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الدكتــور إيريــك كنــال حاصــل علــى الدكتــوراة فــي القانــون الدولــي مــن جامعــة باريــس األولــى بانتيــون - الســوربون، وماجســتير فــي قانــون 
ــي  مــن جامعــة   ــون الدول ــون فــي لــوس أنجلــوس، وشــهادة الدراســات العليــا فــي القان تنظيــم اإلعــام مــن كليــة ســاوث ويســترن للقان
باريــس الثانيــة - بانتيــون أّســاس. واألســتاذ الدكتــور إيريــك ألتــر - وهــو عضــو فــي نقابــة المحاميــن فــي باريــس - لــه مســيرة أكاديميــة 
متميــزة، حيــث تقلــد العديــد مــن المناصــب فــي مؤسســات أكاديميــة مرموقــة فــي باريس، وآن آربــر، وواشــنطن العاصمة، وأبوظبــي.  وُأوفد 

أيضــً إلــى بيــروت والقاهــرة نيابــة عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة الفرنســية، كمــا كان مســؤوالً قانونيــً فــي األمــم المتحــدة )الفــاو( فــي رومــا.

العربية  اإلمارات  دولة  وافقت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  بوساطة   ◊
أغسطس  في  للسام  تاريخي  اتفاق  إبرام  على  وإسرائيل  المتحدة 
بشهر.  ذلك  بعد  واشنطن  في  عليه  التوقيع  تم  والذي   ،2020
الثاثة  التوحيدية  اإلبراهيمي اسمه من أب الديانات  االتفاق  ويستقي 
"إبراهيم"، ويتيح )بجانب البحرين( تطبيع العاقات الدبلوماسية بين 

الدولتين ذات األغلبية اليهودية واإلسامية. 

ُيعدُّ االتفاق بين دولة اإلمارات وإسرائيل تحوالً جذريً في المشهد   ◊
فإن  الدبلوماسية،  أهميته  عن  فبعيدًا  اإلقليمي؛  الجيوسياسي 
االتفاق له داللته من حيث الفرص المعتبرة التي يتيحها لتعزيز روابط 
التجارة والتبادل بين البلدين في مرحلة التعافي االقتصادي بعد وباء 

الكوفيد.

ييسر  إسرائيل  مقاطعة  لقانون  اإلمارات  دولة  وإلغاء  االتفاق  هذا   ◊
الجانبين في مجاالت متنوعة. وقد تلى  الثنائية بين  ُسبل الشراكة 
االتفاق سلسلة من اإلعانات عن اتفاقات تعاون ثنائي بين الجانبين؛ 
واستعمال  الجوي،  والشحن  الركاب  طيران  رحات  في  البدء  ومنها 
مذكرة  وإبرام  اآلخر،  الطرف  لموانئ  طرف  كل  لدى  الشحن  شركات 

تفاهم لتمديد أنبوب نفط إسرائيلي إلى دولة اإلمارات.

◊ فضًا عن ذلك، يدعم االتفاق النهج الذي تسير عليه دولة اإلمارات 
وتوسيع  ربط  عبر  اإلستراتيجي  استقالها  تعزيز  وهو  عقدين،  منذ 
خطتها للتنويع االقتصادي مع أهداف التنويع في السياسة الخارجية 
والجوانب األمنية للدولة. وهذا من شأنه أن  يوّسع أفق التعاون من 

ملخص تنفيذي
وال  األوجه،  متنوعة  مجاالت  في  تعددية  عاقات  إلى  الثنائي  النطاق 

سيما بين الشركاء اإلستراتيجيين المشتركين لكا البلدين.

◊ تنقسم هذه النظرة التحليلية  إلى جزأين:

o القسم األول يتناول الفهم والتفسير القانوني لاتفاق.

الثنائية  الروابط  يتعدى  فيما  التعاون  آفاق  يعرض  الثاني  القسم   o
الدول  بعض  مع  الشراكة  فرص  على  التركيز  مع  الجانبين،  بين 
اآلسيوية، والتي قطعت أشواطً كبيرًة في تعاونها مع كل من دولة 
اإلمارات وإسرائيل في الماضي القريب، ومن ثم توسيع المزايا الناتجة 

عن االتفاق اإلبراهيمي.

السياسات  حول  التوصيات  بعض  أيضً  التحليلية  النظرة  م  ُتقدِّ  ◊
المقترحة لدولة اإلمارات وإسرائيل، وتشمل هذه التوصيات ما يلي:

o دراسة تنفيذ مشاريع مشتركة بين الصين ودولة اإلمارات وإسرائيل 
التعاون  يحاكي  بما  والطريق،  الحزام  مبادرة  ضمن  األخرى  الدول  في 
بين الصين ودولة اإلمارات والسعودية في الممر االقتصادي الصيني 

الباكستاني ومشروع ميناء الدقم في ُعمان.

من  لكل  المنفصلة  الثنائية  االتفاقات  بين  الربط  إمكانية  دراسة   o
تعاونية  جهود  إلى  وتوسيعها  الهند  مع  وإسرائيل  اإلمارات  دولة 
واألمن  والتكنولوجيا،  التحتية،  والبنية  الزراعة،  ميادين  في  أشمل 

اإللكتروني، والدفاع.

األستاذ الدكتور إيريك كنال فورجوس ألتر
عميد الشؤون األكاديمية وأستاذ القانون الدولي والدبلوماسية

ُيــدرَّس الدكتــور جانــاردان أيضــً مقــررات عــن السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول اآلســيوية لطــاب دبلــوم 
 The Arab Gulf’s Pivot to Asia: From - الدراســات العليــا والماجســتير فــي األكاديميــة. ونشــر عــدة مؤلفــات أكاديميــة منهــا
 Transactional to Strategic Partnerships (Ed, Gerlach, 2020); A New Gulf Security Architecture:
 Prospects and Challenges for an Asian Role (Eds, Gerlach, 2014); India and the Gulf: What Next? (Eds,
 GRC Cambrdige, 2013); and Boom amid Gloom: Spirit of Possibility in 21st Century Gulf (Ithaca,
ــر  ــاردان حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة جواهــر الل نهــرو فــي نيودلهــي، ويعمــل أيضــً كمســاعد لمدي 2011). الدكتــور جان
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الدكتور إن جاناردان
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o دراسة إدخال الشركاء من دول شرق آسيا - وهم الصين، واليابان، 
وكوريا الجنوبية - في مشروع أنبوب النفط بين شركة "خط أنابيب 

أوروبا-آسيا" )EAPC( وشركة  "ميد ريد الند بريدج".

وأندونيسيا  كماليزيا  اآلسيوية  اإلسامية  الدول  أن  لضمان  العمل   o
تستوعب الدوافع وراء االتفاق، وبالتالي الحفاظ على الروابط النشطة 

بينها وبين دولة اإلمارات دون أي قيود.

◊ تلفت النظرة التحليلية االنتباه أيضً إلى بعض التحديات، وخصوصً 
القلق بين بعض الشركاء المشتركين للدولتين على جانبي الخليج 
مع  البارد"  "السام  الجديد   الدافئ"  "السام  يهدد  أن  احتمال  حول 
المنطقة  في  واألمنية  االقتصادية  البيئة  على  سلبً  يؤثر  مما  إيران، 

وخارجها.

◊ غير أن الجو العام أقرب للتفاؤل منه إلى التشاؤم. ففي عالم ما بعد 
الكوفيد والذي يتصف بتعدد التحالفات واعتماده على التكنولوجيا، 
أن  األرجح  على  سيجدون  وشراكائهما  وإسرائيل  اإلمارات  دولة  فإن 
المشترك بينهم أكثر مما كانوا يتصورونه منذ شهور قليلة مضت.
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تفاصيل الموضوع

االتفــاق اإلبراهيمــي هــو تطبيــع للعاقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــر تحــوالً فــي شــؤون الشــرق  المتحــدة وإســرائيل )والبحريــن(، ممــا ُيعتبَّ
األوســط )غــرب آســيا( والعالــم. واالتفــاق يدعــم "الســام الدافــئ"1 علــى 
الصعيــد اإلقليمــي، ويخلــق فرصــً التفاقــات تنمويــة واســعة النطــاق 
كبيــرة  أهميــة  ولــه  األطــراف،  ومتعــدد  الثنائــي  المســتويين  علــى 

للعديــد مــن الــدول األخــرى.

مماثلــة  اتفاقــات  علــى  والمغــرب  والســودان  البحريــن  توقيــع  ومــع 
وتفكيــر دول عربيــة أخــرى فــي أن تحــذو حذوهــا، وذلــك فــي ضــوء 
األراضــي  فــي  ســيادتها  لتوســيع  اإلســرائيلية  الخطــط  تعليــق 
الجمــود  خطــاب  مــن  المنطقــة  يحــرر  االتفــاق  فــإن  الفلســطينية، 
التحــرك اإليجابــي. وينبــع االتفــاق مــن اعتقــاد دولــة  ويدفعهــا نحــو 
اإلمــارات أن المنطقــة بحاجــة إلــى اختــراق إســتراتيجي، ويبيــن االتفــاق 
كذلــك تصميــم وعــزم دولــة اإلمــارات علــى االضطــاع بــدور عالمــي وأن 

تكــون طرفــً لــه ســيادته.  

فــي المجــال الثنائــي، يتطلــع المســتثمرون اإلماراتيــون واإلســرائيليون 
إلــى الفــرص الجديــدة. فطبقــً ألحــد المســتثمرين اإلســرائيليين الــذي 
ورد حديثــه فــي تقاريــر إعاميــة:  "فــإن التوافــق االقتصــادي والجغرافــي 
درجــة  مــن  يقتــرب  اإلمــارات  ودولــة  إســرائيل  بيــن  والسياســي 
ــة فــي  ــة وغني ــرة فــي المــوارد الطبيعي ــة فقي الكمال...فإســرائيل دول
التكنولوجيــا المتطــورة والتكنولوجيــا الحيويــة، ولكــن االبتــكار يعنــي 
االســتثمار الدائــم فــي األبحــاث والتطويــر فــي كافــة األوقــات، والمراكــز 
لمواصلــة  إلــى مســتثمرين جــدد  بحاجــة  اإلســرائيلية  التكنولوجيــة 
يتجــاوز  بمــا  اقتصادهــا  تعزيــز  فــي  ترغــب  اإلمــارات  تطورها...ودولــة 
النفــط، وتنويــع صادراتهــا، والدخــول فــي العصــر الرقمــي. ولهــذا، فــإن 

ــه.”2 ــه قوت التعــاون بيــن الجانبيــن ل

تشــمل بعــض التطــورات منــذ التوقيــع علــى االتفــاق البــدء فــي رحــات 
الطيــران للــركاب والشــحن بيــن البلديــن؛ واســتخدام شــركات الشــحن 
لــدى كل طــرف لموانــئ الطــرف اآلخــر؛ وإتاحــة البنــوك لخيــارات تحويــل 
األمــوال بيــن الدولتيــن؛ وإبــرام اتفــاق مبدئــي لتمديــد أنبــوب نفــط 
ــة اإلمــارات؛ وإنشــاء "الصنــدوق اإلبراهيمــي" وهــو  ــى دول إســرائيلي إل
صنــدوق تنمــوي إقليمــي مشــترك بقيمــة 3 مليــار دوالر لدعــم، مــع 
االقتصــادي  التعــاون  األمريكيــة،  الدوليــة  التنميــة  تمويــل  مؤسســة 

اإلقليمــي واالزدهــار فــي الشــرق األوســط وخارجــه.

وهناك شــعور باإلثارة المرتقبة بشــأن االبتكار المشــترك. وكانت إحدى 
الثمــار األولــى للتطبيــع بيــن الجانبيــن هــي االتفــاق علــى التعــاون فــي 
ــا. وتفتخــر إســرائيل أيضــً  أجهــزة الفحــص الســريع لفيــروس الكورون
بامتاكلهــا للحلــول التــي تتوافــق مــع العديــد مــن احتياجــات دولــة 
اإلمــارات، بدايــة مــن معالجــة الميــاه والزراعــة فــي الصحــراء وحتــى األمــن 
اإللكترونــي. وســوف تســتفيد إســرائيل، والتــي يوجــد فيهــا أكبــر عــدد 
مــن الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة، مــن االســتثمارات فــي األبحــاث 
والتطويــر ومشــاريع االبتــكار ليــس مــن الحكومــة اإلماراتيــة وشــركات 
القطــاع الخــاص التــي يديرهــا اإلماراتيــون وحســب، وإنمــا أيضــً مــن 

الشــركات المملوكــة للوافديــن فــي دولــة اإلمــارات.

للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  فــي  إســرائيل  عضويــة  أن  حيــن  وفــي 
المتجــددة ومقرهــا أبــو ظبــي والمشــاركة فــي معــرض دبــي إكســبو 
2021 بمثابــة دفعــة لمزيــد مــن التعــاون، فــإن إلغــاء دولــة اإلمــارات 

مؤخــًرا لقانــون مقاطعــة إســرائيل لعــام 1972 ســيكون بمثابــة حافــز 
رئيســي.3  

عــاوة علــى ذلــك، يســاعد االتفــاق فــي ســعي الموقعيــن وشــركائهم 
أولوياتهــم  تحديــد  خــال  مــن  االســتراتيجي،  اســتقالهم  لتعزيــز 
ــة  ــا السياســة الخارجي الخاصــة واتخــاذ قراراتهــم الخاصــة بشــأن قضاي
أخــرى ذات رؤى  أطــراف  مــع  بالتعــاون  أو  لــكل دولــة علــى حــدة  إمــا 

مماثلــة.

وبنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســمعتها علــى اتبــاع سياســة 
خارجيــة اســتباقية ومتنوعــة تشــدد علــى أهميــة البراجماتيــة وليــس 
األيديولوجيــة الدينيــة، ونبــذ التطــرف وتحقيــق االســتقرار واالعتــدال 
فــي المنطقــة إلعطــاء األولويــة للشــباب واالزدهــار. أمــا فيمــا يخــص 
ــا،  ــة اإلمــارات بوضــوح أن هنــاك العديــد مــن المزاي إســرائيل، فتــرى دول
فــي  المشــتركة  واالســتثمارات  التكنولوجيــا  مجــاالت  فــي  ســيما  ال 
قطاعــات رئيســية مثــل الصحــة والفضــاء والســياحة والزراعــة وغيرهــا. 
ــة  ــذي تحققــه دول ــم ال ويتوافــق هــذا النهــج أيًضــا مــع التــوازن الُمحَك
اإلمــارات فــي الســعي لتحقيــق مصالحهــا االقتصاديــة واألمنيــة مــع 
القــوى الكبــرى األخــرى التــي تتنافــس فيمــا بينهــا. ويشــمل ذلــك، 
علــى ســبيل المثــال، العاقــات مــع الواليــات المتحــدة والصيــن وروســيا 

والهنــد وباكســتان وبينهــا.

الشــركاء  لبعــض  الخارجيــة  السياســات  النهــج  هــذا  ويماثــل 
ــة اإلمــارات فــي آســيا. فعلــى ســبيل  االســتراتيجيين الرئيســيين لدول
المثــال، تتمتــع الصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة بعاقــات 
ــى  ــك إل ــج. ويشــير ذل ــى جانبــي الخلي ــدول الواقعــة عل ــة مــع ال متوازن
إمكانيــات مثيــرة لاهتمــام إلنشــاء شــبكات أوســع مــن العاقــات مــع 
العديــد مــن الــدول اآلســيوية، التــي لهــا عاقــات متوازيــة ومتكاملــة 

مــع دولــة اإلمــارات وإســرائيل.

أحــد المشــاريع التــي تجســد التعــاون متعــدد األطــراف هــو مذكــرة 
ــا وآســيا "EAPC" )شــركة  التفاهــم بيــن شــركة خطــوط أنابيــب أوروب
إســرائيلية مملوكــة للدولــة( وشــركة "ميــد ريــد النــد بريــدج" )مشــروع 
خــط  لتمديــد  المتحــدة(  العربيــة  واإلمــارات  إســرائيل  بيــن  مشــترك 
أنابيــب نفــط إلــى دولــة اإلمــارات، والــذي يمتــد حالًيــا مــن مدينــة إيــات 
علــى البحــر األحمــر إلــى مينــاء عســقان علــى البحــر المتوســط فــي 
إســرائيل. وســيزيد خــط األنابيــب هــذا مــن ســعة التخزيــن التشــغيلية 
إلــى األســواق  ويســمح بنقــل الخــام مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
األوروبيــة، ممــا يقلــل التكاليــف ويتيــح لــدول شــرق آســيا الوصــول 
إلــى النفــط المنتــج فــي منطقتــي البحــر األبيــض المتوســط والبحــر 

األســود.

وبحســب أحــد المحلليــن، "بجانــب النفــط اإلماراتــي، يأمــل الشــركاء 
فــي اســتخدام هــذا" الجســر البــري "، والــذي يوفــر الوقــت والوقــود 
ذهاًبــا  النفــط  لنقــل  الســويس،  قنــاة  بعبــور  مقارنــة  والتكاليــف 
حصــول  ســهولة  مــن  يزيــد  أن  ويمكــن  األخــرى.  الــدول  بيــن  وإياًبــا 
المســتهلكين فــي آســيا علــى النفــط المنتــج فــي منطقتــي البحــر 

األســود."4 والبحــر  المتوســط  األبيــض 

ومــا يدعــو إلــى التشــجيع أيضــً هــو االنفراجــة التــي تحققــت فــي بدايــة 
2021، والتــي وافقــت بموجبهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وبقيــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، بجانــب مصــر، علــى إعــادة العاقــات السياســية واالقتصاديــة 
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ــل إعــان الُعــا نهايــة النــزاع الــذي اســتمر بيــن األطــراف  مــع قطــر.  وُيمثِّ
لمــدة ثــاث ســنوات، ويؤكــد علــى التــزام الــدول األعضــاء فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي باالســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة، 

وهــو مــا يمكــن أن تشــارك فيــه إســرائيل أيضــً.

ــة بيــن البلديــن،  فــي المجــاالت األخــرى، ومــع البــدء فــي الرحــات الجوي
وفتــح المملكــة العربيــة الســعودية لمجالهــا الجــوي أمــام الطائــرات 
فــي  بمــا  العالــم،  مــع  إســرائيل  روابــط  تعــززت  فقــد  اإلســرائيلية، 
ذلــك آســيا، بشــكل كبيــر اآلن.5 وبالمثــل، يمكــن لشــركات الطيــران 
اإلماراتيــة تســهيل ســفر رجــال األعمــال اآلســيويين، الذيــن كان عليهــم 
المــرور عبــر أوروبــا أو تركيــا فــي الســابق. ومــن المحتمــل بشــدة أن 
تســاعد دولــة اإلمــارات الشــركات اإلســرائيلية علــى توســيع أعمالهــا 
فــي جميــع أنحــاء آســيا، كمــا فعلــت ســنغافورة فــي الماضــي. وهــذا 

مــن شــأنه أن يعــزز التعــاون واالســتثمار متعــدد األطــراف.

تســتعرض النظــرة التحليليــة فــي األقســام التاليــة التفســير القانونــي 
لاتفــاق اإلبراهيمــي. ثــم تبتعــد قليــًا عــن العاقــات الثنائيــة، وتقــدم 
توصيــات حــول إمكانيــة التعــاون متعــدد األطــراف، مــع التركيــز علــى 
فــرص الشــراكة بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل فــي آســيا. 
المحتملــة  التحديــات  بعــض  إلــى  التحليليــة  النظــرة  تشــير  وأخيــًرا، 

التــي يمكــن أن تتســبب فــي عقبــات فــي المســتقبل.

الجوانب القانونية

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وّقعــت   ،2020 ســبتمبر   15 فــي 
والتطبيــع  الدبلوماســية  والعاقــات  للســام  معاهــدة  وإســرائيل 
الكامــل ممــا يضفــي الطابــع الرســمي علــى التــزام الدولتيــن بتطبيــع 
ــة اإلمــارات  ــن حــذو دول العاقــات الدبلوماســية. وحــذت مملكــة البحري
فــي نفــس اليــوم بالتوقيــع مــع إســرائيل علــى إعــان منفصــل للســام 
والتعــاون والعاقــات الدبلوماســية والوديــة البّنــاءة. وبجانــب الواليــات 
ــع أيضــا علــى إعــان االتفــاق اإلبراهيمــي. ــدول األرب المتحــدة، وقعــت ال

ونظــًرا ألهميتهــا السياســية، تــم توقيــع مجموعــة االتفاقيــات أيًضــا من 
قبــل رئيــس دولــة ثالثــة وهــي الواليــات المتحــدة، كشــاهد. وكان اتفــاق 
كامــب ديفيــد عــام 1978 ومعاهــدة الســام اإلســرائيلية األردنيــة لعــام 
1994 قــد شــهدا توقيــع الرئيســين جيمــي كارتــر علــى األولــى وبيــل 
ــد لوجــود الشــاهد  ــة كشــاهدين. وهــذا التقلي ــى الثاني كلينتــون عل
الواليــات  لــه أهميــة قانونيــة؛ ألنــه ال يجعــل  ليــس جديــدًا6 وليســت 

المتحــدة ضامنــً لتنفيــذ االتفــاق.

واإلعانــات،  االتفاقيــات  سلســلة  فــإن  الدولــي،  القانــون  زاويــة  مــن 
والمعروفــة معــً باســم االتفاقــات اإلبراهيميــة، كلهــا اتفاقيــات لكــن 

القانونيــة. قيمتهــا  تختلــف 

ففــي حيــن أن "اإلعــان" ال ُيقصــد بــه إنشــاء التزامــات قانونيــة بموجــب 
القانــون الدولــي أو أي نظــام مــن أنظمــة القانــون الوطنــي، وُتصبــغ 
فــإن  إرشــادية،7  قيمــة  مجــرد  القانونيــة  الناحيــة  مــن  عمومــً  عليــه 
قانونــً.  ملــزم  اتفــاق  "االتفاقيــة"  أو  "العهــد"  وكذلــك  "المعاهــدة"، 
دائًمــا وضــع  يحــدد  ال  تســمية معينــة  اختيــار  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الوثيقــة، فــإن مــا يبــدو مــن االتفــاق اإلبراهيمــي، باختــاف مســمياته، 
أنــه يتوافــق مــع نوايــا واضعــي الصياغــة ويعكــس مــا إذا كانــت الــدول 
المتفاوضــة تعتــزم أن يكــون االتفــاق ملزمــً أو غيــر ملــزم فــي القانــون 

الدولــي.   

ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال يعنــي أن إعاًنــا مثــل إعــان االتفــاق اإلبراهيمــي، 
ــه أي قــوة علــى  ــذي اقتــرن إبرامــه بضجــة وإجــراءات رســمية، ليــس ل ال
اإلطــاق،8 ســواء أكانــت قانونيــة أم غيــر ذلــك، وأنــه ال يمكــن اعتبــاره 
جــزًءا مــن نظــام قانونــي يعــزز التعايــش والتعــاون. وإنمــا يعنــي أن 
أحــد الطرفيــن ال يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض إذا عجــز الطــرف اآلخــر 
عــن تنفيــذ التزاماتــه. بيــد أن الغالــب هــو أن اإلعــان يتوافــق تمامــً مــع 
ممارســة الــدول إلبــرام اتفاقيــات سياســية حــول مبــادئ ذات أهميــة 
كبيــرة ودائمــة، والتــي ال تــزال تهــدف إلــى أن تعطــي توقعــً قويــً بــأن 
ــي  ــى أي مضمــون قانون الموقعيــن ســيلتزمون بهــا، ولكــن تفتقــر إل

صــارم.

والبحريــن  اإلمــارات  وقعتــه  الــذي  الجامــع  اإلبراهيمــي  االتفــاق  إعــان 
العــام  بالهــدف  إقــرار  بمثابــة  هــو  وإســرائيل  المتحــدة  والواليــات 
وأهميــة "الحفــاظ علــى الســام وتعزيــزه فــي الشــرق األوســط وحــول 
ثــم  المشــترك".  المتبــادل والعيــش  التفاهــم  العالــم علــى أســاس 
يشــدد اإلعــان علــى األمــور المتعلقــة بالديــن واإلنســانية فــي تشــجيع 
"الجهــود المبذولــة لتعزيــز الحــوار بيــن األديــان والثقافــات" مــع تعزيــز 
ثقافــة الســام بيــن الديانــات اإلبراهيميــة الثاثــة والبشــرية جمعــاء.

صراحــة  يذكــر  ال  نفســه  اإلبراهيمــي  االتفــاق  إعــان  أن  حيــن  وفــي 
ميثــاق األمــم المتحــدة أو إعــان 1970 بشــأن مبــادئ القانــون الدولــي 
لميثــاق  طبقــً  الــدول  بيــن  والتعــاون  الوديــة  بالعاقــات  المتعلقــة 
ــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  ــذي اعتمدت األمــم المتحــدة ال
ــى أن الحفــاظ علــى  ــه تجــدر اإلشــارة إل ــر 1970 مياديــة،9 فإن 24 أكتوب
بيــن  والتعــاون  الوديــة  العاقــات  وإقامــة  الدولييــن  واألمــن  الســلم 
الــدول مــن بيــن األهــداف األساســية لألمــم المتحــدة وأن علــى شــعوب 
األمــم المتحــدة أن تأخــذ أنفســها بالتســامح، وأن تعيــش معــً فــي 

ســام وحســن جــوار.

وبشكل أكثر تحديدًا، يحدد اإلعان أهدافه الرئيسية وهي:
السعي إلرساء التسامح واالحترام.  o

دعم العلوم، والفن، والطب، والتجارة.  o
القضاء على التطرف والنزاع.  o

السعي لتحقيق رؤية للسام واألمن واالزدهار في الشرق  o
األوسط وحول العالم.  

