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إتفاقات السالم والتطبيع اإلسرائيلّية ـ الخليجّية:
أي تداعيات سياسّية واقتصادّية على املنطقة؟

يعد  والبحرين،  االمارات  والتطبيع بني ارسائيل وكل من  السالم  اتفاقات  االبيض عىل  البيت  االحتفايل يف  التوقيع 
التي كشفت لجوء  االتفاقات  باملتغريات والتحوالت. هذه  الحافل  العام 2020  ابرز احداث ومحطات  واحدا من 
تداعيات عىل  لها  والرتيك، ستكون  االيراين  املرشوعني  اندفاعة  للحد من  الثالث  االرسائييل  الخيار  اىل  الخليج  دول 

مسار الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل 

صفقة  سياق  يف  االتفاقات  هذه  تأيت 
القرن، ومن شأنها ان تخلط اوراق وتفتح 
االوسط.  الرشق  منطقة  يف  جديدة  افاقا 
احتفالية  االبيض  البيت  شهد  فقد 
ارسائيل  بني  سالم  اتفاقيتي  عىل  التوقيع 
جهة  من  والبحرين  واالمارات  جهة  من 
االمرييك  الرئيس  برعاية  وذلك  اخرى، 
دونالد ترامب الذي وصف الخطوة بأنها 
اصبحت  االتفاقيتني،  بتوقيع  تاريخية. 
دولتني  ورابع  ثالت  والبحرين  االمارات 
عربيتني تقرران اقامة عالقات ديبلوماسية 
واالردن   )1979( مرص  بعد  ارسائيل  مع 
)1994( عىل اساس مبدأ السالم يف مقابل 
نقاشات  الترسيبات حول  السالم. تستمر 
عربية  دول  مع  االبيض  البيت  يجريها 
واملغرب  عامن  سلطنة  بينها  من  اخرى، 
اتفاقات  وتوقيع  لالنضامم  والسودان، 

سالم مع ارسائيل. 
الكشف  يتم  مل  الذي  االتفاق  مبوجب 
فان  بالكامل،  وتفاصيله  بنوده  عن  بعد 
عالقات  ستقيامن  والبحرين  االمارات 
مع  واقتصادية  وتجارية  ديبلوماسية 
ضدهام  حربا  تخض  مل  التي  ارسائيل 
غري  تحالفا  االتفاقان  وسيعزز  قبل،  من 
رسمي ضد التهديدات االيرانية واملطامع 
االمارات  امام  الطريق  وميهد  الرتكية، 
امريكية  اسلحة  صفقات  عىل  للحصول 

متطورة.
االبيض  البيت  يف  االتفاقات  التوقيع عىل 
يف  ترامب  الرئيس  بدأه  مسارا  يتوج 
االبيض،  البيت  اىل  وصوله  منذ  املنطقة 

بالقدس  االعرتاف  محطة  فيه  وبرزت 
االمريكية  السفارة  عاصمة الرسائيل ونقل 
اليها، واعالن صفقة القرن، بعدما نجحت 
المرار  الالزمة  الرشوط  خلق  يف  ادارته 
والشكل  الوقت  يف  ابراهام  اتفاقات 
املناسبني لحساباتها االنتخابية، ويف ذروة 
من  واسعة  امريكية  ديبلوماسية  حملة 
جاريد  االتفاقات  ومهندس  ومن  ادارته 
العالقات  ملف  ادارة  وفريق  كوشنري 
الدولة  لدمج  االرسائيلية  ـ  العربية 
اليهودية بشكل كامل يف الرشق االوسط. 
االمريكية  االدارة  تحتفل  ان  البديهي  من 
وان  خصوصا  الحجم،  هذا  يف  بحدث 
اسابيع فقط تفصل الواليات املتحدة عن 
تداعيات  وسط  تجري  رئاسية  انتخابات 
اىل  يشري  الذي  الواسع  والعنف  كورونا 
العميقة  العرقية  االنقسامات  استمرار 
يستطيع  وحيث  االمرييك،  املجتمع  داخل 
االمارات  بني  االتفاق  اعتبار  ترامب 
للعالقات  الكامل  التطبيع  عىل  وارسائيل 
العام  هذا  احداث  اهم  من  واحدا 
عليه  ترتتب  ان  ويتوقع  واستحقاقاته. 
متغريات وتداعيات ونتائج، هذه ابرزها: 
بني  الحرة  التجارة  االتفاق  يحفز   -1
ابوظبي وتل ابيب، ويفتح ابواب التعاون 
بينهام يف مختلف املجاالت، اىل جانب ما 
اسرتاتيجيات  رؤية  من  طياته  يف  يحمل 
مشرتكة  وسياسية  وعسكرية  امنية 
تتخطى تطبيع العالقات. ووفقا للمنظور 
سيفتح  التطبيع  باب  فان  االرسائييل، 
تعد  التي  االمارات  مع  جديدة  امكانات 

