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سرائيل" في حرب ضد حزب هللاإالسعودية ومحاولة توريط "  

توطئة: - 1  

المتفاجئــة والمرتة ــة  تــى   عمليــاا اليــو  ميــر محمــد بــن ســلما ألالمملكــة العرةيــة الســعودية  التــي يقود ــا ا
علـى الصـمود مـدة عـامين وبصـه بوجـف  عاصـفة  زمهـا     راج والشعور بالخزي من قدرة الحـوييين الفقـراءاإل

ة إلى عاصمتها الرياض  ودخول أزمتها مـع قطـر مر لـة مـن الجمـود وعـد  ووصول الصواريخ الةاليستية اليمني  
ــزاا م ر  م ابيــة الحســم  وةقــاء الــرري  الســوري بشــار األســد معــز  إ ة الســلطة فــي قصــر المهــاجرين فــي مــاا علــى قم 

رت التعــويع عــن يها  قــر  جراميــة التـي ت ــ   وخســارر العصــابات اإل منياتهـا وخســارر اأرادتهــا و إعــن  اا رغمــ دمشـ 
إجةـار  منهـا بـ     من صمود المقاومة واعتقـاداا   زارمها بنقل الفتنة إلى لةنا  كنقطة بفوذ سهلة في بظر ا ابتقاماا 

يـة بلةنـا  واللةنـابيين علـى الصـعيدين بـزال بتـارج كاريإي إلـى رري    ومتف سعد الحريري على االستقالة  سيؤد  
بحيــت تصــر  يــورة بــعةية زــد  ــز     تفجيــر ي إلــى  بمــا يــؤد  اا منــي أيضــالسياســي واالقتصــادي  ورةمــا األ

بـ ل  الملـل اإلبكليـزي الـ ي يقـول  إذا وقعـ  فـي  بظار عن فشل سياساتها الهوجـاء وغيـر المسـؤولة  مخالفـةا األ
لـ    فقـد تحو  اا  ـ  تمامـه عـن الحفـر . لكـن الـ ي  صـل  ـو الع فرة فإ  أول بيء يجـب أ  تفعلـف  ـو التوق ـ

بالتـالي  مس لة  ا تجـاز  الـرري  الحريـري الملتةسـة والمهينـة فـي الريـاض إلـى قضـية إجمـاا وطنـي لةنـابي  وتـم  
الصـحافة األجنةيـة  بمختلـه  غةيـاء  واألخطـر مـن ذلـ  أ   األ رة وقادتهـالـى المملكـة المتهـو  توجيف سـها  النقـد  إ

ل   وعودتف إلى لةنا  مـع عارلتـف. فالرجـل تحـو  اا ر   إلى الحملة التي تطالب بإطالقف فو هاتها وميولها  ابضم  توج  
ســيخرج منهــا فــارزاا بامتيــاز  ف لــو خــاض ابتخابــات برلمابيــة فوريــة كــا ب ــأ تــى قيــل قصــد   إلــى  بطــل  عــن غيــر

لــى تـــوري  إبهــ ا التصـــعيد بــل ســـع   جريـــ  علــى النمـــوذج النســةي ال الطـــارفي. والمملكــة لــم تكتـــه  أ   تــى لــو 
ســالمية فــي   طويــل ومفتــو  مــع المقاومــة اإلســراريل   التــي لهــا  ســاإخاصــة  قليميــة ودوليــة إخــر  أطــرا  أ

 40لما  في صحيفة معـاري  اإلسـراريلية"  للمـرة األولـى منـ  زمة. وفي   ا السياق كتب يوسي مفي األ لةنا  
طــة فيهــا  عامــاا   إســراريل   ــي المســتفيد األســاث مــن األ ــداث التــي تحصــل فــي لةنــا  مــن دو  أ  تكــو  متور  

 ةة والسـري  العلني ـ -   إسـراريل  تتـابع عـن كلـب ب ـل الوسـارل المتـوفرة لـديهاإها ال تحاول الت يير عليهـا. و تى أب  
األزمــة السياســية التــي تحصــل فــي الدولــة  لكــن لــي  أالــر مــن ذلــ  . وأزــا  ملمــا "  يــدور  -ســواء علــى  ــد   

الشــيعي -يا الســن  الحــديت عــن أزمــة سياســية لهــا تــداعيات علــى كــل الشــرق األوســ   و ــي أيضــاا بتيجــة التصــد  
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مــة فــي لةنــا   ــي مســ لة داخليــة  اإليرابيــة  وةالنســةة للمســتو  السياســي والعســ ري  األز -والمواجهــة الســعودية
 ل فيها أو الت يير عليها .ولي  لد  إسراريل أي خط  أو طمو  بالتدخ  

ســعودية  ــ    يــد   ب اإلبجــاز األســاث لـــ إسراريل  فــي المنطقــة  ــو قيــد االســتكمال بخلــم مــن  نــا إلــى أ    
فقد زمن  ابقسا  إقليم الشرق األوس  إلى جا   تى النهاية  ى لها أ  تنتظر تفاقم األمور به ا االت  المرة  ويتةق  

ــ ة ودخــول المنطقــة فــي  ــرو  أ ليــة متتاليــة  محــورين متناقضــين  وةــ ل   زــمن  تصــاعد الصــراعات الفتنوي 
بهــاو واســتنزا  قــو  بعضــهم الــةعع. فــال إب طــرا  ســي وبو  مشــ ولينجميــع األ    إإذ  ألمنهــا ل زــماباا تشــ   

  ك ل  بقيـ  2006تموز سراريليين بعد  ر  ما كاب  عليف الحال مع اإلوملل ق الفرث.ي سب العر  وال يتفو  
. ففـي الحـالتين  وزـع  السـعودية بفسـها 2017عقا  تحرير الجرود من داعش عـا  أ ر ابيين في عليف مع اإل

   المشـروا اإلسـراريلي الـ ي كـا  مرسـوماا ز  في موقع من يريد الل ر من  ز    وتةخـي  ابتصـاراتف. فةعـدما   ـ
تســـليب لةنـــابيين لمواجهـــة  غيـــر محســـوةة  وصـــل  إلـــى  ـــد     مقـــامرة عامـــاا  خازـــ  الســـعودية  11ا  قةـــل للةنـــ

 ـر  تمـوز كابـ   فـي اإلعـال  اإلسـراريلي عـن أ    كليـراا   نـاو كالمـاا      بـ الحز   لكنها خسرت المقامرة. علمـاا 
اتصاالت سعودية تطالةف بمواصـلتها   بل عندما أراد العدو أ  يوقه الحر   كاب   بطلب وتحريع سعوديين

 بد.لى األإة و  تى القضاء على المقاومة مر  

ن  المقاومة  ومعها الجيش اللةنـابي  مـن  زيمـة المشـروا الداعشـي الو ـابي ف بعدما تم   ب  أالجدير بال كر و 
بحو الةحر المتوس  )بحسب المعلومـات التـي كشـفها ررـي  الـوزراء الةريطـابي  ال ي أراد تحويل لةنا  إلى ممر  

نــ  عل    الهدبــة التــي أ  ســق    وتحقيقــات الجــيش اللةنــابي  ينــ اول عــادت الســعودية لت  2014دافيــد كــاميرو  عــا  
اجهـة السـعودية خـ  المو ة  لـم تت  غداة زيارة رري  الجمهورية ميشال عو  للرياض بعيد تنصيةف رريسـاا. و ـ   المـر  

هــا لجــ ت إلــى تهديــد اللةنــابيين علنــاا  بت ريــدة صــادرة عــن وزير ــا الــوقب والم ــرور لشــؤو  بــ الا مســتتراا  بــل إب  
د من العـراق الـ ي كـا  يشـ ل فيـف سـفيراا ر  . السةها  ال ي سة  أ  ط   تويتر على موقع   يامر السةها   الخليج

ــ ى  اليــاا مســؤولية ملــهلــةالد   والــ ي يتــول   مــا يفعلــف   "ة دول المنطقــة  كتــب  اقــداا المواجهــة مــع إيــرا  فــي كاف 
تنــا ســو  تــنع   عيــار  علــى لةنــا   تمــاا  ويجــب علــى اللةنــابيين  ــز  الشــيطا  مــن جــرارم ال إبســابية فــي أم  

را  لـى االبتقـا  مـن إيـإالتـي تسـعى  . وفي مقابل الهسـتيريا السـعودية  . دماء العر  غاليةاالختيار معف أو زد  
اسـة  ب المر لـة الحس  ة  بـرز فـي الـداخل اللةنـابي مـن يتهي ـبهيـار علـى الصـعد كاف ـفي لةنا   ودفع الةلد بحو اإل

مـة   وفـي مقد  رعـناأل ر تقديم خيار التهدرـة واالسـتيعا  علـى أي تصـر  عخـر  خالفـاا إلرادة  ـاام الريـاضفقر  
جنـو  السـةها  علـى لةنـا  كـا   ـ ا  . فقةـل أ  يجـن   ؤالء سما ة األمين العـا  لحـز    السـيد  سـن بصـر 
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زة من االستقرار السياسي   يت ابتخب رري  قوي وبجاا للجمهوريـة  الةلد قد بهد خالل عا  كامل  الة ممي  
ــ ل    ومــة و ــدة وطنيــة بــدأت العمــل بشــ ل  وجــرت تســوية رراســة الــوزراء  وبــ    تفعيــل عمــل    وتــم  وجــاد   ال  فع 

  التعيينـات سـنة  وتم ـ 12ة من  ت موازبة ألول مر  قر  لة  وأ  قة  النوا   ووزع قابو  جديد لالبتخابات النيابية الم  
ة  وجر  تفعيل عمل اللجا  وةعد سنوات من التصعيد  عاد الحوار والتالقي بين ة والدبلوماسي  ة والقضاري  اإلداري  

ر ــا  التكفيــري مــن مجموعــات اإلحريــر الجــرود اللةنابيــة عنــد الحــدود الشــرقية ج العــا  بتو   القــو  السياســية. وت ــ
ـ ا م ي ـإ ف السـيد بصـر  إلـى اللةنـابيين داعيـاا المجـر . وةعـدما أعلنـ  السـعودية  رةهـا علـى لةنـا  و ـز     توج 

ــأأ ميــة وقيمــة مــا بحــن فيــف  و  زــرورة إدراو  لــىإ     أســما تف  زــا أو .    باالســتقرار وبحــري عليــف  بتمس 
هــا تــدعوكم إلــى تخريــب بيــوتكم ب يــدي م.  ــل الحــر  علــى  ــز     ولكن   العنــوا  الــ ي ترفعــف الســعودية  ــو 

 قيقــةا تريـــد الســعودية  مـــن خــالل كـــل اإلجـــراءات  إبقــاذ لةنـــا  ومصــلحتفه  ـــل اإلجــراءات والل ـــة والتهديـــدات 
ل مــا جــر  فــي المنطقــة. فــي ســوريا  كــا  أمــراء والحــر   ــي علــى  ــز    أ  لةنــا ه يجــب أخــ  العةــرة مــن كــ

 . ة ا.اللةنابيو  أما  مر لة مصيري  رو ةو ا ودم  سعوديو   يديرو  المعارو من عما   فخر  

ر ابيـة التـي تقاتـل فـي  ي لطالمـا اسـتخدمتف المجموعـات اإلالـ   ز  الشـيطا  وفيما اعتمد السةها  تعةير 
ــالســعودية مــن وراء  ــ ا التصــريب. فســوريا  يةقــى الســؤال األ ــم  ــول الرســالة   ــل مر لــة  "  الســؤالر  حينهــا ط 

 خليجـي    ي  بقـرار  و  ة التي رافق  تش يل   ومة الرري  سعد الحريري قد ط  ات الخالفي  الهدوء واالبتعاد عن الملف  
ـلى ما كاب  عليف قةيل التسوية الرراسـيةه و ـل ات  إلتعود األمور  سراريلي  إ ميركي  أ الريـاض بإطا ـة    قـرار مـنخ 

ن قةـل   ومة الحريري وتفجير الوزع الداخلي اللةنابي غداة سقوط الر ا  السعودي على محاصرة  ز    م
  ررـي  الح ومـة سـعد الحريــري ف يطـر  السـؤال التـالي" كيـه سيتصــر  ب ــإفذلـ    ذا صـب  إه و  النصـرة و  داعـش 

   ومتفه ز     و عنصر أساسي في  إزاء ما سة   خصوصاا أ   

ةرمجـة علـى السفير اإلسراريلي لـد  األمـم المتحـدة  دابـي دابـو   الهجمـة السـعودية الم   في المقابل است ل   
ة وإلـى أعضـاء مجلـ  األمـن  مـة الدولي ـلى األمـين العـا  للمنظ  إههما المقاومة ف بار في رسالتين متطابقتين وج  

حـدة  لعـد  مواجهـة  ـز   . وأوزـب واألمـم المت    اليوبيفيـل من الح ومة اللةنابيـة وقـوات  لى استياء  إسراريل إ
الح ومة اللةنابية ال تعمل بيئاا من أجل منع أبشطة  ـز    فـي     فإ   1701ف خالفاا للقرار الدولي دابو  أب  

 ابع يقــول". وتــ ةة اللةنابي ــفــي المنــاط  الجنوةي ــ ة  ي ــ ر   لــو  ب ــل  حو   يتجو  جنــو  لةنــا . فعناصــر الحــز  المســل  
ــ  بــدالا مــن العمــل زــد   و ســااناا . األمــم المتحــدة رأســها فــي التــرا  وال تحــر     ا عناصــر   تــدث  الخــروق التــي ينف 

  ا . ث زد  ار  م    بتنفي  سياسة صفر صةر إزاء أي عنه ي  إسراريل من جهتها ستواصل التمس   د أ   وأا  
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لةنـا  مـن دو  علـم أو استشـارة  تـى تيـار  لقد  اول  مملكة القهر فـي الحجـاز فـرض زعامـة جديـدة علـى
المستقةل  ليفها  فضالا عن قيا  المملكة بـتحريع اللةنابيين على بعضهم الةعع لكي يشتموا بعضهم بعضاا  

 همهم بالضعه والجةن.ويهينوا بعضهم بعضاا  ويحارةوا بعضهم بعضاا. و ين ال تجد استجابة  تت  

 

 :2002السعودية وحزب هللا منذ عام برز محطات المواجهة بين أ – 2

ة بـين ة والسياسـي  ة الديني ـر الدارم بسةب تةاين المرجعي ـز العالقة بين السعودية و ز    اللةنابي بالتوت  تتمي  
       العالقة على مد  سنوات تضة  علـى إيقـاا مـا يحـدث بـين طهـرا  والريـاض باعتةـار أ   الطرفين  وظل  
 لي  سو  أداة إيرابية للسيطرة على لةنا  وسوريا واليمن والةحرين. -عوديينفي بظر الس-  ا الحز  

ســر أين وصــف  الريــاض عمليــة    ــ2006رت العالقــة بــين الســعودية و ــز    خــالل  ــر  تمــوز وتــوت  
 بفراجات  لكن العالقة بينهما أخ ت منحىة غير المحسوةة . يم عرف  بعع اإلالجنديين اإلسراريليين  بالم امر 

إلـى اسـتقالة  القطيعـة مـع بـدء األزمـة السـورية ومـا تال ـا مـن تطـورات فـي الـيمن  وصـوالا  تنازلي وصل إلـى  ـد  
 رري  الح ومة اللةنابية سعد الحريري من الرياض.

