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أنظمة مثل المملكة العربية السعودية تدرك أن مفتاح بقائها هو الخضوع للواليات المتحدة، وأن تحالفا مع 

"إسرائيل" قد يعزز آفاق هيمنتها اإلقليمية، ولكن ألن شرعيتهما للحكم رقيقة بشكل ال يصدق على أقل تقدير، 
يتعني على المالكني والمسؤولني أن يواصلوا التظاهر علنا ??بأنهم يدافعون ويكافحون من أجل الفلسطينيني.

موقع “ديسدينت فويس“ األمريكي

ــت فويس“ األمريكي  نرش موقع “ديسدين
ــة السعودية,  ــن العالقة اإلرسائيلي تقريرا ع
مشرياً إىل أن التالقي يف هذه العالقة ينعكس 
ــل" ترى  ــة "إرسائي ــور، فمن جه ــدة ص يف ع
ــة  والسعودي ــر،  تزده ــة  ديمقراطي ــا  نفسه
ــرب، كما  ــي للع ــا كزعيم طبيع ــدم نفسه تق
ــل العنرصي،  ــة، وسياسة الفص أن الوحشي
ــة االستيطانية  ــدول االستعماري ال وصفات 
ــع أنحاء  ــاب يف جمي ــا اإلره ــرش كل منهم ون
ــة  املظل ــت  تح ــا  مع ــا  يجمعهم ــة،  املنطق
ــاء  حلف ــع  الواق يف  ــا  ويجعلهم ــة  األمريكي

طبيعيني.
وأضاف املوقع األمريكي يف تقرير ترجمته 
ــة الرشق  ــن لسياس ــد واشنط ــن إن معه وط
ــوان ”رسالة  ــاال بعن ــرا مق ــى نرش مؤخ األدن
ــة من شاب سعودي إىل األمري محمد  مفتوح
ــوة  ــال دع ــن املق ــاء ضم ــان“، وج ــن سلم ب
ــل" ملواجهة  ــف مع "إرسائي ــة للتحال رصيح

تهديد إيران، عىل حد مزاعمهم.
وتأتي هذه الدعوة يف أعقاب الترصيحات 
ــا مسؤولون سعوديون  ــرية التي أصدره األخ
ــودي السابق  ــة السع ــم وزير الخارجي بينه
سعود الفيصل عىل سبيل املثال التي تقول 
ــع "ارسائيل".  ــع العالقات م ــب أن نطب “ يج
ومع ذلك فإن هذه الترصيحات العلنية حتى 
ــن الجمهور  ــت يف معظمها بعيدة ع وإن كان

العربي فهي ظاهرة جديدة نسبيا ”.
ــة  اململك ــل  مث ــة  أنظم إىل  ــع  املوق ــت  ولف
العربية السعودية تدرك أن مفتاح بقائها هو 
ــدة، وأن تحالفا مع  ــوع للواليات املتح الخض
"إرسائيل" قد يعزز آفاق هيمنتها اإلقليمية، 
ــم رقيقة بشكل ال  ــن ألن رشعيتهما للحك ولك
ــني عىل املالكني  ــل تقدير، يتع يصدق عىل أق
واملسؤولني أن يواصلوا التظاهر علنا ??بأنهم 
يدافعون ويكافحون من أجل الفلسطينيني.

ــي ??الفيصل، وهو  ــدث األمري ترك كما تح
ــول التقرير- مخلص  ”خادم غربي“-كما يق
وسفري سابق يف الواليات املتحدة، يف منتدى 
ــن العجائب  ــادي العاملي، ع دافوس االقتص
ــالل الدمج بني  ــن القيام بها من خ التي يمك

قوة الدماغ العربية والرثوة اليهودية.
ــني  الديني ــني  املسؤول أن  ــروف  املع ــن  وم
ودول  ــة  السعودي ــة  اململك يف  ــني)  (الوهابي

ــد  ــة ض ــرشون الكراهي ــرى ين ــج األخ الخلي
الشيعة والعلويني واملسيحيني حتى وسائل 
ــرد  ــران ملج ــت إي ــة هاجم ــالم السعودي اإلع
ــع ذلك  ــش هناك وم ــود بالعي ــاح لليه السم
ــا سعيدة  ــارزة دائم ــل اإلعالم الب ــإن وسائ ف
ــود وأولئك الذين يقدمون  بالتسامح مع اليه

دعمهم ملرشوع االستعمار الصهيوني.
ومن جانبهم، فإن املسؤولني اإلرسائيليني 
ــع حلفاء  ــا التقارب م ــة أيض ــون بعناي يدرس
ــد  ــي تشي الت ــات  الترصيح ــن  لك ــن،  مفيدي
يف  ــك  كرشي ــة  السعودي ــة  العربي ــة  باململك

ــة أيضا، فعىل سبيل  املنطقة أصبحت شائع
ــيل  االرسائي ــش  الجي ــر  وزي ــذر  ح ــال،  املث
ــي  ــدف النهائ ــن أن اله ــان م ــدور ليربم أفيغ
ــة السعودية، عىل  ــو تقويض اململك إليران ه

