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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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الدور اإلسرائيلي في مشروع "نيوم" السعودي
 - 1مدخل:

يعتبر السعوديون مشروع " نيوم" ،ويعني بالعربية "مستقبل جديد" ،الذي أعلن عنـ ولـي العهـد

محمد بن سلمان ،منذ وقت غير بعيد ،نقلة نوعية وفريدة من نوعها فـي السـيا ة المحليـة ،وةطـوة
إلى العالمية في هذا المجال .وكـان بـن سـلمان قـد أعلـن مـن قبـل عـن ةطـ إلنشـاء هـذ المنطقـة

السيا ية على مسا ة  26500كم مربع ةالل مؤتمر دولي لالستثمار بالرياض .وقـال مسـؤولون

ســعوديون أنـ مــن المتوقـع ،فــي نهايــة األمــر ،أن يبلــم إجمــالي ارســتثمارات العامــة والخاصــة فــي
المنطقــة المنشــودة  500مليــار دورر .ويضــيه هــؤرء أن بالده ـم ســتعمل علــى إنشــاء ســبع نقــا
جــذب بحريــة ســيا ية ،مــا بــين مــدن ومشــروعات ســيا ية باإل ــافة إلــى  50منتجع ـاو وأربــع مــدن
صــريرة فــي مشــروع ســيا ي منفصــل فــي البحــر األ مــر الــذي يعــد الش ـريان ارقتصــادي األبــر ،

والذي تمر عبر قرابة  10بالمئة من ركة التجـارة العالميـة .باإل ـافة إلـى أن الموقـع يعـد محـو اور
يرب القارات الثالث ،آسيا وأوروبا وأفريقيا ،إذ يمكن لـ %70من سكان العالم الوصول الي ةـالل

 8ســاعات كحــد أقصــى ،وهــذا مــا يتــي إمكانيــة جمــع أفضــل مــا تزةــر ب ـ منــاطس العــالم الر يســة
علــى صــعيد المعرفــة ،والتقنيــة ،واألبحــاث ،والتعلــيم ،والمعيشــة ،والعمــل ،وسيشــتمل المشــروع علــى

تعـاون مصــري أردنـي ،يــس سـيكون أول منطقــة ةاصــة ممتــدة بـين الــالث دول ،فــي ــين ســتركز
مصــر علــى تطــوير منتجعــي خــرم الشــي والرردقــة .ويتضـ أن مشــروع نيــوم والخطــة ارقتصــادية
للمملكــة تتكامــل مــع سلســلة اإلج ـراءات األةي ـرة التــي خــملت ا تجــا عش ـرات األم ـراء ومصــادرة
أمـوالهم ،ويتضـ أيضـاو أن المــة رغبــة فــي تشــكيل تحــاله سياســي واقتصــادي جديــد فــى الســعودية،

ص ــحي أنـ ـ ر يختل ــه ف ــي مض ــمون ع ــن التح ــاله ال ــذي ك ــم الس ــعودية مس ــبقاو ،إر أن التريـ ـر

يس ــتهدس اس ــتدامة ك ــم العا ل ــة الحالي ــة الت ــي ت ــدر أن وجوده ــا بتش ــكيلت القديم ــة م ــن الص ــعب
اســتمرار  ،لــذا أ ــدالت ةلخلــة فــي البنــاء القــا م ،لكــي يســتقيم مــع كــم ولــي العهــد ،الــذي تطالــب
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أصـوات ســعودية مــن اليــوم بتوليـ الحكـم وبــبن يصــب ملكـاو خــرفياو .بالتـالي يعــد مشــروع نيــوم مثــارو
لحالــة إعــادة تشــكل النفــوذ وعالقــات القــوص ارقتصــادية ،ومــا يتلوهــا أو يتجــاور معهــا مــن مالم ـ
تشكل للمشهد السياسي محلياو وإقليمياو ،بحكم أن السياسـة وارقتصـاد فـي الـة جـدل دا ـم ،وأن أي
تريـ ـر ف ــي البن ــاء ارقتص ــادي يتبعـ ـ تريـ ـر سياس ــي ،وأن التريـ ـر السياس ــي تك ــون لـ ـ أبع ــاد وأسـ ـ

اقتصادية أيضا ،وغالبا ما تكون القوص والمصال ارقتصادية أكثر تبالي اور وعمقاو ،وفي الحقيقة فـنن
مشـروع نيـوم إذا طبقنــا عليـ المن ـور الســابس ،فننـ ر يمكـن فصــل عمـا يجـري فــي السـعودية مــن
صراعات على السلطة وترير عالقات النفوذ والقوة فيها ،كمـا ر يمكـن فصـل عـن تشـكل عالقـات

النفــوذ دوليــا ،فهنــا أ ــالس جديــدة تتشــكل علــى المســتوص المحلــي فــي الســعودية وعلــى مســتوص
المنطقــة .وإذا كانــت الســعودية تخلــس تحالف ـاو سياســياو داةلي ـاو جديــداو لــولي العهــد محمــد بــن ســلمان،

فنن في المقابل ،هنا تحاله إقليمي جديد يتشكل ،وتقود فيـ السـعودية بعـو دول الخلـيج ودورو

عربي ــة ،وتض ــم معه ــا "إسـ ـ ار يل" ،وه ــذا الحل ــه يتش ــكل لمواجه ــة الجمهوري ــة اإلس ــالمية ف ــي إيـ ـران
باألســا  ،وتبارك ـ أميركــا ،ولعــل هــذا الحلــه يشــكل جــزءاو مــن أســباب العالقــات الحــادة بــين دول
الخلــيج اليــوم ،وأساس ـاو للمناوخــات التــي تصــل إلــى ــد التهديــد بــالحرب علــى لبنــان ،ناهي ـ عــن

ملف ــات المواجه ــة العس ــكرية ف ــي ع ــدة من ــاطس مث ــل س ــورية وال ــيمن ،والمواجه ــة السياس ــية م ــا ب ــين
السعودية وعدة دول أةرص ،وكل هذ الملفـات يسـتخدم فيهـا سـالح ارقتصـاد سـواء عبـر العقوبـات
أو المن والعطايا.

يتض ـ مــن نا يــة أةــرص أن الســعودية تســند لمصــر واألردن مهــام عديــدة مــن بينهــا مشــاركة

الدولتين في مشروع نيوم ،وتعتمد على الـدولتين فـي بنـاء عالقـات اقتصـادية وسياسـية موسـعة مـع

"إسـ ـ ار يل" ،وه ــو م ــا يكش ــه عنـ ـ مش ــروع ني ــوم كمقدم ــة اقتص ــادية للتع ــاون الرب ــاعي ب ــين مص ــر
والس ــعودية و"إسـ ـ ار يل" واألردن ،وال ــذي يع ــد ةط ــوة رس ــتكمال م ــا اص ــطل عل ــى تس ــميت بص ــفقة
الق ــرن .م ــن هن ــا يتضـ ـ أن ني ــوم ج ــزء م ــن ل ــه يس ــتهدس تص ــفية القض ــية الفلس ــطينية وتس ــوية
الصراع العربي اإلس ار يلي مقابل تطبيع كامل مع الكيان العبري.
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مــن نا يــة أةــرص أخــار المســؤولون الســعوديون إلــى أن المملكــة ســتتعاون مــع مصــر واألردن
على استقطاب خركات المال ة والسـيا ة األوروبيـة للعمـل فـي البحـر األ مـر ةـالل الشـتاء .لكـن
بــين الســعودية واألردن ومصــر و ــدودهما علــى ةلــيج العقبــة هنــا كيــان آةــر هـو "إسـ ار يل" التــي
تمتلـ بقعــة مطلـة علــى ةلــيج العقبــة والبحــر األ مــر وهــي مينــاء إيــالت .المشــروع بحســب هــؤرء
يتبله من جزر متعددة وطبيعة ةالبة ومعالم القافية مميزة ،ترسم معايير جديـدة ،و"تضـع المملكـة

علــى مكانــة مرموقــة فــي ةريطــة الســيا ة العالميــة" ،بحســب قــولهم .وهــم يتوقعــون مــن وراء تطبيــس
المش ــروع إ ـ ـ ار

ي ــادة إجمالي ــة ف ــي الن ــاتج المحل ــي بع ــد توقع ــات ــول ت ارج ــع الم ــداةيل الريعي ــة

النفطية.
بالنسبة لموقع المشروع فننـ يقـع بـين مـدينتي الوجـ وأملـج السـعوديتين .ويشـمل كنـو ا طبيعيـة
تضم السا ل والجزر والبراكين الخاملة ومحمية طبيعية ،ويمتد الخ السـا لي للمشـروع أكثـر مـن
 200كل ــم .ويض ــم خـ ـواط ةالب ــة وعشـ ـرات الج ــزر الرنيـ ـة بالشـ ـعاب المرجاني ــة المحميـ ـة بيئيـ ـاو،

