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Abstract:  

 This study dealt with the most important of those variables that 

stand behind the strengthening of relations between the Gulf 

Cooperation Council states and Israel in light of internal, regional 

and international circumstances, which had formed motives towards 

rapprochement in relations in a clear and overt manner after they 

were informal and not announced, and a realistic view of mutual 
interests was present in These relations, especially in recent years, 

so that each party can benefit from what is distinguished by the 

other side in an attempt to get rid of the effects of the problems 

facing both parties, and therefore these relations had started a new 

phase towards more cooperation in several areas. Relationships, as 
leaders on both sides realize it. 

several important results, the most important of which was that the 

reformist principle in these relations was clearly advanced in these 

relations, which could constitute an important engine for the 

development of these relations in the future. 
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 يةارساييلال  –العالقات الخليجية 

 
 2 أنور إسماعيل خليل

 
 الملخص

ن دول مجلس  تناول ي تقف وراء تعزيز العالقات بير
ات الت  هذا البحث أهم تلك المتغير

ي و  ي ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية، كانت قد شكلت دوافع  إرسائيلالتعاون الخليج 
ن
ف

ي بعدما كانت غير رسمية وال يعلن عنها، 
ي العالقات بشكل واضح وعلتن

ن
نحو التقارب ف

ي 
ن
ي هذه العالقات وبالخصوص ف

ن
ة ف وكانت النظرة الواقعية للمصالح المتبادلة حاضن

ةالسنوات ال  ن به الطرف اآلخر محاولة ، حت  يتمكن كل طرف االستفادة من ما يخير تمير
، ولذلك كان هذه العالقات قد بدأت  ن ي تواجه كال الطرفير

للتخلص من آثار المشاكل الت 
ي مجاالت عدة. وقد توصل البحث 

ن
نتائج مهمة  إىلمرحلة جديدة نحو المزيد من التعاون ف

ي أعدة، كانت أهمها 
ن
ي هذه العالقات كان متقدم بشكل واضح ف

ن
هذه  ن المبدأ المصلجي ف

ي المستقبل ن يشكل محرك مهمأالعالقات، والذي يمكن 
ن
 .لتطوير هذه العالقات ف

ق ال: الكلمات المفتاحية وسط الجديد، دول مجلس التعاون المصالح المتبادلة، الشر
 .إرسائيلالخليج العربية، 

 

 : المقدمة
ي مع  ي عالقات دول مجلس التعاون الخليج 

ن
 ف
ً
 الفتا

ً
، بالرغم من عدم إرسائيلشهدت السنوات القليلة الماضية تطورا

ة وعلنية، ومع ذلك، تعد الروابط التجارية والعالقات الدبلوماسية وان كانت  وجود عالقات دبلوماسية أو سياسية مبارسر
ن  ي الخليج ح إرسائيلمتواضعة بير

ن
انها ف ن جير قيقة قائمة منذ سنوات. فمنذ انطالق عملية السالم السيما بعد مؤتمر وبير

هذه الفرصة السانحة  إرسائيل، شهدت هذه العالقات مرحلة جديدة من النمو، فقد استغلت 1991مدريد للسالم عام 
ي المقابل ثمة رغبة 

ن
 نحو دول المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. وف

ً
خليجية للتقرب للتقارب تدريجيا

ي تواجهها هذه البلدان  إرسائيلمن دولة 
ي ظل تلك التحديات الت 

ن
ي صناعة التكنلوجيا الحديثة، ف

ن
اتها ف واالستفادة من خي 

ي عوائده المالية عىل النفط بالدرجة ال 
ن
، وكذلك هو سا السيما عىل الصعيد االقتصادي باعتباره اقتصاد يعتمد ف

ي استخدامه التكنلوجية الرقمية. وهذا يمكن أن يعطي صورة أولية عن دوافع هذا التوجه  إىلاقتصاد ضعيف 
ن
حد ما ف

ي المقابل فإن   إرسائيلنحو 
ن
ي تطرح أمام قيادات هذه البلدان وف

الدولة القريبة لهذه  إرسائيلكأحد الخيارات المهمة الت 
ة طويلة تسىع إل ي تمتلك هذه التكنلوجية، ظلت ولفي 

قامة عالقات مع هذه الدول الخليجية، وتسخير ما الدول الت 
ي تهدف من هذا التقارب تحقيق االستقرار وتنمية االقتصاد اإل  أدواتتمتلكه من وسائل و 

 وخلق رسائيىلي لجل ذلك، والت 
ن حصول  . هذا مع تأمير ي كة مع دول مجلس التعاون الخليج   عىل المزيد من احتياجاتها النفطية إرسائيلالمصالح المشي 

ي  رسائيلوالمعدنية, وفتح اسواق جديدة إل  ي دول مجلس التعاون الخليج 
ن
، ومن ثم من  ، ف ن مما يعود بالنفع لكال الطرفير

 عىل أمن واستقرار المنطقة ولذلك فإيجابن ينعكس أالممكن 
ً
، بعيد عن إا ي

ن هذه العالقة قائمة عىل منظور براغمات 
 . ن  االدلجة، لتحقيق مصالح الطرفير

ن  أهمية البحث:  اقليمية ال نجد لها اال دراسات  أطرافوتنبع أهمية هذا البحث، من انها تساط الضوء عىل عالقات بير
ي 
ن
ي هذه العالقات. وكذلك يمكن أغلبف

ن
ي أو الرصاعي ف ن الجانب السلت  هذا النوع من البحوث  إىل إضافةن يشكل أها تبير

 والدراسات اإلقليمية. 
ن وتحديد تحديد ط إىليهدف البحث  البحث:  أهداف ن الطرفير بعادها الحالية والمستقبلية، ومحاولة أبيعة العالقات بير

ي مدياته المختلفة من مخرجات يمكن ان  إليهفهم الدوافع الحقيقية وراء هذه العالقات، وما ستؤول 
ن
ي المستقبل ف

ن
ف

ن أو العكس.  ي مصلحة كال الطرفير
ن
  تنصب ف

ات رسائيلاإل  -: ظلت العالقات الخليجيةية البحثإشكال ي في 
ن
ية ال سيما السياسية والدبلوماسية متواضعة بشكل كبير ف

، ومن الش  ي ي هذا اإل  إىلسابقة ثم أخذت هذه العالقات تأخذ منج الصعود التدريج 
ن
ية شكالتطرح اإل  طار العلن. وف
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ي تدور حول تساؤل مركزي هو : 
ي رسائيلاإل  –ليجية عند اي مستوى يمكن ان تتطور العالقات الخ البحثية نفسها والت 

ن
ية ف

ات االقليمية والدولية , وتنبع من هذا التساؤل  أسئلة فرعية, هي :  ضوء المتغير
ات وراء تطور العالقات الخليجية  .1  اإلرسائيلية؟.  -ما هي العوامل والمتغير
 ن تؤثر المحددات المختلفة عىل هذه العالقات ؟. أهل يمكن  .2

 خر؟. اآل  إتجاهن تكون مدركات كل طرف أكيف يمكن  .3

ن نحو هذا  فرضية البحث:  ات دولية وإقليمية وداخلية، دفعت الجانبير وعليه يؤكد هذا البحث عىل ان هناك متغير
ة هذه العالقات.  إرتفاع  بوتير

:  :منهجية البحث ن ي الذي يقوم عىل استقراء االحداث والتطورات،  اعتمد هذا البحث عىل منهجير
المنهج االستقرات 

ي هذه العالقات، حت  رسائيلاإل  –الخليجية للعالقات 
ن
ات المؤثرة ف ، كمنهج لتحليل المتغير ية، وكذلك المنهج التحليىلي

 يمكن معرفة المخرجات النهائية لهذه االحداث والتطورات. 
ي مضمار البحث، فقد تم تقسيم البحث  هيكلية البحث: 

ن
:  إىلوالجل الخوض ف  ثالث مباحث، وكما يىلي

. رسائيىلي توجه اإل : الالولالمبحث  ي   نحو دول مجلس التعاون الخليج 
ي نحو  : توجه دول مجلس التعاون الخليج  ي

 .إرسائيلالمبحث الثاتن
 ية وآفاقها المستقبلية. رسائيلاإل -المبحث الثالث: مسار العالقات الخليجية

ي تتضمن االستنتاجات واهم التوصيات. 
 الخاتمة: الت 

 
 نحو دول مجلس التعاون الخليج    التوجه الارساييل   :األولالمبحث 

، مدى واسع من االهتمام بوصفها من مناطق المصالح اإل رسائيىلي يعطي صناع القرار اإل  ي ية، رسائيل لمنطقة الخليج العرت 
اتيجية وثروات اقتصادية )النفط(، ولذلك ما كان إل  سوى السىعي بالتوجه لهذه  رسائيللما تمتلكه من خصائص جيواسي 

