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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غتر أن 
ز
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضز

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النشر 

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ق األوسط بعد  ايد، سمات الشر ز   االنتفاضات العربيةرؤى: تحالفات جديدة وقمع مت 
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 حقوق اإلنسان مابعد االنتفاضات العربية؛ القمع؛ المنطقة العربية؛ ؛الجغرافيا السياسية وسوم: 

 

 

 

 

 

ية باالنتفاضات المطاف انتىه ي  وتثبيطها، العربية الشعوب معنويات تهاويل العربية الجماهتر
ز
ي  البلدان وف

لق لم التر ز  أتون إل تتز

ي  عليه كانت  ما ل األوضاع عادت األهلية الحرب
ز
ز  عن أسفرت الشعبية الثورات هذه أن بْيد  القمع.  من عهدها  سابق ف  نتيجتير

ز  ي  الشعوب حقوق عل ضار  تأثتر  لهما  كان  إضافيتير
ز
ز  كلتا   أصابها.  يالذ اإلخفاق بسبب ؛المنطقة ف  عل فعل رد  كانتا   النتيجتير

ز  محاوالت  ز  فاعلير  . السلطة فراغ مل   انتهازيير

ي  تمثلت األول النتيجة
ز
ي  تغالي  دول ظهور  ف

ز
 إلخوانا حاول كيف  بقلق الدول تلك شاهدت إذ  ؛الجماعية المراقبة فرض ف

ز  ز  ،المسلمير ي  الدولة مفاصل عل السيطرة ،التعبئة عل بقدراتهم مستعينير
ز
 مستوى لرفع دفعها  الذي األمر  . أخرى ودول مض  ف

ول من تتمكن ما قبل المعارضة سحق عل قدراتها  ز  الشارع.  إل التز

ي  األخرى النتيجة تمثلت فيما 
ز
اتيجية ف ته ما  عل للرد  إرسائيل صّممتها  استر ا  يشكل اعتت 

ً
 إيران جانب من متنامًيا  تهديد

ي  الحكومية غتر  لةالفاع والجهات
ي  بالوكالة، عنها  تعمل التر

ي  السلطة فراغ استغلت والتر
ز
ق بلدان ف ي  األوسط الش 

 سقطت التر

 التعاون من المزيد  نحو  الدفع عل إرسائيل التصور  هذا  شجع . 2011 بعد  فيما  أقاليمها  عل السيطرة زمام فقدت أو  ،حكوماتها 

ي 
ي  نفسها  السلطوية الدول مع األمتز

ي  تغالي  التر
ز
ي  وجدت، إرسائيل أن إال  الجماعية.  المراقبة فرض ف

ز
ي  مبالغتها  سياق ف

ز
 إبراز  ف

، أعداء وجود  ز ي  االستمرار  لها  يّشت ناجعة وسيلة خارجيير
ز
 شأنها  من مبادرة أي عن وموارده الدولي  المجتمع انتباه رصف ف

اعها  حل بلوغ ز ، مع لتز ز .  اإلنسان بحقوق أرصز  الذي األمر  الفلسطينيير ز  للفلسطينيير

 

   الدول ظهور 
 الجماعية المراقبة تفرض الت 

 

ي  الصدارة موقع الدولة أداء تبّوأ 
ز
ي  الشعبية االنتفاضات ف

ي  السلطوية األنظمة بدأت فحينما  . 2011 عام اندلعت التر
ز
 المنطقة ف

ي –
 لبعض االستجابة إما  ؛األهمية حاسم اختيار  أمام نفسها  وجدت فإنها  ،وتتداع تتهاوى –الدولة عل الوصاية تتعهد  كانت  التر

ز  مطالب ي  الخطوات بعض تبارس   )وربما  اإلصالحات بإجراء الوعود  وإطالق المحتجير
ز
ي  المواصلة أو  االتجاه(، هذا  ف

 فيما  والمىصز

ه الذي العنف تحدوا  أو  ،عليهم األنظمة تلك تعرضه بما  المحتجون هؤالء استخّف  إذا  ،عليه وبناء . عليه هي 
ّ
 فإن ،بحقهم تشن

ي  تأضح األنظمة
ز
ي  القرارات ساعدت وقد  الحكم.  سدة من بعزلها  تخاطر  أو  ،تتنىح أن إما  ؛آخر  اختيار  مواجهة ف

 اتخذتها  التر

ي  العصيبة األوقات هذه أثناء النخب تلك
ز
ي  الدول شكل تحديد  ف

 بعدها.  ظهرت التر

ي  العوامل كل  أخذ  مع
ز
ي  االعتبار، ف

ز
ز  التنازع سياق وف ك الذي الغضب بير

ّ
ز  ،الشعوب تمل  استعداد  من األنظمة أبدته ما  وبير

ي  الحدود  جميع لتجاوز 
ز
ر  ؛قمعها  ف

ّ
ء.  كل  رغم المشهد  القمع تصد ي

 الباحثون كان  2011 عام فقبل محتوًما؛ قدًرا  ذلك يكن ولم ش 
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ي  الصمود  عل العربية الدول بقدرة قناعة عل
ز
ي  الضغوط وجه ف

ي  تدفع التر
ز
 الثورات أن إال  1،الديمقراطية قواعد  إرساء اتجاه ف

تهم الشعبية ي  بالقدر  يكن لم ذلك أن إال  ؛قمعية كانت  األنظمة هذه أن واضًحا  كان  فبينما  تحليالتهم.  مراجعة عل أجت 
ز
 الكاف

ي  النجاح ويحالفها  بل احتجاجية، حركات ظهور  دون يحول الذي
ز
 المثال، سبيل فعل ومض(.  )تونس المبكرة الحاالت  بعض ف

ز  إيفا  الحظت ي  ،القمع جهزةأل  ضافةباإل  ه،أن بيلير
ي  أخرى عوامل وضع ينبغز

ز
 التواصل وسائل انتشار …وهي » االعتبار  ف

 2«.االجتماعي 

تب  حينما 
ُ
ي  سواء   البقاء، للدول ك

ز
ي  أو  نفسه النظام ظل ف

ز
ي  الدروس تطبيقل لجأت ما  رسعان جديد، نظام ظل ف

 ؛تعلمتها  التر

ي  التحديات عودة دون للحيلولة
ي  سيما  ال  ،«نفسها تسليح عادةإ» عل الدول تلك عملت إذ  . الشعوب أثارتها  التر

ز
 المجال ف

ية التعبئة آليات ووهنها:  ضعفها  فيه ثبت الذي ، التواصل وسائل– الجماهتر  ،انيةيت  الس قدراتها  تطوير  طريق عن االجتماعي

ي  اتسم و نح عل غمارها  خاضت بعدما  وصقلها، اإلعالمي  التضليل حمالت تكثيف ا له أتاح الذي األمر 
ي  تطوره درجة بتدبز

ز
 ف

ز  الشقاق بذور  نش   بغية ؛2011 عام ثورات ذروة ي  الشعب أبناء بير
ز
 بينهم.  الفرقة وبث الميادين، ف

ي 
ز
 الضخمة ثرواتهما  تكفلت بعدما  ،القيادة زمام السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية اإلمارات تولت الميدان، هذا  ف