والحيوانــات البحريــة المهــددة بــارنقراض مثــل الســال ه الصــقرية ،والب ـراكين الخاملــة التــي يعــود

تــاري آةرهــا نشــاطاو للقــرن الســابع عشــر مــيالدي .ويضــم المشــروع مــدا ن صــال  ،يــس ســيتمكن
السـواح مــن يــارة المنــاطس التاريخيــة والترااليــة للمــدا ن والممتــدة ارس الســنين بــالقرب مــن مشــروع
"البحـ ــر األ مـ ــر" ،والتـ ــي تعـ ــد الموقـ ــع األول فـ ــي المملكـ ــة علـ ــى قا مـ ــة الت ـ ـ ارث العـ ــالمي لمن مـ ــة
اليونيسـكو .أمـا لجهـة مسـا ة المشـروع ومناةـ  ،فيتميـز منـا المكـان بارعتـدال علـى مـدار الســنة
مع متوس درجات اررة يتراوح ما بين  31 - 30درجة.
وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة "نيوم" مزايا فريدة ،يتمثل بعضـها فـى لـول تقنيـات
التنق ــل الذكي ــة ب ــدءاو م ــن القي ــادة الذاتي ــة و ت ــى الط ــا رات ذاتي ــة القي ــادة ،باإل ــافة إل ــى األس ــاليب
الحديثــة للز ارعــة وإنتــاا الرــذاء ،والرعايــة الصــحية الت ـي ترك ـز علــى اإلنســان وتحــي ب ـ مــن أجــل

رفاهيتـ ـ  ،الش ــبكات المجاني ــة لقنترن ــت الف ــا س الس ــرعة أو م ــا يس ــمى بـ ــ"الهواء الرقمـ ـي" ،والتعل ــيم
المجاني المستمر علـى اإلنترنـت بـبعلى المعـايير العالميـة ،والخـدمات الحكوميـة الرقميـة المتكاملـة
التــي تتــي كافــة الخــدمات للجميــع بمجــرد اللم ـ  .ومــن الم ازيــا التــي يتيحهــا المشــروع أيضــا وجــود
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الدافئة ،وخواط ورمال بيضاء ،ومرامرات وسيا ة بيئية وتراث والقافـة ،واسـتجمام،

سيتمتع بها وار المشـروع ،الـذي سـيقدم مجموعـة مـن أكثـر األنشـطة انتشـا اور ورواجـاو ـول العـالم،

كالريا ـ ــات الما يـ ــة وسـ ــبا وة وإبحـ ــا اور وغوص ـ ـاو وغيرهـ ــاا ،وارسـ ــترةاء والتبم ـ ـل فـ ــي المنتجعـ ــات،
والريا ات الجريئة وقفز م لي ،ر الت ،تسلس للصـخور ،وغيرهـاا ،باإل ـافة لألنشـطة الثقافيـة.
ك ــذل يتميـ ـز البح ــر األ م ــر بكونـ ـ أ ــد أفض ــل المواق ــع للر ــو

عالمي ــا ،وذلـ ـ لتن ــوع الكا ن ــات

البحريــة وجمــال الشــعاب المرجاني ـة المحمي ـة بيئي ـاو في ـ  ،باإل ــافة إلــى درجــات ـ اررة مياه ـ التــي
تعتبر مثالية لعشـا السـيا ة البحريـة .المـة مجـال أيضـاو للسـماح لعـدد مـدرو

عجا ــب هــذا المكــان ،مــن أجــل

مـن الـزوار بتجربـة

ــمان وســالمة الن ــام البيئــي ،ولــذا ســيتم الحفــا علــى عناصــر

المشــروع بقـوانين صــارمة وصــديقة للبيئــة ،ليكــون علــى أر

قـوا م أفضــل المنــاطس المقصــودة فــي

العالم .وبالنسبة لزوار المشروع و با نـ فهـم األالريـاء الـذين يطمحـون ألعلـى مسـتويات الجـودة فـي

الخ ــدمات .كم ــا سـ ـيتمكن ال ــزوار م ــن أغل ــب الجنس ــيات م ــن الحص ــول عل ــى تبخ ــيرة دة ــول عب ــر

اإلنترنت ،أو تبخـيرة دةـول عنـد وصـولهم إلـى المشـروع ،باعتبـار منطقـة ةاصـة ،وسـيتمكنون مـن
الدةول والخروا بسهولة ويسر ،يس تختله القواعد واألن مة في عما هو مطبس في المملكة.
أما لنا ية مدة تنفيذ المشروع المتوقعة فسوس يـتم إرسـاء جـر األسـا

فـي الربـع الثـاني مـن

عــام  ،2019وارنتهــاء مــن المر لــة األولــى فــي الربــع األةيــر مــن  ،2022يــس ســيطور المطــار
والمينــاء والفنــاد والمســاكن الفخمــة والم ارفــس والبنيــة التحتيــة وةــدمات النقــل والق ـوارب والطــا رات
الما ية وغيرهاا.
والمتوقــع مــن المشــروع علــى الصــعيدين ارجتمــاعي وارقتصــادي جــذب ارســتثمار واإلنفــا
المحلــي والخــارجي ،مــع
مكاســب تنمويــة

يــادة النــاتج المحلــي بمعــدل  15مليــاررياا

ســنويا ،باإل ــافة لتحقيــس

ــخمة .وتتفــاوض الريــاض اليـاو مــع ســبع خــركات للســيا ة والمال ــة الســيا ية،

وته ــدس إل ــى بن ــاء مـ ـوان ةاص ــة ب ــاليخوت .وذك ــرت وكال ــة "رويت ــر " ،ف ــي خ ــبا الما ــي ،أن
الحكومة السعودية طلبت بالفعل من خـركات بنـاء محليـة تشـييد ةمسـة قصـور للعا لـة المالكـة فـي
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"نيــوم" .وقال ـت بعــو الشــركات ،ومــن بينهــا "ســوفتبن " اليابانيــة ،أنهــا مســتعدة لالســتثمار هنــا ،
خمة وملموسة.

ولكن لم يتم اإلعالن بعد عن استثمارات تجارية

على اإلالر ار ولي العهد السعودي بن سلمان ،القاهرة ،وذل فـي مسـتهل أول جولـة ةارجيـة
لـ منـذ تقلــد وريـة العهــد فـي زيـران مـن العــام الما ـي .وتعــز ت عالقـات مصــر والسـعودية مــع
انتخاب الر ي

عبد الفتاح السيسي في  ،2014بعد عام من عـزل الـر ي

السـابس محمـد مرسـي،

وس ا تجاجـات اخـدة علـى كمـ الـذي اسـتمر عامـاو .فـي هـذا المجـال كتـب موقـع "رأي اليـوم"
اإللكترونــي المصــري فــي افتتا يتـ أن هنــا "الالالــة ملفــات ةالفيـة ستتصــدر مبا ثــات األميــر بــن
ســلمان فــي القــاهرة" ،هــي س ـوريا والــيمن والزعامــة فــي المنطقــة .وأ ــاس أن الطــرفين "فــي أم ـ
الحاجة لبعضهما البعو ،وتداةل المصال يحتم الترا ي عن بعو الخالفـات مـن أجـل تواليـس
ـات أكثــر مرونــة مــن الســابس ،ومــن
التحــاله بينهمــا ولــو إلــى ــين" .وأخــار إلــى أن ابــن ســلمان "بـ ن
ـتبعد أن ت ــتمخو يارتـ ـ لمص ــر ع ــن المزي ــد م ــن المس ــاعدات والق ــروض وارتفاق ــات
غي ــر المس ـ ن
ارقتصادية ،وهذا ما يريـد الـر ي

السيسـي ...فاسـتقرار مصـر وتجـاو أ ماتهـا ارقتصـادية يحتـل

قمــة أولويــات كمـ فــي الوقــت الـراهن علــى األقــل" .وتؤيـد مصــر ،الســعودية فــي ربهــا العدوانيــة
ــد الــيمن ،وأيض ـاو انضــمت إلــى الســعودية واإلمــارات والبح ـرين فــي فــرض صــار علــى قطــر،

فض ـالو عــن أنهــا وافقــت علــى تســليم جزي ـرتين فــي البحــر األ مــر للســعودية رغــم ارنتقــادات فــي

الــداةل .وقبــل يــوم مــن يــارة محمــد بــن ســلمان إلــى القــاهرة ،أبطلــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي

مصر أ كاماو أصـدرها القضـاء اإلداري المصـري بعـدم قانونيـة تسـليم جزيرتـي تيـران وصـنافير فـي
البحر األ مر للسعودية.

