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 تمهيد

دارة إليقول الكاتب الصهيوني سمدار بيري، إن اللقاء الذي جمع الجنرال السعودي السابق أنور عشقي بالمرشح 

اجتماعات قبل ذلك في  افقد عقد .(الخامس)ية دوري غولد في واشنطن، لم يكن األول بل سراييلالخارجية اإل

ن لقاء عشقي مع غولد األخير في الكيان الصهيوني أوهذا يعني الهند وواشنطن والعديد من الدول األخرى. 

شار بيري بمقاله في صحيفة "يديعوت"، إن عشقي أخذ على نفسه تحديا غير بسيط أبينهما. و (السادس) كان

فهو متفاٍن لخدمة مبادرة السالم السعودية. وأشار إنه يصعب الشك باستقاللية تحركات عشقي الذي يحمل 

نها بالده ويأتي مإلى  يين فإنه يذهبسراييلق"، وحتى بعد أن انكشفت اتصاالته مع اإلالكثير من ألقاب "الساب

  مشاكل.بال 

الصهاينة على  ف تعاملكيحول أبعادها، و زيارة عشقي للكيان الصهيوني العديد من التساؤالتوهنا تثير 

 ها؟رسمي معالغير المستوي الرسمي و

 

 

http://arabi21.com/story/836423/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
http://arabi21.com/story/836423/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
http://www.timesofisrael.com/saudi-general-tells-israeli-tv-of-peace-hopes/
http://www.timesofisrael.com/saudi-general-tells-israeli-tv-of-peace-hopes/
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 :زيارة أنور عشقيالصهيوني مع التفاعل أواًل: 

 على المستوى الرسمي:ـ 0

 إسراييللزيارته عشقي  نورأاللواء بنرحب  ية؛سراييلاإلالمتحدث باسم الخارجية  ،يمانويل نحشونعقال )أ( 

 .القدسية في فندق الملك داوود في سراييلدوري غولد المسؤول في وزارة الخارجية اإل هؤوالتقا

وكسينيا سفيتلوفا  ميرتسوميخال روزين عن حزب هو والذي كان عضو الكنيست ) عيساوي فريج)ب( قال 

"إن السعوديين  (:التقاهم عشقي والوفد السعودي الذينبين المعسكر الصهيوني من  وعومر بار ليف عن

استراتيجيا بالنسبة لهم وهم يرغبون باستكمال ما بدأه  مرًاأ، وهذا يعتبر إسراييليرغبون باالنفتاح على 

وصّرح  ، هذا امر واضح للعيان".إسراييلنور السادات ولديهم الرغبة بالتقارب من أالرييس المصري االسبق 

 يئير لبيد.، "يش عتيد"برييس حزب أيضا عشقي التقى أّن  "هآرتس"فريج لصحيفة 

مطالبة باستغالل  إسراييلإن  ؛والقيادي الليكوديفي واشنطن األسبق  إسراييلسفير  زلمان شوفال:)ج( قال 

توجه المزيد من الدول العربية "السنية المعتدلة" للتعاون وبناء شراكات معها في محاولة تمرير "تسويات 

مؤقتة" للصراع مع الفلسطينيين. وفي مقال نشرته صحيفة "ميكورريشون"، أوضح شوفال أنه على الرغم 

األنظمة العربية، إال أن هناك حاجة لتوظيف هذه من أن القضية الفلسطينية "لم تعد األمر الذي يشغل حقا 

  ية".سراييلاإلاألنظمة في تمرير حلول لها على اعتبار أن األمر يخدم المصالح 

 رسمي:الغير المستوى على ـ ردود الفعل 6

الصهيوني اهتماما كبيرا عند وسايل االعالم الصهيونية المختلفة، بعد أن حازت زيارة عشقي لدولة الكيان 

مقابالت؛ كما تناولت وسايل االعالم الصهيونية هذه  7إلى  وصل عدد المقابالت اإلعالمية الصهيونية معه

 عشرات المرات )أخبارًا، وتحليالت، وتحقيقات وحوارات(.الزيارة 

، رغم كونها غير رسمية، ما كانت لتتم على االرجح لو إسراييلإلى  عشقيزيارة الجنرال يتس": صحيفة "هآ -

