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الشأن المحلي 

الطاقة وتنويع االقتصاد 

يــواجــه االقــتصاد الــسعودي عــددًا مــن التحــديــات الــرئيســية فــي الــعقود الــثالثــة الــقادمــة، أهــمها الــوضــع 
يتطلب خطوات جادة إلصالح االقتصاد، بما يمكن من توفير وظائف لهؤالء بعيدًا عن قطاع الطاقة. وأهم  الــديــموغــرافــي، حــيث أن غــالــبية الــسكان اآلن ســيكونــوا فــي ســن الــعمل بــين عــامــي 2030 و2050. وهــو مــا 

السعودية في مراكز التفكير االستراتيجي  
أغسطس 2020 
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الشأن السياسي واالجتماعي  

استطالع للرأي العام السعودي  

 

أظهــر اســتطالع لــلرأي الــعام أجــراه معهــد واشــنطن لســياســة الشــرق األدنــى فــي 
الـسعوديـة أن نـصف الـسعوديـين يـرون أن الـعالقـة مـع الـصين مـهمة لـهم، مـقارنـة 
مـع حـوالـي 40% يـرون أن األهـمية هـي لـلعالقـة مـع الـواليـات المتحـدة وروسـيا، وجـاءت 
تــركــيا بــعدهــم بنســبة 28%. ورأت ثــالث أربــاع الــعينة أن فــايــروس كــورونــا هــو مــؤامــرة 

خارجية أطلقها األعداء.  

قــام معهــد واشــنطن لســياســة الشــرق األدنــى بــإجــراء اســتطالع نــادر لــلغايــة لــلرأي 
الـعام الـسعودي. واالسـتطالع مـوثـوق إلـى حـّد كـبير، وأجـرتـه وجـًها لـوجـه شـركـة تـجاريـة 

إقليمية في يونيو.  

شــملت الــعينة ألــف مــواطــن ســعودي، وتــم اخــتيارهــم بحســب أســالــيب األرجــحية 
الــجغرافــية الــمعياريــة الــصارمــة. وبــالنســبة لــعّينة مــن هــذا الحجــم والــطبيعة، يــوازي 
هـامـش الخـطأ اإلحـصائـي 3% (حـيث يـعتمد الـهامـش الـدقـيق عـلى تـوزيـع اإلجـابـات عـن 

أسئلة محددة).  

حــمل االســتطالع بــعض الــمفاجــآت بــشأن مــسائــل رئيســية، وخــاصــة فــيما يــتعلق 
بالسياسة الخارجية. 

لـلمرة األولـى مـنذ انـطالق هـذه االسـتطالعـات فـي عـام 2014، تخـطت الـصين بـشكل 
كــبير الــواليــات المتحــدة مــن حــيث الــتأيــيد الــشعبي فــي الــسعوديــة، حــيث أن نــصف 
الــسعوديــين (%49) يــقولــون اآلن إن الــعالقــات الــجيدة مــع الــصين "مــهمة" بــالنســبة 
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لـبلدهـم مـقابـل (%38) مـمن يـقولـون األمـر نـفسه بـالنسـبة لـلواليـات المتحـدة. كـما أن 
النســبة الــتي حــصلت عــليها روســيا بحســب اإلحــصاءات تــعادل حــالــًيا مــا حــصدتــه 

الواليات المتحدة. 

 

وتـأتـي تـركـيا خـلف هـذه الـدول إذ تـعتبر نسـبة 28% مـن الـسعوديـين أن الـعالقـات مـعها 
هـي مـهمة "بـعض الشـيء" حـتى بـالنسـبة لـلمملكة. ومـع ذلـك، وبـأخـذ الـتوتـرات الـحادة 
عـلى المسـتوى الـرسـمي بـين الـبلديـن بـعين االعـتبار، فـإن هـذا الـرقـم يـمثل أقـلية كـبيرة 

من الجمهور السعودي الذي يختلف مع التوجه الرسمي.  

غـير أن أًيـا مـن هـذه الـعالقـات الـخارجـية ال يـبدو أنـه يـحتل األولـويـة بـالنسـبة لـلشعب 
الــسعودي الــذي يــنصب تــركــيزه كــما دائــًما عــلى الــمسائــل الــداخــلية. فنســبة كــبيرة 
تــساوي (%84) "إلــى حــد مــا" عــلى الــنقطة الــتالــية: "تكتســي اإلصــالحــات الســياســية 
واالقـــتصاديـــة الـــداخـــلية حـــالـــًيا أهـــمية أكـــبر بـــالنســـبة لـــبلدنـــا مـــن أي مـــسألـــة خـــاصـــة 

بالسياسة الخارجية، لذا علينا البقاء بمنأى عن أي حروب تدور خارج حدودنا".  

مـن بـين الـمسائـل المحـلية، يـعتبر نـصف الـسعوديـين تـقريـًبا (%45) أن حـكومـتهم تـبذل 
"الجهــد الــكافــي" مــن أجــل "الــحؤول دون تفشــي الــتطرف الــديــني فــي مــجتمعنا". لــكن 

نسبة 38% تقول إن المسؤولين يقومون "بالقليل" في هذا الصدد.  
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بـالنسـبة لـجائـحة فـيروس كـورونـا، تـتبايـن الـمواقـف أيـًضا، ولـو بـطريـقة مـختلفة. فنسـبة 
38% مــن الــسعوديــين يــعتبرون أن الســلطات تــبذل مــا يــكفي مــن الــجهود مــن أجــل 
"ضـمان صـحة شـعبها وتـوفـير الـرعـايـة الـطبية لـه". مـع ذلـك، تـصف النسـبة نـفسها 
(%40) هـذه الـتدابـير بـ “الـمبالـغ فـيها"، مـا يشـير إلـى مـقاومـة مـن نـوع مـا لـإلغـالق أو غـيره 

من القيود المفروضة.  

مـا يـثير الـدهـشة عـلى نـحو مـماثـل هـو الـعدد الـكبير لـلغايـة مـن الـسعوديـين (%76) الـذيـن 
يـعتقدون أن فـيروس كـورونـا "هـو فـيروس أطـلقه أعـداؤنـا األجـانـب عـمًدا". فـضًلا عـن 
ذلـك، يـتفق الـثلث "بـشكل كـبير" مـع نـظريـة الـمؤامـرة هـذه. وهـذه األرقـام أعـلى بـكثير مـن 
تـلك المسجـلة فـي اسـتطالعـات رأي فـي دول عـربـية أخـرى رًدا عـلى هـذا الـسؤال نـفسه 

منذ شباط/فبراير: سواء مصر أو األردن أو اإلمارات أو الضفة الغربية وغزة.  

الـزيـادة الـمرافـقة فـي اآلراء الـسعوديـة اإليـجابـية إزاء الـعالقـات مـع الـصين تشـير إلـى أن 
الجمهور ال يلوم الصين إلى حّد كبير على نشر الفيروس. 
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عـــلى صـــعيد مـــسألـــة محـــلية بـــارزة أخـــرى، أتـــت اآلراء بـــشأن "الـــحفاظ عـــلى الـــقانـــون 
والــنظام فــي أمــاكــننا الــعامــة" مــتبايــنة بــدورهــا. فــنحو نــصف الــسعوديــين، أي النســبة 
نــفسها تــقريــًبا المسجــلة فــي الــدول المســتطلعة األخــرى، يــعتبرون أن حــكومــتهم 

تقوم بما يكفي في هذا المجال.  

غـير أنـه ثـمة مـسألـة داخـلية واحـدة تـرى أغـلبية ضـّيقة (58 فـي الـمائـة) مـن الـسعوديـين، 
ا فـي دول عـربـية أخـرى، أن حـكومـتها ال تـبذل الـكثير  مـقارنـًة بـاسـتطالعـات ٔاُجـريـت مـؤخـًر

حيالها، وهي: "إيالء أهمية للرأي العام بشأن سياساتها".  

يـــشعر الـــشعب الـــسعودي كـــكل بـــالـــرضـــا عـــن الـــميزات النســـبية الـــتي يـــتمتع بـــها 
ويـعارض االحـتجاجـات الـعلنية. ويـوافـق ثـلثا الـشعب عـلى الـنقطة الـتالـية "حـين أفـكر 

فيما يجري في اليمن أو سوريا، أشعر أن وضعنا ليس سيًئا".  

رًدا عـلى سـؤال "إن كـان مـن الـجيد أنـنا ال نشهـد مـظاهـرات حـاشـدة فـي الـشوارع هـنا 
اآلن كــما يــحصل فــي بــعض الــدول الــعربــية األخــرى"، أتــت إجــابــة 48% مــؤيــدة تــماًمــا 
و48% رافـضة، حـيث أن هـذا الـشعور يـنتاب إمـا بـشكل كـبير أو بسـيط نسـب مـتساويـة 
مـــن الـــسعوديـــين. لـــكن عـــند ســـؤال المســـتطلعين عـــن أمـــثلة محـــددة، وبـــخاصـــة 
"االحـتجاجـات الـمناهـضة لـلحكومـة فـي الـعراق ولـبنان"، تـعتقد نسـبة 24% فـقط مـن 

ا "إيجابًيا بعض الشيء".  السعوديين أنها ستخلف تأثيًر



7

 

Washington Institute, Saudi Public Differs with Some Official Foreign Policies, 
but not on Sectarian Line, 10/08/2020  

التطبيع مع إسرائيل 

عالقة الديموقراطيين بالتطبيع اإلماراتي-اإلسرائيلي 

 

رغـم أن إعـالن الـتطبيع اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي يـصب مـباشـرة فـي صـالـح تـرامـب وهـو مـن 
قـام بـهندسـته، إال أن الـديـموقـراطـيين لـيسوا بـعيديـن عـن الـصفقة، فـالـتراجـع عـن خـطة 
الـضم يـعود بـشكل أسـاسـي الرتـفاع احـتمال وصـول الـديـموقـراطـيين لـلبيت األبـيض. 
كـما أن الـديـموقـراطـيين الـذيـن يـعارضـون خـطة الـضم ويـدعـمون الـتطبيع مـع إسـرائـيل 
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يـرون فـي الـصفقة اإلمـاراتـية حـًال مـرضـيًا لـهم، وسـيصّب ذلـك فـي صـالـح عـالقـة إيـجابـية 
بين اإلمارات واإلدارة الديموقراطية.  

فـي ظـاهـر األمـر، يـمكن إلدارة تـرامـب أن تـدعـي أن صـفقة تـطبيع الـعالقـات بـين إسـرائـيل 
واإلمارات هي إنجاز، وهي كذلك من وجهة نظر مشروع اإلدارة في الشرق األوسط.  

مـــا هـــو أقـــل وضـــوًحـــا هـــو احـــتمال أن يـــكون لـــجو بـــايـــدن عـــالقـــة أيـــًضا بهـــذا األمـــر، 
فــالــمعارضــة الــديــمقراطــية الــكامــلة للخــطط اإلســرائــيلية لــضم أجــزاء مــن الــضفة 

الغربية كانت حاضرة في الحسابات التي أفضت إلى الصفقة. 

لـنكن واضـحين: لـقد أقـامـت اإلمـارات وإسـرائـيل عـالقـات تـعاون مـوسـعة مـنذ فـترة مـن 
الــوقــت، بــما فــي ذلــك فــي مــجاالت االســتخبارات والــتكنولــوجــيا والــجيش واألعــمال 
والسـياسـة. كـانـت كـلتا الـحكومـتين حـليفين مـقربـين إلدارة تـرامـب، وال يـزال لـدى كـل 

منهما مصلحة في إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر. 

لــكن قــادة إســرائــيل واإلمــارات قــرأوا أيــًضا اســتطالعــات الــرأي، ويــعرفــون أن هــناك 
احـتماًال لـفوز جـو بـايـدن فـي نـوفـمبر، بـل إنـه مـن الـممكن أن يسـتعيد الـديـمقراطـيون 

السيطرة على مجلس الشيوخ. 

كـما هـو الـحال مـع جـميع الـدول األعـضاء فـي جـامـعة الـدول الـعربـية، دعـمت اإلمـارات 
مــبادرة الســالم الــعربــية، الــتي ال تــزال هــي الــموقــف اإلجــماعــي لــلدول الــعربــية: فهــي 
تـعرض عـالقـات دبـلومـاسـية كـامـلة مـع إسـرائـيل مـقابـل االنـسحاب اإلسـرائـيلي مـن 

األراضي المحتلة عام 1967. 

مـوقـف الـدول الـعربـية الـداعـم لحـل الـدولـتين، مـثل الـموقـف األمـريـكي والـدولـي، خـدعـة 
نفسـية لـلتظاهـر بـأن االحـتالل اإلسـرائـيلي مـا زال مـؤقـًتا، وأنـه - طـالـما لـم يـكن هـناك 

ضم رسمي لألراضي فإن التسوية قابلة للتطبيق.  

كـان ضـم أراضـي الـضفة الـغربـية سـيجعل الـموقـف الـعربـي والـدولـي غـير مـقبول، ولهـذا 
كـانـت هـناك مـعارضـة قـويـة لـه فـي جـميع الـمجاالت. لـم يـكن األمـر يـتعلق بـإنـهاء احـتالل 

األراضي الفلسطينية بقدر ما كان يتعلق بتجنب المزيد من الصداع. 

سـفير اإلمـارات فـي واشـنطن يـوسـف الـعتيبة كـتب مـقاًال فـي صـحيفة إسـرائـيلية قـال 
فـيه إنـه إمـا تـطبيع أو ضـم، ويـالحـظ أن الـعتيبة لـم يـقل "إمـا إنـهاء االحـتالل أو الـتطبيع"، 

وهو الموقف العربي المتفق عليه. 

مـن بـعض الـنواحـي، كـانـت الـمقالـة قـطيعة مـع الـدعـم الـكامـل الـذي قـدمـته اإلمـارات 
إلدارة تـرامـب، ألن الـضم جـزء مـميز مـن خـطتها للشـرق األوسـط. لـكن الـفعل نـفسه، 
أي قــيام ســفير عــربــي بــالــكتابــة فــي صــحيفة إســرائــيلية متعهــدًا بــالســالم هــو عــمل 

تطبيع، وبالتالي فإّنه ُيخفف من الرسالة السلبية المتضمنة.  

مــع رفــض الــديــموقــراطــيين بــشكل كــامــل لخــطة الــضم، وقــيام بــعضهم بــربــط هــذه 
الخطة بالمساعدات األمريكية إلسرائيل، فإّن تدخل اإلمارات كان خطوة مرحبًا بها.  
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لـو تحـرك نـتنياهـو لـضم أجـزاء مـن الـضفة الـغربـية فـي األشهـر الـمقبلة، لـكانـت حـكومـته 
قد بدأت عالقتها مع إدارة ديمقراطية جديدة محتملة بشكل خاطئ.  

نــتنياهــو تــراجــع عــن خــطة الــضم ألن هــناك احــتماًال لــفوز الــديــمقراطــيين فــي نــوفــمبر 
وليس ألن اإلمارات عرضت التطبيع الرسمي.  

فـإن الـجائـزة الـكبيرة إلسـرائـيل سـوف تـكون تـطبيع الـعالقـات مـع الـسعوديـة، بسـبب 
نـفوذهـا الـمالـي والسـياسـي، أمـا الـتطبيع مـع اإلمـارات فـهو مـهم بـشكل أقـل ألنـها 

ثرية ومؤثرة، وألنها يمكن أن تكون بوابة التطبيع للسعودية.  

يـوفـر تـعليق إسـرائـيل لـلضم ورقـة تـوت للخـطوة اإلمـاراتـية الـتي تـأمـل أن تـخفف مـن 
ردود فعل الفلسطينيين والدول العربية األخرى. 

بــالــتأكــيد، تحــرز اإلمــارات نــقاًطــا مــع إدارة تــرامــب، ألنــها تــمنح الــبيت األبــيض نــجاًحــا 
محسوًسا في السياسة الخارجية في األشهر األخيرة من الحملة االنتخابية.  

مـعظم الـديـمقراطـيين فـي الـكونجـرس - الـذيـن شـعروا بـاالرتـياح ألن الـضم غـير مـطروح 
عـلى الـطاولـة فـي الـوقـت الـحالـي، ويـدعـون دائـًما إلـى الـتطبيع الـعربـي مـع إسـرائـيل عـلى 

أي حال - سوف يصفقون لهذه الخطوة بشكل عام.  

إذا أصــبح بــايــدن، كــما تشــير اســتطالعــات الــرأي، الــرئــيس الــمقبل، فــإن اإلمــارات قــد 
وضـعت نـفسها عـلى طـريـق يـخفف مـن الـضربـات ضـدهـا بـين الـديـمقراطـيين، خـاصـة 
وأن إسـرائـيل واإلمـارات تـتوقـعان أن يـكون لـدى إدارة بـايـدن سـياسـة تـجاه إيـران تـكون 
أقــرب إلــى ســياســة أوبــامــا مــنها إلــى ســياســة تــرامــب، األمــر الــذي يــثير قــلق الــبلديــن، 

بصرف النظر عن القضايا األخرى. 

Brookings Institution, The Biden factor in the UAE-Israel deal, 15/08/2020 
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صفقة في الوقت المناسب لترامب ونتنياهو  

 

ُتـحقق صـفقة الـتطبيع اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي انـتصارًا نـادرًا لـكل مـن إسـرائـيل والـواليـات 
المتحــدة واإلمــارات، وجــاءت فــي الــوقــت الــمناســب لــزعــماء هــذه الــدول. وقــد تــمّكنت 
اإلمـارات مـن خـاللـها مـن تـسجيل نـقاط فـي واشـنطن، حـتى مـع اإلدارة الـديـموقـراطـية 
إن نـجح بـايـدن، وتـساعـدهـا فـي فـصل مـلفها أمـام هـذه اإلدارة عـن الـملف الـسعودي، 

والذي يتوقع أن يواجه الكثير من الضغوط إذا خسر ترامب.  

بــالنســبة لــثالثــة أطــراف هــي إســرائــيل واإلمــارات والــواليــات المتحــدة فــإن صــفقة 
الـتطبيع هـي مـزيـج نـادر مـن تـحقق الـمصالـح وتـحقيق انـتصار واضـح. مـن نـاحـية أخـرى، 
فـــإن الـــصفقة هـــي خـــسارة مـــذهـــلة للفلســـطينيين، وانـــعكاس واضـــح لـــمدى تـــغير 

المنطقة على حسابهم.  

تـطبيع الـعالقـات بـين إسـرائـيل واإلمـارات هـو جـزء ال يتجـزأ مـن االتـجاه الـذي كـان يـتراكـم 
خــالل رئــاســة تــرامــب، وهــو اتــجاه الــدفء الــمفاجــئ لــلعالقــات بــين إســرائــيل والــدول 

الخليجية. 

هناك ثالثة عوامل مهمة دفعت هذا الدفء، وهي:  

صــعود إيــران والــجهاديــين الــسنة الــذيــن ينشــرون اإلرهــاب فــي جــميع 1.
أنــحاء الــمنطقة، وهــو األمــر الــذي أّدى إلــى تــزامــن مــصالــح ضــيقة ولــكن 

مهمة بين إسرائيل ودول الخليج.  
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اإلرهـاق واإلحـباط الـمتزايـدان مـن الـقضية الفلسـطينية، األمـر الـذي دفـع 2.
الــدول الــعربــية لــلشعور بــقدر أكــبر مــن الحــريــة لــلسعي وراء مــصالــحها 

الخاصة. 

