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 توطئة

التاریخّي إرثها متتبعة الصهیونّیة، بالدولة السعودّیة عالقات سیاسات في الورقة هذه             تبحث
ولید لیس الیوم التطبیعّي المشهد أّن المقالة ترى الیوم. المشهد إلى وصوًال ذلك،               بخصوص
دولًة السعودّیة تمثیل من طویٍل تاریخيٍّ لسیاٍق تتویجًا ُیعتبر إّنما معاصَرْین، ووعٍي              تجربٍة
تكتسب لم العدّو حیال التطبیعّیة سیاساتها أّن الفارق لكّن الغربّیة. المصالح تخدم              وظیفیة
وتأطیراٍت وتعقیداٍت أشكاٍل إلى ُترجمت إّنما الماضیة، العقود مدار على متجانسًا             شكًال

عة، وفَق ما یقتضیه الظرف التاریخّي.  مرجعیٍّة متنوٍّ
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لمكانتها التاریخّي السعودّیة ترویُج أوالهما رئیسَتْین، فكرتین من المقالة هذه            تنطلق
إزاحة بهدف فلسطین، قضیة تبّني على الشكالني التنافس إلحراز المقّدسة            االعتبارّیة
هامًة مرجعیة الدینّیة هوّیتها شّكلت أخرى، جهٍة ومن فلسطین. تشغلها كانت أخرى              تیاراٍت
دینيٍّ إلى وتحویله الصراع، عن القومّیة نزع بّوابة من التطبیع إنتاج إعادة صعید               على
بوصفهم الصهاینة مع الدینَیْین واالعتدال التسامح إلى را مؤخ الدعوة وبالتالي            محض،

 "یهودًا" حصرًا.

بهدف الیوم، واللیبرالّیة، الطائفّیة مظلتْي بین یجمع مزدوجًا دورًا السعودّیة تأدیة             وثانیًا،
الطائفّیة السیاسات في جهٍة، من المقالة، تبحث بالتالي، عالنیة. أكثر وجعله التطبیع              شرعنة
العربّیة. لإلرادة األّول الوجودّي العدّو عن بدیٍل " "عدوٍّ إحالل بغیة المملكة، كّرستها              التي
السیاسة أفرزتها التي والسیاسّیة االقتصادّیة التحّوالت على أخرى، جهٍة من            وتضيء،
والدولة السعودّیة بین ما العالقة صیاغة طبیعة على وانعكاساتها الیوم، السعودّیة،             اللیبرالّیة
هوّیتها وإنماء الغربّیة، الحداثة بركب الجدیدة السعودّیة لحاق اقتضى إذ            الصهیونّیة،
االستفادة تجب را" متنو" كیانًا بوصفه العدو إلى حصریة نظرًة سیرورتها، ضمن             العصرّیة
اللیبرالّیة الرؤّیة یقّوض خشبیا رجعیا شأنًا فلسطین بقضیة االلتزام تصویر مع تزامنًا              منه،

 للمملكة ذات الخطاب االنعزالّي.

 مدخل

والجیوسیاسي التاریخي السیاق في السعودّیة العربّیة المملكة موقع تبیان وَجب البدایة،             في
بشكٍل البریطاني المستعِمر إشراف تحت الثالثة السعودّیة الدولة نشأت العربیة.            للمنطقة
المنطقة، في المهیمن دوره وأفول العثمانّیة، الدولة مع األخیر صراع ظّل وفي              مباشٍر.
هیمنة ظّل من كذلك السعودّیة الدولة انتقلت األمریكّیة، المتحّدة الوالیات إلى             وانتقاله
الملك بین الشهیر اللقاء كّرسه انتقاٌل األمریكّیة. نظیرتها إلى البریطانّیة            اإلمبراطورّیة
السفینة متن على روزفیلت" "فرانكلین األمریكي والرئیس سعود آل العزیز عبد             المؤّسس

 الحربّیة "كوینسي" في شباط 1945؛ أّي قبل النكبة بأقّل من ثالث سنوات.

دورها إلى الغربي المعسكر ظّل في النشأة حدیثة للمملكة التاریخي التموضع هذا              یحیلنا
سیاق مع نشأتها تقاطعت إذ الحاضر، یومنا حتى األربعینّیات منذ واالقتصادي             السیاسي
الرعایة جهة من وذلك فلسطین، في العربّیة األراضي على الصهیونّیة الدولة             تأسیس
وجهًا اإلنجلیز تمثیل عدم من الرغم فعلى الحالتین. في الغربي االستعماري             والدعم
مخاض أثناء الدولة على الشرعّیة أضفوا أّنهم إال السعودیة، لألراضي غازیًا             استعماریًا
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لیعترفوا ،1915 عام العزیز عبد الملك مع الحدودّیة "دارین" اتفاقیة وّقعوا إذ              والدتها،
حیث المنّظمة، البیروقراطّیة للبنیة افتقارها من الرغم على كدولٍة نجد بمملكة             بموجبها
وعلیه، عسكریٍّة. حمالٍت عبر جغرافیًا یتوّسع قبائليٍّ جیٍش عن عبارًة المملكة هذه              كانت
نقلب أن یمكننا الغربّیة، المصالح شّكلتها وظیفیٍّة كدولٍة السعودیة هوّیة من             وانطالقًا
إلى الراهن، الوقت في السعودّیة العربّیة المملكة تطبیع أسباب عن بالبحث القاضي              التساؤل
والخصومة والعداء الغربي دورها بین التوفیق من طویًال المملكة تمّكن كیفّیة في              البحث

 المعلنة مع الكیان الصهیوني.

 

  الدور السعودي في الصراع العربي الصهیوني

العائلة حكم وتمكین حمایة كیفیة حول السعودّیة واالستراتیجّیة السیاسة تمحورت             تاریخیا،
مع فیه تتشارك أمٌر وهو ممكنٍة، مدٍة أطول الُملك هذا عمر وإطالة سعود- -آل                المالكة
مع التعامل في درجاتها بأقصى بالبراغماتّیة سیاست  ها اّتسمت لذلك، تاریخیا. الممالك             معظم
المِرنة الحركة مساحة ضمن ر مؤطٌّ تعامٌل اإلسالمي. حتى أو العربي، المحیط             تغّیرات

 التي تتیحها القوى الغربیة لحلفائها، وترسمها تفاعالت قواعد اللعبة اإلقلیمّیة.

ثالث إلى الصهیونّي العربي الصراع في السعودي الدور تقسیم یمكننا ذلك، من انطالقًا               
والتي الماضي، القرن تسعینّیات تلْت ومرحلٌة الباردة، الحرب نهایة سبقتا مرحلتان             مراحل:
مرورًا النكبة بدایة منذ األولى المرحلة امتّدت أوجها. عن الیوم السعودّیة السیاسة              تعّبر
"كامب اتفاقّیة بعد ما الثانیة المرحلة أعقبتها تشرین/أكتوبر، حرب نهایة إلى             بالناصریة
و "مدرید" ومؤتمر الغربي، المعسكر انتصار منذ الراهنة المرحلة إلى وصوًال             دیفید"،

 توقیع اتفاقّیة "أوسلو"،  وما تسّمى الیوم بـ"صفقة القرن".

   المرحلة الناصریة إلى نهایة حرب أكتوبر

تلك في السعودي الجیش مشاركة العربي الشعب على للنكبة المدّوي الوقع استوجب              
الحجاز، خصوصًا المناطق، مختلف من المتحّدرین شهدائه من العدید لیقّدم            الحرب،

  والجنوب من مناطق عسیر وجازان ونجران.

،1967 عام حزیران نكسة قبل ما إلى وصوًال النكبة أعقبت التي الزمنّیة المرحلة               مّثلت
القومي المّد طغیان ساهم إذ عربیٍّة، كقضیٍة فلسطین، مع الرسمي العربي التضامن              أوَج
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في العربي، السیاسي المجال على الناصر عبد جمال المصري الرئیس وخطاب             والیساري
  خلق مزاٍج جماهیريٍّ عربيٍّ معادٍّ للصهیونیة.

من المرعّیة سواًء التضامن، من عدة أشكاًال لیأخذ المملكة داخل إلى التغلغل هذا               وصل
التي [1] العمالّیة واإلضرابات كالتجّمعات الشعبّیة أو المادّیة، التبرعات كحمالت            الدولة
العربّیة الزیت شركة مناطق في السعودیون، ضمنهم ومن العرب، العّمال            خاضها
لألثر تجسیٍد أول والتجّمعات اإلضرابات هذه كانت المملكة. شرق (أرامكو)            األمریكّیة
خصوصًا وغیرهم، وتقنّیین مدّرسین من العرب، العّمال جلبه الذي والسیاسي            الثقافي
السعودیة البیروقراطیة للبنیة األولى النواة جمیعهم شّكل حیث النكبة، بعد            الفلسطینین

  الحدیثة.

السعودیین على والماركسیة والیساریة القومیة باألفكار المحّمل الثقافي األثر هذا            انسحب
البعث وحزب السعودي الشیوعي كالحزب سعودیٌّة سیاسیٌّة تیاراٌت لتنشأ الزمن، مرور             مع
العراق في بنظرائها قویٌّة عالقاٌت جمعتها والتي وغیرها، الوطنیة والجبهة            السعودي

 وسوریا وفلسطین.

