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مشهد العالقات الخارجية 

مهند مصطفى

تحت المجهر

  تعيــن يائيــر لبيــد وزيــًرا للخارجيــة مبوجــب اتفــاق التنــاوب مــع نفتالــي بينيــت، 

ولبيــد ُيعيــد النظــر فــي سياســات بنيامــن نتنياهــو اخلارجيــة   مســعى لترميــم العالقــة 

اإلســرائيلية مــع احلــزب الدميقراطــي األميركــي    احلــرب الروســية علــى أوكرانيــا تخلــق 

فرًصــا وحتديــات حقيقيــة أمــام إســرائيل    حتّســن فــي العالقــات مــع األردن واختالفــات 

حــول تقييــم اآلثــار االســتراتيجية التفاقيــات »أبراهــام«    العالقــة اإلســرائيلية/ الصينيــة 

تتطــور باجتــاه تعــاون اقتصــادي/ لوجســتي أوســع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واإلسرائيلي إسحق هرتسوغ، يستعرضان حرس الشرف، حيث وصل األخير 

إلى أنقرة يوم 9 آذار 2022.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

بعــد ســنوات علــى ســيطرة بنيامــن نتنياهــو علــى ملــف العالقــات اخلارجيــة والتحالفــات التــي أقامهــا، يســعى 

يائيــر لبيــد إلــى إعــادة عالقــات إســرائيل إلــى »توازنهــا« مــع الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة املركزيــة. 

تغّيــر فــي اخلطــاب الدبلوماســي العــام فــي ظــّل »حكومــة التغييــر«، وســعي إلــى »ترميــم »صــورة إســرائيل وإعــادة 

تســويقها« كدولــة »دميقراطيــة« تربطهــا »قيــم مشــتركة« مــع الــدول الغربيــة املركزيــة، واالبتعــاد قــدر املمكــن عــن 

األنظمــة اليمينيــة الشــعبوية التــي حتالـَـف معهــا نتنياهــو.

محاولــة جتّنــب الصــّدام مــع روســيا، وعــدم اتخــاذ موقــف واضــح ضــد حــرب روســيا علــى أوكرانيــا كــي ال ميــّس 

ذلــك نشــاط إســرائيل فــي ســورية، والســعي للعــب دور الوســيط لتجّنــب االصطفــاف الواضــح.

حتّســن فــي عالقــات إســرائيل واألردن ومصــر وتركيــا، وتوقيــع عشــرات االتفاقيــات بــن دول »الســالم 

اإلبراهيمــي« وإســرائيل، وعــودة إســرائيل بعــد 19 عاًمــا إلــى االحتــاد اإلفريقــي بصفــة مراقــب، وصراعــات فــي 

ــك.  االحتــاد حــول ذل

تدفــع تقاريــر املؤسســات الدوليــة التــي تتهــم إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب وزارة اخلارجيــة إلــى االهتمــام 

بشــكل أكثــر جديــة مبشــاريع دعائيــة إلســرائيل، مبــوازاة مســاعي نــزع الشــرعية عــن الســردية الفلســطينية.
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مقدمة

يتابــع هــذا الفصــل أهــم األحــداث والتطــورات التــي شــهدتها 

ــي  ــي والدول ــتوى اإلقليم ــى املس ــة عل ــرائيل اخلارجي ــات إس عالق

خــالل عــام 2021، ويعــّرج علــى األحــداث املســتجّدة مــع بدايــات 

2022. ويرّكــز، بشــكل خــاص، علــى السياســات الدبلوماســية بعد 

ــر  ــن يائي ــت، وتعي ــي بيني ــر« برئاســة نفتال ــة »التغيي ــة حكوم إقام

لبيــد وزيــًرا للخارجيــة، بعــد أكثــر مــن عقــد علــى هيمنــة بنيامــن 

ــل مــن  ــوزارة. فــي هــذا الســياق، وبعــد أق ــى هــذه ال نتنياهــو عل

ــة  ــة ضمــن حكوم ــًرا للخارجي ــد وزي ــر لبي ــب يائي ــى تنصي عــام عل

التنــاوب بينيــت/ لبيــد فــي حزيــران 2021، ميكــن اإلشــارة إلــى 

ــة: املســتجدات اآلتي

عــودة دور وزارة اخلارجيــة إلــى الواجهــة بعــد تراجعهــا   .1

الــذي  لنتنياهــو  وخضوعهــا  الســابقة  الســنوات  فــي 

لعــب دور وزيــر اخلارجيــة الفعلــي إلســرائيل، وهيمــن 

ــة،  ــة كاف ــة والدولي ــة اإلقليمي ــات اخلارجي ــى إدارة امللف عل

مبــوازاة تعزيــز »املؤسســاتية« ودور املســتويات التنظيميــة والبيروقراطيــة فــي الــوزارة، وانعــكاس ذلــك 

علــى تفعيــل الكثيــر مــن الوظائــف التــي كانــت مجّمــدة خــالل فتــرة حكومــة نتنياهــو، وفــي اســتالم لبيــد 

مجموعــة كبيــرة مــن امللفــات التــي كان يديرهــا نتنياهــو بشــكل مباشــر باســتقاللية عــن وزارة اخلارجيــة، 

ــة. ــدول العربي ــا وال ــع أوروب ــة م ال ســّيما العالق

التقســيم الوظائفــي فــي إدارة السياســة اخلارجيــة، وإنهــاء ســيطرة الفــرد الواحــد علــى امللفــات كافــة. يبــرز   .2

هنــا دور ثــالث شــخصيات مركزيــة فــي احلكومــة: أواًل، رئيــس احلكومــة بينيــت الــذي يديــر ملــف العالقــة مــع 

الواليــات املتحــدة وامللــف النــووي اإليرانــي باألســاس، ومؤخــًرا يديــر ملــف األزمــة األوكرانيــة. ثانًيــا، »وزيــر 

الدفــاع« بنــي غانتــس الــذي يديــر العالقــة مــع الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة فــي اجلانبــن األمنــي/ 

العســكري. وثالًثــا، لبيــد الــذي ُيديــر ملــف أوروبــا والــدول العربيــة كمــا ذكرنــا أعــاله. ُيعيــد تقاســم األدوار 

الــوزن للــوزارة، وفــي بعــض األحيــان ينتــج ذلــك تناقًضــا فــي إدارة امللفــات املتقاطعــة أو املنفصلــة.

تغييــر فــي اخلطــاب الدبلوماســي العــام، وســعي إلــى »ترميــم« صــورة إســرائيل وإعــادة تســويق«   .٣

ــي  ــة. تأت ــة املركزي ــدول الغربي ــع ال ــتركة« م ــم مش ــا »قي ــة« تربطه ــة »دميقراطي ــا دول ــا بوصفه صورته

ــة  ــن إســرائيل واألنظم ــة ب ــق العالق ــو بتعمي ــام نتنياه ــى قي ــد ســنوات عل ــذه بع ــم« ه مســاعي »الترمي

إلــى  وعــادت  دورهــا  الخارجيــة  وزارة  اســتعادة 

الواجهــة بعــد تراجعهــا فــي الســنوات الســابقة 

وخضوعهــا لنتنياهــو.

إدارة  فــي  الوظائفــي  التقســيم  اعتمــاد  تــم 

الفــرد  ســيطرة  وإنهــاء  الخارجيــة،  السياســة 

كافــة. الملفــات  علــى  الواحــد 

الدبلوماســي  الخطــاب  فــي  تغييــر  طــرأ 

العــام، وســعي إلــى »ترميــم« صــورة إســرائيل 

دولــة  بوصفهــا  صورتهــا  تســويق«  وإعــادة 

مــع  مشــتركة«  »قيــم  تربطهــا  »ديمقراطيــة« 

المركزيــة. الغربيــة  الــدول 



 

74
تقـريـر "مـدار"  

2022

اليمينيــة الشــعبوية والترامبيــة واألفنجيليــة. وال يعنــي هــذا فعلًيــا تغييــًرا حقيقًيــا فــي العالقــات بقــدر مــا 

يحــاول »ترميــم« صــورة إســرائيل، وهــو مــا ينعكــس بشــكل واضــح فــي اســتمرار التنســيق بــن أنظمــة 

شــعبوية كالنظــام الهنغــاري، وإعــادة دور منظمــات الدعايــة والترويــج إلســرائيل )الهســباراه( مــن خــالل 

إحيــاء مشــروع »كونســيرت« الــذي كان قــد ســجل فشــاًل ذريًعــا فــي عهــد احلكومــة الســابقة، وُأغلــق لعــدم 

جــدواه علــى الرغــم مــن امليزانيــات الضخمــة احملولــة إليــه.  

ــم  ــى ُحك ــد عل ــد عق ــه بع ــا ونحلّل ــة اإلســرائيلية ومتغيره ــت السياســة اخلارجي ــذا الفصــل، نرصــد ثاب ــي ه ف

نتنياهــو، ومــع تنصيــب يائيــر لبيــد وزيــًرا للخارجيــة، وذلــك فــي ثالثــة مســتويات: املســتوى الدولــي؛ ونســعى مــن 

خاللــه لوضــع تصــور أولــي للحــرب الروســية/ األوكرانيــة التــي مــا زالــت تتدحــرج. فــي املســتوى اإلقليمــي. بعــد 

عــام علــى اتفاقيــات »أبراهــام«. وأخيــًرا إســرائيل واملؤسســات الدوليــة. 

1.  السياسة اإلسرائيلية على المستوى الدولي

ــات  ــن، خاصــًة الوالي ــا التقليدي ــع حلفائه ــرائيل م ــات إس ــو أضــّر بعالق ــد نتنياه ــى أن عق ــد إل ــص  لبي يلخ

املتحــدة، بســبب تفضيلــه املصالــح املباشــرة  وإهمــال »القّيــم املشــتركة«، حيــث يّتهــم نتنياهــو بأنــه تبّنــى »التشــاؤم 

ــل  ــى كس ــا أّدى إل ــو م ــامية، وه ــاداة للس ــرائيل مع ــرار ضــّد إس ــه أن كل ق ــر مبوجب ــذي اعتب الدبلوماســي« ال

دبلوماســي ســاهم فــي إفــراغ الدبلوماســية اإلســرائيلية مــن مهمتهــا، والعمــل ســنوات طويلــة دون وزيــر خارجيــة 

فاعــل، وإغــالق ُمثليــات إســرائيلية فــي العالــم، وتقليــص ميزانيــة وزارة اخلارجية، وإبقاء عشــرات الســفارات دون 

مناصــب، وجتاهــل التغييــرات العميقــة فــي املجتمــع األميركــي واألوروبــي، »وبعدهــا نتباكــى ألنهــم ال يفهموننــا«.1 

ضمــن هــذا املنظــور، طــرح لبيــد رؤيتــه اجلديــدة علــى أســاس إعــادة ترميــم »الضــرر« الــذي أحدثــه عقــد نتنياهــو 

مــن حيــث العالقــات التقليديــة مــع احللفــاء، وإعــادة ترميــم »ســمعة« إســرائيل الدوليــة.

ــى الرغــم مــن مســاعي ترميــم العالقــة.   ــة: عل 1. 1  العالقــة مــع الواليــات المتحــدة األميركي

ــي  ظهــور خالفــات فــي الملــف اإليران

تبّنــت احلكومــة اإلســرائيلية برئاســة بينيــت/ لبيــد توّجًهــا براغماتًيــا فــي إدارة العالقــة مــع الواليــات املتحــدة 

ــق بامللــف النــووي اإليرانــي علــى وجــه اخلصــوص. وتراهــن احلكومــة احلاليــة  ــا، وفــي مــا يتعلّ األميركيــة عموًم

علــى أن إدارة هــذا امللــف بــن الدولتــن بطريقــة ال تتضّمــن مواجهــات علنّيــة، ســيؤدي إلــى التأثيــر فــي سياســة 

إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن جتــاه هــذا املوضــوع. بيــد أنــه تبــّن للحكومــة اإلســرائيلية مــع الوقــت، وبعــد 

مــرور عــام علــى رئاســة بايــدن، أن إدارتــه ُمّصــرة ومثابــرة علــى موقفهــا بتوقيــع اتفــاق نــووي مــع إيــران، وإعطــاء 

األولويــة للمســار الدبلوماســي علــى حســاب مســارات أخــرى. 
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أدركــت إســرائيل منــذ فــوز جو بايدن فــي االنتخابات الرئاســية 

أن األخيــر ســوف يفتــح ملــف االتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي 

انســحبت منــه الواليــات املتحــدة فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب 

عــام 2018. وفعــال بــدأت احملادثــات بــن الطرفــن )الواليــات 

املتحــدة وإيــران( حــول اتفــاق نــووي جديــد، رافقــه التوصــل إلــى 

ــران فــي شــباط 2020،  ــة وإي ــة الطاقــة الذري تفاهمــات بــن وكال

علــى فتــح املشــروع النــووي اإليرانــي لرقابــة الوكالــة، الــذي انتهت 

مدتــه فــي 24 حزيــران 2020، بعــد متديــده شــهرًا إضافيــًا. 

عندمــا شــغل منصــب رئيــس احلكومــة، رفــض نتنياهــو مجــّرد 

وضــع حتّفظــات علــى االتفــاق النــووي اآلخــذ بالتبلــور بــن إدارة بايــدن وإيــران، وفــرض علــى مثلــي املؤسســة 

األمنيــة اإلســرائيلية الذيــن كانــوا يلتقــون نظرائهــم األميركيــن عــدَم التعاطــي مــع بنــود مســودة املقتــرح األميركــي 

ــر  ــه.2 فــي املقابــل، كان موقــف »وزي ــه ســيعني قبــول إســرائيل ب ــر أن مجــرد نقــاش تفاصيل ــه اعتب لالتفــاق، ألن

ــر  ــه وزي ــه واشــنطن ولقائ ــه خــالل زيارت ــر عن ــذي عّب الدفــاع« فــي حكومــة بنيامــن نتنياهــو، بينــي غانتــس - ال

الدفــاع األميركــي فــي نيســان 2020 - أن علــى إســرائيل أن تكــون مــع الواليــات املتحــدة وبتوافــق معهــا فــي 

مــا يتعلّــق باالتفــاق النــووي، مــن أجــل التأثيــر عليــه. وذلــك علــى عكــس مــا حــدث فتــرة بــاراك أوبامــا، حيــث مت 

توقيــع االتفــاق دون دور أو تأثيــر إســرائيلين، بســبب اخلــالف بــن نتنياهــو وأوبامــا حــول هــذا امللــف وتداعيــات 

ذلــك علــى العالقــة بينهمــا.٣

ُتشــير التقديــرات إلــى أن احلكومــة احلاليــة فــور بــدء زمــام أعمالهــا توّصلــت إلــى قناعــة مفادهــا أن قدرتهــا 

علــى التأثيــر علــى االتفــاق اجلديــد قليلــة، لذلــك، تبــذل جهــوًدا حثيثــة مــن أجــل تنســيق املواقــف بــن احلكومــة 

احلاليــة وإدارة بايــدن بهــدف التأثيــر عليهــا.4 ُتوّجــت هــذه اجلهــود بزيــارة نفتالــي بينيــت للواليــات املتحــدة فــي 

آب املنصــرم، حيــث كان امللــف النــووي اإليرانــي فــي مركزهــا. جــاءت زيــارة بينيــت هــذه مــن أجــل التعبيــر عــن 

توّجــه جديــد مــع الواليــات املتحــدة، والعــودة إلــى اتخــاذ موقــف احليــاد مــن األطــراف املتصارعــة فــي املشــهد 

السياســي األميركــي، حيــث تــرى حكومــة بينيــت/ لبيــد أن حكومــات بنيامــن نتنياهــو ونهجــه أخرجــا إســرائيل 

مــن حالــة »اإلجمــاع فــوق احلزبــي« فــي الواليــات املتحــدة، مــن خــالل التماهــي الكبيــر الــذي كان بــن ترامــب 

ونتنياهــو، مــا خلــق توتــًرا بــن احلكومــة اإلســرائيلية واحلــزب الدميقراطــي.

