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إيهاب شوقي 
ــة  اإلرسائيلي ــعودية  الس ــات  العالق
ــا  م كل  ــم  رغ ــا  زمني ــدة  ممت ــات  عالق
ــدة يف العمق  ــة، وممت ــن رسي ــا م أحاطه
االسرتاتيجي بحيث ال تظهر الترسيبات 
ــرة  ــات متناث ــن ترسيب ــت م ــي تحول الت
ــدة إىل ترسيبات متواترة ومكثفة  ومتباع

بجميع جوانبها وتنسيقاتها الواقعية.
ــا  ــري يف تحويله ــارع األخ ــم التس ورغ
ــري  ــن إال أن األمور يبدو وأنها ال تس للعل
ــا ما تم  ــباب منه ــرام لعدة أس ــىل ما ي ع
ــر لألمن القومي  ــه عىل هيئة تقاري إعالن

اإلرسائييل.
ــباب  األس ــض  بع ــتعراض  اس ــل  وقب
ــتعراض  ــر، يجدر اس ــواردة يف التقاري ال
ــن  م ــت  عجل ــي  الت ــباب  األس ــض  بع
ــت يف طياتها  ــالن التقارب وربما اخف إع

مستويات عالية من التنسيق:
ــالن التقارب  ــباب إع ــم أس ــا أه * ربم
هي الظروف املتغرية لإلقليم واملتدهورة 
ــا  تقليدي ــمية  الرس ــة  العربي ــادة  للقي
ــوريا  وس ــراق  والع ــرص  م يف  ــة  واملتمثل
ألسباب متفاوتة، وهو ما مكن السعودية 
ــادي ال تخىش معه  من احتالل مكان قي
ــتثنائي  ــة، بل ووضع اس ــات عربي معوق
ــىل اآلخرين ممن  ــن اإلمالء ع ــا م يمكنه

ابتعدوا عن املقاومة ومعسكرها.
ــم محمد  ــو بزوغ نج ــر ه ــر اآلخ * األم
ــلمان والطامح لالستئثار بالحكم،  بن س
ــتثنائيا،  ــا يتطلب دعما دوليا اس وهو م

وال سيما أمريكيا.
ــح  ــم مصال ــة بحك للمقاوم ــداء  الع  *
ــكر  اململكة الدائمة واملعتمدة عىل املعس
ــّكل  ــي، وقضية العداء إليران ش األمريك
تربيرا سعوديا للتسارع يف اإلعالن، أعلن 
ــعودية يف  ــوح ويف صحيفة س ــه بوض عن
ــرب رئيس األركان  ــر نوفمرب 2017، ع أواخ
ــنكوت يف  اإلرسائييل الجرنال غادي ايس
مقابلة مع صحيفة "إيالف" السعودية، 
ــتعدة لتبادل  حيث قال أن الرياض مس
ــة  ــني ملواجه ــع اإلرسائيلي ــات م املعلوم

إيران.
ــعودي  الس ــدل  الع ــر  ــا رصح وزي كم
ــابق محمد بن عبد الكريم عيىس -  الس
ــعودي  وهو رشيك وثيق لويل العهد الس
محمد بن سلمان - لصحيفة "معاريف" 
ــال عنف أو  ــة أن "هناك أعم اإلرسائيلي

ــالم، بما يف  ــاول التذرع باإلس إرهاب تح
ذلك يف إرسائيل".

ــالم غربية بالقول  ــائل إع وعلقت وس
ان هذا كان انتقادا نادرا من داخل العالم 

العربي لهجمات ضد اإلرسائيليني.
ــة  الحديث ــر  التقاري ــوص  بخص ــا  أم
ــري إىل ان محمد بن سلمان يف  والتي تش
ــرض املصالح  ــقوط وقد يع ــه للس طريق
ــد مركز أبحاث  اإلرسائيلية للخطر، رص
األمن القومي اإلرسائييل مؤرشات فشل 
ــأن  الش ــعودي يف إدارة  ــد الس العه ويل 
الداخيل وعجزه عن مواجهة التهديدات 
ــتقرار  الخارجية، متوقعا أن يتهاوى اس

نظام الحكم يف السعودية.

ــة  دراس يف  ــي،  البحث ــز  املرك ــع  وتوق
ــا كل من مدير املركز،  صادرة عنه، أعده
ــتخبارات  ــبق لجهاز االس والرئيس األس
العسكرية اإلرسائيلية ”عاموس يادلني“ 
ــات الخليج يف املركز،  ومدير وحدة دراس
ــكي“، إىل أن ”ما يعزز  ــل جوزينس ”يوئي
ــام الحكم يف  ــتقرار نظ ــس باس فرص امل
ــة أن مظاهر  ــل يف حقيق ــاض، يتمث الري
ــل بن سلمان عىل الصعيد الداخيل،  فش
ــع  ــن مع عجزه عن مواجهة التوس تتزام
اإليراني، وعدم قدرته عىل حسم الحرب 
ــت تهدد  ــن، التي بات ــة يف اليم املتواصل
ــس  ــن امل ــك ع ــعودي، ناهي ــق الس العم
ــل الحملة  ــعودية، جراء فش بمكانة الس