تنــص معاهــدة الســام والعاقــات الدبلوماســية والتطبيــع الكامــل 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل )ويشــار إليــه فيمــا 
ــى  ــة المتحــدة وإســرائيل( عل ــارات العربي ــة اإلم بعــد باالتفــاق بيــن دول
األهــداف المشــتركة لــكا البلديــن، مــع التركيــز علــى ضمــان وتشــجيع 
الســام واالســتقرار والرخــاء فــي الشــرق األوســط. وال جــدال فــي أن 
هــذه المعاهــدة هــي اتفــاق ملــزم يخضــع للقانــون الدولــي. ومــن بيــن 
أنهــا  المعاهــدة، والتــي يفتــرض  التــي وردت تفصيــًا فــي  المبــادئ 
مأخــوذة مــن قــرار الجمعيــة العموميــة 2625 الصــادر فــي 24 أكتوبــر 
1970 ومــا يتصــل بذلــك مــن القانــون العرفــي الدولــي، يجــدر ذكــر أن 
كل طــرف يحتــرم ســيادة الطــرف اآلخــر وحقــه فــي العيــش فــي ســام 
وأمــن، ويقيــم الطرفــان عاقــات وديــة تقــوم علــى التعــاون، ويحــان 

جميــع الخافــات بينهمــا بالوســائل الســلمية.

أو  النزاعــات  وتســوية  والســريان  التصديــق  تنظــم  التــي  األحــكام 
تســجيل المعاهــدات لــدى األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة بمــا يتوافــق 
مــع أحــكام المــادة 102 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة10 كلهــا جميعــً 
معروفــة لخبــراء القانــون الدولــي.  والتســجيل، علــى وجــه الخصــوص، 
يعنــي أنــه يمكــن االحتجــاج بالمعاهــدة أمــام أي جهــاز مــن أجهــزة 
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األمــم المتحــدة علــى الرغــم مــن أن الهيئــة القضائيــة الرئيســية لألمــم 
ــم يّطــرد تطبيقهــا لهــذا  المتحــدة، وهــي محكمــة العــدل الدوليــة، ل

البنــد.

ــة المتزايــدة وغيرهــا مــن  التعــاون الدبلوماســي والشــراكة االقتصادي
أشــكال "التنســيق الوثيــق األخــرى" هــي األدوات المتوقعــة للمســاعدة 
فــي تنفيــذ االلتــزام المتبــادل لتعزيــز االســتقرار. وعنــد اإلشــارة إلــى 
بيــن  وكذلــك  وإســرائيل،  مصــر  بيــن  المبرمــة  الســام  اتفاقيــات 
لعاقــات  اإلســرائيلية  اإلماراتيــة  االتفاقيــة  األردن وإســرائيل، تتصــدى 
جيوسياســية أوســع فــي المنطقــة بطريقــة يمكــن أن تكــون بمثابــة 
نمــوذج للمســاهمة فــي قضيــة الســام فــي الشــرق األوســط والعالــم.

عاقاتهمــا  فــي  الطرفيــن يسترشــدان  أن  علــى  المعاهــدة  وتؤكــد 
بميثــاق األمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الدولــي التــي تحكــم العاقات 
ــون  ــان بالقان ــدًا، يسترشــد الطرف ــي(. وتحدي ــدول )المبــدأ الثان بيــن ال
الدولــي فــي إقامــة الســفارات بينهمــا )المبــدأ الثالــث(. ويبيــن أيضــً 
أن االتفــاق بيــن دولــة اإلمــارات وإســرائيل ال يؤثــر علــى واجبــات وحقــوق 
الطرفيــن بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة )المبــدأ الثامــن(. ومــع مراعــاة 
المــادة 103 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، فــإن بنــود االتفاقيــة اإلماراتيــة 
اإلســرائيلية ملزمــة للطرفيــن اللذيــن يوافقــان علــى الوفــاء بحســن 
نيــة بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدة. ويتعهــد الطرفــان بعــدم الدخــول 

فــي أي التــزام يتعــارض مــع هــذه المعاهــدة )المبــدأ التاســع(.

اإلمــارات  دولــة  بيــن  االتفــاق  لتنفيــذ  الوطنيــة  التشــريعات  وتصــدر 
نصــوص  مــع  يتفــق  ال  تشــريع  أي  إلغــاء  ذلــك  ويشــمل  وإســرائيل، 
المعاهــدة. فــي هــذا الشــأن، صــدر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
)4( لســنة 2020 بإلغــاء المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )15( لســنة 
1972 بكاملــه )قانــون مقاطعــة إســرائيل( فــي 16 أغســطس 2020 
وُنِشــر فــي ملحــق للجريــدة الرســمية االتحاديــة فــي العــدد رقــم )685( 
بتاريــخ 27 أغســطس 2020، ولكــن لــم تنشــره وزارة العــدل فــي دولــة 
اإلمــارات إال فــي يــوم التوقيــع علــى االتفــاق بين دولة اإلمارات وإســرائيل. 
المتحــدة   العربيــة  اإلمــارات  فــي  والشــركات  لألفــراد  اآلن  وُيســمح 
بالتعــاون االقتصــادي والسياســي والثقافــي فــي مجموعــة واســعة 
مــن القطاعــات والقضايــا مــع الشــركات والمواطنيــن اإلســرائيليين 

والمقيميــن فــي إســرائيل.11

وتــرد مجــاالت التعــاون فــي المبــدأ الخامــس، وذلــك فــي أقــرب وقــت 
ممكــن فــي قطاعــات منهــا التمويــل واالســتثمار والطيــران المدنــي 
االقتصاديــة  والعاقــات  والتجــارة  القنصليــة  والخدمــات  والتأشــيرات 
والرعايــة الصحيــة والعلــوم والتكنولوجيــا واالســتخدامات الســلمية 
للفضــاء الخارجــي والســياحة أو الثقافــة والرياضــة أو الطاقــة، بينمــا 
تخضــع المجــاالت األخــرى "ذات االهتمــام المشــترك" لاتفــاق المتبــادل. 
وتــرد هــذه المجــاالت بمزيــد مــن التفصيــل فــي ملحــق يضــع خارطــة 
طريــق واضحــة للتنفيــذ الفعــال والــذي يشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
االتفاقيــة اإلماراتيــة اإلســرائيلية. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلى ذكــر االتفاقيات 
الدوليــة المختلفــة فــي قطــاع الطيــران، مثــل اتفاقيــة 1944 للطيــران 
المدنــي الدولــي،12 أو إمكانيــة التنســيق بيــن األطــراف مــع المنظمــات 
الدوليــة لتعزيــز وإطــاق إمكانــات الطاقــة فــي المنطقــة، مثــل الوكالــة 

ــو ظبــي.13 ــا( ومقرهــا أب الدوليــة للطاقــة المتجــددة )إيرين

وبالمقارنــة، فــإن إعــان البحرين وإســرائيل للســام والتعاون والعاقات 
الدبلوماســية والوديــة البنــاءة )المشــار إليــه فيمــا يلــي بإعــان البحريــن 
وإســرائيل(، والــذي وّقعــت عليــه الواليــات المتحــدة كشــاهد أيًضــا، 
اإلســرائيلية، وذلــك ألســباب  اإلماراتيــة  يكــن مفصــًا كاالتفاقيــة  لــم 

مفهومــة وهــو أنــه مجــرد إعــان. واتفــق البلــدان علــى فتــح حقبــة 
جديــدة مــن الصداقــة والتعــاون يســعيان مــن خالهــا إلــى تحقيــق 
االســتقرار واألمــن واالزدهــار فــي الشــرق األوســط. وبينمــا لــم يحــددا 
البنــود الرئيســية، ذكــرا أنهمــا ســيتخذان سلســلة مــن الخطــوات نحــو 
ــات المتعلقــة باالســتثمار والســياحة والرحــات المباشــرة  ــرام االتفاق إب
واألمــن واالتصــاالت والتكنولوجيــا والطاقــة والرعايــة الصحيــة والثقافــة 
ــة  ــة. واتفقــا علــى الفــور علــى  إقامــة عاقــات دبلوماســية كامل والبيئ
لتعزيــز األمــن الدائــم، وتجنــب التهديــدات واســتخدام القــوة، باإلضافــة 
إلــى تعزيــز التعايــش وثقافــة الســام، ممــا يمنــح األمــل ألجيــال الغــد.

ما وراء الجانبين القانوني والثنائي

التكامــل  مــن  القصــوى  لاســتفادة  البلديــن  كا  يســتعد  بينمــا 
األخــرى  واألطــراف  الــدول  أمــام  مجــال  هنــاك  بينهمــا،  االقتصــادي 
لانضمــام إلــى هــذه الجهــود. وفــي ِظــل الــدور الــذي تضطلــع بــه دولــة 
اإلمــارات فعــًا  كمركــز إلعــادة تصديــر الصــادرات اإلســرائيلية مــن الســلع 
والخدمــات إلــى العديــد مــن البلــدان، فــإن االتفــاق اإلبراهيمــي يوســع 

اآلن نطــاق التعــاون متعــدد األطــراف.

وقــال وزيــر االقتصــاد اإلماراتــي عبــد اهلل بــن طــوق المــري، تعبيــرًا عــن 
الترقــب والتطلــع، إن االتفــاق وخطــة "وظائــف مــن أجــل الســام" تعنــي 
أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة "التــي كانــت نظريــة فــي الســابق، أصبحــت 
اآلن قائمــة علــى أرض الواقــع". وأضــاف أن االســتثمارات ضمــن االتفاقيــة 

ستشــمل أيًضــا دوًلا ثالثــة فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة.14

يبحــث هــذا القســم فــرص الشــراكة مــع بعــض الــدول اآلســيوية التــي 
خطــت خطــوات ســريعة فــي تعاونهــا مــع كل مــن اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة وإســرائيل فــي الســنوات األخيــرة.

الصين

غالًبــا مــا يتــم التغاضــي عــن أن الشــرق األوســط، الــذي يشــار إليــه أيًضــا 
باســم غــرب آســيا، هــو جــزء ال يتجــزأ مــن آســيا الصاعــدة. ويشــمل 
"مشــروع القــرن" الــذي تنفــذه الصيــن، وهــو مبــادرة الحــزام والطريــق، 
بالفعــل مشــاركة اإلمــارات وإســرائيل. وعلــى غــرار طريــق الحريــر القديم 
الــذي كان يربــط الشــرق بالغــرب، فــإن االتفــاق ال يمثــل فقــط حافــًزا 
للصيــن لاســتفادة االقتصاديــة، ولكنــه أيًضــا أداة محتملــة للمســاهمة 

فــي الســام واالزدهــار اإلقليمــي.

وتوجــد فعــًا ســابقة لتعــاون أوســع فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق 
فــي بلــد ثالــث، حيــث تســتثمر اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
الباكســتاني  الصينــي  االقتصــادي  الممــر  فــي  الســعودية  العربيــة 
ومشــروع تطويــر مينــاء الدقــم فــي ســلطنة عمــان. ويمكــن للصيــن 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل تكــرار هــذه التجربــة فــي أماكــن 

أخــرى.

وفي خضم تفشي فيروس الكوفيد-19، افتتحت الصين أكبر مركز 
فحــص خارجــي لهــا فــي العالــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
فقــد أتــاح مشــروع مشــترك بيــن الشــركة الصينيــة المتخصصــة فــي 
التسلســل الجينــي )BGI( وشــركة الــذكاء االصطناعــي والحوســبة 
الســحابية "جــي 42" التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا، أن تصبــح 
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اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة فــي العالــم يتجــاوز فيهــا عــدد 
فحــوص الكوفيــد-19 عــدد الســكان في أكتوبــر 2020. 15 وقد تعاونت 
شــركة جــي 42 أيًضــا مــع مجموعــة بيوتــك الوطنيــة الصينيــة التابعــة 
لشــركة ســينوفارم إلجــراء التجــارب الســريرية للمرحلــة الثالثــة للقــاح 
صينــي لفيــروس الكوفيــد-19. 16 ويتقاطــع ذلــك مــع توقيــع شــركة  
أبيكــس الوطنيــة لاســتثمار اإلماراتيــة "التفــاق تجــاري اســتراتيجي" مــع 
مجموعــة تيــرا اإلســرائيلية؛ ســعيً لتطويــر األبحــاث والدراســات الخاصــة 
بفيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد-19، بمــا فــي ذلــك جهــاز للفحــص 
واالختبــار.17 وبالتالــي فــإن األســس موجــودة للــدول الثــاث لتجميــع 

مواهبهــا ومواردهــا.

وقــد يدخــل التقــدم التكنولوجــي اإلســرائيلي فــي اتفاقيــن حديثيــن 
علــى األقــل للــذكاء االصطناعــي بيــن اإلمــارات والصيــن.

