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الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية اإلماراتي عبد اهللا بن زايد آل نهيان ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد
الزياني خالل توقيع اتفاقيات "تطبيع العالقات" التي تم التوصل إليها بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت األبيض في واشنطن بالواليات المتحدة في
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تحظى إسرائيل بعالقات مباشرة مع بعض الدول األعضاء في مجلس التعاون
 منذ أكثر من عقدين. فقد شرعت كل من عمان وقطر في عقد تبادالت 1الخليجي

تجارية مباشرة مع إسرائيل في عام 1996، بإقامة مكاتب تمثيل تجاري في
عاصمتيهما. وذلك على عكس اإلمارات العربية المتحدة والبحرين؛ إذ تعدّ معاهدة السالم

 ، والتي قامتا بتوقيعها في 15 2الجديدة المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم"
أيلول/سبتمبر 2020 في مراسم أقيمت في واشنطن، أوّل سابقة تطبيع لهما مع

إسرائيل. مكّنت تلك االتفاقية الرئيس ترامب من الظهور بمظهر القائد لمرحلة جديدة
من السالم بين اإلسرائيليين والعرب، قبيل بضعة أسابيع من االنتخابات الرئاسية

األمريكية المزمع عقدها في 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2020. 

إال أن دوافع اتفاقيات إبراهيم تبعد كل البعد عن معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية
الموقّعة في 1978، واإلسرائيلية األردنية الموقّعة في 1994، واللتين ارتكزتا على
مبدأ إقامة سالم في مقابل استرداد األراضي التي احتلّتها إسرائيل. حيث تم إغفال

القضية الفلسطينية إلى حدٍّ كبير في اتفاقيات إبراهيم؛ وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية
تركّز على المصالح األمنية للدول األطراف في مواجهة التهديد اإليراني – األمر الذي
يجمع تلك الدول بإسرائيل –، باإلضافة إلى مصالح اقتصادية واستراتيجية. عالوةً على

ذلك، تمكّن المعاهدة إسرائيل ألول مرة من التواجد المباشر في شبه الجزيرة العربية
والخليج الفارسي. 

وهناك عدة تساؤالت تطرح نفسها بهذا الشأن: ماذا حدث في المنطقة في الفترة
الواقعة بين إنشاء المكاتب التجارية في 1996، وتبنّي مبادرة السالم العربية، التي

أعدّتها الرياض، في قمة جامعة الدول العربية ببيروت في آذار/مارس 2002، وتطبيع
العالقات بين إسرائيل ودول الخليج في 2020؟ 

ما هي دوافع وطموحات اإلمارات العربية المتحدة والبحرين؟ ماذا يعني التطبيع مع
االختراق اإلسرائيلي المباشر والدائم للخريطة الجيوسياسية للخليج الفارسي وشبه

الجزيرة العربية؟ كيف تستفيد واشنطن من اتفاقيات إبراهيم في سياستها في الشرق
األوسط؟ ليس الهدف من تلك التساؤالت الوصول إلى إجابات مؤكدة، بيد أنها تتطلّب

إيضاحًا للسياق اإلقليمي السياسي واألمني.

آثار تطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات
والبحرين على الخليج العربي

بدأ التقارب األمني بين إسرائيل واإلمارات والبحرين يتّضح منذ بداية عام 2010، بعد أن
تصاعدت موجة عدم االستقرار في الشرق األوسط لصالح إيران على حساب دول
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مجلس التعاون الخليجي. عالوة على ذلك، يشهد هذا األخير انقسامًا دائمًا منذ 5
  .3حزيران/يونيو 2017، على إثر اندالع أزمة كبرى بين أربعة من الدول األعضاء

وتنظر إسرائيل والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك اإلمارات
والبحرين والمملكة العربية السعودية، إلى النفوذ اإليراني المتزايد باعتباره التهديد

األخطر، وأوجد ذلك أرضًا خصبة للتقارب بين إسرائيل وتلك الدول. أما طهران، فقد
استفادت من اإلخفاقات األمريكية في تحقيق االستقرار بالعراق، وفي جعل مجلس

التعاون الخليجي هيئة إقليمية متعددة األطراف قادرة على ضمان أمنها في المنطقة،
من ناحية. ومن ناحية أخرى، انتهزت فرصة االضطرابات التي حلّت بالمنطقة من جرّاء
"الربيع العربي"، لترسيخ وجودها في سوريا والعراق، وبشكل أقل مباشرةً في اليمن. 