ي  هما  حماية كذا و  ،2011 عام صدمات من بحمايتهما  يازاتباالمت التصدق عل وقدرتهما  ز  نظتر ز  النظامير  يفتقران اللذين الملكيير

ي  لموارد ل نسبًيا 
ز
ي  المسارعة والسعودية لإلمارات األمر  هذا  أتاح كما   والمغرب.  األردن ف

ز
 محارص، آخر  لحليف المساعدات تقديم ف

ي  التعبئة قوة تحييد  جانب إل البحرين، وهو 
ي  لقطر.  التابعة الجزيرة قناة ها امتلكت التر

ز
 مًعا  وتركيا  قطر  ألقت نفسه، الوقت ف

ز  اإلخوان حركة وراء والمالي  االقتصادي هما يبثقل ي  ،المسلمير
ي  تكن لم وأن– التر

ز
ية االحتجاجات صدارة ف  تتبوأ  كانت  –الجماهتر

ي  سياسًيا  االستفادة ا مله يّش  الذي األمر  ،األفضل الموقع
ز
ي  أقل قدر وب وتونس، كمض   بلدان ف

ز
 وليبيا.  واليمن سوريا  ف

انية التكنولوجيات اق والمراقبة، التجسس بينها  من ،القمعية الممارسات من طائفة تتيح السيت   وتحميل الحسابات، واختر

مجيات وسات، الخبيثة الت   الدول أمام المتاحة اإلمكانيات تسمح كما   ذلك.  إل وما  والمضللة اإلخبارية الدعاية ونش   والفتر

.  مستوى عل واستخدامها  الممارسات هذه بمراكمة ،أكت   موارد  إل لوصولبا   وبينما  تصنيغي
ّ
انية األدوات مطورو  عي يد  السيت 

كات هذه أن إال  3؛اإلرهاب ومكافحة الجريمة محاربةل باألساس مصممة أدواتهم أن ي  التحكم عن عاجزة الش 
ز
 استخدام طريقة ف

ي  ال  د ق أو  ،كامل  بشكل التكنولوجيا  هذه
  تلقر

 
ز  هؤالء يعمد  حينما  ،لذلك بال  نطاق توسيعل المثال، سبيل عل ،المستخدمير

ي  الحياة ستر  حتر  أو  الصحافة، أو  السياسية المعارضة يتضمنل ،«اإلرهاب»و «الجريمة» تعريف
ز
 بصورة مفتوح مجتمع ف

 طبيعية. 

  «أو إس إن» مجموعة حالة وتقدم
 
كةال هذه باعت إذ  الواقع.  هذا  عل واضًحا  دليل  برمجيات من منتجاتها  رسائيليةاإل  ش 

 الحكومة من بتشجيع ،والمغرب والبحرين المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية لمملكةا بينها  من ،دول لعدة التجسس

ي  4اإلرسائيلية. 
ز
ي  الحكومات استخدام كيفية» عن الدولية العفو  منظمة أعلنت ،2021 يوليو  وف

ز
نامج العالم أنحاء جميع ف  لت 

ز  والقادة اإلنسان حقوق نشطاء لوضع «أو إس إن» لمجموعة التابع بيغاسوس التجسس ز  السياسيير ز  والصحفيير  والمحامير

ي 
ز
 5«.القانونية غتر  المراقبة حتت العالم أنحاء جميع ف

 
ّ
انية األدوات إل األنظمة لجوء وُيعد  للتصدي االجتماعي  التواصل وسائل النشطاء لتوظيف مبارس   فعل رد  بمثابة السيت 

 وبالتالي  الشارع، إل الخروج عل الشعب أفراد  وتشجيع الدولة، سيطرة إطار  خارج العام الرأي تشكيلو  الرسمية، للروايات

ارة إطالق ية االنتفاضات رس  ي  الجماهتر
ز
ي  يكن لم أنه وبما  السلطوي.  الحكم وجه ف

ز
 التواصل مواقع إغالق األنظمة هذه وسع ف

، ي  أمامها  المتاحة تالخيارا أفضل تمثلت ؛«تويتر »و «فيسبوك» مثل االجتماعي
ز
ي  النشطاء هؤالء هزيمةل السغي  ف

ز
 لعبتهم ف

ا  . نفسها 
ً
ات التكنولوجيا  عل فاعتماد  المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية كالمملكة  دول أطلقت اإلرسائيلية، والخت 

ز  أناس من «جيوش» باستخدام االجتماعي  التواصل مواقع عل مكثفة كاذبة  أخبار  حمالت  روبوتات جانب إل حقيقيير

ونية يً  محسنة إلكتر ي  للتأثتر  كوسيلة  بديلة روايات لتقدم (،bots) ا بش 
ز
 المواضيع حول النقاش مجرى وتغيتر  الجماهتر  ف

ي  الدول أجهزة عملت وبذلك، 6. السارية
 االستقطاب حالة وترسيخ الخوف وبث الثقة زعزعة عل الحمالت هذه وراء تقف التر

، السياشي   الممارسات من ذلك وغتر  السمعة وتشويه العنضية المجازية العبارات استخدام منها  متعددة، بطرق واالجتماعي

ز كإر   خصومهم لوصف الفرصة نتهاز ال  باإلضافة ،الشائنة ي  هابيير
ز
.  «اإلرهاب عل الحرب» إطار  ف  العالمي
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ي  ظهرت جديدة مصطلحات قائًما، يزال وال  الشعبية، االنتفاضات رافق الذي الجديد  االتجاه أفرز  وقد 
ز
 االجتماعية، العلوم ف

 دولة» ك   وإرسائيل «الرقمية السلطوية»و «سالح إل االجتماعي  التواصل وسائل تحويل»و «العظم الرقمية القوى» ثلم

ي  المستجدة األدبيات وتستعرض .«مضللة أخبار  نش   عل بامتياز  قادرة
ز
 متسارع، بشكل تتسع ،قائمة من أمثلة المضمار  هذا  ف

ي  المشهودة لحاالت ل
ز
ق ف اء أحد  فعد ما  7األوسط.  الش  ي  التأثتر » نإ بقوله ذلك عل للتعقيب الخت 

ز
اتيجية العام الرأي ف  استر

ي  موغلة
ز
اتيجيةال  االجتماعي  التواصل مواقع باستخدام يتحول لكنه القدم، ف ي  تعاظًما  تشهد  ستر

ز
 8«.وقوتها حجمها  ف

ي  البوليسية الدول أن وبما 
ي  للمغاالة تحولت 2011 عام قبل قائمة كانت  التر

ز
 من انغلق فقد  الجماعية، المراقبة فرض ف

فِسح عام فضاء أي جديد 
ُ
 بشكل للخطر، حياتهم وحتر  عيشهم وسبل أعمالهم لتعريض بنائها أ استعداد  بفضل الشعوب أمام أ

ي  ما  و وه قبل.  من عليه كان  عما  ونجاعة فعالية أكت  
  قدًرا  يضقز

 
 الدول نظام إلصالح الرامية المساعي  عل التعقيد  من هائل

ي  ويعززها  أهميتها  يرّسخ أنه رغم لشعوب  ها، الواجبة الحقوق وحماية العربية
ز
 نفسه.  الوقت ف

 

 إليران مناهض تحالف بناء

 