:  المنطقة ومحاولة ن  التطبيع معها، ويمكن مناقشة ذلك من خالل مطلبير
اتيجية اإل الولالمطلب   ية. رسائيل: الرؤى االسي 

ي اإل  اتيج  ي التفكير االسي 
ن
ي ف : مكانة دول مجلس التعاون الخليج  ي

 . رسائيىلي المطلب الثاتن
اتيجية اإل الولالمطلب   ية. رسائيل: الرؤى االسي 

ي التيارات الفكرية اإل 
ي محاولة بناء قوة الدولة، متخذة مبدأ التخطيط كعنرص ية رسائيلتبتن

ن
آراءها ومحاوالتها العلمية ف

ي محيط إقليمي ودوىلي فيه الكثير من االختالالت القيمية والقانونية.  جوهري من عناض القوة
ن
واالحتفاظ بها أو زيادتها، ف

ها أدواتنحو تصعيد استخدام القوة الناعمة و  تجاهية لم تكن لها خيار أفضل من اإل رسائيلولذا فإن النخبة الحاكمة اإل 
، وقوة النموذج والمثال  ي واساليبها، وأهمها: الدبلوماسية التفاوضية وقوة االقتصاد، وقوة الفكر العلمي والتكنلوج 

ي تواجهها وتحقيق 
 ها. أهدافلمعالجة المشاكل الت 

ي هذا اإل 
ن
، كمرحلة أولية من خالل منذ قيامها، لضمان وجودها  إرسائيل، فقد سعت طار وف وأمنها مع محيطها المبارسر

ي تمخض عنها توقيع عدة 
ت إتفاقيات بما سميت بــ"إتفاقدبلوماسية التفاوض وانتهاز الفرص، الت  ي غير

يات السالم"، والت 
 . إرسائيلالمعطيات الجيوسياسية المحيطة ب

ي كل هذه اإل 
ن
ة االقليمية المالئمة للحفاظ عىل بقائها واستمرار يات، لم تكن المنطلقات الفكرية لتهيئة البيئتفاقوف

(، كأحد ال ق الوسط " )الجديد أو الكبير وع "الشر المهمة الالحقة للتخطيط  هدافتطورها وتفوقها غائبة، فكان مشر
ي اإل  اتيج  ق وفق خطط وضعت بشكٍل رسائيل ؛ حيث بدأت المخططات اإل رسائيىلي االسي  ية ترسم مالمح ومعالم هذا الشر

تطبيقها عىل أرض الواقع لتشكيل حدود جغرافية ــــــــ اقتصادية  إىلكم وتبنتها اإلدارات المريكية المتعاقبة، وسعت مح
ي ما ألفته المنطقة منذ زمن لصالح إرسائيلللمنطقة لصالح  جديدة

فضفاض تمت تسميته بـ  إطار ، تتالشر فيها أو تختفن
ق   وبـ "الشر

ً
" أحيانا ق أوسط الكبير  أخر)النجاب، "الشر

ً
  (.71، ص2018الوسط الجديد" أحيانا

يز( رئيس الوزراء اإل  وع من خالل اطروحاته رسائيىلي وكان لـ)شمعون بير ي التنظير لهذا المشر
ن
 االسبق الراحل، الدور المهم ف

ق االوسط الجديد"، عام    1994المتعددة، وكانت أهمها كتابه "الشر
ً
 فك والذي ضمنه أفكارا

ً
 اصبحت منهاجا

ً
 وتطبيقيا

ً
ريا

ي ذات الوقت لدولة 
ن
 ف
ً
ي  إرسائيلعمليا

ن
 ف
ً
ي يسىع قادتها للوصول بعد تثبيت دولتهم االنطالق خارج الطوق المبارسر سعيا

الت 
ي وسط رافض أو عىل أقل  إرسائيلزيادة فرص النجاح والتنمية لدولة 

ن
ة ف ي تواجهها كدولة صغير

ومواجهة التحديات الت 
ق الوسط الجديد"،  طبيع وتشكيل "الشر

َ
)بشار رشن، "الت ي  //:https)،2020تقدير متحسس لسلوكها الخارج 

www.aljazeera.net/blogs/2020/9/23) 
ق االوسطي الجديد، الهدف الرئيسي إل  ويمثل أولوية لتعزيز السالم من خالل  رسائيلوكان المضمون االقتصادي للشر

ي تعزيز السالم وإكسابه الصيغة االكير واالقرب للمفهوم 
ن
تان المهمتان ف ن التدفق الحر للسلع واالفكار باعتبارهما الركير

ق االوسط، بقوله: "يجب ان ننظر رسائيىلي اإل  ي كتابه الشر
ن
يز، ف ق االوسط، كنظ إىل، وهذا ما أكده شمعون بير ام الشر
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ي تقف أمامنا. وال تستطيع الدول تحقيق ذلك 
، وذلك كي نتغلب بصورة أفضل عىل المهمات الصعبة الت  اقتصادي إقليمي

ي تنتج 
النظام عىل حسابها ومسؤولياتها الخاصة، فمن خالل كيان اقتصادي منظم، تستطيع المنطقة تطوير السواق الت 

يز، عات" )بير  (113، ص1994الدخل بدال من جمع التي 
يز، رسائيلوبذلك يربط القادة اإل  ي المنطقة مع تطوير اقتصادها، وهو ما أكده شمعون بير

ن
ن تحقيق وتعزيز السالم ف يون بير

ف،  إىلاالنتظار  إىلبقوله: " لسنا بحاجة  اكتنا التكنولوجية )أبو عامر، أرسر ي رسر
ن
وع ف ، من أجل الشر

ً
أن يحل السالم رسميا

ي اإل  اتيج  ي الفكر االسي 
ن
 (https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/05/23/22199.html ،2005، رسائيىلي السالم ف

ه مركز الهرام  ن و ال يغفر للجهلة " ضمن كتاب نشر ي مقال له بعنوان " عرص جديد ال يطيق المتخلفير
ن
وكذلك يوضح ف

جمة و النشر بعنوان " ماذا بعد عاصفة الخليج  ي  -ق الوسط " و قال فيه : رؤية عالمية لمستقبل الشر  –للي 
ن
" السالم ف
ق أوسط جديد متحرر من  ق الوسط ليس عملية جراحية، و لكنه هندسة معمارية ضخمة تاريخية لبناء رسر الشر

ي اإل  اتيج  ي الفكر االسي 
ن
ف، "السالم ف ي " )أبو عامر، أرسر

 ، 2005"، رسائيىلي ضاعات الماضن
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/05/23/22199.html) 

ي  إرسائيللذلك تستند 
ن
االستفادة من معطيات  إمكانيةالقوى اإلقليمية والعالمية عىل  إطار لخذ دورها وموقعها ف

ي  اتيج  ة بالنسبة للتخطيط االسي  ق الوسط ذات أهمية كبير ي تتوافر أمامها، اذ تعد دائرة الشر
اتيجية الت  الجيوسي 

ن وحدها أو دول الطوق االخرى بل  وبضمنها منطقة ارسائيىلي اإل  ي ودوله، فالمر ال يقترص أبدا عىل فلسطير لخليج العرت 
.  إىليتعدى ذلك  ي  التوجه نحو مناطق أخرى وأولها منطقة الخليج العرت 

ي رسائيىلي بلورة سياسة يمكن من خاللها النهوض بالواقع االقتصادي اإل  إىليون رسائيلوقد سىع القادة اإل 
ن
 إطار  وتطويره، ف

ي الفكر 
ن
ف، "السالم ف ق االوسط )الجديد(، تقوم عىل استقطاب الركائز اآلتية، وهي )أبو عامر، أرسر وع الشر مشر

ي اإل  اتيج   ،2005"، رسائيىلي االسي 
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/05/23/22199.html) 

 لتطوير الزراعة  إرسائيلإذ ابدت  تحقيق االزدهار الزراعي من خالل استخدام التقنيات الحديثة ؛ –أ 
ً
ا  كبير

ً
اهتماما

ي دفعها لتخصيص مبالغ 
ي سلم البحاث العلمية، والت 

ن
ي الصحراوية وجعلته يأخذ مراحل متقدمة ف

واستصالح الراضن
ي كل تلك العقود الماضية ؛ حيث قدمت 

ن
ي هذه االبحاث ف

ن
ي هذا المضمار  إرسائيلضخمة ف

ن
 عىل العالم )أبو الوىلنفسها ف

 (. 15، ص2019سعدة، 
ي  إرسائيلتسىع  -ب

ن
ي النهاية من طرافالمفاوضات متعددة ال  إطار للحصول عىل نصيب وافر من المياه ف

ن
, وبما يمكنها ف

ي 
ي استصالح وزراعة االراضن

ن
 عن استخدامها ف

َ
الحصول عىل الكميات الكافية من المياه لالستهالك المحىلي فضال

، وليد وعّمارية  ي المقاربة الجيوسياسية اإل الصحراوية)يونسي
ن
، 2017ية"، رسائيلعمرو ، "قراءة ف

https://.de/?p=47366 democraticac) 
ي هذا اإل  إىلإدخال تقنيات الكمبيوتر المتقدمة  -ت

