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 الشأن المحلي

 

 الدّية في السعودية: بوابة الهروب لألغنياء والحكام

  

للقانون السعودي، فإنّ عفو ابن جمال خاشقجي عن قتلة والده يغلق القضية كلياً. لكن وفقاً 

مفهوم الدية في اإلسالم ينبغي أن يخضع للنقاش في ضوء المعطيات الحديثة، فهذا المفهوم 

جاء إلنهاء النزاعات القبلية التي كانت سائدة وقت نزول القرآن، وال ينبغي أن تستخدم كوسيلة 

 ألغنياء من العقاب، وال أسلوباً للتغطية على الحكام عندما يقومون بقتل معارضيهملهروب ا

 ،صُدم العالم من أنباء القتل البشع للصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي ،2018في أكتوبر 

 ،والذي قدِم إلى قنصلية بالده في إسطنبول على أمل الحصول على وثائق لزواجه، وبدالً من ذلك

 وتقطيعه.تم قتله 

 السعوديةاالبن األكبر للضحية الذي ال يزال يعيش في  ،أعلن صالح خاشقجي ،في الشهر الماضي

 وهو أمر قد يكون كافياً إلغالق القضية بموجب القانون السعودي.  ،أنه "عفا" عن قتلة والده

الدوالرات  نُشرت تقارير تفيد بأن صالح خاشقجي وأشقائه قد تلقوا عشرات اآلالف من ،في أبريل

 وعقارات بقيمة ماليين الدوالرات كتعويض عن مقتل والدهم.
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كيف يمكن إغالق قضية القتل من خالل مجرد "عفو" من قبل أحد أفراد األسرة؟ وكيف يكون 

 أن يتقاضى فرد األسرة ثمناً باهظاً مقابل ذلك؟ ،قانونياً وثقافياً ،مقبوالً

خدم في السعودية منذ عقود للتستر على الجرائم الجواب يكمن في مفهوم "الدية" التي تُست

 الجسيمة، والتي تجعل القتل جريمة يُمكن معاملتها كضرر يجوز تعويضه.

إال  ،يقول المدافعون عن هذه الممارسة ذات الجذور القديمة إنها توفر شكالً من أشكال العدالة

تدوينها: يمكن لألقوياء بسهولة أنها في الواقع تسمح بإهانة ال يجرؤ أي قانون عدالة حديث على 

 قتل الضعفاء إذا دفعوا مقابل ذلك.

شهد المجتمع السعودي مثااًل مروعًا عندما قام الداعية فيحان الغامدي بتعذيب  ،2013في عام 

ثم قام بدفع أموال الدم ألمها. وقد أدّى هذا األمر إلى  ،سنوات 5وقتل ابنته لمى البالغة من العمر 

 جلدة. 800ة، فحكم عليه بالسجن ثماني سنوات واحتجاجات واسع

هو أن القاتل الثري ينقذ نفسه من خالل تقديم مبالغ  السعوديةمن المشاهد األكثر شيوعًا في 

كبيرة لعائلة الضحية، ويقوم بجمعها من األقارب، والنتيجة اإلجمالية هي ثقافة تُخفّف من وقْعِ 

 السلوك الوحشي للقتلة والمجرمين.

وهي تزود األغنياء واألقوياء  ،وإيران اإلماراتو السعوديةقوانين أموال الدعم في باكستان وتسري 

 بالوسائل للهروب من المسؤولية عن أي جرائم قد يرتكبونها.

األمر، وهو أن فكرة أموال الدم تأتي  اهناك عقبة رئيسية أمام اإلصالح القانوني الذي يستهدف هذ

تنتهي هنا أي مناقشة. لكن هؤالء المسلمين يهملون  ،المسلمينوبالنسبة لبعض  ،من القرآن

وكانت أموال  ،ناشد مجتمعًا مختلفًا تمامًا ،وهو كتاب ذو سياق إنساني ،أمراً مهمًا، وهو أن القرآن

 الدم تخدم فيه غرضًا مختلفًا للغاية.

 ،الرازي: قبل اإلسالم يمكننا أن نفهم هذا السياق من خالل التفسير الذي قدّمه العالم فخر الدين

تفتقر إلى أي سلطة مركزية أو قوة شرطة أو  ،كانت شبه الجزيرة العربية منطقة حرب من القبائل

نظام محاكم، وكانت القبيلة تطالب بقتل شخصين مقابل مقتل شخص، وقد يؤدي ذلك إلى 

 استمرار الصراعات ألجيال، ومن هنا جاءت الدية لتغلق هذه القضايا. 

ذكر القرآن أموال الدم على أنها "رحمة" ووسيلة إلنهاء النزاعات القبلية، وليس  ،أخرى وبعبارة

أو العائالت التي تقتل بناتها أو الحكام الذين يقتلون  ،إلعطاء الحصانة للبلطجية األغنياء

 كما نرى اآلن. ،فإن التطبيق الحرفي للقرآن يمكن أن يؤدي إلى نتائج مروعة ،معارضيهم. ومع ذلك

افهم أن الوصايا القرآنية ليست غاية في حد ذاتها بل تعني غاية  ،إذن ما الذي يجب فعله؟ أوالً

 أعلى: تحقيق العدالة. وقد تتطلب السياقات المختلفة وسائل مختلفة لتحقيق العدالة.

 بؤرة للتقاليد اإلسالمية القديمة التي لم تمسها اإلصالحات الحديثة. وقد يحاول السعوديةتمثل 

من خالل السماح للنساء بقيادة السيارة أو  ،ولي العهد التعامل مع هذه التقاليد بشكل تجميلي

وهو أمر جيد، لكن اإلصالح الحقيقي للمملكة سيكون قبول حكم القانون وحرية التعبير،  ،الرقص

 وهذا يشمل عدم قتل الصحفيين المعارضين وعدم التستر على هذه الجريمة بدفع أموال الدم.

Cato Institute, Where the Powerful Can Kill the Weak, as Long as They Pay, 30/06/2020 
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 رمال متحركة في بيت آل سعود 

 

تدهور وضع الملك الصحي يمكن أن يجعلنا نتوقع حصول تغيرات مثيرة في المملكة، ففي حالة 

حالة عدم وفاته فيمكن أن  وفاته يمكن أن نشهد امتناع بعض أفراد العائلة عن البيعة، وفي

نشهد تعيين ابن سلمان رئيساً للوزراء، أو أن يصبح وصياً على العرش، وهو أمر يستدعي قيام 

الملك بذلك شخصياً، ويمكن أن يتنازل الملك عن العرش البنه، ولكن ال ُيعتقد أن ابن سلمان 

 يريد ذلك في الوقت الحالي. 

ت الرياض بسبب التهاب في المرارة. وعلى الرغم من أن الملك موجودٌ حالياً في أحد مستشفيا

هذه الحالة الصحية ال تهدد الحياة عادةً، إال أن عالم الطاقة مليء بالشائعات، وأي اختالل في 

 .تدفقات النفط السعودي أمر مهم

 ولكن لماذا يمكن أن تؤدي وفاة الملك إلى اختالل في صادرات النفط السعودية؟ ألن آلية انتقال

 السلطة قد تُجابَه بمعارضة من داخل آل سعود. 

يخشى الكثير من أفراد آل سعود ابن سلمان، خاصة وأن البعض منهم احتُجز في فندق "ريتز 

كارلتون" الرياض قبل ثالث سنوات إلى أن وافقوا على التنازل عن أصول بمئات ماليين الدوالرات، 

منذ ذلك الحين برز أسلوبه القاسي بسبب قيامه زُعم أنهم استحوذوا عليها عن طريق الفساد. 

 بسجن كل من يعتبره ناقداً له. 

الغريب هو أن محمد بن سلمان، بالرغم من قوته الظاهرة، يبدو مرتبكاً من المعارضة. ففي وقت 

سابق من هذا العام، تم نقل ابن عمه األكبر سناً األمير محمد بن نايف من االعتقال المنزلي في 

ى السجن، مع أن ولي العهد السابق هو في أحسن األحوال مجرد قائد صوري لألمراء القصر إل

 السعوديين اآلخرين الذين قد يميلون إلى التمرد. 



 

6 

تركز الكثير من اهتمام وسائل اإلعالم على ضابط األمن السابق ومستشار األمير محمد بن نايف، 

 سعد الجبري، الذي حصل على لجوء سياسي في كندا. 

يوليو نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقاالً طويالً يستند إلى مصادر رسمية  18م يو

سعودية وصفت فيها أعمال الفساد السابقة المزعومة للجبري؛ وقبل بضعة أسابيع، استخدم 

كاتب صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس عموده لسرد نسخة الجبري للقصة، مؤكداً على 

يوليو نقلت  20؛ ويوم «القاعدة»مل مع الواليات المتحدة لهزيمة تنظيم دوره الحاسم في الع

 .وكالة "رويترز" عن عاصفة اجتاحت موقع تويتر في السعودية تنتقد الجبري

قد ال يكون الملك سلمان على فراش موته، لكن محمد بن سلمان مشهور بعدم رغبته في 

 إضاعة أي فرصة. 

رمين الشريفين"، في مكة والمدينة، وكذلك رئيس الوزراء. الملك سلمان هو أيضاً "خادم الح

ومحمد بن سلمان هو بالفعل الزعيم الفعلي للمملكة، وتشير وزارة الخارجية السعودية إلى 

 .الرجلين بـ "القيادة". لذلك ربما يصبح اآلن لقب رئيس الوزراء من نصيب محمد بن سلمان

ية النظرية، ولكنها قابلة للتعديل. فهل يصبح إن شروط الخالفة السعودية واضحة من الناح

األمير محمد بن سلمان الوصي على العرش خالل فترة مرض والده؟ الجواب هو نعم، شرط أن 

 يتولى الوالد إعالن ذلك. 

هل يمكن أن يتنازل الملك عن العرش؟ الجواب هو أيضاً نعم من الناحية النظرية، على الرغم من 

يدة. ومن المرجح أال يريد األمير محمد بن سلمان أن يجد نفسه في أن ذلك سيكون سابقة جد

موقف يلتمس فيه موافقة كبار األمراء الذين يشكلون ما يسمى بـ "هيئة البيعة السعودية"، ألن 

 .بعضهم لن يمنح موافقته

 وتمهّد هذه األمور كلها إلمكانية حصول حدث مثير كبير. 

دولة الكويت المجاورة مسألة مملة، فمن حيث الطاقة بالمقارنة، فإن مسألة الخالفة في 

 هي المكان الجدير بالمراقبة. السعوديةوالجغرافيا السياسية اإلقليمية، فإن 

Washington Institute, Shifting Sands in the House of Saud with a King’s Declining Health, 

21/07/2020 
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  آن األوان إلصالح إدارة الحجّ

 

كّل وقف موسم الحج أمام األجانب فرصة إلعادة التفكير بمشاكل تنظيم الحج، والبحث عن يش

آليات لتطبيق هيكلية إدارة جماعية للحجّ، ووقف االحتكار السعودي لهذه الشعيرة التي تهمّ كل 

المسلمين، ومنع السعودية من تسييسه. وربما تساهم اإلدارة الجماعية للحج في إيجاد حل 

المزمنة، مثل نسبة الوفيات المرتفعة بين الحجاج، والتي يمكن إعادتها فقط للفشل  للمشاكل

 السعودي في التنظيم. 

كما وصفها -منذ القرن السابع، يزور المسلمون من أرجاء العالم مدينة مكّة المكّرمة، وهي تجربة 

ين القادرين على القيام جربة تحوّلية للماليين من المسلمت -مالكولم أكس بروعة في سيرته الذاتية

 .بهذه الرحلة

 السعوديةبيد أنّ الحجّ هذه السنة وقع بدوره ضحيّة فيروس كورونا. ففي الشهر الماضي، قررت 

مليون مسلم من أرجاء  2,5منع وصول الحجّاج من أنحاء العالم، أي أن الحج الذي يستقطب قرابة 

 .العالم، سينحصر هذا العام ببضعة آالف

الصائب ال ينبغي أن  السعوديةقرار صائباً نظراً ألزمة الصحّة العامّة الراهنة، لكنّ قرار كان هذا ال

 .يمنع النقاش النقدي حول المشاكل المتأصّلة في إدارة المملكة للحجّ

تقدّم الظروف المؤسفة هذه السنة فرصة جيّدة للدول المُسلمة والمنظّمات الدولية لمعالجة 

 رية التي تشوب تنظيم الحجّ. بعضٍ من المشاكل الجوه

يكمن الحلّ لهذه المشاكل بتطبيق هيكلية إدارة جماعية للحجّ. وبإمكان منظّمة التعاون 

اإلسالمي، بالتعاون مع األقلّيات والمجتمعات المُسلمة، أن تؤدّي دوراً أكبر في تنظيم الحجّ 
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ن أجمعين، لذا ينبغي أن تكون وإدارته. فالحجّ رمز للوحدة اإلسالمية، وهو حقّ مشترك للمسلمي

 .عمليةُ اتّخاذ القرارات بشأن هذا المقام الديني وإدارته مسؤوليةً جماعية لكلّ المسلمين

الحجّ فرضٌ على كلّ مسلم قادر جسدياً ومادّيًا على أدائه. لكنّ الكثير من المسلمين يُحرَمون من 

 .حدودة على التنظيمالم السعوديةحقّ أداء مناسكه بسبب نقص المساحة وقدرة 

فعالوة على موقع الحجّ المحدّد في مكّة، ينبغي القيام بمناسك الحجّ على مدى ستّة أيّام في 

ألف حاجّ  100شهر ذو الحجة، الشهر الثاني عشر واألخير في التقويم الهجري. وقام بهذه الرحلة 

عدد المسلمين في العالم  تقريباً في أوائل الخمسينيات، لكنّ األعداد ازدادت بسرعة مع نموّ

 وسهولة السفر الجوي. 