إذا أخذنــا فــي االعتبــار أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنظر إلى   .1
الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره "النفــط الجديــد ''، فقــد وّقعــت شــركة 
رويــال ســتراتيجيك بارتنــرز، وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لمجموعــة 
أبــو ظبــي كابيتــال جــروب، صفقــة بقيمــة 362 مليــون دوالر فــي عــام 
 UBTech 2019 مــع شــركة الــذكاء االصطناعــي الصينيــة الصاعــدة
مختبــرات  لزيــادة  القابضــة   Tencent شــركة  مــن  بدعــم   Robotics

ــة اإلمــارات. ــذكاء االصطناعــي للطــاب فــي دول تعليــم ال

تقــوم شــركة SenseTime جــروب الصينيــة، وهــي شــركة صينيــة   .2
أخــرى رائــدة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، بإنشــاء مركــز إقليمــي 
أوروبــا  فــي  للتوســع  خطــط  مــع  أبوظبــي،  فــي  والتطويــر  للبحــث 
والشــرق األوســط وأفريقيــا. وقامــت الشــركة المتخصصــة فــي تقنيــات 
التعــرف علــى الوجــه، والمدعومــة باســتثمارات مــن مجموعــة علــي بابــا 
القابضــة، ببنــاء قــدرات الــذكاء االصطناعــي عبــر ســبع صناعــات تشــمل 
الرعايــة الصحيــة واالستشــعار عــن بعــد والتعليــم. ووفًقــا لمكتــب 
أبوظبــي لاســتثمار، "فلــن يــؤدي ذلــك إلــى تزويــد الشــركات الكبيــرة 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي فحســب، بــل 
سيســتفيد أيًضــا مــن الشــراكات والتعــاون مــع الشــركات التقنيــة 
الناشــئة فــي مراحلهــا المبكــرة والتــي يتــم إنشــاؤها مــن منصــة هــب 

71 فــي أبوظبــي".18

فــي  المتــوازن"  "الغمــوض  علــى  القائــم  الصيــن  نهــج  ســاعد  وقــد 
ــدول علــى جانبــي  حفاظهــا علــى عاقــات جيــدة علــى مــع مختلــف ال
واإلســرائيلية.19  الفلســطينية  الحكومتيــن  مــع  وكذلــك  الخليــج، 
فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي  اتصــاالت  أكبــر شــركة  ودخلــت 
فــي  الخامــس  الجيــل  شــبكة  لتركيــب  هــواوي  شــركة  مــع  شــراكة 
الرئيســيين  المورديــن  أحــد  أيًضــا  هــي   هــواوي  وشــركة  الدولــة. 
المتكاملــة  لاتصــاالت  اإلمــارات  لشــركة  الخامــس  الجيــل  لمعــدات 
المعروفــة باســم "دو".20 وعلــى الرغــم مــن تحفظــات الواليــات المتحدة، 
قــد يتيــح ذلــك لبكيــن االســتفادة مــن التعــاون اإلماراتــي اإلســرائيلي 
فــي مجــاالت التكنولوجيــا واألمــن اإللكترونــي، مــن بيــن أمــور أخــرى.21 
وتســتخدم دولــة اإلمــارات فعــًا تقنيــات صينيــة للرصــد والمراقبــة.

بيــن  التعــاون  للتعــاون هــو  األخــرى  المحتملــة  المجــاالت  بيــن  ومــن 
ــاور اإلســرائيلية فــي  ــر ت ــي العالميــة اإلماراتيــة وشــركة دوف ــئ دب موان
مشــروع خصخصــة مينــاء حيفــا، والــذي تســتثمر فيــه الصيــن فعــًا، 
رغــم الهواجــس األمريكيــة. وتقــوم الصيــن أيًضــا بتزويــد دولــة اإلمــارات 
بالطائــرات بــدون طيــار وينــج لونــج I منــذ عــام 2016 وطائــرة وينــج 
لونــج II األحــدث منــذ عــام 2018. 22 وفــي ضــوء الخبــرات اإلســرائيلية 
فــي صناعــة األســلحة، فــإن بكيــن ســتحرص علــى استكشــاف فــرص 

ــي مــع الطرفيــن. الدخــول فــي تعــاون ثاث

فــي  اقتصــاد  أكبــر  ثانــي  يجــد  قــد  الجيوسياســية،  الناحيــة  مــن 
العالــم أيًضــا "نفســه مســتفيدًا مــن تــوازن القــوى فــي البحــر األبيــض 
المتوســط". فعلــى الرغــم مــن دعــم بكيــن وأنقــرة رســمًيا للفصيــل 
نفســه فــي ليبيــا، تــرى الصيــن أن الــدور التركــي فــي ليبيــا مزعــزع 
اإلســتراتيجي  االمتــداد  تشــجيع  الصيــن  تــدرس  وربمــا  لاســتقرار. 
لتركيــا  مضــادة  كقــوة  اإلســرائيلية  اإلماراتيــة  االقتصاديــة  للشــراكة 
وطموحاتهــا فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط الغنيــة بالغــاز. "قــد 
إلــى "مربعهــا  تعــود  أنقــرة  رؤيــة  فــي  الصيــن  يخــدم ذلــك مصالــح 
االســتراتيجي"وتقليص طموحاتهــا فــي السياســة الخارجيــة لتطبيــق 

الجديــدة".23 "العثمانيــة 

الهند

مــدى  علــى  والهنــد  اإلمــارات  بيــن  والتجــارة  العاقــات  ازدهــار  مــع 
العقديــن الماضييــن وتعزيــز العاقــات االســتراتيجية بيــن إســرائيل 
والهنــد عــام بعــد آخــر، يبــدو أن هنــاك مجــاالً للتعــاون متعــدد األطــراف. 
فمكانــة إســرائيل فــي العديــد مــن القطاعــات و "النفــوذ اإلقليمــي 
الكبيــر والمؤثــر" للهنــد، بمــا فــي ذلــك أن "الهنــود أكبــر مســتثمرين 
دبــي"،  فــي  الحــرة  االقتصاديــة  والمناطــق  والســياحة  العقــارات  فــي 

يخلــق بيئــة خصبــة "لتعــاون ثاثــي مربــح للجميــع".24

فــي عــام 2015، أصبــح نارينــدرا مــودي أول رئيــس وزراء هنــدي يــزور 
اإلمــارات منــذ 34 عاًمــا. وبعــد ذلــك بعاميــن، أصبــح أول رئيــس وزراء 
هنــدي يــزور إســرائيل منــذ أن إقامــة البلديــن للعاقــات الدبلوماســية 
الهنــد  ترحــب  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  ولذلــك،   .1992 عــام  فــي 
بالتطبيــع الكامــل للعاقــات بيــن اإلمــارات العربيــة المتحدة وإســرائيل، 
وكاهمــا تعتبــره الهنــد شــريكً إســتراتيجيً. فاالتفــاق يمهــد الطريــق  
لزيــادة التعــاون فــي جهــود التنميــة اإلســرائيلية واإلماراتيــة والهنديــة 
فــي مختلــف القطاعــات، ال ســيما فــي مجــاالت الزراعــة والبنيــة التحتيــة 

واألمــن اإللكترونــي والدفــاع.

تقدم بعض األمثلة أدناه صورًا آلفاق التعاون.

وّقعــت نيودلهــي وتــل أبيــب اتفاقيــة فــي يوليــو 2020 لتوســيع   o
فــي خضــم   - اإللكترونيــة  التهديــدات  مــع  التعامــل  فــي  الشــراكة 
جائحــة الكوفيــد-19 والتــي ســلطت الضــوء علــى نقــاط الضعــف فــي 
البنيــة التحتيــة الرقميــة. وبعدهــا بشــهر، وقعــت الشــركات اإلماراتيــة 
واإلســرائيلية اتفاقيــة تجاريــة اســتراتيجية تركــز علــى األبحــاث الســريرية 
االتفاقيــات  هــذه  تتطــور  أن  ويمكــن  للكوفيــد-19.  العــاج  وتوفيــر 
مــع  تقاطعــت  إذا  األطــراف  متعــددة  إســتراتيجية  إلــى  المنفصلــة 
اتفاقيــة اإلمــارات والهنــد فــي عــام 2018 الستكشــاف مشــاريع الطــب 
عــن بعــد والتعليــم عــن بعــد فــي إفريقيــا. ويمكــن توســيع هــذه 
الشــبكة لربطهــا بـــ "ممــر النمــو اآلســيوي األفريقــي" المدعــوم مــن 

اليابــان والهنــد.  

بيــن تطويــر  والهنــد  اإلمــارات  دولــة  تربــط  الزراعــة،  فــي قطــاع   o
البنيــة التحتيــة واألمــن الغذائــي مــن خــال اســتحداث حلول لوجســتية 
لتنفيــذ مشــروع "مــن المزرعــة إلــى المينــاء". ويمكــن أن يقتــرن هــذا 
الزراعــة  لتعزيــز  المقتــرح  اإلســرائيلي  اإلماراتــي  بالمشــروع  النمــوذج 

المدعومــة بالتكنولوجيــا عبــر منطقــة جغرافيــة أوســع.
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أخيــًرا، اإلمــارات وإســرائيل لديهمــا اتفاقيــات مــع الهنــد للتعــاون   o
األمنــي وتبــادل االســتخبارات فــي مكافحــة اإلرهــاب، ممــا يفتــح البــاب 
أمــام عمــل جماعــي متعــدد األوجــه يهــدف إلــى تحقيــق ســام وازدهــار 

أوســع.

 The India Way - Strategies for Uncertain فــي كتابــه الجديــد
World، يــدرج وزيــر الشــؤون الخارجيــة الهنــدي دولــة اإلمــارات العربيــة 
التــي يجــب علــى نيودلهــي  الــدول الخمســة األولــى  المتحــدة بيــن 
الوزيــر  وأعــاد  الخارجيــة.  سياســتها  أهــداف  لتعزيــز  عليهــا  التركيــز 
التأكيــد علــى ذلــك فــي تعليقــه علــى االتفــاق، حيــث قــال: "اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة لهــا مكانــة محوريــة فــي منطقــة الجــوار الممتــدة 
فــي  تقــع  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أن  نــرى  ونحــن  للهنــد. 
مفتــرق طــرق التجــارة الدوليــة."25 ويتماشــى ذلــك مــع نهــج نيودلهــي 

المســمى "التفكيــر غربــً" لعــام 2017، والــذي يشــمل إســرائيل.

البلــدان  يربــط  الــذي  المشــترك  القاســم  هــو  اآلخــر  المهــم  العامــل 
الثاثــة وهــو شــراكتهم االســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة. وهــذا 
يزيــد مــن تاقــي مصالحهــم فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات، 

والعالمــي. اإلقليمــي  المســتويين  علــى 

كوريا الجنوبية

ألمــح تقريــر صــدر مؤخــرًا إلــى أن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن إســرائيل 
وكوريــا الجنوبيــة تلقــت دفعــة هــي فــي أشــد الحاجــة إليهــا، خاصــة 
فــي ســيول، بعــد التوقيــع علــى االتفــاق اإلبراهيمــي.26 وبالرغــم مــن 
النظــر إلــى ذلــك بعيــن مــن الريبــة، إال أنــه مــن المنطقــي أن نفتــرض أن 
ذلــك ليــس مجــرد كام فــارغ المضمــون. فقــد رفعــت كوريــا الجنوبيــة 
إلــى  االســتراتيجية  عاقتهمــا  مســتوى  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
"شــراكة اســتراتيجية خاصــة" فــي 2018. وفــي إطــار الخطــط الراميــة 
علــى  يحرصــان  فإنهمــا  المســتقبل،  فــي  اقتصاداتهــم  لتطويــر 
الدخــول فــي المشــاريع المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة والتــي 
األشــياء،  وإنترنــت  الروبــوت،  وعلــوم  االصطناعــي،  الــذكاء  تشــمل: 
والحوســبة  األبعــاد،  ثاثيــة  والطباعــة  القيــادة،  ذاتيــة  والمركبــات 

النانــو. الكميــة وتكنولوجيــا 

التقنيــات  مــع  المتخصصــة  التقنيــات  هــذه  مــن  العديــد  وتتداخــل 
اإلســرائيلية، وبذلــك مــن المنطقــي لكوريــا الجنوبيــة أن ترحــب باالتفاق 
بيــن دولــة اإلمــارات وإســرائيل لتحقيــق منافــع متبادلــة لألطــراف الثاثــة.

آخــر تدعــي فيــه كل مــن  القاحلــة هــي مجــال  األرضــي  الزراعــة فــي 
كوريــا الجنوبيــة وإســرائيل مركــزًا رياديــً فــي االبتــكار. وفــي ســابقة 
هــي األولــى مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط، ســاعد مشــروع مشــترك 
للزراعــة الذكيــة تــم التخطيــط لــه فــي 2018 دولــة اإلمــارات فــي زراعــة 
ــإذا نجحــت زراعــة األرز  ــة فــي يونيــو 2020. ف األرز فــي منطقــة صحراوي
باســتخدام كميــات ضئيلــة مــن الميــاه علــى نطــاق واســع، فإنهــا قــد 
ُتمّهــد الطريــق إلطــاق مبــادرات مشــابهة والتــي ســتقلل مــن اعتمــاد 
دولــة اإلمــارات علــى اســتيراد الغــذاء، وبذلــك تســهم فــي ســعيها 

لتحقيــق األمــن الغذائــي واالســتدامة.27
 

وتتكيــف أنــواع األرز التــي تــم زراعتهــا فــي دولــة اإلمــارات مــع أجــواء 
تعتبــر  أجــواء  وهــي  التربــة،  خصائــص  وضعــف  والملوحــة،  الحــرارة، 
تجميــع  الثاثــة  للبلــدان  ويمكــن  عليهــا.  اعتيــادًا  أكثــر  إســرائيل 

ممكنــة. اســتفادة  أقصــى  لتحقيــق  الصــدد  هــذا  فــي  مواردهــم 

بالتشــابه مــع مــا ســبق وبخــاف مشــاركة الشــركات الكوريــة الجنوبيــة 
فــي مشــاريع الطاقــة، والميــاه والتحليــة، فــإن قطاعــات الرعايــة الصحيــة 
والســياحة العاجيــة مــن بيــن أبــرز مجــاالت التعــاون غير النفطيــة نجاحً 
األولويــة  الجنوبيــة  الماضــي. فقــد أعطــت كوريــا  العقــد  مــدار  علــى 
لذلــك القطــاع ليكــون محــركً جديــدًا للنمــو تحــت شــعار "الطــب فــي 
كوريــا" بعــد النجــاح الباهــر فــي صناعــات الســيارات وشــبه الموصــات.