إلى السعودي الرسمي الخطاَب للصهیونّیة والمعادي المهیمن العربي المزاج هذا            دفع
ضوء في ذلك تّم فلسطین. مع العربي التضامن إعالن في الناصرّي نظیره مع               التنافس
الفلسطیني الشعب مع الوقوف توّجب إذ للمملكة، المفتَرضة اإلسالمیة المكانة            استدعاء
صبغًة الصراع ومنح اإلسالمّیة، الهوّیة استنفار وعْبر مسلٍم، شعٍب نصرة عناوین             تحت
تجاه فیصل الملك خصوصًا سعودیین، لملوٍك كثیرٌة مواقُف برزت وعلیه، صرفة.             دینیة
لملٍك سعودیا إرثًا بوصفها هذا یومنا حتى التداول رهن تزال ما والتي الفلسطینیة،               القضیة
فیصل الملك اغتیال إّن بالقول المبالغة حّد األمر وصل بل یومًا. الفلسطینّیة القضیة               دعم
الصراعات ضمن اغتیاله جاء إذ الصحة، عن عاٍر أمٌر وهو الموقف، هذا خلفیة على                حّل

 الداخلّیة السعودّیة بین المحافظین وقادة كوكبٍة من التغییرات االجتماعّیة في تلك المرحلة.

أمریكیا المدعوم الدیني االستنفار عن إسالمیا الُمعنَون المملكة موقف فصل ُیمكن             ال
أهمها اإلسالمّیة، التیارات دعم عْبر وذلك الیساریة، التقدمیة والتیارات الشیوعّیة            لمناهضة
ضّد للحشد والتكفیري الدیني بالخطاب المملكة فاستعانت المسلمون". "اإلخوان           جماعة
السعودّیة "عكاظ" لمجلة العریض العنواُن انتشارًا وأكثرها الشواهد أبرز ولعّل            الناصرّیة،

  في الخامس من أّیار 1962: "جمال عبدالناصر كافٌر باإلجماع".
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لقاٍء في قائًال الحقیقة، بتلك سلمان بن محمد الفعلي والملك الحالي األمیر أقّر را، ومؤخ              
شؤونه وزیر ذلك على ویضیف [2] لألمریكیین. خدمًة كان للوهابّیة تأجیجهم إّن              صحفيٍّ
"في واشنطن: في البحثّیة المراكز أحد في ألقاها كلمٍة في الجبیر، عادل              الخارجیة،
وفي وأسقطناها. ناصر في ممثلة الرادیكالّیة األنظمة إلسقاط تعاوّنا والستینّیات            الخمسینّیات
باالتحاد المرتبطة الكتلة من مصر ونقلنا الشيء، نفس فعلنا والثمانینّیات            السبعینّیات
االتحاد إلسقاط تعاوّنا كما الصومال، في الشيء نفس وفعلنا الغربي. المعسكر إلى              السوفیتي

 السوفیتي". [3]

عملیة ضرورًة ستلیها التي والمراحل المرحلة تلك في فلسطین تجاه السعودي الموقف              كان
القیادة مظّلة تحت فلسطین مع المتضاِمن العربي الجماهیري التیار باتجاه المیل بین              للتوفیق
الباردة الحرب خالل الغربّیة األجندات خدمة وبین جهٍة، من معه الصدام وتجّنب              المصرّیة
في وتحدیدًا الخلیج، ضفاف على األمریكي العسكري بالتمركز كالسماح أخرى، جهٍة             من
احتكار وضمان النفط، تدّفق تأمین ذرائع تحت الظهران في الجوّیة العزیز عبد الملك               قاعدة

 شركات األسلحة األمریكّیة للسوق السعودّیة.  [4]

تقوده الذي العربي الدور ومسایرة الغربّي للمعسكر المیل بین التوفیق هذا نسب              تباینت
المصري والصدام الیمن حرب خالل مراحلها ألسوأ لتصل اإلقلیمّیة، للتجاذبات وفقًا             مصر
الدعم إلى بدوره لجأ الذي السعودّي التموضع على األخیر انعكس المباشر.             السعودي
وألقى جویة طلعاٍت نّفذ الذي الصهیوني الجّو سالح وحتى بل والبریطاني،             األمریكي
انتهاء مع التجاذب هذا حّدة تراجعت ما وسرعان [5] الملكیین. الیمنیین للمقاتلین              أسلحته
إّبان الناصر عبد جمال المصري بالرئیس فیصل الملك لیلتقي العربّیة، بالهزیمة 67              حرب

  قّمة الخرطوم الشهیرة.

في جدیٍد رسميٍّ عربيٍّ لزخٍم تفاوض) ال اعتراف، ال صلح، (ال الثالث الالءات قمة                أّسست
الخطاب یُكن لم االستنزاف. حرب في الدخول و المدوّیة، 67 هزیمة آثار لملمة               محاولة
في المسار هذا أّن غیر فیصل، الملك تصّدره الذي الزخم هذا عن بعیدًا السعودي                الرسمي
الخمسینّیات، منتصف منذ المملكة رعته آخر مساٍر مع توازى السعودي الرسمي             الخطاب
خضّم في الهزیمة استغالَل سعودیًا المدعومة اإلسالمیة التیارات محاولة في تمّثل             والذي
والحضارة الهویة أسئلة طرح إعادة شكل وأخَذ للناصرّیة، المناكف األیدیولوجي            صراعها

 ومدى القرب والبعد عن شؤون الدین والدنیا.
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حظر عملیة عْبر ،73 لعام تشرین/أكتوبر حرب مع السعودي الرسمي المسار أوج              بلغ
بحظر السعودیة بقیادة للنفط المصّدرة الدول منّظمة قامت حین المملكة، قادتها التي              النفط
الكیان وتسلیحها دعمها خلفیة على وهولندا األمریكّیة المتحدة للوالیات النفط            تصدیر
أقسى مّثل بما األمریكیة، الوالیات مختلف في محروقاٍت أزمة الحظر أنتج             الصهیوني.

 تبایٍن بین القیادة السعودیة والغرب، خصوصًا مع الوالیات المتحدة.

مّرر [6] المقّدسات، عن والّدفاع للجهاد فیه دعا خطاٍب وأثناء الحظر، بدء إعالن               ومع
إسالمیة، نهضة، قومة، "نریدها بالقول: العربّیة، القومیة مع أیدولوجیة مناكفًة فیصل             الملك
یرّد فیصل "الملك یومها السعودیة الحیاة جریدة عنونت حزبّیة". وال عنصرّیة وال قومّیة               ال
إلى السعودّي النفط تصدیر وقف إلسرائیل: األمریكي العسكري الدعم استمرار            على
وتزامن الجوالن. جبهة على تقدما تحرز السعودیة القوات أّن مفاده خبرًا مبرزًة              أمریكا"،
المواطنین السعودیة الداخلیة فیه دعت للجهاد، إعالنًا الصحف مختلف نشر مع             ذلك

  والمقیمین للجهاد والدفاع عن الدین.

الدول من الكثیر وتلجأ أضعاٍف، ثالثة النفط أسعار لتتضاعف أشهٍر ستة لمّدة الحظر               استمّر
سرعة فرنسا حّددت المثال، سبیل فعلى والمحروقات. الطاقة استخدام ترشید إلى             الغربّیة
استخدام لترشید الفرنسیة الطرق جمیع على الساعة في كیلومترًا بتسعین القصوى             السیارات
واستبدالها األحد یوم السیارات استخدام منع إلى وهولندا بلجیكا من كلٌّ لجأت بینما               الوقود،
Oil) النفطیة" "الصدمة بـ ُسمِّي ما الحظر هذا تبعات عن نتج وقد والعربات.               بالخیول
وكالة وأمریكا المستهِلكة األوروبیة الدول تأسیس شكل على انعكست والتي ،(Shock           

 الطاقة الدولیة عام 1974، لتفادي أّي صدماٍت أخرى.

إحراز من والسورّیة المصرّیة القوات فتمّكنت أیضًا، الحرب مسار على النفط حظر              أّثر
التي الرافعات أهم إحدى شّكل كما سیناء. وتحریر المصرّیة الجبهة على خصوصًا              تقدٍّم،
وحرصت فیصل، الملك إرث من وجزءًا القضیة في المساِهم السعودي للدور             ُتستخدم
الداعمة الدول ضّد الفّعال النفط لسالح المملكة "استخدام ذكر على التعلیمّیة             المناهج

  إلسرائیل" تحت عنوان الجهود التاریخّیة للمملكة نصرًة للقضّیة الفلسطینّیة.

مع الصراع في السعودیة المساهمة حاالت أقصى مّثلت الحظر عملیة إن القول              وُیمكن
صناعة في دورًا فیصل الملك إرث خالله لعب تنازلّي مساٌر لیتبعها الصهیوني،              العدّو
نهایة منذ تنازلّي بمساٍر البدء لتمریر السعودیة استغّلته مجٌد تاریخّي. مجٍد             محض
كان وإن مشابٍه، بشكٍل الصراع، في المشاركة من قسطه أّدى أّنه مبدأ على               السبعینّیات
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أكتوبر. لحرب السادات وأنور الكرامة لمعركة حسین الملك الستغالل مختلفٍة،            بنسٍب
 (سنأتي على ذكر مرحلة السبعینّیات والظروف الذاتیة والموضوعیة لهذا التباین)

منفردًة العربیة األنظمة مختلف وباشرت مباشرًة، أكتوبر لنصر العربي الزخم استغالل             بدأ
السبعینّیات عقد من األخیر النصف مّثل الصهاینة. مع ما تسویٍة الى للوصول علیه               بالبناء
موقٍف من الصراع دینامیكیات لتتحّول الصهیوني، العدّو مع الصراع جوهر في نوعیة              نقلًة
مصر من العربیة، األنظمة لمختلف للمواقف وتمایٍز تفكٍّك إلى مصري بثقٍل د موحٍّ              عربيٍّ
ولیتحّول نظام، لكّل الذاتیة للمصالح وفقًا السعودیة، العربیة للمملكة ووصوًال            وسوریا
مباشرًة ذلك انعكاسات ظهرت حدودیٍّة. مسائل إلى وجودّي صراٍع من وینتقل             الصراع
على فلسطینیٍّة دولٍة لقیام بالنسبة 1974 عام الفلسطیني الوطني المؤتمر قرارات             على

 حدود 67، وُأّسست على إثر ذلك جبهُة الرفض، بقیادة الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین.

