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�إن 
تغير ا�صطفاف �لم�سالح �ل�سيا�سية 

و�ال�ستر�تيجية، عمل على �إعادة 

ت�سكيل بع�ض خطوط �لت�سدع �لتي �أّثرت 

في �ل�سرق �الأو�سط على �متد�د عقود. 

فال�سدمة �لمزلزلة لثور�ت �لربيع �لعربي، 

رت 
ّ
و�لتي هزت �لمنطقة في �سنة 2011، غي

منظور �لتهديد في عو��سم مثل �لريا�ض و�أبو 

ظبي، ودفعت جياًل جديد�ً من �لقادة في 

�لبلدين، �إلى تبّني مو�قف �إقليمية �أكثر حزمًا. 

هذ� �العتقاد �لم�سترك، باأن �إير�ن و�لحركات 

�الإ�سالمية مثل �الإخو�ن �لم�سلمين هي �أكبر 
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067 مقاالت

�لجمعيات �لخيرية و�الإغاثية وتمويلها، �إلى 

�أن باتت هذه �الأمو�ل تخ�سع لتدقيق مكثف 

من جانب �لواليات �لمتحدة �الأميركية، في 

�أعقاب هجمات 11 �أيلول/�سبتمبر �الإرهابية. 

وتولى �الأمير نايف بن عبد �لعزيز �آل �سعود، 

وزير �لد�خلية الأربعة عقود تقريبًا، �إد�رة 

�للجنة �ل�سعودية لدعم �نتفا�سة �لقد�ض، بينما 

قاد �سقيقه )�لملك �لحالي( �سلمان بن عبد 

�لعزيز �آل �سعود، جمعية خيرية با�سم ''�للجنة 

�ل�سعبية لم�ساعدة مجاهدي و�أ�سر �سهد�ء 

فل�سطين''.2

وبالن�سبة �إلى �أبو ظبي، فاإن �الأب �لموؤ�س�ض 

لدولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لحديثة، 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، �ّتبع مقاربة 

ثابتة مماثلة، جعلت من �لدعم �لمقدم 

للفل�سطينيين حجر �لز�وية في �ل�سيا�سة 

�لخارجية �لجديدة للدولة �لنا�سئة. وفي 

ني�سان/�أبريل 1971، قال �ل�سيخ ز�يد 

ل�سحيفة ''�أخبار �ليوم'': ''�إن �سيا�سة �إ�سر�ئيل 

�لتو�سعية و�لخطط �لعن�سرية لل�سهيونية، 

موجهة �سد جميع �لدول �لعربية... ال يوجد بلد 

عربي في ماأمن من مخاطر �لمعركة مع 

�ل�سهيونية ما لم يقم بدوره ويتحمل 

م�سوؤولياته، في مو�جهة �لعدو �الإ�سر�ئيلي.''3 

عالوة على ذلك، �ساركت �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة في �لحظر �لنفطي �لعربي، بين 

ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1973، و�آذ�ر/مار�ض 

1974 )ولم تن�سم دبي �إلى هذ� �لحظر �إاّل بعد 

رف 
ُ
�أبو ظبي بثالثة �أيام(، وقدمت �إلى ما ع

با�سم دول �لمو�جهة في �لنز�ع �لعربي ــ 

�الإ�سر�ئيلي، دعمًا و��سع �لنطاق، �سمل �إمد�د�ت 

طبية، وتمويل زيار�ت �سحافيين �أوروبيين 

لالطالع على ''�لرو�ية �لعربية للنز�ع''.4 وفي 

معر�ض �سرحه م�ساركة �الإمار�ت في قر�ر 

ب �لقادة �ل�سعوديين 
ّ
تحّد لال�ستقر�ر و�الأمن، قر

و�الإمار�تيين من نظر�ئهم �الإ�سر�ئيليين. 

وبينما حافظت جميع دول �لخليج على 

�ت�ساالت �سرية وبعيدة عن �الأ�سو�ء مع 

�إ�سر�ئيل، منذ ت�سعينيات �لقرن �لما�سي على 

�الأقل، فاإن �لتفاعل �ل�سعودي و�الإمار�تي 

معها، �زد�د حجمًا وو�سوحًا ب�سورة كبيرة 

في �الأعو�م �الأخيرة. وفي ظل مو�جهة �أعد�ء 

م�ستركين في م�سهد �إقليمي متغير، �ختار 

�لم�سوؤولون في �ل�سعودية و�الإمار�ت و�إ�سر�ئيل، 

ب�سكل متز�يد، �لتركيز على �لق�سايا �لتي 

تجمعهم بداًل من تلك �لتي تف�سل بينهم.

دعم ثابت للفل�صطينيني

بعد �إن�ساء �لمملكة �لعربية �ل�سعودية في 

�سنة 1932، و�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة في 

�سنة 1971، ظل �لعد�ء �لر�سمي الإ�سر�ئيل، 

ولعدة �أعو�م، عالمة مميزة لل�سيا�سات 

�الإقليمية، في حين �تخذ دعم فل�سطين �أ�سكااًل 

�سيا�سية ومالية، وطبع �لخطاب �لر�سمي 

للدولتين. وفي عهد �لملك في�سل بن عبد 

�لعزيز �آل �سعود )1964 - 1975(، قدمت 

�لمملكة �لعربية �ل�سعودية ماليين �لدوالر�ت 

للف�سائل و�لمنظمات �لفل�سطينية، و�أن�ساأت 

منظمات �إ�سالمية و��سعة وّفرت منبر�ً دوليًا 

ودعمًا موؤ�س�ساتيًا للق�سية �لفل�سطينية. ودفعت 

منظمة �لموؤتمر �الإ�سالمي في �تجاه �العتر�ف 

بالفل�سطينيين في �الأمم �لمتحدة، خالل �لفترة 

1974 - 1975، كما �أن �لملك في�سل نف�سه 

�أعلن في �سنة 1972، �أنه يتعين على جميع 

�لدول �سن حرب على �ل�سهيونيين �لذين هم 

موجودون لهدم �لمجتمعات �لب�سرية كلها، 

وهدم �لح�سارة.1 وبعد �غتياله في �سنة 

1975، و��سل �إخوته غير �الأ�سقاء، رعاية 
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الت�صالت املبكرة مع اإ�رسائيل