ن
يز،، عىل اهمية  طار قطاع الصناعات و الخدمات، وف يؤكد شيمون بير

اتيجية اإل  ي االسي 
ن
ي ف ق اوسط جديد: "... ان ية، عندما يقرسائيلالتطور التكنولوج  ي كتابه الشر

ن
تستطيع ان  إرسائيلول ف

ي ان تتحول 
ن
ي دول  إىلتواجه هذا التحدي وتفوز فيه اذا ما نجحت ف

 
ي تستمد منه باف ي وعلمي وتكنولوج 

ن
مركز متقدم ثقاف

ة لنفسها و المنطقة احتياجاتها العلمية والتكنولوجية وذلك من غير االعالن عنه, وبــهذا يمكنها ان تقدم مساهمة ك  إىلبير
يز,  ي تنشدها اقليميا وعالميا" )بير

ي ذات الوقت االنطالقة الت 
ن
 (. 115, ص1994البلدان االخرى, وتحقق ف

ي مجاالت العلوم واالتصاالت والتقنية اآللية والصناعات كثيفة العلوم, رسائيلية اإل ساستطوير البنية ال  -ج
ن
ية المقامة ف

ي مجاالت الذكاء 
ن
, وبما السيما ف ي

ونية, وغزو الفضاء, وأنظمة المعلومات, ونظم التحكم الذات  , والنظم االلكي  الصناعي
ة وقاعدة لالنطالقة التكنولوجية إل  ن يون بأنه مجال ومضمار التنافس المستقبىلي عىل رسائيلالقادة اإل  دراكيشكل ركير

ي ي سبيل الحصول عىل الساحة اإلقليمية والعالمية, ووضعت لتحقيقه الموارد المالية والبشر
ن
ة والمخابراتية الالزمة ف

اتيجية  ي العالم)سويلم، حسام، "اسي 
ن
ها القومية المستقبلية"، أهدافلتحقيق غاياتها و  إرسائيلارسار التكنولوجيا المتاحة ف

1999 ،https://www.albayan.ae/opinions/1999-07-02-1.1093708) 
ي يمكن

ي العالم, وبحيث تكون مالكة لكل  ان تصبح مركز جذب إرسائيلبها  ، الت 
ن
ي المنطقة فحسب بل ف

ن
علمي ليس ف

ي مجاالت التنمية 
ن
ي تملكها الدول المتقدمة, وبما يساعد عىل االنطالق أفقيا ورأسيا ف

المعارف العلمية والتكنولوجية الت 
 القومية الشاملة. 

: الجانب العسكري  إرسائيلن إولذلك ف ، مع الجانب االقتصادي ذو القد ترابط لديها ثالث مجاالت، وهي ي
وجه ــــــــــ المتن

ي العالم، وبمجموعها شكلت عوامل جاذبة لعالقات متعددة، مع التقنيات العالية واإل ال
ن
نيت، القطاع الكير أهمية ف ني 

، وآخرون،  ن  (. 219، ص2016تجارية وعلمية واسعة مع دول عدة إقليمية ودولية )يادلير
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: مكانة  
 
.  المطلب الثان اتيج   الارساييل    التفكير االسير

 
 دول مجلس التعاون الخليج   ف

ي 
ن
، وف ي اتيج  ي بنفطها وثرواتها وموقعها االسي  ق  إطار تشكل منطقة الخليج العرت  ما يعرف بـ"اقتصاديات السالم" أو "الشر

ي المنطلقات الفكرية المطروحة  سا الوسط الجديد" الركن ال 
ن
اتيجية إرسائيلف ، ولذلك فان الهمية االسي 

ً
يا

ي دفعت 
ة لهذه المنطقة، هي الت  (، بل جعلتها تمد 73، ص2014للتوجه نحوها )الحريري،  إرسائيلواالقتصادية الكبير

( إرسائيلبشؤون المنطقة الدكتور حامد ربيع بقوله: " ال يمكن ان تظل ) المستقبل، كما أكد ذلك المتخصص إىلبنظرها 
ق ال سود م الذهب ال صامته أما ي ال يفصلها عنها سواء الصحراء ومنطقة رسر

بعض الخيال  إىلفهل هناك حاجة  ردنالت 
 
ً
قا   إىللتصور ذراع يمتد رسر

ً
ي وجنوبا  مع رؤية  إىلالخليج العرت 

ً
ي للبحر الحمر"، وهو ما يبدو متوافقا

 
ف الجزء الشماىلي الشر

اء اإل  ي االقتصاد والسياسة، لرسائيلالخي 
ن
ن ف اتيجية واسعة رسائيىلي معالجة مشاكل االقتصاد اإل يير  من خالل وضع اسي 

ي )سلمان,  ي 2, ص2009للتوجه نحو منطقة الخليج العرت 
ن
(. مع الخذ بنظر االعتبار أن أهمية منطقة الخليج تضاعفت ف

ةالعوام ال  ي ساسنطلقات ال نتيجة عجز العالم عن إيجاد بديل للنفط كمركز رئيسي للطاقة، ويعد أحد أهم الم خير
ن
ية ف

 إزاء الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.  إرسائيلسياسة 
ي جعلت السلوك اإل 

اتيجية الت   يتجه نحو رسائيىلي ولذلك كانت هناك جملة من العوامل االقتصادية والسياسية واالسي 
ي ان كان منفردة أم مجتمعة، ومن هذه العوامل: )وتد  ، محمد محسن، "التطبيع مع دول مجلس التعاون الخليج 

 ، 2020وأخطبوط تجاري لها بالخليج "،  إرسائيلاإلمارات.. رافعة االقتصاد 
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/8/29  

 العوامل االقتصادية:  -1
 هناك جملة العوامل االقتصادية شكلت دافع كبير لهذا التقارب، أهمها:  

 بشكل عام والصناعة بشكل خاص، فيي تسىع للحصول عىل رسائيىلي والمتسارع لالقتصاد اإل نتيجة للتطور الجاري  -أ
مصدر للطاقة قريب من حيث مصدر االنتاج، ورخيص من حيث سعره وتكلفة نقله، وهنا يمكن ان يكون نفط الخليج 

ي احتياجات  ات والذي بدوره يمكن ان يلت 
ن ادر البعيدة )أنغوال، كولومبيا، منه، مقارنة بتلك المص إرسائيليحمل هذه المير

ي تعتمد عليها 
ها( الت  ولية، مع انخفاض االنتاج  إرسائيلالمكسيك، روسيا، كازخستان، وغير ويدها بمصادر الطاقة البي  ن لي 

، وهو يسد ما نسبته: )رسائيىلي المحىلي اإل 
ً
%( فقط من استهالكها اليومي )أبو 1 من النفط الذي لم يتعدى ألفا برميل يوميا

 (.10، ص2019دة، سع

ن  -ب انها مرص وال إرسائيللم تزدهر التجارة بير نسبة  إىلبالشكل المطلوب عىل الرغم من التطبيع، ولم تصل  ردنوجير
 عىل معاهدة السالم 

ً
ون عاما يمكن االستغناء عن التفكير بمصادر خليجية تكون عوضا عنها )شينكر، شنيكر، "عشر

 ،2014ية"، ردنال–ية رسائيلاإل 

 " https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/twenty-years-of-israeli-jordanian-peace-a-

brief-assessment  "(  

ي الشأن  -ت
ن
ايد الطلب عىل المنتجات االجنبية، وهذا ما يؤكده المختصون ف ن ي سوق استهالكي ومي  يشكل السوق الخليج 

، فالسواق الخليجية تحطن ب ي عة استهالكية مرتفعة، وهو ما يتوافق مع السىعي اإل الخليج 
ن ي رسائيىلي ين

ن
ويــــج منتجاتها ف  لي 

ي هذا الصدد ترى الكاتبة اإل 
ن
ي وحدها كافية ال رسائيلاالسواق الخليجية. وف ث جليت(:"ان اسواق الخليج العرت  ية )مير

" )الحريري، رسائيلستعاب نحو ثلث الصادرات اإل 
ً
  (.134، ص2014ية سنويا

ي بلغت  إىل إرسائيلة أخرى تسىع ومن جه -ث
ولية للدول الخليجية والت  ان تكون مراكز رئيسة الستثمار العوائد البي 

ي الخارج مئات المليارات من الدوالرات منذ عام 
ن
، 1970هذه االستثمارات ف ي

 ( .54، ص2013)الهيت 

ي المجال السياجي ؛ حيث ترى  إرسائيلتسىع  -ج
ن
، ف ن من الممكن االستفادة من  ائيلإرس الن تكون عامل جذب للخليجيير
ي المجال السياجي و 