واســتفادت دولــة اإلمــارات مــن ذلــك؛ ألنهــا تحــرص علــى تطوير منشــآت 
ــة الصحيــة لتلبيــة الطلــب المتنامــي لســكانها علــى  وخدمــات الرعاي
إلــى تعهيــد  الخدمــات االجتماعيــة. وتحديــدًا، ســعت دولــة اإلمــارات 
إدارة المستشــفيات28 وحتــى اختــارت الحصــول علــى خدمــات طبيــة 
متقدمــة فــي المستشــفيات الكوريــة الجنوبيــة للمرضــى ذوي الحــاالت 

الخطيــرة.29

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، تشــير بيانــات مكتــب الســياحة الوطنــي 
الكــوري إلــى أن مواطنــي دولــة اإلمــارات كانــوا األعلــى فــي متوســط 
نســبة اإلنفــاق بيــن المرضــى القادميــن لغــرض الســياحة العاجيــة 
بإنفــاق مبلــغ يزيــد عــن 10,500 دوالر فــي الزيــارة. فــي 2016 و2018، 
زار 3,560 و3,034 ســائح إماراتــي علــى التوالــي كوريــا الجنوبيــة للعــاج 
الطبــي. وتصــل نســبة المرضــى اإلماراتييــن نحــو نصــف عــدد المرضــى 
القادميــن مــن دول الشــرق األوســط والذيــن يتــم عاجهــم فــي كوريــا 

الجنوبيــة.

الكورييــن  مــن  شــخص   200 مــن  أكثــر  ُيقــّدم  ذلــك،  إلــى  وإضافــًة 
إلــى  الجــودة  عاليــة  الطبــي خدمــات طبيــة  القطــاع  فــي  العامليــن 
ــة اإلمــارات فــي مستشــفى الشــيخ خليفــة التخصصــي  مواطنــي دول
فــي رأس الخيمــة، والــذي يتــم إدارتــه بالتعــاون مــع مستشــفى ســول 

30 .2014 الجامعــي الوطنــي منــذ 

ولمــا كان قطــاع الرعايــة الصحيــة يتــم النظــر إليــه باعتبــاره مجــاًلا ذا 
الوبــاء، فمــن  فــي خضــم  اإلمــارات وإســرائيل  بيــن  للتعــاون  أولويــة 
تقييــد  مــن  بــدالً  تعــاون  مجــاالت  الثــاث  الــدول  تجــد  أن  المنطقــي 

التنافــس. جــراء  قدراتهــم 

ويصــدق القــول نفســه علــى محــور التركيــز الجديــد - وهــو الشــركات 
الــدول  فحكومــات  الناشــئة.  والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة 
الثــاث يمكــن أن تتعــاون مــع القطــاع الخــاص فــي بلدانهــا لتوســيع 
ــد مــن فــرص العمــل. ــة الوطنيــة وخلــق المزي مكتســباتها االقتصادي

وبينمــا تعتبــر إســرائيل رائــدة فــي المنطقــة فــي قطــاع الدفــاع، فقــد 
أحــرزت كوريــا الجنوبيــة تقدمــً كبيــرًا فــي قطــاع األســلحة الصغيــرة 
بعــض  اإلمــارات  دولــة  ودمجــت  القريــب.  الماضــي  فــي  والمتوســطة 
الشــركات العامــة المتخصصــة فــي الصناعــات العســكرية فــي شــركة 
لقيــادة   2019 مليــار دوالر، فــي   5 وهــي مجموعــة قيمتهــا   ،EDGE
جهــود تطويــر وإنتــاج أســلحة متقدمــة للقــوات المســلحة للدولــة. 
تلــك  فــي  واإلســرائيلية  الجنوبيــة  الكوريــة  الشــركات  تشــارك  وقــد 

وغيرهــا.    المشــروعات 

التحديات

بين الفرص الكثيرة المتاحة، هناك تحديات أيًضا.

ففــي حيــن أن الحكومــة الفلســطينية وتركيــا وإيــران قــد انتقــدت 
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االتفــاق كمــا هــو متوقــع، فــإن ردود دولتيــن آســيويتين أخرييــن ال 
تربطهمــا عاقــات رســمية مــع إســرائيل - وهمــا ماليزيــا وإندونيســيا 
أمــًرا  اعتبــاره  ينبغــي  ال  لكــن  مشــجع،  أمــر  وهــو  خافتــة،  كانــت   -
الدبلوماســية لضمــان عــدم  األدوات  بــه. فينبغــي توظيــف  ما  ُمســلَّ
تأثــر العاقــات اإلماراتيــة معهمــا. وهــذه النقطــة لهــا أهميــة خاصــة، 
وال ســيما فــي حالــة أندونيســيا، حيــث ترتبــط أكبــر دولــة إســامية 
ــم بعاقــات غيــر مباشــرة مــع إســرائيل، والتــي تتــم التجــارة  فــي العال
واالســتثمارات فيهــا عبــر ســنغافورة.31 وبالنظــر إلــى التعــاون الوثيــق 
بيــن اإلمــارات وإندونيســيا، يمكــن أن تكــون اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بمثابــة قنــاة أخــرى للتجــارة غيــر الرســمية بيــن إندونيســيا وإســرائيل 

والتواصــل والتنقــل بيــن شــعبي الدولتيــن.

والجانــب األكثــر أهميــة هــو المســألة اإليرانيــة. فمــن اليســير أن نفهــم، 
مــن منظــور آســيوي، لمــاذا نفــت دولــة اإلمــارات وجــود أي ارتبــاط بيــن 
الخارجيــة  للشــؤون  وزيرالدولــة  وقــال  وإيــران.  اإلبراهيمــي  االتفــاق 
الدكتــور أنــور قرقــاش: "إن االتفــاق ليــس موجهــً ضــد إيــران. وإنمــا 
هــو اتفــاق بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإســرائيل، والواليــات 
المتحــدة األمريكية...وليــس مقصــودًا منــه بــأي صــورة أن يخلــق تجمعــً 

ــران"، ورفــض االنتقــادات التركيــة لاتفــاق. مــا ضــد إي

علــى  جيــدة  بعاقــات  الكبــرى"  "األربعــة  اآلســيوية  الــدول  وتتمتــع 
مختلــف الــدول علــى جانبــي الخليــج وكذلــك مــع إســرائيل. وباســتثناء 
الصيــن، تتمتــع جميعهــا بعاقــات جيــدة مــع الواليــات المتحــدة أيًضــا. 
وال مفــر مــن أن تدخــل إيــران ضمــن الحســابات، ولكــن مــن المهــم 
ضمــان أال  يضطــرب االزدهــار فــي العاقــات بيــن دول الخليــج وآســيا بــأي 

شــكل مــن األشــكال.

ــر الصفقــة ســلًبا علــى  ــدول بالقلــق مــن أن تؤث تشــعر بعــض هــذه ال
إيــران، وهــي الخصــم األيديولوجــي المشــترك للشــركاء فــي االتفــاق 
اإلبراهيمــي، وأن تســهم فــي تصاعــد التوتــر اإلقليمــي. وفــي حيــن أن 
زيــادة الشــراكات داخــل آســيا تخفــف مــن الناحيــة النظريــة مــن التوتــر 
وال تؤججــه، إال أن هنــاك شــعوًرا ملموســً بالقلــق. ومبعــث القلــق هــو 
"الســام  احتماليــة  يهــدد  أن  يمكــن  الجديــد  الدافــئ"  "الســام  أن 
المنطقــة،  فــي  التوتــر  تصعيــد  إلــى  يــؤدي  ممــا  إيــران،  مــع  البــارد" 
وبالتالــي يســهم فــي زعزعــة االســتقرار وُيحــِدث اضطرابــا فــي البيئــة 

االقتصاديــة واألمنيــة.

ــان، التــي حاولــت الوســاطة بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران  رحبــت الياب
بالقلــق  ستشــعر  لكنهــا  اإلبراهيمــي،  باالتفــاق   ،2019 عــام  فــي 
فــي حــال تأجــج الصــراع فــي المنطقــة وتأثيــر ذلــك ســلبً علــى أمــن 
الطاقــة اليابانــي. وبالمثــل، فــإن كوريــا الجنوبيــة والهنــد ستشــعران 
بالقلــق أيًضــا مــن أن تــؤدي أي اســتراتيجية محتملــة للواليــات المتحــدة 
واإلمــارات وإســرائيل ضــد إيــران إلــى عرقلــة محــرك النمــو االقتصــادي 

للبلديــن.

أنهــا  ففــي حيــن  الجانــب.  هــذا  فــي  خــاص  قلــق  يراودهــا  والصيــن 
تنظــر إلــى االتفــاق علــى أنــه فرصــة، إال أنهــا تحــرص أيًضــا علــى حمايــة 
ــران، والتــي تعــّد أحــد المشــاركين الرئيســيين فــي  مصالحهــا فــي إي
ــران  ــك، تتفــاوض الصيــن وإي ــق. عــاوة علــى ذل ــادرة الحــزام والطري مب
ــا علــى اتفاقيــة اســتراتيجية للطاقــة والتجــارة واألمــن مدتهــا 25  حالًي
عاًمــا بقيمــة 400 مليــار دوالر. ومــن غيــر المنتظــر أن تقــف الصيــن 
إيــران مــن جانــب  التوتــر بيــن  المتفــرج الصامــت إذا تســبب  موقــف 
ــات المتحــدة،  ــب الوالي ــى جان واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل، إل

فــي خلــق عراقيــل.32
 

ــة  ويكمــن التحــدي اآلخــر فــي القرائــن األخيــرة التــي تــدل علــى أن دول
أتــون  الشــتداد  معرضيــن  نفســيهما  يجــدان  وإســرائيل  اإلمــارات 
التنافــس بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة. ففي عــام 2019، 
حــذر نــواب أمريكيــون إســرائيل مــن الســماح للصيــن بتشــغيل مينــاء 
حيفــا، وحثــوا "إســرائيل علــى النظــر فــي التداعيــات األمنيــة لاســتثمار 
األجنبــي" فــي البــاد. وأعقــب ذلــك الضغــوط الناجحــة التــي مارســتها 
واشــنطن لحــث تــل أبيــب علــى رفــض العــرض الصينــي لتشــغيل 
محطــة Shorek 2، وهــي أكبــر محطــة لتحليــة الميــاه فــي البــاد، فــي 
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وفــي خضــم الحــرب الكاميــة بيــن الخصميــن خــال الوبــاء، أشــارت 
الواليــات المتحــدة أيًضــا إلــى دور هــواوي فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
للجيــل الخامــس فــي اإلمــارات، مدعيــة أن ذلــك ســيجعل مــن "الصعــب" 
علــى القــوات األمريكيــة والخليجيــة أن تتواصــل. وقــال مســاعد وزيــر 
الخارجيــة األمريكيــة لشــؤون الشــرق األدنــى ديفيــد شــينكر: "يتعيــن 
علــى هــذه الــدول )الخليجيــة( أن تضــع فــي الحســبان قيمــة شــراكتها 

مــع الواليــات المتحــدة".34

اإلبراهيمــي  االتفــاق  أن  إلــى  أيًضــا  المحلليــن  بعــض  أشــار  وأخيــًرا، 
المتزايــد  وموســكو  بكيــن  نفــوذ  لتحجيــم  واشــنطن  طريقــة  هــو 
ــات المتحــدة،  فــي المنطقــة مــن خــال الدفــع بإســرائيل، حليــف الوالي
كشــريك اقتصــادي وتكنولوجــي وأمنــي بديــل فــي المنطقــة. وُينظــر 
إلــى ذلــك علــى أنــه يمنــح الواليــات المتحــدة رفاهيــة االســتمرار فــي 
منافســيها  أمــام  المجــال  إفســاح  دون  التدريجــي،  ارتباطهــا  فــك 

35 االســتراتيجيين.

الخاتمة

كل  فــي  الســائد  الشــعور  فــإن  التحديــات،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
المعاهــدة  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  بالتفــاؤل.  شــعور  هــو  االتجاهــات 
مــن  العديــد  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  هــي  اإلســرائيلية  اإلماراتيــة 

المجــاالت.
توتــر أي  إطاقــً  هنــاك  يكــن  لــم  أنــه  رغــم  ســام،  اتفــاق  فهــي   .1 

عسكري أو حرب بين البلدين.    
وهي اتفاق تطبيع كامل بخاف اتفاقيات السام السابقة في  .2

المنطقة، وخاصة مع األردن ومصر.  
وهي اتفاق لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجاالت  .3

المدنية، على أمل نزع فتيل أي أزمة سياسية، وخاصة في  
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وهي تطلق العنان للطاقات  

االقتصادية الهائلة لمختلف البلدان في المنطقة خارج النطاق  
المباشر وتسهل تعزيز العاقات بين الشعوب.  