فيم ــا يتعل ــس ب ــندارة المش ــروع ،فق ــد ع ــين ول ــي العه ــد الس ــعودي ك ــالو
الر ي

كلينفيل ــد ف ــي منص ــب

التنفيذي لمشروع نيوم ،وهو ألماني الجنسية كان يشرل في ااونة األةيـرة منصـب الـر ي

التنفي ــذي ور ــي

مجلس ــي إدارة خ ــركة ألكوا/أركونيـ ـ وهم ــا خ ــركتان ار ــدتان عالميـ ـاو ف ــي ص ــناعة

األلومنيــوم .وبعــد تعيــين كلينفيلــد فــي منصــب الــر ي

التنفيــذي ل ــمشروع "نيــوم" قفــز إلــى الواجهــة

سجل الحافل في الفساد .وبحسب صحيفة نيويور تايمز األميركية فنن كلينفيلـد قـدم اسـتقالت مـن
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التنفيــذي لشــركة "ســيمنز" ارلمانيــة عــام  2007بســبب تهــم فســاد مــن بينهــا دفــع

رخــاوص بمليــون يــورو مــن أجــل عقــد صــفقات فــي الخــارا .وفــي التفاصــيل قــام كلينفيلــد وعــدد مــن

المــدراء التنفيــذيين الســابقين فــي "ســيمنز" المتــورطين فــي قضــية الرخــاوي بــدفع مبلــم  18مليــون

يورو للشركة من أجل إغال القضية وعدم متابعتها قانونياو.

وهنــا ي ــدور تســاقل ع ــن ق ــدرة الخزينــة الس ــعودية علــى إنج ــا ه ــذ المشــاريع المكلف ــة بع ــد أن

التزم ــت الري ــاض ب ــدفع أكث ــر م ــن أربعمئ ــة ملي ــار دورر للوري ــات المتح ــدة مقاب ــل ص ــفقات س ــالح

ومشــاريع اســتثمارية يــرص مراقبــون أن الهــدس منهــا كســب ود الــر ي

األميركــي دونالــد ترم ـب أو

تجنـب ســخط علــى األقــل .كمــا تكلفــت الســعودية أمـوارو طا لــة فــي ــرب عدوانيــة مجنونــة تقودهــا
فــي الــيمن وتشــكل اســتنزافا للمــال والرجــال مــن كــال الطــرفين منــذ مــا يقــارب الــالث ســنوات بــدون

تحقيــس أي نصــر أو أي هــدس مــن أهــداس العــدوان .كــذل يتجلـى العســر الســعودي فــي ارســتعداد
لبيع جزء من مطار الرياض الدولي وطرح أسهم خركة أرامكو النفطية في البورصة.
 - 2في المغزى السي سي واالقتص دي للمشروع:

باتــت "صــفقة القــرن" الخاصــة بتصــفية القضــية الفلســطينية علــى ســكة التنفيــذ ،أقلـ مــن وجهــة

ن ــر مص ـرية وســعودية .فقــد كشــفت مصــادر دبلوماســية مص ـرية ،خــديدة ارط ـالع عــن ممارســة
القيــادة الســعودية،

ــروطاو كبيـرة علــى ر ــي

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــا  ،للقبــول بــ"صفقة

القرن" وفقاو للتصور المطـروح مـن جانـب الوريـات المتحـدة و"إسـ ار يل" فـي وقـت تمسـ فيـ عبـا

بموقف الرافو لقبـول تلـ التسـوية ،مشـدداو علـى أن "الشـعب الفلسـطيني لـن يقبـل بهـا مهمـا كانـت
الضرو ".

وأكـدت المصــادر أن "ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان وافــس ةــالل لقــاءات مباخـرة مــع

مســؤولين إس ـ ار يليين رفيعــي المســتوص ،علــى خــكل التســوية المطرو ــة والمعروفــة بصــفقة القــرن"،

رفتـ وة إلــى أن "تلـ التســوية لــن تكــون علــى مــدار عــام أو عــامين كمــا يتصــور بعضــهم ،ولكنهــا قــد
تســترر لتنفيــذها نحــو  30عام ـاو" .وأو ــحت المصــادر أن "إس ـ ار يل متمس ـكة بمــا يمكــن تســميت
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بدولــة فلس ــطينية بحــدود غي ــر متصــلة ،وت ــدعمها فــي ذلـ ـ الوريــات المتح ــدة التــي تش ــتر وج ــوداو

عسكرياو بين أوصال ما يتم تسميت بالدولة الفلسطينية المنصو
وخــددت المصــادر علــى أن "قيــاديي ركــة مــا

عليها في التسوية".

الــذين اروا القــاهرة أةي ـ اور علــى مــدار 20

يومـاو ،تعر ـوا بالفعــل لضــرو مصـرية كبيـرة ،للقبــول بالصــيرة اإلسـ ار يلية األميركيــة المطرو ــة.

وهــو مــا دفــع ر ــي

الوفــد إسـماعيل هنيــة ،إلــى المطالبــة بالســماح باســتدعاء بــاقي قيــاديي المكتــب

السياسي للحركة للتشـاور بشـبن التصـورات المطرو ـة" .وأو ـحت المصـادر أن "الحركـة تمسـكت
برفو مسبلة تبادل األ ار ي أو الحصول على بدا ل من أ ار ي دول أةرص ،فيما طلبت مـا

وقتـاو إ ــافياو للتشـاور بشــبن مسـبلة القبــول بالحـدود التدريجيــة لدولـة فلســطينية ،علـى أن تكــون تلـ
الحــدود ن ـواة أوليــة رعت ـراس دولــي بدولــة فلســطينية" .والتقــى الوفــد ر ــي ارســتخبارات المصــري
الجدي ــد اللـ ـواء عب ــا

كام ــل ،قب ــل وص ــول  6قي ــاديين ب ــار ين م ــن م ــا

إل ــى الق ــاهرة بوف ــدين

منفصلين من دون تو ي أسباب تل الخطوة ،وغادر الوفد في  28خبا الما ي.

ربة مشروع التسوية األميركي اإلس ار يلي" ،كاخـف وة
وقالت المصادر إن "بن سلمان بات أر
عــن أن "مشــروع نيــوم الــذي يعتــزم تنفيــذ فــي المنطقــة البحريــة الواقعــة بــين سـوا ل مصــر الشــرقية

واألردن والســعودية ،يتضــمن أيض ـاو مشــاركة إس ـ ار يل ،ليكــون بمثابــة تطبيــع رســمي للعالقــات بــين

المملكة و"إس ار يل" ،ولكن لن يعلـن عنـ رسـمياو ،قبـل البـدء فـي الخطـوة الرسـمية للتسـوية اإلقليميـة
الكبرص المعروفة بصفقة القرن" .وذكرت أن "المشروع سيكون أول تعاون رسمي واسـتثمار مشـتر

مع "إس ار يل" باعتبارها دولـة جـوار ،مؤكـدة أن "هـذا هـو السـبب األساسـي وراء الضـرو السـعودية
التــي تــتم ممارســتها علــى الفلســطينيين للقبــول بالصــفقة ،والتــي ســتعني رســمياو انتهــاء مطلــب إقامــة

الدولة الفلسطينية على دود عام . "1967

وأو ــحت المص ــادر أن "إدة ــال منطق ــة الس ــا ل المط ــل عل ــى البح ــر األ م ــر م ــن الجان ــب
المصري ،المتمثل في منطقة األله كيلومتر مربـع ،التـي صـلت السـعودية علـى ـس اسـتخدامها
وفق ـاو لالتفاقيــة الموقعــة ةــالل يــارة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان
كانـت

ــمن مشــروع نيــوم،

ــرورة فــي إطـار مشــروع أوســع لتـدويل تلـ المنطقــة بمـا تحويـ مــن مضـيس تيـران ،وةلــيج
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العقبة ،كي ر تكون ةا عة لسيادة دولة بعينها ،تحـت غطـاء ارسـتثمار السـيا ي ،والتبكيـد علـى
أن هذ المنطقة فق ستجذب  3ماليين سا ".
وأو حت المصادر أن "تل المنطقة بهذ الصيرة المطرو ة فـي التسـوية اإلقليميـة الشـاملة،

تضمن بشكل كامل أمن "إس ار يل" كما تضـمن أر تكـون دولـة بيسـة ـال إغـال مصـر المال ـة
في تل المنطقة كما دث في السابس إبان كم الر ي

ال ار ـل جمـال عبـد الناصـر" .ولفتـت إلـى

أن "التحــذير الر اســي بشــبن منــع توجيـ أي انتقــاد للجــيك يــبتي لكــون تلـ األ ار ــي ةا ــعة لـ ،
يــس تعتبــر األ ار ــي فــي خــمال ســيناء وجنوبهــا ،ةا ــعة بشــكل كامــل للق ـوات المســلحة وو ارة