ت بعدما  ي  عربية دول تعت 
ز
ية االحتجاجات مواجهة ف ي  الناش    الفراغ سد  لمحاولة إيران تقدمت ،الجماهتر

ز
 واليمن، سوريا  ف

ي  ا نجاًح  أقل وبدرجة
ز
ي  دوافعها  إيران وامتلكت البحرين.  ف

ي  أحدها  وتمثل ذلك، إل أفضت التر
ز
ي  التجربة ف

 حرب  ها  أثناء خاضتها  التر

ي 
، القرن ثمانينيات أثناء العراق مع سنوات ثمان دامت التر ي

ي  ،ا وسياسيً  ا ماليً  مدعوم غزًوا  واجهت حينما  الماضز
ز
 األحيان بعض وف

ي  العربية الدول من عريضة طائفة جانب من ،ا عسكريً 
 الحرب وضعت وبعدما  اإلسالمية.  الثورة الحتواء ها حين سعت التر

 ،العراق عل الدولية العقوبات وفرض الكويت حرب ،ذلك تال  ما  أن رغم الضعف، من بحالة تشعر  إيران انفكت ما  أوزارها،

 الظهور.  إل وعودته انبعاثه إزاء مخاوفها  تهدئة عل عمل

عت ي  إيران رس 
ز
ي  ؛2011 امع انتفاضات اندالع قبل حتر  التحرك ف

لت لبنان، فقز
ّ
 القرن ثمانينيات أثناء هللا حزب إيران شك

ي 
 خالل من إرسائيلي  هجوم صد  عل القدرة امتالك– إرسائيل ضد  األمامي  دفاعها  خط بمسم إليه أشارت ما  تعزيز ل الماضز

ي  للدولة التابع غتر  حليفها 
ز
 المدى.  طويلة الصواري    خ أو  الجوية القدرات إل افتقارها  عن للتعويض ؛لبنان ف

ز  بصدام المتحدة الواليات أطاحت وحينما  ذلك، بعد  ي  حسير
ز
 لنش   الفرصة هذه اإليرانية القيادة استغلت ،2003 عام ف

ي  نفوذها 
ز
ز  كوسيلة  ؛العراق ف ي  عمقها  لتحسير اتيىح  ي  االستر

ز
ي  العالم مواجهة ف ت لها.  الِعداء يكن الذي العرب 

ّ
 بعض إيران وأمد

ي  الشيعية الميليشيات
ز  زتبر  التر قت كما   بالدعم، الوجود  لحتر  المخابرات.  وأجهزة األمنية القوات اختر

ي 
ز
ي  عل إيران العربية الدول انهيار  شجع ،2011 عام ف

ي  أخرى خطوة المىصز
ز
 العسكرية شبه الجماعات جلبت إذ  النهج، هذا  ف

تها  وأفغانستان العراق من هللا لحزب التابعة  جماعة وهو  للدولة، التابع غتر  ها حلفائ أحد  أقدام ورّسخت . سوريا  إل وأحضز

ي  )الحوثية( هللا أنصار 
ز
ي  اليمن.  ف

ز
ي  اإلسالمية الدولة تنظيم وصول شجع العراق، وف

ز
ي  الميليشيات 2014 عام ف

 إيران تدعمها  التر

ي  الحشد  ميليشياتل التحول عل نت سنوات، ثالث وبعد  العسكرية.  شبه الشعت 
ّ
ي  اإلسالمية الدولة تنظيم هزيمة مك

ز
 انالميد ف

ي  الحشد  ميليشيات ي  عل وجودها  نطاق توسيع من الشعت 
  السورية، الحدود  حتر  الممتدة األراضز

 
ي  نينوى محافظةل وصول

ز
 ف

 الشمال. 

ي  الخليج دول نظرت وبينما    باعتبارها  التحركات هذهل العرب 
 
– إرسائيل فإن ،حسابها  عل اإليرانية الهيمنة مطامع عل دليل

ي 
ا النووي إيران برنامج بشأن يساورها  القلق كان  التر

ً
تها  –تحديد ا  اعتت 

ً
 إيران.  تشكله الذي لتهديد ل إضافًيا  بعد

ي  إيران، نهوض من الخوف
ي  أموالها  عن اإلفراج لها  العنان إطالق من زاد  ربما  التر

ز
 التوصل تم الذي النووي االتفاق سياق ف

ي  إليه
ز
اكة والدةل أفىصز  ،2015 عام ف ي  تكن لم ،رس 

ز
ز  ،ما  حد  إل الحسبان ف ي  إرسائيل وكانت عربية.  دول وعدة إرسائيل بير

ز
 ف

ي  العالقات ولكن (،1994) األردن ومع (1979) مض  مع للسالم معاهدات تعقد  األصل
 لم البلدين بهذين تجمعها  كانت  التر

ت فقد  اآلن، أما  بارد.  سالم حدود  تتجاوز   من عدد  مع ألمنيةوا االقتصادية عالقاتها  لتعزيز  الهادفة الجهود  بذل إرسائيل بارس 

ي  عنها  اللثام وأماطت بل األخرى، الدول
ز
ي  ترامب إدارة من بتشجيع والبحرين، المتحدة العربية اإلمارات حالة ف

ي – سعت التر
ز
 ف

ي  النفوذ  كبحل –األدبز  الحد 
 9قشية.  اقتصادية تدابتر ل تستند  حملة بتوظيف اإليرابز
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ا  المساعي  هذه تشكلو 
ً
ا  انعطاف

ً
ي  إرسائيل وزراء رئيس غوريون، بن دافيد  خطه الذي المسار  عن حاد

ز
ة ف ز  الفتر  1955 عامي  بير

ي  المحيط عقيدة» أطلق حينما  ،1963و ي  ،«الخارج 
عتز  التر

ُ
ز  تحالف بتشكيل ت  ومن الدول من الفاعلة والجهات إرسائيل بير

ي  العالم مواجهة بهدف العراق( وأكراد  وتركيا  إيران )وهي  العربية غتر  اإلسالمية الدول غتر   أن ورغم يعاديها.  كان  الذي العرب 

اتيجية هذه ي  كبتر   حد  إل وفعاليتها  نجاعتها  أثبتت االستر
ز
، العالم كبح  ف ي  اإليرانية الثورة اندالع مع قوتها  فقدت أنها  إال  العرب 

 . 1979 عام

ي  اليوم،
ز
ي  الشعبية االنتفاضات أعقاب وف

 وهشاشته، العربية الدول اعتمدته الذي الحكم نموذج ضعف عن كشفت  التر

ي  األدوار  إرسائيل قلبت
ي  تؤديها  العربية والدول إيران كانت  التر

ز
اتيجيتها  سياق ف  حلفاء إل األعداء فحولت اإلقليمية، استر

ي  ذلك عل ليلد أوضح ويتمثل أعداء.  إل والحلفاء
ز
ي  إبراهيم، اتفاقيات ف

 المتحدة العربية اإلمارات مع إرسائيل وقعتها  التر

ي  والبحرين
ز
ي  ،2020 أغسطس شهر  ف

ز
 منظومة» أو  دفاعي  تحالف عن فيه يتحدثون اإلرسائيليون الزعماء كان  الذي الوقت ف