بـيت أبـيض مـفتون بـالـمال الـعربـي الـجاهـز لشـراء األسـلحة واالسـتثمار 3.
فـــي الـــواليـــات المتحـــدة، ومـــتشوق إلـــى حشـــد الـــعرب لخـــدمـــة أجـــندتـــه 

المعادية إليران والمؤيدة إلسرائيل.  

فــي مــحاولــة لــمغازلــة عــرب الخــليج، أقــام تــرامــب وصهــره جــاريــد كــوشــنر مــبعوثــه إلــى 
الشـــرق األوســـط عـــالقـــات شـــخصية وثـــيقة مـــع كـــبار الـــمسؤولـــين فـــي الـــسعوديـــة 

واإلمارات، وسفيرها هنا في واشنطن.  

لـم يـكن مـن قـبيل الـمصادفـة أن طـائـرتـين إمـاراتـيتين هـبطتا فـي مـايـو ويـونـيو فـي مـطار 
بن غوريون تحمالن إمدادات للسلطة الفلسطينية، التي رفضتها. 

بـالنسـبة لـرئـيس الـوزراء اإلسـرائـيلي بـنيامـين نـتنياهـو، لـم يـكن هـذا اإلعـالن لـيأتـي فـي 
وقـت أفـضل، مـع عـودة ظـهور فـايـروس كـورونـا، ودخـول إسـرائـيل فـي حـالـة مـن الـركـود 

مع مستويات قياسية من البطالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو المحاكمة. 

كـما كـان نـتنياهـو يـحتاج أيـًضا إلـى مخـرج مـن فـخ الـضم الـذي نـصبه لـنفسه، والـذي وعـد 
ا.  ا وتكراًر به قاعدته االنتخابية والعالم مراًر

يــمكنه الــيوم أن يــقول نــتنياهــو لــجناحــه الــيميني إنــه يــعلق الــضم فــقط، كــما جــاء فــي 
اإلعــالن الــثالثــي، وفــي نــفس الــوقــت ينســب لــنفسه الــفضل فــي إنــجاز غــير مســبوق 

بالفعل، وهو تحقيق أول تطبيع للعالقات بين إسرائيل ودولة خليجية.  

فـي الـواقـع، إذا حـذت الـسعوديـة حـذو اإلمـارات (وسـيكون ذلـك تـطورًا كـبيرًا بـالـفعل) أو 
حتى ُعمان أو البحرين، فإن ذلك سيصب في صالح نتنياهو. 

بــالنســبة لــإلمــارات، الــتي كــانــت تــقوم بــاتــصاالت مــع إســرائــيل، تــقدم هــذه الخــطوة 
العديد من الفوائد، أهمها:  

قــد يــفتح الــباب أمــام بــيع مــعدات عــسكريــة تــبيعها الــواليــات المتحــدة •
فقط لدولة عربية تعيش في سالم مع إسرائيل.  

إنـها تحـرز نـقاًطـا فـي واشـنطن، ولـيس فـقط مـع إدارة تـرامـب. بـالـنظر إلـى •
أرقــام اســتطالعــات الــرأي الــمتدنــية لــترامــب، يــجب عــلى اإلمــارات أيــًضا 

التحوط من رهاناتها واالستعداد للتعامل مع إدارة جو بايدن.  

تــعلم الــدول الــعربــية الــرئيســية، بــما فــي ذلــك مــصر واألردن، جــيًدا أن •
طريق الحصول على القبول في واشنطن يمر عبر القدس.  

تـحصل عـلى طـريـقة لـالنـفصال عـن الـسعوديـة، فهـي الـدولـة الجـريـئة الـتي •
أقامت عالقات مع إسرائيل، وليست شريكة السعودية في اليمن. 
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قـد تـواجـه اإلمـارات بـعض الـنكسات فـي الـمنطقة نـتيجة لـقرارهـا. لـكن اإلمـارات تـحاول 
اســتباق ذلــك مــن خــالل تــقديــم نــفسها عــلى أنــها الــطرف الــذي مــنع ضــم إســرائــيل 

للضفة الغربية.  

بالنسبة إلدارة ترامب، أيًضا، لم تكن الصفقة متأخرة دقيقة عن موعدها. 

ُيحسب لهذه اإلدارة أنها عملت جاهدة على رعاية عالقة دول الخليج مع إسرائيل.  

اإلعـالن هـو بشـرى سـارة لـترامـب، والـذي يسـتطيع أن ينسـب إلـيه الـفضل فـي أنـه نـزع 
فــتيل قــضية الــضم فــي الــوقــت الــحالــي وقــدم نــموذجــًا نــادرًا فــي عهــده لــلدبــلومــاســية 

الناجحة. 

الــخاســر األكــبر فــي كــل هــذا هــو الفلســطينيون، فــرغــم أن الــضم لــم يــعد وشــيًكا فــي 
الـوقـت الـحالـي عـلى األقـل، لـكن قـرار دولـة خـليجية بـتطبيع الـعالقـات مـع إسـرائـيل هـو 
ضـــربـــة قـــاصـــمة لـــلقضية الفلســـطينية وانـــعكاس واضـــح لـــمدى تـــغير الـــمنطقة 

واألولويات العربية. 

Carnegie Endowment for International Peace, In Trumpian Times, Israel and 
a Gulf State Find Common Ground, 13/08/2020 

االتفاق اإلسرائيلي - اإلماراتي خطوة أساسية للسالم 

 

سـيساعـد االتـفاق اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي فـي تـحويـل الـعالقـات الـتي كـانـت تـحت الـطاولـة 
بــين الــبلديــن إلــى الــعلن، بــما ســيسمح لــلبلديــن بــالــحصول عــلى الــفوائــد الــفعلية 
لـلعالقـة، وأهـمها بـالنسـبة لـإلمـارات الـحصول عـلى الـدعـم فـي واشـنطن، والـحصول 
عـلى األسـلحة األمـريـكية الـمتقدمـة الـتي كـانـت محـظورة عـليها. وبـالـمقابـل، فـقد سـمح 



13

الــقرار اإلمــاراتــي إلدارة تــرامــب بــاالفــتخار بــدور ســياســاتــها فــي تــحفيز الســالم بــين 
إسرائيل والعرب.  

ال نــسمع الــكثير مــن األخــبار الــساّرة مــن الشــرق األوســط، وال ســيما مــؤخــرًا، ولــكنّ 
الــثالــث عشــر مــن آب/أغســطس شهــد تــطّورًا واعــدًا، إذ أعــلن الــرئــيس تــرامــب عــن 

اتفاقية سالم تاريخية من شأنها تطبيع العالقات بين دولة اإلمارات وإسرائيل. 

مـا كـان يحـدث تـحت الـطاولـة سـُيصبح اآلن مـطروحـًا فـوقـها. حـيث سـيصبح بـاإلمـكان 
االعـتراف عـلنًا بـالـتعاون األمـني بـين الـبلديـن ولـن يـكون هـناك ضـرورة إلبـقائـه فـي الـظل، 
وسـتكون الشـركـات اإلسـرائـيلية قـادرة عـلى الـعمل عـالنـية فـي اإلمـارات، وسـيتمكن 
اإلســـرائـــيليون مـــن الـــسفر مـــباشـــرة إلـــى اإلمـــارات بـــاســـتخدام جـــوازات ســـفرهـــم 
اإلســرائــيلية، وســيتم اســتبدال االتــصال الــدبــلومــاســي اإلســرائــيلي غــير الــرســمي عــن 

طريق "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" في أبو ظبي بسفارة في اإلمارات. 

لـكن لـماذا اآلن؟ مـن الـواضـح أن هـذه الخـطوة كـانـت الـطريـقة الـوحـيدة لـوقـف عـملية 
الضم اإلسرائيلية ألراضي في الضفة الغربية مخصصة إلسرائيل في خطة ترامب. 

وقـد يـبدو األمـر مـفاجـئًا ألن اإلمـارات لـم تـكن فـي طـليعة الـمساعـي الـدبـلومـاسـية لـصنع 
السالم ولم تكن لها عالقة جيدة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.  

ومـع ذلـك، فـبما أن ولـي العهـد األمـير محـمد بـن زايـد وقـادة إمـاراتـيين آخـريـن يـعتقدون 
(ربـما بـشكل صـحيح) أن الـضم اإلسـرائـيلي سـيقضي حـتى عـلى إمـكانـية إقـامـة دولـتين 

وعلى السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، فقد قرروا عرض التطبيع. 

ويــبدو أنــهم فــهموا أن هــذه الخــطوة ســتحافــظ عــلى خــيار حــل الــدولــتين (حــتى لــو لــم 
يحــدث ذلــك فــي أي وقــت قــريــب) وســتمنع إيــران (وربــما تــركــيا أيــضًا) مــن اســتغالل 
الغضب الذي من المرجح أن ينتج عن عملية الضم لخدمة أهدافهما في المنطقة. 

لــكّن هــذه األمــور ال تــوضــح الــصورة الــكامــلة. فــاإلمــارات تــواصــلت مــع إدارة تــرامــب 
وعرضت إقامة سالم رسمي مع إسرائيل مقابل إحجام األخيرة عن عملية الضم.  

فـهَمْت اإلمـارات مـن الـمحادثـات مـع اإلدارة األمـريـكية أن السـالم الـرسـمي سـيتيح لـها 
الـوصـول إلـى األسـلحة األمـريـكية الـتي كـانـت محـظورة عـليها سـابـقًا، مـثل الـطائـرات 

المتطّورة بدون طيار.  

حــتى اآلن تــم رفــض مــنح اإلمــارات هــذه األســلحة بســبب الــتزام الــواليــات المتحــدة 
بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي إلسرائيل.  

كـانـت الـواليـات المتحـدة قـد زّودت مـصر بـأسـلحة مـتطورة بـعد أن وّقـع الـرئـيس أنـور 
الــسادات عــلى اتــفاق ســالم مــع إســرائــيل. وبــالــمثل، لــم تــحصل األردن عــلى طــائــرات 
"إف-16" إلـــى أن أبـــرم الـــعاهـــل األردنـــي الـــسابـــق الـــملك حســـين مـــعاهـــدة ســـالم مـــع 

إسرائيل. 
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الـمعادلـة الـقاضـية بـتخفيف مـتطلبات الـتفّوق الـعسكري حـين تـتوصـل دولـٌة مـا إلـى 
اتــفاقــية ســالم مــع إســرائــيل، ســُتطبَّق مجــددًا عــلى دولــة اإلمــارات. وتــتمثل الــفكرة 
بــالــتأكــيد عــلى الــرســالــة الــقائــلة بــأّن الســالم مــع إســرائــيل ُيــفترض أن يــعود بــفوائــد 

اقتصادية وأمنية طويلة األجل.  

والـسؤال الـذي يـطرح نـفسه هـنا، هـل كـان الـتطبيع جـائـزًة كـافـية لـمنع رئـيس الـوزراء 
اإلســرائــيلي بــنيامــين نــتنياهــو مــن الــمضي قــدمــًا بــعملية الــضم؟ هــذا مــحتمل، ولــكنّ 
الجــديــر بــالــمالحــظة هــو أنــه قــال مــؤخــرًا إّن "مــسألــة تــطبيق الــضم مــطروحــة فــي 

واشنطن".  

لــقد كــانــت هــذه طــريــقته فــي إخــبار قــاعــدتــه الــيمينية بــأنــه ال يــمكنه الــمضي قــدمــًا فــي 
عــملية الــضم إذا رفــضت إدارة تــرامــب ذلــك. وقــد أدركــت قــيادة اإلمــارات ذلــك أيــضًا، 

وعملت على منح اإلدارة األمريكية سببًا للتعبير عن رفضها.  

فـي الـواقـع، سـمح الـقادة اإلمـاراتـيون اآلن لهـذه اإلدارة بـاالفـتخار بـدور سـياسـاتـها فـي 
تحفيز السالم بين إسرائيل والعرب - حتى لو لم يشمل ذلك الفلسطينيين. 

وال يــخفى أن الفلســطينيين لــن يســتحسنوا قــرار اإلمــارات. فــبالنســبة لــهم، ســيمنح 
هـذا الـقرار إسـرائـيل فـوائـد السـالم دون اضـطرارهـا إلـى إنـهاء احـتاللـها. وفـي حـين أن 
هـذا صـحيح بـالـتأكـيد، إّلا أن الـتطبيع يـجب أن يشـير أيـضًا للفلسـطينيين إلـى أن اآلخـريـن 

لن ينتظروهم.  

مـن خـالل تـركـيز الفلسـطينيين فـقط عـلى مـظالـمهم وسـرديـتهم ومـوقـفهم الـمتمثل 
فـي عـدم بـدء أي مـفاوضـات أو تـقديـم مـقترحـات مـضادة فـي الـمفاوضـات، فـإن ذلـك 

سيؤدي إلى استمرار إضعاف موقفهم.  

يـمثل قـرار الـتطبيع مـساهـمة مـهمة فـي بـناء السـالم بـين الـعرب واإلسـرائـيليين. فـقد 
أّدى إلـى إيـقاف عـملية الـضم اإلسـرائـيلية، الـتي كـان مـن شـأنـها أن تـقضي عـلى األرجـح 

على أمل حل الدولتين.  

بـإمـكان الـدول الـعربـية الـبناء عـلى هـذا االتـفاق ودعـم الفلسـطينيين مـن خـالل الـتوضـيح 
بــأنــها ســتحذو حــذو اإلمــارات إذا قــّلصت إســرائــيل نــشاطــها االســتيطانــي ووســعت 

األراضي التي يمكن للفلسطينيين ممارسة السلطة عليها.  

لــكن عــلى الــقادة الفلســطينيين أن يــدركــوا أيــضًا أنــه إذا اتخــذ اإلســرائــيليون خــطوات 
إيـجابـية دون اسـتجابـة الفلسـطينيين عـليها، فـقد يسـتمر الـقادة الـعرب فـي الـمضي 

قدمًا في خطوات التطبيع. 

Washington Institute, The Israel-UAE Agreement Is a Key Step for Peace and 
Sends a Crucial Message to Palestinians, 13/08/2020 
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التطبيع اإلماراتي قد يجّر مشاكل كبيرة 

 

رغـم الـفوائـد الـكبيرة الـتي ُتـحققها الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية عـلى طـرفـي الـصفقة 
وعـلى الـواليـات المتحـدة، إال أنـها يـمكن أن ُتـحضر الـكثير مـن الـمشاكـل لـلمنطقة، بـما 
قـد يسـتجّر الـواليـات المتحـدة إلـى صـراعـات أكـبر فـي الـمنطقة. فهـذا الـتحالـف الجـديـد 
ســـوف يـــكون أكـــثر شـــراســـة فـــي الـــتصادم مـــع عـــدويـــه الـــلدوديـــن: إيـــران واإلســـالم 
الســياســي، وهــذه الشــراســة قــد تــولــد الــكثير مــن الــمشاكــل الــتي قــد ال يســتطيع 

التحالف التعامل معها.  

فـي الشـرق األوسـط، تـأتـي الـمفاجـآت األكـبر غـالـًبا فـي شهـر أغسـطس، ومـن الـمؤكـد أن 
إعالن اإلمارات بتطبيع العالقات مع إسرائيل يندرج ضمن هذه الفئة. 

ربـما كـان السـبب الـمباشـر لـقرار أبـو ظـبي هـو صـفقة (ذكـية) مـع الـقدس: االعـتراف بـدالً 
مـن الـضم. سـتمتنع إسـرائـيل عـن ضـم أي أراضـي فـي الـضفة الـغربـية مـقابـل تـطبيع 

العالقات مع اإلمارات. 

يوـاجهـ رئيـس الوـزراء اإلسرـائيـلي بنـياميـن نتـنياهوـ تحدـياـت داخلـية خطـيرة فيـ الدـاخلـ، ال 
سيما فيما يتعلق بتعامل حكومته مع فايروس كورونا.  

كـان مـن الـصعب عـلى نـتنياهـو الـمضي قـدًمـا فـي عـملية الـضم بـغض الـنظر عـن الـقرار 
اإلمـاراتـي، وبـالـتالـي فـإّن مـوافـقته عـلى عـدم الـقيام بـما لـم يـكن يسـتطيع الـقيام بـه أصـًال؛ 

مقابل تطبيع العالقات مع دولة عربية أخرى كان مكسًبا له. 
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تــقيم اإلمــارات عــالقــات جــيدة مــع إســرائــيل مــنذ ســنوات، وتــم الــمحافــظة عــلى هــذه 
الــعالقــة فــي إطــار مــن الســريــة إلــى حــد كــبير، لــكنها كــانــت واحــدة مــن أســوأ األســرار 

المحفوظة.  

كــان مــن الــواضــح تــماًمــا أن اإلمــاراتــيين لــم يــكونــوا مســتائــين مــن مــعرفــة الــناس بــما 
يخططون له، طالما احتفظوا ببعض اإلنكار المعقول. 

تـحث الـواليـات المتحـدة حـلفاءهـا الـعرب عـلى تـطبيع الـعالقـات مـع دولـة إسـرائـيل مـنذ 
تأسيسها، لذا فإن هذا يعد إنجازًا للسياسة الخارجية األمريكية.  

يـكمن السـبب األعـمق لهـذا الـتحول فـي فـك ارتـباط أمـريـكا بـالشـرق األوسـط. بـدأ هـذا 
فـي عهـد الـرئـيس أوبـامـا، وكـان حـلفاؤنـا فـي الشـرق األوسـط يـكرهـونـه ويـتطلعون إلـى 

رحيله على أمل عودة الرئيس المقبل إلى نهج أمريكا التقليدي في المنطقة. 

لـكنهم أصـيبوا بـخيبة أمـل كـبيرة مـن إدارة تـرامـب، والـتي عـمقت هـذا االتـجاه، فـي كـثير 
مـن األحـيان بـطريـقة غـير مـنتظمة وغـير مـتوقـعة وحـتى خـطيرة. عـلى وجـه الـخصوص، 
أصــيب حــلفاء اإلمــارات وحــلفاء أمــريــكا اآلخــرون فــي الخــليج بــالــرعــب عــندمــا رفــضت 
واشــنطن الــرد عــلى الهجــمات الــعسكريــة اإليــرانــية الــوقــحة والــمتكررة عــلى نــاقــالت 
الـنفط اإلمـاراتـية والـسعوديـة فـي صـيف عـام 2019، أو حـتى عـلى هـجوم الـطائـرات بـدون 

طيار اإليرانية على بقيق.  

كـان هـذا تخـليًا قـاطـًعا عـن سـياسـة أمـريـكية عـمرهـا 40 عـاًمـا وعـن أسـاس الشـراكـة 
األمريكية-الخليجية وعن أمن دول الخليج. لقد تخلى ترامب عن كل هذا بلمح البصر. 

فـي غـضون ذلـك، أشـادت حـكومـة نـتنياهـو بـقرار تـرامـب االنـسحاب مـن االتـفاق الـنووي 
اإليـرانـي، لـكنها أصـيبت بـاإلحـباط بسـبب عـدم اهـتمامـه بـصد الـعدوان اإليـرانـي فـي أنـحاء 

المنطقة.  