سقفاً ألعداد الزوّار عبر فرض نظام الكوتا، ومنذ العقد األول  السعوديةفي التسعينيّات، وضعت 

مليون شخص، وهذه نسبة طفيفة من مُسلمي العالم  2,5من هذا القرن، قارب عدد الحجّاج نحو 

 .مليار شخص 1,7البالغ عددهم 

لكوتا هذا، ينتظر الحجّاج الراغبون لسنوات أو عقود ألداء فريضة الحجّ. واعتمدت بسبب نظام ا

بعض الدول نظام القرعة لتحديد هوية الحجّاج المُحتملين. وينتهي األمر بالكثير منهم بأداء هذه 

الطقوس المُتطلّبة جسدياً في سنّ طاعنة، هذا إن عاشوا ما يكفي من السنين إلى أن تقع 

 .رعةعليهم الق

نظام صناعة القرارات للحجّ مُسيَّس بأساسه. وال ينبغي أن تَحُولَ حكمةُ القرار السعودي هذه 

السنة من رؤيتنا لعيوب في هذه العملية: لقد كان قراراً سعودياً بالنيابة عن كلّ المسلمين. 

بع الجماعي ففيما تجمع الفروض اإلسالمية، على غرار الصوم، نواحيَ فردية وجماعية، فإنّ الطا

يطغى على الحجّ، فهو فرض جماعيّ يقع تحت رحمة السعودية وحدها من حيث صناعة القرار 

 .واإلدارة

السيطرة السعودية على هذه المقامات الدينية مترسّخة بالقانون والسيادة الدوليين، وليس في 

، أي بيت هللا، ألداء الدين نفسه. فتبعاً للتعاليم اإلسالمية، يحقّ لكلّ المسلمين زيارة الكعبة

الحجّ. لكن منذ أوائل الثمانينيات، لجأت العائلة الملكية السعودية بشكل متزايد للبحث عن غطاء 

 ديني لتشريع سيطرتها، فأسمت ملك السعودية بـ"خادم الحرمَين الشريفين". 

، وعلى وجه يعزّز هذا األمر من شرعية النظام إزاء المعارضين اإلسالميين والخصوم اإلقليميين

 .الحصرية على الحجّ السعوديةالخصوص إيران، ويؤكّد سلطة 

بحسب النظام الحالي، أصبح الحجّ أداة أخرى في ترسانة السياسة الخارجية السعودية، إذ تُبقي 

المملكة نظام الكوتا غامضاً قدر اإلمكان من أجل استغالله كأداة سياسية لمكافأة حلفائها 

 ومعاقبة خصومها. 

تسهيل إصدار التأشيرات أو عرقلته. مثالً، بموجب الحصار  السعوديةوة على ذلك، بإمكان عال

السعودي، مُنع الحجّاج القطريون فعلياً من أداء فريضة الحجّ ألنّ الكثيرين واجهوا صعوبات في 

 .الحصول على تأشيرات
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ضاً. فحتّى قبل جائحة وإلى جانب القضايا السياسية، تبرز المشاكل الصحّية ومشاكل السالمة أي

 فيروس كورونا المستجدّ، شكّل أداء فريضة الحجّ مخاطرَ على الصحّة العامة. 

فحوادث الحجّ شائعة: مبانٍ ورافعات تسقط على الحجّاج وحرائق وحوادث تدافع تؤدّي إلى وقوع 

 90,276، مات 2015إلى العام  2002إصابات ووفيات. وتبعًا لإلحصاءات السعودية، من العام 

شخصاً من أكثر من مئة دولة في خالل أداء فريضة الحجّ أو العمرة في مكّة. ويساوي هذا العدد 

وفاةً واحدة لكل ألف شخص تقريباً. وال يفسّر عُمر الحجّاج وطبيعة الحجّ المتطلّبة جسدياً معدّل 

 .الوفيات هذا بشكل كامل

. فقد بيّنت دراسة أجراها العالم السياسي روبرت وتبيّن هذه البيانات أنماطاً تعكس تفاوتاً عالمياً

بيانكي معدّالت وفيات عالية في صفوف الحجّاج اآلتين من دول فقيرة. فمعدّل الوفيات لدى 

الحجّاج المصريين أو الهنود هو ثالثة أو أربعة أضعاف المعدل لدى الحجّاج األتراك أو اإليرانيين. 

النساء بحصّة أكبر من عدد الحجّاج من دولة محدّدة. ويرتفع معدّل الوفيات عندما تستأثر 

 وتُسجَّل معدالت الوفيات األعلى في خالل العمرة التي هي أقلّ تنظيماً. 

أكثر هشاشة أيضاً في  السعوديةكما أنّ وضْع األقلّيات والمهاجرين والالجئين المقيمين في 

التالي إلى االقتصاد غير الرسمي مكّة، حيث يفتقر بعضهم لفرص التوظيف الرسمي، فيتّجهون ب

الذي يُنشِئه تدفّق الحجّاج. ويضعهم عجزهم عن الوصول إلى الرعاية الصحّية في خطر أكبر أذا 

 .أصيبوا بمرض أو تعرّضوا إلصابة

ويعتبر البعضُ الموتَ في األراضي المقدّسة بركةً، وأنه وسيلة لدخول الجنّة بعد التطهّر من كلّ 

وتَحُول هذه القناعة غالباً دون التشكيك في غياب تنظيمات السالمة وقدرة  الخطايا السابقة.

الوصول المحدودة إلى الرعاية الصحّية واإلهمال اإلداري أو عدم الكفاءة اإلدارية. وهذه هي 

 .التفسيرات المرجّحة أكثر لتبرير معدّل اإلصابات والوفيات المرتفع

هي بتطبيق هيكلية إدارة جماعية للحجّ. فبإمكان منظّمة الطريقة الفضلى لمعالجة هذه التحديات 

التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع المجتمعات المُسلمة في جميع أنحاء العالم، أن تؤدّي دوراً أكبر 

 .في تنظيم فرائض الحجّ السنوية وإدارتها

 يةً. ينبغي أن تكون إعادة تنظيم الحجّ للسماح للمزيد من المسلمين بزيارة مكّة أولو

قد يساعد توسيع المساحة حول الكعبة في إحداث تغيير تدريجي، لكنّ هذا لن يكفي. فعلى غرار 

المساجد التي تسمح بصلوات متعددّة ليوم الجمعة أو العيد، يمكن أن تؤدّي الحجّ مجموعاٌت 

 .متعدّدة غير متداخلة

غير مقبولة، إال أن التغيير ليس  وفيما قد يصنّف البعض هذه االقتراحات بالبِدع ويعتبرها بالتالي

بأمر جديد في طقوس الحجّ، إذ يتمّ اآلن نحر األضحية في المسالخ عوضاً عن ذبحها من قبل 

الحجاج، ويتمّ السالم على الحجر األسود عن بعد عوضاً عن تقبليه، وتمّ التقليل من البقاء طوال 

 .ابة عن الحجّاج العجزالليل في مزدلفة، ويرجم الحجّاج الشباب الشيطان بالني

تمنح هذه السنة التي ال حجّ فيها فرصة إلعادة تنظيم هذا الفرض اإلسالمي. فهو واجب، وبالتالي 

 .حقّ ومسؤولية، للمسلمين أجمعين
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Brookings Institution, It is time to reform the management of the hajj, 23/07/2020 

 سياسة طاقة سعودية جديدة 

 

 Airالسعودية اتفاقًا مشتركًا مع شركة إير برودكتس  ACWA Powerمدينة نيوم وأكوا باور  وقعت

Products  .األمريكية اتفاقية لبناء أكبر مصنع للهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء في العالم

ويمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى جعل السعودية واحدة من أهم دول العالم الرائدة في مجال 

ين وهما آلية تأمين الكهرباء الالزمة يالطاقة الخضراء. إال أن اإلعالن لم يجب عن سؤالين أساس

 للمشروع، والتمويل المطلوب. 

السعودية اتفاقًا مشتركًا مع  ACWA Power، وقعت مدينة نيوم وأكوا باور 2020في أوائل يوليو 

ء أكبر مصنع للهيدروجين األخضر واألمونيا األمريكية اتفاقية لبنا Air Productsشركة إير برودكتس 

 الخضراء في العالم. 

مع زيادة سرعة انتقال الطاقة، يعد هذا اإلعالن خطوة مهمة إلى األمام في إنشاء دور جديد 

للدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط في اقتصاد عالمي مستقبلي أقل اعتمادًا على 

 الهيدروكربونات. 

المشروع وقلة الخبرة النسبية للشركاء الرئيسيين، تعني أن المشروع ومع ذلك، فإنّ حجم 

 سيواجه تحديات شاقة.

هي المدينة الجديدة التي خطط لها محمد بن سلمان، وقد وصفت بأنها مدينة المستقبل،  نيوم

  وأنها ستدار من قبل الروبوتات "الخضراء" بالكامل وستكون مالذاً للصناعات ذات التقنية العالية.



 

11 

هي شركة تمويل وهندسة تقوم بتطوير وامتالك محطات توليد الطاقة ومرافق تحلية المياه  أكوا

 في جميع أنحاء العالم. وتمتلك أكوا عدداً من شركات القطاع الخاص السعودي.

أصبحت الدولة السعودية مهتمة اآلن بشكل رئيسي بالشركة من خالل صندوق االستثمار العام. 

ا أن يكون الصندوق هو الممول الرئيسي لمدينة نيوم، والتي يعتقد أنها ومن المتوقع أيضً

 ستُكلف ما يقارب من خمسمائة مليار دوالر. 

منتجًا رائدًا للغازات الصناعية، مثل األكسجين والهيدروجين  Air Productsمن جانبها، تعد 

تقدم منتجات الطاقة والنيتروجين واألرجون، وهي في الواقع شركة كبيرة متعددة الجنسيات 

 والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

إن اإلعالن عن المشروع المشترك مهم ومثير لالهتمام، وهو مهم ألنها المرة األولى التي تسعى 

فيها السعودية إلى تقديم مساهمة تجارية كبيرة في مجال الطاقة الخضراء، واالبتعاد عن 

 ميزاتها النهائية. منتجاتها النفطية منخفضة التكلفة وم

كما أن المشروع إشارة لوجود اتجاه جديد لنيوم، حيث تنتقل من تصورها كمدينة للروبوتات 

 واألفكار العظيمة األخرى إلى إعادة تصورها كمشروع عملي. 

عالوة على ذلك، فإن المشروع المشترك مهم ألن الهيدروجين األخضر قد تم تقديمه على نطاق 

 يلة المثالية للتخلّص من الكربون. واسع على أنه الوس

حتى حصول هذا اإلعالن، بقي الشرق األوسط بشكل عام بعيدًا عن سباق الهيدروجين النظيف، 

 ولديه أقل مستوى من الهيدروجين األخضر مقارنة مع أي منطقة رئيسية أخرى. 

سوق الهيدروجين  يمكن أن يمثل اإلعالن بداية سباق إقليمي أوسع لجعل الخليج حجر الزاوية في

 األخضر العالمي. 

قد يشير هذا النهج الجديد إلنتاج الطاقة إلى تحول في سياسة الطاقة في السعودية، ففي 

الوقت الذي ستستمر فيه المملكة باالعتماد بشكل كبير على الصادرات المعتمدة على الكربون، 

القيام بمثل هذا االستثمار الضخم فإنها تشير إلى مدى جديتها في تطوير الوقود الجديد من خالل 

 في إنتاج الهيدروجين على نطاق تجاري.

ستصبح شركة أكوا بفضل مصنع الهيدروجين في نيوم من المنتجين الرئيسيين للهيدروجين 

األخضر واألمونيا في جميع أنحاء العالم، وواحدة من أهم الشركات في السعودية، في المرتبة 

 الثانية بعد أرامكو. 

أن يؤدي المشروع إلى جعل المملكة منتجًا رئيسيًا لألمونيا الخضراء، والتي يمكن أن تحدث  يمكن

 ثورة في أنظمة النقل.

ومع ذلك، هناك بعض األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها في اإلعالن، فلم يحدد اإلعالم من الذي 

والعملية المكثفة للطاقة لصنع سينتج الكهرباء الخضراء الالزمة للتحليل الكهربائي لمياه البحر 

 األمونيا من الهيدروجين األخضر. 
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غيغاوات من الطاقة المتجددة، وهذه كمية هائلة، وهي  4تقدر أكوا وشركاؤها أنها ستحتاج إلى 

ليست أكثر بكثير مما قامت به أكوا على اإلطالق فحسب، بل أكثر من ضعف أكبر محطة للطاقة 

لعالم وأكثر من ثالث مرات أكبر من أكبر محطة للطاقة الشمسية الشمسية أحادية الموقع في ا

 في المنطقة. 

ن يثق في أن أكوا يمكن أن تصمم أيمكن للمرء  -من المؤكد أن هذا ال يجعل هذا اإلنجاز مستحيالً 

 لكنه سيكون مهمة ضخمة. و -وتطور هذا المشروع الواسع النطاق 

ويل. إذا كانت أكوا ستشارك في بناء هذه المرافق، فقد السؤال الثاني المثير لالهتمام هو التم

تكون هناك حاجة لالستثمار في العديد من الشركات الموردة في جميع أنحاء العالم، أو قد تحتاج 

 الشركات لالستثمار فيها. 

تنشر أكوا قدرًا كبيرًا من المعلومات عن نوع المشاريع التي قامت بها وعن تلك التي تشهد تطورًا 

تقدمًا. ومع ذلك، فهي شديدة الغموض في مقدار المعلومات المالية التي تقدمها عن م

 أنشطتها وعن هيكلها المالي. 

من أجل جمع مبالغ كبيرة، يجب أن تكون شفافة مثل أي مقترض صناعي كبير آخر، وغموضها 

 الحالي قد يدفع بعض المحللين إلى التشكيك في قوتها المالية.