 مرحلة ما بعد "كامب دیفید"

للتطبیع والممّهدة السادات، أنور الراحل المصري الرئیس إلیها استند التي العوامل تُكن              لم
اإلسالمي التحشید في السعودیة السیاسات مسار نتائج عن معزولًة دیفید"، "كامب             واتفاقّیة
تزامنًا األّمة، في وهویاتیٍة ثقافیٍة أزمٍة إلى 67 الـ هزیمة بتحویل خاصًة لناصر،               المعادي
التقّدم استغالل من للتطبیع الساداتّیة المعادلة بدأت الحل". هو "اإلسالم شعار رفع              مع
المصرّیة" "الهویة أسطورة عبر االنعزالي الخطاب وبّث أكتوبر، حرب في            العسكرّي
الغرائز على واللعب المسلمون"، "اإلخوان محاباة جانب إلى لمصر، "القومّیة"            والمصالح
االقتصاد وتحریر االقتصادي الجانب إلى وصوًال المؤمن"، "الرئیس لقب           كإطالق

 المصرّي وبدء العهد النیولیبرالي.

وأخرى الذاتّیة االعتبارات من مزیجًا دیفید" "كامب على السعودّي الرّد طبیعة             كانت
البعد لعب القدس، مدینة احتالل بسبب وبالذات جهٍة، فمن الزمنیة. المرحلة ظروف              رسمتها
إشكالیة تُكن لم تسووي؛ مساٍر أّي من وقیادتها المملكة موقف في أساسیا دورًا               الدیني
شروطه في إّنما التطبیع، فكرة جوهر في عمومًا، الرسمي العربي والنظام             السعودیة،

 وظروفه وفقًا لمنظور مصالح كّل نظاٍم.

التي اإلسالمیة للحركات كبیرًا صعودًا السبعینّیات نهایة فترة شّكلت أخرى، جهٍة ومن              
مّر على الصعود هذا تغذیة في كبیٌر أثٌر السعودیة للسیاسة كان وقد المشهد،               تصّدرت
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خلفّیة على العالمّي للجهاد السعودیة التحشید عملیات ذروة الثمانینّیات مطلع ولتمّثل             العقود،
  استنفار الجهادّیین ألفغانستان، والوقوف ضّد الثورة اإلسالمّیة الفتّیة في إیران.

العتیبي، جهیمان بقیادة المّكي الحرم اقتحام عملیة من الداخلّیة العوامل ذلك إلى              ُتضاف
لتبدأ تبنیها، عبر الهّزة تلك مع السعودیة تعاملت السعودي. الداخل بدورها هّزت              والتي
أّممت السعودیة الدینیة للتیارات ممنهجٌة تحشیٍد عملیة وهي بالصحوة، ُیسّمى ما             بدعم
بشكٍل البیروقراطیة ألجهزتها ومّكنتها وضّمتها اإلسالمّیة الحركات جمیع الدولة           خاللها

  غیر مسبوٍق.

في والیسارّي التقّدمّي الخطاب تغلغل للناصرّیة، الُمعادي الدینّي خطابها أوج في             وحّتى
وهبة حافظ الوزیر تأسیس من العام؛ االجتماعي المجال وفي السعودیة البیروقراطیة             البنیة
الجّو سالح ضّباط من مجموعٍة تخطیط إلى سعود، الملك عهد في للتحریر الوطنیة               الجبهة
والذي الطریقي، اهللا عبد سعودّي نفٍط وزیر وأّول [7] ،1969 عام لالنقالب              القومّیین

 أطلق علیه األمریكیون لقب "الشیخ األحمر" تهكما لمیوله القومیة و الیساریة.  [8]

تّمت السعودي، الجهادي اإلسالمي الخطاب أوَج الثمانینّیات عقد تشكیل من الرغم             وعلى
] الدیني، الخطاب ُصلب في الدینّیة للضرورة علیها اإلبقاء مع لفلسطین، تحییٍد عملیة              عملیا
بدء مع توازیًا كان الخطاب هذا أّن إّال [10] األولى. االنتفاضة مع أوجه زاد والذي [9                
للوصول عبدالعزیز، بن فهد حینها، العهد ولي یقوده الذي السعودّي الدبلوماسّي             المسار

 لتسویٍّة.

واإلسالمي، العربي بعدها على المملكة حرص هو السعودي التنازل مسار یمّیز             ومّما
والحرم القدس مدینة وبوضع له الفلسطینیین وصدارة بقبول تسووّي خیاٍر أّي             ورهن
تُكن لم مصریٍة، كمصلحٍة التطبیع وتمریر لالنعزال جنحت التي مصر عكس فعلى              القدسي.
إلى السعودّیة االستراتیجیة هدفت بل حینها، ذلك تكلفة تحّمل وارد في السعودیة              القیادة
والحصول الفلسطینیة، التحریر ومنظمة عرفات یاسر بشخص الفلسطیني التمثیل           حصر
الوجود لتطبیع تمّهد لتسویٍة التوّصل ثّم التحریر، بمنظمة أمریكّي رسميٍّ اعتراٍف             على
أعضاء بأحد جمعه لقاٍء وفي السالم". و"إحالل غزة و الغربیة الضفة عدا فیما               الصهیوني
إّن العزیز عبد بن فهد العهد ولي قال ،1975 آب في للمملكة زیارته أثناء                "الكونجرس"
فقد القدس، بشأن أّما بالفلسطیني. "اإلسرائیلیین" اعتراف شریطة للسالم تسعى            السعودیة
على "اإلسرائیلیة" السیادة مسألة بأّن 1976 عام في باألمریكیین جمعه آخر لقاٍء في               أجاب

  المدینة مرتبطٌة بمواقف العدید من األطراف العربیة وغیر العربیة. [11]
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[12] الفلسطینیة، القضیة عن للحدیث منها كبیٌر جزٌء ُخصص لة مطوٍّ صحفیٍّة مقابلٍة              وفي
بن بندر سابقًا، العامة االستخبارات ورئیس "واشنطن" لدى السابق المملكة سفیر             كشف
أضاع والذي سعودیًا، المرعي التسویة مسار طبیعة حول التفاصیل من المزید             سلطان،
بن فهد الملك عمل وصفه. حّد على المملكة رعتها تاریخیة" "فرصًا خالله              الفلسطینیون
صیغ بناء على "كلینتون"، إلى "كارتر" من األمریكیة، اإلدارات مختلف مع العزیز              عبد
242 األمن مجلس بقرارْي التحریر منظمة اعتراف جوهرها عرفات، لیاسر ُقّدمت             تنازلیٍة
وحیٍد كممثٍل الفلسطینیة التحریر بمنظمة األمریكّیة اإلدارة ستعترف وبدورها،           و338.
أّنه سلطان بن بندر وینقل األمریكیة. العاصمة في لها رسمیا مكتبًا وتفتح الفلسطیني               للشعب
رّد "كارتر"، عرض لتقدیم عرفات یاسر مع یومها- العهد -ولي فهد الملك جمع لقاٍء                وفي

  عرفات فرحًا: "أنت حّررت فلسطین، حّررت القدس".

خالل السعودیة الجهود تراكمت األمریكّیة، للرئاسة "ریغان" ووصول الُملك فهد توّلي             ومع
بتقدیم فهد الملك تكّفل وبینما األمریكیة. اإلدارة مع بالتعاون الصراع لتسویة             الثمانینّیات
سعت نیكاراغوا، في الشیوعیة لمكافحة أمریكیا المدعومة "الكونترا" لجماعات المالي            الدعم
هذه رّكزت "جنیف". السویسریة العاصمة في للمفاوضات جدیدٍة بنوٍد رسم إلى             المملكة
وإیجاد عرفات، برئاسة التحریر بمنظمة أمریكّي اعتراٍف على الحصول على            الجهود
وحصار لبنان اجتیاح من العقد ذلك أحداث أهم وأثناء القدس. لوضع "مقبولٍة"              صیغٍة
للسیاسة الرئیس المؤّطر التحریر منظمة على اإلبقاء كان األولى، االنتفاضة إلى             بیروت
بإمكانها طالما المسّلحة، لبنیتها وافتقادها بیروت من خروجها ذلك عنى وإن             السعودیة،

  لعب دور الممثل الوحید القادر على الجلوس على طاولة المفاوضات.

 انتصار المعسكر الغربّي: دفعٌة كبیرٌة لمسار "السالم"

العالم حول بل فحسب، العربّیة المنطقة في لیس جدیدًة مرحلًة التسعینّیات بدایة شّكلت               
دفع األمریكیة. األحادّیة بالقطبیة ُسّمي ما بدایة مع العالمیة القوى موازین وانقلبت              بأسره،
والمثقفین العربیة النخب من الكثیَر الباردة الحرب من منتصرًة المتحدة الوالیات             خروج
بمرحلٍة یأذن الغربّي االنتصار أّن ومفاده السیاسّیة، الواقعّیة خطاب عنوانه لمساٍر             للجنوح
  جدیدٍة وَجب التكّیف معها، وبالتالي وَجب تحسین شروط الهزیمة أمام المّد اللیبرالي الجدید.