ال ـدفاع ،وهــي صــا بة الكلمــة النها يــة فيهــا" .يضــاس إلــى مــا تقــدم أن اإلس ـ ار يليين ــاولوا تــدويل
البحــر األ مــر بمضــا ق وةلجان ـ  ،ةصوصـاو مــع ا ــتالل قريــة أم الرخـراع المص ـرية فــي التاســع

م ــن آذار  1949بع ــد أن وقع ــت اتفاقي ــة الهدن ــة م ــع مص ــر ف ــي  24خ ــبا س ــنة  ،1949وأق ــام
ار ــتالل عليـ ـ مين ــاء إي ــالت ،مخالفـ ـاو ب ــذل نص ــو

ه ــذ ارتفاقي ــة .وف ــي  25زيـ ـران 1952

أعلنــت "إس ـ ار يل" رســمياو أن "إيــالت أصــبحت مينــاء إس ـ ار يلياو" ،وكــان رد الفعــل المصــري وقتــذا

تجاههــا هــو رمانهــا مــن اســترالل ةلــيج العقبــة ومضــيس تي ـران فــي المال ــة البحريــة ،وو ــعت

مصــر قواتهــا الحربيــة عنــد خــرم الشــي وجزيـرة تيـران وباخــرت فــي القيــام بعمليــات التفتــيك البحــري
على السفن العابرة للحيلولة دون عبور السفن أو البضا ع اإلس ار يلية .لـذل فقـد اولـت "إسـ ار يل"

فــي عــام  1953وبحجـة توصـلها إلــى إبـرام اتفاقيــة تجاريــة مــع الهنــد المطالبــة بالســماح لهــا بحريــة
المال ة في مضيس تيران وةليج العقبة ،ولكن مصر رفضت ذل  ،وأيدت لجنـة الهدنـة مصـر فـي
هذا الرفو .وفـي عـام  1954سـعت "إسـ ار يل" رستصـدار قـرار مـن مجلـ
في أن تبحر سفنها في ميا قناة السـوي
ينها استخدم س النقو "الفيتو"

األمـن يعطيهـا الحـس

ومضـيس تيـران وةلـيج العقبـة ،إر أن ارتحـاد السـوفييتي

د هذا المطلب غيـر الشـرعي .وكانـت مشـاركة "إسـ ار يل" فـي

جريمــة العــدوان الثالالــي علــى مصــر عــام  1956برــرض تحقيــس الهــدس ذاتـ  .وقــد تبكـد ذلـ قبــل
العـدوان وقتمــا صــرح ديفيـد بــن غوريــون فــي عـام  1955أنـ إذا لــم تــتمكن األمـم المتحــدة مــن فــت

مضا س تيران أمام المال ة اإلس ار يلية فننها سوس تعتمد على نفسها في فتح بالقوة .كمـا دعمـت
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"إس ـ ار يل" ذل ـ بعــد العــدوان ينمــا اخــترطت رنســحاب قواتهــا مــن ســيناء مرابطــة ق ـوات الط ـوار
الدولية عند خرم الشي  ،لتمنع مصر من السيطرة على المضيس بجانب جزيرتـي تيـران وصـنافير،
وارستمرار في إجراءات منع السفن اإلس ار يلية من عبور المضيس وةليج العقبة المطبقـة منـذ عـام
 .1951وعندما أعلنت بريطانيا عن نيتهـا ارنسـحاب مـن الـيمن الجنـوبي ،أبـدت "إسـ ار يل ةشـيتها
وانزعاجها من هذا ارنسحاب ،وأعلن و ير ةارجيتهـا عـام  1966ببنـ إذا سـقطت جزيـرة بـريم فـي
أي ــد غي ــر ص ــديقة ،فق ــد ي ــنجم موق ــه ةطي ــر كم ــا ــدث ف ــي ةل ــيج العقب ــة وعل ــى نط ــا أةط ــر،
و ر ت "إس ار يل" بريطانيـا للعمـل علـى التشـبس بـبعو المواقـع ارسـتراتيجية فـي الجـزر اليمنيـة،
وو ع جزيرة بريم تحت إدارة دولية.
إن مشروع "نيوم" ،بحسب تقديرات أجنبيـة ،هـو مشـروع عمـال لدرجـة أنـ قـد يفـو إمكانيـات
المملكــة الســعودية علــى األقــل فــي الوقــت ال ـراهن ،فالمشــروع وبحســب المعطيــات ارقتصــادية قــد
يفتقر إلى الجانب المهم وهو التمويل ،فولي العهد السعودي بات يسهب هذ األيام فـي اسـتعراض
مشاريع ارقتصادية العمالقة التي تنت ر المملكة وخعبها في طريقهما نحـو األهـداس المعلنـة لمـا
ـر نشـرت صــحيفة "وول ســتريت جورنــال" كشــه المتاعــب التــي
يعــرس برقيــة  ،2030غيــر أن تقريـ او

ب ــات الص ــندو ارس ــتثماري الس ــيادي الس ــعودي يعانيه ــا بس ــبب اس ــتثمارات ج ــاء مردوده ــا مخيبـ ـاو
لآلمــال ،إ ــافة إلــى مؤخـرات أةــرص بينهــا ارتفــاع جــم الــدين فــي ــل ت ارجــع أســعار الــنف  ،مم ـا
أالار أسئلة ول مدص قدرة الرياض على تنفيذ هذا المشروع العمال .
وعر ــت الصــحيفة األمريكي ــة جانب ـاو مــن المش ــاريع الســعودية التــي ل ــم تحقــس نجا ــات فيه ــا

كشركة "أوبر" التي

خت فيها السعودية  3.5مليار دورر ،الم تبين أن استثمار فاخل ،علـى ـد

وصه الصحيفة.

الجــدير بالــذكر أن تكلفــة مشــروع "نيــوم" العمــال ت ـوا ي كلفــة الصــفقة التــي تجــاو ت قيمتهــا

 500مليار دورر بين المل السـعودي سـلمان بـن عبـد العزيـز ،والـر ي

األمريكـي دونالـد ت ارمـب،

وهـي الصــفقة التــي قــال ةبـراء أنهـا اســتنزفت الخ ازنــة الســعودية مــن أجـل أن يثبــت بــن عبــد العزيــز
أقــدام ابن ـ محمــد بــن ســلمان فــي الحكــم مــن ةــالل الحصــول علــى مباركــة أمريكيــة رســتبعاد بــن
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نــايف ،كمــا أن المل ـ الســعودي ســعى أيض ـاو بموجــب هــذ الصــفقة للحصــول علــى دعــم أمريكــي
سياسي وعسكري في ما يخص رب في اليمن ،يس خكل الو ع المعقد أمنياو وسياسـياو اسـتنزافاو
ـز وتراجعـاو فـي ار تيـاطي العـام ،الـذي انخفـو مـن نحـو
للموارد المالية السعودية التـي تعـاني عج او

مليار في بداية العام  ،2016ليصل إلـى
 273مليار دورر في تمو من العام  2015الى 171
او

نحو  164مليار دورر في خهر تمو  ،2017مما أالار السـؤال مـن أيـن للريـاض أن تـوفر مبلـم
 500مليــار دورر لمشــروع نيــوم ةاصــة أنهــا اقتر ــت فــي عــام وا ــد نحــو  40مليــار دورر مــن
األسوا الدولية ،ويبدو أن رهان البعو على ةصخصة المملكة لشـركة أرامكـو ،ةاسـر ،فكـل مـا
يمكن توفير من سيولة نقدية لن يتجاو بـبي ـال مـن األ ـوال  100مليـار دورر ،بحسـب ةبـراء
اقتص ــاديين .ويحت ــاا مش ــروع ني ــوم إل ــى خ ــركات عمالق ــة إلنج ــا  ،ف ــي الوق ــت ال ــذي أغلق ــت فيـ ـ

خركات سعودية كبرص أبوابها كشركة سعودي أوجي  ،أو مهددة باإلغال وتسـري العمـال كمـا هـو
ــال كثي ــر مــن الش ــركات .كــذل تع ــيك المملك ــة الســعودية الي ــوم أ مــة مالي ــة ،فهنــا عج ــز ف ــي

الميزانية يبلم  ،%20كما أن هنا عج اوز في الميزان التجـاري ،وارتفاعـاو مهـورو فيمـا يخـص الـديون

التــي لــم تتعــد  11مليــار دورر ســنة  ،2014بينمــا بلرــت الهــام التــالي ق اربــة الـ ـ 114مليــار دورر،

كما أن األرقام الرسمية الصادرة عن البن المركزي السعودي تبين أن ار تيـاطي النقـدي للمملكـة
ت ارجــع إلــى النصــه ةــالل  32خــه اور فق ـ  ،وهــذ المؤخ ـرات تبــين أن الو ــع المــالي لــي

جيــدا،

لدرجة أن المملكة ا طرت إلى بيع سـندات فـي السـو المحليـة بقيمـة  10مليـارات دورر ،وب ـ13

مليا ار في السو العالمية.