تـخوض إسـرائـيل حـرب اسـتنزاف مـع إيـران عـبر سـوريـا والـعراق بـشكل مـتزايـد، وقـد 
ا أن تــفعل الــمزيــد لــمساعــدتــهم فــي  ا وتــكراًر نــاشــد اإلســرائــيليون واشــنطن مــراًر

التعامل مع إيران دون جدوى. 

إيـران هـي التهـديـد األكـثر أهـمية، ولـكنها لـيس التهـديـد الـوحـيد الـذي تـشاركـه إسـرائـيل 
واإلمارات، وقد ساعد ذلك على التقريب بينهما.  

كـالهـما حـذر أيـًضا مـن الـعديـد مـن الجـماعـات اإلسـالمـية الـسنية الـعنيفة مـن داعـش 
إلـى الـقاعـدة إلـى اإلخـوان المسـلمين، الـذيـن يـكرهـون كـليهما. هـنا أيـًضا، تـرى أبـو ظـبي 
والـقدس أن هـذه التهـديـدات تـتزايـد مـع تـراجـع الـواليـات المتحـدة عـن الـمنطقة دون 
تـرك حـكومـات عـربـية قـويـة ومسـتقرة وراءهـا لـمنع األشـرار مـن االسـتفادة مـن الـفراغ 

الذي يخلفه االنسحاب األمريكي. 

قـد يـبدو كـل هـذا بـمثابـة أخـبار سـارة: انـسحبت الـواليـات المتحـدة مـن الـمنطقة وأجـبر 
فـك االرتـباط اثـنين مـن حـلفائـنا اإلقـليميين عـلى الـتصالـح (كـما أردنـا دائـًما) لـمعالـجة 



17

عــدد مــن الــمشكالت الــتي تهــدد مــصالــحنا أيــًضا. ولــسنا مــضطريــن لــعمل أي شــيء 
سوى التصفيق. ماذا يمكن أن يكون أفضل؟ 

قـد يـكون هـذا صـحيًحا، لـكن لـنتذكـر أن هـذا هـو الشـرق األوسـط الـذي نتحـدث عـنه، وأن 
ا مـا تحـدث هـناك. فـي هـذه الـحالـة، هـناك عـدد مـن الـجوانـب السـلبية  أفـضل حـالـة نـادًر

المهمة جًدا. 

ال تـمتلك إسـرائـيل واإلمـارات نـفس الـقدرات الـتي تـتمتع بـها الـواليـات المتحـدة، وإيـران 
ال تردعها قدراتهما كما هي عادة قلقة من الدخول في قتال مع الواليات المتحدة.  

تـراجـعت إيـران إلـى حـد كـبير بـعد قـتل قـاسـم سـليمانـي ألنـها ال تـريـد حـرًبـا أوسـع مـع 
الــواليــات المتحــدة. ولــم تــتراجــع عــن الهجــمات عــلى اإلمــارات (والــسعوديــة) الــعام 

الماضي ألنها لم تشعر بالتهديد من القدرات العسكرية اإلماراتية. 

غــالــًبا مــا يــبالــغ حــلفاؤنــا اإلقــليميون فــي رد فــعلهم تــجاه التهــديــدات - جــزئــًيا ألنــهم 
يــفتقرون إلــى قــدراتــنا، ويــرجــع ذلــك أيــضًا إلــى أنــهم أصــغر حجــًما وأقــرب جــغرافــيًا إلــى 

إيران، ومن ناحية أخرى ألن قدراتهم االستخباراتية محدودة مقارنة مع قدراتنا.  

لـقد انـتهج كـل مـن اإلسـرائـيليين واإلمـاراتـيين بـاسـتمرار شـكًال عـدوانـًيا لـلغايـة مـن الـردع 
ضـد إيـران ونـهًجا أكـثر عـدوانـية لـمحاربـة الجـماعـات اإلسـالمـية (سـواء كـانـت حـماس أو 
اإلخـوان). كـما أنـهم كـانـوا عـلى اسـتعداد تـام لـشن حـمالت سـريـة وهجـمات إلـكترونـية 
ضـد خـصومـهم. كـل هـذا قـد يـؤدي إلـى ردود أفـعال أكـثر عـنًفا، بـما يجـلب خـطر الـمزيـد 

من عدم االستقرار. 

تـــعميق الـــروابـــط بـــين إســـرائـــيل واإلمـــارات ســـيزيـــد مـــن تـــعاونـــهما لـــمحاربـــة إيـــران 
والجماعات اإلسالمية المتطرفة.  

يـجب أن نـتوقـع مـن هـذا الـتحالـف الـناشـئ أن يـتصادم بـشكل أكـبر مـع إيـران والـخصوم 
اآلخـريـن، بـما سـيزيـد مـن خـطر الـتصعيد، واحـتمال أن تنجـرف الـواليـات المتحـدة مـرة 

أخرى في حرب أوسع. 

الــصفقة اإلمــاراتــية-اإلســرائــيلية هــي خــطوة إيــجابــية ولــدت مــن ظــروف ســلبية . أمــا 
الحــديــث عــما إذا كــانــت ســتؤدي إلــى شــرق أوســط مســتقر إلــى حــد مــا أم ال، فــال يــزال 

هناك شك كبير بهذا الخصوص.  

American Enterprise Institute for Public Policy Research, Israeli-Emirati 
normalization: Be careful what you wish for, 13/08/2020 
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الرابحون والخاسرون من الصفقة اإلماراتية-اإلسرائيلية 

 

رغـم أن الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية تـصب لـصالـح تـرامـب، إال أنـها فـي الـواقـع نـذيـر 
شـــؤم عـــليه، فحـــلفاؤه الـــمفضلين جـــدًا، نـــتنياهـــو وابـــن زايـــد، كـــانـــا يـــنفذان خـــّطتهما 
لـلتعامـل مـع واشـنطن بـعد تـرامـب، فـما حـققها ال يـمكن إال أن يـلقى اسـتحسان أي 
إدارة أمرـيكـية قاـدمةـ، كمـا أن هذـه الصـفقة تفـصل أبوـ ظبـي ذهنـيًا عنـ الرـياـض التـي ال 

يخفي الديموقراطيون عدم ميلهم لها.  

صــفقة الــتطبيع بــين إســرائــيل واإلمــارات أمــٌر مــمتاز بحــد ذاتــه، وهــي تــسمح للجــميع 
بــالــتراجــع: يــمكن لــرئــيس الــوزراء اإلســرائــيلي بــنيامــين نــتنياهــو تــجنب الخــطأ الــفادح 
الـمتمثل فـي الـضم بـينما يـدعـي أنـه حـصل عـلى شـيء كـبير مـقابـل ذلـك، وقـد حـصل عـليه 
بـالـفعل، ويـمكن لـإلمـارات أن تـدعـي أنـها مـنعت الـضم مـن الحـدوث، ويـمكن لـترامـب أن 
يــتجنب الــضم الــذي أقــره بــنفسه، وجــميع الــتعقيدات الــتي كــان مــن الــممكن أن يــنتج 

ا الثنين من حلفائه المفضلين.  ا كبيًر عنها، بينما ُيظهر فوًز

كـان مـن الـممكن تـجنب الـضم بـسهولـة مـن خـالل اتـخاذ قـرار فـي واشـنطن أو الـقدس 
وحـدهـا، ولـكن يـمكن لـلدول اآلن الـمضي قـدًمـا بـما أرادتـه مـنذ فـترة طـويـلة: الـتعاون بـين 

دولتين متشابهتين في التفكير، مع اهتمامات إقليمية مشتركة. 

الفلســطينيون هــم الــخاســرون، وبــدا نــفاد الــصبر الخــليجي تــجاه الفلســطينيين فــي 
أوضــح صــورة، وكــل مــا يــطلبه الخــليجيون مــن إســرائــيل أن تــتجنب الــتصريــحات عــن 

تغيير كبير في الوضع الراهن. 

والــسؤال هــو مــا إذا كــان أي دولــة أخــرى، وخــاصــة الــسعوديــة، ســوف تــتبع الخــطى 
اإلماراتية.  
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نـمى مـعسكر الـدول الـعربـية الـتي تـسودهـا السـالم أو الـتطبيع مـع إسـرائـيل إلـى أربـعة: 
بـــعد مـــصر (1977)، واألردن (1994)، ولـــبنان، الـــتي وقـــع قـــادتـــها االســـميون مـــعاهـــدة 
سـالم ال مـعنى لـها مـع إسـرائـيل أثـناء الـغزو اإلسـرائـيلي عـام 1983. هـذا االتـفاق األخـير 
لـلتطبيع لـيس بـنفس أهـمية االتـفاقـين األولـين، ولـكن نـأمـل أن يـكون لـها مـعنى أكـثر 

من االتفاق مع لبنان. 

الـعاهـل األردنـي الـملك عـبد هللا مسـتفيد كـبير مـن هـذه الـصفقة، فـقد كـان ضـم غـور 
األردن ســيتطلب ردًا أردنــيًا قــاســيًا، ولــم يســتبعد الــملك بــوضــوح تــعليق مــعاهــدة 
السـالم الـتي وقـعها والـده مـع إسـرائـيل قـبل 25 عـامـا، وأراد الـكثير مـن األردنـيين مـنه 
إلـغاء صـفقة الـغاز مـع إسـرائـيل، األمـر الـذي كـان سـيكلف عـمان ثـروة ال تـملكها. لـذا 

فإن تعليق الضم يزيل قنبلة موقوتة من تحت الملك. 

كـما أن إضـافـة دولـة عـربـية أخـرى (غـنية جـدًا) إلـى مـعسكر السـالم، مـع وجـود سـفارة 
في تل أبيب، مفيد أيضا لألردن، حيث سيخفف من عزلة عمان والقاهرة.  

عرض التطبيع اإلماراتي يوفر لنتنياهو سلًما للنزول من شجرة الضم.  

كـان لـكل مـن أبـو ظـبي والـقدس أسـبابـهما الـوجـيهة إليـجاد طـريـقة لـفتح الـباب أمـام 
الـعالقـات الـرسـمية، ولـكن ال شـك فـي أن اإلعـالن هـو أيـًضا نـعمة لـدونـالـد تـرامـب بـينما 
يـــواجـــه إعـــادة انـــتخابـــه ب الـــقليل مـــن اإلنـــجازات الـــملموســـة بـــاســـمه والـــكثير مـــن 

اإلخفاقات السياسية.  

ال يــنبغي لــلبيت األبــيض أن يــشعر بــقدر كــبير مــن الــراحــة مــن هــذه الــنتيجة، فــنتنياهــو 
ومحـمد بـن زايـد كـانـا يهـيئان نفسـيهما لـلتعامـل مـع واشـنطن بـعد تـرامـب، فـقد رفـع 
نـتنياهـو عـن الـطاولـة خـطوة قـال الـمرشـح الـديـمقراطـي لـلرئـاسـة إنـه يـعارضـها بشـدة 
ويهـدد ديـمقراطـيون آخـرون فـي الـكونجـرس بـفرض عـقوبـات ألجـلها، واتخـذ محـمد بـن 
زايــد خــطوة ال يــمكن إال أن تــنال الــمديــح واالســتحسان مــن أي إدارة أمــريــكية قــادمــة، 
وفصل دولته عن السعودية في أذهان الديمقراطيين الذين ال يميلون إلى الرياض.  

يبدو أن كًال من نتنياهو ومحمد بن زايد قد وضعوا رهاناتهم على شهر نوفمبر. 

يـراهـن اإلمـاراتـيون عـلى أنـه يـمكنهم بـسهولـة تـجاوز عـاصـفة ردود الـفعل غـير الـمرحـب 
بـها فـي الـعالـم الـعربـي - ولـديـهم أسـباب أكـثر بـكثير مـما فـعله الـسادات لـلوصـول إلـى 

هذه النتيجة. 

لـم يـكن االخـتراق الـتاريـخي بـين اإلمـارات وإسـرائـيل لـيتحقق بـدون مـساعـدة مـن إيـران. 
فـــقد ســـاعـــدت الـــعالقـــات الـــهادئـــة الـــتي تـــطورت عـــلى مـــدى ســـنوات مـــن الـــتعاون 
الـبراغـماتـي بـين الـمسؤولـين اإلسـرائـيليين واإلمـاراتـيين لـلتعامـل مـع التهـديـدات الـتي 
تشكلها طهران في التغلب على واحدة من أكثر االنقسامات الدبلوماسية العنيدة.  
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عـلى الـرغـم مـن كـل اإلنـذارات الـتي سـُتلقى فـي ُخـطب الجـمعة فـي إيـران، فـإن الـتطبيع 
الـزاحـف مـع إسـرائـيل داخـل الـعالـم الـعربـي يـكشف االنـفصال األسـاسـي بـين طهـران 

والمنطقة التي تسعى للسيطرة عليها.  

وحـتى بـينما يـنتظر اإليـرانـيون بـترقـب احـتمال فـتح دبـلومـاسـي فـي ظـل إدارة بـايـدن األكـثر 
تـعاطـفًا، فـإن الـعالقـات الجـديـدة الـبارزة بـين اإلمـارات واإلسـرائـيليين تـعني أن الـبيئة 
االسـتراتـيجية والـمالـية سـتظل صـعبة بـالنسـبة إليـران بـغض الـنظر عـما سـيحدث فـي 

نوفمبر. 

الـتطبيع اإلمـاراتـي جـاء مـكافـأة إلسـرائـيل عـلى عـدم الـقيام بشـيء مـا كـان يـجب أن تـفكر 
بـالـقيام بـه فـي الـمقام األول، هـذه ليسـت دبـلومـاسـية وليسـت سـالمـًا، بـقدر مـا هـو أمـر 

مثير للسخرية.  

بــالنســبة لــإلمــارات الــعربــية المتحــدة، إنــها وســيلة لــتحقيق غــايــة، وإضــفاء الــطابــع 
الـــرســـمي عـــلى الـــمشاعـــر الـــدافـــئة بـــشكل مـــتزايـــد تـــجاه إســـرائـــيل، بســـبب عـــدوهـــم 
المشـترك إيـران وتـفضيلهم المشـترك (وغـير الـمعتاد) لـلرئـيس تـرامـب عـلى الـرئـيس 

أوباما. 

مــن الــصعب تــخيل دولــة عــربــية تــعقد صــفقة ســالم مــع إســرائــيل الــيوم، إذا كــانــت 
ديـمقراطـية. ولـيس مـن قـبيل الـمصادفـة أن إسـرائـيل، إحـدى الـديـمقراطـيات الـقليلة 
فـي الـمنطقة، تـفضل أال يـكون جـيرانـها الـعرب ديـمقراطـيين، واالتـفاق مـع اإلمـارات هـو 

تذكير بالسبب. 

Brookings Institution, Around-the-halls: Experts analyze the normalization of 
Israel-UAE ties, 13/08/2020 
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اإلمارات تفتح باب التطبيع للمنطقة 

 

ال يـتوقـع أن تـؤدي صـفقة الـتطبيع اإلمـاراتـية إلـى أي صـداع ألبـو ظـبي، ألن الـحكومـات 
الـعربـية إمـا أنـها تـؤّيـد الخـطوة اإلمـاراتـية، أو ال تـريـد أن تـدخـل فـي مـواجـهة مـع دولـة 
غـــنية جـــدًا وذات نـــفوذ إقـــليمي مـــتوســـع مـــثل اإلمـــارات. ويـــتوقـــع أن يـــؤدي الـــتطبيع 
اإلمـاراتـي إلـى فـتح الـباب أمـام بـعض الـدول لتحـذو حـذو أبـو ظـبي، ولـكن الـسعوديـة الـتي 

تدعم هذا التوجه ال يتوقع أن تكون من الدول التي سوف تقوم بالتطبيع قريبًا.  

يـبدو أن عـدًدا مـتزايـًدا مـن الـعرب يـشعرون أن الـصراع الـعربـي-اإلسـرائـيلي كـان بـمثابـة 
إلهاء سياسي. 

تشــترك الــحكومــتان اإلســرائــيلية واإلمــاراتــية فــي مجــموعــة واســعة مــن الــمخاوف 
األمـنية. كـالهـما يـرى إيـران عـلى أنـها تهـديـد أمـني خـطير ودائـم، وكـالهـما مـعاٍد لـإلسـالم 
الســياســي، ويــشككون فــي أن الــمزيــد مــن الــتحول الــديــمقراطــي فــي الــعالــم الــعربــي 

سيؤدي إلى نتائج أفضل.  

يـؤدي اإلعـالن األخـير إلـى تـغيير مـواقـف الـواليـات المتحـدة تـجاه اإلمـارات. فـفي سـياق 
دعـم الحـزبـين لـتقليص الـتواجـد األمـريـكي فـي الشـرق األوسـط، وشـكوك الـعديـد مـن 
الــديــمقراطــيين تــجاه اإلمــارات بســبب قــربــها مــن الــسعوديــة، ودورهــا فــي الــيمن، 
وأوضـاع حـقوق اإلنـسان فـي اإلمـارات، فـإن هـذه الخـطوة سـتعزز الـحصول عـلى دعـم 

دائم من الحزبين لعالقات وثيقة بين الواليات المتحدة واإلمارات. 

يمكن إجمال التأثير المباشر لالتفاق فيما يلي:  
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1- تــوقــف الــضم اإلســرائــيلي الــفوري لــمناطــق الــضفة الــغربــية الــتي احــتلتها فــي حــرب 
1967، على األقل في الوقت الحالي.  

2- قــلب الســياســة اإلســرائــيلية تــماًمــا، فــقد كــانــت حــظوظ رئــيس الــوزراء نــتنياهــو 
السـياسـية تـتضاءل، وكـانـت هـناك تـكهنات مـتزايـدة بـأنـه سـيتعين عـليه قـريـبًا الـدعـوة 
إلـى جـولـة رابـعة مـن االنـتخابـات بـعد أن كـان قـد شـكل الـحكومـة مـؤخـرًا، إال أن االتـفاق 
حّول نتنياهو إلى بطل إسرائيلي اتخذ خطوة كبيرة إلنهاء العزلة التاريخية إلسرائيل.  

االحـتمال الـوشـيك لـعالقـات رسـمية مـع الـدولـة الخـليجية األولـى يـمنح اإلسـرائـيليين 
أمـًال هـائـًال فـي "شـرق أوسـط جـديـد"، كـما وصـفه رئـيس الـوزراء الـسابـق شـيمون بـيريـز، 

دون تقديم تنازالت عميقة اعتقد بيريز أنها ضرورية. 

3- انـــتصار دبـــلومـــاســـي ضخـــم إلدارة تـــرامـــب، الـــتي لـــم يـــكن لـــديـــها الـــكثير مـــن هـــذه 
اإلنـجازات، فـقد حـاول الـرئـيس مـع كـوريـا الـشمالـية، ولـم يـنجح، وحـاول مـع إيـران ولـم 

ينجح، ووّتر العالقات مع الحلفاء في أوروبا.  

هـذه االتـفاقـية هـي نـتاج جهـد طـويـل األمـد لحـمل دولـتين عـلى الـقيام بـما لـم يـكن مـن 
المحتمل في البداية أن يفعله أي منهما. 