الباردة الحرب نهایة وأعطت "أوسلو"، واتفاقّیة "مدرید" مؤتمر في المرحلة هذه             تمّثلت
من العدّو، مع المشتبكة والسیاسیة الثقافیة البنى عاشت والتسوّیة. السالم لمسار مختلفًة              دفعًة
إّبان األمریكیة العسكریة القوة مشاهد ساهمت فیما انحساٍر. حالة ومثقفین، كتٍّاب و              أحزاٍب
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الخطاب تمریر بدء في الكویت، استعادة في الرسمیة العربیة والمشاركة الخلیج،             حرب
من العربّي الرسمّي للخطاب وفقًا القضیة تعریف لُیعاد اإلعالمّي، المستوى على             الواقعّي
شرم مؤتمر انعقاد في أیضًا ذلك ُترجم الفلسطینّیین. "أشقائنا" قضیة إلى العرب              قضیة
عمل والذي السالم"، صّناع "مؤتمر عنوان تحت ،1996 عام اإلرهاب لمكافحة             الشیخ
االستشهادّیة العملیات أو لبنان جنوب في سواًء المسّلحة، المقاومة عملیات ضّد             كغطاٍء
یاسر موقف السعودیة، رأسها وعلى الخلیج، دول استغّلت المنوال، نفس وعلى             الفلسطینیة.
مة منظٍّ وأحقاٍد تقسیٍم موجة لبّث الكویت وغزو الخلیج حرب من التحریر ومنظمة              عرفات

 ضّد الفلسطینیین.

ظروٍف مع تحدیدًا، والسعودّي العربّي، الرسمي اإلعالمي الخطاب في التغّیر هذا             ارتبط
االقتصادیة، الناحیة فمن المملكة. في الداخلي المستوى على مغایرٍة واجتماعیٍة            اقتصادیٍة
أكبر انفتاٍح عبر السعودّیة السوق بنیة على تبعاُته الخلیج حرب في األمریكي للتدخل               كان
تطبیعه. في دورًا "أوسلو" اتفاقیة لعبت أمٌر وهو الغربیة، و األمریكیة الشركات              على
العامة الهیئة بتأسیس ُتوِّجت األجنبي االستثمار قوانین في إصالحاٍت بجملة العقد             واخُتتم

 لالستثمار في نیسان 2000. [13]

استجالب من مواقفها بعد اإلسالمیة للتیارات كبیٍر تمایٍز مع االقتصادي الظرف هذا              ترافق
ذلك وانعكس لرموزها. اعتقاالٍت وموجات الكویت، استعادة في للمشاركة األمریكّیة            القوات
في السوداء العشرّیة خالل خصوصًا الخارج، في اإلسالمّیة للتیارات المملكة دعم             على
علیك مسلمین، لیسوا "هؤالء نزار: خالد الجزائري للجنرال فهد الملك قال حین              الجزائر،
الذي السعودي الدیني للخطاب عاٌم انخفاٌض الحقبة تلك شهدت كما [14] بالعصا".              بالعصا،
أكبر فسحًة أتاح مّما الفلسطینیة، بالقضیة مرتبطٍة مواقف الّتخاذ األساس المحّرك             كان
رسمیٍة جریدٍة تأسیس من عقود منذ مرٍة وألّول تمّكنت والتي السعودیة، اللیبرالیة              للتّیارات
بعیدًا والوطنیة الوطن بفكرة إیماٍن من اسمها یحمل وما "الوطن"، جریدة وهي إلیهم،               ُتنسب

 عن األممیة اإلسالمیة، لتلّقب الصحیفة بـ "الوثن" ضمن دوائر اإلسالمیین.

خالل السالم مباحثات إزاء السعودي التعامل على والداخلیة الدولیة الظروف من كٌل              أّثرت
"كلینتون" إدارة بین وصٍل كحلقة رئیسیًا دورًا المملكة فیها لعبت والتي             التسعینّیات،
ما، فلسطینیٍة لدولٍة ُیفضي الصهیوني الكیان مع حدوديٍّ ترسیٍم حول تمحور دوٌر              وعرفات.
بن لبندر وفقًا للعوائل"، شمٍل لّم "إعادة بقانون الالجئین مسألة وحّل أمنیٍّة ترتیباٍت               مع
مصافحة عن سؤاله لدى فهد الملك وبین بینه دار حواٍر عن األخیر كشف وقد                سلطان.
حفل في بیریز" "شمعون خارجیته ووزیر رابین" "إسحاق الصهیوني الوزراء            رئیس
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یسّلم عمار أبو أنت؟ "انجنیت الملك: فأجابه األبیض، البیت في السالم مباحثات              تدشین
حرام وأنت یسّلم عمار أبو على حالل كیف فلسطین، عشان تعبنا كلنا تسّلم؟ ما وأنت                 علیهم

  علیك تسّلم؟ سّلم مثل غیرك".   [15]

 تزییف الذاكرة واغتیال القضیة

الثانیة، الفلسطینیة باالنتفاضة التسعینیات في تخلیقه تّم الذي الجدید المزاج هذا             اصطدم
امتّدت عربیة جماهیریة غضٍب موجَة الدّرة محمد استشهاد مشهد حّفز األقصى.             انتفاضة
ُیمنع حیث السعودّیة المملكة ففي المصطنعة. التسعینّیات أحقاد متجاوزًة الخلیج،            إلى
المناطق في وتحدیدًا االنتفاضة، مع تضامنًا العفوّیة الّتظاهرات خرجت باتًا، منعًا             التظاهر
المئات. وُعّذب اعُتقل بینما القمع، برصاص المتظاهرین من العدید وأصیب [16]             الشرقیة،
نفي على عدیدًة شركاٍت أجبر ما األمریكّیة، البضائع لمقاطعة شعبیٌّة حمالٌت انطلقت              كما

 أمریكّیتها في الصحف ووسائل اإلعالم.

النظام بعجز القاضي للواقع والخضوع الذات تقریع موجة المشهد یغّیر لم المقابل، في               
على والشجب التظاهر على الجماهیري الدور واقتصار المواجهة، عن الرسمي            العربي
المبادرة عن السعودّیة العربّیة المملكة أعلنت المحِبط، المناخ هذا ظّل وفي             الشاشات.
المعلن، الرسمّي العربّي الخطاب طبیعة في نوعیة نقلًة أحدثت والتي ،2002 عام              العربیة
مبادرٍة شكل على مشرعنًا غطاًء حدودیٍة مسألٍة إلى الصراع جوهر تغییر مسألة              لّتتخذ

 عربیٍة رسمیٍة وافقت علیها جمیع األنظمة دون استثناء.

اإلعالم في ُسّوقت والتي الفلسطینّیة، للسلطة المالّیة المنح السعودیة ضّخ مع ذلك              ترافَق
التحتّیة البنیة بناء في مباشٍر بشكٍل بدورها وساهمت القضیة، لدعم كاستمراریٍة             السعودي
تمهیدًا الضفة، داخل في فلسطینیٍّة برجوازیٍّة طبقٍة مع ماّدیٍّة ومصالح عالقاٍت شبكة              وتكوین
منذ دوالٍر ملیارات الستة یقارب ما إلى والمنح التبّرعات مجمل وصلت والتطبیع.              للتسویة
وعٍي كّي عملیات السعودیة مارست بل الحّد، هذا عند المسألة تنتِه ولم [17] األلفیة.                بدایة
مة بخصوص الصراع مع العدّو "اإلسرائیلي" في المنطقة، والتي اكتسبت أشكاًال عدة.   منظٍّ

 

 

 



 السعودیة: عقوٌد من التطبیع تؤتي ُأكلها
 موسى السادة

 
 

 

 التطبیع اإلعالمي

النخَب الثانیة، االنتفاضة في عنه التعبیر تّم كالذي التسوّیة، لمسار الجماهیرّي الرفض              أجبر
بّوابة من العدو حیال تشكیله وإعادة العربّي الوعي باختراق التفكیر على الحاكمة              العربّیة
إلى "الجزیرة " والقطري "العربیّة " السعودي بجناحیه الخلیجي، اإلعالم اّتجه           اإلعالم.
ذاكرة تشكیل رمزّیة هذا حمل إذ فلسطین، خریطة على واقعٍة كحقیقٍة "إسرائیل" بـ               اإلقرار

 األجیال العربّیة الجدیدة على هذا األساس.

ذرائع تحت صهاینٍة، وعسكرّیین وصحفّیین شخصیاٍت استضافة في المحّطتان نشطت             كما
سبغ بهدف المساعي هذه تأتي اآلخر. والرأي والرأي والمهنّیة، الحیادّیة قبیل من              لیبرالیٍّة
وفرٍق وعَلٍم وشعٍب " "دیمقراطيٍّ بنظاٍم كدولٍة للعدو اإلعالمي الوجود على            المشروعّیة
كأّي الطرَفْین، إلى اإلنصات تتطّلب سجالیٍّة قضیٍّة إلى محقٍّ عداٍء قضّیة وتحویل              ریاضیٍّة،

  قضایا أخرى تحمل رؤًى متعددة!

تجاوز الصهیونّیة. للدعایة للترویج أنفسهم للصهاینة مساحاتها عربیٌّة ات منصٌّ فتحت            كما
آخر شكٍل إلى طرَفْین، بین السالم وسردّیة الصهیوني العربي الصراع مسألة الترویج              هذا
السیاسات خدمة في الطبیعي مكانهما في معًا والصهیوني السعودي الطرفین            موَضع
الخطر الیوم أضحى الشیوعّي، الخطر مواجهة باألمس العنوان كان وبعدما            الغربّیة.