م العربية الدول تضم «إقليمية ]أمنية[ صمَّ
ُ
 10إيران.  لمواجهة وت

ي  العربية الدول هذه استعداد  عدم ا تقريبً  الواضح ومن
ي  للمىصز

ز
 الجدد  حلفاءها  تأخذ  أن تريد  إرسائيل أن يبدو  الذي االتجاه ف

ي  وال  فيه. 
ا  ترى ال  الدول تلك أن األمر  هذا  يعتز

ً
ي  يلوح إيرانًيا  تهديد

ز
ي  بل الحماية، تريد  ال  أنها  أو  األفق ف

ورة تنظر  ال  أنها  يعتز  بالضز

  إرسائيل مع التحالف أن أو  تواجهه، الذي الرئيسي  التهديد  هي  كانت  لو  كما   إيران إل
ّ
 )الجماعية(، للحماية الفضل الصورة ُيَعد

ل.  الرد  باعتبارها  بها  تجمعها  قد  أو  إرسائيل مع تقيمها  أمنية عالقات أي تعميم أو 
َّ
 المفض

اتيجية الرؤية وتتمثل ي  االستر
ي  للمنطقة الدول هذه تراها  التر

ز
( )باستثناء الجميع مع يبةط عالقات إقامة ف ز ي  ،اإلسالميير

ز
 وف

ي  السبب ويرجع أوسع.  نطاق عل اإلقليمية االقتصادية والتنمية الروابط تعزيز 
ز
 االقتصادي، االستقرار  نعدامال  تنظر  ألنها  ذلك ف

ي  المشكلة أصل باعتباره إيران، وليس
ي  فاشلة، بدول إحاطتها  إل أفضت التر

ز
 )وتحظز  للدول ابعةالت غتر  الفاعلة الجهات ُوسع ف

 فيها.  السلطة فراغ استغالل وقطر( تركيا  جانب إل إيران، بدعم

ي 
ي  المنطقة إل بايدن جو  الرئيس زيارة أثناء فقز

ز
 نية أي من المل  عل للتنصل الخليج دول سارعت ،2022 يوليو  شهر  ف

ي  رغبتها  وأوضحت إليران، مناوئ تحالف إل لالنضمام
ز
ا.  إرسائيل ومع يران،إ مع طيبة عالقات إقامة ف

ً
 قرقاش، أنور  وقال أيض

ي  المستوى رفيع دبلوماشي  مستشار  وهو 
ز
ي  بلد  أي ضد  محور  تشكيل عل منفتحة ليست» بالده نأ اإلماراتية، القيادة ف

ز
 ف

  المنطقة،
 
ل 11«.إيران خاصة

ّ
ي  الخليج دول وتفض ي  رهاناتها  موازنة العرب 

ز
ي  ،المتحدة الواليات مواجهة ف

 قلبتت فتئت ما  التر

ي  ويبدو  جديدة، انتخابات كل  مع أولوياتها  وتغتر 
ز
ي  األمنية المظلة عل التعويل بالتالي  يمكن ال  أنه الدول تلك نظر  ف

 ترعاها  التر

 12قبل.  من عليها  به تعول كانت  الذي نفسه بالقدر 

 

 فلسطينية؟ قضية أي

 

ي  السالم عملية من مىصز  ما  بلغ لقد 
اع لتسوية انطلقت التر ز ي  اإلرسائيلي  التز

ز  تيار  وصل حالما  نهايته الفلسطيتز  سدة إل اليمير

ي  الحكم
ز
ز  بقيادة وحشد، عقدين، قبل إرسائيل ف ي  الدولة موارد  جميع طليعته، يشكلون الذي اليهود  المستوطنير

ز
 يسغ سياق ف

عية الصفة وتقويض ،أبيها  رةبك عن الفلسطينية األرض ستعمار ال  ي  الش 
 قدراتها  وتدمتر  الفلسطينية القيادة تكتسيها  التر

 المؤسسية. 

ي  المتنامية السيطرة تيشت ذلك، قبل وحتر 
ي  عل إرسائيل بسطتها  التر

ي  األراضز
ي  نجاحها  بفضل 1967 عام احتلتها  التر

ز
 ف

ز  أعدائها  شمل تشتيت ز  ائها حلف انتباه ورصف بينهم الفرقة وبث ،الخارجيير  عل اللعب خالل من السالم مساعي  عن الدوليير

ي  إيران.  وبعدهم العربية بالدول بداية أعداؤها، يشكله الذي التهديد  وتر 
 بكامل ماضية إرسائيل كانت  ،2022 عام منتصف فقز

ي  طاقتها 
ز
قية والقدس الغربية الضفة ضم ف  13إقليمها.  إل الواقع األمر  بحكم الش 

ي  الشعبية االنتفاضات اندالع وحتر 
ز
، العالم ف ي ي  الفلسطينية القضية تسببت العرب 

ي  حلها  يتسّن  لم التر
ز
 تقارب أي إعاقة ف

ز  ي  العربية، الثورات جعلت وقد  وإرسائيل.  العربية الدول بير
اراتها  انطلقت التر ا  أمًرا  ذلك من إيران وظهور  ،2011 عام رس 

ً
 ممكن

 االعتيادي.  غتر  المصالح التقاء خالل من
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 فرصة أي وانعدمت ميتة باتت السالم عملية أن فيه رأت الذي )الصحيح( والتقييم ترامب إدارة مع لحاسما التحول وجاء

زي وإن حتر  إلحيائها،
ُ
ي  العميق االختالل إل فقط ذلك ع

ز
ان ف ز ز  القوى متر ي  والجانب إرسائيل بير

ي  الذي الفلسطيتز
 من يعابز

ي  االنقسام. 
ي  االزدهار، أجل من السالم بعنوان خطته ترامب أطلق ،2020 عام مطلع فقز

 السياشي  الحل لتفادي سعت والتر

اع ز ز  مشاعر  تهدئة ومحاولة اإلرسائيلية التوسعية األهداف تعزيز  طريق عن للتز  بالمنافع غامضة وعود  خالل من الفلسطينيير

 14االقتصادية. 

ي  التالية الخطوة وتمثلت
ز
ي  إبراهيم اتفاقيات ف

برمت التر
ُ
ي  أ

ز
 العالقات عن االتفاقيات هذه أفصحت وقد  . 2020 سبتمت   شهر  ف

ي 
ة كانت  التر ز  بعيد  حد  إل مستتر  عليها، رسمًيا  طابًعا  وأضفت للعلن، وأخرجتها  والبحرين المتحدة العربية واإلمارات إرسائيل بير

  نطاقها.  من وسعت كما 
 
ي  الجلية واألمنية االقتصادية المنافع عن وفضل

 فعلًيا  عملت فقد  المذكورة، االتفاقيات بها  جاءت التر

خ إحداث خالل من ،اإلقليمية المعادلة من وإقصائها  الفلسطينية القضية حذف عل ي  رس 
ز
ي  اإلجماع ف  جّسدته الذي العرب 

مه الذي العرض ذلك وكان العربية.  السالم مبادرة
ّ
ط 2002 عام العرب قد  الكامل انسحابها  إرسائيل مع العالقات لتطبيع يشتر

ز  لمسألة «عادلة تسوية» إل والتوصل المحتلة، األرض من ، الالجئير ز  القدس وعاصمتها  فلسطينية دولة وإقامة الفلسطينيير

