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العالم

تقرير

العيسى متحدثًا
خالل «مؤتمر
أتباع الديانات»
في فيينا اإلثنين
الماضي

بعد أسابيع قليلة على
إعالن الهند طلبها السماح
لطائراتها بعبور األجواء
السعودية نحو إسرائيل،
توجهت األخيرة بطلب
مماثل إلى االتحاد الدولي
للنقل الجوي ،على
قاعدة «رفض التمييز
بين شركات الطيران».
طلب ال يبدو أنه سيلقى
معارضة من قبل
المملكة التي أضحت أكثر
اندفاعًا وحماسة في
الترويج لفكرة التطبيع،
مستخدمة في ذلك
«حوار
الفتات عدة ليس
ً
األديان» إال أكثرها تضليال

أبيب أكثر قربًا من الرياض:
تل
ُ َ

فلتفتح أجواء السعودية أمام «العال»
كما كــان متوقعًا .لــم يكد ّ
يمر شهر
ع ـل ــى إعـ ـ ــان ش ــرك ــة طـ ـي ــران ال ـه ـنــد،
«إي ـ ــر إنـ ــديـ ــا» ،اع ـت ــزام ـه ــا الـ ـب ــدء فــي
تسيير رح ــات جــويــة مـبــاشــرة إلــى
إســرائ ـيــل عـبــر األج ـ ــواء الـسـعــوديــة،
حـتــى ب ــادرت تــل أبـيــب فــي املطالبة
بـ «معاملتها بــاملـثــل» ،عبر السماح

لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات نـ ــاق ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
(ال ـع ــال) بــاسـتـخــدام ٌامل ـجــال الـجــوي
ّ
َ
الـ ـسـ ـع ــودي .م ـط ــال ـب ــة إن دل ـ ــت عـلــى
شــيء فإنما على أمــريــن :أولـهـمــا أن
موافقة الرياض على طلب نيودلهي
فتح األجواء السعودية أمام طائرات
ّ
«إير إنديا» التي تقل إسرائيليني قد

وفد يهودي في المنامة
بــدأ حــاخــام كنيس هامبتون فــي نـيــويــورك ،مــارك شناير ،ومعه  17مــرافـقــا ،قبل أي ــام ،زيــارة
للبحرين ،ضمن رحلة ممتدة على  8أيام تنطلق من املنامة وتنتهي في القدس املحتلة .ونشر
شناير صــورًا تظهره مع مرافقيه في الكنيس اليهودي في املنامة ،حيث كانت في استقباله،
بحسب ما تحدث به إلى صحيفة إسرائيلية ،سفيرة البحرين السابقة لدى الواليات املتحدة،
هدى نونو ،والعضو في مجلس الشورى البحريني ،نانسي خضوري .وتوقع الحاخام أن تكون
ً
البحرين «أول دولة خليجية تبني عالقات دبلوماسية مع إسرائيل» ،ناقال عن امللك البحريني
قوله قبل عامني إن «أكبر أمل للحصول على صوت عربي معتدل في الخليج هو في أن تكون
هناك إسرائيل قوية».
وأشــار إلــى أن حمد بن عيسى «كــان أول زعيم خليجي ينتقد إيــران علنًا» ،مشيدًا بالجهود
الـتــي بذلها لـ«تسمية حــزب الـلــه منظمة إرهــاب ـيــة» .وكـشــف شناير أنــه التقى وزي ــر السياحة
البحريني الذي دعا «األميركيني اليهود اآلخرين إلى زيارة البحرين» ،الفتًا إلى أن من بني أهداف
الرحلة «إلهام املنظمات اليهودية حول العالم للقدوم إلى البحرين ،وتوجيه الشكر للملك لكونه
يعزز الحوار بني األديان ويقدم الدعم إلسرائيل»ُ .يذكر أن وفدًا بحرينيًا من جمعية «هذه هي
البحرين» زار إسرائيل للمرة األولــى بشكل علني ،في شهر كانون األول /ديسمبر املاضي،
تزامنًا مع االحتجاجات التي أثارها قرار الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل.
(األخبار)

ً
ُمنحت فعال ،خالفًا ملا كانت أعلنته
املـمـلـكــة عـلــى ل ـســان املـتـحــدث بــاســم
هيئة الطيران املدني السعودي ،وإال
كـيــف ك ــان بــإمـكــان «ال ـع ــال» التجرؤ
على طلب من هذا النوع وهي التي
ق ــال ــت ،أوائـ ــل شـهــر ش ـبــاط فـبــرايــر/
امل ــاض ــي ،إن ـهــا «تــأمــل فــي أن ُيـطـ ّـبــق
اتفاق الطيران فوق السعودية على
طائراتنا أيضًا» ،وإنها «ال ترى فرقًا
بــن الــركــاب اإلسرائيليني على منت
الشركات اإلسرائيلية ،واملسافرين
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـل ــى مـ ــن ش ــرك ــات
غير إسرائيلية» .أما الداللة الثانية
فهي أن قطار التقارب بني الرياض
ـاض فــي سكته ،فــي ظل
وتــل أبيب مـ ٍ
تـ ـص ــريـ ـح ــات وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات خ ـل ـي ـج ـيــة
ت ـصـ ّـب جميعها فــي صــالــح تزخيم
أجـ ـ ــواء ال ـت ـط ـب ـيــع وت ـكــري ـســه خ ـيــارًا
وحيدًا.
يــوم أم ــس ،أمـيــط الـلـثــام عــن خطاب
توجهت به شركة الطيران الوطنية
ـاد
اإلســرائ ـي ـل ـيــة (الـ ـع ــال) إل ــى االت ـحـ ً
طالبة
الدولي للنقل الجوي (أياتا)ِ ،
م ـس ــاع ــدت ــه فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع ال ـس ـع ــودي ــة
ب ـف ـت ــح أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
اإلســرائـيـلـيــة ،حتى تتمكن األخـيــرة
مـ ــن م ـن ــاف ـس ــة ن ـظ ـي ــرت ـه ــا ال ـه ـن ــدي ــة.
ويقول الرئيس التنفيذي لـ «العال»،
ج ــون ــن أوس ـي ـش ـك ــن ،ف ــي ال ـخ ـطــاب
املوجه إلى رئيس «أياتا» ،ألكسندر
دو ج ــونـ ـي ــاك(« ،إنـ ـ ـن ـ ــي) أطـ ـل ــب مــن
أيـ ــاتـ ــا الـ ـت ــدخ ــل ،وت ـم ـث ـي ــل م ـصــالــح
ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي ،وامل ـطــال ـبــة
بـ ـحـ ـق ــوق عـ ـب ــور أج ـ ـ ـ ــواء م ـت ـس ــاوي ــة
لجميع شركات الطيران في األجواء