 السعودية.لم تكن هناك موافقة عليها من قبل الحكومة 

دعم كاديميين بهدف عمال وأأوفد يضم رجال  وبصحبته سراييلعشقي إل جاء بوست:صحيفة جيروزاليم  -

عشقي التقى يوعاف موردخاي القايد العسكري  .6116مبادرة السالم العربية التي تقدمت بها السعودية عام 

 .المعارضةكما التقى نوابا برلمانيين يمثلون  ،المسؤول عن العمليات في الضفة الغربية وغزة

http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/07/israel-saudi-diplomacy-israel-saudi-diplomacy-israel-saudi-diplomacy.html
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/120795-160723-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/120795-160723-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://paltoday.ps/ar/post/276140/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.734846
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.734846
http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/07/israel-saudi-diplomacy-israel-saudi-diplomacy-israel-saudi-diplomacy.html


 

 

 السعودية والكيان الصهيوني بعد زيارة عشقي 3  24 أغسطس 1026

 

مقابلة هاتفية باللغة العربية مع عشقي أنكر خاللها وجود تعاون أمني  أجرت :يسراييلإذاعة الجيش اإل -

  مواجهة اإلرهاب".وقال عشقي "على حد علمي ليس هناك تعاون في  .ييلإسرابين السعودية و

الزيارة التي قام بها وفد من األكاديميين ورجال األعمال السعوديين برياسة  ي عكيفا إلدار:سراييلالصحافي اإل -

ي لسرايييين كبار "تعد إنجازا كبيرا" لرييس الوزراء اإلإسراييلولقايه بمسؤولين  سراييلأنور عشقي إل اللواء

، الذي يعارض نتنياهو، عدم "إلدار"وفي تحليل نشره موقع "يسراييل بالس" استهجن ، بنيامين نتنياهو

وسخر  .حدوث هذه الزيارةإلى  أفضتية بدور نتنياهو في توفير الظروف التي سراييلإشادة وسايل اإلعالم اإل

من المزاعم التي تروجها بعض النخب السعودية، والتي تدعي بأن زيارة عشقي والوفد المرافق له تمت  "إلدار"

بمبادرة شخصية من أعضاء الوفد، مشددا على أنه "ال يمكن لهذه الزيارة أن تتم بدون الحصول على ضوء أخضر 

 ."في الرياضمن العايلة المالكة 

 

 ثانيًا: أبعاد زيارة عشقي:

إستئناف محادثات السالم بين إلى  دفع فيه العالم العربي، بقيادة مصر،تأتي زيارة عشقي في الوقت الذي ي  

 الخارجية المصري سامح شكري بزيارةفي وقت سابق من هذا الشهر قام وزير ف يين والفلسطينيين.سراييلاإل

القدس، حيث التقى هناك بنتنياهو لمناقشة عملية السالم المتعثرة منذ مدة طويلة. وورد أن نتنياهو إلى 

 السيسي.أعرب عن استعداده لقاء عباس في القاهرة إلجراء محادثات يستضيفها عبد الفتاح 

 :بالتاليأهداف زيارة عشقي لدولة الكيان وفي هذا السياق تتعدد 

ي، بهدف تحسين صورة سراييلذكرت صحيفة يديعوت ان زيارة عشقي، تهدف لالنفتاح على المجتمع اإلـ 0

عوب والشالصهاينة في ذهن المواطن العربي، وبالتالي تقبل إمكانية التعايش السلمي بين الشعب الصهيوني 

 .العربية

ية بأن عشقي جاء على رأس وفد سعودي يضم رجال أعمال سراييلأفادت صحيفة جيروسلم بوست اإلـ 6

وهذا ما أكده عشقي في مقابلة مع يديعوت احرنوت  . السالم العربيةوأكاديميين في مهمة "للترويج" لمبادرة 

على المبادرة السعودية وباإلمكان مناقشتها وحل اإلشكاالت بشأنها،  إسراييلفي قوله: "نحن تلقينا مالحظات 