يواجه االتفاق عددًا من المخاطر، أهمها:  

قــرار الســلطة الفلســطينية بحــل نــفسها، فــقد تــم تــشكيل الســلطة •
الفلسـطينية كـمؤسـسة انـتقالـية تـقود نـحو الـدولـة الفلسـطينية، ويـمكن 
لــلقيادة الفلســطينية أن تــقرر، فــي غــياب الــتضامــن الــعربــي، أن إبــقاء 
األمـل فـي الـحصول عـلى أي نـوع مـن الـدولـة هـو أمـر أحـمق، وسـيؤدي حـل 
السـلطة الفلسـطينية إلـى إجـبار إسـرائـيل عـلى تحـمل مـسؤولـيات أمـنية 
كـبيرة مـباشـرة تـتوالهـا اآلن السـلطة الفلسـطينية، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى 

زيادة التوترات. 

مــحاولــة مجــموعــة إرهــابــية تــنفيذ عــمل إرهــابــي واســع الــنطاق داخــل •
اإلمـارات، وقـد مـنعت أجهـزة الـمخابـرات اإلمـاراتـية مـثل هـذا الـهجوم حـتى 
اآلن، وســـتحصل بـــالـــتأكـــيد عـــلى الـــمزيـــد مـــن الـــمساعـــدة نـــتيجة لهـــذه 
االتـفاقـية. ومـع ذلـك، سـيكون مـن الخـطأ تـجاهـل الـعاطـفة الـتي ال يـزال 

بعض الناس ينظرون بها إلى القضية الفلسطينية. 

يـجب أن نـتوقـع مـن بـعض الـدول أن تحـذو حـذو اإلمـارات، فـيما سـيمتنع الـبعض اآلخـر. 
الـسعوديـة، عـلى وجـه الـخصوص، قـد تـكون داعـمة بهـدوء ولـكن مـن غـير الـمرجـح أن 

تطّبع العالقات. 

مـن الـمرجـح أال تـواجـه اإلمـارات أي إشـكاالت بـناء عـلى قـرارهـا مـع الـدول الـعربـية، ويـعود 
األمـر إلـى أن الـعديـد مـن الـحكومـات الـعربـية مـتعاطـفة مـع الـقرار اإلمـاراتـي، وحـتى أولـئك 
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الــذيــن ال يــتعاطــفون مــعه ال يــريــدون عــزل هــذا الــبلد الــثري الــذي يــتمتع بــدور إقــليمي 
متزايد.  

مـن الـمرجـح أن تـسعى إيـران إلـى تـعزيـز سـمعتها اإلقـليمية بـاعـتبارهـا الـدولـة الـوحـيدة 
المسـتعدة لـلوقـوف فـي وجـه إسـرائـيل، األمـر الـذي سـيكسبها بـعض الـدعـم اإلقـليمي 

الشعبي.  

مـن الـمرجـح أن تـحاول إيـران تـعميق الـصدع الـعميق بـالـفعل بـين مـعظم الـحكومـات 
والـشعوب الـعربـية، حـيث ال يـزال الـعديـد مـن الـعرب يـنظرون إلـى فلسـطين عـلى أنـها 

قضية أخالقية، حتى لو لم يكونوا بالضرورة يرونها قضية سياسية. 

يـمكن أن يـشعر اإلسـرائـيليون بـقدرتـهم عـلى تـطبيع الـعالقـات مـع الـعالـم الـعربـي دون 
تــلبية الــمطالــب الفلســطينية، مــما قــد يــؤدي إلــى زيــادة مــقاومــتهم لــلتفاوض مــع 

الفلسطينيين، واستخدامهم لغة أكثر جرأة بشأن الضم في المستقبل. 

Center for Strategic and International Studies, The Normalization of UAE-
Israel Relations, 14/08/2020 

اتفاق التطبيع يُقّسم دول الخليج  

 

قـد يـكون مـوقـف الـسعوديـة مـن االتـفاق اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي هـو األكـثر تـضاربـًا عـلى 
اإلطــالق. فــتصريــحات ابــن ســلمان الــعلنية الــسابــقة تشــير عــلى مــا يــبدو إلــى أنــه قــد 
يـختار هـو أيـضًا الـتطبيع مـع إسـرائـيل، ولـكن الـريـاض تـشعر بـالـقلق مـن أن الـتطبيع 
الـكامـل قـد يـقّوض مـطالـبتها بـالـقيادة اإلسـالمـية والـوصـايـة عـلى الحـرمـين الشـريـفين. 
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ولـذا فـال يـتوقـع أن نشهـد تـطبيعًا سـعوديـًا قـبل تـنصيب ابـن سـلمان، وحـتى بـعد ذلـك 
فإن الموضوع لن يكون سهًال.  

عـندمـا أطـلق الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامـب خـطته للسـالم اإلسـرائـيلي - الفلسـطيني 
فــي يــنايــر، حــضر مــمثلون عــن ثــالث دول خــليجية حــفل الــكشف عــن الخــطة: البحــريــن 

وُعمان واإلمارات. وأشار حضورهم إلى تأييد ضمني على األقل للخطة. 

كـان األمـر جـديـرًا بـاالهـتمام بـشكل أكـبر نـظرًا لـغياب مـصر واألردن، الـبلدان الـوحـيدان 
اللذان عقدا معاهدات سالم مع إسرائيل حتى ذلك الوقت.  

خـالل الـعقود الـسابـقة، كـان الـتطبيع بـمثابـة جـزرة إلسـرائـيل إذا مـا أبـرمـت سـالمـًا مـع 
الفلسطينيين؛ وكانت العزلة هي العصا المقابلة.  

اّدعـت اإلمـارات أن اتـفاقـها مـع إسـرائـيل أّدى إلـى تجـميد خـطط ضـم أجـزاء مـن الـضفة 
الـغربـية، وأن االتـفاق سـيحافـظ عـلى فـرص حـل الـدولـتين، وتـتماشـى مـثل هـذه األقـوال 

مع االدعاء اإلماراتي بأن الضّم هو خط أحمر.  

الـعديـد مـن أولـئك الـذيـن يـتفقون عـلى أن الـضّم هـو خـط أحـمر يـعتبرون الـتطبيع أيـضاً 
خــطًا أحــمر. لــذلــك، فــإن قــليلين يــوافــقون عــلى أن التهــديــد الــذي يــطرحــه الــضّم كــان 

المحرك الرئيسي وراء منطق اإلمارات.  

لــقد قــامــت الــحكومــة اإلمــاراتــية بــمنح األولــويــة لــمصالــحها االســتراتــيجية مــن خــالل 
تـفضيل تـعزيـز عـالقـاتـها مـع إسـرائـيل عـلى الـحفاظ عـلى الـمظاهـر فـيما يـتعلق بـالـقضية 

الفلسطينية.  

وفــقًا لــلجيل األكــبر ســنًا مــن الــقادة الخــليجيين - الــممثلين حــالــيًا بــالــملك ســلمان 
والشـيخ الـصباح، وسـابـقًا الشـيخ زايـد- فـإن عـزل إسـرائـيل دفـاعـًا عـن الفلسـطينيين 

يجب أن يفوق أي فائدة قد تنتج عن التحالف مع إسرائيل.  

أظهــر ولــي العهــد اإلمــاراتــي والــحاكــم الــفعلي محــمد بــن زايــد مــرارًا وتــكرارًا أنــه عــلى 
استعداد للتخلي عن الخرائط التي رسمها الحرس القديم وتحديد مسار جديد. 

ومـن وجـهة نـظره، فـإن تـوطـيد الـعالقـة مـع إسـرائـيل مـفيدًا ألن الـدولـتين الـصغيرتـين 
تـتشاركـان فـي الـكثير مـن األمـور، بـدءًا مـن اهـتمامـهما بـاألمـن والـتكنولـوجـيا وصـوًال إلـى 
نــظرتــهما الــمتشابــهة إزاء التهــديــدات المحــدقــة بــالــمنطقة، كــما تجــمعهما مــحاربــة 

اإلرهاب اإلسالمي، وتتفقان على التهديد الذي تشكله إيران.  

وربـما كـان الـمحّفز األخـر هـو الـوعـد بـالـحصول عـلى أسـلحة حـديـثة. وكـما أشـار الـسفير 
ديـــنيس روس فـــي صـــحيفة "واشـــنطن بـــوســـت"، فـــإن "الســـالم الـــرســـمي ســـيتيح 
لـإلمـارات إمـكانـية الـوصـول إلـى األسـلحة األمـريـكية الـتي كـانـت محـظورة عـليها سـابـقًا، 

مثل الطائرات المتطّورة بدون طيار.  

رد الخـليج عـلى االتـفاق كـان مـتبايـنًا حـتى اآلن. فـفي أوسـاط اإلمـاراتـيين، تشـير األحـاديـث 
المتناقلة إلى أن معظمهم سيؤيدون تدريجيًا هذه السياسة.  
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وكــان أســرع رد فــي الــمنطقة هــو بــيان داعــم مــن البحــريــن، الــذي وصــف اإلعــالن بــأنــه 
خطوة تاريخية. ولم يكن ذلك مفاجئًا. 

الـتزمـت الـكويـت وقـطر والـسعوديـة، الـصمت رسـميًا بـشأن اإلعـالن. وعـلى الـرغـم مـن 
قـيام الـكويـت بـطرد الفلسـطينيين لـدعـمهم غـزو صـدام حسـين لـلبالد عـام 1990، إّلا أن 

األمير صباح دافع بقوة عن قضيتهم طوال ستة عقود من حياته السياسية.  

االتـفاق اإلمـاراتـي يـضع قـطر فـي مـوقـف صـعب أيـضًا - ويـعود ذلـك جـزئـيًا ألنـها تـفضل 
الـتحّوط فـي عـالقـاتـها مـع إسـرائـيل وحـماس، وكـذلـك ألن عـالقـاتـها مـع اإلمـارات ال تـزال 

عدائية.  

قـد يـكون مـوقـف الـسعوديـة هـو األكـثر تـضاربـًا عـلى اإلطـالق. فـالـتصريـحات الـعلنية 
الـسابـقة لـولـي العهـد محـمد بـن سـلمان تشـير عـلى مـا يـبدو إلـى أنـه قـد يـختار هـو أيـضاً 
الـتطبيع مـع إسـرائـيل. ومـع ذلـك، فـهو مـقّيد مـن قـبل والـده الـملك سـلمان، الذـي ال 
يـزال مـلتزمـًا بـشكل صـارم بشـروط "مـبادرة السـالم الـعربـية" لـعام 2002 - أي "األرض 

مقابل السالم" وحل الدولتين مقابل التطبيع العربي.  

بـدًال مـن ذلـك، كـان ولـي العهـد مـضطرًا لـإلشـارة إلـى لـيونـة سـعوديـة تـجاه إسـرائـيل 
بـطرق غـير مـباشـرة ولـكنها ال تـزال فـعالـة، مـثل مـبادرات عـن تـسامـح ديـني، وإصـدار 
تـصريـحات غـير مسـبوقـة حـول الـتوعـية بـالمحـرقـة، وإرسـال مـسؤولـين حـكومـيين لـزيـارة 

معسكر "أوشفيتز".  

قـد تـشعر الـريـاض بـالـقلق أيـضًا مـن أن التـطبيع الـكامـل قـد يـقّوض مـطالـبتها بـالـقيادة 
اإلسـالمـية والـوصـايـة عـلى الحـرمـين الشـريـفين، وهـما مـسألـتان تـطالـب بـهما إيـران 

وتركيا على نحو متزايد. وبالفعل،  

ســـبق أن انـــتقدت أنـــقرة وطهـــران االتـــفاق اإلمـــاراتـــي عـــلى أســـس ديـــنية، ووصـــفتا 
التطبيع بأنه خيانة وطعنة في ظهر كافة المسلمين.   

ولـعل الخـطوة الـتي تـعكس طـريـقة الـتفكير الـرسـمية فـي الـمملكة، هـي مـقال افـتتاحـي 
لـكاتـب بـارز فـي صـحيفة سـعوديـة، قـّلل فـيه مـن أهـمية قـرار اإلمـارات مـنتقدًا فـي الـوقـت 
نــــفسه "الســــلطة الفلســــطينية" لــــعدم تــــحقيقها تــــقدمــــًا فــــي تــــلبية االحــــتياجــــات 
الفلسـطينية. وفـي رأيـه، فـإن لـكل دولـة عـربـية الـحق فـي إدارة شـؤونـها الـخاصـة، بـما فـي 

ذلك عالقاتها مع إسرائيل، دون مساهمات الدول األخرى أو الفلسطينيين. 

مــن الــمتوقــع أن َتجــري مــراســم الــتوقــيع فــي الــبيت األبــيض فــي ســبتمبر إلــى جــانــب 
مجموعة من االجتماعات الثنائية بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين.  

الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه هــنا، هــل ســتنضم دول خــليجية أخــرى إلــى اإلمــارات فــي 
قــبول الــتطبيع فــي الــوقــت الــحالــي، أم ســتتريــث لــترى تــداعــيات االتــفاق فــي الــمنطقة 

وعلى الصعيد الدولي؟ 
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ومـن الـمرجـح أن تحـذو البحـريـن حـذو اإلمـارات عـلى الـمدى الـقريـب. وإذا أقـدمـت الـمنامـة 
عــلى هــذه الخــطوة، فــقد تــشعر ُعــمان أكــثر ارتــياحــًا فــي االنــضمام أيــضًا - تــمامــًا كــما 
فـعلت عـندمـا تعهـدت بـإرسـال سـفيرهـا إلـى الـحفل الـذي شهـدتـه واشـنطن فـي يـنايـر، 

فقط بعد أن أّكدت اإلمارات والبحرين إرسال ممثلين عنهما.  

سـياسـة الـسعوديـة قـد ال تـتغير قـبل أن يـتّم تـنصيب ولـي العهـد محـمد بـن سـلمان 
مـلكًا، ولـكن حـتى فـي ذلـك الـحين سـيتعين عـليه الـتعامـل مـع مـسألـة الـقيادة الـديـنية 

الدولية للرياض.  

Washington Institute, The Normalization Deal Splits the Gulf States—for Now, 
18/08/2020 

دول الخليج لم تعد معنية بالقضية الفلسطينية 

 

شهـدت الـسنوات الـسابـقة تـنامـيًا لخـطاب كـان سـائـدًا فـي أوسـاط الـنخب الـحاكـمة 
الخـليجية، وأنـتقل إلـى الجـمهور، وهـو خـطاب ُيـعبر عـن انـفصال هـذه الـدول عـن الـقضية 
الفلسـطينية، وعـن اسـتيائـها مـن حـالـة "الـجحود" الفلسـطيني تـجاه الـدعـم الخـليجي. 
هـذا الخـطاب ُيـعّبر عـن اسـتعداد دول الخـليج الخـتيار طـريـقها الـخاص فـي الـعالقـة مـع 
إسـرائـيل بـعيدًا عـن الفلسـطينيين ومـوقـفهم، وسـيكون هـذا الـمنهج هـو مـا سـتتبعه 

دول الخليج، بغض النظر عن سرعة تطبيعها مع إسرائيل.  



27

لـــطالـــما عـــّبر األفـــراد والجـــماعـــات فـــي دول الخـــليج الـــعربـــي – وال ســـيما الـــسعوديـــة 
واإلمــارات والبحــريــن وحــتى الــكويــت – عــن اهــتمامــهم بــإســرائــيل وخــيبة أمــلهم فــي 

القيادة الفلسطينية خالل السنوات القليلة الماضية.  

تــــعكس هــــذه الــــتصريــــحات نــــفاد صــــبر هــــذه الــــدول بــــشكل مــــتزايــــد مــــن الــــصراع 
الفلســـطيني-اإلســـرائـــيلي الـــقائـــم مـــنذ فـــترة طـــويـــلة، إلـــى جـــانـــب تحـــميل الـــجانـــب 

الفلسطيني واإلسرائيلي على السواء مسؤولية استمرار هذا الصراع.  

دول الخـليج ليسـت مجـموعـة مـتجانـسة، وكـل دولـة سـتضع حـسابـاتـها الـخاصـة، وتـقرر 
مـا إذا كـانـت وفـي أي ظـروف وبـأي وتـيرة سـتقوم عـلى أسـاسـها بتحسـين عـالقـاتـها مـع 

الدولة اليهودية. 

وتتجسـد سـرديـة جـديـدة فـي أوسـاط بـعض الـدول الخـليجية بـشأن الـصراع بـحوار مـن 
المسـلسل الـتلفزيـونـي الـكومـيدي "مخـرج 7"، الـذي ُعـرض هـذا الـعام خـالل شهـر رمـضان 

على شبكة "أم بي سي" الرائجة التي يقع مقرها في دبي.  

سخـر "مخـرج 7" بـشكل مـلحوظ مـن مـواقـف الـعرب إزاء إسـرائـيل، وضـّم مشهـًدا تـثور 
فـيه إحـدى الـشخصيات غـضًبا قـائـلًة: "الـعدو الـحقيقي، أكـثر مـن اإلسـرائـيليين أنـفسهم، 
ا. لـقد  هـو الـذي ال يـقّدر دعـمك لـه ووقـوفـك إلـى جـانـبه، ويشـتمك بـدًلا مـن ذلـك لـيًلا نـهاًر
خـضنا حـروًبـا مـن أجـل فلسـطين، وحـظرنـا نـفطنا ُكـرمـًة لفلسـطين، ونـحن نـدفـع أجـور 
ونـفقات السـلطة الفلسـطينية بـينما نـحن بـحاجـة اآلن إلـى تـلك األمـوال ... ومـع ذلـك 

في النهاية، يغتنمون كل فرصة متاحة لمهاجمة السعودية".  

يــعكس هــذا الــمقطع مــن "مخــرج 7" وجــهة نــظر فــي الجــدال المســتمر الــقائــم بــين 
الخليجيين والفلسطينيين حيال التطبيع مع إسرائيل.  

يجّســد هــذا الــمقطع الــتعبير الــعلني عــن السخــط المنتشــر، والــذي بــدأ يظهــر فــي 
الـــمقام األول داخـــل أوســـاط الـــنخب الـــحاكـــمة وانـــتقل بـــعدهـــا إلـــى الـــمؤثـــريـــن تـــحت 

قيادتها.  

فـي هـذا السـياق، اتـهم ولـي العهـد الـسعودي األمـير محـمد بـن سـلمان عـند لـقائـه قـادة 
الـمجتمع الـيهودي فـي الـواليـات المتحـدة عـام 2018، بـشكل عـلني الـقيادة الفلسـطينية 

بـ"عدم تفويتها أي فرصة لتفويت فرصة إبرام سالم مع إسرائيل".  

اســتقبل ابــن ســلمان الــرئــيس الفلســطيني محــمود عــباس خــالل نــوفــمبر 2017 قــبل 
إطـــالق خـــطة تـــرامـــب للســـالم. وفـــي الـــلقاء، مـــارس مـــن دون شـــك ضـــغوًطـــا غـــير 
دبـلومـاسـية عـلى عـباس، بـما فـي ذلـك تهـديـدات صـريـحًة حسـبما تـردد مـن أجـل الـقبول 

بالخطة، رغم أن مساعيه باءت بالفشل. 

