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قضايا

األربعاء  30ديسمبر /كانون األول  2020م  15جمادى األول  1442هـ ¶ العدد  2312السنة السابعة
Wednesday 30 December 2020

أصبحــت المملكــة المغربية رابع دولة عربية تعلن تطبيع العالقات مع إســرائيل بعد أن شــهدت الرباط في  22ديســمبر ،2020
مراســم توقيع «إعالن مشــترك» بين كل من المغرب والواليات المتحدة األميركية وإســرائيل .هنا تقدير موقف للمركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،حول تفاصيل االتفاق وتداعياته.

دوافعه ومستقبله

اإلعالن األميركي ـ المغربي ـ اإلسرائيلي
المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات

شـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة املـ ـغ ــربـ ـي ــة،
الـ ــربـ ــاط ،ف ــي  22ك ــان ــون األول/
ديـسـمـبــر  ،2020م ــراس ــم تــوقـيــع
«إعـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك» بـ ـ ــن كـ ـ ــل مـ ـ ــن امل ـ ـغـ ــرب
وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وإســرائ ـيــل،
ليكون املغرب بذلك رابــع دولــة عربية تعلن
تطبيع العالقات مع إسرائيل ،خــال أربعة
أشهر ،بعد كل من اإلمارات العربية املتحدة
وال ـب ـح ــري ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان .وحـ ـص ــل املـ ـغ ــرب،
ـراف من إدارة الرئيس
مقابل ذلــك ،على اعـتـ ٍ
األميركي املنتهية واليته ،دونالد ترامب ،بـ
«السيادة املغربية على كامل إقليم الصحراء
الـ ـغ ــربـ ـي ــة» ،ودعـ ـ ــم مل ـق ـت ــرح ال ـح ـك ــم ال ــذات ــي
املـغــربــي «بــاعـتـبــاره األس ــاس الــوحـيــد لحل
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية».
تفاصيل االتفاق