 ."مطالبكمنحن اآلن بإمكاننا إجراء اتصاالت مباشرة معا وفحص 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160724_saudi_israel
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160724_saudi_israel
https://paltoday.ps/ar/post/276140/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Member-of-Saudi-delegation-Israeli-society-want-peace-462856
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Member-of-Saudi-delegation-Israeli-society-want-peace-462856
http://www.alhurra.com/a/saudi-retired-general-visits-israel/316225.html
http://www.alhurra.com/a/saudi-retired-general-visits-israel/316225.html
http://arabi21.com/story/931896/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
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التأكيد على ان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هي العدو المشترك بين السعودية والصهاينة وهذا ما أكده ـ 3

ة الفارسية من خالل التوسع ي "إن طهران تفكر في إعادة بناء اإلمبراطوريسراييلتصريح عشقي للتلفزيون اإل

 المتوسط.البحر األبيض إلى  وصوالولبنان في العراق وسورية 

أن عشقي وغولد بحثا سبل مواجهة التطرف في المنطقة وتفعيل المفاوضات األمريكية فادت قناة "الحرة" ـ أ4

 .الفلسطينيينمع 

ظم من ِقبل مجلس الشؤون الخارجية األمريكي ن ، خالل مؤتمر سابق عقد في واشنطن كشف عنههدف تم الـ 5

ية. وهو ضرورة التنسيق بين سراييلية اإلبحضور اللواء عشقي، ودور جولد المدير العام لوزارة الشؤون الخارج

الواعد في أفريقيا والذي سوف يوحد القرن  "ادينجحقل أوملف " فيالسعودية ودولة الكيان الصهيوني 

األفريقي برياسة إثيوبيا، وأن السعودية تخطط لبناء جسر يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور 

، الثاني تغيير النظام السياسي إسراييلاألول تحقيق السالم بين العرب و في اليمن، وهذا يتطلب عدة أمور:

في إيران، الثالث وحدة مجلس التعاون، الرابع تحقيق السالم في اليمن وإحياء الميناء الحر في عدن، الخامس 

ستقرار، إنشاء قوة عربية بمباركة أوروبية وأمريكية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على اال

السادس السرعة في إرساء قواعد ديموقراطية بثوابت إسالمية في العالم العربي، السابع العمل على إيجاد 

ك سوف يخفف من المطامع اإليرانية والتركية والعراقية الن ذلك من كردستان الكبرى بالطرق السلمية، ألن ذل

 البلدان.ن يقتطع الثلث من هذه شانه يخفف المطامع اإليرانية والتركية والعراقية بعد ا

 

 :عشقي لقاءاتالموقف السعودي من ثالثًا: 

التي قام بها مواطنون سعوديون  سراييلتنأى بنفسها عن الزيارة األخيرة إلأن الخارجية السعودية حاولت 

"الزيارات النادرة التي بقولها إن بينهم اللواء أنور عشقي رييس مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية. 

 .مؤخرا ال تعكس وجهة نظر الحكومة السعودية." سراييلقام بها سعوديون إل

ة رسمية بين المملك عالقات ال توجد ان في قولهاهذا التصريح باستهج تال ان وسايل االعالم الصهيونية تناولإ

أنها ال تمنح  جانبإلى  .إسراييلإلى  لى مواطنيها السفرالمملكة ع ؛ كما وتحظرإسراييلالعربية السعودية و

يين تأشيرات دخول ألراضيها. بيد أن الحصول على إذن الحكومة السعودية، على األرجح، كان ضروريا سراييلاإل

 ؟فكيف تم ذلك يلإسرايإلى  ل األعمال السعودييني ووفد من األكاديميين ورجالسفر أنور عشق

https://www.youtube.com/watch?v=Q4AKh22vsMc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4AKh22vsMc
http://www.alhurra.com/a/saudi-retired-general-visits-israel/316225.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q4AKh22vsMc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4AKh22vsMc
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/121166-160727-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9:-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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قيقة ح علىي "الشاباك"، سراييلرييس جهاز المخابرات الداخلية اإلل، المستشار السابق "متاي شطانبيرغوأكد "