"التقرير السنوي" للشركة ال يكشف عن األصول الفعلية التي تملكها، وال توجد  في الواقع، فإنّ

معلومات كافية عن مشاريعها، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت أكوا هي شركة هندسية تقوم 

بتصميم وبناء مرافق الطاقة والمياه، مثل سيمنز أو جنرال إلكتريك، أو أنها مجرد شريك مالي في 

 الم، أو كليهما. مشاريع حول الع

% من األسهم 44ومع ذلك، من المرجح أن تُقدّر األسواق المالية حصول صندوق االستثمار على 

 في الشركة. والمشكلة أن الصندوق نفسه غير شفاف أيضًا. 

سيُكلف مصنع الهيدروجين / األمونيا خمسة مليارات دوالر، بينما قد تصل تكلفة محطة الرياح 

لمرتبطة بالمشروع إلى حوالي ثالثة إلى أربعة مليارات دوالر. وبالتالي، فإن والطاقة الشمسية ا

أكوا بور وإير برودكتس لن تتمكن من جمع أموال ضخمة من األسواق المالية العالمية بدون 

 بيانات واضحة ومدققة منشورة. 

ن، وهو وبدالً من ذلك، كما فعل في الماضي القريب، يمكن للصندوق أن يطلب من ابن سلما

رئيس مجلس إدارة الصندوق، السحب من االحتياطيات النقدية الخارجية لمؤسسة النقد 

 السعودية.

إذا افترضنا أن أجزاء التمويل والبناء للمشروع يمكن إكمالها في الوقت المحدد وفي حدود 

يع الميزانية، فإن المشروع سيجعل السعودية العباً هاماً في مجال الطاقة المتجددة في جم

أنحاء العالم. في الواقع، يمكن أن يجعل المملكة مهيمنة في صناعة الهيدروجين األخضر 

 واألمونيا الخضراء كما هي اليوم في عالم الهيدروكربونات.

The Atlantic Council, The ACWA Power–Air Products joint venture for green hydrogen: A 

new Saudi energy policy?, 24/07/2020  
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 الحرب في اليمن

 

 حرب اليمن هي حرب أمريكا أيضا  

  

قامت إداراتا أوباما وترامب بدعم الحرب المدمرة في اليمن، والتي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في 

العالم. الدعم األمريكي للحرب يستند إلى أن الحرب ستولد المزيد من الطلب على األسلحة 

عمل، ولكن هذا األمر غير دقيق، وفيه الكثير من التضليل من طرف وبالتالي المزيد من فرص ال

اإلدارة األمريكية. وبالمقابل، فإنّ ابن سلمان عندما يستورد السالح األمريكي فإنّه يسعى 

 للحصول على االحترام في واشنطن، أما السالح نفسه فمجرد تفصيل بالنسبة له. 

بما تشهده من ذبح للمدنيين، ودمار للبنية التحتية، تعد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 

ووجود الماليين من الجياع، وتفشي وباء الكوليرا. ويزيد فايروس كورونا من األزمة التي تواجه 

 السكان هناك.

مليون دوالر، إلى ولي  478ومع ذلك، فإن أولوية إدارة ترامب هي بيع المزيد من األسلحة، بقيمة 

 د بن سلمان. العهد السعودي محم

في الواقع، قد تتوقف اإلدارة عن إبالغ الكونغرس عن المبيعات المحتملة في مسعى منها 

 إلحباط المعارضة التي تواجهها داخل الكونغرس.

قلق حاكم األمر الواقع في المملكة، فهو الذي أمر بغزو بالطبع، المذبحة التي تحصل في اليمن ال تُ

 في حرب كان من المفترض أن تستمر أسابيع، وليس سنوات. ،2015الجارة الفقيرة في عام 
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من الصعب تفسير السبب الذي دفع حكومة الواليات المتحدة، والتي عادة ما تقدّم المحاضرات 

لبقية العالم حول الحريات واألخالق، لدعم واحدة من أكثر دول العالم قمعًا في حرب عدوانية 

 صارخة.

مغرورة ولكن بقدرة قليلة على اإلنجاز، ما عدا قدرته على ضرب اتضح أن جيش المملكة هو قوة 

األهداف المدنية، من حفالت الزفاف والجنازات والحافالت المدرسية والمستشفيات والمباني 

 السكنية واألسواق وقتل آالف المدنيين مباشرة. 

 لم تكن اليمن مهمة أبداً لألمن األمريكي.

ضعاً، ويؤكد المتخصصون اإلقليميون أن الحوثيين لم يكونوا أبدًا في المقابل، كان دور إيران متوا

أدوات لطهران. لكن في مواجهة السعودية الغنية والمدعومة من أمريكا، اضطرت المجموعة إلى 

اللجوء إلى مكان ما للحصول على الدعم، وكانت إيران سعيدة للغاية في تعميق النزيف 

 السعودي. 

 دم االستقرار الداخلي الدائم في اليمن إلى حرب طائفية دولية.تمكنت الرياض من تحويل ع

 إدارة أوباما، على الرغم من ادعاءاتها اإلنسانية، تواطأت مع الرياض في حرب اليمن. 

من قاعدة الملك خالد الجوية لتقوم بغارة فوق  F-15عندما تقلع طائرة حربية سعودية من طراز 

يها ال تنحصر في أن الطائرة والقنابل التي تحملها أمريكية اليمن، فإن المساهمة األمريكية ف

الصنع فقط، ففرق الميكانيك األمريكية تقوم بخدمة الطائرة وصيانتها على األرض، ويقوم 

الفنيون األمريكيون بتحديث برامج االستهداف وغيرها من التقنيات المصنفة، والتي ال يُسمح 

كون الطيار الذي يقود الطائرة قد تم تدريبه من قبل للسعوديين بلمسها، ومن المحتمل أن ي

القوات الجوية األمريكية، وفي غرفة عمليات الطيران في العاصمة الرياض، ويجلس الضباط 

السعوديون بالقرب من المسؤولين العسكريين األمريكيين الذين يقدمون معلومات استخبارية 

 ونصائح تكتيكية.

ة في حرب اليمن هي جزئياً قصة سوء تقدير، من حيث أن إن قصة تواطؤ الواليات المتحد

واشنطن قد بالغت في البداية في قدرتها على توجيه سلوك التحالف واستهانت بحجم الدمار 

 الذي يمكن أن يُسببه الصراع. 

وهي أيضاً مرتبطة بقصة العالقات المعقدة والمصالح األمريكية المتصورة التي دفعت كل من 

أوباما والرئيس دونالد ترامب، وهما زعيمان مختلفان جدًا، لمواصلة هذه المساعدة الرئيس باراك 

 حتى بعد الكشف عن الحسابات الخاطئة.

كان قرار إدارة أوباما مضلالً، على الرغم من وجود درجة من المنطق. وكانت تأمل في تهدئة 

ق النووي. واليوم، السعودية التي عارض حكامها مفاوضات واشنطن مع إيران بشأن االتفا

 أصبحت االتفاقية في حالة يرثى لها، لكن الواليات المتحدة واصلت دعم العمليات السعودية.

على الرغم من أن المرشح دونالد ترامب كان قاسياً في انتقاد فساد النظام في السعودية، لكن 

 الرياض كانت محطته األولى كرئيس.
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عودية، والتي تُشارك الغرب بالقليل من المصالح لم يكن لدى واشنطن سبب جوهري لدعم الس

 والقيم. 

كانت الواليات المتحدة قلقة بشأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو الفرع المحلي 

األكثر نشاطًا للشبكة اإلرهابية، ولسوء الحظ، فإن حكومة هادي والسعوديين واإلماراتيين 

يم القاعدة والجماعات المتطرفة األخرى، على عكس استوعبوا أو دعموا بشكل مختلف تنظ

المعارضة الحوثية المعارضة، التي عارضت القاعدة. وكانت نتيجة الغزو السعودي هي جعل 

 األمريكيين أقل أمانًا.

حتى بعد خمس سنوات من الصراع، لم تكن أي جريمة من الجرائم التي ارتكبها أفراد آل سعود 

 ظر إدارة ترامب حتى يتم إيقاف الدعم عنهم. خطيرة بما يكفي من وجهة ن

يريد الرئيس اآلن بيع المزيد من القنابل الموجهة بدقة إلى النظام السعودي، وهي قنابل 

 ستستخدم لقتل المزيد من المدنيين.

لقد تصرف الحوثيون بوحشية، وقاموا على سبيل المثال بالقصف العشوائي، لكن لديهم قدرة 

 لقتل من السعوديين المسلحين بشكل أفضل. أقل على التدمير وا

ن تكتيكًا عسكريًا يهدف إلى اإلماراتي كا-من المرجح أن الحصار الذي فرضه التحالف السعودي

 تدمير البنية التحتية التجارية لليمن. 

، الحظت صحيفة واشنطن بوست أن "التدابير االقتصادية، 2018في تقرير مفصل يعود إلى عام 

لى حد كبير تحالف عسكري بقيادة السعودية مدعوم من الواليات المتحدة، ساعدت التي فرضها إ

 في إنتاج ما تعتبره األمم المتحدة أشد كارثة إنسانية في العالم".

تتحمل الواليات المتحدة مسؤولية كبيرة عن النتائج، فاستمرار توريد األسلحة إلى أطراف النزاع 

 ظبي.  كان، وواشنطن هي المورد الرئيسي للرياض وأبوفي اليمن يديم الصراع ومعاناة الس

توفر الواليات المتحدة أيضًا معلومات استخبارية، وقامت لسنوات بتزويد طائرات التحالف 

 بالوقود في الجو.

كتبت ميشيل باتشيليت، مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن "معظم الخسائر 

ات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية". كما أشارت في صفوف المدنيين سببها الغار

إلى تواطؤ حكومة هادي، التي تسعى الرياض إلى إعادة تثبيتها، والمجلس االنتقالي الجنوبي، وهي 

 جماعة انفصالية مدعومة من اإلمارات حليفة السعودية. 

"غارات التحالف الجوية تسببت في  واضحاً أكثر من ذلك، حيث قال بأن 2018كان تقرير الخبراء لعام 

معظم الخسائر البشرية الموثقة، وأن هذه الضربات الجوية استهدفت في السنوات الثالث 

الماضية المناطق السكنية واألسواق والجنازات وحفالت الزفاف ومرافق االحتجاز والقوارب 

 المدنية وحتى المرافق الطبية". 

 كان يساعد في تقليل المذبحة على األرض. في ذلك الوقت، زعم البنتاغون أنه 
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لألسف، كان حلفاء أمريكا على استعداد أيضًا النتهاك حقوق اإلنسان دون استخدام الطائرات. 

معقولة لالعتقاد بأن حكومات اليمن واإلمارات  اًوقال فريق الخبراء إن لدى الفريق أسباب

ذلك االختفاء القسري. وبما أن معظم  والسعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في

هذه االنتهاكات يبدو أنها مرتبطة بالنزاع، فقد تصل إلى جرائم الحرب التالية: االغتصاب والمعاملة 

 المهينة والقاسية والتعذيب واالعتداء على الكرامة الشخصية.

ن الذكور وقال التقرير إن اإلمارات مارست العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب المعتقلي

 البالغين.

لم يبد البيت األبيض أبدًا أدنى اهتمام بهذا السلوك الغريب من قبل الحكومات التي تعتمد على 

دعمه. على الرغم من انتقاد المرشح ترامب للسعوديين، إال أنه عاد من رحلته إلى الرياض كما لو 

 في خدمة النظام السعودي.  اًكان خصيّ

الصخري في الواليات المتحدة للخطر، قام ترامب بتشديد موقف  عندما تعرّضت صناعة النفط

 إدارته تجاه العائلة المالكة السعودية.

أفضل تفسير للسبب هو أن ترامب لحماس ترامب للحرب أنه يعتقد أن شراء األسلحة 

 السعودية يوفر وظائف كثيرة ألمريكا. 

ار ترامب لشؤون التجارة أخذ زمام ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن بيتر نافارو، مستش

المبادرة في إقناع الرئيس بالتضحية بحياة اليمنيين لصالح صانعي الذخيرة. والحظت الصحيفة أن 

األسلحة التي توفرها الشركات األمريكية، والتي وافق عليها مسؤولون أمريكيون، سمحت 

 للسعودية بمتابعة الحملة المتهورة.

كان على اإلدارة أن توازن بين حياة البشر وأرباح الشركات، فإن دور نافرو وقالت الصحيفة، إنه إذا 

 كان هو التأكد من أن الرئيس سيختار أرباح الشركات. 

األرقام التي اعتمدت عليها اإلدارة لتبرير أرباح الشركات كانت مزورة. بدأ الرئيس باالدعاء أن 

ر الوقت، زاد العدد بشكل مطرد، وانتهى ألف وظيفة. مع مرو 450المشتريات السعودية ستولد 

به األمر إلى مليون. ومع ذلك، فقد تحدث اإلعالن الرسمي للبيت األبيض عن عشرات اآلالف من 

 الوظائف فقط.

ذكرت صحيفة فقد مليار دوالر في صفقات أسلحة أخبارًا زائفة.  110كما كان رقم الرئيس الذي يبلغ 

درجة في اتفاقيات المبيعات العسكرية في قائمة ترامب، جميع العناصر المأن  واشنطن بوست

أو  2022مليار دوالر، لم يكن لديها تواريخ تسليم أو تم تحديد موعدها لعام  110والتي تبلغ قيمتها 

بعد ذلك. ويبدو أن هناك القليل من العقود الموقعة، إن وجدت. وبدالً من ذلك، كانت العديد من 

 ت نوايااإلعالنات عبارة عن مذكرا

مليار دوالر، ولكن هذه البنود كان قد تم إبالغ  28كانت هناك ستة بنود محددة، تضيف ما يصل إلى 

 الكونغرس بها جميعاً من قبل إدارة أوباما.