بد�أت �الت�ساالت �لدبلوما�سية بين �إ�سر�ئيل 

ودول �لخليج ب�سكل محدود، بعد موؤتمر مدريد 

في �سنة 1991، ب�ساأن �ل�سالم �لعربي ــ 

�الإ�سر�ئيلي، و�ساركت دول مجل�ض �لتعاون 

�لخليجي �ل�ست جميعها،9 في هذ� �لموؤتمر. وقد 

�ن�سم �لم�سوؤولون �ل�سعوديون �إلى نظر�ئهم 

�لم�سريين، لل�سغط على رئي�ض منظمة �لتحرير 

�لفل�سطينية يا�سر عرفات و�لرئي�ض �ل�سوري 

حافظ �الأ�سد من �أجل �لح�سور، فر�سخ 

�لزعيمان لهذه �ل�سغوط، وو�فقا على �إجر�ء 

مفاو�سات عربية ثنائية مبا�سرة مع �إ�سر�ئيل، 

في �إطار موؤتمر مدريد.10 عالوة على ذلك، 

مان و�لبحرين وقطر 
ُ
��ست�سافت �سلطنة ع

جل�سات مجموعات عمل �للجان �لمتعددة 

�الأطر�ف، و�لتي �أُن�سئت بعد موؤتمر مدريد. وبعد 

عام على توقيع �تفاق �أو�سلو �الأول في 13 

�أيلول/�سبتمبر 1993، �أنهى مجل�ض �لتعاون 

�لخليجي مقاطعته، من �لدرجتين �لثانية 

و�لثالثة، لل�سركات �لتي تتعامل مع �إ�سر�ئيل، 

معتبر�ً �أن �سرورة �لقائمة �ل�سود�ء للمقاطعة 

�نتفت بتوقيع �تفاقات �ل�سالم �الإ�سر�ئيلية مع 

�الأردن و�لفل�سطينيين.11

ولم يم�ِض وقت طويل حتى �أُقيمت عالقات 

تجارية مبا�سرة، لكن محدودة مع �إ�سر�ئيل. 

مان و�إ�سر�ئيل فتح مكاتب 
ُ
فقد تبادلت ع

تجارية في ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1995، 

وقبل ذلك بع�سرة �أ�سهر، كانت �ل�سلطنة �أول 

دولة خليجية ت�ست�سيف رئي�ض حكومة 

�إ�سر�ئيليًا في �لحكم، هو يت�سحاق ر�بين، في 

كانون �الأول/دي�سمبر 1994. 12 وفتحت 

�إ�سر�ئيل �أي�سًا مكتبًا تجاريًا في �لدوحة في 

�أيار/مايو 1996، بعد �سهر من زيارة �سمعون 

رت، في 
ّ
بير�ض، خليفة ر�بين، لقطر13 �لتي عب

حظر �لنفط ، قال �ل�سيخ ز�يد في ت�سرين 

�الأول/�أكتوبر 1973: ''�إذ� ��ستمر �حتالل 

�الأر��سي �لعربية وتعر�سها للعدو�ن، 

ف�سن�ستخدم كل �سالح نمتلكه، وفي �لمقام 

�الأول �سالح �لبترول، من �أجل تحرير �أر�سنا.''5

خالل �سبعينيات �لقرن �لما�سي، ذهب 

�أكثر من ن�سف �لم�ساعد�ت �الإنمائية 

�لخارجية �لتي قدمتها دول �لخليج، �إلى دول 

خط �لمو�جهة )م�سر و�الأردن ولبنان 

و�سورية(، و�إلى �لدعم �لكبير �لذي كان موجهًا 

في نهاية �لمطاف �إلى �لفل�سطينيين.6 و�عتبر 

�ل�سيخ ز�يد �أن ''�أي م�ساعدة نقدمها �إلى �أي بلد 

عربي، هي في �لو�قع معونة لالإمار�تيين 

ولوطننا �لعربي.'' و�أ�ساف في منا�سبة �أُخرى: 

''نحن في �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة م�ستعدون 

للعمل ليل نهار، ولو�سع كل مو�ردنا �لب�سرية 

و�لمادية تحت ت�سرف قوة �إخو�ننا �لعرب.''7 

و��ستمر هذ� �لمناخ �لمعادي )الإ�سر�ئيل( في 

دول �لخليج حتى ت�سعينيات �لقرن �لما�سي، 

ولم يبد�أ بالتر�جع �سوى مع �نتقال �لقيادة 

�إلى �لجيل �لتالي، في �إثر وفاة �الآباء 

مان �لوحيدة �لتي 
ُ
�لموؤ�س�سين. وكانت �سلطنة ع

خرجت عن �الإجماع، وفي �أكثر من منا�سبة، 

بدعمها عالنية �لمفاو�سات �لتي �أجر�ها 

�لرئي�ض �لم�سري �أنور �ل�ساد�ت، و�تفاقات 

�ل�سالم �لالحقة مع �إ�سر�ئيل في �سنة 1978. 

وقد ُنبذت هذه �ل�سلطنة، من طرف جار�تها 

�لخليجيات، بعد �أن �أ�سبحت و�حدة من ثالث 

دول عربية لم تقطع �لعالقات �لدبلوما�سية مع 

م�سر بعد �لت�سديق على �تفاقيات كامب 

ديفيد في �سنة 1979، �أو لم تح�سر ما �أُطلق 

قدت بعد فترة 
ُ
عليه قمة �لرف�ض �لعربية �لتي ع

وجيزة في بغد�د، الإد�نة �لقر�ر �لم�سري.8
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بقوة عن �ل�سركة �الإمار�تية. وفي ر�سالة 

