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ــعودية قد  ــة الس ــة العربي ــدو أن اململك يب
ــعي والبحث عن  ــة الس ــن مرحل ــت م انتقل
ــع "إرسائيل"، إىل  ــا م ــرق لتوطيد عالقته ط
ــرض األفكار  ــاءات املبارشة وع ــة اللق مرحل
ــة الثنائية، بعد أن كانت يف السابق  واملناقش
هذه املرحلة خطاً أحمر يف سياسة الرياض 

غري مسموح بتجاوزه.
ــا  عالقته ــني  لتحس ــاض  الري ــة  هرول
ــف  ــض املواق ــا بع ــل"، وتبنيه ــع "إرسائي م
ــة، تغنت به  ــا يف املنطق ــية والقضاي السياس
ــت-  ــي أحدث ــرياً، والت ــة كث ــف العربي الصح
ــوًال  ــني- تح ــؤولني اإلرسائيلي ــب املس بحس
ــم، خاصة  ــاه بالده ــة تج ــبة 360 درج بنس
ــرن" األمريكية،  ــكها بـ"صفقة الق ــد تمس بع
ــيايس الجريء الذي تجاوز  وانفتاحها الس

الحدود.
ــؤول رفيع  ــًال عن مس ــاء نق ــرت األنب وذك
أن  ــطينية-  الفلس ــلطة  الس يف  ــتوى  املس
العالقات بني السعودية والجانب اإلرسائييل 
ــابيع األخرية تطوراً  ــهدت خالل األس قد ش
الفتاً وجوهرياً، وقد يكون األول من نوعه يف 

تاريخ العالقات بني الجانبني.
تفاصيل اللقاءات السرية

ــد أن العاصمة املرصية القاهرة  املصدر أك
ــهر  ــبوع األول من ش ــتقبلت، خالل األس اس
ــرية،  ــا الكب ــد فنادقه ــاري، بأح ــارس الج م
ــني  ــن إرسائيلي ــعوديني وآخري ــؤولني س مس
عىل طاولة نقاش واحدة، بحضور مسؤولني 

مرصيني رفيعي املستوى.
وأوضح املسؤول الفلسطيني أن القاهرة 
ــل  ــاض و"ت ــني الري ــة ب ــاءات رسي ــى لق ترع
ــرية فقط جرى  ــالل الفرتة األخ ــب"، وخ أبي
ــي (إرسائييل-مرصي- ــاء ثالث ــن لق ــرث م أك

سعودي) عىل أراضيها، بصورة رسية.
ــطيني أن املناقشات  ــؤول الفلس أكد املس
ــيايسٍّ ركز عىل  ــمت إىل جزأين؛ س ــد انقس ق
ــرن" األمريكية،  ــق بـ"صفقة الق ــا يتعل كل م
ــة  املنطق يف  ــواء  األج كل  ــري  توف ــة  ومحاول
ــم خطورتها عىل  ــات رغ ــا دون عقب لطرحه
ــطينية بشكل خاص، ورفض  القضية الفلس

الفلسطينيني التعامل معها.
ــؤول، ركز  ــب املس ــزء الثاني، بحس والج

ــة،  الثالثي ــة"  االقتصادي ــة  "املصلح ــىل  ع
وسبل تطويرها يف املراحل املقبلة، وخاصة 
ــتعد  ــر"، التي تس ــر األحم ــة "البح يف منطق
ــالق أكرب  ــل" إلط ــاض و"إرسائي ــن الري كلٌّ م
ــرتكة فيها خالل  ــاريع االقتصادية املش املش

الشهور القادمة.
ــاض قد فتحت صفحة  ولفت إىل أن "الري
ــية واالقتصادية  جديدة يف عالقتها السياس
ــح، وهذا بخالف  ــع "إرسائيل" بلغة املصال م
ــنوات  ــت تتبعه طوال الس ــذي كان ــج ال النه
ــطني  ــذا يرض بفلس ــداً أن "ه ــة"، مؤك املاضي
ــر أن إرسائيل لم تبَق العدو  وقضيتها، ويظه

