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اإلسرائيليطرق محاربة التطبيع العربي 



oخارجيةربوزيخليفة،آلأحمدبنخالدالبحرينخارجيةوزيراجتمع
نطن،واشاألمريكيةالعاصمةفي،"كاتسيسرائيل"االحتاللكيان

.اإلسرائيلية"13"القناةكشفهحسبما
oلشأنلاألمريكيالمبعوثمنبمبادرةجاءاللقاءأن  القناةوزعمت

يف"األديانحرية"حولمؤتمرهامشعلى،هوكبرياناإليراني،
خاللافحاتصواإلسرائيليالبحرينيالوزيرينأنمضيفة.واشنطن

.لهماتذكاريةصورةالتقاطوتماللقاء،



آل خليفة يجتمع بوزير خارجية كيان االحتالل في واشنطن



السياسيةتللدراساالعربيالمركزرئيسنائبغباشي،مختاريقول
إلىيعالتطبمنحنىبأنيوحيالعامالتوجه"إن:واالستراتيجية

رائيل،إسنحوالخليجدولهرولةهوإزعاجااألشدوسيكون ارتفاع،
."العربيةواالستراتيجيةالرؤيةغياببسببوذلك



يمفهوم التطبيع مع االحتالل اإلسرائيل



oالخيلمعاملالتعسياقفيالتطبيعكلمةتستعملالعربية؛اللغةفي
مختارفي.هويطيعراكبهليتقّبلالحصانوتهيئةالترويض:بمعنى

لوسيطاالمعجموفي،(اإلنسانعليهاجبلالسجيةهوالطبع)الصحاح
.(إياهعّودهأيكذاعلىوطّبعهبه،تخّلقأيبكذاتطبع)
oلإسرائيدولةمععالقاتإقامةهوالجاري المفهومفيالتطبيع

.يعيًّاطبوضًعاكانالراهنالوضع”أنّ لوكما“ومواطنيهاوأجهزتها
العنصري،زوالتمييواالحتاللالقائمة،الحربحالةتجاهلبالتاليويعني

.قصدعنلتهميشهأوذلكعلىللتعتيممحاولةهيأو



oكانتلوماكطبيعيبشكلاإلسرائيلياالحتاللمعالتعاملهوالتطبيع

خالتاريفيالعربمعتشتركالعربيالوطنفيطبيعيةدولة

.وغيرهاواللغةوالحضارةوالثقافةوالجغرافيا



oأومحلينشاط،أومبادرةأومشروعأيفيالمشاركةهوالتطبيع

بين(مباشرغيرأومباشربشكلسواء)للجمعخصيصامصممدولي،

يهدفوال(مؤسساتأمكانواأفرادا)وإسرائيليين(عربأو)فلسطينيين

طهادواالضالتمييزأشكالوكلاالحتاللفضحأومقاومةإلىصراحة

.الفلسطينيالشعبعلىالممارس



مخاطر التطبيع العربي اإلسرائيلي



oاألوسطرق الشفيصديقةدولةاإلسرائيلياالحتاللمنجعلالتطبيع
صراعإلىمتقز  بلإسرائيلي،عربيالصراعيعدولمالعربي،والوطن

وإثارةالنزاعاوالتبمحالفلسطينييناتهاميجري واآلنإسرائيلي،فلسطيني
."اإلسرائيليين"معالشغب

oهرولتالعربيةاألنظمةاألقلعلىأوالعربيةالدولجعلالتطبيع
حابأصجعلأنهبمعنىاإلسرائيلي،االحتاللمععالقاتلتدشين

منميةإسالأوسياسيةلمبادئخاطئفهموفقللمهادنةيهرولون الحق
."لهانحفاجللسلمجنحواوإن"أوالمشتركةالسياسيةالمصالحقبيل



oبينعصرا مناألوسطللشرق السياسيةالخارطةرسمأعادالتطبيع
حتاللواالالعربيبينالتحالفإلىاإلسرائيلي،واالحتاللالعربي

.إيرانمثلإقليميةقوى مواجهةفياإلسرائيلي

oتعدلمحيثالعربية،الثقافةمنكبيرجانبعلىواضحتغيرحدث
العدولمقابفيالصديقهيبلالعدو،هياإلسرائيلياالحتاللدولة
سرائيلإإلىالنظرفيالعرببعضويجاهر،"إيران"فييتجسدالذي
.صديقأنهاعلى



يقدماألمروهذاخية،التاريفلسطينفيالفلسطينيينأحقيةفييشككون العربالمثقفينبعضصار
يوسفري المصالكاتبتصريحسمعنالقد..ذهبمنطبقوعلىالصهيونيلالحتاللجليلةخدمات

."عربيةيوماتكنلمالقدس"أناعتبرعندمام2017ديسمبرفيزيدان
يفسرواوصاروايل،إسرائمكانةتعزيزفييسهمبشكلاإلسرائيليالعربيالصراعفيالدينرجالتدخل

كون فيون يشككوصارواتحكمهم،التيالقيادةمنبتعليماتأومزاجهموفقاإلسالميالدينياإلرث
بيناآليةهذهربطتحيث؛(أسرى الذيسبحان)الكريمةاآليةفيتجسدتعقيدةاألقصىالمسجدأن

.عقائديوالثانيجغرافيأولهمابرباطينالمقدسوبيتالمكرمةمكة
لـويقرّ االحتاللمامأالعربيةالهزائموبسلسلةوبالنكسة،بالنكبةالقبول  االحتاللمعالتطبيعيؤّطر
الحديثمعسّيماال،العربيالوعيإلىبالّتسّلللالحتاللكذلكويسمح.األرضصاحبةبأّنها"إسرائيل"