مفتوحة �إلى �ل�سيناتور هيالري كلينتون في 

نيويورك، �نتقد عوفر ''�لت�سليل �لذي يطال 

مو�نىء دبي �لعالمية في و�سائل �الإعالم 

�الأميركية''، م�سيفًا: ''نحن ك�سركة �إ�سر�ئيلية 

]....[ مرتاحون تمامًا للر�سو في مو�نىء دبي 

�لتابعة ل�سركة مو�نىء دبي �لعالمية.''17

من �لو��سح �أن �لنهج �لبر�غماتي كان ور�ء 

تليين �لموقف في �لخليج تجاه �إ�سر�ئيل، 

وظهر �أكثر على م�ستوى �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي، 

منه لدى �لر�أي �لعام في دول مجل�ض �لتعاون 

�لخليجي. وعلى �لرغم من �لقيود �لمفرو�سة 

على �لتعبير �ل�سيا�سي و�لتعليقات �الإعالمية 

)با�ستثناء جزئي في �لكويت، مع نو�بها غير 

�لمترددين في �لتعبير عن مو�قفهم، 

و�سحافتها �لحرة ن�سبيًا(، فاإن م�ساعر �سعوب 

�لدول �لخليجية ظلت متاأثرة بالت�سعيد 

�لدوري للعنف في �لنز�ع �الإ�سر�ئيلي ــ 

�لفل�سطيني. ومن هنا، �أدت �لحرب �لتي �سنتها 

�إ�سر�ئيل على لبنان في تموز/يوليو 2006، 

بهدف �لق�ساء على حزب �للـه، �إلى �إثارة حالة 

من �لغ�سب في دول �لخليج )ودول عربية 

�أُخرى(، و�سعر �لقادة، با�ستثناء قطر، 

باال�ستياء من �لت�سريحات �لعلنية �لموؤيدة 

لحزب �للـه، وبالتالي الإير�ن. وبرزت مخاوف 

مماثلة مجدد�ً بعد ثالثة �أعو�م، عندما رف�ست 

�ل�سعودية و�لبحرين و�لكويت ح�سور �جتماع 

قمة عربي، عقدته على عجل �لقيادة �لقطرية 

في �لدوحة، في �أعقاب �لهجوم �الإ�سر�ئيلي 

على غزة في كانون �لثاني/يناير 2009، 

وبداًل من ذلك، نظمت تلك �لدول قمة مناف�سة 

في �لريا�ض، �أعربت فيها عن ��ستيائها من 

دعم قطر لحركة ''حما�ض''. و�سّكل هذ� �لموقف 

مثااًل مبكر�ً لالختالفات �لمتز�يدة بين قطر 

موقف مبكر في ت�سرين �لثاني/نوفمبر 

1997، عن نهجها �لم�ستقل؛ فرف�ست �إلغاء 

موؤتمر �قت�سادي لل�سرق �الأو�سط و�سمال 

�أفريقيا في �لدوحة، مو�جهًة �سغوطًا 

مت�سافرة من جميع �أنحاء �لعالم �لعربي، 

ل�سحب دعوة �إ�سر�ئيل �إلى �لم�ساركة. و�أ�سر 

�لم�سوؤولون �لقطريون على حقهم في �سوغ 

ن 
َ
�سيا�سة خارجية م�ستقلة، وفي دعوة م

يرغبون، مثيرين غ�سب �ل�سعودية وم�سر.14 

وقد حافظت �إ�سر�ئيل على ح�سور رمزي في 

مكتبها في �لدوحة، �إلى �أن �أغلقته �لحكومة 

�لقطرية ب�سكل د�ئم في كانون �لثاني/يناير 

2009، �حتجاجًا على �لهجوم �لذي �سّنته 

�إ�سر�ئيل على غزة في كانون �الأول/دي�سمبر 

15 .2008

عالوة على �لمكاتب �لتجارية �الإ�سر�ئيلية 

�لتي ُفتحت في م�سقط و�لدوحة في ت�سعينيات 

�لقرن �لما�سي، تح�سنت �لعالقات بين �إ�سر�ئيل 

و�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة بعد وفاة �ل�سيخ 

ز�يد في ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2004، ونمت 

�لعالقات �لتجارية مع دبي تحديد�ً، عبر 

م�سروع م�سترك بين ''مو�نىء دبي �لعالمية'' 

و�أكبر �سركة �سحن في �إ�سر�ئيل، هي ''زيم 

لخدمات �ل�سحن �لمتكاملة''.16 وكان لهذه 

�لعالقة نتائج جيو�سيا�سية غير متوقعة في 

�أو�ئل �سنة 2006؛ ففي �إثر ح�سول ''مو�نىء 

دبي �لعالمية'' على عقد لت�سغيل عمليات 

ت 
ّ
�ل�سحن في مو�نىء �أميركية رئي�سية، هب

عا�سفة �سيا�سية في �لواليات �لمتحدة 

معار�سة لذلك، وجرى ت�سوير ''مو�نىء دبي 

�لعالمية'' )وبالتالي دبي ودولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة(، كتهديد محتمل لالأمن 

�لقومي �الأميركي، فانبرى �لرئي�ض �لتنفيذي 

ل�سركة ''زيم'' �الإ�سر�ئيلية، عيد�ن عوفر، للدفاع 
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�ل�سرق �الأو�سط، مع ترجيح �أنها لم ُتدفن عميقًا 

تحت �سطح �لجغر�فيا �ل�سيا�سية �الإقليمية، 

مثلما رغب �سّناع �ل�سيا�سة �الإ�سر�ئيليون في 

بع�ض �الأحيان.

خطوط ال�رساع اجلديدة يف ال�رسق 

الأو�صط

�أظهر تنوع تاأثير �لربيع �لعربي في 

مختلف �أنحاء �لمنطقة، غياب نهج موحد، في 

دول مجل�ض �لتعاون �لخليجي، �إز�ء �لتعامل 

مع �ال�سطر�بات �ل�سيا�سية �لتي تلت ذلك؛ 

ف�سهدت �لبحرين حركة �حتجاجات �سديدة، 

وحدثت ��سطر�بات كبيرة في �لمنطقة �ل�سرقية 

)�لم�سطربة تاريخيًا( من �لمملكة �لعربية 

�ل�سعودية، وفي �لكويت �أي�سًا، في �سنة 2012. 

وقد تبّنى �لم�سوؤولون �ل�سعوديون 

و�الإمار�تيون نهجًا مت�سدد�ً �إز�ء �لتهديد 

�لخارجي لال�ستقر�ر �الإقليمي، معتبرين �أنه 

ياأتي من �إير�ن )في حالة �لتظاهر�ت �لتي 

قادها �ل�سيعة في �لبحرين وفي �لمنطقة 

�ل�سرقية(، ومن جماعة �الإخو�ن �لم�سلمين )في 

حالة �الحتجاجات �ل�سّنية في �لكويت، 

و�ل�سغط من �أجل �الإ�سالح �ل�سيا�سي في 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة(. وعلى �لنقي�ض من 

ذلك، �حت�سن �لم�سوؤولون في قطر �تجاه 

�لتغيير ووتيرته، في �لدول �لتي �سهدت �نتقااًل 

لل�سلطة �لتي �أطيح باأنظمتها في �سنة 2011. 