وتنظر إسرائيل والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك اإلمارات
والبحرين والمملكة العربية السعودية، إلى النفوذ اإليراني المتزايد باعتباره التهديد

األخطر، وأوجد ذلك أرضًا خصبة للتقارب بين إسرائيل وتلك الدول. أما طهران، فقد
استفادت من اإلخفاقات األمريكية في تحقيق االستقرار بالعراق، وفي جعل مجلس

التعاون الخليجي هيئة إقليمية متعددة األطراف قادرة على ضمان أمنها في المنطقة،
من ناحية. ومن ناحيةٍ أخرى، انتهزت فرصة االضطرابات التي حلّت بالمنطقة من جرّاء
"الربيع العربي"، لترسيخ وجودها في سوريا والعراق، وبشكل أقل مباشرة في اليمن. 

في تلك األثناء، شرعت إدارة أوباما في االنسحاب تدريجيًا من الصراعات الدائرة في
الشرق األوسط، وهي السياسة التي واصلها خليفته بشكل كبير، ولكن مع تبنّي رؤية

معاكسة للحوار الذي بدأه مع إيران حول برنامجها النووي. وبالرغم من من اتباع إدارة
ترامب ما توصف بأنها سياسة ضغطٍ قصوى على إيران، منذ انسحاب واشنطن في 8

أيار/مايو 2018 من االتفاق الدولي حول الملف النووي اإليراني الذي وُقِّع في 14
  .4تموز/يوليو 2015، زادت الحوادث في المنطقة

تنامت المخاوف من االحتكار الثنائي ألبو ظبي والرياض بفعل عدّة عوامل، منها
االنسحاب األمريكي من المنطقة، واقتراب االنتخابات الرئاسية األمريكية، وازدياد حدّة

التوتّرات مع إيران وتركيا المتحالفة مع قطر. أدّت تلك المخاوف، إلى جانب ترقّب
نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية، إلى تعجيل اإلمارات العربية المتحدة بخطوة تطبيع

العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما دعا البحرين إلى السير في ركابها.

اإلمارات العربية المتحدة: قرارٌ سيادي ومدروس
كان قرار اإلمارات بالتطبيع مع إسرائيل مدروسًا جيدًا من جانب رجلها القوي محمد

بن زايد. وهو يجسّد رغبته في إقامة تعاون أمني مع إسرائيل في مجال األمن
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 . وقد خطّط 5المعلوماتي، وممارسة تأثير دبلوماسي أكثر فعالية على البيت األبيض
لذلك القرار مستشاره المقرّب يوسف العتيبة، سفير اإلمارات العربية المتحدة في

واشنطن منذ عام 2008. أثناء األزمة مع قطر، تمثّلت الدبلوماسية اإلماراتية في
تمويل، بمساعدة السعودية، شركات اتصاالت وعالقات عامة أمريكية وثيقة الصلة

 . وقد ساعدت العالقة القوية بين 6بإسرائيل وبالدائرة المقرّبة من الرئيس ترامب
السفير اإلماراتي وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، في إقناع الرئيس األمريكي

 . حيث وضع هذا األخير جماعة اإلخوان المسلمين على قائمة 7بتبنّي السرديّة اإلماراتية
 . 8المنظمات اإلرهابية في نيسان/أبريل 2017

المملكة العربية السعودية: موقفٌ متناقض دون
آفاقٍ للتطبيع

تختلف المملكة العربية السعودية عن جارتيها، بتبنّيها موقفين متباينين يدعمهما رأسا
السلطة التنفيذية. في حين ظل الملك سلمان وفيًّا لمبدأ السالم مع إسرائيل في
مقابل استرداد األراضي التي احتلّتها إسرائيل في عام 1967 (وهو أساس مبادرة

السالم العربية)، فإن وريثه محمد بن سلمان ينحاز في خطابه إلى التقارب مع
إسرائيل، طواعيةً، طمعًا في المزايا الناجمة عن التعاون االقتصادي والتكنولوجي معها،

وليس لوجود إرادة سياسية ساعية إلى إيجاد حلول للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
في واقع األمر، لم تبارك السعودية، بقيادة رجلها القوي محمد بن سلمان، معاهدة

إبراهيم فحسب، بل حثّت البحرين بقوّة على جعل التطبيع رسميًا بضغط من واشنطن.
بهذا، قد تتحمّل السعودية تكلفة الدينامية التي أرستها أبو ظبي، والتي تشقّ طريقها

بسرعة نحو القيادة اإلقليمية.

