
ــة  اإلسالمي ــدول  ال ــات  اسرتاتيجي
وسياساتها اتجاه القضية الفلسطينية 
ــان اإلرسائييل هي بال  ومواقفها من الكي
ــم معايري التقييم املوضوعي  شك من أه
ــذه األنظمة وبالتايل كشف  لفهم واقع ه
ــة املريبة) التي  حقيقة األدوار (وخاص
ــي ال تصب  ــض األنظمة والت ــا بع تلعبه

بتاتا يف مصلحة القضية.
ــىل  ــدا ع وتأكي ــّدم،  تق ــا  مم ــا  انطالق
األهمية الفوق اسرتاتيجية التي يلعبها 
ــط العالم  ــام كالنظام السعودي وس نظ
ــالل مقالنا  ــى من خ ــي سنسع اإلسالم
ــة فلسطني لدى  ــارض أن نفّند مكان الح
رسد  ــن  ضم ــة  السعودي ــة  الدبلوماسي
ــورة متكاملة  ــاء ص ــي يهدف لبن تاريخ
ــودي  ــف السع ــع املوق ــايض وواق ــن م ع
ــم، وبالتايل  ــة املسلمني األه ــاه قضي اتج
ــذه القضية التي  ــرشاف مستقبل ه است
تحمل يف وجهها اآلخر عنوان العالقات 

مع الكيان اإلرسائييل.
مكانة القضية الفلسطينية 

لدى الدبلوماسية السعودية
الفلسطينية  ــة  ــت القضي ــا كان لطامل
ــز  وركائ ــن  عناوي ــم  أه ــن  م ــدة  واح
ــا أو  ــة إن داخلي ــة السعودي الدبلوماسي
ــادت السعودية  إقليميا وعامليا، حيث ن
ــي وحملت  ــوق الشعب الفلسطين بحق
ــدث عن األقىص  ــارات إسالمية تتح شع
مستفيدة من هذه الشعارات يف اكتساب 
ــا  ملوقعيته ــزا  وتعزي ــة  داخلي ــة  رشعي
ــة.  العاملي ــى  وحت ــة  اإلسالمية-العربي
ــت السعودية مؤثرة  ــل لطاملا كان وبالفع
ــت  ــي طاول ــات الت ــري يف األزم ــل كب بشك

فلسطني والفلسطينيني.
ــن املوقف  ــم م ــىل الرغ ــل وع وباملقاب
ــه  نسمي ال  ــا  (دعون ــالم  للس ــي  الداع
ــدو اإلرسائييل إال  ــاه الع ــاذل) اتج متخ
ــرأ حتى  ــم يتج ــودي ل ــام السع أن النظ
ــس القريب عىل الحديث عن تقارب  األم
ــع الكيان  ــه م ــة تجمع ــح مشرتك ومصال

اإلرسائييل كما هو الحال اليوم.
ــام 2015  ــه وبعد الع ــول أن ــن الق يمك
ــف  ــة للموق ــه بالنسب ــا قبل ــس كم م لي
ــيل،  اإلرسائي ــان  الكي ــن  م ــودي  السع
ــه زمام امللك  ــدوم سلمان وتسلم فبعد ق
ــا  فعلي ــة  السعودي ــدأت  ب ــودي  السع
ــف اتجاه الكيان  ــة جديدة يف املوق مرحل
ــا التغيري  ــيل، وبالتايل بات لزام اإلرسائي
ــة  ــل القضي ــن ك ــف م ــذري يف املوق الج