ــم  ــن األطق ــدن وب ــة شــخصية مــع باي ــق عالق ــات املتحــدة: خل ــه الوالي ــة أهــداف لزيارت ــت حــّدد أربع كان بين

املهنيــة للبلديــن، إطــالع اإلدارة األميركيــة علــى اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة ملواجهــة إيــران، وجعــل الرئيــس 

األميركــي يطلــق تصريًحــا حــول إلغــاء تأشــيرات الســفر لإلســرائيلين، وتعّهــد أميركــي بتعبئــة مخــزون الصواريــخ 

للقبــة احلديديــة بقيمــة مليــار دوالر، الــذي أقّرتــه اإلدارة األميركيــة وانتقــل إلقــرار الكونغــرس. علــى الرغــم 

شــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة الحاليــة فــور 
ُ

ت

بــدء زمــام أعمالهــا توّصلــت إلــى قناعــة مفادهــا 

أن قدرتهــا علــى التأثيــر علــى االتفــاق النــووي 

ــوًدا  ــذل جه ــك، تب ــة، لذل ــران قليل ــع إي ــد م الجدي

بيــن  المواقــف  تنســيق  أجــل  مــن  حثيثــة 

ــر  ــدف التأثي ــدن به ــة وإدارة باي ــة الحالي الحكوم

وّجــت هــذه الجهــود بزيــارة نفتالــي 
ُ

عليهــا.  ت

المنصــرم،  آب  فــي  المتحــدة  للواليــات  بينيــت 

حيــث كان الملــف النــووي اإليرانــي فــي مركزهــا.



 

76
تقـريـر "مـدار"  

2022

مــن التصريحــات التــي أعقبــت اللقــاء فإنــه اتضــح أن اللقــاء لــم 

يحّقــق املنشــود، وظهــرت خالفــات بــن الطرفــن خاصــة فــي امللــف 

األساســي وهــو امللــف اإليرانــي. 

األساســية  املهمــة  اإليرانــي:  النــووي  امللــف  حــول  اإليرانــي:خــالف  النــووي  امللــف  حــول  خــالف 

لزيــارة بينيــت كانــت تتعلّــق بامللــف النــووي اإليرانــي، ونقــل 

موقــف احلكومــة اإلســرائيلية مــن مباحثــات االتفــاق النــووي 

وخياراتهــا املســتقبلية فــي التعامــل مــع املشــروع النــووي، وطــْرح 

ــان  ــق الطرف ــث يتف ــة. حي ــام اإلدارة األميركي ــارات أم ــذه اخلي ه

اجلديــدان )حكومــة بينيــت/ لبيــد وإدارة بايــدن( علــى أن اإلدارات الســابقة فــي البلديــن كانــت الســبب فــي تــأّزم 

ــن  ــا م ــا صعًب ــدة اســتلمت إرًث ــة اجلدي ــت إن احلكوم ــال بيني ــي. فعشــية ســفره ق ــووي اإليران ــف الن مســألة املل

احلكومــة اإلســرائيلية الســابقة، متّثــل فــي تقــّدم املشــروع النــووي اإليرانــي نحــو مراحــل جديــدة،5 مشــدًدا علــى 

أن نتنياهــو تــرك وراءه إيــران أكثــر عدوانيــة. فــي املقابــل، صّرحــت الناطقــة باســم البيــت األبيــض بعــد انتهــاء 

ــران.6  ــع إي ــن م ــن الوضــع الراه ــب الســابقة مســؤول ع ــج إدارة ترام ــأن نه ــدن ب ــت/ باي ــاء بيني لق

فــي البدايــة، لــم تعلــن حكومــة بينيــت/ لبيــد بشــكل رســمي موقًفــا علنًيــا معارًضــا لالتفــاق مــع إيــران، لكــن 

ــن خــالل  ــران م ــة حاســمة لصــّد إي ــة هــي مرحل ــة الراهن ــأن املرحل ــى واشــنطن ب ــل ســفره إل ــت صــّرح قب بيني

اســتراتيجية واضحــة، وليــس العــودة إلــى اتفــاق انتهــت صالحيتــه. يوّضــح تصريــح بينيــت حــول االتفــاق، الــذي 

أطلقــه ألول مــرة بهــذه احلــّدة، عــن خالفــات داخــل احلكومــة اإلســرائيلية، فموقــف »وزيــر الدفــاع« بينــي غانتــس 

ووزيــر اخلارجيــة لبيــد كان يدفــع بعــدم اخلــروج مبوقــف معــارض واضــح وعلنــي ضــد االتفــاق. ويبــدو أن بينيــت 

ســيحاول أن ينقــل لــإلدارة األميركيــة أن إيــران اقتربــت إلــى »نقطــة االنطــالق« أكثــر مــا كان عشــية اتفــاق عــام 

2015. وفــي تصريــح لــه عشــية ســفره قــال بينيــت: »ســأقول للرئيــس بايــدن إن هــذا هــو الوقــت لوقــف اإليرانيــن، 

وإيقــاف هــذا األمــر، وعــدم إعطائهــم حبــل جنــاة علــى شــكل دخــول فــي اتفــاق نــووي مــن جديــد انتهــى وقتــه«. 

وأضــاف: »ســوف نعــرض خطــة منهجيــة، التــي قمنــا بتحضيرهــا فــي الشــهور األخيــرة، لوقــف اإليرانيــن، ســواء 

فــي اجلانــب النــووي أو فــي جانــب اعتداءاتهــا اإلقليميــة«.7

وعلــى الرغــم مــن تصريحــات بينيــت عــن جنــاح الزيــارة، فإنــه اتضــح للحكومــة اإلســرائيلية الحًقــا، أنهــا فشــلت 

فــي إقنــاع الواليــات املتحــدة بوجهــة نظرهــا فيمــا يتعلـّـق بامللــف اإليرانــي، وبــرزت مؤشــرات ُتبــّن أن إدارة بايــدن 

ماضيــة فــي طريــق التوّصــل إلــى اتفــاق نــووي مــع إيــران. بنــاًء علــى املؤشــرات الســابقة، صّعــدت حكومــُة بينــت/ 

لبيــد خطابهــا الناقــد للمباحثــات فــي فيينــا، وحتديــًدا عشــية انطــالق اجلولــة الســابعة مــن املفاوضــات فــي نهايــة 

تشــرين الثانــي املاضــي. وقامــت احلكومــة بنشــاط حثيــث فــي الواليــات املتحــدة مــن أجــل إقناعهــا بالعــدول عــن 

سياســتها احلاليــة ووضــع التهديــد العســكري علــى الطاولــة كخيــار حقيقــي.

التهديــد العســكري اإلســرائيلي علــى الطاولــة 

 تعهــد رئيــس الموســاد 
ً

كخيــار حقيقــي، مثــا

غيــر  وبتصريــح  برنيــع،  دادي  اإلســرائيلي، 

ا وباســم »الموســاد«  عهــد شــخصّيً
َ

مســبوق، ت

 علــى 
ً
بأنــه لــن يكــون إليــران ســاح نــووي، عــاوة

ذلــك، صــّرح رئيــس الحكومــة بينيــت، بأنــه لــن 

يتــرّدد فــي مخالفــة الواليــات المتحــدة الــرأي فــي 

هــذه المســألة
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ففــي خطــاب ألقــاه رئيــس املوســاد اإلســرائيلي، دادي برنيــع، 

وبتصريــح غيــر مســبوق، َتعهــد شــخصّيًا وباســم »املوســاد« 

بأنــه لــن يكــون إليــران ســالح نــووي،8 عــالوًة علــى ذلــك، صــّرح 

ــات  ــة الوالي ــي مخالف ــرّدد ف ــن يت ــه ل ــت، بأن ــة بيني ــس احلكوم رئي

ــرأي، وهــي أهــم حليــف اســتراتيجي إلســرائيل فيمــا  املتحــدة ال

يتعلـّـق بإدارتهــا امللــف النــووي اإليرانــي. قامــت احلكومــة بنشــاط 

ــن  ــدول ع ــا بالع ــل إقناعه ــن أج ــدة م ــات املتح ــي الوالي ــث ف حثي

سياســتها احلاليــة، حيــث ســافر إلــى واشــنطن كبــار املســؤولن 

»وزيــر  ضمنهــم  مــن  وأمنيــن  سياســين  مــن  اإلســرائيلين، 

الدفــاع« بينــي غانتــس، الــذي ســافر للواليــات املتحــدة، اخلميــس 

ــات  ــخ 2021/12/6. متحــورت املباحث ــات املتحــدة بتاري ــذي وصــل الوالي ــس »املوســاد« ال 2021/12/9، ورئي

الدبلوماســية واألمنيــة اإلســرائيلية فــي الواليــات املتحــدة حــول إضعــاف املوقــف اإليرانــي فــي اجلــوالت اآلتيــة 

ــة  ــى املســؤولن األميركيــن تكشــف عــن اخلطــوات واإلجــراءات اإليراني ــة اســتخباراتية إل مــن خــالل تقــدمي أدلّ

الســرية لتطويــر ســالح نــووي، وإقنــاع الواليــات املتحــدة بوضــع التهديــد العســكري علــى الطاولــة كخيــار صــادق 

وحقيقــي، وأن يشــتمل االتفــاق علــى تعّهــد إيرانــي باالنســحاب مــن ســورية، وضمــان التفــّوق اجلــوي اإلســرائيلي 

ــا بشــأن  ــة له ــى كل مخالف ــران عل ــى إي ــات عل ــى فــرض عقوب ــة إل ــة، باإلضاف ــي الســنوات القادم ــة ف ــي املنطق ف

ــووي. مشــروعها الن

توافــق علــى جتميــد فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس:توافــق علــى جتميــد فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس: خــالل تشــرين الثانــي ُطرحــت مــن جديــد مســألة 

فتــح القنصليــة األميركيــة فــي القــدس، ال ســّيما بعــد أن صادقــت الكنيســت علــى موازنــة الدولــة، حيــث أّجلــت 

اإلدارة األميركيــة هــذه املســألة إلــى مــا بعــد املصادقــة علــى املوازنــة. وبعــد املصادقــة علــى املوازنــة احلكوميــة، 

ســارع بينيــت ولبيــد إلــى عقــد مؤمتــر صحافــي أعلــن فيــه االثنــان عــن معارضتهمــا فتــح القنصليــة األميركيــة فــي 

القــدس. قــال بينيــت إنــه ال مــكان لقنصليــة أميركيــة فــي القــدس تخــدم الفلســطينين، موضًحــا: »أننــا عّبرنــا عــن 

موقفنــا مبثابــرة، وهــدوء دون درامــا، وآمــل أن يتــم تفهمهــا«. فــي املقابــل، قــال لبيــد: إذا أرادت الواليــات املتحــدة 

فتــح قنصليــة فــي رام اللــه »فليــس لدينــا مشــكلة فــي ذلــك«.9 حتــى اآلن لــم يتــم افتتــاح القنصليــة األميركيــة فــي 

القــدس، مــا يشــي بوجــود توافــق أميركــي إســرائيلي علــى هــذه القضيــة، علــى األقــل فــي املرحلــة احلاليــة.

٢. 1  العالقة مع دول االتحاد األوروبي

العــودة للعالقــات مــع الــدول الغربيــة املركزيــة:العــودة للعالقــات مــع الــدول الغربيــة املركزيــة: عملــت احلكومــة اإلســرائيلية احلاليــة علــى إعــادة تقويــة تواصلها 

مــع الــدول املركزيــة فــي أوروبــا )بريطانيــا، فرنســا، أملانيــا(، مقابــل التخفيــف مــن قــوة حتالفهــا ورهانهــا علــى 

انضمــت  األول،  كانــون  مــن  الســادس  فــي 

 »Horizon Europe« لبرنامــج  رســمًيا  إســرائيل 

التابــع لاتحــاد األوروبــي، الــذي يعــد أكبــر وأضخم 

مشــروع بحثــي لاتحــاد األوروبــي، وســيغطي 

 95 إلــى  تصــل  بميزانيــة   2027-2021 األعــوام 

ن الباحثــون اإلســرائيليون 
ّ

مليــار دوالر، وســيتمك

مــن االســتثمار فــي مبــادرات علميــة وبحثّيــة 

كان  المختلفــة.  المشــاريع  فــي  والمشــاركة 

»مشــروع  فــي  ــوا 
ّ

تلق اإلســرائيليون  الباحثــون 

هورايــزون« الــذي اســتمّر ســبع ســنوات وانتهــى 

فــي 2020 نحــو 740مليــون يــورو.
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األنظمــة التــي حتكمهــا أحــزاب اليمــن الشــعبوي املتطــّرف، التــي عمــل نتنياهــو كثيــًرا لبنــاء حتالــف معهــا فــي 

أوروبــا معتمــًدا علــى التماهــي فــي التوّجهــات األيديولوجيــة اليمينيــة املشــتركة. 

ــة أجنيــال  ــا؛ فــي العاشــر مــن تشــرين األول 2021، زارت املستشــارة األملاني ــد العالقــة مــع أملاني ــى صعي عل

ميــركل إســرائيل ُقبيــل تركهــا منصبهــا، حيــث توطــدت العالقــات األملانيــة اإلســرائيلية خــالل عهــد ميــركل بشــكٍل 

كبيــر ال ســّيما فــي املجــال العســكري، وحتديــًدا فــي مجــال الغواصــات العســكرية. خــالل زيارتهــا، أّكــدت ميــركل 

ــي ســتأتي  ــة الت ــة بأمــن إســرائيل بغــض النظــر عــن احلكوم ــا ســتبقى ملتزم ــت أن أملاني ــة بيني ــس احلكوم لرئي

بعدهــا. مــع ذلــك، فهنــاك تخــّوف فــي إســرائيل مــن أن املستشــار األملانــي اجلديــد لــن يكــون لديــه مســتوى االلتــزام 

نفســه جتاههــا مثــل ميــركل، خاصــة فــي املســائل األمنيــة.

متحــور اللقــاء بــن بينيــت وميــركل علــى مســألة امللــف النــووي اإليرانــي، حيــث تدعــم أملانيــا مســار العــودة للمباحثــات 

النوويــة للوصــول لتســوية حــول هــذا امللــف. فقــد أكــدت ميــركل ضــرورة مواجهــة التهديــد النــووي اإليرانــي، لكّنهــا تــرى 

فــي املســار الدبلوماســي اخليــار األفضــل حالًيــا ملواجهــة ذلــك. فــي املقابــل، أشــار بينيــت إلــى أن توجهــات املصاحلــة 

ــر فــي إيــران علــى أنهــا ضعــف، وإســرائيل ســتواجه املشــروع النــووي اإليرانــي باألفعــال ال  مــن الــدول الكبــرى ُتفسَّ

باألقــوال، وأنهــا فــي مواجهــة يوميــة مــع املشــروع النــووي مــن أجــل كبــح جماحــه.