كما �أنهم لم ي�ساطرو� جير�نهم �سعورهم 

بالخطر �لمتاأتي على م�ستوى �لمنطقة من 

تعزز قوة �الإ�سالميين �ل�سيا�سيين �لمنتمين �إلى 

جماعة �الإخو�ن �لم�سلمين.21

�أعاد تاأثير حر�ك �لربيع �لعربي ر�سم 

خطوط �ل�سر�ع �لرئي�سية في �سيا�سات �ل�سرق 

�الأو�سط، و�سعى �سانعو �ل�سيا�سات في دول 

وجير�نها �لخليجيين، و�لتي ظهرت على �لمالأ 

فيما بعد، خالل �لربيع �لعربي وبعده.18

وفي �لوقت �لذي كان �لربيع �لعربي يهز 

�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا في كانون 

رت مجلة ''�سبيغل 
ّ
�لثاني/يناير 2011، عب

ن غير �لر�سمي، في 
ّ
�أونالين'' عن �لنهج �للي

مو�قف �لنخبة �ل�سيا�سية في دول مجل�ض 

�لتعاون �لخليجي، تجاه �إ�سر�ئيل؛ ففي مقابلة 

ن�سرتها �لمجلة، قال قائد �سرطة دبي، �للو�ء 

�ساحي خلفان تميم: ''نحن نعلم �أن �لعديد من 

�الإ�سر�ئيليين ياأتون �إلى هنا بجو�ز�ت �سفر غير 

�إ�سر�ئيلية، ونعاملهم بالطريقة �لتي نعامل 

بها �أي �سخ�ض �آخر. نحمي حياتهم مثلما 

نحمي حياة �الآخرين، وال ن�سغل �أنف�سنا 

بانتمائهم �لديني.''19

جاءت ت�سريحات �ساحي خلفان تميم بعد 

عام تقريبًا من قيام فريق مكون من 27 

عمياًل، من وكالة �ال�ستخبار�ت �الإ�سر�ئيلية 

''�لمو�ساد''، بتنفيذ عملية �الغتيال �لجريئة 

لمحمود �لمبحوح، كبير مفاو�سي �الأ�سلحة 

لدى حركة �لمقاومة �لفل�سطينية ''حما�ض''، في 

فندق �لب�ستان روتانا في دبي.20 تد�عيات هذ� 

�الغتيال عّقدت م�سار �لعالقات �ل�سرية مع 

�لكيانات و�الأفر�د �الإ�سر�ئيليين في دولة 

�الإمار�ت، لكنها لم ت�سع حد�ً لها، غير �أنها في 

�لوقت ذ�ته، �سددت على �لتوجهات �لجديدة 

�لتي كانت تعيد ت�سكيل �لخطوط �لجيو�سيا�سية 

�لفا�سلة في �ل�سرق �الأو�سط.

وبينما بقيت �لق�سايا �لعربية ــ 

�الإ�سر�ئيلية، و�الإ�سر�ئيلية ــ �لفل�سطينية قادرة 

على تاأجيج �لم�ساعر �لعاطفية لدى �لجانبين، 

فاإنها لم تعد تمثل �لمحدد�ت �لفا�سلة 

�لوحيدة، في �لعملية �لمتقلبة الإعادة ترتيب 

�لم�سهد �ل�سيا�سي لما بعد �سنة 2011 في 
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�حتمال �سئيل العتر�ف دول مجل�ض �لتعاون 

�لخليجي ر�سميًا باإ�سر�ئيل.24

ِعق بروز تطابق في 
ُ
�إاّل �إن هذ� لم ي

�لم�سالح بين �سّناع �لقر�ر �ل�سيا�سيين 

�الإ�سر�ئيليين و�لخليجيين، في �لعديد من 

�لق�سايا �ل�سيا�سية �لحا�سمة �لتي ظهرت في 

�ل�سرق �الأو�سط على مدى �لعقد �لما�سي. 