ن
ي ترصف ف

ة، ومن ثم تستفاد ال إرسائيلتغير وجهتهم نحو  إمكانيةهذه االموال الخليجية الت  من  خير
 (.210، ص 2014هذه االموال )الحريري، 

ي جدوى ونوعية الحياة، وهذ إىلللوصول  إرسائيلسىعي  -ح
ن
ي النمو االقتصادي، وف

ن
ا ما اشارت له مراتب متقدمة ف

اتيجية اإل  (، وهو ما يدعوها للتقارب مع دول مجلس التعاون 154، ص2012)البحراوي، وآخرون، 2028ية رسائيلاالسي 
 . ي  الخليج 

 :منيةالعوامل السياسية واأل  -2

 وراء هذا التقارب، من أهمها:  منيةتمثل جملة من العوامل السياسية وال 

ي مناسبات عدة السيما بعد رسائيلعي  القادة اإل  -أ
ن
يات السالم، ومنها مؤتمر القمة إتفاقيون عن هذه المنطلقات ف

ن من نوفمي  عام   الثالثير
ن
 المغرب ف

ن
ق الوسط، وشمال أفريقيا الذى عقد بالدار البيضاء ف  الشر

ن
االقتصادية للتنمية ف

يز: "1994  إنشاء  إرسائيلوية ستعط إلخراج الول، إذ قال شمعون بير
ن
من عزلة استمرت نصف قرن عي  المشاركة ف
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ق الوسط عىل غرار اإل   الشر
ن
" ، )"العالقات التجارية اإل  تحاد اقتصاد إقليم ف ، 2020ية العربية"، رسائيلالوروت 

https://www.marefa.org/) 

ن للنظر رسائيلفقد دعا القادة اإل  -ب ي تحقيق الالتجربة ال إىليير
ن
ي نجحت ف

ن الوحدات وربية، والت  ي بير
تكامل الوظيفن

الدولية للقارة االوربية، والدعوة لمحاولة فهم التجربة وتطبيقها بالشكل الذي يتناسب وخصوصيات دول المنطقة، ال 
، والعقل اإل  ي ن رأ  المال الخليج  ي بير

، من خالل التكامل الوظيفن ي )يموت، رسائيىلي سيما مع دول منطقة الخليج العرت 
 (.115، ص2004

ي السيطرة عىل أسواق المال الخليجية، وتحويلها  إرسائيلمحاولة  -ت
ن
قاعدة نفوذ جيوسياسية يمكن من خاللها  إىلف

 . ي ي منطقة الخليج العرت 
ن
ي تحصل ف

ات الت   التحكم بالمتغير

ي تواجهها  إرسائيلترى  -ث
ي سبيل التغلب عىل الصعوبات الت 

ن
ورات التعاون مع دول المنطقة ف ي ضن

من منظور براغمات 
ق الوسط، بقوله: "... وهي )، إرسائيل ي كتابه الشر

ن
يز ف ( مستعدة لوضع معرفتها تحت إرسائيلوهذا ما يؤكده شمعون بير

ي هذه المنطقة، يتوجب علينا ان نساعد بعضنا 
ن
، ولكن لننا نعيش جميعا ف انها، ليس من قبيل حب الغير ترصف جير

ي تفرضها الطبيعة، .. 
. ان الجفاف ال ينتظر، وامتداد الصحراء ال يتوقف، البعض من أجل التغلب عىل الصعوبات الت 

ز،  ") بير ن  (.139، ص1994ويجب علينا اال نضيع الوقت الثمير

 

  
 
 توجه دول مجلس التعاون الخليج   نحو إارساييل :المبحث الثان

ة مع  أغلبتحطن  ي بعالقات مبارسر ي مجلس التعاون الخليج 
ن
منذ أكير من عقدين، السيما  إرسائيلالدول العضاء ف

ي السنوات ال 
ن
ةالتجارية، لكن هذه العالقات أخذت منج التصاعد ف ي يمكن خير

ات، الت  ، وهو يعود لجملة من المتغير
ي 
ن
:  إطار فهمها، ف ن  المحورين اآلتيير

  الولالمطلب . ي اتيجية لدول مجلس التعاون الخليج   : الرؤى االسي 

  العوامل الدافعة : ي
 للتوجه نحو إرسائيل. المطلب الثاتن

  الولالمطلب . ي اتيجية لدول مجلس التعاون الخليج   : الرؤى االسي 
ي الست،  اتيجية يمكن من خاللها تحقيق التنمية االقتصادية لهذه  إىلسعت دول مجلس التعاون الخليج  وضع رؤى اسي 

ة هذه البلدان للعقود الماضية لم تستطع الو  التنمية االقتصادية بالشكل  إىلصول البلدان الخليجية، والمالحظ لمسير
ي الوقت الذي تمتلك فيه هذه الدول الخليجية الست لكير من ثلث احتياطي النفط 

ن
الذي يحقق لها أمنها االقتصادي، ف

ي 
ن
، فيي لم تتمكن من التخلص من تلك التحديات المختلفة الناتجة ف ها عىل اعتمادها عىل النفط ووارداته  أغلبالعالمي

ي خالل السنوات ال كمصدر رئي ي التنمية بهذه البلدان، ونتيجة لذلك أعلنت دول الخليج العرت 
ن
ةس ف عن خطط  خير

اتيجية لالنتقال  ي يمكن من خاللها الوصول  إىلورؤى اسي 
ي عىل وسائل التكنولوجيا الرقمية والت 

 إىلعرص اقتصادي، مبتن
 مراحل متقدمة من النمو االقتصادي. 

اتيجية للسنوات القادمة، تتضمن إقامة صناعة اقتصادية ــــــ تكنولوجية عمالقة،  وقد اعلنت هذه الدول عن خطط اسي 
نتت  إىلوتوريد الذكاء االصطناعي  ي تعتمد عىل إني 

هذه البلدان وإنشاء ما يعرف بـ"المدن الذكية"، أو المدن الرقمية، الت 
ونية والتطب ي الشياء والنظمة اإللكي 

ن قارت  ي يمكن ان تربط بير
يقات الذكية ؛ وكذلك التوجه إلنشاء جسور ومعابر والت 

وع ي مشر
ن
ن المملكة ومرص، الذي اعلن  آسيا وأفريقيا، كما هو ف )جش الملك سلمان بن عبد العزيز( الذي سوف يربط بير

ن المملكة ومرص قيد الدر  )وزير النقل السعودي: "جش الملك سلمان" بير ن -https://al ،2018اسة"، عنه قبل سنتير

ain.com/article/king-salman .) 

ي هذا السياق فقد أعلنت المملكة العربية السعودية رؤيتها )
ن
ي نيسان من العام 2030وف

ن
ي يؤمل بها أن 2016(، ف

، والت 
ي المنطقة والعالم

ن
 يحتذى به ف

ً
للسعودية ؛ حيث  ا من القيادة السعودية لهمية الوضع العالمي إدراكوذلك  .تكون أنموذجا

( ات الدولية. وأن يصل االقتصاد السعودي ضمن أكي  ي أهم المؤرسر
ن
( 15ركزت هذه الرؤية برفع مستوى السعودية ف

ي 10، وأن يرتفع مركزها لتصبح ضمن أفضل )2030اقتصادا عىل مستوى العالم بحلول عام 
ن
( دول عىل مستوى العالم ف

ي من المرتبة الـ)مؤرسر التنافسية العالمية، كما تسىع لرفع ت
ي مؤرسر الداء اللوجست 

ن
(، ما يعزز 25الـ) إىل(49صنيفها العالمي ف

( )"رؤية المملكة العربية السعودية 20الـ) إىل( 80من مركز السعودية إقليميا، ومؤرسر الكفاءة الحكومية من المركز الـ)
2030 ،2016 ،"2019 ،https://www.vision2030.gov.saق هذه الرؤيا لجلب مزيد من ( وتخطط السعودية وف

ات   ،2019....قاطرة التحول بالمملكة العربية السعودية"، 2030السعودية )عماد، مروة ، "رؤية  إىلالكفاءات والخي 
https://al-ain.com/article/vision-2030-saudi .) 