مؤكدا ان زيارة  وإيران والعراق وتايالند. إسراييلكل من إلى  أن السلطات السعودية تحظر على مواطنيها السفر

زيارة عشقي  نأو تمت بـ"ضوء أخضر" من وزارة الداخلية السعودية. سراييلعشقي والوفد المرافق له مؤخرا إل

لم تكن فقط بمباركة نظام الحكم في السعودية بل بمبادرته أيضا، متساياًل: "هل يمكن أن نتصور أن نظام 

ويلتقي بمسؤولين كبار فيها بدون معرفته  إسراييلالحكم في السعودية يمكن أن يسمح للواء متقاعد أن يزور 

 ومباركته؟".

ن هذه الزيارة ال تمثل موقف يقول أعلى الرغم من خروج مصدر من الخارجية السعودية وأمام هذه االعتبارات، و

صادقة في موقفها تجاه دولة الكيان الصهيوني وترفض  ان الحكومة السعودية األول:، يبرز احتماالن، المملكة

ن تحركات أنور عشقي مدفوعة وموجهة من قبل الحكومة السعودية أ الثاني:ن، ومع دولة الكيارسمي أي تقارب 

لتعامل بإيجابية مع مبادرة السيسي للسالم. وأن محاولة الخارجية لبهدف تشجيع قادة دولة الكيان الصهيوني 

انه قرار يأتي في سياق إلى  مام المواطن العربي، إضافةأأتي لرفع الحرج عنها تالسعودية في بيانها 

 .ن الحكومة السعودية ال تلهث وراء تطبيع لعالقاتها مع دولة الكيان الصهيوني، وأالدبلوماسية

  :تيةالثاني هو األقرب للمنطق. وذلك لألسباب اآلويعد االحتمال 

ال ترغب المملكة العربية السعودية في تطبيع عالقاتها رسميا مع دولة الكيان الصهيوني دون ثمن ـ 0

ي رسمالغير على المستوي  أفي وجود عالقة مع دولة الكيان الصهيوني بشكل تدريجي يبد تهارغب، وسياسي

 .سمي ليتم تمريرها على النخب العربية المثقفة والمواطن العربي رويدا رويداثم ينتقل على المستوى الر

التفاقهما بان  ا:هأول ، لعدة اعتبارات،رغبة السعودية في بناء عالقة قوية مع دولة الكيان الصهيونيـ 6

للنظام المصري  أهمية أن يكون هناك دور خارجيإلى  توافقهم ا:هثانيواعدايهم مشتركين كإيران، وحزب اهلل. 

علينا أن نتشابك األيدي "الحالي برياسة السيسي، وهو ما رحب به نتنياهو في منزل السفير المصري بقوله: 

رغبة السعودية في  ا:هثالثو "،جل السالم مع الفلسطينيينأضد اإلرهاب من خالل دعم مصر في تحركها من 

غرافي السعودي الصهيوني بعد حصول السعودية على بناء عالقة مع دولة الكيان الصهيوني بعد التقارب الج

 جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

http://arabi21.com/story/931896/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A
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 :الصهيونيةلعالقات السعودية رابعًا: مسارات ا

 السيناريو األول: بقاء الوضع القايم 

قطيعة "حالها المنظور القريب على  في ن تبقي العالقات الصهيونية السعوديةويقوم هذا السيناريو على أ

 انشغاالت تية:وذلك يرجع لألسباب اآل "رسميالغير على المستوي على المستوى الرسمي واتصاالت محدودة 

ية خش الصهيوني،يجعلها غير قادرة على اتخاذ موقف واضح مع الكيان بما السعودية في اشكاالتها اإلقليمية 

التيه التي يعيشها النظام السياسي حالة ، ومام حالة غضب عامةأن يستغلها خصومها فتجد نفسها أمن 

الفلسطيني يجعل السعودية غير قادرة على إيجاد طرف فلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني وقادر على 

غياب االستقرار في مصر، ، وكذلك أي اتفاق حتى لو مرحلياإلى  ن يتوصل معهمأالتواصل مع القادة الصهاينة و

ن تلعب دور الوسيط القوي بين الفلسطينيين أيجعلها غير قادرة على  بمانتيجة ألوضاعها الداخلية المتردية، 

 والصهاينة.