.األديانوحوارالتسامحعن



الفلسطينيون،ابهقامالتيواالنتفاضاتالثوراتكلّ تجاوزإلىالتطبيعيؤّدي
استماتةظلّ فيسّيماالعبثي،فعلإلىمقاومفعلمنوتحويلهااالحتالل،ضدّ 

البشريةالخسائرلتظهيرالّتطبيعركبفيتسيرالتيلألنظمةالمنّظرينبعض
.المقاومالعملعلىتترّتبالتيوالمادية

المواثيقو الدوليالقانون مبادئتجاهالتزاماتهامنإسرائيلالتطبيعيحرر
.االستيطانيخصفيماوممارساتهاالحتاللسياساتوشرعنةالدولية،

سلطةوالالخليجدولبعضبينالعالقاتفيالفتورحالةالتطبيعأوجد
تقريبحماسمحاولةرغمأخرى جهةمنحماسوحركةجهةمنالفلسطينية

بعدعوديةالسالعربيةالمملكةمععالقتهاتحسينالحركةومحاولةالنظروجهات
.الحكملسدةسلمانالملكوصول



اإلسرائيليمستقبل التطبيع العربي 



كليا  التطبيعفشل:األولالسيناريو
إسرائيلفيترى ونهالكالتطبيع؛العربيةالشعوبُتفشلأنالسيناريوهذايتوقع
هذايضعفومااألولى،القضيةالفلسطينيةالقضيةوفياألولالعدو

القياداتعضبوإصرارالداخلية،بقضاياهاالعربيةالشعوبانشغالالسيناريو
تمإنكان،ةصيغبأيالتطبيع،خيارفإنهذاكلمع.التطبيععلىالعربية

االعترافعنمعزولةمظاهرهوستظلالشعبية،الشرعيةعنبعيداً سيظلفإنه
العربييالشعبالمزاجفإنالمنطقةتشهدهاالتياألحداثكلورغمالشعبي،

عدممنحالةفيستظلالعربيةالقياداتبعضوحتىللتطبيع،رافضاً سيبقى
كبيرًا،مياً إسالتأييداً الخيارهذاوسيلقىكهذه،خطوةعلىاإلقدامفيالثقة
.اإلسالميةوالشعوبالقياداتمنكثيرمستوى على



الكليالتطبيع:الثانيالسيناريو

التطبيع،فيالعربيةالقياداتبعضلدىرغبةهناككانتالماضيةالمرحلةفي

يلياإلسرائوالرفضلهاالعربيةالشعوبرفضإالالرغبةهذهمنيحدولم

لتطبيع،انحوالعربيةالقياداتتهرولفقداآلنأماالمقترحة،العربيةللبنود

الصراعبطولومتذرعةالداخلية،بقضاياهاالشعوبانشغالمستغلة

التطبيعارإقرإلىالقياداتهذهتدفعأنيتوقعحيثالفلسطينية،واالنقسامات

.بالتطبيعالدولتلزممظلةتوفيرأوالعربية،الجامعةعبر



15يفإلسرائيلعاصمةالقدساألمريكيالرئيسأعلنأنوبعدالمقابل،وفي
مريكيةاألاإلدارةأنفيبدوالعربية،المبادراتلكلإسرائيلوعرقلةم؛2018مايو

التيوةالخطوهيإلسرائيل،إرضاءللسالماألمريكيةالصيغةفرضفيترغب
بيةعردولانشغالنتيجةلكنمبكر،وقتمنذعنهااإلعالنالمفترضمنكان
راخلية،دبقضاياالمبادرةمعاإليجابيالتعاطيفيكثيرا  أمريكاعليهاتعول أُخ ِّ

.مستحيال  يبدوالعربيةالدولكلمنالتطبيعخيارفإنهذاومعإعالنها،

اعلينفووجودالتاريخية،وصيرورتهالصراعطبيعةالسيناريوهذايُضعف
إدارةعلىوخبرةقدرةأكثرأصبحتوالتيالمقاومة،بحركاتمتمثلينآخرين

االحتاللمعالمطبعةللدولاالستراتيجيةالمصالحغيابإلىباإلضافةالصراع،
.يةالعربالمنطقةدولعلىاإلسرائيليةالهيمنةمخاطروتعاظماإلسرائيلي،



الجزئيالتطبيع:الثالثالسيناريو

oلضغوطلامتثاال  التطبيع،علىالعربيةالقياداتبعضإقدامفييتجسد

اإليرانية،توالتهديداالمحليةالتوتراتتصاعدظلفيواألمريكية،اإلسرائيلية

معربتهاومقاللسالمالعربيةالمبادرةتعديلاتجاهفيالقياداتهذهتدفعوقد

.الفلسطينيةالمطالبتحققالالتياألمريكيةالمبادرة



oلىعالعربيةالقياداتبعضإقدامفإنالمرجحهوكانوإنالسيناريووهذا
سيتعدىيلإسرائمعفالتطبيعإلسرائيل،المنطقةقيادةتسليممعناهكهذهخطوة
حسابعلىطقةالمنعلىسياسيا  اإلسرائيليةالسيطرةإلىالفلسطينيةالقضية
.العربيةالدول

oسياسيالالمحللعننقال  المحاضرةبدايةفيذكرناهمايؤكدالسيناريوهذا
التطبيعمنحنىبأنيوحيالعامالتوجه"أناعتبرالذيغباشي،مختارالمصري

ذلكوإسرائيل،نحوالخليجدولهرولةهوإزعاجااألشدوسيكونارتفاع،إلى
."العربيةواالستراتيجيةالرؤيةغياببسبب



مظاهر التطبيع

ياالقتصاد

األمني 
والعسكري

الثقافي

الرياضي

السياسي



التطبيع االقتصادي. 1



الشراكاتخاللمنبحرية  الخليجيةاألسواقفي"اإلسرائيلية"الشركاتتعمل

.األمريكيةاالقتصاديةالمؤسساتمعتقيمهاالتي

التيميةالعالاألمريكيةالشركاتمنيتجزأالجزءهي"اإلسرائيلية"الشركات

.الخليجيةاألسواقفيتنشط

أنهابإدراكهارغمالشركات،هذهأنشطةعنالطرفتغضالخليجيةالسلطات

.«إسرائيلية»شركات

الخليجلودوإسرائيلبينوالتجاريةاالقتصاديةالعالقاتفيوسيط:تركيا.



