدول الواقعــة حتــت تأثيــر اليمــن الشــعبوي فــي االحتــاد 

ــة الفلســطينية. ــه املناصــرة للقضي ــى قرارات األوروبــي بهــدف التأثيــر عل

ــد ملعــاداة الســامية،  ــي التعريــف اجلدي ــى تبن ــدة عل ــرة حلــث دول جدي ــة اإلســرائيلية جهــوًدا كبي ــذل اخلارجي تب

الــذي بــات يعتبــر أي موقــف ناقــد لالحتــالل اإلســرائيلي والصهيونيــة مبثابــة معــاداة للســامية، فــي مســعى لنــزع 

شــرعية النضــال الفلســطيني.

ــاه واســتخراج  ــة واملي ــات والزراع ــة املعلوم ــي تقني ــا االقتصــادي والتكنولوجــي ف ــن تفوقه تســتفيد إســرائيل م

ــة. ــارة األفريقي ــي الق ــا ف ــق تغلغله ــة والبحــث العلمــي لتعمي ــوارد الطبيعي امل
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مدخل

ــرز التطــورات  ــى أب ــز عل ــة اإلســرائيلية، مــن خــالل التركي ــي مشــهد العالقــات اخلارجي يرصــد الفصــل احلال

خــالل العــام 2020 وبدايــة العــام 2021 كمــا جتلّــت فــي ممارســة إســرائيل وخطابهــا الرســمي. يضــم الفصــل 

خمســة أقســام أساســية: يحلــل القســم األول التطبيــع اإلســرائيلي مــع بعــض الــدول العربيــة، ويتابعــه مــن خــالل 

قــراءة االســتراتيجية اإلســرائيلية اجلديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط الســاعية لبلــورة حتالــف عربــي )ســني(-

إســرائيلي فــي منطقــة اخلليــج. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول التعــاون اإلســرائيلي فــي منطقــة املتوســط، مركــًزا 

علــى العالقــة املرّكبــة التــي جتمــع إســرائيل مــع روســيا فــي الســاحة الســورية، باإلضافــة إلــى اتفاقيــات الغــاز 

ذات البعــد االســتراتيجي التــي أبرمتهــا عــدة دول متوســطية مبشــاركة إســرائيل. القســم الثالــث يتنــاول الســاحة 

ــة  ــرة للقضي ــرارات مناص ــل ق ــعبوي لتعطي ــن الش ــع اليم ــا م ــز عالقاته ــرائيل بتعزي ــوم إس ــث تق ــة حي األوروبي

الفلســطينية قــد ُتتخــذ علــى مســتوى االحتــاد األوروبــي. فــي هــذا الســياق، تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار مســألة 

معــاداة الســامية لضــرب حــركات مناهضــة االحتــالل اإلســرائيلي، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة اجلنايــات 

الدوليــة الــذي يبشــر بإمكانيــة فتــح حتقيــق ضــد جرائــم االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة. يتطــرق القســم الرابــع إلــى 

ســؤال العالقــات األميركيــة اإلســرائيلية بعــد وصــول بايــدن واحلــزب الدميقراطــي إلــى احلكــم، وإمكانيــة تأثيــر 

ذلــك علــى السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية. كمــا يتنــاول القســم العالقــة مــع املجتمعــات اليهوديــة فــي الواليــات 

املتحــدة التــي تختلــف توّجهاتهــا إزاء االنتخابــات والسياســة الداخليــة األميركيــة. وفــي القســم اخلامــس نتابــع 

آخــر التطــورات فــي الســاحة األفريقيــة حيــث تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار قّوتهــا الناعمــة املتمثلــة بتفوقهــا فــي 

مجــال البحــث التكنولوجــي والزراعــة والصحــة واســتخراج املــواد الطبيعيــة و«التنميــة املجتمعيــة« الختــراق بعــض 

الــدول األفريقيــة واســتمالتها سياســًيا فــي احملافــل الدوليــة.
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١.  اتفاقيات أبراهام: إسرائيل تتموضع ضمن خارطة التحالفات اإلقليمية

١. ١  اتفاقيات أبراهام: الظروف والسياق التاريخي

شــهد العــام 2020 تطــورات دراماتيكيــة متثلــت فــي توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة بــن إســرائيل وكل 

مــن البحريــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة واملغــرب باإلضافــة إلــى قطــع أشــواط كبيــرة نحــو التطبيــع الرســمي 

مــع الســودان. وميكــن ربــط اتفاقــات التطبيــع والتقــارب الرســمي بــن إســرائيل وبعــض األنظمــة العربيــة ببعــض 

التغيــرات اإلقليميــة التــي حصلــت فــي الســنوات األخيــرة ودفعــت إســرائيل إلــى إعــادة بلــورة سياســاتها اخلارجية 

فــي املنطقــة، وهــي: 1( تراجــع قــوة النظــام الرســمي العربــي واملؤسســات العربيــة اجلامعــة فــي أعقــاب فشــل 

ــن  ــران كالعب ــا وإي ــم دور تركي ــي؛ 3( تعاظ ــج العرب ــض دول اخللي ــوذ بع ــم دور ونف ــة؛ 2( تعاظ ــورات العربي الث

إقليميــن، األمــر الــذي يجعــل مــن قلــق إســرائيل واإلمــارات 

والســعودية قاســمًا مشــترًكا؛ 4( تهميــش املســألة الفلســطينية 

وحتّولهــا إلــى شــأن ثانــوي فــي املنطقــة. 

لقــد شــكل تقاطــع هــذه العوامــل أثنــاء وجــود دونالــد 

ترامــب فــي ســدة احلكــم فــي الواليــات املتحــدة حافــًزا دفــع 

باجتــاه توقيــع اتفاقيــات التطبيــع فــي هــذه الفتــرة. وقــد رأت 

ــرات فرصــًة مــن أجــل  احلكومــة اإلســرائيلية فــي هــذه املتغّي

التموضــع فــي خارطــة التحالفــات اإلقليميــة بوصفهــا شــريكة 

ــي.  ــي والترك ــوذ اإليران ــة النف ــي مواجه ــور »الســني« ف للمح

ــة  ــادة صياغ ــي، وجــدت إســرائيل فرصــة ســانحة إلع وبالتال

املعادلــة الدبلوماســية اإلقليميــة بنــاء علــى رؤيــة نتنياهــو 

ــي  ــذا يعن ــل الســالم«. ه ــدأ »األرض مقاب ــن مب ــداًل م ــل الســالم« ب ــدأ »الســالم مقاب ــرض مب ــة بف املتمثل

البــدء بالتطبيــع الرســمي قبــل، أو مبعــزل عــن، التســوية مــع الفلســطينين وهــو مــا يعتبــر مكســًبا أمنًيــا 

وسياســًيا واســتراتيجًيا إلســرائيل.1 

ــد جــزًءا  ــي ُتع ــام الت ــات أبراه ــّراب اتفاقي ــب، ع ــي ترام ــس األميرك ــر الرئي ــرارد كوشــنير، صه ــر جي يعتب

أساســًيا مــن صفقــة القــرن. وميكــن اعتبــار اتفاقيــات أبراهــام »حالــة« قــد تســتمر بشــكل متدحــرج. فبعــد أن 

أعلــن كل مــن ترامــب ونتنياهــو فــي مناســبتن مختلفتــن عــن وجــود دول عربيــة أخــرى مســتعدة لالنضمــام 

ــود  ــي 23 تشــرين األول 2020، بشــكل رســمي، عــن وجــود جه ــن الســودان ف ــات أبراهــام، أعل ــى اتفاقي إل

حثيثــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل. وفــي كانــون األول 2020 انضمــت املغــرب إلــى 

اتفاقيات أبراهام بشكل رسمي.  

اتفاقيات أبراهام

هــي اتفاقيــات تطبيــع رســمية بيــن إســرائيل 

خــال  مــن  االتفاقيــات  بــدأت  عربيــة.  ودول 

اتفــاق  علــى   ٢٠٢٠ أيلــول   ١٥ فــي  التوقيــع 

بحرينــي  وإســرائيلي-  إماراتــي،  إســرائيلي- 

ــم  ــار االس ــم اختي ــض. ت ــت األبي ــاحة البي ــي س ف

الســام  عليــه  إبراهيــم  النبــي  )أو  »أبراهــام« 

بالعربيــة( كنايــة عــن القاســم المشــترك الــذي 

وهــو  والمســلمين،  اليهــود  بيــن  مــا  يجمــع 

اإلســرائيلي-العربي  الصــراع  لتصويــر  محاولــة 

دينــي.  صــراع  مجــرد  أنــه  علــى 
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وكان نتنياهــو أعلــن أمــام اجلمعيــة العامــة لــأمم املّتحــدة فــي أيلــول 2016 عــن وجــود توافــق جديــد مــع دول 

عربيــة، مشــيًرا إلــى أن: »التغييــر األكبــر هــو التقــرب مــن إســرائيل والــذي يجــري فــي مــكاٍن آخــر، ]أي[ فــي 

ــرف أن إســرائيل هــي  ــرف أن إســرائيل ليســت عدّوهــا، تعت ــة تعت ــي املنطق ــدة ف ــي،]...[، دول عدي ــم العرب العال

ــدول تعتبــر إيــران وداعــش أعداءهــا املشــتركن«.2  حليفتهــا«. وأشــار إلــى أن إســرائيل وهــذه ال

ــاق  ــوان »اتف ــن آب 2020، وحتــت عن ــث عشــر م ــي الثال ــام 2020. فف ــا خــالل الع ــه عملًي ــذا التوج ترجــم ه

أبراهــام«، أعلنــت معاهــدة الســالم بــن إســرائيل ودولــة اإلمــارات العربّيــة املّتحــدة للجمهــور العــام. وهــو االتفــاق 

اإلســرائيلي- العربــي األول بعــد توقيــع معاهــدة الســالم بــن إســرائيل واألردن )اتفــاق وادي عربــة( قبــل نحــو 

ــع االتفــاق رســمًيا فــي 15 أيلــول مــن العــام نفســه فــي باحــة البيــت األبيــض، وانضمــت إليــه دولــة  ربــع قــرن. ُوقِّ

البحريــن. تــال االتفــاق إعــالن تطبيــع العالقــات بــن إســرائيل وكّل مــن: الســودان فــي 23 تشــرين األول 2020، 

اململكــة املغربيــة فــي 10 كانــون األول مــن العــام نفســه. وتبعــت ذلــك تســريبات إســرائيلية عــن وجــود اتصــاالت 

مــع الســعودية وحصــول لقــاء جمــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو مــع ولــّي العهــد الســعودي محمــد بــن 

ســلمان فــي تشــرين الثانــي 2020 بحضــور وزيــر اخلارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو.3 وســبق ذلــك فــي تشــرين 

األول 2018 زيــارة نتنياهــو إلــى ســلطنة عمــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عالقــات دبلوماســية بــن البلديــن. 

يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار التنســيق والتعــاون بــن إســرائيل وقطــر خاصــة فــي إدارة ملــف قطــاع غــزة. وكان 

نتنياهــو قــد أعلــن فــي 15 اذار 2021 أنــه ينتظــر توقيــع أربــع اتفاقيــات تطبيــع جديــدة مــع دول عربيــة أخــرى.4  

تشــكل اتفاقيــات أبراهــام انعطافــة اســتراتيجية فــي مكانــة إســرائيل اإلقليميــة التــي حتولــت مبوجبهــا وبشــكل 

رســمي إلــى جــزء فــي خارطــة التحالفــات واالصطفافــات اإلقليميــة. كمــا مثلــت انتصــاًرا للموقــف اليمينــي الــذي 

قــاده نتنياهــو بفــك االرتبــاط بــن الوصــول إلــى حــّل للقضيــة الفلســطينية مــن جهــة والتطبيــع مــع الــدول العربيــة 

مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي يعنــي تعزيــز مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم« بــداًل عــن مبــدأ »الســالم مقابــل األرض«. 

وعلــى العكــس مــن اتفاقيــات إســرائيل الســابقة مــع مصــر واألردن اللتــان تتشــاركان مــع إســرائيل بحــدود جغرافيــة 

وخاضــت األخيــرة حروًبــا معهمــا، فــإن هــذه االتفاقيــات تأتــي مــع دول لــم تكــن قــد خاضــت حروًبــا فــي الســابق مــع 

إســرائيل، وال تتشــارك معهــا بحــدود جغرافيــة. تشــمل »اتفاقيــات أبراهــام« خطــوات عــدة لتطبيــع العالقــات علــى 

املســتوين املجتمعــي والثقافــي ممــا ميكــن اعتبــاره محــاوالت خللــق تطبيــع شــعبي وكســر اإلجمــاع العــام الرافــض 

للصهيونيــة.5 فيمــا يلــي تلخيــص ألهــم التطــورات فــي كل ُقطــر عربــي علــى حــدة. 

٢. ١  التطبيع مع اإلمارات العربية المتحدة

لــم تبــدأ العالقــات اإلماراتيــة اإلســرائيلية فــي العــام 2020، فبعــد لقــاء رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو مــع 

وزيــر اخلارجيــة اإلماراتــي فــي العــام 2012 علــى هامــش اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة لــأمم املتحــدة،6 بــدأت سلســلة 

خطــوات متهيديــة، كان مــن بينهــا الســماح لإلســرائيلين حاملــي اجلنســية الثانيــة بالدخــول إلــى اإلمــارات، إلــى جانب 
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اســتقبال شــخصيات سياســية، كزيــارة مديــر عــام وزارة اخلارجيــة 

ــمل  ــات لتش ــعت العالق ــا توّس ــام 7.2015 كم ــي الع ــد ف دوري غول

اجلوانــب املدنّيــة والرياضيــة، وســمحت اإلمــارات فــي أواخــر العــام 

2018 لبعثــة اجلــودو اإلســرائيلية باملشــاركة فــي املســابقة العامليــة 

للجــودو املقامــة فــي أبــو ظبــي، فضــاًل عــن الســماح للمنتخــب 

اإلســرائيلي برفــع علمــه أثنــاء إذاعــة »النشــيد الوطنــي اإلســرائيلي« 

ــة أن  ــر اإلســرائيلية والعاملي ــا( فــي املســابقة.8 تشــيّر التقاري )هتكف

التعــاون العســكري كان قــد بــدأ بــن البلديــن قبــل االتفــاق بســنوات، 

بثــالث  واإلماراتــي  اإلســرائيلي  الطيــران  شــارك ســالح  حيــث 

منــاورات مشــتركة بوجــود طــرف ثالــث.9

جــاء العــام 2020 تتويًجــا لهــذه العالقــات مــن خــالل التوقيــع بشــكل رســمي علــى اتفــاق التطبيــع فــي 15 أيلول 

ــع االتفــاق  ــراب توقي 2020  فــي باحــة البيــت األبيــض. وحمــل خطــاب بنيامــن نتنياهــو فــي آب 2020 حــول اقت

رســائل مركزّيــة تعكــس أبعــاد االتفــاق االســتراتيجية السياســية واالقتصاديــة والعســكرية-أمنية. وميكــن تلخيــص 

أهــم األبعــاد باآلتــي: سياســًيا، اســتبدال مبــدأ »األرض مقابــل الســالم« مببــدأ »الســالم مقابــل الســالم«، إذ إن 

ــة فــي العــام 10.1967  ــة احملتل االتفــاق جــاء دون أي انســحاب إســرائيلي مــن األراضــي الفلســطينية أو العربي

ــيع  ــارها وتوس ــة وانتش ــا االقتصادي ــز قدراته ــي تعزي ــا يعن ــو م ــرائيل، وه ــام إس ــواق أم ــح األس ــا فت اقتصادًي

اســتثمارها. 11 أمنًيــا، متوضــع إســرائيل فــي عالقــات حتالــف مــع الــدول احمليطــة بإيــران وتعزيــز قدراتهــا علــى 

مواجهــة النفــوذ اإليرانــي فــي املنطقــة. 

