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إسرائيل تخشى تحول “نعمة التطبيع” إلى
“نقمة” ومسؤول كبير يؤكد أن السعودية

سُتطّبع قريبا
23 - أكتوبر - 2020

الناصرة- “القدس العربي”: 

نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائي� كب�، قوله إن السعودية “ستخرج من الخزانة

قر�با”، � إشارة إ� أنها سُتعلن عن عالقتها السر�ة مع إسرائيل ع� املأل.

ونوهت القناة اإلسرائيلية “أي 24” أن هذا التصر�ح جاء بعد توقيع وزيري الدفاع اإلسرائي�

واألمر�� مذكرًة تتعهد بها واشنطن بالحفاظ ع� تفوق إسرائيل النوعي العسكري � الشرق

األوسط. وتوضح القناة أن إسرائيل تخ� من أن تتحول “نعمة التطبيع” إ� “نقمة”، ذلك أن
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التطبيع ينص ع� تزويد الدول املُطبعة باألسلحة املتطورة، التي قد تخل بتفوق إسرائيل

العسكري � املنطقة.

وتابع هذا املسؤول محجوب الهو�ة حسب هذه القناة اإلسرائيلية: “نحن مصممون ع�

الحفاظ ع� تفوقنا � ظل التطبيع”. وأكد املصدر التقارير التي أفادت بأن الدول املُطبعة،

ستش�ي أسلحة متطورة من الواليات املتحدة، وتقول إن هذا ينطبق ع� اإلمارات والبحر�ن،

وكذلك ع� السودان، التي ستطبع عالقاتها “� غضون أيام قليلة” وفق مزاعم املصدر املذكور.

وقال املصدر “إن تفوق إسرائيل � املنطقة، سيتم تحصينه � وجه اتفاقيات التطبيع القادمة

التي ستتوا� � املستقبل”. وقال املسؤول اإلسرائي� أيضا عن الدول املُطبعة “إنها دول لديها

الكث� من األموال ومصلحة هذه الدول تقو�ة جيوشها، ومصلحة الواليات املتحدة بيع

أسلحتها، ومصلحة إسرائيل أن تحصل هذه الدول ع� األسلحة من الواليات املتحدة، وليس

من دولة أخرى”.

فر�دمان: إرجاء ال إلغاء 

من جانبه، قال السف� األمر�� � إسرائيل ديفيد فر�دمان “إننا سنشهد قر�با نهاية للصراع

العربي اإلسرائي� كما نعرفه وستنتهي فكرة األعضاء الـ22 � جامعة الدول العربية، التي

اتحدت ملواجهة إسرائيل، ورفض االع�اف بها”.

ولكن فر�دمان قال أيضا إن هذا ال يعني أن جميع الدول األعضاء � جامعة الدول العربية

سُتطبع مع إسرائيل، لكن األمر سيكون تدريجيا، وال أشك � أنها ستز�د إ� خمسة أو عشرة

دول، وربما أك�. وأكد فر�دمان مجددا ع� أن الواليات املتحدة وإسرائيل اتفقتا ع� إرجاء

مخطط الضم لألرا� الفلسطينية ال إلغائه، وكشف أن السعودية لعبت دورا هاما � إحراز

اتفاقْي التطبيع ب� إسرائيل واإلمارات والبحر�ن.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن فر�دمان قوله إن الضم سيطبق بالتأكيد. وكان فر�دمان

قد شارك � مؤتمر “اتفاقيات أبراهام” الذي تنظمه الصحيفة اإلسرائيلية وجمعيات يمينية

واستيطانية وجرى افتتاحه أمس. وفيها قال: “لقد شددنا � صفقة القرن � كانون الثا�/

يناير املا�، ع� أن اإلدارة األمر�كية غ� معنية بطرد أي مجتمع يهودي � الضفة الغربية من

بيته. واآلن، و� رؤية للمستقبل عملنا ونعمل ع� خطوة ناجعة � خطة السالم – اع�فنا

بسيادة إسرائيل ع� قسم من املستوطنات ع� األقل وربما كافة املستوطنات الحقا”.

وتابع فر�دمان املعروف بتوجهاته الصهيونية الليكودية: “واجهنا صعوبات، إحداها وباء عاملي

يقيد كث�ا قدرتنا ع� العمل بطرق دبلوماسية. وكانت هناك صعوبة أخرى تتمثل بإقامة

حكومة وحدة � إسرائيل، وفيها اثنان من كبار قادتها الثالثة – وزير األمن (بيني غانتس) ووزير
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الخارجية (غابي أشكنازي) – لديهم توجه مختلف وسلبي جدا تجاه قضية فرض السيادة

اإلسرائيلية. نظرنا إ� هذه الحالة وقلنا إن الراية اإلسرائيلية تخفق فوق الخليل ومستوطنتي

شيلو ومعاليه أدوميم، و� إطار خطتنا، ستخفق هنا إ� األبد. إذن هذا ليس قلقا داهما. �

الواقع كانت هناك فرصة فورية وهي القدرة ع� إحراز سالم مع دولة عربية هامة وكب�ة هي

اإلمارات ف�اجعنا خطوة للخلف وقلنا هذه أولو�ة أع�، ونحن نفضل مبادرة السالم ع�

فرض السيادة “.