و�سمل هذ� �لتطابق �الدعاء �أن �إير�ن تمثل 

تهديد�ً خارجيًا لال�ستقر�ر �الإقليمي، �سو�ء 

بالن�سبة �إلى �لعالم �لعربي �أو �إ�سر�ئيل، و�أن 

�الإخو�ن �لم�سلمين، وغيرهم من �الإ�سالميين، 

ي�سكلون تهديد�ً د�خليًا مماثاًل. وف�ساًل عن 

ر �سانعو �ل�سيا�سة في �إ�سر�ئيل عن 
ّ
ذلك، عب

قلقهم �لعميق �إز�ء ما �عتبروه ''تقهقر�ً'' للدور 

�الأميركي في �ل�سرق �الأو�سط في ظل �إد�رة 

�سعف موؤيدي 
ُ
�أوباما، و�لذي ر�أو� �أنه ي

�لواليات �لمتحدة وي�سجع �أعد�ءها في 

بو�، ب�سورة �سبه تلقائية، 
ّ

�لمنطقة، ولهذ� رح

برئا�سة تر�مب، م�ستخدمين لهجة م�سابهة 

ب�سكل الفت للنظر، لتلك �لم�ستخدمة في 

�لريا�ض و�أبو ظبي.25

ح �سفير 
ّ
في كانون �لثاني/يناير 2016، لم

�إ�سر�ئيل �ل�سابق لدى م�سر ت�سفي مازيل، �إلى 

تقارب ��ستر�تيجي بين �إ�سر�ئيل ودول �لخليج 

على م�ستوى �لم�سالح، �إن لم يكن على 

م. وقال مازيل حينها، لموقع 
َ
م�ستوى �لِقي

''ميدل �إي�ست �آي'' �الإخباري: ''خالل �لمحادثات 

�لنووية �الإير�نية، بد�أ مجتمع �ال�ستخبار�ت 

�الإ�سر�ئيلي ين�سج عالقات �أكثر فاعلية مع دول 

�لخليج ]....[ لالإمار�ت عالقات معنا نظر�ً �إلى 

م�سالحنا �الأمنية �لم�ستركة �سد �إير�ن 

و�الإخو�ن �لم�سلمين ]....[ يمكنك بالتاأكيد �أن 

تلم�ض �أن دول �لخليج و�إ�سر�ئيل تقترب من 

بع�سها في بع�ض �لمجاالت.''26

مجل�ض �لتعاون �لخليجي الأن يعزو� 

�ال�سطر�بات في �لبحرين، ومناطق �أُخرى في 

�لخليج، �إلى ''تدّخل'' �أطر�ف خارجية، هادفين 

من ور�ء ذلك �إلى ت�ستيت �النتباه، جزئيًا، عن 

�لق�سايا �لد�خلية كاأ�سباب جذرية لل�سخط 

�ل�سيا�سي �أو �لتظلم �القت�سادي. من هنا، عز� 

�لم�سوؤولون في مجل�ض �لتعاون �لخليجي 

�النتفا�سة في �لبحرين �إلى �لتدخل �الإير�ني، 

وعندما ت�ساعدت �الحتجاجات بين �لعرب 

�ل�سّنة في �لكويت في �سنة 2012، �تهمو� 

�أي�سًا جماعة �الإخو�ن �لم�سلمين بال�سعي 

الإطاحة �ل�سالالت �لحاكمة في �لخليج، 

�لو�حدة تلو �الأُخرى، بدء�ً بالكويت.22 و�زدهر 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لطائفي، في �لجو �لمحموم 

�ل�سائد ما بعد �لربيع �لعربي، مع ت�ساعد 

�لتوتر بين �ل�سعودية و�إير�ن، و�رتفعت حدة 

هذ� �لخطاب مع �تخاذ �لتناف�ض على �لقيادة 

�ل�سيا�سية، في �لدول �لتي تمر في مرحلة 

�نتقالية مثل م�سر، �سكل �لمناف�سة �لثنائية 

بين �الإ�سالميين من جهة، ومنا�سري �لحفاظ 

على �لو�سع �لر�هن تحت �سيطرة �لجي�ض من 

جهة �أُخرى.23

على هذه �لخلفية، نبتت بذرة �لتقارب مع 

دول �لخليج، و�لذي �نتظرته طوياًل قطاعات 

مهمة من �لموؤ�س�سة �لع�سكرية و�الأمنية 

�الإ�سر�ئيلية. فقد �أتاح �لم�سهد �ل�سيا�سي، ما بعد 

�لربيع �لعربي، �لفر�سة لتعميق �لرو�بط غير 

�لر�سمية في مجاالت ذ�ت �هتمام م�سترك. 

وكما هي �لحال مع نظر�ئهم في عو��سم دول 

 �لم�سوؤولون 
ّ
مجل�ض �لتعاون �لخليجي، يقر

�الإ�سر�ئيليون، ب�سكل بر�غماتي، باأن هناك 

حدود�ً لمدى �لقدرة على خو�ض هذه �لعالقات 

ب�سورة منفتحة، و�أنه، في غياب �أي �ختر�ق 

در�ماتيكي في �لق�سية �لفل�سطينية، هناك 
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كلمات  ب�سع  في  �لفر�غ''...  تمالأ  �إير�ن، 

تقديم  من  نتنياهو  �ل�سيد  تمّكن  فقط، 

تلخي�ض دقيق لخطر و��سح وقائم، لي�ض 

فقط الإ�سر�ئيل )و�لطبيعي �أن هذ� م�سدر 

في  �الآخرين  �أميركا  لحلفاء  لكن  قلقه(، 

�أن  من  �لرغم  وعلى  وللغر�بة،  �لمنطقة. 

يجمع  ربما  �لذي  �لوحيد  �الأمر  هو  هذ� 

�أنه  )بما  و�الإ�سر�ئيليين  �لعرب  بين 

يهددهم جميعًا(، فاإن �ساحب �لم�سلحة 

لخطورة  مدرك  غير  يبدو  �لذي  �لوحيد 

�لو�سع، هو �لرئي�ض �أوباما.30

من هنا، لم يكن م�ستغربًا �أن ظروف �نعد�م 

�الأمن �الإقليمي �لتي �أعقبت �سنة 2011، عنت 

�أن قطاَعي �لدفاع و�الأمن قد تحوال �إلى عالم 

م�سغر لدينامية تنمية �لعالقات بين �لخليج 

و�إ�سر�ئيل. وتعود بد�يات هذه �الت�ساالت �إلى 

�سنة 2008، عندما وّقع جهاز حماية �لمن�ساآت 

و�لمر�فق �لحيوية في �أبو ظبي )CNIA(، عقد�ً 

بقيمة 816 مليون دوالر مع ''�إي. جي. تي. 

�إنترنا�سونال'' )AGT International(، وهي 

ها في جنيف، ويملكها رجل 
ّ
�سركة مقر

�الأعمال �الإ�سر�ئيلي ماتي كوخافي، ل�سر�ء 

معد�ت مر�قبة للبنية �لتحتية �لحيوية في 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، بما في ذلك حقول 

