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ما هو واقع الموقف السعودي من تطبيع
اإلمارات مع إسرائيل؟

منذ 4 ساعات

إسطنبول- إحسان الفقيه:

يصر مسؤولون أمر�كيون وفق معطيات قد تكون بحوزتهم ع� أن إقامة عالقات طبيعية ب�

السعودية وإسرائيل أمر حتمي بعد اتفاق اإلمارات وإسرائيل ع� تطبيع العالقات بينهما � 13

أغسطس/ آب.

ويعتقد جاريد كوش� املستشار � البيت األبيض، واملكلف من الرئيس األمر�� بمبادرة السالم

� الشرق األوسط (صفقة القرن) أن الر�اض وتل أبيب ستفعالن أشياء عظيمة معا، وستصب

� صالح اقتصاد ودفاع اململكة، وستساهم � الحد من قوة إيران � املنطقة.

و� حديث له مع إحدى املجالت األمر�كية � 26 أغسطس/ آب، تحدث كوش� عن أن اتفاقا

مماثال ب� إسرائيل ودول الخليج األخرى، بما فيها السعودية هو أمر حتمي، وأضاف أن

السؤال يبقى عن اإلطار الزمني للقيام بذلك.
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ولم يصدر عن السعودية أي موقف رسمي حتى بعد أيام من إعالن اتفاق اإلمارات وإسرائيل

ع� التطبيع وترحيب رسمي من دول عدة باملنطقة، مثل البحر�ن وسلطنة عمان واألردن

ومصر، مقابل انتقادات من السلطة الفلسطينية املعنية بالسالم أوال، ودول أخرى مثل الجزائر

واملغرب وتونس وغ�ها من الدول التي أكدت ع� حقوق الشعب الفلسطيني دون أن توجه

انتقادات مباشرة لإلمارات.

ومنذ إعالن االتفاق، عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماع� � 19 و25 أغسطس/ آب، تطرق

إ� قضايا إقليمية عدة، منها ما يتعلق باليمن وليبيا وغ�هما، دون التطرق إ� االتفاق

اإلمارا� اإلسرائي�.

لكن وزير الخارجية السعودي أعلن من برل� � 19 أغسطس/ آب خالل مؤتمر صحفي مع

نظ�ه األملا�، أن بالده لن تطبع العالقات مع إسرائيل قبل التوصل إ� اتفاق سالم إسرائي�

فلسطيني شامل ع� أساس املعاي� التي حددتها املبادرة العربية للسالم عام 2002 وقرارات

مجلس األمن الدو� ذات الصلة.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر عربية، لم تذكرها باالسم، قولها إنه “من غ�

املتوقع أن توقع السعودية رسميا ع� اتفاق مع إسرائيل � هذه املرحلة، لكن هناك احتماالت

لتعاون ب� البلدين بعد االتفاق اإلمارا� اإلسرائي�”.

وتتحدث تقارير غربية وأخرى إسرائيلية عن تعاون سعودي إسرائي� غ� معلن ع� الرغم من

عدم وجود عالقات رسمية ب� البلدين.

وتش� تقارير غربية كذلك إ� وجود نوع من العالقات غ� املعلنة ب� السعودية وإسرائيل

تعززت � السنوات األخ�ة بعد تو� محمد بن سلمان منصب و� العهد الذي ُينظر إليه ع�

أنه الحاكم الفع� للمملكة، وذلك � سياق الشراكة االس�اتيجية � مواجهة التهديدات

اإليرانية باملنطقة.

و� تصر�حات لرئيس الوزراء اإلسرائي� بنيام� نتنياهو، ع� قناة “سكاي نيوز” اإلماراتية،

تحدث أن هناك دوال عديدة ستوقع اتفاقيات سالم معنا � املستقبل، دون أن يذكرها باالسم.

و� مناسبات عدة، كشف نتنياهو عن لقاءات عديدة جمعته بزعماء عرب ومسلم� لم يتم

اإلعالن عنها، مؤكدا أن هؤالء يتحدثون إليه بأن مصلحتهم الحقيقية تكمن � تطبيع العالقات

مع إسرائيل.

وتعتقد الواليات املتحدة أن املوقف اإلمارا� واإلسرائي� يتطابق إ� حد ما مع املوقف السعودي

من التهديدات اإليرانية لألمن واالستقرار � املنطقة.

كما ترى أن هناك حاجة لتنسيق أك� ب� الدول األربع � مواجهة تلك التهديدات، حيث سبق
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أن دخلت إسرائيل بشكل مباشر � عملية “الحارس” لحماية املالحة � الخليج بقيادة الواليات

املتحدة ومشاركة دول أوروبية وأخرى عربية منها السعودية واإلمارات والبحر�ن.

وتتشارك بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مخاوفها مع إسرائيل بشأن

التهديدات اإليرانية ألمن واستقرار املنطقة والتهديدات املماثلة إلسرائيل التي طاملا هددت إيران

بإزالتها من الوجود.

وكانت اإلمارات وإسرائيل قد أعلنتا � 13 أغسطس/ آب عن إقامة عالقات رسمية كاملة كجزء

من اتفاق توسطت فيه الواليات املتحدة، � مقابل تعليق مؤقت وليس وقف أو إلغاء لخطة

الضم اإلسرائيلية ألراض عربية � الضفة الغربية وغور األردن، وهي الخطة “املجمدة” أصال

قبل توقيع االتفاق بعد ردود فعل رافضة لها من عدد من الدول الك�ى ومن األمم املتحدة.

