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كري�ستيان كوت�س

�أولريك�سن*

تهمي�ش الفل�سطينيني يف التقارب
ال�سعودي ــ الإماراتي مع �إ�رسائيل**
تتناول هذه المقالة الأ�سباب والدوافع ل�سيا�سات التقارب مع �إ�سرائيل ،والتي اتبعتها
المملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية المتحدة منذ �سنة  .2011فقد غيرت
التحوالت المزعزعة التي �أحدثها الربيع العربي وما �أعقبه من ا�ضطرابات ،طبيعة
التهديد من منظور الريا�ض و�أبو ظبي ،فباتتا تنظران بازدياد �إلى الحركات الإ�سالمية
و�إيران كم�صدر رئي�سي لعدم اال�ستقرار الإقليمي .ولم تعد �إ�سرائيل ،بالن�سبة �إلى القادة
ال�سعوديين والإماراتيين الذين تب ّنوا �سيا�سة �أكثر ت�شدداً لت�شكيل م�شهد ما بعد الربيع
العربي ،تمثل جبهة ال�صراع الأهم في ال�سيا�سة ال�شرق الأو�سطية .ومع �أن العالقات غير
الر�سمية بين دول الخليج و�إ�سرائيل ،ن�ش�أت قبل عدة عقود� ،إ ّال �إن طبيعة العالقات ما
بعد �سنة  ،2011بين المملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية المتحدة و�إ�سرائيل،
مما �سبق.
تتمتع بعمق ا�ستراتيجي �أكبر ،وتجري في بيئة �أكثر انفتاح ًا ّ

�إن

تغير ا�صطفاف الم�صالح ال�سيا�سية
واال�ستراتيجية ،عمل على �إعادة
ت�شكيل بع�ض خطوط الت�صدع التي �أ ّثرت
في ال�شرق الأو�سط على امتداد عقود.
فال�صدمة المزلزلة لثورات الربيع العربي،
غيرت
والتي هزت المنطقة في �سنة ّ ،2011
منظور التهديد في عوا�صم مثل الريا�ض و�أبو
ظبي ،ودفعت جي ًال جديداً من القادة في
البلدين� ،إلى تب ّني مواقف �إقليمية �أكثر حزم ًا.

هذا االعتقاد الم�شترك ،ب�أن �إيران والحركات
الإ�سالمية مثل الإخوان الم�سلمين هي �أكبر
* زميل في �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط في معهد بيكر لل�سيا�سات
العامة في جامعة راي�س في هيو�ستن ــ تك�سا�س.
** الم�صدرKristian Coates Ulrichsen, “Palestinians :

Sidelined in Saudi-Emirati Rapprochement with
Israel”, Journal of Palestine Studies, volume
XLVII, no. 4 (summer 2018), pp. 79–89.

ترجمة� :صفاء كنج.

مقاالت

قرب القادة ال�سعوديين
ّ
تحد لال�ستقرار والأمنّ ،
والإماراتيين من نظرائهم الإ�سرائيليين.
وبينما حافظت جميع دول الخليج على
ات�صاالت �سرية وبعيدة عن الأ�ضواء مع
�إ�سرائيل ،منذ ت�سعينيات القرن الما�ضي على
الأقل ،ف�إن التفاعل ال�سعودي والإماراتي
معها ،ازداد حجم ًا وو�ضوح ًا ب�صورة كبيرة
في الأعوام الأخيرة .وفي ظل مواجهة �أعداء
م�شتركين في م�شهد �إقليمي متغير ،اختار
الم�س�ؤولون في ال�سعودية والإمارات و�إ�سرائيل،
ب�شكل متزايد ،التركيز على الق�ضايا التي
تجمعهم بد ًال من تلك التي تف�صل بينهم.

دعم ثابت للفل�سطينيني
بعد �إن�شاء المملكة العربية ال�سعودية في
�سنة  ،1932والإمارات العربية المتحدة في
�سنة  ،1971ظل العداء الر�سمي لإ�سرائيل،
ولعدة �أعوام ،عالمة مميزة لل�سيا�سات
الإقليمية ،في حين اتخذ دعم فل�سطين �أ�شكا ًال
�سيا�سية ومالية ،وطبع الخطاب الر�سمي
للدولتين .وفي عهد الملك في�صل بن عبد
العزيز �آل �سعود ( ،)1975 - 1964قدمت
المملكة العربية ال�سعودية ماليين الدوالرات
للف�صائل والمنظمات الفل�سطينية ،و�أن�ش�أت
منظمات �إ�سالمية وا�سعة و ّفرت منبراً دولي ًا
ودعم ًا م�ؤ�س�ساتي ًا للق�ضية الفل�سطينية .ودفعت
منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي في اتجاه االعتراف
بالفل�سطينيين في الأمم المتحدة ،خالل الفترة
 ،1975 - 1974كما �أن الملك في�صل نف�سه
�أعلن في �سنة � ،1972أنه يتعين على جميع
الدول �شن حرب على ال�صهيونيين الذين هم
موجودون لهدم المجتمعات الب�شرية كلها،
وهدم الح�ضارة 1.وبعد اغتياله في �سنة
 ،1975وا�صل �إخوته غير الأ�شقاء ،رعاية
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الجمعيات الخيرية والإغاثية وتمويلها� ،إلى
�أن باتت هذه الأموال تخ�ضع لتدقيق مكثف
من جانب الواليات المتحدة الأميركية ،في
�أعقاب هجمات � 11أيلول�/سبتمبر الإرهابية.
وتولى الأمير نايف بن عبد العزيز �آل �سعود،
وزير الداخلية لأربعة عقود تقريب ًا� ،إدارة
اللجنة ال�سعودية لدعم انتفا�ضة القد�س ،بينما
قاد �شقيقه (الملك الحالي) �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،جمعية خيرية با�سم ''اللجنة
ال�شعبية لم�ساعدة مجاهدي و�أ�سر �شهداء
فل�سطين''2.
وبالن�سبة �إلى �أبو ظبي ،ف�إن الأب الم�ؤ�س�س
لدولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة،
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ا ّتبع مقاربة
ثابتة مماثلة ،جعلت من الدعم المقدم
للفل�سطينيين حجر الزاوية في ال�سيا�سة
الخارجية الجديدة للدولة النا�شئة .وفي
ني�سان�/أبريل  ،1971قال ال�شيخ زايد
ل�صحيفة ''�أخبار اليوم''�'' :إن �سيا�سة �إ�سرائيل
التو�سعية والخطط العن�صرية لل�صهيونية،
موجهة �ضد جميع الدول العربية ...ال يوجد بلد
عربي في م�أمن من مخاطر المعركة مع
ال�صهيونية ما لم يقم بدوره ويتحمل
م�س�ؤولياته ،في مواجهة العدو الإ�سرائيلي3''.
عالوة على ذلك� ،شاركت الإمارات العربية
المتحدة في الحظر النفطي العربي ،بين
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1973و�آذار/مار�س
( 1974ولم تن�ضم دبي �إلى هذا الحظر �إ ّال بعد
�أبو ظبي بثالثة �أيام) ،وقدمت �إلى ما ُعرف
با�سم دول المواجهة في النزاع العربي ــ
الإ�سرائيلي ،دعم ًا وا�سع النطاق� ،شمل �إمدادات
طبية ،وتمويل زيارات �صحافيين �أوروبيين
لالطالع على ''الرواية العربية للنزاع'' 4.وفي
معر�ض �شرحه م�شاركة الإمارات في قرار
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حظر النفط  ،قال ال�شيخ زايد في ت�شرين
الأول�/أكتوبر �'' :1973إذا ا�ستمر احتالل
الأرا�ضي العربية وتعر�ضها للعدوان،
ف�سن�ستخدم كل �سالح نمتلكه ،وفي المقام
الأول �سالح البترول ،من �أجل تحرير �أر�ضنا5''.
خالل �سبعينيات القرن الما�ضي ،ذهب
�أكثر من ن�صف الم�ساعدات الإنمائية
الخارجية التي قدمتها دول الخليج� ،إلى دول
خط المواجهة (م�صر والأردن ولبنان
و�سورية) ،و�إلى الدعم الكبير الذي كان موجه ًا
في نهاية المطاف �إلى الفل�سطينيين 6.واعتبر
ال�شيخ زايد �أن ''�أي م�ساعدة نقدمها �إلى �أي بلد
عربي ،هي في الواقع معونة للإماراتيين
ولوطننا العربي ''.و�أ�ضاف في منا�سبة �أُخرى:
''نحن في الإمارات العربية المتحدة م�ستعدون
للعمل ليل نهار ،ولو�ضع كل مواردنا الب�شرية
والمادية تحت ت�صرف قوة �إخواننا العرب7''.
وا�ستمر هذا المناخ المعادي (لإ�سرائيل) في
دول الخليج حتى ت�سعينيات القرن الما�ضي،
ولم يبد�أ بالتراجع �سوى مع انتقال القيادة
�إلى الجيل التالي ،في �إثر وفاة الآباء
الم�ؤ�س�سين .وكانت �سلطنة ُعمان الوحيدة التي
خرجت عن الإجماع ،وفي �أكثر من منا�سبة،
بدعمها عالنية المفاو�ضات التي �أجراها
الرئي�س الم�صري �أنور ال�سادات ،واتفاقات
ال�سالم الالحقة مع �إ�سرائيل في �سنة .1978
وقد ُنبذت هذه ال�سلطنة ،من طرف جاراتها
الخليجيات ،بعد �أن �أ�صبحت واحدة من ثالث
دول عربية لم تقطع العالقات الدبلوما�سية مع
م�صر بعد الت�صديق على اتفاقيات كامب
ديفيد في �سنة � ،1979أو لم تح�ضر ما �أُطلق
عليه قمة الرف�ض العربية التي ُعقدت بعد فترة
وجيزة في بغداد ،لإدانة القرار الم�صري8.