�لنفط و�لغاز.31 وفي �سنة 2011، و�فق جهاز 

حماية �لمن�ساآت و�لمر�فق �لحيوية ]في �أبو 

ظبي[ على �سر�ء طائر�ت من دون طيار، من 

مجموعة ''�أنظمة �لدفاع �لجوي'' �الإ�سر�ئيلية 

)ADS(، لكن �ل�سفقة �أخفقت ب�سكل ذريع بعد 

ف�سل ق�سم �لمبيعات �لع�سكرية �لتابع لوز�رة 

�لدفاع �الإ�سر�ئيلية، في نيل �لمو�فقة على 

ت�سدير �لطائر�ت �إلى دولة عربية.32 وفي 

�الآونة �الأخيرة، جمعت �سركة مختلطة �ساهم 

تعاون علني لكن غري ر�صمي

وبلهجة مماثلة، �أ�سار �لرئي�ض �ل�سابق 

لد�ئرة �لتخطيط �ل�سيا�سي في وز�رة �لخارجية 

�الإ�سر�ئيلية ]ونائب رئي�ض مجل�ض �الأمن 

�لقومي �ل�سابق[ عير�ن عت�سيون، �إلى �أنه، 

وبحلول �سنة 2009: ''كان من �لو��سح �أن ثمة 

تعاونًا بين خبر�ء كبار من �إ�سر�ئيل في 

مجاالت �ال�ستخبار�ت و�الأمن، وبين دول 

�لخليج، لكن هذ� ال يعني حدوث تقّدم 

دبلوما�سي كبير.''27 وعلى �لرغم من محدودية 

هذ� �لتعاون، فاإنه �أ�س�ض لـ ''تعاون'' �إ�سافي 

في �الأ�سهر �لع�سرين �لفا�سلة بين �إعالن 

�لمفاو�سات �لنووية �لدولية مع �إير�ن في 

ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2013، وتوقيع 

�التفاقية �لفعلية في تموز/يوليو 2015. 28 

ففي تلك �لفترة، �دعى عت�سيون �أنه ''كان 

هناك بالتاأكيد حاالت تن�سيق'' في و��سنطن، 

مع �سّناع �ل�سيا�سة في �ل�سعودية ودول 

مجل�ض �لتعاون �لخليجي، �إذ ''كان من �لممكن 

�أن يذهب وفد �إ�سر�ئيلي �إلى و��سنطن لل�سغط 

�سد توقيع �التفاق، ومن قبيل �لم�سادفة، 

يكون وفد �سعودي موجود�ً فيها قبل ب�سعة 

�أ�سابيع.''29 وفي �آذ�ر/مار�ض 2015، ذهب 

رئي�ض تحرير �لموقع �الإنجليزي ]�ل�سابق[ في 

قناة ''�لعربية'' �ل�سعودية، في�سل عبا�ض، �إلى 

حد ن�سر مقالة بعنو�ن: ''�لرئي�ض �أوباما، ��ستمع 

�إلى ما يقوله نتنياهو عن �إير�ن''، عر�ض فيها 

ملخ�سًا �سريحًا للتقارب �لفكري بين �الأو�ساط 

�لخليجية و�الإ�سر�ئيلية، وقال:

�الإ�سر�ئيلية  �لحكومة  رئي�ض  �أ�ساب  لقد 

دول  �إن  قال  عندما  �لحقيقة  كبد 

''�لمنظمات  و�إن  تنهار،  �الأو�سط  �ل�سرق 

من  باأغلبيتها  �لمدعومة  �الإرهابية، 
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�ل�سعودي �إلى �إ�سر�ئيل في تموز/يوليو 2016، 

حيث �لتقى غولد و�آخرين بينهم �لميجور 

جنر�ل يو�آف مردخاي، �لم�سوؤول �الأول عن 

تنفيذ �سيا�سة �لحكومة �الإ�سر�ئيلية في 

�الأر��سي �لفل�سطينية. وقبل �سهر من زيارته 

الإ�سر�ئيل، قال ع�سقي ل�سحيفة ''يديعوت 

�أحرونوت'' �ل�سادرة في تل �أبيب: ''لقد تغيرت 

ظروف'' �لجغر�فيا �ل�سيا�سية للمنطقة، م�سيفًا: 

ن �أعد�ءنا 
ّ
''يمكننا �ليوم ب�سهولة �أن نعي

�لم�ستركين.''37 و�أعرب غولد من جانبه، لدى 

ظهوره �إلى جانب ع�سقي في مكتب مجل�ض 

�لعالقات �لخارجية في و��سنطن في حزير�ن/

يونيو 2015، عن �أمله باأن ت�سكل مثل هذه 

�الجتماعات ''بد�ية لخو�ض مزيد من �لنقا�ض 

ب�ساأن م�سكالتنا �ال�ستر�تيجية �لم�ستركة.''38

وت�سير تطور�ت �أُخرى كذلك �إلى تي�سير في 

�لعالقات بين �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 

و�إ�سر�ئيل، و�إن كان ذلك على م�ستويات غير 

ر�سمية وغير حكومية. ففي �أعقاب مقتل �أربعة 

�أ�سخا�ض في هجوم بالر�سا�ض في تل �أبيب 

في حزير�ن/يونيو 2016، جذبت قناة 

''�لعربية'' �الإخبارية �لمملوكة من �ل�سعودية، 

�النتباه )وبع�ض �النتقاد�ت بين م�ساهديها( 

ب�سبب �نتقادها �لقوي للـهجوم. بينما كتب 

�أحد م�سوؤولي ''هيئة �ل�سحافيين �ل�سعوديين''، 

على تويتر: ''�إن هجوم تل �أبيب هو �إرهاب 

وبلطجة. �إن ت�سامننا ودعمنا لل�سعب 

�لفل�سطيني ال يعني �أننا نقبل بقتل �الأبرياء 

و�لمدنيين. نود �أن نعرب عن تعازينا الأ�سر 

�ل�سحايا.''39 كما ر�سد �لمر�قبون 

�الإ�سر�ئيليون لو�سائل �الإعالم �ل�سعودية، 

�سل�سلة من �لمقاالت �لتي ظهرت في �أعقاب 

زيارة وفد ع�سقي الإ�سر�ئيل، و�لتي بد� �أنها 

توؤ�سر �إلى حملة لتخفيف حدة لهجة 

فيها و�سيط �سوي�سري، �سركة ''�إي. جي. تي. 

�إنترنا�سونال'' ]�الإ�سر�ئيلية[ ب�سركتين 

�إمار�تيتين، هما ''�أدفان�سد �إنتغريتد �سي�ستمز'' 

)Advanced Integrated Systems( و''�أدفان�سد 

 Advanced Technical( ''تكنيكال �سوليو�سنز

Solutions(، في مبادرة �ساملة للمر�قبة على 
م�ستوى �الإمارة في �أبو ظبي، تحت ��سم ''عين 

�ل�سقر'' )Falcon Eye(.33 وت�سري �سائعات 

قوية باأن دول مجل�ض �لتعاون �لخليجي قد 

ت�ستري نظامًا م�ساد�ً لل�سو�ريخ، من �سركة 

''ر�يثيون'' )Raytheon( �الأميركية �لدفاعية، تم 

ة �لحديدية 
ّ
ت�سميمه على طر�ز نظام �لقب

�الإ�سر�ئيلي، و�لذي طورته ''ر�يثيون'' نف�سها مع 

مجموعة ''ر�فايل �أدفان�سد ديفن�ض �سي�ستمز'' 