وعــلى الــرغــم مــن مــيولــها الــتقليدي إلــى إظــهار الــتضامــن مــع الــتطلعات الــوطــنية 
الفلسـطينية واسـتجابـتها ألصـوات الـشعوب الـعربـية، ُتظهـر دول مجـلس الـتعاون 
الخـليجي – مـع االسـتثناء الـواضـح والـصريـح لـدولـة قـطر – عـموًمـا مـوقـًفا عـدائـًيا تـجاه 
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"حـماس". ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى تـصنيف الحـركـة نـفسها بـأنـها جـزء مـن جـماعـة 
"اإلخــوان المســلمين"، المحــظورة فــي كــل مــن الــسعوديــة واإلمــارات. وال تــساهــم 
روابـــط "حـــماس" بـــإيـــران ســـوى فـــي تـــكثيف الـــمخاوف إزاء الحـــركـــة وتـــقويـــض نـــفوذ 

"السلطة الفلسطينية". 

ربـما كـان االنـقسام بـين االمـارات والسـلطة الفلسـطينية هـو األكـثر وضـوحـًا، حـتى قـبل 
اتــفاق الــتطبيع الــمعلن وإقــالــة أبــو مــازن لــلمبعوث الفلســطيني إلــى اإلمــارات. فــي 
الـموازاة، كـانـت اإلمـارات تهـيئ لـسنوات محـمد دحـالن، أحـد مـنافسـي رئـيس "السـلطة 
الفلسـطينية" محـمود عـباس الـذي يـرأس مـا يـسمى بـ"الحـركـة اإلصـالحـية" ضـمن حـركـة 

"فتح".  

ُيظهـر الـدعـم الـمقدم إلـى دحـالن ضـمنًيا عـدم رضـا اإلمـارات عـن مـساعـدة قـطر لحـركـة 
"حـماس" كـي تـمأل الـفراغ الـذي خـلفته الـسعوديـة وسـياسـات عـباس عـلى حـّد سـواء- 

وال سيما عدم استعداده لتحضير الساحة الفلسطينية "لما بعد" رحيله عنها.  

فــي عهــد محــمد بــن ســلمان، اشــتدت بــشكل خــاص حــدة مــوقــف الــسعوديــة تــجاه 
"اإلخوان المسلمين" و"حماس"، الذي كان في الماضي براغماتًيا إلى حّد ما.  

مـنذ وصـولـه إلـى الـساحـة السـياسـية الـسعوديـة، حـظرت الـمملكة الجـماعـة واعـتقلت 
أعــداًدا كــبيرة مــن أعــضاء "حــماس" عــلى األراضــي الــسعوديــة فــي الــعام 2019، وتــتمّ 

محاكمتهم لكونهم "أعضاء وممولي منظمة إرهابية".  

ويـــرافـــق هـــذا االســـتياء مـــن الـــقيادة الفلســـطينية بـــعيًدا عـــن الـــصراع اإلســـرائـــيلي-
ا فــي الخــليج بــفتح أســواق جــديــدة وتــوســعة نــفوذ الــدول  الفلســطيني، اهــتماًمــا كــبيًر
الخـليجية والـتمتع بشـرعـية أوسـع نـطاًقـا مـن خـالل االسـتفادة مـن ثـرواتـها الـطائـلة. 
فـبالنسـبة لـلسعوديـة واإلمـارات، ُتـعتبر إسـرائـيل إحـدى الـوسـائـل لـتعزيـز هـذا الـنفوذ 

الدولي. 

"اتـــفاقـــات أوســـلو" بـــعثت فـــيما مـــضى آمـــاًلا كـــبيرة فـــي نـــفوس بـــعض دول الخـــليج 
باعتبارها الفرصة لتحويل هذه الروابط إلى واقع.  

تـساعـد هـاتـان الـديـنامـيكيتان: االسـتياء مـن الـقيادة الفلسـطينية واالهـتمام بـإمـكانـات 
إســرائــيل، عــلى شــرح اســتجابــة الــسعوديــة واإلمــارات اإليــجابــية إلــى حــّد كــبير لخــطة 
تـرامـب للسـالم الـتي أعـلن عـنها فـي يـنايـر 2020. فـقد أعـربـت الـحكومـتان عـن دعـمهما 

لمبدأ الخطة حتى رغم إبدائهما تحفظات حيال محتواها.  

ومـع ذلـك، وفـي مـحاولـة تحـديـد مـا إذا كـانـت الـدول األخـرى سـتتبع فـي أعـقاب إعـالن 
اإلمـارات، نجـد أن حـساسـية تـلك الـدول إزاء االنـتقاد الـشعبي الـعربـي واإلسـالمـي حـيال 

أي انحراف عن توفير الدعم الكامل للقضية الفلسطينية تعّقد هذه الرسائل.  
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التنسـيق الـوطـيد بـين إدارة تـرامـب والـسعوديـين واإلمـاراتـيين كـان أسـاًسـا مـوضـوع 
شــك وقــلق فلســطيني عــميقين، وبــخاصــٍة بــعد االحــتجاجــات الــسعوديــة واإلمــاراتــية 

الخافتة ضد نقل السفارة األمريكية في إسرائيل إلى القدس.  

عــلى هــذا الــنحو، مــن الــمرجــح أن تســتمر الــدول األخــرى فــي الــبحث عــن حــل ســياســي 
لــلصراع قــبل أن تحــذو حــذو اإلمــارات. وبــالــتالــي، تــدعــم الــسعوديــة واإلمــارات مــواقــف 
الفلســطينيين فــي مــسائــل أســاســية رغــم أنــهما تــتوقــعان مــنهم إظــهار مــرونــة أكــبر 

على طاولة المفاوضات.  

يــواجــه الفلســطينيون اآلن أحــد أكــبر التحــديــات حــيث يــجب عــليهم الــبحث عــن ســبل 
جـديـدة لـمنع الـمزيـد مـن الـتآكـل فـي مـوقـف الـعالـم الـعربـي تـجاه الـقضية الفلسـطينية، 
وخــاصــة فــي كــيفية إقــناع الــقادة الــعرب اآلخــريــن، وخــاصــة دول الخــليج، بــعدم اتــباع 

خطوات اإلمارات وتطبيع العالقات مع إسرائيل.  

Washington Institute, How Gulf Arab “Exasperation” with Endless Conflict Led 
to UAE-Israel Normalization, 20/08/2020 
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العالقات الدولية 

انتكاسة لكرة القدم السعودية  

 

شــّكل فشــل مــساعــي صــندوق االســتثمار لشــراء نــادي نــيوكســل صــفعة ســياســية 
لــلريــاض، وصــفعة لمحــمد بــن ســلمان، والــذي كــان ســيسعى ألن يــكون نــيكوكســل 
فـريـقه الـخاص. وقـد كـان هـذا الفشـل بـمثابـة تـذكـير للمسـتثمريـن األجـانـب الـمحتملين 

بمدى تأثير تشّوه السمعة على الصفقات التجارية مع السعودية. 

فـي 30 تـموز/يـولـيو، أعـلن "صـندوق االسـتثمار الـعام" الـسعودي سـحب عـرضـه لشـراء 
نادي "نيوكاسل يونايتد" لكرة القدم مقابل 390 مليون دوالر.  

عـلى الـصعيد السـياسـي، شـّنت خـطيبة الـصحفي جـمال خـاشـقجي، حـملة كـبيرة ضـد 
الصفقة ألن ولي العهد يرأس "صندوق االستثمار العام".  

بــالــمقابــل، بــدت الــقاعــدة المحــلية لــمشجعي نــادي "نــيوكــاســل" متحــمسة لــفكرة 
الحصول على مالك جديد يرغب في االستثمار بالعبين من الدرجة األولى. 

عـلى الـصعيد الـتجاري، كـانـت أنـديـة أخـرى فـي "الـدوري اإلنـكليزي الـممتاز" قـلقة ألنـها 
شــعرت بــأن الــريــاض مــديــنة لــها بــالــتعويــض عــن اإليــرادات المهــدورة والــناتــجة عــن 
أنشـطة قـناة الـبث الـفضائـية "BiOut". فـقد ُعـرفـت هـذه الشـركـة المشـبوهـة الـتي تتخـذ 
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مـن الـسعوديـة مـقرًا لـها بـقرصـنة بـث شـبكة "BeIn Sport" الـقطريـة الـتي وّقـع مـعها 
"الدوري اإلنكليزي الممتاز" اتفاقية ترخيص لبث المباريات في الشرق األوسط. 

ومـع ذلـك، ربـما كـانـت الـعقبة الـرئيسـية الـشائـكة هـي عـملية "اخـتبار الـمالـكين والـمدراء"، 
التي تمنح الدوري كلمة الفصل في عملية شراء أي ناٍد.  

فـي بـيانـه الـصادر فـي 30 تـموز/يـولـيو، أوضـح تـحالـف المسـتثمريـن الـذي يـقوده صـندوق 
االسـتثمار قـراره بـاالنـسحاب عـلى الـنحو الـتالـي: "لـألسـف، إن الـعملية الـمطّولـة فـي ظـل 
الـظروف الـراهـنة إلـى جـانـب عـدم الـيقين الـعالـمي جـعلت مـن االسـتثمار الـمحتمل غـير 

ذي جدوى تجارية".  

رافـقت "الـعملية الـمطّولـة" سـلسلة غـريـبة مـن الـتطورات الـقانـونـية. فـقبل يـومـين مـن 
سـحب الـعرض الـسعودي، اسـتأنـفت الـريـاض رسـميًا الـحكم الـسابـق الـذي صـدر عـن 
"مـنظمة الـتجارة الـعالـمية" والـقاضـي بـأن الـسعوديـة قـد سهـلت قـرصـنة بـث مـباريـات 

"الدوري اإلنكليزي الممتاز".  

مـا يـثير الـدهـشة هـو أن الـتعليقات األولـى لـوسـائـل اإلعـالم الـسعوديـة فـي حـزيـران/يـونـيو 
على حكم "منظمة التجارة العالمية" اعتبرت أن القرار يصّب في مصلحة المملكة.  

وفـي الـوقـت نـفسه تـقريـبًا، قـّدمـت الـحكومـة الـسعوديـة مـرشـحًا لـلتنافـس عـلى مـنصب 
المدير العام لـ"منظمة التجارة العالمية".  

وفـي اآلونـة األخـيرة، حـظرت الـسعوديـة بـث قـنوات "BeIn Sport" فـي بـدايـة تـموز/يـولـيو، 
مـما يـجعل مـن غـير الـقانـونـي ألي شـخص فـي الـمملكة مـشاهـدة أفـضل مـباريـات كـرة 

القدم اإلنجليزية. 

تـعّثُر عـملية بـيع "نـيوكـاسـل"، يـذّكـر المسـتثمريـن األجـانـب الـمحتملين بـمدى تـأثـير خـطر 
تشّوه السمعة على الصفقات التجارية مع السعودية. 

كــان ســُينظر إلــى "نــيوكــاســل يــونــايــتد" عــلى أنــه نــادي ولــي العهــد محــمد بــن ســلمان، 
والـذي أظهـر سـابـقًا اهـتمامـًا بشـراء نـادي "مـانشسـتر يـونـايـتد"، ولـكن تـم رفـضه هـناك 

أيضًا. 

وبــصرف الــنظر عــن الــفضيحة، فــإن انــسحاب "صــندوق االســتثمار الــعام" مــن عــملية 
الشـراء هـو قـرار حـكيم مـن الـناحـية الـمالـية، عـلى األقـل مـقارنـة بـاسـتثماراتـه األخـيرة فـي 

الصناعات األخرى التي اهتزت بسبب جائحة كورونا.  

Washington Institute, Saudi Arabia’s Soccer Setback, 31/07/2020 
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إعادة إحياء "اتفاق الرياض" 

 

عـملت الـسعوديـة مـن جـديـد عـلى إحـياء "اتـفاق الـريـاض"، فـي مـحاولـة لـرأب الـصدع بـين 
الــمكونــات المحــلية الــتي يــدعــمها الــتحالــف الــسعودي-اإلمــاراتــي. مــن شــأن الــتنفيذ 
الــناجــح لــالتــفاق أن يــمنح الــسعوديــة الــفضل فــي تــحقيق إنــجاز دبــلومــاســي ضــروري، 
ويــسمح لــقيادتــها بــالــتركــيز عــلى مــحور الــمحادثــات مــع الــحوثــيين ودعــم جــهود األمــم 

المتحدة إلنهاء الحرب الدائرة في اليمن.  

أحـيت الـسعوديـة مـن جـديـد "اتـفاق الـريـاض" الـموقـع قـبل تـسعة أشهـر والـرامـي لجـمع 
الـحكومـة الـوطـنية فـي الـيمن و"المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" فـي إطـار تـرتـيب لـتقاسـم 

السلطة.  

تـمثلت الـغايـة األسـاسـية مـن االتـفاق فـي رأب االنـقسامـات فـي صـفوف الـتحالـف الـتي 
تهــّدد بــإعــاقــة الــقتال ضــد الــحوثــيين، لــكن االتــفاق َتــفكك تــدريــجيًا وســط الــتوتــرات 

المستمرة بين "المجلس" وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.  

فـي الـساعـات األولـى مـن 29 تـموز/يـولـيو، أعـلنت الـسعوديـة عـن خـطة جـديـدة إلعـادة 
الـــعملية إلـــى مـــسارهـــا الـــصحيح، والـــتي وافـــق عـــليها هـــادي و"المجـــلس االنـــتقالـــي 

الجنوبي" علنًا. 

رغـم أن الخـطوة سـتسمح لـلطرفـين بـاالحـتفاظ بـالـمكاسـب السـياسـية الـتي حـققاهـا 
عـندمـا تـم الـتوقـيع عـلى االتـفاق فـي األصـل، إال أن إثـبات ذلـك سـيكمن مـن جـديـد فـي 

تمكنهما من التغلب على العقبات الكثيرة أمام عملية التنفيذ.  
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عـندمـا تـم الـتوقـيع عـلى االتـفاق األصـلي فـي تشـريـن الـثانـي/نـوفـمبر، خشـي الـمراقـبون 
مـن أن تـساهـم لـغته الـغامـضة فـي تـعقيد عـملية الـتنفيذ، وسـرعـان مـا تـبلورت هـذه 

المخاوف.  

تـــوقـــفت الـــعملية فـــي أواخـــر عـــام 2019 وحـــتى عـــام 2020، مـــع انـــسحاب "المجـــلس 
االنتقالي الجنوبي" من لجان التنفيذ في كانون الثاني/يناير.  

بحـلول نـيسان/أبـريـل، كـانـت الـقوات الـمرتـبطة بـ"المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" تـشعر 
بــالــتوتــر واإلربــاك بســبب تــوقــف اإلمــارات عــن دفــع رواتــبها قــبل ذلــك بــبضعة أشهــر، 
وألن الـمواطـنين المحـليين كـانـوا يـعانـون مـن فـيضانـات مـدّمـرة. وبسـبب عـدم قـدرة 

قادتها على العودة إلى عدن. 

فـي ظـل هـذه الـتطورات، أعـلن "المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" عـن "إدارة ذاتـية" فـي 26 
نــيسان/أبــريــل. رغــم أن هــذه الخــطوة لــم تــكن إعــالن انــفصال، إال أنــها اعــُتبرت إهــانــة 

فاضحة لشرعية حكومة هادي.  

وفـي 11 أيـار/مـايـو، أطـلقت قـوات هـادي هـجومـًا لـم يـتكلل بـالـنجاح السـتعادة أقـسام مـن 
مــحافــظة أبــين مــن ســيطرة "المجــلس االنــتقالــي الــجنوبــي". وخــالل االشــتباكــات الــتي 
اســتمرت فــي األســابــيع الــتي أعــقبت ذلــك الــتاريــخ، لــم يــتمكن أي مــن الــجانــبين مــن 
تـحقيق مـكاسـب كـبيرة إلـى أن فـرض "المجـلس" سـيطرتـه السـياسـية عـلى سـقطرى 

في 20 حزيران/يونيو. 

ردًا عــلى هــذه الــمواجــهات، تــرأس مــسؤولــون ســعوديــون مــفاوضــات إلعــادة إحــياء 
"اتـفاق الـريـاض" مـنذ أواخـر أيـار/مـايـو. غـير أن الخـطة الـتي نـتجت ليسـت اتـفاقـًا جـديـدًا بـل 

باألحرى آلية تسّهل التنفيذ األولي والترتيب التسلسلي لالتفاق األول. 

بـموجـب الخـطة الجـديـدة، وافـق "المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" عـلى إنـهاء إدارتـه الـذاتـية 
فـي الـجنوب فـي حـين وافـق هـادي عـلى تـعيين مـحافـظ ومـديـر أمـن جـديـدْيـن فـي مـحافـظة 

عدن.  

بـعد ذلـك، يـتعين عـلى الـقوات الـتابـعة لـكال الـجانـبين الـعودة إلـى مـواقـعها الـسابـقة، 
وهو ما يعني إلى حد كبير إعادة االنتشار خارج محافظتي عدن وأبين. 

حــالــما ُتــكتمل هــذه الخــطوات، يــجب عــلى رئــيس الــوزراء عــبد الــملك ســعيد تــشكيل 
حــكومــة جــديــدة مــوزعــة بــالــتساوي بــين الــشمالــيين والــجنوبــيين، مــع ضــمان حــصول 

"المجلس االنتقالي الجنوبي" على العديد من المقاعد المخصصة للجنوب. 

سبق أن اتخذ هادي الخطوة األولى عبر تعيين محافظ ومدير أمن جديدْين في عدن.  

الــشخص الــذي اخــتاره هــادي لــمنصب الــمحافــظ الجــديــد هــو أحــمد حــامــد لــملس 
الـمقّرب مـن الـزبـيدي والـذي يـشغل مـنصب أمـين عـام "هـيئة رئـاسـة المجـلس االنـتقالـي 
الـجنوبـي". أمـا مـديـر األمـن الجـديـد فـي عـدن أحـمد محـمد الـحامـدي فـُيعتَبر بـمثابـة مـرشـح 

وسط.  



34

سـتحقق جـميع األطـراف مـكاسـب سـياسـية مـن "اتـفاق الـريـاض" الـذي ٔاُعـيد إحـياؤه. 
فـالـرئـيس هـادي يسـتفيد مـنه ألن "المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" يـدعـم اتـفاقـًا يـعترف 
صـراحـًة بـوجـهة نـظره بـأن حـكومـته هـي الـحكومـة الـيمنية الـوحـيدة الـتي تـتمتع بـالشـرعـية 

الدولية.  

ومــع ذلــك، مــن غــير الــمرجــح أن تــتبدد األهــداف االنــفصالــية لـ "المجــلس االنــتقالــي 
الـجنوبـي" - وفـي الـواقـع، قـد يـأمـل "المجـلس" فـي أن يـؤدي االنـضمام إلـى حـكومـة هـادي 

إلى منحه شرعية كافية لمتابعة محاولته لالنفصال في المستقبل.  

وال تـزال هـناك خـالفـات عـميقة أخـرى أيـضًا - عـلى سـبيل الـمثال، ال يـذكـر بـيان "المجـلس 
االنتقالي الجنوبي" من 29 تموز/يوليو حتى حكومة هادي.  

مــن شــأن الــتنفيذ الــناجــح لــالتــفاق أن يــمنح الــسعوديــة الــفضل فــي تــحقيق إنــجاز 
دبــلومــاســي ضــروري جــدًا، مــما يــسمح لــقيادتــها بــالــتركــيز عــلى مــحور الــمحادثــات مــع 
الـحوثـيين ودعـم مـفاوضـات بـقيادة األمـم المتحـدة تهـدف إلـى إنـهاء الحـرب الـدائـرة فـي 

اليمن.  