االت�صاالت املبكرة مع �إ�رسائيل
بد�أت االت�صاالت الدبلوما�سية بين �إ�سرائيل
ودول الخليج ب�شكل محدود ،بعد م�ؤتمر مدريد
في �سنة  ،1991ب�ش�أن ال�سالم العربي ــ
الإ�سرائيلي ،و�شاركت دول مجل�س التعاون
الخليجي ال�ست جميعها 9،في هذا الم�ؤتمر .وقد
ان�ضم الم�س�ؤولون ال�سعوديون �إلى نظرائهم
الم�صريين ،لل�ضغط على رئي�س منظمة التحرير
الفل�سطينية يا�سر عرفات والرئي�س ال�سوري
حافظ الأ�سد من �أجل الح�ضور ،فر�ضخ
الزعيمان لهذه ال�ضغوط ،ووافقا على �إجراء
مفاو�ضات عربية ثنائية مبا�شرة مع �إ�سرائيل،
في �إطار م�ؤتمر مدريد 10.عالوة على ذلك،
ا�ست�ضافت �سلطنة ُعمان والبحرين وقطر
جل�سات مجموعات عمل اللجان المتعددة
الأطراف ،والتي �أُن�شئت بعد م�ؤتمر مدريد .وبعد
عام على توقيع اتفاق �أو�سلو الأول في 13
�أيلول�/سبتمبر � ،1993أنهى مجل�س التعاون
الخليجي مقاطعته ،من الدرجتين الثانية
والثالثة ،لل�شركات التي تتعامل مع �إ�سرائيل،
معتبراً �أن �ضرورة القائمة ال�سوداء للمقاطعة
انتفت بتوقيع اتفاقات ال�سالم الإ�سرائيلية مع
الأردن والفل�سطينيين11.
ولم ِ
يم�ض وقت طويل حتى �أُقيمت عالقات
تجارية مبا�شرة ،لكن محدودة مع �إ�سرائيل.
فقد تبادلت ُعمان و�إ�سرائيل فتح مكاتب
تجارية في ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1995
وقبل ذلك بع�شرة �أ�شهر ،كانت ال�سلطنة �أول
دولة خليجية ت�ست�ضيف رئي�س حكومة
�إ�سرائيلي ًا في الحكم ،هو يت�سحاق رابين ،في
كانون الأول/دي�سمبر  12 .1994وفتحت
�إ�سرائيل �أي�ض ًا مكتب ًا تجاري ًا في الدوحة في
�أيار/مايو  ،1996بعد �شهر من زيارة �شمعون
13
عبرت ،في
بير�س ،خليفة رابين ،لقطر التي ّ
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موقف مبكر في ت�شرين الثاني/نوفمبر
 ،1997عن نهجها الم�ستقل؛ فرف�ضت �إلغاء
م�ؤتمر اقت�صادي لل�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا في الدوحة ،مواجه ًة �ضغوط ًا
مت�ضافرة من جميع �أنحاء العالم العربي،
ل�سحب دعوة �إ�سرائيل �إلى الم�شاركة .و�أ�صر
الم�س�ؤولون القطريون على حقهم في �صوغ
�سيا�سة خارجية م�ستقلة ،وفي دعوة َمن
يرغبون ،مثيرين غ�ضب ال�سعودية وم�صر14.
وقد حافظت �إ�سرائيل على ح�ضور رمزي في
مكتبها في الدوحة� ،إلى �أن �أغلقته الحكومة
القطرية ب�شكل دائم في كانون الثاني/يناير
 ،2009احتجاج ًا على الهجوم الذي �ش ّنته
�إ�سرائيل على غزة في كانون الأول/دي�سمبر
15 .2008
عالوة على المكاتب التجارية الإ�سرائيلية
التي ُفتحت في م�سقط والدوحة في ت�سعينيات
القرن الما�ضي ،تح�سنت العالقات بين �إ�سرائيل
والإمارات العربية المتحدة بعد وفاة ال�شيخ
زايد في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2004ونمت
العالقات التجارية مع دبي تحديداً ،عبر
م�شروع م�شترك بين ''موانىء دبي العالمية''
و�أكبر �شركة �شحن في �إ�سرائيل ،هي ''زيم
لخدمات ال�شحن المتكاملة'' 16.وكان لهذه
العالقة نتائج جيو�سيا�سية غير متوقعة في
�أوائل �سنة 2006؛ ففي �إثر ح�صول ''موانىء
دبي العالمية'' على عقد لت�شغيل عمليات
هبت
ال�شحن في موانىء �أميركية رئي�سيةّ ،
عا�صفة �سيا�سية في الواليات المتحدة
معار�ضة لذلك ،وجرى ت�صوير ''موانىء دبي
العالمية'' (وبالتالي دبي ودولة الإمارات
العربية المتحدة) ،كتهديد محتمل للأمن
القومي الأميركي ،فانبرى الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ''زيم'' الإ�سرائيلية ،عيدان عوفر ،للدفاع
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بقوة عن ال�شركة الإماراتية .وفي ر�سالة
مفتوحة �إلى ال�سيناتور هيالري كلينتون في
نيويورك ،انتقد عوفر ''الت�ضليل الذي يطال
موانىء دبي العالمية في و�سائل الإعالم
الأميركية'' ،م�ضيف ًا'' :نحن ك�شركة �إ�سرائيلية
[ ]....مرتاحون تمام ًا للر�سو في موانىء دبي
التابعة ل�شركة موانىء دبي العالمية17''.
من الوا�ضح �أن النهج البراغماتي كان وراء
تليين الموقف في الخليج تجاه �إ�سرائيل،
وظهر �أكثر على م�ستوى �صنع القرار ال�سيا�سي،
منه لدى الر�أي العام في دول مجل�س التعاون
الخليجي .وعلى الرغم من القيود المفرو�ضة
على التعبير ال�سيا�سي والتعليقات الإعالمية
(با�ستثناء جزئي في الكويت ،مع نوابها غير
المترددين في التعبير عن مواقفهم،
و�صحافتها الحرة ن�سبي ًا) ،ف�إن م�شاعر �شعوب
الدول الخليجية ظلت مت�أثرة بالت�صعيد
الدوري للعنف في النزاع الإ�سرائيلي ــ
الفل�سطيني .ومن هنا� ،أدت الحرب التي �شنتها
�إ�سرائيل على لبنان في تموز/يوليو ،2006
بهدف الق�ضاء على حزب اللـه� ،إلى �إثارة حالة
من الغ�ضب في دول الخليج (ودول عربية
�أُخرى) ،و�شعر القادة ،با�ستثناء قطر،
باال�ستياء من الت�صريحات العلنية الم�ؤيدة
لحزب اللـه ،وبالتالي لإيران .وبرزت مخاوف
مماثلة مجدداً بعد ثالثة �أعوام ،عندما رف�ضت
ال�سعودية والبحرين والكويت ح�ضور اجتماع
قمة عربي ،عقدته على عجل القيادة القطرية
في الدوحة ،في �أعقاب الهجوم الإ�سرائيلي
على غزة في كانون الثاني/يناير ،2009
وبد ًال من ذلك ،نظمت تلك الدول قمة مناف�سة
في الريا�ض� ،أعربت فيها عن ا�ستيائها من
دعم قطر لحركة ''حما�س'' .و�ش ّكل هذا الموقف
مثا ًال مبكراً لالختالفات المتزايدة بين قطر
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وجيرانها الخليجيين ،والتي ظهرت على الملأ
فيما بعد ،خالل الربيع العربي وبعده18.
وفي الوقت الذي كان الربيع العربي يهز
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا في كانون
عبرت مجلة ''�شبيغل
الثاني/يناير ّ ،2011
اللين غير الر�سمي ،في
�أونالين'' عن النهج ّ
مواقف النخبة ال�سيا�سية في دول مجل�س
التعاون الخليجي ،تجاه �إ�سرائيل؛ ففي مقابلة
ن�شرتها المجلة ،قال قائد �شرطة دبي ،اللواء
�ضاحي خلفان تميم'' :نحن نعلم �أن العديد من
الإ�سرائيليين ي�أتون �إلى هنا بجوازات �سفر غير
�إ�سرائيلية ،ونعاملهم بالطريقة التي نعامل
بها �أي �شخ�ص �آخر .نحمي حياتهم مثلما
نحمي حياة الآخرين ،وال ن�شغل �أنف�سنا
بانتمائهم الديني19''.
جاءت ت�صريحات �ضاحي خلفان تميم بعد
عام تقريب ًا من قيام فريق مكون من 27
عمي ًال ،من وكالة اال�ستخبارات الإ�سرائيلية
''المو�ساد'' ،بتنفيذ عملية االغتيال الجريئة
لمحمود المبحوح ،كبير مفاو�ضي الأ�سلحة
لدى حركة المقاومة الفل�سطينية ''حما�س'' ،في
فندق الب�ستان روتانا في دبي 20.تداعيات هذا
االغتيال ع ّقدت م�سار العالقات ال�سرية مع
الكيانات والأفراد الإ�سرائيليين في دولة
الإمارات ،لكنها لم ت�ضع حداً لها ،غير �أنها في
الوقت ذاته� ،شددت على التوجهات الجديدة
التي كانت تعيد ت�شكيل الخطوط الجيو�سيا�سية
الفا�صلة في ال�شرق الأو�سط.
وبينما بقيت الق�ضايا العربية ــ
الإ�سرائيلية ،والإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية قادرة
على ت�أجيج الم�شاعر العاطفية لدى الجانبين،
ف�إنها لم تعد تمثل المحددات الفا�صلة
الوحيدة ،في العملية المتقلبة لإعادة ترتيب
الم�شهد ال�سيا�سي لما بعد �سنة  2011في