قدر تقرير حديث لمركز السياسة الدولية أن إجمالي الوظائف التي سيتم توليدها سنوياً بسبب 

٪ من 10. عالوة على ذلك، أشار المركز إلى أن "40,000و 20,000المشتريات السعودية تتراوح بين 
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تنطوي على تراخيص إلنتاج األسلحة األمريكية في الخارج،  2019عروض األسلحة األمريكية لعام 

 مما يضعف من خلق الوظائف في الواليات المتحدة".

 زيد كل يوم.من أجل هذه الفوضى الوهمية، قُتل عشرات اآلالف من اليمنيين، ويُقتل الم

ومع ذلك، اقترحت اإلدارة جولة أخرى من مبيعات األسلحة، ويعارض الديمقراطيون في مجلسي 

النواب والشيوخ االقتراح األخير. ولكن كما كان الحال من قبل، فقد تقوم اإلدارة بتمرير عملية 

 الشراء باعتبارها إجراء "طارئ". 

ييم شرعية المناورة السابقة، إال أن الرئيس قام كان المفتش العام بوزارة الخارجية يقوم بتق

 بفصله من عمله.

وأشار السناتور كريستوفر ميرفي إلى أن المشروع األخير لتصدير السالح إلى السعودية سوف 

بشكل كبير، لكن وظائف التصنيع  Raytheonيُرخص اإلنتاج في السعودية، وسوف يفيد شركة 

. عالوة على ذلك، قد تصبح الرياض دولة مصدرة للذخائر ستكون في المملكة بدالً من أمريكا

األمريكية، فكيف يساعد ذلك عُمّال الواليات المتحدة؟ وقال مورفي "إذا كانوا سيقتلون المدنيين، 

وسيزيدون من زعزعة االستقرار في الشرق األوسط، ولن يخلقوا وظائف، فما هو الهدف من هذه 

 المبيعات!".

 لحصول على ما هو أكثر من القنابل، فهو يبحث عن االحترام والثناء. ابن سلمان يرغب في ا

نظمت حكومته في أوائل يونيو / حزيران مؤتمراً للمانحين لليمن، في الوقت الذي استمر جيشه في 

 التخريب على األرض واستهداف السكان.

نسان التابع لألمم ولعل األمر األكثر صدمة هو حملة الرياض تحضيراً النتخابات مجلس حقوق اإل

المتحدة في أكتوبر. عالوة على ذلك، فإنّ ابن سلمان سيستضيف في نوفمبر مجموعة العشرين، 

 حيث سيتعامل ابن سلمان مع هذا التجمع باعتباره إعادة تأهيل كاملة.

ومع ذلك، فإن جرائم حكومة محمد بن سلمان تتجاوز بكثير شن العدوان الوحشي على اليمن. 

التفكير فما قاله التقرير الصادر عن وزارة خارجية مايك بومبيو عن تجاهل النظام ويجدر هنا 

 صفحة عن السعودية.  58السعودي لحقوق اإلنسان األساسية. حيث يحتوي أحدث تقرير على 

لقد تغير الشرق األوسط بشكل كبير منذ ذلك الوقت الذي احتضنت فيه أمريكا الملكية 

 لى واشنطن أال تسمح للمملكة باحتجاز الواليات المتحدة كرهينة. السعودية القديمة. ويجب ع

ويجب على الرئيس ترامب تحرير السياسة األمريكية ووضع الواليات المتحدة قبل الطغيان 

 الملكي السعودي.

Cato Institute, Yemen Is America’s War Too, 15/07/2020 
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 اليمن: مستنقع سعودي ال مخرج منه على ما يبدو

 

تمكّنت إيران من جرّ السعودية إلى المستنقع اليمني، والذي يبدو أنه ال مخرج منه أمام الرياض. 

وأدّى هذا المستنقع إلى إنهاك االقتصاد السعودية وتشويه سمعة السعودية وابن سلمان، 

 وبالمقابل فإنّ كلفة الحرب بالنسبة لطهران متدنية جداً. ويمكن القول إن إيران انتصرت في

 اليمن. 

تتصاعد الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن، والتي أدّت إلى تفكك الدولة، في الوقت 

 الذي يتفشى فيه فايروس كورونا. 

الحرب من جهة أخرى هي عبء على االقتصاد السعودي، وإيران هي الفائز من بقاء السعودية في 

 هذا المستنقع.

من الجهود لترتيب وقف إطالق النار، بما في ذلك  يشير التصعيد في القتال إلى فشل شهور

 اإلعالن السعودي لوقف إطالق النار من جانب واحد. 

يدرك السعوديون جيدًا أن الحرب كلفتهم ثروة، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب العالمي على 

 النفط بشكل حاد وانخفضت اإليرادات السعودية. 

موسم الحج لهذا العام، وهي نكسة اقتصادية كبرى  بسبب الوباء اضطر السعوديون إللغاء

 أخرى. 

يتزايد انتشار الفيروس في المملكة وكذلك في البحرين وقطر وعمان المجاورة. وقد تجاوز عدد 

 حالة، بعضها داخل آل سعود. 200,000الحاالت في السعودية 
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خطط لتنويع أعلن ولي العهد محمد بن سلمان، مهندس الحرب السعودية المتهورة، عن 

االقتصاد وبناء مدينة جديدة في شمال المملكة، لكن هذه الخطط متوقفة بسبب ضعف 

 االقتصاد.

في جنوب اليمن، سيطر االنفصاليون على مدينة عدن الساحلية وجزيرة سقطرى االستراتيجية، 

اليمن  وطردوا أنصار حكومة عبد ربه منصور هادي المتمركزة في السعودية، فيما يبدو أن إعادة

 إلى مكانه مرة أخرى أمر مستحيل.

٪ من اليمنيين إلى مساعدات 80شخص، ويحتاج  100,000لقد كلفت الحرب ما يقدر بحوالي 

إنسانية من الخارج، ويعيث فايروس كورونا اآلن فساداً بين السكان الذين يعانون من سوء 

 التغذية. 

المنخفضة للغاية من اإلصابات والوفيات، يُنكر الحوثيون تفشي الفايروس، مستشهدين باألعداد 

ويقومون بفرض ضرائب على المساعدات اإلنسانية ويحولون المساعدات ألنفسهم، لكنهم 

 يحتفظون بالسيطرة الحصرية على كل الشمال تقريبًا.

لقد أوقعت طهران منافستها اإلقليمية السعودية في كارثة باهظة الثمن في اليمن، مع عدم 

 ى ما يبدو أمام السعودية، وبالمقابل، فإنّ تكاليف الحرب على اإليرانيين ضئيلة. وجود مخرج عل

ن بسبب الكارثة اإلنسانية التي ساعدوا على تفشيها، وتمرّغت معها يتشوهت سمعة السعودي

 سمعة ولي العهد. 

كنها إيران لديها مجموعة من المشاكل، من فايروس كورونا إلى االنفجارات الغامضة وغيرها، ول

 في اليمن هي المنتصرة.

Brookings Institution, Yemen’s disaster becomes “cataclysmic”, 06/07/2020 
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 هل يكون الحوثيون "حزب هللا" القادم؟ 

  

تمكّن الحوثيون خالل هذه السنوات من تأمين جزء كبير من مواردهم بشكل ذاتي، من خالل 

في تخفيض الدعم الذي يحتاجونه من إيران، وبالتالي زاد من الضرائب والتهريب، وساعد هذا األمر 

حجم استقالليتهم. وال يبدو على المدى المنظور أن الحوثيين يمكن أن يكونوا "حزب هللا" في 

اليمن، فاستراتيجيتهم حتى اآلن محلية للغاية. ويمكن أن تتراجع إيران عن دعمهم إذا خسروا 

 فقط. عسكرياً وعادوا للتموضع في صعدة 

ز الحوثيون تاريخياً على مصالحهم المحلية. وبالمقارنة مع وكالء إيران اآلخرين فإن الحوثيين أقل ركّ

 ميلًا لتصدير األيديولوجية الثورية. 

هناك أربعة سيناريوهات لعالقة الحوثيين بإيران على المدى الطويل، وتتمحور هذه السيناريوهات 

العسكرية للحوثيين، ونطاق وضغط الحوثيين إلدراجهم  حول دافعين رئيسيين: نجاح الحملة

 كالعب سياسي شرعي في اليمن:

 : السيناريو الذي يستمر فيه الجمود السياسي والعسكري الحالي السيناريو األول

وفي هذا السيناريو يسيطر الحوثيون على األرض، لكن السعودية ستواصل رفض التوصل إلى أي 

هذا السيناريو فإنّ الحالة الحالية للعالقات بين الحوثيين وإيران  حل وسط مع الحوثيين. وضمن

 سوف تستمر طالما استمر هذا الجمود.

عمالء إليران بشكل فقد يصبح الحوثيون  ،بشكل كبيراإليراني المزيد من الدعم ب الحوثيون إذا قبل

 . أكبر
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قع العسكري يتماشى إلى حد المستنبشكل أكبر، كما أن المصالح اإليرانية هذا السيناريو خدم ي

توفير وسائل ويساعدها في  ،كبير مع استراتيجية إيران اإلقليمية وأهدافها المباشرة للصراع

الجيش السعودي دون خوف كبير من المواجهة المباشرة أو  ستنزافمنخفضة التكلفة ال

 التصعيد.

حد األدنى من السيطرة التي البمن المرجح أن إيران تقبل  ،مع تحقيق هذه األهداف االستراتيجية

 تمارسها على الحوثيين. 

إال أنه  ،على الرغم من أن هذا النوع من العالقات بين الحوثيين وإيران مستقر على المدى القريب

بالنظر إلى أن عامالً ما في نهاية المطاف سوف يكسر الجمود  ؛توازن هش على المدى الطويل

 العسكري الحالي.

يحتفظ الحوثيون بأرض ولكن المجتمع الدولي يضغط على االئتالف وحكومة  ،السيناريو الثاني

 هادي لتبني اتفاقية تقاسم السلطة في حكومة انتقالية جديدة. 

فإننا نتوقع أن يظل الحوثيون مجموعة عسكرية مسلحة إلى جانب  ،إذا تحقق هذا السيناريو

 على غرار حزب هللا.  ،منظمة سياسية

وستريد إيران توسيع  ،سيكون الحوثيون شريكًا أكثر جاذبية إليران ،يوفي مثل هذا السينار

 استثماراتها في المجموعة لتحويلها إلى منظمة شريكة. 

من المرجح أن تستفيد إيران من حاجة الحوثيين إلى قدرات عسكرية كبيرة ودعم مالي لتعزيز 

 الجماعة على الدعم اإليراني.  نفوذها السياسي واالستفادة من هذه االحتياجات لرعاية اعتماد

لن يؤدي ، فهو قد يكون هذا السيناريو هو األكثر خطورة على األمن اإلقليمي والمصالح األمريكية

ولكن نقاط ضعف الفصائل السياسية األخرى في اليمن يمكن أن تترك تحالفًا  ،إلى زيادة تأثير إيران

 منية.أكثر نضجًا للحوثيين كقوة مهيمنة في السياسة الي

 على صعدة ويتم استبعادهم من السلطة السياسية "الحوثيون"نفوذ يقتصر  السيناريو الثالث

سيزيد هذا السيناريو من الطلب على الدعم اإليراني بالطريقة نفسها التي دفعتها الحرب األهلية 

 الحالية والضغط السعودي على الحوثيين إلى االقتراب أكثر من إيران. 

 يمكن للحوثيين أن يظلوا وكيالً قيِّمًا إليران. ،ف استراتيجيًاحتى في وضع ضعي

 إن الحوثيين على استعداد للضرب في عمق األراضي السعودية وقادرين على القيام بذلك. 

حيث يمكن أن يؤدي اليأس إلى وكيل  ،مصلحة إيرانتحقيق قد يؤدي وضع الحوثي الضعيف إلى 

 أكثر مرونة. 

مما يجبر الحوثيين على تركيز المزيد من عملياتهم على  ،روطًايمكن جعل دعم إيران مش

 . السعودية

قد يقبل الحوثيون  ،بالنظر إلى القدرات العسكرية الحوثية المتدهورة والعداء المتزايد للسعوديين

 صفقة على األرجح. الهذه بمثل 
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ؤدي التكاليف وقد ت ،قد ترتفع مخاطر وتكلفة الدعم العسكري المقدم للحوثيين ،ومع ذلك

 شركاء محتملين آخرين.للبحث عن إيران  دفعالمرتفعة إلى 

: يفقد الحوثيون أراضٍ لكن المجتمع الدولي يضغط بشكل أكبر على هادي الرابعالسيناريو 

 وحلفائه في التحالف للتوصل إلى حل سياسي يتضمن على األقل تمثيلًا للحوثيين. 

يستفيد قد حيث  ،انقسام في حركة الحوثيين يمكن أن يتسبب هذا السيناريو في حدوث

يختارون بدالً من ذلك طلب دعم إيراني سن يولكن المتشدد، المعتدلون من االندماج السياسي

 . إضافي كي يتمكنوا من مجابهة الحكومة

ومن المرجح أن  ،ستمثل عناصر الحوثي المتشددة هذه وكيالً جذابًا إليران ،حتى في موقف ضعيف

 . السعوديةمقابل استمرار العمليات ضد معهم م اإليراني بإطالة العالقة يهتم النظا

ستشكل  التي طال انتظارها الستعادة مدينة الحديدة الساحلية من الحوثيينالحملة العسكرية 

بالنسبة لخطوط عامالً حاسماً في تحديد السيناريوهات المستقبلية، ألن هذه المدينة مهمة 

يجب أن نتوقع أن يعاني الحوثيون من المزيد من ف ،إذا سقطت الحديدة، والحوثي إلعادة اإلمداد

 الخسائر مع تقدم قوات التحالف نحو صنعاء من الغرب والشرق.