Washington Institute, Riyadh Agreement Redux: Political Gains Still Dogged 
by Implementation Concerns, 30/07/2020 

اتساع الخالفات السعودية-الباكستانية 
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يـؤدي اإلعـراض الـسعودي عـن تـبني قـضية كـشمير إلـى إفـساح الـمجال لـدول أخـرى، 
مـــثل إيـــران وتـــركـــيا، لـــمنافـــسة الـــسعوديـــة عـــلى قـــيادة الـــعالـــم اإلســـالمـــي. وتـــشعر 
الــسعوديــة بــتناقــص أهــمية بــاكســتان بــالنســبة لــها بــشكل مــتزايــد، فــحتى الــجانــب 
الـنووي الـذي كـان يـمثل مـصدر األهـمية األكـبر لـلريـاض، أصـبحت الـصين تـقوم بـتغطيته 
حـالـيًا، كـما أن الـمصالـح الـهنديـة-الـسعوديـة فـي الـمجال االقـتصادي أصـبحت تـطغى 

على المكاسب من العالقة مع إسالم أباد.  

فــي 17 أغســطس زار رئــيس أركــان الــجيش الــباكســتانــي الــجنرال قــمر جــاويــد بــاجــوه 
السعودية للقاء نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان.  

جـاءت هـذه الـرحـلة فـي وقـت تـزايـد فـيه الـخالف بـين بـاكسـتان والـريـاض - الـتي هـي ربـما 
من الناحية التاريخية أقرب حليف لها - فيما يتعلق بمصير كشمير. 

تسـببت هـذه الـقضية بـانـقسام جـزٍء كـبيرٍ مـن الـعاَلـم اإلسـالمـي مـنذ شـهور. فـفي كـانـون 
األول/ ديـسمبر الـماضـي، نـّظمت مـالـيزيـا مـؤتـمرًا ٔاُدرجـت فـيه قـضية كـشمير عـلى جـدول 
األعــمال. ونــظرًا إلــى الــموضــوع وقــائــمة الــحضور - الــتي تــضمنت خــصمي الــسعوديــة 
إيــران وتــركــيا - ضــغطت الــريــاض عــلى بــاكســتان لــالنــسحاب، وهــو مــا قــامــت بــه فــي 
اللحــظة األخــيرة عــلى الــرغــم مــن أنــها كــانــت إحــدى الــداعــمين الــرئيســيين لــعقد هــذا 

االجتماع. 

فـي 6 أغسـطس -فـي الـذكـرى الـسنويـة األولـى لـقرار نـيودلهـي بـاسـتعمال الـقوة لـتعليق 
جــزء كــبير مــن الــحكم الــذاتــي الــذي كــانــت تــتمتع بــه مــنطقة كــشمير الــهنديــة ســابــقًا- 
طـالـب وزيـر الـخارجـية الـباكسـتانـي شـاه محـمود قـريشـي بـأن تـدعـو "مـنظمة الـتعاون 
اإلســالمــي" ومــقرهــا الــسعوديــة إلــى عــقد اجــتماع وزاري حــول كــشمير، وأشــار إلــى أنــه 

بخالف ذلك ستعقد باكستان اجتماعها الخاص.  

دفــع هــذا الــموقــف وغــيره مــن الــمواقــف الــريــاض إلــى تجــميد التسهــيل االئــتمانــي 
الـنفطي الـبالـغ 3.2 مـليار دوالر الـذي سـبق أن مـنحته إلـى إسـالم أبـاد، واإلصـرار عـلى أن 

ُتسّدد باكستان في وقت مبكر أجزاء من قرض بقيمة 3 مليارات دوالر. 

ويـــبدو أّن الـــخالف بـــينهما حـــول كـــشمير نـــابـــع مـــن تـــحّوٍل فـــي الســـياســـة الـــخارجـــية 
السعودية.  

كــما يظهــر، يــرى محــمد بــن ســلمان أّن عــالقــات الــمملكة مــع االقــتصاد الــهندي ذي 
المسـتوى الـعالـمي أكـثر أهـمية مـن روابـطها مـع بـاكسـتان - عـلى الـرغـم مـن الـسنوات 
الــتي أمــضتها الــريــاض فــي تــمويــل الــبرنــامــج الــنووي إلســالم أبــاد، لــدرجــة أّن الــكثيريــن 
يـفترضـون أّن بـإمـكان الـسعوديـة الـلجوء إلـى هـذه الـترسـانـة األجـنبية إذا مـا حـدثـت أزمـة 

أمنية رهيبة في الخليج.  

الـزاويـة الـجيوسـياسـية تـتداخـل مـع الـزاويـة الـديـنية: فـمن خـالل تـهميش الـوضـع فـي 
كـشمير عـلى مـا يـبدو، ُتـفِسح الـريـاض الـمجال أمـام تـركـيا أو إيـران أو الـجهات الـفاعـلة 

األخرى لتحّدي قيادتها المزعومة للعالم اإلسالمي. 
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وفــي ظــل هــذه الخــلفية، بــدت زيــارة الــجنرال بــاجــوه فــي 17 آب/أغســطس وكــأنــها 
مـحاولـة لـتأخـير الـصدمـة الـكبيرة فـي الـعالقـات الـثنائـية، ومـن غـير الـواضـح مـا إذا كـان قـد 

حقق نجاحًا في زيارته.  

قـبل هـذه الـرحـلة، اّدعـى أحـد الـوزراء فـي الـحكومـة الـباكسـتانـية أّنـه قـد تـم تـقريـبًا حـل 
الــمسائــل الــعالــقة مــع الــسعوديــة، وســيتم تــسويــة بــقية الــقضايــا، إذا كــانــت ال تــزال 
قـائـمة أثـناء الـزيـارة. لـكن بـعد عـودة الـجنرال إلـى بـالده، وصـفت الـبيانـات الـصادرة عـن 

القوات المسّلحة المحادثات بأنها "عسكرية في األساس" في طبيعتها. وبالمثل،  

فـي الـيوم الـتالـي لـلزيـارة، قـّلل رئـيس الـوزراء عـمران خـان مـن أهـمية الـخالفـات الـثنائـية، 
بـقولـه: "الـشائـعات بـأن عـالقـاتـنا مـع الـسعوديـة قـد تـوتـرت كـاذبـة تـمامـًا". لـكنه لـم يـذكـر 

بالتفصيل أي تقدم بشأن القضايا المالية أو موضوع كشمير. 

قـد تسـّد الـمساعـدة الـصينية الـثغرة الـسعوديـة، لـكّنها تـأتـي ضـمن شـروٍط قـد ُتـحبط 
مــفاوضــات إســالم أبــاد مــع "صــندوق الــنقد الــدولــي". وفــي 20 أغســطس، طــار وزيــر 

الخارجية قريشي إلى بكين لحضور اجتماع وصف بأنه "مهم للغاية". 

ومـن الـناحـية السـياسـية، يـتمتع الـجنرال بـاجـوه بـقوة أكـبر مـن رئـيس الـوزراء خـان، الـذي 
غـالـبًا مـا ُيـعزى فـوزه فـي انـتخابـات عـام 2018 إلـى واقـع أّن الـقوات الـعسكريـة لـم يـُرقـها 

المرّشحون اآلخرون لذلك دعمته.  

تـشكل سـيطرة الـجنرال عـلى األمـن والسـياسـة الـنوويـة أداتـه الـرئيسـية فـي الـتعامـل 
مـع الـريـاض. لـكن الـتقاريـر األخـيرة تشـير إلـى أنـه رغـم إمـكانـية قـيام بـاكسـتان بـعرض 
الـمساعـدة الـنوويـة إلـى الـسعوديـين مـنذ سـنوات، إّلا أن الـصين تهـيمن اآلن عـلى هـذا 

الدور.  

Washington Institute, Saudi-Pakistan Rift Develops Over India, 21/08/2020 
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العالقات مع الصين والمشروع النووي 

العالقات الصينية-السعودية 

 

تحـمل الـعالقـات الـصينية-الـسعوديـة أهـمية كـبيرة لـكال الـطرفـين، ولـكن هـناك تحـديـان 
يــواجــهان الــريــاض فــي هــذه الــعالقــة، األول هــو اســتفزاز واشــنطن، حــيث ال يــنبغي 
لـلريـاض أن تـعتقد أن بـكين قـادرة عـلى أن تـكون بـديـًال عـن الـدور األمـريـكي، عـلى األقـل 
عـلى الـمدى الـمنظور، والـموقـف الـصيني مـن المسـلمين اإليـغور، والـذي ال يـمكن أن 
تـــتجاهـــله الـــريـــاض لـــألبـــد. كـــما أن الـــصين يـــنبغي أن تحـــذر مـــن تـــحويـــل الـــسعوديـــة 

والمنطقة إلى ساحة للصراع مع الواليات المتحدة.   

كــان تــوســع الــعالقــات الــثنائــية الــصينية الــسعوديــة نــتيجة الــمصالــح المشــتركــة، 
والمشهـد االسـتراتـيجي الـمتطور، والـطبيعة الـتكميلية لـمبادرات السـياسـة، وال سـيما 

مبادرة الحزام والطريق والرؤية السعودية 2030.  

بـالنسـبة لـلصين، تـحتل الـسعوديـة مـوقـًعا جـيوسـتراتـيجًيا مـهًما، ولـها مـكانـة بـارزة فـي 
اإلسـالم الـعالـمي، وهـي قـوة عـظمى فـي مـجال الـطاقـة. كـل مـن هـذه الـعوامـل تـجعلها 
شـــريـــًكا مـــفيًدا فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفـــريـــقيا، وركـــيزة أســـاســـية 

لسياسة بكين في الشرق األوسط.  
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بـالنسـبة لـلسعوديـة، تـعد الـصين أكـبر شـريـك اقـتصادي لـها، سـواء مـن حـيث تـجارة 
الــطاقــة أو كــمصدر لــالســتثمار فــي مــشاريــع رؤيــة الــسعوديــة 2030، بــاإلضــافــة إلــى 

مكانة الصين كقوة صاعدة ذات مصالح عالمية.  

كـما أن التـصور بـأن الـتزام الـواليـات المتحـدة تـجاه الـمنطقة يـتذبـذب يـجعل الـتواصـل 
ا مـــهًما لـــلريـــاض، كـــما أن الـــوجـــود اإلقـــليمي  مـــع الـــقوى األخـــرى خـــارج الـــمنطقة أمـــًر

المتزايد للصين يزيد من أهمية تنمية العالقة معها. 

الزيارات الرسمية الصينية-السعودية 

 

أدارت الـــصين عـــالقـــتها الـــمتنامـــية مـــع الـــسعوديـــة بـــشكل جـــيد حـــتى اآلن لـــتعزيـــز 
مـــصالـــحها بـــشكل فـــعال، وتـــجنبت بـــمهارة اخـــتيار األطـــراف فـــي مـــختلف الـــنزاعـــات 

المحلية.  

ســـيكون مـــن الـــحكمة أن تـــحافـــظ الـــصين عـــلى هـــذه الســـياســـات فـــي المســـتقبل 
الـمنظور، ومـع ذلـك فـإّن بـعض جـوانـب السـياسـة الـصينية تـجاه الـسعوديـة والـمنطقة 

األوسع من المحتمل أال تكون مستدامة على المدى الطويل.  
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قيمة الصادرات السعودية من النفط إلى الصين (مليار دوالر) 

 

إذا تـصاعـدت الـتوتـرات اإلقـليمية فـإّن الـنهج الـصيني "أصـدقـاء مـع الجـميع" سـيكون 
موضع اختبار حقيقي.  

يـتعين عـلى الـصين أن تـقرر مـا إذا كـانـت تـريـد الـمخاطـرة بـأن يـصبح الشـرق األوسـط 
مســرًحــا لــمواجــهة الــقوى الــعظمى. فــي الــسنوات األخــيرة، اتخــذت الــصين إجــراءات 
فــيما يــتعلق بــالــسعوديــة وفــي الــمنطقة األوســع تــثير مــخاوف واشــنطن، ولــكن لــم 
تـصل الـمواجـهة الـصينية-األمـريـكية فـي الـسعوديـة والشـرق األوسـط إلـى الحـد الـذي 

ُيجبر الواليات المتحدة على هيكلة سياساتها اإلقليمية هناك.  

االستثمارات والعقود الصينية في السعودية 2019-2013 
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تـحتاج الـصين إلـى مـعالـجة الـتناقـض الـمتأصـل بـشكل أفـضل بـين رغـبتها فـي تحسـين 
الـعالقـات مـع الـسعوديـة، الـتي تـقدم نـفسها كـقائـدة لـألمـة اإلسـالمـية، ومـعامـلتها 

الوحشية المتزايدة للعديد من مواطنيها المسلمين.  

حـتى اآلن، تـمكنت الـصين مـن إدارة هـذا الـتناقـض ألن كـًال مـن بـكين والـريـاض تشـتركـان 
فـي مـصلحة فـي الـقيام بـذلـك ومـيل للسـيطرة عـلى انـتشار الـمعلومـات حـول سـياسـات 
ا لـتزايـد وصـول الـسعوديـين إلـى  الـحكومـة الـصينية. لـكن هـذا قـد ال يـكون مسـتداًمـا نـظًر

األخبار العالمية ووسائل التواصل االجتماعي.  

فــي نــهايــة الــمطاف، وربــما فــي وقــت أقــرب مــما تــفترضــه الــصين حــالــًيا، ســيصبح 
"الـشارع الـعربـي" أكـثر تـركـيزًا عـلى هـذه الـقضية، وسـيتعين عـلى الـصين أن تـعدل مـن 
سـلوكـها إذا كـانـت تـأمـل فـي الـحفاظ عـلى عـالقـة قـويـة مـع الـسعوديـة ومـصادر الـطاقـة 

اإلقليمية الرئيسية األخرى. 

الصادرات والواردات السعودية من وإلى الصين والواليات المتحدة 2019-2013 
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طلبات األسلحة الرئيسية من الصين إلى السعودية 

 

يـتعين عـلى الـقادة فـي الـسعوديـة أيـًضا اتـخاذ بـعض الـقرارات حـول كـيفية إدارة نـهج 
متوازن بشكل فعال بين واشنطن وبكين.  

تـدرك الـريـاض إمـكانـية مـتزايـدة النـسحاب الـواليـات المتحـدة مـن الـمنطقة، وبـالـتالـي 
فهي تتحوط من خالل تسريع مشاركتها مع الصين.  

الــروابــط الــعميقة بــين محــمد بــن ســلمان وبــكين مــدفــوعــة بــشعور شــخصي مــن 
االســـتياء فـــي أعـــقاب االنـــتقادات الـــغربـــية الـــواســـعة لـــمقتل خـــاشـــقجي والـــمزاعـــم 

المستمرة بتورطه الشخصي.  

ومـع ذلـك يـجب عـلى الـريـاض أن تحـرص عـلى أال تـؤدي جـهودهـا لـلتحوط إلـى اسـتفزاز 
واشنطن أكثر مما ينبغي.  

نـظام الـدفـاع الـجوي الـسعودي غـير قـادر بـعد عـلى الـدفـاع عـن الـسعوديـة، ويـفتقر إلـى 
القـدرة علـى حمـايةـ المـمرات البحرـيةـ الحـيويةـ لالقتصاد السـعودي. وال تـملك الـصين 
حــتى اآلن الــقدرة البحــريــة الــكافــية إلبــراز قــوتــها فــي الــمنطقة، لــذلــك حــتى لــو تــخيَّلت 
الــريــاض يــوًمــا ســتحل فــيه بــكين محــل واشــنطن فــي هــذا الــدور، فــعليها أن تــدرك أن 

ذلك اليوم ال يزال بعيًدا.  
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عـالوة عـلى ذلـك، فـإن الـنهج الـصيني لـتأمـين الـممرات البحـريـة سـيكون مـختلًفا جـوهـرًيـا 
عــن الــنهج األمــريــكي. بــدًال مــن حــمايــة الــمشاعــات الــعالــمية لــلسماح بحــركــة الســلع 

المدفوعة بالسوق، من المرجح أن يكون النهج الصيني ذا طبيعة تجارية.  

سـيكون هـذا بـال شـك أقـل فـائـدة لـلسعوديـة، لـذلـك يـجب عـلى الـريـاض بـذل كـل جهـد 
لتجنب هذه النتيجة. 

ســـياســـة الـــواليـــات المتحـــدة تـــجاه الـــسعوديـــة والـــمنطقة مـــتضاربـــة داخـــلًيا. يـــمكن 
لـواشـنطن أن تهـدئ مـن هـذه الـمخاوف مـن خـالل اإلشـارة بـوضـوح إلـى الـتزام بـالـعمل 

مع حلفائها، وخاصة السعودية. 

ُيـنظر إلـى بـصمة الـواليـات المتحـدة فـي الـمنطقة عـلى أنـها ذات طـابـع عـسكري لـلغايـة. 
فـي الـمقابـل، ُيـعد نـهج الـصين الـقائـم عـلى االقـتصاد والـتنمية نـموذًجـا جـذاًبـا لـلسعوديـة 

التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.  

يـجب عـلى الـواليـات المتحـدة إعـطاء األولـويـة لهـذا الـجانـب مـن عـالقـتها مـع الـسعوديـة 
والقيام بعمل أفضل في لفت االنتباه إليه. 

هـناك مـجاالت واضـحة تـشعر فـيها الـواليـات المتحـدة بـأن تـوسـع الـنفوذ الـصيني فـي 
السعودية يهدد المصالح األمريكية، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.  

يـجب عـلى صـانـعي السـياسـة فـي واشـنطن تحـديـد "خـطوط حـمراء" واضـحة لـلسعوديـة 
وبـقية الـمنطقة فـي عـالقـتهم الـمتنامـية مـع الـصين وتـوضـيح الـتداعـيات إذا تـم تـجاوز 

تلك الخطوط الحمراء.  

فـي الـوقـت نـفسه، ال يـكفي تحـديـد مـجاالت االهـتمام؛ يـجب عـلى الـواليـات المتحـدة أيـًضا 
أن تقدم حجة مقنعة بأن هذه "الخطوط الحمراء" مبررة.  

يـعتقد الـقادة الـسعوديـون أن الـتعاون مـع الـصين فـي الـمجال الـرقـمي قـضية بـالـغة 
األهــمية لــتنمية بــالدهــم، وهــي قــضية تــتمتع فــيها الــصين بسجــل حــافــل بــاإلنــجازات. 
عـلى واشـنطن أن تـفعل أكـثر مـن تحـذيـر الـريـاض مـن عـواقـب الـسماح بـبصمة رقـمية 

صينية أعمق في المملكة، ويجب أن تقدم بديًال موثوًقا به أيًضا. 

يــحتاج صــانــعو الــقرار فــي واشــنطن أيــًضا إلــى إدراك أنــه عــلى عــكس دور روســيا فــي 
الـــمنطقة، فـــإن مـــصالـــح وأهـــداف الـــصين ال تـــتعارض دائـــًما مـــع مـــصالـــح الـــواليـــات 

المتحدة.  