 "ت     العالقة بالتسلسل التاريخيابرز محط  أوفيما يلي 

رفضـف للمةـادرة السـعودية     يعلـن" األمين العا  لحز    سـما ة السـيد  سـن بصـر 2002عذار  8 -
 إسراريل ال  دت في بيروت أ   ق  د خالل بدوة ع  ة  لتسوية الصراا العرةي اإلسراريلي  ويؤك  ميركي  صول األذات األ

ة  وال يســتطيع أي ملــ  أو أميــر أو ة وليســ  دولــة قــابو  وال يســتطيع أ ــد أ  يعطيهــا الشــرعي  تملــ  أي بــرعي  
 ة رمل وا دة من أرض فلسطين للصهاينة .ى عن ذر  ديني أو سياسي أ  يتخل  رري  أو  اام أو مرجع 

 ـز    ومعـف  ركـة المقاومـة اإلسـالمية ) مـاثل  زـمني   ل وةشـ ل  " الرياض تحم ـ2006تموز  18 -
عــن مجلــ  الــوزراء  صــادر   مســؤولية العــدوا  اإلســراريلي علــى الشــعةين اللةنــابي والفلســطيني. وجــاء فــي بيــا   

تها  إسـراريل  أبشـع اسـت الل منفـردة اسـت ل    ابفـالت بعـع العناصـر والتيـارات وابزالقهـا إلـى قـرارات   ي أ   السعود
 لةنا  الشقي  وتح م أسر ا للشعب الفلسطيني ب املف . مسعورة زد    رةاا  لتشن  
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ا " فتــو  أصــدر ا الشــيخ الســعودي عةــد   بــن جةــرين تقــول إبــف  ال يجــوز بصــرة  ــ 2006تمــوز  28 -
الحــز  الرافضــي )فــي إبــارة إلــى  ــز   ل وال يجــوز االبضــواء تحــ  إمــرتهم وال يجــوز الــدعاء لهــم بالنصــر 

نـــوا عـــداوتهم ل ســـال  إلـــيهم وأ  يةي   ا مـــنهم وأ  يخـــ لوا مـــن ينضـــم  ؤ والتم ـــين  وبصـــيحتنا أل ـــل الســـنة أ  يتةـــر  
رو  العـداء أل ـل السـنة ويحـاولو  ضـم  ي   دارمـاا ة  فـإ  الرافضـة على أ ل السـن   والمسلمين وزرر م قديماا و ديلاا 

 بقدر االستطاعة إظهار عيو  أ ل السنة والطعن فيهم والم ر بهم .

دة لحــز    " الســلطات الســعودية تعتقــل ســةعة أبــخاي لمشــاركتهم فــي ا تجاجــات مؤي ــ2006ع   8 -
 ة.ة الشيعي  ز األقلي  في برق الةالد  يت تترك  

جــري مةا لــات مــع الشــيخ ملــ  الســعودية )الرا ــلل عةــد   بــن عةــد العزيــز ي   "2007كــابو  اللــابي  4 -
مــن بوعــف  صــال  بعــيم قاســم بارــب األمــين العــا  لحــز    والــوزير محمــد فنــيش المســؤول بــالحز   فــي أول ات  

 الطرفين. ر بينت زيارة الرجلين إلى السعودية يالية أيا   و دف  إلى تخفيه التوت  للرياض مع الحز . واستمر  

" مفتي السعودية الشيخ عةد العزيز بن عةد   عل الشيخ يـدعو ساسـة وعلمـاء العـالم 2013 زيرا   7 -
لـف  إ   ـ ا الحـز  ابكشـه بمـا ال يـدا  خاذ خطوات  تردا عدوا   ز    في سـوريا . ويقـول فـي بيـا   إلى ات  
  .وال ذمة ف  ز  عميل ال يرقب في مؤمن إال  أب   للش    مجاالا 

 مــا زالــ   هــاعلــى الســعودية  ويقــول إب    جومــاا  " األمــين العــا  لحــز    يشــن  2013تشــرين األول  29 -
ف لم يمش  الحال فـي سـوريا )...ل  ـي ات  تسـعى إلـى تعطيـل أي  ـوار سياسـي  وتسـعى إلـى غازةة جدا ألب  
 وت جيلف . 2تعطيل جنيه 

لسعودية بالوقو  خلـه التفجيـر المـزدوج الـ ي اسـتهد  هم ا" السيد بصر   يت  2014كابو  األول  4 -
 اتارـب عةـد    إ    -في تصـريحات لقنـاة تلفزيوبيـة لةنابيـة-السفارة اإليرابية في بيروت من العا  بفسف  ويقول 

ماعـات فـي أالـر مـن م ـا  فـي   العملية  مرتةطة بالمخابرات السعودية التـي تـدير ملـل  ـ   الجعزا   التي تةن  
 ستها المخابرات األميركية والسعودية والةااستابية .أس  القاعدة  وإ     لمالعا

" الريـــاض تفـــرض عقوةـــات علـــى اينـــين مـــن قيـــاديي  ـــز    بتهمـــة المســـؤولية عـــن 2015أيـــار  27 -
ة عليهمــا  عمليــات إر ابيــة  فــي أبحــاء الشــرق األوســ  خــارج  ــدود لةنــا . وتشــمل تلــ  العقوةــات إجــراءات مالي ــ

 تجميد األصول و ظر تعامل السعوديين معهما.بينها 
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ط الـــرجلين فـــي دعـــم بظـــا  الـــرري  بشـــار األســـد فـــي ســـوريا  وإرســـال فةركـــة إلـــى تـــور  هامـــات الم  وتشـــير االت  
 مساعدات ومقاتلين  ودفع مةالغ مالية إلى فصارل مختلفة داخل اليمن على رأسها جماعة الحويي.

ـــ" الســـعودية ت  2016بـــةاط  19 - ـــة المســـاعدات المقـــر  ن وقـــه عل  رة لتســـليب الجـــيش اللةنـــابي وقـــدر ا يالي
ـــ ـــارات دوالر  وإيقـــا  مـــا تةق  ـــابي )الشـــرطةل ى مـــن مســـاعدة مقـــر  ملي ـــار دوالر لقـــو  األمـــن الـــداخلي اللةن رة بملي

ـــ ضـــة للمملكـــة علـــى نا   القـــرار جـــاء بتيجـــة مواقـــه لةنابيـــة م   د لوكالـــة األبةـــاء الســـعودية أ   ومصـــدر مســـؤول يؤك 
 ى  ز    إلرادة الدولة اللةنابية  بحسب تعةير ا.مصادرة ما يسم   المنابر العرةية واإلقليمية والدولية  في ظل  

يف  الح ومـة الشـرعية د زلوا  ز    مةابرة في الحـر  بـين مـا تسـم  " الرياض تؤك  2016بةاط  25 -
علـي عةـد   صـالب  والتخطـي  لشـن عمليـات  في اليمن واالبقالبيين من مليشيا الحويي وقوات الرري  الساب 

د زــلوا التحــاله العرةــي أا ــ داخــل األرازــي الســعودية . والعميــد أ مــد عســيري مستشــار وزيــر الــدفاا يقــول إ   
 مرتزقة إيرابيين وعناصر من  ز    في تدريب الحوييين.

ــ2016عذار  7 - خليجــي تصــنيه  ــز    د قــرار دول مجلــ  التعــاو  ال" مجلــ  الــوزراء الســعودي يؤك 
خ تـف ات   بقـرار   -إير اجتماعف األسـةوعي برراسـة الملـ  سـلما  بـن عةـد العزيـز في بيا   -ر منظمة إر ابية  وي ك  
قـة عنهـا نةل  عذار باعتةار  مليشيات  ز    بقادتهـا وفصـارلها والتنظيمـات التابعـة لهـا والم   2دول المجل  يو  

 ة .مة إر ابي  منظ  

السـتمرار األعمـال العداريـة التـي يقـو  بهـا أفـراد تلـ  المليشـيات    القرار جـاء بظـراا  الوزراء أ   ورأ  مجل  
مـن الـدول  إلى ممارساتها في عـدد   لسيادة دول المجل  وأمنها واستقرار ا  إزافةا  صارخ   لف من ابتهاو  وما تش   

لألمــن القــومي  ل تهديــداا القــوابين الدوليــة  وتشــ   ة و ة واإلبســابي  العرةيــة التــي تتنــافى مــع القــيم والمةــاد  األخالقي ــ
 العرةي .

كـا   وتقـول فـي  بـ ل   ر مـن التعامـل مـع  ـز    بـ ي   " وزارة الداخلية السعودية تح   2016عذار  14 -
ــد أو ي  كــل مــواطن أو مقــيم يؤي ــ    أ بيــا    دة  ف عقوةــات مشــد    بحق ــخ  الســلطات ســتت   ر االبتمــاء إلــى الحــز  فــإ   ظه 
ر ا لـف أو يتواصـل معـف أو يـؤوي أو يتسـت  ج لـف أو يتةـر  من يتعاطه مع ذل  الحـز  أو يـرو   أ    على د الةيا ا  أو 

ــة  ط  علـى مــن ينتمــي إليــف  فسـي   كــل مقــيم فــي  ف بظــا  جــرارم اإلر ـا  وتمويلــف. وأوزــب الةيــا  السـعودي أ     بحق  
 إبعاد . ف سيتم    إدابتف بملل تل  األعمال فإب  لة  الةالد ت  
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 -إلـى جابـب إسـراريل-السـعودية     أ متلفـز   "  السيد بصر   يقـول فـي خطـا   2017تشرين األول  9 -
منف على ت ريـدة لـوزير الدولـة السـعودي لشـؤو  الخلـيج  اا على األمن والسال  اإلقليميين   وذل  رد   ل  خطراا تش   

  لتحقيـ  األمـن إلى تش يل تحاله دولـي زـد  يامر السةها  أباد بها بالعقوةات األميركية على  ز    ودعا 
 اإلقليمي.

بوفمةر/تشرين اللابي" األمين العا  لحز    يعتةر أ  استقالة الحريري قرار أملتف الرياض  ويقول فـي  5
ف يجب الةحت عن سـةب االسـتقالة ب  أيدفع الحريري لتقديم استقالتف  و لم ي ن  ناو سةب داخلي  فب  أ متلفزة   المة  
 السعودية.في 

 ـــز     ـــو مـــن أطلـــ      أارجيـــة الســـعودي عـــادل الجةيـــر يقـــول " وزيـــر الخ2017تشـــرين اللـــابي  7 -
ـ إطالق ذل  الحز  صـواريخ إيرابيـة عمـل  رةـي زـد   أ    معتةراا   جا  الرياضبات   اا صاروخا بالستي   د بـالد . ويؤك 

  مــن منطقــة فـــي الــيمن يســيطر عليهـــا طل ـــأ  ف الصــنع وأب ــ لشـــة ة  ســي أ  أ   أ  الصــاروخ إيرابـــي   فــي  ــديت  
 و .الحويي  

األخيـر وصـل إلـى  إلـى أ    وخالل المقابلة  يلقي الجةير باللو  على  ز    في استقالة الحريـري  مشـيراا 
 مر لة قال فيها  افى .

 السـعودية طلةـ  مـن إسـراريل زـر     أالسيد بصر   يقول فـي كلمـة لـف "  2017تشرين اللابي  10 -
 هينة.ها م  طريقة معاملتف ب ب   رري  الوزراء المستقيل محتجز في المملكة  واصفاا  أ    داا لةنا   ويؤكد مجد  

 زمات:جدول ال  الحضور السعودي في – 3

 سـا ةا مفتو ـةا ومسـتةا ةا  سـراريل  أ  تظـل  إمنيـات كـل مـن السـعودية و ألقد كا  يفترض بالمنطقة بحسب 
 رلـديهما  صـعود قـوة ياللـة تنـا ع  ـ ا االسـتفراد وتعة ـ  ـال     وال مقةـوالا بـ ي  مفترزـاا  . ولـم ي ـنرادتيهمـاإل وفقاا 

ة والمحتلــة. لــ ل  افتــتب النظــا  الرجعــي فــي بظمــة المســتةد  مقابــل إرادة ط يــا  األ عــن إرادة الشــعو  ومصــالحها
 لـــف  فـــ بهى  ـــز    جـــرا  التابعـــةي ســـوريا  عةـــر جماعـــات اإلر ـــا  واإلالســـعودية معركـــة العةـــت والتـــدمير فـــ

ــالمعركــة لصــالب المقاومــة ومجتمعــاا  تحــ  أقــدا  إر ــا  داعــش  ن  الســعودية معــارو إســقاط العــراق  دولــةا . ودب 
ش ف بهى  ز     ك ملولـة وبمـوذج  وكـ داء مةابـر  ـ   المعـارو. وكـا  علـى الـرري   بشـار والنصرة المتو   

اإلرادة السـعودية  سـق  قةلـف معمـر القـ افي وصـدا   سـين  غيـر أ    األسد أ  يسق  إبفاذاا ل رادة السعودية كمـا
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تنيــة تضــمن بقــاء الكلمــة العليــا فيهــا إم  ةيــة و  ل إلــى يــالث دول ــي التــي ســقط . وكــا  علــى العــراق أ  يتحــو  
كلمــة الســعودية تطــايرت أبــالءا داخــل العــراق  بتطــاير    غيــر أ   ســراريليينميــركيين واإلســياد ا األأو  للســعودية

  داعش  وبركارها وابهزا  مشروعها. 

سةا  وغير ا ابفجرت  ستيريا مملكة القهر تجا   ز    و ليفتف إيرا . فآل سعود  والحال      له   األ
مضــى  مــن أ  ي وبــوا أســياد المنطقــة ومــالكي أمر ــا والمتصــرفين الحصــريين  وقــ    صــاروا أبعــد  أالــر مــن أي   

مـن لـواز  األمـور  وزـروراتها   د أساسـاا مـن ر ـم ال طرسـة اإلسـراريلية  فـإ   ل ـو   بشؤوبها. وإذا كا   ـز    قـد
وفـي طليعتهـا ال طرسـة السـعودية.  و متواطئـة مـع ال طرسـة الصـهيوبية ممايلـة أ غطرسـة   لكـل   ل تهديداا أ  يش   
  ال بفضـل اال ـتالل نوبـةف وةفضـل السياسـات السـعودية العدوابيـة المجة  فإب ـال ةاء ال يقود إلى بتارج ذكي ـ وأل   
 اا على الكسر فحسب.سراريلي لو د   صار  ز    رقماا ي سر أرقاماا  ال رقماا عصي  اإل

 إسراريل   وةفضل سياسات  د  محد   عدو    دة )جنو  لةنا ل زد  اا   ز    قوة محدودة  على أرض  محد  
د أبمـوذجل  جيشـاا فـي سـوريا  تحالفـات  أو كمجـر  مةابـر أو ك التآمر والتخريب السـعودية صـار  ـز    )بشـ ل  

ة فــي ة تحريري ــلكوبــف قــو   فــي الةحــرين  إزــافةا  ةا بــعةي   اا  فــي العــراق و أبصــار    فــي الــيمن ويــورةا و  شــداا بــعةي  
 لةنا  وفلسطين. 