من نا يـة أةـرص ذكـرت وكالـة بلـومبيرا األمريكيـة أن مشـروع رقيـة  2030مهـدد بالفشـل وأن

تكلفت سوس تكـون باه ـة ،وأن طمـوح بـن سـلمان فـي المنطقـة يفـو مقـدرات وإمكانيـات المملكـة،
الــة مــن الت ارجــع فــي قطــاع العقــارات يفــو الـ ـ ،%50كمــا أن هنــا بنوك ـاو

مشــيروة إلــى أن هنــا
أعلنــت أنهــا ةســرت  %20كمــا صــل مــع بن ـ الراجحــي ،وفــي قطــاع ارتصــارت ،أخــارت إلــى
إع ــالن خ ــركة موب ــايلي الس ــعودية ع ــن ةس ــار تبل ــم  140ملي ــون دورر ف ــي الع ــام  ،2016وه ــي
مؤخرات تو

أن المملكة تتج نحو الة من الركود ارقتصادي.
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ويرص مراقبون أن السياسة ارقتصادية السعودية ر ت ارعـي الو ـع الـداةلي ،ففـي عـام 2016
عـانى الشــعب الســعودي مــن العديــد مــن المشــاكل وفـرض الكثيــر مــن الضـ ار ب ورفــع فــي األســعار
كمــا تــم فــرض

ـ ار ب علــى المقيمــين األجانــب فــي المملكــة ،وفــي الوقــت الــذي تبلــم في ـ كلفــة

مشروع "نيوم" مئات المليـارات فـنن الحكومـة السـعودية تخصـص  1.1مليـار دورر فقـ  ،للمنشـ ت
الصريرة والمتوسطة الحجم لمساعدة المواطنين السعوديين لكي يو فوا بالقطاع الخا

 ،وهو رقـم

ــئيل بالمقارن ــة م ــع مش ــروع "ني ــوم" العم ــال  ،أو بالمقارن ــة م ــع األمـ ـوال الت ــي ذهب ــت إل ــى جي ــب
ترامب.
 – 3الحضور اإلسرائيلي في المشروع:
ـر يل" ،نشــرت صــحيفة
تحــت عن ـوان "محادالــات تــتم للم ـرة األولــى تاريخي ـاو بــين الســعودية وإسـ ا

ةبر عن محادالـات بـين "إسـ ار يل" والسـعودية إلقامـة عالقـات اقتصـادية وصـفتها الصـحيفة
التايمز او

ب ــ"المثيرة" ،وببنهــا "تضــع الدولــة اليهوديــة علــى طريــس إقامــة عالقــات طبيعي ـة مــع معقــل اإلســالم
السني و ار مدينتين مقدسين من المدن اإلسالمية".
وعــن طبيعــة التطــور فــي العالقــات بــين البلــدين ،قالــت الصــحيفة إنهــا "ســتبدأ بـرواب صــريرة،

مثل السماح للطيران اإلس ار يلي وخركة العالا بالتحليس فـو المجـال الجـوي السـعودي ،وبالسـماح
للشركات اإلس ار يلية بالعمل في الخليج" .وتشير التايمز إلـى أن العالقـات ارقتصـادية بـين الخلـيج

و"إسـ ار يل" ليســت ديثــة العهــد ،لكنهــا وصــفت التعــاون الجديــد بــين "الخلـيج" متمـثالو فــي الســعودية
اان و"إس ار يل" بـ"أكبر تحاله عام بين الطرفين".

وأك ـدت صــحيفة "جيــرو اليم بوســت" أن ـ تــم تبــادل رســا ل بــين دبلوماســيين ســعوديين ورجــال

أعمــال إس ـ ار يليين ــول المفاو ــات الجاريــة مــن أجــل التعــاون ارقتصــادي .وكــذل  ،تقــوم عــدة
خركات أمنية إس ار يلية ببيـع وسـا ل األمـن ارفت ار ـي للحكومـة السـعودية مـن أجـل هـذا المشـروع.

وقال رجل أعمال إس ار يلي آةر مشار في المشروع ،أن إذا تم التوصل إلى اتفا دبلوماسي مـع
الفلســطينيين ،ف ـنن العديــد مــن خــركاتنا يمكنهــا ف ـت تعاونهــا مــع الســعودية ومصــر واألردن بشــكل
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علنــي .وأكـدت جيــرو اليم بوســت أنـ إذا أرادت المملكــة العربيــة الســعودية بنــاء هــذ المدينــة الذكيــة
عل ــى أس ــا

الطاق ــات المتج ــددة والتقني ــات الحديث ــة ج ــداو والمع ــدات المتط ــورة ،فننـ ـ يتع ــين عليه ــا

اســتخدام الشــركات اإلس ـ ار يلية لهــذ القطاعــات .وقــال إيــرل مارغاليــت ،مؤس ـ
ارســتثمارية الصــهيونية الكبــرص ،عــن الفــر

إ ــدص الشــركات

ارقتصــادية التــي وفرهــا مشــروع نيــوم الضــخم لهــم،

للصحيفة "هنا الكثيـر مـن المفاو ـات الجاريـة مـع رجـال األعمـال والسياسـيين السـعوديين .وان

قــول محمــد بــن ســلمان ان التعــاون يجــب ان يكــون علــى المســتوص اإلقليمــي ،هــو

ــوء أةضــر

لقسـ ـ ـ ار يليين لب ـ ــدء مفاو ـ ــات تح ـ ــت عنـ ـ ـوان التع ـ ــاون ارقتص ـ ــادي اإلقليم ـ ــي" .واعتب ـ ــر البا ـ ــس
األميركــي ،أندري ـ كوريبكــو ،فــي مقــال نشــر فــي "أوريينتــال ريفيــو" ،أن المملكــة العربيــة الســعودية

ســتعترس ب ــ"إس ار يل" فــي المســتقبل القريــب ،ومــن

ــمن أســباب ارعت ـراس ســيكون تنفيــذ مشــروع

مدينـة "نيـوم" علـى البحــر األ مـر ،لكـن علـى ولــي العهـد ،محمـد بـن ســلمان ،إ ـ ار ارنتصـار فــي
معركة داةلية في البداية .وبحسب البا س ،يخوض بن سـلمان ربـاو داةليـة مـع المؤسسـة الدينيـة
في السعودية ،وهي التي تشكل عا قاو أمـام اعت ارفـ بــ"إس ار يل" ،وفـي ـال فـا بـن سـلمان بمعركتـ

الداةلية هذ  ،فستصب الطريس ممهدة أمام لتنفيذ الكثير من ةطط ومشـاريع التـي طر هـا فـي
"رقية  ،"2030وكذل قضايا لم تطرح ومن
وأو

منها ارعتراس بكيان العدو.

كوريبكو ،في مقال نشر في دورية "أورينتال ريفيو" ،وأعادت نشر "غلوبال ريسـرتك"،

وتناقلت عدة مواقـع إةباريـة أةـرص ،أن "تقـارب محمـد بـن سـلمان مـع "إسـ ار يل" ر يهـدس فقـ إلـى
مواجهــة العــدو اإلي ارنــي المشــتر أو إل هــار مــدص جديـة الترييـرات التــي تشــهدها الســعودية ،ولكــن

قب ــل ذلـ ـ ألن مش ــروع مدين ــة "ني ــوم" ارس ــتثماري ر يمك ــن أن تق ــوم لـ ـ قا م ــة بـ ـدون الشـ ـراكة م ــع

"إسـ ـ ار يل" .والج ــدير بارهتم ــام م ــا أخ ــارت إليـ ـ الص ــحيفة م ــن أنـ ـ لطالم ــا نس ــجت دول ةليجي ــة
عالقــات أمنيـة غيــر متعجلــة مــع إسـ ار يل ،انطالقـاو مــن قلــس الطــرفين مــن إيـران .وفــي هــذا الصــدد
يــذكر أن أنــور عشــقي ،وهــو جن ـرال ســعودي متقاعــد ،كــان قــد قــام بر لــة لأل ار ــي المحتلــة العــام
الما ي ،ورغم أن نفى أن لهـذ الزيـارة أيـة عالقـة بــ"إس ار يل" ،إر أن صـحيفة التـايمز تؤكـد أنهـا
كانت