 اإلیراني، متخذا صبغًة طائفیة بوصفه خطرًا شیعیا.

سعودیٍّة منصٍة على نوعها من -األولى جرأًة وأكثرها المقابالت هذه أبرز إحدى              ولعّل
الخارجّیة لوزارة العام المدیر مع اإللكترونّیة "إیالف" صحیفة مقابلة هي            محلیٍّة-
من أشهٍر ثمانیة حوالي بعد أّي 2015؛ األول كانون في [18] غولد"، "دوري               الصهیونّیة

 توّلي الملك سلمان بن عبد العزیز الحكم خلفًا للراحل عبد اهللا، عّراب المبادرة العربّیة.

منّصات أبرز كإحدى "إیالف" منّصة هوّیة أو فحسب، توقیتها لیس المقابلة یمّیز ما               إّن
سلسلة ضمن سابقٍة فتراٍت في المملكة حجبتها قد كانت والتي السعودّیة، اللیبرالّیة              الطبقة
خال إذ المحتوى، إلى یعود یمّیزها ما أكثر إّن بل واللیبرالیین. المحافظین بین ما                صراعاٍت
وكأّن اإلقلیمّیة، األوضاع على التركیز تّم بل لفلسطین، ق تطرٍّ أّي من اللقاء خالل               الحدیث
المصلحة عن الحدیث كان ذلك من واألدهى العربّیة. المنطقة في طبیعيٌّ فاعٌل العدو               كیان
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العرب الشیعة اعتبار على جلیٍّة بطائفیٍّة اإلیراني" "الخطر مواجهة في الصهیونّیة             العربّیة
 طابورًا خامسًا إلیران!

  دفعٌة لمسار التطبیع في العهد السعودي الجدید

بـ والمعنَون الخلیجي، خلفه ومن الراهن، السعودي التطبیع مسار في النوعّیة النقلة              لفهم
محمد األمیر بقیادة السعودیة في الجدیدة الحاكمة الطبقة طبیعة فهم وَجب القرن"،              "صفقة
في وتراكماته، الطبقة، هذه أحدثته الذي االجتماعّي االنقالب موضعة عن فضًال سلمان،              بن

 سیاقه التاریخّي.

صراعاٍت تحدیدًا، أیلول من عشر الحادي أحداث بعد ومن التسعینّیات، منذ المملكة              شهدت
الصارمة االجتماعّیة الضوابط من نافٍر لیبراليٍّ وتیاٍر -الوهابّیة- المحافظین تّیار بین             داخلیة
یكّرسها التي الغرب- -أمام العالمّیة الصورة على وناقٍم بل اإلسالمیین، قبل من              المفروضة
المملكة صورة تكریس من ذلك إلى وما الدولة، مفاصل على اإلسالمیین إحكام              واقع
إحدى دعم من ممتّدان التیارین وكال القاعدة. بتنظیم واالرتباط و"اإلرهاب" بالتشّدد             المتعّلقة

  أجنحة الحكم في العائلة المالكة.

اللیبرالّي للتیار رافعًة فهد، أخیه مرض مع للعهد ولیا كان أن منذ اهللا، عبد الملك بروز                  مّثل
للجهاز هیكلٍة إعادة من را، تحر األكثر االجتماعیة التغییرات من جملًة لیقود أخیرًا،              الصاعد
في خصوصًا للنساء االمتیازات من بالمزید السماح إلى تشددا أقّل بوجوٍه             البیروقراطي
للدیوان لیبرالیًة األكثر التوجه أّن إال مختلطة. سعودیٍّة جامعٍة أّول وبناء العمل،              قانون
العزیز عبد بن نایف أخیه بجناح یصطدم كان التویجري، خالد برئاسة الجدید،              الملكي
موجة أثناء قادها والذي الداخلیة، وزارة البالد؛ في األمنیة المؤّسسات أقوى على              القابض
التّیارات مع عالقاته نایف وّطد ذلك، إثر وعلى األلفّیة. بدایة القاعدة تنظیم              هجمات

 اإلسالمّیة وعمل على كسب وّدها وحمایة مكتسباتها.

مقالید سلمان بن محمد الثمانینّیات- -موالید الشاب األمیر تسّلم الخلفّیة، هذه من               وانطالقًا
بذلك ُمقصیًا اللیبرالّیین، لتّیار الكاسح االنتصار على وُیشرف المعادلة لیعكس الفعلّیة،             الحكم
السابق الملك عّمه عكس وعلى الجدید، العهد ولي أّن إّال تمامًا. العام المشهد من                اإلسالمیین
الدولة، مؤّسسات في تبایٍن أّي وإنهاء قبضته إلحكام المؤاتیة الظروف خلق اهللا،              عبد
والیة من نایف بن محمد عمه ابن سلمان بن أقصى فقد الملكّي. الدیوان في القرار                 واحتكار
وزیرًا سعود، بن العزیز عبد األمیر نایف، األمیر حفید وعّین الداخلیة، وزارة ومن               العهد
أعاد ثّم شكلیا، ولو نایف، جناح سیطرة ظّل في الوزارة على لإلبقاء محاولٍة في                للداخلیة،
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مباشٍر بشكٍل الملكي بالدیوان المرتبطة الدولة أمن رئاسة تأسیس عن معلنًا             هیكلتها
سة تتحّكم بالملفات األمنیة فعلیا.   كمؤسٍّ

البرجوازّیة للطبقة امتدادًا یعّد والذي السعودّي، اللیبرالّي التیار هذا اإلجراءات تلك             مّكنت
تمكین اعتباره عن فضًال الخلیج، دول باقي في نظرائه بوضع ازدهاره ویقارن              اللیبرالّیة،
وجود وإنهاء اللیبرالي التیار هذا تمكین سمح المقابل، في ازدهاره. أمام عائقًا              اإلسالمیین
رموزه لحدیث أكبر بجرأٍة اإللكتروني، وخصوصًا العام، المجال من ومریدیهم            اإلسالمیین
مقاالت من بدءًا التواصل، منّصات على مضادٍّة حمالٍت مواجهة دون ج بتدرٍّ التطبیع              عن
خسرناها"، التي بـ"إسرائیل 2015 عام إحداها عنون الذي عدنان أحمد السعودي             الصحفي
واالعتراف العالقات بتطبیع تنادي التي التیار هذا رموز من العدید كتابات إلى              ووصوًال
متصهین، "سُیقال السعودیین: اللیبرالیین أعرق أحد الحمد، تركي كتغریدة           بـ"إسرائیل"،

  لیُكن، ولكّن صهینًة من أجل بلدي خیٌر من قومیٍّة أوردتنا المهالك".

الحاكمة للطبقات أزلیا حلمًا الغربي المركز هامش على والتموضع االندماج حلم             شّكل
الریاضي أو المالیة، المراكز كتشیید االقتصادي أو السیاحي الصعید على سواًء             الخلیجّیة،
لعقد ووصوًال والخیل، التنس وبطوالت العالم كأس مثل من العالمیة األحداث             كاستضافة
أجل ومن دبي. في المقبل "إكسبو" كمعرض أخرى ومناسباٍت وبیئیٍة عالمیٍّة             مؤتمراٍت
تقتضي والتي الغرب، في عالقاتهم شبكة تمكین الخلیج دول على وَجب الحلم، هذا               بلوغ

 إرضاء اللوبّیات الصهیونّیة في واشنطن.

ذلك، في فعاال دورًا السابق، السعودي االستخبارات رئیس الفیصل، تركي األمیر لعب              
في والمشاركة الحضور على الفیصل حرص فقد للحكم. سلمان الملك وصول قبل              حتى
الخارجیة وزیرة مع والتقى الصهاینة، من العدید مع األمریكیة ال  بحوث مراكز             ندوات
أحد إسرائیل"، "سیاسة لمنتدى ندوًة 2017 عام في حضر كما لیفني"، "تسیبي              الصهیونیة
هذا وفي هلیفي". "إفرایم السابق الموساد رئیس مع متحدثا الصهیوني، اللوبي تفّرعات              أهم
بالرئیس الفیصل لقاء عن ستیرن" "جیفري الیهودي الوقف صندوق رئیس كشف             الصدد،
مازحه حیث عمیدرور"، "یعقوب الجنرال "اإلسرائیلي"، القومي األمن لمجلس           السابق
النخبة أوساط في أّما [19] تحقیقه". ُیمكن شيٍء كّل العرب وعقول الیهود "بأموال               قائًال:
الفیصل بأّن و رسمیة، صفًة تحمل ال بأّنها العلنیة اللقاءات هذه تبریر یتّم فكان                السعودیة،

 یمّثل نفسه.
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من رافقه وما الماضیة، السنین في المملكة داخل التیارات قوى موازین في التغییر               خلق
لتفّشي مغایرًة ظروفًا السیاسي، اإلسالم لتیارات المعادیة السعودیة السیاسة في نوعیٍة             نقلٍة
التسویق منظور من التطبیعي اللیبرالي التیار ر لیمرَّ فجاجًة، أكثر تطبیعّي خطاٍب             وظهور
انعزالیٍة إلى اإلسالمیة األممیة ولتنقلب اآلخر"، و"نبذ "الكراهیة" من كالمتحّرر            لنفسه
وجملة األجنبّي لالستثمار األبواب وفتح خصخصٍة بموجة مصحوبٍة سعودیٍة           وطنیٍة

 تغییراٍت اجتماعیٍة لتهیئة المجتمع للوجود األجنبّي كمستثمرین وُسّیاح.