قية.   15الش 

ي  العربية الدول تصورت ربما 
عت التر

ّ
 الفرصة يمنحها  قد  إرسائيل مع العالقات تطبيع أن المذكورة االتفاقيات عل وق

ها  نفوذها  لممارسة ي  األحداث بشأن أو  الفلسطينية، القضية بشأن وتأثتر
ي  تدور  التر

ز
 األمر  كان  إن األقل.  عل األقىص المسجد  ف

ا  كان  التصور  هذا  أن الواضح فمن كذلك،
ً
.  دافعها  عن البعد  كل  بعيد ي  األساشي

 الوزراء سرئي هدد  وحينما  ،2020 عام فقز

ز  اإلرسائيلي  ي  مساحة ثلث نحو  بضم نتنياهو  بنيامير
 إرسائيل مع العالقات لتطبيع جاهزيتها  اإلمارات أعلنت الغربية، الضفة أراضز

ط ي  الضم خطط عن نتنياهو  تخلي  بش 
 الوزراء رئيس سلوك عل اإلمارات موقف خلفه الذي التأثتر  وبقدر  16أعلنها.  التر

ي  الثمن باهظ انتص اًرا  إال  ذلك يمثل فلم نتنياهو،
ز
 يدفع ما  هو  يكن لم القانون بحكم الضم احتمال نأل ا نظرً  األحوال، أحسن ف

ي  عل الجاثم اإلرسائيلي  باالستعمار 
ي  بنبذه.  التعهد  دون طموحه، عن التخلي  عن نتنياهو  يزد  ولم الغربية، الضفة أراضز

 وتقتىصز

ي  الصادقة المساعي 
عتز  التر

ُ
اع بحل ت ز ي  اإلرسائيلي  التز

اض الفلسطيتز ي  نفسه إرسائيل وجود  عل االعتر
ز
ي  ف

 بما  المحتلة، األراضز

 العربية.  السالم مبادرة مع يتماش  

ون ال  الخليجية الدول حكام نإ
ّ
ز  الحب يكن ي ا والمحنة للفلسطينيير

ي  عظيمة منفعة ويرون بهم، ألّمت لتر
ز
 مع عالقة إقامة ف

ي  وربما، بعيد، أمد  منذ  عنها  الفلسطينية القضية رصفتهم عالقة وهي  إرسائيل،
ز
تت نظرهم، وجهة ف

ّ
 وجه بغتر  عنها  انتباههم شت

 17إرسائيل.  مع الجديد  يتر التغ هذا  زمام والبحرين المتحدة العربية اإلمارات تصدرت وقد  ذلك.  من فائدة أي يجنوا  ما ودون حق،

ي  السعودية وتتأبز 
ز
ي  قرارها  اتخاذ  ف

ز
ي  به تضطلع الذي القيادي لدور ل ذلك وراء األسباب من جانب ويرجع المقام، هذا  ف

ز
 المجتمع ف

ي  اإلسالمي  ز  القادة أن إل باإلضافة العربية، السالم لمبادرة ورعايتها  والعرب   )األكت   بالدهم سكان بأن يشعرون قد  السعوديير

 
ً
زع أن كذلك  المحتمل ومن 18إرسائيل.  مع رسمية عالقات إقامة سيعارضون ا(عدد اعه يمكنها  ما  الرياض تنتر ز  واشنطن من انتر

دم قبلما 
ْ
ق
ُ
 األهمية.  عظيم القرار  هذا  عل ت

اع إزاء سلفتها  سلكته الذي النهج بايدن إدارة تؤكد  اآلن، وحتر  ز ، اإلرسائيلي  التز ي
ي  التأكيد  هذا  برز  وقد  الفلسطيتز

ز
 جولة ف

ي  بايدن الرئيس
ز
ي  بدون ولكن السعودية، العربية والمملكة إرسائيل إل 2022 يوليو  شهر  ف

 بايدن صادق فقد  . نفسه خطابال تبتز

ي  وهذا  19الفلسطينية.  القضية عن إرسائيل مع المتحدة الواليات عالقات فصل عل فعلًيا  وعمل التطبيع، عل
 من ما  أنه يعتز

ء ي
ز  استعمار  مواصلة عن إرسائيل جماح يكبح ش  ز  حقوق وقمع فلسطير ي  تحد   أي تواجه ال  إذ  ؛الفلسطينيير  بال.  ذي خارج 

 

ار    اإلنسان حقوق عىل األضز

 

ي  آخذ  انقسام وجود  عن الشعبية، االنتفاضات كشفت
ز
ز  االتساع ف ي  الحاكمة النخب بير

ز
ز  المنطقة ف ، والمواطنير ز  بينما  العاديير

ي  المدمرة اآلثار  أفضت
فتها  التر

ّ
ي  لدولل القمعية األنظمة تطور  ويعمل وتعميقها.  الهوة هذه لتوسيع الثورات خل

ي  تغالي  التر
ز
 ف

د  من تها حماي عل الجماعية المراقبة فرض
ُّ
ية التعبئة تجد ي – الجماهتر

ز
 القصور  جوانب معالجة ودون الراهنة.  المرحلة ف
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ي  المستفحلة
ز
  بوصفها  إال  تصمد  أن الدول هذه يسع فال  الحكم، ف

 
سة» دول ي  قوية ،«رس 

ز
ي  مظهرها  ف  أساًسا  هشة ولكنها  الخارج 

 20داخلها.  من

ي  فليس المحلية، المعارضة عل تكتيكية أفضلية األنظمة هذه المتطورة المراقبة تقنيات تمنح وبينما 
ز
 االنتهاكات وسع ف

ي 
ي  وقيف الذي القمع أسلوب بفعل ،اإلنسان حقوق تمّس  التر

ز
ته ف

ّ
ته شد

ّ
 تضاعف أن إال  ،التقليدية التجسس عمليات وحد

 المظالم.  استفحال

 
ّ
 مع تفاقيةاال  فيها  المشارِكة العربية الدول من أي تضع فلم ؛النخبة عل مرتكزة اتفاقيات اإلبراهيمية االتفاقيات وتعد

ز  إرسائيل ي  الفعالة نيةالقانو  اآلليات وتغيب عام.  الستفتاء عرضتها  أو  برلمانها  يدي بير
ي  الطعن تيش  التر

ز
 عل األنظمة توقيع ف

وي    جل فعالة جهود  العربية الدول هذه تبذل لم كما   االتفاقيات.  تلك .  المستوى عل االتفاقيات تر  وباستثناء اآلن، وحتر  المحلي

ي  البلدان سكان جماهتر  عل جلية بمنافع إبراهيم اتفاقيات تعود  ال  التجارية، األعمال قطاع من فئة
 بينما  فيها.  شاركت التر

ا  اإلرسائيلية( )والسياحة التجارة قطاع من منافع تتأبر  أن يمكن
ً
ا، شيئ

ً
ي  األساسية الدوافع فإن فشيئ

 الذي القرار  وراء وقفت التر

ي  تكمن إرسائيل مع بالتواطؤ  األقل عل المتحدة العربية اإلمارات اتخذته
ز
 واألسلحة إرسائيل من التكنولوجيا  عل الحصول ف

 21اإلقليمية.  القوى توازن محاور  تحديد  إلعادة حاجتها  جانب إل المتحدة، الواليات من المتطورة