كان الرئيس ترامب أعلن في  11كانون األول/
ديسمبر  2020اتفاق املغرب وإسرائيل «على
تطبيع العالقات بينهما» ،على أن يستأنفا
الحـ ًـقــا «ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة الـكــامـلــة».
وف ــي الـثــانــي والـعـشــريــن مــن الـشـهــر نفسه،
أقلعت أول طائرة تجارية إسرائيلية من تل
أبيب إلى الرباط على متنها وفدان؛ أميركي
بــرئــاســة مستشار تــرامــب وص ـهــره ،جاريد
كوشنر ،وإسرائيلي برئاسة مستشار األمن
القومي اإلسرائيلي ،مئير بن شبات .واتفق
ال ـط ــرف ــان ،ف ــي املــرح ـلــة األول ـ ــى ،عـلــى إع ــادة
َ
مكتبي االتصال في الرباط وتل أبيب،
فتح
َّ
وأغـلـقــا
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عند اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية
أواخــر عــام  .2000في حني أعلنت واشنطن
أن ـهــا ب ـصــدد فـتــح قنصلية لـهــا ف ــي مدينة
الداخلة في الصحراء الغربية.
وقـ ــع امل ـغ ــرب وإســرائ ـيــل
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــكّ ،
أرب ـ ـ ــع م ـ ــذك ـ ــرات تـ ـف ــاه ــم ،ش ـم ـل ــت الـ ـطـ ـي ــران
امل ــدن ــي وأب ـح ــاث امل ـ ــوارد املــائ ـيــة والـتـمــويــل
وإعـ ـف ــاء حــام ـلــي ال ـ ـجـ ــوازات الــدبـلــومــاسـيــة
م ــن ال ـت ــأش ـي ــرات م ــع بـقــائـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
وق ـع ــت
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـع ــادي ــن .ف ــي املـ ـق ــاب ــلّ ،
ـرتــي تفاهم
الــواليــات املتحدة واملـغــرب مــذكـ َ
تـعـهــدت فيهما واشـنـطــن باستثمار ثالثة
مليارات دوالر في املغرب وإقليم الصحراء.
وقــد أبلغت إدارة ترامب الكونغرس ّ
نيتها
بـيــع امل ـغــرب طــائــرات ب ــدون طـيــار وأسلحة
موجهة عالية الدقة بقيمة مليار دوالر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـع ــاق ــات امل ـغــرب ـيــة -
ً
رسميا أواخر
جمدت
اإلسرائيلية كانت قد ّ
اتصاالت
عام  ،2000فإن الطرفني حافظا على
ٍ
ّ
معلنة؛ حيث يزور املغرب
ٍ
دبلوماسية غير َ
كــل عــام مــا بــن  30ألــف إلــى  50ألــف سائح
إسرائيلي .كما أن التجارة البينية بينهما
ّ
لم تتوقف ،وقد بلغ حجم التبادل التجاري
ال ـث ـنــائــي ف ــي ال ـف ـت ــرة  2017 - 2014قــرابــة
 149م ـل ـيــون دوالر .واملـ ـع ــروف أن الـيـهــود
ّ
املنحدرين من أصول مغربية يمثلون نحو
 12%من سكان إسرائيل ( ،)700,000في حني
بقي نحو  3000يهودي في املغرب ،بعد أن
هاجرت غالبيتهم إلى فلسطني املحتلة بعد
قيام دولة إسرائيل عام .1948
موقف داعم
وحرص املغرب على التعبير عن
ٍ
لـحــل الــدول ـتــن ،عـلــى الــرغــم مــن أن اإلع ــان
ّ
ال ـثــاثــي امل ـش ـتــرك ال يـشـيــر إل ــى أي حــديــث
ع ــن «دول ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وي ـم ـك ــن تـقـسـيــم
اإلعالن املشترك ثالثة أجزاء :يتضمن األول
االع ـ ـتـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـس ـي ــادة امل ـغــرب ـيــة
على الصحراء الغربية ،ويحيل الثاني إلى
موقف عام للمغرب من القضية الفلسطينية
ٍ
والـقــدس ،ويناقش الثالث التزامات املغرب
وإسرائيل بحسب االتفاق.
أولًا .االعــتــراف األميركي بالسيادة
المغربية على الصحراء الغربية

جاء في اإلعالن ما يلي:
« .1تـ ـعـ ـت ــرف ح ـك ــوم ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــادة املـ ـغ ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل إق ـل ـي ــم
الـصـحــراء الـغــربـيــة ،وتـجــدد دعمها ملقترح
الحكم الذاتي املغربي الجاد والواقعي وذي
لحل
الصدقية ،باعتباره األس ــاس الوحيد
ٍ
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية.
 .2تـ ـيـ ـسـ ـي ـ ًـرا ل ـل ـع ـمــل مـ ــن أجـ ـ ــل بـ ـل ــوغ ه ــذه
الغاية ،ستشجع الواليات املتحدة التنمية
االقـتـصــاديــة واالجتماعية مــع املـغــرب ،بما
فــي ذلــك إقليم الصحراء الغربية ،وستقوم
ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ب ـف ـتــح قـنـصـلـيــة ف ــي مــديـنــة
الداخلة من أجل تعزيز الفرص االقتصادية
واالستثمارية لفائدة املنطقة».
أم ــا بـيــان الــرئـيــس تــرامــب ال ــذي تــم اإلع ــان
عنه في  11كانون األول /ديسمبر ،فأضاف
ما يلي:
 .1امل ـغ ــرب ه ــو أح ــد أقـ ــدم ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي شـمــال أفــريـقـيــا وأقــرب ـهــم ،وقــد
أكدت كل إدارة (أميركية) منذ إدارة الرئيس
ك ـل ـي ـن ـتــون دع ـم ـه ــا اق ـ ـتـ ــراح املـ ـغ ــرب لـلـحـكــم
الذاتي.
يحث الرئيس ترامب جميع األطــراف على
.2
ّ
املشاركة البناءة مع األمم املتحدة ،والنظر في
طرق مبتكرة وحقيقية ،لدفع عملية السالم.

