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كتبه إبراهيم فريحات

طفت العالقات العميقة بني اململكة العربية السعودية وبني إرسائيل عىل السطح
إثر مقتل الصحايف جامل خاشقجي يف ترشين األول/أكتوبر  2018عىل يد عمالء من
تبي أن إرسائيل زودت الحكوم َة السعودية
الحكومة السعودية يف اسطنبول .فقد َّ
فضل عىل أن اثنني
بربمجية بيغاسوس التجسسية املستخدمة يف مراقبة خاشقجيً ،
من املساعدين السعوديني الذين طردهم ويل العهد محمد بن سلامن من منصبيهم
لدورهم يف جرمية القتل كانا جز ًءا من جهود التواصل السعودي الرسي مع إرسائيل،
والجهود الرامية لتلميع صورة إرسائيل يف اإلعالم السعودي.

“الشارع السعودي يقف بقوة خلف
الفلسطينيني ،وهذا يعطي الفلسطينيني
قدر ًة عىل التأثري”.

ومع ذلك ،ال ينبغي أن نتفاجأ كث ًريا من هذه األفعال ،فالتقارب اإلرسائييل-السعودي ما
برح يزداد منذ سنوات .فقبل مقتل خاشقجي بأشهر ،أعلن بن سلامن يف اجتامع مع
منظامت يهودية مقيمة يف الواليات املتحدة بأن عىل الفلسطينيني أن يقبلوا “صفقة
ما هي التداعيات الجيوسياسية األخرى عىل النظام السعودي؟
القرن” التي يطرحها الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،قائالً إن “عليهم أن يقبلوا وأن
يعودوا لطاولة املفاوضات وإال فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر”.
السعودية مخطئة يف اعتقادها بأن الطريق إىل نيل رضا واشنطن متر عرب تل أبيب.
فالقيادة األمريكية الحالية يف البيت األبيض  -املتمثلة يف الرئيس ترامب ووزير
فام هي تداعيات العالقة اإلرسائيلية-السعودية عىل الفلسطينيني ونضالهم من أجل
الخارجية مايك بومبيو ومستشار األمن القومي جون بولتون  -ال تحتاج إىل َمن يقنعها
الحقوق ،وكيف أثر اغتيال خاشقجي يف هذه العالقة؟ تحدثت الشبكة إىل محللها،
بشأن إيران ،لذا فان السعودية ليست مضطرة إىل العمل مع إرسائيل لتنفيذ أجندتها
إبراهيم فريحات ،االستاذ املشارك يف معهد الدوحة للدراسات العليا حول تداعيات
وعم ميكن أن يفعله الفلسطينيون للتصدي للتحالف ضد الجمهورية اإلسالمية.
أزمة خاشقجي عىل السعوديةّ ،
اإلرسائييل-السعودي الهدّام.
بل يف الحقيقة إن عمل السعودية مع إرسائيل يضعها يف موقف خطري ألنها تجعل
نفسها عرضة لالستغالل اإلرسائييل .ففي أعقاب مقتل خاشقجي ،تحدث رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عالني ًة عن الحاجة إىل سعودية مستقرة بالرغم من جرمية
القتل .ومن أجل هذا الدعم سوف تطلب إرسائيل مثناً أعىل .فموقف السعودية
عصيب يف الواليات املتحدة ،إذ يسعى الكونغرس إىل فرض عقوبات عىل النظام
السعودي.

“فضح العالقة بني إرسائيل والسعودية يطعن
يف رشعية النظام السعودي ،وال سيام فيام
يتعلق بفلسطني والقدس واملسجد األقىص”.

كيف أثر مقتل خاشقجي يف منزلة اململكة العربية السعودية وال سيام
فيام يتعلق بفلسطني؟
لقد أخرجت هذه األزمة العالقات اإلرسائيلية-السعودية إىل العلن .ويظهر تحديدًا
من بيع برمجية بيغاسوس التجسسية مدى التعاون األمني والعسكري بني الدولتني.
وهذا االنفضاح العلني ال يصب يف مصلحة هذه العالقة ،ألن إرسائيل والسعودية كانتا
فضل عىل أن فضح العالقة يطعن يف رشعية
لتتعاونا بوترية أكرب لو مل ينفضح أمرهامً .
النظام السعودي ،وال سيام فيام يتعلق بفلسطني والقدس واملسجد األقىص .وهذه
العالقة تثري شواغل جدية إزاء منزلة هذا النظام لدى الشارع العريب.