من مساعي توسيع التحاله مع "إس ار يل" .يمكن أيضاو التدليل على توسـيع هـذا التحـاله
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بالمــدي اإلسـ ار يلي لمقاطعــة الســعودية وأبــو بي والبحـرين لقطــر .كــذل كشــفت صــحيفة "يــديعوت
أ رونوت" اإلس ار يلية على موقعها اإللكتروني ،أن و يـر السـيا ة اإلسـ ار يلي ،يريـف ليفـين يعكـه
ـتفيدة مـن األ مـة
على و ع ةطة هدفها تشـجيع السـيا ة الطبيـة بـين "إسـ ار يل" ودول الخلـيج ،مس و
الحاليــة فــي دول مجل ـ التعــاون ،ومــن دع ـوات التطبيــع الصــادرة عــن جهــات ســعودية مختلفــة.
وقالــت الصــحيفة إن األ مــة فــي الخلــيج والحصــار علــى قطــر ،هــي عوامــل ســاهمت فــي تســخين
العالقات بـين "إسـ ار يل" والسـعودية .ولفتـت إلـى أن و يـر السـيا ة اإلسـ ار يلي ،أقـر ةـالل يـارة لـ

إلى بولندا أن أجرص اتصارت مع جهات رفيعـة المسـتوص فـي البيـت األبـيو ،لطلـب التوسـ بـين

و ارت وو ارة السيا ةا وبين عدد من دول الخليج.
وفي نيسان العام الما ـي ،كشـه و يـر النقـل اإلسـ ار يلي ،عـن ةطـة إلنشـاء مـا سـما "سـككاو

ديديـة للســالم اإلقليمـي" ،لـرب "إسـ ار يل" مـع مــن وصــفها ب ـ"الــدول العربيــة المعتدلـة" ،ســبما نقــل

موقــع روســيا اليــوم .وقــال الــو ير آنــذا إن ـ "يجــري و ــع جــر األســا

لخ ـ ســكة ديــد ي ـرب

"إس ار يل" باألردن ،من ةالل الرب بين مدينة وبيت خانا وجسر المل

سين في األردن.

م ــن جانبه ــا قال ــت ص ــحيفة هـ ـ رت

اإلسـ ـ ار يلية إن م ــا يح ــدث ه ــو محاول ــة م ــن إدارة ت ارم ــب

لتحقيس وعد بالتوصل رتفا "سالم نها ي" في الشر األوس  ،مشيرة إلى نقطة هامـة تتمثـل فـي
أن تعزيز العالقـات بـين إسـ ار يل والعـرب انطالقـاو مـن العالقـات مـع السـعودية ،ر يعنـي بالضـرورة
صول الفلسطينيين على دولة لهـم ونقـالو عـن صـحيفة وول سـتريت جورنـال األمريكيـة ،فـنن كـالا

من السعودية وأبو بي قدما في أيار العام الما ـي ،مقتر ـاو يقضـي باتخـاذ ةطـوات غيـر مسـبوقة
للتطبيــع مــع الكيــان ،مقابــل اتخــاذ األةيــر إجـراءات إيجابيــة تجــا الجانــب الفلســطيني كتجميــد بنــاء
المســتوطنات فــي الضــفة الرربيــة وتخفيــه القيــود علــى ركــة التجــارة فــي قطــاع غ ـزة المحاصــر.
وأخارت صحيفة التايمز اللندنية إلى أن قطع العالقات مع قطر مر ٌب ب في "إس ار يل" ،ما يبـدو
أن يبتي من ةطة تطـور العالقـات بـين الجـانبين السـعودي واإلسـ ار يلي ،يـس أخـارت صـحيفة
يــديعوت أ رونــوت اإلس ـ ار يلية أيضـاو إلــى قطــع العالقــات مــع قطــر ،علــى اعتبــار أن ـ "يقـع
دا ـرة اهتمــام إسـ ار يل" .إذاو بشــكل وا ـ تـرب الصــحيفة بــين الخطـوات التصــعيدية
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قبــل أبــو بي والســعودية ،بتطــور العالقــات بينهمــا وبــين "إسـ ار يل" ،وهــو علــى كــل ــال لــي

بعيــداو

عــن التص ـريحات اإلس ـ ار يلية الرســمية فــي الســيا نفس ـ  .لتكــون الريــاض ومعهــا أبــو بــي بصــدد
إدةال المنطقة والقضية الفلسطينية في منزلس جديد ربما لم يسبس ل مثيـل فـي مـدص ةطورتـ مـن

تهديــد مصــيري للقض ــية الفلســطينية وكــذل لتحوي ــل "إس ـ ار يل" صــديقاو ميمـ ـاو "للعــرب المعت ــدلين"
قوقهم منذ سبعة عقود.

جار استعمارياو ينته
ولي فق
او
مــن نا يــة أةــرص وبحســب البا ــس األميركــي المقــيم فــي موســكو ،والمتخصـص فــي العالقــات
األميركيــة األوروبيــة ااســيوية ،فــنن الصــين وروســيا ،وهمــا مــن أبــر المســتثمرين المحتملــين فــي
المش ــروع الس ــعودي ،ترغب ــان بنخـ ـ ار "إسـ ـ ار يل" ،الت ــي تربطه ــا عالق ــات قوي ــة م ــع ك ــل م ــن بك ــين
وموســكو ،فــي المشــروع الســعودي مــن أجــل تــبمين ة ـ آةــر عبــر األ ار ــي الفلســطينية المحتلــة،
ي ـرب البحــر األ مــر بــالبحر المتوس ـ  ،بعيــداو عــن قنــاة الســوي

المص ـرية ،ولالســتفادة مــن ةطــة

إس ار يلية مقتر ة إلقامة خبكة قطارات من البحر األ مر إلى المتوس .

ويرص كوريبكو أن في ـال لـم تعتـرس السـعودية ب ـ "إسـ ار يل" ،فـنن "مشـروع مدينـة بـن سـلمان"

س ــيفقد درلتـ ـ ارس ــتراتيجية ف ــي الن ــام الع ــالمي ،وبالت ــالي سيخس ــر جاذبيتـ ـ للمس ــتثمرين الكب ــار،
كالصــين وروســيا ،وســينتج عــن هــذا الفشــل انهيــار اســتراتيجية بــن ســلمان للعــام  .2030ويــرج
البا ــس األميركــي أن تختــار الســعودية ارعتـراس ب"إسـ ار يل" لضــمان تنفيــذ مشــروع مدينــة "نيــوم"،
وتبمين انتقال المملكـة مـن ارقتصـاد النفطـي إلـى اقتصـاد مفتـوح يعتمـد علـى ارسـتثمارات المحليـة
واألجنبية ،وعلى قطاعات السيا ة.
إن تتبــع هويــة هــذا المشــروع المشــبو يــدل علــى أن الــذين ةططـوا لـ هــم مــن جنســيات وأديــان
عــابرة للقــارات وفــي هــذا إخــارة وا ــحة إلــى أن الماســونية العالميــة هــي صــا بة المشــروع تنفيــذاو
لصفقة القرن التي يتبعها تنفيذ ةطة "الشعاع األ ر " الماسونية ،التي تقضـي بو ـع مـدن القـد
الشريف ومكة المكرمة والمدينة المنورة تحت السيادة الدولية الصهيونية.
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وبالتــالي فالمشــروع األ ــخم فــي العــالم هــو البوابــة ارقتصــادية للهيمنــة الصــهيونية علــى كــل
السو العربية ،وذل من ةالل هيمنة "إسـ ار يل" المباخـرة علـى السـعودية والعـ ار الممـز ومصـر
التي يستر خعبها لقمة العيك فيصب الكيان هو الحاكم الفعلي للمنطقة ما بين الفرات والنيل.
يقــول هــاني العلمــي -رجــل األعمــال البــار فــي قطــاع ارتصــارت الفلســطيني -إن الشــركات
اإلس ـ ار يلية قــادرة علــى دةــول "نيــوم" وقتمــا تشــاء ،بفضــل األدوات التــي تملكهــا .وقــال العلمــي إن
الش ــركات اإلسـ ـ ار يلية ،تملـ ـ أفض ــل أدوات لص ــناعة تكنولوجي ــا المس ــتقبل ،وه ــو م ــا يرك ــز عليـ ـ

«نيـوم» .و اد «علــى األقــل ســيكون للشــركات اإلسـ ار يلية ،الحاملــة لجنســيات أجنبيــة ،ضــور فــي
المشــروع المرتقــب ..الشــركات اإلسـ ار يلية متفوقــة فــي الســايبر وإنترنــت األخــياء الــذي يرــزو العــالم
اليــوم» .وأ ــاس «األهــم وهــو أمــر واقــع بعيــد عــن العاطفــة ،أن إسـ ار يل اليــوم تملـ مفــاتي أمــن
المعلومات ول العالم  ..ومن يمل أمن المعلومات امتل التكنولوجيا».
ـوم أن ـ ـ كـ ــان قـ ــد سـ ــبس هـ ــذا المشـ ــروع الماسـ ــوني إفتعـ ــال أ مـ ــة الخلـ ــيج و صـ ــار قطـ ــر،
معل ـ ٌ
ومصــالحة ركــة مــا مــع ســلطة أوســلو برعايــة السيســي ،وكــذل التقــارب الســعودي الع ارقــي
المص ــري األردن ــي إ ــافة إل ــى عق ــد م ــؤتمر "مض ــر هـ ـران" الص ــهيوني ف ــي الق ــد