إذا لــم ال قيمــة للمــال عنــد عل ســعود  إذا كــا  مــن أجــل قتــل الشــيعة. وال معنــى للح ــم والدولــة والعالقــات 
و الةحـرين أع أينمـا كـا   فـي لةنـا  م بالتشـي  تـرة  . إبها مملكـة الشـر  الم    من ورارها قتل مجا دي  ز   تحق  
ــيمن أو أي م ــا  عخــر. المهــم أ  ال يةقــى إو العــراق أو ســوريا أو أ يــرا  أو العواميــة أو المنطقــة الشــرقية أو ال

   الهواء.ة واالستكةار يتنف  على وجف األرض بيعي وا د يارر ومقاو  للصهيوبي

وطــ ة اإلجــرا  الســعودي فتــرة  لكنهــا فتــرة تخطــي  واســتعداد لموجــة جديــدة مــن المــ ابب والمجــازر  قــد تخــه  
ه الـو ش السـعودي عـن افتـراث زـحايا  مةابـرة  لكنـف يةـت الفرقـة بـين الشـيعة  بـ ي وسـيلة  والفتن. وقـد يتوق ـ

 فالمال يصنع المعجزات في عالم اليو .

  لــى فرقــة طارفيــة ب يضــةإة  تــى ابتهــى ة والشــيعقتــف بــين الســن  د اقتحمــ  الســعودية الصــه العراقــي ففر  لقــ
لـ  السـعودية فـي الوسـ  الشـيعي فةـرزت بـوادر الفرقـة والفتنـة فيـف ة     الفتنـة جـاءت داعـش  وتوغ  رزي  أوعلى 
فـة ة المتطر  زر  الشيعة بالقيادات السـني  بين بيعة المنطقة. وبجح  السعودية في  اا داخل العراق وإقليمي   اا محلي  

ــ  التــي اســتدع  الــو ش المــ  ةي داعــش لــى ســوريا والعــراق  و ــي بــدأت مر لــة زــر  إدت لهــا الطريــ  ومه 
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الشــيعة بالشــيعة   يــت بــوادر الخــال  بــدت ظــا رة علــى وســارل اإلعــال  وفــي الكتابــات المنتشــرة علــى وســارل 
 التواصل االجتماعي  وتل  كاب  بداية.

لــى الخــال  الشــيعي الشــيعي والشــيعي الســني  عةــر إجلــ  عل ســعود فــي قصــور م ينظــرو  فــي المقابــل 
أخر  وأخر    تـى  لى خطوة  إي خطوتهم األولى  وينتقلو  منها ة النجا  فالرأي والفكرة والفتو   فيشعرو  بل   

ليقتـل  ارات مـن الـدوالرات بسـخاءالمليـ الوا ـد. وقامـ  مملكـة الشـر بضـخ   بناء الصـه  أ يحدث االقتتال فيما بين
بعال الفتن إجادت أس  على صناعة المعارو األ لية  و خوابف في الفصيل اتخر. و ي التي تمر  إ  ا الفصيل 

علن عضو المجلـ  المركـزي فـي  ـز    الشـيخ أ وفي   ا المجال  مناا و دوءاا.أوالخالفات في أالر المناط  
مــن المحــور  يريــد ت ييــر موقــع و ويــة ودور لةنــا  فــي المقاومــة  لي ــو  جــزءاا  النظــا  الســعودي     أقــاووق بةيــل 

 السـعودية  بإعالبهـا     أن والةحـرين وسـوريا . وتـابع يقـول ع مع إسراريل  ويعتـدي علـى الـيمالسعودي ال ي يطة  
عنـف أعجـز   ة أاةـر منهـا  ومـا عجـزت عنـف أمري ـا وإسـراريل فالسـعودية ط بفسـها بقضـي  استهدا  المقاومة  تـور  

 الم امرات السعودية غير المحسوةة .  "   مى   لةنا  من بر  مضيفاا 

يضـاا أالـر مـن خمسـة عشـر أ  سـراريلإ  لــ  النظا  التكفيـري السـعودي قـد      أجنةية أعال  إ ن لوسارل لقد تةي  
ة  ـ   المسـ لة  علـى سـري   مـوال  فاظـاا أللتقـديم  ـ   ا ياللـاا  دت فربسـا بفسـها طرفـاا   جن ـأذل  بعـد مليار دوالر  و 
ــمــوال أ  وةعــع  ــ   األ م  الريــاض قــد   ســراريل   وكشــف  المصــادر عــن أ   إ  علــى بــؤو  عســ رية لصــالب  بف 

مةلغ ملياري دوالر لدعمها فـي  ـر  لةنـا  اللابيـة  زـد  ـز     وخـالل  ـ   الحـر   2006في العا   للعدو
  والتقـى فـي القـدث ال رةيـة مـع سـراريل إبـن سـلطا  بزيـارة   بـ او بنـدرعرري  جهاز االستخةارات السعودي  قا 
لـى إية خدمات وامتيـازات وأمـوال زـخمة م  المملكة الو ابسراريلي الساب . وقد  ولمرت رري  الوزراء اإلأيهود إ
يـــرا   وعملـــ  تـــل أبيـــب مـــع الريـــاض وةـــاري  علـــى إمـــع  لمنـــع توقيـــع االتفـــاق النـــووي  يضـــاا أو  يضـــاا أســـراريل  إ 

فــاق قــد التوقيــع علــى االت   ة  غيــر أ   يرابي ــة اإلســالمي  ة اإلعلــى الجمهوري ــ عــدوا    مري يــة لشــن  دارة األاإلع تحــري
لســا ة  صــل  وفشــل  الجهــات الــلالث فــي تحقيــ  أ ــدافها  لكــن  اســتمر تعاوبهــا ومشــاركتها فــي اســتهدا  ا

مـف أالـر مـن يمـابين دولـة  تتزع   تحـاله يضـم  لهـا لها ومو  جرامية التي ب   ر ابية اإلالسورية  ودعم العصابات اإل
ــالواليــات المتحــدة وتمو   كةيــرة  ل خدمــةا وأخطــر مــا تقــو  بــف الريــاض  ويشــ   ف المملكــة الو ابيــة ومشــيخة قطــر. ل

 ما العـدو الحقيقـي للعـر   يرا  و ز    باعتةار إها على معاداة لـ اسراريل    و السعي لد  الدول العرةية لحل  
مــا ب  إ    عالقــات ســعودية ــــ إســراريلية وطيــدة وتاريخيــة بشــل . ومــا بــات يتــداول فــي المــدة األخيــرة ســراريإولــي   

 ي شـــه  جـــم الخديعـــة التـــي وقـــع فيهـــا العـــر  والمســـلمو  للمـــابين عامـــاا باعتقـــاد م أ  الســـعودية دولـــة عرةيـــة
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ولـف اإلسـراريلي بالعةريـة  وفـ  تعةيـر م بالعرةيـة مـا يقها كيا  إسـراريلي عخـر يـتكل  سالمية  فابكشف   قيقتها ب ب  إو 
 وزير الحر  اإلسراريلي الساب  موبيف يعلو .

ــ بــل   ي عرةــيأ وأي مسـلم أ   يشــ   أيم ـن   ــدا  والسياســات  ال  وعلـى زــوء الوقـارع واأللةفـي المحص 
ة جرامي ـاإل ةر ابي ـمات اإلالمنظ   جل       ب  قصا األى إقصا ا أفي     الدبيا من  وزميراا  بسا  يمل  عقالا إي أو 

ولـدت  في المنطقـة مـن بااسـتا  و تـى طنجـة فـي الم ـر   وعلـى رأسـها القاعـدة والنصـرة وداعـش الو ابيـة  قـد
  وبشــــ ت فــــي  ضــــنهم وتمــــويالا  ة  فكــــراا ة االســــتعماري  ة الصــــهيوبي  صــــول اليهودي ــــ  ذوي األل ســــعودعمــــن ر ــــم 

سـاليةهم أ ـدافهم و أ مـويين فـي   الـ ين وريـوا األدورزع  من مرازعهم وفي  مـايتهم وتحـ  رعـايتهم. فـآل سـعو 
ميركــــي علــــى العــــر  أ ســــي  مملكــــتهم المشــــؤومة بتخطــــي  بريطــــابي   منــــ  تعلنــــوا الحــــر أ  امــــة الخةيلــــة الهد  

ـأصحيب والمسلمين  بالنيابة عن الصهيوبية واالستكةار العالمي  و  ة بهم بدأوا الحـر  علـى الشـيعة بالـ ات بحج 
مل العر  أو  لو  اليو  قلب وعقلو ابي  يمل   -الصهيو ين للمد  زعو   لكن الشيعة المتصد  الشيعي الم وقه المد  
ة    وال بقــول الشــيعي  ســالميةاإل ــرار غيــر التــابعين للصــهيوبية واالســتكةار. فالقضــاء علــى اللــورة األ والمســلمين

في دينهم المحمدي  العر  والمسلمينيرابية في     المر لة  يعني القضاء على سالمية اإلقيادة الجمهورية اإلب
لى إترجع ج ور ا بسا  ورو ف ووجود . و    الحقيقة رمة على الر مة وا ترا  كرامة اإلصيل و ضارتهم القااأل
على الحرمين الشريفين  تى  طهار وسيطروال بي  النةي األآال ين فتكوا ببي سفيا  أ لع يا  الفئة الةاغية منأ

مـن الــزمن.  قربـاا  14ذاللهـم طيلـةإو ر م ه العــر  والمسـلمين وتـ خ  ي ابحـرا  وزـالل وتخل ـفـ   وكـابوا سـةةاا اليـو 
ه  ظهـرت و  للظـال  والو شـية والتخل ـو  زـمارر م وعقـولهم وةـدأوا يتصـد  وعندما بدأ العر  والمسـلمو  يسـترد  

مشـــايخ الو ابيـــة  ل ســـعود و ابـــية الســـوء مـــنعيقود ـــا ة والةتـــرودوالر جـــة بالظالمي ـــشـــة مدج  فجـــ ة  جمـــة متو   
. ن وكـل مـن يخـاله ابحـرافهم وزـاللهمع  قتل المسـلميبد  اليهود والصهاينة وبر   م  الم   المجرمة التي  ر  

عــداء العــر  أ الجزيــرة وبســاء الجزيــرة فــي خدمــة  بنــاءأمــوال الجزيــرة و أبفســهم و أل ســعود وزــعوا ع    أالمعــرو  و 
ــأف ــابي  يــت ذبحــوا بــةابف و قتــل الشــعب األميــركيين فــي فشــاركوا األ  والمســلمين روا ســروا واغتصــةوا بســاء  ودم 

ـــوةــد    رزــفأ و ــا م يـــ بحو  بــعو  العـــر  والمســلمين فـــي  .الشــيوعي ة وقــه المـــد  دوا مليـــارات الــدوالرات بحج 
ـإعن   وذل  بيابةا   ف ابستا أالعراق وسوريا وليةيا واليمن ولةنا  والةااستا  وبيجيريا و   ة وقـه المـد  سـراريل  بحج 

لـى الم ـر  إ ف مـن الفيليةـين بـرقاا جـرامهم ليشـمل العـالم كل ـإسـع وتفـاقم   ات  أيـم مـا لةـت  لشيعي بحسب زعمهم.ا
علــى الحيــاة  لو  خطــراا   عل ســعود بــاتوا يشــ   أو ــ ا يعنــي  ســتراليا جنوةــاا ألــى إ ومــن روســيا وفربســا بــماالا   غرةـاا 
ظالمهـــم    يـــ من بـــر  أ ـــد ةهـــ ا ال يم ـــن ألو  بســـابية فـــي كـــل م ـــا  ولـــي  فقـــ  علـــى الشـــيعة و ـــز    اإل

 تهم.وو شي  
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سـال  بعـع العـر  والمسـلمين ويختطفـوا اإل  يخـدعوا أسـفيا   بـيأ لعل سـعود ومـن قـةلهم عاستطاا لقد  
بـادة علـى إوا  ـر  عادوا القيم الجا لية العشاررية الةدوية وبـن  أ و   خالقيةواأل بسابيةويفرغو  من قيمف ومةادرف اإل

دوا   يجن ــأوةهــ ا اســتطاعوا  بســا   ــر.إبـا أكــل مــن يقــول بســابية و إومةــاد   وقيمـاا  عرةــي يملــ  عقــالا اـل مســلم 
وال يقر     ال يحب      أبرياء و سال  جاء ل بب الناث األاإل    أة بواق الم جورة بحج  واألالكلير من زةابية السوء 

بـــا وا تفجيــر دور العلـــم والمعامـــل أو   مــاء والعـــاملينلـــوا ذبـــب العلمـــوا العلـــم والعمــل و ل  الــر. و ر  أمــن يـــ بب  ال  إ
سـواق النخاسـة أمـوالهم وسـةي بسـارهم وةـيعهن فـي أوبهب فالمسلم في رأيهم يعيش على غزو اتخرين   والعةادة
ـت له ا ال رض والتـي يشـر  عليهـا بـ   عد  أ  التي  ة جهـاد النكـا  وتجديـد السـنة والخالفـة اذ الخلـيج والجزيـرة بحج 

ر ابيــة إمــة منظ   240الــر مــن أعشــرات المنظمــات  تــى بل ــ   ر ــا  الســعوديخ اإلزعمهــم. وقــد فــر   علــى  ــد  
ســـال  ة وســـيه اإلبصـــار الســن  أبرز ـــا" داعــش والقاعـــدة والنصــرة و أل ســـعود عمـــن قةــل  لــةة مدعومـــة وممو  و ابي ــ

ه. و ـي لسـفا  والتخل ـ ليـة والعنـه والفسـاد وبكـا  االفوزـى والحـرو  األ  فزرعـ  الفـتن و وةوكو  را  وغير ـا
رت د الحيــاة الةشــرية وصــو  وجهــل وبــة  جنســي  بــل جعلــ  منــف وةــاء يهــد   وذبــب   ســال  كــدين ظــال   اإل رتصــو  

 الويل لمن يقتر  منها.  رةالمسلم كقنةلة مؤقتة مدم  

 بل ــ  ذروتهــام اباتــف إ  واالســتفادة مــن ه الســعودي الو ــابي للعــدو الصــهيوبي ومحاولــة كســب ود  التزل ــ    إ
في المقابلة المفضو ة التي أجرا ا رري  أركا  جيش اال تالل اإلسراريلي  غادي إيزبكوت   مع موقع صحيفة 
 إيــال   الســعودي  والــ ي يعتةــر ســابقة فــي اإلعــال  العرةــي. والمقابلــة التــي أجريــ  فــي م تــب إيزبكــوت بمقــر 

ــ يئــة األركــا  اإلســراريلية بتــل أبيــب  تــداولتها أالــر مــن وســيلة إعــال ا جــاء علــى   إســراريلية  مقتةســة بعضــاا مم 
لسا  إيزبكوت  خاصة في ما يرتة  بالعالقة بين الرياض وتل أبيب وقول الجنرال اإلسـراريلي  رفيـاا إ    نـاو 