تــشارك الــصين مــصالــح الــواليــات المتحــدة فــي اســتخراج الــطاقــة والــسماح بحــركــة 
الموارد دون عوائق، والحرص على االستقرار واالزدهار اإلقليمي.  

يـجب عـلى الـواليـات المتحـدة أن تـعمل مـع الـصين لـتطويـر أجـندة مشـتركـة لـلمنطقة 
ُتحدد الطرق التي يمكن أن يتعاون بها الطرفان.  



43

يـجب أن تـتذكـر واشـنطن أن بـكين ال تـرغـب بـأن يـصبح الخـليج مسـرًحـا لـمواجـهة الـقوى 
العظمى في السنوات المقبلة.  

The Atlantic Council, Strangers to strategic partners: Thirty years of Sino-
Saudi relations, 25/08/2020 

هل تحصل السعودية على القنبلة النووية من الصين؟ 

 

هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي يـنبغي أن تـجعل الـمسؤولـين فـي واشـنطن قـلقين 
بــشأن مــصنع "الــكعكة الــصفراء" فــي الــسعوديــة، فــالــريــاض لــم تــتعاون مــع وكــالــة 
الــطاقــة الــذريــة بهــذا الــخصوص، وهــو مــؤشــر ســلبي عــلى وجــود مــا تــخفيه، كــما أن 
شــريــكها الــدولــي فــي المشــروع هــو الــصين، وهــو شــريــك ال يــبعث عــلى الــثقة. وربــما 
يـكون الـمسؤولـون األمـريـكيون هـم مـن سـّرب الـمعلومـات عـن الـمصنع لـإلعـالم مـن 

أجل توجيه رسالة إلى السعودية.  

نشـرت صـحيفة "وول سـتريـت جـورنـال" خـبرًا مـفاده أن الـسعوديـة، بـمساعـدة الـصين، 
بـنت مـصنعًا لـمعالـجة الـيورانـيوم الـخام. وعـلى الـرغـم مـن تـصّدر الـخبر الـصفحة األولـى، 

إّلا أن الصحيفة ربما قللت من أهميته. 

يقع المصنع بالقرب من بلدة العال، على الجانب األبعد من إيران.  

يـبدو أن الـمسؤولـين األمـريـكيين عـلى عـلم بـوجـود الـمصنع مـنذ شـهور، وربـما سـنوات، 
ويبدو أنهم سّربوا مخاوفهم إلى مراسلي الصحيفة أو أطلعوهم عنه.  

يـتمثل دور الـمصنع فـي إنـتاج "الـكعكة الـصفراء"، وهـي شـكل شـبه مـصّنع (مـعالـج) 
مــن الــيورانــيوم، الــذي يــشكل بــدوره الــمكّون الــرئيســي لــكل مــن مــفاعــالت الــطاقــة 

النووية والقنابل الذرية. 
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أخـذت تـسمية هـذه الـكعكة مـن لـونـها عـند صـنعها لـلمرة األولـى قـبل عـقود. وقـد تـكون 
الـكعكة الـصفراء مسـتمرة فـي الـحفاظ عـلى شـكلها كـكعكة، ولـكنها أصـبحت سـوداء 

أو بنية اللون.  

تــكمن أهــمية الــكعكة فــي كــونــها خــطوة مــرحــلية ضــروريــة إلنــتاج ســادس فــلوريــد 
اليورانيوم، وهو الغاز الذي يمكنه أن يغذي مصنع تخصيب.  

وفـقًا لـتصميم أجهـزة الـطرد الـمركـزي والـدورة الـزمـنية الـالزمـة لـإلنـتاج، يـصلح الـيورانـيوم 
المخصب الناتج لالستخدام في محطة للكهرباء أو لصنع سالح نووي. 

قـبل أن يـطلب مـراسـلو صـحيفة "وول سـتريـت جـورنـال" مـن الـسعوديـين الـتعليق عـلى 
الموضوع، لم تقر الرياض بوجود المصنع.  

مـن حـيث الـبروتـوكـوالت الـدولـية، فـاألمـر مـقبول نـوعـًا مـا - لـكنه يشـير إلـى عـدم االنـفتاح، 
ويتعارض مع النوايا السلمية.  

الـصين لـم تـكن خـيارًا مـطمئنًا كشـريـك فـي هـذا الـصدد أيـضًا. ويـمكن أن تـوّفـر بـكين 
الـــخبرة الـــالزمـــة، لـــكن تجـــربـــتها الـــسابـــقة فـــي مـــثل هـــذه الـــمنشآت شـــملت إيـــران 

وباكستان. 

بـصورة أدق، تسـير مـعالـجة الـيورانـيوم بـشكل مـتالزم. فهـي تـبدأ مـن اسـتخراجـه إلـى 
مــعالــجته (لــصنع الــكعكة الــصفراء)، وصــوًال إلــى تــحويــله إلــى ثــانــي األكســيد وَمــْعدن، 
وبــعدهــا إلــى غــاز (ســادس فــلوريــد)، وأخــيرًا يــصل إلــى مــرحــلة الــتخصيب. وقــد أنجــزت 

السعودية حاليًا المرحلتين األوليتين.  

األسـوأ مـن ذلـك، فـمن مـنظور االنـتشار، ال تـتألـف الـعملية مـن عـدة خـطوات يـتم فـيها 
إتـقان مـهارة مـا قـبل الـبدء فـي الـمرحـلة الـتالـية. فـهناك احـتماالت وجـود مـصنع تـحويـل 
ومــصنع تــخصيب أو اثــنين فــي مــختلف مــراحــل اإلنــجاز، فــي أجــزاء نــائــية أخــرى مــن 

المملكة، أو مخفية عن أنظار الجميع. 

لـم تـنجح الـسعوديـة فـي طـمأنـة واشـنطن. فـفي عـام 2018، وأثـناء زيـارة ولـي العهـد 
األمـير محـمد بـن سـلمان لـلواليـات المتحـدة، صـرح لـبرنـامـج "60 دقيـقة": "السـعوديةـ ال 
تــرغــب بــامــتالك أي قــنبلة نــوويــة، ولــكن مــن دون شــك، إذا طــّورت إيــران قــنبلة نــوويــة، 

فسنحذو حذوها في أسرع وقت ممكن".  

كــان الــمسؤولــون األمــريــكيون، وال ســيما أولــئك الــذيــن يــريــدون دعــم عــمليات الــبيع 
الــمحتملة لــلتكنولــوجــيا الــنوويــة الــمدنــية األمــريــكية إلــى محــطات الــطاقــة الــسعوديــة 
الـمقترحـة، قـد حـاولـوا الـتقليل سـابـقًا مـن أهـمية كـالم ابـن سـلمان عـلى اعـتبار أنـه لـيس 
تـصريـحًا نـهائـيًا بـشأن السـياسـة الـمعتمدة. ولـألسـف، يـبدو أن كـالمـه هـو إعـالن نـوايـا 

صريح. 
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إن تــبريــر الــتصرف الــسعودي فــيما يــتعلق بــتصميم إيــران المســتمر الــمفترض عــلى 
امـتالك الـقدرة عـلى صـنع أسـلحة نـوويـة هـو تفسـير لـلموضـوع، لـكنه ال يـدعـم السـياسـة 

األمريكية.  

يــبدو أن الحــليف الــمقرب لــلريــاض، أي اإلمــارات، قــد اتخــذت مــسارًا مــختلفًا، بــعد أن 
تعهــدت بــرفــض الــتخصيب وبــدأت لــلتو بــتشغيل مــفاعــل الــطاقــة الــنوويــة األول مــن 

أصل أربع مفاعالت من إنشاء كوريا الجنوبية.  

يـتمثل مـصدر قـلق إضـافـي فـي اسـتمرار الـسعوديـة فـي امـتالك تـرسـانـة مـن الـصواريـخ 
الـصينية الـبعيدة الـمدى. ووفـقًا لـبعض الـتقاريـر يجـري تحـديـثها مـنذ ثـمانـينيات الـقرن 
الـماضـي عـندمـا كـان نـوع الـصواريـخ الـذي تـم تـوفـيره لـها قـادرًا عـلى حـمل رؤوس نـوويـة، 

وهو ما سبب الذعر للواليات المتحدة وإسرائيل.  

ازدادت الــمخاوف مجــددًا فــي الــعام الــماضــي، عــندمــا اكــُتشف أن الــصين كــانــت تــبني 
مـصنًعا لـلصواريـخ الـنوويـة فـي الصحـراء الـسعوديـة. وكـان تـصميم الـمصنع مـتطابـقاً 

تقريبًا مع المخطط الذي تّم بناؤه في باكستان في تسعينيات القرن الماضي. 

أمــا الــتحول الــتاريــخي الــكبير فتجــّلى عــندمــا كــانــت بــاكســتان تــخوض ســباقــًا المــتالك 
قـدرات عـلى صـنع أسـلحة نـوويـة فـي أوائـل الـثمانـينيات، حـين لـم تـكن محـطة تـحويـل 
الـيورانـيوم الـتابـعة لـها تـعمل بـشكل صـحيح. وتـمكنت مـن الـتغلب عـلى هـذا الـمأزق 
مـؤقـتًا فـي أيـار/مـايـو 1981، عـندمـا أهـدتـها الـصين كـمية كـافـية مـن الـيورانـيوم الـعالـي 
الــتخصيب لــصنع قــنبلتين ذريــتين (بــاإلضــافــة إلــى تــصامــيم لــبناء الــجهاز). وكــان ذلــك 

قبل أشهر من اكتشاف أجهزة االستخبارات الغربية ما حدث. 

Washington Institute, Is China Helping Saudi Arabia to Build a Nuclear Bomb?, 
05/08/2020 

الصين والمشروع النووي السعودي 
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الــطاقــة الــنوويــة ضــروريــة لــلسعوديــة لــتلبية طــلبها الــمتزايــد عــلى الــطاقــة لــتولــيد 
الكهـربـاء وتحـلية الـمياه مـع تـقليل اعـتمادهـا عـلى الـموارد الهـيدروكـربـونـية المسـتنفدة. 
ولــكن امــتالكــها لــلتقنيات الــنوويــة يــمكن أن يــدفــعها لــلتوجــه إلــى تــحويــل بــرنــامــجها 
الـنووي إلـى الـجانـب الـعسكري، وهـو مـا يحـمل مـخاطـر كـبيرة عـلى الـمنطقة والـعالـم، 
لـيس أقـلها أّن ضـعف االسـتقرار فـي الـمملكة يـمكن أن يـؤّدي فـي مـرحـلة مـا لـوقـوع 

هذه األسلحة في األيدي الخطأ.  

فـي 4 أغسـطس 2020، ذكـرت صـحيفة وول سـتريـت جـورنـال أن الـتعاون الـنووي بـين 
الـصين والـسعوديـة قـد وصـل إلـى مـرحـلة بـناء مـنشأة السـتخراج الـيورانـيوم األصـفر 

من خام اليورانيوم، وهو تحول كبير في برنامج الرياض النووي المدني. 

يـتم بـناء الـمنشأة بـمساعـدة شـركـتين صـينيتين فـي مـوقـع صحـراوي بـعيد بـالـقرب مـن 
مدينة العال، على أبعد مسافة من إيران.  

ُتـعّد الـكعكة الـصفراء مـكوًنـا حـاسـًما لـكل مـن مـفاعـالت الـطاقـة الـنوويـة واألسـلحة 
النووية.  

عـلى الـرغـم مـن أن وزارة الـطاقـة الـسعوديـة نـفت أن تـكون مـنشأة حـصاد الـيورانـيوم 
ذات الـكعكة الـصفراء قـيد اإلنـشاء، إال أن الـمملكة أوضـحت أنـها تـنوي أن تـصبح بـارعـة 

في كل جانب من جوانب دورة الوقود النووي. 

فـي الـيوم الـتالـي لـظهور مـادة وول سـتريـت جـورنـال، ذكـرت صـحيفة نـيويـورك تـايـمز أن 
وكـاالت الـمخابـرات األمـريـكية "تـدقـق" فـي الـجهود الـتي تـبذلـها الـسعوديـة لـزيـادة قـدرتـها 

على إنتاج الوقود النووي، مما قد يضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.  

وفـًقا لتحـليل نـيويـورك تـايـمز، تـعمل الـسعوديـة مـع الـصين لـبناء قـدرة صـناعـية إلنـتاج 
الوقود النووي الذي يمكن تخصيبه الحًقا إلى مستوى األسلحة.  

حــددت وكــاالت الــمخابــرات مــبنى مــكتمل حــديــًثا يــقع بــجانــب مــنشأة إلنــتاج األلــواح 
الشمســية بــالــقرب مــن الــريــاض - وهــو هــيكل يــمكن أن يــكون أحــد الــمواقــع الــنوويــة 

العديدة غير المعلنة.  

مـع ذلـك، لـم يـتوصـل محـللو الـمخابـرات األمـريـكية بـعد إلـى اسـتنتاجـات مـؤكـدة بـشأن 
بعض المواقع الخاضعة للفحص.  

حـتى لـو قـررت الـسعوديـة مـتابـعة بـرنـامـج نـووي عـسكري، فـسوف تـمر سـنوات قـبل أن 
تتمكن من إنتاج رأس نووي واحد. 

ا  مـن الـمهم مـالحـظة أن الـسعوديـة أعـلنت فـي عـام 2011 أنـها تخـطط لـبناء 16 مفـاعلـً
لـلطاقـة الـنوويـة فـي غـضون 25 عـاًمـا. قـد تـصل تـكلفة الـمشاريـع إلـى 80 مـليار دوالر، 
وهــي فــرصــة كــبيرة للشــركــات الــصينية وغــيرهــا مــن الشــركــات الــتي تــبني وتــشغل 

المحطات النووية.  
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الــطاقــة الــنوويــة ضــروريــة لــلسعوديــة لــتلبية طــلبها الــمتزايــد عــلى الــطاقــة لــتولــيد 
الكهرباء وتحلية المياه مع تقليل اعتمادها على الموارد الهيدروكربونية المستنفدة.  

ســتسمح الــطاقــة الــنوويــة لــلمملكة بــزيــادة صــادراتــها مــن الــطاقــة، حــيث ُيســتهلك 
حوالي ثلث إنتاج السعودية من النفط اليومي محلًيا بأسعار مدعومة. 

عـــالوة عـــلى ذلـــك، تـــعّد الـــسعوديـــة أكـــبر مـــنتج لـــلمياه الـــمحالة فـــي الـــعالـــم. وفـــًقا 
لــلمؤســسة الــسعوديــة لتحــلية الــمياه الــمالــحة الــمملوكــة لــلحكومــة، فــإّن الــمملكة 
رفــعت بحــلول نــهايــة عــام 2017 إنــتاجــها مــن الــمياه الــمحالة إلــى خــمسة مــاليــين مــتر 

مكعب في اليوم.  

تــتم تحــلية 90٪ مــن مــياه الشــرب فــي الــبالد، مــما يحــرق مــا يــقرب مــن 15٪ مــن 9.8 
مـليون بـرمـيل مـن الـنفط الـتي تـنتجها يـومـًيا، ويـمكن لـلطاقـة الـنوويـة تـلبية بـعض هـذا 

الطلب.  

فــي الــسنوات األخــيرة، أعــلنت الــسعوديــة والــصين عــلًنا عــن عــدة مــشاريــع نــوويــة 
مشــتركــة فــي الــمملكة، بــما فــي ذلــك مشــروع الســتخراج الــيورانــيوم مــن مــياه البحــر، 
بهــدف مــعلن وهــو مــساعــدة الــسعوديــة عــلى تــطويــر بــرنــامــج لــلطاقــة الــنوويــة أو أن 

تصبح منتجة لليورانيوم.  

فـي يـنايـر 2016، خـالل زيـارة الـرئـيس الـصيني شـي جـين بـينغ إلـى الـسعوديـة، وّقـع الـبلدان 
مـذكـرة تـفاهـم لـبناء مـفاعـل تـبريـد بـالـغاز عـالـي الحـرارة، ولـم يـتم الـكشف عـن أي تـفاصـيل 

عن حجم المفاعل أو اإلطار الزمني للمشروع.  

وقـعت الـصين والـسعوديـة اتـفاقـية جـديـدة فـي مـارس 2014 لـزيـادة الـتعاون فـي كـل 
من التسويق الدولي والمحلي لتكنولوجيا المفاعالت المتقدمة. 

فـي أغسـطس 2017، اتـفقت الـسعوديـة والـصين عـلى الـتعاون فـي مـشاريـع الـطاقـة 
الــنوويــة لــدعــم بــرنــامــج الــطاقــة الــنوويــة لــلمملكة. فــي ذلــك الــوقــت، وقــعت شــركــة 
الـــهندســـة الـــنوويـــة الـــصينية CNNC مـــذكـــرة تـــفاهـــم مـــع هـــيئة الـــمسح الـــجيولـــوجـــي 
الـــسعوديـــة لـــمتابـــعة الـــمزيـــد مـــن الـــتعاون الســـتكشاف وتـــقييم مـــوارد الـــيورانـــيوم 

والثوريوم.  

وقـعت الشـركـة الـسعوديـة لـلتطويـر واالسـتثمار الـتكنولـوجـي (تـقنية) فـي وقـت الحـق 
مـذكـرة تـفاهـم مـع CNEC لـتطويـر مـشاريـع تحـلية الـمياه بـاسـتخدام الـمفاعـالت الـنوويـة 

المبردة بالغاز.  

يــمكن للشــركــات الــنوويــة الــصينية أن ُتــقّدم حــزم بــناء وتــشغيل كــامــلة مــع خــيارات 
تمويل جذابة.  

يعد التعاون النووي المدني رسمًيا جزًءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية.  

بـالـتوازي مـع الـتعاون فـي مـجال الـطاقـة الـنوويـة الـمدنـية مـع الـصين، دخـلت الـمملكة 
أيــًضا فــي مــفاوضــات مــع إدارة تــرامــب بهــدف الــتوصــل إلــى اتــفاق، يــتطلب مــوافــقة 
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الـكونـغرس، لـمساعـدة الـسعوديـة فـي بـناء بـرنـامـج نـووي مـدنـي. لـكن الـمملكة رفـضت 
بـاسـتمرار الـتوقـيع عـلى الـمتطلبات الـمعياريـة لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة، مـما أدى 

إلى وصول مناقشات التعاون النووي بين البلدين إلى طريق مسدود.  

فـي هـذه الـمرحـلة، لـجأت الـسعوديـة إلـى بـكين، سـعًيا إلـى الـوصـول غـير الـمقيد نسـبًيا 
إلى التكنولوجيا النووية وتوفير التكاليف.  

لـذلـك فـإن اهـتمام الـمملكة بـالتسـلح الـنووي لـيس بـاألمـر الجـديـد. وال الـقلق مـن أن 
تتجه جهودها في ظل ظروف وظروف معينة نحو أسلحة نووية.  

أمــضت الــسعوديــة ســنوات فــي تــطويــر بــرنــامــج نــووي مــدنــي ولــديــها شــراكــة مــع 
األرجنتين لبناء مفاعل في المملكة.  

مــن الــمحتمل أن تــنبع الــحسابــات الــسعوديــة مــن وجــهة الــنظر الــقائــلة بــأن الــطاقــة 
النووية أداة جيوسياسية قوية في الشرق األوسط.  