الفلسطينية والقدس.
السري التاريخي للموقف 

السعودي من قضية فلسطني
ــخ والوقائع  ــالل مراجعة التاري من خ

ــل أساسية من  ــد أربعة مراح يمكن رص
ــودي اتجاه القضية  تطور املوقف السع
ــزام  ــدأ بااللت ــل تب ــة، مراح الفلسطيني
ــة  الفسطيني ــة  بالقضي ــق  املطل ــه  شب
ــان اإلرسائييل حتى  ــذ تأسيس الكي (من
ــم  ــن ث ــايض). وم ــرن امل ــات الق سبعيني
ــي  والسع ــي  الضمن ــرتاف  االع ــة  مرحل
ــان (منذ أواخر  ــالل السالم مع الكي إلح
ــة القرن الواحد  السبعينيات حتى بداي
ــن) اتسمت سياسة السعودية  والعرشي
ــادرات السالم دون  ــرح مب ــة وط بالتهدئ
ــات  مفاوض أي  يف  ــارشة  مب ــوض  الخ
ــة التمهيد الواقع  ــارشة، هي إذا مرحل مب
التالية.  ــة  ــي للمرحل ــي واإلسالم العرب
ــذ أوائل القرن  ــة بدأت من ــة الثالث املرحل
ــورت رسميا مع  ــد والعرشين وتبل الواح
ــىل لبنان ويمكن  عدوان تموز 2006م  ع
ــام 2015م  ــى الع ــا حت ــد استمراره رص
(اتسمت هذه املرحلة بحياكة املؤامرات 
ــة  ــة والسياسي ــات األمني ــج العالق ونس
ــيل وتأمني  ــان اإلرسائي ــع الكي الخفية م
ــي  العرب ــوت  والسك ــادي  امل ــم  الدع
إزاء االعتداءات اإلرسائيلية  واإلسالمي 
ــني وقطاع  ــان أو عىل فلسط ــىل لبن إن ع
ــم سلمان  ــام 2015م ومع تسّل ــزة). ع غ
ــدأت مرحلة  ــودي ب ــم السع ــدة الحك س
ــق بالقضية الفلسطينية  التفريط املطل
ــوال إىل ما هي عليه األمور اليوم، ويف  وص
املقابل إذا أردنا تقسيم هذه املراحل من 
ــان اإلرسائييل  ــن الكي ــق املوقف م منطل
ــدأ  تب ــل  املراح ــذه  ه أن  ــول  الق ــن  يمك
بالرفض املطلق باالعرتاف الرسمي بهذا 
ــوم عن  ــث الي ــوال إىل الحدي ــان وص الكي
ــة أكرب من  ــات ومصالح اسرتاتيجي عالق

أي خالف وقضية.
ــة  عجل ــدأت  ب ــان  سلم ــدوم  ق ــع  م
ــد تزامن هذا  ــري برسعة، وق التطبيع تس
ــران تخطو  ــت إي ــة كان ــع مرحل ــر م األم

ــرية باتجاه االنفتاح عىل  الخطوات األخ
ــة نووية لها  ــرتاف بها كدول ــم واالع العال
ــم.  ــوي يف اإلقلي ــا الق ــا وتأثريه حضوره
ــل السعودية والكيان يسارعون  مما جع
ــارب والتحالف  ــوات بدورهم للتق الخط
ــرتك  ــدّو مش ــم ع ــدة أن لديه ــىل قاع ع
ــة حسب تعبريهم)  (يريد ابتالع املنطق

هو إيران.
ــوم يف  ــوح الي ــف بوض ــة تق السعودي
ــة الفلسطينية، املوقف  ــة القضي مواجه
ــس األمريكي  ــرار الرئي ــن ق ــاذل م املتخ
ــارة األمريكية  ــد ترامب بنقل السف دونال
ــد أن السعودية باتت يف  ــدس يؤك إىل الق

واٍد آخر كليا.
ــا أن نقرأ  ــرض علين ــّدم يف ــا تق كل م
الفلسطينية  ــة  القضي ــل  صورة مستقب
ــف  "الحل ــه  اسم ــع  واق ــود  وج ــع  م
ــادل الجبري  ــيل". ع ــودي اإلرسائي السع
ــة السعودي أذعن جهارا  وزير الخارجي
ــق إرسائييل- ــاد تواف ــرد إيج ــه وبمج أن
ــدول  ال ــة  كاف ــرتف  ستع ــي  فلسطين

اإلسالمية بهذا الكيان.
خالصة

ــي املستمر  ــد السع ــا تقّدم يؤك كل م
ــان  بالكي ــرتاف  لالع ــوال  وص ــا  سعودي
ــروف يقوم الطرفني  اإلرسائييل ضمن ظ
ببناءها اليوم. تطوّر العالقات من نقطة 
ــة  ــوال إىل النقط ــام 1948م وص ــة ع األزم
ــد أنه عىل  ــوم يؤك ــا الي ــن فيه ــي نح الت
ــني بالخصوص وكافة محور  الفلسطيني
ــودي  السع ــام  النظ ــع  أن يض ــة  املقاوم
اليوم ضمن خانة الحليف االسرتاتيجي 
ــاج  استنت ــن  م ــن  ليتمك ــل  إلرسائي
الخالصات واألساليب الناجعة ملواجهة 

هذا الحلف.