التعاون اإلسرائيلي-اإلماراتيالتعاون اإلسرائيلي-اإلماراتي

دبلوماسًيا

عالقات دبلوماسية كاملة  -

فتح مكاتب متثيل متبادلة  -

إقامة حوارات ثنائية دائمة حول القضايا السياسية واإلقليمية  -

برامج إعالمية موّجهة للرأي العام في الدولتن  -

اقتصادًيا ومالًيا

بلورة معاهدة ضريبة   -

اتفاقية إطار جتاري- اقتصادي   -

التعاون في مجال مكافحة تبييض األموال  -

مذكرة تفاهم للتعاون واحلوار حول قضايا اخلدمات املالية  -

بلورة اتفاق حماية االستثمار  -

االتفاق على ضرورة الوصول إلى بروتوكول مالي بن الدولتن  -

حمــل خطــاب بنياميــن نتنياهــو فــي آب ٢٠٢٠ 

اإلمــارات  مــع  االتفــاق  توقيــع  اقتــراب  حــول 

ــتراتيجية،  ــاده االس ــس أبع ــة تعك ــائل مركزّي رس

باآلتــي:  المرتكــزات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

مقابــل  »األرض  مبــدأ  اســتبدال  سياســًيا، 

الســام«.  مقابــل  »الســام  بمبــدأ  الســام« 

إســرائيل،  أمــام  األســواق  فتــح  اقتصادًيــا، 

االقتصاديــة  قدراتهــا  تعزيــز  يعنــي  مــا  وهــو 

أمنًيــا،  اســتثمارها.  وتوســيع  وانتشــارها 

مــع  تحالــف  عاقــات  فــي  إســرائيل  تموضــع 

بإيــران. المحيطــة  الــدول 
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الطيران والتأشيرات
إبرام اتفاقية طيران وفتح خطوط جوّية مباشرة  -

ترتيب مشترك لقضايا تأشيرات السفر  -

االستثمار واالبتكار 
استثمارات في قطاعات محددة، مبا في ذلك الطاقة والفنادق وغيرها  -

التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء صندوق مشترك لالبتكار  -

الصحة
تعاون استراتيجي حول فيروس كورونا  -

اتفاقية تعاون بن اجلهات الصحية في مجال التأهب للطوارئ  -

الثقافة والسياحة

اتفاقيات سياحة إقليمية بالتعاون مع األردن ومصر  -

ــارات تســتهدف ســياًحا مــن دول  التســويق املشــترك حلــزم ســياحية جتــاه إســرائيل واإلم  -

ــث. ــم الثال العال

عقد اتفاقية لتشجيع اإلنتاج املشترك في السينما والتلفزيون  -

اتفاقية تعاون في إطار الفعاليات الثقافية  -

احلوار بن األديان  -

الفضاء والعلوم
اتفاقية تعاون في مجال الفضاء املدني  -

االتفاق على أطر للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجاالت متنوعة  -

فــي آب 2020، ســافرت البعثــة اإلســرائيلية برئاســة مستشــار األمــن القومــي اإلســرائيلي مائيــر بن شــبات إلى 

أبــو ظبــي مــن أجــل االتفــاق علــى مجــاالت التعــاون والتــي شــملت اجلوانــب العســكرية واالقتصاديــة املشــتركة، 

وهــي اللقــاءات التــي جــرت بحضــور كبيــر مستشــاري الرئيــس األميركــي ترامــب جاريــد كوشــنير.12 وقــد بــرز 

فــي هــذه البعثــة حضــور مندوبــن عــن االقتصــاد اإلســرائيلي ميثلــون »بنــك إســرائيل« ووزارات االقتصــاد 

والتكنولوجيــا والصحــة، ورئيــس قســم الســايبر القومــي.13 وفــي نهايــة آب 2020، أعلــن خليفــة بــن زايــد عــن إلغاء 

قانــون مقاطعــة البضائــع اإلســرائيلية، وهــو القــرار الــذي حّيــاه بنيامــن نتنياهــو ببيــان خــاص.14

ــا يفّصــل طواقــم العمــل التــي ســتعمل علــى مســتويات  كمــا أصــدر مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية بياًن

متنوعــة وتعتبــر اللبنــة األساســية فــي االتفــاق بــن البلديــن،15 بيــد أن اجلوانــب العســكرية واألمنيــة بقيــت فــي 

 )ADFC( معظمهــا طــي الكتمــان، وبــرز فــي ملــف التعــاون الثقافــي اتفــاق بــن »مفّوضيــة الســينما« فــي أبــو ظبــي

وبــن »صنــدوق الســينما اإلســرائيلي« ومدرســة »ســام شــبيغيل لإلنتــاج الســينمائي« فــي القــدس،16 والتــي تلعــب 

ــوق  ــة حق ــا مفوضي ــبق وأن وضعته ــة، وس ــة احملتل ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــينما ف ــل الس ــي تفعي دوًرا  ف

اإلنســان التابعــة لــأمم املتحــدة ضمــن القوائــم الســوداء التــي تعمــل فــي املســتوطنات اإلســرائيلية.

ــل  ــا اســتراتيجًيا فحســب، ب ــه مكســًبا سياســًيا وأمنًي ــي ليــس بوصف ــاق اإلمارات تتعامــل إســرائيل مــع االتف

ــى مســتوى  ــة عل ــة«، كاملشــاريع التنموي ــوة الناعم ــرف »بالق ــا يع ــا ســياق م ــاون فيم ــز التع ــك مكســب لتعزي كذل

مراكــز دراســات وأبحــاث باإلضافــة إلــى تعــاون ثقافــي ورياضــي و«تنمــوي«. ويشــمل ذلــك إعــالن الشــراكة بــن 
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مركــز »موشــيه ديــان« التابــع جلامعــة تــل- أبيــب، مــع مركــز »ترينــدز« للبحــث واالستشــارة فــي أبــو ظبــي، فــي 

تشــرين األول 17،2020 وإعــالن اتفــاق شــراكة بــن معهــد دراســات األمــن القومــي اإلســرائيلي )INSS(، وبــن 

مركــز اإلمــارات للسياســات )EPC(.18 باإلضافــة إلــى االتفاقيــات والصفقــات الرياضيــة التــي مت تنفيــذ بعضهــا، 

وكان أبرزهــا عقــد اتفــاق بــن فريــق »بيتــار القــدس« املعــروف بعنصريتــه وعــداء جمهــوره التاريخــي للعــرب، وبــن 

ــن  ــادي اإلســرائيلي 50% مــن أســهمه الب ــع الن ــي. وكان مــن املفتــرض أن يبي ــة اإلمارات ــن خليف الشــيخ حمــد ب

خليفــة، إال أن احتــاد كــرة القــدم اإلســرائيلي أعلــن فــي بدايــة شــباط 2021 عــن ســحب مالكــي فريــق »بيتــار 

القــدس« للطلــب.19 ُيذكــر أن الطلــب قوبــل برفــض واســع بــن صفــوف جمهــور الفريــق الذيــن نظّمــوا مظاهــرات 

منــّددة باالتفــاق املتوقــع وحملــوا الفتــات عنصريــة ضــد العــرب واملســلمن.20

ــاء  ــوال والبن ــي قطــاع األم ــادل االقتصــادي ف ــي مجــاالت التب ــاون ف ــر التع ــى تطوي ــا تســعى إســرائيل إل كم

والســايبر وجتــارة املــاس، حيــث أشــارت طالــي زيجينيــر، اخلبيــرة االقتصاديــة اإلســرائيلية، أن إســرائيل تعتبــر 

ــي الواضــح  ــه اإلمارات ــى ضــوء التوّج ــا اســتراتيجية لالســتثمار اإلســرائيلي خاصــة عل ــارات أهداًف ــي واإلم دب

بالتحــّرر مــن االعتمــاد علــى تصديــر النفــط كمصــدر أساســي لالقتصــاد. يأتــي ذلــك إلــى جانــب التعــاون فــي 

ــا.21  ــدول فيه ــرز ال ــن أب ــر إســرائيل واحــدة م ــي تعتب ــة )ســتارت-آب(، والت ــادرات الريادي ــك واملب مجــال الهايت

ويؤكــد زئيــف الفيــه، نائــب املديــر العــام للتعــاون الدولــي فــي نقابــة التّجــار اإلســرائيلية، أن أكثــر مــن 300 شــركة 

إســرائيلية تعمــل فــي دولــة اإلمــارات، مــع أن معظمهــا تعمــل فــي إطــار بعثــات دوليــة.22

ــات رســمية  ــن جه ــت ب ــد ُأبرم ــر ق ــة الذك ــا آنف ــي القضاي ــي ف ــاون الثنائ ــات التع ــن اتفاقي ــدًدا م ــر أن ع يذك

ــة  ــس احلكوم ــب رئي ــع مكت ــول 2020 وّق ــن أيل ــي األول م ــاًل، ف ــارات. فمث ــن إســرائيل واإلم ــي كل م ــة ف مختّص

اإلســرائيلية ومحافــظ مصــرف اإلمــارات العربيــة املّتحــدة عبــد احلميــد ســعيد علــى بروتوكــول تفاهــم فــي مجــال 

البنــوك يتيــح إقامــة جلنــة مشــتركة لتطويــر التعــاون فــي مجــال االســتثمارات املاليــة وتقــدمي التســهيالت فــي هــذا 

الصــدد.23 وعلــى ضــوء هــذا البروتوكــول واتفاقيــة الســالم، نشــر بنــك إســرائيل تعميًمــا فــي حــول قواعــد العمــل 

ــا فــي إســرائيل، فــي 20/8/27، شــارك  مبوجــب هــذا االتفــاق. كمــا نّظمــت وزارة اخلارجيــة مؤمتــًرا اقتصادًي

فيــه أكثــر مــن 800 رجــل أعمــال إســرائيلي حــول إمكانيــات االســتثمار االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات ودراســة 

الســوق االقتصاديــة اإلماراتيــة وإمكانيــات االســتثمار فيهــا.24 

بدورهــا، قامــت وزارة االقتصــاد اإلســرائيلية بنشــر تقريــر مســحّي فــي تشــرين األول 2020، يشــرح بصــورة 

ــات  ــوان »اإلمكان ــذي حمــل عن ــر ال ــة مــع اإلمــارات. وذكــر التقاري ــة مجــاالت التعــاون االقتصــادي املمكن مفصل

االقتصاديــة القائمــة مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة« مجــاالت عــدة كالتجــارة، واالســتثمار، وامليــاه، والزراعــة، 

والبنــاء، واملــاس واملجوهــرات، والســايبير، والتكنولوجيــا املاليــة، والصحــة.25

تعتبــر »مواجهــة اخلطــر اإليرانــي« أحــد محفــزات اتفــاق التطبيــع اإلســرائيلي اإلماراتــي. وقــد عبــر اجلنــرال 

ــر  ــو مت ــى 2000 كيل ــل إل ــران تص ــرائيل وإي ــن إس ــافة ب ــه إن »املس ــك بقول ــن ذل ــون ع ــحق غرش ــابق إس الس
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ــدى عشــرات  ــة ال تتع ــة اإليراني ــن املنشــآت النووي ــارات ع ــي تفصــل اإلم ــد أن املســافة الت ــا(، بي ــا واياًب )ذهاًب

الكيلومتــرات«. وقــد كان هــذا التصريــح تعبيــًرا واضًحــا عــن أهميــة االتفــاق علــى املســتوى اجليــو- اســتراتيجي 

بالنســبة إلســرائيل الــذي يشــكل جــزًءا مــن مفهــوم »ردع إيــران«.26 كمــا بــّن رئيــس معهــد القــدس للدراســات 

االســتراتيجية واألمنيــة أفــرامي عنبــار، أن وجــود اتفــاق كهــذا بــن الطرفــن فــي العلــن يتيــح إلســرائيل اســتخدام 

القواعــد العســكرية اإلمارتيــة فــي أي عمليــة عســكرية فــي املنطقــة، ويجعلهــا قريبــة مــن مســرح أي معركــة قــد 

ــي ليشــمل  ــاون األمن ــّد التع ــة. وميت ــن املنطق ــة م ــى ضــوء االنســحابات األميركي ــران، خاصــة عل ــع إي ــع م تندل

ــن.27 مجــاالت اســتخباراتية بــن البلدي

 The( الدولــي  األمنــي  للتحالــف  إســرائيل  انضمــام  كان 

International Security Alliance(، فــي 2020/10/26، مــن 

حصــاد النتائــج املبكــرة التفاقيــة الســالم مــع اإلمــارات، حيــث 

للــدول  الداخلــي  واألمــن  الداخليــة  وزارات  يضــم  التحالــف  إن 

ــرب ودول  ــن واملغ ــارات والبحري ــي تشــمل اإلم ــه والت األعضــاء في

ــي  ــرة العضــو ف ــة العاش ــرائيل الدول ــت إس ــرى. وكان ــة أخ أوروبي

هــذا التحالــف الــذي تأســس علــى يــد اإلمــارات وفرنســا فــي العــام 

ــن  ــا األم ــي قضاي ــدول األعضــاء ف ــن ال ــاون ب ــر التع 2017 لتطوي

والشــرطة.28

وكان انتشــار جائحــة كورونــا فــي العالــم مدخــاًل لتعزيــز 

التعــاون وتكريســه بــن البلديــن منــذ أوائــل العــام 2020. 

وشــمل ذلــك نقــل مــواد طبيــة ومســحات فحــص كورونــا أرســلت 

مــن اإلمــارات إلســرائيل،29 إضافــة إلــى توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن شــركات إســرائيلية وإمارتيــة تعمــل فــي 

مجــال التطويــر التكنولوجــي ضمــن مســاعي مواجهــة فيــروس كورونــا.30 كمــا مت توقيــع اتفــاق بــن مجموعــة 

ــاالت  ــي مج ــا ف ــر تكنولوجي ــوي لتطوي ــع اجل ــل والتصني ــركتي رفائي ــرين )G-24( وش ــة وعش ــدول األربع ال

ــا.31 مكافحــة الكورون

ــدد املســتويات  ــاون متع ــى تع ــع إل ــدى التطبي ــارات تع ــع اإلم ــاق م ــاله أن االتف ــات أع ــرًا، توضــح املعطي أخي

ــاون مــن االســتراتيجية  ــع هــذا التع ــي واالســتراتيجي فضــاًل عــن االقتصــادي. وينب ويشــمل العســكري- األمن

اإلســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ اإليرانــي فــي املنطقــة. وتــرى إســرائيل 

أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي القــّوة السياســية واالقتصاديــة البــارزة فــي اخلليــج العربــي حالًيــا، وتتّجــه إلــى 

حتويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى منــط جديــد للتحالفــات اإلســرائيلية- العربيــة فــي املنطقــة يشــمل أيضــا أبعــاًدا 

مجتمعيــة وثقافيــة وشــعبية.