المتشّربة السعودیة اللیبرالیة الطبقة لصعود انعكاٌس هو الجدید السعودّي التطبیع مسار             إّن
في وترى الغربي الثقافي اإلنتاج خالل من الصهیونیة للدولة نظرتها ُتكّون المعولمة،              للقیم
القضیة تتحّول وبهذا، اإلسالمي. و"اإلرهاب" التشّدد من محیٍط وسط را متنو كیانًا             العدّو
الذي التغییر أمام وحاجٍز عبٍء الى العربّیة الشعوب وجدان في ومظلومّیتها             الفلسطینیة

 ترنو إلیه، ما یقتضي العمَل على تصفیة القضّیة بأسرع وقٍت وبأّي طریقٍة ممكنٍة.

"كامب اتفاقّیة توقیع قبیل السادات أرساها التي المعادلة السعودّیة تتبّنى ذلك،             وبموجب
سیاساٍت تنفیذ مع توازیًا سعودیٍّة- -قومیٍّة سعودیٍّة انعزالیٍّة هویٍّة تكریس وهي             دیفید"،
أغلبّیة تهمیش مقابل واالقتصاد، الدولة في البرجوازّیة الطبقة مصالح تمّكن            نیولیبرالیٍّة
من الثمانینّیات ظروف تسمح لم والتي المعادلة، لتلك تمامًا مطابٍق نسٍخ في الشعبّیة               الشرائح
رئیس إلیه أشار ما وهو التطبیع، عماد هي البرجوازیة الطبقة هذه سعودیا.              استنساخها
زعماء لیست السالم دائرة توسیع أمام عقبٍة "أكبر قائالً : بوضوٍح، "نتنیاهو" العدو              وزراء

 الدول التي تحیط بنا، بل هي الرأي العام في الشارع العربي".

مع یّتسق ما وهو الفلسطینّیة، القضیة عبء من بسرعٍة التخّلص سلمان بن محمد               ارتأى
مدینة بناء في مشروعه مع خصوصًا الجدید، النمط إلى السعودیة نقل في ورغبته               تسّرعه
مشروع وهو تبوك، محافظة في "نیوم" مسّمى تحت المملكة غربّي شمال في              "المستقبل"
وُیمكن العقبة، خلیج على مطلٍة المملكة غربّي شمال الصحراء قلب في حدیثٍة مدینٍة               بناء
المحتّلة الرشراش أّم مدینة شواطئ في یتجّولون المستوطنین رؤیة ساحلها على             للواقف
األردن من كلٍّ بمشاركة السعودّیة للحدود عابرًا المعلن "نیوم" مشروع یعّد المجّردة.              بالعین

 و مصر، وما یقف أمام المشاركة "الطبیعّیة" لدولة االحتالل هو عدم الوصول لـ"السالم".

على یوافقوا أن الفلسطینیین على "یجب سابٍق: لقاٍء في قال قد كان سلمان بن                محمد
"ترامب" تسّرع بجانب ذلك جاء [20] فلیخرسوا". وإّال المفاوضات، طاولة على             الجلوس
شعبيٍّ غضٍب من ذلك رافق وما ،2018 عام في للقدس سفارته ونقل الصهاینة إرضاء                في

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/933011836085170178?s=20
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ة خاص األمریكي، بالرئیس العالقة بحكم الواجهة في السعودیة وضَع هذا أّن إال              عارمٍّ،
وعلى القدس". "باع الذي الشریفین" الحرمن "خادم كـ الظهور یرید ال الذي سلمان               الملك
مدینة في 2018 نیسان شهر في المنعقدة العربیة القمة على السعودّي الملك أطلق ذلك،                إثر
ضمن السعودي الرسمي االلتزام استمرار على بذلك دا مؤك القدس"، "قمة اسم             الظهران

 إطار مبادرة "السالم" العربیة التي أّسس لها أخوه الملك الراحل عبد اهللا.

ما تطبیق على العمل خالل من سلمان، بن صدیقه مع التسّرع هذا كوشنر" "جارید                تشارك
الخّطة هذه بنود فحوى على سریعٌة نظرٌة تعكس الملف. وإغالق القرن" صفقة بـ"               ُیسّمى
العهد ولّي بین التفكیر في الطبقّي التطابَق 2020 العام بدایة "ترامب" عنها أعلن               التي
سریعًا حال وأرادا الثروة، من كومٍة فوق ُولدا الطرفین فكال األبیض، البیت              ومستشار
الخمسین إلى یصل بمبلٍغ وتنمویٍّة عمرانیٍّة مشاریع عبر عقوٍد؛ سبعة من أكثر دام               لصراٍع
للصحافة وفقًا الخلیج دول من عدٍد جانب إلى السعودي الملكي الدیوان یمّولها              ملیارًا،
لحّل سحریة قدرًة للمال بأّن یظّن الذي الطبقّي التفكیر نمط على یدّل مشهٍد في                العبریة،
للصراع. مادیٍّة وغیر معنویٍّة جوانب أّي االعتبار بعین األخذ دون الذمم، وشراء              الصراع
السبعینّیات، نهایة منذ مرٍة وألّول تشّكل، صفقٍة تمریر في أمریكا مع السعودیة              لتشترك
األمر االحتالل، تحت الزیارة تطبیع عبر القدس مسألة لتحّل و ،67 حدود عن أكبر                تنازًال
إلى فردیة عناوین ذات خلیجیٍة وفوٍد من األخیرة، اآلونة في في نوعیة قفزًة أخذ                الذي

  زیاراٍت رسمیٍّة.

"نتنیاهو" مع صحفيٍّ مؤتمٍر في القرن" "صفقة لـ الجدیدة البنود عن "ترامب" إعالن               ومع
بارٌز غیاٌب هناك كان وُعمان، واإلمارات البحرین سفراء وبحضور العام، هذا             مطلع
سارع فرحان، بن فیصل األمیر السعودي، الخارجیة وزیر أّن إال السعودیة.             للسفیرة
المستمّرة المملكة جهود على للتأكید الخّطة عن اإلعالن تلت صحفیة مقابلٍة في              للتصریح
.67 حدود ضمن و"اإلسرائیلیین" الفلسطینّیین بین سالٍم اتفاق إلى للتوّصل            والتزامها
لألمیر وفقًا معها التطبیع كامل و المنطقة في "إسرائیل" دمج عنه سینتج حصل، إن                اتفاٌق،

 السعودّي.
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   من الدور الطائفّي إلى نظیره اللیبرالّي

في السیاسّي-االجتماعّي المشهد على بصمته ترك الذي اللیبرالي االنقالب هذا یشّكل لم              
ُیستخدم یزال ما والذي الطائفّي، التفكیك في السعودّیة السیاسة مع قطیعًة السعودّیة،              المملكة
الصهاینة مع الصراع منح من عقوٍد إلى استند إّنه بل الصهیوني. الكیان وجود               لشرعنة
ولیكون الوهابّیة، إقصاء لحملة كاستمراٍر الراهن التطبیع مشروع تمریر بغیة دینیة،             صبغًة
له یرّوج الذي الحقیقّي" و"اإلسالم الدیني، واالعتدال التسامح بّوابة من "الیهود" مع              التطبیع
العام واألمین السابق السعودي الوزیر صالة مشهد ولعّل السعودّیة. في الحاكم الجدید              العهد
ألول النازّیة معسكرات أحد أمام العیسى، الكریم عبد بن محمد اإلسالمي، العالم              لرابطة

 مرة في ینایر من عام 2020 أحد أبرز الشواهد األخیرة.

 

السعودیة تبّنت إیران، في اإلسالمیة الثورة أنتجتها التي الهّزة من نفسها تحصین أجل               ومن
أّن إال یومها. الصاعد الصحوة تیار حربته رأس كان والذي الطائفي، الخطاب بّث               سیاسة
سوریا في الطاحنة الحرب إلى وصوًال العراق احتالل من المتتالیة، العربي المشرق              أحداث
الشیعة. ضّد خصوصًا الخطاب ذلك ضّخ بإعادة سعودیًا ُعولجت البحرین،            وانتفاضة
الحاّد الهویاتّي االنقسام في مهوٍل بشكٍل لیساهم واألموال القنوات المملكة له جندت              خطاٌب
في طائفیٍة أسٍس على المناطق بتقسیم األرض على تمّثل ما سرعان والذي المشرق،               في

 بغداد ومناطق أخرى من العراق و سوریا.

السردّیة هذه رسم عبر الخصیب، الهالل في اإلسالمیة الجماعات ودعم السیاسة هذه              شّكلت
في الصراع ألسس للمالیین الشعبّي للتصّور تاریخیا ال تحو إیران، مركزه لصراٍع             الكبرى
مع مباشٍر بشكٍل التحول هذا تقاطع الثمانینّیات. شهدته لما مماثٍل لفلسطین تحییٍد مع               المنطقة
اآللة ولتتلّقفه المنطقة، في واإلثنیة المذهبیة الهویات على للعب الصهیونیة            السیاسة
مؤتمر خّصص مثًال، الصهیونیة. الدراسات مراكز جانب إلى الصهیونیة،           اإلعالمیة
في واستطلع السني، المحور مع والتحالف الشیعّي الخطر لبحث سنواٍت            "هیرتسیلیا"
السعودیین أّن مظهرًا وإیران، "إسرائیل" حول السعودیین آراء 2015 عام            مؤتمره
آراؤهم المستطلعة من %25 یعّبر ذلك، وفي "إسرائیل". ال األكبر، عدّوهم إیران              یعتبرون



 السعودیة: عقوٌد من التطبیع تؤتي ُأكلها
 موسى السادة

 
 

عن (%85) الغالبیة عبرت فیما إیران، وجه في تتوّحدا أن والسعودیة "إسرائیل" على               أّن
  دعمها لمبادرة السالم السعودیة مع "إسرائیل". [21]

السعودّي االنقالب أّن إال السردیة، ذات متبنیًة النهج ذات في الیوم السعودیة السیاسة               تستمّر
تالقي إلى المشایخ عبر الطائفیة األسس من نهجها صیاغة أعاد اإلسالمیة التیارات              على
رأس اللیبرالّي التیار یشّكل والتي السعودّیة، االنعزالیة المصلحة أسس عبر            المصلحة

 حربتها.