 ،على استعداد لتصعيد القتال بشكل كبير في اليمن اإلماراتفي حين ال يبدو أن السعودية وال 

 ون أبو ظبي أو الرياض بصاروخ.فإن هذا الموقف يمكن أن يتغير فجأة إذا ضرب الحوثي

ضد أن انهيار التحالف عسكرياً مرجحاً أكثر من سيناريو قيامه بالتصعيد يبدو  ،في الوقت الحالي

 الحوثيين. 

أو ببساطة للهجوم الستغالل هذا االنقسام  فرصة نادرة للحوثيينللتحالف يمثل االقتتال الداخلي 

، طويلة المدى هميسلكونه لمحة عن أهدافسالذي وسيقدم المسار . تعزيز قبضتهم على صنعاء

 إيران. مع  ةالمستقبلي للعالقوسيقوم هذا المسار بتحديد توجههم 

خدم مصالح إيران اإلقليمية واألهداف يفي اليمن إبقاء الصراع حياً واستدامة عدم االستقرار إن 

سيستنزف  السعودية حدودالاستمرار عدم االستقرار على طول ، فالجيوسياسية األوسع نطاقا

 اليمن.من وإلى ويزيد من احتمال عبور العناصر اإلرهابية الرياض، 

مركزاً هتمام السعودي ينجح الصراع في إبقاء اال ،من اليمن بسبب الخطر المتزايد على المملكة

بينما تتطلب  ،تكلفة منخفضة نسبيًا، ويتم ذلك بالنسبة إليران بوليس على إيران اليمنعلى 

خطر أن تواجه دون ، وتحقق إيران هذا الهدف تكاليف باهظة من الجيش السعوديابل بالمق

 .مع السعودية المواجهة المباشرة

يوفر إليران وكيلًا قريبًا بما يكفي  ،الذين يقع معقلهم التقليدي في شمال اليمنو ،دعم الحوثيين

 لتهديد السعودية بشكل مباشر.

قذيفة مدفعية  10,000مدينة نجران وحدها ألكثر من  تعرضت ،طبقاً للمسؤولين السعوديين

 صاروخية منذ بدء الحرب. 
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دعم الوكيل الذي يحتل أراض بالقرب من الحدود السعودية وعلى طول المناطق الساحلية يمنح 

األسلحة في تهريب شبكات ، وخاصة فيما يتعلق بدعم أيضًا فوائد لوكاالت المخابرات اإليرانية

  .القرن األفريقي

ال تؤدي الضربات الجوية السعودية وصواريخ الحوثي إال إلى زيادة  ،مع استمرار الحرب األهلية

 مما يرجح مواءمة المصالح الحوثية واإليرانية على المدى الطويل. ،العداء بين هذين الجانبين

ى على طالما أن الحوثيين يمكنهم الحفاظ على عالقات جيدة مع القبائل والجهات الفاعلة األخر

( ويمكنهم بالمال على األرجح شراؤهايمكن عالقات وهي طول خط إعادة اإلمداد إلى عمان )

 فإن إيران ستكون قادرة على توفير اإلمداد.  ،االحتفاظ باألراضي على طول الساحل

فإن مخاطر وتكاليف هذه  ،السعوديينالستنزاف الحوثيين قد يكونون وسيلة رخيصة رغم أن 

هناك القليل من األدلة التي تشير إلى أن دعم إيران  ،صاعد. وفي الوقت الحاضرالعالقة قد تت

؛ فقطعلى الدعم اإليراني  ونال يعتمد، فالحوثيون ونفوذها يكفي للسيطرة فعليًا على المجموعة

 وأنشطة التهريب. الضرائب قد مولوا قتالهم الحربي من خالل مختلف أشكال ف

ماليين الدوالرات بفرض ضرائب على الشحنات عبر  قوات الحوثيكسبت  ،بحسب الحكومة اليمنية

 . ميناء الحديدة

ويكسبون ربحًا كبيرًا من  ،خاصة الوقود ،ن على العديد من طرق التهريب المهمةوالحوثيويُسيطر 

 خالل بيع الوقود في السوق السوداء. 

عند على األقل استقاللية توفر مصادر اإليرادات المستقلة هذه للحوثيين درجة من النفوذ أو 

 الدعم.تفاوضهم مع اإليرانيين للحصول على 

أن مصالح وأهداف الحوثيين والقيادة اإليرانية ال تتوافق بالضرورة مع جميع  ،واألهم من ذلك

يركزون تقليديًا على إال أن الحوثيين  ،ةالسعوديهو بينما يشتركون في عدو مشترك ، فالقضايا

 أقل ميلًا لتصدير الحماس الثوري من بعض وكالء إيران اآلخرين.  وهم ،مصالحهم المحلية

ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله طهران  ،وبقدر اختالف مصالح الحوثيين عن مصالح إيران

 لممارسة إرادتها على االتجاه االستراتيجي للجماعة. 

عالقة إيران مع أقرب إلى  من غير المحتمل أن تؤدي المكاسب االستراتيجية الحوثية إلى عالقة

 . 2006حزب هللا بعد حرب 

قام حسن نصر هللا بتوجيه الرأي الشعبي وتعزيز السلطة داخل المجتمع الشيعي.  ،بعد الحرب

يمكن لحركة الحوثيين أن تتيح لعبد الملك )أو زعيم آخر( الفرصة لتحويل  ،وعلى نفس المنوال

 ليمنية. أنصار هللا إلى قوة دائمة داخل السياسة ا

يمكن إليران تقديم دعم مالي حيوي وخبرة أخرى للمساعدة في تشكيل  ،في ظل هذه الظروف

يمكن أن تؤدي الخسائر االستراتيجية للحوثيين إلى  ،وبالمقابلعملية سياسية أكثر تعقيدًا. 

 انخفاض الدعم اإليراني. 
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أقل في وكيلها المحتمل. فقد ترى إيران قيمة  ،إذا تعرض الحوثيون للضرب عسكريا وسياسيا

، وبعيدين عن سعوديالجار بالمحاطين وأصبحوا حينها  ،فقط صعدةإلى الحوثيون عاد وإذا 

 مما يجعل الفائدة الصافية للدعم أقل جاذبية إليران. ،فإن تكلفة إعادة اإلمداد ستزدادالساحل، 

على كيفية تطور وسيعتمد مسارها  ،مستقبل العالقات بين الحوثيين وإيران ليس محددًا

 الظروف على مدى السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة. 

RAND Corporation, Could the Houthis Be the Next Hizballah?, 13/07/2020 
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 السياسة الخارجية

 

 السعودية تحت ضغط متزايد

 

رونا كان النسيج السياسي واالقتصادي في الخليج منهكاً من الضغط حتى قبل قدوم كو

. ، لكن هذه العوامل زادت من تفتيت العقد االجتماعي القائموانخفاض أسعار النفط مؤخراً

وتواجه دول الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، تحديين رئيسيين في المرحلة المقبلة، 

 أولهما كيفية التعامل مع الخطر اإليراني، وثانيهما العالقة مع إسرائيل. 

اعة، فعلى الخريطة، تنافس السعودية كالً من إيران والعراق في الحجم، دّقد تكون الجغرافيا خ

كما تحجّم جيرانها من دول الخليج العربية. وقد تكون أرقام احتياطيات النفط مضللة أيضاً، فوفقاً 

"، British Petroleumالذي أصدرته " 2019لمؤشر "المراجعة اإلحصائية للطاقة العالمية" لعام 

الدول الثالث في مستوى متقارب يختلف عن بقية الدول المطلة على الخليج، مع  تتموضع هذه

 .تصدّر السعودية الطليعة بفارق كبير مقارنة بالدولتين األخريين

والحقيقة هي أنه كان من األنسب في كثير من األحيان اعتبار السعودية مجرد مملكة خليجية 

طنين، وتحظى بدعمٍ اقتصادي من قوة أجنبية كبيرة، متواضعة تضم عدداً صغيراً نسبياً من الموا

 .مع كون النفط والغاز الطبيعي المكوّن السحري الذي يبقي صرحها منتصباً

لكويت والبحرين ا -بخالف إيران والعراق، تشكّل المملكة، إلى جانب دول الخليج العربية األخرى 

ياً فريداً. فالدول األعضاء في "مجلس واقتصاد نظاماً سياسياً -وسلطنة عُمان  اإلماراتوقطر و

التعاون الخليجي" وراثية وقبلية وليست جمهوريات. كما أنها دول ريعية جوهرية، أي أنها تعتمد 

على إيرادات النفط بدالً من تطوير اقتصاداتها غير النفطية، أو، ال سمح هللا، فرض ضرائب على 

 .مواطنيها، رغم أن ذلك قد يبدأ في مرحلة ما
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سيج السياسي واالقتصادي في الخليج منهكاً من "، كان الن19-ى قبل تفشّي جائحة "كوفيدحت

الضغط، نتيجة التوقعات المستقبلية ألسعار النفط التي تتجه نحو االنخفاض. ولكن السنوات 

القليلة الماضية شهدت ظهور قوة موازنة، وهي الرؤية التي وضعها للسعودية القائدُ الفعلي 

 مملكة، ولي العهد محمد بن سلمان. الجديد لل

يريد ابن سلمان كسر النموذج القديم للدولة الخليجية وتحويل السعودية إلى قوة تكنولوجية. 

ويريد أيضاً أن يُنظر إلى السعودية على أنها أهم دولة في الشرق األوسط، ليس من قبل دول 

 المنطقة فحسب، بل من المجتمع الدولي أيضاً. 

من أن القدرة على تصدير النفط و / أو الغاز الطبيعي بسعر جيد هي أكبر وأهم متغير وعلى الرغم 

للتنبؤ بمستقبل دول الخليج، إال أن التنبؤ بهذا السعر، على األقل على المدى القصير، هو جهدٌ غير 

 مجدٍ. 

يكفي القول إن الطلب على النفط والغاز على المدى الطويل يبدو في منحدر هبوطي، وال يمكننا 

أن نعطي أمالً لدول الخليج بالقول إن السيناريو األكثر احتماالً الرتفاع األسعار هو حصول توتر 

 سياسي في هذه المنطقة تحديداً!.

أسعار النفط والعوامل المرتبطة بها، إلّا أنه  ومع ذلك، ألغراض هذا التحليل، حتى لو وضعنا جانباً

 ال يمكن تجاهلها بالكامل. 

في إطار مخطط األمير محمد بن سلمان، من المقرر أن تستضيف السعودية القمة االقتصادية 

 لمجموعة العشرين في وقتٍ الحق من هذا العام. 

بب واقع ادعائها زعامة تأتي عضوية المملكة في المجموعة نتيجة ثروتها النفطية، وليس بس

 .العالمين العربي واإلسالمي

قد يتم عقد القمة في النهاية كحدث افتراضي، ولكن األمير محمد بن سلمان سيحاول تقديم 

 عرض جيد. 

" موقع التنفيذ، بغض النظر عما إذا كان من 2030من المهم بالنسبة البن سلمان أن تبقى "رؤية 

 . 2045أو حتى  2040األفضل تغيير تاريخها إلى 

 .سيبقى مصير الصحفي المعارض جمال خاشقجي في الذاكرة حتى لو لم تتم مناقشته

وضع دول الخليج األخرى قد يكون أكثر صعوبة، فقد غيّر األمير محمد بن سلمان العقد االجتماعي 

ي ه -لكويت واإلمارات وقطر وعُمان ا -في مملكته، ولكنّ معظم المشيخات واإلمارات األخرى 

 أقل هرمية. 

ستجري األحداث على األرجح داخل مجلس الحاكم وليس في الشوارع، ما عدا البحرين. 

فالسعودية والكويت وقطر واإلمارات تملك االحتياطيات المالية الالزمة للمثابرة حتى بلوغ 

أهدافها، في حين ستبحث البحرين وعُمان عن الصدَقات، وكذلك مشيخات اإلمارات السبع 

 .لمركز التجاري لإلماراتا -ثناء أبوظبي الغنية بالنفط، ودبي باست
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يمكن القول إنّ العوامل الفورية واألكثر إثارة لالهتمام في هذا اإلطار، والتي ال يعيقها فيروس 

كورونا بشكل خاص بالنسبة للسعودية، هي كيفية التعامل مع التهديد اإليراني، والعالقات مع 

 لمرتبطة بذلك تجاه القضية الفلسطينية. إسرائيل، مع المواقف ا

يشكّل سلوك إيران عدم اليقين السياسي الرئيسي في منطقة الخليج. ورغم تعرض إيران 

لفايروس كورونا بشدة، إال أن قدرتها على ممارسة األنشطة المزعزعة لالستقرار لم تتناقص على 

األمريكية على برنامجها النووي ما يبدو، سواء بسبب الفايروس أو بسبب رفع حّدة العقوبات 

 .وصادرات النفط والمعامالت المالية

واألسوأ من ذلك، أن قدرة إيران على خوض الحروب غير المتكافئة لم تنتقص فحسب، بل ربما 

ازدادت. فهجمات الطائرات المسيرة في أيلول/سبتمبر الماضي على منشأة معالجة النفط 

أخرى صدمت القوى العسكرية في جميع أنحاء العالم،  السعودية الرئيسية في بقيق ومنشأة

فالتكنولوجيا المستخدمة فيها كانت منخفضة المستوى نسبياً ورخيصة الثمن، مما يقوّض 

الفكرة القائلة إنّ دوالً كالواليات المتحدة لديها ميزة عسكرية متأصلة بسبب قدراتها التكنولوجية 

الواليات المتحدة قد انتصرت في الحرب الباردة بإنفاقها  المتفوقة ومواردها المالية. وإذا كانت

 .أكثر من االتحاد السوفيتي، فإنّ ذلك يبدو أمراً غير محتمل النجاح مع إيران

إنّ مجرد وصف إيران كدولة مثيرة للمشاكل هو أمر مبسّط للغاية. ولكن من المهم محاولة فهم 

ك إلى النظام اإلسالمي الذي تولّى السلطة في سلوك إيران الذي يعود جزئياً إلى تاريخها وكذل