البحرين: تطبيعٌ باإلكراه
لم تسعَ مملكة البحرين حقًا إلى التقارب مع إسرائيل. فرغم وجود تعاون وثيق بين

الدولتين في المجال األمنى، طالما حرصت المملكة على عدم االصطدام بشعبها، الذي
يعتبر، مع الشعب الكويتي، األكثر تسييسًا في شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث فُرِض عليها التطبيع مع إسرائيل في أعقاب اإلعالن اإلماراتي في 13 آب/أغسطس
2020، وتحت ضغط من محمد بن سلمان ودونالد ترامب، والذي كان متلهّفًا لتحقيق
نجاح دبلوماسي للتغطية على فشل "صفقة القرن" التي دبّرها صهره. إال أن البحرين

تلعب دورًا محوريًا في عملية التطبيع، فهي بمثابة قناة اتصال سياسي مباشر بين
المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ويرجع ذلك إلى أن الرياض ال يمكنها القيام

 . وقد 9بخطوة التطبيع رسميًا مع إسرائيل خشية قيام حركات مناهضة داخل المملكة
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وضع قرار التطبيع المنامة في موقف حرج، بعد أن استنكره قطاع كبير من الشعب
المناصر للقضية الفلسطينية. حيث وقّعت 23 منظمة سياسية عريضة ترفض فيها

التطبيع، بالرغم من سياسة تكميم األفواه التي تتبعها السلطة مع المعارضة منذ أن
قامت بقمع االحتجاجات الشعبية في 15 آذار/مارس 2011. أدّى ذلك إلى تراجع

البحرين عن إعالن السالم الموقّع في واشنطن، حيث وقّعت في 18 أكتوبر/تشرين
 ، 10ثاني 2020 مع إسرائيل إعالنًا يقضي بإقامة عالقات دبلوماسية سلمية بين البلدين

وليس معاهدة سالم شاملة.

االستثناء الكويتي
وحدها الكويت تواصل مقاومة الضغوط األمريكية المتواصلة منذ عام 1991، وهو عام
تحرير اإلمارة من الغزو العراقي على يد التحالف الدولي الذي قادته الواليات المتحدة

األمريكية في 2 آب/أغسطس 1990. على عكس جيرانها في دول مجلس التعاون
الخليجي، اختارت الكويت، منذ إقرار دستورها في 11 نوفمبر 1962، نظام حكم شبه

ديمقراطي، يؤسّس لحياة برلمانية ونقابية تعددية، ولكن محدودة، في ظل حظر األحزاب
السياسية. لطالما احتلّت القضية الفلسطينية مكانة مركزية في الحياة السياسية

لإلمارة منذ أن أنشأ ياسر عرفات حزب الفتح عام 1964.  ويقدَّر عدد الجالية
الفلسطينية التي أقامت في الكويت حتى الغزو العراقي بنحو 450 ألف نسمة، أي أقل
بقليل من عدد السكان المحلّيين. وإذا كان قرار ياسر عرفات بعدم إدانة الغزو قد كلّف

الجالية الفلسطينية في الكويت الكثير، بعد أن أرغِمَت على النزوح دون أملٍ في
العودة، لم تكفّ الكويت، ممثَّلة في األسرة الحاكمة والبرلمان والمجتمع المدني، عن
إعالن تضامنها مع القضية الفلسطينية. فلم تخضع اإلمارة يومًا إلى الضغوط األمريكية

الرامية إلى إقامة عالقات تطبيع مع إسرائيل. ولم تدفع وفاة األمير الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح، رمز دبلوماسية االنفتاح والوساطة في الكويت، في 30 أيلول/سبتمبر

2020، وريثه وأخيه غير الشقيق الشيخ نواف إلى التخلّي عن إرثه المتمثّل في مناصرة
القضية الفلسطينية التي طالما التفّ حولها الشعب الكويتي.