أول رحلة جوية من تل أبيب إلى الرباط بعد تطبيع العالقات في ( 2020/12 /22األناضول)

لحل تفاوضي،
 .3يترك هذا االعتراف
مجال ٍ
ً
وت ـظــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مـلـتــزمــة بالعمل
مــع امل ـغــرب وجـبـهــة الـبــولـيـســاريــو وجميع
األط ــراف اإلقليمية والــدولـيــة الفاعلة لدعم
العمل الضروري في املستقبل وخلق منطقة
ً
وازدهارا».
سالما
أكثر
ً
ثان ًيا .موقف المغرب من القضية
الفلسطينية والقدس

ال يتحدث اإلعالن الثالثي عن حل الدولتني،
كما أنه ال يشير إلى الوضع السياسي ملدينة
ً
تذكيرا
القدس .وقد جاء في اإلعالن الثالثي:
بــوج ـهــات الـنـظــر امل ـت ـبــادلــة خ ــال االت ـصــال
بني امللك محمد السادس والرئيس دونالد
ت ــرام ــب ،ب ـشــأن ال ــوض ــع ال ــراه ــن ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،والـ ــذي ج ـ ّـدد خــالــه املـلــك
«مــوقــف اململكة املغربية امل ـتــوازن والثابت
بخصوص القضية الفلسطينية واملــوقــف
املـعـ ّـبــر عنه فــي مــا يخص أهمية املحافظة
املقدسة
على الطابع الخاص ملدينة القدس ّ
بالنسبة إل ــى الــديــانــات الـسـمــاويــة الـثــاث
وم ـكــانــة صــاحــب ال ـجــالــة بــوص ـفــه رئـيـ ًـســا
للجنة القدس».
ال نـفـهــم امل ـق ـصــود ب ـع ـبــارة «مــوقــف اململكة
امل ـغ ــرب ـي ــة امل ـ ـت ـ ــوازن والـ ـث ــاب ــت ب ـخ ـصــوص
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وك ــذل ــك املـقـصــود
ب ـع ـب ــارة «أه ـم ـي ــة امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـطــابــع
الخاص ملدينة القدس املقدسة بالنسبة إلى
الديانات السماوية الثالث» .وهذه الصياغة
ال ت ـت ـنــاقــض م ــع «س ـ ـيـ ــادة إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
ال ـق ــدس امل ــوح ــدة» ،وال مــع كــونـهــا عاصمة
خصوصا
إلســرائـيــل ،وال ُيجلي الغموض،
ً
أن هذا االتفاق يندرج ضمن «اتفاق أبراهام»
جزء ا من «املواقع
الذي يجعل مدينة القدس ً
الـتــاريـخـيــة فــي إســرائ ـيــل» املـفـتــوحــة «أم ــام
املسلمني في جميع أنحاء العالم» ،لزيارتها
«وال ـص ــاة بـســام فــي املـسـجــد األق ـصــى في
القدس».

ثــالـ ً
ـثــا .نــطــاق االتــفــاق المغربي -
اإلسرائيلي

يشير االتفاق إلى أن الطرفني يعتزمان:
ّ
« .1الـتــرخـيــص لـلــرحــات الـجــويــة املباشرة
ب ــن امل ـغ ــرب وإس ــرائ ـي ــل ،ب ـمــا فـيـهــا رح ــات
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران اإلســرائ ـي ـل ـيــة واملـغــربـيــة،

جمدت العالقات
المغربية  -اإلسرائيلية
رسم ًيا أواخر عام
 ،2000لكن الطرفين
ٍ
اتصاالت
حافظا على
دبلوماسيةٍ غير معلنة
ال يتحدث اإلعالن
الثالثي عن حل
الدولتين ،وال يشير
إلى الوضع السياسي
لمدينة القدس
في وسع بايدن،
دستوريًا ،التراجع عن
قرار ترامب ،من خالل
إصدار قرار تنفيذي
عند توليه الرئاسة،
مرجح
لكن ذلك غير
ّ