. وأحد أبرز جوانبه هو أن إيران تَعتبر نفسها القوة الرئيسية 1979الثورة التي أطاحت بالشاه عام 

الطبيعية في المنطقة، والتي يُعتبر فيها "الخليج الفارسي" كما تسمّيه، دليالً رئيسياً على ذلك 

 . هذا االسم إلدراكها أن الساحل اإليراني هو المهيمن()تستعمل الواليات المتحدة رسمياً

باإلضافة إلى ذلك، إن الجمهورية اإلسالمية هي دولة شيعية، وتعتقد أن لها دوراً في دعم 

المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء الشرق األوسط التي كانت محرومة تاريخياً. ويساعد هذا 

في العراق وسوريا ولبنان، وكذلك البحرين والمنطقة  األمر كثيراً في شرح المصالح اإليرانية

 .الشرقية في السعودية. وقد يؤدي وباء كورونا إلى تعزيز هذا المبدأ

أما الجانب اآلخر من ذلك فهو التنافس الديني والتاريخي المتأصل مع السعودية التي تُعدّ زعيمة 

 .سيطرة السعودية على مكة والمدينةالعالم اإلسالمي السني والمركز الرئيسي لإلسالم بحكم ال

ثمة جانبٌ مُعيّن لنظرة الجمهورية اإلسالمية لمنطقة الخليج العربي وهو أن طهران تعتبر أمن 

المنطقة مسؤولية مشتركة لبلدان المنطقة، وهي صيغة ال تشمل الواليات المتحدة وال الدول 

ريطانيا. ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع األجنبية األخرى، كالقوة شبه االستعمارية السابقة، أي ب

السبب الرئيسي لتواجد واشنطن في الخليج، وهو حماية تدفق النفط من المنطقة إلى بقية أنحاء 

 .العالم

على الرغم من الضغوط والتوترات الداخلية والخارجية، إلّا أن إيران ال تبدو على شفير تغيير 

سياسات. ويبدو صحيحاً أن المرشد األعلى آية سياسي، سواء كان عميق الجذور أو من حيث ال

هللا علي خامنئي يتريّث بانتظار مرور ما يعتقد أنها األشهر األخيرة من والية إدارة ترامب، متوقعًا 

 وصول الحزب الديمقراطي إلى الرئاسة. 
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تشكّل مواقف دول الخليج تجاه إسرائيل التغيير الرئيسي الذي حدث في الشرق األوسط خالل 

 .لسنوات األخيرة، حيث لم تعد هذه العالقات قائمة بالكامل على حل المطالب الفلسطينيةا

باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن ببساطة أن يُنسب هذا التحول، الذي قادته السعودية واإلمارات، إلى 

ى التخوّف من إيران وجاذبية التعاون مع دولة أخرى ذات نفس التصوّر. وبدالً من ذلك، يُنظر إل

إسرائيل بشكل متزايد على أنها شريك تجاري طبيعي تتداخل رؤيته مع رؤية دول الخليج للتعاون 

 في الخيارات التكنولوجية للمستقبل. 

، وتحدث في تجمّع مغلق 2018عندما زار األمير محمد بن سلمان الواليات المتحدة في عام 

سيه عندما شاركهم ولي العهد للقيادات اليهودية، سقط شخصٌ واحد على األقل من على كر

 .السعودي هذا الحلم

تمثّلت البطاقة الرابحة األخرى التي يحملها األمير محمد بن سلمان من ناحية التصورات، إلى جانب 

تلك التي يشاركها نظيره اإلماراتي ولي عهد أبوظبي األمير محمد بن زايد، في الدعوة إلى اإلسالم 

لمتشدد اللذان بدآ يحددان على ما يبدو طابع المملكة منذ فترة المعتدل والتحرك ضد اإلسالم ا

طويلة. فقد كان الترفيه الحي والسماح للمرأة بقيادة السيارة من التطورات المميزة في 

السعودية. كما أن األمين العام لـ "رابطة العالم اإلسالمي" التي مقرها في مكة، محمد العيسى، 

بين األديان، والتي شملت زيارة معسكر الموت في أوشفيتز، إلى  عمل بال كلل في قضايا الحوار

 .جانب قادة يهود أمريكيين، في كانون الثاني/يناير المنصرم

التواصل مع إسرائيل واليهود على وشك مواجهة اختبارين: الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة 

 .الغربية واحتمال عدم فوز الرئيس ترامب بوالية ثانية

حدى نقاط القلق الخاصة، أو التي يجب أن تشكل مصدر قلق، للسعودية ولدول الخليج تبقى إ

فهذه ، األخرى، هي مدى دعم الرأي العام الخليجي لمواقف قياداته المتغيرة تجاه إسرائيل

 . التحمسيمكن قياسها، ال ترقى إلى درجة بالحدّ الذي المواقف، 

تي نشأت في البداية بسبب انخفاض أسعار النفط ثم قد تسبّبت الظروف االقتصادية المتغيرة ال

وباء كورونا، في إجهاد العقود االجتماعية المحلية فعالً. لذلك فإن إيران التي دائماً ما كانت 

 .انتهازية قد تجد نفسها أمام نقطة ضعف جديدة بإمكانها استغاللها

Washington Institute, Saudi Arabia and the Gulf States Under Stress, 01/07/2020 
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 أثر األزمة الخليجية على العالقات مع إسرائيل

 

أدّت األزمة الخليجية إلى تعزيز عالقة أطراف األزمة مع إسرائيل. وستؤدّي خطة الضم اإلسرائيلية 

للضفة الغربية إلى إجبار السعودية واإلمارات على الحد من األنشطة العلنية لتطبيع العالقة مع 

سيكون قرار قطر بعدم االقتداء بالدول الخليجية األخرى التي تتخذ خطوات ظاهرة فيما  إسرائيل،

لتطبيع العالقات مع إسرائيل سبباً في تقليل احتماالت توقف تنسيقها مع إسرائيل في حال 

 المضي قدمًا بقرار الضم. 

ي األفق، تزداد أهمية مع احتمال قيام إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ قرار الضم الذي بدأ يلوح ف

 التساؤل عن إمكانية تأثير ذلك على بوادر التطبيع األخيرة مع دول الخليج. 

الوضع مبهمٌ حاليًا، في حين أن نطاق أي عملية ضم، وحدّة االعتراض عليها في العالم العربي، 

 .ليجيةلخا-سيرسمان على األرجح المعالم الرئيسية آلثار القرار على العالقات اإلسرائيلية

من هذا المنطلق، فإن الجواب المعقول على هذا التساؤل يستوجب معرفة تأثير الخالف بين 

على  –أي السعودية واإلمارات والبحرين  –قطر وشريكاتها الثالث في مجلس التعاون الخليجي 

 عالقات الخليج الخارجية، بما فيها العالقات مع الواليات المتحدة وإسرائيل. 

إن قرار قطر بعدم االقتداء بالدول الخليجية األخرى التي تتخذ خطوات ظاهرة لتطبيع للمفارقة، ف

العالقات مع إسرائيل، يقلّل احتماالت توقّفها عن أي تنسيق بينها وبين إسرائيل في حال المضي 

 قدمًا بالضم. 

لخليجية األخرى الخطوات العلنية التي تتخذها الدول ا التراجع عنفي المقابل، من المحتمل أن يتم 

 .دًّا على قرار الضمر –التي تطورت خالل األزمة الخليجيةو –باتجاه تطبيع العالقات مع إسرائيل 

المتمحورة حول  –من وجهة نظر السعودية واإلمارات والبحرين، تتماشى ادعاءاتها ضد قطر 

ماشيًا تامًا مع تحقيق ت –شبكة "الجزيرة" القطرية وعالقات قطر الخارجية الودية مع تركيا وإيران 

هدف "توحيد السياسات" المنصوص عليه في الميثاق التأسيسي لمجلس التعاون الخليجي 
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. أما من وجهة النظر القطرية، فهذه األعمال ال تعدو كونها إمالءً من 1981والذي يعود إلى عام 

 .دول أخرى تسعى إلى إخضاع سياسة قطر الخارجية لسياساتها الخاصة

ائعات بين الفترة واألخرى عن محاوالتٍ سعودية لتنفيذ انقالب في قطر، بينما تدعم تسري الش

 السعودية علنًا جبهة المعارضة ضد أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد. 

ما زاد حملة مقاطعة قطر تعقيدًا هو الدور األمريكي المتأرجح. فقد نشبت األزمة مباشرةً بعد 

، حيث بلغ به الحد أن اتّهم قطر باإلرهاب والتطرف 2017لسعودية عام زيارة الرئيس ترامب إلى ا

 بخالف الرسائل األمريكية الرسمية التي تتسم باعتدال أكبر. 

بالرغم من عالقة التحالف القائمة بين السعودية واإلمارات والواليات المتحدة، تمتد العالقات بين 

بين الدولتين اتفاقية تعاون دفاعي تعود إلى عام  قطر والواليات المتحدة على عقود طويلة، وتربط

وتنص على نشر نحو عشرة آالف جندي ومتعاقد أمريكي في اإلمارة القطرية، كما أطلقت  1992

 فيما كان الخالف دائرًا داخل مجلس التعاون الخليجي.  2018الدولتان "حوارًا استراتيجيًا" عام 

ة بالواليات المتحدة، تعمل قطر اليوم على تمويل سعيًا إلى المحافظة على عالقتها القريب

تحديثات لقاعدة "العديد" العسكرية األمريكية الضخمة على أراضيها، وأيضًا على تسريع 

 .مشترياتها من األسلحة األمريكية

فيما يسعى الطرفان إلى كسب الواليات المتحدة كحليف، تبيّن أن واشنطن نفسها هي مجالٌ 

ازع على النفوذ: فقد عمد كل طرف إلى تمويل جماعات الضغط وفرق البحث في آخر يتم فيها التن

 محاولة للتأثير على المشّرعين والرأي العام لصالحهم. 

بما أن إسرائيل تُعتبر حليفًا مهمًا للواليات المتحدة ومعارضًا شديدًا لتعاظم النفوذ اإليراني في 

 .بب الخالف داخل مجلس التعاون الخليجيتطورت عالقاتها بدول الخليج بسفقد المنطقة، 

رغم أن إسرائيل ليست منخرطة مباشرةً في الخالف داخل مجلس التعاون الخليجي، إال أنها 

من األطراف الرئيسية المعنية. من هنا، تكمن مصالح  طرفٍتتمتع بروابط ال يُستهان بها مع كل 

اف المعنية، وفي البقاء على مسافة إسرائيل الخاصة في الحفاظ على عالقات متينة بكل األطر

 .سليمة من الخالف نفسه

خالل السنوات الماضية، توسّعت العالقات اإلماراتية والسعودية مع إسرائيل بكل المقاييس 

لتشمل مجاالت جديدة من التعاون، سيما وأن كل األطراف تتشابه في نظرتها إلى بيئتها 

 االستراتيجية. 

اإلسرائيلية تجاه قطر بانقسامٍ ملحوظ، وقد وجّه بعض كبار  بالمقابل، اتّصفت السياسة

المسؤولين اإلسرائيليين كالمًا قاسيًا بشأن قطر خالل السنوات القليلة الماضية، وقيل إنهم 

وذلك على األرجح في محاولة  –كانوا يفكرون في كيفية استغالل المقاطعة ضدها لتعميق عزلتها 

 مارات. لكسب النقاط مع السعودية واإل

التوتر بين إسرائيل وقطر وتركيا لعب دورًا في توسيع التعاون بين القدس والرياض وأبو ظبي 

 .والقاهرة في ضوء الخالف الجاري
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من جهة أخرى، عمّقت إسرائيل وقطر تعاونهما الثنائي في غزة منذ االنفجار العسكري األخير عام 

 اعدات اإلنسانية إلى الفلسطينيين هناك. ، بدافع هدف مشترك وهو نقل المزيد من المس2014

التي فاقت قيمتها المليار دوالر منذ  –مصلحة إسرائيل واضحة في استمرار المساعدات القطرية 

ما أنها تعتبر أن تحسين الوضع اإلنساني في غزة يساهم في تجنب المواجهة مع ب – 2012العام 

 "حماس". 

"الموساد"( يوسي كوهين بزيارة إلى الدوحة في قام رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية )

لضمان تأمين المساعدات المالية لغزة خالل األيام األولى من تفشي الوباء  2020شباط/فبراير 

 العالمي الناتج عن فيروس كورونا. 

حتى اآلن، ال تزال إسرائيل تعتبر قطر العبًا سلبيًا بالرغم من حاجتها إلى التعاون معها بعض 

 استنادًا إلى مصلحتهما المشتركة الوحيدة. الشيء 

يعتقد البعض في إسرائيل أن القدس يمكنها االستفادة من اهتمام قطر بالوصول إلى غزة من 

 .أجل مطالبة الدوحة بالضغط على حماس في األمور التي تعنى بها إسرائيل

رية لتحسين الظروف إذًا ثمة توتر جوهري بين مصلحة إسرائيل في االعتماد على األموال القط

اإلنسانية في غزة، وحاجتها إلى الحفاظ على عالقات جيدة بدول مصر والسعودية واإلمارات التي ال 

 .يروقها النفوذ القطري المتنامي في غزة

مصلحة إسرائيل اليوم أن تنتهي االضطرابات داخل مجلس التعاون الخليجي، فالمصالحة قد تحدّ 

لتي تقدمها الدوحة ألنقرة، وتقلل من مكانة تركيا اإلقليمية، وتدفع من المساعدات االقتصادية ا

قطر إلى تبنّي موقف ألطف بشكل عام تجاه إسرائيل، تماشيا مع سياسات الرياض وأبو ظبي، 

 .كما أن تشكيل جبهة إن جبهة سنية موحدة ضد إيران هو أيضا يصب في مصلحة إسرائيل

االقتصادية إلى غزة من مكانتها اإلقليمية ويساهم في  من وجهة نظر قطر، يعزز نقل المساعدات

تعزيز روابطها باإلدارة األمريكية، وبالتالي يمنح قطر أوراقًا للمساومة في الخالف الداخلي لمجلس 

التعاون الخليجي. كما أن مساعدة قطر لسكان غزة توفر لها نفوذًا مفيدًا تجاه إسرائيل، وهي 

 .ير على خطط الضم اإلسرائيليةورقة ضغط قد تستخدمها للتأث

على األرجح حتى إذ تم المضي قدمًا بالضم، ستبقى العالقات القطرية الضمنية بإسرائيل قائمة 

 بعد التعرّض لضربة وجيزة ومحدودة. 