 ها لم تكن يوماا من األيا  عدوة .اا بين إسراريل والسعودية وأب  توافقاا تام  

راا بحســب ر   إيــال   إلــى جابــب ا تمامــف بــاإلعال  العرةــي  معة ــف يتــابع مــا تنشــد الجنــرال اإلســراريلي أب ــوأا ــ
 ث عةر اإلعال  العرةي عن إسراريل عس رياا وسياسياا .الصحيفة بفسها عن سرور  به   الفرصة  للتحد  

ث عــن العالقــة وتعتةــر تصــريحات إيزبكــوت األولــى مــن بوعهــا لشخصــية عســ رية إســراريلية رفيعــة  تتحــد  
 يب والرياض به ا الش ل.ية بين تل أبالود  

ــ ـــ  إيــال  "  تصــريحات وخطــا  الــرري  األميركــي دوبالــد ترامــب الــ ي أا  د فيــف علــى وأزــا  إيزبكــوت لـ
زرورة منع الةربامج الصاروخي اإليرابي والتموزع فـي سـورية والعـراق  أر  فيهـا بشـر  للمنطقـة   مشـيراا إلـى 
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السعودية التي لم تكن يوماا من األيا  عدوة أو قاتلتنا أو قاتلنا ا  أب ف  في   ا األمر  ناو تواف  تا  بيننا وةين 
 ي .  بالمحور اإليراب  اا بيننا وةينهم بما يتعل   وأعتقد أ   ناو توافقاا تام  

 ان  في لقاء رؤساء األركا  في وابـنطن  وعنـدما سـمع  مـا " وفي   ا الخصوي  ذكر إيزبكوت قارالا 
ــ قالــف المنــدو  الســعودي  وجــدت ــأب  ــف مطــاب  تمامــاا لمــا أفك    بــإيرا  وزــرورة مواجهتهــا فــي ر بــف فــي مــا يتعل 

ــ ف  توجــد ة . وةعـد سـؤالف عـن موقـه ترامــب مـن إيـرا  رأ  إيزبكـوت أب ـعي  المنطقـة وزـرورة إيقـا  برامجهـا التوس 
عامـة لوقـه مع الرري  ترامب  فرصة لتحاله دولي جديد في المنطقة  ويجـب القيـا  بخطـة اسـتراتيجية كةيـرة و 

الخطــر اإليرابــي  وبحــن مســتعدو  لتةــادل الخةــرات مــع الــدول العرةيــة المعتدلــة وتةــادل المعلومــات االســتخةارية 
 "راا م ـر    لمواجهة إيرا    كابفاا عن استعداد تل أبيب للمشاركة في المعلومات مع السعودية  إذا اقتضى األمر 

 هم .  ناو الكلير من المصالب المشتركة بيننا وةين

خــر  رصــدت تقــارير صــحفية ســعودية مــا وصــفتف بســيناريو المعركــة المقةلــة التــي ستخوزــها أ مــن با يــة  
زمن تحاله دولي أو عرةـي علـى غـرار  المملكة العرةية السعودية زد   ز     اللةنابي والتي يم ن أ  تتم  

زعمهـا. وذكـرت صـحيفة  علـى  ـد   ما  دث في اليمن عندما استنجد رريسها عةد رةف منصور  ـادي بالسـعودية 
لـد ر  ـز      اا دولي ـ وإجماعـاا  سـعودياا  أ   نـاو إبـ اراا   2017تشرين اللابي  12و  األ د  سة   السعودية  ي

طالقـف. يـم إهـم الحـز  بالمسـا مة فـي طلقف  ابصـار    علـى الريـاض وات  ألى خلفية الصاروخ الةالستي ال ي ع
  رري  الوزراء اللةنابي سعد الحريري كا  قد أعلـن أ عقا  ذل أ في  المتوقعة. ومعلو أوردت سيناريو المعركة 

 ب في ابدالا أزمة بين السعودية و  ز    .ا تسة  استقالتف المشةو ة أيناء استدعارف للسعودية مم  

  ال ي تعتةـر    المنطقة دخل  مر لة جديدة  دفها مواجهة  النفوذ اإليرابي   و  ز   أوقال  الصحيفة 
قـــو  إقليميـــة وعواصـــم غرةيـــة أبـــف ورقـــة إيرابيـــة تســـتخدمها لةســـ  بفوذ ـــا فـــي المنطقـــة. وقالـــ  إ  ولـــي العهـــد 

ــ إمــداد ا لــــ أبصار    بالصــواريخ التــي تســـتهد   لطهــرا  بــ     ف إبـــ اراا الســعودي األميــر محمــد بـــن ســلما  وج 
مـا وصـفتف بــ أظافر إيـرا    و دولـي زـد   ار بن سلما  تال  تحر  إب إلى أ      مشيرةا عس رياا  عدواباا  السعودية يعد  

 في الدول العرةية. 

هـا   و ـم يوزـحو  ب ب  2006و  للحر  المقةلة مع  ز    من  عـا  القادة اإلسراريليو  من جهتم يستعد  
أ ـدا   إسـراريل   حـدو نـا تت    ستكو   ر  الالخيار لتقليم التهديد اإليرابي على  ـدود  إسـراريل  فـي الجـوال 

خ  قرار ـا بنفسـها عنـدما ي ـو  الوقـ  والمصـلحة ها ستت  ب  أر سراريل  تكر  إ. لكن  والمملكة العرةية السعودية تماماا 
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متهم الواليـات المتحـدة ب علـى  لفـاء  إسـراريل   وفـي مقـد  ال اتية مناسـةين. وعنـدما تـ تي لحظـة الحقيقـة  سـيتوج  
 موا لها الدعم الكامل. العرةية المعتدلة  أ  يقد  ى الدول والسعودية وما يسم  

 تصعيد غير مسبوق ضد حزب هللا: – 4

مـــن تنـــامي قـــوة  ـــز    خصوصـــاا ومحـــور  اا تصـــاعداا مســـعودي   اا إســـراريلي   اا قـــنـــاو قل  بـــ     اا مطلقـــ ال جـــدال
ـإ. و المقاومة عموماا  المقاومـة فـي دول عديـدة ع النفـوذ اإليرابـي ورو  سراريل  تشارو السـعودية الخـو  مـن توس 

سراريلية التـي ذاقـ  مـرارة ة اإل. ولكن القيادة العس ري  والعراق وسورية واليمن وفلسطينبرز ا لةناأ  في المنطقة
بـال  مـن  الحـزا  األمنـي  وا ـد   مـن طـر    عندما ابسحة  ب ل    2000الهزيمة من  ز    مرتين  األولى عا  

الحـــر  اللاللـــة فـــي لةنـــا  ســـتكو  غيـــر  أ    اا د  تـــدرو جيـــ2006تمـــوز عـــا    واللابيـــة فـــي  ـــر  قيـــد وال بـــرط
أله صاروخ فـي ترسـابة  ـز    و سـب   150  لي  بسةب وجود لفةا مضموبة النتارج بل وستكو  األالر ك

اللةنـابي ا ـا الـرري  ة التـي يتةن  مني ـالعقيـدة األ بفضـل وا ـد   أل  الجيش اللةنابي يقـه معـف فـي خنـدق   اا ما أيضوإب  
مـين العـا  لحـز    السـيد  سـن األ ر المعادالت السياسية والعس رية بتحالفف مع سما ةميشال عو  ال ي غي  

 استقرار الـةالد أو إغراقهـا فـي  ـرو  فتنويـة. عزز الموقه الوطني في مواجهة أي محاولة لهز   ابصر    مم  
  أ  2017تشــــرين اللــــابي  10الجمعــــة فـــي  بــــف يـــو ســـما ة الســــيد بصـــر   قــــال فـــي خطا    أوالجـــدير ذكــــر  

 السعودية طلة  من إسراريل زر  لةنا  وعرز  تقديم عشرات مليارات الدوالرات مقابل ذل  . وقةـل خطـا  
  الخطـة السـعودية الكاملـة لـم أورأت   ةرت  التطورات المسـتجد  آ  ل  صحيفةقليلة   ل   السيد بصر  بساعات  

  يامر السـةها  )وزيـر الدولـة لشـؤو  الخلـيج العرةـي بـوزارة الخارجيـة إوفي   ا السياق ف. الكشه عنها بعد يتم  
 مـن السياسـيين  فـي محاولـة لشـد   ه بالمله اللةنابي والـ ي زار بيـروت عـدة مـرات  والتقـى عـدداا السعودية الم ل  

ى وصـه  ـز    فـي لـإعذار  سـابقال بـادر  14بـين قـو    العصب زـد الحـز  وإعـادة تقريـب وجهـات النظـر
مـن سـما ة السـيد بصـر  الـ ي قـال إ   سـريعاا   د  ت ريداتف على التـويتر ب بـف   ـز  الشـيطا  . وجـاء  الـرد  إ

لمواجهــة  دولــي    محلــي. ولهــ ا  ــو يــدعو إلــى تحــاله     ــز    أاةــر مــن أ  يواجهــف الســةها  وقادتــف بتحــاله  
 ي التافف والص ير الش  .أالسةها  بـ  الزعطوط    ز      يم أرد  واصفاا 

فـي المقابـل بــدت اسـتقالة ررــي  الح ومـة اللةنابيـة ســعد الحريـري إمــالءاا سـعودياا بابعـاا مــن اسـتياء الريــاض 
ومـن االسـتجابة لتعيـين سـفير   من الطريقة التي ازطر فيها إلى التعاو  مع  ز    داخل الح ومـة اللةنابيـة

الم لـو  علـى  للشؤو  الخارجية الدكتور واليتي. والحريري  يءواستقةال مستشار السيد الخامن مش لةنابي في د
ــأ ف كــا  يخشــى علــى  ياتــف فــي الفتــرة مــر    ــاول تةريــر إعــال  اســتقالتف مــن الريــاض ولــي  مــن  بيــروت  ب ب 
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تشـةيف الوزـع الحـالي فـي  حـاوالا مـن اللةنابيـة  ومـن يـم فقـد غـادر الـةالد  مجهـزة األألتقـديرات كـل  األخيرة خالفاا 
كوا فـي مسـ لة الخـو  الـ ي اغتيـل فيـف والـد  رفيـ  الحريـري. والمراقةـو  بـ    2005لةنا  بالوزـع السـاب  لعـا  

ــ دتــف بقضــايا مرفوعــة زــد  فــي المملكــة  إلجةــار  دوا أ  الســعودية  ــي مــن زــ ط  عليــف و د  علــى  ياتــف  وأا 
 على االستقالة المفتعلة.

رة عن موقفها بين السفارات األجنةية عقب استقالة سراريلية ورقة معة  اإل بشرت وزارة الخارجية في  إسراريل 
تمامـاا مـع النسـخة السـعودية  سراريلية. وكـا  مضـموبها متطابقـاا اإل الرري  الحريري   سةما ذكرت القناة العابرة

 ةنا  مةابرة على عات  إيرا  و ز   .لق  اللو  والمسؤولية بش   األزمة في لأالرسمية لسرد األ داث  و ي 

في المقابل كتب دو  زكهايم  ال ي ب ل مناصب رفيعة في وزارة الدفاا األمري ي ـة )الةنتـاغو ل فـي زمـن 
ث فيــف عــن قيــا  الرريســين دوبالــد ري ــا  وجــورج بــوال األ   مقــاالا فــي مجلــة  الفــورين بوليســي  األمري يــة تحــد  

ى  ـ ا الحلـه وبنير )صهر ترامبل واألمير محمـد بـن سـلما  يـزداد قـوةا  وقـد تةن ـتحاله ياليي بين بتنيا و وك
ــ ــخط  د أ  جاريــد كوبــنير زار الريــاض يــالث مــرات منــ  بدايــة  ــ ا ة للتصــعيد زــد إيــرا  ومحــور المقاومــة  وأا 

ــةالعــا   عخر ــا كابــ  ســري   ا دا    وأ  كــل اال تمــاالت مطرو ــة فــي ســياق  ــ ا التصــعيد بمــا فيهــا الحــر . أم 
بــابيرو  المستشــار الســاب  للــرري  بــاراو أوةامــا  لشــؤو  الشــرق األوســ   فــي تــل أبيــب  فقــد كتــب مقــاالا فــي 

ة بإ  ا  لن قل المواجهة إلى لةنـا   ة سعودية معد     ناو خط  أليزية من صحيفة   آرت   قال فيف النسخة اإلبك
ر مـن قةــول ف مــن با يتـف  ـ   ب ـأ  و اا سـ ري  الخطـوة عإلــى إسـراريل لمسـاعدتها فـي  ــ    م  بطلـب  وأ  الريـاض تقـد  
  ـد وال بتحـريع  مـن أ ـد  خصوصـاا أبالنيابـة عـن  اا ض  روة إسراريل  ال يم ن أ  تخو      ب   ا الطلب  علماا 

ذا كا  التوقي  ال يناسةها  اللهم إال إذا كاب      الحر  مضموبة النتارج أوالا  وت خد  مصالحها االستراتيجية إ
ــيابيــاا  يهــا بســرعة عــن  ليفهــا التــاريخي مســعود بــارزابي فــي كردســتا  العــراق  عنــدما ى فــي تخل    و ــ ا مــا يتجل 

لمواجهــة القــوات العراقيــة و الحشــد الشــعةي  اللــ ين أجهضــا االســتفتاء وســيطرا علــى اإلقلــيم  اســتنجد بهــا عســ رياا 
 بالكامل. 

ن بــيخ اإلســال   اســتقالة ررــي  الح ومــة خــر  وصــه مستشــار وزيــر الخارجيــة اإليرابــي  ســيأ مــن با يــة  
ها جاءت بترتيب مـن الـرري  األمري ـي دوبالـد ترامـب وولـي العهـد السـعودي محمـد بـن سـلما  سعد الحريري ب ب  

ى  أتمنى لـو أ  الحريـري تحل ـ ". وأزا  قارال راج  ز   إلزيادة من أجل توتير الوزع في لةنا  والمنطقة 
الـد   وا تـر  عـزة الشـعب اللةنـابي و فظهـا بتقـديم اسـتقالتف مـن لةنـا  ولـي  مـن دولـة ى بهـا و بالح مة التـي تحل ـ

 أخر  . 
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بـمال بـرق الريـاض  جـر  تـدمير  فـوق العاصـمة   اا بالستي   طل  الحوييو  في اليمن صاروخاا أفي المقابل 
 راقةــو  بملابــة رد  لمســؤولين ســعوديين  األمــر الــ ي اعتةــر  م وســقط  بــظايا  فــي محــي  منطقــة المطــار  وفقــاا 
ــ هامــا للةنــا  بات   هــ  الســعودية أيضــاا ذي صــلة  وج   ر  إيرابــي ســريع علــى اســتقالة الحريــري. وفــي تطــو   علــن أ ف ب 

ـل الح ومـة   يامر السةها   الحر  عليها. وقال وزير الدولة لشؤو  الخليج العرةي لتلفزيو  العرةية  سو  ت عام 
اللةنابية ك بها   ومة إعال   ر  على المملكة العرةية السعودية . وعا  السةها  علـى   ومـة ررـي  الـوزراء 

  نــاو مــن ســو   " ــز    خــالل عــا  لهــا فــي الســلطة وقــال و زــد  المســتقيل ســعد الحريــري فشــلها فــي التحــر  
. وفــي ســياق التحــريع والتضــليل  والتهويــل فــف الموجــود فيهــا فــي جنــو  لةنــا  و يردعــف ويجعلــف يعــود إلــى كه

أ  يعـــوا  ـــ   المخـــاطر وأ  يعملـــوا علـــى تـــدارو األمـــور قةـــل   يجـــب علـــى اللةنـــابيين جميعـــاا  "أزـــا  الســـةها 
 الوصول إلى بقطة ال رجعة فيها .