وردا ع� سؤال حول الضم ،أكد فر�دمان بالقول: “قلنا نعلق، ال إلغاء أو تنازل” والتعليق

وفق تعر�فه هو “أمر مؤقت “. وردا ع� سؤال آخر، زعم فر�دمان أنه ال ينوي استباق أي

دولة، و”لكل من الدول أجندتها الزمنية وحساسياتها، لكن ال شك عندي أن دوال عربية �

الطر�ق لدائرة التطبيع مع إسرائيل”.

وعن احتمال تطبيع السعودية عالقاتها مع إسرائيل تابع فر�دمان: ال أرغب � التحدث بلسان

السعودية، لكن يمكنني القول إنها كانت قوة مساعدة كب�ة جدا لهذه العملية، وبشكل

واضح. فرحلة جو�ة من مطار بن غوريون إ� البحر�ن تستغرق أقل من ثالث ساعات اليوم.

ومن دون موافقة السعودية ع� تحليق الطائرات اإلسرائيلية � سماء السعودية ستستغرق

الرحلة الجو�ة سبع ساعات. وما كنت سأقلل من أهمية هذا األمر، وهذا مؤشر مهم جدا من

الناحية السياسية”.

� سياق متصل، أعلن رئيس حزب “العمل” وزير االقتصاد اإلسرائي� عم� ب�تس، أنه سيزور

اإلمارات الشهر املقبل للتوقيع ع� اتفاقية التعاون املش�ك ب� وزارته ووزارة االقتصاد

اإلماراتية، معربا عن أمله � أن يشكل االتفاق “انطالقة هامة الستئناف املفاوضات مع

الفلسطيني�” وأن يتم إطالق مشاريع ثالثية مش�كة ب� إسرائيل واإلمارات والفلسطيني�.

وزيرا االقتصاد اإلسرائي� واإلمارا� 

ورحب ب�تس خالل اجتماعه مع نظ�ه اإلمارا� عبد الله بن طوق املري، بمساهمة االتفاق

املوقع � “تجميد” نوايا الضم. وقال: “أرحب بحقيقة أن هذه االتفاقية جمدت نوايا الضم،

لذلك باإلضافة إ� إقامة مشاريع مش�كة ب� اإلمارات  وإسرائيل، يمكن أيضا إطالق مشاريع

ثالثية مع الفلسطيني�. سيكون هذا بمثابة انطالقة هاّمة الستئناف املفاوضات السياسية، ألن

أي مشروع يحسن حياة الفلسطيني� سيقلل من الدافع للعنف”.

من جانبه رحب الوزير اإلمارا� بإقامة مثل هذه املشاريع الثالثية، وأضاف: “دعونا نتغلب ع�

العوائق السياسية ونعمل من أجل التقارب بيننا جميعا. دعونا نبني مشاريع من شأنها أن

تجعل املنطقة أفضل لصالح أطفالنا وأحفادنا”.
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الشركات اإلسرائيليةالسعوديةالتطبيع مع إسرائيلاإلماراتإسرائيل

مخطط الضمفلسط�ديفيد فر�دمان

كلمات مفتاحية

وناقش ب�تس مع نظ�ه اإلمارا� فكرة إنشاء صندوق بحث وتطو�ر مش�ك لتمو�ل مشاريع

تكنولوجية مش�كة ب� الشركات اإلسرائيلية واإلماراتية ، ورحب الوزير اإلمارا� بالفكرة، وقال

إن وزارته ستدرس املوضوع حتى اجتماعهم القادم الشهر املقبل، حيث ستكون وزارته مستعدة

من حيث طر�قة عمل الصندوق.

وكانت إسرائيل واإلمارات والواليات املتحدة قد أعلنت قبل أيام عن تأسيس “صندوق أبراهام”

لدعم السالم � املنطقة. من جانبه اق�ح الوزير اإلمارا� انضمام اإلسرائيلي� إ� مشروع

“مليون م�مج” والذي تهدف من خالله اإلمارات أن تعلم ع� حسابها مليون شاب لتطو�ر

التطبيقات ع� مدار 12 شهرا، واستفاد من املشروع حتى اآلن 300  حتى 400 شاب من دول

عديدة.

فلسطينيون يطالبون بر�طانيا باالعتذار 

� سياق آخر، تقدم محامون فلسطينيون بدعوى قضائية � محكمة بداية � مدينة نابلس

ضد حكومة بر�طانيا التي يحملونها مسؤولية “وعد بلفور”، � خطوة تعّد سابقة.

وقدم املحامون الدعوى القضائية نيابة عن التجمع الوطني للمستقل�، واملؤسسة الدولية

ملتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافي� الفلسطيني�.

وتقوم الدعوى ع� أساس الطعن بوعد بلفور واملطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه،

ومطالبة بر�طانيا باالعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل املسؤولية عن “النكبة واحتالل

أراضيه، ومحاسبتها ع� جرائمها خالل ف�ة حكمها العسكري لفلسط�”.
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