
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ العالقات البحرينية مع الكيان املؤقت

 (قبل إعالن التطبيع) 

 

 

زار وزير البيئة اإلرسائييل يويس ساريد البحرين عىل رأس وفد دبلومايس رسمي  :1994سبتمرب/أيلول 

 املناقشات اإلقليمية حول القضايا البيئية. كب� للمشاركة يف

ا يف دافوس مع عقد ويل عهد البحرين سل�ن بن حمد آل خليفة اجت�عً  :2000يناير/كانون الثا� 

اإلرسائييل آنذاك، وهو يعترب األول من نوعه ب� مسؤول بحريني  شمعون ب�يز، وزير التعاون اإلقليمي

د وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة يف لندن أن اللقاء أُع رفيع املستوى وب� مسؤول إرسائييل.

مجال الرتبية والتعليم. في� أكد ويل العهد للصحيفة بأن "نزوع  ا وبحث أوجه التعاون اإلقليمي يفله مسبقً 

ا سببه إظهار اإلرسائيلي� جدية واضحة يف الس� قدمً  "إرسائيل" بالده إىل تبني فكرة التعاون اإلقليمي مع

تي يلتقي فيها مسؤولون من الجانب� عىل طاوالت املرة األوىل ال يف مس�ة السالم". وأشار إىل أنها "ليست

للسالم يف الرشق األوسط هو الذي جعل معاودة هذه اللقاءات  املفاوضات"، الفتا إىل أن "الجو املالئم

 ممكنة."

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة أن البحرين اتخذت  :2003سبتمرب/أيلول 

اإلرسائيلية وإغالق مكتب املقاطعة اإلرسائيلية. وأشار إىل أن املنامة قررت  البضائعا برفع الحظر عن قراًر 

اإلرسائيلية ألن ذلك أحد رشوط اتفاقية التجارة الحرّة مع الواليات املتحدة  رفع الحظر عن البضائع

 األمريكية.

من رسالة إىل مكتب قام السف� البحريني يف واشنطن نارص البلويش بإرسال نسخة  :2006مايو/أيار 

، 1994بضائع اإلرسائيلية يف العام جاء فيها "إن البحرين أنهت املقاطعة الثانوية لل املمثل التجاري األم�يك

 ا بهدف تعزيز األمن والتعاون اإلقليمي."املقاطعة األولية أيضً  وإن البحرين قررت إلغاء

 



ا خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اجت�عً  عقد وزير الخارجية البحريني: 2007كتوبر/ترشين األول أ

نيويورك أثناء مشاركته يف اجت�عات الجمعية العامة لألمم املتحدة.  مع اللجنة اليهودية األمريكية يف

الالجئ� الفلسطيني� العودة إىل فلسط�". ويف الشهر نفسه قال إنه  ورصح عقب اللقاء قائالً "يجب عىل

 ليفني. رسائيلية تسيبيالتقى وزيرة الخارجية اإل 

 American Friendsزار امللك حمد بن عيىس آل خليفة مقر مؤسسة : 2008 كتوبر/ترشين األولأ

of Lubavitch   .ورصح خالل اللقاء "أمتنى أن يختار عدد أكرب اليهودية يف الواليات املتحدة األمريكية

إىل البحرين، إنكم موضع ترحيب مثل  مخصصة ملن يعود منكم منكم املجيء إىل البحرين. فلدينا أرض

 مواطينا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الكيان الغاصب شمعون ب�يز  :2009يناير/كانون الثا� 

التقيا بشكل رسي يف نيويورك ملك البحرين حمد بن عيىس بن سل�ن آل  ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني

ووصفت  فع مستوى الذي يتم ب� شخصيات إرسائيلية وبحرينية."األر  خليفة. وذكرت أن "هذا اللقاء هو

عدد  يف "إرسائيل"الصحيفة اللقاء بأنه يندرج "ضمن ما أسمته النشاط الدبلومايس الهادئ الذي تقوم به 

 من دول الخليج العريب التي ال تقيم عالقات دبلوماسية معها". وكشفت الصحيفة عن أن املدير العام

 ا من ليفني "إلجراءا خاصً الخارجية، رون بروساور، زار البحرين قبل سنت� بصفته مبعوثً السابق لوزارة 

 حوار سيايس حساس مع البحرين."

أعلن يغال باملور الناطق باسم الخارجية اإلرسائيلية أن وفداً دبلوماسيا بحرينيا رفيع املستوى  -

واطن� بحريني� احتجزتهم م 5وصل إىل "تل أبيب"، وغادر يف اليوم نفسه وهو يحمل معه 

 "إرسائيل" يف عرض البحر

 وهم يحاولون اخرتاق الحصار عىل قطاع غزة.

 مسؤول� من وزاريت 3وقال باملور إن "الوفد البحريني الذي زار "إرسائيل" ألول مرة، واملكّون من 

خاصة وأخذ  الخارجية والداخلية، مل يغادر مطار بن غوريون الدويل، بل وصل إىل املطار بطائرة

 املحتجزين

البحريني� وغادر عىل الفور." وطلب الناطق باسم الخارجية اإلرسائيلية "عدم إعطاء هذه الزيارة 

 أكرث من حجمها."

 



دعا ويل عهد البحرين سل�ن بن حمد آل خليفة القادة العرب إىل مخاطبة اإلرسائيلي� من خالل  -

 وسائل اإلعالم

 الم يف منطقة الرشق األوسط.اإلرسائيلية لتسهيل جهود الس

وقال يف مقال نرشه يف صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية "نحن العرب مل نفعل ما فيه الكفاية 

 للتواصل

مبارشة مع الشعب اإلرسائييل". وأضاف "علينا أن نتقدم اآلن نحو سالم حقيقي من خالل التشاور 

 مع شعبنا

 ائييل لتسليط الضوء عىل فوائد السالم الحقيقيوتوعيته، ومن خالل مد اليد إىل الشعب اإلرس 

 

 

 