السعودية ،ومعارضة أي شكل من
أشكال التمييز» ،مضيفًا أنه طالب،
كــذلــك ،رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
بـ ـنـ ـي ــام ــن نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،ب ــاملـ ـس ــاع ــدة
ّ
ف ــي ح ـ ــل ه ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة .ال ــاف ــت أن
ً
ّ
أوسيشكني حــدد ،في رسالته ،نقال
ع ــن سـلـطــة املـ ـط ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
يوم السادس من آذار /مارس موعدًا

تستخدم السعودية
الفتة «حوار األديان»
لتبرير التطبيع

ل ـب ــدء «إي ـ ــر إن ــدي ــا» تـسـيـيــر رح ــات
مباشرة إلــى إســرائـيــل عبر األجــواء
السعودية ،وهو ما لم ينفه املتحدث
بــاســم الـشــركــة الهندية لــدى سؤاله
عـمــا إذا كــانــت ب ــاده تـلـقــت مــوافـقــة
عـلــى هــذا األم ــر ،إذ قــال إن «الناقلة
لم تتلق بعد أي اتصال من الجهات
املنظمة لقطاع الطيران املدني» ،ما
يعني إمكانية تلقيها هذا االتصال،
الـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـخـ ـط ــوة األخ ـ ـيـ ــرة فــي
مسارها ،خالل األيام القليلة املقبلة.
ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،تـ ـتـ ـق ــاط ــع امل ـع ـط ـي ــات
جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا عـ ـ ـن ـ ــد ن ـ ـق ـ ـطـ ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـط ـل ــب ال ـه ـن ــدي،

خـصــوصــا وأن سـلـطــات املـمـلـكــة لم
تحجم ،مع خروج املسألة إلى دائرة
ال ـض ــوء ،ع ــن ال ـتــرويــج عـبــر وســائــل
إع ــام ـه ــا مل ـشــروع ـيــة هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
وص ـح ـت ـهــا؛ إذ إن ــه «ال يــوجــد داف ــع
قـ ـ ــوي وال م ـن ـط ــق س ـي ــاس ــي ي ـح ــول
دون مـنــح اإلذن لـكــل ط ـيــران الـعــالــم
ب ـع ـبــور األج ـ ـ ــواء ال ـس ـع ــودي ــة» ،كـمــا
أن ــه «ي ـج ــب ال ـت ـفــريــق ب ــن املـقــاطـعــة
املضرة بإسرائيل واملقاطعة املضرة
بالعرب» .وعليه ،يمكن توقع موافقة
السعودية ،فــي نهاية املـطــاف ،على
الطلب اإلسرائيلي ،طاملا أن املبررات
جـ ــاهـ ــزة ل ـت ـس ــوي ــغ االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـلــى
«ال ـعــدو الـقــديــم» (إســرائ ـيــل) ،بوجه
ـران) ،وطــاملــا
«الـ ـع ــدو ال ـح ــال ــي» (إيـ ـ ـ ـ ّ
أن مــاك ـي ـنــة ال ـت ـط ـب ـيــع ش ــغ ــال ــة عـلــى
امل ـس ـتــويــات ك ــاف ــة ،خ ـصــوصــا منها
اإلعالمي حيث تجتهد الشخصيات
واملـنــابــر املــوالـيــة للنظام السعودي
فــي التأصيل لفكرة جعل العالقات
مع العدو أمرًا عاديًا ومحبذًا.
آخـ ــر ال ـت ـصــري ـحــات ال ـس ـع ــودي ــة فــي
هذا املجال ما تحدث به وزير العدل
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـ «رابـ ـط ــة
الـعــالــم اإلس ــام ــي» ،مـحـمــد بــن عبد
الكريم العيسى ،لصحيفة أميركية،
داعـيــا إلــى «الـتـعــايــش مــع الـيـهــود»،
راف ـ ـضـ ــا مـ ــا سـ ـم ــاه ــا «الـ ـطـ ـم ــوح ــات
العربية التاريخية إلى القضاء على
إس ــرائ ـي ــل» .ورأى أن «ال ـس ــام يـبــدأ
مــن خــال االعـتــراف بــأن جميع دول
املنطقة ستبقى في مكان وجودها،
ّ
يتعي عليهم التعايش وتقديم
لذلك
تنازالت ،وإال سيندلع قتال يستمر

