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 "نيوم" السعوديمشروع سرائيلي في الدور اإل                       

 
 :مدخل - 1

العهـد  الذي أعلن عنـ  ولـي ،ويعني بالعربية "مستقبل جديد" ،يعتبر السعوديون مشروع " نيوم"
نقلة نوعية وفريدة من نوعها فـي السـيا ة المحليـة، وةطـوة  ، منذ وقت غير بعيد،محمد بن سلمان

 المنطقـة هـذ  نشـاءإلةطـ   عـن أعلـن مـن قبـلبـن سـلمان قـد وكـان  .في هذا المجال إلى العالمية
 ةالل مؤتمر دولي لالستثمار بالرياض. وقـال مسـؤولون  مربع كم 26500على مسا ة  السيا ية
األمــر، أن يبلــم إجمــالي ارســتثمارات العامــة والخاصــة فــي ع، فــي نهايــة توق ــمــن الم    ن ــأ ســعوديون 
ســتعمل علــى إنشــاء ســبع نقــا   من بالدهــويضــيه هــؤرء أ مليــار دورر. 500 المنشــودة المنطقــة

منتجعــاو وأربــع مــدن  50جــذب بحريــة ســيا ية، مــا بــين مــدن ومشــروعات ســيا ية باإل ــافة إلــى 
الشــريان ارقتصــادي األبــر ،  لــذي يعــد  ا البحــر األ مــرفــي صــريرة فــي مشــروع ســيا ي منفصــل 

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

يــة جمــع أفضــل مــا تزةــر بــ  منــاطس العــالم الر يســة أقصــى، وهــذا مــا يتــي  إمكان ســاعات كحــد    8
مشــروع علــى العلــى صــعيد المعرفــة، والتقنيــة، واألبحــاث، والتعلــيم، والمعيشــة، والعمــل، وسيشــتمل 

ز فــي  ــين ســترك  ، ة بـين الــالث دول،  يــس سـيكون أول منطقــة ةاصــة ممتــد  يردنــأ ي تعـاون مصــر 
ضــ  أن مشــروع نيــوم والخطــة ارقتصــادية ويت   مصــر علــى تطــوير منتجعــي خــرم الشــي  والرردقــة.

ومصـــادرة  عشـــرات األمـــراء تكامـــل مـــع سلســـلة اإلجـــراءات األةيـــرة التـــي خـــملت ا تجـــا تللمملكـــة 
ــة، همأمــوال رغبــة فــي تشــكيل تحــاله سياســي واقتصــادي جديــد فــى الســعودية،  ويت ضــ  أيضــاو أن الم 

ـــ أن   ر  إ، مســـبقاو    ر يختلـــه فـــي مضـــمون  عـــن التحـــاله الـــذي  كـــم الســـعوديةصـــحي  أن ـــ ر التري 
ـــة ـــة يســـتهدس اســـتدامة  كـــم العا ل ن وجودهـــا بتشـــكيلت  القديمـــة مـــن الصـــعب أالتـــي تـــدر   الحالي

اســتمرار ، لـــذا أ ــدالت ةلخلـــة فــي البنـــاء القــا م، لكـــي يســتقيم مـــع  كــم ولـــي العهــد، الـــذي تطالـــب 
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 مشــروع نيــوم مثــارو  يعــد  لي بالتـا يــ  الحكـم وبــبن يصــب  ملكــاو خــرفياو.أصـوات ســعودية مــن اليــوم بتول  
ل النفــوذ وعالقــات القــوص ارقتصــادية، ومــا يتلوهــا أو يتجــاور معهــا مــن مالمــ  لحالــة إعــادة تشــك  

، بحكم أن السياسـة وارقتصـاد فـي  الـة جـدل دا ـم، وأن أي او وإقليمي   او ل للمشهد السياسي محلي  تشك  
ـــ ـــتري  ر السياســـي تكـــون لـــ  أبعـــاد وأســـ  ري ـــر سياســـي، وأن التر فـــي البنـــاء ارقتصـــادي يتبعـــ  تري 

 ، وفي الحقيقة فـنن  وعمقاو  اقتصادية أيضا، وغالبا ما تكون القوص والمصال  ارقتصادية أكثر تباليراو 
  ر يمكـن فصــل  عم ـا يجـري فــي السـعودية مــن قنــا عليـ  المن ـور الســابس، فنن ـمشـروع نيـوم إذا طب  

ل عالقـات ، كمـا ر يمكـن فصـل  عـن تشـك  فيها وةر عالقات النفوذ والقصراعات على السلطة وتري  
ل علـــى المســـتوص المحلـــي فـــي الســـعودية وعلـــى مســـتوص النفـــوذ دوليـــا، فهنـــا  أ ـــالس جديـــدة تتشـــك  

جديــداو لــولي العهــد محمــد بــن ســلمان،  او داةلي ــ او سياســي   وإذا كانــت الســعودية تخلــس تحالفــاو  المنطقــة.
تقود فيـ  السـعودية بعـو دول الخلـيج ودورو و ل، فنن  في المقابل، هنا  تحاله إقليمي جديد يتشك  

إيـــران  الجمهوريـــة اإلســـالمية فـــي ل لمواجهـــة، وهـــذا الحلـــه يتشـــك  "إســـرا يل"معهـــا  عربيـــة، وتضـــم  
ة بــين دول مــن أســباب العالقــات الحــاد   او جــزء يشــكل باألســا ، وتباركــ  أميركــا، ولعــل هــذا الحلــه

التهديــد بــالحرب علــى لبنــان، ناهيــ  عــن  للمناوخــات التــي تصــل إلــى  ــد  او الخلــيج اليــوم، وأساســ
ـــين ملفـــات المواجهـــة العســـكرية فـــي عـــد   ـــيمن، والمواجهـــة السياســـية مـــا ب ة منـــاطس مثـــل ســـورية وال

الح ارقتصـاد سـواء عبـر العقوبـات ة دول أةرص، وكل هذ  الملفـات يسـتخدم فيهـا سـالسعودية وعد  
                                                                                   أو المن  والعطايا.

أن الســعودية تســند لمصــر واألردن مهــام عديــدة مــن بينهــا مشــاركة  مــن نا يــة أةــرص  ضــ يت  
ـالدولتين في مشروع نيوم، وتعتمد على الـدولتين فـي  عة مـع بنـاء عالقـات اقتصـادية وسياسـية موس 

ـــ  مشـــروع نيـــوم كمقد  "إســـرا يل" ـــين مصـــر ، وهـــو مـــا يكشـــه عن ـــاعي ب مـــة اقتصـــادية للتعـــاون الرب
ةطـــوة رســـتكمال مـــا اصـــطل  علـــى تســـميت  بصـــفقة  واألردن، والـــذي يعـــد   "إســـرا يل"والســـعودية و

ـــاالقـــرن  ـــه يســـتهدسيت   . مـــن هن تســـوية و  ة الفلســـطينيةتصـــفية القضـــي ضـــ  أن نيـــوم جـــزء مـــن  ل
 .الكيان العبري  الصراع العربي اإلسرا يلي مقابل تطبيع كامل مع
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ســتتعاون مــع مصــر واألردن  مملكــةإلــى أن ال ون الســعودي ون أخــار المســؤولمــن نا يــة أةــرص 
لكـن  على استقطاب خركات المال ة والسـيا ة األوروبيـة للعمـل فـي البحـر األ مـر ةـالل الشـتاء.

التــي  "إســرا يل" وهــ ةــرآ كيــانبــين الســعودية واألردن ومصــر و ــدودهما علــى ةلــيج العقبــة هنــا  
المشــروع بحســب هــؤرء   مــر وهــي مينــاء إيــالت.ة علــى ةلــيج العقبــة والبحــر األتمتلــ  بقعــة مطل ــ

دة ه من جزرتبل  ي لكـة تضـع المم"زة، ترسم معايير جديـدة، ووطبيعة ةالبة ومعالم القافية ممي   متعد 
"، بحســب قــولهم. وهــم يتوق عــون مــن وراء تطبيــس علــى مكانــة مرموقــة فــي ةريطــة الســيا ة العالميــة

ـــيالمشـــروع إ ـــرا   ـــة فـــي النـــاتج المحل ـــة   يـــادة إجمالي بعـــد توق عـــات  ـــول تراجـــع المـــداةيل الريعي 
 النفطية.