 )Rafael Advanced Defense Systems(

لل�سناعات �لع�سكرية �الإ�سر�ئيلية �لمملوكة من 

�لدولة، �أو حتى قد ت�ستري، ذ�ت يوم، ومبا�سرة 

من �إ�سر�ئيل نف�سها، �الأ�سلحة وغيرها من 

�أنظمة �ل�سيطرة على �لح�سود وتكنولوجيا 

�لمر�قبة.34

كثرت �الجتماعات �لهادئة بين �لم�سوؤولين 

ن هم في 
َ
�ل�سعوديين و�الإ�سر�ئيليين، �سو�ء م

ن تقاعدو�، وتوطدت قناة �ت�سال 
َ
�لخدمة �أو م

بين �للو�ء �ل�سعودي �لمتقاعد �أنور ع�سقي �لذي 

ير�أ�ض مركز �ل�سرق �الأو�سط للدر��سات 

�ال�ستر�تيجية و�لقانونية في جدة، ودوري 

غولد، �لمدير �لعام لوز�رة �لخارجية 

�الإ�سر�ئيلية، و�ساحب �أطول �سجل خدمة في 

�لعمل مع رئي�ض �لحكومة بنيامين نتنياهو، 

ن يحظى بثقته.35 وقد �لتقى �لرجالن 
َ
و�أكثر م

خالل �ست منا�سبات على �الأقل، في �إطار 

�سل�سلة �جتماعات ''�لم�سار �لثاني'' لمناق�سة 

�لتحدي �لذي تمثله �إير�ن وق�سايا �أمنية 

�إقليمية �أُخرى.36 وكان ع�سقي قائد �لوفد 
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منذ كانون �لثاني/يناير 2017، �أكثر تقلبًا، 

وال يمكن �لتنبوؤ بها، منذ �أن بادر �لقادة 

�ل�سعوديون و�الإ�سر�ئيليون و�الإمار�تيون في 

�إثر فوز دونالد تر�مب �لمفاجىء برئا�سة 

�لواليات �لمتحدة، �إلى �لتو��سل مع �الإد�رة 

�لجديدة، و�ل�سعي ل�سوغ نهجهم �إز�ء �ل�سوؤون 

�الإقليمية بما يتو�فق مع تلك �الإد�رة. وقد 

يكون حدثًا فريد�ً في �لتاريخ �لحديث �أن 

�لرئي�ض و�لد�ئرة �لد�خلية �لمحيطة به �لتي 

تولت �الإد�رة، لي�ض لديهم تجربة �سابقة في 

�ل�سيا�سة �لعامة، وال خبرة في �لحكم، كما �أن 

فو�سى �لفترة �النتقالية و�الأ�سابيع �الأولى 

للحكم �أ�ساعت �ل�سعور باأن عملية �سنع 

�ل�سيا�سة �ستكون، وب�سكل غير م�سبوق، م�ستندة 

ب�سكل كبير على ت�سريف معامالت �أكثر منها 

على �لقيم. وبناء على �لطرح �لمحموم لكبير 

م�ست�ساري �لرئي�ض تر�مب، �ستيفن بانون، 

و�لد�عي �إلى ''تفكيك �لدولة �الإد�رية''، فاإن 

عملية �سنع �لقر�ر في �لفترة �الأولى كانت 

�سخ�سية �إلى درجة لم ي�سبق لها مثيل في 

تاريخ �لواليات �لمتحدة �لحديث، بل �إن 

�لتاأثير في �لقر�ر�ت بات يتمحور على نحو 

متز�يد، حول �لقدرة على �لو�سول �إلى �لرئي�ض 

وفريقه �ل�سغير. وفي �سعي لال�ستفادة من 

وجود �سلطة جديدة في و��سنطن، تحرك كل 

من ولي �لعهد محمد بن �سلمان في �لريا�ض 

ومحمد بن ز�يد في �أبو ظبي ب�سرعة، و�سرعا 

في بذل جهود جريئة لخلق نقاط تاأثير د�خل 

�إد�رة تر�مب، حتى قبل توليه من�سبه. بل �إن 

هناك مز�عم باأن �الأمر �متد �إلى محاوالت 

للتاأثير في م�سار �النتخابات �لرئا�سية نف�سها، 

في �سنة 2016. 42

�أفادت تقارير باأن محمد بن �سلمان، وفي 

�أول زيارة له للواليات �لمتحدة بعد تعيينه 

�لال�سامية، و�لعد�ء لليهود و�إ�سر�ئيل في 

�ل�سعودية. ور�أت �سحيفة ''تايمز �أوف �إ�سر�ئيل'' 

�أن ذلك يعك�ض ''محاولة الإعد�د �لر�أي �لعام من 

عّد عدو�ً منذ 
ُ
ن ي

َ
�أجل تعميق �لعالقات مع م

عقود.''40

على م�ستوى �أكثر ر�سمية في �لعالقات بين 

عتقد �أن �إ�سر�ئيل باركت �لقر�ر 
ُ
دولة و�أُخرى، ي

�الإ�سكالي بنقل جزيرَتي تير�ن و�سنافير في 

�لبحر �الأحمر، من م�سر �إلى �لمملكة �لعربية 

�ل�سعودية في ني�سان/�أبريل 2016، كما 

يت�سارك �لم�سوؤولون �الإ�سر�ئيليون و�ل�سعوديون 

في �عتبار �إعادة �إحكام �سلطة �لجي�ض قب�ستها 

على م�سر، ركيزة مهمة لال�ستقر�ر �الإقليمي.41 

ومع ذلك، وفي غياب �أي تعامل مجٍد مع 

عملية �ل�سالم �لفل�سطينية، فاإن �لم�سوؤولين 

�الإ�سر�ئيليين و�لخليجيين يعترفون �أي�سًا، باأنه 

�سيكون من �ل�سعب تطوير �الت�ساالت �لنا�سئة 

و�لمتحفظة، �إلى عالقة دبلوما�سية كاملة 

وعلنية. وهذه �لرغبة �لمتز�يدة لدى �لم�سوؤولين 

في تل �أبيب و�لريا�ض و�أبو ظبي، ال�ستك�ساف 

معايير �الهتمام �لم�سترك بداًل من �ل�سعي 

لتحقيق �ختر�ق دبلوما�سي ر�سمي، ت�سير �إلى 

تقويم �أقل حدة، و�أكثر و�قعية، الإمكانات 

�لم�سي قدمًا )وكذلك للقيود �لتي تحول دون 

ذلك(. وتتكامل هذه �لمقاربة �لم�ستركة 

باالتفاق على �أن �إير�ن و�الإ�سالميين ي�سكلون 

�لتهديد�ت �الأكبر و�الأكثر �إلحاحًا لال�ستقر�ر 

�الإقليمي، وبتقارب وجهات نظر �لم�سوؤولين، 

مع تعاظم جر�أتهم في ظل �إد�رة تر�مب، في �أن 

يم�سكو� بزمام �الأمور باأنف�سهم في �لتعامل مع 

�لق�سايا �الإقليمية.