علــى صعيــد آخــر، أكــدت ميــركل، فــي املؤمتــر الصحافــي الــذي عقدتــه مــع بينيــت، املوقــف األملانــي الداعــم حلّل 

الدولتــن، وحــّق الفلســطينين فــي العيــش علــى أرضهــم بأمــان، وأضافــت: »يجــب االهتمــام بجيــران إســرائيل، 

ــف شــولتز  ــع اســتالم أول ــة فلســطينية.10 م ــة دول ــة«، قاصــدًة إقام ــي الصحيح ــك وه ــدة لذل ــة واح ــاك طريق هن

منصــب املستشــار األملانــي، جــّددت إســرائيل التعاقــد مــع أملانيــا علــى شــراء ثــالث غواصــات متقّدمــة، كان مــن 

املفتــرض أن تتســلّمها فــي عهــد ميــركل.11

فــي الســادس مــن كانــون األول، انضمــت إســرائيل رســمًيا لبرنامــج »Horizon Europe« التابع لالحتــاد األوروبي، 

بعــد أشــهر مــن النقاشــات الداخليــة حــول الســماح لهــا باملشــاركة فــي بعــض املشــاريع التــي تعتبــر ذات حساســية 

أمنيــة عاليــة، وســعي االحتــاد األوروبــي إلــى وضــع حــدود مــع الــدول خارجــه، ويتّضمــن املشــروع الــذي أثــار النقــاش 

مشــروع احلاســوب الكمومــي،12 ومت قبــول انضمــام إســرائيل للمشــروع الحًقــا مبــا فــي ذلــك املشــاركة فــي مشــروع 

ــد  ــن اإلســرائيلين.1٣ وُيع ــي خــارج مشــاركة الباحث ــج الفضــاء األوروب ــاء برنام ــع إبق ــن م ــي، لك احلاســوب الكموم

ــر وأضخــم مشــروع بحثــي لالحتــاد األوروبــي، وســيغطي األعــوام 2027-2021  ــا« أكب مشــروع »هورايــزون أوروب

مبيزانيــة تصــل إلــى 95 مليــار دوالر، وســيتمّكن الباحثــون اإلســرائيليون مــن االســتثمار فــي مبــادرات علميــة وبحثّيــة 

واملشــاركة فــي املشــاريع املختلفــة. كان الباحثــون اإلســرائيليون تلّقــوا فــي »مشــروع هورايــزون« الــذي اســتمّر ســبع 

ــن  ــب م ــف طل ــدمي 15 أل ــي إطــار املشــروع الســابق مت تق ــورو. وف ــون ي ــي 2020 نحــو 740 ملي ــى ف ســنوات وانته

إســرائيل للتمويــل، جنــح منهــا 2000 متقــّدم فــي احلصــول علــى 1661 منحــة مببلــغ 1.28 مليــار يــورو، وكان %64 

مــن املتقّدمــن مــن اجلامعــات ومراكــز األبحــاث و٣4% مــن املجــاالت الصناعيــة و2% مــن جهــات عامــة.14 
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ــث ُيشــّكل  ــر، حي ــة فــي إســرائيل فــي مجــال البحــث العلمــي والتطوي ُيعــد هــذا البرنامــج مــن البرامــج املهّم

العمــود الفقــري فــي مجــال دعــم البحــوث العلميــة فــي املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة اإلســرائيلية. فإســرائيل 

عضــو فــي البرنامــج منــذ عــام 1996، وفــي إطــاره ُنفــذ نحــو 500 مشــروع بحثــي. ويشــترط االحتــاد األوروبــي 

عــدم اســتخدام ميزانيــة البرنامــج فــي الضفــة الغربيــة، ومينــع مؤسســات إســرائيلية أكادمييــة وبحثيــة موجــودة 

فــي الضفــة الغربيــة مــن املشــاركة فــي البرنامــج. منــذ العــام 201٣ قــّرر االحتــاد األوروبــي منــع الــدول األعضــاء 

فيــه مــن تقــدمي متويــل، ومنــح وجوائــز بحثيــة أو التعــاون مــع مؤسســات إســرائيلية فــي املســتوطنات املوجــودة فــي 

الضفــة الغربيــة، ومؤسســات فــي القــدس واجلــوالن. مــع ذلــك، فــإن احلكومــات اإلســرائيلية ُتوقــع علــى االنضمــام 

ــي  ــر البحــث العلمــي ف ــي تطوي ــة البرنامــج ف ــا أهمي ــة، إلدراكه ــى بوجــود حكومــات مييني ــرة حت للبرنامــج كل م

املؤسســات اإلســرائيلية.

٣. 1  العالقة مع روسيا واألزمة األوكرانية

ــات  ــة العالق ــّل خلخل ــي ظ ــا، وف ــى أوكراني ــم احلــرب الروســية عل ــي ِخَض ــام ف ــذا الع ــدار« له ــر »م ــاء تقري ج

ــع أن ُتعيــد هــذه احلــرب تشــكيل العالقــة اإلســرائيلية مــع روســيا مجــدًدا. فــي  الدوليــة عامــة. حيــث مــن املتوّق

ظــّل اســتمرار املعــارك وتدحرجهــا، مــن الصعــب التكهــن بالكيفيــة التــي ستتشــّكل فيهــا العالقــات اإلســرائيلية 

ــي« فــي  ــط باألســاس بـــ »التموضــع اإليران ــي ترتب ــات املشــتركة الت ــى إدارة امللف ــة تأثيرهــا عل الروســية، وكيفي

ــت  ــي بين ــي ســورية. كان نفتال ــي والعســكري اإلســرائيلي ف ــق بالنشــاط األمن ــا يتعلّ ــي م ســورية، والتنســيق ف

زار فــي تشــرين األول 2021 روســيا والتقــى الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتــن فــي مدينــة سوشــي الروســية، 

ومتحــور اللقــاء حــول تثبيــت التفاهمــات األمنيــة بــن البلديــن وتطويرهــا. علــى الرغــم مــن اإلشــادة اإلســرائيلية 

ــى اســتمرار التفاهمــات  ــم يوافــق عل ــى أن الرئيــس بوتــن ل بنجــاح اللقــاء، فــإن مصــادر إســرائيلية أشــارت إل

بــن البلديــن دون حتســينها، حيــث طالبــت روســيا إســرائيل بــأن تخبرهــا عــن عملهــا العســكري فــي ســورية فــي 

املــرات القادمــة بدقــة أكثــر، وبصــورة أفضــل ّمــا كان عليــه حتــى اآلن.15

جنــح بينيــت فــي هــذا اللقــاء بتحقيــق أهــداف عــدة، منهــا طمأنــة اجلمهــور اإلســرائيلي إلــى أن العالقــة مــع 

ــو كان يســوق  ــي إســرائيل، ال ســّيما أن نتنياه ــي ف ــر احلكوم ــر بســبب التغيي ــم تتأث ــن ل ــس بوت روســيا والرئي

ــاة تواصــل  ــق قن ــه وبــن بوتــن، وخل ــة بين العالقــات املميــزة بــن البلديــن كنتيجــة للعالقــات الشــخصية احلميمّي

واتصــال مباشــرة بــن بينيــت وبوتــن، وأخيــًرا، اســتمرار التفاهمــات الروســية اإلســرائيلية فــي مــا يتعلــق بحريــة 

احلركــة اإلســرائيلية فــي ســورية، وهــي رســالة لــدول املنطقــة أن إســرائيل ال تــزال تتمتــع بدعــم وتفّهــم روســي 

فــي هــذا الصــدد.

 Ynet كان ســيرغي الفــروف، وزيــر اخلارجيــة الروســي، قــد نشــر فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« وموقــع

التابــع لهــا فــي تشــرين األول 2021، ملناســبة مــرور ٣0 عاًمــا علــى جتديــد العالقــات الدبلوماســية بــن إســرائيل 
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وروســيا، مقــااًل عّبــر فيــه عــن رغبــة روســيا »باســتمرار التشــاور مــع »شــركائنا اإلســرائيلين« فــي قضايــا أمــن 

الشــرق األوســط واســتقراره، وأّكــد أن احللــول الشــاملة ملشــاكل الشــرق األوســط يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار 

ــه ال يوجــد بديــل حلــّل الدولتــن للصــراع الفلســطيني  ــى أن ــة إلســرائيل، كمــا أشــار الفــروف إل ــح األمني املصال

اإلســرائيلي، مؤّكــًدا دعــم روســيا للمفاوضــات املباشــرة بــن إســرائيل والفلســطينين.16

ــث حتــاول إســرائيل  ــة يتســم املوقــف اإلســرائيلي باحلــذر الشــديد، حي ــدء احلــرب الروســية األوكراني ــذ ب من

املنــاورة واالســتفادة مــن هامــش ضّيــق يســمح لهــا بتجّنــب التصــادم املباشــر مــع روســيا، وحصــر مســاعدتها 

ألوكرانيــا باملســاعدات اإلنســانية، ورفــض تقــدمي أيــة مســاعدة عســكرية، علــى الرغــم مــن اإلحلــاح األوكرانــي 

عليهــا بذلــك.17 ال ينبــع هــذا املوقــف مــن تــرّدد جتــاه األطــراف؛ إذ إن إســرائيل تــرى نفســها جــزءًا مــن املعســكر 

الغربــي، لكنهــا حتــاول تأجيــل االصطفــاف الواضــح مــع الغــرب، أو اتخــاذ مواقــف مســتفّزة لروســيا كــي ال متــّس 

مصاحلهــا أمــام األخيــرة. حتــى اللحظــة لــم ُيــِدن نفتالــي بينيــت بشــكل واضــح احلــرب الروســية علــى أوكرانيــا، 

ولــم يذكــر باالســم الرئيــس الروســي بوتــن، واكتفــت إســرائيل باإلدانــة علــى لســان وزيــر اخلارجيــة لبيــد. يوضــح 

البيــان الــذي صــدر عــن لبيــد بعــد لقائــه وزيــر اخلارجيــة األميركــي أنتونــي بلينكــن فــي التفيــا فــي 7 آذار 2022 

األســس التــي حتــّدد املوقــف اإلســرائيلي، علــى النحــو اآلتــي؛ »لدينــا مصالــح أمنيــة حيويــة أمــام روســيا فــي 

حدودنــا الشــمالية، نحــن ملتزمــون بأمــن وســالمة آالف اليهــود واإلســرائيلين فــي روســيا وأوكرانيــا«، وأضــاف: 

إن »جهــود الوســاطة اإلســرائيلية بــن األطــراف تتــم بالتنســيق الكامــل مــع الواليــات املتحــدة، الواليــات املتحــدة 

هــي حليفنــا األكبــر واألقــرب«.18 فــي مقابــل ذلــك، كمــا أشــرنا أعــاله، تســعى إســرائيل للعــب دور الوســيط فــي 

األزمــة، وهــو دور ترغــب بــه، بصــرف النظــر عــن قدرتهــا علــى حتقيــق جنــاح فيــه أم ال، ويهــدف مــن جملــة مــا 

يهــدف إلــى تعزيــز حالــة احليــاد التــي اختارتهــا فــي األزمــة. 

فــي إطــار الوســاطة التــي أخذتهــا إســرائيل علــى نفســها، بالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة كمــا أشــار لبيــد، ســافر 

ــا قواعــد الســفر يــوم الســبت وهــو متدّيــن(  بينيــت ســًرا إلــى روســيا يــوم الســبت اخلامــس مــن آذار احلالــي )ُمخالًف

والتقــى مــع الرئيــس الروســي بوتــن مــدة ثــالث ســاعات.19 وبعدهــا ســافر إلــى أملانيــا والتقــى مــع املستشــار األملانــي 

أولــف شــولتز وحتــّدث مــع الرئيــس األوكرانــي زيلينســكي. مــن املهــم اإلشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أنــه ليــس هنــاك 

حتــى اآلن أفــق للوســاطة اإلســرائيلية التــي جــاءت لتحقيــق مصالــح إســرائيل فــي تعزيــز موقفهــا احملايــد وســعيها لعــدم 

املواجهــة مــع روســيا واحلفــاظ علــى حتالفهــا مــع الواليــات املتحــدة والغــرب فــي الوقــت نفســه. 

علــى الصعيــد العملــي، كانــت وزيــرة الداخليــة اإلســرائيلية، أييليــت شــاكيد، قــد شــدّدت مــن إجــراءات اســتقبال 

الالجئــن مــن أوكرانيــا، مــن غيــر اليهــود، بحيــث فرضــت الــوزارة علــى كل أوكرانــي غيــر يهــودي التعّهــد بعــدم 

البقــاء فــي الدولــة أكثــر مــن ســتة أشــهر، كانــت السياســة التــي ســبقت هــذه اإلجــراءات أكثــر تشــّدًدا، بّيــد أن 

االحتجــاج الشــعبي، عــالوًة علــى النقــد الــذي وّجهــه الســفير األوكرانــي فــي إســرائيل وعّبــر فيــه عــن خيبــة األمــل 

مــن التوّجــه اإلســرائيلي فــي هــذا الشــأن،20 ســاهم فــي تخفيــف إجــراءات اســتقبال الالجئــن األوكرانيــن فــي 
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إســرائيل ضمــن عــدد محــدود حّددتــه وزيــرة الداخليــة بـــ 25 ألــف الجــئ، اتّضــح الحًقــا أن 20 ألفــا مــن العــدد 

موجــودون بالفعــل فــي إســرائيل قبــل األزمــة، وتأتــي هــذه اإلجــراءات علــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق إعفــاء مــن 

تأشــيرة الدخــول بــن إســرائيل وأوكرانيــا )ألغــراض ســياحية فقــط(.21 

٤. 1  العالقة مع الصين: ال جديد في التوّجه اإلسرائيلي

لــم تغيــر احلكومــة احلاليــة مــن سياســتها جتــاه الصــن بشــكل كبيــر، علــى الرغــم مــن التحّفــظ علــى، وفــي 

بعــض األحيــان املعارضــة األميركيــة لـــ، التغلغــل الصينــي فــي االقتصــاد اإلســرائيلي. بــرز ذلــك فــي مجموعــة مــن 

املشــاريع الكبيــرة التــي فــازت فيهــا الصــن فــي إســرائيل. فــي األول مــن أيلــول 2021، بــدأ بشــكل رســمي تفعيــل 

 SIPG وهــي شــركة ملوكــة ملجموعــة ،SIPG Bayport Terminal مينــاء خليــج حيفــا البحــري مــن خــالل شــركة

Shanghai International Port Group– الصينيــة. وهــو حــدث وصفــه مديــر عــام شــركة موانــئ إســرائيل بأنــه 

تاريخــي وُميــز يحــدث كل عشــرات الســنوات. 