اإلسرائيليةاتالحمضيلتصديروإسرائيلالسعوديةبينرسميةاتفاقياتعقدتم
.(4/1/1995معاريف)األردنعبر(ليمون-برتقال)

(ونشمركرنى)لمستوطنةالمحليالمجلسبمكتباتصلتسعوديةشركة
فيمعاريفصحيفة)المستوطنةفيسكنيةشققلشراءاستعدادهاوأبدت

29/10/1993).

خلقتالطبيعيبالغازإسرائيللتزويدقطردولةمعجرتالتيالمفاوضات
الذيننالسعوديياألعمالرجالأبدىبحيثالعرباألعمالرجالبينتنافسا  
بعقدطفقليسيبدوماعلىاهتماما  إلسرائيلزيارةفيباستمراريقومون
.(م1994فبرايردافار)الطبيعيالغازببيعأيضا  بلنفطصفقات



االقتصاديالتطبيع:

األسودالذهبلتوريدمستعدةبالدهأنالنعانيعليالسعوديالنفطوزيرقال
.(م2016مايو)إسرائيلذلكفيبماالعالمأرجاءإلى

ُعمانسلطنةفيالتجاريللتمثيلمكتباإسرائيلفتحت،1996مايووفي
النتفاضةااندالعبعدأنهإالوالتجارية،والعمليةاالقتصاديةالعالقاتلتطوير

التجاريالتمثيلمكتبإغالقتم2000سبتمبرفيالثانيةالفلسطينية
.عمانسلطنةفياإلسرائيلي

سرائيلياإلالرئيسزيارةعنداإلسرائيليإسرائيلمعالعالقةقطربدأتلقد
لياإلسرائيالتجاريالمكتبوافتتاحه1996عاملقطر"بيريزشمعون"السابق
بورصةءإنشاثمإلسرائيل،القطريالغازبيعاتفاقياتوتوقيعالدوحة،في

."أبيبتل"فيالقطريةالغاز



المكتبقطرأغلقت2008أواخرغزةقطاععلىحرباإسرائيلشنخالل
قدمتلكنها،2010عاممطلعالفلسطينيين،علىالهجماتلرفضهاالتجاري؛
فييليةاإلسرائالبعثةبإعادةوالسماحالتجارية،العالقاتالستعادةمبادرتين
ة،غزقطاعإلىواألموالالبناءموادبإرسالإسرائيلتسمحأنعلىالدوحة،
.اآلنإلىباألمورتقدميجرلمولكن



مجموعةبيناقتصاديتعاونعن2010فياإلعالنتمIDBاإلسرائيلية
جهازوجهةمندانكنرنوحياإلسرائيليالمليارديريرأسهاكانالتيالضخمة

نشرتهماوهوأخرى،جهةمنالسعوديةالعليانومجموعةلالستثمارقطر
.أيضا  تايمزالفاينانشالصحيفة

إلىهانقلقبلأوروبامنالقادمةالبضائعلتنزيلمحطةإسرائيلأصبحت
ردنواألإسرائيلبينتعبرالتيالشاحناتعددرفعمماأخرى،ودولاألردن
.2011عاممنذ%300بنسبة

بحمايةتقومإسرائيلإن":(م2017أغسطس)البريطانيةاإليكونوميستمجلة
اتفاقضمناألحمر،البحرعلى(ينبعميناء)منيضخ  الذيالسعوديالنفط
ي .مصريسعوديإسرائيليسر 

عنمرةألول،12اإلسرائيليةللقناةالسياسيةالمحللة،فايسدانةوكشفت
رئيسعليهصادقحديديةسكةخطعنعبارةجديدمواصالتمشروع"



(م2018نوبمر)كشفت،12اإلسرائيليةللقناةالسياسيةالمحللة،فايسدانة
صادقحديديةسكةخطعنعبارةجديدمواصالتمشروع"عنمرةألول
،اتسكيسرائيلالمواصالتووزيرنتنياهوبنيامينالحكومةرئيسعليه

أنوأضافت."إسرائيلخاللمنوالسعوديةأوروبابينيصلبموجبه
البحرمنتجاريخطإليجاديهدف،"السالمقضبان"يسمىالمشروع"

سكةالخطسيمرالمشروع،وبموجب.الفارسيالخليجإلىوصوالالمتوسط
جنينةومديناألردنيةبالحدوديمرأنعلىالسعودية،إلى"إسرائيل"منالحديد
.«الغربيةالضفةشمال



نوفمبر)األوروبياالتحادمعاتفاقاوقعتأبيبتل:الثانيةالعبريةالقناة
.لعجوزاالقارةإلىالبحرعبرالغازلنقلأنابيبخطبإنشاءيقضي(م2018

ألفيولبطالبحرعبرالمحتلةاألراضيمنسينطلقالجديدالبحريالغازخط
الغازنقلوسيأوروبيةدولأربعإلىسيصلحيثأوروباإلىوصوالمتركيلو
.أوروباووسطالبلقاندولإلى