طهران/ وكاالت
ــي، أمس،  ــن روحان ــي حس ــس االيران ــد الرئي  أك
ــا  ــرية مكانته ــام األخ ــالل األي ــدت خ ــا فق ان امريك

السياسية يف مجلس االمن الدويل.
وأشار حسن روحاني، أمس خالل لقاء مسؤويل 
ــة يف املنطقة  ــاع ايران الخاص ــة، اىل أوض وزارة املالي
ــن يف ايران،  ــدو لزعزعة االم ــاوالت الع ــم ومح والعال
ــة  ــرا يف املنطق ــة مؤث ــع بمكان ــران تتمت ــال، ان اي قائ

والعالم وتواجه عدوا لدودا.
ــض يف  ــول ان البع ــي بالق ــس االيران ــع الرئي وتاب
املنطقة اليوم يناصب ايران العداء إىل جانب الكيان 
الصهيوني وامريكا، بالتأكيد ان امريكا تكن للشعب 
االيراني العداء منذ انتصار الثورة االسالمية وكانت 
ــة وتسيطر  ــور يف تلك املرحل ــام الديكتات ــم نظ تدع
ــى االذاعة والتلفزيون، لذلك ومن  عىل كل يشء حت
ــدون للبالد  ــني وال يري ــوا مستائ ــي ان يكون الطبيع
الهدوء عندما قام الشعب االيراني بطردهم من اهم 

واكرث بلدان العالم حساسية.
ــة  ــاء الحكوم ــي اىل أخط ــس االيران ــار الرئي وأش
ــب االيراني،  ــدة يف مواجهة الشع ــة الجدي االمريكي
قائال، ان الحكومة االمريكية الجديدة تواجه الفشل 
ــي اختارتها ملواجهة الشعب  يف الطرق الخاطئة الت

االيراني.
ــدت خالل األيام  ــرد بالقول، ان امريكا فق واستط
األخرية مكانتها السياسية يف مجلس االمن الدويل، 
هذا البلد يستغل عضويته الدائمة يف مجلس األمن 
ــه وجهت دول  ــارىء، وفي ــد اجتماع ط ــب عق ويطل

العالم صفعة ألمريكا.
ــب اإليراني  ــس االيراني عىل ان الشع ــد الرئي وأك
ــان يريده  ــق الذي ك ــة الطري ــاز بيقظ ــم اجت العظي

البعض للبالد امليض فيه.
ــال ريسريش  ــع غلوب ــال موق ــر ق ــن جانب آخ م
ــدي أمس عىل لسان الكاتب "مايك ويتني" إنه  الكن
ويف غضون أيام، سوف تتاح الفرصة لدونالد ترامب 
ــي الصفقة  ــووي اإليراني، وه ــاق الن ــاط االتف إلسق

التي وصفها ترامب بـ "أسوأ صفقة عىل اإلطالق".
ــل  ــة العم ــى بخط ــا يسم ــل م ــد مستقب ويعتم
ــل املشرتكة إىل حد  ــة املشرتكة أو خطة العم الشامل
ــرض عقوبات  ــان ترامب يرفض ف ــري عىل ما إذا ك كب
ــام الرئيس يف  ــران أم ال. وإذا ما ق ــة عىل إي اقتصادي
ــت ما بعد 13  ــرض عقوبات (يف وق ــع بإعادة ف الواق
ــر) فإن الواليات املتحدة ستكون يف حالة "عدم  يناي
ــووي وستنهي  ــود االتفاق الن ــال جوهري" لبن امتث
جميع الرهانات، وهذا يعني أن هناك سؤالني يجب 

عىل القراء طرحهما:
ــات وينقض  ــرض عقوب ــد ترامب ف ــل سيعي 1. ه

االتفاق النووي الذي وقع يف عهد أوباما؟
ــا  ــرض عليه ــران تح ــات يف إي ــل االحتجاج 2. ه
ــاء خطة العمل  ــن لتوفري غطاء لرتامب إللغ واشنط

الشاملة؟
ــاق النووي  ــب لالتف ــد ترام ــس دونال ــح الرئي سم
ــي بالبقاء عىل قيد الحياة حتى عام 2017م،  اإليران
ــن العام الجديد سيتيح له فرصة أخرى لتفجري  ولك
ــدون عىل حد سواء  ــاق - ويعتقد النقاد واملؤي االتف

أنه قد يأخذها.
ــس  الرئي ــه  سيواج ــر،  يناي ــف  منتص ــول  وبحل
ــان سيتم  ــا إذا ك ــدة الختيار م ــة جدي ــة قانوني مهل
ــاول  ــران. ويح ــىل طه ــة ع ــات أمريكي ــرض عقوب ف
ــؤويل األمن الوطني  ــار املرشعني وبعض كبار مس كب
الحفاظ عىل االتفاق. لكن املؤيدين لالتفاق يخشون 
ــدادا لرفض محامي فريق  أن ترامب ربما أكرث استع
ــراره األخري  ــع ق ــل م ــا فع ــة، كم ــه الخارجي سياست