ُيعــّد تشــغيل املينــاء محطــة أخــرى مــن مســار دخــول الصــن للســوق اإلســرائيلية، ال ســّيما فــي مجــال الُبنــى 

ــة  ــى التحتي ــال الُبن ــي مج ــة ف ــرائيلي، خاص ــاد اإلس ــي االقتص ــن ف ــال للص ــّد تغلغ ــا ُيع ــرة.22 كم ــة الكب التحتي

احلساســة، ومصــدًرا للتوتــر بــن الواليــات املتحــدة وإســرائيل. علــى الرغــم مــن وعــي إســرائيل حساســّية 

ــة الشــهر  ــة بداي ــاء رســمًيا حتــت إدارة الشــركة الصيني ــاح املين ــد مت افتت ــات املتحــدة، فق ــي الوالي املوضــوع ف

احلالــي. يشــّدد املؤيــدون لهــذه اخلطــوة علــى دورهــا فــي تنميــة االقتصــاد اإلســرائيلي، فــي مــا يؤكــد املعارضــون 

خطورتــه علــى األمــن القومــي اإلســرائيلي، مؤكديــن أن تفعيــل املينــاء مــن خــالل شــركة صينيــة لــم يتــم فحصــه 

كمــا يجــب مــن طــرف األجهــزة األمنيــة.

 مــن الناحيــة االقتصاديــة، هنــاك إجمــاع علــى أن تفعيــل املينــاء مــن خــالل شــركة صينيــة ســيكون لــه مــردود 

ــاء متقّدمــًا ومتطــورًا  ــل تخفيــض غــالء املعيشــة، وســُيصبح املين ــى االقتصــاد اإلســرائيلي، مث ــر عل ــي كبي إيجاب

ــة  ــى تعبئ ــابق إل ــي الس ــرت ف ــد أن اضّط ــرعة، بع ــا بس ــغ حمولته ــة وتفري ــتقبال ســفن ضخم ــى اس ــادرًا عل وق

حمولتهــا الزائــدة فــي ســفن صغيــرة أو تفريــغ قســم منهــا فــي موانــئ أخــرى حتــى تســتطيع الرســو فــي مينــاء 

خليــج حيفــا، مــا انعكــس علــى غــالء املعيشــة فــي إســرائيل.2٣ 

غيــر أن توّســع النشــاط االقتصــادي الصينــي فــي إســرائيل بعــد 

فتــح هــذا املينــاء ســتكون لــه تداعيــات علــى العالقــات مــع الواليــات 

املتحــدة التــي تعتبــر األمــر مســألة تتعلّــق بالصــراع السياســي بــن 

البلديــن علــى مناطــق النفــوذ، وليــس صراًعــا اقتصادًيــا فقــط. حتــى 

ــل  ــة تفعي ــوم مبراقب ــة اإلســرائيلية ســوف تق ــزة األمني ــو أن األجه ل

ــدة، ألن  ــات املتح ــبة للوالي ــيًئا بالنس ــي ش ــك ال يعن ــإن ذل ــاء، ف املين

لــم تغيــر الحكومــة الحاليــة مــن سياســتها تجاه 

ــظ 
ّ

ــن التحف ــم م ــى الرغ ــر، عل ــكل كبي ــن بش الصي

علــى، وفــي بعــض األحيــان المعارضــة األميركيــة 

لـــ »التغلغــل الصينــي فــي االقتصاد اإلســرائيلي«. 

ــرة  ــاريع الكبي ــن المش ــة م ــي مجموع ــك ف ــرز ذل ب

التــي فــازت فيهــا الصيــن فــي إســرائيل. 
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مســألة »تغلغــل« الصــن فــي إســرائيل ليســت مســألة أمنيــة تكتيكيــة بالنســبة لهــا فحســب؛ وإمنــا جــزء مــن منظومــة 

صــراع دولــي شــاملة بينهمــا.24 فــي زيــارة لرئيــس وكالــة االســتخبارات املركزيــة األميركيــة إلســرائيل فــي 12 آب، 

نقــل لرئيــس احلكومــة اإلســرائيلي بينيــت التخــّوف األميركــي مــن تغلغــل الصــن فــي االقتصــاد اإلســرائيلي، بالــذات 

فــي مجــال التكنولوجيــا العاليــة )الهايتــك( والبنــى التحتيــة. جــاء هــذا االفتتــاح الرســمي للمينــاء، علــى الرغــم مــن أن 

بينيــت وخــالل لقائــه بايــدن، كان ينــوي عــرض توّجــه سياســي جديــد ُيّعــرف مــن خاللــه العالقــات مــع الصــن كمســألة 

أمــن قومــي. صحيــح أن هــذا املوضــوع لــم يتــم عرضــه فــي اللقــاء بســبب الظــروف التــي أحاطــت بــه )مــا حــدث فــي 

أفغانســتان(، لكّنــه كان محــور املباحثــات بــن الطواقــم املهنيــة واألمنيــة بــن الطرفــن.

٢.  العالقات اإلسرائيلية على المستوى اإلقليمي

1. ٢ تحّسن في العالقات مع األردن 

ــى أن  ــد إل ــث أشــار لبي ــة، حي ــة اإلقليمي ــي البيئ ــة الســابقة ف ــج احلكوم ــر نه ــدة تغيي ــة اجلدي ــت احلكوم حاول

إســرائيل قبلــت »كحقيقــة قدريــة الســالم البــارد« مــع مصــر واألردن. احلكومــة اجلديــدة، التــي أقيمــت فــي شــهر 

ــى دافــئ، ومت  ــف حتــول الســالم إل ــة أشــهر مــن العمــل املكّث ــة، وخــالل ثالث ــران، قــّررت حتــّدي هــذه الرؤي حزي

توقيــع اتفاقيــات جتــارة جديــدة، وأجريــت لقــاءات علنيــة مــع القيــادات، ومت تعزيــز التعــاون بقــوة، كل ذلــك دون 

ــة« واحــدة.25 ــة حيوّي ــازل عــن »مصلحــة قومي ــر إســرائيل للتن أن تضّط

ظهــر النهــج اجلديــد للحكومــة احلاليــة فــي حتســن عالقتهــا مــع األردن، فــي أعقــاب مــا شــهدته هــذه العالقــة خــالل 

الســنوات املاضيــة. ففــي لقــاء مــع امللــك عبــد اللــه قبــل خمــس ســنوات مــع صحيفــة بريطانيــة، صــّرح امللــك األردنــي بــأن 

أصعــب أيامــه كانــت فــي التعامــل مــع نتنياهــو،26 وقــد حــاول نتنياهــو مــراًرا االتصــال بامللــك عبــد اللــه غيــر أن امللــك، 

كمــا فــي مــرات ســابقة عديــدة، جتّنــب الــرد علــى اتصــاالت نتنياهــو، آخرهــا االتصــال فــي أعقــاب منعــه مــن الســفر 

إلــى اإلمــارات. مــع انطــالق احلكومــة اجلديــدة، التقــى بينيــت مــع امللــك عبــد اللــه لتحســن العالقــات مــع األردن، أعقــب 

هــذا اللقــاء توقيــع مجموعــة مــن االتفاقيــات لتعزيــز العالقــات بــن البلديــن، ال ســّيما فــي مجــال امليــاه. 

فقــد وقعــت احلكومــة اإلســرائيلية اتفاًقــا مــع األردن ملضاعفــة كميــة امليــاه التــي تبيعهــا إســرائيل لــأردن للســنة 

القادمــة، وإمكانيــة جتديــد ذلــك لعامــن آخريــن، وقــد جــاء هــذا االتفــاق خــالل جلســة اللجنــة املائيــة املشــتركة 

بــن الدولتــن )JWC(. اعتبــر وزيــر اخلارجيــة لبيــد أن االتفــاق مؤّشــر علــى توّجــه احلكومــة احلاليــة نحــو تعزيــز 

عالقتهــا مــع الــدول العربيــة، ال ســّيما اجلــارة األردن. وقــد هاجــم الليكــود ونتنياهــو هــذا االتفــاق، مدعًيــا أنــه فــي 

الوقــت الــذي تعــّزز فيــه األردن عالقتهــا مــع إيــران، تضاعــف حكومــة بينيــت كميــة امليــاه لــأردن دون أن حتصــل 

علــى مقابــل سياســي لذلــك. كان نتنياهــو قــد رفــض زيــادة كميــة امليــاه التــي تزودهــا إســرائيل لــأردن بســبب 

توتــر العالقــات بــن البلديــن، الــذي ســاهم نتنياهــو كثيــًرا فــي تصعيــده.27
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بنــاًء علــى االتفــاق اجلديــد، فــإن كميــة امليــاه التــي ســتزودها إســرائيل لــأردن ســتصل إلــى نحــو 100 مليــون 

كــوب. قبــل ذلــك، كانــت تبيــع إســرائيل لــأردن كميــة ميــاه مــن بحيــرة طبريــا تصــل إلــى 50 مليــون كــوب فــي 

الســنة، وزادت هــذه الكميــة قبــل عشــر ســنوات بنحــو 10 ماليــن كــوب إضافيــة. وحســب االتفاقيــات الســابقة، 

فــإن ســعر الكــوب كان ُمخّفًضــا ووصــل إلــى 4 ســنتات للكــوب، أي أقــل مــن شــيكل واحــد )16 أغــورة حســب 

العملــة اإلســرائيلية(، وهــو ثمــن قليــل باملقارنــة مــع ســعر الكــوب فــي إســرائيل، حيــث يدفــع املســتهلك اإلســرائيلي 

نحــو 8 شــواكل للكــوب. حســب االتفــاق احلالــي، ســوف تبيــع إســرائيل كــوب املــاء بســعر يصــل إلــى 2.٣ شــيكل، 

وهــو بــرأي أصحــاب االختصــاص يســاوي الســعر اإلســرائيلي احمللـّـي،  ألن الســعر اإلســرائيلي يتضمــن أيًضــا 

مصروفــات علــى منظومــة تصريــف امليــاه ومعاجلتهــا، وهــي مصاريــف غيــر موجــودة فــي االتفــاق مــع األردن.

ــة  ــكيل احلكوم ــذ تش ــن من ــن اجلانب ــات ب ــن العالق ــار حتس ــي إط ــة ف ــرائيلية األردني ــات اإلس ــت االتفاقي توال

ــه ســوف  ــي، مبوجب ــاون إمارات ــي/ إســرائيلي بتع ــاق أردن ــن اتف ــاب ع ــد ُكشــف النق ــي إســرائيل. فق ــدة ف اجلدي

تضاعــف إســرائيل كميــة امليــاه التــي تبيعهــا لــأردن مــن منشــأة حتليــة خاصــة لبيــع مياههــا لــأردن، فــي املقابــل، 

ستشــتري إســرائيل مــن األردن كهربــاء مــن محطــات إنتــاج كهربــاء خضــراء )غيــر مضــّرة بالبيئــة( ســيتم بناؤهــا 

فــي صحــراء األردن، وقــد مت توقيــع االتفــاق فــي اإلمــارات. وُيعــّد هــذا االتفــاق مــن نتــاج »االتفاقيــات اإلبراهيميــة«، 

حيــث كانــت الواليــات املتحــدة مــن الداعمــن لالتفــاق، وهــو أكبــر اتفــاق تعــاون بــن األردن وإســرائيل منــذ توقيــع 

اتفــاق الســالم بــن البلديــن عــام 1994، وهــي خطــوة تنضــم إلــى االتفــاق الــذي وقعتــه الدولتــان الشــهر املاضــي 

علــى مضاعفــة كميــة امليــاه التــي تبيعهــا إســرائيل لــأردن مــن 50 مليــون كــوب إلــى 100 مليــون كــوب.

٢. ٢ العالقة مع مصر

 شــهدت العالقــات املصريــة اإلســرائيلية حتّســًنا فــي ظــّل »حكومــة التغييــر«، وانعكــس ذلــك فــي عقــد لقــاء بــن 

ــول 2021، وهــو اللقــاء العلنــي  بينيــت والرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي شــرم الشــيخ فــي 1٣ أيل

األول لرئيــس حكومــة إســرائيلي مــع رئيــس مصــري فــي مصــر منــذ عشــر ســنوات. جــاء لقــاء بينيــت والسيســي 

فــي ســياق سياســي وأمنــي خاصــّن، فعلــى املســتوى السياســي جــاء اللقــاء بعــد لقــاء بينيــت وجــو بايــدن فــي 

واشــنطن، واجلهــود املصريــة الســاعية لبلــورة اتفــاق تهدئــة مــع حركــة حمــاس فــي مــا يتعلّــق بقطــاع غــزة. أّمــا 

علــى املســتوى األمنــي، فجــاء اللقــاء فــي ظــّل تصاعــد التوتــر مــع قطــاع غــزة.

وصــف بينيــت اللقــاء بأنــه »لقــاء مهــم جــًدا وجيــد جــًدا، وأنــه خلــق بنيــة حتتيــة لعالقــة عميقــة فــي املجــاالت 

ــون ســاعة  ــالث ســاعات )كان مقــرًرا لــه أن يك ــدة ث ــاع م ــتمر االجتم السياســية، األمنيــة واالقتصاديــة«، اس

واحــدة(. فــي موضــوع قطــاع غــزة؛ طالــب بينيــت السيســي بتشــديد الرقابــة علــى املعابــر بــن مصــر وقطــاع غــزة، 

ومنــع تهريــب الســالح والذخيــرة للقطــاع، حيــث تنطلــق إســرائيل مــن تصــور أن تهريــب الســالح حلركــة حمــاس 

عبــر احلــدود املصريــة ُيقلـّـص مــن إجنــازات عملياتهــا العســكرية ضــد حركــة حمــاس، ويضعــف ردعهــا للحركــة. 
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كان بينيــت قــد رفــع هــذا الطلــب خــالل زيارتــه واشــنطن أيًضــا، مطالًبــا اإلدارة األميركيــة بالضغــط علــى مصــر 

مــن أجــل تشــديد الرقابــة علــى نقــل الســالح عبــر حدودهــا. 

