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 عاقب الرئيس الفلسطينيالسعودية ت
 والملك األردني على حضور القمة اإلسالمية

 رفيقعادل 

 
 إلجبار صبيح المصري األردني -الملياردير الفلسطيني باحتجاز قامت المملكة العربية
 وذلك ،"إلى الرياض على وجه السرعة الحضور"عباس على  محمود الرئيس الفلسطيني

   .اإلخباري ديبكاحسب موقع 
 

بالطيران وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تلقى أوامر من السلطات السعودية 
رئيس  (عاما 80)ل صبيح المصري ابعد اعتق، وذلك من باريس الى الرياض دون تأخيرفوراً 

 .البنك العربي
 :حكام العرب أغنىديسمبر من  16الى الزعيم الفلسطينى يوم السبت  األوامر ت هذهجاء

 العربية المتحدة االماراتولي عهد ، وآل سعود د السعودى محمد بن سلمانولي العه
 .آل نهيان الشيخ محمد بن زايد

ان يقطع عباس بمحمود بن زايد لمحمد بن سلمان ومحمد من د صدرت قكانت األوامر و
 .الرياض على الفورالعاصمة السعودية  حضر إلىفي باريس وي كل ارتباطاته

 توجيه إنذاريعتزمان كانا  الخليجيين يل الحصرية بأن الزعيميناف كابوتفيد مصادر د 
إلى زعيم نوعه الذي ُيقدم ول من وهو اإلنذار األ –أبو مازن محمود عباس  إلى أخير

 األمريكي طط الرئيسالعلني على خ هجومه أن يكف عنب – ةعربي جهةفلسطيني من 
والرئيس  الثاني نهي تعاونه مع العاهل االردني الملك عبد هللادونالد ترامب للسالم، وأن يُ 

 .في هذه الحملة طيب اردوغانرجب التركي 

https://www.debka.com/saudis-detain-palestinian-jordanian-billionaire-compel-abbas-instant-presence-riyadh/
https://www.debka.com/saudis-detain-palestinian-jordanian-billionaire-compel-abbas-instant-presence-riyadh/


 
 
 

 

7201 ديسمبر  28  ترجمات       2   

 

 
 

أمر التجارية، استهداف المصالح واألعمال الزعيم الفلسطيني بأنه يعني  "نعُيق"حتى و
الذي يحمل األردني صبيح المصري، و-الملياردير الفلسطينيباعتقال ولي العهد السعودي 
العاصمة أيضا، عندما كان في طريقه إلى مطار الرياض للسفر إلى  الجنسية السعودية

 .مانع  األردنية 
رئيس البنك كذلك وهو  .وأكثرهم ثراءً األعمال  رجالي من بين أبرز المصر صبيح عتبرويُ 

استثمارات له اضي الفلسطينية وفي األر أغلب المشروعات التجاريةيمتلك  الذيالعربي، 
على البورصة الفلسطينية في كذلك  المصري ويهيمن .في المملكة العربية السعوديةرى كب

دور بارز  ولصبيح المصري .منذ وقت طويل نابلس، وهي مدينة تحكمها عشيرة المصري
محمود الرئيس الفلسطيني قرب جدا من كل من ؛ لذلك فهو مفي االقتصاد األردنيكذلك 
 مصالح (المصري وعباس وعبدهللا)هم تجمعو .الثاني عبد هللا األردني والعاهلعباس 

هو الدكتور  متشابكة جدا، حيث أن نائب المصري في مجلس إدارة البنك العربي في عمان
مبعوث الملك "، الذي يحمل لقب الملكي األردني ديوانعوض هللا، الرئيس السابق لل باسم

 ".عبد هللا الخاص إلى المملكة العربية السعودية
 .المصري هو معاقبة كل من أبو مازن والملك األردني صبيح اعتقالوراء من  الهدفوكان 

الزعيمين  حذر محمد بن سلمانباء أن في وقت سابق من هذا األسبوع، أفادت األنف
الذي دعا إليه ومن حضور اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول،  العربيين

األمريكي طيب أردوغان لتنظيم حملة واسعة ضد اعتراف الرئيس رجب الرئيس التركي 
 .ضعيفا القمة كانهذه في حضور ال ُيذكر أنو .سرائيلإلترامب بالقدس عاصمة دونالد 

 
 