ال�شرق الأو�سط ،مع ترجيح �أنها لم ُتدفن عميق ًا
تحت �سطح الجغرافيا ال�سيا�سية الإقليمية،
مثلما رغب �ص ّناع ال�سيا�سة الإ�سرائيليون في
بع�ض الأحيان.

خطوط ال�رصاع اجلديدة يف ال�رشق
الأو�سط
�أظهر تنوع ت�أثير الربيع العربي في
مختلف �أنحاء المنطقة ،غياب نهج موحد ،في
دول مجل�س التعاون الخليجي� ،إزاء التعامل
مع اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي تلت ذلك؛
ف�شهدت البحرين حركة احتجاجات �شديدة،
وحدثت ا�ضطرابات كبيرة في المنطقة ال�شرقية
(الم�ضطربة تاريخي ًا) من المملكة العربية
ال�سعودية ،وفي الكويت �أي�ض ًا ،في �سنة .2012
وقد تب ّنى الم�س�ؤولون ال�سعوديون
والإماراتيون نهج ًا مت�شدداً �إزاء التهديد
الخارجي لال�ستقرار الإقليمي ،معتبرين �أنه
ي�أتي من �إيران (في حالة التظاهرات التي
قادها ال�شيعة في البحرين وفي المنطقة
ال�شرقية) ،ومن جماعة الإخوان الم�سلمين (في
حالة االحتجاجات ال�س ّنية في الكويت،
وال�ضغط من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي في
الإمارات العربية المتحدة) .وعلى النقي�ض من
ذلك ،احت�ضن الم�س�ؤولون في قطر اتجاه
التغيير ووتيرته ،في الدول التي �شهدت انتقا ًال
لل�سلطة التي �أطيح ب�أنظمتها في �سنة .2011
كما �أنهم لم ي�شاطروا جيرانهم �شعورهم
بالخطر المت�أتي على م�ستوى المنطقة من
تعزز قوة الإ�سالميين ال�سيا�سيين المنتمين �إلى
جماعة الإخوان الم�سلمين21.
�أعاد ت�أثير حراك الربيع العربي ر�سم
خطوط ال�صراع الرئي�سية في �سيا�سات ال�شرق
الأو�سط ،و�سعى �صانعو ال�سيا�سات في دول
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مجل�س التعاون الخليجي لأن يعزوا
اال�ضطرابات في البحرين ،ومناطق �أُخرى في
''تدخل'' �أطراف خارجية ،هادفين
الخليج� ،إلى ّ
من وراء ذلك �إلى ت�شتيت االنتباه ،جزئي ًا ،عن
الق�ضايا الداخلية ك�أ�سباب جذرية لل�سخط
ال�سيا�سي �أو التظلم االقت�صادي .من هنا ،عزا
الم�س�ؤولون في مجل�س التعاون الخليجي
االنتفا�ضة في البحرين �إلى التدخل الإيراني،
وعندما ت�صاعدت االحتجاجات بين العرب
ال�س ّنة في الكويت في �سنة  ،2012اتهموا
�أي�ض ًا جماعة الإخوان الم�سلمين بال�سعي
لإطاحة ال�سالالت الحاكمة في الخليج،
الواحدة تلو الأُخرى ،بدءاً بالكويت 22.وازدهر
الخطاب ال�سيا�سي الطائفي ،في الجو المحموم
ال�سائد ما بعد الربيع العربي ،مع ت�صاعد
التوتر بين ال�سعودية و�إيران ،وارتفعت حدة
هذا الخطاب مع اتخاذ التناف�س على القيادة
ال�سيا�سية ،في الدول التي تمر في مرحلة
انتقالية مثل م�صر� ،شكل المناف�سة الثنائية
بين الإ�سالميين من جهة ،ومنا�صري الحفاظ
على الو�ضع الراهن تحت �سيطرة الجي�ش من
جهة �أُخرى23.
على هذه الخلفية ،نبتت بذرة التقارب مع
دول الخليج ،والذي انتظرته طوي ًال قطاعات
مهمة من الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية
الإ�سرائيلية .فقد �أتاح الم�شهد ال�سيا�سي ،ما بعد
الربيع العربي ،الفر�صة لتعميق الروابط غير
الر�سمية في مجاالت ذات اهتمام م�شترك.
وكما هي الحال مع نظرائهم في عوا�صم دول
يقر الم�س�ؤولون
مجل�س التعاون الخليجيّ ،
الإ�سرائيليون ،ب�شكل براغماتي ،ب�أن هناك
حدوداً لمدى القدرة على خو�ض هذه العالقات
ب�صورة منفتحة ،و�أنه ،في غياب �أي اختراق
دراماتيكي في الق�ضية الفل�سطينية ،هناك
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احتمال �ضئيل العتراف دول مجل�س التعاون
الخليجي ر�سمي ًا ب�إ�سرائيل24.
�إ ّال �إن هذا لم ُي ِعق بروز تطابق في
الم�صالح بين �ص ّناع القرار ال�سيا�سيين
الإ�سرائيليين والخليجيين ،في العديد من
الق�ضايا ال�سيا�سية الحا�سمة التي ظهرت في
ال�شرق الأو�سط على مدى العقد الما�ضي.
و�شمل هذا التطابق االدعاء �أن �إيران تمثل
تهديداً خارجي ًا لال�ستقرار الإقليمي� ،سواء
بالن�سبة �إلى العالم العربي �أو �إ�سرائيل ،و�أن
الإخوان الم�سلمين ،وغيرهم من الإ�سالميين،
ي�شكلون تهديداً داخلي ًا مماث ًال .وف�ض ًال عن
عبر �صانعو ال�سيا�سة في �إ�سرائيل عن
ذلكّ ،
قلقهم العميق �إزاء ما اعتبروه ''تقهقراً'' للدور
الأميركي في ال�شرق الأو�سط في ظل �إدارة
�أوباما ،والذي ر�أوا �أنه ُي�ضعف م�ؤيدي
الواليات المتحدة وي�شجع �أعداءها في
رحبوا ،ب�صورة �شبه تلقائية،
المنطقة ،ولهذا ّ
برئا�سة ترامب ،م�ستخدمين لهجة م�شابهة
ب�شكل الفت للنظر ،لتلك الم�ستخدمة في
الريا�ض و�أبو ظبي25.
لمح �سفير
في كانون الثاني/يناير ّ ،2016
�إ�سرائيل ال�سابق لدى م�صر ت�سفي مازيل� ،إلى
تقارب ا�ستراتيجي بين �إ�سرائيل ودول الخليج
على م�ستوى الم�صالح� ،إن لم يكن على
م�ستوى ال ِق َيم .وقال مازيل حينها ،لموقع
''ميدل �إي�ست �آي'' الإخباري'' :خالل المحادثات
النووية الإيرانية ،بد�أ مجتمع اال�ستخبارات
الإ�سرائيلي ين�سج عالقات �أكثر فاعلية مع دول
الخليج [ ]....للإمارات عالقات معنا نظراً �إلى
م�صالحنا الأمنية الم�شتركة �ضد �إيران
والإخوان الم�سلمين [ ]....يمكنك بالت�أكيد �أن
تلم�س �أن دول الخليج و�إ�سرائيل تقترب من
بع�ضها في بع�ض المجاالت26''.

072

جملة الدراسات الفلسطينية 120

خريف 2019

تعاون علني لكن غري ر�سمي
وبلهجة مماثلة� ،أ�شار الرئي�س ال�سابق
لدائرة التخطيط ال�سيا�سي في وزارة الخارجية
الإ�سرائيلية [ونائب رئي�س مجل�س الأمن
القومي ال�سابق] عيران عت�سيون� ،إلى �أنه،
وبحلول �سنة '' :2009كان من الوا�ضح �أن ثمة
تعاون ًا بين خبراء كبار من �إ�سرائيل في
مجاالت اال�ستخبارات والأمن ،وبين دول
تقدم
الخليج ،لكن هذا ال يعني حدوث ّ
دبلوما�سي كبير 27''.وعلى الرغم من محدودية
هذا التعاون ،ف�إنه �أ�س�س لـ ''تعاون'' �إ�ضافي
في الأ�شهر الع�شرين الفا�صلة بين �إعالن
المفاو�ضات النووية الدولية مع �إيران في
ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2013وتوقيع
االتفاقية الفعلية في تموز/يوليو 28 .2015
ففي تلك الفترة ،ادعى عت�سيون �أنه ''كان
هناك بالت�أكيد حاالت تن�سيق'' في وا�شنطن،
مع �ص ّناع ال�سيا�سة في ال�سعودية ودول
مجل�س التعاون الخليجي� ،إذ ''كان من الممكن
�أن يذهب وفد �إ�سرائيلي �إلى وا�شنطن لل�ضغط
�ضد توقيع االتفاق ،ومن قبيل الم�صادفة،
يكون وفد �سعودي موجوداً فيها قبل ب�ضعة
�أ�سابيع 29''.وفي �آذار/مار�س  ،2015ذهب
رئي�س تحرير الموقع الإنجليزي [ال�سابق] في
قناة ''العربية'' ال�سعودية ،في�صل عبا�س� ،إلى
حد ن�شر مقالة بعنوان'' :الرئي�س �أوباما ،ا�ستمع
�إلى ما يقوله نتنياهو عن �إيران'' ،عر�ض فيها
ملخ�ص ًا �صريح ًا للتقارب الفكري بين الأو�ساط
الخليجية والإ�سرائيلية ،وقال:

لقد �أ�صاب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
كبد الحقيقة عندما قال �إن دول
ال�شرق الأو�سط تنهار ،و�إن ''المنظمات
الإرهابية ،المدعومة ب�أغلبيتها من

�إيران ،تملأ الفراغ'' ...في ب�ضع كلمات
فقط ،تم ّكن ال�سيد نتنياهو من تقديم
تلخي�ص دقيق لخطر وا�ضح وقائم ،لي�س
فقط لإ�سرائيل (والطبيعي �أن هذا م�صدر
قلقه) ،لكن لحلفاء �أميركا الآخرين في
المنطقة .وللغرابة ،وعلى الرغم من �أن
هذا هو الأمر الوحيد الذي ربما يجمع
بين العرب والإ�سرائيليين (بما �أنه
يهددهم جميع ًا) ،ف�إن �صاحب الم�صلحة
الوحيد الذي يبدو غير مدرك لخطورة
الو�ضع ،هو الرئي�س �أوباما30.
من هنا ،لم يكن م�ستغرب ًا �أن ظروف انعدام
الأمن الإقليمي التي �أعقبت �سنة  ،2011عنت
قطاعي الدفاع والأمن قد تحوال �إلى عالم
�أن
َ
م�صغر لدينامية تنمية العالقات بين الخليج
و�إ�سرائيل .وتعود بدايات هذه االت�صاالت �إلى
�سنة  ،2008عندما و ّقع جهاز حماية المن�ش�آت
والمرافق الحيوية في �أبو ظبي ( ،)CNIAعقداً
بقيمة  816مليون دوالر مع ''�إي .جي .تي.
�إنترنا�شونال'' ( ،)AGT Internationalوهي
مقرها في جنيف ،ويملكها رجل
�شركة ّ
الأعمال الإ�سرائيلي ماتي كوخافي ،ل�شراء
معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية في
الإمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك حقول
النفط والغاز 31.وفي �سنة  ،2011وافق جهاز
حماية المن�ش�آت والمرافق الحيوية [في �أبو
ظبي] على �شراء طائرات من دون طيار ،من
مجموعة ''�أنظمة الدفاع الجوي'' الإ�سرائيلية
( ،)ADSلكن ال�صفقة �أخفقت ب�شكل ذريع بعد
ف�شل ق�سم المبيعات الع�سكرية التابع لوزارة
الدفاع الإ�سرائيلية ،في نيل الموافقة على
ت�صدير الطائرات �إلى دولة عربية 32.وفي
الآونة الأخيرة ،جمعت �شركة مختلطة �ساهم
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فيها و�سيط �سوي�سري� ،شركة ''�إي .جي .تي.
�إنترنا�شونال'' [الإ�سرائيلية] ب�شركتين
�إماراتيتين ،هما ''�أدفان�سد �إنتغريتد �سي�ستمز''
( )Advanced Integrated Systemsو''�أدفان�سد
تكنيكال �سوليو�شنز'' (Advanced Technical
 ،)Solutionsفي مبادرة �شاملة للمراقبة على
م�ستوى الإمارة في �أبو ظبي ،تحت ا�سم ''عين
ال�صقر'' ( 33.)Falcon Eyeوت�سري �شائعات
قوية ب�أن دول مجل�س التعاون الخليجي قد
ت�شتري نظام ًا م�ضاداً لل�صواريخ ،من �شركة
''رايثيون'' ( )Raytheonالأميركية الدفاعية ،تم
القبة الحديدية
ت�صميمه على طراز نظام ّ
الإ�سرائيلي ،والذي طورته ''رايثيون'' نف�سها مع
مجموعة ''رافايل �أدفان�سد ديفن�س �سي�ستمز''
()Rafael Advanced Defense Systems
لل�صناعات الع�سكرية الإ�سرائيلية المملوكة من
الدولة� ،أو حتى قد ت�شتري ،ذات يوم ،ومبا�شرة
من �إ�سرائيل نف�سها ،الأ�سلحة وغيرها من
�أنظمة ال�سيطرة على الح�شود وتكنولوجيا
المراقبة34.
كثرت االجتماعات الهادئة بين الم�س�ؤولين
ال�سعوديين والإ�سرائيليين� ،سواء َمن هم في
الخدمة �أو َمن تقاعدوا ،وتوطدت قناة ات�صال
بين اللواء ال�سعودي المتقاعد �أنور ع�شقي الذي
ير�أ�س مركز ال�شرق الأو�سط للدرا�سات
اال�ستراتيجية والقانونية في جدة ،ودوري
غولد ،المدير العام لوزارة الخارجية
الإ�سرائيلية ،و�صاحب �أطول �سجل خدمة في
العمل مع رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو،
و�أكثر َمن يحظى بثقته 35.وقد التقى الرجالن
خالل �ست منا�سبات على الأقل ،في �إطار
