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 تعزز "إسرائيل" هذه السياسة بتعاوٍن أمريكي متكامل، من خالل  

البلدان في  الطائفية  الفرقة  عوامل  وترسيخ  الفتنة  بذور   زرع 

 العربية المجاورة لها؛ وذلك لتعميق الخالفات الطائفية والعرقية،

التوحودية والدينية  القومية  المشاريع  تشتيت  إلى  يؤدي   ما 

 للدول العربية من جهة، ويضرب االستقرار السياسي اإلقليمي من

المقاربة األمريكية اإلسرائيلية  جهٍة أخرى، ما يصب في مصلحة 

يضم الذي  األوسطي  الشرق  تعزيز  على  القائمة  المنطقة   في 

اإلسرائيلية القومية  األهداف  ينظر:  منظومته.  في   إسرائيل 

واستراتيجيات تنفيذها، الجزيرة

 03.10.2004، https://2u.pw/wwlFN 

ميزان   تغيير  على  القائم  االستراتيجي  التوجه  هذا  إطار   وفي 

 القوى في المنطقة لصالح المنظومة الخليجية تسعى اإلدارات

المنظومة تقوية  إلى  األخيرة  اآلونة  في  المتعاقية   األمريكية 

 العسكرية واألمنية لدول الخليج، وذلك من خالل تزويدها بأحدث

مقارنة المأمول-  دون  ظلت  –وإن  والهجومية  الدفاعية   التقنيات 

بها اختصت  دفاعية  تقنيات  من  المتحدة  الواليات  تملكه   بما 

في األمريكية  السياسة  أفيرز،  فوراين  ينظر:   غيره.  دون   جيشها 

الشرق األوسط بالية وخطيرة، الجريدة

 12.02.2021، https://www.aljarida.com/arti-

cles/1615476567603622700/ 

اإليران"   السعودي  التنافس  عّطل  هكذا  اإلسالمي"..   التعاون 

ثاني أكبر منظمة دولية، نون بوست

 10.02.2020، https://www.noonpost.com/content/35911 

هيرتسوغ،   ومايكل  أوريون،  أساف  السابق  العميد  أهمهم؛   من 

صنع في  الرئيسي  المعهد  مهمة  وتكمن  الكثير،   وغيرهم 

 السياسات خدمة للمصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط.

 ينظر: معهد واشنطن يسيطر على ملفات سياسة ترامب بالشرق

األوسط، الجزيرة

 17.05.2019، https://2u.pw/xN67J 

بالنكران،   يقابل  لفلسطين  سخي  خليجي  دعم  سالم،   حميد، 

العرب

 03.12.2018، https://2u.pw/xDOhs 

 وافي، أمين وأبو هين، مرج الزهور، مكونات وأبعاد صورة حركة  

حماس في الصحف الخليجية

 5.08.2021، https://studies.aljazeera.net/ar/article/5088 

الصهيونية   األجندة  مع  المتماهي  التوجه  هذا  إطار   في 

 األمريكية ما زالت تجري السعودية عشرات المحاكمات ضد أعضاء

إرهابي في إشارة إلى تنظيٍم  "االنتماء   من حركة حماس بتهمة 

النضال دعم  إلى  إشارٍة  في  األموال"،  وجمع  حماس،  حركة   إلى 

النضال    إلى حركة حماس، وجمع األموال"، في إشارٍة إلى دعم 

بدء السعودية..  األناضول:  وكالة  ينظر:  وقضيته.   الفلسطيني 

"محاكمة فلسطينيين وأردنيين النتمائهم لـ"حماس

 08.03.2020، https://2u.pw/fsTES 

 ياسين، بالل، مفاجأتا هندرسون عن ابن سلمان: رصاصة القاضي  

ورأيه بفلسطين، عربي 21

 27.05.2018، https://2u.pw/MPd71 

السلطة   دعم  عن  تتوقف  السعودية  بوست:   سياسة 

ا: أسباب سياسية أم أزمة اقتصادية؟ الفلسطينية ماليًّ

 10.11.2016، https://www.sasapost.com/saudi-arabia-stop-sup-

porting-the-palestinian-authority-�nancially/ 

 الجزيرة: البحرين تؤكد تعيين ضابط إسرائيلي بالمملكة في إطار  

ترتيبات متعلقة بتحالف دولي

 12.02.2022، https://2u.pw/06XAm 

الفلسطيني   للشعب  الّتبرع  يمنع  السعودي  النظام   األخبار: 

ومقاومته

 14.05.2021، https://al-akhbar.com/Arab_Island/305979 

لبحث    الحرة: تقرير: السعودية استقبلت رجال أعمال إسرائيليين 

فرص االستثمار

 30.05.2022، https://2u.pw/9RX0e 

الخليج   في  االمريكي  العسكري  التواجد  سليم،  علي،   ينظر: 

بغداد، جامعة  الدولية،  الدراسات  مركز  الرئيسة)،  (الدوافع   العربي 

2010،

 https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/arti-

cle/view/202 
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