ويمثل االتفاق اإلمارا� اإلسرائي� ثالث اتفاق توقعه إسرائيل مع دولة عربية بعد اتفاقيات

“كامب ديفيد” مع مصر عام 1979 ووادي عربة مع األردن عام 1994.

وتواصل اإلدارة األمر�كية جهودها مع دول عربية عدة مثل البحر�ن وسلطنة عمان والسودان

لتوقيع اتفاقيات مماثلة لتطبيع العالقات مع إسرائيل.

و� أك� من مناسبة، صرح نتنياهو أن بالده تعمل ع� تسي� رحالت جو�ة مباشرة ب� تل

أبيب وأبو ظبي يمكن لها أن تحلق فوق األجواء السعودية.

ولم يصدر عن السعودية أي تعليق ع� تصر�حات نتنياهو التي تتعارض مع قرار سعودي

بمنع تحليق الطائرات التي تكون وجهتها من أو إ� إسرائيل فوق األجواء السعودية.

لكن وسائل إعالمية إسرائيلية تحدثت، � 30 أغسطس/ آب، أن السعودية وافقت ع� مرور

طائرة إسرائيلية ع� أجوائها تقلُّ وفدا إسرائيليا كان مقررا له أن يتوجه إ� اإلمارات � اليوم

التا�، دون أي تعليق من الجهات السعودية.

وع� الرغم من أن املسؤول� اإلسرائيلي� يؤكدون بشكل قاطع أن اتفاقية التطبيع مع اإلمارات

لن تلزم إسرائيل بوقف مشروع ضم األرا� الفلسطينية، لكْن مسؤول� إماراتي� يحاولون

تسو�غ اتفاقية التطبيع بأنها من أجل وقف مشروع الضم.

ولم تعلق السعودية رسميا ع� دعاوى اإلمارات بوقف ضم األرا� الفلسطينية املحتلة، لكن

وسائل اإلعالم السعودية ومعظم الناشط� � وسائل التواصل االجتماعي الذين يعكسون إ�

حد ما املوقف السيا� السعودي، أشادوا بالتصر�حات اإلماراتية التي تدعي أنها جمدت أو

أوقفت عملية الضم دون أن يباركوا التطبيع بشكل مباشر.
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ولم تواجه الخطوة اإلماراتية أي انتقادات � وسائل اإلعالم اململوكة أو املمولة من السعودية،

ما يعكس ضمنا حقيقة املوقف السعودي غ� املعلن من التطبيع مع إسرائيل ع� الرغم من

أنه أجهض املبادرة العربية للسالم، وأنه كما يصرح مسؤولون إسرائيليون قد فتح الباب أمام

دول عربية عدة لتحذو حذو اإلمارات.

ورسميا، يرى املسؤولون السعوديون أن أي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم األرا�

الفلسطينية من شأنها أن تقوض حل الدولت� � إطار املبادرة العربية للسالم، � ذات الوقت

الذي لم يوجه أي مسؤول سعودي انتقادا مباشرا أو غ� مباشر لالتفاقية اإلماراتية اإلسرائيلية.

وع� العكس من ذلك يمكن أن ُيفهم أن هناك مباركة ضمنية للخطوة اإلماراتية � قراءة

لتصر�حات وزير الخارجية السعودي � 19 أغسطس/ آب من برل� بأملانيا، حيث انتقد

“املواقف اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تعرقل عملية السالم” � سياق الحديث عن االتفاقية

اإلماراتية اإلسرائيلية.

كما أعرب عن دعم اململكة لـ”أي جهود من أجل دعم عملية السالم”، وهي الجهود التي

فسرها محللون بأنها وقف أو تجميد ضم األرا�، كما صرح بذلك مسؤولون إماراتيون.

إ� جانب ذلك، اعت� وزير اإلعالم السعودي السابق عادل الطر�في اتفاقية التطبيع أنها “قرار

تاريخي”.

ويميل مراقبون إ� القول بأن اتفاقية التطبيع تتعارض بشكل كامل مع مبادرة السالم العربية

التي ما تزال السعودية تتمسك بها كأساس إلحالل السالم ب� الفلسطيني� واإلسرائيلي�

وإنهاء الصراع العربي اإلسرائي� وإقامة عالقات طبيعية ب� الدول العربية وإسرائيل.

وتنص مبادرة السالم، التي طرحها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العز�ز وتبنتها

قمة ب�وت العربية قبل 18 عاما، ع� اع�اف الدول العربية بدولة إسرائيل وإقامة عالقات

طبيعية معها بعد توقيع اتفاق سالم إسرائي� فلسطيني يف� إ� إقامة دولة فلسطينية ع�

حدود الرابع من يونيو/ حز�ران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة مالي� الالجئ�

الفلسطيني� من دول الشتات، لكن إسرائيل رفضت املبادرة.

ومن ب� الدول التي وقعت ع� املبادرة، دولة اإلمارات التي أبرمت، مؤخرا، اتفاقية تطبيع مع

إسرائيل، دون أن يتحقق شرط املبادرة بإقامة دولة فلسطينية وفق نصوص املبادرة.

ومن املرجح أن تواصل السعودية التمسك رسميا بمبادرة السالم العربية وعدم توقيع اتفاقية

سالم مع إسرائيل بوجود امللك سلمان بن عبد العز�ز، لكن ذلك من املحتمل أن يتغ� بعد

غيابه لسبب أو آلخر واستالم و� العهد محمد بن سلمان، الحليف األقرب لو� عهد أبو ظبي

محمد بن زايد.
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