الـسعوديـة وإيـران عـلى طـرفـي نـقيض فـي الـصراع فـي سـوريـا والـيمن، والـريـاض قـلقة 
من نفوذ طهران في دول الشرق األوسط األخرى مثل العراق ولبنان.  

عـــالوة عـــلى ذلـــك، لـــم تـــعد الـــمملكة قـــادرة عـــلى االعـــتماد عـــلى اســـتعداد واشـــنطن 
لـمواجـهة إيـران، وربـما قـررت أنـه سـيتعين عـليها ردع إيـران بـمفردهـا. لـذلـك، حـتى يـتم 
إنـهاء الـبرنـامـج الـنووي اإليـرانـي بـشكل دائـم، مـن الـمرجـح أن يـبقي الـسعوديـون الـخيار 

مفتوًحا إلنتاج الوقود الخاص بهم. 

مـصدر قـلق إضـافـي هـو أن الـسعوديـة ال تـزال تـمتلك تـرسـانـة مـن الـصواريـخ الـصينية 
بعيدة المدى.  

تـقليديـًا، كـانـت الـواليـات المتحـدة بـمثابـة الشـريـك الـدفـاعـي الـرائـد لـلمملكة. ومـع ذلـك، 
سـعت الـسعوديـة فـي الـسنوات األخـيرة إلـى تـنويـع عـالقـاتـها األمـنية مـن أجـل تـلبية 

احتياجاتها الدفاعية.  

ركـزت الـعالقـات األمـنية بـين بـكين والـريـاض بـشكل أسـاسـي عـلى مـبيعات األسـلحة 
مـــن الـــصين إلـــى الـــسعوديـــة، ال ســـيما األنـــظمة الـــتي رفـــض مـــوردون آخـــرون (مـــثل 
الـــواليـــات المتحـــدة والـــغرب) بـــيعها لـــلمملكة، بســـبب قـــيود نـــظام مـــنع االنـــتشار 

والضغط من إسرائيل.  

تـاريـخًيا، كـان الـبعد األمـني فـي الـعالقـات بـين بـكين والـريـاض محـدوًدا. نـشأت مـخاوف 
جــديــة بــشأن عــمليات نــقل األســلحة بــين الــصين والــسعوديــة مــع اســتحواذ الــريــاض 
ا نـووًيـا مـن طـراز DF-3 وتـسع قـاذفـات  عـلى 36 صـاروًخـا بـاليسـتًيا مـتوسـط الـمدى قـادًر
 .DF-5 فـي أواخـر الـثمانـينيات، وشـرائـها الحـًقا صـواريـخ بـاليسـتية عـابـرة لـلقارات مـن نـوع

كما ورد أن الرياض قد اشترت نظام صاروخ DF-21 األكثر تقدًما في عام 2007.  
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قـد يـكون اهـتمام الـسعوديـة بـتطويـر بـرنـامـج الـصواريـخ الـباليسـتية بـمساعـدة الـصين 
بــمثابــة عــالمــة أخــرى عــلى أن الــمملكة تــمضي قــدًمــا لــلحصول عــلى أســلحة نــوويــة 

ووسائل إيصالها.  

فـي يـنايـر 2019، أفـادت صـحيفة واشـنطن بـوسـت أن الـسعوديـة قـامـت عـلى مـا يـبدو 
بـــبناء مـــصنع إلنـــتاج الـــصواريـــخ الـــباليســـتية جـــنوب غـــرب الـــريـــاض، وهـــو تـــطور يـــثير 

تساؤالت حول الطموحات العسكرية والنووية المتزايدة للمملكة.  

عـلى الـرغـم مـن أن أي صـواريـخ سـتنتجها الـسعوديـة سـتكون مسـلحة بـشكل تـقليدي، 
ا ألن الـــمملكة لـــيس لـــديـــها اآلن بـــرنـــامـــج أســـلحة نـــوويـــة، فـــإن مـــنشأة صـــنع  نـــظًر
ا حـاسـًما فـي مـثل هـذا الـبرنـامـج إذا تـم اتـخاذ قـرار التحـرك بهـذا  الـصواريـخ سـتكون عـنصًر

االتجاه. 

إن وجـود مـنشأة سـعوديـة إلنـتاج الـصواريـخ الـباليسـتية، ورواسـب الـيورانـيوم الـكبيرة 
الــمكتشفة، ومــنشأة اســتخراج الــيورانــيوم األصــفر، والمســتقبل الــغامــض لــالتــفاق 
الـنووي اإليـرانـي، يـثير مـخاوف مـن أن الـريـاض قـد تـسعى لـلحصول عـلى الـقدرات الـالزمـة 

إلنتاج سالح نووي.  

ا كـبيرة لـنظام حـظر  يـمثل االهـتمام الـسعودي بـامـتالك قـدرات نـوويـة مـتطورة أخـطاًر
االنـــتشار الـــدولـــي األوســـع، وتـــوازن الـــقوى فـــي الشـــرق األوســـط، واألمـــن الـــقومـــي 

إلسرائيل. 

ا للتحـديـات الـداخـلية والـخارجـية الـتي يـواجـهها الـنظام الـسعودي، فـقد يـؤدي عـدم  نـظًر
االستقرار المحتمل في المستقبل إلى وقوع البرنامج النووي في األيدي الخطأ. 

مـن الـمرجـح أن تـؤدي الـسعوديـة المسـلحة نـووًيـا إلـى سـباق تسـلح نـووي فـي الشـرق 
األوسط، بما يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار هذه المنطقة المضطربة والحيوية. 

امـتالك الـسعوديـة لـلقدرة عـلى صـنع الـمكونـات المتفجـرة الـحيويـة لـألسـلحة الـنوويـة 
يـنطوي عـلى مـخاطـر كـبيرة لـتقويـض نـظام حـظر االنـتشار الـذي قـادتـه الـواليـات المتحـدة 
لـعقود، وقـد يتسـبب فـي تـحول يـشمل تـركـيا ومـصر ودول االتـحاد األوروبـي، وتـحويـل 

الشرق األوسط إلى منطقة مسلحة نووًيا.  

تـطويـر الـريـاض لمشـروعـها الـنووي الـمدنـي يـتعارض مـع الـمصالـح اإلسـرائـيلية عـلى 
وجـه الـخصوص، عـلى الـرغـم مـن أن الـبلديـن لـديـهما أهـداف مشـتركـة ويـعمالن مـًعا فـي 

القضايا االستراتيجية. 

مـن الـمرجـح أن يـؤدي احـتمال قـيام الـسعوديـة بـتطويـر بـرنـامـجها الـنووي بـمساعـدة 
الــصين إلــى زيــادة تــأجــيج الــتوتــر بــين الــواليــات المتحــدة والــصين فــي وقــت تــواجــه فــيه 

العالقات الثنائية أخطر تحدياتها منذ أربعة عقود.  

Middle East Institute, Saudi Arabia’s Nuclear Program and China, 18/08/2020 
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الملخص التنفيذي 

الشأن السياسي واالجتماعي  

أظهـر اسـتطالع لـلرأي الـعام أجـراه معهـد واشـنطن لسـياسـة الشـرق •
األدنـــى فـــي الـــسعوديـــة أن نـــصف الـــسعوديـــين يـــرون أن الـــعالقـــة مـــع 
الـــصين مـــهمة لـــهم، مـــقارنـــة مـــع حـــوالـــي 40% يـــرون أن األهـــمية هـــي 
لــلعالقــة مــع الــواليــات المتحــدة وروســيا، وجــاءت تــركــيا بــعدهــم بنســبة 
28%. ورأت ثــالث أربــاع الــعينة أن فــايــروس كــورونــا هــو مــؤامــرة خــارجــية 

أطلقها األعداء.  

التطبيع مع إسرائيل 

رغـم أن إعـالن الـتطبيع اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي يـصب مـباشـرة فـي صـالـح •
تـرامـب وهـو مـن قـام بـهندسـته، إّال أن الـديـموقـراطـيين لـيسوا بـعيديـن 
عـن الـصفقة، فـالـتراجـع عـن خـطة الـضم يـعود بـشكل أسـاسـي الرتـفاع 
احـتمال وصـول الـديـموقـراطـيين لـلبيت األبـيض. كـما أن الـديـموقـراطـيين 
الـذيـن يـعارضـون خـطة الـضم ويـدعـمون الـتطبيع مـع إسـرائـيل يـرون فـي 
الــصفقة اإلمــاراتــية حــًال مــرضــيًا لــهم، وســيصّب ذلــك فــي صــالــح عــالقــة 

إيجابية بين اإلمارات واإلدارة الديموقراطية.  

ُتـــحقق صـــفقة الـــتطبيع اإلمـــاراتـــي-اإلســـرائـــيلي انـــتصارًا نـــادرًا لـــكل مـــن •
إســرائــيل والــواليــات المتحــدة واإلمــارات، وجــاءت فــي الــوقــت الــمناســب 
لـزعـماء هـذه الـدول. وقـد تـمّكنت اإلمـارات مـن خـاللـها مـن تـسجيل نـقاط 
فـي واشـنطن، حـتى مـع اإلدارة الـديـموقـراطـية إن نـجح بـايـدن، وتـساعـدهـا 
فـي فـصل مـلفها أمـام هـذه اإلدارة عـن الـملف الـسعودي، والـذي يـتوقـع 

أن يواجه الكثير من الضغوط إذا خسر ترامب.  

سـيساعـد االتـفاق اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي فـي تـحويـل الـعالقـات الـتي كـانـت •
تـحت الـطاولـة بـين الـبلديـن إلـى الـعلن، بـما سـيسمح لـلبلديـن بـالـحصول 
عـلى الـفوائـد الـفعلية لـلعالقـة، وأهـمها بـالنسـبة لـإلمـارات الـحصول عـلى 
الـدعـم فـي واشـنطن، والـحصول عـلى األسـلحة األمـريـكية الـمتقدمـة الـتي 
كــانــت محــظورة عــليها. وبــالــمقابــل، فــقد ســمح الــقرار اإلمــاراتــي إلدارة 
تــرامــب بــاالفــتخار بــدور ســياســاتــها فــي تــحفيز الســالم بــين إســرائــيل 

والعرب.  

رغـم الـفوائـد الـكبيرة الـتي ُتـحققها الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية عـلى •
طـرفـي الـصفقة وعـلى الـواليـات المتحـدة، إال أنـها يـمكن أن ُتـحضر الـكثير 
مـن الـمشاكـل لـلمنطقة، بـما قـد يسـتجّر الـواليـات المتحـدة إلـى صـراعـات 
أكـبر فـي الـمنطقة. فهـذا الـتحالـف الجـديـد سـوف يـكون أكـثر شـراسـة فـي 
الـــتصادم مـــع عـــدويـــه الـــلدوديـــن: إيـــران واإلســـالم الســـياســـي، وهـــذه 
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الشـراسـة قـد تـولـد الـكثير مـن الـمشاكـل الـتي قـد ال يسـتطيع الـتحالـف 
التعامل معها.  

رغـم أن الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية تـصب لـصالـح تـرامـب، إال أنـها فـي •
الـواقـع نـذيـر شـؤم عـليه، فحـلفاؤه الـمفضلين جـدًا، نـتنياهـو وابـن زايـد، كـانـا 
تهما للــتعاملــ معــ واشنــطن بعــد ترــامبــ، فمــا حقــقها ال  ينــفذان خطــّ
يـــمكن إال أن يـــلقى اســـتحسان أي إدارة أمـــريـــكية قـــادمـــة، كـــما أن هـــذه 
الــــــصفقة تــــــفصل أبــــــو ظــــــبي ذهــــــنيًا عــــــن الــــــريــــــاض الــــــتي ال يــــــخفي 

الديموقراطيون عدم ميلهم لها.  

ال يـتوقـع أن تـؤدي صـفقة الـتطبيع اإلمـاراتـية إلـى أي صـداع ألبـو ظـبي، ألن •
الـحكومـات الـعربـية إمـا أنـها تـؤّيـد الخـطوة اإلمـاراتـية، أو ال تـريـد أن تـدخـل 
فـــي مـــواجـــهة مـــع دولـــة غـــنية جـــدًا وذات نـــفوذ إقـــليمي مـــتوســـع مـــثل 
اإلمـارات. ويـتوقـع أن يـؤدي الـتطبيع اإلمـاراتـي إلـى فـتح الـباب أمـام بـعض 
الدـول لتحذـو حذـو أبوـ ظبـي، ولكـن السـعوديةـ التـي تدـعمـ هذـا التـوجهـ ال 

يتوقع أن تكون من الدول التي سوف تقوم بالتطبيع قريبًا.  

قـد يـكون مـوقـف الـسعوديـة مـن االتـفاق اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي هـو األكـثر •
تـضاربـًا عـلى اإلطـالق. فـتصريـحات ابـن سـلمان الـعلنية الـسابـقة تشـير 
عــلى مــا يــبدو إلــى أنــه قــد يــختار هــو أيــضًا الــتطبيع مــع إســرائــيل، ولــكن 
الــريــاض تــشعر بــالــقلق مــن أن الــتطبيع الــكامــل قــد يــقّوض مــطالــبتها 
بـالـقيادة اإلسـالمـية والـوصـايـة عـلى الحـرمـين الشـريـفين. ولـذا فـال يـتوقـع 
أن نشهـد تـطبيعًا سـعوديـًا قـبل تـنصيب ابـن سـلمان، وحـتى بـعد ذلـك 

فإن الموضوع لن يكون سهًال.  

شهــدت الــسنوات الــسابــقة تــنامــيًا لخــطاب كــان ســائــدًا فــي أوســاط •
الـنخب الـحاكـمة الخـليجية، وأنـتقل إلـى الجـمهور، وهـو خـطاب ُيـعبر عـن 
انـفصال هـذه الـدول عـن الـقضية الفلسـطينية، وعـن اسـتيائـها مـن حـالـة 
"الــجحود" الفلســطيني تــجاه الــدعــم الخــليجي. هــذا الخــطاب ُيــعّبر عــن 
اسـتعداد دول الخـليج الخـتيار طـريـقها الـخاص فـي الـعالقـة مـع إسـرائـيل 
بـــعيدًا عـــن الفلســـطينيين ومـــوقـــفهم، وســـيكون هـــذا الـــمنهج هـــو مـــا 
ستتبعه دول الخليج، بغض النظر عن سرعة تطبيعها مع إسرائيل.  

العالقات الدولية 

شـّكل فشـل مـساعـي صـندوق االسـتثمار لشـراء نـادي نـيوكسـل صـفعة •
سـياسـية لـلريـاض، وصـفعة لمحـمد بـن سـلمان، والـذي كـان سـيسعى 
ألن يـكون نـيكوكسـل فـريـقه الـخاص. وقـد كـان هـذا الفشـل بـمثابـة تـذكـير 
للمســتثمريــن األجــانــب الــمحتملين بــمدى تــأثــير تــشّوه الــسمعة عــلى 

الصفقات التجارية مع السعودية. 
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عـملت الـسعوديـة مـن جـديـد عـلى إحـياء "اتـفاق الـريـاض"، فـي مـحاولـة لـرأب •
الـــصدع بـــين الـــمكونـــات المحـــلية الـــتي يـــدعـــمها الـــتحالـــف الـــسعودي-
اإلمـاراتـي. مـن شـأن الـتنفيذ الـناجـح لـالتـفاق أن يـمنح الـسعوديـة الـفضل 
فــي تــحقيق إنــجاز دبــلومــاســي ضــروري، ويــسمح لــقيادتــها بــالــتركــيز عــلى 
مــحور الــمحادثــات مــع الــحوثــيين ودعــم جــهود األمــم المتحــدة إلنــهاء 

الحرب الدائرة في اليمن.  

يـؤدي اإلعـراض الـسعودي عـن تـبني قـضية كـشمير إلـى إفـساح الـمجال •
لـدول أخـرى، مـثل إيـران وتـركـيا، لـمنافـسة الـسعوديـة عـلى قـيادة الـعالـم 
اإلسـالمـي. وتـشعر الـسعوديـة بـتناقـص أهـمية بـاكسـتان بـالنسـبة لـها 
بــشكل مــتزايــد، فــحتى الــجانــب الــنووي الــذي كــان يــمثل مــصدر األهــمية 
األكـبر لـلريـاض، أصـبحت الـصين تـقوم بـتغطيته حـالـيًا، كـما أن الـمصالـح 
الـــهنديـــة-الـــسعوديـــة فـــي الـــمجال االقـــتصادي أصـــبحت تـــطغى عـــلى 

المكاسب من العالقة مع إسالم أباد.  

العالقات مع الصين والمشروع النووي 

تحـمل الـعالقـات الـصينية-الـسعوديـة أهـمية كـبيرة لـكال الـطرفـين، ولـكن •
هــناك تحــديــان يــواجــهان الــريــاض فــي هــذه الــعالقــة، األول هــو اســتفزاز 
واشـنطن، حـيث ال يـنبغي لـلريـاض أن تـعتقد أن بـكين قـادرة عـلى أن تـكون 
بــديــًال عــن الــدور األمــريــكي، عــلى األقــل عــلى الــمدى الــمنظور، والــموقــف 
الــصيني مــن المســلمين اإليــغور، والــذي ال يــمكن أن تــتجاهــله الــريــاض 
لـألبـد. كـما أن الـصين يـنبغي أن َتْحـَذَر مـن تـحويـل الـسعوديـة والـمنطقة 

إلى ساحة للصراع مع الواليات المتحدة.   

هـــناك الـــعديـــد مـــن الـــعوامـــل الـــتي يـــنبغي أن تـــجعل الـــمسؤولـــين فـــي •
واشـــنطن قـــلقين بـــشأن مـــصنع "الـــكعكة الـــصفراء" فـــي الـــسعوديـــة، 
فــالــريــاض لــم تــتعاون مــع وكــالــة الــطاقــة الــذريــة بهــذا الــخصوص، وهــو 
مـــؤشـــر ســـلبي عـــلى وجـــود مـــا تـــخفيه، كـــما أن شـــريـــكها الـــدولـــي فـــي 
المشــروع هــو الــصين، وهــو شــريــك ال يــبعث عــلى الــثقة. وربــما يــكون 
الـــمسؤولـــون األمـــريـــكيون هـــم مـــن ســـّرب الـــمعلومـــات عـــن الـــمصنع 

لإلعالم من أجل توجيه رسالة إلى السعودية.  

الـطاقـة الـنوويـة ضـروريـة لـلسعوديـة لـتلبية طـلبها الـمتزايـد عـلى الـطاقـة •
لـــتولـــيد الكهـــربـــاء وتحـــلية الـــمياه مـــع تـــقليل اعـــتمادهـــا عـــلى الـــموارد 
الهـيدروكـربـونـية المسـتنفدة. ولـكن امـتالكـها لـلتقنيات الـنوويـة يـمكن أن 
يـدفـعها لـلتوجـه إلـى تـحويـل بـرنـامـجها الـنووي إلـى الـجانـب الـعسكري، وهـو 
مـا يحـمل مـخاطـر كـبيرة عـلى الـمنطقة والـعالـم، لـيس أقـلها أّن ضـعف 
االســـتقرار فـــي الـــمملكة يـــمكن أن يـــؤّدي فـــي مـــرحـــلة مـــا لـــوقـــوع هـــذه 

األسلحة في األيدي الخطأ. 
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