باالعرتاف بالقدس عاصمة إرسائيل .
ــع االتفاق  ــىل وض ــب علنا ع ــق ترام ــا عل وعندم
ــار إىل أنه "أسوأ  ــر ، أش ــف أكتوب ــي يف منتص اإليران
ــرس والدول  ــالق"، وطالب الكونج ــة عىل اإلط صفق
األوروبية باتخاذ إجراءات ملعالجة ما يعتربه ضعف 

الصفقة.
ــاه يف 13 أكتوبر "إننا  ــب يف خطاب ألق وقال ترام
ــل مع الكونجرس  ــع التوصل إىل حل يعم ال نستطي
ــن ال نعرف  ــاء االتفاق"، نح ــم إنه ــا، وسيت وحلفائن
حتى اآلن ما إذا كان ترامب يعتزم "تفجري الصفقة" 
أم ال، كما أنه ليست لدينا فكرة واضحة عن الكيفية 
التي يمكن بها للمنظمات غري الحكومية األمريكية 
ــرات  ــارة املظاه ــني إث ــالء األمريكي ــة أو الوك املسؤول
ــرق االتفاق  ــو أن خ ــا نعلمه ه ــن م ــىل األرض، لك ع
ــداوالت والتعاون  ــن امل ــوات م ــرق سن ــذي استغ - ال
ــا للغاية بالنسبة للواليات  والتوفيق - سيكون مكلف
ــة األمريكي األسبق  ــر الخزان ــدة، وأوضح وزي املتح
ــات املتحدة  ــن أن تتوقعه الوالي ــوب ليو ما يمك جاك
ــل املشرتكة..  ــدا عن خطة العم ــت تسري بعي إذا كان
ــط اإليراني - الصني  ــوردون الرئيسيون للنف فاملست
ــوان وتركيا -  ــان وكوريا الجنوبية وتاي والهند والياب
ــات االقتصادية ألجل غري  ــن يوافقوا عىل التضحي ل
ــة. وينبغي أن  ــل وهمي ــة أفض ــم صفق ــى باس مسم
ــدد بشل أكرب البنوك  ــر بجدية بالغة قبل أن نه نفك
ــدان وعلينا أن نتذكر التاريخ  والرشكات يف هذه البل
الحديث. يف عام 1996م، يف غياب أي دعم دويل آخر 
لفرض عقوبات عىل إيران، حاول الكونجرس إجبار 
ــات ثانوية هددت  ــة، وخلق عقوب ــات األجنبي الرشك
ــىل االستثمار يف قطاع الطاقة اإليراني.  ملعاقبتهم ع
ــي إرغام رشكات النفط الدولية عىل  وكانت الفكرة ه

 املنامة تجّدد حبس سجينة الرأي 
نجاح الشيخ

املنامة/
ــان والديمقراطية "سيد  ــد البحرين لحقوق اإلنس كشف مدير معه
ــّددت حبس سجينة  ــات البحرينية ج ــد الوداعي": إن السلط أحم

الرأي وضحية التعذيب نجاح أحمد حبيب الشيخ ملدة 15 يوماً.
ــة البحرينية كانت قد اعتقلت السيدة  يشار اىل أن السلطات األمني
نجاح من منطقة النويدرات يف 27 أبريل 2017 لرفضها التوقيع عىل 

اعرتافات بالتهم املنسوبة إليها عىل خلفية سياسية.
ــخ من مضايقات مستمرة قبل  ــت قد عانت املعتقلة نجاح الشي وكان
ــث أكدت العائلة  ــل مديرية مركز رشطة املحرق، حي ــا من قب اعتقاله
ــا باالعتداء عىل  ــيس وتهديده ــرش الجن ــب والتح ــا للتعذي تعرضه

عائلتها إن لم تعرتف بالتهم املوجهة لها.
ــات املختلفة من  ــوأ الظروف واالنتهاك ــش املرأة البحرينية أس وتعي
ــل النظام الحاكم، مشرية اىل ان فرتة ما بعد انطالق الثورة شهدت  قب
ــل البحرين اعىل  ــرأة، لتسج ــا يف االعتداء عىل امل ــدا ممنهج تصعي

نسبة العتقاالت النساء بني دول (الربيع العربي).
ــالل سجالت حقوق  ــات وعمليات الرصد من خ ــف اإلحصائي وتكش
اإلنسان يف البحرين عن اعتقال أكرث من 230 سيدة بحرينية بينهن 
ــني هذه الحاالت 72 اعتقاال من موقع العمل، و65  أطفال، وكان من ب

اعتقاال باالستدعاء، و58 اعتقاال لنساء من الكوادر الطبية.