ــة  ــز العاقــات اإلماراتي ــا جــدال فــي تعزي يســهم االتفــاق اإلبراهيمــي ب
اإلماراتيــة  االســتراتيجية  ضمــن  أيضــً  ينــدرج  قــد  ولكنــه  األمريكيــة. 
عاقــات  تطويــر  بهــدف  الخارجيــة  السياســة  لتنويــع  المــدى  بعيــدة 
اقتصاديــة وأمنيــة مــع قــوى عالميــة أخــرى بخــاف الواليــات المتحــدة، ال 
ســيما مــع الحليــف األمريكــي اإلقليمي الرئيســي وهو إســرائيل. وينتج 
عــن هــذا المشــهد الــذي يتزايــد فيــه تعــدد األقطــاب تحالفــات وتقــارب 
مصالــح مــع أطــراف رئيســية أخــرى، وبالتالــي تقليــل االعتمــاد علــى 
الطــرف الرئيــس لضمــان األمــن، وهــو الواليــات المتحــدة. وال مــراء فــي 
ــا بإعــادة تشــكيل المشــهد  أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقــوم حالًي
اإلقليمــي بطريقــة أكثــر تأثيــًرا مــن الواليــات المتحــدة. واالتفــاق الجديــد 

ــى هــذه الصــورة. ســيضيف إل
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ويجــري البحــث عــن مصــادر بديلــة للدعــم والتعــاون لمواجهــة تأثيــر 
الجماعــات المتطرفــة، وال ســيما جماعــة اإلخــوان المســلمين والــدول 
التــي تدعمهــا. وباختــاف حســابات كل دولــة، يمكــن لهــذا النهــج أن 
ــح القــوى  ــة المتحــدة تلتقــي مــع مصال ــارات العربي ــح اإلم يجعــل مصال
األخــرى، بمــا فــي ذلــك روســيا، فــي ســوريا أو ليبيــا اللتيــن مزقتهمــا 

الحــرب.

وبالنســبة للصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة أيًضــا، هنــاك 
وإســرائيل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن  لــكل  اآلن  أكبــر  مجــال 
للتوســع مــن المعامــات العابــرة القويــة إلــى شــراكات اســتراتيجية 

أقــوى فــي المجــال األمنــي.

علــى الصعيــد الثنائــي، يهــدف قــرار اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتطبيــع 
عاقاتهــا رســمًيا مــع إســرائيل إلــى االعتــراف - وتعميــق - واقــع موجــود 
مســبًقا فــي مجــاالت مثــل األمــن اإللكترونــي وتبــادل االســتخبارات. 
ولكــن ذلــك ليــس فقــط تطبيًعــا للقــوة الصلبــة، وإنمــا هنــاك تصــور 
الســتعراض القــوة الناعمــة، واألدوات الازمــة لتســهيل ذلــك مذكــورة 
أيًضــا صراحــة. فــي هــذا الشــأن، يقــدم االتفــاق اإلبراهيمــي لغــة واضحــة 
وعمليــة المنحــى. وقــد تــم بالفعــل إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة، وســيتبعها 
المشــترك  المجــاالت ذات االهتمــام  العديــد مــن  أخــرى فــي  اتفاقــات 
والتعــاون. علــى ســبيل المثــال، مــن المنتظــر أن تعــود فائــدة علــى 
مرافــق الشــحن العالميــة مــن إعــان موانــئ دبــي العالميــة مؤخــرًا عــن 
ــر مينــاء  خطــة لتقديــم عطــاء مشــترك مــع شــركة إســرائيلية لتطوي
حيفــا والمناطــق الحــرة فــي إســرائيل. ولهــذا يجــب أن تقتــرن الفــرص 
العربيــة  اإلمــارات  إليــه  تســعى  الــذي  التنميــة  بنمــوذج  االقتصاديــة 

المتحــدة.

إلــى جانــب اإلنجــاز السياســي، ُيعتقــد أن هــذه االتفاقيــات يمكــن أن 
ــان اإلبراهيميــة، األب  تكــون، مثــل إبراهيــم نفســه فيمــا يتعلــق باألدي
االتفــاق  ويحقــق  القادمــة.  األخــرى  االتفاقيــات  مــن  للعديــد  الروحــي 
اإلبراهيمــي آثــارًا إيجابيــة فــي مجــال التجــارة. فيمكــن أن يكــون مصــدر 
إلهــام للســام والتطبيــع بيــن إســرائيل ودول عربيــة األخــرى، ويكــون 
بمثابــة منصــة لتحالــف إقليمــي متعــدد األطــراف حيــث يمكــن للــدول 
ذات المصلحــة المشــتركة االســتفادة مــن مزاياهــا التراكميــة لصالــح 
فــي  يســهم  اإلقليمــي  التعــاون  أن  بــه  الُمســّلم  ومــن  شــعوبها. 

االزدهــار االقتصــادي وكذلــك زيــادة األمــن واالســتقرار.

خارجيــة  وزراء  وجههــا  التــي  النــداءات  وعقــب  الصــدد،  هــذا  فــي 
األردن ومصــر وفرنســا وألمانيــا الســتعادة األمــل فــي عمليــة الســام 
والثوابــت  الدولــي  القانــون  أســاس  علــى  المفاوضــات  واســتئناف 
ــإن األمــم المتحــدة، مــن خــال نيكــوالي مادينــوف،  المتفــق عليهــا، ف
المنســق الخــاص لمجلــس األمــن لعمليــة الشــرق األوســط والممثــل 
الشــخصي لألميــن العــام، أوضحــت فــي اجتمــاع لمجلــس األمــن فــي 29 
ســبتمبر 2020 )م.أ 14315، االجتمــاع 8762( أن األميــن العــام يعتقــد 
أن التطبيــع األخيــر للعاقــات بيــن إســرائيل ودولتيــن عربيتيــن هــو 
فرصــة الســتئناف المفاوضــات بيــن فلســطين وإســرائيل نحــو حــل 
الدولتيــن لتســوية نزاعهمــا الطويــل األمــد، وأن ذلــك ســيخلق فرًصــا 

اإلقليمــي. للتعــاون 

"إعــادة  طــور  فــي  العالــم  كان  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  علــى 
تشــكيل" واســع النطــاق - أو ربمــا ســيولة كبيــرة، اتصفــت باضطرابات 
عــن االضطرابــات  العالمــي، وتســارعت ونتجــت  النظــام  فــي  كبيــرة 
التــي ســببتها التكنولوجيــا.  وقــد اضطــرت بلــدان ومناطــق بأكملهــا 
تعــزز مزاياهــا  التكيــف واالبتــكار والبحــث عــن عاقــات جديــدة  إلــى 

النســبية. ومــع تخفيــف التركيــز علــى علــى األيديولوجيــا بمعناهــا 
التقليــدي، هنــاك شــعور ضعيــف بالديمومــة أو االســتقرار - ولكــن فــي 

نفــس الوقــت وفــرة مــن االحتمــاالت واإلمكانــات.

التحالفــات  بتعــدد  يتصــف  والــذي  الكوفيــد  بعــد  مــا  عالــم  ففــي 
واعتمــاده علــى التكنولوجيــا، فــإن دولــة اإلمــارات وإســرائيل ومعظــم 
شــراكائهما ســيجدون علــى األرجــح أن المشــترك بينهــم أكثــر ممــا 

كانــوا يتصورونــه فــي بدايــة 2020.
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إســرائيل  دولــة  المتحــدة وحكومــة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حكومــة 
)يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"الطرفيــن"(

تطلعــً منهمــا إلــى رؤيــة منطقــة الشــرق األوســط مســتقرة وســلمية 
ومزدهــرة لصالــح جميــع دول وشــعوب المنطقــة.

والوديــة  الدبلوماســية  والعاقــات  الســام  إقامــة  فــي  ورغبــة منهــا 
والتعــاون والتطبيــع الكامــل للعاقــات بينهمــا وبيــن شــعوبها، وفًقــا 
لهــذه المعاهــدة، ورســم مســار جديــد مًعــا إلطــاق اإلمكانــات الهائلــة 

لبلدانهــم والمنطقــة؛

وإعــادة للتأكيــد علــى "البيــان المشــترك للواليــات المتحــدة وإســرائيل 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة" )اتفاقيــات إبراهيم( ، بتاريخ 13 أغســطس 

2020 ؛

وإيمانــا منهمــا بــأن مواصلــة تطويــر العاقــات الوديــة تفــي بمصالــح 
يمكــن  ال  التحديــات  وأن  األوســط،  الشــرق  فــي  الدائــم  الســام 
مواجهتهــا بشــكل فعــال إال مــن خــال التعــاون وليــس عــن طريــق 

الصــراع.

واألمــن  واالســتقرار  الدائــم  الســام  ضمــان  علــى  العــزم  عقــدا  قــد 
اقتصاداتهــم  وتعزيــز  وتطويــر  دولهــم  مــن  لــكل  واالزدهــار 

والمبتكــرة؛ الديناميكيــة 

وإذ يؤكــدان التزامهمــا المشــترك بتطبيــع العاقــات وتعزيــز االســتقرار 
مــن خــال المشــاركة الدبلوماســية وزيــادة التعــاون االقتصــادي وغيــر 

ذلــك مــن التنســيق الوثيــق ؛

الســام  إحــال  بــأن  المشــترك  إيمانهمــا  جديــد  مــن  يؤكــدان  وإذ 
والتطبيــع الكامــل بينهمــا يمكــن أن يســاعد فــي تحويــل الشــرق 
االبتــكار  وتعزيــز  االقتصــادي،  النمــو  تحفيــز  خــال  مــن  األوســط 

الشــعبين؛ بيــن  أوثــق  عاقــات  وإقامــة  التكنولوجــي، 

ســلف  مــن  ينحــدران  واليهــودي  العربــي  الشــعبين  بــأن  وإدراكً 
مشــترك، إبراهيــم ، وقــد ألهمــوا بهــذه الــروح تعزيــز واقــع فــي الشــرق 
األوســط يعيــش فيــه المســلمون واليهــود والمســيحيون والشــعوب 
روح  فــي  والقوميــات  والمعتقــدات  والطوائــف  األديــان  جميــع  مــن 

بهــا؛ المتبــادل ويلتزمــون  التعايــش والتفاهــم واالحتــرام 

الملحق
االتفاق اإلبراهيمي للسالم:

معاهدة السالم، والعالقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل
بين

دولة اإلمارات العربية المتحدة
و

دولة إسرائيل

ينايــر 2020   28 أقيــم فــي  الــذي  االســتقبال  وإذ يســتذكران حفــل 
والــذي عــرض فيــه الرئيــس ترامــب رؤيتــه للســام، والتزامــه بمواصلــة 
جهــوده للتوصــل إلــى حــل عــادل وشــامل وواقعــي ودائــم للصــراع 

، الفلســطيني  اإلســرائيلي 

إذ يســتذكران معاهدتــي الســام بيــن دولــة إســرائيل وجمهوريــة 
مصــر العربيــة وبيــن دولــة إســرائيل والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، 
ويلتزمــان بالعمــل مًعــا لتحقيــق حــل تفاوضــي للصــراع اإلســرائيلي 
الفلســطيني يلبــي االحتياجــات المشــروعة وتطلعــات كا الشــعبين 
، وتعزيــز الســام الشــامل واالســتقرار واالزدهــار فــي الشــرق األوســط ؛

واإلماراتيــة  اإلســرائيلية  العاقــات  تطبيــع  بــأن  اإليمــان  يؤكــدان  وإذ 
فــي  الســام  فــي قضيــة  الشــعبين ويســهم  فــي مصلحــة  يصــب 

والعالــم. األوســط  الشــرق 

إلســهامها  المتحــدة  للواليــات  العميــق  تقديرهمــا  عــن  يعربــان  وإذ 
العميــق فــي هــذا اإلنجــاز التاريخــي ،

قد اتفقا على ما يلي:

1.  إقامــة الســام والعاقــات الدبلوماســية والتطبيــع: يتــم بموجــب 
والتطبيــع  الدبلوماســية  والعاقــات  الســام  إقامــة  االتفــاق  هــذا 
الكامــل للعاقــات الثنائيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة 

إســرائيل.

2.  المبــادئ العامــة: يسترشــد الطرفــان فــي عاقاتهمــا بأحــكام ميثاق 
األمــم المتحــدة ومبــدأ القانــون الدولــي الــذي يحكــم العاقــات بيــن 
الــدول.  وعليهــم، علــى وجــه الخصــوص، أن يعترفــا ويحترمــا ســيادة 
كل منهمــا وحقــه فــي العيــش فــي ســام وأمــن، ويطــوران عاقــات 
الخافــات  جميــع  ويحــان  شــعوبهما،  وبيــن  بينهمــا  وديــة  تعــاون 

بينهمــا بالوســائل الســلمية.

3.  إنشــاء الســفارات: يتبــادل الطرفــان الســفراء المقيميــن فــي أقــرب 
وقــت ممكــن عملًيــا بعــد توقيــع هــذه المعاهــدة، ويقيمــان العاقــات 
الدبلوماســية والقنصليــة وفًقــا لقواعــد القانــون الدولــي المعمــول 

بهــا.

للتفاهــم  كبيــرة  أهميــة  الطرفــان  يولــي  واالســتقرار:   الســام   .4
الســام  مجــاالت  فــي  بينهمــا  المتبادليــن  والتنســيق  والتعــاون 
واالســتقرار، باعتبــار ذلــك ركيــزة أساســية لعاقاتهمــا ووســيلة لتعزيــز 



االتفاق اإلبراهيمي: التفسري القانوين وأفق التعاون مع آسيا

12

تلــك المجــاالت فــي الشــرق األوســط ككل. ويتعهدان باتخــاذ الخطوات 
الازمــة لمنــع أي أنشــطة إرهابيــة أو عدائيــة ضــد بعضهــم البعــض 
ــك رفــض أي دعــم لمثــل هــذه  فــي أراضيهــم أو انطاقــا منهــا، وكذل
األنشــطة فــي الخــارج أو الســماح بمثــل هــذا الدعــم فــي أراضيهــم أو 

انطاقــا منهــا.

اعترافــً بالعصــر الجديــد مــن الســام والعاقــات الوديــة بينهمــا، فضــًا 
عــن األهميــة المركزيــة لاســتقرار فــي رفاهيــة شــعوبهما والمنطقــة، 
يتعهــد الطرفــان بدراســة ومناقشــة األمــور بانتظــام، وإبــرام اتفاقيــات 

مفصلــة ووضــع الترتيبــات الخاصــة بالتنســيق والتعــاون.

5.  التعــاون واالتفاقيــات فــي المجــاالت األخــرى:  كجــزء ال يتجــزأ مــن 
والوديــة  الدبلوماســية  والعاقــات  واالزدهــار  بالســام  التزامهمــا 
قضيــة  دفــع  علــى  الطرفــان  يعمــل  الكامــل،  والتطبيــع  والتعــاون 
الســام واالســتقرار واالزدهــار فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وإطــاق 
العنــان لإلمكانــات العظيمــة لبلدانهــم والمنطقــة. لهــذه األغــراض، 
يبــرم الطرفــان اتفاقيــات ثنائيــة فــي المجــاالت التاليــة فــي أقــرب وقــت 
ممكــن عملًيــا، وكذلــك فــي المجــاالت األخــرى ذات االهتمــام المشــترك 

التــي قــد يتــم االتفــاق عليهــا:

التمويل واالستثمار  o
الطيران المدني  o

التأشيرات والخدمات القنصلية  o
االبتكار والعاقات التجارية واالقتصادية  o

واالســتخدامات والتكنولوجيــا  العلــوم   - الصحيــة  الرعايــة   o 
السلمية للفضاء الخارجي  

السياحة والثقافة والرياضة  o
الطاقة - البيئة - التعليم  o

الترتيبات البحرية  o
االتصاالت والبريد  o

الزراعة واألمن الغذائي  o
المياه  o

التعاون القانوني  o

أي اتفاقــات تــم إبرامهــا قبــل دخــول هــذه المعاهــدة حيــز التنفيــذ 
تدخــل حيــز التنفيــذ مــع بــدء نفــاذ هــذه المعاهــدة مــا لــم ينــص علــى 
خــاف ذلــك فيهــا. وتــرد المبــادئ المتفــق عليهــا للتعــاون فــي مجــاالت 

محــددة بهــذه المعاهــدة وتشــكل جــزءًا ال يتجــزأ منهــا.

6.  التفاهــم والتعايــش المتبــادل: يتعهــد الطرفــان بتعزيــز التفاهــم 
المتبــادل واالحتــرام والتعايــش وثقافــة الســام بيــن مجتمعاتهمــا 
بــروح ســلفهما المشــترك، إبراهيــم، وبدايــة عهــد جديــد مــن الســام 
والعاقــات الوديــة بموجــب هــذه المعاهــدة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
والتبــادالت  األديــان  بيــن  والحــوار  الشــعبين  بيــن  البرامــج  تنميــة 
الثقافيــة واألكاديميــة والشــبابية والعلميــة وغيرهــا بيــن شــعوبهم. 
المتعلقــة  الازمــة  والترتيبــات  االتفاقــات  وتنفيــذ  إبــرام  وعليهمــا 
بالتأشــيرات والخدمــات القنصليــة مــن أجــل تســهيل الســفر الفعــال 
ــا  ــى أراضــي كل منهمــا. ويعمــل الطرفــان مًع واآلمــن لمواطنيهمــا إل
ــذي يحــض علــى الكراهيــة واالنقســام واإلرهــاب  لمواجهــة التطــرف ال
ومبرراتــه، بمــا فــي ذلــك منــع التطــرف والتجنيــد ومكافحــة التحريــض 

والتمييــز.

للســام  المســتوى  رفيــع  مشــترك  منتــدى  إنشــاء  علــى  ويعمــان 
األهــداف. هــذه  لتحقيــق  مكــرس  والتعايــش 

7.  األجنــدة اإلســتراتيجية للشــرق األوســط:  باإلضافــة إلــى اتفاقيــات 
الواليــات  إلــى  لانضمــام  اســتعداد  علــى  الطرفــان  يقــف  إبراهيــم، 
المتحــدة لتطويــر وإطــاق "أجنــدة اســتراتيجية للشــرق األوســط" مــن 
أجــل توســيع العاقــات الدبلوماســية والتجاريــة واالســتقرار وغيــره مــن 
أشــكال التعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي. ويلتزمــان بالعمــل مًعــا ومــع 
ــز قضيــة  ــات المتحــدة وغيرهــا، بشــكل مناســب، مــن أجــل تعزي الوالي
الســام واالســتقرار واالزدهــار فــي العاقــات بينهمــا والشــرق األوســط 
اإلقليمــي  األمــن  لتعزيــز  الســعي  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  ككل، 
وتعزيــز  اإلقليميــة؛  االقتصاديــة  الفــرص  واستكشــاف  واالســتقرار 
ثقافــة الســام فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ودراســة برامــج المســاعدات 

والتنميــة المشــتركة.

يجــوز  وال  المعاهــدة  هــذه  تؤثــر  ال  األخــرى:  وااللتزامــات  الحقــوق   .8
بــأي شــكل مــن األشــكال علــى حقــوق  أنهــا تؤثــر  تفســيرها علــى 
والتزامــات األطــراف بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة. يتخــذ الطرفــان 
كافــة اإلجــراءات الازمــة لتطبيــق أحــكام االتفاقيــات متعــددة األطــراف 
التــي كاهمــا طــرف فيهــا فــي عاقاتهمــا الثنائيــة ، بمــا فــي ذلــك 

إيــداع تلــك االتفاقيــات. إلــى جهــات  تقديــم اإلخطــار المناســب 

نيــة  بحســن  بالوفــاء  الطرفــان  يتعهــد  االلتزامــات:  احتــرام   .9
أو  النظــر عــن عمــل  المعاهــدة، بغــض  بالتزاماتهمــا بموجــب هــذه 
تقاعــس أي طــرف آخــر وبصــرف النظــر عــن أي صــك يتعــارض مــع هــذه 
المعاهــدة. ألغــراض هــذه الفقــرة، يقــر كل طــرف لآلخــر أنــه فــي رأيــه 
التزاماتــه فــي المعاهــدات الحاليــة  وتفســيره ال يوجــد تضــارب بيــن 
وهــذه المعاهــدة. ويتعهــد الطرفــان بعــدم الدخــول فــي أي التــزام 
يتعــارض مــع هــذه المعاهــدة. مــع مراعــاة المــادة 103 مــن ميثــاق األمــم 
المتحــدة، فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن التزامــات األطــراف بموجب هذه 
المعاهــدة وأي مــن التزاماتهــم األخــرى، تكــون االلتزامــات بموجــب هــذه 
المعاهــدة ملزمــة ويتــم تنفيذهــا. كمــا يتعهــد الطرفــان بتبنــي أي 
تشــريع أو أي إجــراء قانونــي داخلــي آخــر الزم لتنفيــذ هــذه المعاهــدة، 
وإلغــاء أي تشــريع وطنــي أو منشــورات رســمية ال تتوافــق مــع هــذه 

المعاهــدة.

10.  التصديــق والدخــول حيــز التنفيــذ:  يجــب أن يتــم التصديــق علــى 
هــذه المعاهــدة مــن قبــل كا الطرفيــن فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــا 
بمــا يتفــق مــع اإلجــراءات الوطنيــة الخاصــة بهمــا، وســوف تدخــل حيــز 

التنفيــذ بعــد تبــادل وثائــق التصديــق.

تســوية المنازعــات:  يتــم حــل النزاعــات الناشــئة عــن تطبيــق    .11
أو تفســير هــذه المعاهــدة عــن طريــق التفــاوض. أي نــزاع ال يمكــن 
تســويته عــن طريــق التفــاوض قــد يحــال إلــى التوفيــق أو التحكيــم 

رهنــا باتفــاق الطرفيــن.

لألمــم  العــام  األميــن  إلــى  المعاهــدة  هــذه  تحــال  التســجيل:     .12
األمــم  مــن ميثــاق  المــادة 102  ألحــكام  لتســجيلها وفقــً  المتحــدة 

المتحــدة.

حــررت فــي واشــنطن العاصمــة، هــذا اليــوم، 26 إيلــول، 5780 ، 27 
محــرم 1442 ، الموافــق 15 ســبتمبر 2020، باللغــات العبريــة والعربية 
واإلنجليزيــة، وجميــع النصــوص لهــا نفــس الحجيــة.  فــي حالــة االختــاف 

فــي التفســير، يســود النــص اإلنجليــزي.
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االتفاق اإلبراهيمي: التفسري القانوين وأفق التعاون مع آسيا

الملحق

الدبلوماســية  والعاقــات  الســام  معاهــدة  مــن   5 للمــادة  وفًقــا 
ودولــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بيــن  الكامــل  والتطبيــع 
إســرائيل، يبــرم الطرفــان اتفاقيــات ثنائيــة فــي المجــاالت ذات االهتمــام 
المشــترك، والتــي اتفقــا علــى البنــود التاليــة لتعزيزهــا.  هــذه األحــكام 

مرفقــة بالمعاهــدة وتشــكل جــزًءا ال يتجــزأ منهــا.

التمويل واالستثمار

 1 فــي  الطرفيــن  بيــن  الموقــع  عليــه  المتفــق  بالبروتوكــول  إلحاقــً 
وجــه  علــى  الطرفــان  ســيتعاون  أبوظبــي،  فــي   ،  2020 ســبتمبر 
الســرعة لتعميــق وتوســيع عاقــات االســتثمار الثنائيــة، وإعطــاء أولويــة 
عاليــة إلبــرام االتفاقــات فــي مجــال التمويــل واالســتثمار، في ضــوء اإلقرار 
بالــدور المحــوري لهــذه االتفاقيــات فــي التنميــة االقتصاديــة للطرفيــن 
ومنطقــة الشــرق األوســط ككل. ويعيــد الطرفــان تأكيــد التزامهمــا 
بحمايــة المســتثمرين والمســتهلكين وســامة الســوق واالســتقرار 
المالــي، وكذلــك الحفــاظ علــى جميــع المعاييــر التنظيميــة المعمــول 
عجلــة  دفــع  فــي  المتمثــل  المشــترك  لهدفهــم  أيًضــا  وإدراًكا  بهــا. 
يســعى  والخدمــات،  الســلع  وتدفــق  اإلقليميــة  االقتصاديــة  التنميــة 
الطرفــان إلــى تعزيــز التعــاون فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة اإلقليميــة 
االســتراتيجية ويستكشــفان إنشــاء مجموعــة عمــل متعــددة األطــراف 

لمشــروع "مســارات مــن أجــل الســام اإلقليمــي".

الطيران المدني

يقــر الطرفــان بأهميــة ضمــان رحــات جويــة مباشــرة منتظمــة بيــن 
إســرائيل واإلمارات العربية المتحدة، للمســافرين والبضائع ، كوســيلة 
ــأن الحقــوق  ــان ب ــات بينهمــا. ويعترف ــز العاق ــر وتعزي أساســية لتطوي
الطيــران  اتفاقيــات  فــي  المنصــوص عليهــا  وااللتزامــات  واالمتيــازات 
متعــددة األطــراف التــي هــم طــرف فيهــا، ومرفقاتهــا وأيــة تعديــات 
عليهــا تنطبــق علــى كا الطرفيــن، ال ســيما اتفاقيــة 1944 للطيــران 
المدنــي الدولــي، التــي تمــت إتاحــة التوقيــع عليهــا فــي شــيكاغو فــي 
اليــوم الســابع مــن ديســمبر 1944، واتفاقيــة النقــل الجــوي الدولــي 
ــرام جميــع  ــك ، يتعيــن علــى الطرفيــن إب ــاًء علــى ذل لعــام 1944. وبن
االتفاقــات والترتيبــات الازمــة فــي أقــرب وقــت ممكــن والتــي تحكــم 
إنشــاء ممــر جــوي دولــي  العمــل علــى  المدنــي، وبالتالــي  الطيــران 
بيــن دولتيهمــا وفًقــا للقانــون الدولــي. كمــا يتعيــن عليهــم التوصــل 
إلــى وتنفيــذ االتفاقــات والترتيبــات الازمــة فيمــا يتعلــق بالتأشــيرات 

والخدمــات القنصليــة لتســهيل الســفر لمواطنــي الدولتيــن.

السياحة

يؤكــد الطرفــان رغبتهمــا المشــتركة فــي تعزيــز التعــاون الســياحي 
بينهمــا كعنصــر أساســي فــي التنميــة االقتصاديــة وتطويــر العاقــات 
بيــن الشــعبين والتبــادل الثقافــي. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يجــب علــى 
الطرفيــن تســهيل تبــادل المعلومــات مــن خــال المواقــع اإلعانيــة، 
والمشــاركة  البصريــة،  والســمعية  المنشــورة  الترويجيــة  والمــواد 
فــي المعــارض الســياحية. كمــا ســيعمان مًعــا للترويــج للمشــاريع 
والحــزم الســياحية المشــتركة بيــن الشــركات الســياحية مــن أجــل 
تعزيــز الســياحة مــن الــدول الثالثــة. وســيعمان علــى إجــراء جــوالت 
استكشــافية متبادلــة مــن أجــل زيــادة المعرفــة فــي مجــال تطويــر 

وإدارة وتســويق الســياحة التراثيــة والثقافيــة والريفيــة بهــدف تنويــع 
ــط الســياحية بينهمــا؛ والســعي الســتغال ميزانيــات  وتعميــق الرواب

التســويق الوطنيــة للترويــج للســياحة المتبادلــة بيــن البلديــن.

االبتكار والعاقات التجارية واالقتصادية

يعــزز الطرفــان ويوســعان تعاونهمــا فــي االبتــكار والعاقــات التجاريــة 
البلديــن بفوائــد الســام.  واالقتصاديــة، بحيــث يشــعر مجتمعــا كا 
اعترافــا بــأن مبــدأ التدفــق الحــر وغيــر المعــوق للســلع والخدمــات يجــب 
ــع فــرص التجــارة  أن يوجــه العاقــات بينهمــا، فضــا عــن إمكانيــة تنوي
الثنائيــة، ســيتعاون الطرفــان مــن أجــل توفيــر ظــروف مواتيــة للتجــارة، 

ــة. وتقليــل الحواجــز التجاري

العلوم والتكنولوجيا واالستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

يقــر الطرفــان بالــدور الهــام للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي نمــو 
قطاعــات رئيســية متعــددة، وســيعززان العمــل المشــترك والتعــاون 
ــز  المتبــادل فــي التقــدم العلمــي والتكنولوجــي. ويشــمل ذلــك تعزي
التعــاون والتبــادل العلمــي، بمــا فــي ذلــك بيــن العلمــاء والمؤسســات 
ــر مشــتركة،  البحثيــة واألكاديميــة، وبحــث إنشــاء مراكــز بحــث وتطوي
واستكشــاف إمكانيــة التمويــل المشــترك للبحــث والمشــاريع العلميــة 
فــي مجــاالت مختــارة ذات اهتمــام مشــترك. كمــا يعــرب الطرفــان عــن 
المنفعــة  متبــادل  تعــاون  وتطويــر  بإقامــة  المشــترك  اهتمامهمــا 
لألغــراض  الخارجــي  الفضــاء  واســتخدام  استكشــاف  مجــال  فــي 
لــكل  المطبقــة  الوطنيــة  القوانيــن  مــع  تتفــق  بطريقــة  الســلمية، 
ــذ برامــج  ــة. وقــد يشــمل هــذا التعــاون تنفي طــرف وااللتزامــات الدولي
ومشــروعات وأنشــطة مشــتركة فــي مجــاالت العلــوم واستكشــاف 
وتبــادل  والتعليــم،  بالفضــاء  المتعلقــة  والتكنولوجيــات  الفضــاء 
بيــن  التعــاون  وتعزيــز   ، الممارســات  وأفضــل  والمعلومــات  الخبــراء 

صناعــات الفضــاء الخاصــة بــكل منهــا.

البيئــة والحفــاظ عليهــا وتحســينها،  يقــر الطرفــان بأهميــة حمايــة 
التنميــة المســتدامة للمنطقــة  البيئــي مــن أجــل  وتشــجع االبتــكار 
اســتراتيجيات  لتطويــر  التعــاون  إلــى  الطرفــان  يســعى  وخارجهــا.  
الحفــاظ  البيئــة بشــأن القضايــا ذات األولويــة، بمــا فــي ذلــك  حمايــة 
ــار تغيــر  ــة البيئــة البحريــة وتخفيــف آث علــى التنــوع البيولوجــي وحماي
ــر حلــول رائــدة  المنــاخ والتكيــف معــه، وإمكانيــة إنشــاء مركــز لتطوي

للتحديــات المناخيــة فــي البيئــات القاحلــة وشــبه القاحلــة.

االتصاالت والبريد

ــر  يقــر الطرفــان بضــرورة التعــاون المفيــد للجانبيــن مــن أجــل التطوي
البريديــة.  والخدمــات  المعلومــات  لاتصــاالت وتكنولوجيــا  المســتمر 
ويحيطــان علمــا بإنشــاء خدمــات اتصــاالت مباشــرة فيمــا بينهــم، بمــا 
فــي ذلــك خطــوط الهاتــف، ويوافقــان علــى دعــم، وفًقــا لاتفاقيــات 
واللوائــح الدوليــة ذات الصلــة، التبــادل البريــدي المباشــر والكابــات 
البحريــة وحلــول التجــارة اإللكترونيــة، وكذلــك اســتخدام أنظمــة األقمــار 
والبــث.  الضوئيــة  باألليــاف  االتصــاالت  وخدمــات  المتاحــة  الصناعيــة 
وســيعمل الطرفــان علــى تطويــر أطــر لابتــكار فــي مجــال تكنولوجيــا 
ــك االتصــاالت الثابتــة والاســلكية  المعلومــات واالتصــاالت، بمــا فــي ذل
المتقدمــة، والتعــاون فــي شــبكات الجيــل الخامــس، والمــدن الذكيــة، 
واســتخدام حلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز االبتــكار 

وإنشــاء أفضــل الخدمــات.
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الرعاية الصحية

يرحــب الطرفــان بالتقــدم المحــرز فــي التعــاون بينهمــا فيمــا يتعلــق 
بعــاج وتطويــر لقــاح لفيــروس Covid-19، كعامــة علــى اإلمكانــات 
الهائلــة للتعــاون بينهمــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. وإدراًكا ألهميــة 
بنــاء العاقــات فــي مجــاالت الصحــة والطــب، يتعــاون الطرفــان، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، فــي: التعليــم الطبــي ، والتدريــب والمحــاكاة الطبيــة، 
ــذكاء االصطناعــي  ــب الرقميــة للصحــة واالبتــكار فــي مجــال ال والجوان

فــي قطــاع الصحــة، وإدارة الطــوارئ واالســتعداد لهــا.

الزراعة واألمن الغذائي

المســتدامة،  الزراعيــة  للتنميــة  الكبــرى  باألهميــة  الطرفــان  يقــر 
ويــدركان دورهــا الحيــوي فــي معالجــة تحديــات األمــن الغذائــي، وكذلــك 
التقنيــات  لتســخير  الطرفــان  ويتعــاون  البيئــة.  علــى  الحفــاظ  فــي 
وتبــادل  بنشــاط،  الجديــد  التعــاون  الحاليــة وتعظيمهــا، وتســهيل 
وتطويــر المعرفــة والتقنيــات واألســاليب المبتكــرة فــي مجــال الزراعــة 
القاحلــة، وتقنيــات الــري، وتقنيــات تربيــة األحيــاء البحريــة فــي ميــاه 
البحــر الضحلــة، وإنتــاج أعــاف األســماك المغذيــة المســتدامة، وتعزيــز 

البــذور فــي المناخــات الحــارة والرطبــة.

المياه

للميــاه  المســتدام  لاســتخدام  الحاســمة  باألهميــة  الطرفــان  يقــر 
قضايــا  لمعالجــة  المشــتركة  منفعتهمــا  أجــل  مــن  وســيتعاونان 
الميــاه وكفاءتهــا  الميــاه وإدارتهــا وأمــن  الميــاه ومعالجــة  إمــدادات 
وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة اســتخدامها، فضــًا عــن ترشــيد 

الميــاه. وتحليــة  الميــاه  اســتخدام 

الطاقة

وال  الطاقــة  لقطــاع  االســتراتيجية  باألهميــة  علمــا  الطرفــان  يحيــط 
فــي مجــال  المتجــددة والتعــاون  الطاقــة  إلــى تعزيــز  الحاجــة  ســيما 
الغــاز الطبيعــي والشــبكات اإلقليميــة ومصــادر الطاقــة البديلــة وأمــن 
فــي  المتبــادل  التعــاون  الطرفــان بتعزيــز وتطويــر  الطاقــة. ويلتــزم 
مشــاريع الطاقــة، وتبــادل أفضــل الممارســات ومناقشــة السياســات 
فــي منتديــات الطاقــة التــي ستســاعد علــى تعزيــز وفتــح إمكانــات 
الطاقــة فــي المنطقــة، بالتنســيق عنــد االقتضــاء مــع الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة المتجــددة )إيرينــا(، ومقرهــا أبــو ظبــي.

الترتيبات البحرية

يقــر كل طــرف بحــق ســفن الطــرف اآلخــر فــي المــرور البــريء عبــر مياهــه 
عادًيــا  وصــوالً  طــرف  كل  ويمنــح  الدولــي.  للقانــون  وفًقــا  اإلقليميــة 
إلــى موانئــه لســفن وشــحنات الطــرف اآلخــر، باإلضافــة إلــى الســفن 
القادمــة منــه. يجــب منــح  إلــى الطــرف اآلخــر أو  والبضائــع المتجهــة 
ــا علــى الســفن  هــذا الوصــول وفًقــا لنفــس الشــروط المطبقــة عموًم
والبضائــع الخاصــة بالــدول األخــرى. يبــرم الطرفــان اتفاقيــات وترتيبــات 

فــي الشــؤون البحريــة، حســب االقتضــاء.

التعاون القانوني

إدراًكا ألهميــة اإلطــار القانونــي الداعــم لحركــة األشــخاص والبضائــع 
ولتعزيــز بيئــة عمــل وديــة مســتمرة بينهمــا، يبــذل الطرفــان قصــارى 
جهدهمــا لمنــح بعضهمــا البعــض أكبــر قــدر مــن التعــاون القانونــي، 

بمــا فــي ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة 
المتبادلــة فــي الشــؤون المدنيــة والتجاريــة، وفًقــا لقوانينهــا الوطنيــة، 

ويســعيان إلــى إبــرام اتفاقيــات وترتيبــات محــددة فــي هــذا المجــال.

The Times of Israel, 16 September 2020 :المصدر
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إعالن اتفاقات إبراهيم

ــاه، نــدرك أهميــة الحفــاظ علــى الســام وتعزيــزه  نحــن، الموقعيــن أدن
ــم علــى أســاس التفاهــم المتبــادل  فــي الشــرق األوســط وحــول العال
والعيــش المشــترك، واحتــرام كرامــة اإلنســان وحريتــه، بمــا فــي ذلــك 

ــة الدينيــة. الحري

والثقافــات  األديــان  بيــن  الحــوار  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود  نشــجع 
ــة والبشــرية  ــات اإلبراهيميــة الثاث لتشــجيع ثقافــة الســام بيــن الديان

جمعــاء.

التعــاون  عبــر  يمــر  التحديــات  لمواجهــة  طريــق  أفضــل  بــأن  نؤمــن 
مصالــح  يدعــم  الــدول  بيــن  الوديــة  العاقــات  تطويــر  وأن  والحــوار، 

العالــم. وحــول  األوســط  الشــرق  فــي  الدائــم  الســام 

نســعى إلــى التســامح واالحتــرام لــكل إنســان مــن أجــل جعــل هــذا 
ــً يمكــن للجميــع االســتمتاع فيــه بحيــاة الكرامــة واألمــل،  العالــم مكان

ــه. ــه أو معتقــده أو أثنيت بغــض النظــر عــن عرق

وتعظيــم  البشــرية  إللهــام  والتجــارة  والطــب  والفــن  العلــم  ندعــم 
البعــض. بعضهــا  مــن  األمــم  وتقريــب  البشــرية  اإلمكانــات 

لــكل  أفضــل  مســتقبل  لتوفيــر  والصــراع  التطــرف  إلنهــاء  نســعى 
األطفــال.

نســعى لتحقيــق رؤيــة تتضمــن الســام واألمــن واالزدهــار فــي الشــرق 
األوســط وحــول العالــم.

وبهــذه الــروح، نرحــب ترحيبــً حــارًا بالتقــدم الــذي تحقــق فــي إقامــة 
عاقــات دبلوماســية بيــن إســرائيل وجيرانهــا فــي المنطقــة بموجــب 

مبــادئ تفاهمــات إبراهيــم. 

الوديــة  العاقــات  هــذه  وتوســيع  لتوطيــد  الجاريــة  الجهــود  ونثمــن 
المشــترك بمســتقبل  المشــتركة وااللتــزام  المصالــح  القائمــة علــى 

أفضــل.
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