الــرري  األمري ــي  دوبالــد     أاإلســراريلية   )مصــدر اولل أخــر   قالــ  صــحيفة  مــااور ريشــو   مــن جهــة  
عرةيـة كالسـعودية  إلـى جابـب  دوالا  عن تحـاله إقليمـي زـد إيـرا  ومحـور المقاومـة  يضـم   ترامب  سيعلن قريةاا 

إطـالق  اا يضـأ ن أ  قرار ترامب أتى بعد مشاورات مع السـعودية ومصـر و إسـراريل   تضـم   وأزاف  إسراريل . 
  األميركيــة  ط  صــحيفة  بلــومةير ل أبيــب والســلطة الفلســطينية. وســل  عمليــة تصــفية القضــية الفلســطينية بــين تــ

ة تقــه عــد   ةا إقليمي ــ  نــاو ظروفــاا  أ    نــةا ف تطــور فــي العالقــات الســعودية اإلســراريلية  مةي  ب ــأالضــوء علــى مــا قالــ  
األميركــي   ل محــور االســتراتيجية الجديــدة للــرري   والــ ي يمل ــوراء تقــار  الريــاض وتــل أبيــب المــدعو  أميركيــاا 

في مواجهة  اا سعودي   اا إسراريلي   فاقاا  ناو ات   ن  الصحيفة أ   دوبالد ترامب وصهر  كوبنير في الشرق األوس . وةي  
إيــرا  والمقاومــة  مــن خــالل الحــر  علــى  ــز     زــمن اتفــاق توزيــع لــألدوار سيضــع الســعودية فــي واجهــة 

ث بـــــالتوازي مـــــع الحـــــر  العســـــ رية اإلســـــراريلية. ويتحـــــد  الحـــــر  الدبلوماســـــية  التـــــي بـــــدأت باســـــتقالة الحريـــــري 
 اإلسراريليو  عن توقي  الحر  مع  ز     ولي  عن إم ابيتها. 

مواقعهــا العســ رية علــى الحــدود مــع لةنــا    زت  إســراريل  مــراراا   عــز  2006ومنــ  الحــر  األخيــرة فــي عــا  
و  لقصـه  رية. ويقـول قـادة إسـراريليو  إبهـم مسـتعد  بينما تمتلئ األميال الفاصلة على الحدود بالتجهيزات العسـ

ر مخزوباتف من الصواريخ إلى ف طو  ب  أ ز    فيقولو   عن لةنا  مرة أخر  وإعادتف إلى العصر الحجري. أما
  داا خطـوط الصـدا القديمـة تظهـر مجـد   عشرة أزـعا . ومـع تراجـع الحـر  زـد تنظـيم  داعـش  اإلر ـابي  فـإ   

عف الواليـــات المتحـــدة  بـــين عميـــ   تشـــج   حالفـــات الجديـــدة. وتشـــير أدلـــة كليـــرة إلـــى تفـــا م  وكـــ ا تظهـــر بعـــع الت
خـاذ نـة مـع تـل أبيـب  ويحـت كال مـا علـى ات  عل  ة أو م   إسراريل  والسعودية التي لـم ي ـن لـديها أي عالقـات رسـمي  
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ـــد اللاليـــي الجإجـــراءات زـــد  ـــز   . وتةـــي   ل فـــي ديـــد الـــ ي يتشـــ   ن الصـــحيفة أ   التخطـــي  لـــردا إيـــرا  يو  
ن رري  الح ومة اإلسراريلية  بنيامين بتنيا و  وولي العهد السـعودي  محمـد بـن سـلما   المنطقة  وال ي يتضم  

ر  ــؤالء جمــيعهم فــي الــةالد  وةــالطةع الــرري  األميركــي ترامــب وصــهر . ويعة ــ اا الــ ي اســتولى علــى الســلطة فعلي ــ
إلـى النفـوذ المتزايـد لطهـرا  فـي المنطقـة  مقـاو  فـي سـورية  إزـافةا مـن ابتصـار الحلـه اإليرابـي ال عن مخاوفهم

ف  لسنوات على ر يل الرري  بشار األسد  لكن مـع  زيمـة بتيجة ذل . وكاب  السياسة األميركية والسعودية تت  
 د. أخر  للر   المعارزة السورية  را وا يةحلو  عن سا ة  

بتنيا و من الدبلوماسيين اإلسراريليين في جميـع أبحـاء  في السياق بفسف طلب رري    ومة العدو بنيامين
العالم وصه ر يل الحريري كملال على ت يير التهديد اإليرابي السلةي. و اولـ  وكالـة  بلـومةير   التواصـل مـع 

اا عـد  وقـال مسـاعد لنتنيـا و طالةـ علـى طلةـات التعليـ . ف لـم يـرد  الم تب اإلعالمي للح ومة السعودية  غير أب ـ
ة دول ات   ل ا فإبف من الطةيعي أ  يتشارو اتخرو  في التنةيف د عد  إيرا  تهد      أشه عن  ويتف للوكالة  الك

اإلســراريلي  لكنــف رفــع التعليــ  علــى مــا إذا كــا   نــاو تنســي  مشــترو مــع الريــاض. وتنقــل الوكالــة عــن علــي 
أ   ف من المم ن جداا ب  أذ القرار  قولف خا  لتحسين السياسات وعمليات ات  randرزا بادر  الةا ت في مؤسسة  

تةني السعودية وإسراريل استراتيجية مشـتركة تجـا   ـز    وإيـرا . وفـي  ـين أ  السـعودية قـد ي ـو  لهـا تـ يير 
. لكـن إسـراريل لـديها القـدرة علـى ها ال تستطيع أ  تقاتـل  ـز    عسـ رياا دبلوماسي واقتصادي على لةنا   فإب  

بـورد مـا قالـف عـوفر بـيال   عضـو لجنـة الشـؤو  الخارجيـة والـدفاا فـي  راا يـخأو قـل تقـدير. ألى ع اا الضر  بظري  
الكنيس  اإلسراريلي  لـ بلومةير  "  رةمـا سنضـطر إلـى مواجهـة  ـز    عـاجال أ  عجـال. لكـن الجميـع يريـد أ  

 يوقه     المواجهة . 

  السعودية أبجد  2017ير الجرود عا  ر   ك ل  عقب تح2006وكما كاب  عليف الحال بعد  ر  تموز 
ــز   المشــروا اإلســراريلي الــ ي كــا   بفســها بقيــ  فــي موقــع مــن يريــد اللــ ر مــن ابتصــارات  ــز   . وةعــدما   

تسـليب لةنـابيين  السـعودية خازـ   مقـامرة  غيـر محسـوةة  وصـل  إلـى  ـد       إعامـاا  فـ 11مرسوماا للةنـا  قةـل 
نـ  المقاومـة  ومعهـا الجـيش اللةنـابي  مـن  زيمـة المشـروا ها خسرت لمواجهة الحز   لكن   المقـامرة. فةعـدما تم  

بحـو الةحـر المتوسـ  )بحسـب المعلومـات التـي كشـفها ررـي  الـوزراء  الداعشي ال ي أراد تحويل لةنـا  إلـى ممـر  
سق   الهدبة التي   وتحقيقات الجيش اللةنابي  ين اول  عادت السعودية لت  2014الةريطابي دافيد كاميرو  عا  
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ة  ن عنها غداة زيارة رري  الجمهورية العماد ميشال عو  للرياض بعيد تنصيةف رريساا للجمهورية. و ـ   المـر  عل  أ  
خ  المواجهة السعودية بـ الا مسـتتراا  بـل إبهـا لجـ ت إلـى تهديـد اللةنـابيين علنـاا بت ريـدة صـادرة عـن وزير ـا لم تت  

د مـن العـراق الـ ي كـا  يشـ ل فيـف ر  ى موقع  تويتر . السةها  ال ي سـة  أ  ط ـلشؤو  الخليج يامر السةها  عل
مــا  فــي كافـة دول المنطقــة  كتـب أمــ "  ى مـن بعــد مســؤولية ملـه المواجهــة مـع إيــرا سـفيراا لــةالد   والـ ي تــول  

ى اللةنابيين تنا سو  تنع   عيار  على لةنا   تماا  ويجب عليفعلف  ز  الشيطا  من جرارم ال إبسابية في أم  
 .  . دماء العر  غاليةاالختيار معف أو زد  

 قدرات حزب هللا الرادعة: - 5

ـبصـار م فـي لةنـا  وسـوريا قـوة ي  أبعد االبتصار على الدواعش و   وتسليحاا  تنظيماا   لقد بات  ز    ب حس 
 الر فعالية من بوا   أةب صأف ب  أ برز اأسةا  عديدة من قليمي وذل  ألكل  سا  في الميدابين المحلي واإللها 
 برز ا"أة عد  

فـادت أأعـداد مقاتليـف والمنتسـةين إليـف  أالر عدداا" ففي زوء كو   ز    لم يسة  لف أ  أعلن عن  -1
لمقــاتلين  ومــن دو  الحاجــة    ــز    بــات يملــ  عشــرات عال  اأســراريلية علــى لســا  كةــار الخةــراء إتقــارير 
راا فــي ف بــات أالــر ابتشــاراا وتجــ   علنــة  يم ــن للجميــع أ  يلحظــوا ب ب ــعلنــة وغيــر الم  الم  الا علــى األرقــا  ط ــإلــى اإل

 قليمي ب زعا  ما كا  عليف سابقاا.الواقع اللةنابي واإل

ــحاا أالــر تســل   - 2  عســ رية خاصــة  ا يمتلكــف مــن قــدرات" لــي  مــن عــادة  ــز    اإلعــال  الرســمي عم 
و ـاد . لكـن اإلسـراريليين  مـدروث   ات محـدودة سـابقة أتـ  فـي سـياق  ط ـن عنـف فـي محعل  أ  الصاروخية سو  ما 

فــي  ــ ا  اا يو   الي ــألــه صــاروخ. ويتحــد   12  بحــو 2006يو  عــن أ   ــز    كــا  يملــ  عــا  أبفســهم يتحــد  
ا لـد   ـز     مم ـ سـتةعد أيضـاا  أ  ي ـو   ـ ا الـرقم أقـل  أله صـاروخ. ولـي  مـن الم   150المجال عن بحو 

 2006  بصـواريخ  ـز    )قةـل  ـر  أبف سة  لـ  إسراريل  أ  أخطـ ت كليـراا فـي تقـديراتها بمـا يتعل ـ ةا وخاص  
 وخاللهال.

ـــ أالــر تطــو   3 الرعــب فــي صــفو   راا" بحســب التقــارير الرســمية واإلعالميــة فــي تــل أبيــب  أالــر مــا يةــت  ـ
ــإاإلســراريليين    ة إصــابتها ومــدا ا وقــدراتها التدميريــة. بــل إ   لــى جابــب األعــداد الفلكيــة لصــواريخ  ــز     دق 

ف أالر من رسالة ردا الى المؤسستين العسـ رية والسياسـية فـي  إسـراريل   اسـتندت فعاليتهـا    ز    بفسف وج 
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د   بشــ ل   ــإم حــد  م ابيــة إصــابة منشــآت بعينهــا فــي إث عــن ة إصــابة  ــ   الصــواريخ  وتحديــداا عنــدما تحــد  لــى دق 
يلي )مطار بن غوريـو   منشـآت بوويـة...ل. وينـدرج فـي السـياق بفسـف  تطـور صـواريخ  ـز    العم  اإلسرار

ة على مستو  المد  وقوة التدمير بعدما بات  تطال كل بقطة في فلسطين المحتلة  ولم تعد تلح  أزراراا جزري  
 املها في تل أبيب وغير ا. ر مةابي ببالمنشآت في المستوطنات  بل تدم  

مها  ـز    مها ويقـد  ث اإلسـراريليو  عـن  جـم التضـحيات التـي قـد  ر خةـرة وكفـاءة" كليـراا مـا تحـد  ــ أالـ 4
ركــا  غــادي عيزبكــوت  ألاة اإلســراريليين  ومـن زــمنهم ررــي  كةــار القــاد مـواز  يقــر   فـي ســوريا. لكــن علــى خــ    

رو . وةحسب تعةير مستشار رة ويتطو  خير أ  مقاتلي  ز    باتوا أالر خةل ي أا د أما  مؤتمر  رتسيليا األا
بعــد مشــاركتف فــي القتــال فــي ســوريا بــات  ــز      األمــن القــومي األســة  لنتنيــا و  اللــواء يعقــو  عميــدرور" 

   فيما وصفف عخرو  ب بف بات جيشاا محترفاا. جوزة ال تنكسر 

ــ 5 ـــ أالــر  ضــوراا وتــ ييراا فــي الســا ة اللةنابيــة" فقــد بص    التــي صــادق عليهــا المجلــ    قارمــة األ ــداـ
  بحســب معهـد أبحـاث األمــن القـومي )قيـود علــى الفكـر االســتراتيجي/ 2006الـوزاري المصـ ر قةــل  ـر  عـا  

ل  علــى إزــعا  م ابــة  ــز    فــي لةنــا . لكــن يم ــن اإلعــراض عــن التعليــ  علــى  ــ ا 2016أودي دي ــل/ 
 الةند بال ات وترو اإلجابة عليف للقار .

  كابـ  صـورة  ـز    كقـوة ردا ودفـاا عـن لةنـا  2006وراا وت ييراا في اإلقليم" ففي عا  ــ أالر  ض 6
موزــع بـــ وو لـــد  كليـــرين فـــي لةنــا . لكـــن فـــي المر لـــة التـــي تلــ  تلـــ  الحـــر   تةلـــور  ـــز    كقـــوة ردا 

د عارزــوا تفــر   إقليميــة  و ــو مــا  ضــر بقــوة فــي مقارةــة القيــادات العســ رية واالســتخةارية فــي تــل أبيــب  الــ ين
ى صـــواريخ  ـــز    ستتســـاق  علـــ ة تقـــدير م بـــ     إســـراريل  بمهاجمـــة المنشـــآت النوويـــة فـــي إيـــرا   علـــى خلفي ـــ

وز  ـــز     ـــ ا الموقـــع   فقـــد تجـــاأمـــا ات   بعـــد االبتصـــار فـــي ســـوريااملهـــا.  الجةهـــة الداخليـــة اإلســـراريلية ب
لـــى قـــوة إقليميـــة يحســـب لهـــا كـــل  ســـا   بـــإقرار أعدارـــف إ و أاةـــر وأبـــد تـــ ييراا بعـــدما تحـــوللـــى مـــا  ـــإوالـــدور  

 وأصدقارف على السواء. 