�سل�سلة اجتماعات ''الم�سار الثاني'' لمناق�شة
التحدي الذي تمثله �إيران وق�ضايا �أمنية
�إقليمية �أُخرى 36.وكان ع�شقي قائد الوفد
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ال�سعودي �إلى �إ�سرائيل في تموز/يوليو ،2016
حيث التقى غولد و�آخرين بينهم الميجور
جنرال يو�آف مردخاي ،الم�س�ؤول الأول عن
تنفيذ �سيا�سة الحكومة الإ�سرائيلية في
الأرا�ضي الفل�سطينية .وقبل �شهر من زيارته
لإ�سرائيل ،قال ع�شقي ل�صحيفة ''يديعوت
�أحرونوت'' ال�صادرة في تل �أبيب'' :لقد تغيرت
ظروف'' الجغرافيا ال�سيا�سية للمنطقة ،م�ضيف ًا:
نعين �أعداءنا
''يمكننا اليوم ب�سهولة �أن ّ
الم�شتركين 37''.و�أعرب غولد من جانبه ،لدى
ظهوره �إلى جانب ع�شقي في مكتب مجل�س
العالقات الخارجية في وا�شنطن في حزيران/
يونيو  ،2015عن �أمله ب�أن ت�شكل مثل هذه
االجتماعات ''بداية لخو�ض مزيد من النقا�ش
ب�ش�أن م�شكالتنا اال�ستراتيجية الم�شتركة38''.
وت�شير تطورات �أُخرى كذلك �إلى تي�سير في
العالقات بين المملكة العربية ال�سعودية
و�إ�سرائيل ،و�إن كان ذلك على م�ستويات غير
ر�سمية وغير حكومية .ففي �أعقاب مقتل �أربعة
�أ�شخا�ص في هجوم بالر�صا�ص في تل �أبيب
في حزيران/يونيو  ،2016جذبت قناة
''العربية'' الإخبارية المملوكة من ال�سعودية،
االنتباه (وبع�ض االنتقادات بين م�شاهديها)
ب�سبب انتقادها القوي للـهجوم .بينما كتب
�أحد م�س�ؤولي ''هيئة ال�صحافيين ال�سعوديين''،
على تويتر�'' :إن هجوم تل �أبيب هو �إرهاب
وبلطجة� .إن ت�ضامننا ودعمنا لل�شعب
الفل�سطيني ال يعني �أننا نقبل بقتل الأبرياء
والمدنيين .نود �أن نعرب عن تعازينا لأ�سر
ال�ضحايا 39''.كما ر�صد المراقبون
الإ�سرائيليون لو�سائل الإعالم ال�سعودية،
�سل�سلة من المقاالت التي ظهرت في �أعقاب
زيارة وفد ع�شقي لإ�سرائيل ،والتي بدا �أنها
ت�ؤ�شر �إلى حملة لتخفيف حدة لهجة
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الال�سامية ،والعداء لليهود و�إ�سرائيل في
ال�سعودية .ور�أت �صحيفة ''تايمز �أوف �إ�سرائيل''
�أن ذلك يعك�س ''محاولة لإعداد الر�أي العام من
عد عدواً منذ
�أجل تعميق العالقات مع َمن ُي ّ
عقود40''.
على م�ستوى �أكثر ر�سمية في العالقات بين
دولة و�أُخرىُ ،يعتقد �أن �إ�سرائيل باركت القرار
الإ�شكالي بنقل جزير َتي تيران و�صنافير في
البحر الأحمر ،من م�صر �إلى المملكة العربية
ال�سعودية في ني�سان�/أبريل  ،2016كما
يت�شارك الم�س�ؤولون الإ�سرائيليون وال�سعوديون
في اعتبار �إعادة �إحكام �سلطة الجي�ش قب�ضتها
على م�صر ،ركيزة مهمة لال�ستقرار الإقليمي41.
ومع ذلك ،وفي غياب �أي تعامل مج ٍد مع
عملية ال�سالم الفل�سطينية ،ف�إن الم�س�ؤولين
الإ�سرائيليين والخليجيين يعترفون �أي�ض ًا ،ب�أنه
�سيكون من ال�صعب تطوير االت�صاالت النا�شئة
والمتحفظة� ،إلى عالقة دبلوما�سية كاملة
وعلنية .وهذه الرغبة المتزايدة لدى الم�س�ؤولين
في تل �أبيب والريا�ض و�أبو ظبي ،ال�ستك�شاف
معايير االهتمام الم�شترك بد ًال من ال�سعي
لتحقيق اختراق دبلوما�سي ر�سمي ،ت�شير �إلى
تقويم �أقل حدة ،و�أكثر واقعية ،لإمكانات
الم�ضي قدم ًا (وكذلك للقيود التي تحول دون
ذلك) .وتتكامل هذه المقاربة الم�شتركة
باالتفاق على �أن �إيران والإ�سالميين ي�شكلون
التهديدات الأكبر والأكثر �إلحاح ًا لال�ستقرار
الإقليمي ،وبتقارب وجهات نظر الم�س�ؤولين،
مع تعاظم جر�أتهم في ظل �إدارة ترامب ،في �أن
يم�سكوا بزمام الأمور ب�أنف�سهم في التعامل مع
الق�ضايا الإقليمية.