درة عىل تحقيق مستويات عالية دولة متقدمة قا إىل(، المسار الذي يتجه لتحويل قطر 2030وتعد رؤية قطر الوطنية )
اتيجيات القطرية، وتوجيه 2030من التنمية المستدامة بحلول عام  ، ووضع برامج يمكن من خاللها تطوير االسي 

 تخصيص اإليرادات والموارد نحو تحقيق هدف موحد ينعكس 
ً
اتيجيات والسياسات والخطط الحكومية، وأيضا االسي 
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ي لجمإيجاب
 عىل المستوى المعاشر

ً
)االمانة العامة للتخطيط التنموي القطري، "رؤية قطر ا ن  ،2009"، 2030يع المواطنير

https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf.) 
ي تهدف 2030، قد أطلقت رؤيتها االقتصادية ) 2008وكانت مملكة البحرين منذ عام 

استثمار الموارد المتاحة  إىل(، والت 
ي المم

ن
لكة وفق خطط تنموية ورؤيا اقتصادية شاملة، من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر لالقتصاد ف

ي 
 (,http://culture.gov.bh/ar/media/Media,11920، 2008"، 2030)"رؤيتنا  "البحريتن

، أطلقت رؤيتها الخاصة ؛ حيث اطلقت 2030كله للعام   تحاد ولم تتبتن دولة اإلمارات رؤية عامة لل  ي ، إال أن إمارة أبوظت 
ي رؤياها االقتصادية ) (، كخطة شاملة من الحكومة لتطوير اقتصاد االمارات بشكل عام وتنويعه عىل مدى 2030أبوظت 

ن القادمة، رئيسي للنشاط تقليل االعتماد عىل القطاع النفطي وعوائده كمصدر  إىل أساشي وتهدف بشكل  السنير
جلب الصناعات القائمة عىل المعرفة الرقمية، وتنويــــع مصادر االنتاج المحىلي اإلجماىلي بحلول  إىلاالقتصادي، والسىعي 

،  )الرؤية االقتصادية إلمارة 2030 عام ي ي هذا السياق، فقد علن الشيخ https://www.actvet.gov.ae، 2008أبو ظت 
ن
(. وف

( عىل منح االقامة الذهبية لفئات )محمد بن راشد آل مكتوم نائب  ي رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دت 
ي ترصيحاته تلك 

ن
ن االجانب والعرب، وأشار الشيخ محمد بن راشد ف أنه "سيتم منح اإلقامة الدائمة  إىلمعينة من المقيمير
ين وللمواهب االستثنائية، ولكل من يساهم ب ن ي قصة نجاح دولة اإلمارات" )"اإلمارات إيجاب"البطاقة الذهبية" للمتمير

ن
ية ف

 ،" ن  (https://www.skynewsarabia.com/middle, 2020تعلن منح "اإلقامة الذهبية" لفئات من المقيمير

(، هي جعل القطاع الخاص يتمتع بخصائص قوية وله القدرة التنافسية، وبنية 2035وكانت رؤية دولة الكويت للعام)
ي  تسند االستثمار أعمالالمعرفة، وتهيئة بيئة  تحتية متطورة قائمة عىل المحىلي الداخىلي وجاذبة لالستثمار الخارج 

، وتنوع مصادر الدخل القومي )االمانة العامة للمجلس  ، وكفاءة القطاع الماىلي ي للتخطيط والتنمية، الكويت،  العىلالجنت 
وع رؤية الكويت  ، 2007)ملخص تنفيذي("،  2035-2010"مشر

https://www.scpd.gov.kw/archive/Kuwait%20Vision%20%20Executive%20Summary. 

مان 
ُ
ي  تخطيط لتحديد الفرص المتوفرة 2040وتتضمن مرتكزات رؤية سلطنة ع

واالستغالل االفضل للمزايا النسبية الت 
ن بشكل خاص عىل المطارات والمواتن  والمناطق الصن كير

 إىل إضافةاعية، يتمتع بها كل قطاع اقتصادي، وهنا يتم الي 
، مع التأكيد عىل أهمية خلق  ي

ي مشاريــــع التشغيل الذات 
ن
الموارد المتوفرة بما يحقق تنويــــع مصادر الدخل القومي والتوسع ف

ي التوزيــــع المتوازن للتنمية عىل 
ن
، "رؤية عمان  أجزاءالقدرة ف ن ، ياسمير ، 2019"، 2040السلطنة)الجريسي

https://arb.majalla.com/node/65766/) 
ي حال توظيفها بشكلها 

ن
ي يمكن ف

ات العلمية الخارجية الت  ي  المثلوهذا كله ال يمكن ان يتحقق بدون االستعانة بالخي 
ن
وف

 المرجوة.  هدافن تحقق الأمواقعها الصحيحة يمكن 
 

: العوامل الدافعة للتوجه نحو إارساييل.   
 
 المطلب الثان

ي ، وهو: التوجه  إىليشير المتخصصون  أحد تلك الحلول لمواجه التحديات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليج 
ات تفضيله حت  يمكن ان يتحقق التكامل االقتصادي،  ن ي تمتلك مير

نحو التعاون االقتصادي مع الدول االقليمية الت 
 
ً
البلدان ومواجهة التحديات السيما  المصالح المتبادلة، والذي ُيمكن من تحقيق التنمية لهذه إىلوكذلك استنادا

، لمواجهة تلك التحديات والتهديدات 4، ص2، ص2007االقتصادية)الرميدي،  ز أهمية التعاون االقليمي (. وهنا تي 
ي دول مجلس 

ن
اتيجية، "التنمية االقتصادية الحقيقية ف القادمة لمن المنطقة واستقرارها )مركز الخليج للدراسات االسي 

.. هل هي مهمة مستحيلة؟"، التعاون الخلي ي -http://www.akhbar، 2003ج 

alkhaleej.com/13004/article/54094.html ز  مع ما سبق، تي 
ً
ات   إرسائيل(. وتزامنا ن كدولة إقليمية تمتلك تلك المير

ي حال تحقق التعاون بالشكل 
ن
ي يمكن ان تستفاد منها هذه البلدان الخليجية ف

االقتصادية والتكنلوجية والمعرفية الت 
ي 
ن
ي بحت، وكانت هناك جملة من العوامل شكلت قوة دافعة إطار االفضل بينهما، ف

لدول مجلس التعاون  براغمات 
ي للتوجه نحو  ا)"مؤتمر الخرطوم  رسائيلإالخليج   ،2016.. قمة الالءات الثالث"، 1967تدريجيًّ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/8/29/ )  :كان أهمها ،  
 منيةالعوامل السياسية واأل  -1
ي معاهدة السالم مع  - أ

ن
لكن توقيع  من سيناء، مهد لتطبيع العالقات بينهما، إرسائيل، وانسحاب إرسائيلدخول مرص ف

ي للتقارب مع 1994ية وادي عربة عام إتفاق، و 1993أوسلو عام  إتفاق ي فتح الباب أمام دول المجلس الخليج 
ن
، حفز ف

 (.54، ص2009)عبدالسالم، إرسائيل
ي هذه الدول الخليجية، من ِقبل جيل من القادة الذين ترعرعوا واستوعبوا مبادئ الفكر  - ب

ن
أن استالم مقاليد السلطة ف

ي إيجابثمر أاىلي واالبتعاد عن النظرة التقليدية السابقة، والذي الليي  
ن
 ف

ً
ية كانت قد رسائيلاإل  -العالقات الخليجية إطار ا

ي االخرى قد قامة عالقات سياسية واقتصادية كاملة مع  دت الطريق أمام بعض دول الخليج العرت  ، وان كانت إرسائيلمهَّ
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ي المراحل 
ن
 الوىلمتواضعة أو رسية ف

 
ي مرحلة الحقة)منتدى السياسات العربية،  إىل ، وصوا

ن
االفصاح واالعالن عنها ف

ن رسائيل"العالقات الخليجية اإل  (. لكن المال حظ ان هناك https://www.alsiasat.com، 2019إيران"،  إىلية: من فلسطير
ارات ؛ إذ أشار دول خليجية قد انطلقت بشعة لهذا التقارب وبناء عالقات مختلفة المجاالت، ومنها: االم 

ون، اإلمارات لها  إىلفريزيجر(  )جوناثان أن "اإلمارات هي القوة الدافعة لهذا التقارب وليس السعودية كما يعتقد الكثير
ي هذا اإل 

ن
ي وىلي العهد محمد بن  تجاهصوت واحد يدفع ف

ن موقفن ي ال يزال هناك فارق كبير بير
عىل العكس من السعودية الت 

ن دول خليجية إرسائيلضية التقارب مع سلمان ووالده الملك من ق ي العالقات بير
ن
" )المنشاوي، محمد، "النمو المتسارع ف

 .https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/10، 2020.. كيف تنظر له واشنطن؟"، إرسائيلو 

ي تجعلها تتوجه نحو  منيةالتحديات ال  - ت
، والت  ي ي تواجه دول مجلس التعاون الخليج 

، الت  ي
اتن الداخلية والمن السيي 

، وأهمها  ي
ي واالستخبارات 

اتن كات إرسائيلالجهات أو الدول المالكة لتكنلوجية المن السيي   ؛ حيث وقعت هذه الدول مع رسر
ي لألبحاإرسائيل ي هذا المجال )المركز العرت 