حد زعمه.
ــة السابقة  ــرة االرسائيلي ــا رددت الوزي كم
ويف  ــذه،  ه ــر  النظ ــة  وجه ــي  ليفن ــي  تسيب
ــرشق األوسط يف  ــوا ال ــني، وضع ــا الحالت كلت
ــرب اململكة العربية  معركة ساخنة، لذلك تعت
ــدل الذي يجب  ــة زعيم التيار املعت السعودي
ــادة إيران،  ــة "محور الرش" بقي عليه مواجه

عىل حد تعبريها.
ــني السعودية  ــرتك ب ــم املش ــرب القاس ويعت
و"إرسائيل" هو تسليط الضوء عىل "التهديد 
ــض االنحناء إىل  ــع بع ــي" املزعوم، م اإليران
ــران باألرشار  ــة يائسة لربط إي الوراء ملحاول
ــه 15 من 19  ــدة، عىل الرغم من أن مثل القاع
ــن املواطنني  ــوا م ــرب كان ــا يف 11 سبتم خاطف
ــة مثلها مثل  ــني، وأن هذه املجموع السعودي
ــذا الشأن  ــات املتطرفة يف ه ــع الجماع جمي
ــني،  ــن السعودي ــة م ــة وممول ــت مدعوم كان
ــي الصهيوني  ــإن اللوب ــة إىل ذلك ف باإلضاف

يضغط أيضا لتحسني صورة آل سعود.
ــان السعوديون الداعمني الرئيسيني  كما ك
ــة  املعارض يف  ــة  املتطرف ــات  الجماع ــد  ألش
السورية، واستمروا يف تقليدهم طويل األمد 
ــاب السلفي يف كل  ــر اإلره ــل يف تصدي املتمث
مكان، لذا فإن أوجه الشبه بني األيديولوجية 
ــردة  املتم ــات  الجماع ــوى  ألق ــة  التكفريي

واملجموعات السعودية ليست صدفة.
ــرب السورية  ــل" يف الح ــل "إرسائي وتدخ
ــل وبالنسبة للجميع  ــق أيضا التحلي يستح
ــل الجماعات  ــد من قب ــن التهدي الحديث ع

ــة جدا  ــل" مرتاح ــت "إرسائي ــة، كان املتطرف
ــل جبهة النرصة  ــود فصائل جهادية مث لوج
ــوالن  ــات الج ــا يف مرتفع ــة أبوابه ــىل عتب ع
ــت العالج  ــك قدم ــىل ذل ــالوة ع ــة. وع املحتل
الطبي للمقاتلني املصابني، كما وردت تقارير 
ــات والجيش  ــذه الجماع ــن التعاون بني ه ع

اإلرسائييل.
ــال  مج ــاك  هن ــس  لي ــال،  الح ــة  وبطبيع
ــر  األم ــق  يتعل ــا  عندم ــدأ  املب أو  ــالق  لألخ
رأى  ــث  حي ــة،  الخارجي ــة  بالسياس
ــون أن الحرب السورية هي فرصة  اإلرسائيلي
ــري املريحة وتدمري  ــص من جاراتهم غ للتخل
ــورة أكرب من الجغرافيا  قوى حزب الله، وبص
ــط، "إرسائيل"  ــرشق األوس ــة يف ال السياسي
ــا ما يران  ــة السعودية دائم ــة العربي واململك
ــي، فالحرب ضد  ــران هي الهدف النهائ أن إي
ــل الحرب يف  ــا مث ــزب الله، تمام ــا وح سوري
ــة إيران عن طريق  ــن، تهدف إىل مهاجم اليم

إضعاف وربما إزالة حلفائها.
ــرسي العام بني  ــإن التعاون ال ــع، ف يف الواق
اململكة السعودية و"إرسائيل" منطقي نظرا 
ــة األمريكية التي  ــا إزاء اإلمرباطوري ملوقفهم
ــداء تجاه إيران،  ــم بطبيعة الحال الع تتقاس
ــدة والسعودية  ــع الواليات املتح ــث تتمت حي
ــة خاصة  ــة، وهي عالق ــة وودي ــات قوي بعالق
ــة. أما  ــط واألسلح ــات النف ــوم عىل مبيع تق
ــع أمريكا  ــل فإنها تتمتع م ــة إلرسائي بالنسب
ــرس،  للك ــة  القابل ــري  غ ــدات  السن ــة  بعالق
ــا أن اإلرسائيليني  ــى أساس ــذى يعن ــر ال األم

يحصلون عىل أسلحتهم مجانا.
ــل" واململكة  ــات كل من "إرسائي لعل عالق
ــة  اإلمرباطوري ــع  م ــة  السعودي ــة  العربي
ــون مغلفة يف لحظات  ــة يمكن أن تك األمريكي
ــات  ــإن الوالي ــل ف ــة إلرسائي ــة وبالنسب رمزي
ــا  تزويده ــادة  إع ــىل  ع ــت  عمل ــدة  املتح
ــام 2014م،  ــزة ع ــالل هجوم غ ــر خ بالذخائ
ــازر دون عوائق وبالنسبة  حتى تستمر املج
ــإن الطائرات  ــة العربية السعودية، ف للمملك
األمريكية تزود الطائرات السعودية بالوقود 
أثناء الحرب عىل اليمن، حتى ال ينفد الوقود 

قبل قصف األهداف.
املصدر: موقع العالم اإلخباري
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