الرئييس يف املنطقة".
وشهدت الفرتة األخرية تلميحات صادرة 
ــؤولني اإلرسائيليني عن وجود  عن كبار املس
عالقة ناشئة مع اململكة العربية السعودية، 
ــتوى هذه العالقات ما زال  ومع ذلك فإن مس
ــرن" عنوانها  ــة الق ــت "صفق ــاً، وإن كان رسي

األبرز.
ــاري، تحدثت صحيفة  ــارس الج ويف 3 م
ــن  ــد م ــن أن العدي ــبانية ع ــس" اإلس "الباي
ــارب  ــارت إىل التق ــة أش ــادر اإلرسائيلي املص
ــعودي اإلرسائييل يف مجاالت مختلفة،  الس

ــني الجيش  ــاءات املنتظمة ب ــرار اللق عىل غ
اإلرسائييل والسعودي.

ــتخبارات اإلرسائييل،  وقد أكد وزير االس
ــب صحيفة "إيالف"  ــل كاتس، بحس يرسائي
ــد محمد بن  ــا ويل العه ــه دع ــعودية، أن الس
ــىل اعتباره  ــلمان إىل زيارة "إرسائيل"، ع س

زعيماً للعالم العربي.
ضرب القضية الفلسطينية

ــالمية  ــة اإلس ــة املقاوم ــادي يف حرك القي
ــن رفض  ــرب ع ــا، ع ــي قبه ــاس)، وصف (حم
ــة  تطبيعي ــات  عالق ألي  ــع  القاط ــه  حركت
ــل جرائمه  ــيل يف ظ ــالل اإلرسائي ــع االحت م
ــعب  الش ــق  بح ــا  ترتكبه ــي  الت ــة  املتواصل

الفلسطيني ومقدساته.
ــج  لـ"الخلي ــة  خاص ــات  ترصيح ويف 
ــن الدول  ــاك الكثري م ــن"، أكد أن "هن أونالي
ــال رسية  ــت قنوات اتص ــة التي فتح العربي
ــبه  ــة مع إرسائيل، وتجري لقاءات ش وعلني
ــب ودهم  ــؤوليها، وذلك لكس ــة مع مس دوري

ومحاولة إلرضاء حاكم البيت األبيض".
ــة-  "العربي ــاءات  اللق أن  ــا  قبه ــرب  واعت
اإلرسائيلية" ال تخدم القضية الفلسطينية، 

ــرف  الط ــار  إظه ــاول  وتح ــا  ترضه ــل  "ب
ــه  مع ــس  تجل أن  ــن  يمك ــه  بأن ــيل  اإلرسائي
ــية  ــات سياس ــه عالق ــم مع ــاوره وتقي وتح
واقتصادية وتجارية، يف حني أن إرسائيل هي 
ــطينية  دولة احتالل وغاصبة لألرض الفلس
ــداء بالقتل  ــة الحقوق واالعت ــاول رسق وتح

والرضب واألرس لسكانها".
ــادي يف حركة "حماس" الدول  ودعا القي
ــن اللهث وراء إقامة  ــة إىل "التوقف ع العربي
عالقات مع إرسائيل وفتح باب التطبيع عىل 
ــه"، مؤكداً أن تلك املحاوالت "تقدم  مرصاعي
طوق نجاة إلرسائيل للهروب من جرائمها".

ــفت صحيفة  ــس (8 مارس) كش والخمي
ــيق  ــن وجود ما قالت إنه "تنس إرسائيلية ع
سعودي إرسائييل يتعلق بالتعامل مع إيران 
وملفات أخرى يف املنطقة، من بينها القضية 
ــا يعرف  ــل الحديث عم ــطينية، يف ظ الفلس

بـ"صفقة القرن".
ــوم" عن  ــل الي ــة "إرسائي ــل صحيف وتنق
مصدر مرصي وصفته بـ"الكبري" ولم تسمه، 
ــعودية  ــائل بني الس ــه: إن "تبادًال للرس قول
ــة خالل  ــاطة مرصي ــرى بوس ــل ج وإرسائي
ــا ويل العهد  ــام به ــي ق ــرية الت ــارة األخ الزي

السعودي محمد بن سلمان إىل القاهرة".
تحول ما بعد الربيع العريب

ــيايس ثابت العمور،  الكاتب واملحلل الس
ــعودية  ــات بني إرسائيل والس رأى أن العالق
ــاً  ــاً جوهري ــاً وانفتاح ــوراً هام ــهد تط ستش
ــث  الحدي ــرباً  ــة، معت املقبل ــة  ــالل املرحل خ
ــراً "غري  ــني الجانبني أم ــاءات رسية ب عن لق

