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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٦ می ٣١ 
  

  :فوق العاده 
  عربستان سعودی در اسرائيل سفارتخانه ايجاد می کند

Exclusif : L’Arabie saoudite construit une ambassade en Israël  

 

ًرژيم سلطنتی عربستان سعودی ساخت سفارتخانۀ عظيمی در اسرائيل را آغاز کرده است، احتماال مھمترين سفارتخانه 

 .در تل آويو

با وجود اين منشور . ً، دو دولت رسما مناسبات ديپلماتيک ندارند١٩٤٨به علت اخراج اکثر مردم فلسطين در سال 

 به امضای رئيس جمھور روزولت و شاه عبدالعزيز رسيد، و دوباره ١٩٤٥ر سال ، که دPacte du Quincyکوئينسی 

 آن را تمديد کردند، از جمله مقرر شده است که رژيم سلطنتی با سرزمين ٢٠٠٥رئيس جمھور بوش و شاه فھد در سال 

  ).١(مخالفت نخواھد کرد ) دولت آيندۀ اسرائيل(يھودی در فلسطين 

) »سرب گداخته « يا (» سرب سخت « جای اياالت متحده عمليات اسرائيلی به نام ه  ب٢٠٠٩-٢٠٠٨شاه عبدهللا در سال 

که مبنی بر آن تل آويو در پی متحد ساختن » دکترين پيرامونی « اين نزديکی به ). ٢(را عليه نوار غزه تأمين مالی کرد 

  .د، پايان دادعليه کشورھای عرب بو) ايران، ترکيه و اتيوپی(بازيگران غير عرب منطقه  

. سخنرانی کرد) فارس(، رئيس جمھور شيمون پرز از طريق ويدئو در برابر شورای امنيت خليج ٢٠١٣مبر در نو

 Terje ًپرسشھائی به عمل بياورند، البته نه مستقيما بلکه با ميانجيگری تريه رود الرسن اعضای شورا توانستند از او

Rød-Larsen ) ٣.(  
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عليه ) دولتی که رسميت ندارد(جبھه ای مشترک با ستاد فرماندھی مشترک که در سومالی الند اکنون، ھر دو کشور در 

دفاع مشترک را بر اساس ساخت و ساز منشور بغداد باز توليد کرده که توسط » عرب « نيروی ). ٤(يمن می جنگند 

  ).مريکا بوداحدۀ منشور بغداد به فرماندھی اياالت مت( دولتی که عضو آن نبوده فرماندھی می شود 

فريقا را طرح اديگر چند عمليات بھره برداری نفتی از يمن و در شاخ  عربستان سعودی و اسرائيل در پيوند با يک

  ).٥(ريزی کرده اند 

پنجمين ثروت جھانی با (شاه سلمان، شاھزاده وليد بن طالل بن عبدالعزيز را برای مقام سفير در تل آويو برگزيده است 

  )Four Seasons، چھار فصل Mövenpick موونپيک سيتی گروپ،

  

 ّمندرجات منشور ھمچنان سری باقی مانده است) ١
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