كيف أثرت هذه األزمة يف الخصومة بني إيران والسعودية؟
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استغلت إيران هذا بالفعل ،إذ أخذت تُربز صداقة النظام السعودي مع إرسائيل يف
إعالمها .ومثة مفارقة تكمن يف أن السعودية تتعاون مع إرسائيل ألنها تريد مساعدة يف
التصدي إليران ،غري أن هذا التعاون يعزز من شوكة إيران يف حربها اإلعالمية .وهذه
السياسة تنقض ما ت َغزِله السعودية.

جاء انفضاح العالقة كهدية إليران .فام هي أفضل طريقة لتعزيز مكانة إيران من
إظهار أن خصمها يتعاون مع إرسائيل ويساوم عىل العامل العريب واإلسالمي؟ لقد

ما هي التوصيات السياساتية التي تقرتحها عىل السعودية؟
أصل
ينبغي للسعودية أن توقف روابط التعاون كافة مع إرسائيل ،والتي ال تحتاجها ً
لضامن أمنها .فالسعودية تدر عىل الواليات املتحدة مئات املليارات كل عام من خالل
صفقات األسلحة ،وبالتايل فإن الواليات املتحدة توفر األمن الذي تحتاجه السعودية
يف مواجهة إيران .غري أنه ينبغي للسعودية أن تعمل من أجل وضع اسرتاتيجيتها
األمنية الخاصة التي ال تعتمد عىل الواليات املتحدة .وينبغي أن تعود إىل دعم مبادرة
السالم العربية التي أقرتها الجامعة العربية يف  2002و 2007و .2017فالحياد عن
هذه املبادرة أفقد السعودية القوة الناعمة ،وقلَّص زعامتها اإلقليمية ،وجلب تداعيات
سلبية أكرث عىل الفلسطينيني .وينبغي ايضاً عىل النظام أن يكون شفافًا فيام يتعلق
مبقتل خاشقجي ألن أحدًا من الجهات الفاعلة ال يأخذ “تحقيقها” عىل محمل الجد.
وهذه هي سبيلها للخروج من هذه األزمة.
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كيف ينبغي للفلسطينيني وحلفائهم أن يتعاملوا مع العالقة اإلرسائيلية-
السعودية؟
يواجه الفلسطينيون موقفًا صعبًا .وبالرغم من كل ذلك ،أويص بأال يتخلوا عن السعودية،
ألن ذلك سيصب يف مصلحة الحكومة اإلرسائيلية .فبالعمل مع السعودية ،تزيد فرصة
عودتها إىل مبادرة السالم العربية .وينبغي للقيادة الفلسطينية أن تتذكر أن امللك
سلامن ،والد ويل العهد ،قد أظهر موقفًا أكرث حز ًما تجاه فلسطني قبل ترصيح ابنه
بخصوص “صفقة القرن” وبعده .ويُعتقد عموماً أن امللك ال يدعم أفكار ويل العهد إزاء
فلسطني.
وعالوة عىل ذلك ،يقف الشارع السعودي بقوة خلف الفلسطينيني ،وهذا يعطي
الفلسطينيني قدر ًة عىل التأثري .وبالرغم من أن النظام يف السعودية مركزي للغاية وال
يرتك سوى حيز ضئيل ملنظامت املجتمع املدين ،إال أن باستطاعة قادة الرأي والكُتاب
الفلسطينيني أن يصلوا إىل الشعب السعودي بكتاباتهم .فمن خالل وسائل إعالمية مثل
الواشنطن بوست وصحيفة الحياة والشبكة ،يستطيع الفلسطينيون أن يرفعوا الوعي
العام مبسعاهم من أجل الحقوق ويبينوا كيف أن العالقات اإلرسائيلية-السعودية تعوق
هذا املسعى .وال ينبغي أن نستهني بأهمية نرش الوعي بالقضية الفلسطينية.
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إبراهيم فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات
العليا وجامعة جورجتاون .عمل سابقاً زميل أول يف السياسات الخارجية مبعهد
بروكنجز وقام بتدريس موضوع تسوية النزاعات الدولية يف جامعة جورج
واشنطن وجورج ميسن يف الواليات املتحدة .فريحات حاصل عىل الدكتوراة
يف موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام  2006كام
منحته الجامعة جائزة التميز عام  2014إلنجازاته يف حقل النزاعات الدولية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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