  انفجار االنعزالّیة السعودّیة

عابرًة منطلقاٍت تحمل تیاراٍت ألّي واعتقاالٍت إقصاٍء حملة الجدید السعودي العهد شّن              
مساعي ضمن الحملة تأتي العروبّیة. وكذلك اإلسالمّیة التیارات مقدمتها وفي            للحدود،
في للدولة التاریخّیة السردّیة بناء إعادة على تقوم جدیدٍة سعودیٍّة هویٍّة صیاغة في               المملكة
في المؤّطر وتاریخها السعودّیة حول متمحوٍر بشكٍل الدراسّیة والمناهج الرسمي            الخطاب

  حدودها من بعد إعالن توحیدها عام 1932.

المملكة بوصف المناهج، في آنفًا علیه التأسیس تّم لما مغایٍر باتجاٍه السردّیة هذه               تذهب
الغربي الیمین خطابات استنساخ على الجدید االتجاه یعمل وخالفته. اإلسالمي للحكم             امتدادًا
للسعودیین"، "السعودیة أو العظمى"، "السعودیة مثل من مصطلحاٍت باجترار           الشعبوّیة،
الفلسطینّیة القضیة ضّد مباشٍر بشكٍل الخطاب هذا یمتّد السعودّیة". القومّیة            و"المصلحة
اعتقال حمالت ناحیة من سواًء األممّي- التضامن أولویات سّلم في تزال ال              -كونها
سردّیات كإنتاج إعالمیا، القضیة محاربة إلى باإلضافة هذا علیهم. والتضییق            الفلسطینیین
ُنّظمت وتبرعاٍت حمالٍت على ندمًا اإللكتروني الحشد وحتى بل للجمیل، الفلسطینیین             نكران
الحد ووصل فلسطین"، "ریال كحملة فلسطین، مع تضامنًا السعودّیة المدارس في             سابقًا
 بإحدى الصحف الرسمّیة لتكتب: "بالذاكرة، رّد السعودیون على نكران بعض الفلسطینیین".

الفلسطینیین ضد اإللكترونّیة المناوشات مسألة عند السعودي االنعزالي الخطاب یتوّقف            لم
الفلسطینیین ببیع والقاضیة للصراع، الصهیونّیة السردیة تبّني إلى ذلك تجاوز إنما             فحسب،
صواریخ وصف أو "اإلرهاب"، بـ الفلسطینّیة المقاومة وصف جانب إلى            أراضیهم،
خطابًا هذا كّل أفرز شأنها. من والتقلیل منها التهّكم بغرض "طراطیع" بكونها              المقاومة
بطرٍق التطبیع تبّنت قد األخیرة كانت فبعدما برّمتها. الخلیجّیة الساحة إلى امتّد              جدیدًا
السجین "زیارة أو الفلسطینیین" عزلة "كسر عناوین تحت للقدس الزیارات كتبریر             ملتویٍة،
والتسلیة- للترویح یحتاج مؤقٌّت سجیٌن الفلسطیني الشعب وكأّن السّجان"- مع تطبیعًا             لیست
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السعودي المنتخب زیارة من بالتطبیع العلنّي الجهر إلى را مؤخ السعودیة السیاسة             اّتجهت
األقصى، المسجد في والصالة الغربّیة الضفة في الفلسطیني المنتخب مع للعب             لفلسطین،
"تل بین صهیونیٍة شخصیاٍت مع الزیارات وتبادل "نتنیاهو" بـ السعودیین بعض لقاءات              إلى

 أبیب" والریاض،  ووصوًال إلى زیارة الصحفیین الصهاینة وتغطیاتهم من داخل المملكة.

أّن من انطالقًا الفلسطینیین، ضّد "إسرائیل" مع الوقوف إلى الجدید الخطاب هذا یدعو               
 المصلحة السعودّیة تقتضي بناء عالقاٍت مع جمیع الدول في ظّل "مصلحة السعودیین".

اللیبرالّیة البرجوازّیة واهمًة تراه ما هي بها التغني یتّم التي السعودیین مصلحة إّن               
ُبعدًا الفلسطینّیة القضیة ضّد السعودّي االنعزالي الخطاب هذا یأخذ لها. مصلحًة             السعودّیة
أوسلو" بعد "ما موالید من الوسطى الطبقة من العلیا الشریحة إلى یمتّد كان وإْن ا، فج                 طبقیا
والدراسّیة اإلعالمّیة المنتجات عبر العالم حیال وعیهم تشّكل والذین السعودیین،            من
في یتمّثل السعودّیة االنعزالّیة للطبقة التطبیع دوافع أبرز أحد إّن الغربّیة.             واألكادیمّیة
على "هولیوود"، منتجات عبر عنه تصّورهم تشّكل والذي الصهیوني، الكیان من             التقّرب

 شاكلة أّنها جّنة اللیبرالّیة التي تواجه هجمًة من "التطّرف" اإلسالمي.

المحتّل الداخل في الفلسطینیین یعتبر السعودّیین بعض لدى ر تصوٌّ یسود الكثیرین،             وكحال
ظّل في محفوظٌة حقوقهم فیما "إسرائیلیٍة"، جوازاٍت حملة لكونهم امتیاٍز            أصحاب
وتمییٍز استیطانيٍّ استعماريٍّ نظاٍم وطأة من معاناتهم عن ومستغفلین غافلین            "الدیمقراطّیة"،
الشركات مع التعاون السعودّیة الوطنّیة المصلحة تقتضي كما . وماديٍّ معنويٍّ            وتضرٍر
في السعودیین المعارضین من كوكبٍة على التجّسس في األخیر كالتعاون            "اإلسرائیلّیة"،

 الخارج.

  سعودیون ضّد التطبیع

منهم كثیٌر أطلق بل المباشر، والتطبیع للتطبیع التمهید لحملة السعودیین جمیع یستِجب لم               
من التضامن هذا معظم نبع جمعاء. عربیٍة كقضیٍة فلسطین موضعة ُتعید إلكترونیة              حمالٍت
واألسریة االقتصادیة والمصالح النظام عالقة بشبكات المرتبطة وغیر المتوّسطة           الطبقات
أّن إال للصهاینة، القطعّي والعداء الفلسطینیة بالقضیة تتمّسك تزال ما والتي             المباشرة،
والناشطات الناشطین استهدفت واسعٍة، اعتقاالٍت حملة شّن إلى سارعت السعودّیة            السلطات

 المناهضین للتطبیع.
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عمید من بدءًا محاكمة، دونما اإلعتقال قید الناشطین جمیع یزال ما اللحظة، هذه               وحّتى
لمّدة القحطاني محمد رفیقه مع سجن والذي العمیر، خالد فلسطین مع التضامن              معتقلي
وُأعید لغزة، دعمًا مظاهرٍة في خروجه بعد وذلك ،2018 و 2009 بین ما سنواٍت                عشر
فهد محمد المعتقل إلى إضافًة األول. االعتقال على شكوى لتقدیمه 2019 عام              اعتقاله
البنة مشهدًا تغریداته آخر كانت والذي االجتماعي، التواصل مواقع على الناشط             الربیعة،
أیمن المترجم اعُتقل كما القدس. في األمریكیة السفارة أمام من بالدماء خة ملط              "ترامب"
الذي الدحیالن اهللا عبد الصحفي والكاتب لفلسطین، مناصرًة مقاطع عّدة ترجم الذي              الدریس
مقاطعة حمالت جوانب یا مغط المنبوذ الكیان بعنوان "الیوتیوب" على برنامجه في حلقًة              قّدم
حا متوش المتحدة الوالیات في تخرجه حفل حضر الذي الصّقار مقبل عن فضًال              "إسرائیل"،
قید زالوا ما الذین المعتقلین من الكثیر وغیرهم العودة، العزیز عبد وآخرهم              بالكوفیة،
السعودیة المملكة في رئیسٌي سجٌن یوجد وال تهم. توجیه أو محاكمٍة دونما التعسفي               االعتقال

  الیوم، على مختلف المناطق، دون معتقٍل ناشٍط ضّد العدّو الصهیوني.

