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 جودت بھجت
 
 

ً . ومصر –عت إسرائیل أول معاھدة سالم مع دولة عربیة ، وقّ 1979في عام  ، أصبح 1994في عام و، بعد خمسة عشر عاما
ولكن  ،معاھدات رسمیةأیّة ، لم یتم التوقیع على ومنذ ذلك الحین. األردن ثاني دولة عربیة توقع معاھدة سالم مع الدولة الیھودیة

" مع باردالسالم بالحافظت كل من مصر واألردن على ما یمكن تسمیتھ "فقد ، أوالً . یمكن تحدیدھما اتجاھین رئیسیینھناك 
كان د ق، فإن حجم التبادل التجاري والثقافي اف الرسمي والعالقات الدبلوماسیةعلى الرغم من االعترووھذا یعني أنھ . إسرائیل

ً جداً  ً منخفضا ، بما في ذلك السودان والمغرب ودول مجلس التعاون الخلیجي (البحرین خرىاألعربیة الدول ال قامت، . ثانیا
ت إعادة تقییم سیاساتھا تجاه إسرائیل واستكشفبمان والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة) والكویت وقطر وعُ 

 .، من بین أمور أخرىالمیاهتحلیة والقطاع السیبراني و، بما في ذلك األمن من المجاالتالتعاون في مجموعة متنوعة 
 
ً . التغییرات المستمرة في العالقات العربیة اإلسرائیلیةتلك تعكس المسلسالت الرمضانیة و ، وھو مسلسل نھایةالمسلسل  ویتنبأ

مسلسالن برعایة المملكة العربیة ھناك ، یة أخرىمن ناحو. 2120، بتدمیر إسرائیل بحلول عام مصريدرامي خیال علمي 
والعالقات مع إسرائیل بشكل  1948الیھود في الخلیج قبل قیام إسرائیل عام وجود  انرصوّ ی، 7، ومخرج ، أم ھارونسعودیة
تلك ردود الفعل  ثیرتُ و. كل من العرب واإلسرائیلیینقبل المسلسالت ردود فعل إیجابیة وسلبیة قویة من تلك أثارت قد . وإیجابي

 .تساؤالت حول االتجاه الذي من المرجح أن یتخذه الصراع العربي اإلسرائیلي في السنوات القادمة
 
كریة وعادة ما كانت المواجھات العس. العنف بین إسرائیل والفلسطینیین والعرب اآلخرین تقلّباتلطالما عكس "السالم البارد" و

ّمونھ یسان إلى إدانة ما القاھرة وعمّ بكل من حماس وحزب هللا والعنف ضد الفلسطینیین في الضفة الغربیة تدفع حركة مع 
واألردن في تل أبیب للتعبیر عن معارضة البلدین ، تم استدعاء سفیري مصر في مناسبات عدیدةو". "االحتالل اإلسرائیلي

 .للسیاسة اإلسرائیلیة
 
برت بعض تَ ، اعالعقود القلیلة الماضیةفي . ور االستراتیجي الجدید الناشئ في الشرق األوسط" التصوّ الدافئ یعكس "السالمو

ل متزاید بشكو، یُنظر إلى إیران مختلفبشكل . و، ھي عدوھا الرئیسيإسرائیل تأن إیران، ولیسببشكل متزاید ودول الخلیج 
ً عَ وقد . على أنھا العدو المشترك لكل من إسرائیل وبعض دول الخلیج  2015لمنع توقیع االتفاق النووي لعام  مل الجانبان معا

یة لحفاظ على استراتیجمن أجل اترامب الرئیس األمریكي دونالد على إدارة ، كان تلك الدول تضغط 2018، ومنذ عام طھرانمع 
 .تعزیزھاحتى ضد إیران وأقصى الضغط 

 
یجب أن یأخذ االستقرار و. الدافئ السالموإلى االختیار بین السالم البارد ال یحتاجوا حكومات وشعوب الشرق األوسط إن 

راع سلمیة وعادلة للص، ضرورة التوصل إلى تسویة أوالً . االعتبار ثالثة مقترحات عینالسیاسي واالزدھار االقتصادي في 
ً اإلسرائیلي الفلسطیني كان الیھود والمسیحیون والمسلمون واإلسرائیلیون والعرب واألتراك واإلیرانیون (وغیرھم فقد ، . ثانیا

ً علیھم قبول بعضھم البعض وتعل. ویجب من الشرق األوسط جماعات العرقیة والطائفیة) دائماً جزءاً من ال لى إ م العیش جنبا
ً . ثالثجنب ، ولةتاج إلى االعتراف بسیادة كل د، بل تحمحاور وكتل جدیدة ضد بعضھا البعض، ال تحتاج الحكومات إلى تشكیل ا

 .وتعزیز التعاون والتفاوض على بنیة أمنیة إقلیمیة جدیدة