ال ــذي ن ــاقك

إمكانية تنفيذ الخيار األردني الذي يقضي بنقامة وطن بديل للفلسطينيين في األردن.
ـر مـن الشـركات الصـهيونية
في السيا نفس كشفت صحيفة "جيـرو اليم بوسـت" أن عـدداو كبي او
تجــري محادالــات مكثفــة مــع صــندو ارســتثمار العــام الســعودي الــذي ي أرس ـ محمــد بــن ســلمان،
للمشاركة في مشروع "نيوم" وNEOMا ،وقالت الصحيفة إن مشاركة الشركات اإلسـ ار يلية سـتنهي

مقاطعــة تمتــد عقــوداو ،وجميــع أن ـواع التعــاون ســتكون ممكنــة فــي مجــارت الطاقــة والميــا والز ارعــة
وغيرها ،وأخـارت إلـى أن "بعـو الشـركات األمنيـة اإلسـ ار يلية تقـوم ببيـع وسـا ل األمـن ارفت ار ـي
للحكومة السعودية من أجل هذا المشروع" ،وأملت أوسا اقتصادية إسـ ار يلية بالتوصـل إلـى اتفـا
دبلوماس ــي إسـ ـ ار يلي م ــع الفلس ــطينيين ،ألن ذلـ ـ س ــيمكن "العدي ــد م ــن خ ــركاتنا ف ــت تعاونه ــا م ــع
السعودية ومصر واألردن بشـكل علنـي .وأبـدت خـركات إسـ ار يلية تعمـل فـي القطـاع الخـا

نيتهـا

ارســتثمار فــي المشــروع .هــذا باإل ــافة إلــى أن يــارات محمــد بــن ســلمان ل ــ"إس ار يل" قــد صــلت
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برفقة وفد أميركي يضم مسؤولين أمنيين وعسكريين إلى جانـب وفـد سـعودي كـان مـن بيـنهم ر ـي

المخــابرات الســعودية الســابس أنــور عشــقي .وهكــذا تتضــافر عناصــر المشــروع وتتكامــل مــع رقص

قديمــة وأةــرص ديثــة لــم تخفهــا "إسـ ار يل" والصــهيونية العالميــة وجوهرهــا التطبيــع مــع بعــو الـدول
العربية عبر البوابة ارقتصـادية .ويتضـافر مشـروع «نيـوم» مـع لـم إسـ ار يلي مـوا يقضـي بننشـاء
بــديل عــن قنــاة الســوي " ،قنــاة البحـرين" ،تـرب إيــالت علــى البحــر األ مــر مــع مينــاء أخــدود علــى
البحر المتوس كخطوة من خبنها تعزيـز عالقـات تـل أبيـب التجاريـة مـع أوروبـا و ـرب المصـال
المصرية.

قبل وقت قصير أعلن الملياردير البريطاني الشـهير ريتشـارد برانسـون ر ـي

موافقت على اإلنضمام لعضوية مجل

مجموعـة فيـرجن،

إدارة مشروع "نيوم" بطلب من ولي العهـد السـعودي ،وهـذ

درلة أةرص علـى هويـة المشـروع الماسـونية .وهنـا تسـريبات ت هـر أن هـذا المشـروع يهـدس ،مـن
ــمن مــا يهــدس إلي ـ  ،إلــى إالــارة الفــتن والص ـراعات بــين دول الخلــيج وقادتهــا عبــر

ـرب دبــي

وتوجيـ العــالم إلـى منطقــة أةـرص غيرهــا لكراهيـة يكنهــا ولـي العهــد السـعودي محمــد بـن ســلمان إلــى
اكم دبي ور ي

الو ارء محمد بن راخد ،كما أن يهدس إلى

رب السيا ة في مصر.

مـن نا يـة أةــرص ذكـرت وكالــة "بلـومبرا" األمريكيـة ،إن معاهــدة السـالم اإلسـ ار يلية التـي تمـت

ع ــام  1979م ــع مص ــر ،تض ــمن لكي ــان الع ــدو الوص ــول إل ــى مض ــيس تيـ ـران المط ــل عل ــى البح ــر
األ مر الذي مـن المفتـرض أن يعبـر الجسـر الجديـد الخـا

بالمشـروع .ومعلـوم أن هـذا المضـيس

كــان قــد تس ــبب فــي انــدرع ــرب عــام  ،1967ب ــين دول عربيــة و"إس ـ ار يل" ،بع ــد إقــدام ال ــر ي

المصري عبـد الناصـر علـى إغـال هـذا المضـيس فـي وجـ المال ـة اإلسـ ار يلية .وفـي هـذا المجـال

يقــول يــورام ميتــال ،ر ــي

مركــز ــاييم هرتــزوا لد ارســات الشــر األوسـ فــي جامعــة بــن غوريــون

اإلس ار يلية ،إن هذا األمر يجعل مشـاركة إسـ ار يل فـي المشـروع اسـمة .وأ ـاس أنـ ر يمكـن أن

يكـ ــون هنـ ــا أي خـ ــيء قريـ ــب مـ ــن ذل ـ ـ  ،إر إذا أتيحـ ــت الفرصـ ــة إلس ـ ـ ار يل والسـ ــعودية لمناقشـ ــة
عالقاتهما ومناقشة هذا المشروع بالتفصيل ،مضيفاو "يبدو أنـ كانـت هنـا قنـوات ةلفيـة للحـوار".

بينم ــا ل ــم يس ــتجب مكت ــب ر ــي

ال ــو راء اإلسـ ـ ار يلي بني ــامين نتني ــاهو ،لطل ــب التعلي ــس عل ــى ه ــذا
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األمريكــى دونالــد ت ارمــب يعتقــد أن الــدول العربيــة أصــبحت

المفتاح لضمان السـالم بـين إسـ ار يل والفلسـطينيين ،إذ وصـه العالقـات ارقتصـادية مـع السـعودية
ببنهـ ــا إ ـ ــدص الفوا ـ ــد التـ ــى يمكـ ــن أن تعـ ــود علـ ــى "إس ـ ـ ار يل" مـ ــن اتفاقيـ ــة السـ ــالم .و ـ ــدد القـ ــادة
اإلسـ ار يليون منطقــة ةلــيج العقبــة فــي البحــر األ مــر كمكــان مثــالي لتــدعيم العالقــات التجاريــة مــع

األردن والسـ ــعودية ومصـ ــر .وأخـ ــارت الوكالـ ــة إلـ ــى أن التخطـ ــي للجسـ ــر الـ ــذي يبلـ ــم طول ـ ـ 10
كيلومترات ،جاء بسبب قبول مصر السيادة السعودية العام الما ي على جزيرتي تيـران وصـنافير
اللتــين تقعــان فــي المضــيس بــين البلــدين وهــو اإلجـراء الــذي أالــار موجــة غضــب عارمــة فــي الشــارع

المصري .علماو ببن انتقال الجزيرتين للملكية السعودية يتحـول مضـيس تيـران إلـى ممـر دولـي يـس
يصب "إلس ار يل" فيـ مثلمـا للسـعودية ومصـر .فـي السـيا يقـول سـيمون هندرسـون ،مـدير برنـامج
الخلــيج والطاقــة فــي معهــد واخــنطن لسياســة الشــر األدنــى ،إن

ــمان مصــر الــذي دام  4عقــود

للمرور غير المقيد للسفن اإلس ار يلية في المضيس ربمـا يخلـس تعقيـدات للمملكـة العربيـة السـعودية،

بموجب اتفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار إذا لـم يـتم التشـاور مـع "إسـ ار يل" بشـبن بنـاء الجسـر.
وتــابع "لــي

لــدي خ ـ فــي أن هنــا مشــاورات ،بشــكل مباخــر أو غيــر مباخــر ،ربمــا عــن طريــس

الوريات المتحـدة" ،مضـيفاو "طالمـا لـم يطـ أر أي ترييـر علـى الو ـع الـراهن فهـذا يعنـي أن إسـ ار يل
وافقت" .وذكر بعـو رجـال األعمـال اإلسـ ار يليين أن العالقـات مـع السـعودية فـي ا دهـار ،ةاصـة