ن
 (.2، ص2020ث ودراسة السياسة،ية عدد من العقود ف

 العوامل االقتصادية:  -2

ي مع   ، أهمها: إرسائيلشكلت جملة من العوامل وراء هذا التقارب الخليج 

ي ان تحقق التكامل االقتصادي المنشود فيما بينها، لسباب تتعلق بضعف  - أ لم تستطع دول مجلس التعاون الخليج 
ي مصادر دخلها، ولذلك كان البحث عن 

ن
ة النسبية القتصاديات هذه البلدان بسبب التشابه الكبير ف ن إقليمية  أطرافالمير

ي لألبحاث ودراسة السياسة، اخرى يمكن ان تحقق ذلك التكامل من أهم الخيارات المطر  ، 2020وحة امامها)المركز العرت 
 (.2ص
ات اإل  - ب ي مجال التقانة الزراعية بالشكل الذي يمكن ان تجعلها قادرة بشكل مستمر عىل رسائيلاالستفادة من الخي 

ن
ية ف

ي النسب المائية غير ال
 بسبب قلة المساحات المزروعة والتصحر، وتدتن

ً
مالحة والصالحة توفير السلة الغذائية محليا

ي مقابل ما تمتلكه 
ن
، ف ي واالستهالك الزراعي ي مجال مكافحة التصحر  إرسائيللالستهالك البشر

ن
من تقنيات عالية ف

ي تقع كل دول مجلس 
 عن تقنيات تحلية مياه البحر الت 

 
ي مساحات محدودة، فضال

ن
وتقنيات زيادة المنتوج الزراعي ف

ي عىل شواطئه)مصطفن عبد  : التحديات التعاون الخليج  ي ي الخليج العرت 
ن
ي ف

ي والغذات 
، "المن المات  العزيز مرشي

ي  رسائيل( ؛ حيث اصبح إل /https://www.ecssr.ae/reports_analysis، 2012واالمكانيات والحلول"، 
ن
اكمة ف ة مي  خي 
ي مقال 

ن
ي هذا المجال، السيما إعادة تدوير المياه، وف

ن
ي المناطق شبه الصحراوية، فيي دولة متقدمة ف

ن
مجال االستثمار ف

ته مجلة )دير شبيغل االلمانية( "  بسبب هذه  إرسائيلهي بلد تصنع فيه المعجزات الخاصة بالمياه"، ف إرسائيلن إنشر
، ما صبحت مكتفية ذاتأالتقنيات  ي ي الوقت الذي تستورد دول مجلس التعاون الخليج 

ن
 لكثير من المنتجات الزراعية، ف

ً
يا

ي مجال استثمار الطاقة  إرسائيلن لدى إ%( من احتياجاتها من هذه المنتوجات، وكذلك ف80يصل أكير من )
ن
ة ف ة كبير خي 

ي بدورها ف
ي تمتلك بيئة نموذجيإالشمسية، والت  ة لالستفادة من هذه الطاقة المجمدة، ن دول مجلس التعاون الخليج 

 عن ما تستطيع 
 
ي مجال السياحة)بوضو، عماد، "البعاد  إرسائيلفضال

ن
ي مجال االستثمار ف

ن
تقديمه لهذه الدول ف

ي ـ اإل  اتيجية لديبلوماسية 'البينغ بونغ' للتقارب الخليج  -https://www.alhurra.com/different، 2018"، رسائيىلي االسي 

angle.)"    

 لتلك المخاطر االقتصادية والتنموية، الناتجة عن االقتصاد الريىعي  إدراك - ث
ن ، المرتبط بآليات  -القادة الخليجيير النفطي

ةموجات تقلبات االسعار، ولذا فإن صدمة النفط ال  إىلالعرض والطلب وسعر السوق، والذي يعرضه  جعلت العديد  خير
ي هياكلها االقتصادية والبحث عن مصادر مستدامة تعتمد عىل 

ن
ي تعيد النظر ف من دول مجلس التعاون الخليج 

، حميدي، "االنتقال من النفط  ي " ، إىلالتكنولوجيا لتنويــــع االقتصاد)جانج  ، 2020 الذكاء االصطناعي
https://www.bayancenter.org/2020/10/640 ي تحقيق المشاريــــع (. ومن ثم تقليل اال

ن
ولية ف عتماد عىل العوائد البي 

، ولذلك كان التوجه نحو  ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
ن
ي  إرسائيلالتنموية ف

ن
لالستفادة من ما تمتلكه من مزايا تفضيلية ف

إن تستفاد يمكن  إرسائيليون، عندما أكدوا: "بأن هناك أشياء تمتلكها رسائيلمجاالت عدة، وهو ما أكد عليه القادة اإل 
ة" )سلمان،   (.13، ص2009منها دول الخليج مبارسر

ي  إرسائيلدمج  إىلسعت الواليات المتحدة االمريكية منذ عقود 
ن
ي المنطقة ف

ن
 عن  إطار ف

 
ق أوسطي باعتباره بديال نظام رسر

ي السابق، وتحويل  ي نظر الدول جزء مهم من حل مشاكل المنطقة  إىلمن مشكلة إقليمية بذاتها  إرسائيلالنظام العرت 
ن
ف

ن 113، ص2004الخليجية )يموت،  (، وهو ما يمكن مالحظته من خالل رعاية الواليات المتحدة االمريكية التقارب بير
ق الوسط بالمجلس الطلسي  إرسائيل ي شؤون الشر

ن
وهذه الدول، وهو ما أكده )ديفيد ماك( السفير السابق والخبير ف

، وهذه العالقات شهدت صعودا رسائيلتها العالمية لجمع العرب واإل للجزيرة نت، بقوله: "استغلت واشنطن مكان ن يير
ن دول خليجية و  ي العالقات بير

ن
" )المنشاوي، محمد، "النمو المتسارع ف ن ن الطرفير ..  إرسائيلوهبوطا، لكنها استمرت بير

 ، 2020كيف تنظر له واشنطن؟"، ،
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/10./ 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 5  84 

 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
p. 76-88 

ي بدأت  وكذلك
عت الواليات المتحدة االمريكية بتنفيذها، ومنها تلك العقوبات الجزائية الت  ي ارسر

العقوبات االقتصادية الت 
كات معينة لمنعها من الخضوع للمقاطعة العربية مع    (.14، ص2009)سلمان، إرسائيلتفرض عىل رسر

، باعتباره الخطر  - ج ي
عىل الدول الخليجية، والذي يدعمه السلوكيات والترصيحات  الولالخوف من النفوذ اإليراتن

ي قضايا عدة ؛ إذ أولت دول مجلس التعاون أهمية خاصة لهذا الهاجس ؛ اذ تعدها هذه الدول من المشاكل 
ن
االيرانية، ف

ي شهدت حروب عدة منذ عام 
ي المنطقة الت 

ن
، 1980المهمة ف ي زيادة  إىل، جميعها دفع دول مجلس التعاون الخليج 

ي تركت آثارها االقتصادية والسياسية السيئة عىل حساب مشاريــــع التنمية االقتصادية 
يات االسلحة، والت  مشي 

ي يمثلرسائيىلي واالجتماعية، فقد ضح وزير الخارجية اإل 
فرصة تاريخية   السابق، )يشائيل كاتس(، "أن الخطر اإليراتن

ن " ي بير
ي ومدتن

" )أبو عامر، عدنان، " " والدول العربيإرسائيللتشكيل تحالف أمتن ة "المعتدلة"، ولتعزيز التعاون اإلقليمي
"، ترجمة: مرآة البحرين"،  إىلوالنظمة الخليجية: من العالقات الشية  إرسائيل ي

 ،2019التطبيع العلتن
 2019-11-19 http://bahrainmirror.com/news/56557.htm. 

 

 الارساييلية وآفاقها المستقبلية-مسار العالقات الخليجية :المبحث الثالث
ات سالفت الذكر، أ ي كانت لها جذور زمنية لعقود عدة، بالرغم من انها لم  إىلدت المتغير

تعدد ابعاد هذه العالقات، الت 
ي  إتجاهتكن علنية بالشكل الواضح، فإن منحتن أو مسار العالقات أخذ بالصعود ب

ن
 السيما ف

ً
 ونوعا

ً
تكثيف ابعادها كما

ةاآلونة ال  لثقافية والرياضية، وسوف نستعرض مسار  ؛ حيث شملت الجوانب الدبلوماسية واالقتصادية والتجارية واخير
ن وما ستؤل  ن الجانبير :  إليههذه العالقات بير ن ي المستقبل القريب ام البعيد، من خالل مطلبير

ن
 هذه العالقات ف

  ات تطور العالقات الخليجية الولالمطلب  اإلرسائيلية.  -: مؤرسر

  .مستقبل مسار هذه العالقات : ي
 المطلب الثاتن

  اتالولالمطلب  اإلرسائيلية.  -تطور العالقات الخليجية  : مؤرسر
ي مجاالت اقتصادية عدة، أهمها: فتح رسائيلاإل  –وبدأت بشكل واضح العالقات الخليجية 