ي  تثق ال  العربية الشعوب فإن االنتفاضات، أثبتته وحسبما 
ز
ز  أنظمتها  وفاء ف ، جتماعي اال  العقد  تجاه ماتها ابالتر ي

 وسوف الضمتز

ي  يقفون
ز
 األساليب السكان هؤالء يحتقر  إذ  ؛يختمر  استيائهم إنف ذلك، يكن لم وإن لذلك.  المثل الفرصة تسنح حينما  وجهها  ف

ي  البوليسية
ضون وربما  األنظمة، هذه تعتمدها  التر  وإرسائيل المتحدة اتالوالي تضطلع الذي للدور  معارضتهم من أكت   عليها  يعتر

ي  به
ز
 المنطقة.  ف

ي 
ز
، الوقت ف ز  مع بالتضامن شعور ال يزال ال  الحالي  ندرة تزداد  التضامن لهذا  العامة المظاهر  كانت  إنو  حتر  قائًما، الفلسطينيير

اجع وربما  ،متدن   إبراهيم التفاقيات العام التأييد  أن الرأي استطالعات ترجحو  يوم.  بعد  يوًما  ا  عليه كان  عما  يتر
ً
ي  بما  ،سابق

ز
 ف

ي  ذلك
ز
 22الخليج.  ف

ي  االمتعاض مشاعر  احتدام وسيتطلب
ز
ي  واإلمعان المحلية المراقبة تعزيز  الشعوب أوساط ف

ز
 تدهور  مع سيما  ال  القمع، ف

سة» الدول تصبح وسوف األساسية.  السلع أسعار  ارتفاع بسبب جتماعيةواال  االقتصادية األحوال   أشد  «الش 
 
اسة  هي  عما  رس 

ي  البوليسية السلطوية الدول أن االنتفاضات أثبتت فقد  ؛جديد  فعل برد  للتعجيل يدفع قد  الذي األمر  عليه. 
 القمع تنتهج التر

ي  التحديات من مأمنب ليست
ا  شعوب  ها، تفرضها  التر

ً
 بهم وطفح القمع تحّمل عل تعودوا  الذين الناس، يتغلب حينما  وتحديد

، الحكم من الكيل ي
 ا. رسميً  به المضح نتقاماال  من خوفهم عل التعسقز

ز  الناشئة العالقة تعمل قد  بينما و  ي  السلطوية واألنظمة إرسائيل بير
ز
، التوجه هذا  ترسيخ عل المنطقة ف  من وتزيد  القمغي

ل أن يمكن كما   ووهنها.  العربية الدول ضعف
ّ
 استغالل إل تعمد  إذ  الحال، هذا  من المقصودة غتر  المستفيدة الجهة إيران تشك

ي  طةالسل فراغ
ز
ي  العالم ف  ستكون المنطقة شعوب ألبناء الواجبة الحقوق أن حينئذ  شك من فما  ؛نفوذها  نطاق لتوسيع العرب 

ي  الرئيسية الضحية هي 
 الوضع.  ذلك يفزرها  التر

ي 
ز
،/ إرسائيل ف ز بة اإلبراهيمية تفاقياتاال  وجهت فلسطير  للضاع، ومستدام عادل لحل للوصول الضئيلة، ،حتمالياتلال  رصز

.  الفعلي  ارسائيل ضم أمام عقبات أزالت كما  ي
ز  أن إال  للراضز  دوافع تخش  ولم حية تزال ال  قضيتهم أن مراًرا  أظهروا  الفلسطينيير

 
ُ
ي  واجهت وإن ،ذكر ت

ز
  األحيان بعض ف

ً
ي  ا انخفاض

ز
.  والتضامن الدعم مستويات ف ي  العرب 
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مانيووست   . مجموعة األزمات الدولية -مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو  هيلت 

 

ي  ية لرواق عرب 
ز ي األصل باللغة االنجلتر

 هذا المقال كتب فز

 

 

 

، إيفا  1 ز ي  السلطوية مناعة. (2004)أنظر بيلير
ق فز  The Robustness of) مقارنة نظر  وجهات من االستثنائية الحالة: األوسط الش 

Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective .)  مجلة السياسة المقارنة(Comparative 
Politics ،)36 (2،) 143. ص . 

، إيفا  2 ز ي  النظر  إعادة . (2012)بيلير
ي  السلطوية مناعة فز

ق فز ي  الربيع من المستفادة الدروس: األوسط الش   Reconsidering the Robustness) العرب 
of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring) مجلة السياسة المقارنة .(Comparative Politics ،)44 

 . 143-142. ، ص(2)
نت أنها « إن إس أو»تزعم مجموعة  3 ي منع اإلرهاب »اإلرسائيلية عل موقعها الرئيسي عل شبكة اإلنتر

ز
تبتكر تكنولوجيا تساعد األجهزة الحكومية ف

ي كافة أرجاء المعمورة
ز
ي أي مزاعم ذات مصداقية ت»كما تدعي هذه المجموعة بأنها «. والجريمة والتحقيق فيها من أجل إنقاذ أرواح اآلالف ف

ز
حقق ف

 «.بشأن إساءة استعمال منتجاتها
باعت برمجيات التجسس لإلمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى « إن إس أو»(. بتشجيع من إرسائيل، مجموعة 2020ليفنسون، حاييم ) 4
(With Israel’s Encouragement, NSO Sold Spyware to UAE and Other Gulf States .)،20أغسطس. تاري    خ االطالع  25 هآرتس 

 _ ibit.ly/3JF، 2022أكتوبر 
ي  بعد (. 2021)منظمة العفو الدولية  5

وع عل عام مىصز ي  التقاعس إثر  التجسس برامج أزمة استمرار : بيغاسوس مش 
 قطاع ضد  صارمة إجراءات اتخاذ  فز

 . الرقابة برامج صناعة
ي صقلوا فيها « إن إس أو»يرى النقاد أن مجموعة »

ز تخرجوا من أجهزة األمن والمخابرات اإلرسائيلية، التر اتها التقنية من موظفير ا من خت 
ً
تستمد بعض

ي معمل األرض الفلسطينية المحتلة
ز
ي إعمال المراقبة القمعية وشحذوها ف

ز
ي فارو، رونان . «مهاراتهم ف

ز
ز (. 2022)ورد هذا االقتباس ف ي تجتر

الدول التر
 (. The New Yorker) نيويوركر  ذا(. The Surveillance States) المراقبة الجماعية

ي بالخصوص إلياد البغدادي من 6
ي  أعت  عن امتنابز ي نش  مؤسسة الكواكت 

ز
 لمشاركته وجهات نظره حول استخدام األنظمة لوسائل التواصل االجتماعي ف

 . المعلومات المضللة
، جونز، مارك أوين ) 7

 
ق األوسط: الخداع والمعلومات المضللة ووسائل التواصل االجتماعي (. 2022انظر، مثل ي الش 

 Digital) السلطوية الرقمية فز
Authoritarianism in the Middle East: Deception, Disinformation and Social Media ؛ ولينش، جيمس ست للنش  (. دار هتر

ق األوسط وشمال أفريقيا(، 2022) ي الش 
 Iron Net: Digital repression in the Middle East and North) الشبكة الحديدية: القمع الرقمي فز