فــي مجــارت أمــن المعلومــات ومعــدات البنيــة التحتيــة ،فيمــا قــال مو فــون آةــرون إنهــم أصــبحوا

يتعـ ــاملون مـ ــع السـ ــعودية مـ ــن ةـ ــالل الشـ ــركات األمريكيـ ــة وخـ ــركات أجنبيـ ــة أةـ ــرص .وقـ ــال و يـ ــر
ارتصارت اإلس ار يلي أيوب كا ار "الجميع يعترفون بالفر

المتا ة لكن مـن أجـل عـدم إفسـادها،

من األفضل عدم الحديس عنها في هـذ المر لـة" .وصـرح نتنيـاهو مـ ار اور بـبن العالقـات مـع "الـدول

العربي ــة الس ــنية المعتدل ــة" تعتب ــر أفض ــل م ــن أي وق ــت مض ــى ،رغ ــم أن مع ــم التع ــاون ر يمك ــن
مناقشت  ،ألن الـدول ر تقـيم عالقـات رسـمية مـع "إسـ ار يل" .يـذكر أن ولـي العهـد السـعودي األميـر
محمــد بــن ســلمان أعلــن عــن مشــروع "نيــوم" ،فــي إطــار الرقيــة ارقتصــادية للمملكــة  ،2030التــي

تقوم باألسا

على تقليل ارعتماد على النف  ،والبحس عن مصادر أةرص للدةل في البالد.
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تتضــافر عناصــر هــذا المشــروع وتتكامــل مــع رقص قديمــة وأةــرص ديثــة لــم تخفهــا "إس ـ ار يل"
ورعتهــا الوريــات المتحــدة .جوهرهــا التطبيــع مــع دول عربيــة عبــر البوابــة ارقتصــادية .ففــي كتــاب
"الشـر األوسـ الجديــد" يـروا ر ــي

الحكومــة اإلسـ ار يلي ارســبس خــمعون بيـري

لتكامــل المعرفــة

اإلس ار يلية مع الثروات العربية .وفي أواةر تسعينيات القرن الما ي طرح بنيامين نتنياهو أفكـا اور

تتعلــس بالســالم ارقتصــادي بــدرو مــن اتفاقيــة أوســلو ،وهــي أفكــار تعيــد التــذكير بمشــاريع ســبس أن

طر ت غداة مؤتمر مدريد للسالم عام  1991التعاون اإلقليمـي فـي قضـايا الميـا والبنـى التحتيـة

والبيئة وارقتصاد واألمن ...وقد وجدت تل األفكار صداها أةي اور لدص ر ي

المخـابرات السـعودي

السابس تركي الفيصل ،فخالل مناسبات جمعت مع مسؤولين إس ار يليين سابقين طرح الفيصل هـذ

ـريم هـاليفي،
الفكرة مرتين على األقل .وفي لقاء جمع مع مسؤول المخابرات اإلس ار يلي السابس إف ا
نقل عن قول بنوع من المزاح إن "ببموال اليهود وعقول العرب كل خيء يمكن تحقيق " .
خ تمة:
فــي أعقــاب تقلــيص ســلطات الشــرطة الدينيــة بشــدة ،واألمــر الملكــي الــذي ســم بموجبـ للمـرأة
الســعودية بالقيــادة ،اعتبــرت تص ـريحات ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان ةــالل مشــاركت فــي جلســة
وارية

من اليوم األول مـن منتـدص "مبـادرة مسـتقبل ارسـتثمار" بالجريئـة والعنيفـة علـى أصـحاب

األفكــار المتشــددة فــي المملكــة المحاف ــة عنــدما تعهــد بنعادتهــا للــ"إسالم الوســطي المعتــدل" .وعنــد
التمعن في مشروع نيوم السعودي ي هر أن في ةضم التحركـات التـي تحصـل فـي ااونـة األةيـرة
على ة تعزيز العالقة بين الريـاض و"تـل أبيـب" ،وبعـدما تـردد فـي غيـر وسـيلة إعـالم "إسـ ار يلية"
وأجنبية عن يارة قام بها ولي العهد ابن سلمان لأل ار ي المحتلة علـى الـرغم مـن النفـي الرسـمي،
يمكن ارستنتاا أن "نيوم" هو نافذة قيقة إلتمـام التطبيـع ارقتصـادي والجر ارفـي مـع كيـان العـدو،
ورسيما بعدما تحدث و ير المواصالت الصهيوني يس ار يل كات

فـي نيسـان وأيـار الما ـيين عـن

نيــة جديــة لــدص "تــل أبيــب" ل ـرب خــبكة الســك الحديديــة اإلس ـ ار يلية بالشــبكة األردنيــة ومنهــا إلــى
السـ ــعودية ودول الخلـ ــيج .وارقت ـ ـراح اإلس ـ ـ ار يلي عـ ــرض ينهـ ــا أمـ ــام المبعـ ــوث الخـ ــا
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األمريكــي دورنــد ت ارمــب جايســون غرينبلــت الــذي كــان يــزور القــد
كــات

المحتلــة .ووقتهــا أيض ـاو صــرح

بــبن مــن خــبن هــذ الخطــة أن تمــن الســعودية ودول الخلــيج منفــذاو علــى البحــر المتوس ـ .

ويهــدس المشــروع  -ســبما أورد موقع ـ علــى خــبكة اإلنترنــت -إلــى إنجــا رقيــة المملكــة ،2030

وإلــى تطــوير قطاعــات اقتصــادية ر يســية للمســتقبل وجــذب المســتثمرين وتو يــه كبــرص الشــركات
العالمي ــة ،باإل ــافة إل ــى ج ــذب رقو

األمـ ـوال العالمي ــة وارس ــتثمارات إل ــى المنطق ــة .لك ــن ف ــي

الحقيقــة ر يمكــن و ــع مشــروع "نيــوم" إر

ــمن اإلج ـراءات التــي تمهــد لتنفيــذ مشــروع مــا بــات

يسـمى "صـفقة العصـر" ،هـذ الصـفقة التـي أملـى ت ارمـب تفاصـيلها وإجراءاتهـا علـى ملـو ورقســاء
العــرب الــذين اجتمعـوا فــي الريــاض ،وانتقــل مباخـرة بعــدها إلــى فلســطين المحتلــة ليســتكمل فصــولها
مــع ر ــي

كومــة العــدو بنيــامبن نتنيــاهو ،وباتــت الســعودية اليــوم تشــكل العـراب و أر

الحربــة فــي

التحضير لمبادرة خاملة تحت عنوان التسوية في فلسطين والمنطقة عموماو.

ف ــي المقاب ــل يطـ ـرح السـ ـؤال كي ــه س ــتحمي الس ــعودية ه ــذا المش ــروع ارس ــتثماري الض ــخم

الج ـواب بســي ووا ـ فــنن ارتفاقــات التــي أرســاها ت ارمــب فــي الريــاض ــول تســلي الســعودية

ومثلهـ ــا مـ ــع اإلمـ ــارات وقطـ ــر وغيرهـ ــا مـ ــن دول الخلـ ــيج لـ ــن تكـ ــون ب ـ ـ اور علـ ــى ور  ،وسـ ــيقبو
األمريكيــون المنهــا وتبقــى تحــت إدارتهــم ،أمــا "إسـ ار يل" فلــديها دور آةــر يحــين أوانـ وقــت الحاجــة،

ويبقى الهدس الر ي

إ الـة المعوقـات التـي تتمثـل فـي إيـران و ـزب ل علـى أر

القا مـة ،وتطمـ

السعودية أن يؤدي مشروع "نيوم" إلى ةنـس إيـران اقتصـادياو وترويضـها سياسـياو ،مـع مـا يتـر ذلـ

من تبالير على محور الممانعة الممتد من اليمن إلى الع ار وسوريا فلبنان وفلسطين.

المشــروع ،إذن ،مــن يــس وجــود ارقتصــادي والجر ارفــي ،يشــكل إ ــدص نقــا المعــابر نحــو
التطبيع ،وامتـدادا للعالقـات ارقتصـادية والسياسـية مـا بـين كيـان العـدو والـدول العربيـة ،ولـي

كمـا

نشــر بعــو التقــارير األجنبيــة أن ـ يــتم بموافقــة إس ـ ار يلية ،فالمشــروع تجــاو مســبلة الموافقــة إلــى
المشــاركة الفعليــة ،بــل إن ـ فــي أ ــد الجوانــب يشــكل أداة تطــوير للعالقــات ارقتصــادية المص ـرية
الســعودية بعــد تنــا ل مصــر عــن جزيرتــي تي ـران وصــنافير للســعودية ،فنن ـ بوابــة ومعبــر لتحــاله
إقليمي جديد تقود السعودية وتكون "إس ار يل" جزءاو أساسياو من .
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