٣. ٢ العالقة مع تركيا

تتجــه العالقــات مــع تركيــا نحــو التحّســن امللحــوظ، فقــد كشــفت زيــارة الرئيــس اإلســرائيلي هرتســوغ إلــى تركيــا 

فــي آذار احلالــي، بدعــوة مــن أردوغــان، عــن اســتعداد إســرائيل لفتــح صفحــة جديــدة مــع تركيــا. كان بينيــت قــد 

قــال فــي مقابلــة لــه مــع صحيفــة »هآرتــس«: »ال توجــد لــدّي أوهــام بالنســبة للعالقــة مــع تركيــا، رأيــت مــا حــدث 

ــة نفســها، أّكــد بينيــت مــن ناحيــة أخــرى، أن قضيــة اعتقــال الــزوج  فــي فتــرات األزمــة مــع تركيــا«.28 فــي املقابل

اإلســرائيلي فــي تركيــا، وتدّخــل الرئيــس التركــي ومعاجلتــه األمــر ســريًعا، باإلضافــة إلــى حاجــة إســرائيل للنظــر 

ــا  ــدو املركــزي إلســرائيل، »جتبرن ــران، وهــي الع ــق بإي ــا يتعلّ ــي م ــة بشــكٍل شــامل، خاصــة ف ــة اإلقليمي ــى البيئ إل

علــى تعزيــز احلــوار، فــال أعــارض لقــاء بــن رئيســنا وأردوغــان«.29 مؤّكــًدا أنــه يتعــّن علــى إســرائيل اســتغالل كل 

اجلســور للعالقــات مــع دول املنطقــة، وفــي بعــض األحيــان بنــاء جســور جديــدة. موضًحــا أنــه أوكل مهمــة التواصــل 

مــع تركيــا للرئيــس اإلســرائيلي هرتســوغ. ويؤكــد تصريــح بينيــت أن إســرائيل حتــاول اســتغالل اجلســور املوجــودة 

ــى أن التطبيــع مــع  ــة القدميــة وتعزيزهــا، مــع أن بعــض التقديــرات اإلســرائيلية تشــير إل إلعــادة عالقتهــا اإلقليمي

تركيــا ســيكون بطيًئــا وحــذًرا مــن اجلانــب اإلســرائيلي.٣0

عسكريون إسرائيليون يشاهدون طائرات هليكوبتر أثناء حتليقها خالل معرض دبي للطيران يوم 14 تشرين الثاني2021 .  )أ.ف.ب(
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النهــج تجــاه ســورية: تعميــق االســتيطان فــي الجــوالن واســتمرار اســتهداف مواقــع    ٤. ٢

فــي قلــب األراضــي الســورية

ــي  ــد ف ــتيطان والتهوي ــيخ االس ــث ترس ــن حي ــورية، م ــيادة الس ــاك الس ــي انته ــة ف ــة احلالي ــتمر احلكوم تس

اجلــوالن الســوري احملتــل، فقــد كّثفــت إســرائيل مــن هجماتهــا علــى مواقــع مختلفــة فــي ســورية باّدعــاء أنهــا 

مواقــع إيرانيــة، جــاء ذلــك بعــد التفاهمــات بــن بينيــت وبوتــن، التــي جتــددت بعــد اللقــاء الــذي جمــع بينهمــا، 

ومــا ســبقه مــن لقــاء بــن لبيــد والفــروف. تســعى احلكومــة اإلســرائيلية إلــى تعزيــز التهويــد فــي اجلــوالن مــن 

خــالل ترســيخ االســتيطان. فــي هــذا الســياق، عقــدت احلكومــة اإلســرائيلية فــي الـــ 26 مــن كانــون األول 2021 

جلســتها األســبوعية فــي اجلــوالن، واختــارت احلكومــة اجلــوالن لعقــد جلســتها لطــرح خطتهــا مــن أجــل دعــم 

االســتيطان فــي اجلــوالن فــي الذكــرى األربعــن لضــّم اجلــوالن، التــي تهــدف إلــى مضاعفــة عــدد ســكان اجلــوالن 

اليهــود خــالل ســنوات قليلــة، وقــد خّصصــت احلكومــة مبلــغ مليــار شــيكل لتنفيــذ اخلطــة. كان رئيــس احلكومــة 

نفتالــي بينيــت قــد صــّرح خــالل اجللســة قائــاًل: »إنهــا حلظتنــا، حلظــة هضبــة اجلــوالن، فتقاطــع مجموعــة مــن 

الظــروف دفعتنــا اليــوم التخــاذ قــرار حكومــي دراماتيكــي لتخصيــص مــوارد هائلــة تصــل إلــى مليــار شــيكل، 

لتعزيــز االســتيطان فــي هضبــة اجلــوالن«.٣1

تتضّمــن اخلطــة تخصيــص مبلــغ 576 مليــون شــيكل مــن أجــل التخطيــط والســكن، التــي تهــدف إلــى بنــاء 7٣00 

وحــدة ســكنية اســتيطانية خــالل خمــس ســنوات، كمــا تهــدف أيًضــا ملضاعفــة عــدد ســكان اجلــوالن مــن 2٣ ألــف 

ــازات  ــح امتي ــدة، ســيتم من ــدات ســكنية اســتيطانية جدي ــاء وح ــى بن ــالوًة عل ــف نســمة. ع ــو 50 أل ــى نح نســمة إل

ــن  ــيكل م ــون ش ــغ 160 ملي ــص مبل ــا، وتخصي ــددًا فيه ــّكانا ُج ــتوعب س ــي تس ــكنية الت ــات الس ــة للتجّمع اقتصادي

أجــل حتســن جــودة احليــاة فــي اجلــوالن، وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي البنّيــة التحتيــة للمواصــالت، واخلدمــات 

الصحيــة، والتعليــم، وإدخــال برنامــج »أودم« لتطويــر قيــادة تكنولوجيــة أمنيــة فــي مســتوطنة »كتســرين«، وتخصيــص 

مبلــغ 162 مليــون شــيكل مــن أجــل التطويــر االقتصــادي احمللــي واملناطقــي، مــن خــالل جــذب االســتثمار االقتصــادي 

للجــوالن، وحتويــل اجلــوالن إلــى »عاصمــة تكنولوجيــا املنــاخ«، وتطويــر مجــاالت تكنولوجيــة وصناعيــة متنوعــة، وخلــق 

200 فرصــة عمــل فيهــا.٣2 وقــد جــاءت اخلطــة فــي أعقــاب االعتــراف األميركــي بالســيادة اإلســرائيلية علــى اجلــوالن، 

وتعزيــز اإلجمــاع اإلســرائيلي علــى الســيطرة اإلســرائيلية علــى الهضبــة وعــدم التنــازل عنهــا، ال ســّيما فــي ســياق 

األوضــاع الداخليــة واحلــرب األهليــة الدائــرة فــي ســورية.

5. ٢ عام على »اتفاقيات أبراهام«: أهم االتفاقيات الموقعة مع دول التطبيع

علــى عكــس العالقــات اإلســرائيلية املصريــة واألردنيــة التــي عــادة مــا ُتســّمى عالقــات »الســالم البــارد«، التــي 

تتميــز برفــض شــعبي للتعــاون مــع إســرائيل وإقامــة فعاليــات ونشــاطات مشــتركة، يتمّيــز »الســالم اإلبراهيمــي« 

بالتعــاون الواســع بــن مختلــف املســتويات خاصــة فــي العالقــة بــن اإلمــارات وإســرائيل.
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وكمــا يظهــر ملحــق االتفاقيــات فــي نهايــة هــذا الفصــل، 

ــمل  ــام 2021 تش ــالل ع ــا خ ــي مت توقيعه ــات الت ــإن االتفاقي ف

ــة  ــاالت الصح ــة ومج ــة واقتصادي ــة وأكادميي ــات ثقافي مؤسس

والزراعــة والبنــوك، وتصــل إلــى التعــاون فــي الغنــاء والبرامــج 

البعــد  يتوّقــف علــى  التعــاون ال  التلفزيونيــة، مــا يعنــي أن 

السياســي أو االســتراتيجي/ األمنــي فقــط، وإمنــا يصــل إلــى 

التطبيــع اجلماعــي.

تظهــر التقاريــر أن التجــارة بــن إســرائيل واإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، وهــي أول دولــة فــي »اتفاقيــة أبراهــام« 

لتطبيــع العالقــات مــع إســرائيل، ارتفعــت مــن 50.8 مليــون 

دوالر فــي األشــهر الســبعة األولــى مــن عــام 2020 إلــى 

61٣.9 مليــون فــي األشــهر الســبعة األولــى مــن عــام 2021، 

كمــا زادت التجــارة مــع األردن فــي هــذه الفتــرة، مــن 1٣6.2 

ــارة  ــت التج ــون دوالر، وارتفع ــى 224.2 ملي ــون دوالر إل ملي

مــع مصــر مــن 92 مليــون دوالر إلــى 122.4 مليــون دوالر، 

وارتفعــت التجــارة مــع املغــرب مــن 14.9 مليــون دوالر إلــى 

20.8 مليــون دوالر. ووفًقــا للبيانــات، كانــت التجــارة مــع 

البحريــن منعدمــة عملًيــا فــي األشــهر الســبعة األولــى مــن عــام 

ــام، مت تســجيل  ــن هــذا الع ــرة نفســها م 2020، وخــالل الفت

٣00 ألــف دوالر فــي التجــارة.٣٣ فــي مــا يتعلّــق بالــدول 

ــأن  ــّدر ب ــر تق ــاك تقاري ــرب( هن ــن والســودان واملغ ــة املتحــدة والبحري ــارات العربي ــع: )اإلم ــة األرب العربي

الفوائــد االقتصاديــة لهــذه الــدول فقــط قــد تكــون ذات أهميــة خاصــة، حيــث ســتخلق »اتفاقيــات أبراهــام« 

ــام 20٣1،  ــول الع ــط بحل ــن فق ــن احلالي ــة املوّقع ــدة لأربع ــل جدي ــن 150.000 فرصــة عم ــرب م ــا يق م

وميكــن أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى أكثــر مــن أربعــة ماليــن وظيفــة جديــدة، وأكثــر مــن 1 تريليــون دوالر 

فــي النشــاط االقتصــادي اجلديــد خــالل عقــد )حتــى 20٣1( فــي حــال زادت االتفاقــات لتشــمل 11 دولــة 

ــق بإســرائيل، فقــد زادت جتارتهــا مــع الــدول العربيــة  ــا، وفــي مــا يتعلّ )مبــا فــي ذلــك إســرائيل(.٣4 حالًي

الســت )مبــا يشــمل األردن ومصــر( بنحــو 222%، بفضــل االتفاقيــات ومذّكــرات التفاهــم املوّقعــة، التــي 

ُيقــّدر عددهــا بنحــو 1٣0 اتفاقيــة جديــدة فــي مجــاالت االقتصــاد، االســتثمار، البنــوك، التطويــر والبحــث، 

ــط.٣5  ــام 2021 فق ــة وغيرهــا، خــالل الع ــا والثقاف األكادميي

ــق بالــدول العربيــة األربــع: اإلمــارات 
ّ

فــي مــا يتعل

والســودان  والبحريــن  المتحــدة  العربيــة 

الفوائــد  بــأن  تقــّدر  تقاريــر  هنــاك  والمغــرب، 

ــدول فقــط قــد تكــون ذات  االقتصاديــة لهــذه ال

»اتفاقيــات  ســتخلق  حيــث  خاصــة،  أهميــة 

أبراهــام« مــا يقــرب مــن 150.000 فرصــة عمــل 

فقــط  الحالييــن  عيــن 
ّ

الموق لألربعــة  جديــدة 

هــذا  يرتفــع  أن  ويمكــن   ،2031 العــام  بحلــول 

وظيفــة  ماييــن  أربعــة  مــن  أكثــر  إلــى  الرقــم 

جديــدة، وأكثــر مــن 1 تريليــون دوالر فــي النشــاط 

 )2031 )حتــى  عقــد  خــال  الجديــد  االقتصــادي 

فــي حــال زادت االتفاقــات لتشــمل 11 دولــة )بمــا 

إســرائيل(.  ذلــك  فــي 

ــد زادت  ــرائيل، فق ــق بإس
ّ

ــا يتعل ــي م ــا، وف حالًي

)بمــا  الســت  العربيــة  الــدول  مــع  تجارتهــا 

بفضــل   ،٪222 بنحــو  ومصــر(  األردن  يشــمل 

عــة، 
ّ

الموق التفاهــم  ــرات 
ّ

ومذك االتفاقيــات 

التــي ُيقــّدر عددهــا بنحــو 130 اتفاقيــة جديــدة 

البنــوك،  االســتثمار،  االقتصــاد،  فــي مجــاالت 

والثقافــة  األكاديميــا  والبحــث،  التطويــر 

فقــط.    2021 العــام  خــال  وغيرهــا، 
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٦. ٢ التقييمات اإلسرائيلية لـ »اتفاقيات أبراهام«

أصــدرت مراكــز أبحــاث إســرائيلية عــّدة تقييًمــا »اتفاقيــات 

أبراهــام« بعــد مــرور عــام علــى توقيعهــا، واتفقــت التحليــالت 

علــى أن هــذه االتفاقيــات عــّززت مكانــة إســرائيل االســتراتيجية، 

وفتحــت مســاحات واســعة أمامهــا لالســتثمار والتعــاون، وتفاوتــت 

مــع ذلــك القــراءات فــي مــدى جنــاح هــذه االتفاقيــات فــي حتقيــق 

ــا  ــث أشــارت بعضه ــران«، حي ــة إي ــي »مواجه ــا خاصــة ف أهدافه

ــدأ بالتصــّدع. ــه ب ــذي أرادت خلق ــف ال ــى أن التحال إل

خّلــص الباحــث فــي شــؤون األمــن القومــي، أوري يســيخار أن 

الــدول العربيــة أصبحــت تضــع مصاحلهــا القوميــة فــي رأس ســلّم 

ــدم  ــن الهيمنــة اإليرانيــة وع ــوف م ــبب اخل ــك بس أولوياتهــا، وذل

االســتقرار السياســي فــي املنطقــة، ولــم تُعــد تضــع حــّل الصــراع 

الفلســطيني/ اإلســرائيلي كشــرط للتطبيــع مــع إســرائيل كمــا 

جــاء فــي قمــة بيــروت عــام 2002، وأشــار إلــى أن الــدول العربيــة 

لــم تتأقلــم مــع القــوة اإلســرائيلية فحســب؛ وإمنــا تنظــر بانســجام 

ــى رأســها  ــا وعل ــة املشــتركة أيًض ــدات األمني ــا جتــاه التهدي معه

»التهديــد اإليرانــي«. 

وفــي ورقــة أعّدهــا باحثــون مــن »معهــد أبحــاث األمــن القومــي« فــي جامعــة تــل أبيــب، متــت اإلشــارة إلــى أنــه على 

الرغــم مــن أن االتفاقيــات تعتبــر إجنــازًا دبلوماســيًا كبيــرًا إلســرائيل، غيــر أن املكنــون االســتراتيجي لهــذا اإلجنــاز 

لــم يتحقــق بعــد، عــالوًة علــى أنــه لــم ينقــل املكانــة االســتراتيجية إلســرائيل فــي املنطقــة نقلــة نوعيــة أمــام التحديــات 

التــي تواجههــا. تعتبــر الورقــة، كغالبيــة التقديــرات اإلســرائيلية، أن التهديــد اإليرانــي كان الدافــع وراء »اتفاقيــات 

أبراهــام«، غيــر أن هــذا التهديــد تبــّدل مــع تغّيــر السياســة األميركيــة جتــاه هــذا التهديــد، لذلــك، تقتــرح الورقــة أن 

علــى إســرائيل البحــث عــن مســارات أخــرى لتعزيــز هــذه االتفاقيــات مــن خــالل إزالــة املعيقــات البيروقراطيــة التــي 

تقــف أمــام تنفيذهــا علــى أرض الواقــع، خاصــة فــي اجلانــب االقتصــادي، وجتنيــد جهــات اقتصاديــة واســتثمارية 

خارجيــة تعمــل علــى دعــم مشــاريع مشــتركة تــؤدي إلــى ازدهــار هــذه االتفاقيــات وتطويرهــا.٣6

ــق  ــا يتعلّ ــي م ــاق ف ــى االتف ــة عل ع ــدول املوقِّ ــن إســرائيل وال ــد املشــترك« ب ــوم »التهدي ــّدل مفه ــب تب ــى جان إل

بإيــران، تــرى الورقــة أن انضمــام دول عربيــة أخــرى لالتفاقيــات هــي مصلحــة إســرائيلية/ إماراتيــة باألســاس؛ 

فإســرائيل لهــا مصلحــة بتوســيع التطبيــع مــع دول عربيــة أخــرى، فــي حــن أن اإلمــارات تــرى فــي توســيع رقعــة 

الــدول املنضويــة لالتفاقيــات مصداقّيــة لقرارهــا فــي هــذا الشــأن، ال ســّيما انضمــام اململكــة العربيــة الســعودية 

الرغــم  علــى  القومــي«:  األمــن  أبحــاث  »معهــد 

دبلوماســًيا  ا 
ً
إنجــاز تعتبــر  االتفاقيــات  أن  مــن 

كبيــًرا إلســرائيل، غيــر أن المكنــون االســتراتيجي 

 علــى أنــه 
ً
لهــذا اإلنجــاز لــم يتحقــق بعــد، عــاوة

لــم ينقــل المكانــة االســتراتيجية إلســرائيل فــي 

التــي  التحديــات  أمــام  المنطقــة نقلــة نوعيــة 

تواجههــا.