بين التراجع القطري وضعف سلطنة عمان
لم تخفِ الدوحة قط عدم تحفّظها على إقامة عالقات مع إسرائيل منذ عام 1996. إال

أن رؤية األمير تميم للتطبيع تتّخذ من مبادرة السالم العربية، التي تم تبنيها في عام
2002، مرجعيةً لها. ذلك أن تركيا، حليفة قطر، أصبحت ألدّ أعداء اإلمارات والسعودية

بعد إيران، وهو ما يحول دون موافقة الدوحة على اتفاقيات إبراهيم التي تتعارض مع
مبادرة السالم العربية. ومع ذلك، فإن الدور الذي تقوم به الدوحة، من خالل الوساطة
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بين حماس والسلطة الفلسطينية، مع الحفاظ على حوارٍ سياسي منتظم مع تل أبيب،
يصبّ في صالح إسرائيل. 

أما سلطنة عمان، التي استقبلت رئيس الوزراء اإلسرائيلي في مسقط في تشرين
أو/ألكتوبر 2018، فيمكن إقناعها بالتطبيع مع إسرائيل، علمًا بأن السلطان هيثم،

خليفة السلطان قابوس، ال يتمتّع بنفس القدر من المرونة. وتواجه عمان أزمة صحية
واقتصادية بفعل انهيار أسعار البترول، عالوةً على الضغوط االقتصادية التي تمارسها
عليها أبو ظبي، أكبر شركائها االقتصاديين في المنطقة. وترتبط أهمّيتها الدبلوماسية

بدور الوساطة الذي تلعبه بين إيران والواليات المتحدة األمريكية، والمعلَّق في الوقت
الراهن. ومع ذلك، إذا تم انتخاب المرشّح بايدن، يمكن أن تعود مسقط إلى مركز

الصدارة اإلقليمي وأن تسحب البساط من تحت أبو ظبي، والتي لن يحقّق تطبيعها مع
إسرائيل أي سالمٍ إسرائيلي-فلسطيني. 

تمثّل اتفاقيات إبراهيم بال شك دينامية جديدة في الجغرافيا السياسية اإلقليمية، ليس
لدفع عملية السالم؛ إذ تم إغفال القضية الفلسطينية إلى حدٍّ كبير، ولكن ألنها تسمح

إلسرائيل بالتواجد في شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي. 

وتخطّط كل من اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل بالفعل لالستثمار في مشروعات
مشتركة في مجالي السياحة والبنية التحتية، ال سيّما في في المدن الساحلية المطلّة

على البحر األحمر حيفا وإيالت، وكذلك سقطرى. 

من جهتها، ترى واشنطن في هذا المحور الجيوسياسي اإلسرائيلي الخليجي الجديد
وسيلةً فعّالة لتحييد النفوذ اإلقليمي اإليراني، وتتطلّع إلى االستعانة به للعمل على إبطاء

تقدّم الصين في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن عملية التطبيع العربية اإلسرائيلية
هذه تتالءم مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، على الرغم من أنه إذا

تم تأكيد انتصار بايدن في االنتخابات الرئاسية األمريكية الحالية*، فإن فترة شهر
العسل مع إسرائيل التي ميزت العالقات في ظل والية ترامب قد تنتهي. 

مع ذلك، تثير تلك االتفاقيات بالفعل العديد من المشكالت، التي يمكن أن تصبح على
المدى الطويل محفوفة بالمخاطر بالنسبة لدول الخليج التي قامت بتطبيع العالقات مع

إسرائيل، ذلك ألنها تتعارض مع إرادة شعوب لم يتم يؤخذ رأيها في االعتبار. فالرفض
الصريح الذي يقابَل به هذا التطبيع في السعودية والكويت واليمن، وأيضًا في السودان
بعد إعالنه عن إمكانية تطبيع جديد مع إسرائيل، يمكن أن يؤثَر على قرارات اإلمارات