ن
ية االقتصادية وضع اثرها ف

ي دولة قطر، وكذلك تم اإل  المفوضية
ن
لقيام  إتجاه، وهناك عمالعىل الزيارات المتبادلة لرجال ال  تفاقاالقتصادية ف

ي الزراعة. وكذلك فان قطر هي اول دولة  مشاريــــع،
ن
يخص مكافحة التصحر وتحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة ف

 عن فتح العالقات الجوية بينهما، وزيادة عدد السياح اإل إرسائيلتربط شبكة الهاتف مع 
 
ن رسائيل، فضال ها  إىليير قطر، وغير

 ( .21، ص18، ص2011)رفيل، 
ي مجال تطوير مستوى العالقات االقتصادية مع 

ن
مان قد اتفقت ف

ُ
ي  الوىلمن خالل الخطوة  إرسائيلوكانت سلطنة ع

 الت 
ي فرضت عىل 1996كانت بفتح المكاتب للتمثيل التجاري عام 

، كما ان سلطنة عمان قد أكدت عزمها إلزالة كل القيود الت 
مان قد وقع ، من خالل تلإرسائيلتحقيق التكامل التجاري مع 

ُ
. وكانت سلطنة ع ن ن الطرفير ي جرت بير

ك االجتماعات الت 
ة اإل   من الخي 

ً
ا  للمركز الدوىلي لتكنلوجيا تحلية مياه البحر، وقد استفاد هذا المركز كثير

ً
ية رسائيلعليها االختيار لتكون مقرا

ي 
ي جميع المستويات، والت 

ن
ن بشكل كبير ف ن الطرفير ي هذا المجال، ونمت العالقات بير

ن
ي قام بها رئيس ف

توجت بالزيارة الت 
ي عام رسائيىلي الوزراء اإل 

ن
ن نتنياهو( ف ، أحمد، "أبرز محطات العالقات الُعمانية اإل 2018 )بنيامير ية رسائيل)مصطفن

 (./ https://arabi21.com, 2018)إنفوغرافيك("، 
ن  ي نشطت العالقات بينها وبير

ي مجاالت م إرسائيلولم يختلف الموضوع مع مملكة البحرين الت 
ن
نذ أكير من عقدين، ف

علن نائب أاالسواق البحرانية، وقد  إىلية للدخول رسائيلعدة، السيما السياحية، والتجارية ورفع الحظر عن البضائع اإل 
ي 
ن
ي الشيخ )محمد بن مبارك آل خليفة( ف

ان بالده قررت رفع  23/9/2005رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البحريتن
ته صحيفة "الوسط" البحرينية 17،ص2009ية)سلمان، رسائيلع اإل الحظر عن البضائ ي ترصيــــح من نيويورك نشر

ن
(. وف

وط أن ذلك ية لرسائيلن المنامة قررت رفع الحظر عن البضائع اإل أاوضح الشيخ )محمد بن مبارك آل خليفة( " حد رسر
ية"، رسائيلترحب بقرار البحرين رفع الحظر عن البضائع اإل  إرسائيلية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة") "إتفاق
2005 ،https://www.dw.com/ar/ ن  تفاق(. وكان توقيع اإل ، قد مثلت مرحلة 2020يلول من العام أ/15 إرسائيلبينها وبير

ي تطور هذه العالقات، وهي ذات االهمية للعالقات االمارتية
ن
ي نقلت تطور هذهرسائيلاإل  -فارقة ف

 إىلالعالقات  ية الت 
ي هذا اإل 

ن
ة قد سارت ف يات تفاق، فقد كانت هناك سلسلة من المباحثات واإل تجاهمرحلة مهمة، بعدما سبقتها خطوات كثير

ن دولة االمارات و  كة2014، كان أهمها: عام إرسائيلبير  مع رسر
ً
 (Verint Systems) ، عدما تم توقيع االمارات عقدا

ي 
ي والت 

وتن ي المن اإللكي 
ن
دار من المتخصصة ف

ُ
كة )إرسائيل ت ية برنامجها رسائيلاإل Technologies Ltd(NSO) ، وباعت رسر

ي  إىلالخاص بالمراقبة 
ين الثاتن ي تشر

ن
افتتاح ممثلية  ية عنرسائيلمن جانب الخارجية اإل  ، إذ أعلن2015اإلمارات، ف

)"عىل مدى  لدى وكالة المم المتحدة للطاقة المتجددة "إيرينا"، ومقرها  رسائيلدبلوماسية إل  ي ي أبوظت 
ن
سنوات.. أبرز  8ف

 (.https://arabicpost.net، 2018"، إرسائيلمحطات الغزل السياشي الذي سبق تطبيع اإلمارات مع 

http://bahrainmirror.com/news/56557.htm
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ين   ي نهاية شهر تشر
ن
ي رسائيل، زارت وزيرة الثقافة اإل 2018من العام  الولوف

، كما  إرسائيىلي ية دولة اإلمارات مع وفد رياضن
ي حزيران رسائيىلي اإل  كان لوزير االتصاالت 

ن
ي ألف  فيه كلمة دعا فيها للسالم، وف ي مؤتمر دت 

ن
، تم توقيع 2020 مشاركة ف

ن إتفاق كتير ي اإلمارات العربية المتحدة ورسر
ن
ن ف كتير ن رسر ن ؛ "لتطوير البحث والتكنولوجيا لمكافحة وباء إرسائيلية تعاون بير يتير

ي آب ″19كوفيد 
ن
اتيجتفاق، تم توقيع اإل 2020، وف ية من جهة واالمارات والبحرين من جه أخرى رسائيلية اإل ية االسي 

"، إرسائيلسنوات.. أبرز محطات الغزل السياشي الذي سبق تطبيع اإلمارات مع  8وتحت الرعاية االمريكية)"عىل مدى 
2018 ،https://arabicpost.net.) 

كات عدة من قائمة المقاطعة، واسندت ه أهمية تحقيق المصلحة  إىلذه االفعال وقد قامت دولة الكويت برفع اسماء رسر
ي لها)سلمان، 

 
ي اعمار الكويت بعد الغزو العراف

ن
كات ف ي دور هذه الشر

ن
 (.18، ص2009الوطنية وف
ي عام 

ن
كات 2012وف ، فقد استعانت السعودية بشر ي ، ونتيجة لتعرض المنشئات النفطية السعودية )آرمكو( لهجوم ارهات 

كة  ، ومنها رسر ي
اتن و  الذي اخل بالمنظومة الرقمية لهذه إرسائيلأجنبية متخصصة بالمن السيي  ية، للكشف عن الفير

كة  كة والذي دفع الشر ي ــــــــــ اإل  تفاقاتخذ السعوديون خطوات لدعم اإل  ايقاف انتاج النفط. وقد  إىلالشر
 رسائيىلي اإلمارات 

امهم بمبادئ "مبادرة السالم العربية"، فشعان ما وافقوا عىل استخدام مجالهم  ن ي الوقت الذي أعادوا فيه تأكيد الي 
ن
حت  ف

ي وتل أبيب، واخترصوا وقت السفر بساعات )ابراهيم،  ي ودت   أبو ظت 
ن  تفاقمحمد، "تحليل اإل الجوي للرحالت بير

ي واقتصاديات دول الخليج، رسائيىلي اإل 
(. وكل مما تم عرضه من نماذج تعي  عن https://www.dw.com/ar، 2020 اإلمارات 

 هذه العالقات، ال تمثل كل النماذج الحقيقية، وانما هي جزء  من الحقيقة. 
: مستقبل العالقات الخليجية   

 
 الارساييلية -المطلب الثان

، حول مستقبل هذه  ي
، يمكن طرح السؤال اآلت  ن ن الجانبير ي هذه العالقات بير

ن
ي ظل كل ماتم طرحه من تطورات ف

ن
وف

للعالقات  مستويات أفضل مما هي عليه اآلن؟، السيما ان التجربة التاريخية، إىلالعالقات، وهل سوف تستمر أو تتطور 
ي مخرجاتها االقتصادية، وهناك توجس من هذه العالقات  إىليات السالم، تشير إتفاقية مع العرب عقب رسائيلاإل 

تدتن
ي وقطاع ال  ي كل من: مرص وال عمالعىل المستوى الشعت 

ن
ي العالقات اإل ردنف

ن
ية مع رسائيل، لكن الواقع يشير غير ذلك ف

، لما يتمتع به اقتصاد هذه البلدان الخليجية من طابع منفتح عىل التجارة الع ي المية، دول مجلس التعاون الخليج 
كات متعددة الجنسية، تكون إل  ة باستثمارات عالمية لشر ة فيها، ويبدو أن إقامة  رسائيلومرتبط بنسبة كبير حصص كبير

ن   للتطور القريب المدى لعملية السالم بير
ً
ترتيبات تطبيع تدريجية مع العديد من الدول العربية هو المسار الكير ترجيحا