هذاإنشاءأجلمنأميركيدوالرمليونمائةبنحوساهمتاإلماراتدولة
.أبيبوتلظبيأبوبيناالتفاقوفقالخط

وتفتحبيعالتطحدودتتخطىمستقبليةعالقةأمامواسعااألفقيفتحاالتفاق
عربيةدولو"إسرائيل"بينللعالقةالمقبلةالمرحلةاحتماالتعلىواسعاالباب
.اإلسرائيليالطاقةوزيرقالكما



رائيليةاإلسالعالقاتأنكما.وعالنيةً سراً المطبعةالدولمنفهيالبحرين-
لموالتجاراتالحاخامواستضافةالدينيالتسامحيسمىماعلىالقائمةالبحرينية

مامنهاسّريةعالقاتسبقتهاوكانتالجانبينبينالعالقاتفياألولىهيتكن
إلىيعود
قشاتالمنافي"ساريديوسي"الصهيونيالبيئةوزيرشارك1994عامفي

التياألولىيةالرسمالّزيارةساريدزيارةوكانت.البيئيةالقضاياحولاإلقليمية
.البحرينهيخليجّيةدولةإلىإسرائيليوزيربهايقوم
آلمباركبنمحمدالوزراءمجلسرئيسنائبأعلنم،2005سبتمبرفي

شروطألحدبيقاً تطاإلسرائيلّيةالبضائععنالحظررفعالبحرينقرارعنخليفة
.األمريكّيةالمّتحدةالوالياتمعالحّرةالّتجارةاّتفاقّية

م2006عامفياإلسرائيليةالمقاطعةمكتبالبحرينأغلقت.



نهابيمندول،سبعضمالذيبمصر،المتوسطشرق غازمنتدىتأسيس
(ومصرردن،واألوإيطاليا،واليونان،وقبرص،فلسطين،)إلىباإلضافةإسرائيل

دافاألهمنأكبرسياسيةأهدافاً لهإنإذالموضوع،فيكبيرةداللةله
والطلبالعرضتأمينتضمنإقليميةغازسوق إنشاءأهدافهفمناالقتصادية؛

وروبيين،واألللعرباإلسرائيليالغازوصولتأمينيعنيبمااألعضاء،للدول
باعتبارهاقاتالصفهذهولمشروعيةللتطبيعالرافضةالشعوبإلرادةاعتباردون 

.الفلسطينيةلألراضيمحتلةدولةإسرائيلأن
دنواألر مصربينالضخم"نيوم"مشروعإنإسرائيليون مسئولون يقول

علىتقوميةإستراتيجرؤيةعنالنهايةفييعبرإسرائيل،وضمنياوالسعودية
."ائيليةاإلسر والتكنولوجياالعقلاستثمار"وإسرائيل،معالتطبيعضرورة



ارص"لنداوعوزي"اإلسرائيليالتحتيةالبنيةوزيرأول2010أوائلوفي
ياداتقمنلنداوأنعلما  وعلنيا ،رسميا  اإلماراتيزورإسرائيليوزيرأول

إسرائيلتأقدمفقط،أيامبثالثةالزيارةوبعد.المتشدد"بيتناإسرائيل"حزب
منلقأطوالتيدبي،فيالمبحوحمحمودحماسحركةفيالقيادياغتيالعلى
إسرائيلضدعدائيةتصريحاتخلفانضاحيدبيشرطةرئيسبعدها

الذيشالومسلفاناإلسرائيليالطاقةوزيراإلماراتزار،2014ينايرفي
دوق.الطاقةحولمؤتمرفيللمشاركةغزة،علىجديدةبحربهد دأنسبق

.اإلسرائيليالوزيرمشاركةعلىاحتجاجا  المؤتمرالكويتقاطعت



تلقىكوهين،إيلياإلسرائيلياالقتصادوزيرأناإلسرائيليةالبثهيئةذكرت
بالمنامةمؤتمرفيللمشاركة،2019أبريلمنتصفالبحرينلزيارةرسميةدعوة
لوجياالتكنو مجالفي(والرياديةالناشئةالمشاريع)"أبالستارت"دولحول

.(م2018نوفمبر26)دولة170بمشاركةالدوليالبنكينظمهالذيواالبتكار،
"تييجأي"شركةعبر"كوخافيمتي"اإلسرائيلياألمريكياألعمالرجلوقع
.الخليجدولإحدىفيالنفطابارلحمايةعقدا
نسيقوتعالجيةوسياحةعلميةمؤتمراتعلىاشتملاالقتصاديالتطبيع

...مشتركتجاري وتبادل
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لتكوينربيعإسرائيليعسكريبتنسيقترتبطللتطبيعالخليجيةالعروض
فصح)الفرصةحانتماإذاجويةضرباتلتوجيهايرانباتجاهجويجسر
(عبرية

وخاصةربيةالعالدولمعاالستراتيجيالعسكريالتعاونتعزيزتريدإسرائيل
.األولىبالدرجةالخليجية

فريقياإجنوبعبرإسرائيليةطائراتتشتريالسعوديةبأنتقولاألخبار.

نظومةمبيعهاالسعوديةعلىاقترحتإسرائيل:األمريكي"اتالنتيك"موقع
.اليمنعلىالحربفيلمساعدتها"الحديدةالقبة"



"تجهيزاتيعتبالتي"تكنولوجيسيالوم"شركةفيأسهما  يمتلك"باراكايهود

عمانوسلطنةللسعوديةوأمنيةعسكرية

االسمبتذكرهالمخليجيةلدولةمنتجهاالطائراتإلنتاج"رادوم"شركةباعت.