Africa .)29  .ي للعالقات الخارجية  يونيو، المجلس األوروب 
، يوليو  8 ي  . 2022مقابلة مع أحد مسئولي االتحاد األوروب 
ي بعض األوقات عل أجندة ال« الضغط األقىص»انطوت حملة  9

ز
ي أطلقتها الواليات المتحدة ضد إيران ف

ي « لتغيتر النظام»تر
فيها، بموجب النية التر

 (. 2019-2018كان يبّيتها أمثال جون بولتون حينما كان يشغل منصب مستشار األمن القومي األمريكي )
ي يونيو هذا هو المصطلح الذي استخدمه رئيس الوزراء اإلرسائيلي نفتالي بين 10

ز
كاسبيت، بن .  2022يت أثناء زيارته إل اإلمارات العربية المتحدة ف

ي « إقليمية منظومة» إل يدعو  بينيت إرسائيل وزراء رئيس(. 2022)
ز
ي  أبو  ف  Israel’s Bennett Advances ‘Regional Architecture’ in) ظت 

Abu Dhabi .)10 ،المونيتور يونيو (Al-Monitor .) 
ا إل طهران وتريد إعادة بناء العالقات معها : (. قرقاش2022األخبار العربية، ) 11 ً ي ترسل سفتر  Gargash: Abu Dhabi is Sending an)أبو ظت 

Ambassador to Tehran and Wants to Rebuild Relations with it .)األخبار العربية (Arab News) ،15 أكتوبر  20تاري    خ االطالع . وليو ي
2022 ،https://arab.news/ckwv5  

ا جيكوب، آنا، ولور فورس  
ً
ق األطلسي  شمال حلف» أسطورة(. 2022)أنظر أيض  (. The Myth of Mideast Nato« )األوسط للش 

 (. International Crisis Group)أكتوبر، مجوعة األزمات الدولية  3
مان، جوست  12 ز اجع هل (. 2021)هيلتر ة إسبارطة» تتر عيد  كيف  ؟«الصغتر

ُ
ي  عملها  محاور  تحديد  المتحدة العربية اإلمارات ت

‘ Is Little) الخليج فز
Spart' Stepping Back? How the UAE Is Recalibrating in the Gulf .)2   دون، ديسمت (DAWN)؛ 

ي  األوكرانية األزمة(. 2022)واسفندياري، دينا 
اكة فز ز  الش   The Ukraine Strain in the U.S.-UAE) المتحدة العربية واإلمارات المتحدة الواليات بير

Partnership .)5  لوفتر »يونيو، مدونة( »Lawfare .) 
ي تعتمدها الحكومة اإلرسائيلية (. 2022مجموعة األزمات الدولية ) 13

اتيجية القديمة الجديدة التر ز االستر  The Israeli) بشأن فلسطير
Government’s Old-New Palestine Strategy .) 

                                                           

https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-robustness-authoritarianism-middle-east.pdf
https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-robustness-authoritarianism-middle-east.pdf
https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-robustness-authoritarianism-middle-east.pdf
https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-reconsidering-the-robustness.pdf
https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-reconsidering-the-robustness.pdf
https://www.brandeis.edu/politics/people/faculty/pdfs/bellin-reconsidering-the-robustness.pdf
https://www.haaretz.com/middle-east-news/2020-08-25/ty-article/.premium/with-israels-encouragement-nso-sold-spyware-to-uae-and-other-gulf-states/0000017f-dbf3-d856-a37f-fff3a4ba0000
ibit.ly/3JF_
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/07/the-pegasus-project-one-year-on-spyware-crisis-continues-after-failure-to-clamp-down-on-surveillance-industry/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/07/the-pegasus-project-one-year-on-spyware-crisis-continues-after-failure-to-clamp-down-on-surveillance-industry/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/israels-bennett-advances-regional-architecture-abu-dhabi
https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/israels-bennett-advances-regional-architecture-abu-dhabi
https://www.arabnews.com/node/2122921/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2122921/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2122921/middle-east
https://arab.news/ckwv5
https://dawnmena.org/is-little-sparta-stepping-back-how-the-uae-is-recalibrating-in-the-gulf/
https://dawnmena.org/is-little-sparta-stepping-back-how-the-uae-is-recalibrating-in-the-gulf/
https://www.lawfareblog.com/ukraine-strain-us-uae-partnership
https://www.lawfareblog.com/ukraine-strain-us-uae-partnership
https://www.lawfareblog.com/ukraine-strain-us-uae-partnership
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/b086-israeli-governments-old-new-palestine-strategy
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/b086-israeli-governments-old-new-palestine-strategy
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/b086-israeli-governments-old-new-palestine-strategy
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ز  رؤية: االزدهار أجل من السالم (. 2020يناير )البيت األبيض  14 ز  حياة لتحسير ي  الشعبير

 واإلرسائيلي  الفلسطيتز
ًرا جسيًما بإمكانية إحالل سالم دائم من خالل التسليم ببسط السيادة اإلرسائيلية عل» لحق رصز

ُ
ي حال تنفيذها، أن ت

ز
 القدس ومن شأن هذه الخطة، ف

قية المحتلة والموافقة عل ضم جميع المستوطنات ا ي الضفة الغربية، وذلك من جملة تنازالت أخرى تقدمها لصالح الش 
ليهودية المقامة عل أراضز

 .«إرسائيل
ز عل هذه المبادرة، انظر النداو، نوعا  15 ز اإلرسائيليير ا تضع قد إبراهيم اتفاقيات(. 2022)لالطالع عل وجهة نظر أحد المعلقير

ً
 اإلرسائيلي  لالحتالل حد

ي 
ز
 «.هأرتس». يوليو  18(. The Abraham Accords Might Bring an End to Israel’s Occupation After All) المطاف نهاية ف

ي إرسائيل قد يدعي أنه 
ز
ز ف ز »وتالحظ النداو بأن تيار اليمير ا بالفلسطينيير

ً
 إشارة عل أن العرب قد ضاقوا ذرع

ّ
ما من ثمن دبلوماشي يدل عل أن ذلك يعد

ي مواجه
ز
ي تملكها إرسائيل ف

ايدة إل القدرات العسكرية والتكنولوجية التر ز ي وعل حاجتهم المتر
 «.ة التهديد اإليرابز

جمان 16 ، بتر ز باتريك ورونير  ودايفيد، كتر
إرسائيل واإلمارات العربية المتحدة تعقدان اتفاقية دبلوماسية بارزة (. 2020) باركر، بيتر وإيزابيل، كريشتز

(Israel and United Arab Emirates Strike Major Diplomatic Agreement .)نيويورك تايمز (The New York Times(، 13  .أغسطس
-https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates، 2022أكتوبر  20تاري    خ االطالع 

uae.html  
ي حالة المغرب، لم يكن المقابل الذي حصلت عليه الرباط لقاء تطبيع الع 17

ز
ا عل اتفاقيات تطبيع مع إرسائيل. ف

ً
القات وقعت المغرب والسودان أيض

اف الواليات المتحدة بالسيادة المغربية عل الصحراء الغربية المتنازع عليها.   مع إرسائيل خفًيا: اعتر
اف بسيادة المملكة المغربية عل الصحراء الغربية اإلعالن (. 2022البيت األبيض )  Proclamation on Recognizing the) بشأن االعتر

Sovereignty Of The Kingdom of Morocco Over The Western Sahara .) 
ي إلغاء تصنيف الواليات المتحدة للسودان باعتباره 