يـــة فضـــل فـــي الســـا تين اللةناب ابـــة وموقـــع ودور  ـــز    بحـــو األر متطـــو   لـــى أ   إيةقـــى أ  بشـــير  خيـــراا أ
والمنطقــة مــن جــراء الهجمــة قــة بلةنـا  حد  تــزال م   ل ــاءاا لحجـم التهديــدات التــي الإو أواإلقليميـة  ال يعنــي تجــا الا 
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 ناو فرقاا كةيراا جداا ما بـين مواجهـة  ميركية الو ابية. لكن ما ينة ي الت ايد عليف  في المقابل   و أ   أالصهيو 
رات التي     التهديدات والمخاطر من موقع الضعه واالستكابة  ال ي يضع لةنا  ومستقةل بعةف ر ينة المت ي  

وكيـل  ةر وأقو  منف ب زعا   وةين مواجهتها من موقع االقتـدار علـى الـردا والـرد  با دبا مفاعيلها في دول أا
 الصاا صاعين.

 تحذيرات في تل أبيب من مطالب السعودية:   - 6

 ـز    ط  إسراريل  في  ر  زـد رين من تور  لى المح   إري   ز  العمل المعارض عفي غةاي ر  ابضم  
التــي تشــهد ا الســجاالت  ــــــ اللةنابيــة. ويــ تي  ــ ا الموقــه فــي خضــم   زمــة الســعوديةفــي لةنــا   علــى خلفيــة األ

   وتقــدير مفاعيلهــا زمــة التــي افتعلتهــا الســعودية زــد لةنــاعالميــة  ــول الموقــه مــن األالســا ة السياســية واإل
دعمـاا للخيـار يـف  إسـراريل  قليمية. ويتقاطع استمرار إطالق المواقـه والتقـارير  ـول الـدور الـ ي تؤد  الداخلية واإل

الســعودي فــي لةنــا   مــع مــا كشــفف ســما ة األمــين العــا  لحــز    الســيد  ســن بصــر    فــي كلمتــف لمناســةة 
السـعودية طلةـ  مــن  إسـراريل  زـر  لةنـا . وةعـد تحــ يرات  أرةعـين اإلمـا  الحسـين ويـو  بــهيد  ـز     بـ    

د ررــي  ســبلوماســيين إســراريليين )الســفير اإلســابقة مــن معلقــين ود راريلي الســاب  فــي وابــنطن دا  بــابيرول  بــد 
ت إســراريل ال تســتطيع أ  تكــو  جــزءاا مــن أدوا   علــى أ   اــا  مــل المعــارض  فــي مقابلــة مــع إذاعــة  ــز  الع

ــ الســعودية فــي الحــر  زــد  ــز    ــإا يــدفع . مم  مــن  ا لديــف مــن معلومــات تدفعــف إلــى التحــ يرلــى التســاؤل عم 
على زرورة التشاور بين ررـي  الح ومـة وررـي   سراريلي ينم  اإلالقابو   لى أ   إاإلبارة لعب دور األداة  مع 

ل   فيف غةاي تحلـيالا لخيـار التـدخ  المعارزة )غةايل  ول القضايا االستراتيجية. وال معنى ل سها  ال ي تعم  
فــي  ــ ا  ديرات قويــة تصــب  لــى جابــب غيــر  مــن المعلقــين والخةــراء  لــوال تــوافر معلومــات وتقــإالعســ ري وكلفتــف  

ـا عز  االتجا . ومم   ل فـي بـر  ظـرو   إسـراريل  ز   ا المفهو  أ  غةاي لم ي ته  بإطالق تحـ ير عـا   بـل توغ 
دة علـى  ـدود لةنـا  إسـراريل  ـي الموجـو   راا من أ   د ا. ولف  في   ا المجال مح   واأليما  والنتارج التي ستتكة  

سـراريليو  ولـي  النظـا  السـعودي. وأصـةب من سيدفع اللمن المةابر  ـم اإل أ لى إ  في إبارة  ولي  السعودية
. وتنـاول  و ـ ر   بح مة    ومة إسراريل للتصر   لى إدما ارتقى في توجيف دعوة مةابرة األمر أالر وزو اا عن
الـدومينو   عةـةعـد  الـدخول فـي ل جا  بالتحـ ير مـن ب على أي خط  إسراريلي في   ا االت  السيناريو ال ي سيترت  
. وتكشه العةارات التي استخدمها غةاي عن قلقف  أخر  في لةنا  مر سنجد أبفسنا في  ر   ألبنا في بهاية األ

لعةــة  ومحــدودة  وتحديــداا عنــدما استحضــر دة لــى زــرةات محــد  إتــ ااي   ومــة بتنيــا و بالمةــادرة  مــن محاولــة
ــمــن ق   ف يجــز  بــرد   مــن  ــ ا النــوا. ويعنــي ذلــ  أب ــب علــى أي خطــوة إســراريلية الستشــرا  مــا ســيترت    الــدومينو ل ة 
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ــو لــم ي ــن لديــف  ــ ا  اا إســراريلياا مضــاداا يــم التــد رج بحــو  ــر    ــز    بالمســتو  الــ ي يســتدرج رد   كاملــة. ول
التقدير لما ابتفى سيناريو الدومينو. من  نا  ي شه موقه غةاي أيضاا عن مد  ت ل ل رسارل سما ة األمـين 

ي فقـد أجملـف ة الحـ ر الـ ي أبـدا  غةـاسـراريلية. أمـا عـن خلفي ـة في وعي قادة المؤسسة اإل    الردعي  العا  لحز 
جـداا   كه    ووازب أ  الحر  ستكو  للجابب اللـابي مؤلمـة نا سننتصر في  ر   وازب أب   في العةارة اتتية" 
 .  ال طارل منها لكن      ر   

ـــ ويحمــل وقــع الكيــا  الصــهيوبي ودور  فــي األتتنــاول م ســراريلية التــيفــي ســياق التقــارير اإل زمــة اللةنابيــة ـــ
ـــ عنــو    ــالكاتــب اإل بعضــها طابعــاا ســجالياا ـــ     ــآرت    العســ ري فــي صــحيفة ســراريلي عــاموث  رريــل  المعل 

ا   و ــو مــا يع ــ  مــد   ضــور  ــ  يــا  بالعمــل القــ ر لصــالب الســعوديةإســراريل ال تســارا إلــى الق مقالتــف بــ   
ـ بنشـو    قـد ي وبـو  مهتمـين أ  المسـؤولين السـعوديين داا المفهو  لد  المعلقين اإلعالميـين فـي تـل أبيـب  مؤك 

.  عســ ري  إســراريل لــي  لــديها مصــلحة مةابــرة فــي ابــتعال  ريــ  ريلية مــع  ــز     لكنــف رأ  أ   ــر  إســرا
ولــى بمهاجمــة األ  إســراريلي مةابــر  وخــا  أملهــاســ ري الســعودية را نــ  ســابقاا مــرتين علــى تــدخل ع بــ     وأقــر  

صـل. لكـن ل الجيش اإلسراريلي زد النظا  السوري. و ـو مـا لـم يحالمنشآت النووية اإليرابية  واللابية عةر تدخ  
اات السعودية الحليلة تزيـد مـن التـوتر فـي السـا ة المحمومـة أصـالا  وغالةـاا مـا التحر    رريل عاد و   ر من أ  

 . ى مسافة خط ين متةادلين من الحر إسراريل و ز    عل توجد فيها

 داث التي تتـوالى   يوع  ليمور  أ  األ إسراريل اليو  معل  الشؤو  العس رية في صحيفة  لى ذل   رأ إ
الصـراا  تقـديم اسـتقالتف  تنـدرج فـي إطـار  على الجةهة الشمالية  من زمنها إجةـار الـرري  سـعد الحريـري علـى

د علـى أ  بعد زوال الخطـر الوجـودي عـن بظـا  الـرري  األسـد. وبـد    ة المستقةلية للمنطقة الشماليةور على الص
   لةنــا  لكــن مــن دو  االبجــرار إليهــاالمصــلحة اإلســراريلية تكمــن فــي التــ يير علــى  ــ   الصــراعات فــي ســوريا و  

 ها بات  أالر تعقيداا.ة ب ب  قةل أ  يعود ويصه     المهم  

 

 يس الحريري في المعادلة:موقع الرئ – 7

تكفــي الــرري  الحريــري كلمــات رجــل الســعودية األول محمــد بــن ســلما  فــي مقابلتــف األخيــرة مــع صــحيفة 
ليسـ  معنـا   سـعودي أوجيـف  مشـ لة بـركتف " ذ قـالإ ة  سـلةي   مـا يضـمر  بحـو  مـن بظـرة   بلومةير   يت لم يخـه  

ســعودي  لةنــوو. ســنحتر  العقــد بيننــا وةــين لــف دفعــة تســحةها النــا مــا  و  بــل مــع الةنــوو والعمــال والمتعاقــدين. كل  
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ن الشركة من الدفع للمتعاقدين معها  فهـ   مشـ لتهم ويم ـن لكن إذا قا  الةن  بسحب ما بدفعف ولم تتم     أوجيف
 أي ب او  من المتعاقدين مـع سـعودي أوجيـف أو العـاملين فيهـا.. ولكـن إذا اللجوء إلى المح مة.. بحن لم بتل   

 .  ب  ب   الح ومة ستقو  بحمايتهمخاذ إجراءات قابوبية  فالات   تم  

ر العمـال وأصـحا  العقـود مـع بـركة الحريــري ال يم ـن للكـال  أ  ي ـو  أصـر  وأوزـب مـن  ـ ا  فـإذا قـر  
بل ستكو  إلـى جـابةهم فـي مواجهـة  اللجوء إلى القضاء السعودي  فلن تقه الح ومة السعودية م توفة األيدي 

. وفــي  ســابات محمــد بــن ســلما  أ   ــ   الورقــة الماليــة يم ــن اســتخدامها بقــوة  ورةمــا تصــل  ي أوجيــفســعود 
ف لـم يعـد بعـع ب ـأما األمور إلى أبعد من  ـ   النقطـة فـي التعامـل مـع مجمـل ملـه الـرري  سـعد الحريـري السـي  

غير مسةوق من محمد بـن  ض لض    الهم  في   ا المجال أسير ال ر  الم لقة. فالرري  سعد الحريري تعر  
سـلما  ألجــل االبخــراط فــي المعركــة التــي تقود ــا الســعودية زــد إيــرا  و لفارهــا خاصــة  ــز    فــي المنطقــة. 

  ولـو كـا    ـز    كـل مـا يريـد  منـف  ـو كسـر ي ترث بلةنا  وال يريد أ  يقيم لف وزبا  و  والحاام السعودي ال
 لف لةنابياا.اللمن ال يم ن تحم  

ـــبهـــ ا  ـــ   وخصوصـــاا  ةالمســـتقةلي   خات المعنـــى  تصـــةب بعـــع التفس  د  أبـــر  ريفـــي  مـــن النـــوا الـــ ي يجس 
ا كــ ث فتنــة م  ةيــة مضــى. وفــي المقابــل  ال يريــد ســعد الحريــري أ  يتجــر   وقــ    مطلوةــة ســعودياا أالــر مــن أي   

مــن وابــنطن   ليــة. ومــا ســمعف الحريــري فــي موســ و ومــا بل ــف مــن أصــداءأ فــي  ــر   جديــدة قــد تشــعل لةنــا 
جهـة بعينهـا وخصوصـا السـعودية.  قرار الحر  والسلم في لةنا  ال يخـم   ومعظم العواصم األوروةية يشي ب    

علـى األمـن  ل خطـراا مـا يشـ   ب  إ أي ا تـزاز لالسـتقرار اللةنـابي د بصـريب العةـارة أ   وأالر من ذلـ    نـاو مـن يـرد  
ساســـيين متالزمـــين  مـــا اإلر ـــا  و جـــرة الالجئـــين غيـــر القـــومي األوروةـــي و تـــى األميركـــي  رةطـــاا بتحـــديين أ

الشـــرعية. فهـــل أصـــةب الحريـــري بهـــ ا المعنـــى منحـــازاا إلـــى معســـ ر االســـتقرار اللةنـــابي  ب ـــل امتداداتـــف الدوليـــة 
 في اليمن وسوريا والعديد من سا ات المنطقةه واإلقليمية برغم الجنو  السعودي ال ي يتم التعةير عنف يومياا 

ا عنـف فـي وما قـد يتفـر    سعودي أوجيف كيفية تطور مله   جواباا  اسماا  لكن ال بد من مراقةة ال أ د يمل
ع إطـالق السياسـية والماليـة بعـد  م ـادرة مرة ـ   شـرتف ايـد أ  الحريـري يحـاول الخـروج مـن السياسة والمـال. واأل
نــا بريــد أ    ســلة سياســية متكاملــة  فإب  ف إذا أراد الحــز ب ــأإلــى القــول  وصــوالا    ــز    علــى  النــار سياســياا فقــ 

أبـــف لـــي  بمتنـــاول يـــد  وال  تـــى   تيـــار المســـتقةل لة المـــ كورة  و ـــو أمـــر يـــدرو زعـــيم ي ـــو  ســـال ف زـــمن الســـ
  بـرغم  المسـتقةل غضازة في استمرار صـي ة  ـوار  مـع  ز    ال يجد  بمتناول السعوديين. وللمفارقة  فإ   

)مؤتمر اسطنةولل و و المدرو أ  الجنو  السعودي  اا وإسالمي   اا وعرةي   اا   محلي  اا سياسي  ض لها الحمالت التي يتعر  
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 28الطلـب مـن  إســراريل  أ  تسـعى لتجييـر دور اللـوةي اليهـودي فــي الواليـات المتحـدة لمنـع بشـر الـــ قـد بلـغ  ـد  
أيلول  11في أ داث صفحة التي تكشه عن ا تمال وجود بة ة دعم سعودية )رسميةل للسعوديين المتورطين 

ســاا بعــع اإلعــال  الســعودي بــدا متحم      فــإ وذلــ  أينــاء وجــود م فــي الواليــات المتحــدة. وللمفارقــة أيضــاا  2001
يد ط قيــادة  ــز     وتحديــدا الشــهويــار   ــول تــور   ركيين  فةــادر إلــى بشــر مــا أســما ا أالــر مــن األميــ راا ومتهـو  

 ! أيلول 11عماد م نية في أ داث 

اللوةي الخليجي  ال ي يقود  أ د سفراء دول مجل  التعاو  في العاصمة األميركية     فإ   قة أيضاا وللمفار 
الةنـــ  اللةنـــابي  ة الخزابـــة  بمحاولـــة تكـــرار تجرةـــة يســـعى إلـــى إقنـــاا بعـــع الـــدوارر األميركيـــة  وخصوصـــا وزار 

 اام مصـر      أوالجدير بال كر  .  ز    التضيي  على الةيئة الحازنة لـ    في محاولة تهد  إلى الكندي
األميركي ـة  إ   لةنـا  ملتـز  بالقـابو  األميركـي الـ ي   أسوبـييتد بـرث المركزي رياض سـالمة  قـال لوكالـة لةنا  

يدرســو  اللــوارب التــي  المســؤولين  . وأزــا  أ   ــز    تتعامــل مــع يفــرض عقوةــات علــى المصــار  التــي 
 .  ز التنفي القابو   ي  صدرت األسةوا المازي  عندما دخل 

 