التقارب يف ع�رس ترامب

لقد �أ�سبحت عملية �تخاذ �لقر�ر �ل�سيا�سي، 



075 مقاالت تهميش الفلسطينيين يف التقارب السعودي ـــــ اإلماراتي مع إسرائيل

و�ل�سعودية وقطر في حزير�ن/يونيو 2018، 

نقل 
ُ
الإطالع �لقادة �الإقليميين عليها، ولم ي

ب�ساأنها �سوى �لتحذير من �أنه �سيتم ك�سف 

�لنقاب عنها، �سو�ء قبل رئي�ض �ل�سلطة 

�لفل�سطينية محمود عبا�ض باأن يكون �سريكًا 

فيها �أم لم يقبل. ف�ساًل عن ذلك، قد تتر�فق 

�لخطة مع م�ساٍع لفر�ض دور لمحمد دحالن، 

من �أجل تطبيق �لت�سوية )كان دحالن قائد 

جهاز �الأمن �لوقائي في مرحلة ما بعد �أو�سلو، 

وم�سوؤول حركة ''فتح'' في قطاع غزة في 

ت�سعينيات �لقرن �لما�سي و�أو�ئل �سنو�ت 

�الألفين. وهو مقيم حاليًا في �أبو ظبي و�أحد 

كبار م�ست�ساري محمد بن ز�يد(.46 �الحتماالن 

كالهما يحمالن بذور �إحد�ث �نق�سامات حادة، 

وقد ز�دت توقعات رف�سهما ب�سبب عدم 

م�ساورة �لزعماء �لفل�سطينيين و�لمنظمات 

�ل�سعبية و�لمجتمعات �لمحلية، في ح�سد 

ين 
َ
�لتاأييد لهما. لكنهما مع ذلك، يبدو�ن مالئم

لرئي�ض قد يغريه ع�سقه لالأ�سو�ء والأن يكون 

في قلب �الأحد�ث �لكبيرة، وتجاهله تبعات 

�تخاذ �لقر�ر، بتوقيع ''�سفقة �لقرن''.47 وربما 

يت�سرف محمد بن �سلمان بدرجة من �لحذر ما 

توفى 
ُ
د�م و�لده في قيد �لحياة، لكن، ما �إن ي

�لملك �سلمان �لبالغ من �لعمر ثماني وثمانين 

عامًا، حتى تزول جميع �لعقبات �لعالقة �أمام 

�لدولة �ل�سعودية ''�لجديدة'' �لتي يبنيها، �إذ 

�ستتركز مقاليد �ل�سلطة و�لقوة كلها في يد 

رجل و�حد �إلى درجة لم ي�سبق لها مثيل في 

�لتاريخ �لحديث للمملكة �لعربية �ل�سعودية. 

وعندما يحين �لوقت، فاإن من �لمرجح �أكثر �أن 

يجد قادة �لمملكة �ل�سعودية و�الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة و�إ�سر�ئيل �أنف�سهم في �لخنادق عينها، 

د�خل �لت�سدعات �لتي �أعادت ر�سم �سيا�سات 

�ل�سرق �الأو�سط منذ �سنة 2011.  

ولي عهد �ل�سعودية في حزير�ن/يونيو 2017، 

�لتقى زعماء يهود �أميركيين في نيويورك في 

�آذ�ر/مار�ض 2018، و�أنه قال �إن ''�لق�سية 

�لفل�سطينية لي�ست على ر�أ�ض جدول �أعمال 

�لحكومة �ل�سعودية ]....[ هناك ق�سايا �أكثر 

�إلحاحًا و�أكثر �أهمية للتعامل معها، مثل 

�إير�ن.''43 عالوة على ذلك، قال بع�ض 

�لحا�سرين في �الجتماع، �إن خطاب ولي 

�لعهد كان ي�سبه �إلى حد كبير �لخطاب �لذي 

��ستخدمه قادة �إ�سر�ئيليون في �لما�سي. 

و�أ�سارو� بالتحديد �إلى قوله: ''على مدى 

�الأربعين عامًا �لما�سية، �أ�ساعت �لقيادة 

�لفل�سطينية �لفر�ض مر�ر�ً وتكر�ر�ً، ورف�ست 

جميع �لعرو�ض �لتي ُقدمت لها. لقد حان 

�لوقت الأن يقبل �لفل�سطينيون �لعرو�ض 

ويو�فقو� على �لح�سور �إلى طاولة 

�لمفاو�سات، و�إاّل فعليهم �أن ي�سمتو� ويكفو� 

عن �ل�سكوى.''44 وقيل �إن هذه �لت�سريحات 

ت�سببت بحدوث خالف بين ولي �لعهد وو�لده 

�لملك �سلمان �لذي ظل �سامد�ً في موقفه 

عتقد �أن �لملك �ألغى 
ُ
�لموؤيد للفل�سطينيين. وي

زيارة كانت مقررة لو��سنطن من �أجل 

�الجتماع بالرئي�ض �الأميركي، �حتجاجًا على 

�إعالن تر�مب نقل �ل�سفارة �الأميركية في 

�إ�سر�ئيل من تل �أبيب �إلى �لقد�ض، في كانون 

�الأول/دي�سمبر 2017. 45

ي عهد �ل�سعودية 
َّ
وتكثر �ل�سائعات باأن ولي

و�أبو ظبي ي�سعيان للعمل مع �سهر تر�مب 

و�أحد �أبرز م�ست�ساريه، جاريد كو�سنير، لفر�ض 

 
ّ

''خطة �سالم'' على �لقيادة �لفل�سطينية تن�ض

على �إقامة عا�سمة �لدولة �لفل�سطينية م�ستقباًل 

في �ساحية �أبو دي�ض، ولي�ض في �لبلدة �لقديمة 

في �لقد�ض نف�سها. وقد بقيت تف�سيالت �لخطة 

غام�سة بعد زيارة كو�سنير لالأردن وم�سر 
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