ــق 
ّ

يتعل مــا  فــي  بايــدن  إدارة  سياســة  تؤثــر 

علــى  ســلًبا  اإليرانــي  النــووي  بالمشــروع 

»اتفاقيــات  لـــ  االســتراتيجي  الُبعــد  مصداقيــة 

ــاث  ــد أبح ــة »معه ــب ورق ــذا بحس ــام«، وه أبراه

فــي  جــّدي  تغييــر  إلــى  أّدى  القومــي«،  األمــن 

توّجهــات دول الخليــج تجــاه التهديــد اإليرانــي، 

ــع  ــات م ــراء مباحث ــال إج ــن خ ــه م ــو مواجهت نح

إيــران، وهــو أمــر يهــّدد المكانــة االســتراتيجية 

المنطقــة.   فــي  ومصالحهــا  إلســرائيل 
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ــذه  ــة له ــي شــرعية ديني ــة، أن ُتعط ــق الورق ــا، وف ــن له ــي مُيك الت

االتفاقيــات. وتوّضــح الورقــة أن الكثيــر مــن الــدول العربيــة تراقــب 

تطــور هــذه االتفاقيــات علــى املســتوى االقتصــادي، لكــن األهــم، 

تراقــب دور الواليــات املتحــدة، وهــو العامــل املركــزي الــذي مُيكــن 

أن يدفــع هــذه االتفاقيــات إلــى األمــام. 

فــي النهايــة، توصــي الورقــة إســرائيل باتبــاع ثــالث خطــوات 

مــن أجــل تعزيــز »اتفاقيــات أبراهــام« وتطويرهــا: األولــى، إظهــار 

»ثمــار الســالم« الناجتــة عــن هــذه االتفاقيــات ال ســّيما فــي املجــال 

االقتصــادي. والثانيــة، إقنــاع إدارة بايــدن بأخــذ دور فاعــل فــي 

تطويــر »اتفاقيــات أبراهــام« وتوســيعها، ال ســّيما علــى ضــوء القلق 

اخلليجــي مــن انســحاب أميركــي مــن املنطقــة، فالــدول العربيــة ال 

تــزال تــرى فــي إســرائيل عامــاًل مؤثــرًا علــى اإلدارة األميركيــة فــي 

هــذا الشــأن، ومبقدورهــا متثيــل مواقف دول اخلليج في واشــنطن. 

أمــا الثالثــة، فعلــى إســرائيل أن تقتــرح علــى دول خليجيــة شــبكة 

ــة  ــة اإليراني ــة والهجومي ــدات الصاروخي ــاع جــوي ضــّد التهدي دف

عليهــا، حيــث إن ميــزان القــوى فــي اخلليــج يصــّب لصالــح إيــران، 

ــة مــن اتخــاذ  ــدول اخلليجي ــع ال ــذي مين وهــو، بحســب الورقــة، ال

موقــف صريــح ومباشــر ضــّد التهديــدات اإليرانيــة، حيــث إن شــبكة الدفــاع اجلويــة التــي قــد توّفرهــا إســرائيل 

قــد متنــح الثقــة للــدول اخلليجيــة ملواجهــة التهديــدات اإليرانيــة لهــا.

ــار  ــة ب ــي جامع ــي مركــز بيغــن/ الســادات للدراســات االســتراتيجية ف ــة ف ــة حتليلي ــل، ُنشــرت ورق ــي املقاب ف

ــا  ــي م ــدن ف ــى أن سياســة إدارة باي ــا إل ــة(، متــت اإلشــارة فيه ــه اليميني ــروف بتوّجهات ــز مع ــو مرك ــالن )وه إي

يتعلـّـق باملشــروع النــووي اإليرانــي تؤّثــر ســلًبا علــى مصداقيــة الُبعــد االســتراتيجي لـــ »اتفاقيــات أبراهــام«، وهــذا 

بحســب الورقــة، أّدى إلــى تغييــر جــّدي فــي توّجهــات دول اخلليــج جتــاه التهديــد اإليرانــي، نحــو مواجهتــه مــن 

خــالل إجــراء مباحثــات مــع إيــران، وهــو أمــر يهــّدد املكانــة االســتراتيجية إلســرائيل ومصاحلهــا فــي املنطقــة.٣7 

كمــا أشــارت ورقــة حــول ذات املوضــوع، صــادرة عــن معهــد »ميتفيــم« للسياســات اخلارجيــة اإلقليميــة،٣8 إلــى 

أنــه بعــد مــرور عــام علــى توقيــع »اتفاقيــات أبراهــام«، فــإن اإلجمــاع علــى تعريــف »العــدو املشــترك« بــدأ يتصــدع؛ 

فبعــد صعــود إدارة بايــدن وسياســته جتــاه امللــف النــووي اإليرانــي، لــم تُعــد الــدول اخلليجيــة تــرى خيــار التحالــف 

مــع إســرائيل ملواجهــة التهديــد اإليرانــي كخيــار وحيــد، بــل بــدأت البحــث عــن خيــارات أخــرى، األمــر الــذي ُيفــرغ 

»اتفاقيــات أبراهــام« مــن جوهرهــا االســتراتيجي. بعــد عــام علــى االتفاقيــات، أصبحــت إيــران أكثــر قــوة وثقــة 

تقريــر عــن معهــد »ميتفيــم«: بعــد مــرور عــام 

علــى توقيــع »اتفاقيــات أبراهــام«، فــإن اإلجمــاع 

علــى تعريــف »العــدو المشــترك« بــدأ يتصــدع، 

كمــا أصبحــت إيــران أكثــر قــوة وثقــة بالنفــس، 

ومــن الصعــب بنــاًء علــى ذلــك التركيــز عــن جبهــة 

إســرائيلية/ خليجيــة لمواجهــة الواقــع الجديــد، 

المؤشــرات  مــن  العديــد  فــي  ذلــك  ويظهــر 

مباحثــات  عقــد  مثــل  السياســية،  والتحــوالت 

الخليــج، ال ســّيما  إيــران، حيــث تديــر دول  مــع 

الســعودية ودولــة اإلمــارات مباحثــات مــع إيــران.

فــي  تبايــن  يوجــد  »ميتفيــم«:  معهــد 

المعتــدل«،  »المحــور  داخــل  السياســات 

فباإلضافــة إلــى تصــّدع الحــدود الفاصلــة بيــن 

المحــاور اإلقليميــة، هنــاك تبايــن داخلــي بيــن 

الــدول المنضويــة فــي »اتفاقيــات أبراهــام« تجــاه 

ــق 
ّ

السياســات التــي يجــب اتباعهــا فــي مــا يتعل

اإلقليمــي. األمــن  بقضايــا 
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بالنفــس، ومــن الصعــب بنــاًء علــى ذلــك التركيــز عــن جبهــة إســرائيلية/ خليجيــة ملواجهــة الواقــع اجلديــد. حيــث 

بــدأ التحالــف الصلــب ضــّد إيــران، الــذي كان، بحســب الورقــة، أحــد أهــم أهــداف االتفاقيــات يتصــّدع. ويظهــر 

ذلــك فــي العديــد مــن املؤشــرات والتحــوالت السياســية علــى نحــو:

أواًل: عقــد مباحثــات مــع إيــران، حيــث تديــر دول اخلليــج، ال ســّيما الســعودية ودولــة اإلمــارات مباحثــات   -

مــع إيــران، وبــدأت اإلمــارات ذلــك فــي عــام 2019 فــي أعقــاب الهجمــات البحريــة التــي أضــّرت بأمنهــا 

القومــي، وكذلــك فعلــت الســعودية عبــر فتــح مســار مباحثــات مــع إيــران، ووصــل هــذا املســار ذروتــه فــي 

قّمــة بغــداد األخيــرة.

ثانًيــا: تصــّدع احلــدود الفاصلــة بــن احملــاور اإلقليميــة؛ فبعــد عــام علــى »اتفاقيــات أبراهــام«، التــي انطلقــت   -

مــن فكــرة بنــاء محــور إقليمــي واضــح بقيــادة الواليــات املتحــدة وإســرائيل ودول خليجيــة ومصــر ضــّد احملــور 

اإليرانــي والتركــي والقطــري، بــدأت احلــدود الفاصلــة والصلبــة بــن هــذه احملــاور تتصــّدع، فهنــاك مباحثــات 

بــن دولــة اإلمــارات وتركيــا، واألخيــرة ومصــر، وانتهــت األزمــة اخلليجيــة مبصاحلــة خليجيــة، وبدايــة عــودة 

العالقــات إلــى ســابق عهدهــا، فضــاًل عــن املباحثــات اخلليجيــة اإليرانيــة كمــا ورد آنًفــا.

ــى  ــة إل ــه باإلضاف ــى أن ــة إل ــث ُتشــير الورق ــدل«، حي ــي السياســات داخــل »احملــور املعت ــن ف ــا: تباي ثالًث  -

تصــّدع احلــدود الفاصلــة بــن احملــاور اإلقليميــة، هنــاك تبايــن داخلــي بــن الــدول املنضوية فــي »اتفاقيات 

أبراهــام« جتــاه السياســات التــي يجــب اتباعهــا فــي مــا يتعلّــق بقضايــا األمــن اإلقليمــي. فليــس هنــاك 

اســتراتيجية مشــتركة جتــاه التهديــدات اإلقليميــة، وقضايــا أمــن اخلليــج؛ فاإلمــارات كانــت لهــا سياســة 

مختلفــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الهجمــات اإليرانيــة علــى الســفن وتهديــد املالحــة فــي اخلليــج العربــي 

باملقارنــة مــع السياســة الســعودية. 

رابًعــا: عــدم انضمــام دول أخــرى لـــ »اتفاقيــات أبراهــام«، وتعّثــر التطبيــع وتعّثــر توســيعه أيًضــا ســاهم   -

فــي إضعــاف احملــور اإلقليمــي للــدول املنضويــة ضمــن »اتفاقيــات أبراهــام«، ّمــا ســاهم بــدوره فــي 

ــة حســب  ــكل دول ــردة ل ــارات منف ــن خي ــث ع ــل احملــور، والبح ــية داخ ــات السياس ــذه التباين ــود ه وج

ــة. ــا القومي مصلحته

خامًســا: تعزيــز ثقــة إيــران بنفســها؛ إن الدمــج بن السياســات األميركية جتاه إيران، واالنســحاب   -

األميركــي مــن املنطقــة، أدى إلــى زيــادة الثقــة لــدى إيــران بقدراتهــا وسياســتها فــي املنطقــة، ظهــر 

ذلــك فــي الهجمــات التــي نفذتهــا علــى املالحــة البحريــة فــي اخلليــج، األمــر الــذي يؤّكــد قــوة إيــران 

ــا بعــد هــذه التحــوالت أن تتعــّزز  ــه كان متوقًع ــى أن وتعزيــز قدراتهــا الرادعــة. وتشــير الورقــة إل

رؤيــة »العــدو املشــترك« لــدى الــدول املنضويــة ضمــن اتفاقيــات التطبيــع، غيــر أن مــا حــدث كان 

ــة تبحــث عــن خياراتهــا املنفــردة واملســتقلة  العكــس، فقــد تصّدعــت هــذه الرؤيــة، وبــدأت كل دول

ملواجهــة هــذه التحــوالت. 
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ــام«  ــات أبراه ــا أن »اتفاقي ــى خالصــة مفاده ــة إل تصــل الورق

اســتطاعت أن تغيــر قواعــد اللعبــة السياســية فــي البيئــة اإلقليميــة، 

لكنهــا لــم تنجــح فــي تغييــر قواعــد اللعبــة فــي مــا يتعلـّـق بالتهديــد 

اإليرانــي بالــذات، وهــو العامــل املركــزي، بحســب الورقــة، الــذي 

دفــع نحــو توقيــع هــذه االتفاقيــات، لذلــك، علــى إســرائيل البحــث 

عــن خيــارات أخــرى مــن أجــل تعزيــز هــذا التحالــف يتعــّدى 

ــي.  ــوذ اإلقليمــي اإليران ــة النف مواجه

ــز  ــي مرك ــران ف ــذي يضــع إي ــم ال ــذا التقيي ــس ه ــى عك عل

العالقــات بــن إســرائيل ودول »اتفاقيــات أبراهــام«، هنــاك إدراك إســرائيلي أكبــر، كمــا ظهــر فــي الســجال 

األخيــر حــول تبايــن الرؤيــة جتــاه إيــران بــن إســرائيل ودول اخلليــج، حيــث تشــير التقديــرات املبنيــة عليــه 

إلــى أن إيــران هــي عــدو لــدود إلســرائيل، فــي حــن أنهــا بالنســبة لإلمــارات جــار يجــب تســوية العالقــات 

معــه. وتعتبــر هــذه التقديــرات أن االقتصــاد هــو املجــال الــذي مُيكــن البنــاء عليــه مــن أجــل تعزيــز العالقــات 

ــذي  ــاك مــن يعتقــد أن اإلســالم السياســي هــو التحــّدي ال ــات أبراهــام«، وهن بــن إســرائيل ودول »اتفاقي

ــّدد  ــج، ال ســّيما أن حــركات اإلســالم السياســي ته ــع دول اخللي ــه م ــة ملواجهت ــاء شــراكة حقيقي ــن بن مُيك

االســتقرار السياســي فــي املنطقــة.٣9

٣. السياسة اإلسرائيلية تجاه المؤسسات الدولية

 علــى الرغــم مــن النقــد الــذي وّجهــه لبيــد ملــا اعتبــره »اجلمــود الدبلوماســي« الــذي اّتبعــه نتنياهــو فــي تعاملــه مــع 

املؤسســات الدوليــة، ووصفــه الســريع لــكل حتــرك دولــي ناقــد إلســرائيل بـــ »معــاداة الســامية«؛ فــإن احلكومــة اجلديــدة 

لــم ُتغيــر مــن النهــج الســابق فــي هــذا الصــدد، وظهــر ذلــك جلّيًــا فــي رّدة الفعــل اإلســرائيلية على نشــر تقاريــر منظمات 

حقوقيــة دوليــة تتهــم إســرائيل بأنهــا نظــام فصــل عنصــري »أبارتهايــد«، كان آخــر هــذه التقاريــر مــا نشــرته منظمــة 