ز
ا قيمته مليار دوالر. انظر « دولة ترع اإلرهاب»وبالنسبة للسودان، تمثلت المقايضة ف

ً
ومنحه قرض

، مجدي )  أغسطس، بوادر.  17. تطبيع السودان مع إرسائيل: من المستفيد؟(. 2021الجزولي
ي شهر يوليو  18

ز
قدت ف

ُ
ي ع

ي ألقاها أمام قمة جدة التر
ي الكلمة التر

ز
ام بالده بمبادرة السالم العربية. كلمة ولي 2022أكد ولي العهد محمد بن سلمان، ف

ز ، التر
ية، 2022يوليو  16العهد السعودي بقمة جدة،  ز  (. Youtube، يوتيوب )التلفزيون السعودي باإلنجلتر

ك اإلعالن (2022)البيت األبيض  19 اكة بشأن المشتر اتيجية الش  ز  االستر .ategic Israel Str-The Jerusalem U.S) وإرسائيل المتحدة الواليات بير
Partnership Joint Declaration) . 

ي (. 2022)سامويلز، بن 
ز
ق جولة ف ز  عن إرسائيل فصل بادين: األوسط الش   In Mideast Trip, Biden Uncoupled Israel from the) الفلسطينيير

Palestinians .)  2022أكتوبر  20يوليو. تاري    خ االطالع  18، «هآرتس»صحيفة ،ibit.ly/m7xA 
، نزيه ) 20 ي ي  (. تضخيم1996أيوب  ي العالم العرب 

 Overstating the Arab State: Politics and Society) الدولة العربية: السياسة والمجتمع فز
in the Arab World .ي توريس  (. نيويورك: آي ب 

ا من الحماسة لزيارة 21 ً ز يبدون كثتر فخالل . إرسائيل فبينما يتدفق السياح اإلرسائيليون عل اإلمارات العربية المتحدة، ال يبدو حتر اآلن أن اإلماراتيير
ي مرت عل التوقيع عل االتفاقيات المذكورة، أشارت التقارير إل أن 

 . إرسائيلي زاروا اإلمارات 250,000السنة األول التر
 Israel tourists visit UAE 250,000)سائح إرسائيلي يزورون اإلمارات العربية المتحدة منذ اتفاقيات إبراهيم  250,000(. 2021)كودير، جوش 

since Abraham Accords .) أكتوبر  17، مجلة هوتيليتر . 
وقد الحظ أحد . إل إرسائيل، يبدو أنه ليس ثمة إحصائيات متاحةوفيما يتعلق بالسياحة اإلماراتية . وتشتر مصادر أخرى إل أعداد أقل من هذا العدد 

ي صيف عام 
ز
ي إرسائيل ألغراض السياحة ف

ز البارزين أنه لم يزر أي إمارابر ز اإلماراتيير ها عبد الخالق عبد هللا . ، حسب علمه2022المعلقير تغريدة نش 
(@Abdulkhaleq_UAE) ،25  2022يوليو . 

ق األدبز  22 ي  العام للرأي استطالع(. 2022)معهد واشنطن لسياسات الش  ز  إبراهيم واتفاقيات التطبيع بشأن العرب   Arab Public) وإرسائيل العرب بير
Opinion on Arab-Israeli Normalization and Abraham Accords .) 

https://www.haaretz.com/opinion/2022-07-18/ty-article-opinion/.highlight/the-abraham-accords-might-bring-an-end-to-israels-occupation-after-all/00000182-0d2d-d7df-a1ae-6fed76860000
https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates-uae.html
https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates-uae.html
https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates-uae.html
https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/trump-israel-united-arab-emirates-uae.html
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-western-sahara/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-western-sahara/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-recognizing-sovereignty-kingdom-morocco-western-sahara/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%252525D8%252525AA%252525D8%252525B7%252525D8%252525A8%252525D9%2525258A%252525D8%252525B9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B3%252525D9%25252588%252525D8%252525AF%252525D8%252525A7%252525D9%25252586-%252525D9%25252585%252525D8%252525B9-%252525D8%252525A5%252525D8%252525B3%252525D8%252525B1%252525D8%252525A7%252525D8%252525A6%252525D9%2525258A%252525D9%25252584-%252525D9%25252585%252525D9%25252586-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252585%252525D8%252525B3%252525D8%252525AA%252525D9%25252581%252525D9%2525258A%252525D8%252525AF%252525D8%2525259F/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%252525D8%252525AA%252525D8%252525B7%252525D8%252525A8%252525D9%2525258A%252525D8%252525B9-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D8%252525B3%252525D9%25252588%252525D8%252525AF%252525D8%252525A7%252525D9%25252586-%252525D9%25252585%252525D8%252525B9-%252525D8%252525A5%252525D8%252525B3%252525D8%252525B1%252525D8%252525A7%252525D8%252525A6%252525D9%2525258A%252525D9%25252584-%252525D9%25252585%252525D9%25252586-%252525D8%252525A7%252525D9%25252584%252525D9%25252585%252525D8%252525B3%252525D8%252525AA%252525D9%25252581%252525D9%2525258A%252525D8%252525AF%252525D8%2525259F/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/the-jerusalem-u-s-israel-strategic-partnership-joint-declaration/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/the-jerusalem-u-s-israel-strategic-partnership-joint-declaration/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/the-jerusalem-u-s-israel-strategic-partnership-joint-declaration/
https://www.haaretz.com/us-news/2022-07-18/ty-article/.premium/in-mideast-trip-biden-uncoupled-israel-from-the-palestinians/00000182-10db-d11c-a1da-5cff5a6c0000?utm_source=mailchimp&utm_medium=Content&utm_campaign=haaretz-news&utm_content=beb2e49519
https://www.haaretz.com/us-news/2022-07-18/ty-article/.premium/in-mideast-trip-biden-uncoupled-israel-from-the-palestinians/00000182-10db-d11c-a1da-5cff5a6c0000?utm_source=mailchimp&utm_medium=Content&utm_campaign=haaretz-news&utm_content=beb2e49519
ibit.ly/m7xA
https://www.hoteliermiddleeast.com/news/250000-israel-tourists-visit-uae-since-abraham-accords%2523:~:text=More%25252520than%25252520250%2525252C000%25252520Israel%25252520tourists,visit%25252520to%25252520Expo%252525202020%25252520Dubai.
https://www.hoteliermiddleeast.com/news/250000-israel-tourists-visit-uae-since-abraham-accords%2523:~:text=More%25252520than%25252520250%2525252C000%25252520Israel%25252520tourists,visit%25252520to%25252520Expo%252525202020%25252520Dubai.
https://www.hoteliermiddleeast.com/news/250000-israel-tourists-visit-uae-since-abraham-accords%2523:~:text=More%25252520than%25252520250%2525252C000%25252520Israel%25252520tourists,visit%25252520to%25252520Expo%252525202020%25252520Dubai.
https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1551617228822515715?t=C5osUCrCFgIhoaPFUXv9Qg&s=03
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/arab-public-opinion-arab-israeli-normalization-and-abraham-accords
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/arab-public-opinion-arab-israeli-normalization-and-abraham-accords
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/arab-public-opinion-arab-israeli-normalization-and-abraham-accords