في المواقف التي تتجلى فيها العالقات العامة بين قطر وإسرائيل، تستطيع قطر التلطّي خلف 

ال بل يمكن للدوحة أن  –التي تستدعي تعاونًا من الجانب اإلسرائيلي  –مساعداتها للفلسطينيين 

تجادل أن لهذه المساعدات أهمية خاصة في الوقت الراهن، أي في خضم تفشي الوباء العالمي 

 .وربما أيضًا بسبب الضم نفسه

الدول في المقابل، يمكن التوقع أن يؤدي الضم إلى تراجع نواحٍ معينة مختلفة من التطبيع بين 

الخليجية الثالث األخرى وإسرائيل، ال سيما تلك العلنية منها. فقد صرّح ممثلون عن الدولتين 

السعودية واإلماراتية بأمور مماثلة في الصحف العبرية، بصرف النظر عن أن القضية الفلسطينية 
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حيال السلطة ال تندرج ضمن أولى أولويات هذه الدول، وبالرغم من ريبتهم وأحيانًا حتى عداوتهم 

 .الفلسطينية وحركة "حماس" ككل

واألرجح أن التعاون األمني الهادئ لن يتزعزع بشكل كبير أو دائم. لكن بما أن إسرائيل لطالما 

خصوصًا تلك التي ال تربطها  –أعطت أهمية كبيرة للطبيعة العلنية للعالقات مع الدول العربية 

فإضعاف العالقات العلنية التي  –لمشتركة بينهما بإسرائيل روابط رسمية بالرغم من المصالح ا

انبثقت عن مساعٍ حثيثة في السنوات األخيرة الماضية سيلعب دورًا استراتيجيًا سلبيًا بالنسبة 

 إلسرائيل.

 

Washington Institute, How GCC Conflict Impacts the Gulf Response to Israeli Annexation, 

01/07/2020 

 ليجية مع إسرائيلالعالقات الخ

  

ي السنوات األخيرة بفعل عدّة عوامل، أهمها القلق فاإلسرائيلية -تطورت العالقات الخليجية

المشترك من إيران وعدم الثقة بواشنطن، وقوة إسرائيل االقتصادية والتكنولوجية والسياسية. 

ية. ويبقى القلق وهناك عدد من مبادرات االستثمار السعودية الضخمة في الشركات اإلسرائيل

األساسي لحكام الخليج هو كيفية إخراج هذه العالقة بحيث ال تستخدم من قبل إيران 

 والمجموعات المحافظة في الخليج كمبرر إلثارة قالقل سياسية. 

عتبر أمراً شاذاً في ي -يفاً مهما كان خف -قبل عقد من الزمن بالكاد، كان أي مدح عام إلسرائيل 

 لجزيرة العربية، ولكن األمر اختلف اآلن. جميع أنحاء شبه ا

 اليوم يجتمع اليهود عالنية كل أسبوع في برج خليفة في دبي للتحضير للصالة في كنيس قريب.
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وبعد ثالث سنوات فقط من قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد 

ن قابوس بن سعيد آل سعيد، يخطط يوسي كوهين برحلة مفاجئة إلى عمان للقاء السلطا

 في قطر. 2022مشجعو كرة القدم اإلسرائيليون بالفعل لحضور كأس العالم لكرة القدم 

 لقد حصل تغيّر جذري في العالقات بين الطرفين بسبب تقارب كبير في المعطيات. 

التزام وتشمل المعطيات مخاوف مشتركة من طموحات إيران النووية، وتزايد عدم اليقين بشأن 

الواليات المتحدة تجاه منطقة الخليج، ورغبة الدول العربية الغنية بالنفط في الوصول إلى 

المعرفة اإلسرائيلية، وفي اآلونة األخيرة، جائحة كورونا. وقد أعطت جميعها زخماً للتقارب بين 

 إسرائيل والدول الست في مجلس التعاون.

 اب كثيرة للنظر إلى إسرائيل كصديق وليس عدوًا.دول مجلس التعاون الخليجي لديها اآلن أسب

تقليديا، كانت مصر والعراق وسوريا الركائز الثالث في العالم العربي، وألسباب مختلفة، لم يعد هذا 

هو الحال، فمصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة للغاية، والعراق وسوريا في حالة حرب، لذلك فإن 

بكثير مما كانت عليه في السابق، تاركة الدول غير العربية هذه الركائز الثالث أصبحت أضعف 

 سيين. كفاعلين رئي –يران وتركيا وإسرائيل إ -الثالث في المنطقة 

ا بإيران بسبب حجمها الكبير وحضارتها لم تثق أبدً  -دية واإلمارات وخاصة السعو -دول الخليج 

يثقون في تركيا في عهد الرئيس القديمة، حتى عندما كان الشاه في السلطة. كما أنهم ال 

 أردوغان.

وهناك في نفس الوقت شكٌ متزايد بشأن نوايا الواليات المتحدة ومصداقيتها، خاصة بعد 

 . 2011اإلطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 

كل هذه العوامل تترك إسرائيل كحليف محتمل. وهناك سببان يجعالن إسرائيل تبدو جذابة 

ظور مجلس التعاون الخليجي، األولى أن الطريق إلى واشنطن يمرّ عبر القدس، للغاية من من

والثاني أن إسرائيل دولة قوية، واقتصادها هو واحد من أقوى االقتصاديات في العالم، وهي رائدة 

في التكنولوجيا المدنية والعسكرية، بما في ذلك مجال اإلنترنت والصواريخ والطائرات بدون طيار، 

 ة إلى الري وإدارة المياه. باإلضاف

التحدي الذي يواجه قادة الخليج هو كيفية التعامل مع إسرائيل دون أن ينظر إليهم على أنهم 

يتجاهلون الحقوق الفلسطينية، فإيران والعناصر الدينية المحافظة في جميع أنحاء الخليج 

ستخدم أي تقارب مع إسرائيل يكرهون إسرائيل والعائلة المالكة في السعودية، ولذا فإن إيران ست

 كذريعة إلثارة االضطرابات في شبه الجزيرة العربية.

عالجت المستشفيات اإلسرائيلية سراً ولسنوات عديدة األثرياء الخليجيين الذين سعوا إلى رعاية 

 صحية جيدة دون الحاجة إلى السفر إلى أوروبا أو الواليات المتحدة. 

كريس، مدير مركز شيبا الطبي في تل أبيب، إلى البحرين لحضور  ، دُعي د. يتسحاق2019في يونيو 

 ورشة عمل "السالم إلى الرخاء" التي دعت لها إدارة ترامب.
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في غضون ذلك، تنتشر صفقات أخرى بين إسرائيل وشركائها التجاريين في الخليج. وقد كان 

ليار دوالر في شركة م 4.4استثمار صندوق الثروة السيادية في السعودية أكثر من راغب في 

WeWork .التي أسسها رجل األعمال المولود في تل أبيب آدم نيومان 

وهناك عالقة طويلة األمد بين موانئ دبي العالمية في دبي وشركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن 

 ومقرها حيفا، والتي قامت باستثمارات مشتركة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 

وكة للدولة عسقالن الممل-هناك إمكانية لقيام السعودية باالستثمار في شركة خط أنابيب إيالت

 ،ميلًا من البحر األحمر إلى البحر األبيض المتوسط  160اإلسرائيلية، والتي تدير خط أنابيب بطول 

 .السويس قناة متجاوزًا

مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق  حتى اليوم، يقتصر الوجود الرسمي إلسرائيل في الخليج على

( والجمعية الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي )منذ عام 1996األوسط في عُمان )منذ عام 

2015.) 

جناحاً  2020لكن هذا األمر بدأ بالتغير. فقد كان من المقرر أن يتضمن معرض دبي العالمي إكسبو 

 بسبب جائحة كورونا.  2021توبر إسرائيلياً، إال أن المعرض تم تأجيله إلى أك

رامي األطراف يحتوي على وهو مجمع مت -وفي الوقت نفسه، فإن بيت األسرة اإلبراهيمية الضخم 

و اآلن قيد اإلنشاء في جزيرة السعديات في أبو ه -دور عبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود 

 ظبي.

القديم، ألن هذه هي الطريقة التي سيكون هذا المجمع هو أغلى كنيس بُني منذ معبد سليمان 

 يتدحرجون بها في الخليج.

كمواقع يمكن زيارتها  برج خليفة وجزر النخيلالمخصصة للسياحة تعرض المواقع العبرية 

 . للسياح اإلسرائيليين

رؤية ترامب تُحدّد منطقة في القدس الشرقية سيتم بناؤها الستيعاب السياح المسلمين إلى 

 المسجد األقصى.

ى في غياب العالقات الدبلوماسية، يجب على دول الخليج تحديد سبل جديدة لضمان المشاركة حت

اإلسرائيلية في األنشطة العلمية واألحداث الرياضية. وتشمل األمثلة أبحاث كورونا ومعرض دبي 

 وكأس العالم لكرة القدم في قطر ومركز عمان لتحلية المياه.

تجارية واسعة النطاق مثل شبكة سكك حديد إقليمية بين يجب على الجانبين متابعة مشاريع 

 .والخليجموانئ إسرائيل على البحر المتوسط 

يجب تشجيع التعاون األكاديمي والعلمي بين دول الخليج وإسرائيل، وخاصة في مجاالت الرعاية 

 الصحية واألمن السيبراني والحفاظ على المياه، والحوار بين المسلمين واليهود.

The Atlantic Council, New report assesses Israel’s warming ties with Arab Gulf states, 

07/07/2020 
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 العالقات السعودية العراقية

 

عمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفترة طويلة من أجل هندسة رحلته الخارجية 

ليها إيران. إال أن اعتذار الرياض في آخر األولى، بحيث تكون السعودية هي أول محطاته الخارجية، وت

لحظة بسبب ما قيل إنه "صحة الملك"، حوّل طهران للمحطة األولى، وأفسد ترتيبات الكاظمي. 

وقد يعود االعتذار السعودي إلى زيارة وزير الخارجية اإليراني إلى بغداد قبل يومين من موعد الزيارة، 

 وليس إلى مرض الملك. 

التفاصيل بعناية ألول جولة خارجية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى  تم التخطيط لجميع

الكاظمي منذ توليه منصبه، وتم اختيار السعودية، بدعم قوي من الواليات المتحدة، كوجهة أولى 

للزعيم العراقي الذي لم يتم اختباره، والذي يواجه تحديات ال يمكن التغلب عليها على الجبهة 

 الداخلية. 

اظمي بشغف إلى إنجازات سريعة لبناء سجل سياسي وتأمين رئاسة الوزراء، التي بدأت يتطلع الك

كموعد مؤقت بتفويض محدد لالنتهاء من اإلصالحات السياسية الفورية وتمهيد الطريق 

 النتخابات عامة مبكرة. 

التاجي فيما يتعلق بالحكم، كانت التوقعات منخفضة، بالنظر إلى األزمة الدولية لوباء الفيروس 

 وهبوط أسعار النفط التي تركت العراق على حافة االنهيار االقتصادي.

يوليو،  18لتمهيد الطريق، وصل وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء علي عالوي إلى الرياض يوم 

 قبل يوم واحد من وصول رئيس الوزراء. 

للمالية ووزير النفط بالنيابة، وأجرى مايو عندما كان وزيراً  22عالوي، الذي زار السعودية سابقًا في 

آنذاك جولة من المحادثات مع المسؤولين السعوديين مع التركيز على التعاون االقتصادي 

 والتجارة وتنسيق إنتاج النفط بين أكبر منتجين في أوبك. 



 

36 

( مجلس 2018-2014أنشأ العراق والسعودية أثناء والية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي )

سيق مشترك لتطبيع العالقات السياسية واالقتصادية. وقد أدى هذا الجهد إلى عدة اتفاقيات، تن

 تم تنفيذ بعضها جزئيًا، بينما ال يزال البعض اآلخر في مرحلة التخطيط. 

تهدف زيارة عالوي الثانية إلى تمهيد الطريق لسلسلة من االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية 

 عليها خالل زيارة رئيس الوزراء الكاظمي. التي سيتم التوقيع

سبق الرحلة إلى السعودية تغطية صحفية كبيرة ودعم سياسي من السعودية والواليات 

 المتحدة. 

ستكون أبرز معالم الرحلة تجديد خطط ربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون 

 الخليجي. 

كا بين الواليات المتحدة والعراق ودول مجلس أصدرت وزارة الخارجية األمريكية بيانا مشتر

يوليو، تعهدت فيه بالتزام الواليات المتحدة بتسهيل هذا المشروع  16التعاون الخليجي في 

 وتقديم الدعم عند الحاجة. 

حذف البيان حقيقة أن هذا المشروع قائم بالفعل، فبعد توقيع حكومة رئيس الوزراء السابق عادل 

، أكمل العراق التزامه ببناء البنية التحتية المطلوبة على جانبه من 2019بر عبد المهدي في سبتم

 ، في حين لم ينته مجلس التعاون الخليجي من جانبه من العمل. 2020الحدود في يونيو 

 -لى الفور عوإن لم يكن  -يهدف هذا المشروع المهم إلى تزويد العراق بجزء من طلبه على الكهرباء 

 خبراء إلطار زمني مدته خمس سنوات قبل أن يبدأ تشغيله بالكامل. مع تقدير بعض ال

في غضون ذلك، ال يزال العراق يعتمد جزئياً على واردات الكهرباء والغاز من إيران، مما يحد من 

 قدرة العراق على االمتثال لحملة "الضغط األقصى" التي تشنها الواليات المتحدة ضد إيران.