الجيش السورى يكسر الحصار 
على قاعدة عسكرية بحرستا

دمشق/
ــس من فك الطوق عن  ــن الجيش السوري منذ يوم أم  تمّك
إدارة املركبات العسكرية يف حرستا بريف دمشق، وحّققت 
وحدات الجيش السوري تقدماً عىل اإلرهابيني رشق مبنى 

املحافظة.
ــش السوري بعد مواصلة  ــي هذا التقدم النوعي للجي ويأت
ــال رشق دمشق  ــة إدارة املركبات شم ــىل جبه ــات ع العملي
والسيطرة عىل نقاط وأبنية يف محيط مسجد أبو بكر رشق 
ــات جوية  ــا، بالتزامن مع رضب ــة يف حرست ــى املحافظ مبن
ــني ونقاط  ــات املسلح ــت تحرك ــة طال ــة ومدفعي وصاروخي

انتشارهم يف املنطقة.
وأفادت قناة امليادين بأن الجيش السوري والقوات الرديفة 

سيطروا عىل نقاط جديدة رشق املبنى.
ــود كبرية اجتمعت  ــذا التقّدم للجيش يف ظل حش ويأتي ه
لفّك الطوق عن إدارة املركبات وتوسيع مساحات األمان يف 

منطقة حيوية عىل مدخل دمشق الشمايل.
ــام: إن  ــارض منذ أي ــوري املع ــال املرصد الس ــه، ق ــن جهت م
ــاً يف محيط حرستا،  ــوري نّفذ هجوماً معاكس الجيش الس
ــي، بينما ارتفع  ــع قصف جوي ومدفعي وصاروخ تزامناً م
ــا ال يقل عن 47 عدد قتىل مقاتيل الجماعات املسلحة  إىل م

يف هذا الهجوم.

أحمد شفيق ينسحب من السباق 
الرئاسي املصري

القاهرة/
ــس الوزراء املرصي السابق، الفريق أحمد شفيق انسحابه  أعلن رئي
ــة 2018، التي من املتوقع أن  ــح النتخابات الرئاسة املرصي من الرتش

يشارك فيها الرئيس املرصي الحايل عبد الفتاح السييس.
ــع تويرت، بيانا من  ــق الرسمية عىل موق ــرشت صفحة الفريق شفي ون
ــق: ”رأيت أننى  ــه للرئاسة،  وقال شفي ــه عدم ترشح ــق يؤكد في شفي
ــة خالل الفرتة القادمة،  ــون الشخص األمثل لقيادة أمور الدول لن أك
ولذلك، فقد قررت عدم الرتشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة 2018م“.
ــرص مواعيد  ــا لالنتخابات يف م ــة العلي ــن اللجن ــرر أن تعل ــن املق وم

االنتخابات غدا االثنني.
ــات التي عقدت  ــرصي األسبق يف االنتخاب ــح رئيس الوزراء امل وترش
ــام 2012م، وخرس أمام منافسه الرئيس األسبق محمد مريس، كما  ع
ــورة 25 يناير 2011م، قبل أن  ــس الوزراء يف أثناء ث ــل منصب رئي شغ
ــذي كان يحكم البالد  ــم اإلطاحة به من قبل املجلس العسكري ال تت

يف حينها.
ــل التواصل اإلجتماعي أكدت يف وقت سابق أن حكومة  وكانت وسائ
ــه، قبل أن  ــر، عندما أعلن ترشيح ــت شفيق من السف ــارات منع اإلم

تقوم برتحيله اىل القاهرة.

ماكرون يكشف عن توجه 
اورويب صيني جديد

 بكني/
ــيس امس إنه ال يمكن  ــل ماكرون الرئيس الفرن اكد إيمانوي
ــا: "يجب  ــاه واحد، مضيف ــق الحرير يف اتج ــون طري أن يك
ــادرة "الحزام  ــأن مب ــا بش ــا سوي ــني وأوروب ــل الص أن تعم

والطريق" التي أطلقتها بكني.
وقال ماكرون الذي يقوم زيارة رسمية للصني، اليوم االثنني 
ــة البداية الرشقية  ــن مدينة شيان، التي كانت نقط بدأها م
ــة لم تكن  ــرق الحرير القديم ــم: "ط ــر القدي ــق الحري لطري
ــن أن تقوم إال عىل املشاركة"، مضيفا:  صينية فقط وال يمك