التقارب يف ع�رص ترامب
لقد �أ�صبحت عملية اتخاذ القرار ال�سيا�سي،

منذ كانون الثاني/يناير � ،2017أكثر تقلب ًا،
وال يمكن التنب�ؤ بها ،منذ �أن بادر القادة
ال�سعوديون والإ�سرائيليون والإماراتيون في
�إثر فوز دونالد ترامب المفاجىء برئا�سة
الواليات المتحدة� ،إلى التوا�صل مع الإدارة
الجديدة ،وال�سعي ل�صوغ نهجهم �إزاء ال�ش�ؤون
الإقليمية بما يتوافق مع تلك الإدارة .وقد
يكون حدث ًا فريداً في التاريخ الحديث �أن
الرئي�س والدائرة الداخلية المحيطة به التي
تولت الإدارة ،لي�س لديهم تجربة �سابقة في
ال�سيا�سة العامة ،وال خبرة في الحكم ،كما �أن
فو�ضى الفترة االنتقالية والأ�سابيع الأولى
للحكم �أ�شاعت ال�شعور ب�أن عملية �صنع
ال�سيا�سة �ستكون ،وب�شكل غير م�سبوق ،م�ستندة
ب�شكل كبير على ت�صريف معامالت �أكثر منها
على القيم .وبناء على الطرح المحموم لكبير
م�ست�شاري الرئي�س ترامب� ،ستيفن بانون،
والداعي �إلى ''تفكيك الدولة الإدارية'' ،ف�إن
عملية �صنع القرار في الفترة الأولى كانت
�شخ�صية �إلى درجة لم ي�سبق لها مثيل في
تاريخ الواليات المتحدة الحديث ،بل �إن
الت�أثير في القرارات بات يتمحور على نحو
متزايد ،حول القدرة على الو�صول �إلى الرئي�س
وفريقه ال�صغير .وفي �سعي لال�ستفادة من
وجود �سلطة جديدة في وا�شنطن ،تحرك كل
من ولي العهد محمد بن �سلمان في الريا�ض
ومحمد بن زايد في �أبو ظبي ب�سرعة ،و�شرعا
في بذل جهود جريئة لخلق نقاط ت�أثير داخل
�إدارة ترامب ،حتى قبل توليه من�صبه .بل �إن
هناك مزاعم ب�أن الأمر امتد �إلى محاوالت
للت�أثير في م�سار االنتخابات الرئا�سية نف�سها،
في �سنة 42 .2016
�أفادت تقارير ب�أن محمد بن �سلمان ،وفي
�أول زيارة له للواليات المتحدة بعد تعيينه
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ولي عهد ال�سعودية في حزيران/يونيو ،2017
التقى زعماء يهود �أميركيين في نيويورك في
�آذار/مار�س  ،2018و�أنه قال �إن ''الق�ضية
الفل�سطينية لي�ست على ر�أ�س جدول �أعمال
الحكومة ال�سعودية [ ]....هناك ق�ضايا �أكثر
�إلحاح ًا و�أكثر �أهمية للتعامل معها ،مثل
�إيران 43''.عالوة على ذلك ،قال بع�ض
الحا�ضرين في االجتماع� ،إن خطاب ولي
العهد كان ي�شبه �إلى حد كبير الخطاب الذي
ا�ستخدمه قادة �إ�سرائيليون في الما�ضي.
و�أ�شاروا بالتحديد �إلى قوله'' :على مدى
الأربعين عام ًا الما�ضية� ،أ�ضاعت القيادة
الفل�سطينية الفر�ص مراراً وتكراراً ،ورف�ضت
جميع العرو�ض التي ُقدمت لها .لقد حان
الوقت لأن يقبل الفل�سطينيون العرو�ض
ويوافقوا على الح�ضور �إلى طاولة
المفاو�ضات ،و�إ ّال فعليهم �أن ي�صمتوا ويكفوا
عن ال�شكوى 44''.وقيل �إن هذه الت�صريحات
ت�سببت بحدوث خالف بين ولي العهد ووالده
الملك �سلمان الذي ظل �صامداً في موقفه
ويعتقد �أن الملك �ألغى
الم�ؤيد للفل�سطينيينُ .
زيارة كانت مقررة لوا�شنطن من �أجل
االجتماع بالرئي�س الأميركي ،احتجاج ًا على
�إعالن ترامب نقل ال�سفارة الأميركية في
�إ�سرائيل من تل �أبيب �إلى القد�س ،في كانون
الأول/دي�سمبر 45 .2017
وليي عهد ال�سعودية
وتكثر ال�شائعات ب�أن َّ
و�أبو ظبي ي�سعيان للعمل مع �صهر ترامب
و�أحد �أبرز م�ست�شاريه ،جاريد كو�شنير ،لفر�ض
تن�ص
''خطة �سالم'' على القيادة الفل�سطينية ّ
على �إقامة عا�صمة الدولة الفل�سطينية م�ستقب ًال
في �ضاحية �أبو دي�س ،ولي�س في البلدة القديمة
في القد�س نف�سها .وقد بقيت تف�صيالت الخطة
غام�ضة بعد زيارة كو�شنير للأردن وم�صر
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وال�سعودية وقطر في حزيران/يونيو ،2018
لإطالع القادة الإقليميين عليها ،ولم ُينقل
ب�ش�أنها �سوى التحذير من �أنه �سيتم ك�شف
النقاب عنها� ،سواء قبل رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية محمود عبا�س ب�أن يكون �شريك ًا
فيها �أم لم يقبل .ف�ض ًال عن ذلك ،قد تترافق
م�ساع لفر�ض دور لمحمد دحالن،
الخطة مع
ٍ
من �أجل تطبيق الت�سوية (كان دحالن قائد
جهاز الأمن الوقائي في مرحلة ما بعد �أو�سلو،
وم�س�ؤول حركة ''فتح'' في قطاع غزة في
ت�سعينيات القرن الما�ضي و�أوائل �سنوات
الألفين .وهو مقيم حالي ًا في �أبو ظبي و�أحد
كبار م�ست�شاري محمد بن زايد) 46.االحتماالن
كالهما يحمالن بذور �إحداث انق�سامات حادة،
وقد زادت توقعات رف�ضهما ب�سبب عدم
م�شاورة الزعماء الفل�سطينيين والمنظمات
ال�شعبية والمجتمعات المحلية ،في ح�شد
مالئمين
الت�أييد لهما .لكنهما مع ذلك ،يبدوان
َ
لرئي�س قد يغريه ع�شقه للأ�ضواء ولأن يكون
في قلب الأحداث الكبيرة ،وتجاهله تبعات
اتخاذ القرار ،بتوقيع ''�صفقة القرن'' 47.وربما
يت�صرف محمد بن �سلمان بدرجة من الحذر ما
دام والده في قيد الحياة ،لكن ،ما �إن ُيتوفى
الملك �سلمان البالغ من العمر ثماني وثمانين
عام ًا ،حتى تزول جميع العقبات العالقة �أمام
الدولة ال�سعودية ''الجديدة'' التي يبنيها� ،إذ
�ستتركز مقاليد ال�سلطة والقوة كلها في يد
رجل واحد �إلى درجة لم ي�سبق لها مثيل في
التاريخ الحديث للمملكة العربية ال�سعودية.
وعندما يحين الوقت ،ف�إن من المرجح �أكثر �أن
يجد قادة المملكة ال�سعودية والإمارات العربية
المتحدة و�إ�سرائيل �أنف�سهم في الخنادق عينها،
داخل الت�صدعات التي �أعادت ر�سم �سيا�سات
ال�شرق الأو�سط منذ �سنة .2011