اإلمــارات  مــع  االتفــاق  أن  المعطيــات  توضــح 

تعــدى التطبيــع إلــى تعــاون متعــدد المســتويات 

واالســتراتيجي  األمنــي  العســكري-  ويشــمل 

 عــن االقتصــادي. وينبــع هــذا التعــاون مــن 
ً
فضــا

االســتراتيجية اإلســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف 

مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ اإليرانــي 

اإلمــارات  أن  إســرائيل  وتــرى  المنطقــة.  فــي 

السياســية  القــّوة  هــي  المتحــدة  العربيــة 

ــا،  واالقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حالًي

وتتّجــه إلــى تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى 

العربيــة  للتحالفــات اإلســرائيلية-  نمــط جديــد 

ــة  ــاًدا مجتمعي ــا أبع ــمل أيض ــة يش ــي المنطق ف

وشــعبية. وثقافيــة 
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٣. ١  التطبيع مع البحرين

أعلــن فــي احلــادي عشــر مــن أيلــول عــن انضمــام البحريــن إلــى »اتفاقيــات أبراهــام« ومت التوقيــع علــى 

االتفــاق بشــكل رســمي فــي اخلامــس عشــر مــن أيلــول 2020. وعليــه، أكــد بيــان رئيــس احلكومة اإلســرائيلية 

علــى ســيادة مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم« و »الســالم مــن منطلــق القــوة« الــذي ال يســتدعي االنســحاب 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــي ســلمان ب ــد البحرين ــي العه ــو ول ــف نتنياه ــره هات ــى إث ــة.32 عل ــن األراضــي احملتل م

واتفقــا أن يتحــول االتفــاق إلــى ســالم أمنــي واقتصــادي وســياحي وتكنولوجــي وثقافــي.33 وفــي منتصــف 

تشــرين الثانــي 2020 تــرأس وزيــر اخلارجيــة البحرينــي عبــد اللطيــف الزيانــي بعثــة بحرينيــة دبلوماســية 

أثنــاء اتفاقــه مــع وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي علــى افتتــاح ســفارات رســمية بــن البلديــن،34 لتتلوهــا زيــارة 

لوزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي إلــى إســرائيل فــي بدايــة كانــون األول 2020 للتوقيــع علــى 

اتفاقيــات تعــاون ســياحي واقتصــادي.35 يذكــر فــي هــذا الصــدد أن الزيــارة شــملت لقــاًء مــع املــدراء العامــن 

خلمســة بنــوك فــي إســرائيل لبحــث إنشــاء بنيــة حتتيــة بنكيــة لدعــم اســتثمارات وصناعــات مشــتركة بــن 

البلديــن.36 أمــا فــي جانــب التعــاون الصحــي فقــد اتفــق رئيــس احلكومــة اإلســرائيلي فــي محادثــة مــع ولــي 

العهــد البحرينــي علــى دعــم البحريــن الســاعية لبنــاء مصنــع تابــع لشــركة »فايــزر« األميركيــة إلنتــاج لقاحــات 

ضــد الكورونــا.37

٤. ١  التطبيع مع السودان

 بعــد مضــي أقــل مــن عــام علــى إشــاعة األنبــاء حــول لقــاء فــي أوغنــدا جمــع رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية 

نتنياهــو واجلنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس املجلــس الســيادي الســوداني، أعلــن البيــت األبيــض بتاريــخ 

23.10.20 عــن اتفــاق تطبيــع وإنهــاء »حالــة احلــرب« بــن إســرائيل والســودان،38 تّضمــن اإلعــالن تعاوًنــا 

اقتصادًيــا وجتارًيــا بــن البلديــن خاصــة فــي مجــال الزراعــة.39 ُيذكــر أن إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول 

ــس العســكري  ــت املجل ــي دفع ــم األســباب الت ــا أحــد أه ــي كان ــم املال ــن الدع ــاب، فضــاًل ع ــة لإلره الداعم

ــة، برئاســة  ــا اإلدارة األميركي ــات قّدمته ــود وضمان ــة، وهــي وع ــه التطبيعي ــي خطوات الســوداني للمضــي ف

ترامــب، األمــر الــذي مينحهــا حصانــًة فــي الدعــاوى املرفوعــة ضدهــا فــي هــذا الشــأن، فضــاًل عــن إزالــة 

العقبــات املاليــة وتســوية ديــون الســودان أو تخفيــف أعبائهــا أمــام البنــك الدولــي.40 وجــاء في بيــان اخلارجية 

اإلســرائيلية حــول االتفــاق أن »انضمــام الســودان التفــاق أبراهــام بعــد اإلمــارات والبحريــن هــو رد علــى 

الــالءات الثــالث التــي صــدرت عــن قمــة اخلرطــوم قبــل 53 عاًمــا. فبعــد الــالءات الثــالث جــاءت املوافقــات 

الثــالث مــن اإلمــارات والبحريــن والســودان«.41 تعكــس هــذه التصريحــات البعــد السياســي االســتراتيجي 

الــذي توليــه إســرائيل لهــذه االتفاقيــات.
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٥. ١   التطبيع مع المغرب

ــى  ــت إل ــم حتّول ــذ ســنوات اخلمســينيات، ث ــا من ــا وتعاوًن عرفــت العالقــات بــن املغــرب وإســرائيل تطبيًع

ــة ورســمية فــي العاشــر مــن كانــون األول 2020. يــرى عامــوس جلعــاد )جنــرال ســابق( أن  عالقــات علني

أهميــة اإلعــالن اليــوم ال تنبــع مــن أنهــا تعــزز مــا كان قائًمــا، 

ــر التعــاون فــي مجــاالت تتعــّدى األمــن  ــح األفــق لتطوي ــل تفت ب

كالعالقــات االقتصاديــة والثقافيــة والســياحية، وأن اجلمهــور 

ــا  ــس مؤقًت ــة لي ــي املنطق ــود إســرائيل ف ــع أن وج ــي يقتن العرب

بــل دائــم.42 وفــي منتصــف كانــون الثانــي 2021 وقــع الطرفــان 

ــن  ــة املباشــرة ب ــران يســمح بالرحــالت اجلوي ــاق طي ــى اتف عل

الطرفــن،43 وفــي نهايــة كانــون الثانــي مــن العــام اجلــاري جــرت 

مكاملــة بــن مئيــر بــن شــبات، رئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي، ووزيــر اخلارجيــة املغربــي، واتفقــا 

ــاه  ــا االســتثمارات والســياحة واملي ــي قضاي ــن ف ــن الطرف ــة ب ــر العالق ــل لتطوي ــة عم ــى إنشــاء مجموع عل

ــة والطاقــة وغيرهــا.44 وجــودة البيئ

ــك وجــود  ــاك اهتمــام خــاص باملجــال الثقافــي. وســاهم فــي ذل ــع، كان هن ــاق التطبي ــع اتف ــاء توقي  وأثن

ــث عــن »املــوروث  ــاق احلدي ــث عــزز االتف ــة، حي ــرة مــن اليهــود اإلســرائيلين مــن أصــول مغربي أعــداد كبي

اليهــودي فــي املغــرب«. فمثــاًل، قامــت املغــرب بإحــداث تغييــر فــي بعــض مناهــج التعليــم، مــن خــالل دمــج 

ــر  ــة مشــاريع تطوي ــى إقام ــرب عل ــت املغ ــي ســياق مشــابه، وافق ــة. وف ــي الدول ــودي ف ــخ الشــعب اليه تاري

وترميــم ملواقــع أثريــة يهوديــة كالُكنــس واملقابــر واملــدارس اليهوديــة واألحيــاء اليهوديــة،45 لــذا، مــن املتوقــع 

أن يكــون قطــاع الســياحة أكبــر هــذه االســتثمارات املشــتركة، خاصــة وأن مملكــة املغــرب مــن أكثــر الــدول 

ــن  ــى اســتقبال مــا ب ــرات إل ــي الســابق، إذ تشــير التقدي ــادت اســتقبال الســّياح اإلســرائيلين ف ــي اعت الت

ــف ســائح إســرائيلي ســنوًيا.46 25-45 أل

بالنســبة للمغــرب، يعتبــر اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل فرصــة للحصــول علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة املغربيــة 

علــى الصحــراء الغربيــة. فقــد أشــارت تقاريــر إســرائيلية إلــى أن التقــارب املغربــي- اإلســرائيلي يظهــر مــدى صحــة 

مبــدأ »الطريــق إلــى قلــب واشــنطن ميــّر عبــر تــل أبيــب«، حيــث تتحــّدث التقاريــر عــن مصلحــة مغربيــة فــي نســج اتفــاق 

تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل حصــول املغــرب علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة املغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة.47

٦. ١  مستقبل التقارب اإلسرائيلي السعودي

ــي  ــدول الت ــن ال ــة. وهــي م ــي املنطق ــة دور اســتراتيجي ف ــارزة وصاحب ــوة ب ــر إســرائيل أن الســعودية ق تعتب

تصطــف فــي مواجهــة مــا تســميه إســرائيل »التهديــد اإليرانــي« املتمثــل فــي تزايــد نفوذهــا فــي العــراق واليمــن. 

التقــارب  أن  إلــى  إســرائيلية  تقاريــر  أشــارت 

صحــة  مــدى  يظهــر  اإلســرائيلي  المغربــي- 

عبــر  يمــّر  واشــنطن  قلــب  إلــى  »الطريــق  مبــدأ 

تــل أبيــب«، فــي إشــارة إلــى مصلحــة مغربيــة 

فــي نســج اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل 

أميركــي  اعتــراف  علــى  المغــرب  حصــول 

الغربيــة. الصحــراء  علــى  المغربيــة  بالســيادة 
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ــا مســتقبلًيا مــع الســعودية يعتبــر فرصــة مواتيــة  ومــن وجهــة نظــر السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية فــإن اتفاًق

ــة علــى إيــران«.48 إلحــكام »الطــوق مــع الــدول الســنّية املعتدل

علــى الرغــم مــن عــدم انضمــام الســعودية إلــى اتفاقيــات التطبيــع األخيــرة، فقــد شــهد العــام األخيــر تعاظًمــا 

فــي العالقــات غيــر الرســمية وغيــر املعلنــة بــن الطرفــن، ظهــر ذلــك مــن خــالل ســماح الســلطات الســعودية لطائــرة 

إمارتيــة حتمــل وفــًدا رســمًيا إلــى تــل أبيــب أن تعبــر مــن ســماء اململكــة فــي أوائــل أيلــول 49،2020 وهــو مــا ســبق 

وأن أعلنــه نتنياهــو كإجنــاز دبلوماســي إســرائيلي آخــر، معتبــًر األمــر »دعًمــا لالتفــاق مــن اخلــارج«. 

مفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســرّيةمفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســرّية: فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 2020 نشــرت الصحافة 

اإلســرائيلية تســريبات علــى لســان مصــادر رســمية لــم ُيذكــر اســمها، حــول زيــارة ســرّية قــام بهــا رئيــس الــوزراء 

ــي العهــد الســعودي محمــد  ــا مــع ول ــى اململكــة الســعودية، حيــث التقي نتنياهــو ورئيــس املوســاد يوســي كوهــن إل

بــن ســلمان وحتدثــا حــول قضيــة تطبيــع العالقــات بــن البلديــن.50 ســبق ذلــك إعــالن فــي بدايــة العــام الســابق عــن 

مفاوضــات متــت بــن قيــادات رســمية ســعودية وأخــرى إســرائيلية بوســاطة أميركيــة حــول إمكانيــة دمــج الســعودية 

فــي مجلــس الوقــف اإلســالمي املســؤول عــن إدارة املســجد األقصــى املبــارك.51 ازدادت فــي الشــهر األخيــر 

)شــباط 2021( التقاريــر اإلســرائيلية التــي تتحــدث عــن تطــّور فــي العالقــات علــى ضــوء إعــالن الواليــات املتحــدة 

نّيتهــا العــودة لالتفــاق النــووي مــع إيــران، إذ أعلــن الصحافــي اإلســرائيلي روعــي كيــس علــى قنــاة »كان 11«، أن 

مباحثــات جتــري بــن الطرفــن الســعودي واإلســرائيلي علــى ضــوء اإلعــالن األميركــي.52

تــال ذلــك إعــالٌن لقنــاة » i24NEWS« اإلخباريــة، أن مباحثــات جتــري فــي الشــهر احلالــي )شــباط 2021(، بــن 

إســرائيل، والبحريــن واإلمــارات والســعودية حــول إقامــة حتالــف دفــاع إســتراتيجي بــن الــدول املذكــورة مبــا يشــبه 

حتالــف »الناتــو«. لــم يؤكــد مكتــب رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية املعلومــات الــواردة إال أنــه وفًقــا لصحيفــة »يســرائيل 

هيــوم« فقــد أكدتهــا مصــادر إماراتيــة وبحرينيــة رســمية، فيمــا لــم تنــف الســعودية أو تؤكــد التســريبات.53

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار اإلعــالم اإلســرائيل بتســريب أنبــاء عــن وجــود تواصــل وتنســيق مــع الســعودية، 

ــي حتــول دون  ــة الت ــادرة العربي ــن املب ــا م ــى موقفه ــد عل ــي رســمي، وتؤك ــذا النشــر بنف ــل ه ــرة تقاب ــإن األخي ف

الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع قبــل حــّل القضيــة الفلســطينية.54 فــي هــذا اإلطــار، ترجــح التقديــرات اإلســرائيلية 

أن تغييــر اإلدارة األميركيــة وانتهــاء عهــد ترامــب الــذي دفــع بــكل قوتــه مــن أجــل عقــد اتفاقيــات »أبراهــام« لــن 

يكــون ســهاًل، خاصــة وأن إدارة بايــدن تتبنــى اســتراتيجية دوليــة مغايــرة، ســتهتم مبوجبهــا فــي املرحلــة احلاليــة 

بالتبعــات الداخليــة ألزمــة كورونــا.55

٧. ١  عمان وقطر: عالقات بال تطبيع رسمي 

ــع ســلطنة  ــا الدبلوماســية م ــا ومحادثاته ــى عالقته ــة عل ــب مّتصــل، تســتمر إســرائيل باحملافظ ــي جان ف

ــذا الصــدد،  ــاق به ــات أو الوصــول التف ــع العالق ــى الرغــم مــن عــدم اإلعــالن الرســمي عــن تطبي ــان، عل عم
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حيــث أجــرى وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي، محادثــة مــع نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي، 

ــات الســالم بــن  ــد محادث ــاق ســالم إقليمــي، كمــا يدعــم جتدي ــه يدعــم اتف ــة إن ــر خــالل احملادث ــال األخي وق

ــطينين.56 ــرائيلين والفلس اإلس

ــدف  ــي اله ــر ه ــة قط ــون دول ــال أن تك ــى احتم ــرائيلية إل ــة إس ــادر صحافي ــارت مص ــر، أش ــار آخ ــي إط وف

اإلســرائيلي القــادم للتوصــل التفــاق ســالم، وهــو مــا أشــار إليــه ألــون بــن دافيــد فــي تشــرين األول 57.2020 

ــة فــي  ــى تهدئ ــف قطــاع غــّزة وســيناريو التوّصــل إل ــإدارة مل ــط الترجيحــات اإلســرائيلية هــذه املســألة ب ترب

هــذا الصــدد، وكانــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية أوضحــت أن املبعــوث القطــري )إلعــادة اعمــار غــّزة( محمــد 

ــون  ــن غوري ــار ب ــر مط ــزة، عب ــى غ ــارة إل ــن زي ــر م ــالل 2020 بأكث ــا خ ــردان – قام ــد ح ــه خال ــادي ونائب العم

وصــواًل لقطــاع غــزة عبــر معبــر إيريــز إلدخــال أمــوال املســاعدات القطريــة للقطــاع بعــد احلصــول علــى املوافقــة 

اإلســرائيلية. جديــر بالذكــر أن املصــادر نفســها قالــت بــأن لقــاءات جمعــت العمــادي ونائبــه مــع مســؤولن أمنيــن 