مع تخويل حقوق استعمال املجال الجوي.
 .2االسـتـئـنــاف ال ـفــوري لــاتـصــاالت الرسمية
الكاملة.
 .3ت ـش ـج ـي ــع ت ـ ـع ـ ــاون ثـ ـن ــائ ــي اقـ ـتـ ـص ــادي
ديناميكي وخالق.
 .4مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت

هرولة ترامب وسياسة نتنياهو
جاءت موافقة الرباط على توقيع اتفاق تطبيع للعالقات مع إسرائيل
بهدف االستفادة من هرولة الرئيس األميركي المنتهية واليته ،ترامب،
ومعاونيه لتقديم ما أمكن من الخدمات إلسرائيل قبل رحيله ،بأسلوب
صفقات رجال األعمال الذي يتبعه في السياسة الخارجية ،بحيث تمنحه
إنجازا دبلوماسيا أخيرا ،وتحصل ،في المقابل ،على اعتراف أميركي
بسيادتها على الصحراء الغربية ودعم اقتصادي وعسكري.
وبالنسبة إلى إسرائيل ،يعزز التطبيع سياسة نتنياهو القائمة على شعار
«السالم مقابل السالم ،من منطلق القوة» ،وليس على قاعدة «األرض
مقابل السالم».

ال ـت ـجــارة ،واملــالـيــة واالسـتـثـمــار ،واالبـتـكــار
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ـ ـط ـ ـ ـي ـ ـ ــران امل ـ ــدن ـ ــي،
والـ ـ ـت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرات والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة،
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،وامل ـ ـي ـ ــاه وال ـ ـفـ ــاحـ ــة واألمـ ـ ــن
الـغــذائــي ،والتنمية ،والـطــاقــة واملــواصــات
السلكية والالسلكية ،وغيرها من القطاعات
وفقا ملا سيتم االتفاق بشأنه.
ً
َ
مكتبي االت ـصــال فــي الــربــاط
 .5إع ــادة فتح
وتل أبيب».
ويـنــص االت ـفــاق عـلــى تــوافــق ال ــدول الـثــاث
على:
« .1االلـ ـت ــزام ب ــاالح ـت ــرام ال ـكــامــل للعناصر
املتضمنة فــي هــذا اإلع ــان ،والـنـهــوض بها
والدفاع عنها.
 .2قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل اللتزاماته
وت ـحــديــد م ــزي ــد م ــن ال ـخ ـط ــوات ،وذلـ ــك قبل
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 .3ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف وف ـ ـ ًـق ـ ــا ل ـ ـهـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـلــى
املستويات الثنائية واإلقليمية واملتعددة
األطراف».
دوافع أطراف االتفاق