والبحرين على المدى القصير. 
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*مع انتخاب بايدن، يُبرأ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم جزئيًا التحيز المؤيد لترامب من
جانب اإلمارات ، ويبرئ البحرين بشكل أقل وضوحًا. وعلى النقيض من ذلك ، فإن

المملكة العربية السعودية وولي عهدها هما األكثر خسارة ، حيث قال المرشح بايدن
خالل حملته االنتخابية إن مبيعات األسلحة ستكون اآلن مشروطة بنهاية الحرب في

اليمن 

ومن الواضح اآلن، إن اإلفالت من العقاب، الذي تمتع به األمير مُحمد بن سلمان في
ظل رئاسة ترامب فيما يتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي قد انتهى. من جانب

آخر،  تنظر دول الخليج األخرى مثل قطر والكويت وعمان و التي تفضل عادة
الدبلوماسية والتفاوض على المواجهة التي تفضلّها الرياض وأبوظبي،  بحماس أكبر

النتخاب بايدن. 

على أي حال ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد بالفعل لفصل جديد في
القضايا اإلقليمية التي ستفتح مفاوضات جديدة حول الملف النووي اإليراني 
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الحواشي
يتكوّن مجلس التعاون الخليجي من ستة ممالك في شبه الجزيرة العربية: المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات1.

العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت. تأسّس مجلس التعاون العربي في 25 أيار/مايو 1981م باالجتماع
المنعقد في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

/https://www.du.eduتحليل نقدي لتلك االتفاقيات متاح على:2.

في إشارة إلى األزمة التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران بين قطر وأربعة دول، هي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر،3.
والتي قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع الدوحة ونظّمت نظمت حظرًا جويًا وبحريًا وبرّيًا ضد قطر. انظر على األخص:

(.ed) Krieg Andreas ،"أندرياس كريج "خليج مقسّم – تشريح األزمةDivided Gulf. The anatomy of a crisis,
Palgrave, Macmillan, 2019.

أدّى هذا الضغط إلى تصاعد الحوادث في خليج عمان حيث تم استهداف الناقالت المتمركزة في سواحل إمارة الفجيرة4.
في اإلمارات العربية المتحدة في مايو/أيار 2019 بواسطة طائرات بدون طيار، وكذلك في الخليج العربي حيث تعرّضت

منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو في بقيق بالسعودية لهجمات صاروخية في 14 أيلول/سبتمبر 2019، مما أدى إلى
انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف، لمدة 15 يومًا. وقد أعلن المتمرّدون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات،

لكنها تحمل في الواقع بصمة إيرانية.

 بن فريمان، "كيف تفوز اإلمارات في واشنطن"، مركز السياسة الدولية، مبادرة شفافية التأثير األجنبي، أكتوبر 5.2019.
مركز السياسة الدولية هو مركز أبحاث مستقل تأسّس عام 1975، وينشر تقارير عن السياسة الخارجية األمريكية.

.6 Fatiha Dazi-Héni, « Les monarchies du Golfe : les guerres de l’information dans la crise de juin
2017 », Céline Marangé, Maud Quessard,Les guerres de l’information à l’ère numérique, Paris, 

PUF, 2021, chapitre 8.

.7  Giorgio Cafiero, “Donald Trump: A win for the UAE?”,Lobelog, 28 November 2016

.8  Mark Hosenenball, “Trump Administration Debates Designating Muslim Brotherhood as
Terrorist Group”,Reuters, 9 January 2017.

.9 http://arabcenterdc.org/policy_analysis/saudi-arabia-prefers-implicit-normalization-with-israel/

.10 -https://www.axios.com/Israel-bahrain-interim-normalization-deal-manama
a00d9866-af71-49ea82b6-939sbf3aa935.html
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الكاتب/ة

فاتحة دازي هاني
فاتحة دازي هاني باحثة في برنامج الخليج في معهد البحوث االستراتيجية في المدرسة
العسكرية في باريس، وأستاذة في معهد العلوم السياسية في مدينة ليل ومؤلفة كتاب

”المملكة العربية السعودية في 100 سؤال“ الذي أعيد تحريره في 2020، باريس
تالندييه.

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.
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