طبيعيـة نـو ا يشـمل كو . السـعوديتين بـين مـدينتي الوجـ  وأملـجفنن ـ  يقـع  المشروع لموقع بالنسبة
الخ  السـا لي للمشـروع أكثـر مـن  السا ل والجزر والبراكين الخاملة ومحمية طبيعية، ويمتد  تضم 
ــــبــــة وعشــــرات الجــــزر الرني ــــخــــواط  ةال   كلــــم. ويضــــم   200 ، او ة بيئي ــــعاب المرجانيــــة المحمي ــــة بالش 

الخاملـــة التـــي يعـــود دة بـــارنقراض مثـــل الســـال ه الصـــقرية، والبـــراكين والحيوانـــات البحريـــة المهـــد  
ن ســيتمك   ،  يــسمــدا ن صــال ويضــم  المشــروع  للقــرن الســابع عشــر مــيالدي. تــاري  آةرهــا نشــاطاو 

لمــدا ن والممتــدة ارس الســنين بــالقرب مــن مشــروع لاح مــن  يــارة المنــاطس التاريخيــة والترااليــة و الســ
ــــى قا مــــة التــــرا "البحــــر األ مــــر"، والتــــي تعــــد   ث العــــالمي لمن مــــة الموقــــع األول فــــي المملكــــة عل

ز منـا  المكـان بارعتـدال علـى مـدار الســنة يتمي ـف ،مسـا ة المشـروع ومناةـ أمـا لجهـة  اليونيسـكو.
 .درجة 31 - 30مع متوس  درجات  رارة يتراوح ما بين 

 تقنيـات ل بعضـها فـى  لـولوتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة "نيوم" مزايا فريدة، يتمث  
 ـــافة إلـــى األســـاليب  تـــى الطـــا رات ذاتيـــة القيـــادة، باإلالتنقـــل الذكيـــة بـــدءاو مـــن القيـــادة الذاتيـــة و 

ــ يتــاا الرــذاء، والرعايــة الصــحية التــالحديثــة للزراعــة وإن ز علــى اإلنســان وتحــي  بــ  مــن أجــل ترك 
"، والتعلــــيم يالرقمــــ ى بـــــ"الهواءتــــ ، الشــــبكات المجانيــــة لقنترنــــت الفــــا س الســــرعة أو مــــا ي ســــم  رفاهي  
علـى اإلنترنـت بـبعلى المعـايير العالميـة، والخـدمات الحكوميـة الرقميـة المتكاملـة  المستمر   يالمجان

ومــن المزايــا التــي يتيحهــا المشــروع أيضــا وجــود  التــي تتــي  كافــة الخــدمات للجميــع بمجــرد اللمــ .
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والقافـة، واسـتجمام، أخعة الشم  الدافئة، وخواط  ورمال بيضاء، ومرامرات وسيا ة بيئية وتراث 
 ـول العـالم،  ورواجـاو  م مجموعـة مـن أكثـر األنشـطة انتشـاراو سيتمتع بها  وار المشـروع، الـذي سـيقد  
ــــ وغوصــــاو  كالريا ــــات الما يــــة وســــبا ةو وإبحــــاراو  ل فــــي المنتجعــــات، وغيرهــــاا، وارســــترةاء والتبم 

 فة لألنشـطة الثقافيـة.والريا ات الجريئة وقفز م لي، ر الت، تسلس للصـخور، وغيرهـاا، باإل ـا
ـــكـــذل   ع الكا نـــات ز البحـــر األ مـــر بكونـــ  أ ـــد أفضـــل المواقـــع للرـــو  عالميـــا، وذلـــ  لتنـــو  يتمي 

ــالبحريــة وجمــال الشــعاب المرجاني ــ ــة المحمي  فيــ ، باإل ــافة إلــى درجــات  ــرارة مياهــ  التــي  او ة بيئي 
مـدرو  مـن الـزوار بتجربـة  د  لسـماح لعـدالم ـة مجـال أيضـاو ل تعتبر مثالية لعشـا  السـيا ة البحريـة.

 عناصــر عجا ــب هــذا المكــان، مــن أجــل  ــمان وســالمة الن ــام البيئــي، ولــذا ســيتم الحفــا  علــى
المنــاطس المقصــودة فــي  مشــروع بقــوانين صــارمة وصــديقة للبيئــة، ليكــون علــى رأ  قــوا م أفضــلال

فـي  ى مسـتويات الجـودةالـذين يطمحـون ألعلـ األالريـاء هـمالعالم. وبالنسبة لزوار المشروع و با نـ  ف
ن الـــزوار مـــن أغلـــب الجنســـيات مـــن الحصـــول علـــى تبخـــيرة دةـــول عبــــر يتمك  الخـــدمات. كمـــا ســـ

نون مـن اإلنترنت، أو تبخـيرة دةـول عنـد وصـولهم إلـى المشـروع، باعتبـار  منطقـة ةاصـة، وسـيتمك  
 مملكة.س في الالدةول والخروا بسهولة ويسر،  يس تختله القواعد واألن مة في  عما هو مطب  

ة تنفيذ المشروع المتوق عة فسوس يـتم  إرسـاء    جـر األسـا  فـي الربـع الثـاني مـنأما لنا ية مد 
ر المطــار ،  يــس ســي طو  2022ارنتهــاء مــن المر لــة األولــى فــي الربــع األةيــر مــن و ، 2019 عــام

والطــا رات والمينــاء والفنــاد  والمســاكن الفخمــة والمرافــس والبنيــة التحتيــة وةــدمات النقــل والقــوارب 
 الما ية وغيرهاا.

جـــذب ارســـتثمار واإلنفـــا   ارجتمـــاعي وارقتصـــاديوالمتوقـــع مـــن المشـــروع علـــى الصـــعيدين 

يا، باإل ــافة لتحقيــس ســنو  رياا  مليــار 15المحلــي والخــارجي، مــع  يــادة النــاتج المحلــي بمعــدل 
ســيا ة والمال ــة الســيا ية، للوتتفــاوض الريــاض  اليــاو مــع ســبع خــركات  مكاســب تنمويــة  ــخمة.

الما ـــي، أن خـــبا  "رويتـــر "، فـــي  وكالـــة وذكـــرت وتهـــدس إلـــى بنـــاء مـــوان  ةاصـــة بـــاليخوت.
فـي  للعا لـة المالكـة الحكومة السعودية طلبت بالفعل من خـركات بنـاء محليـة تشـييد ةمسـة قصـور
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ر هنــا ، لالســتثماة نهــا مســتعد  أومــن بينهــا "ســوفتبن " اليابانيــة، بعــو الشــركات،  توقالــ "نيــوم".
 عن استثمارات تجارية  خمة وملموسة. ولكن لم يتم اإلعالن بعد

أول جولـة ةارجيـة  سـتهل  وذل  فـي م ،القاهرة ولي العهد السعودي بن سلمان، على اإلالر  ار
 ت عالقـات مصــر والسـعودية مــع وتعــز   مـن العــام الما ـي.  زيــرانوريـة العهــد فـي تقل ــد  لـ  منـذ 

، بعد عام من عـزل الـر ي  السـابس محمـد مرسـي، 2014بد الفتاح السيسي في انتخاب الر ي  ع
كتـب موقـع "رأي اليـوم" فـي هـذا المجـال  وس  ا تجاجـات  اخـدة علـى  كمـ  الـذي اسـتمر عامـاو.

ر مبا ثــات األميــر بــن ة ستتصــد  فــي افتتا يتــ  أن هنــا  "الالالــة ملفــات ةالفي ــ المصــري  اإللكترونــي
وأ ــاس أن الطـــرفين "فـــي أمـــ    وريا والـــيمن والزعامــة فـــي المنطقـــة.ســلمان فـــي القـــاهرة"، هــي ســـ

الحاجة لبعضهما البعو، وتداةل المصال  ي حت  م الترا ي عن بعو الخالفـات مـن أجـل تواليـس 
وأخــار إلــى أن ابــن ســلمان "بــاتن أكثــر مرونــة مــن الســابس، ومــن  التحــاله بينهمــا ولــو إلــى  ــين".

لمصــــر عــــن المزيــــد مــــن المســــاعدات والقــــروض وارتفاقــــات  ســــتبعند أن تــــتمخ و  يارتــــ غيــــر الم  
ارقتصادية، وهذا ما يريـد  الـر ي  السيسـي... فاسـتقرار مصـر وتجـاو  أ ماتهـا ارقتصـادية يحتـل 

 العدوانيــة د مصــر، الســعودية فــي  ربهــاوتؤي ــ قمــة أولويــات  كمــ  فــي الوقــت الــراهن علــى األقــل".
، ات والبحــرين فـــي فــرض  صـــار علــى قطـــرواإلمـــار الــيمن، وأيضـــاو انضــمت إلـــى الســعودية  ــد 

فضـــالو عـــن أنهـــا وافقـــت علـــى تســـليم جزيـــرتين فـــي البحـــر األ مـــر للســـعودية رغـــم ارنتقـــادات فـــي 
وقبــل يــوم مــن  يــارة محمــد بــن ســلمان إلــى القــاهرة، أبطلــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي  الــداةل.