عاصمة املال واالعامل االقتصادية ملنطقة 
الخليج باكملها وواحدة من اكرثها تقدما 
يف العامل. ارسائيل ستكون املستفيد االكرب 
االموال  التطبيع وضخ  اقتصاديا من هذا 
العريب  العامل  اىل  وستدخل  االماراتية، 
عرب  االبواب  اوسع  من  الخليج  ودول 
معرض اكسبو 2020 العاملي الذي سيقام 

يف ترشين االول الحايل يف ديب. 
التعاون  بتوسيع  مهتمة  ارسائيل   -2
االمني مع االمارات، اذ ان اتفاق التطبيع 
تحالف  تعزيز  من  ميّكن  ابوظبي  مع 
وارسائيل،  الخليج  دول  بني  عسكري 
البحر  تأمني  يف  التعاون  زيادة  عن  فضال 
االحمر. ستستغل ارسائيل الفرصة املتاحة 
لها لتحقيق مصالحها، كون رشكات انتاج 
لزيادة  جاهدة  تعمل  االرسائيلية  السالح 
صادراتها االمنية اىل دول الخليج. مل يكن 
واالمارات  ارسائيل  بني  التطبيع  اتفاق 
الضم  السالم يف مقابل وقف  اساس  عىل 
يف الضفة الغربية، بل وفقا للسالم مقابل 
من  االمارات  تتلقاها  متطورة  اسلحة 

.F 35 الواليات املتحدة، مثل مقاتالت
3- اتفاق ارسائيل مع االمارات والبحرين 
سيشجع جميع دول الخليج االخرى عىل 
اىل  ارسائيل  مع  الرسية  عالقاتها  اخراج 
لعقد  املتسابقني  سبحة  وستكر  العلن، 
حيث  ارسائيل،  مع  السالم  اتفاقيات 
كونها ساحة  السعودية  اىل  االنظار  تتجه 
موقفها  ان  علام  الكبري،  االقليمي  الثقل 
الرصاع  تسوية  ان  عىل  يقوم  الرسمي 
مسبق  رشط  الفلسطيني  ـ  االرسائييل 

تؤدي  وقد  ايران.  اعتاب  عىل  للعمل 
مبارشة  اقتصادية  منافسة  اىل  الخطوة 
يف  ارسائيليني  وآخرين  ايرانيني  تجار  بني 
الصعيد  اما عىل  الرثية.  الخليجية  الدولة 
قواعد  يضع  االتفاق  فان  االسرتاتيجي، 
القوى  موازين  ويخلط  جديدة  اشتباك 
وتعترب  اضافية.  معادلة  ارساء  باتجاه 
االمارات  اختارت  واشنطن  ان  ايران 
اهدافا  تحقق  ولغايات  العتبارات 
وارسائيل.  االمريكية  لالدارة  اسرتاتيجية 
الحدودية  املنطقة  عىل  تقع  فاالمارات 
صفر بحرا مع ايران، وبالتايل نقل النفوذ 
وفقا  االيرانية  الحدود  اىل  االرسائييل 
يقابله  االيراين يف سوريا،  الوجود  ملعادلة 
ان  كام  االمارات.  يف  االرسائييل  الوجود 
االمارات لديها خالف حدودي مع طهران 
عليها  املتنازع  الثالث  الجزر  يف  يتمثل 
منذ السبعينات، وبالتايل ميكن ان تتحرك 
وتعزز  الخالف  هذا  اطار  يف  ارسائيل 