2019 خريف

120 جملة الدراسات الفلسطينية

076

املصادر
Joseph A. Kechichian, Faysal: Saudi Arabia’s King for All Seasons (Gainesville,
Florida: University Press of Florida, 2008), pp. 182–183.
David B. Ottaway, The King’s Messenger: Prince Bandar bin Sultan, and America’s
Tangled Relationship with Saudi Arabia (New York: Walker and Company, 2008), p. 187.
Hassan Hamdan al-Alkim, The Foreign Policy of the United Arab Emirates
(London: Saqi Books, 1989), p. 175.
Fadhil J. Chalabi, Oil Policies, Oil Myths: Observations of an OPEC Insider
(London: I.B.Tauris, 2010), p. 108.
Al-Alkim, op.cit. p. 184.
Sultan Barakat and Steven A. Zyck, Gulf State Assistance to Conflict-Affected
Environments, Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation
in the Gulf States, no. 10 (London: London School of Economics, 2010), p. 13,
http://eprints.lse.ac.uk/55240/
Khalid S. Almezaini, The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities and
Interests (Abingdon, UK: Routledge, 2012), pp. 107, 123.
Joseph A. Kechichian, Oman: A Unique Foreign Policy Produces a Key Player
in Middle Eastern and Global Diplomacy, RAND research brief RB-2501 (Santa
Monica, California: Rand Corporation, 1995), http://www.rand.org/pubs/
research_briefs/RB2501.html

1
2
3
4
5
6

7
8

.وهي البحرين والكويت و�سلطنة ُعمان وقطر وال�سعودية وا إلمارات العربية المتحدة

9
Avraham Sela, The Decline of the Arab-Israeli Conflict: Middle East Politics and 10

the Quest for Regional Order (Albany: State University of New York Press, 1998),
pp. 332–334.
Norman Kempster, “Arabs Ease Boycott Linked to Israel: Mideast: Saudi Arabia,
Five Other Nations Agree to End Curbs against Firms Dealing with Jewish State”,
Los Angeles Times, 1 October 1994, http://articles.latimes.com/1994-10-01/news/
mn-45020_1_arab-states
Kenneth Katzman, Oman: Reform, Security, and U.S. Policy, RS21534 (Washington,
D.C.: Congressional Research Service, 27 December 2013), p. 16.
Uzi Rabi, “Qatar’s Relations with Israel: Challenging Arab and Gulf Norms”,
Middle East Journal, vol. 63, no. 3 (Summer 2009), p. 449.
Elisheva Rosman-Stollman, “Qatar: Liberalization as Foreign Policy”, in Political
Liberalization in the Persian Gulf, edited by Joshua Teitelbaum (London: Hurst,
2009), p. 204.

11

12
13
14

077

مقاالت

تهميش الفلسطينيين يف التقارب السعودي ـ ـ ـ اإلماراتي مع إسرائيل

“Back from Historic Visit to Oman, Rabin Expresses Hope for Formal Ties”, Jewish
Telegraphic Agency, 28 December 1994, https://www.jta.org/1994/12/28/archive/
back-from-historic-visit-to-oman-rabin-expresses-hope-for-formal-ties; “Beilin:
Ties with Oman are Moving Fast Forward”, Jewish Telegraphic Agency, 21 March
1995, https://www.jta.org/1995/03/21/archive/beilin-ties-with-oman-are-movingfast-forward; “Persian Gulf States to Lift Israel Boycott”, Ynet, 25 September 2005.
Jim Krane, Dubai: The Story of the World’s Fastest City (New York: St. Martin’s
Press, 2009), pp. 172–174.
“Israeli Shipper Endorses DP World”, CNN International, 4 March 2006,
http://www.cnn.com/2006/POLITICS/03/02/port.security/index.html. Text of 22
February 2006 letter from Idan Ofer to Senator Hillary Clinton available online
at: http://i.a.cnn.net/cnn/2006/images/03/02/zim.letter.final.pdf
Ian Black, “Gaza Split Prompts Arab Countries to Boycott Emergency Summit”,
The Guardian, 15 January 2009, https://www.theguardian.com/world/2009/jan/15/
gaza-egypt-saudi-qatar-summit
Spiegel Staff, “An Eye for an Eye: the Anatomy of Mossad’s Dubai Operation”,
Spiegel Online, 17 January 2011, http://www.spiegel.de/international/world/aneye-for-an-eye-the-anatomy-of-mossad-s-dubai-operation-a-739908.html
Ibid.
Kristian Coates Ulrichsen, Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional
Implications (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace,
2014), pp. 8–10, https://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf
“Islamists Plot against Gulf, Says Dubai Police Chief”, “Al Arabiya” English, 25
March 2012.
Lawrence G. Potter, “Introduction”, in Sectarian Politics in the Persian Gulf, edited
by Lawrence G. Potter (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp. 19–21.