إســرائيلين خــالل هــذه الزيــارات لبحــث ملــف التهدئــة مــع القطــاع.59،58 فــي املقابــل، أعلنــت قطــر وفــي أكثــر مــن 

مناســبة، رفضهــا التوقيــع علــى اتفــاق ســالم دون التوّصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا جــاء علــى 

لســان وزيــر اخلارجيــة القطريــة ومســاعدته لولــوة اخلاطــر.60 

8. ١  األردن

ــن إســرائيل  ــرن ب ــع ق ــر مــن رب ــدار أكث ــى م ــة عل ــات دبلوماســية واقتصادي ــى الرغــم مــن وجــود عالق عل

واألردن، فــإن فتــوًرا طــرأ علــى مشــهد العالقــات اخلارجيــة بــن البلديــن فــي الســنوات األخيــرة. أحــد أســباب 

هــذا الفتــور هــو اخلــرق اإلســرائيلي لتفاهــم »الوضــع القائــم« فــي املســجد األقصــى واســتفزاز األردن 

ــك التصريحــات  ــى ذل ــي لأقصــى. يضــاف إل ــي واملكان ــي مخطــط التقســيم الزمان والفلســطينين باملضــي ف

املســتمرة للقيــادة اإلســرائيلية حــول نّيــة فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى مناطــق )ج( ضمــن مشــروع الضــم 

ــر االســتراتيجي 2020(.61  )راجــع التقري

ــذ منتصــف العــام  ــور مــع األردن، خاصــة من ــواء الفت ــاك مســاٍع إســرائيلية الحت ــت هن ــك، كان ــى الرغــم مــن ذل عل

2020 تزامًنــا مــع إعــالن جتميــد مخطــط الضــم. وعليــه، وقعــت األردن وإســرائيل فــي تشــرين األول 2020 علــى اتفــاق 

طيــران مشــترك تســمح بعبــور طائــرات مدنيــة وعســكرية فــي املجالــن اجلويــن للدولتــن، ممــا يقّصــر مــدة الطيــران 

بــن دول اخلليــج والشــرق األوســط وبــن أوروبــا وأميــركا. إضافــة إلــى أن االتفــاق يســمح بعبــور طائــرات فــي األجــواء 

ــاز الشــرق  ــدى غ ــاق »منت ــى ميث ــع عل ــب التوقي ــى جان ــك إل ــي ذل ــة.62 يأت ــواء اإليراني ــا األج ــد عبوره اإلســرائيلية بع

األوســط« الــذي تشــارك فيــه األردن إلــى جانــب إســرائيل ودول متوســطية أخــرى )انظــر الحًقــا(. وفــي جانــب متّصــل 

أعلنــت إســرائيل فــي شــباط 2021 عــن حزمــة مــن املشــاريع االقتصاديــة املشــتركة املزمــع تنفيذهــا مــع األردن، حيــث 

اجتمــع وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي ثــالث مــرات بنظيــره األردنــي أميــن الصفــدي.63
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ونشــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« تســريًبا عــن لقــاء جمــع وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بنــي غانتــس بامللــك 

األردنــي عبــد اللــه الثانــي خــالل شــهر شــباط 64،2021 وأفــاد التســريب أن غانتــس تنــاول مســألة تطويــر 

العالقــات بــن البلديــن وكســر اجلليــد القائــم. جــاء هــذا التســريب بعــد أيــام عــّدة مــن قيــام األميــر احلســن بــن 

طــالل بنشــر مقــال فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي 26.02.2021 دعــا مــن خاللــه إلعــادة إحيــاء عمليــة 

الســالم وتطويرهــا.65

وصــل التوتــر بــن إســرائيل واألردن ذروتــه مــع إلغــاء زيــارة بنيامــن نتنياهــو لإلمــارات فــي آذار 

2021، بعــد أن وضعــت األردن صعوبــات وقيــوًدا مشــّددة علــى عبــور طائرتــه ملجالهــا اجلــوي، أّدت فــي 

ــة أجراهــا مــع  ــة األردنــي أميــن الصفــدي فــي مقابل ــر اخلارجي ــد وزي ــارة. وأّك ــة املطــاف إللغــاء الزي نهاي

ــى احلــرم القدســي الشــريف  ــي إل ــد األردن ــي العه ــارة ول ــاء زي ــن إلغ شــبكة CNN أن األردن غاضــب م

بحجــة الترتيبــات األمنيــة، وهــي زيــارة كانــت مقــررة قبــل يــوم واحــد مــن املوعــد املقــرر لتحليــق نتنياهــو 

إلــى اإلمــارات، وقــال الصفــدي ُمتعّجًبــا: »نتنياهــو ُيعّطــل زيــارة دينيــة ويتنظــر منــا املوافقــة علــى الطيــران 

ــة، لنكــن جاديــن!«.66  فــي األجــواء األردني

صورة من قمة في أنقرة في أيلول 2019، جَتمع عددًا من العبي اإلقليم: بوتن روحاني وأردوغان. )أ.ف.ب(
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٢.  التعاون اإلسرائيلي في حوض المتوسط

ــة اإلســرائيلية فــي منطقــة الشــرق  تركــزت السياســة اخلارجي

ــي  ــوذ اإليران ــة النف ــن أساســين: 1( مواجه األوســط فــي محوري

ــع دول  ــا م ــز عالقاته ــى تعزي ــع إســرائيل إل ــا دف ــة، م ــي املنطق ف

ــى اســتمرار  ــة إل ــه أعــاله(، باإلضاف ــا مت تناول ــة )وهــذا م خليجي

ــالت  ــص التدخ ــا يخ ــرائيلي فيم ــي- اإلس ــم الروس ــغ التفاه صي

ــل(.  ــد قلي ــه بع ــيتم تناول ــا س ــذا م ــورية )وه ــي س ــرائيلية ف اإلس

ــر مــن  ــة، وهــذا يعتب ــوذ التركــي فــي املنطق ــح جمــاح النف 2(  كب

احلوافــز األساســية التــي دفعــت إســرائيل إلــى املشــاركة الفعالــة فــي صياغــة حتالــف أورو- متوســطي )وهــذا 

ــل(.  ــه بعــد قلي مــا ســيتم تناول

١. ٢  التفاهم الروسي- اإلسرائيلي في سورية

ــا  ــع روســيا باعتباره ــم م ــة الشــرق األوســط ال يســتقيم دون التفاه ــي منطق ــا ف ــرى إســرائيل أن نفوذه  ت

إحــدى القــوى العامليــة الفاعلــة فــي الشــرق األوســط، خاصــة فــي أعقــاب موجــات »الربيــع العربــي« واالنســحاب 

األميركــي التدريجــي مــن املنطقــة. وعليــه، ســعت إســرائيل خــالل الفتــرة األخيــرة إلــى تعزيــز تفاهماتهــا 

السياســية واألمنيــة مــع روســيا مبــا يضمــن أمــن حدودهــا الشــمالية مــن جهــة، وضبــط التوّســع اإليرانــي فــي 

ســورية مــن جهــة ثانيــة، واحلــّد مــن منــو ترســانة حــزب اللــه العســكرية مــن جهــة ثالثــة. خــالل العــام 2020 كان 

مكتــب نتنياهــو هــو مــن يديــر هــذا امللــف بهــدف تعزيــز التفاهمــات اإلســرائيلية-  الروســية. ويتبــن عنــد إجــراء 

مســح عــام للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن مكتــب نتنياهــو أن روســيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات 

املتحــدة األميركيــة هــي اجلهــات األبــرز التــي ركــزت عليهــا محادثــات نتنياهــو وحتركاتــه فــي امللــف اخلارجــي67 

)أنظــر ملحــق رقــم 1(. ويقــوم التفاهــم الروســي اإلســرائيلي علــى املعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل دور روســيا 

ومكانتهــا اجلديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط مقابــل موافقــة روســيا علــى حرّيــة العمــل العســكري اإلســرائيلي 

»لتأمــن« حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة عســكرية قويــة إليــران داخــل ســورية. 

ــي ســورية والشــرق األوســط  ــاون ف ــي مجــال التنســيق والتع ــات الروســية اإلســرائيلية ف ــم تنحصــر العالق ل

وحســب، بــل فــي اجلانــب االقتصــادي والصحــي أيًضــا، وكان مــن األحــداث البــارزة فــي هــذا الشــأن فــي العــام 

األخيــر تصريــح الســفير الروســي فــي إســرائيل حــول نّيــة التعــاون لتصنيــع لقــاح مشــترك ضــد فيــروس كورونــا 

فــي كانــون الثانــي 68.2021 وهــو مــا يتوافــق مــع تصريــح نتنياهــو حــول محادثتــه مــع الرئيــس الروســي بوتــن 

للتعــاون بــن البلديــن فــي مواجهــة كورونــا.69

ــأن  ــي الش ــرائيلي ف ــي اإلس ــم الروس ــوم التفاه يق

الســوري علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل 

منطقــة  فــي  الجديــدة  ومكانتهــا  روســيا  دور 

علــى  روســيا  موافقــة  مقابــل  األوســط  الشــرق 

»لتأميــن«  اإلســرائيلي  العســكري  العمــل  حرّيــة 

حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة 

عســكرية قويــة إليــران داخــل ســورية.
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وفــي تطــّور مّتصــل، نشــرت وســائل إعــالم إســرائيلية فــي شــباط 2021 بعــض التفاصيــل عــن صفقــة 

تتبلــور بــن إســرائيل وســورية بوســاطة روســية تقضــي بإطــالق ســراح مواطنــة إســرائيلية تخّطــت احلــدود 

الســورية خًطــًأ، مقابــل شــراء إســرائيل مليونــّي جرعــة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك« وتقدميهــا لســورية 

ــا للتســريبات، فقــد دفعــت إســرائيل لروســيا أكثــر مــن مليــون دوالر فــي ســبيل  ــة، ووفًق كنــوع مــن الفدي

تنفيــذ الصفقــة.70

املزيد على مشهد التعاون اإلسرائيلي- املتوسطياملزيد على مشهد التعاون اإلسرائيلي- املتوسطي

اتفاقيات الغاز في البحر املتوسطاتفاقيات الغاز في البحر املتوسط

ــن إســرائيل ودول أورو-  ــة ب ــات العســكرية- األمني ــز العالق ــي تعزي ــا ف ــرة تطــوًرا الفًت ســّجلت الســنوات األخي

متوســطية، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وأفضــى التعــاون إلــى بلــورة حتالــف 

فــي شــرقّي حــوض املتوّســط، يشــمل كال مــن إســرائيل ومصــر واألردن، إضافــة لقبــرص واليونــان ودول أخــرى. 

ــل التطــور األبــرز فــي العــام 2020 فــي التوقيــع علــى معاهــدة وميثــاق »منتــدى الغــاز فــي شــرقّي البحــر  ومتّث

املتوّســط« )EMGF( فــي 22 أيلــول، الــذي ضــّم باإلضافــة إلــى إســرائيل كال مــن: مصــر، األردن، قبــرص، 

ــي 2019 بهــدف تأســيس ســوق غــاز  ــون الثان ــدى فــي كان ــدأ املنت ــا والســلطة الفلســطينية.71 ب ــان، إيطالي اليون

إقليميــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي فــي املنطقــة، فضــاًل عــن تعزيــز العالقــات التجاريــة بــن الــدول األعضــاء. 

ــددة  ــة متع ــة إقليمي ــى »هيئ ــه بشــكل رســمي إل ــن شــأنه أن يحّول ــدى م ــاق املنت ــدة وميث ــى معاه ــع عل إن التوقي

احلكومــات«، األمــر الــذي تترتــب عليــه انعكاســات دوليــة. كمــا يعــّزز امليثــاق مــن وجــود إســرائيل فــي املنطقــة 

ويدمجهــا فــي اقتصــاد الغــاز املتوســطي، إضافــة إلــى تعزيــز مكانتهــا أمــام تركيــا، حيــث ســتكون فــي موقــع 

قــوّة أثنــاء التفــاوض معهــا.72 وفــي إطــار متّصــل، أوردت تقاريــر إســرائيلية عــن صفقــة إســرائيلية- مصريــة-  

أردنيــة تقضــي بتصديــر إســرائيل الغــاز إلــى مصــر واألردن بقيمــة 30 مليــار دوالر، وفًقــا لتصريــح وزيــر الطاقــة 

اإلســرائيلي شــتاينتس.73

وقــد وّقعــت كل مــن قبــرص واليونــان علــى ميثــاق املنتــدى الــذي ُأقــّر فــي تشــرين األول 2020، علــى أن يشــمل مــّد 

قنــاة غــاز ضمــن مشــروع »إيســت ميــد« الــذي ســيزيد مــن صــادرات الغــاز اإلســرائيلي إلــى أوروبــا مــن خــالل 

قنــاة مائيــة تصــل إلــى 2000 كيلومتــر.74 يعتبــر إقــرار امليثــاق تتويًجــا جلهــود إســرائيلية حثيثــة منــذ ســنوات 

ــة إســرائيلية  ــة حرك ــاك حري ــث ســتكون هن ــي، ومكســًبا جيو-اســتراتيجًيا؛ حي ــع احملــور القبرصــي- اليونان م

ــة احلــرب، فضــاًل عــن حريــة احلركــة التجاريــة مــن إســرائيل إلــى  فــي موانــئ هــذه الــدول ومطاراتهــا فــي حال

أوروبــا عبــر هــذه البوابــات.75 أمــا علــى مســتوى العســكري- األمنــي فقــد أتــاح التقــارب اإلســرائيلي مــع قبــرص 

ــا  ــاورة مشــتركة شــاركت فيه ــى نحــو واســع، كان أبرزهــا من ــاورات عســكرية مشــتركة عل ــم من ــان تنظي واليون

اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي اليونــان فــي كانــون الثانــي 2020، شــاركت فيهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة، 

وكنــدا، وإســبانيا وســلوفاكيا.76
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٣.  مشهد العالقات الخارجية على مستوى أوروبا

منــذ توليــه منصــب وزيــر اخلارجيــة، صــّرح غابــي اشــكنازي أن العالقــات مــع أوروبــا ســتكون ضمــن أولويــات 

ــاءات مــع معظــم وزراء  ــة اإلســرائيلية لق ــي العــام 2020، أقامــت اخلارجي ــة اإلســرائيلية. وف ــات اخلارجي العالق

اخلارجيــة فــي دول االحتــاد األوروبــي. تركــزت العالقــات اإلســرائيلية- األوروبيــة خــالل العــام 2020 حــول ثالثــة 

ملفــات أساســية: 1( العالقــة الدبلوماســية مــع االحتــاد األوروبــي، 2( إعــادة تعريــف مفهــوم معــاداة الســامية، 

3( التبــادل التجــاري.

١. ٣  العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية مع االتحاد األوروبي

ــه فــي العقــد األخيــر مــًدا وجــزًرا بســبب امللــف الفلســطيني  شــهدت العالقــة مــع االحتــاد األوروبــي ودول

واســتمرار االحتــالل الــذي أفضــى إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســالم، وال يــزال االحتــاد األوربــي ومعظــم 

أعضائــه يرفضــون مشــروع االســتيطان اإلســرائيلي فــي مناطــق 1967 ويتمّســكون بحــّل الدولتــن. مــن جانــب 

ــع  ــو م ــف نتنياه ــن حتال ــرة م ــة كثي ــر، تتوجــس دول أوروبي آخ

ــا  ــا لقيمه ــره حتدّي ــي وتعتب ــي واألوروب ــن الشــعبوي العامل اليم

الليبراليــة والدميقراطيــة. وكان إعــالن احلكومــة اإلســرائيلية 

عــن نّيتهــا ضــم مناطــق »ج« للســيادة اإلســرائيلية حافــًزا 

دفــع غالبيــة الــدول األوروبيــة، خاصــة فرنســا، إلــى رفــض 

تطبيــق املخطــط مــن جانــب واحــد، معتبــرة ذلــك ضــرًرا مبلــف 

التفــاوض السياســي مــع الفلســطينين، وضربــًة حلــل الدولتــن. 