اتفاقيات  ضمن  االمارات  مع  تعاونها 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

نجح الرئيس 
االمرييك 
يف مترير 

االتفاقات مبا 
يتناسب مع 

الحسابات 
االنتخابية.

ايران متوجسة من 
اتفاقات تضع اسرائيل 

على حدودها

الذي  الطريق  لكن  العالقات.  لتطبيع 
يف  شك  بال  سيساهم  االمارات  شقته 
االرسائييل،  ـ  السعودي  التقارب  تعزيز 
زايد  )بن  املحمَدين  تحالف  ظل  يف 
العداء  عىل  يركزان  اللذين  سلامن(  وبن 
جذب  ومحاوالت  ايران،  تجاه  املشرتك 
التحول  لتمويل خطة  اجنبية  استثامرات 
اىل  بالنسبة   .2030 رؤية  االقتصادي، 
وبني  بينها  السالم  اتفاق  ميثل  ارسائيل، 
االمارات الحجر االساس االهم يف الطريق 
يف  املتمثل  املركزي  الهدف  تحقيق  اىل 
وبعيدا  السعودية.  مع  العالقات  تطبيع 
هناك  واالمنية،  السياسية  الجوانب  من 
واملالية  االقتصادية  الدوافع  من  العديد 
باالقتصاد  الرثية  الخليج  دول  لربط 

االرسائييل.
التي  بايران  الرضر  تلحق  االتفاقات   -4
مع  والجدية  الحزم  من  بكثري  تتعاطى 
االمارات  بني  والسالم  التطبيع  اتفاق 
استياءها  تكتم  مل  والتي  وارسائيل، 

الجمهورية  مرشد  ان  درجة  اىل  وغضبها 
تهمة  وجه  خامنئي  عيل  االسالمية 
خيانة  والبحرين،  االمارات  اىل  الخيانة 
الفلسطينية.  والقضية  االسالمي  العامل 
تطبيع  ان  االقتصادي،  الصعيد  فعىل 
يفتح  وارسائيل  االمارات  بني  العالقات 
ارسائيلية  رشكات  امام  واسعا  الباب 

الخليجي نحو  التحول 
اسرائيل رد مباشر على 

االيرانية والتركية التدخالت 
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االحتالل  ملواجهة  مشرتكة  دفاعية 
االيراين للجزر يف الخليج، ما قد يقود اىل 
او  قواعد عسكرية ارسائيلية، خفية  نرش 
علنية، ومعدات قتالية دعام لالمارات يف 