15

16
17

18
19
20
21
22
23

 ومع دبلوما�سيين وع�سكريين متقاعدين في، مناق�شات الم�ؤلف مع ممثلين عن مراكز فكرية �إ�سرائيلية24
.2016 يونيو/تل �أبيب وحيفا في حزيران
يونيو/ مواد جمعها الم�ؤلف خالل مناق�شات مع �ص ّناع قرار �إ�سرائيليين في تل �أبيب وحيفا في حزيران25
.2016
Hagar Shezaf, “Israel Eyes Improved Ties with Gulf States after ′Foothold′ Gained 26
in UAE”, “Middle East Eye”, 18 January 2016, http://www.middleeasteye.net/
news/israel-eyes-improved-gulf-states-relationship-ties-flourish-uae-895004700
Ibid.
) ب�ش�أن برنامج �إيرانJCPOA( تم توقيع االتفاق الذي يحمل ا�سم خطة العمل الم�شتركة ال�شاملة

 �شهراً من المفاو�ضات بين ممثلي �إيران والدول18  بعد، في فيينا2015 يوليو/ تموز14 النووي في
الخم�س الدائمة الع�ضوية في مجل�س الأمن الدولي (ال�صين وفرن�سا ورو�سيا والمملكة المتحدة والواليات
عبر
ّ  وتعالج خطة العمل الم�شتركة ال�شاملة مخاوف االنت�شار النووي التي.)1+5( المتحدة) و�ألمانيا

27
28

2019 خريف

120 جملة الدراسات الفلسطينية

078

 وقد وافقت �إيران على الحد من تخ�صيب اليورانيوم،عنها المجتمع الدولي �إزاء برنامج �إيران النووي
 في مقابل تخفيف، وخف�ضت عدد �أجهزة الطرد المركزي للغاز بن�سبة الثلثين،ًلخم�سة ع�شر عاما
 والتي فر�ضها االتحاد الأوروبي ومجل�س الأمن،العقوبات االقت�صادية ذات ال�صلة ببرنامجها النووي
) �أن �إيرانIAEA(  وعلى الرغم من ت�أكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الدولي والواليات المتحدة
 �سحب الرئي�س ترامب الواليات المتحدة من خطة العمل،لم تنتهك �أي ًا من متطلبات المراقبة والتحقق
.2018 مايو/ �أيار8 الم�شتركة ال�شاملة في

Shezaf, “Israel Eyes Improved Ties....”, op.cit.
Faisal J. Abbas, “President Obama, Listen to Netanyahu on Iran”, “Al Arabiya”
English, 3 March 2015, http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/
2015/03/03/President-Obama-listen-to-Netanyahu-on-Iran.html
Nissar Hoath, “Security Expo Closes with Mega Contracts”, “Emirates 24/7”, 5
March 2008, https://www.emirates247.com/eb247/news/security-expo-closes-withmega-contracts-2008-03-05-1.214771
“Emirates ′Has Security Links with Israel′”, UPI, 27 January 2012, https://www.
upi.com/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/
Rori Donaghy, “Falcon Eye: the Israeli-Installed Mass Civil Surveillance System
of Abu Dhabi”, “Middle East Eye”, 28 February 2015, http://www.middleeasteye.
net/news/uae-israel-surveillance-2104952769
Noor Wazwaz, “The Bahrain-Israeli Arms Deal That Isn’t Happening-Officially”,
“Vice News”, 22 October 2015, https://news.vice.com/article/the-bahrain-israeliarms-deal-that-isnt-happening-officially
Aaron David Miller, “In Saudi Delegation’s Visit to Jerusalem, Signs of Broader
Change”, “Washington Wire: Think Tank” (blog), Wall Street Journal, 26 July
2016,
https://blogs.wsj.com/washwire/2016/07/26/in-saudi-delegations-visit-tojerusalem-signs-of-broader-change/
Tamara Cofman Wittes, “How Important is Saudi-Israeli Track-Two Diplomacy?”
“Markaz” (blog), “Brookings”, 6 June 2015, https://www.brookings.edu/blog/
markaz/2015/06/06/how-important-is-saudi-israeli-track-two-diplomacy/
Akiva Eldar, “What Saudi Arabia Can Offer Israel”, “Al-Monitor”, 28 July 2016,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/saudi-arabia-egypt-visitjerusalem-arab-peace-initiative.html
David E. Sanger, “Saudi Arabia and Israel Share a Common Opposition”, New
York Times, 4 June 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/05/world/middleeast/
saudi-arabia-eshki-and-israel-dore-gold-netanyahu-share-allies-iran.html
Maayan Groisman, “Palestinians Celebrate Terror Attack in Tel Aviv, Saudis
Strongly Condemn”, Jerusalem Post, 9 June 2016, https://www.jpost.com/ArabIsraeli-Conflict/Palestinians-celebrate-terror-attack-in-Tel-Aviv-Saudis-stronglycondemn-456344

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

079

مقاالت

تهميش الفلسطينيين يف التقارب السعودي ـ ـ ـ اإلماراتي مع إسرائيل

“Some in Saudi Media Criticize Anti-Semitism, Warm Up to Israel”, Times of
Israel, 12 August 2016, https://www.timesofisrael.com/saudi-media-battles-antisemitism-warms-up-to-israel/
Yossi Melman, “Analysis: Israel and the Saudis Covert Ties”, Jerusalem Post, 12
April 2016, https://www.jpost.com/Israel-News/Analysis-Israel-and-the-Saudiscovert-ties-451024
Desmond Butler and Tom LoBianco, “The Princes, the President and the Fortune
Seekers”, “Associated Press”, 22 May 2018, https://www.apnews.com/a3521859cf
8d4c199cb9a8567abd2b71
TOI Staff, “Palestinians Must Make Peace or Shut Up, Saudi Crown Prince Said
to Tell U.S. Jews”, Times of Israel, 29 April 2018, https://www.timesofisrael.com/
palestinians-must-make-peace-or-shut-up-saudi-crown-prince-said-to-tell-usjews/
Ibid.

40
41
42
43

44
.2018 مايو/مار�س و�أيار/ مقابالت الم�ؤلف مع محللين وممثلي معاهد فكرية في مدينة وا�شنطن في �آذار45
Mustafa Abu Sneineh, “Abu Dis: The Palestinian ′Capital′ Saudi Arabia 46
Wants to Force on Abbas”, “Middle East Eye”, 19 December 2017, http://www.
middleeasteye.net/news/abu-dis-talked-of-as-capital-palestinian-state-eastjerusalem-israel-58487833
Anne Barnard, David M. Halbfinger, and Peter Baker, “Talk of a Peace Plan That
Snubs Palestinians Roils Middle East”, New York Times, 3 December 2017, https://
www.nytimes.com/2017/12/03/world/middleeast/palestinian-saudi-peace-plan.
html

47