ففــي منتصــف أيــار 2020، نشــرت وزارة اخلارجيــة الفرنســية حتذيــًرا اعتبــرت مبوجبــه أن أي إعــالن عــن 

ضــم مناطــق محتلــة للســيادة اإلســرائيلية ســتكون لــه إســقاطات مباشــرة علــى العالقــة بــن إســرائيل واالحتــاد 

ــة االحتــاد  ــر خارجي ــر وزي ــد عّب ــي.77 وق ــون الدول ــاًكا للقان ــر انته ــذ املخطــط يعتب ــدة أن تنفي ــي، مؤك األوروب

األوروبــي عــن رفضــه ألي خطــوات أحاديــة اجلانــب فــي هــذا الصــدد، وحــاول إصــدار بيــان باســم 27 دولــة 

ــرض الضــم  ــة اإلســرائيلية ف ــررت احلكوم ــي حــال ق ــًدا ف ــًرا وتهدي ــل حتذي ــي يحم ــن دول االحتــاد االوروب م

مــن جانــب واحــد. إال أن البيــان لــم يصــدر فــي نهايــة األمــر، بعــد أن أصــدرت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية 

ــاط إصــداره.78 ــا إلحب ــى ســفراء إســرائيل فــي أوروب ــا عل تعميًم

كان جنــاح اخلارجيــة اإلســرائيلية فــي إحبــاط صــدور هــذا البيــان ثمــرة ظــروف موضوعيــة وحتــّوالت ميــّر بهــا 

االحتــاد األوروبــي ككل. فخــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي، فضــاًل عــن التحّديــات التــي يواجههــا االحتــاد 

ــه، كّل هــذا قلــل  فيمــا يتعلــق بالهجــرات اجلماعيــة وتداعيــات أزمــة الكورونــا التــي أثــرت علــى اقتصاديــات دول

ــه  ــاد األوروبــي ودول ــهدت العاقــة مــع االتح ش

فــي العقــد األخيــر مــًدا وجــزًرا بســبب الملــف 

الفلســطيني واســتمرار االحتــال الــذي أفضــى 

إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، وال يــزال 

يرفضــون  أعضائــه  ومعظــم  األوربــي  االتحــاد 

مشــروع االســتيطان اإلســرائيلي فــي مناطــق 

الدولتيــن.  
ّ

بحــل ويتمّســكون   ١967
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مــن إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع داخــل االحتــاد األوروبــي فيمــا 

ــق بــدوره اخلارجــي، وزاد مــن فــرص إســرائيل فــي التأثيــر  يتعل

علــى دولــه بشــكل منفــرد.79 ويتّضــح مــن سياســة العالقــات 

ــة  ــه أن ثّم ــي ودول ــة اإلســرائيلية جتــاه االحتــاد األوروب اخلارجي

حتالًفــا تســعى إســرائيل إلــى توثيقــه مــع الــدول األوروبيــة التــي 

ــذ ســنوات،  ــك الهامشــية من ــن الشــعبوي وتل ــا اليم يســيطر فيه

وهــي دول تتّجــه نحــو سياســات مــن شــأنها أن حتــّد مــن نطــاق 

تدّخــل االحتــاد فــي شــؤونها الداخليــة، وتتمّيــز بتغليب السياســات 

ــدة اإلقليميــة، مثــل: بولنــدا، تشــيك، هنغاريــا، ســلوفاكيا، دول  احملليــة واألولويــة القوميــة علــى السياســيات املوحِّ

البلقــان، بلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا.80 

فــي املقابــل، ســاهم جتميــد مشــروع الضــّم وتفاقــم جائحــة كورونــا خــالل العــام 2020، فــي التقليــل مــن حــدة 

ــي  ــق ف ــح التعم ــدة تتي ــح مســاحات جدي ــة وفت ــات اإلســرائيلية- األوروبي ــية وحتســن العالق ــات الدبلوماس اخلالف

عالقــات الطرفــن علــى املســتوين السياســي واقتصــادي. علــى املســتوى السياســي أبــدى جوزيــف بوريــل، ممّثــل 

امللــف اخلارجــي فــي االحتــاد األوروبــي، نيتــه فــي التقــرب أكثــر مــن إســرائيل بعــد أن ُأعتبــر فــي الســنوات األخيــر 

ناقــًدا ومناهًضــا للعديــد مــن ممارســاتها، حيــث أّيــد جتديــد النقاشــات السياســية بــن إســرائيل واالحتــاد األوروبــي 

داخــل مــا يســمى مجلــس التفاكــر،81 وهــو مجلــس إســرائيلي أوروبــي مشــترك خللــق حــوار سياســي وشــراكات 

جتاريــة بــن الطرفــن، علًمــا أن االجتمــاع األخيــر الــذي عقــده املجلــس كان فــي العــام 2012 وُجمــدت االجتماعــات 

ــة دول  ــاع وزراء خارجي ــاء اجتم ــك أثن ــس وذل ــام املجل ــادة التئ ــة بإع ــدول األوروبي ــض ال ــت بع ــا طالب ــا. كم بعده

االحتــاد، حيــث ُدعــي وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي إليــه فــي آب 2020. 82 

كمــا ســّجلت إســرائيل مكســًبا سياســًيا حــن تبنــت 7 دول أوروبيــة، هــي أملانيــا والنمســا وأســتونيا وســلوفينيا 

وليتوانيــا والتفيــا وتشــيك قــراًرا باعتبــار حــزب اللــه تنظيًمــا إرهابًيــا. فضــاًل عــن تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي 

األمم املتحــدة ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبًيــا إســرائيل خــالل 

فتــرة الكورونــا.83

٢. ٣  معاداة السامية الجديدة محور الدعاية اإلسرائيلية

ميكــن اعتبــار املســعى اإلســرائيلي لربــط معــاداة الســامية مبناهضــة الصهيونيــة، أحــد محــاور العمــل 

املركزّيــة لنشــاط اخلارجيــة اإلســرائيلية علــى وجــه العمــوم، وفــي أوروبــا علــى وجــه اخلصــوص؛ إذ تعمــل 

ــار أي معارضــة للنظــام اإلســرائيلي أو أي  ــاداة الســامية واعتب ــوم مع ــى تســييس مفه ــة اإلســرائيلية عل الدعاي

ــة ووزارة  ــة للســامية.84 تتعــاون فــي هــذا الشــأن وزارة اخلارجي انتقــاد لالحتــالل اإلســرائيلي ممارســات معادي

ســّجلت إســرائيل مكســًبا سياســًيا حيــن تبنــت 

7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا 

قــراًرا  وتشــيك  والتفيــا  وليتوانيــا  وســلوفينيا 

ــن   ع
ً
ــا ــا. فض ــا إرهابًي ــه تنظيًم ــزب الل ــار ح باعتب

تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي األمــم المتحدة 

ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا 

زار ١٢ وزيــر خارجيــة أوروبًيــا إســرائيل خــال فتــرة 

الكورونــا.
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الشــؤون االســتراتيجية ووزارة الشــتات، فضــاًل عــن مكتــب رئيــس 

ــن أجــل  ــد م ــوم اجلدي ــذا املفه ــز ه ــى تعزي ــة، وتســعى إل احلكوم

ــزع شــرعيتها،  ــالل ون ــع الغطــاء عــن حــركات مناهضــة االحت رف

خاصــة األطــراف التــي تدعــم حركــة املقاطعــة )BDS(، وكان 

ــو دور وزارة الشــؤون االســتراتيجية  ــك ه ــى ذل ــرز عل ــال األب املث

اإلســرائيلية التــي اتخــذت قــراًرا ســّمته »محاربــة نــزع الشــرعية 

عــن إســرائيل وحركــة املقاطعــة«، وفــي هــذا الســياق نشــرت 

الــوزارة تقريــًرا خاًصــا حــول مــا أســمته »أبعــاد معــاداة الســامية 

ــة«.85  86 87 ــة املقاطع ــي حرك ف

يكمــن املســعى اإلســرائيلي فــي الســنوات األخيــرة فــي محاولــة 

التأثيــر علــى الــدول فــي العالــم بشــكل عــام وأوروبا بشــكل خاص، 

لتبّنــي التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية. وقــد حققــت السياســة 

اخلارجيــة اختراقــات مهمــة فــي العــام 2019 عندما وافقت فرنســا 

علــى تعريــف معــاداة الســامية اجلديــد، جديــر بالذكــر أن خمــس 

دول أوروبيــة جديــدة تبّنــت هــذا التعريــف فــي العــام 2020، وهــي 

إســبانيا وصربيــا والســويد وألبانيــا وإيطاليــا.

ــاداة الســامية  ــد ملع ــف اجلدي ــا التعري ــا أيًض ــت ألباني ــد تّبن وق

بعــد جهــود إســرائيلية للتغلغــل فــي منطقــة البلقــان كان مــن بينهــا 

العمــل علــى بلــورة »منتــدى البلقــان حملاربــة معــاداة الســامية«،88 ويشــارك فيــه كل مــن: رئيــس حكومــة ألبانيــا، 

وزيــرة »الشــتات« اإلســرائيلية، رؤســاء برملانــات كل مــن ألبانيــا وكوســوفو وشــمال مقدونيــا، إضافــة إلــى رئيــس 

الكنيســت يريــف ليفــن، ورئيــس التحالــف الدولــي »إلحيــاء ذكــرى الهولوكســت«، وآخــرون.89  كمــا تبّنــت كل مــن: 

األرجنتــن، إســبانيا، وصربيــا التعريــف فــي العــام نفســه، إضافــة إلــى كنتانــي وغواتيمــاال فــي العــام 90.2021 

وحتــى اآلن تّبنــت 36 دولــة ومنّظمــة حــول العالــم التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية )انظــر امللحــق رقــم 2(.

٣. ٣  من محاربة حملة المقاطعة، إلى محاربة كل من يعارض الصهيونية 

ثّمــة توّجــه داخــل الــوزارات اإلســرائيلية )خاصــة وزارة الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلية( لتوســيع محاربتهــا 

ملــا تعتبــره مســاعي »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل دولًيــا، مــن خــالل املضــي قدًمــا فــي محاربــة حــركات املقاطعــة 

وربطهــا مبعــاداة الســامية. وُعقــدت فــي 28 متــوز 2021، جلســة خاصــة للجنــة شــؤون مراقبــة الدولــة فــي الكنيســت، 

ُعرضــت خاللهــا خطــوات عمــل واضحــة فــي هــذا املجــال، ووضعــت لهــا ميزانيــة ُتقــدر بـــ 128 مليــون دوالر ســنوًيا. 

تعريف معاداة السامية الجديدة

فــي ٢6 أّيــار ٢٠١6، صادقــت منظمــة »التحالــف 

الدولــي إلحيــاء ذكــرى الهولوكســت« )IHRA( على 

اعتمــاد تعريــف جديــد لمعــاداة الســامية. ووفق 

ــات  ــف الجديــد، فــإن مهاجمــة »مؤسس التعري

وجامعــة(  اليهــودي« )صيغــة عامــة  المجتمــع 

 
ّ

 للســامية. وتحــاول إســرائيل حــث
ً

تعتبــر معــاداة

أحــد  إســرائيل  دولــة  اعتبــار  علــى  العالــم  دول 

»مؤسســات المجتمــع اليهــودي«، وبالتالــي فــإن 

ممارســاتها  انتقــاد  أو  سياســًيا  مهاجمتهــا 

يجــب أن ينــدرج تحــت بنــد معــاداة الســامية.٨6. 

مناهضــة  ربــط  وراء  مــن  إســرائيل  تســعى 

الصهيونيــة أو انتقــاد دولــة إســرائيل بمعــاداة 

العــزل  احتمــاالت  مواجهــة  إلــى  الســامية 

الشــعبي والدولــي الــذي قــد ينجــم فــي حــال 

قــررت محكمــة »الهــاي« فتــح تحقيــق جنائــي 

ــد  ــة. فق ــق المحتل ــي المناط ــاتها ف ــد ممارس ض

صــرح نتنياهــو فــي ٠3 أذار ٢٠٢١، ردًا علــى قــرار 

محكمــة الهــاي بــأن:« قــرار محكمــة الجنايــات 

إســرائيل  ضــد  تحقيــق  بفتــح  اليــوم  الدوليــة 

معــاداة  هــذه  عبثــي.  هــو  حــرب  جرائــم  حــول 
ونفــاق«.٨7 للســامية،  خالصــة 
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هــذا باإلضافــة إلــى ماليــن الشــواكل التــي حتــّول ســنوًيا إلــى جمعيــات صهيونيــة تنشــط فــي هــذا املجــال، مثــل 

ــي جلســة  ــام وزارة »الشــؤون االســتراتيجية« ف ــر ع ــد حتــّدث مدي ــا.92 وق ــد«91 وغيره »كونتســرت« و »كيشــت دافي

الكنيســت آنفــة الذكــر قائــاًل:

»فــي هــذا الوقــت، نواجــه عــدًدا مــن التحديــات املهمــة، مــن بينهــا: القــرار الوشــيك للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة فــي 

ــاداة الســامية  ــد مع ــأمم املتحــدة، وتزاي ــة ل ــوق اإلنســان التابع ــة حق ــة الســوداء للجن ــم القائم الهــاي، ونشــر وتعمي

عبــر اإلنترنــت وخارجهــا. ]كل ذلــك[ يتزامــن مــع أزمــة صحيــة واقتصاديــة عامليــة ممــا ُينتــج ضّجــة وعــدم اســتقرار 

اجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ويشــّكل أرضيــة خصبــة لزيــادة الظواهــر واألفعــال املعاديــة إلســرائيل«.93 

ــد وزارة الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلية اخللــط مــا بن معاداة الســامية وبن  يشــير هــذا التصريــح إلــى َتعمُّ

أي محــاوالت لـــ »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل ومالحقتهــا جنائًيا أو اتخاذ موقف سياســي من ممارســاتها.94   

ــة  ــرة »الشــتات« اإلســرائيلية عومــر ينكلفيتــش مــع »احتــاد املنظمــات اليهودي فــي الســياق نفســه، التقــت وزي

فــي أوروبــا« فــي أيلــول 2020 ملناقشــة مســألة معــاداة الســامية فــي ظــل جائحــة كورونــا.95 فــي اللقــاء، عكســت 

ينكلفيتــش عمــق اســتراتيجية السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية املاضيــة قدًمــا فــي تســيس معــاداة الســامية، مــن 

خــالل ربطهــا مبثلــث مــن التناقضــات يشــمل: اليمــن املتطــرف، اإلســالم الراديكالــي واليســار الراديكالــي، ذلــك 

فــي إطــار املســاواة بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة الصهيونيــة. كمــا ربــط تقريــر وزارة »الشــتات« اإلســرائيلية 

الســنوي قضيــة معــاداة الســامية بحــركات اليســار الراديكاليــة رغــم اعترافــه فــي الوقــت نفســه أن التهديــد األكبــر 

علــى املجتمعــات اليهوديــة يأتــي مــن التنظيمــات اليمينيــة املتطرفــة والنازيــة اجلديــدة، كتنظيــم »ســيادة البيــض« 

فــي أميــركا. علــى الرغــم مــن ذلــك، ركــّز التقريــر فــي مقّدمتــه وملّخصــه التنفيــذي علــى ســعي منّظمــات يســارية 

للربــط مــا بــن معــاداة الســامية وبــن معــادة إســرائيل، كمــا يعمــد التقريــر إلــى الــزج باســم التنظيمــات واحلــركات 

اليســارية املناهضــة للصهيونيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع اليمــن املتطــرف ومــا يســميه »اإلســالم املتطــّرف«.96

كان التطــّرق جلائحــة الكورونــا مــن األمــور امللفتــة فــي ســياق التنــاول اإلســرائيلي الرســمي ملظاهــر معــاداة 

الســامية. ففــي حــن ُتظهــر التقاريــر الرســمية97 أن مظاهــر معــاداة الســامية واالعتــداءات الفعليــة ســّجلت 

انخفاًضــا مقارنــة بســنوات ســابقة، إال أن التقاريــر اإلســرائيلية تّدعــي بــأن جهــات عــدة تتهــم اليهــود بالوقــوف 

ــي هــذا الصــدد، نشــرت وزارة الشــؤون  ــة«.98 ف ــات وتفســيرات »مؤامراتي وراء اجلائحــة مــن خــالل نســج رواي

ــًرا »إلثبــات« التقاطــع مــا بــن معــاداة الســامية ومحــاوالت نــزع الشــرعية عــن  االســتراتيجية اإلســرائيلية تقري

إســرائيل وجائحــة كورونــا. الالفــت فــي األمــر أن التقاريــر تناولــت اتهامــات ُوّجهــت لليهــود بالضلــوع بصــورة مــا 

بنشــر فيــروس كورونــا.99 ونشــرت الــوزارة التقريــر حتــت عنــوان »جائحــة الكراهيــة« كتقريــر مكّمــل لتقريــر ســابق 

ــن منشــورات حلــركات  ــاداة الســامية الكالســيكية وب ــن مظاهــر مع ــه ب ــة« ربطــت في ــوان »وراء األقنع حتــت عن

ــة لتبريــر املســاعي اإلســرائيلية الراميــة إلــى ربــط »معــاداة الســامية« مــع نشــطاء  املقاطعــة )BDS( فــي محاول

املقاطعــة السياســّين ونــزع الشــرعية عنهــم.100



98
تقـريـر "مـدار"  

2021

٤ .٣  تسيس قضية معاداة السامية

ــميه  ــا تس ــامية مب ــاداة الس ــط مع ــرائيلية رب ــات اإلس ــمية والرواي ــر الرس ــاول التقاري ــا، حت ــي فرنس ف

ــل  ــدّرس صاموئي ــل امل ــة قت ــال حادث ــات اإلســرائيلية حي ــن البيان ــك م ــر ذل ــد ظه »اإلســالم املتطــرف«، وق

فاتــي، الــذي ُذبــح علــى يــد أحــد املتطرفــن حتــى دون وجــود 

عالقــة مباشــرًة لليهــود.101 أمــا فــي بريطانيــا فــال يــزال 

التركيــز اإلســرائيلي األبــرز علــى مــا تســميه مظاهــر معــاداة 

الســامية داخــل حــزب »العمــال« البريطانــي. حيــث ربطــت 

ــن  ــر وزارة »الشــتات«( ب ــا تقري ــر إســرائيلية )مــن بينه تقاري

ــال.102 أمــا  معــاداة الســامية وعــودة كوربــن إلــى حــزب العّم

ــتراتيجية«  ــر وزارة »الشــؤون االس ــت تقاري ــا فربط ــي أملاني ف

اإلســرائيلية ووزارة »الشــتات« بــن اليمــن األملانــي املتطــّرف 

ــة إســرائيل  ــا أســمته »اســالم متطــرف« وناشــطي مقاطع وم

واعتبــرت أن هنــاك توجًهــا متنامًيــا لــدى فئــات شــعبية أملانيــة 

ــة  ــود ودول ــي جتــاه اليه ــا األخالق ــن التزامه نحــو »التحــرر م

إســرائيل«. تســعى هــذه احملــاوالت إلــى تســييس محاربــة معــاداة الســامية، حيــث تســعى إســرائيل إلــى 

القــول إن مــن يعــارض وصــم حــركات املقاطعــة )BDS( باملعاديــة للســامية إمنــا هــو معــاٍد للســامية.103 

وفــي هولنــدا، مت تعيــن مســؤول خــاص حملاربــة معــاداة الســامية. أمــا االحتــاد األوربــي فقــد اتخــذ قــراًرا 

بجعــل قضيــة معــاداة الســامية جــزًءا مــن »سياســاته املركزّيــة.104 وال تقتصــر املســاعي اإلســرائيلية هــذه 

ــى تبنــي  ــة مســلمة عل ــة اإلســرائيلية فــي حــث دول ذات أغلبي ــا، إذ جنحــت السياســة اخلارجي ــى أوروب عل

التعريــف اجلديــد ملعــاداة الســامية مثــل البحريــن. أمــا الواليــات املتحــدة األميركيــة فقــد أعلنــت أن حركــة 

املقاطعــة )BDS( هــي حركــة معاديــة للســامية.105

ــى مســتوى  ــاداة الســامية عل ــى تســييس مع ــم تقتصــر السياســة واالســتراتيجية اإلســرائيليتان عل ل

العالقــة مــع الــدول فحســب، بــل شــملت املنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة »الشــتات« 

اإلســرائيلية عوميــر ينكلوفيتــش فــي نهايــة أيلــول 2020 إلــى إدارة املتجــر اإللكترونــي »أمــازون«، طالبــت 

مبنــع عــرض كتــب معاديــة للســامية علــى منصــة بيــع الكتــب اإللكترونيــة.106 وامللفــت أن الفقــرة األخيــرة 

مــن الرســالة ربطــت مــا بــن املطلــب اإلســرائيلي فــي حظــر بيــع هــذه الكتــب، وتعريــف معــاداة الســامية 

اجلديــد الــذي بلورتــه منظمــة »IHRA«، حيــث جــاء فــي الرســالة:« ميكننــا أن نــزّود مّتخــذي القــرار فــي 

ــاداة  ــف »IHRA« ملع ــي حــول تعري ــق الدول ــك التواف ــي تنته ــا الت ــب املنشــورة حالًي ــة الكت ــازون بقائم أم

الســامية«.107

علــى  اإلســتراتيجية  السياســة  تقتصــر  لــم 

مســتوى  علــى  الســامية  معــاداة  تســييس 

شــملت  بــل  فحســب،  الــدول  مــع  العاقــة 

المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة 

ينكلوفيتــش  عوميــر  اإلســرائيلية  »الشــتات« 

المتجــر  إدارة  إلــى   ٢٠٢٠ أيلــول  نهايــة  فــي 

عــرض  بمنــع  طالبــت  »أمــازون«،  اإللكترونــي 

بيــع  منصــة  علــى  للســامية  معاديــة  كتــب 

الفقــرة  أن  والملفــت  اإللكترونيــة.   الكتــب 

األخيــرة مــن الرســالة ربطــت مــا بيــن المطلــب 

الكتــب،  هــذه  بيــع  حظــر  فــي  اإلســرائيلي 

الجديــد. الســامية  معــاداة  وتعريــف 
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٥. ٣  التبادل التجاري بين إسرائيل واالتحاد األوروبي

ُيعتبــر التعــاون االقتصــادي بــن إســرائيل ودول أوروبيــة فــي مجــال التكنولوجيا املتطورة والســايبر واســتخراج 

الغــاز الطبيعــي مــن مجــاالت التبــادل االقتصــادي األبــرز خــالل الســنوات الســابقة.108 )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

االقتصــادي فــي هــذا التقريــر(. ومت فــي إطــار تعميــق العالقــات التجاريــة، توقيــع اتفــاق »الســماء املفتوحــة« بــن 

إســرائيل واالحتــاد األوروبــي. يفتــح االتفــاق مجــال التنافــس بــن شــركات الطيــران اإلســرائيلية واألوروبيــة، ممــا 

ــى إســرائيل  ــا إل ــادة عــدد الســّياح القادمــن مــن أوروب ــا، وزي ــى أوروب يســاهم فــي خفــض أســعار الطيــران إل

وبالعكــس.109 كمــا مت توقيــع اتفــاق التجــارة احلــرة مــع أوكرانيــا وبريطانيــا فــي األول مــن كانــون الثانــي 2021. 

ودخــل اتفــاق منطقــة التجــارة احلــرة بــن إســرائيل وأوكرانيــا مــن جهــة وإســرائيل وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى 

حّيــز التنفيــذ؛110 يشــمل االتفــاق خفــض الضرائــب علــى الصــادرات اإلســرائيلية ألوكرانيــا وبريطانيــا والــواردات 

ــارزة  ــة الب ــات مــن القطاعــات االقتصادي ــر قطــاع الكيماوي ــة مشــتركة، ويعتب ــر مســاهمات جتاري منهمــا، وتطوي

التــي تتصــّدر مشــهد الصــادرات اإلســرائيلية ألوكرانيــا بواقــع 63% مــن الصــادرات، يليهــا البالســتيك )%10( 

والســيارات )%8(.111 

٦. ٣  تحديات تواجه إسرائيل في عالقتها بالساحة األوروبية

علــى الرغــم مــن اإلجنــازات اإلســرائيلية علــى املســتوى السياســي واالقتصــادي فــي الســاحة األوروبيــة، فــإن 

ثّمــة حتدّيــات ال تــزال تشــّكل عقبــة أمــام العالقــات اإلســرائيلية- األوروبيــة، وميكــن إجمــال هــذه التحديــات التــي 

تعّمقــت خــالل العــام 2020 فــي ثالثــة محــاور:  

تبايــن التوّجهــات السياســية بــن االحتــاد األوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي امللفــن الفلســطيني واإليرانــي:  تبايــن التوّجهــات السياســية بــن االحتــاد األوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي امللفــن الفلســطيني واإليرانــي: .   .11

ــا لــرؤى اليمــن اجلديــد فــي إســرائيل فيمــا يخــص  تشــّكل سياســة نتنياهــو خــالل العقــد األخيــر جتلّي

املســألة الفلســطينية وترمــي إلــى حســم الصــراع فيهــا، وليــس إدارتــه كمــا كان فــي الســابق.112. يتمّثــل 

ذلــك فــي تعميــق االســتيطان والضــم الزاحــف علــى األرض، وتقويــض فكــرة الدولــة الفلســطينية، وإطبــاق 

ــة داخــل إســرائيل، فضــاًل عــن الرفــض  ــى مؤسســات الدول ــة عل ــة اليميني ــة والصهيوني ــة اليهودي الهيمن

املطلــق لالتفــاق النــووي مــع إيــران. فــي حــن ال يــزال االحتــاد األوروبــي يرفــض االســتيطان ويعتبــره 

مخالًفــا للقانــون الدولــي، ويتمّســك بحــّل الدولتــن كإطــار وحيــد حلــل القضيــة الفلســطينية.113 كمــا يرفض 

االحتــاد »صفقــة القــرن« ويدعــم االتفــاق حــول امللــف النــووي اإليرانــي، وهــذه أمــور جتعــل رؤى االحتــاد 

األوروبــي متناقضــة مــع رؤى نتنياهــو فــي هــذه القضايــا.

ــة  ــز سياســة نتنياهــو اخلارجي ــا: تتمي ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال ــا:.  ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال  .22

واســتراتيجيته جتــاه أوروبــا بالتفــّرد بــدول االحتــاد األوروبــي مــن خــالل نســج عالقــات ثنائيــة، خاصــة 

مــع تلــك الــدول التــي تســيطر أحــزاب اليمــن الشــعبوي املتطــرف علــى ســدة احلكــم فيهــا. تشــكل هــذه 
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العالقــات عامــاًل إضافًيــا للتباعــد بــن نتنياهــو ودول أوروبيــة أخــرى. وتــرى بعــض الــدول األوروبيــة 

بهــذا احللــف الوثيــق بــن إســرائيل وأحــزاب اليمــن الشــعبوي تهديــًدا لقيمهــا ومســاهمة فــي إضعــاف 

قــوة االحتــاد األوروبــي وتقليــل فــرص اإلجمــاع بــن أعضائــه. فضــاًل عمــا تشــّكله هــذه االســتراتيجية 

مــن تناقــض واضــح فــي السياســة اإلســرائيلية، حيــث تســعى مــن جانــب إلــى تعزيــز التحالــف مــع 

ــة  ــة اإلســرائيلية. إن العالق ــاداة الســامية للدعاي ــرف، وتســتثمر مع ــن الشــعبوي املتط ــزاب اليم أح

مــع اليمــن املتطــرف ال تضــع إســرائيل فــي تناقــض مــع بعــض الــدول األوروبيــة فحســب، بــل مــع 

املجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا كذلــك بســبب دور األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة فــي أوروبــا فــي شــيوع 

مظاهــر معــاداة الســامية.

اســتمرار نشــاط حــركات املقاطعــة )BDSBDS(:(: علــى الرغــم مــن املكاســب اإلســرائيلية الكثيــرة علــى الســاحة  اســتمرار نشــاط حــركات املقاطعــة ).   .33

ــة  ــاش حــركات املقاطع ــإن نق ــا، ف ــة وجلمه ــة املختلف ــواء حــركات املقاطع ــي احت ــا ف ــة، وجناحه األوروبي

ــة. مؤخــًرا، ســمحت سويســرا بإجــراء اســتفتاء حــول دمــغ  ــا داخــل املجتمعــات األوروبي ــزال رائًج ال ي

البضائــع اإلســرائيلية املصّنعــة فــي املناطــق احملتلــة فــي العــام 1967، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 

وهــو مــا يدفــع إســرائيل إلــى الربــط بــن حــركات املقاطعــة ومعــاداة الســامية كاســتراتيجية ملواجهــة مــا 

تعتبــره محــاوالت »نــزع الشــرعية عنهــا«. ومــن املرّجــح أن يشــكل هــذا األمــر حتديــا إلســرائيل فــي العــام 

القــادم، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة اجلنايــات الدوليــة األخيــر بفتــح حتقيــق ضــد إســرائيل بتهــم 

ارتــكاب جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية.  

عالقــة إســرائيلي بالواليــات المتحــدة فــي ظــل االنتقــال مــن   .٤

بايــدن إلــى  ترامــب  إدارة 

١. ٤  ترامب ونتنياهو وتماهي المواقف من القضية الفلسطينية

ميكــن اعتبــار ســنوات إدارة ترامــب ذروة التقــارب بــن إســرائيل والواليــات املتحــدة، وحتــّواًل مــن حالــة الدعــم 

ــة العــام 2020  ــل هــذا فــي إعــالن »صفقــة القــرن« بداي ــا واملمارســة. متّث ــى التماهــي فــي األيديولوجي الواســع إل

والتــي تبّنــت رؤيــة اليمــن اإلســرائيلي للمســألة الفلســطينية فــي قضايــا املســتوطنات والقــدس والالجئــن، واالعتراف 

بالســيادة اإلســرائيلية علــى اجلــوالن احملتــل، واالعتــراف بضــّم القــدس ونقــل الســفارة األميركيــة إليهــا، فضــاًل عــن 

التماهــي فــي املوقــف مــن امللــف اإليرانــي، األمــر الــذي أفضــى إلــى انســحاب أميــركا بشــكل رســمي مــن االتفــاق 

النــووي مــع إيــران. كمــا أن الواليــات املتحــدة األميركيــة كانــت عــراب اتفاقيــات التطبيــع األربــع مــع الــدول العربيــة 

التــي ُوقعــت خــالل 2020 وبدايــة 2021 قبيــل خــروج ترامــب مــن إدارة البيــت األبيــض. 



101
تقـريـر "مـدار"  

2021

وقــد اســتمر الدعــم اخلارجــي اإلســرائيلي لسياســة الواليــات املتحــدة اخلارجيــة علــى املســتوى السياســي فــي 

معظــم امللفــات، مــن بينهــا خّطــة اإلدارة األميركيــة فيمــا يتعلــق باألوضــاع السياســية فــي فنزويــال.114 كمــا نّســق 

ــذي  ــران 2020 وال ــي حزي ــة ف ــات الدولي ــة اجلناي ــرار محكم ــة ق ــة ملواجه ــان اخلطــوات السياســية املطلوب الطرف

يشــّكل حتدًيــا دبلوماســًيا وسياســًيا إلســرائيل، وذلــك أثنــاء مكاملــة مطولــة بــن وزيــر اخلارجيــة األميركــي مايــك 

بومبيــو ونتنياهــو.115

ولــم يطــرأ تغييــر ملحــوظ علــى الدعــم األميركــي املالــي والعســكري األميركــي إلســرائيل، ويشــّكل هــذا الدعــم 

إجماًعــا بــن احلــزب اجلمهــوري والدميقراطــي كمــا هــو واضــح مــن اجلــدول اآلتــي.  

الجدول رقم )٣(: الدعم األميركي المالي والعسكري إلسرائيل بماليين الدوالرات )1٩٤6-٢٠٢٠(.116

)األرقام بماليين الدوالرات(. 

    السنة                      الدعم العسكري          الدعم املالي               دفاع ضد الصواريخ     إجمالي    السنة                      الدعم العسكري          الدعم املالي               دفاع ضد الصواريخ     إجمالي                               

٢. ٤  التحديات المتوقعة في مشهد العالقات الخارجّية على ضوء انتخاب بايدن

لــم تخــف حكومــة نتنياهــو خيبتهــا مــن نتائــج االنتخابــات األميركيــة فــي نهايــة 2020، األمــر الــذي متّثــل فــي تأخــر 

بنيامــن نتنياهــو فــي تهنئــة الرئيــس املنتخــب بايــدن. وعلــى غيــر العــادة، أجــرى نتنياهــو ورئيــس الدولــة ريفلــن مكاملــات 

التهنئــة بتأخيــر أكثــر مــن 12 ســاعة عــن إعــالن بايــدن حســم النتيجــة، فيمــا كانــت تهنئــة وزيــر األمــن اإلســرائيلي 

ــي  ــون الثان ــي وقعــت فــي 8 كان ــا مــا.117 تكــرر األمــر فــي أحــداث اقتحــام الكونغــرس، الت ــي غانتــس مبكــرة نوًع بين

2021، أثنــاء التئــام الكونغــرس جللســة إعــالن فــوز بايــدن رســمًيا فــي االنتخابــات، وهــي األحــداث التــي حتّولــت إلــى 

عالمــة فارقــة فــي تاريــخ االنتخابــات األميركيــة، حيــث اقتحــم أنصــار دونالــد ترامــب مبنــى الكونغــرس األميركــي ملنــع 

ــم وزعمــاؤه  ــذي ســارع فيــه رؤســاء العال اســتمرار عقــد اجللســة ومنــع املجلــس مــن إعــالن النتيجــة. ففــي الوقــت ال

إلدانــة األحــداث، تأخــر الــرد الرســمي اإلســرائيلي مــرة أخــرى، حيــث حتــّدث نتنياهــو عــن األحــداث وأدانهــا للمــرة 

األولــى بعــد أكثــر مــن 12 ســاعة مــن وقوعهــا، وبعــد إدانــة ترامــب نفســه لهــا.118 كمــا امتــأت صفحــات وزراء اليمــن 

اإلســرائيلي ومناصريــه ثنــاًء علــى ترامــب مــا قدمــه إلســرائيل مــن دعــم غيــر مشــروط خــالل فتــرة رئاســته.119
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تطرقــت التقاريــر والدراســات اإلســرائيلية إلــى التحّديــات فــي 

ــق  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــة اإلســرائيلية -األميركي ــة اخلارجي العالق

بثالثــة ملّفــات أساســّية: امللــف الفلســطيني، امللــف اإليرانــي 

ــركا. ــود أمي ــة مــع يه ــف العالق ومل

»مــدار«  تقاريــر  أشــارت  الفلســطيني:  امللــف  مســتوى  الفلســطيني:علــى  امللــف  مســتوى  علــى 

االســتراتيجية الســابقة إلــى التحــّول فــي العالقــة بــن إســرائيل 

والواليــات املتحــدة خــالل عهــد ترامــب مــن عالقــة دعــم مطلــق وواســع إلســرائيل إلــى متــاٍه مطلــق فــي معظــم املواقــف 

السياســية وعلــى رأســها امللفــان الفلســطيني واإليرانــي. وهنــاك ترّقــب إســرائيلي غيــر متفائــل مــن مواقــف بايــدن 

املتعلقــة بدعــم »حــل الدولتــن« ورفــض مشــروع الضــم اإلســرائيلي، حيــث ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحدّيــات 

التــي واجههــا نتنياهــو أثنــاء فتــرة إدارة أوبامــا، حيــث شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس.120 وقــد أبــدى بايــدن دعمــه 

التفاقيــات التطبيــع التــي مّتــت بــن إســرائيل والــدول العربيــة، إال أنــه صــّرح فــي الوقــت نفســه أنهــا ال تشــّكل بديــاًل 

عــن اتفــاق بــن اإلســرائيلين والفلســطينين، فضــاًل عــن تلميــح بإعــادة الدعــم األميركــي للســلطة الفلســطينية ورفــض 

االســتيطان اإلســرائيلي. كمــا تنبــع اخلشــية اإلســرائيلية مــن أن تــؤدي اخلالفــات فــي وجهــات النظــر إلــى عــدم جتّنــد 

الواليــات املّتحــدة لوقــف القضيــة املتداولــة فــي محكمــة اجلنايــات الدوليــة ضــد إســرائيل خاصــة فــي ظــل نّيــة احملكمــة 

فتــح حتقيــق ضّدهــا، وهــو مــن امللفــات األكثــر حتدًيــا إلســرائيل فــي الفتــرة القريبــة.121

مــع ذلــك، ثمــة أطــراف إســرائيلية تدعــو إلــى عــدم القلــق مــن إدارة بايــدن، فهــو وإن طــرح توّجهــا مختلًفــا عــن ترامــب 

علــى مســتوى السياســة اخلارجيــة األميركيــة فــي معظــم امللفــات، إال أنــه لــن يتخلّــى عــن إســرائيل التــي حتظــى بدعــم 

احلزبــن األميركيــن، وتــرى هــذه األصــوات بأنــه حتــى لــو أعلــن بايــدن نيتــه عــدم املضــي فــي خطــى ترامــب جتاه الشــرق 

األوســط والقضيــة الفلســطينية، فإنــه لــن يســعى للتراجــع عــن قــرارات ترامــب فيمــا يخــص االعتــراف األميركــي بالقــدس 

كعاصمــة إلســرائيل أو أعــادة الســفارة إلــى تــل أبيــب، أو ســحب إعــالن االعتــراف بضــّم اجلــوالن.122  

ــى ســلّم  ــًدا عل ــي 4 شــباط 2021، تأكي ــة ف ــدن الرســمي األول حــول السياســة اخلارجي رمبــا كان خطــاب باي

أولويــات إدارة بايــدن القادمــة، التــي ال تشــكل فيهــا املســألة الفلســطينية أولويــة؛ حيــث لــم يتطــرق اخلطــاب إلــى 

ــم«،  ــى مســتوى العال ــادي عل ــركا القي ــى »اســتعادة دور أمي ــز عل ــل رك املســألة الفلســطينية بصــورة خاصــة، ب

ــة  ــن أولوي ــة، فضــاًل ع ــدول القريب ــع ال ــف م ــة والتحال ــة واإلقليمي ــع املؤسســات الدولي ــة م ــى العالق ــاظ عل واحلف

معاجلــة التحديــات البيئيــة والصحيــة العامليــة.123 رمبــا كان ذلــك تأكيــًدا علــى أن الترّقــب اإلســرائيلي األساســي 

مــن سياســة بايــدن جتــاه املســألة الفلســطينية، ال ينبــع مــن تخــّوف فــي ســحب الدعــم األميركــي إلســرائيل، بــل 

مــن وقــف مســار »التماهــي بــن اإلدارة األميركيــة« ومواقــف نتنياهــو واليمــن اإلســرائيلي، بالتالــي، فــإن التخــّوف 

اإلســرائيلي هــو مــن إيقــاف مســار الدعــم األميركــي الــذي بــدأه ترامــب إلنهــاء املســألة الفلســطينية مــن خــالل 

فــرض الضــم رســمًيا وتشــريع االســتيطان.124 

مــن  متفائــل  غيــر  إســرائيلي  ــب 
ّ

ترق هنــاك 

مواقــف بايــدن المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتيــن« 

حيــث  اإلســرائيلي،  الضــم  مشــروع  ورفــض 

ــات التــي  ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحدّي

أوبامــا. إدارة  فتــرة  أثنــاء  نتنياهــو  واجههــا 
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التحــّدي علــى مســتوى امللــف اإليرانــي: ظهــر بصــورة مبكــرة 

ــه والسياســة جتــاه  ــي التوّج ــي- اإلســرائيلي ف اخلــالف األميرك

إيــران وملــف االتفــاق النــووي. جــاء ذلــك علــى ضــوء إعــالن 

نيــد بريــس، املتحــّدث باســم اخلارجيــة األميركيــة، أن اإلدارة 

األميركيــة معنيــة بالعــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إيــران، حيــث 

ســارع مكتــب نتنياهــو إلــى إصــدار بيــان لوســائل اإلعــالم أكــد مــن خاللــه أن السياســة اإلســرائيلية جتــاه هــذا 

امللــف لــن تتغّيــر.125 وجــاء فــي البيــان املنشــور فــي 19 شــباط 2021، أن املوقــف اإلســرائيلي ضــد العــودة التفــاق 

النــووي مــع إيــران لــم يتغّيــر، وأن العــودة إلــى االتفــاق الســابق ســتؤدي إلــى امتــالك إيــران لســالح نــووي. ولــم 

تــأِت التخوّفــات مــن اجلانــب السياســي اإلســرائيلي فحســب، بــل والعســكري الرســمي أيًضــا، ففــي تصريــح لــه 

فــي مؤمتــر األمــن القومــي اإلســرائيلي، قــال كوخافــي، رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي، »أن العــودة إلــى اتفــاق 

ــن، ســيكون اتفاًقــا ســيًئا علــى املســتوى العملــي واالســتراتيجي،  2015 حتــى ولــو كان بعــد التوصــل التفــاق ُمحسَّ

لذلــك يجــب عــدم الســماح ملثــل هــذا االتفــاق أن يتــم«.126

التحــّدي علــى مســتوى العالقــات مــع يهــود أميــركا: عّمــق التحالــف والتماثــل بــن ترامــب ونتنياهــو مــن التوتــر 

بــن يهــود الواليــات املتحــدة وإســرائيل، وشــّكل مصــدر قلــق للعديــد مــن الساســة واملراقبــن اإلســرائيلين، حيــث 

لــم يبــدأ التوتــر فــي العالقــة خــالل العامــن األخيريــن فقــط، فجــذوره متتــّد إلــى عقــود مضــت ومتيــزّت بتحــواّلت 

عــدة. فمــن جهــة تتوقــع القيــادة اإلســرائيلية دعًمــا غيــر مشــروط مــن قبــل يهــود الواليــات املتحــدة علــى املســتوى 

السياســي الداخلــي األميركــي، وعلــى مســتوى التعــاون االقتصــادي األميركي-اإلســرائيلي، فــي املقابــل تتوّقــع 

املجتمعــات اليهوديــة األميركيــة مــن أصحــاب القــرار فــي إســرائيل أن يتــم أخــذ احتياجاتهــم فــي عــن االعتبــار 

فــي القــرارات املتعلّقــة باإلصالحــات الدينيــة وهويــة الدولــة والهجــرة وقانــون العــودة. وبالتالــي، فــإن عــدم تلبيــة 

هــذه التوقعــات املتبادلــة مــن قبــل الطرفــن خلــق توتــًرا بينهمــا فــي كثيــر مــن األحيــان واملواقــف. زادت حــّدة هــذا 

التوتــر فــي األعــوام األخيــرة نتيجــة لتغيــرات بنيويــة واجتماعيــة تضــرب فــي عمــق كل مــن املجتمعــّن اإلســرائيلي 

ــارات األرثوذكســية  ــى التي ــا عل ــة جميعه ــه االئتالفي ــي حتالفات ــاد نتنياهــو ف ــى حــّد ســواء، فاعتم ــي عل واألميرك

الدينيــة مثــل شــاس ويهــدوت هتــوراة )باســتثناء حكومــة 2013-2015( كان لــه أثــر كبيــر علــى القــرارات املتخــذة 

بخصــوص الديــن والدولــة، مــن بينهــا قضيــة »مخطــط الصــالة فــي الهيــكل« الــذي طالبــت بــه املجتمعــات اليهوديــة 

األميركيــة اإلصالحيــة واحملافظــة، وكانــت احلكومــة اإلســرائيلية صادقــت عليــه فــي 2016 ثــم جّمدتــه فــي العــام 

2017 علــى أثــر ضغــط األحــزاب احلريديــة، ممــا خلــق توتــًرا كبيــًرا مــع املجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا.

ــة  ــية والبرملاني ــات الرئاس ــي االنتخاب ــة ف ــة األميركي ــات اليهودي ــت املجتمع ــر أمنــاط تصوي ــل، ُتظه ــي املقاب ف

ــحه للرئاســة،127  ــم مرّش ــن 70%( تصــوت للحــزب الدميقراطــي وتدع ــر م ــى )أكث ــا العظم ــة، أن غالبيته األميركي

مــا يجعلهــا فــي تناقــض واضــح مــع طموحــات اليمــن اإلســرائيلي احلاكــم فــي إســرائيل الســاعي للتحالــف مــع 

َعّمــق التحالــف والتماثــل بيــن ترامــب ونتنياهــو 

المتحــدة  الواليــات  يهــود  بيــن  التوتــر  مــن 

مــن  للعديــد  قلــق  مصــدر  ل 
ّ

وشــك وإســرائيل، 

اإلســرائيليين. والمراقبيــن  الساســة 
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ــي تضــرب  ــة الت ــة- الدميغرافي ــرات االجتماعي ــا أن التغيي ــن نتنياهــو وترامــب. كم ــف ب ــن، أي التحال اجلمهوري

باملجتمعــات اليهوديــة األميركيــة، ســواء الــزواج املختلــط أو ســطوة التيــار اليهــودي اإلصالحــي علــى املؤسســات 

اليهوديــة، تعّمــق وجــود فجــوات اجتماعية-ثقافيــة وأحياًنــا سياســية بــن أوســاط كبيــرة فــي املجتمعــات اليهوديــة 

ــى هــذه التغييــرات فــي االنخــراط املتزايــد ألوســاط يهوديــة فــي  األميركيــة وبــن املجتمــع اإلســرائيلي.128 وتتجلّ

التيــار التقدمــي للحــزب الدميقراطــي، فضــاًل عــن ازديــاد قــّوة التيــار التقدمــي فــي احلــزب الدميقراطــي الــذي 

يزيــد مخــاوف اليمــن فــي إســرائيل.