 هل تقع الحرب؟ – 7

ر بين السعودية و ز    وذل  عقب استقالة دة تقارير عن تصاعد التوت  تداول  وسارل إعال  عرةية متعد  
موقـع رري  الوزراء اللةنابي  سعد الحريري  والتي وصف  بـ  المليـرة للجـدل  كوبهـا جـاءت مـن الريـاض. وذكـر 

  المملكـة بـدأت  رةهـا التـي ابتظرتهـا طـويالا     أ  2017تشـرين اللـابي  13ينـين ير لف اإل ساسة بوس   في تقر 
هـم للهجو  على  ز      وذل  بعدما أطل  الحوييو  صاروخا تجا  مطار المل  خالـد فـي الريـاض   يـت ات  

أ   بـالد  بـدأت  معلنـاا ف  و من أطلـ  الصـاروخ الةاليسـتي  وزير الخارجية السعودي عادل الجةير  ز    ب ب  
وأبهـا لـن تسـمب أابـدا لةيـروت بـ   تكـو  مصـدر أذ  للسـعودية  يـم طالةـ  المملكـة رعايا ـا بم ـادرة   رةها للتو  

علـى    األمـين العـا  لحـز      سـما ة السـيد  سـن بصـر     لـم يخـرج ليـرد  أا  التقريـر لةنا  فـورا . وأزـ
مـا  لـى خةرتـف العسـ رية التـي أجةـرت  إسـراريل  يومـاا إي يمتلكهـا الحـز  وال ق إلى األسـلحة التـالجةير  ولم يتطر  

تهديـدات الســعودية بشـ    عاصـفة  ــز      أ   لكنــف ااتفـى بـالقول2000علـى االبسـحا  مـن جنــو  لةنـا  عـا  
 جديدة  زد لةنا  غير منطقية   وال أساث لها من الصحة.
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د  السيد بصر  التهديدات السعودية للةنا  بالتهديد ولم يتوع ـ  الةعد السعودي في الخطا   لم يقابل  وةش
صـةعف علـى المرامـي السـعودية خلـه خطـوة إة والـدليل ووزـع لكنف تعاطى مع التهديدات بحنكة وةراعة وةالحج  

ل ل ـتـة للةنـا   لكنـف قات السـعودية الخةيلـة المةي  ما زـر  التماسـ  الـوطني الـداخلي وكشـه الني ـاالستقالة  ال سي  
زـ   إسـراريل   ر   علـى لةنـا . غيـر أ  األخطـر  ـو مـا كشـفف السـيد بـ   السـعودية  ر   من قدرتها على بن   

على زر  لةنا  وأبها أبدت استعداد ا لت طية تكاليه الحر   ورة  ذل  بما كتةتف الصـحافة اإلسـراريلية عـن 
لـى أ   ال فرزـيات لوجـود  ـر  إة  مشـيراا تةعد الحر  اإلسراريلي. لكنف اس 2006ط سعودي بعدوا  تموز تور  

على ذل   ومع أ   نـاو زـ وطات سـعودية  لكـن العـدو يعلـم أ   نـاو كلفـة  إسراريلية وكل المعطيات ال تدل  
 . غالية جداا جداا له   الحر 

 نــاو خمســة أســةا  تجعــل الســعودية تمتنــع عــن الــدخول فــي  ــر  مةابــرة مــع  ــز      أوأوزــب التقريــر 
"  

ولـي العهـد السـعودي قـد ي ـو      أليه الحر   فقد أبـار الموقـع إلـى لها  األزمة االقتصادية وتكاأو    - 1
ــ بعيــداا  رت  ــ   المــرة عــن الحصــول علــى لقــب  قارــد عاصــفة الحــز  اللةنابيــة    أل  الخزينــة الســعودية  التــي وف 

ةمــا تنفــ  أزــعا   ــ   المةــالغ إذا مليــارات الــدوالرات التــي يحصــل عليهــا لةنــا  عقــب قطــع المســاعدات عنــف  ر 
 دخل  في  ر  رةما تطول دو  جدو .

ــ    أوتــابع  هــا ال تــزال تواجــف ب  أ  كمــا ه التــي يقود ــا بــن ســلما  داخليــاا المملكــة تعــابي مــن سياســات التقش 
  و ــو 2014فـي ميزابيتهــا العامـة مـع ابخفــاض سـعر برميـل الــنف  إلـى أدبـى مســتوياتف منـ  عـا   كةيـراا  ماا تضـخ  

% مــن اقتصــاد الســعودية  والســؤال األ ــم  اــم ســتدفع الســعودية إذا أعلنــ  الحــر  علــى 50ل بحــو الــ ي يشــ   
  ز   ه .

ت اسـتقالة حـاد األ ـزا  اللةنابيـة زـد السـعودية   يـت أد  والسةب اللـابي بحسـب تقريـر الموقـع  ـو ات   - 2
أســةا  االســتقالة  وقــا  ســما ة األمــين العــا  الحريــري مــن الريــاض  إلــى ابــتعال الشــارا اللةنــابي  ــول  الــرري 

خ  ا الحريريه لحز    في خطا  تلفزيوبي  بطر  أسئلة وصفها بـ المشروعة   ول الخطوة المقةلة التي سيت  
السـعودية اختطفتـف     أ نـاا األزمـة مةي   و ل سيسمب لف بالعودة إلى لةنا  أ  اله  كما دعـا اللةنـابيين للتكـاته لحـل  

المقـال الـ ي كتةـف ال يجب تجا لها  إزافة إلـى  ةة وبخصي  يف قراءة بيا  االستقالة  و ي إ ابة وطني  وأمل  عل
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الصحافي الةريطابي  روةرت فيس   مراسل صحيفة  اإلبدبنـدب   الةريطابيـة للشـرق األوسـ   والـ ي كشـه فيـف 
 تفاصيل جديدة تؤكد فرزية اختطا  الحريري.

ــ ساســة لةنــا     أوتــابع التقريــر  دوا مطــالةهم فــي وجــف الســعودية بــ   تحتــر  الســيادة اللةنابيــة  وأ  تعيــد و  
 الحريري ال يزال رري  الوزراء الفعلي. عتةرين أ     م  رري    ومتهم إلى بالد  فوراا 

الحلفـاء العـر      أ ر  على  ز     أفاد التقريـر  وعن السةب اللالت ال ي يمنع المملكة من بن   - 3
 اا عرةي ـ ل العسـ ري فـي الـيمن لقتـال الحـوييين  تحالفـاا ل  السـعودية للتـدخ  في  ر  جديدة   يـت بـ   لن يتورطوا 

جـز لـديها عةـد رةـف منصـور حت  نتهي الصـال ية الم  عادة فرض تنصيب الرري  اليمني الم  إ من أجل  دولياا  ودعماا 
ف  العملية العس رية  والتي توق   ادي  وقاد ولي العهد السعودي محمد بن سلما  تح  عنوا   عاصفة الحز   

فــر فــي تلــ   ت  ت   قةــل أ  تةــدأ عمليــة  إعــادة األمــل   لكــن الســعودية و لفاء ــا ارتكةــوا جــرارم ومخالفــات ال ال قــاا 
د بعـــدما دخلــــ  قـــو  دوليــــة إلـــى األزمــــة  فالســـفير الروســــي بلةنـــا   ــــد   مــــور المملكـــة ازدادت ســــوءاا أو  الحـــر .

بـال موض الطـاغي مـا وصـفف  الوزراء المستقيل إلى مجل  األمن في  ـال اسـتمر  السعودية بإ الة مله رري  
عيـد االسـتقرار إلـى لةنـا   و ـو سياسـي سـريع ي   رت المشهد بعدما طالة  بضـرورة  ـل  تصد   اا عليف  وفربسا أيض
 طيب كل أ ال  المملكة في التخريب واالبتقا .السيناريو ال ي ي  

ـــأ ـــد قامـــ  بمم  ـــى  ظـــر خـــروج قـــوات مصـــرية إال   خالفـــة دســـتور ا الـــ ي يـــنم  ا مصـــر مـــن جهتهـــا فق  عل
  ة محــددة  لكـن الـرري  المصــري عةـد الفتــا  السيسـي  صــر  وأ  تكــو  المـد    بالحصـول علـى إذ  مــن الةرلمـا 

ر عــن رفضــف علــى  ــز     كمــا وعة ــ   الســعودية  رةــاا إلرســال قــوات أخــر  فــي  ــال بــن   اا ف لــي  مســتعد  ب ب ــ
    أكمـــا  ال بريــد زيـــادة االزــطرابات فـــي المنطقــة .   "رية إليــرا  أو  ـــز     قــارالا عســـ  ي زــرةاتأ توجيــف

بعـــد  صـــار ا  والســـودا   اا تتاليـــة لجنود ـــا  وقطـــر خرجـــ  بهاري ـــعلنـــ  ابســـحابها بســـةب الكـــوارث المأ اإلمـــارات 
وةعـد قيـا  األمـم المتحـدة بالموافقـة علـى إرسـال  .ية والةشـريةوالم ر  والةحـرين واألرد  كشـفوا خسـارر م العسـ ر 

ةــ  خــالل ك  خةــراء محققــين متخصصــين فــي جــرارم الحــر  إلــى الــيمن للتحقيــ  فــي جميــع االبتهااــات التــي ارت  
كــل الــدول المشــاركة ســتكو  فــي مــ زق  لــ ل  فالخطــ  ال  الحــر  فــي الــيمن  وفــي  ــال أ دينــ  الســعودية  فــإ   

  ر  لةنا . أخر  في ةا يم ن تكرار  مر  

 الســةب الرابــع يتمحــور  ــول غضــب األســرة الحاامــة فــي الســعودية مــن الملــ  وولــي      أوأفــاد التقريــر  - 4
 ـر  علـى  ةر أ د أاةر األسةا  التي تمنع السعودية من بـن  عت  بعد االعتقاالت األخيرة التي ت   ةا عهد   وخاص  
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ة اعتقـال أمـراء ورجـال أعمـال بـارزين ووزراء  ـاليين علـى عقـب أزمـ ئاا ةر سـي  عت   ز     أل  التوقي  الحالي ي  
اســتمرار أزمــة  خــاذ أي قــرار خــارجي بــالحر  فــي ظــل  هــامهم بقضــايا فســاد  و ــو مــايمنع الملــ  مــن ات  ة ات  خلفي ــ

ـ ـهـا ت  د أب  اعتقـال األمـراء التـي مــن المؤك  قـرارات اإلطا ـة بــةعع      أكمـا مـن العارلـة المالكــة.  اا كةيـر  اا ب جــزء ض 
عـارض تنصـيب الملـ  الجديـد  لـ ا فالملـ  يمـا داخـل األسـرة المالكـة رة   حتمـل  م   تهديـد   مـن أي    مراء ت تي خوفاا ألا

عهد  ورري  ديوابف لـن يتورطـوا فـي أي تصـعيد جديـد فـي المنطقـة  إال بعـد االبتهـاء مـن ابتقـال السـلطة   وولي  
 الخطوة. لة إلى ما بعد تل والحديت عن  ر  على  ز    تظل مؤج  

     ل بـــوالســـةب الخـــام  واألخيـــر الـــ ي يمنـــع الســـعودية مـــن اســـتهدا   ـــز    بحـــر  فوريـــة يتمل ـــ - 5
ة بشـ   إيــرا   و ـي التزمـ  الصـم   ــول أزمـة اسـتقالة الحريــري  ي ـمــا ليسـ  جد  الواليـات المتحـدة األميركيـة رة  

ير  من قيا   ـر  بالوكالـة فـي قوي   وتح  ب   الحريري  بري  عدا تصريب  وزير الخارجية األميركي تيلرسو  
 لةنا .

مةابرة زد إيـرا   و ـي بالتـالي  ة  ميركي  أ ة في خوض  ر   ي  ويةدو بحسب مراقةين  أ  وابنطن ليس  جد  
  قناا األميركيين بخوض  ر  في الشرق األوس   و أمر مستحيل  الياا إو  من أجل السعودية. لن تدخل  رةاا 

 خ  الخطوات التي تسة  الحر  عادة. كي دوبالد ترمب  لم يت  الرري  األمير  اما أ   

السعودية ترفع اإلعال  عن  جم خسارر ا الةشـرية أو العسـ رية فـي  رةهـا مـع الـيمن      أ   كر الجدير ب
ت ســتة أبـــهر ســاب   قـــار  بــين  ملـــة بريطابيــا علــى ليةيـــا التــي اســـتمر   رويتــرز  فـــي وقــ     بشـــرتف لكــن تقريــراا 
طــــاررة   100مليــــو  دوالر  فــــي مقابــــل الســــعودية التــــي تســــتخد   315ل طــــاررة فقــــ   وكلفتهــــا 30باســــتخدا  )

مليـو  دوالر  175باإلزافة لل خارر  وةمعادلة  سابية اسـتنتج  الوكالـة الفربسـية أ  المملكـة قـد تنفـ   ـوالي 
 لقتال.في بهر من ال ارات الجوية فق   دو  الحديت عن كلفة القوات الةرية المشاركة في ا

ا ل   ناو معارو عديدة أخر  على ولي العهد السعودي الجديد خوزها داخل بلـد     يـت لديـف معركـة 
يقافـــة ال تقةـــل  تـــى بقيـــادة المـــرأة للســـيارة.  صـــال  مجتمـــع ذيإمحافظـــة الدينيـــة والمدبيـــة إلجـــراء مـــع القـــو  ال

تــف واعتمــاد  علــى الــنف  فقــ   ســتواجف والمعركــة االقتصــادية التــي يخوزــها لتحريــر النظــا  الســعودي مــن ريعي  
يات  قيقية  ين ي تشه أ  ال مجال إلصال  اقتصادي إال بفتب الفضاء السياسي وإبراو سـارر القيـادات تحد  

 بصورة أاةر في عملية صنع القرار السياسي.



 
30/12/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(54رقم )                  

    
       
 

28 
 

واإلقليمـي سما ة األمين العا  لحز    السـيد  سـن بصـر    الـ ي تحـد ث مطـوالا عـن المشـهد اللةنـابي 
ـ زـوا  إسـراريل  دة بـ   السـعوديين  ر  والدولي من بوابة الحـر  السـعودية علـى لةنـا   كشـه عـن معلومـات مؤك 

ـألةنا   مح راا اإلسراريليين من   ر  على على بن   داا علـى اليقـين بـ   ي  ماقة تنتهـي  يـت ال يرغةـو   مؤك 
وليســ  اإلســتقالة التــي تعتةــر غيــر موجــودة فــي  الــرري  الحريــري محتجــز فــي الســعودية  وأ   ــ    ــي القضــية

 اإلارا  وال قيمة للحديت عنها.  ظل  

هم من جهتـف الريـاض بالعمـل علـى تفجيـر فوزـى عارمـة فقد ات   ي جمال خابقج ي السعود يعالماإلا م  أ
 اجـة   ا بنا بحن العر  فـي "فى لةنا  و ي خلق  لنفسها مش لة مع بعع  لفارها األقو  في المنطقة. وقال

إلـــى أزمـــة أخـــر  فـــي عالمنـــا المحطـــم  ولكـــن  ـــ ا بالضـــة  مـــا يلـــو  فـــي األفـــ  بعـــد االســـتقالة ال امضـــة لســـعد 
وقــد الحريــري مــن الريــاض وإعالبــات مــن المح مــة الملكيــة الســعودية بــ   إيــرا  قــد عةــرت خطــا أ مــر رســمياا . 