ةماركإسرائيليةكمبيوترأجهزةتستوردالسعوديةوالحكومةالشركات

أحرونوتيديعوت)العامةوالحدائقاألمراءحدائقلري  (ياردين)

16/12/1993).



جويخطإفتتاحخبراإلسرائيليةهآرتسصحيفةنقلتم،2014ديسمبرفي

.الصهيونيوالكياناإلماراتبينوخاصسري

بةمراقأنظمةلتركيباالسرائيليةتيجيأيشركةمعاإلماراتتعاقدت

عبرتمتالتيبالرحالتوثيقةصلةذاتتكونقدظبيأبوفيمواقعلحماية

.السريالجويالخط



خارجيةالوزيربينقويةشخصيةعالقةوجودويكيليكسوثائقإحدىتزعم

.ليفنييتسيبحينهااإلسرائيليةالخارجيةووزيرةزايدبنهللاعبداإلماراتي

ائيلياإلسرالرئيسأنفيهزعممقاال  فريدمانتوماسكتب،2013نوفمبرفي

حكوماتعدةعنممثليناالصطناعيةاألقمارعبرخاطببيريزشمعون

.اإلماراتفيلهماجتماعخاللوإسالميةعربية

  دولة29ممثليخاطببيريزأنأحرونوتيديعوتصحيفةكررتوالحقا

.الخليجيالتعاونمجلسدولخارجيةوزراءبينهموإسالمية،عربية



لدوليةاالوكالةافتتاحمنذاإلسرائيليواالحتاللاإلماراتبينالعالقاتوتعززت

مهمامركزاأبوظبيأصبحتوبعدها،2015عامفيظبيأبوفيالمتجددةللطاقة

.واستخباراتهاإسرائيل،ألمن

بهدف،إسرائيليةأمنوشركاتالمتحدةالعربيةاإلماراتشركةبيناتفاقإبرامتم

.ماليةعوائدمقابلوالغازالنفطلمرافقالحمايةتوفير

بيظأبوفيالمشروطةالنقديةللتحويالتشبكةإنشاءعلىاالتفاقيةتشمل.

باسمةالمعروفاألميركيةالعسكريةالمناوراتفياإلماراتيةالجويةالقواتشاركت

.م2017فياليونانفيتمتوأخرى،2016عامفي"األحمرالعلمتمرين"



إمارةيفدوليمؤتمرأمامخطابايلقيقرا،أيوباإلسرائيلياالتصاالتوزير
.(2018أكتوبر30)واالتصاالتالمعلوماتأمنحولدبي

وعةمدفوالكويتالسعوديةمعسريةعالقاتعنليبرمانتحدث،2014وفي
.إليرانالمشتركبالعداء

إنيفنيلتسيبيالسابقةاإلسرائيليةالخارجيةوزيرةقالت،2013أكتوبرفي
لية،اإلسرائيالنظروجهةنفسهياإليرانيالملففيالسعوديةالنظروجهة
حمصالنفسهيالمنطقةفي"البراغماتيةأوالمعتدلة"الدولمصالحوإن

.إسرائيل

إسرائيلي  تنسيق  بوجودالبريطانية"تايمزصنداي"زعمتنفسها،الفترةفي-
.إليرانعسكريةضربةإسرائيلتوجيهحولسعوديا  



 سـبوع، حيـث ضابط االستخبارات السعودي السابق اللواء أنور عشـقي إسـرائيل لمـدة أزار
(.م2016يوليو )عبري التقى مسؤولين إسرائيليين، بحسب إعالم 

 م مـن غيـاب أي علـى الـرغ” النـاتو العربـي“إسرائيل حاضرة بشـكل كبيـر فـي بنـاء تحـالف
م، 2019ام إشــارة رســمية إلــى دور إســرائيلي فــي هــذا التحــالف المنتظــر والدتــه مطلــع العــ

الـــدول حيـــث تتمتـــع إســـرائيل بخبـــرات عســـكرية كبيـــرة، وقـــد خاضـــت حـــروب ضـــد بعـــض
ــ د القــادر العربيــة مــن ناحيــة، وتمتلــك ســالحًا متقــدمًا مــن ناحيــة أخــرى، وهــي العــدو الوحي

وف فـي وجـه على الوقوف في وجه إيران، علمًا بأن أيـًا مـن الـدول العربيـة ال يمكنهـا الوقـ
.إيران حتى لو احتلت عاصمتها



التطبيع الثقافي. 3



يةاإلستراتيجفيزاويةحجرأنهعلىواإلعالميللثقافيينظرمنهناك
الوسطاءوالصهاينةالمفاوضينأجندةرأسعلىدائمرئيسيوبندالصهيونية،
.الغربيين

قدكماةمتكافئأوطبيعيةثقافيةعالقاتيقصدونأنهممنهيفهمأنيجوزال
دىلأنإذعليه،المبدئيةتحفظاتناكلتجاوزنالوحتىالمصطلحيوحي

وهمحتىنامعالتطبيعمنيمنعهمالذيوتكوينهمالثقافيةمنطلقاتهمالصهاينة
.معهمبالتطبيعيطالبوننا

تحاصريالتوالقلوبالعقولأبوابفتحهوإذنالثقافيبالتطبيعالمقصود
ووجدانيا  ثقافيا  محيطهااختراقمن”إسرائيل“تتمكنلكيالصهيونيةالقلعة
.وقيمهمفاهيمهوتغيير



الحقة،والالمعاصرةاألجيالتخصالتيالمدرسيةالمناهجالتطبيعيستهدف
ستالتيالسياسيةاالتفاقاتمعلتنسجم جزءحسابعلىباآلخراالعترافكر 

.فلسطينفيالعربيةالذاتمن

وعييفالصهيونيالعربيالصراعترسيخوقفيحاولالثقافيالتطبيع
.القوميووجدانهاالجمعيةوذاكرتهاوثقافتهاالشعوب

هولميداناهذاأنإدراكهمنينبعالثقافي،التطبيععلىاإلسرائيلياإلصرار
وضخة،الوطنيالشعبيةوالثقافةالعربيالفكرتلويثعلىوالقادرالمؤهل
.القوميةوالشخصيةومبادئهلقيمهالمشوهةوالتصوراتالمفاهيم



الثقافيالتطبيعأهداف:

  ال)يةالصهيونالرؤىوفقالعربيةللمنطقةالحضاريالتاريخكتابةإعادة:أوال

.(النضيروبنوخبيراستعمار،والاحتالل

  فيبمايل،إلسرائالمعاديةوالنصوصوالوثائقاألدبياتتدريسعنالتوقف:ثانيا

.الكريمكالقرآنالمقدسةالكتببعضفيمنهاالواردذلك

  نطقةللمعلميةمرجعيةاإلسرائيليةاألبحاثومراكزالجامعاتتصبحأن:ثالثا

.بأسرها

  العربيةوالحضارةللثقافةالذاتيةالمقوماتتدمير:رابعا.



للجنة42الـةالدور فيشاركتأبيبتلأناإلسرائيلية،"هآرتس"صحيفةذكرت
يوليو)هنفسالشهرخاللالبحرين،فيالمتحدةلألممالتابعةالعالميالتراث

.(م2018
ألقىثحيأبيب،تلجامعةإبراهيمالدينسعدالبارزالمصري األكاديميزار

عنالقاهرةيفاإلسرائيليةالسفارةودافعت.العربيةوالثوراتمصرعنمحاضرة
لعدوامعبالمطبعفيهاالمشاركون وصفههجومحملةمواجهةفيإبراهيم،

.(م2018يناير)اإلسرائيلي
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إلىالرياضةيدانمالخليجحولتبلفقط،السياسيالسري الجانبعلىاإلسرائيليةالخليجيةالعالقاتتقتصرال
.للتطبيع«فرصة»وساحة

االتحادمنلينممثبمشاركةالقدم،لكرةالدوليلالتحادالعموميةالجمعيةاجتماعالبحرينيالقدمكرةاتحاداستضاف
.م2003فيالوطنيةاالتحاداتمن211بينمن"الفيفا"فيعضواً بصفتهاإلسرائيلي،

إسرائيلعلمورفعم،2009مطلعدبيفيبطولةفيللمشاركةدخولتأشيرةإسرائيليتنسالعبمنحتاإلمارات
.يينإسرائيلمسئولينحضورفيالمتجددةللطاقةالدوليةللوكالةاجتماعخاللظبيأبوفياألولىللمرة

للتطبيعيرّوجمقطعاً تضمن2022فيالعالمكأسالستضافةقطرلترشيحترويجيفيديوصدر،2010ديسمبرفي
البطولةفيإسرائيليفريقمشاركةإيجابياتعنيتحدثإسرائيليفتىظهرحيثباالستضافة،الفوزمحاولةسياقفي
.عربيةفرق مع



أرضدخولهأثناءرياضيوفدكلدولةخريطةنشرتمم،2011قطرفيأقيمتالتيالعربيةاأللعابدورةأثناء

فلسطين،يطةلخرمشوهرسمعنعبارةإلكترونيا  المعروضةالخريطةكانتالفلسطينيالوفددخولولدى.الملعب

.فقطغزةوقطاعالغربيةبالضفةمختصرة  كانتحيث

6البناءيةعملُكلفةكانتحيثالصهيوني،الكيانداخلالبلديالدوحةاستادبناءعناإلعالنتم،2013مايوفي

.القطريالشعبأموالمندوالرماليين

ئية،الشاطللكرةالمفتوحةالعالميةقطرجولةفياإلسرائيليةالطائرةكرةمنتخبشارك،2016أبريلوفي

.ايميحشاكيدوالمدربنيومان،يانيفاإلسرائيلي،الطائرةكرةاتحادرئيساإلسرائيليةالبعثةوضمت

يةالفلسطينالقدسبمدينة،"إيطالياديجيرو"سباقفيم2018مايوشهرمطلعإماراتيدراجاتفريقشارك

.اإلماراتيبالوفد"تويتر"علىتغريدةعبرجندلمانورحب.المحتلة



فيالثانيةالقناةوذكرت.2018نوفمبر3فياختتمتوالتيبقطر،للجمبازالعالمبطولةفيشاركإسرائيليرياضيفريق
تجاهالموقفكون يبأنونعدنتعهد»:تقولالدوحةمنرسالةتلقتاإلسرائيلية،الجمبازجمعيةأناإلسرائيلي،التلفزيون 
.«المسابقاتخاللآخربلدأيمثلإسرائيل،

المقامة،2018لعام”وللجودأبوظبيسالمغراند“بطولةفيالمشاركيناإلسرائيليينللرياضيينالعربيةاإلماراتسمحتلقد
رأسعلى،ريغيفيري ماإلسرائيلي،والثقافةالرياضةوزيرةوكانتالبطولة،فياإلسرائيليالعلمرفعاإلماراتية،العاصمةفي
.فيزماريوسللجودو،الدولياالتحادرئيسلدعوةتلبيةإسرائيلي،وفد

عملهاطوالظتحلم،ريغيفميري الرياضة،وزيرة"إن"ألدارعكيفا"بالسيسرائيلموقعفياإلسرائيليالكاتبوقال
.«ظبيأبوإلمارةزيارتهافيالقتهكماواستقبالبحفاوةالحكومي

بطولةفيللمشاركةي،رياضوفدرأسعلىأبوظبياإلماراتيةالعاصمةتزورريغيفميري اإلسرائيليةوالرياضةالثقافةوزيرة
.م2018أكتوبر27يومللجودوعالمية
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واالحتاللعربالبينالسياسيالتطبيعلحالةالوصولسياقفيتندرجاألخرى التطبيعأشكالكل
المؤسساتاستخدمتقدالخليجيةوخاصةالعربيةالدولبعضأنكيفالواضحمنوكاناإلسرائيلي،
.اإلسرائيلياالحتاللمعسياسياتصالقنواتلفتحوالتجاريةاالقتصادية

للمملكةيارتهز قبيلترامبإلدارةأوصلتالسعوديةأناألميركية"جورنالستريتوول"صحيفةأكدت
يالتالشروطدون منإسرائيلمعطبيعيةدبلوماسيةعالقاتإلقامةاستعدادها2017مايوفي

.م2002عام(العربية)السعوديةالمبادرةفيوضعت
بناءمقابللياإلسرائيالعربيالصراعمعادلةمنالسعوديةإلخراجلهوالموالون سلمانبنمحمديسعى

فياألميركيةيكأتالنتلصحيفةنفسهسلمانابنوأكدإيران،لمحاربةإسرائيلمعإستراتيجيتحالف
سرائيلإأنعلىمشددا،"أرضهمعلىبأمانالعيشاإلسرائيليينحقمن"أنالماضينيسان/أبريل
.إيرانبلالعدو،ليست

عاون والتإسرائيلمععالقاتإقامةفيبشدةترغبالسعودية:(2017نوفمبر)"تلغرافديلي"صحيفة
ضدن تكو أنيهموالالمقبل،للمرحلةكغطاءاتفاقيةضمنذلكيكون أنالمهمإيران،ضدمعها

.تعبيرهوفقالفلسطينيين،مصلحة



منرسميةيستلعربيةإسرائيليةعالقاتهناك"إنيقول"غيبورآساف"العربيةالشؤون فياإلسرائيليالخبير
هذهيخرجاألخيرةنةاآلو فيفيهاالجديدلكنالخليجية،والدولإسرائيلبينطويلةسنواتمنذومستمرةالرادار،تحت

إسرائيليثفمكبرنامجمنجزءعمانزيارةأنوبداعلنية،بصورةتناولهايتموباتالمغلقة،الخزانةمنالعالقات
."الخليجدولفي

جهتفو السعودية،لدىالغيرةمنحالةأثارتقدوقطرواإلماراتُعمانإلىاألخيرةالزيارات:غيبورآساف
تظهرلمعماننأبزعمطرفيه،منبالحبلاإلمساكيحاولالذيالسلطنةلسلوكضمنياانتقاداالسعوديةالصحافة

.إيرانعلىوالعقوباتالفلسطيني،والملفاليمن،حرب:مركزيةقضاياثالثمنموقفها

2018فيأبيبتلزارت"إسرائيل،مععالقاتيقيمالالذيالعراق،منوفودثالثةأناإلسرائيليةالخارجيةأعلنت
نإسرائيلييمسؤولينمعاجتمعواوقدمحليون،وزعماءوشيعيةسنيةشخصياتهمشخصا،15وضمت

.»وأكاديميين



30ردا،1994عامإسرائيلمعالموقعةالسالملمعاهدةاحترامهعناإلعراببيان،فياألردنجدد:م2018ديسمبر
بالعاصمةاعاجتممدخلفيإسرائيل،علمفوق بقدميهاغنيماتجمانةالوزيرةمرورواقعةعلىأبيبتلاحتجاجعلى

.عمان

17الدبلوماسيةمليةالعفيتقدمتحقيقدون العربيالعالممعتجري "تطبيع"عمليةبأننتنياهوصرح:م2018ديسمبر
.المعنيةالدولأسماءيكشفأندون الفلسطينيين،مع

التخلصفيبجديةللتفكيرمناسباأصبحالزمن"إنعلوي،بنيوسفعمانسلطنةخارجيةوزيرقال،م2018أكتوفي
اإلسرائيلي"فينالطر تقاربعلىتساعد"بالدهوإن،"تستحقهالذيبالتطورالمنطقةلدولتسمحالالتيالمشكالتمن

.والفلسطيني



26والتقىعمانسلطنةزارنتنياهوأنإسرائيلأعلنت:م2018أكتوبر
منذمسقط،لىإإسرائيليوزراءلرئيسزيارةثانيفيسعيد،بنقابوسالسلطان

.رابينإسحاقالراحل1994عامزارهاأن

اءلقفيالبشيرعمرالسابقالسودانيالرئيسقال:م2019يناير4في
تنصلحىحت"إسرائيلمعالتطبيع"بـنصائحتلقواإنهمبالخرطوم،جماهيري 

.تفاصيلذكردون البالد،أحوال



مراحل التطبيع العربي اإلسرائيلي



:(السريةاللقاءات)م1974عامقبل:األولىالمرحلة

oتصاالتكاالالصهيوني،والكيانالعربيةالدولبعضبينالسريةاالتصاالت
.واألردنوبينهالصهيونيوالكيانالمغرببينقائمةكانتالتي

واألردنونيالصهيالكيانبينقائمةكانتالتيالسريةللعالقاتتوثيقجرىلقد
بيناالعتداءعدم:تضمنم1950عامفياتفاقمسودةعلىالتوقيعذلكومن

سويةتإلىالتوصلبهدفمشتركةلجانوتشكيلسنواتخمسلمدةالجانبين
.الطرفينبينشاملة

المتضمن242قرارصدورإثروإسرائيلالعرببينالسريةاالتصاالتزادت
.ليبقىوجدقدالصهيونيالكيانأن