"إذا كانت طرقا فال يمكن أن تكون يف اتجاه واحد".
ــزام والطريق" عام 2013  ــت الصني عن مرشوع "الح وكشف
ــوب رشق آسيا  ــرب والبحر بجن ــق ال ــط الصني عن طري لرب
ــك إىل الرشق األوسط  ــا الوسطى وبعد ذل ــان وآسي وباكست

وأوروبا وأفريقيا.
ــان الرئيس الصيني يش جني بينغ تعهد يف مايو املايض،  وك
ــول بكني أن  ــة التي تق ــار دوالر للخط ــص 124 ملي بتخصي
هدفها نرش الرخاء، بينما تعتربها دول غربية خطة صينية 

لتعزيز نفوذها.
ولفتت "رويرتز" إىل أن ماكرون تعهد بزيارة الصني كل عام، 
ــريا إىل أن تنفيذ املرشوعات الصينية الجديدة سيصب  مش
ــىل روح التعاون، معربا  ــة الجميع إذا اعتمدت ع يف مصلح
عن أمله بناء عالقات جديدة بني االتحاد األوروبي والصني 

استنادا إىل عالقات متوازنة.
وأضاف: "جئت ألقول لكم إن أوروبا قد عادت، وأنها تتبنى 
ــني بعد مواجهة  ــدا ومستعدة للتعاون مع الص موقفا موح

أزمات وركود اقتصادي عىل مدى سنوات

حول العالمحول العالم السعودية وتطور النظرة للقضية الفلسطينية والكيان اإلسرائيليالسعودية وتطور النظرة للقضية الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي

الرئيس اإليراني: أمريكا فقدت مكانتها السياسية في مجلس األمنالرئيس اإليراني: أمريكا فقدت مكانتها السياسية في مجلس األمن

ــغ"  تسايتون ــر  "بازل ــة  صحيف ــت  كشف
ــني السعودية  ــود "تحالف رسي" ب عن وج
وكيان االحتالل إرسائييل بوجه ما تعتربانه 
"العدو اإليراني" املشرتك، السيما التعاون 

العسكري.
ــا  ــر ملراسله ــة يف تقري ــت الصحيف وقال
ــه "ال توجد  ــان، إن ــب بيري هويم ــل أبي يف ت
ــني، إال أن هناك  ــات رسمية بني الطرف عالق
تعاونا رسيا مكثفا بينهما من أجل تحقيق 
ــران وتقويض  ــواء إي ــدف رئييس هو احت ه

طموحاتها اإلقليمية".
ــة التي تصدر  وأضاف مراسل الصحيف
باألملانية إن هناك تعاونا عسكريا قائما بني 
ــب، "حيث تفيد مصادر  السعودية وتل أبي
ــا رشاء أسلحة  ــدرس حالي ــاض ت ــأن الري ب
إرسائيلية وأنها أبدت اهتماما برشاء أنظمة 
ــة الحديدية، التي  ــة للدبابات والقب دفاعي
ــت نجاعتها يف  ــل" أنها أثبت ــم "إرسائي تزع
ــة القادمة  ــدي للهجمات الصاروخي التص
من قطاع غزة. وتسعى الرياض بدورها إىل 

اعرتاض الصواريخ القادمة من اليمن".
ــات  ــود عالق ــىل وج ــر ع ــؤرش آخ ويف م
ــت الصحيفة إنه  ــن، قال ــني البلدي مكثفة ب
ــون من تل  ــد مراقب ــىل ذلك، يؤك ــالوة ع "ع
ــني األجهزة  ــاون ب ــاض أن التع ــب والري أبي
ــدم  ــة متق ــة والسعودي ــة اإلرسائيلي األمني
ــت اململكة العربية السعودية  جدا، وإن كان

تنفي رسميا أي تعاون مع "إرسائيل".
ــة تخلت منذ فرتة  لكن النخبة السعودي
ــن التواصل املبارش  ــة عن مخاوفها م طويل
مع ممثيل "ارسائيل". فقد أعلن مدير وكالة 
ــك  ــة ماي ــة األمريكي ــارات املركزي االستخب
بومبيو يف مطلع ديسمرب املايض أن اململكة 
ــة السعودية تعمل بشكل مبارش مع  العربي
ــرى يف مجال  ــة أخ ــل" ودول سني "إرسائي

مكافحة اإلرهاب".
ــر الطاقة  ــدث وزي ــق، تح ــت ساب ويف وق
ــة  مقابل يف  ــز  شتاينيت ــال  يوف ــيل  اإلرسائي

ــع  ــاالت م ــدة اتص ــود ع ــن وج ــة "ع إذاعي
ــا كانت  ــة السعودية ولكنه ــة العربي اململك

طي الكتمان بناء عىل طلب الرياض".
ــدد من  ــور ع ــة إىل ظه ــت الصحيف ولفت
الشخصيات السعودية علنا مع مسؤولني 
ــايض،  ــر امل ــر أكتوب ــي شه ــني "فف إرسائيلي
يف  ــان  السابق ــرات  املخاب ــا  رئيس ــع  اجتم
ــات  ــادل وجه ــة لتب ــل" والسعودي "إرسائي
ــة. وكان  ــة األمريكي ــول السياس ــر ح النظ
ــودي  السع ــارات  االستخب ــاز  جه ــس  رئي
ــد أجرى  ــي الفيصل ق ــري ترك ــق األم الساب
محادثات مع رئيس املوساد السابق أفرايم 
هاليفي. وكان تركي الفيصل مستعدا حتى 
ــريه اإلرسائييل يف ندوة يف  للمشاركة مع نظ

مركز الجالية اليهودية يف نيويورك".
ــات  اقرتاح إىل  ــة  الصحيف ــارت  وأش
ــا  قدموه ــن  بارزي ــني  إرسائيلي ــني  مسؤول
ــد اقرتح  ــع الرياض،  فق ــة م ــز العالق لتعزي
ــس "فكرة إقامة  وزير النقل اإلرسائييل كات
خط سكة حديد يربط ميناء حيفا مع دول 
ــر إرسائيلية، فإن  ــج ومن وجهة نظ " الخلي
ــالم فقط، بل  ــزز الس ــرشوع "لن يع ــذا امل ه
ــة اسرتاتيجية. فهذا  ستكون له أيضا أهمي
ــادرات الدول  ــل ص ــن شأنه جع ــرس م الج
ــىل الخليج مستقلة عن  العربية املطلقة ع
مضيق هرمز. ونتيجة لذلك، لن تكون إيران 
ــا  ــادرات إىل أوروب ــة الص ــىل عرقل ــادرة ع ق

والواليات املتحدة يف حال حدوث أزمة.
ــل  ــر النق ــب وزي ــايض، طل ــف امل والصي
ــوة  ــودي دع ــك السع ــن املل ــيل م اإلرسائي
ــيل بنيامني نتنياهو  رئيس الوزراء االرسائي
ــات  عالق ــة  بإقام ــد  والتعه ــاض  الري إىل 
ــب. وبطبيعة  ــة كاملة مع تل أبي دبلوماسي
ــة الجواب الرسمي  الحال، لم ُتعرف طبيع
ــاء يف  ــا ج ــودي، حسبم ــك السع ــن املل م

الصحيفة.

األرايض املحتلة/ وكاالت
ــيل  ــالل اإلرسائي ــة االحت ــت رشط اعرتف
ــة، أن جيش االحتالل  ــة حديث يف احصائي
ــل  ــي بشك ــن 200 فلسطين ــرث م ــدم أك اع
ميداني ودون محاكمتهم منذ عام 2015م.

ــة  االرسائيلي ــة  االحصائي ــب  وبحس
ــني  الفلسطيني ــن  م  201 ــإن  ف ــة،  الرسمي
ــوم، أو حاولوا  ــن شاركوا يف تنفيذ هج الذي
ــام 2015م  ــن الع ــر م ــذ أكتوب ــذه، من تنفي
ــالق النار  ــوا ميدانيا بإط ــوم، أعدم إىل الي
ــى املوت من قبل قوات الجيش  عليهم حت
ــارص  ــل عن ــن قب ــدا م ــيل، وتحدي اإلرسائي

الرشطة ورشطة الحدود.
ــي كشفت عنها  ــدف املعطيات الت وته
ــع بمرشوع  ــة، اىل الدف ــة اإلرسائيلي الرشط
قانون إعدام الفلسطينيني، والذي صادق 
ــا  ــا، نفذه ــت أن 411 هجوم ــه الكنيس علي
ــرتة، وتتطرق  ــون خالل هذه الف فلسطيني
ــرتة من 19  ــات ومعطيات الرشطة للف بيان
سبتمرب 2015م، مع اندالع الهبة الشعبية 