قجي أ  المملكـة ئـ  الـ ين يـر  خابـاألمري يـة  ومـن بـين أول  وابـنطن بوسـ  جاء ذل  فى مقالـة لـف بصـحيفة 
بعضـها  ة فـي لةنـا  ابسـجموا مـع الطوارـه المختلفـة  التـي ال ي ـن    فحتـى السـن   ة لةنا سن   خلق  مشاال معهم 

ي  كمـا أبـف سـي و  مـن المسـتحيل ابتخـا  ة تجا  الرياض  للمطالةة بعودة الحريري  و و أيضا سن  ي  مشاعر ود  
لم يعد الحريري    ا  ـو المـ زق الجديـد الـ ي خلقـف ولـي العهـد السـعودي والـ ي رري  وزراء جديد في لةنا  ما 

 يحتاج إلى  ل.

إلعــال  الحــر  زــد  ــز     كمــا أ  المملكــة  راا لــديها ات  مةــر     الســعودية تــر  أ   أوقــال خابــقجي 
فـي لةنـا  بـين الحـز   السعودي والوزير الشا  يامر السةها  مؤخرا  لـم تعـد تـر  فارقـاا  ات   كما أعلن الصقر

 والح ومة.

وأبار خابقجي إلى االبدفاا الكةير ال ي أبـدا  ولـي العهـد السـعودي فـي  ـر  الـيمن قةـل عـامين  وأيضـاا 
  والتــي بــمل  كةــار اءا فات الح ومــة  تــى لــو كــا  بقــداا بن ــموجــة االعتقــاالت التــي بــمل  كــل مــن ينتقــد تصــر  

أبـــف مللمــا كـــا  الحصـــار الـــ ي  خابـــقجي الملـــل بحصـــار قطــر  معتةـــراا همـــين بالفســـاد. وزــر  المســؤولين المت  
الــةعع مــن خــالل الحملــة  مفــاجئ   تــى ظــن   فرزــتف الســعودية واإلمــارات والةحــرين ومصــر علــى قطــر بشــ ل  

األمر ذاتف  صل مع لةنا . وذكر  ل العس ري زد الدو ة لم يعد سو  مس لة وق   فإ   التدخ   التي رافقتف ب    
ر السـةها  قـال فـي ت ريـدة أخـر "  إ   ـز    أصـةب أداة للقتـل والـدمار زـد المملكـة  بمـا فـي ذلـ  ب   الوزي

تدريب اإلر ـابيين الشـيعة السـعوديين  ومسـاعدة الحـويي فـي بنـاء صـواريخ إيرابيـة سـق  أ ـد ا قريةـاا مـن مطـار 
وكشه خابقجي أبف على الرغم مـن ف  ر  من لةنا  على السعودية. المل  خالد بالرياض   و و ما اعتةر  ب ب  
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ف ال توجـد إرادة لةنابيـة كافيـة أو قـدرة لـد  السـعودية علـى زـر  الخطابات السـعودية واال تياجـات اللةنابيـة فإب ـ
 ز     كما أبف لي  لـد  الريـاض القـدرة علـى خـوض  ـر  اسـتنزا  أخـر  فـي  ـين أ  الحـر  فـي الـيمن 

 ما تزال داررة.

فقــاا لمــا بصــب بــف مستشــارو  مــن بــالو ووتــر  الشــركة األميركيــة التــي أبــاط بهــا  ملــة لقــد أراد بــن ســلما  و 
ي العـرال وقيـادة الخطـوات التمهيديـة بحـو الهـد   أ  ي سـب ت طيـة دوليـة وإقليميـة لتسـل مف العـرال تسويقف لتـول  

ـ المحلـي مـن  ض الشـ   خرة جـا زة بـإمرة السـعودية لخـو بتقديم طارفـة لةنابيـة وازبـة يمللهـا ررـي  الح ومـة كقـوة س 
ـــال التصـــفي  األميركـــي  ـــى  ـــز     فين اإلســـراريلي  ففشـــل أرةـــع مـــرات  أوالا أل  طارفـــة ررـــي   -الحـــر  عل

ض زعميهــا لم يــدة اال تجــاز  ويابيــاا أل  تعامــل الشــركاء اللةنــابيين ومــن يفتــرض أبهــم نــ  مــن تعــر  الح ومــة تيق  
لجميع على أولوية استعادة رري  الح ومة من سجنف  وياللاا أل  الخصو  كا  أخوياا ومسؤوالا ووطنياا  وتالقى ا

ــد بخوزـها  عنــدما يصـل إلــى سـاعة الصــفر ي  اإلسـراريلي الــ ي يحـر   عيـد  ســاباتف الدقيقــة ض علــى الحـرو  ويع 
ت  وخرج تقدير الموقـه النهـاري كمـا صـاغتف جيـروزاليم بوسـ  فـي من موقع مصلحتف أوالا وأخيراا  فتراجع وتري  

  بتارجهـــا  عـــر  ال ت   ط فـــي  ـــر   تهـــا   المهـــم ات  أ  بســـتفيد مـــن األزمـــة ب ـــل وجو هـــا  لكـــن دو  التـــور  ا ي  افتت
 فالوزع على الحدود الشمالية يزداد تعقيداا وسوءاا والتطورات ال تعمل لصالحنا . 

ب الضــوء بــن ســلما  أبــف الــرابب األول فخــا  ظنــف  فــاألميركي الــ ي مــن أمــا الفشــل الرابــع فكمــن  يــت ظــن  
  األخضــر لكــل خطــوات بــن ســلما  وقــةع لقــاء ذلــ  مــاالا وفيــراا وتطةيعــاا مهينــاا للســعودية مــع  إســراريل   عل ــ

ي  ث الــرري  المصـــري  وتحـــد  بلســا  وزيـــر خارجيتــف  كمـــا فعـــل الفربســي بلســـا  ررـــي  جمهوريتــف  وكمـــا تحـــد  
الحريـري لـي  فـي وزـع طةيعـي  وةالتــالي أ   القنـوات التلفزيوبيـة اإلسـراريلية  بمـا يسـمب بفهـم أ  الــرري  سـعد

اللعةة السعودية بالحـديت عـن االسـتقالة الطوعيـة  محاطـة ب سـئلة يصـعب الجـوا  عليهـا  رغـم كلـرة المتحـديين 
ر علــى الــرري  الفربســي وقــع وابتهــى. وأبســ  األســئلة  ــي لمــاذا تعــ    عــن الــدعوة للتعامــل مــع االســتقالة كحــدث  

ر على الخارجية األميركيـة الجـوا  عـن سـؤال  ـول م ـا  لقـاء القـارم يريه ولماذا تع   مابويل ماارو  لقاء الحر 
د كمـا باألعمال األميركي بالحريريه ولماذا ال يتحدث الحريري عةـر  اتفـف كـ ي مـواطن طةيعـيه ولمـاذا ال ي ـر  

فلـم تســتطع  اـا  عـادة وينشـر صـور  بالسـلفيه ولمـاذا يحتجـب عــن األ اديـت مـع اإلعـال  و ـو محـور الحـدث 
القنــوات العالميــة الكةــر  الوصــول إليــف كمــن يعتةــر  ــز    عنوابــاا لحرةــف ليشــر  مضــامين الحــر  وأســةابها  

 وأله سؤال وسؤال بال جوا .
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الرري  األميركي دوبالد ترامب ذ ب للقاء الرري  الروسي فالديمير بـوتين  فـي فيتنـا      أبكى من ذل  األ
  في تفا م  ول سورية على وب  النضوج على  امش قمة منتد  عسيا والمحي  الهاد    يت رسم  مالمب

 أميركية أو إسراريلية بال طارل.  محمد بن سلما  قرار  ر     ين ينتظر

 خاتمة: -9

فـي    مـن خـالل األزمـة التـي افتعلهـا ولـي العهـد محمـد بـن سـلما المطلـو  سـعودياا     أا سـة  مم  ن لقد تةي  
خــر  التــي عابــ  وتعــابي مــن فتنــة الصــراا المجنــو  فــي  لــف بالــدول العرةيــة األأ لةنــا    ــو إلحــاق  ــ ا الةلــد و 

يها فـي مســتنقعات الـد  التــي ت ــ    ســالمية اللةنابيــةغــراق المقاومـة اإلإ  ة للفتنــة والقتـل و المنطقـة وتحويلــف إلـى ســا
للعـــرال الو ـــابي. لكـــن لةنـــا  اســـتطاا بحنكـــة و  مـــة بعـــع قادتـــف تعطيـــل  الريـــاض خدمـــة لــــ اسراريل  وصـــوباا 

لةنـــابيين   الســـعودي وتجـــاوز األزمـــة وتحقيـــ  إبجـــاز كةيـــر بالو ـــدة الوطنيـــة والتضـــامن والتعـــاو  بـــين الالمخط ــ
فــي صــحيفة   تســفي بارريــل  ســراريلير المحلــل السياســي اإلســياق قــد  . وفــي  ــ ا المــنوالتمســ  باالســتقرار واأل

ــ  يســراريل اليــو   أ    أ   فــتب جةهــة  داا  التلميحــات الســعودية  ــول خيــار عســ ري زــد لةنــا   غيــر مقنعــة   مؤك 
أخـــر  فـــي لةنـــا   إزـــافة إلـــى الحـــر  الفابـــلة التـــي تـــدير ا الســـعودية فـــي الـــيمن   ـــو بملابـــة كـــابوث بالنســـةة 

 يمـر   الـ ي تريـد  مملكـة القهـر وكيـل إفالسـها فـي لةنـا  أ  الكيـا  الصـهيوبي  ا با يـ  عـن مع الدولي . للمجت
طاتف في سوريا وخوفف من دخول الجنو  السوري فـي  دبـة ها فشل جميع مخط  ة اعتةارات أ م  ب سوأ  االتف لعد  
ؤساســاتف العســ رية و  ومتــف ورريســها م عــن أزماتــف الداخليــة وقضــايا الفســاد التــي تلــه   فضــالا  ترعا ــا روســيا 

 باإلزافة إلى خو  جنود  من الدخول في  ر  مع  ز    و رةهم من الو دات القتالية.

رصــد فيــف المصــاعب التــي واجهــ   اإلاتروبــي الروســي تحلــيالا   جيوةوليتي ــا بشــر موقــع خــر  أ مــن با يــة  
األزمة الخليجية األخيرة ما  ي إال وليدة فشل القيـادة الجديـدة فـي  أ    اا لسنوات المازية  معتةر السعودية خالل ا

بشر  الموقـع  في تحليل    في تور ميخين  د الخةير السياسي الروسيالمملكة بدخول ميدا  السياسة العالمية. وأا  
عها ن األزمـات التـي صـنالعهـد السـعودي محمـد بـن سـلما  إخـراج المملكـة مـ ف سي و  من الصعب على ولي  أب  

ــا لكوبــف  ــو مــن أطلــ  الشــرارة األولــى لألزمــة مــع قطــر. وفــي  بنفســف  أوالا  بســةب تصــريحاتف زــد إيــرا   ويابيا
 رةــي الــيمن وســوريا تعتةــرا    أل الســنوات األخيــرة  قــال الكاتــب رصــد  للصــعوةات التــي تواجــف الســعودية خــال

  أبـرز المصـاعب التـي تواجـف المملكـة. ففـي العلى مجاالت فشل السياسة الخارجية السعودية  و ما تمـل   ملاالا 
دت ســوريا  ابهــارت السياســة الســعودية بعــد تراجــع فرصــها بتحقيــ  مطلــب ر يــل الــرري  بشــار األســد  وقــد بــد  

ر ــابيين مــن دو  تحقيــ  أي فارــدة منهــا. وتــابع الموقــع"  فــي الــيمن  وعلــى الــرغم مــن األمــوال التــي دفعتهــا ل 
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لواليـــات المتحـــدة للمملكـــة  فقـــد فشـــل  السياســـة الســـعودية فـــي  رةهـــا  إذ كابـــ   ا اأ ـــدث األســـلحة التـــي تمـــد  
الرياض ت مل أ  تحار  القا رة وعما  وإسال  أباد في اليمن معهـا  لكنهـا ااتشـف  أ  ال أ ـد يريـد أ  يحـار  

ســوأ مــن أجــل مصــالب اتخــرين . و ــول تــداعيات المقاطعــة مــع قطــر  يشــير خةــراء إلــى أ  العامــل الســلةي األ
ت إلــى ابهيـــار يقـــة المســـتلمرين فـــي بالنســةة إلـــى االقتصـــاد الســـعودي  ـــو األزمــة بـــين المملكـــة وقطـــر  التـــي أد  

 عن أي استلمارات أجنةية. يار    الةلدين  ما جعل الرياض تةحت بش ل  

ـاا جـد اا   الكاتـب أ  الوزـع بـات صـعةأما على الصعيد الـداخلي  فـرأ ن المملكـة مـن   خاصـة مـع عـد  تم  
ر ــا بابهيــار أســعار  فــي األســواق العالميــة. وةالنســةة إلــى األوزــاا ي عــن االعتمــاد علــى الــنف  فقــ   وت ي  تخل ــال

وســ  العارلــة المالكــة الســعودية  يــر  الموقــع أ  المشــاال التــي تواجــف بــن ســلما  جــاءت بســةب تعيينــف بشــ ل 
 عالميـــة  فهـــو لـــم يحصـــل علـــى تعلـــيم      ولـــي العهـــد ال يمتلـــ  خةـــرة سياســـيةأويقـــول الكاتـــب منــاقع للتقاليـــد. 

  .وا تل مناصب عليا بفضل والد  فق مناسب  

لة ل ن مـن يعلـم ذلـ    قد فشل  السعودية في خياراتها فـي المنطقـة والكـل  في المحص  ع يتعـو و ـي لـم تـتم  
صــمد فـــي مواجهــة أصـــعب أزمــات المنطقـــة  وواجـــف  بجيشـــف وبــعةف ومقاومتـــف  ــ   الخســـارة فــي لةنـــا   فلةنــا 

ـــر األرض  و ـــو يشـــ   و ـــر    إســـراريل  ـــة فـــي مواجهتهـــا  واســـتطاا أ  يعط  اإلمـــارات  إقامـــة لل قـــدرة ردا  قيقي
وي ال يم ـن أ  يفـرض ملـل  ـ ا الةلـد القـو التكفيرية في برق لةنا  فـي جـرود عرسـال وفـي رأث بعلةـ  والقـاا  

  إمــالءات الســعودية وبــعةف رفــع ب ــل  ريــة وة ــل كرامــة مــا يريــد  ــو الــ ي يختــار فأل  بــعة اا أ ــد عليــف بــيئ
 كـا  ويةقـى   و وواإلجرا  التكفيري   ز    منارة مقاومة للةنا  في مواجهة اال تالل اإلسراريليةالتالي بقي و 

تف  ال زعفف ة لةنا قو   ال يتجزأ من معادلة  اا جزء ة مـن دعامـات بنـاء الدولـة وتشـ يل   و و دعامـة مركزي ـفي قو 
 ساتها.مؤس  

 