ازدادت حــّدة التوتــر األخيــرة فــي حقبــة ترامــب أكثــر مــن غيرهــا، نتيجــة التقــارب السياســي اإلســرائيلي مــع 

إدارة ترامــب التــي ال حتظــى بتأييــد كافــة املجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا،129 وذلــك ألســباب داخليــة أميركيــة 

تتعلـّـق بأولويــات املجتمعــات اليهوديــة األميركيــة، كمواجهــة معــاداة الســامية، وسياســات ترامــب جتــاه االقتصــاد 

والهجــرة، فضــاًل عــن التحريــض املســتمر ملؤيــدي ترامــب ضــد األقليــات، ومــن بينهــا اليهــود.

ألقــت هــذه الديناميكيــات بظاللهــا علــى العالقــة بــن إســرائيل ويهــود أميــركا، خاصــة خــالل العــام 2020 علــى ضــوء 

االنتخابــات األميركيــة وجتّنــد الغالبيــة العظمــى للمجتمعــات األميركيــة اليهوديــة لصالــح باديــن واحلــزب الدميقراطــي. 

ــر مباشــرة.  ــك مناقًضــا لتقــارب اليمــن اإلســرائيلي الواضــح مــع إدارة ترامــب ودعمــه بأشــكال مباشــرة وغي جــاء ذل

يبقــى القــول إن وجــود هــذه التوتــرات بــن املجتمعــات اليهوديــة وإســرائيل وتشــكيلها حتدّيــا أمــام السياســة اخلارجيــة 

اإلســرائيلية ال يعنــي اســتفحال أزمــة مــا فــي العالقــات، وإمنــا مؤشــر علــى بدايــة حتــوالت يصعب استشــراف مســتقبلها، 

إذ ال يــزال دعــم إســرائيل يشــّكل شــبه إجمــاع عنــد غالبيــة املؤسســات اليهوديــة األميركيــة.

وة الناعمة« والتغلغل المتنامي إلسرائيل في القارة األفريقية
ّ

٥. »الق

متيــزت االســتراتيجية اإلســرائيلية نحــو القــارة االفريقيــة فــي العــام 2020 باســتمرار إســرائيل فــي تعزيز 

مكانتهــا فــي القــارة الســوداء علــى املســتوى السياســي واالقتصــادي بهــدف حتقيــق إجنــازات فــي احملافــل 

الدوليــة واإلقليميــة. تقــوم االســتراتيجية اإلســرائيلية علــى حتقيــق اختراقــات إضافيــة فــي الــدول االفريقيــة 

مــن خــالل، أواًل: اســتثمار العالقــات اإلســرائيلية- األميركيــة فــي حــل قضايــا بعــض الــدول االفريقيــة لقــاء 

ــوق  ــن تف ــا، االســتفادة م ــا، وثانًي ــة وأفريقي ــي دول املنطق ــات ف ــق اختراق ــي حتقي ــان سياســية، وبالتال أثم

إســرائيل فــي مجــال التكنولوجيــا املتطــّورة والزراعــة واســتخراج املــوارد الطبيعيــة لعــرض »خدماتهــا« علــى 

دول أفريقيــة فقيــرة، وهــو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة.

لقد عّبر وزير االستخبارات اإلسرائيلية إيلي كوهن عن هذه االستراتيجية في العام 2020 قائاًل:130 131

 »إفريقيــا قــارة كبيــرة ومهمــة، تصــوت دولهــا وتؤثــر علــى القــرارات املتعلقــة بإســرائيل فــي العديــد مــن احملافــل 

اإلقليميــة والدوليــة. بعــض هــذه الــدول لديهــا مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل، ممــا يفتــح لنــا العديــد مــن الفــرص 
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والزراعــة  والطاقــة  واالقتصــاد  األمــن  مجــاالت  فــي  للتعــاون 

وغيرهــا - والتــي ميكــن أن تســهم فــي األمــن القومــي إلســرائيل 

مــن ناحيــة، وتســاعد تلــك الــدول مــن الناحيــة األخــرى. ســنعمل 

علــى أســاس تعميــق النشــاط وتقويــة روابــط دولــة إســرائيل فــي 

ــا«.132 إفريقي

ــى  ــا عل ــر االســتخبارات اإلســرائيلية تعقيًب ــح وزي ــاء تصري ج

دراســة أصدرتهــا الــوزارة بهــذا الشــأن فــي تشــرين الثانــي 

2020، وأظهــرت مــا أســمته »القــوة الكامنــة فــي العالقــات مــع 

أفريقيــا«، وإمكانيــة االســتفادة السياســية منهــا. وخلــص التقريــر 

ــي  ــى 5 دول ف ــر عل ــي التأثي ــة مســاهمة إســرائيل ف ــى إمكاني إل

أفريقيــا لتغييــر أمنــاط تصويتهــا مــن خــالل تطويــر مصالــح 

جنــوب  روانــدا،  توغــو،  الكاميــرون،  وهــي:  معهــا،  مشــتركة 

ــر االســتفادة  ــرح التقري ــو.133 ويقت ــة الكونغ الســودان، وجمهوري

مــن عاملــن أساســن: العالقــة اإلســرائيلية القريبــة مــن واشــنطن 

ملــا  أميــركا  مــن  بالتقــّرب  الــدول  لهــذه  البــاب  لفتــح  كقنــاة 

إلســرائيل مــن تأثيــر فــي هــذا الشــأن، إضافــة إلــى قــوة إســرائيل 

ــّورة.134 ــا املتط ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف االقتصادي

ــوات  ــح قن ــى فت ــر عل ــام األخي ــت إســرائيل خــالل الع ــا عمل كم

ــر عــام وزارة الصناعــة واالقتصــاد  ــا، وقــد اجتمــع مدي ــا وأثيوبي ــّي غان ــة مــع دولت تواصــل وشــراكات اقتصادي

اإلســرائيلي فــي شــباط 2020 مــع مســؤولن مــن الدولتــن، ومتّخضــت الزيــارة عــن اتفــاق تعــاون بــن إســرائيل 

وكل مــن غانــا وأثيوبيــا بهــدف تعزيــز التعــاون االقتصــادي خاصــة فــي مجــاالت الزراعــة والســايبر والصّحــة.135

كورونا: فرصة لتعزيز حضور إسرائيل في أفريقيا

اســتثمرت ٍإســرائيل فــي العــام 2020 جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا فــي القــارة األفريقيــة، حيــث أقامــت 

ــن  ــا، فضــاًل ع ــروس كورون ــة في ــدة ملواجه ــا جدي ــر تكنولوجي ــل تطوي ــن أج ــرون م ــة الكامي ــع دول ــاون م ــاريع تع مش

املســاعدة فــي تزويــد كمامــات واقيــة. وفــي ســاحل العــاج ســاهمت إســرائيل مــع الصليــب األحمــر فــي تنظيــم ورش 

توعيــة وإرشــاد صحــي. أمــا فــي نيبــال وروانــدا وزامبيــا والســينغال، فتبّرعــت إســرائيل مبعــّدات طبّيــة ووقائيــة وطــرود 

غذائيــة، إلــى جانــب نشــاطات تأهيــل وإرشــاد تربــوي، فــي إطــار املســاعدات ملواجهــة اجلائحــة الصحّيــة.136

ــي  ــرت ف ــي اعتب ــا«، والت ــر مــن لقاحــات شــركة »موديرن ــل عــدد كبي ــي هــذا الشــأن أن نتنياهــو خطــط لنق ُيذكــر ف

مفهوم القوة الناعمة ١3٠ في 
السياسة الخارجية اإلسرائيلية

تســتثمر إســرائيل تفوقهــا في مجــال الخدمات 

االجتماعيــة والبحثيــة واألكاديميــة مــن أجــل مّد 

ــر  ــرة وغي ــة فقي ــع دول أفريقي ــاون م ــور التع جس

متطــّورة ١3١ وتحتــاج الــدول األفريقيــة الفقيــرة 

جانــب  إلــى  االقتصاديــة  إســرائيل  لخدمــات 

ــة  ق
ّ

ــك المتعل ــة تل ــّورة، خاص ــا المتط التكنولوجي

ــاه.  ــة والمي ــة والطاق بالزراع

القــارة  فــي  اإلســرائيلية  االســتراتيجية  تقــوم 

األفريقيــة علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة مــن 

اإلســرائيلية-  العاقــات  اســتثمار   :
ً
أوال خــال، 

الــدول  بعــض  قضايــا  حــل  فــي  األميركيــة 

االفريقيــة لقــاء أثمــان سياســية. ثانًيــا: االســتفادة 

التكنولوجيــا  مجــال  فــي  إســرائيل  تفــوق  مــن 

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخراج الم ــة واس ــّورة والزراع المتط

فقيــرة،  أفريقيــة  دول  علــى  »خدماتهــا«  لعــرض 

الناعمــة. بالقــوة  يســمى  مــا  وهــو 
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إســرائيل »تطعيمــات فائضــة عــن احلاجــة« إلــى عــدد مــن الــدول مــن بينهــا دول أفريقيــة. وســّربت الصحافــة اإلســرائيلية 

ــن  ــدد م ــع ع ــات إســرائيل الدبلوماســية م ــز عالق ــن تعزي ــزء م ــوة كج ــذه اخلط ــام به ــو القي ــة نتنياه ــن نّي ــل ع تفاصي

ــدا، النيجــر،  ــا االســتوائية، أوغن ــا، تشــاد، املغــرب، الكونغــو، غين ــل: موريتاني ــا، مث ــى رأســها دول أفريقي ــدول، وعل ال

كينيــا وأثيوبيــا، فضــاًل عــن دول آســيوية وأوروبيــة وأميركيــة وســطى، إاّل أن املســعى قــد ُجّمــد بعــد تدّخــل املستشــار 

ــة واألمــن.137  ــم يصــدر بالتشــاور مــع وزارة الصحــة ووزارة اخلارجي القضائــي للحكومــة، ســيما وأن القــرار ل

إجمال

تطــرق الفصــل احلالــي إلــى مشــهد العالقــات اخلارجيــة اإلســرائيلية خــالل العــام 2020 وبدايــات العــام 

2021. فقــد ســّجلت إســرائيل سلســلة مــن املكاســب السياســية االســتراتيجية املهمــة، كان أهمهــا الوصــول 

إلــى 4 اتفاقيــات تطبيــع رســمية مــع دول عربيــة، هــي: اإلمــارات، البحريــن، املغــرب والســودان، وذلــك فــي 

ظــل تهميــش تــام للمســألة الفلســطينية. اعتبــرت إســرائيل ذلــك اجنــاًزا اســتراتيجًيا علــى مســتوى الســعي 

لبلــورة حتالــف عربــي- إســرائيلي للجــم مــا تعتبــره إســرائيل »التوّســع اإليرانــي« فــي املنطقــة.  ثانًيــا، عــّزز 

ــي املســألة  ــازالت ف ــدمي تن ــى تق ــة دون احلاجــة إل ــي املنطق ــة ف ــوة مركزي ــة إســرائيل كق ــع مــن مكان التطبي

الفلســطينية أو االنســحاب مــن األراضــي احملتلــة، وهــو ترجمــة لرؤيــة اليمــن اجلديــد فــي إســرائيل القائمــة 

علــى مبــدأ »الســالم مقابــل الســالم«. ثالًثــا، أفضــى التطبيــع إلــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري مــع 

دولــة اإلمــارات. وأخيــًرا، حتقيــق اختــراق فــي الوعــي املجتمعــي العربــي مــن خــالل الســعي لتجميــل صــورة 

إســرائيل، حيــث حتــاول إســرائيل فــرض ســردية صهيونيــة جديــدة تهمــش املســألة الفلســطينية فــي أوســاط 

إعالميــة وبحثيــة ومجتمعيــة عربيــة.

علــى املســتوى األوروبــي، أحدثــت االســتراتيجية اإلســرائيلية اختراقــات جديــدة، مــن حيــث اســتمالة بعــض 

الــدول األوروبيــة لتبّنــي تعريــف معــاداة الســامية اجلديــد الــذي يربــط بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة 

الصهيونيــة. كمــا اســتثمرت إســرائيل مســألة التجميــد املؤقــت للضــم وتفشــي جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز 

ــرز فــي العالقــات اإلســرائيلية-األوروبية فــي  ــا فــي املجــال االقتصــادي والعلمــي. وب بعــض التعــاون مــع أوروب

حــوض املتوســط اســتمرار التعــاون وتعزيــزه مــع اليونــان وقبــرص وصــواًل إلــى توقيــع معاهــدة »منتــدى الغــاز 

فــي شــرق حــوض املتوســط«. فضــاًل عــن اســتمرار التنســيق والتفاهــم اإلســرائيلي- الروســي فــي املنطقــة فيمــا 

ــة التدخــالت العســكرية اإلســرائيلية فيهــا. ــق بنفــوذ إيــران فــي ســورية وحرّي يتعلّ

وفــي أفريقيــا اســتمرت اســتراتيجية إســرائيل األساســية القائمــة علــى اســتثمار التفــوق فــي االقتصــاد 

والتكنولوجيــة املتطــورة )أو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة( الســتمالة بعــض الــدول األفريقيــة سياســًيا، وقــد عــّززت 

ــك خــالل العــام 2020. ــا مــن ذل جائحــة كورون
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ملحق رقم )١(

ا لمسح البيانات الصادرة1٣8
ً
خارطة اتصاالت نتنياهو وزياراته الخارجية وفق

مجموع االتصاالت والزياراتمجموع االتصاالت والزياراتالدولةالدولة

7أميركا

6روسيا

4الهند

3اإلمارات

2اليونان

2أملانيا

2بريطانيا

1رومانيا

1الدمنارك

1قبرص

1سلوفانيا

1السودان

1املغرب

1أستراليا

1إثيوبيا

1البحرين

1كوسوفو

1مصر

1فرنسا

1بريطانيا

1بلغاريا
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1تشيكيا

1برازيل

1الكونغو

1كولومبيا

1األرجنتن

1كندا

1هنغاريا

ملحق رقم )١(

 الدول التي تبنت تعريف معاداة السامية الجديد، كما جاء في الموقع الرسمي لـ »التحالف الدولي

إلحياء ذكرى الهولوكست«.1٣٩

الرقمالرقم الدولةالدولة تاريخ تبّني التعريف تاريخ تبّني التعريف 

1 كنتاكي 26 شباط 2021

2 جواتيماال 27 كانون الثاني 2021

3 ألبانيا 22 تشرين األول 2020

4 إسبانيا 22 متوز 2020

5 األرجنتن 4 حزيران 2020

6 صربيا 26 شباط 2020

7 أورغواي 27 كانون الثاني 2020

8 السويد 21 كانون الثاني 2020

9 إيطاليا 17 كانون الثاني 2020

10 فرنسا 3 كانون األول 2019

11 قبرص 18 كانون األول 2019
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12 الواليات املّتحدة األميركية 11 كانون األول 2019

13 اليونان 8 تشرين الثاني 2019

14 لوكسمبورغ 10 متوز 2019

15 كندا 27 حزيران 2019

16 هنغاريا 18 شباط 2019

17 تشيكيا 25 كانون الثاني 2019

18 بلجيكيا 14 كانون األول 2018

19 سلوفينيا 20 كانون األول 2018

20 هولندا 27 تشرين الثاني 2018

21 سلوفاكيا 28 تشرين األول 2018

22 شمال مقدونيا 6 آذار 2018

23 ليتوانيا 24 كانون الثاني 2018

24 مولدوفيا 18 كانون الثاني 2018

25 بلغاريا 18 تشرين األول 2017

26 أملانيا 20 أيلول 2017

27 رومانيا 25 أيار 2017

28 النمسا 25 نيسان 2017

29 إسرائيل 22 كانون الثاني 2017
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