مستبعٍد" حدوُثه نظراً للظروف الراهنة.
ــج  لـ"الخلي ــة  خاص ــات  ترصيح ويف 
ــعودية  أونالين"، يقول العمور: "مواقف الس
ــا حدث اآلن  ــم تتغري، ولكن م ــن إرسائيل ل م
ــة إىل يشء  ــن الرسي ــول م ــر تح ــو أن األم ه
ــيف معلن للعالقة  ــة، وهناك أرش من العلني

والتواصل بني تل أبيب والرياض".
ــكل علني منذ  ــر بش ــدأ األم ــف: "ب ويضي
ــت  ــا تقدم ــام 2002م عندم ــريوت الع ــة ب قم
السعودية بمبادرة سالم تقوم عىل التطبيع 
ــل، وكان توقيت  ــني العرب وإرسائي الكامل ب
ــار يارس عرفات  ــعودية هو حص مبادرة الس
ــداث  أح ــل  ظ ويف  ــارون،  ش ــل  آري ــول  وتغ

انتفاضة األقىص".
ــع العربي بدت العالقة  ويزيد: "بعد الربي
ــا  أوروب يف  ــاءات  اللق ــدأت  وب ــاً،  تقرب ــرث  أك
ــعودي وأركان  ــام الس ــني من النظ بني مقرب
ــات  العالق ــور  وتط ــيل،  اإلرسائي ــالل  االحت
ــران، واملرحلة  ــة إي ــة مواجه ــح بذريع أصب
ــاً عىل املصالح  ــهد تقارباً مبني املقبلة ستش

االقتصادية بني الطرفني".
ــري املحلل السيايس إىل أن "إرسائيل  ويش
ــط،  ــمس الرشق األوس ــد مكاناً تحت ش تري
ــك  ذل ــا  له ــتوفر  س ــن  م ــي  ه ــعودية  والس
ــؤولني  املكان"، مؤكداً أن "اللقاءات بني املس
السعوديني واإلرسائيليني ستتواصل إلقامة 

تحالفات ورشاكات".
والجدير بالذكر أنه، وخالل سنة 2002م، 
ــادرة  ــمى مب ــى ما يس ــاض ترع ــت الري كان
إىل  ــدف  ته ــت  كان ــي  الت ــة،  العربي ــالم  الس
ــحابها  ــل" مقابل انس ــرتاف بـ"إرسائي االع
من األرايض التي احتلتها منذ سنة 1967م. 
ــؤرشات  ــت م ــداء، بات ــن الع ــود م ــد عق وبع

التعاون بني البلدين جلية للجميع.
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ــس األول،  ــي، أم ــي أملان ــد برملان زار وف
ــورية، وتفقد حجم الدمار  مدينة حلب الس
ــة  باملدين ــاب  اإلره ــه  ألحق ــذي  ال ــري  الكب
يف  ــة  للمدين ــه  دعم ــدا  مؤك ــة،  التاريخي
ــا اىل التعاون  ــر اإلرهاب ودع مواجهة خط

املشرتك للتصدي له.
ــؤولني  ــي مع املس ــد األملان ــى الوف والتق
ــايل  ــى أه ــا التق ــة، كم ــوريني يف املدين الس
ــم إىل الظروف  ــتمع منه ــب واس مدينة حل
ــالل  خ ــب  حل ــتها  عاش ــي  الت ــة  الصعب
ــة جرائم اإلرهاب  ــنوات املاضية نتيج الس
ــذي فرضه اإلرهابيون  والحصار الجائر ال

ومحاولتهم قتل كل أشكال الحياة فيها.
ــي، الدكتور  ــس الوفد األملان ــار رئي وأش
ــعب  ــتيان بليكس، إىل أن أغلبية الش كريس
ــرف  يع ال  ــه  ولكن ــب  حل ــرف  يع ــي  األملان
ــرب  والح ــداث  لألح ــة  الحقيقي ــورة  الص
ــا وال يعرف مصداقية األخبار  الجارية فيه
ــائل اإلعالم  ــا وس ــي تنرشه ــر الت والتقاري
يف  ــك  يش ــخصيا  ش ــو  ه ــه  "وأن ــة  األملاني