الجماهیر وجدان في حاضرًا فلسطین مع الشعبي التضامن یزال ما ذلك، من الرغم               وعلى
بل فلسطین، في السیاسّیة لألحداث خاضعًة التضامن هذا نسبة كانت وإن             الخلیجّیة،
الوطن في األحداث بقیة أمام المشاركات سلم في رة ومتأخ االفتراضي، الفضاء             وحبیسة
أو لشهدائها، البطولیة والعملیات ،2015 عام انطلقت التي القدس كانتفاضة            العربي،
فلسطین في العفوّیة الشعبّیة المقاومة أشكال كّل إن غزة. قطاع في الكبرى العودة               مسیرات
في وشوكًة بل العربي، الشعب وجدان في حیة القضیة أبقت التي األفعال سلسلة إال هي                 ما
"المقاومة ؛ عربيٍّ قطٍر كل في الحاكمة المال رأس طبقات تقوده الذي التصفیة مشروع               حلق

ة"، كما عّبر عنها الشهید باسل األعرج. جدوى مستمر 

  خاتمة

الیوم، الفاقعة التطبیع درجات لبلوغ أّسس طویًال مسارًا تاریخیًا السعودّیة السیاسیة             قطعت
الرأسمالّي بالنظام المباشر وارتباطها بالغرب، بعالقتها الطبیعّي موقعها ضمن           وذلك
ُتّوجت النهائیة المحصلة أّن إال متعددة، وجوهًا التمهید أشكال اّتخدت قد كانت فإْن               العالمّي.
الفلسطینیة السلطة بها تقبل تسویٍة وانتظار الصهیوني الكیان وجود شرعنة إلى             بالوصول

 لتدمج "إسرائیل" في المنطقة، على حّد تعبیر وزیر الخارجیة السعودي.

https://www.youtube.com/watch?v=CBLjZyRWbW8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1k-vrgs-uYcMDelWTkhVFxSfAmNEZktXrwklOTj773aZ7r3SYFBUCgjNw
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على شیوخها خطابات عبر لعقوٍد السعودّیة كّرستها التي للصراع الدینّیة الصبغة تساهم              لم
اللیبرالّیة التیارات تبّنتها التي الرافعة مّثلت بل فحسب، ووأده الصراع تحجیم في              المنابر

 البرجوازّیة الخلیجّیة لشرعنة التطبیع من بّوابة خطاب التسامح واالعتدال الدیني.

الصراع من مرحلًة الطاولة فوق ما إلى الخلیجي التطبیع تظهیر من الحالیة الموجة               تمّثل
العدّو قادة یظّن كما أو البعض، یصّور كما بانتهائه إیذانًا ولیس الصهیونّیة، مع               المدید
وُیظهر ومواقفها، النخب هذه فضح في التطبیع هذا یساهم العملّیة، الناحیة فمن              أنفسهم.
كما الصهیوني. المعسكر في له تنتمي التي مكانها في النخب هذه تموضع العربّیة               للجماهیر
تسویة شكل على صراٌع إال هو ما الخلیجي-الخلیجي الصراع بأّن التطبیع هذا لنا               یوحي
ظبي وأبو والریاض الدوحة مشاریع بین اختالٍف من ولیس األولى، العربیة             قضیتنا

  بخصوص ذلك.

مّمن الصراع جبهة تسّلم الذي الجیل هذا على التاریخّیة والمسؤولّیة األخالقي الواجب              إّن
المسؤولّیة تقّل ال بالدماء. الّدم مسیرة ورفد الشهداء إرث على الحفاظ في یتمّثالن               سبقه،
واجهة في تتمركز إّنها بل غیرها، عن الخلیج في العربّیة الجماهیر عاتق على تقع                التي
لیالقي العودة في وحّقه الفلسطیني الوجود إنهاء على تعمل التي النخب هذه ضّد               المعارك
یكن لم وإْن نواحینا، بعدت وإْن فلسطین، معارك إال هذه معاركنا وما الحمر. الهنود                مصیر
إزالة حتى جیل بعد جیًال النضال شعلة تسلیم علینا یتوّجب أّنه إال التحریر، یشهد من                 جیلنا

 الدولة الصهیونّیة من الوجود.

***** 

  الهوامش:

بتحسین مطالبًة وعرب سعودیون عمٌّال قادها الیة عمٍّ تجمٍّعات و إضراباٍت سلسلة وهي [1]             
1945 عام في انطلقت والتي "أرامكو"، األمریكیة العربیة النفط شركة في العمل              ظروف
الملك زیارة أثناء العّمال من كبیرٌة مجموعٌة تظاهر حین ،1956 عام في أوجها الى                وصوًال
حتى استمّرت واسعٌة ومالحقاٌت اعتقاٍل حمالت لتتبعها السعودیة، في الشرقیة للمنطقة             سعود

 مطلع السبعینّیات. ُانظر كتاب "الحركة العّمالیة شرق السعودیة"، الجزء األول.
 

  [2] “كوشنر لیس في جیب محمد بن سلمان"، (2018) صحیفة الـ "واشنطن بوست"،  الرابط.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/saudi-prince-denies-kushner-is-in-his-pocket/2018/03/22/701a9c9e-2e22-11e8-8688-e053ba58f1e4_story.html
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السعودّیة؟"، األمریكیة العالقات في بعد "ماذا بعنوان "بروكینجز" مؤسسة عقدته مؤتمر [3]            
  بحضور وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر. للمشاهدة  من هنا .

 
أصبح والذي مشترك، دفاعیٍّة مساعدٍة اتفاق والریاض "واشنطن" وّقعت ،1951 عام "في [4]             
للجیش دائمٌة عسكریٌة تدریبیٌة بعثٌة إثره على وُأنشئت للمملكة، األمریكیة األسلحة لمبیعات              أساسًا
بتدّفق والستینّیات الخمسینّیات خالل الدولتین بین العالقات وتوّثقت السعودیة. في            األمریكي
العالقات تاریخ تحّول "كیف .(2018) شیرین خلیل، المملكة". إلى الصنع األمریكیة             األسلحة
آي"، إیست "میدل الـ صحیفة دوالٍر"، ملیار بقیمة أسلحٍة صفقات إلى السعودیة              األمریكیة

  الرابط .
 

"هآرتس" صحیفة في مقاالٌت آخرها الیمن، في الصهیونیة المساهمة عن مصادٍر عّدة هنالك [5]              
في األهلیة الحرب في إسرائیل توّرط صدیق؟ العدّو "عدو المعنَون العبري كالتقریر              الصهیونیة،

  الیمن"،  الرابط .
   [6] خطاب الملك فیصل بعد قطع النفط عن الغرب، للمشاهدة  من هنا .

Matthiesen. (2014). The Other Saudis. Cambridge University [7]        
.Press  

 [8] الشهابي، عمر (2018). تصدیر الثروة واغتراب اإلنسان، مركز دراسات الوحدة العربیة.
الحرمین خادم العزیز، عبد بن فهد الملك "ألقى ،1987 عام في األولى اال نتفاضة اندالع مع [9]                
حّقهم إظهار أجل من وصغارًا كبارًا الفلسطینیون یفعله بما اعتزازه فیه بیَّن خطابا               الشریفین،
مذكرا أو مبینا االنتفاضة لدعم الخلیجي العام الرأي شحن حدیثه في وحاول الدنیا،               وإسماع

  وجاهة الحّق العربّي". صحیفة الریاض، (2015) ال  رابط .
جلسة ففي الفلسطینیة، القضیة لصالح اإلسالمي العام الرأي تعبئة یحاول فهد الملك "نجُد [10]              
مذكرا ،20/3/1401 الطائف في المنعقد اإلسالمیة للدول الثالث القمة لمؤتمر الثانیة             العمل

  جمیع القیادات العربیة واإلسالمیة ببالدهم المغتصبة من قبل یهود". مرجع سابق.
 

  [11] تسریبات "ویكیلیكس"،  الرابط .
  [12] مقابلة أجرتها "االندبندت عربیة"  مع بندر بن سلطان،  الرابط .

  [13] وأصبحت الحقًا وزارًة رسمیًة، ُیمكنكم االطالع على صفحتها الرئیسیة  من هنا .
 [14] الملك فهد و"اإلخوان المسلمون"، (2018). ال  رابط .

  [15] مقابلة "االندبندت عربیة" مع بندر بن سلطان.
 

https://www.youtube.com/watch?v=-zynqc34KhE
https://www.middleeasteye.net/news/hold-us-saudi-relations-are-heading-major-change-experts-say
https://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/BLOG-1.2611053
https://www.youtube.com/watch?v=I61dNvlWbx0
http://www.alriyadh.com/85818
https://wikileaks.org/plusd/cables/1976JIDDA08243_b.html
https://www.independentarabia.com/node/7521/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%87
https://sagia.gov.sa/ar/about/
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/76992/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-
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وتّتصل وانتفاضات، إضراباٍت تاریخیا شهدت خصوصیٌة؛ السعودیة في الشرقیة للمناطق [16]            
عن فضًال ا، مستمر سیاسیا حراكًا تشهد التي البحرین خصوصًا الخلیج، دول بباقي              جغرافیًا
المقاومة ید على لبنان جنوب وتحریر اإلیرانّیة اإلسالمیة بالثورة وتأّثرها المذهبّیة             خصوصّیتها

 اإلسالمیة، وهي عوامٌل ساهمت في تعّمق االهتمام الشعبي فیها بالقضیة الفلسطینیة.
 

والتنمویة اإلنسانیة المجاالت في المملكة ضّختها التي األموال حول السعودیة لقناة تقریٌر [17]             
  في فلسطین، ال  رابط .

"دوري الصهیونّیة الخارجّیة لوزارة العام المدیر مع اإللكترونّیة "إیالف" صحیفة مقابلة [18]            
  غولد"،  الرابط .

عام 48 عرب موقع في ُنشر نیویورك مدینة في "هیلفي" بـ الفیصل تركي لقاء حول تقریٌر [19]                 
  2017،  الرابط .

اللبنانیة، األخبار صحیفة ،2018 عام في سلمان بن محمد لسان على ُسّرب ما حول تقریٌر [20]                
  الرابط .

صحیفة ،2015 عام في إیران بشأن السعودیین آراء "هرتسیلیا" استطالع حول تقریٌر [21]             
  األخبار اللبنانیة،  الرابط .
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