ج ــاءت مــوافـقــة ال ــرب ــاط عـلــى تــوقـيــع اتـفــاق
ت ـط ـب ـيــع ل ـل ـع ــاق ــات مـ ــع إسـ ــرائـ ـيـ ــل ب ـهــدف
االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــرول ــة ت ــرام ــب ومـعــاونـيــه
لـتـقــديــم م ــا أم ـكــن م ــن ال ـخــدمــات إلســرائـيــل
قبل نهاية رئاسته ،بأسلوب صفقات رجال
يتبعه في السياسة الخارجية،
األعمال الذي ّ
ً
دبلوماسيا أخـيـ ًـرا،
بحيث تمنحه إن ـجــازا
اعتراف أميركي
وتحصل ،في املقابل ً ،على
ٍ
بـسـيــادتـهــا عـلــى ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة ودعــم
اقتصادي وعسكري.
وبــالـنـسـبــة إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،ي ـع ــزز التطبيع
مــع املـغــرب سياسة نتنياهو ّالقائمة على
شـعــار «ال ـســام مقابل ال ـســام ،مــن منطلق
الـقــوة» ،وليس على قــاعــدة «األرض مقابل
الـســام» في السياق الفلسطيني /العربي
– اإلسرائيلي» .وبموجب هذه السياسة ،ال
أراض
ينبغي إلسرائيل أن تنسحب من أي
ٍ
(فلسطينية وعــربـيــة) ،وإنـمــا يجب عليها
فقط الدخول في مسار سالم كامل وعلني
مــع ال ــدول العربية فــي شتى املـجــاالت ،بما
فيها املجال األمني».
أمـ ــا أمـ ـي ــرك ـ ًـي ــا ،ف ـي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ــدة
مستويات من الدوافع إلنجاز هذا االتفاق،
ّأولـهــا رغبة تــرامــب فــي تقديم قصة نجاح
ً
ً
وخارجيا،
داخليا
لرئاسة فوضوية،
يتيمة
ٍ
ضالته في موافقة بعض الــدول
ـد
ـ
ج
و
وقــد
ّ
الـعــربـيــة عـلــى الـتـطـبـيــع مــع ٍإس ــرائ ـي ــل .وال
يمكن هنا التقليل مــن دور «فــريــق السالم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،إذ ي ـت ـب ـ ّـن ــى كـ ــل مـ ــن كــوش ـنــر
وال ـس ـف ـي ــر األم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـق ــدس املـحـتـلــة
دي ـف ـي ــد فـ ــريـ ــدمـ ــان ،واملـ ـبـ ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
للسالم في الشرق األوســط آفي بيركويتز،
وسلفه جيسون غــريـنـبــات ،أفـكــار اليمني
اإلسرائيلي.
ولم ُتخف هذه الشخصيات حرصها على
خــدمــة مـصــالــح إســرائ ـيــل ،حـتــى ول ــو على
حـســاب املـصــالــح األمـيــركـيــة .ويـبــدو هــؤالء
سباق مع الزمن ،لخدمة إسرائيل
كأنهم في
ٍ
قـ ـب ــل خ ــروجـ ـه ــم مـ ــن الـ ـحـ ـك ــم .وقـ ـ ــد س ــاي ــر
ت ــرام ــب أج ـن ــدة ه ــذه الـشـخـصـيــات األربـ ــع،
ّ
تحول إدارتــه إلــى قناة
نحو ّأدى إلــى
على
ٍ
لتمرير أجندة اليمني الصهيوني ،ومن ثم،
ـامــا بــن واشنطن وتل
شهدنا
انسجاما تـ ً
ً

أب ـي ــب خـ ــال إدارتـ ـ ـ ــه وح ـك ــوم ــة نـتـنـيــاهــو.
ً
إقليميا ،ال تخفي إدارة تــرامــب استنادها
إل ــى امل ـق ــارب ــة ال ـت ــي تـبـ ّـنـتـهــا م ـنــذ أشـهــرهــا
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـح ـك ــم ،وم ـف ــاده ــا أن تحقيق
س ــام فلسطيني – إســرائ ـي ـلــي ل ــن يـتــم إال
عبر مـقــاربــة إقليمية ،على أس ــاس أن ذلك
سيخدم أجندة أوسع للواليات املتحدة في
وتحديدا احتواء إيــران ومحاربة
املنطقة،
ً
ـؤك ــد ب ـيــان تــرامــب ال ــذي أعلن
ـ
ي
و
ـاب.
اإلره ـ ـ
ّ
ف ـي ــه االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن الـ ــربـ ــاط وت ـ ــل أبـ ـي ــب أن
«م ـ ـ ــع ق ـ ـيـ ــام امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
بتطبيع العالقات مــع إســرائـيــل ،ستصبح
ـرارا وأمــانــا وازدهـ ـ ً
املنطقة أكثر اسـتـقـ ً
ـارا».
ً
ـؤدي إلى
و«سيعزز ذلك أمن إسرائيل» ،ويـ ّ
«تحول ّ جيوسياسي» في الشرق األوســط
وأفريقيا.