العفــو الدوليــة »أمنســتي« بتاريــخ 1 شــباط 2022 حتــت عنــوان »الفصــل العنصــري الــذي متارســه إســرائيل ضــد 

الفلســطينين: نظــام هيمنــة قــاٍس وجرميــة ضــّد اإلنســانية«. وقــد شــنت إســرائيل هجوًمــا علــى املؤسســة وتقريرهــا 

قبــل إصــداره، ونشــرت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية فــي ٣1 كانــون ثانــي املنصــرم بياًنــا عنوانــه »أمنســتي بريطانيــا 

ستنشــر غــًدا تقريــرا كاذبــا متحيــزا ومعاديــا للســامية«، وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر باســم أمنســتي الدوليــة، فــإن 

وزارة اخلارجيــة وفــي مســعى للتقليــل مــن شــأن التقريــر اّدعــت أنــه مــن عمــل أمنســتي بريطانيــا.40 

فــي هــذا الصــدد، لــم تغيــر احلكومــة اإلســرائيلية مــن توجههــا وتعاملهــا مــع التقاريــر الدوليــة مقارنــة 

باألســلوب والتوّجــه اللذيــن تبّناهمــا نتنياهــو، بالتهّجــم علــى هــذه املؤسســات وعــدم نقــاش تقاريرهــا واتهامهــا 

اســتطاعت »اتفاقيــات أبراهــام« أن تغيــر قواعــد 

اللعبــة السياســية فــي البيئــة اإلقليميــة، لكنهــا 

ــق 
ّ

لــم تنجــح فــي تغييــر قواعــد اللعبــة فــي مــا يتعل

بالتهديــد اإليرانــي بالــذات، وهــو العامــل المركــزي، 

بحســب »ميتفيــم«، الــذي دفــع نحــو توقيــع هــذه 

عــن  البحــث  إســرائيل  علــى  لذلــك،  االتفاقيــات، 

التحالــف  هــذا  تعزيــز  أجــل  مــن  أخــرى  خيــارات 

يتعــّدى مواجهــة النفــوذ اإلقليمــي اإليرانــي.
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ــتي  ــر أمنس ــر تقري ــان »أن نش ــي البي ــاء ف ــامية. ج ــاداة الس مبع

بريطانيــا الــكاذب يســتخدم معاييــر مزدوجــة وشــيطنة مــن أجــل 

نــزع شــرعية إســرائيل، هــذه بالضبــط هــي املركبــات املصنوعــة 

ــاداة الســامية«.41  ــا مع منه

أشــارت أمنســتي إلــى أن التقريــر اجلديــد »مــن أكثــر األبحــاث 

ــا  ــة للوضــع عمًق ــو الدولي ــي أجرتهــا منظمــة العف ــات الت والتحقيق

ــر، الشــمولي  ــذا التقري ــوم«، وأوضحــت أن »ه ــى الي وشــمواًل حت

األراضــي  مصــادرة  أن  كيــف  توثيــق  علــى  عمــل  بطبيعتــه، 

واملمتلــكات الفلســطينية علــى نطــاق واســع، وعمليــات القتــل غيــر 

املشــروع، والتهجيــر القســري، والقيــود الصارمــة علــى احلركــة، 

ــع  ــة؛ وجمي ــوق اجلنســية واملواطن ــان الفلســطينين مــن حق وحرم

هــذه االنتهــاكات هــي مكونــات نظــام عنصــري متييــزي يرقــى إلــى 

جرميــة ضــّد اإلنســانية مبوجــب القانــون الدولــي«.42 وقــد اســتبقت 

وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية نشــر التقريــر مبهاجمتــه، وقالــت: إن 

ــم  ــب والتناقضــات واملزاع ــر األكاذي ــادة تدوي ــوم بإع ــر »يق التقري

التــي ال أســاس لهــا مــن الصحــة والصــادرة عــن منظمــات 

الكراهيــة املعروفــة مبناهضــة إســرائيل«. هاجــم وزيــر اخلارجيــة 

اإلســرائيلي يائيــر لبيــد منظمــة العفــو الدوليــة، وقــال إنهــا كانــت 

ــرد  ــت »مج ــا أصبح ــة لكنه ــة محترم ــام منظم ــن األي ــوم م ــي ي ف

منظمــة راديكاليــة أخــرى تــردد صــدى الدعايــة دون دراســة 

ــة«.4٣ جدي

لــم يكــن تقريــر أمنســتي هــو التقريــر الوحيــد في هــذا املضمار، 

فقــد نشــرت منظمــة »هيومــان رايــت ووتــش« تقريــًرا مشــابًها 

ــلطات  ــّد: الس ــاوزوا احل ــوان »جت ــان 2021 بعن ــخ 27 نيس بتاري

اإلســرائيلية وجرميتــا الفصــل العنصــري واالضطهــاد« تتهــم فيــه إســرائيل مبمارســة الفصــل العنصــري، ســبقه 

أيًضــا تقريــر ملؤسســة »بتســليم« اإلســرائيلية بتاريــخ 12 كانــون الثانــي 2021 بعنــوان »نظــام تفــوق يهــودي مــن 

النهــر إلــى البحــر: إنــه األبارتهايــد«.44

المؤسســات  تقاريــر  إلــى  إســرائيل  تنظــر 

فــي  تشــكك  التــي  الدوليــة،  الحقوقيــة 

ــدات  ــن التهدي ــزء م ــرائيل« كج ــة إس »ديمقراطي

القومــي. األمــن  علــى 

جمعية »كونسيرت« أو »مقاع 
شلومو«- بالعبرية

مــن  بمبــادرة  »كونســيرت«  جمعيــة  تأسســت 

وزارة الشــؤون االســتراتيجية، فــي عهــد الوزيــر 

جلعــاد أردان عــام 2017. حملــت الجمعيــة اســم 

يتــم  أن  قبــل  البدايــة،  فــي  شــلومو«  »مقــاع 

فشــلها  بســبب  ــا 
ً

الحق فشــلها  عــن  اإلعــان 

»مواجهــة«  لـــ  المطلوبــة  األمــوال  تجنيــد  فــي 

محــاوالت حمــات »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل 

وعــرب  فلســطينيون  نشــطاء  يقودهــا  التــي 

العالــم،  حــول  المختلفــة  الــدول  فــي  وأجانــب 

األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  ســّيما  ال 

ــن  ــد المؤثري ــر تجني ــك عب ــة، وذل ــدول األوروبي وال

وشــبكات  اإلعــام  منّصــات  عبــر  والمنظمــات 

إســرائيل  مــع  للتضامــن  االجتماعــي  التواصــل 
جانبهــا.* إلــى  والوقــوف 

القيــام  مهّمــة  الجمعيــة  هــذه  إلــى  أوكلــت 

بــدور دعائــي وترويجــي بالنيابــة عــن الحكومــة 

الحكوميــة  الدعايــة  نشــر  أي  اإلســرائيلية؛ 

أشــخاص  عبــر  لكــن  الرســمية  اإلســرائيلية 

ومؤثريــن  خــب 
ُ
ن وعبــر  مدنيــا،  زّيــا  يرتــدون 

إطــار  فــي  العالــم،  حــول  مدنيــة  ومنظمــات 

إيجابــي  جماهيــري  عــام  رأي  لخلــق  المســاعي 

العالــم. دول  فــي  إســرائيل  تجــاه 

 .https://www.the7eye.org.il/382244 ،2020 إيتمار باز، »هكذا فشل املشروع الكبير لوزارة الشؤون االستراتيجية،« موقع العن السابعة، 29 متوز  ۞
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ــزع  ــة »ن ــن معرك ــر جــزءًا م ــر إســرائيل هــذه التقاري تعتب

الشــرعية« عنهــا فــي احملافــل الدوليــة، لذلــك، فــإن أغلــب 

التقاريــر اإلســرائيلية التــي تعالــج حتديــات األمــن القومــي، 

ــى  ــدات عل ــر كجــزء مــن التهدي ــل هــذه التقاري ــى مث تنظــر إل

بدميقراطيــة  تشــكك  ألنهــا  اإلســرائيلي  القومــي  األمــن 

دبلوماســيتها  فــي  مهمــة  أداة  تعتبرهــا  التــي  إســرائيل، 

الناعمــة، وفــي متريــر سياســاتها علــى املســتوى الدولــي. 

اعتبــرت إســرائيل أن تراكــم التقاريــر الدوليــة مــن منظمــات 

حقوقيــة بوصــف إســرائيل كنظــام أبارتهايــد يخلــق رأًيــا 

عاًمــا ضّدهــا، وُينتــج أرضيــة قانونيــة مدّعمــة باحلقائــق 

حملاكمتهــا دولًيــا. وقــد أشــار تقديــر موقــف صــدر عــن 

»معهــد أبحــاث األمــن القومــي« إلــى أن هنــاك توّجهــًا منهجيــًا 

ــه  ــو توّج ــد، وه ــة أبارتهاي ــف إســرائيل كدول ــًا لتصني ومنّظم

ــر، التعامــل معــه  ــة إســرائيل، بحســب التقدي ــى دول يجــب عل

بجّديــة مطلقــة.45

بهــا  إســرائيل  شــرعت  التــي  اإلجــراءات  ضمــن  مــن 

ــد  ــة اإلســرائيلية جتدي ــك؛ أعــادت وزارة اخلارجي ملواجهــة ذل

ــادة  ــن خــالل إع ــة هــذه احملــاوالت م ــه مواجه مشــروع هدف

رؤيتــه  املشــروع  وحــّدد  »كونســيرت«.46  جمعيــة  إحيــاء 

بااللتــزام بتعزيــز »شــرعية« إســرائيل ومحاربــة مظاهــر »نــزع 

الشــرعية« عنهــا، ومحاربــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض 

ضّدهــا، مــن خــالل مشــروع مشــترك بــن حكومــة إســرائيل 

ــم. ــول العال ــم ح ــود وغيره واليه

مدنيــة  كجمعيــة  »كونســيرت«  تأســيس  جــاء 

خب 
ُ
ــب علــى بعــض العقبــات، حيث تــرى الن

ّ
للتغل

والشــخصيات العاملــة فــي مجــال »الهســباراه« 

كجمعيــة  الجمعيــة  تســجيل  أن  اإلســرائيلية 

حكوميــة مــن شــأنه أن ُيعيــق وصــول التبرعــات 

األميركيــة الخاصــة، بســبب مــا تفرضــه القوانيــن 

األميركيــة مــن ضــرورة إعــان أي جمعيــة تــرّوج 

ــاطاتها  ــن اســمها ونش ــة الخارجيــة ع للسياس

وأهدفهــا كشــرط للحصــول علــى التبرعــات، كمــا 

أن تأثيــر المتحدثيــن الرســميين باســم الحكومة 

أصبــح محــدوًدا؛ حيــث ال ُيمكنهــم الوصــول إلــى 

الفضــاءات الجماهيريــة كافــة، وتحقيــق التأثيــر 

لت 
ّ

تشــك ذلــك؛  أجــل  مــن  فيهــا.  المطلــوب 

مدنيــة،  كجمعيــة  »كونســيرت«،  جمعيــة 

ــي  ــأداء دور ف ــي« ب ــن المدن ــا »المواط ــوم فيه يق

عمليــة »الهســباراه« وتمريــر أجنــدات إســرائيل 

»زّي مدنــي« يحظــى  بـــ  السياســية واإلعاميــة 

بقبــول أكثــر فــي الفضــاء الجماهيــري، علًمــا أن 

مــن يقــف خلــف هــذه الجمعيــة فــي الواقــع 

هــم شــخصيات سياســية وعســكرية وأمنيــة 

إســرائيلية مــن المســتويات العليــا كعامــوس 

يدليــن وعقــوب عميــدور وغيرهــم، وُيشــرفون 
علــى صياغــة خطابهــا واســتراتيجيات عملهــا.*

العــام  الخارجيــة  وزارة  لبيــد  يائيــر  م 
ّ

تســل ومــع 

ــام  ــذا الع ــن ه ــي م ــون الثان ــي كان ــّرر ف ــرم، ق المنص

عبــر  المشــروع  الجمعيــة/  هــذه  إحيــاء  إعــادة 

اســتثمار مبلــغ 100 مليــون شــيكل علــى مــدار أربعــة 

ــا لهــذا القــرار، ســيترأس 
ً

أعــوام )2022-2026(، ووفق

الجمعيــة عيــدان رول- نائــب وزيــر الخارجيــة الحالــي 

ومنّســق عمــل وزارة الشــؤون االســتراتيجية فــي 
وزارة الخارجيــة فــي الســابق.**

وقــد أوكلــت لهــذه الجمعيــة مهّمــة القيــام بدور 

دعائــي فــي عمليــة »الهســباراه«، بعــد أن كانــت 

هــذه العمليــة فــي مجــال اإلعــام والشــبكات 

ــة  ــام الحكومي ــى األجس ــر عل ــة تقتص االجتماعي

إعاميــة  وحــدات  إلــى  ومقّســمة  الرســمية، 

الشــؤون  وزارة  منهــا   
ّ

كل علــى  شــرف 
ُ

ت عــدة، 

االســتراتيجية ومكتــب رئيــس الحكومــة فقــط.

رافائيال جيوخمان، »مبادرتها للهسبرا فشلت- احلكومة حتاول إحياء املبادرة مبساعدة 100 مليون شيكل،« ذي ماركر، 24 كانون الثاني 2022،  ۞

 .https://bit.ly/3J71gLD  

 .https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/.premium-1.10565631 ،2022 هآرتس، »ليتوقف مشروع كونسيرت فوًرا«، هآرتس، 26 كانون الثاني  ۞ ۞
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خالصة

يتضــح مــن حتليــل مشــهد العالقــات اخلارجيــة للعــام املنصــرم )2021(، أن احلكومــة اإلســرائيلية 

احلاليــة حاولــت إحــداث تغييــر فــي نهــج نتنياهــو الســابق فــي إدارة عالقاتهــا الدوليــة، ويتبــّن أنهــا كانــت 

ــة الســابقة، مبــرور  ــج احلكوم ــا لنه ــع انزياحه ــان أخــرى م ــي أحي ــق ف ــان، وُتخف ــي بعــض األحي تنجــح ف

الوقــت، مــن خــالل وجودهــا وانخراطهــا أكثــر فــي القضايــا اإلقليميــة والدوليــة. فــي هــذا الصــدد، ال بــّد 

مــن اإلشــارة إلــى النقــاط اآلتيــة:

أعــادت حكومــة لبيــد/ بينيــت نوعــًا مــن العمــل اجلماعــي فــي إدارة ملــف العالقــات اخلارجيــة، بّيــد أن   .1

هــذا النمــط مــن العمــل أظهــر فــي بعــض األحيــان خالفــات فــي إدارة بعــض امللفــات، ال ســّيما العالقــة 

مــع الواليــات املتحــدة والســلطة الفلســطينية. فقــد اتخــذ بينيــت توّجًهــا مواِجًهــا بعــد بــدء محادثــات فيينــا 

مــع إدارة الرئيــس األميركــي بايــدن فــي مــا يتعلـّـق بامللــف النــووي اإليرانــي، بينمــا كانــت نبــرة لبيــد أكثــر 

حــذًرا. باإلجمــال، فــإن احلكومــة احلاليــة حاولــت إعــادة مكانــة إســرائيل التقليديــة فــي املشــهد األميركــي 

دون االنحيــاز لطــرف معــن، وحتســن العالقــة مــع اليهــود فــي أميــركا بعــد التوتــر الــذي أصــاب عالقتهــا 

معهــم فــي عهــد نتنياهــو.