 وتقوية العالقات: توافق: اللسيناريو الثانيا

ن وصلت العالقات أية وخروجها للعلن، بعد سراييلتمتين العالقات السعودية اإلإلى  يشير هذا السيناريو

مية ظهور منظومة إقليو، توافقات كبيرةإلى  يةسراييلوالتركية اإلية سراييلواألردنية اإلية؛ سراييلاإلالمصرية 

احتمالية هذا السيناريو من تنبع واألردن. وومصر وتركيا  إسراييلدول الخليج ووجديدة تتكون من السعودية 

والمقدمة من السعودية مع وجود بعض التحفظات م،  6116للمبادرة العربية  مبدييا إسراييلالن قبول إع

تكون ما ربية، والتي ستدخل القضية الفلسطينية في مرحلة جديدة تسير على خطي اتفاقية أوسلو، وراييلساإل

 .سيناء جزءا من الحل

في كافة الدول العربية، وسترتبط اقتصاديا بالدول  للكيان الصهيونيسيتم فتح مكاتب ن تم ذلك إوفي حال 

كة في بحرية الحر سراييلجانب السماح إلإلى ية، سراييلالعربية سوقا للمنتجات اإل ؛ وستصبح األسواقالعربية

محل أمريكا في المنطقة  إسراييلالمناطق المايية العربية مع زيادة التنسيق في األمور العسكرية لتحل 

 .العربية
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 :يةسراييلالعالقات السعودية اإلتوقف السيناريو الثالث: 

حدوث ثورة تقلب ، وفي حال تغير النظام السياسي المصري بالكاملهذا السيناريو  وترجع احتمالية وجود 

في حال حدوث ، وكذلك الفلسطينية، وتعود مصر لممارسة دورها في القضية سا على عقبأالنظام المصري ر

 .سرة الحاكمة في السعوديةتغيرات مفاجئة في األ

 خاتمة:

ر والمرشح لمنصب وزي نتنياهووالمقرب من  أنور عشقياالتصاالت المكثفة بين الجنرال السعودي السابق  بعد

 لألسباب للمنطق وذلكتبقي احتمالية السيناريو األول والثاني هي األقرب  دوري غولد،الخارجية الصهيونية 

سرة الحاكمة في في األجذرية يرات تغ حدوثإلى  تشيرة قوية يال تلوح في األفق مؤشرات حقيق، أنه االتية

الحليف للسعودية والمتمتع بعالقات استراتيجية مع ، نظام السيسين ، كما أفي المنظور القريبالسعودية 

يعزز من تحالفاته ومكاسبه  دور إقليمي خارجين يكون له أإلى  زال متماسكا، ويهدف دولة الكيان الصهيوني، ما

 يدفع باتجاه ترسيخ وتعزيز العالقات السعوديةـ الصهيونية.اإلقليمية والدولية؛ لذا سوف 

عشقي مع  استمرار زيارات ولقاءاتوهنا يمكن أن تتعدد االجراءات العملية في المستقبل القريب، من قبيل: 

نظرايهم  تشجيع عدد كبير من رجال االعمال واألكاديميين السعوديين للقاء، ودوري غولد لفترات قادمة

تها تحت مسميات مختلفة، والتفكير سماح السعودية لبعض الوفود الصهيونية غير الرسمية بزيار، والصهاينة

صدور تصريحات صهيونية على المستوي الرسمي ، وفة تجارية سعودية صهيونية مشتركةتشكيل غرفي 

 منالسيسي نظام تكثيف ، وخريأها مرة يتعلن مالحظاتها على المبادرة العربية السعودية والعمل على احيا

ادرة السيسي مب، دعمًا لفلسطينية برعاية مصريةـ سعودية، وصهيوينة عقد لقاءات صهيونية ل نشاطه

السعودية التي طرحها الملك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد، مبادرة لالقايمة أساسا على ا

 م.6116في القمة العربية 

 

 

 