بعدأيم،1974عامبعدوالصهاينةالعرببينالسريةاالتصاالتزادت
شبريأعلىفلسطينيةدولةإقامةتضمناقترحالذيالمرحليالبرنامجصدور
.242بالقراراعترفتالمنظمةوأنخاصةفلسطين،فيمحرر

ههذالكنإزالته،إلىسبيلمنماوأنه م1974معابعدوضوحا  أكثربداالتوج 
بالقرارتواعترفالعربي،السربإلىالفلسطينيةالتحريرمنظمةانضمتعندما

الدوليقراربالالمنظمةاعترافبينالترابطذلكبالطبعخافيا  يكنولمالمذكور
عامالرباطؤتمرمفيالفلسطينيللشعبووحيدا  شرعيا  ممثال  بهااالعترافوبين

م،1974

أو،(ييناإلسرائيلالتقدميينمعاالتصاالت)بيعرفماالفترةتلكفيراج
اليهودعمحسينللملكالمتتابعةاللقاءاتأبرزهامنوكان،(اإلسرائيلياليسار)
.م1976–75عاميفي



:(يالنفسالحاجزكسر)أوسلوإلىديفيدكامبمعاهدةمن:الثانيةالمرحلة

الكنيستفيوخطابه،م1977عامالمحتلةلفلسطينالساداتزيارة
.اإلسرائيلي

المصريةالسالمومعاهدة1978ديفيدكامبمعاهدةوتوقيعالمفاوضاتبدء
الدولبقيةعنمصرعزلوتمم،1979عامأمريكيةبرعايةاإلسرائيلية
.المنفردةالمعاهدةبهذهالعربية

خالدلالراحالسعوديللملكحديثفيبإسرائيلمشروطخليجياعترافأول
بإسرائيليعترفإنهقالحيثم،1978مارسفيبهأدلىالعزيز،عبدبن

تعترفوأنم،1967عامالمحتلةالعربيةاألراضيمنتنسحبأنشريطة
.الفلسطينيالشعببحقوق



:(يالنفسالحاجزكسر)أوسلوإلىديفيدكامبمعاهدةمن:الثانيةالمرحلة

آنذاكالعهدولي-العزيزعبدبنفهدالراحلالملكصرحم1980مايووفي-
لعربيةااألراضيمنباالنسحابإسرائيلتعهدتإذاللسالممستعدةبالدهبأن

أجلمنبالتعاونالعربإلقناعمستعدةبالدهأنمتزامنوقتفيوأكدالمحتلة،
مناالنسحابعلىعزمهاعنإسرائيلتعلنأنشرطكاملةسلميةتسوية

.المحتلةالعربيةاألراضي

العربيالنزاعلحلسلميةبمبادرةفهدالملكتقدمم1981أغسطسفي–

السابعالبندنصحيثبإسرائيل،ضمنيباعترافتلميحا  تضمنتاإلسرائيلي،
.بسالمالعيشفيالمنطقةدولحقتأكيدعلىفيها



:(يالنفسالحاجزكسر)أوسلوإلىديفيدكامبمعاهدةمن:الثانيةالمرحلة

ثافةالكذاتالحرب)كتابهفييبرز(هاريسونسليج)العسكريالخبير
لمخابراتافيرفيعا  مصدرا  إن)قائالوطرقهاالتمويلعملياتأبعاد(المحدودة
1986عامدوالرمليون35دفعتاألميركيةالمخابراتأنأبلغهاألميركية
منرائيلإسغنِّمتْهاالتياألسلحةبعضلشراءالسعوديةاألموالمنإلسرائيل

باكستانإلىجوا  بشحنهاقامتثم،1982عاملبنانغزوهاأثناءالفلسطينيين
.أفغانستانفيالمجاهدينعلىلتوزيعها



الهرولة)م2004حتى–م1993عامأوسلومرحلة:الثالثةالمرحلة
:(السريعة

لتطبيعاحصانلتطلقأوسلوثمالثانيةالخليجحرببعدمدريدمرحلةجاءت
.يونالفلسطينوهمالمباشرالطرفمعخاصةعقالهمناإلسرائيليالعربي

(عربةوادي)اتفاقيةاألردنوقع،(م1994يوليو)أشهر10بأوسلوبعد.

تلمعخيةالتاريالعالقاتصاحبالمغربإلىموريتانيامنالتطبيعبدأبعدها
.العربيةالدولوبقيةتونسإلىأبيب،

الكيانتجاهالهرولةلتهدئةجاءم1995عاماإلسكندريةقمةمؤتمر
ريدتال«إسرائيل»بأنوسورياوالسعوديةمصرإلدراكوذلكالصهيوني،

.فشلتالقمةلكنالفلسطينية،للقضيةحلإيجاد



زاد؛(ديفيدكامبقمةمنأشهرثالثةبعد)2000األقصىانتفاضةاندالعبعد
العربيقدمهماأفضل2002العربيةالسالممبادرةكانتوقدالتطبيع،
.اإلسرائيليلالحتالل



ةالهرول)للعراقأمريكاواحتاللعرفاتقتلبعدمامرحلة:الرابعةالمرحلة
:(الجماعية

فتححركةوموافقةم،2004عامنهايةعرفاتياسرالفلسطينيالرئيسمقتل
.لهخلفا  (عباسمحمود)تعيينعلى

الخالقةوالفوضىالكبيراألوسطالشرقمشروعطرح.

  م2019يونيو26يومالتطبيعيالبحرينمؤتمرإلىوصوال.



انتهى؛؛؛

شكرا لحسن المتابعة