عت عليه اإلمارات.  تفاقات التاريخية عىل غرار اإل تفاقة من اإل ، وترجيح قيام سلسلإرسائيلالعرب و 
ّ
 الذي وق

ي من خالل الوساطة أو الرعاية أو المشاركة   ة هذا التحّول التدريج  ي تشيــــع وتير
ن
وتستطيع الواليات المتحدة أن تساعد ف

ي مبادرات محددة، لما تشكله 
ن
،  إرسائيلف ي للواليات المتحدة االمريكية )الناعمي اتيج  ، 72، ص2013من حليف اسي 
 (.73ص

ن اآلخرين،  تفاقوالخطوة الكير أهمية هي ضمان النجاح الشيــــع إل  كاء المحتملير  للشر
ً
ي ليكون نموذجا

التطبيع اإلمارات 
ي هذه الدول الخليجية  عمالوكذلك فان هناك من رجال ال 

ن
ن جنسيات غير خليجية وال يوجد يتهم مأغلبومن كفاءات ف

ن بلدانهم و  كات إرسائيلمشاكل او ضاعات بير ، تجعلهم يتحفظون عىل تطوير عالقاتهم االقتصادية أو التجارية مع الشر
السياشي لها، والذي يساعد عىل توفير هذا الغطاء  طار ية، وسوف تزدهر هذه العالقات اكير مع وجود اإل رسائيلاإل 

، رجال ال  كات الخليجية المرتبطة  مالعالسياشي حد كبير بالنخب والعوائل الحاكمة الماسكة بالسلطة المالية  إىلوالشر
ة هذه العالقات بشكل واضح  ي وتير

ن
واالدارية، فال يمكن وصف مستقبل هذه العالقات بالبسيطة، بل هناك تصاعد ف

ي الجانب الدبلوماشي أو العسكري أو االقتصا
ن
ي عىل مختلف الصعدة سواء ف

ي الجانب االستخبارات 
ن
دي وربما حت  ف

ن ولعل السنوات  ن الطرفير ي تجمع بير
ي هذه العالقات الت 

ن
ات تتحدث عن هذا النمو المضطرد ف ، وجميع المؤرسر ي

والمتن
ن   من الحقائق عن طبيعة العالقات بير

ً
ي ؛ وعليه فإن  إرسائيلالقادمة ستكشف لنا مزيدا ودول مجلس التعاون الخليج 

)محمد، ابراهيم، " تحليل  إرسائيلدي مع التعاون االقتصا سيسير بخط أرسع وعي  أبواب أوسع من أي وقت مضن
ي واقتصاديات دول الخليج، رسائيىلي اإل  تفاقاإل 

 "https://www.dw.com/ar"، 2020 اإلمارات 
 

 الخاتمة
ن مختلف الدول،  ورية  ن المصالحأيمكن القول وعىل ضوء التجربة التاريخية للعالقات بير المتولدة من متطلبات ضن

ن الدول المتصارعة،  ن هذه العالقات أحال التقارب والتفاهم، وهنا فان ومع  إىلوحيوية، لها القدرة عىل تبديل الحال بير
مرحلة جديدة من  إىلاالنتقال  إىلالتفاهمات تشير  إليهحالة الرصاع لكنها ما وصلت  إىلية لم تصل رسائيلاإل  –الخليجية 

 عالقات وبشكل عام فان هناك جملة من االستنتاجات توصل لها البحث، أهمها: هذه ال
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ي العالقات الخليجية .1
ن
( ف ي

اغمات  اإلرسائيلية، أخذ مكانه الصحيح، إذ وبغض النظر عن ان كان  -العامل المصلجي )الي 
ي وإرسائيل، فإن هذه المتطلبات أو  ن دول مجلس التعاون الخليج  ي لكل من إرسائيل هناك ضاع أم ال بير

ورات تأت  الرصن
ن وعىل مستويات عدة.  ي يواجهها كال الطرفير

، من التحديات الت  ي  ودول مجلس التعاون الخليج 
،  إىلوهنا يكون االحتياج المتبادل والذي يمكن ان يؤدي  .2 ن إقامة عالقات قائمة عىل المبدأ المصلجي لكال الجانبير

ن تأخذ استم ن الطرفير ي تحقيق مصالح والذي يجعل العالقات بير
ن
العالقة، والتجارب التاريخية للدول تؤكد  أطرافراريتها ف

ي نموذج اإل 
ن
، ويؤكد عليه القادة اإلرسائيليون  تحاد ذلك كما هو ف ي ، الذي يشيد به قادة دول مجلس التعاون الخليج  ي االورت 

، والذي يعزز هذا بالخذ به لتحقيق السالم االقتصادي وهو بدوره يمكن ان يكون مدخل لتحقيق السالم  السياشي
ن يدرك هذه الحقيقة ويعمل عىل تفعيلها والذي ينعكس عىل مستقبل هذه  ي كال الجانبير

ن
التوجه، هو وجود قيادات ف

.   أهدافالعالقات نحو النمو المطرد، ومن ثم تحقق  ن  كال الطرفير

ي مجاالت  إىلسىع قادة اإلرسائيل  .3
ن
، ومتقدم ف ي محيطه االقليمي والدوىلي

ن
ة كنموذج حضاري متطور ف تقديم الخير

 ، ي الداخل اإلرسائيىلي
ن
ي ظل تنامي االحتياجات ف

ن
ي المستقبل ف

ن
العلوم والتكنلوجيا، ولجل ضمان ظروف أفضل وسليمة ف

ي مستويات عدة. 
ن
ي ظل التنافسات االقليمية والدولية المحمومة ف

ن
 وف
، دعاة  شكل نخبة من .4 ي تتبتن الطرح  إىلصناع القرار اإلرسائيىلي

ورة ترك هواجس الخوف القديمة، وترك االفكار الت  ضن
ي سوف يبعد إرسائيل عن التقدم، وهو ما ادى فيما بعد 

ي ان إرسائيل كيان ُمهدد باستمرار، وان هذا التبتن
ن
ظهور تيار  إىلف

القليم، واقناعهم بأن إرسائيل تؤمن بالحوار والتعايش، ويمكن ان الحوار والتعايش، والسىعي للتقارب مع دول ا إىليدعو 
 تقدم الكثير مما تحتاجه هذه الدول. 

ي مجاالت عدة، وأهمها: المتعلقة بالجوانب االقتصادية  .5
ن
ي من تحديات ف

، فيي بدورها تعاتن ي أما الجانب الخليج 
، وصعوبة توفير السلة ، وقلت المصادر الطبيعية للمياه.  والتخلص من القلق المرتبط باالقتصاد الريىعي

ً
 الغذائية محليا

 ومن الش  .6
ً
ي ضوء ما تم ذكره سالفا، اخذت هذه العالقات منج متصاعدا

ن
العلن واالفصاح، وكانت قد توجت  إىلوف

ن االمارات العربية المتحدة والبحرانية من جهة واإلرسائيلية من جهة مقابلة  ي توقيع ما سمي بتطبيع العالقات بير
ن
ف

ي 
ن
/ أيلول  15وبرعاية امريكية ف مان قطر. 2020سبتمي 

ُ
 . بعدما سبقتها خطوات لهذا التقارب مع سلطنة ع

ي سوف تحدد  .7
ات الداخلية أم االقليمية أم الدولية، الت   مستقبل هذه العالقات مرهون بتلك العوامل والمتغير

يبف 
ي مجاالت التع

ن
 اون المختلفة. مسار استمرار هذه العالقات وتطورها نحو االوسع ف

 
 التوصيات: 

ح الباحث جملة من التوصيات يمكن ان يستفاد منها،  ي توصل لها البحث، يقي 
بعد ماتم عرض لتلك االستنتاجات الت 

 . ي
 عىل المستويات كافة، وكما يآت 

ي  -1
ن
( ف ، كسياسة  إطار البد من ان تتعامل دول الخليج العربية من الطرف االخر)اإلرسائيىلي ي مجلس التعاون الخليج 

 خارجية واحدة والذي يزيد من قدرتها التفاوضية مع إرسائيل. 
ي توجيه هذه العالقات نحو افضل مستوياتها. أ -2

ن
 ن يستفيدوا الخليجيون مما يمتلكوه من عناض قوة، )رأ  المال(، ف

ي التكامل أالعالقة  أطرافال بد من  -3
ن
. ن يستفادوا من التجارب الناجحة ف

ً
ي حصلت سابقا

ي الت 
 الوظيفن

ن سوف يشكل عامل أالبد للطرف اإلرسائيىلي  -4 ي عىل حساب الفلسطينيير
ن يىعي ان التمسك بسياسة التوسع االستبطاتن

ي تقدم هذه العالقات 
ن
ي ف  فضل. أمستويات  إىلسلت 
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ي عرص العولمة وتفعيل التكامل االقتصادي ف
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