عىل قطر“.
ورسمت الدراسة سيناريوهات قاتمة 
ــاض،  الري يف  ــم  الحك ــام  نظ ــتقبل  ملس
ــرا عىل  ــكل خط ــك يش ــت أن ذل وأوضح
إرسائيل إذا انتقل الحكم هناك اىل نظام 
ــعودية يرث األموال واألسلحة  معاد للس

املكدسة.
هذا التقرير اإلرسائييل عززته شواهد 
ــم ما  ــرى، وأهمه ــة أخ ــالت غربي وتحلي
ــن مع هذا التقرير مما جاء يف مقال  تزام
الكاتب الربيطاني ”بيرت أوبورن“، حيث 
ــال له نرش بموقع  توقع ”أوبورن“، يف مق
ــلمان“  ــن س ــت آي“، أن ”ب ــدل إيس ”مي
ــقط تحت وطأة انقالب يتم تدبريه  سيس

ــبها  ــب وصفه، مش ــل القرص.. حس داخ
نهايته بأنها ستكون كنهاية شاه إيران.

ــؤال يطرح نفسه، وهو  ولعل هناك س
ــا لنظام متهالك  ــاذا يبدو ترامب داعم مل
تتضافر مؤرشات كثرية عىل قرب نهايته؟
ــة ومفرسة  ــدو سلس ــة تب ــا اإلجاب ربم
لتناقضات ظاهرة مثل الصمت األمريكي 
ــعودي رغم  ــري الس ــالف القط عن الخ

إمكانية إزالته بأمر من ترامب.
ــر  قط ــن  م كال  ــز  يبت ــب  ترام ان 
ــض،  ــن التناق ــتفيد م ــعودية ويس والس
ــرية  ــون األخ ــات تيلرس ــا ان ترصيح كم
حول توفري الدعم والحماية لقطر وسط 
ــعودية  ــري إىل أن الس ــدام األزمة تش احت

ــابات  الحس يف  ــرتاتيجيا  اس ــت  تراجع
األمريكية، وإنها مجرد بقرة حلوب "كما 
ــكا لتقوم  ــان ترامب" المري ــىل لس ورد ع

بحماية عرشها.
ــري معلنة يف اإلعالم  ــباب غ وهناك أس
ــىل  ع ــب  ترام ــة  موافق ــول  ح ــي،  العرب
ــا محمد بن  ــوم به ــي يق ــاالت الت االعتق
يف  ــتثمارات  االس ــالف  فبخ ــلمان،  س
ــتدخل  ــي س ــي والت ــاد األمريك االقتص
ــراء فيها، فإن  ــوال املصادرة من األم األم
ــادرات كجزء  ــذه املص ــتغل ه ترامب يس
ــكا التي  ــة يف أمري ــة الداخلي ــن املعرك م

تحدث بني النخب!
ــة  ــال يف جبه ــادر امل ــن مص ــري م فكث
ــي  ــارات الت ــىل امللي ــة ع ــون قائم كلينت
ــلمان، إضافة إىل  ــد بن س صادرها محم
ــربى،  الك ــوك  البن ــف  مختل يف  ــهم  األس
ــرش،  ــات الن ــني، ومجموع ورشكات التأم
ــة،  األمريكي ــة  التلفزيوني ــات  واملجموع

وكلها ضد ترامب علنا.
ــل  ــة رج ــتفيد بعقلي ــكا تس أذن أمري
ــن اللعب عىل  ــزاز وم ــن االبت ــال م األعم
ــات، ولكنها عمليا تقف عاجزة  التناقض
عن التدخل يف تغيري التوازنات الجديدة، 
ــيني  ــو بيرياتش ــب فيديريك ــل الكات ولع
ــور له عىل  ــال منش ــريا يف مق ــاب كث اص
ــال انه من  ــريش، حينما ق جلوبال ريس
ــزءا  ــون ج ــنطن أن تك ــتحيل لواش املس
ــطا يف أي رصاع يف املنطقة، أو تغيري  نش
ــار األحداث بطريقة مجدية. انتهت  مس
ــوذ  ــنوات. نف ــذ س ــخ" من ــة التاري "نهاي

الواليات املتحدة آخذ يف االنخفاض.
وأصاب أكرث عندما قال أن بن سلمان 
ــة يف التعامل  ــو يواجهان صعوب ونتنياه
ــدة، وإن الوقت  ــة الجدي ــذه البيئ ــع ه م
ــعودية،  ــبة إلرسائيل والس ــد بالنس ينف
ــد للعالم متعدد  ــار الجدي ويبدو أن املس
ــة  ــا إىل جنب مع سياس ــاب، جنب األقط
ــدة  ــة األوىل، أصاب بش ــب األمريكي ترام
ــا  رهاناته كل  ــت  وضع ــي  الت ــدان  البل
ــكرية  ــة االقتصادية والعس ــىل الهيمن ع

املستمرة للواليات املتحدة يف املنطقة.
(كاتب عربي من مرص)
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