مــع ذلــك، فشــلت حكومــة بينيــت فــي تغييــر موقــف الواليــات املتحــدة مــن سياســتها نحــو توقيــع   .2

اتفــاق نــووي مــع إيــران، فضــاًل عــن غيــاب تأثيرهــا علــى مضامــن االتفــاق املرتقــب بــن الــدول 

الكبــرى وإيــران.

اتخــذت احلكومــة توّجًهــا يعمــل علــى حتســن عالقــات إســرائيل مــع دول اإلقليــم، ال ســّيما   .٣

مــع األردن، ومصــر وتركيــا. فضــاًل عــن تعزيــز العالقــات مــع الــدول العربيــة التــي وقعــت علــى 

»اتفاقيــات أبراهــام«. 

لــم تغيــر احلكومــة اجلديــدة مــن خطابهــا العدائــي جتــاه املؤسســات الدوليــة الناقــدة لهــا، فهاجمــت بشــّدة   

تقريــر منظمــة أمنســتي الــذي يصــف إســرائيل بدولــة أبارتهايــد، وعــادت إلــى منــط العمــل التقليــدي فــي 

ــي اخلطــاب القــدمي الــذي يصــف كل مؤسســة  محاربــة مظاهــر »نــزع الشــرعية« عنهــا، فضــاًل عــن تبّن

ناقــدة إلســرائيل وسياســاتها جتــاه الفلســطينين بأنهــا »ُمعاديــة للســامية«.
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ُملحق: اتفاقيات وقعت بين إسرائيل ودول اتفاقيات أبراهام

اتفاق بن جامعة بار إيالن اإلسرائيلية وجامعة جولف ميديكل اإلماراتية لتبادل الطالب. 12 كانون الثاني 2021

البنك الوطني البحريني يوقع اتفاقيات تعاون مع بنك ليؤمي وبنك هبوعاليم اإلسرائيلين. 17 كانون الثاني 2021

ــاء البحرينيــة  ــاه والكهرب ــة مــع ســلطة املي ــع اتفاقي ــاه اإلســرائيلية )ماكــوروت( توّق شــركة املي

لتزويــد البحريــن بتقنيــات حتليــة امليــاه.
21 كانون الثاني 2021

وزيــر االســتخبارات اإلســرائيلي، إلــي كوهــن، يــزور الســودان ويوّقــع اتفاقيــة مــع اخلرطــوم 

لتبــادل الســفراء فــي وقــت الحــق.
25 كانون الثاني 2021

إسرائيل تفتتح سفاراتها في اإلمارات وتعّن إيتان نائيه كأول سفير إسرائيلي فيها. 24 كانون الثاني 2021

مستشــفى زليخــة فــي اإلمــارات يوّقــع اتفاقيــة مــع Health Plus اإلســرائيلية لتعزيــز الســياحة 

الصحية.
2 شباط 2021

الكليــة الوطنيــة إلدارة األعمــال واإلدارة فــي كازبالنــكا املغربيــة توّقــع اتفاقيــة مــع جامعــة تــل 

أبيــب للتعــاون العلمــي وتبــادل الطــالب وخلــق فــرص العمــل.
2 شباط 2021

نادي العن اإلماراتي ونادي مكابي حيفا يوّقعان اتفاقية تفاهم للتعاون الرياضي. ٣ شباط 2021

وصول السفير اإلماراتي إلى إسرائيل. 14 شباط 2021

اتفاقيــة تعــاون بــن صنــدوق )بوتيــك( اســتثمارات إســرائيلي )OBV( وبــن شــركة حمــدان 

ــا. ــز االســتثمار فــي قطاعــات التكنولوجي ــة )HAS( لتعزي الشمســي اإلماراتي
21 شباط 2021

ــرائيل  ــي إس ــن ف ــة الصانع ــن رابط ــي وب ــي دب ــتثمارات ف ــر االس ــة تطوي ــن وكال ــة ب اتفاقي

لتطويــر االســتثمارات عابــرة احلــدود بــن البلديــن.
آذار 2021

اإلمــارات تعلــن عــن تخصيــص صنــدوق بقيمــة 10 مليــارات دوالر لالســتثمار فــي إســرائيل 

فــي قطاعــات مختلفــة منهــا الطاقــة، امليــاه، الفضــاء، الصحــة، الزراعــة عاليــة التقنيــة.
12 آذار 2021

احتــاد املشــّغلن املغاربــة يوّقــع اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم مــع احتــاد منّظمــات املشــّغلن ورجــال 

األعمــال اإلســرائيلية لتطويــر العالقــات التجاريــة واتفاقيــات رؤوس األمــوال بــن البلديــن.
1٣ آذار 2021

ــرح وضــع خطــة  ــن الدميقراطــي واجلمهــوري يوّقعــون عريضــة تقت 18 ســيناتورا مــن احلزب

ــام«. ــات أبراه اســتراتيجية لتوســيع »اتفاقي
26 آذار 2021

تعين خالد يوسف اجلالهمة كأول سفير بحريني في إسرائيل. ٣0 آذار 2021

ــك بعــد  ــذي مت ســّنه عــام 1958، وذل ــون مقاطعــة إســرائيل ال احلكومــة الســودانية تلغــي قان

ثــالث أشــهر علــى توقيــع اتفاقيــة بــن الســودان والواليــات املتحــدة إلزالــة الســودان مــن قائمــة 

داعمــي اإلرهــاب ومنحهــا قرضــا بقيمــة مليــار دوالر لســداد ديونهــا.

6 نيسان 2021
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اجلمعيــة العامــة للمشــاريع املغربيــة )CGEM( توّقــع اتفاقيــة مــع شــركة )IBEO( للتكنولوجيــا 

اإلسرائيلية.
2 نيسان 2021

ــع اتفاقيــة مــع شــركة رفائيــل للصناعــات العســكرية اإلســرائيلية  شــركة أبــو ظبــي G42 توّق

)AI and big data technologies( إلقامــة مشــروع مشــترك لتســويق تكنولوجيــات املعلومــات
19 نيسان 2021

األرشــيف الوطنــي اإلماراتــي يوّقــع مذكــرة تفاهــم مــع املكتبــة الوطنيــة اإلســرائيلية للتعــاون 

الثقافــي وتوثيــق املــوروث.
٣0 نيسان 2021

 )think tank( افتتــاح مركــز »اتفاقيــات أبراهــام« للســالم فــي الواليــات املتحــدة، وهــو مركــز

يعمــل علــى تطويــر هــذه االتفاقيــات وتوســيعها.
أيار 2021

ــادل  ــز التب ــب وتعزي ــة الضرائ ــع ازدواجي ــب ملن ــة ضرائ ــان اتفاقي ــارات توّقع ــرائيل واإلم إس

التجــاري بــن البلديــن، وإقامــة معــارض مشــتركة وتعــاون فــي قطاعــات اقتصاديــة متعــّددة.
٣1 أيار 2021

وزارتا اخلارجية اإلماراتية واإلسرائيلية توّقعان اتفاقية لتعزيز التعاون االقتصادي. ٣0 حزيران 2021

اإلمارات تفتح سفارتها في إسرائيل. 4 متوز 2021

مجموعــة SJM Group املقيمــة فــي دبــي توّقــع علــى شــراكة مــع شــركة INMED اإلســرائيلية 

للتقنيــات الصحيــة لتطويــر منّصــة رعايــة املرضــى بينهمــا.
5 متوز 2021

منظمــات الرياديــن واملطوريــن اإلســرائيلية )Start-Up Nation Central( توقــع اتفاقيــة مــع 

اإلمــارات إلشــراكها فــي تطويــر األغذيــة الزراعيــة املعتمــدة علــى التقنيــة العاليــة.
14 متوز 2021

دائــرة الصحــة فــي أبــو ظبــي توقــع اتفاقيــة مــع مستشــفى شــيبا اإلســرائيلي وشــركة كالليــت 

للخدمــات الطبيــة اإلســرائيلية للتعــاون فــي املجــال الصحــي.
متوز 2021

أول طائــرة تســافر مباشــرة بــن تــل أبيــب ومراكــش، معلنــًة افتتــاح خطــوط الطيــران املباشــرة 

بــن البلديــن.
15 متوز 2021

والبحريــن وطرحهــا ملصادقــة  إســرائيل  بــن  اقتصــادي  تعــاون  اتفــاق  جتهيــز مســّودة 

ــادل  ــع أن يصــل التب ــن املتوّق ــث م ــهر، حي ــالل أش ــا خ ــة عليه ــع املصادق ــن، ومتوّق احلكومت

التجــاري بــن البلديــن إلــى مئــات ماليــن الــدوالرات مبــا يشــمل املعــدات الطبيــة، التكنولوجيــا 

ــا. ــة وغيره ــايبر، الطاق ــة، الس الزراعي

27 متوز 2021

إسرائيل واملغرب توّقعان اتفاقية للتبادل الثقافي والرياضي بن البلدين. 11 آب 2021

يائيــر لبيــد فــي املغــرب يفتتــح مكتــب االرتبــاط اإلســرائيلي فــي الربــاط، حتضيــًرا لتبــادل الســفراء 

خــالل أشــهر قريبــة. واملكتــب يوّفــر آليــة للتعــاون السياســي والثقافــي واالقتصــادي بــن البلديــن.
12 آب 2021
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اجلامعــة العبريــة فــي القــدس وجامعــة بوليتكنيــك محمــد الســادس فــي املغــرب تقيمــان اتفاقيــة 

تعــاون أكادميــي للبحــث املشــترك وتبــادل الطواقــم التدريســية والطــالب.
15 آب 2021

شــركة الصناعــات الفضائيــة اإلســرائيلية )IAEI( توّقــع اتفاقيــة مــع شــركة »احتــاد« للهندســة 

فــي اإلمــارات لتحويــل طائــرات البوينــغ إلــى طائــرات شــحن.
25 آب 2021

شــركة ديليــك للتنقيــب تبيــع 22% مــن أســهمها فــي بئــر الغــاز »تامــار« إلــى شــركة »مبادلــة« 

للبتــرول اإلماراتيــة.
2 أيلول 2021

بينيت في مصر لزيارة السيسي وتطوير التعاون بن البلدين. 1٣ أيلول 2021

طواقــم »إنقــاذ« مشــتركة بــن إســرائيل واإلمــارات تتجــه إلــى أفغانســتان فــي مهمــة لـــ 

»تخليــص« نســاء وأطفــال عالقــن فــي كابــول بعــد اســتيالء طالبــان عليهــا.
17 أيلول 2021

ــى  ــة للعمــل عل ــاء البحريني ــاه والكهرب ــة مــع ســلطة املي ــع اتفاقي ــاه اإلســرائيلية توّق ســلطة املي

تطويــر مــوارد امليــاه.
18 أيلول 2021

جامعــة بــن غوريــون فــي النقــب وجامعــة املغــرب الدوليــة فــي الربــاط تقيمــان اتفاقيــة تعــاون 

أكادميــي للبحــث املشــترك وتبــادل الطواقــم التدريســية والطــالب.
20 أيلول 2021

فتيات إسرائيليات وإماراتيات يتبرعّن بِكلى في عمليات »منح أعضاء« متبادلة. 29 أيلول 2021

إسرائيل والبحرين توّقعان اتفاقية للتعاون الثقافي والرياضي. ٣0 أيلول 2021

زيارة لبيد مع وفد رفيع املستوى إلى البحرين. ٣0 أيلول 2021

مؤمتــر ضــّم إســرائيل ومثلــن عــن ســت دول عربيــة هــي األردن، مصــر، الســودان، البحريــن، 

اإلمــارات، املغــرب لتطويــر عالقــات التطبيــع.
12 تشرين األول 2021

إسرائيل توقع اتفاقية مع األردن ملضاعفة كمية املياه التي توردها إلى األردن. 12 تشرين األول 2021

جامعة زايد في اإلمارات وجامعة حيفا توّقعان اتفاقية للتبادل العلمي واألكادميي. 9 تشرين الثاني 2021

شــركة أنظمــة البيــت )Elbit systems( للمقــاوالت العســكرية فــي إســرائيل توقــع اتفاقيــة مــع 

اإلمــارات إلقامــة تعــاون طويــل املــدى.
14 تشرين الثاني 2021

شــركة إيــدج للتكنولوجيــا التابعــة لــوزارة الدفــاع اإلماراتيــة توّقــع مذكــرة تفاهم مــع الصناعات 

اجلويــة اإلســرائيلية لتطويــر ســفن روبوتية.
18 تشرين الثاني 2021

اجتمــاع بــن وزارة االقتصــاد والصناعــة اإلســرائيلية واإلماراتيــة لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون 

البلديــن. بــن   )CEPA( شــامل  اقتصــادي 

15 تشرين الثاني 2021
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شــركة الصناعــات اجلويــة اإلســرائيلية )IAI( توقــع اتفاقيــة مــع خطــوط الطيــران اإلماراتيــة 

لتحويــل طائــرات البوينــغ إلــى طائــرات شــحن.
15 تشرين الثاني 2021

إسرائيل واإلمارات تبدآن مباحثات رسمية إلقامة منطقة جتارة حرة بن البلدين. 16 تشرين الثاني 2021

 CMETS Engineering Solutions اإلســرائيلية توّقــع اتفاقيــة مــع شــركة SolconIGEL شــركة

اإلماراتيــة، مبوجبــه تقــوم األخيــرة ببيــع أســهم، ومنتجــات وخدمــات األولــى فــي أبــو ظبــي.
17 تشرين الثاني 2021

توقيــع اتفــاق إســرائيلي أردنــي إماراتــي، هــو األضخــم بــن إســرائيل ودول املنطقــة، مبوجبــه 

تــورد اإلمــارات الطاقــة إلســرائيل، التــي ســتقيم محطــة حتليــة ميــاه لتزويــد األردن باملــاء.
22 تشرين الثاني 2021

OurCrowd اإلســرائيلية تصبــح أول جتّمــع رؤوس األمــوال الهايتكيــة )VC( اإلســرائيلية 

ــع اتفــاق شــراكة. ــًا مــع اإلمــارات بعــد توقي ــم تعاون التــي تقي

22 تشرين الثاني 2021

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بن وزيري »الدفاع« اإلسرائيلي واملغربي. 24 تشرين الثاني 2021

انطــالق »منتــدى التعــاون التجــاري واالســتثماري« فــي اإلمــارات برعايــة جيــرارد كوشــنير، 

رئيــس مجلــس إدارة معهــد »اتفاقيــات أبراهــام« للســالم.
8 كانون األول 2021

لبيد يلتقي السيسي في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي بن البلدين. 9 كانون األول 2021

بينيت، أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور اإلمارات. 1٣ كانون األول 2021

غانتس ونظيره البحريني يوقعان مذّكرة تفاهم للتعاون العسكري واألمني. ٣1 كانون الثاني 2022

ألول مرة في التاريخ، رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصل إلى البحرين ويلتقي مع ملكها. 15 شباط 2022