للدفاع عن القدس واألقىص.
ــني،  ــدام الفلسطيني ــون إع ــص قان وين
ــا يف القراءة  ــة عليه ــت املصادق ــذي تم ال

ــال  ح يف  ــه  أن ــىل  ع ــت،  بالكنيس ــة  األولي
ــات فلسطينيني من  ــذي عملي ــة منف إدان
ــة املحتلة بـ"القتل"،  سكان الضفة الغربي
ــن أن يأمر  ــر األم ــان وزي ــون بإمك ــه يك فإن
ــة العسكرية  ــات املحكم ــن صالحي ــأن م ب
ــك  ــون ذل ــدام، وأال يك ــة اإلع ــرض عقوب ف
ــاة، وإنما  ــاع القض ــرار بإجم ــا بق مرشوط
ــود  ــن دون وج ــط، م ــة فق ــة عادي بأغلبي
ــم، ويسمح  ــرار الحك ــة لتخفيف ق إمكاني

ــرض هذه  ــايل بف ــيل الح ــون اإلرسائي القان
ــت ذلك النيابة  العقوبة فقط يف حال طلب
ــال صادق عىل  ــة، ويف ح ــة العسكري العام
ــة القضائية  ــع القضاة يف الهيئ ذلك جمي
ــرشوع القانون إىل  ــة، وسيحال م العسكري
ــاد  ــل أن يع ــه، قب ــة لدراست ــة حكومي لجن
ــت عليه يف ثالث  ــان ليتم التصوي إىل الربمل
قراءات، قبل أن يصبح جزءا من "القوانني 

األساسية".

عواصم/وكاالت
ــي الشهري  ــي األمريك ــدث الصحف تح
ــه الذائع الصيت "نار  مايك وولف يف كتاب
ــل الخطة األمريكية  وغضب" عن تفاصي

لحل أزمة الرشق األوسط.
ــن  ــرتات م ــدى الف ــف يف إح ــان وول وك
ــد ترامب وعىل صلة  ــني إلدارة دونال املقرب
ــني بالرئيس  ــاص املحيط ــة باألشخ وثيق
الذي أحب إحدى مقاالته التي نرشت يف 

عام 2016م.
ــري الصحفي إىل أن  ويف التفاصيل يش
ــل "الرصاع الفلسطيني  مؤلف برنامج ح
ــني  ــن كيف ــس إال ستيف ــيل" لي – اإلرسائي
ــد 1953م) الذي توىل  ــن موالي ــون (م بان
ــي لرتامب خالل  ــب االنتخاب رئاسة املكت
ــة األمريكية وشغل  ــات الرئاسي االنتخاب
بعد ذلك منصب كبري مستشاري الرئيس 
ــه ترامب  ــؤون االسرتاتيجية، وأدخل للش
ــس األمن القومي يف يناير 2017م ثم  مجل
ــن نفس العام  ــه من هناك يف أبريل م عزل

وغادر البيت األبيض.
ــون  ــدث بان ــف تح ــف كي ــف وول ويص
ــاء يف مانهاتن)  ــالل عش ــن خطته (خ ع
ــال: " يعمل ترامب لوضع خطة للحل.  وق
ــوم األول نقوم  ــال. يف الي ــه فع ــي خطت وه
ــو  ونتنياه ــدس.  الق إىل  ــارة  السف ــل  بنق
ــك  ــد ذل ــه، ويؤي ــن أعماق ــك م ــد ذل يؤي
ــدون أديلسون( رجل  ــرارة أيضا شيل بح
ــودي أمريكي يؤيد  ــال وملياردير يه أعم
ــوة).. نحن نعرف وندرك عىل  إرسائيل بق
ــا نعطي الضفة  ــدم عليه... دعون ما سنق

الغربية لألردن، وغزة - ملرص".
ــاك أو  ــل هن ــون املشاك ــم يحل لندعه
ــاوالت. السعوديون عىل  ــون يف املح يغرق
ــىل حافة  ــون ع ــار. واملرصي ــك االنهي وش
ــع يخافون الفرس  ــار أيضا. الجمي االنهي
ــون ما يجري يف اليمن  لحد املوت ويخش
ــي  ه ــا  روسي ــك،  ولذل ــا.  وليبي ــاء  وسين
ــا فعال سيئة؟ أجل هم  املفتاح. هل روسي
فتيان أرشار. ولكن العالم ميلء باألرشار"

تنامي التحالف اإلسرائيلي السعودي" 

العدو الصهيوين يعرتف بإعدام أكرث من 200 فلسطيني  مستشار سابق لرتامب: السعوديون 
واملصريون على وشك االنهيار
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