مصداقيتها وحقيقتها".
ــة اطلع  ــة القديم ــه املدين ــالل زيارت وخ
ــار الهائل  ــىل حجم الدم ــد الربملاني ع الوف
ــد التاريخية  ــه اإلرهاب باألواب الذي ألحق
ــزءا مهما من  ــل ج ــي تمث ــة الت والحضاري
ــانية وزار الجامع األموي  ــارة اإلنس الحض

ــه  ــادة ترميم ــة إلع ــود املبذول ــع الجه وتاب
ــه كما زار قلعة حلب وأبدى أعضاء  وتأهيل
ــديد ملا شاهدوه من دمار  الوفد تأثرهم الش
ــة التي هي جزء من  ــري يف املدينة القديم كب

الرتاث اإلنساني.
ــام  أم ــن  م ــني  للصحفي ــح  ترصي ويف 
ــذه  ه أن  إىل  ــس،  بليك ــت  لف ــب،  حل ــة  قلع
ــام اإلرهاب  ــدت أم ــة صم ــة التاريخي القلع
ــورية  ــأن انتصار س ــؤرشا ب ــي تعطي م وه
ــب  ــا أن حل ــادم، موضح ــاب ق ــىل اإلره ع
ــرية يف الرتاث  ــة كب ــة ورمزي ــا خصوصي له
ــوري والعاملي والوفد يعلم  ــاني الس اإلنس
ــار وخراب  ــن حروب ودم ــا تعرضت له م م
ــاب وزيارتهم  ــىل اإلره ــا انترصت ع ولكنه
ــع لكون  ــىل الواق ــالع ع ــدف االط ــت به كان
ــي ال ينقل الصورة الحقيقية  اإلعالم الغرب

ملا يجري يف سوريا.
ــو هيميجرين  ــواب ادي ــم الوفد الن ويض
ــيمان والدكتور  وجورين بوهي وفرانك بس
هرد ويل يف الربملان االتحادي "بوندستاغ" 
ــان املحيل لوالية  ــاس أركمان يف الربمل وتوم

نوردراين فيستفاليا.
ــن الهالل  ــإرشاف م ــب آخر وب ــن جان م
ــة  قافل ــس  أم ــاح  صب ــت  دخل ــر  األحم
ــف  بري ــة  الرشقي ــة  الغوط إىل  ــاعدات  مس
ــق دعما للمدنيني املحارصين من قبل  دمش
ــي تنظيم "جبهة النرصة" اإلرهابي  إرهابي

واملجموعات التابعة له.
ــاء،  لالنب ــورية  الس ــة  الوكال ــت  ونقل
ــني الهالل  ــرتكة ب ــة مش ــانا"، أن القافل "س
ــة للصليب األحمر  األحمر واللجنة الدولي
ــاحنة  ــن 13 ش ــف م ــدة تتأل ــم املتح واألم

ــة تكفي 12  ــة وإغاثي ــواد غذائي محملة بم
ألف شخص.

ــة  املصالح ــز  مرك ــس  رئي ــال  ق ــك  كذل
ــري  فالديم ــواء  الل ــوريا،  س يف  ــرويس  ال
ــب معلوماتنا، وصلت  ــني: "بحس زولوتوخ
ــدأت عملية  ــدد وب ــكان املح ــة إىل امل القافل

تفريغ الشحنة".
ــدد من  ــروج ع ــن املتوقع خ ــه م ــا أن كم

سكان الغوطة خالل خرج القافلة.
ــا  أيض ــن  "نح ــني:  زولوتوخ ــع  وتاب
ــن املدنيني  ــض عرشات م ــع خروج بع نتوق
ــرب املمر  ــراد عائالتهم ع ــلحني مع أف واملس

اإلنساني."
ــل "سانا"  عىل صعيد مّتصل أفاد مراس
ــات  معلوم ــورود  ب ــن  الوافدي ــم  مخي ــن  م
ــن الغوطة  ــروج 53 مدنيا م ــدث عن خ تتح
ــالل املمر  ــك من خ ــلحا وذل ــم 13 مس بينه
اآلمن املحدد املؤدي إىل مخيم الوافدين يف 

وقت الحق أمس.
ــى  ــدويل تبن ــن ال ــس األم ــر أن مجل يذك
باإلجماع، يوم 25 شباط املايض، القرار رقم 
2401 والذي يطالب جميع األطراف بوقف 
األعمال العدائية ملدة ثالثني يوما يف جميع 
ــة الرشقية،  ــوريا، بما فيها الغوط أنحاء س
لتمكني الجهات املعنية واملنظمات الدولية 
ــانية للسكان  ــاعدات اإلنس من تقديم املس

املحارصين يف جميع املناطق.