مستقبل االتفاق

ـادة داخل الواليات
أثار االتفاق
ٍ
انتقادات حـ ّ
املتحدة ،تركزت حــول اعتراف إدارة ترامب
بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية.
وكـ ــان الف ـ ًـت ــا أن ي ـت ـصـ ّـدر حـمـلــة االن ـت ـقــادات
هذه ثالث شخصيات جمهورية ،هي :وزير
الـخــارجـيــة األس ـب ــق ،جـيـمــس بـيـكــر ،وال ــذي
مبعوثا لألمم املتحدة للصحراء
أيضا
ً
عمل ً
الغربية ،ومستشار األمــن القومي السابق
لترامب ،جون بولتون ،ورئيس لجنة القوات
املسلحة في مجلس الشيوخ األميركي ،جيم
إينهوف.
وقــد دعــا الثالثة الرئيس املنتخب جوزيف
بايدن إلى التراجع عن االعتراف بالسيادة
امل ـغ ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ،راف ـ ـضـ ــن رب ــط
ذلـ ــك ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ومـعـتـبــريــن
أن ــه ف ــي ح ــال ق ـ ّـرر ب ــاي ــدن ال ـتــراجــع ع ــن هــذا
االعـتــراف فذلك لن ّ
يعرض االتـفــاق املغربي
 اإلسرائيلي للخطر .وقــد دعمت الوالياتاملـ ـتـ ـح ــدة ،ق ـب ــل االعـ ـ ـت ـ ــراف األخ ـ ـيـ ــر ،مــوقــف
األم ــم امل ـت ـحــدة ال ــداع ــي مـنــذ ع ــام  1991إلــى
إجراء استفتاء بني مواطني الصحراء على
حــق تـقــريــر املـصـيــر؛ إذ ت ــرى األم ــم املتحدة
واالت ـحــاد األوروب ــي واالت ـحــاد األفــريـقــي أن
الـصـحــراء منطقة مـتـنــازع عليها .فــي حني
أن السيادة املغربية على الصحراء قضية
إج ـمــاع وطـنــي فــي امل ـغــرب ،ال تـشـ ّـذ عـنــه أي
قوة سياسية مغربية.
ف ــي وس ــع ب ــاي ــدن ،دس ـت ـ ً
ـوري ــا ،ال ـتــراجــع عن

قــرار ترامب ،من خــال إصــدار قــرار تنفيذي
عند توليه الــرئــاســة ،لكن ذلــك غير ّ
مرجح،
خصوصا أن األمر يتعلق
سهل،
ولن يكون
ً
ً
بالعالقة مــع حليف فــي شمال أفريقيا هو
امل ـغــرب ،فـضـ ًـا عــن أن بــايــدن دع ــم اتـفــاقــات
ّ
التطبيع الـعــربـيــة مــع إســرائ ـيــل .وم ــع ذلــك،
فـ ــإن ح ـ ــدوث هـ ــذا األم ـ ــر غ ـيــر م ـس ـت ـب ـعــد؛ إذ
يتحدث ّ
مقربون من بايدن عن نيته تجميد
ّ
ب ـع ــض أج ـ ـ ــزاء ص ـف ـق ــات ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـعــربــي
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،مـثــل بـيــع اإلمـ ـ ــارات طــائــرات
أف –  ،35والـتــي تجد معارضة واسـعــة في
الكونغرس ،وكذلك األمر بالنسبة إلى منح
ال ـس ــودان ح ـصــانـ ًـة س ـيــاديـ ًـة ضــد الــدعــاوى
القضائية بــذريـعــة اإلره ــاب .كما أن بايدن
ي ــري ــد إدم ـ ـ ــاج الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ات ـف ــاق ــات
ال ـســام ،كما أنــه يــؤيــد ال ـعــودة إلــى االتـفــاق
النووي مع إيران ،وهو ما ترفضه إسرائيل
ودول خليجية ،كاململكة العربية السعودية
واإلمارات والبحرين.