وجه العدو املشرتك.
رسالة  ايصال  االمريكيون  اراد  الواقع،  يف 
االقتصادي  العمق  بأن  طهران  اىل 
لصالح  سينتهي  االمارات  مع  التجاري 
بعض  تعويض  ستحاول  التي  ارسائيل 
االيرانية  االموال  ورؤوس  االستثامرات 
ان  حني  يف  ديب،  تغادر  بدأت  التي 
االمارايت  باالقتصاد  مهتمة  غري  واشنطن 
ملراقبة  التغلغل  من  اليوم  متكنها  بقدر 
العقوبات  عىل  االلتفايف  االيراين  النشاط 
تحذير  تفسري  ميكن  هنا،  من  فاكرث.  اكرث 
الوخيمة  العواقب  من  لالمارات  ايران 
عن  املسؤولية  وتحميلها  الخطوة  لهذه 
او  حادثة  اي  عن  ترتتب  قد  نتائج  اي 
وجود عسكري ارسائييل يف مياه الخليج. 
مكتوفة  تبقى  ان  ميكنها  ال  قد  فطهران 
االرسائيلية  البحرية  القطع  وترى  االيدي 
بعد  عىل  وترسو  الخليج  مياه  تجوب 
عرشات الكيلومرتات من الحدود االيرانية 
ان تشهد  االماراتية. وال ميكن  املوانئ  يف 
اماراتية  جوية  مناورات  وبصمت،  ايضا 
املجاورة  السامء  يف  محتملة  ارسائيلية  ـ 
واالرسائييل  االمرييك  يعرف  امور  لها. 
جيدا  ويعرفان  اليران،  استفزازها  مدى 
فالطرفان  عليها.  االيراين  الرد  امكانات 
الطاحنة  الصامتة  املعركة  حجم  يدركان 
بصمتها  تتدحرج  قد  والتي  االن،  الدائرة 
من  الكثري  يغري  قد  هائال  انفجارا  لتدوي 

موازين القوى يف املنطقة.
شهد  الذي  العامل  بني  كبري  فارق  مثة 
توقيع اتفاقات كمب ديفيد ووادي عربة 
اليوم توقيع  واوسلو، والعامل الذي يشهد 
 27 املناسبتني  بني  الجديدين.  االتفاقني 
عاما تغري فيها املشهدان الدويل واالقليمي 
 3 عند  خليجية  مصادر  وتتوقف  كثريا. 

احداث تراها مهمة يف فهم الحارض:
- الحدث االول هو تدفق النفوذ االيراين 
االمساك  يف  الحقا  ونجاحه  االقليم،  يف 

بالقرار يف عواصم عربية عدة، وصوال اىل 
صنعاء احدى بوابات الخليج.

- الحدث الثاين هو ما سمي الربيع العريب 
والتدخالت يف سوريا ومحاوالت االخوان 
عىل  واالستيالء  الصفوف  تقدم  املسلمني 
مراكز القرار، ثم ظهور داعش وما تسبب 

به.
- الحدث الثالث انكشاف سياسة الرئيس 
ومامرسات  اردوغان  طيب  رجب  الرتيك 
الحنني اىل حقب صعبة مضت. هكذا بدأ 
برنامج  من  باكرث  مهددا  العريب  املكون 

مع  املتينة  العالقات  ان  وبدا  اقليمي، 
الضامنات  ابرز  هي  املتحدة  الواليات 

املمكنة.
العرب  الخارجية  وزراء  اجتامع  اظهر 
الذي عقد افرتاضيا يف الفرتة الواقعة بني 
عليها،  والتوقيع  االتفاقيات  عن  االعالن 
العريب  املوقف  يف  تحول  بداية  حدوث 
اي طلب  مع  التجاوب  عدم  لجهة  العام 
يتعلق  ما  كل  يف  فلسطيني  ومقرتح 
ما  نحو  عىل  ارسائيل  مع  الرصاع  بقضية 
تلقايئ  تجاوب  من  سابقا  يحصل  كان 
العريب  املوقف  التحول يف  وطوعي. ظهر 

العام يف ناحيتني:
السيادية  القرارات  - اوىل: تقديم مسألة 
االلتزام  مسألة  عىل  دولة  كل  لدى 

الفلسطينية. القضية  مبقتضيات 
للتدخالت  مطلقة  اولوية  اعطاء  ثانية:   -
العربية  الشؤون  يف  وااليرانية  الرتكية 
وادانتها، بعدما باتت تركيا وايران يف نظر 
دول الخليج تشكالن التهديد االول ألمن 

واستقرارها. املنطقة 

ال يمكن ان تبقى 
طهران مكتوفة االيدي 

امام قطع بحرية اسرائيلية 
تجوب مياه الخليج

ارسائيل ستكون املستفيد االكرب اقتصاديا من التطبيع وضخ االموال االماراتية.