بعد قيامها بخطف قارب صيد قطري:

الدوحة تقدم بالغًا إىل مجلس 
األمن الدويل ضّد اإلمارات

الدوحة/
قالت وكالة األنباء القطرية الرسمية، إن الدوحة قّدمت ، أمس، بالغاً إىل 
مجلس األمن الدويل واألمني العام لألمم املتحدة، بعد قيام زورق إماراتي 

بخطف قارب صيد قطري.
ــب الوكالة القطرية، فإن الدوحة ناشدت املجتمع الدويل للضغط  وبحس
عىل اإلمارات لاللتزام باملبادئ واالتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم 

الصيد، وإعادة القارب وأي ممتلكات محتجزة.
ــدأت يف 5 يونيو املايض،  ــار قطر التي ب ــادث يف ظل أزمة حص ــي الح ويأت
عىل خلفية قطع كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومرص، العالقات 

الدبلوماسية مع قطر، وإيقاف الحركة البحرية والربية والجوية معها.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم اإلرهاب، وزعزعة االستقرار 
ــدة االتهامات، مؤكدة عىل أن "هذه املواقف  يف املنطقة، لكن قطر نفت بش

غري مربرة وتقوم عىل مزاعم وادعاءات ال أساس لها من الصحة.

قوات الحشد الشعبي رسميًا 
يف جهاز األمن العرايق

بغداد/
ــادي أمس األول، األمر  ــوزراء العراقي حيدر العب ــع رئيس ال وّق
ــاواة رواتب منتسبي الحشد مع الجيش  الديواني الخاص بمس
ــد  ــمية عىل ضّم فصائل الحش ــي الصفة الرس ــي، ويضف العراق

الشعبي إىل قوات األمن يف البالد.
ــوز، فإن  ــومرية ني ــذي نرشته الس ــر الديواني ال ــب األم وبحس
ــىل الكثري من  ــيحصلون ع ــعبي س ــد الش ــوات الحش ــيل ق مقات
حقوق أفراد الجيش، إذ سيحصلون عىل رواتب تتساوى مع ما 
ــتطبق عليهم قوانني  ــاه أقرانهم من أفراد الجيش كما س يتقاض

الخدمة العسكرية.
ــد  ــات واملعاه ــعبي يف الكلي ــد الش ــوبو الحش ــل منتس ــا ُيقب كم
العسكرية وفقاً للضوابط املعتمدة يف هذه الكليات وُتحدد نسبة 
ــيق بينها وبني وزارة الدفاع ووفقاً الحتياجات  املقبولني بالتنس

الهيئة.
ــة مرتقبة،  ــات عام ــن انتخاب ــهرين م ــل ش ــوم قب ــي املرس ويأت
ــري من مناطق  ــعبي بالتأييد يف الكث ــد الش وتحظى قوات الحش
ــن تنظيم داعش  ــري البالد م ــا الفاعل يف تطه ــراق بعد دوره الع

اإلرهابي.
ــس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، يوم الثالثاء املايض  وكان رئي
ــد الشعبي، ومساواتهم  أن الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الحش

بقوات الجيش العراقي.
ــام 2016م  ــّر قانوناً ع ــان العراقي أق ــره أن الربمل ــن الجدير ذك م
ــة عىل أن تكون  ــعبي يف أجهزة الدول ــد الش إلدماج قوات الحش

القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مبارشة.
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ببالغ الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ وفاة الزميل

محمد حمود الخوالني
أحد موظفي ديوان عام وزارة اإلعالم

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية إلى
أبنائه وكافة أسرته

سائلين اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،

األسيفون:
قيادة وموظفو وزارة اإلعالم

قيادة وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر