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

ـــد فـــي منصـــب عـــي  فيمـــا يتعل ـــس بـــندارة المشـــروع، فقـــد  ن ولـــي العهـــد الســـعودي كـــالو  كلينفيل
لماني الجنسية كان يشرل في ااونة األةيـرة منصـب الـر ي  أوهو  ،الر ي  التنفيذي لمشروع نيوم

ألكوا/أركونيـــ  وهمـــا خـــركتان را ـــدتان عالميـــاو فـــي صـــناعة التنفيـــذي ور ـــي  مجلســـي إدارة خـــركة 
وبعــد تعيــين كلينفيلــد فــي منصــب الــر ي  التنفيــذي لـــمشروع "نيــوم"  قفــز إلــى الواجهــة  األلومنيــوم.

م اسـتقالت  مـن  في الفساد.   الحافلسجل وبحسب صحيفة نيويور  تايمز األميركية فنن كلينفيلـد قـد 
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بســبب تهــم فســاد مــن بينهــا دفــع  2007عــام ارلمانيــة ســيمنز" منصــب الــر ي  التنفيــذي لشــركة "
وفــي التفاصــيل قــام كلينفيلــد وعــدد مــن  رخــاوص بمليــون يــورو مــن أجــل عقــد صــفقات فــي الخــارا.

مليــون  18المــدراء التنفيــذيين الســابقين فــي "ســيمنز" المتــورطين فــي قضــية الرخــاوي بــدفع  مبلــم 
 تابعتها قانونياو.يورو للشركة من أجل إغال  القضية وعدم م

يـــدور تســـاقل عـــن قـــدرة الخزينـــة الســـعودية علـــى إنجـــا  هـــذ  المشـــاريع المكلفـــة بعـــد أن وهنـــا 
ـــات المتحـــدة مقابـــل صـــفقات ســـالح  ـــار دورر للوري ـــر مـــن أربعمئـــة ملي ـــدفع أكث التزمـــت الريـــاض ب

ب أو الـــر ي  األميركـــي دونالـــد ترمـــ ومشـــاريع اســـتثمارية يـــرص مراقبـــون أن الهـــدس منهـــا كســـب ود  
تقودهــا  عدوانيــة مجنونــة طا لــة فــي  ــرب فــت الســعودية أمــوارو كمــا تكل   ب ســخط  علــى األقــل.تجن ــ

 منــذ مــا يقـــارب الــالث ســنوات بـــدون  مــن كـــال الطــرفين للمــال والرجــال ااســـتنزافوتشــكل فــي الــيمن 
ى العســر الســعودي فــي ارســتعداد يتجل ــالعــدوان. كــذل  هــداس أ مــن أي هــدس  وأي نصــر أ تحقيــس
 جزء من مطار الرياض الدولي وطرح أسهم خركة أرامكو النفطية في البورصة. لبيع

 
 في المغزى السي سي واالقتص دي للمشروع: - 2

ة التنفيــذ، أقل ــ  مــن وجهــة علــى ســك  الخاصــة بتصــفية القضــية الفلســطينية باتــت "صــفقة القــرن" 
ـــ فقـــد كشـــفت مصـــادر .ن ــر مصـــرية وســـعودية عـــن ممارســـة  العدبلوماســـية مصـــرية، خـــديدة ارط 

القيــادة الســعودية،  ــروطاو كبيــرة علــى ر ــي  الســلطة الفلســطينية محمــود عبــا ، للقبــول بـــ"صفقة 
ـ  فيـ  عبـا   "سـرا يل"إالقرن" وفقاو للتصور المطـروح مـن جانـب الوريـات المتحـدة و فـي وقـت تمس 

داو علـى أن "الشـعب الفلسـطيني لـن يقبـ ل بهـا مهمـا كانـت بموقف  الرافو لقبـول تلـ  التسـوية، مشـد 
 الضرو ".
دت المصــادر أن "ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان وافــس ةــالل لقــاءات مباخــرة مــع وأك ــ

مســؤولين إســرا يليين رفيعــي المســتوص، علــى خــكل التســوية المطرو ــة والمعروفــة بصــفقة القــرن"، 
ر بعضــهم، ولكنهــا قــد  رفتـةو  إلــى أن "تلــ  التســوية لــن تكــون علــى مــدار عــام أو عــامين كمــا يتصــو 

ــ 30تســترر  لتنفيــذها نحـــو  كة بمـــا يمكــن تســـميت  عامــاو". وأو ـــحت المصــادر أن "إســـرا يل متمس 
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بدولـــة فلســـطينية بحـــدود غيـــر متصـــلة، وتـــدعمها فـــي ذلـــ  الوريـــات المتحـــدة التـــي تشـــتر  وجـــوداو 
 وصال ما يتم تسميت  بالدولة الفلسطينية المنصو  عليها في التسوية".عسكرياو بين أ

 20وخــد دت المصــادر علــى أن "قيــاديي  ركــة  مــا  الــذين  اروا القــاهرة أةيــراو علــى مــدار 
يومــاو، تعر  ــوا بالفعــل لضــرو  مصــرية كبيــرة، للقبــول بالصــيرة اإلســرا يلية األميركيــة المطرو ــة. 

ماعيل هنيــة، إلــى المطالبــة بالســماح باســتدعاء بــاقي قيــاديي المكتــب وهــو مــا دفــع ر ــي  الوفــد إســ
ـ كت السياسي للحركة للتشـاور بشـبن التصـورات المطرو ـة". وأو ـحت المصـادر أن "الحركـة تمس 

برفو مسبلة تبادل األرا ي أو الحصول على بدا ل من أرا ي دول أةرص، فيما طلبت  مـا  
قبــول بالحـدود التدريجيــة لدولـة فلســطينية، علـى أن تكــون تلــ  وقتـاو إ ــافياو للتشـاور بشــبن مسـبلة ال

الحـــدود نـــواة أولي ـــة رعتـــراس دولـــي بدولـــة فلســـطينية". والتقـــى الوفـــد ر ـــي  ارســـتخبارات المصـــري 
قيــــاديين بــــار ين مــــن  مــــا  إلــــى القــــاهرة بوفــــدين  6الجديــــد اللــــواء عبــــا  كامــــل، قبــــل وصــــول 

 خبا  الما ي. 28، وغادر الوفد في منفصلين من دون تو ي  أسباب تل  الخطوة
 وقالت المصادر إن "بن سلمان بات رأ   ربة مشروع التسوية األميركي اإلسرا يلي"، كاخـفةو 
عــن أن "مشــروع نيــوم الــذي يعتــزم تنفيــذ  فــي المنطقــة البحريــة الواقعــة بــين ســوا ل مصــر الشــرقية 

مثابــة تطبيــع رســمي للعالقــات بــين ن أيضــاو مشــاركة إســرا يل، ليكــون بواألردن والســعودية، يتضــم  
، ولكن  لن يعلـن عنـ  رسـمياو، قبـل البـدء فـي الخطـوة الرسـمية للتسـوية اإلقليميـة "إسرا يل"المملكة و

الكبرص المعروفة بصفقة القرن". وذكرت أن "المشروع سيكون أول تعاون رسمي واسـتثمار مشـتر  
ـ "إسرا يل"مع  و السـبب األساسـي وراء الضـرو  السـعودية دة أن "هـذا هـباعتبارها دولـة جـوار، مؤك 

التــي تــتم ممارســتها علــى الفلســطينيين للقبــول بالصــفقة، والتــي ســتعني رســمياو انتهــاء مطلــب إقامــة 
 " .1967عام  الدولة الفلسطينية على  دود

ـــى البحـــر األ مـــر مـــن الجانـــب  وأو ـــحت المصـــادر أن "إدةـــال منطقـــة الســـا ل المطـــل   عل
اسـتخدامها  نطقة األله كيلومتر مرب ـع، التـي  صـلت السـعودية علـى  ـس  ل في مالمصري، المتمث  

عــة ةــالل  يــارة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان  ــمن مشــروع نيــوم، وفقــاو لالتفاقيــة الموق  
كانـت  ــرورة فــي إطـار مشــروع أوســع لتـدويل تلــ  المنطقــة بمـا تحويــ  مــن مضـيس تيــران، وةلــيج 
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دة دولة بعينها، تحـت غطـاء ارسـتثمار السـيا ي، والتبكيـد علـى العقبة، كي ر تكون ةا عة لسيا
 ماليين سا  ". 3أن هذ  المنطقة فق  ستجذب 

وأو حت المصادر أن "تل  المنطقة بهذ  الصيرة المطرو ة فـي التسـوية اإلقليميـة الشـاملة، 
ال ـة تكـون دولـة  بيسـة  ـال إغـال  مصـر الم كما تضـمن أر   "سرا يل"إتضمن بشكل كامل أمن 

ان  كم الر ي  الرا ـل جمـال عبـد الناصـر". ولفتـت إلـى في تل  المنطقة كما  دث في السابس إب  
أن "التحــذير الر اســي بشــبن منــع توجيــ  أي انتقــاد للجــيك يــبتي لكــون تلــ  األرا ــي ةا ــعة لــ ، 

للقـــوات المســـلحة وو ارة  كامـــل    يــس تعتبـــر األرا ـــي فـــي خــمال ســـيناء وجنوبهـــا، ةا ـــعة بشــكل  
ــ م أن اإلســرا يليين  ــاو  دفاع، وهــي صــا بة الكلمــة النها يــة فيهــا".ال تــدويل  والي ضــاس إلــى مــا تقــد 

البحــر األ مــر بمضــا ق  وةلجانــ ، ةصوصــاو مــع ا ــتالل قريــة أم الرخــراع المصــرية فــي التاســع 
، وأقــــام 1949ســــنة  خــــبا  24بعــــد أن وق عــــت اتفاقيــــة الهدنــــة مــــع مصــــر فــــي  1949مــــن آذار 

 1952 زيـــران  25وفـــي  مينـــاء إيـــالت، مخالفـــاو بـــذل  نصـــو  هـــذ  ارتفاقيـــة. ار ـــتالل عليـــ 
الفعـــل المصـــري وقتـــذا   رســـمياو أن "إيـــالت أصـــبحت مينـــاء إســـرا يلياو"، وكـــان رد   "إســـرا يل"أعلنـــت 

تجاههــا هــو  رمانهــا مــن اســترالل ةلــيج العقبــة ومضــيس تيــران فــي المال ــة البحريــة، وو ــعت 
مصــر قواتهــا الحربيــة عنــد خــرم الشــي  وجزيــرة تيــران وباخــرت فــي القيــام بعمليــات التفتــيك البحــري 

 "إسـرا يل"فقـد  اولـت  لـذل  على السفن العابرة للحيلولة دون عبور السفن أو البضا ع اإلسرا يلية.
ــ 1953فــي عــام  ــوبحج  لها إلــى إبــرام اتفاقيــة تجاريــة مــع الهنــد المطالبــة بالســماح لهــا بحريــة ة توص 

دت لجنـة الهدنـة مصـر فـي المال ة في مضيس تيران وةليج العقبة، ولكن مصر رفضت ذل ، وأي  
يعطيهـا الحـس رستصـدار قـرار مـن مجلـ  األمـن  "إسـرا يل"سـعت  1954وفـي عـام  هذا الرفو.

ارتحـاد السـوفييتي  في أن تبحر سفنها في ميا  قناة السـوي  ومضـيس تيـران وةلـيج العقبـة، إر أن  
فـي  "إسـرا يل" ينها استخدم  س النقو "الفيتو"  د هذا المطلب غيـر الشـرعي. وكانـت مشـاركة 

ــذاتــ  برــرض تحقيــس الهــدس 1956جريمــة العــدوان الثالالــي علــى مصــر عــام  ذلــ  قبــل د . وقــد تبك 
ن األمـم المتحــدة مــن فــت    إذا لــم تــتمك  أن ــ 1955ح ديفيـد بــن غوريــون فــي عـام العـدوان وقتمــا صــر  

 مضا س تيران أمام المال ة اإلسرا يلية فننها سوس تعتمد على نفسها في فتح  بالقوة. كمـا دعمـت
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ت الطــوار  ذلــ  بعــد العــدوان  ينمــا اخــترطت رنســحاب قواتهــا مــن ســيناء مرابطــة قــوا "إســرا يل"
الدولية عند خرم الشي ، لتمنع مصر من السيطرة على المضيس بجانب جزيرتـي تيـران وصـنافير، 
وارستمرار في إجراءات منع السفن اإلسرا يلية من عبور المضيس وةليج العقبة المطبقـة منـذ عـام 

 يل ةشـيتها إسـرا"تهـا ارنسـحاب مـن الـيمن الجنـوبي، أبـدت وعندما أعلنت بريطانيا عن ني   .1951
ببنـ  إذا سـقطت جزيـرة بـريم فـي  1966وانزعاجها من هذا ارنسحاب، وأعلن و ير ةارجيتهـا عـام 

ـــى نطـــا  أةطـــر،  أيـــد   ـــيج العقبـــة وعل ـــنجم موقـــه ةطيـــر كمـــا  ـــدث فـــي ةل غيـــر صـــديقة، فقـــد ي
، ةس بـبعو المواقـع ارسـتراتيجية فـي الجـزر اليمني ـبريطانيـا للعمـل علـى التشـب   "إسرا يل"و ر  ت 

 وو ع جزيرة بريم تحت إدارة دولية.
ات يـمشـروع عمـال  لدرجـة أنـ  قـد يفـو  إمكان"، بحسب تقديرات أجنبيـة، هـو نيومإن مشروع "

حســـب المعطيــات ارقتصـــادية قـــد بالمملكــة الســـعودية علــى األقـــل فــي الوقـــت الـــراهن، فالمشــروع و 
سهب هذ  األيام فـي اسـتعراض ي  يفتقر إلى الجانب المهم وهو التمويل، فولي العهد السعودي بات 

علنـة لمـا مشاريع  ارقتصادية العمالقة التي تنت ر المملكة وخعبها في طريقهما نحـو األهـداس الم  
كشــه المتاعــب التــي  "وول ســتريت جورنــال"نشــرت  صــحيفة  او ، غيــر أن تقريــر 2030عــرس برقيــة ي  

 او بـــردودهـــا مخي  ارات جـــاء مبـــات الصـــندو  ارســـتثماري الســـيادي الســـعودي يعانيهـــا بســـبب اســـتثم
ــ لآلمــال، إ ــافة إلــى مؤخــرات أةــرص بينهــا ارتفــاع  جــم الــدين فــي  ــل   ا تراجــع أســعار الــنف ، مم 
 أالار أسئلة  ول مدص قدرة الرياض على تنفيذ هذا المشروع العمال .

التـــي لـــم تحقـــس نجا ـــات فيهـــا مـــن المشـــاريع الســـعودية  او وعر ـــت الصـــحيفة األمريكيـــة جانبـــ
 ن أن  استثمار فاخل، علـى  ـد   مليار دورر، الم تبي   3.5ت فيها السعودية التي  خ   "وبرأ"كشركة 

 وصه الصحيفة.
قيمتهـــا تجـــاو ت العمـــال  تـــوا ي كلفـــة الصـــفقة التـــي  "نيـــوم"تكلفـــة مشـــروع الجـــدير بالـــذكر أن 

رامـب، مليار دورر بين المل  السـعودي سـلمان بـن عبـد العزيـز، والـر ي  األمريكـي دونالـد ت 500
نهـا اســتنزفت الخزانــة الســعودية مــن أجـل أن يثبــت بــن عبــد العزيــز أالتــي قــال ةبــراء وهـي الصــفقة 

أقــدام ابنــ  محمــد بــن ســلمان فــي الحكــم مــن ةــالل الحصــول علــى مباركــة أمريكيــة رســتبعاد بــن 
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بموجــب هــذ  الصــفقة للحصــول علــى دعــم أمريكــي  او ف، كمــا أن الملــ  الســعودي ســعى أيضــنــاي
 او اسـتنزاف او وسياسـي   او د أمني  ل الو ع المعق   رب  في اليمن،  يس خك   كري في ما يخص  سياسي وعس

فـي ار تيـاطي العـام، الـذي انخفـو مـن نحـو  او وتراجعـ او المالية السعودية التـي تعـاني عجـز للموارد 
، ليصل إلـى 2016في بداية العام  او مليار  171لى ا 2015من العام  تمو مليار دورر في  273
ر مبلـم ا أالار السـؤال  مـن أيـن للريـاض أن تـوف  مم   ،2017 تمو مليار دورر في خهر  164نحو 
مليــار دورر مــن  40مليــار دورر لمشــروع نيــوم  ةاصــة أنهــا اقتر ــت فــي عــام وا ــد نحــو  500

 األسوا  الدولية، ويبدو أن رهان البعو على ةصخصة المملكة لشـركة أرامكـو، ةاسـر، فكـل مـا
 مليـار دورر، بحسـب ةبـراء 100يمكن توفير  من سيولة نقدية لن يتجاو  بـبي  ـال مـن األ ـوال 

يحتـــاا مشـــروع نيـــوم إلـــى خـــركات عمالقـــة إلنجـــا  ، فـــي الوقـــت الـــذي أغلقـــت فيـــ  و  .اقتصـــاديين
  وتسـري  العمـال كمـا هـو غالدة باإلخركات سعودية ك برص أبوابها كشركة سعودي أوجي ، أو مهد  

تعـــيك المملكـــة الســـعودية اليـــوم أ مـــة ماليـــة، فهنـــا  عجـــز فـــي كـــذل   يـــر مـــن الشـــركات. ـــال كث
الـديون  فيمـا يخـص   مهـورو  او في الميزان التجـاري، وارتفاعـ %، كما أن هنا  عجزاو 20الميزانية يبلم 
مليــار دورر،  114قرابــة الـــ بلرــت الهــام التــالي ، بينمــا2014مليــار دورر ســنة  11 التــي لــم تتعــد  

ملكـة ن أن ار تيـاطي النقـدي للمما أن األرقام الرسمية الصادرة عن البن  المركزي السعودي تبي  ك
ن أن الو ــع المــالي لــي  جيــدا، فقــ ، وهــذ  المؤخــرات تبــي   او ر خــه 32تراجــع إلــى النصــه ةــالل 
 13مليـارات دورر، وبــ 10ت إلى بيع سـندات فـي السـو  المحليـة بقيمـة لدرجة أن المملكة ا طر  

   ليارا في السو  العالمية.م
د بالفشـل وأن مهـد   2030وكالـة بلـومبيرا األمريكيـة أن مشـروع رقيـة من نا يـة  أةـرص ذكـرت 

تكلفت  سوس تكـون باه ـة، وأن طمـوح بـن سـلمان فـي المنطقـة يفـو  مقـدرات وإمكانيـات المملكـة، 
 %، كمــا أن هنــا  بنوكــاو 50إلــى أن هنــا   الــة مــن التراجــع فــي قطــاع العقــارات يفــو  الـــ مشــيرةو 

بنــ  الراجحــي، وفــي قطــاع ارتصــارت، أخــارت إلــى  صــل مــع % كمــا 20أعلنــت أنهــا ةســرت 
، وهــــي 2016مليــــون دورر فـــي العــــام  140إعـــالن خــــركة موبـــايلي الســــعودية عــــن ةســـار  تبلــــم 

   نحو  الة من الركود ارقتصادي. مؤخرات تو   أن المملكة تتج 
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 2016ويرص مراقبون أن السياسة ارقتصادية السعودية ر تراعـي الو ـع الـداةلي، ففـي عـام 
عـانى الشــعب الســعودي مــن العديــد مــن المشــاكل وفـرض الكثيــر مــن الضــرا ب ورفــع فــي األســعار 

ي تبلـــم فيـــ  كلفـــة الوقـــت الـــذفـــرض  ـــرا ب علـــى المقيمـــين األجانـــب فـــي المملكـــة، وفـــي  كمـــا تـــم  
ـ مئات المليـارات فـنن   "نيوم"مشروع  مليـار دورر فقـ ، للمنشـ ت  1.1ص الحكومـة السـعودية تخص 

فوا بالقطاع الخا ، وهو رقـم الصريرة والمتوسطة الحجم لمساعدة المواطنين السعوديين لكي يو   
ذهبـــت إلـــى جيـــب  العمـــال ، أو بالمقارنـــة مـــع األمـــوال التـــي "نيـــوم" ـــئيل بالمقارنـــة مـــع مشـــروع 

 ترامب.
 

 :في المشروع سرائيليالحضور اإل – 3
 يل"، نشـــرت صـــحيفة ابـــين الســـعودية وإســـر  او خيـــللمـــرة األولـــى تاري تـــتم   تحـــت عنـــوان "محادالـــات

والسـعودية إلقامـة عالقـات اقتصـادية وصـفتها الصـحيفة  "إسـرا يل"عن محادالـات بـين  او التايمز ةبر 
ة مـــع معقــل اإلســـالم بـــ"المثيرة"، وببن هــا "تضـــع الدولــة اليهوديـــة علــى طريـــس إقامــة عالقـــات طبيعي ــ

 ي و ار  مدينتين مقدسين من المدن اإلسالمية".السن  
رواب  صــريرة، ر فــي العالقــات بــين البلــدين، قالــت الصــحيفة إن هــا "ســتبدأ بــوعــن طبيعــة التطــو  

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

ــليســت  ديثــة العهــد، لكنهــا وصــفت التعــاون الجديــد بــين "الخلــ "إســرا يل"و فــي الســعودية  ثالو يج" متم 
 بـ"أكبر تحاله عام بين الطرفين". "إسرا يل"اان و
ـــأو  ل بـــين دبلوماســـيين ســـعوديين ورجـــال تبـــادل رســـا    تـــم  ن ـــأدت صـــحيفة "جيـــرو اليم بوســـت" ك 

 ةقـــوم عـــدتجـــل التعـــاون ارقتصـــادي. وكـــذل ، أيليين  ـــول المفاو ـــات الجاريـــة مـــن ســـرا إعمـــال أ 
 جـل هـذا المشـروع.أارفترا ـي للحكومـة السـعودية مـن  ببيـع وسـا ل األمـن إسرا يليةة أمني  خركات 

تفا  دبلوماسي مـع لى اإل التوص   ذا تم  إن  أةر مشار  في المشروع، آسرا يلي إعمال أ وقال رجل 
 ردن بشــكل  ت  تعاونهــا مــع الســعودية ومصــر واألن العديــد مــن خــركاتنا يمكنهــا فــنالفلســطينيين، فــ



 
15/04/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(61رقم )                  

    
       
 

14 
 

اليم بوســت أنــ  إذا أرادت المملكــة العربيــة الســعودية بنــاء هــذ  المدينــة الذكيــة دت جيــرو  وأك ــ علنــي.
ن عليهـــا رة، فننـــ  يتعـــي  والمعـــدات المتطـــو   علـــى أســـا  الطاقـــات المتجـــددة والتقنيـــات الحديثـــة جـــداو 

ـــ اســـتخدام الشـــركات اإلســـرا يلية لهـــذ  القطاعـــات.   إ ـــدص الشـــركات وقـــال إيـــرل مارغاليـــت، مؤس 
رهــا مشــروع نيــوم الضــخم لهــم، صــهيونية الكبــرص، عــن الفــر  ارقتصــادية التــي وف  ارســتثمارية ال

للصحيفة  "هنا  الكثيـر مـن المفاو ـات الجاريـة مـع رجـال األعمـال والسياسـيين السـعوديين. وان 
ةضـــر أقليمـــي، هـــو  ـــوء عـــاون يجـــب ان يكـــون علـــى المســـتوص اإلقـــول محمـــد بـــن ســـلمان ان الت

ـــــوان الســـــرا يليين لبـــــدء مفاو ـــــات لق اعتبـــــر البا ـــــس و  ".قليمـــــيتعـــــاون ارقتصـــــادي اإلتحـــــت عن
األميركــي، أندريــ  كوريبكــو، فــي مقــال نشــر  فــي "أوريينتــال ريفيــو"، أن المملكــة العربيــة الســعودية 

فـــي المســـتقبل القريـــب، ومـــن  ـــمن أســـباب ارعتـــراس ســـيكون تنفيـــذ مشـــروع  "إسرا يلـ"ســـتعترس بـــ
ارنتصـار فــي  إ ـرا  علـى البحــر األ مـر، لكـن علـى ولــي العهـد، محمـد بـن ســلمان، "نيـوم"مدينـة 

داةليـة مـع المؤسسـة الدينيـة  او بـخوض بن سـلمان  ر يوبحسب البا س،  معركة داةلية في البداية.
، وفـي  ـال فـا  بـن سـلمان بمعركتـ  "إسرا يلـ"أمـام اعترافـ  بـ او ل عا قفي السعودية، وهي التي تشك  

لتنفيذ الكثير من ةطط  ومشـاريع  التـي طر هـا فـي  أمام  دة، فستصب  الطريس ممه  ذ ه الداةلية
 .كيان العدو"، وكذل  قضايا لم تطرح ومن  منها ارعتراس ب2030"رقية 

وأو   كوريبكو، في مقال نشر في دورية "أورينتال ريفيو"، وأعادت نشر  "غلوبال ريسـرتك"، 
ر يهـدس فقـ  إلـى  "إسـرا يل"أن "تقـارب محمـد بـن سـلمان مـع  وتناقلت  عدة مواقـع إةباريـة أةـرص،

ة الترييــرات التــي تشــهدها الســعودية، ولكــن ي ــمواجهــة العــدو اإليرانــي المشــتر  أو إل هــار مــدص جد  
ـــ  قا مـــة  دون الشـــراكة مـــع بـــقبـــل ذلـــ  ألن مشـــروع مدينـــة "نيـــوم" ارســـتثماري ر يمكـــن أن تقـــوم ل

أخــــارت إليــــ  الصــــحيفة مــــن أن ــــ  لطالمــــا نســــجت دول ةليجيــــة  والجــــدير بارهتمــــام مــــا إســــرا يل"."
مــن قلــس الطــرفين مــن إيــران. وفــي هــذا الصــدد  او لــة مــع إســرا يل، انطالقــة غيــر متعج  عالقــات أمني ــ

يــذكر أن أنــور عشــقي، وهــو جنــرال ســعودي متقاعــد، كــان قــد قــام بر لــة لألرا ــي المحتلــة العــام 
أن  صـحيفة التـايمز ت ؤكـد أنهـا  الما ي،  ورغم أن   نفى أن لهـذ  الزيـارة أيـة عالقـة بــ"إسرا يل"، إر  

التدليل على توسـيع هـذا التحـاله  او . ي مكن أيض"يلإسرا "كانت  من مساعي توسيع التحاله مع 
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يــديعوت "كشــفت صــحيفة كــذل   بالمــدي  اإلســرا يلي لمقاطعــة الســعودية وأبــو بي والبحــرين لقطــر.
اإلسرا يلية على موقعها اإللكتروني، أن و يـر السـيا ة اإلسـرا يلي، يريـف ليفـين يعكـه  "أ رونوت

ودول الخلـيج، مسـتفيدةو مـن األ مـة  "إسـرا يل"ة بـين على و ع ةطة هدفها تشـجيع السـيا ة الطبي ـ
 الحاليـــة فـــي دول مجلـــ  التعـــاون، ومـــن دعـــوات التطبيـــع الصـــادرة عـــن جهـــات ســـعودية مختلفـــة.

عوامــل ســاهمت فــي تســخين هــي وقالــت الصــحيفة إن األ مــة فــي الخلــيج والحصــار علــى قطــر، 
ةـالل  يـارة لـ   يا ة اإلسـرا يلي، أقـر  والسـعودية. ولفتـت إلـى أن و يـر السـ "إسـرا يل"العالقات بـين 

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.

 سـككاو "را يلي، عـن ةطـة إلنشـاء مـا سـم ا  الما ـي، كشـه و يـر النقـل اإلسـ العام وفي نيسان
،  ســبما نقــل "الــدول العربيــة المعتدلـة"مـع مــن وصــفها بــ "إســرا يل"، لــرب  " ديديـة للســالم اإلقليمـي

يجــري و ــع  جــر األســا  لخــ  ســكة  ديــد يــرب  "آنــذا  إنــ   الــو يروقــال  .موقــع روســيا اليــوم
 باألردن، من ةالل الرب  بين مدينة وبيت خانا وجسر المل   سين في األردن. "إسرا يل"

ـــة مـــن إدارة ترامـــب   بهـــا قالـــت صـــحيفة هـــ رتمـــن جان اإلســـرا يلية إن مـــا يحـــدث هـــو محاول
ل فـي سالم نها ي" في الشر  األوس ، مشيرة إلى نقطة هامـة تتمث ـ"ل رتفا  لتحقيس وعد  بالتوص  

مـن العالقـات مـع السـعودية، ر يعنـي بالضـرورة  او القـات بـين إسـرا يل والعـرب انطالقـأن تعزيز الع
 سـتريت جورنـال األمريكيـة، فـنن  كـالا عـن صـحيفة وول  ونقـالو   صول الفلسطينيين على دولة لهـم 

خـاذ ةطـوات غيـر مسـبوقة يقضـي بات   او الما ـي، مقتر ـ العام يارأما في من السعودية وأبو بي قد  
راءات إيجابيــة تجــا  الجانــب الفلســطيني كتجميــد بنــاء خــاذ األةيــر إجــ، مقابــل ات  الكيــانللتطبيــع مــع 

 المســتوطنات فــي الضــفة الرربيــة وتخفيــه القيــود علــى  ركــة التجــارة فــي قطــاع غــزة المحاصــر.
ٌب ب  في  اللندنية وأخارت صحيفة التايمز ، ما يبـدو "إسرا يل"إلى أن  قطع العالقات مع قطر م ر  

 أخـارت صـحيفة ،  يـسي واإلسـرا يليلجـانبين السـعودأن   يبتي  من ةطة تطـور العالقـات بـين ا
ع  ــمن "يقــ  إلــى قطــع العالقــات مــع قطــر، علــى اعتبــار أنــ او يــديعوت أ رونــوت اإلســرا يلية أيضــ

وا ــ  تــرب  الصــحيفة بــين الخطــوات التصــعيدية  ــد قطــر مــن  بشــكل   او دا ــرة اهتمــام إســرا يل". إذ
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 او هــو علــى كــل  ــال لــي  بعيــد، و "إســرا يل" بــينقبــل أبــو بي والســعودية، بتطــور العالقــات بينهمــا و 
. لتكــون الريــاض ومعهــا أبــو  بــي بصــدد نفســ  عــن التصــريحات اإلســرا يلية الرســمية فــي الســيا 

ةطورتـ  مـن ل  مثيـل فـي مـدص إدةال المنطقة والقضية الفلسطينية في منزلس جديد ربما لم يسبس 
" المعتـــدلين "للعـــرب او  ميمـــ او صـــديق "إســـرا يل"تهديـــد مصـــيري للقضـــية الفلســـطينية وكـــذل  لتحويـــل 

 ينته   قوقهم منذ سبعة عقود. او استعماري او ولي  فق  جار 
ــبو مــن نا يــة أةــرص  ص فــي العالقــات حســب البا ــس األميركــي المقــيم فــي موســكو، والمتخص 

األميركيــة األوروبيــة ااســـيوية، فــنن الصـــين وروســيا، وهمــا مـــن أبــر  المســـتثمرين المحتملــين فـــي 
، التـــي تربطهـــا عالقـــات قويـــة مـــع كـــل مـــن بكـــين "إســـرا يل"لمشـــروع الســـعودي، ترغبـــان بنخـــرا  ا

وموســكو، فــي المشــروع الســعودي مــن أجــل تــبمين ةــ  آةــر عبــر األرا ــي الفلســطينية المحتلــة، 
عــن قنــاة الســوي  المصــرية، ولالســتفادة مــن ةطــة  او بحــر األ مــر بــالبحر المتوســ ، بعيــديــرب  ال

 ة إلقامة خبكة قطارات من البحر األ مر إلى المتوس .إسرا يلية مقتر 
، فـنن "مشـروع مدينـة بـن سـلمان" "إسـرا يلـ "ويرص كوريبكو أن  في  ـال لـم تعتـرس السـعودية بـ

ســـيفقد درلتـــ  ارســـتراتيجية فـــي الن ـــام العـــالمي، وبالتـــالي سيخســـر جاذبيتـــ  للمســـتثمرين الكبـــار، 
ويـــرج   .2030نهيـــار اســـتراتيجية بـــن ســـلمان للعـــام كالصـــين وروســـيا، وســـينتج عـــن هـــذا الفشـــل ا

لضــمان تنفيــذ مشــروع مدينــة "نيــوم"،  "إســرا يل"البا ــس األميركــي أن تختــار الســعودية ارعتــراس ب
وتبمين انتقال المملكـة مـن ارقتصـاد النفطـي إلـى اقتصـاد مفتـوح يعتمـد علـى ارسـتثمارات المحليـة 

 واألجنبية، وعلى قطاعات السيا ة.
مــن جنســيات وأديــان  هــم طــوا لــ أن الــذين ةط  يــدل  علــى هــذا المشــروع المشــبو  ب ــع هويــة إن  تت

 هــي صـــا بة المشــروع تنفيـــذاو  العالميـــة أن الماســونية إلـــى إخـــارة وا ــحة اهــذفـــي عــابرة للقــارات و 
التي تقضـي بو ـع مـدن القـد   ،ذ ةطة "الشعاع األ ر " الماسونيةلصفقة القرن التي يتبعها تنفي

 .الصهيونية ومكة المكرمة والمدينة المنورة تحت السيادة الدوليةالشريف 
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الصــهيونية علــى كــل  المشــروع األ ــخم فــي العــالم هــو البوابــة ارقتصــادية للهيمنــةفوبالتــالي 
  ومصـر ممـز  العـرا  الالمباخـرة علـى السـعودية و  "إسـرا يل"هيمنة ذل  من ةالل ، و ةالسو  العربي

 الحاكم الفعلي للمنطقة ما بين الفرات والنيل. وه الكيان صب فيك ي يستر  خعبها لقمة العيتال
إن الشــركات  -رجــل األعمــال البــار  فــي قطــاع ارتصــارت الفلســطيني -يقــول هــاني العلمــي

وقــال العلمــي إن  اإلســرا يلية قــادرة علــى دةــول "نيــوم" وقتمــا تشــاء، بفضــل األدوات التــي تملكهــا.
ركــــز عليــــ  يالشــــركات اإلســــرا يلية، تملــــ  أفضــــل أدوات لصــــناعة تكنولوجيــــا المســــتقبل، وهــــو مــــا 

علــى األقــل ســيكون للشــركات اإلســرا يلية، الحاملــة لجنســيات أجنبيــة،  ضــور فــي »و اد  «. نيـوم»
يرــزو العــالم  المشــروع المرتقــب.. الشــركات اإلســرا يلية متفوقــة فــي الســايبر وإنترنــت األخــياء الــذي

األهــم وهــو أمــر واقــع بعيــد عــن العاطفــة، أن إســرا يل اليــوم تملــ  مفــاتي  أمــن »وأ ــاس  «. اليــوم
 «.المعلومات  ول العالم .. ومن يمل  أمن المعلومات امتل  التكنولوجيا

 ســــبس هــــذا المشــــروع الماســــوني إفتعــــال أ مــــة الخلــــيج و صــــار قطــــر،معلــــوٌم أن ــــ  كــــان قــــد  
التقـــارب الســـعودي العراقـــي  وكـــذل  وســـلو برعايـــة السيســـي،أســـلطة    مـــعومصـــالحة  ركـــة  مـــا
الصـــهيوني فـــي القـــد  الـــذي نـــاقك  " ـــافة إلـــى عقـــد مـــؤتمر "مضـــر  هـــرانالمصـــري األردنـــي إ

 .وطن بديل للفلسطينيين في األردن إمكانية تنفيذ الخيار األردني الذي يقضي بنقامة
مـن الشـركات الصـهيونية  او كبيـر  او " أن عـددت صحيفة "جيـرو اليم بوسـتكشففي السيا  نفس   

تجـــري محادالـــات مكث فـــة مـــع صـــندو  ارســـتثمار العـــام الســـعودي الـــذي يرأســـ  محمـــد بـــن ســـلمان، 
سـرا يلية سـتنهي ا، وقالت الصحيفة إن مشاركة الشركات اإلNEOMللمشاركة في مشروع "نيوم" و

طاقــة والميــا  والزراعــة مجــارت ال، وجميــع أنــواع التعــاون ســتكون ممكنــة فــي او مقاطعــة تمتــد عقــود
خـارت إلـى أن "بعـو الشـركات األمنيـة اإلسـرا يلية تقـوم ببيـع وسـا ل األمـن ارفترا ـي أوغيرها، و 

ـ ل إلـى اتفـا  للحكومة السعودية من أجل هذا المشروع"، وأم لت أوسا  اقتصادية إسـرا يلية بالتوص 
"العديـــد مـــن خـــركاتنا فـــت  تعاونهـــا مـــع دبلوماســـي إســـرا يلي مـــع الفلســـطينيين، ألن ذلـــ  ســـيمك ن 

 ني تهـاخـركات إسـرا يلية تعمـل فـي القطـاع الخـا   بـدتوأ .علنـي السعودية ومصر واألردن بشـكل  
قــد  صــلت  "سرا يلـ"إلــى أن  يــارات محمــد بــن ســلمان لــإ ــافة باإلهــذا  المشــروع. ارســتثمار فــي
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وفـد سـعودي كـان مـن بيـنهم ر ـي  برفقة وفد أميركي يضم مسؤولين أمنيين وعسكريين إلى جانـب 
وهكـــذا تتضـــافر عناصـــر المشـــروع وتتكامـــل مـــع رقص   المخـــابرات الســـعودية الســـابس أنـــور عشـــقي.

دول بعــو الــ جوهرهــا التطبيــع مــعو  الصــهيونية العالميــةو  "إســرا يل"قديمــة وأةــرص  ديثــة لــم تخفهــا 
يقضـي بننشـاء  سـرا يلي مـوا   مـع  لـم إ« نيـوم»ويتضـافر مشـروع   عربية عبر البوابة ارقتصـادية.ال

تــرب  إيــالت علــى البحــر األ مــر مــع مينــاء أخــدود علــى البحــرين"، قنــاة " ،بــديل عــن قنــاة الســوي 
خطوة من خبنها تعزيـز عالقـات تـل أبيـب التجاريـة مـع أوروبـا و ـرب المصـال  كالبحر المتوس  

 المصرية. 
 ،برانسـون ر ـي  مجموعـة فيـرجنتشـارد أعلن الملياردير البريطاني الشـهير ريقبل وقت قصير 

وهـذ   بطلب من ولي العهـد السـعودي، "نيوممشروع "موافقت  على اإلنضمام لعضوية مجل  إدارة 
 ، مـنهنـا  تسـريبات ت هـر أن هـذا المشـروع يهـدسو  .أةرص علـى هويـة المشـروع الماسـونيةدرلة 

رب دبـــي  ـــ عبـــر وقادتهـــا، إلـــى إالـــارة الفـــتن والصـــراعات بـــين دول الخلـــيج  ـــمن مـــا يهـــدس إليـــ 
إلــى  محمــد بـن ســلمان هــا ولـي العهــد السـعوديلكراهيـة يكن   هــاةـرص غير أوتوجيـ  العــالم إلـى منطقــة 

 .أن  يهدس إلى  رب السيا ة في مصركما   اكم دبي ور ي  الو ارء محمد بن راخد،
ــوكالــة "بلـومبرا" األمريكيـة، إن معاهــدة السـالم اإلســرا يلية امـن نا يـة أةــرص ذكـرت  ت لتـي تم 

علـــى البحـــر  الوصـــول إلـــى مضـــيس تيـــران المطـــل   كيـــان العـــدومـــع مصـــر، تضـــمن ل 1979عـــام 
 هـذا المضـيسومعلـوم أن األ مر الذي مـن المفتـرض أن يعبـر  الجسـر الجديـد الخـا  بالمشـروع. 

الـــر ي  ، بعـــد إقـــدام "إســـرا يل"، بـــين دول عربيـــة و1967فـــي انـــدرع  ـــرب عـــام  كـــان قـــد تســـبب
فـي هـذا المجـال و  علـى إغـال  هـذا المضـيس فـي وجـ  المال ـة اإلسـرا يلية.ناصـر المصري عبـد ال

وريــون غيــورام ميتــال، ر ــي  مركــز  ــاييم هرتــزوا لدراســات الشــر  األوســ  فــي جامعــة بــن  يقــول
اإلسرا يلية، إن هذا األمر يجعل مشـاركة إسـرا يل فـي المشـروع  اسـمة. وأ ـاس أنـ  ر يمكـن أن 

مــــن ذلــــ ، إر إذا أتيحــــت الفرصــــة إلســــرا يل والســــعودية لمناقشــــة  يكــــون هنــــا  أي خــــيء قريــــب
"يبدو أنـ  كانـت هنـا  قنـوات ةلفيـة للحـوار".  ضيفاو عالقاتهما ومناقشة هذا المشروع بالتفصيل، م

ـــاهو، لطلـــب التعليـــس علـــى هـــذا  ـــي  الـــو راء اإلســـرا يلي بنيـــامين نتني بينمـــا لـــم يســـتجب مكتـــب ر 
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لــر ي  األمريكــى دونالــد ترامــب يعتقــد أن الــدول العربيــة أصــبحت المشــروع. وأ ــافت الوكالــة أن ا
المفتاح لضمان السـالم بـين إسـرا يل والفلسـطينيين، إذ وصـه العالقـات ارقتصـادية مـع السـعودية 

د القـــــادة مـــــن اتفاقيـــــة الســـــالم. و ـــــد   "إســـــرا يل"ببنهـــــا إ ـــــدص الفوا ـــــد التـــــى يمكـــــن أن تعـــــود علـــــى 
فــي البحــر األ مــر كمكــان مثــالي لتــدعيم العالقــات التجاريــة مــع  اإلســرا يليون منطقــة ةلــيج العقبــة

 10األردن والســـــعودية ومصـــــر. وأخـــــارت الوكالـــــة إلـــــى أن التخطـــــي  للجســـــر الـــــذي يبلـــــم طولـــــ  
لسيادة السعودية العام الما ي على جزيرتي تيـران وصـنافير اكيلومترات، جاء بسبب قبول مصر 

موجــة غضــب عارمــة فــي الشــارع اإلجــراء الــذي أالــار  وهــو اللتــين تقعــان فــي المضــيس بــين البلــدين
 يـس  دولـي    ممـر    ىلـإل مضـيس تيـران تحـو  ينتقال الجزيرتين للملكية السعودية علماو ببن  ا .المصري 
سـيمون هندرسـون، مـدير برنـامج  فـي السـيا  يقـول فيـ  مثلمـا للسـعودية ومصـر. "إلسرا يل" يصب 

عقــود  4الخلــيج والطاقــة فــي معهــد واخــنطن لسياســة الشــر  األدنــى، إن  ــمان مصــر الــذي دام 
ربمـا يخلـس تعقيـدات للمملكـة العربيـة السـعودية،  في المضيس للمرور غير المقيد للسفن اإلسرا يلية

بشـبن بنـاء الجسـر.  "إسـرا يل"ر مـع بموجب اتفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار إذا لـم يـتم التشـاو 
خــ  فــي أن هنــا  مشــاورات، بشــكل مباخــر أو غيــر مباخــر، ربمــا عــن طريــس  لــي  لــديوتــابع  "

  "طالمـا لـم يطـرأ أي ترييـر علـى الو ـع الـراهن فهـذا يعنـي أن إسـرا يل الوريات المتحـدة"، مضـيفاو 
السـعودية فـي ا دهـار، ةاصـة وافقت". وذكر بعـو رجـال األعمـال اإلسـرا يليين أن العالقـات مـع 

فــي مجـــارت أمـــن المعلومــات ومعـــدات البنيـــة التحتيــة، فيمـــا قـــال مو فــون آةـــرون إنهـــم أصـــبحوا 
يتعــــاملون مــــع الســــعودية مــــن ةــــالل الشــــركات األمريكيــــة وخــــركات أجنبيــــة أةــــرص. وقــــال و يــــر 

عـدم إفسـادها،  ارتصارت اإلسرا يلي أيوب كارا  "الجميع يعترفون بالفر  المتا ة لكن مـن أجـل
الـدول "بـبن العالقـات مـع  من األفضل عدم الحديس عنها في هـذ  المر لـة". وصـرح نتنيـاهو مـراراو 

مضـــى، رغـــم أن مع ـــم التعـــاون ر يمكـــن  وقـــت   تعتبـــر أفضـــل مـــن أي   "ة المعتدلـــةي  العربيـــة الســـن  
لسـعودي األميـر . يـذكر أن ولـي العهـد ا"إسـرا يل"مناقشت ، ألن الـدول ر تقـيم عالقـات رسـمية مـع 

، التــي 2030محمــد بــن ســلمان أعلــن عــن مشــروع "نيــوم"، فــي إطــار الرقيــة ارقتصــادية للمملكــة 
 تقوم باألسا  على تقليل ارعتماد على النف ، والبحس عن مصادر أةرص للدةل في البالد.
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 "إســـرا يل"تتضـــافر عناصـــر هـــذا المشـــروع وتتكامـــل مـــع رقص قديمـــة وأةـــرص  ديثـــة لـــم تخفهـــا 
فــي كتــاب فورعتهــا الوريــات المتحــدة. جوهرهــا التطبيــع مــع دول عربيــة عبــر البوابــة ارقتصــادية. 

لتكامــل المعرفــة   خــمعون بيـريســبس "الشـر  األوســ  الجديــد" يـرو ا ر ــي  الحكومــة اإلسـرا يلي ار
و أفكـاراو في أواةر تسعينيات القرن الما ي طرح بنيامين نتنياهو اإلسرا يلية مع الثروات العربية.  

أفكــار تعيــد التــذكير بمشــاريع ســبس أن  ، وهــيتتعلــس بالســالم ارقتصــادي بــدرو مــن اتفاقيــة أوســلو
التعاون اإلقليمـي فـي قضـايا الميـا  والبنـى التحتيـة   1991طر ت غداة مؤتمر مدريد للسالم عام 

مخـابرات السـعودي األفكار صداها أةيراو لدص ر ي  ال تل وجدت .. وقد والبيئة وارقتصاد واألمن.
خالل مناسبات جمعت  مع مسؤولين إسرا يليين سابقين طرح الفيصل هـذ  ف ،السابس تركي الفيصل

في، يلايم هـافي لقاء جمع  مع مسؤول المخابرات اإلسرا يلي السابس إفـر و الفكرة مرتين على األقل. 
 .  يمكن تحقيق "نقل عن  قول  بنوع من المزاح إن  "ببموال اليهود وعقول العرب كل خيء 

 
 خ تمة:

واألمــر الملكــي الــذي ســم  بموجبــ  للمــرأة  ،ةتقلــيص ســلطات الشــرطة الدينيــة بشــد  فــي أعقــاب 
ةـــالل مشـــاركت  فـــي جلســـة  محمـــد بـــن ســـلمان الســعودية بالقيـــادة، اعتبـــرت تصـــريحات ولـــي العهـــد

فـة علـى أصـحاب  وارية  من اليوم األول مـن منتـدص "مبـادرة مسـتقبل ارسـتثمار" بالجريئـة والعني
عنــد و  دة فــي المملكــة المحاف ــة عنــدما تعهــد بنعادتهــا للـــ"إسالم الوســطي المعتــدل".األفكــار المتشــد  

كـات التـي تحصـل فـي ااونـة األةيـرة في ةضم  التحر  في مشروع نيوم السعودي ي هر أن   التمع ن
د فـي غيـر  وسـيلة إعـالم "إسـرا يلية" على ة   تعزيز العالقة بين الريـاض و"تـل أبيـب"، وبعـدما تـرد 

ابن سلمان لألرا ي المحتلة علـى الـرغم مـن النفـي الرسـمي،  ولي العهد وأجنبية عن  يارة قام بها
يمكن ارستنتاا أن "نيوم" هو نافذة  قيقة إلتمـام التطبيـع ارقتصـادي والجررافـي مـع كيـان العـدو، 

ات  فـي نيسـان وأيـار الما ـيين عـن سرا يل كيورسي ما بعدما تحد ث و ير المواصالت الصهيوني 
ــة جدي ــة لــدص "تــل أبيــب" لــرب  خــبكة الســك  الحديديــة اإلســرا يلية بالشــبكة األردنيــة ومنهــا إلــى  ني 

ـــــرض  ينهـــــا أمـــــام المبعـــــوث الخـــــا  للـــــر ي  و  الســـــعودية ودول الخلـــــيج. ارقتـــــراح اإلســـــرا يلي ع 
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صــر ح  او المحتلــة. ووقتهــا أيضــ يــزور القــد  األمريكــي دورنــد ترامــب جايســون غرينبلــت الــذي كــان
 علــى البحــر المتوســ . او الســعودية ودول الخلــيج منفــذكــات  بــبن مــن خــبن هــذ  الخط ــة أن تمــن  

، 2030إلــى إنجــا  رقيــة المملكــة  - ســبما أورد موقعــ  علــى خــبكة اإلنترنــت-يهــدس المشــروع و 
كبــرص الشــركات وإلــى تطــوير قطاعــات اقتصــادية ر يســية للمســتقبل وجــذب المســتثمرين وتو يــه 

لكــــن فــــي العالميــــة، باإل ــــافة إلــــى جــــذب رقو  األمــــوال العالميــــة وارســــتثمارات إلــــى المنطقــــة. 
ـــد لتنفيـــذ مشـــروع مـــا بـــات  ر يمكـــن و ـــع مشـــروع "نيـــوم" إر  الحقيقـــة   ـــمن اإلجـــراءات التـــي تمه 

قســاء ى "صـفقة العصـر"، هـذ  الصـفقة التـي أملـى ترامـب تفاصـيلها وإجراءاتهـا علـى ملـو  ور يسـم  
العــرب الــذين اجتمعــوا فــي الريــاض، وانتقــل مباخــرة بعــدها إلــى فلســطين المحتلــة ليســتكمل فصــولها 
مــع ر ــي   كومــة العــدو بنيــامبن نتنيــاهو، وباتــت الســعودية اليــوم تشــك ل العــراب ورأ  الحربــة فــي 

 التحضير لمبادرة خاملة تحت عنوان التسوية في فلسطين والمنطقة عموماو.
كيــــه ســــتحمي الســــعودية هــــذا المشــــروع ارســــتثماري الضــــخم   رح الســــؤال  فــــي المقابــــل يطــــ

 ـــول تســـلي  الســـعودية الجـــواب بســـي  ووا ـــ  فـــنن ارتفاقـــات التـــي أرســـاها ترامـــب فـــي الريـــاض 
مـــــارات وقطـــــر وغيرهـــــا مـــــن دول الخلـــــيج لـــــن تكـــــون  بـــــراو علـــــى ور ، وســـــيقبو ومثلهـــــا مـــــع اإل

إســرا يل" فلــديها دور آةــر يحــين أوانــ  وقــت الحاجــة، األمريكيــون المنهــا وتبقــى تحــت إدارتهــم، أمــا "
قـات التـي تتمث ـ ل فـي إيـران و ـزب ل علـى رأ  القا مـة، وتطمـ  ويبقى الهدس الر ي  إ الـة المعو 

السعودية أن يؤدي مشروع "نيوم" إلى ةنـس إيـران اقتصـادياو وترويضـها سياسـياو، مـع مـا يتـر  ذلـ  
 من اليمن إلى العرا  وسوريا فلبنان وفلسطين. من تبالير على محور الممانعة الممتد

نقـــا  المعـــابر نحـــو  ص ـــد، يشـــك ل إمـــن  يـــس وجـــود  ارقتصـــادي والجررافـــي، إذن، المشـــروع
والـدول العربيـة، ولـي  كمـا كيـان العـدو لعالقـات ارقتصـادية والسياسـية مـا بـين ل االتطبيع، وامتـداد

نشـــر بعـــو التقـــارير األجنبيـــة أنـــ  يـــتم بموافقـــة إســـرا يلية، فالمشـــروع تجـــاو  مســـبلة الموافقـــة إلـــى 
أداة تطـــوير للعالقـــات ارقتصـــادية المصـــرية  يشـــك ل فـــي أ ـــد الجوانـــبالمشـــاركة الفعليـــة، بـــل إنـــ  

نـــ  بوابـــة ومعبـــر لتحـــاله الســـعودية بعـــد تنـــا ل مصـــر عـــن جزيرتـــي تيـــران وصـــنافير للســـعودية، فن
 من . أساسي او  جزءاو  "إسرا يل"إقليمي جديد تقود  السعودية وتكون 
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