ت إيران تراجعاً مقلقاً لحضورها في العراق، فقد كان هناك العداء في األشهر األخيرة، شهد

الصريح تجاه المصالح اإليرانية ومصالح أصدقاء إيران وشركائها العراقيين، ال سيما في المدن 

الشيعية المقدسة في وسط العراق. ثم جاء التطور األكثر دراماتيكية في تصعيد الصراع األمريكي 

 لى سليماني. اإليراني الذي أدى إ

جاءت أحدث انتكاسة إليران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عندما لم يتمكن حلفاؤها 

العراقيون من تعيين رئيس وزراء من اختيارهم، وأُجبروا على تقديم حل وسط كبير بالتصويت 

 للكاظمي.

خارجيتهم محمد جواد  أرسل اإليرانيون، الذين يريدون وقف التقارب بين العراق والسعودية، وزير

 ظريف إلى بغداد قبل يومين من سفر الكاظمي إلى الرياض. 

كانت رحلة ظريف إلى بغداد في توقيت غير مالئم، حيث كان من المقرر بالفعل أن يزور الكاظمي 

طهران مباشرة بعد رحلته إلى السعودية. لذلك، أعطت إيران انطباعًا بأن كاظمي كان يذهب إلى 

 فقط لمناقشة العالقات الثنائية، ولكن أيضًا لتوصيل رسالة من اإليرانيين. الرياض ليس 
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من غير الواضح ما إذا كان السعوديون أرجأوا زيارة الكاظمي بسبب مرض الملك أم احتجاجًا على 

 القرار العراقي باستقبال وزير الخارجية اإليراني. 

 لكاظمي، رغم كل الترتيبات العراقية.وبهذا اإللغاء أصبحت إيران رسميًا أول زيارة دولة ل

في طهران، تم الترحيب بالكاظمي على أعلى المستويات، حيث التقى بالرئيس اإليراني حسن 

 روحاني والزعيم األعلى آية هللا علي خامنئي. 

تضمنت الرسالة العراقية اإليرانية المشتركة من طهران تأكيدا للترتيبات السابقة، فضال عن 

مليار دوالر، والتعاون المستمر لمعالجة وباء فايروس وتنظيف  20التجارة تصل إلى  جهود لزيادة

 شط العرب، وبناء السكك الحديدية الربط بين البلدين عن طريق البصرة. 

من جانبه، أكد الكاظمي تعهد حكومته بـ "عدم ... السماح باستخدام األراضي العراقية في أي 

ت ثنائية خاصة دون التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض. تهديد إليران" ودعا إلى عالقا

واعترف أيضا بأن "العراق وقف مع الجمهورية اإلسالمية للتغلب على أزمته االقتصادية وأصبح 

 سوقا للتجارة". 

االجتماع مع المرشد األعلى، الذي توقف لفترة وجيزة عن استقبال الزائرين بسبب تفشي كورونا، 

يعة العالقات األمريكية العراقية. وتم التركيز بشكل خاص على مسألة االنسحاب ركز على طب

 العسكري األمريكي من العراق وقتل الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير.

من غير المرجح أن يُحدد السعوديون موعد الزيارة المؤجلة في المستقبل القريب، لذا فقد حان 

لجعل زيارة رئيس الوزراء كاظمي المرتقبة لواشنطن زيارة ناجحة تهدف إلى دور الواليات المتحدة 

 استعادة التوازن في العراق. 

The Atlantic Council, Iranian foreign minister’s visit aggravates Iraqi-Saudi 

rapprochement, 23/07/2020 
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 السعودية-العالقات الروسية

  

في ذلك العالقات الشخصية  الروسية، بما-زعزع العالقات السعوديةأدّت حرب أسعار النفط إلى ت

بين بوتين وابن سلمان. وبكل األحوال فإنّ على روسيا أن تكون حذرة من توقعاتها من السعودية، 

فهي ينبغي أن ال تتوقع التعاون مع السعودية في موقف ضد الواليات المتحدة، كما ينبغي أن ال 

د التجارية التي تقدمها السعودية، فكثيراً ما تفشل السعودية في تحويلها تبني آماالً على الوعو

  إلى صفقات فعلية. 

عالقة بالده بروسيا في منتصف أبريل  ،األمير عبد العزيز بن سلمان ،وصف وزير الطاقة السعودي

مين بالقول: "هناك خالفات مثلما هو الحال في أي عائلة، لكننا لسنا بحاجة إلى أي محا 2020

للطالق"، وجاء تعليقه بعد يوم من توصل أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم إلى اتفاق بشأن 

 خفض اإلنتاج.

كان رفض موسكو لخفض اإلنتاج مستنداً إلى قلقها من أن التخفيضات السابقة لم تخدم سوى 

لق من الطريقة التي والق ،مصالح منتجي النفط الصخري األمريكي، والذين ال يتقيدون بأي التزامات

 سعى فيها السعوديون لفرض إرادتهم على شركائهم.

القلقان صحيحان، وتوقيت القرار الروسي كان صحيحاً هو اآلخر، ألنه جاء في الوقت المناسب 

 عندما كان فايروس كورونا يدمر االقتصاد العالمي بالفعل. 

فقد تم إلقاء اللوم على روسيا  ،فطهاهي التي بدأت بإغراق السوق بن السعوديةعلى الرغم من أن 

 بما في ذلك الواليات المتحدة.  ،أيضًا في بدء حرب األسعار وإلحاق الضرر بالمنتجين اآلخرين

أثبتت الحسابات الروسية أنهم كانوا في وضع مالي أقوى للفوز في المواجهة مع السعوديين 

 تذكر من هذا التموضع. ولكن مرة أخرى لم تُحقّق روسيا أي فائدة ،وأنهم على حق
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 ربما يكون الرئيس فالديمير بوتين قد أساء فهم الزعيم السعودي المتهور. 

الطريقة الشهيرة التي قام بها بوتين بالسالم على محمد بن سلمان خالل قمة مجموعة 

في األرجنتين، والتي جاءت بعد مقتل خاشقجي في إسطنبول، أعطت انطباعًا  2018العشرين 

 لة من التآلف بين الرجلين. بوجود حا

كان هذا السالم إيماءة من بوتين إلى رغبته في إقامة عالقة دائمة، ولكنه حتى اآلن لم يُفلح في 

 رهانه. 

من بشار األسد  ،الذي اكتسب خبرة كبيرة في إدارة رجال المنطقة األقوياء ،فإن بوتين ،ومع ذلك

 ضايقه عدم نجاحه حتى اآلن مع ابن سلمان.لن ي ،إلى رجب أردوغان إلى القادة اإليرانيين

تدخل الرئيس األمريكي دونالد  ،عندما بدا القادة الروس والسعوديون غير قادرين على حل نزاعهم

 ترامب شخصيًا لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق. 

 السعوديةإال أن االتفاق الثالثي وضع روسيا إلى جانب  ،تدخّل ترامب ربما أثار غضب بوتين

دخلت الواليات المتحدة ألول مرة  ،والواليات المتحدة كقادة ثالث لسوق النفط في العالم. وهكذا

 في تفاهم دولي كمنتج رئيسي. 

فقد جعل الواليات المتحدة طرفًا في  ،على الرغم من أن ترامب لم يتحمل أي التزامات رسمية

لث المشكل حديثًا أحد أصول يمكن أن يكون هذا المث ،ميثاق نفطي عالمي. من حيث المبدأ

 سياسة موسكو الخارجية في المستقبل.

إال أنه كان يتعين على الروس والسعوديين  ،على الرغم من أن مشاركة ترامب كانت واضحة للغاية

 القيام بجهود كبيرة.  ،وراء الكواليس ،أنفسهم

رك في هذه الجهود بدأت الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد وقت قصير من بدء حرب األسعار. وشا

وإلى  ،المسؤول الرسمي عن محادثات النفط في موسكو ،وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

المكلف منذ فترة  ،رئيس صندوق االستثمار المباشر الروسي ،جانبه أيضاً شارك كيريل دميترييف

اتصاالته طويلة بجذب المستثمرين من منطقة الخليج، والذي سمح له وصوله إلى الكرملين و

 رفيعة المستوى في الواليات المتحدة بلعب دور محوري في التفاهم مع السعوديين.

تدرك روسيا أنها لن تستطيع كسب السعودية لتتخذ مواقف ضد الواليات المتحدة، فهي تُقدر 

 األمريكية. -قوة العالقات السعودية

 ،قات االقتصادية بين البلدينساعدت العالقة الشخصية بين بوتين وابن سلمان في تعزيز العال

مليار دوالر. على وجه  1.6أكثر بقليل من  2019فقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في عام 

 وهو ما يعتبر طفرة.  ،طن من القمح 120,000اشترت المملكة  ،الخصوص

ارًا أبدى السعوديون مر ،يجب أن تكون موسكو حذرة من التوقعات، فعلى مر السنين ،ومع ذلك

 ،S-300بما في ذلك نظام الدفاع الجوي  ،وتكرارًا اهتمامهم بإبرام عقود واسعة النطاق مع روسيا

 لكن هذه العقود لم تتحول إلى صفقات فعلية.
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لشرق األوسط متقاربة. اعتادت موسكو والرياض أن تكونا االسعودية في -العالقة الروسية

مباشرة التدخل العسكري الروسي هناك. ومع  خصمين مريرين في سوريا في السنوات التي تلت

 تمكن البلدان في وقت الحق من إيجاد أرضية مشتركة لالنخراط في تعاون محدود.  ،ذلك

فواتير مصر لشراء  السعوديةتدفع  ،في مشهد الجغرافيا السياسية في الشرق األوسط

ن فيما يتعلق بالقضايا وفي ليبيا يدعم البلدان نفس الجانب. لك ،المعدات العسكرية الروسية

 .السعوديةهناك اختالفات خطيرة بين روسيا و ،اإلقليمية األخرى

والتي تتشارك روسيا معها في  ،إيران ،يركز السعوديون بشكل كامل على منافسهم اإلقليمي

 سوريا. 

  ومبنية على المصالح وليس الثقة. ،إليرانية ودية ظاهرياً، لكنها تنافسيةا-العالقات الروسية

لكن الروس كانوا مخلصين لنهجهم  ،حاول السعوديون مؤخرًا أن يفصلوا موسكو عن طهران

 األساسي في الشرق األوسط، وهو الحفاظ على االتصاالت مع جميع األطراف ذات الصلة. 

 لسعودية الختبار خطير، ونجت إلى حد كبير. ا-وسط وباء كورونا، تعرّضت العالقات الروسية

Carnegie Endowment for International Peace, Russia-Saudi Roller Coaster: From a High 

Five to a Price War, 08/07/2020 

 

 العالقة السعودية والصينية

 

 تالصينية بشكل مضطرد من نهاية الثمانينيات وحتى اآلن، وأصبح-تطوّرت العالقات السعودية

للمملكة. إال أن هذا التطور في العالقات االقتصادية  الصين مؤخراً الشريك التجاري األكبر بالنسبة

لم ينعكس في تطور العالقات االستراتيجية، حيث بقيت الواليات المتحدة هي الشريك 
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االستراتيجي للمملكة، وال يُعتقد أن فتور العالقات مع واشنطن إذا وصل بايدن سيغير من هذه 

 المعادلة. 

لكنها تدرك جيداً حدود هذه العالقة، وأن بكين لن تحل محل  ،نعالقاتها مع الصي السعوديةتُقدّر 

حتى لو تعثرت العالقات األمريكية السعودية في اإلدارة  ،واشنطن ضمن رؤية الرياض للعالم

 المقبلة.

فإن عالقات الرياض مع الصين تتعلق  ،السعوديةكما هو الحال مع معظم القضايا المتعلقة ب

 ، وهي أكبر مستورد للنفط السعودي. للسعوديةريك تجاري اقتصادي بالنفط، فالصين هي أكبر ش

 ،فإنّ هذه العالقات التجارية انعكست في القليل من التعاون االستراتيجي بين البلدين ،ومع ذلك

فالصين ال تشارك العداء السعودي إليران، بما ُيبقى الواليات المتحدة الشريكَ االستراتيجي 

ت األسلحة السعودية تقريبًا تأتي من الواليات المتحدة والمملكة ومعظم إمدادا ،للمملكة

 المتحدة ودول غربية أخرى. 

مشيرة إلى أن العالقة مع  ،محمد بن سلمان ،تبنت الصين بحماس ولي العهد المثير للجدل

 السعودية لن تتعرض للخطر بسبب تهور قراراته.

باردة ولم يكن لديها أي عالقات دبلوماسية كانت السعودية معارضة قوية للشيوعية في الحرب ال

 مع الصين حتى أواخر الثمانينيات، وكانت مؤيدًا قويًا للحكومة القومية في تايوان. 

انطلق الدافع لفتح العالقات بين السعودية والصين من صفقة أسلحة سرية بينهما، ففي 

 وإسرائيل. بالتهديد من مصدرين: إيران  السعوديةشعرت  ،منتصف الثمانينيات

بغزو عراقي إليران، وكانت السعودية  1980كانت الحرب اإليرانية العراقية قد بدأت في سبتمبر 

حينها حليفاً ومموالً للعراق، وكان الرئيس صدام حسين قد استعرض الحرب في اجتماع مع 

 الملك فهد في الطائف في أغسطس. 

ستية متوسطة المدى لردع كل من كان السعوديون حريصون على الحصول على صواريخ بالي

لكن موردي األسلحة التقليديين في الغرب لم يكونوا ليقبلوا بيع السعودية مثل  ،إيران وإسرائيل

 هذه األسلحة.

قرر فهد ووزير دفاعه األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود التواصل مع الصين، والتفت 

األمير بندر بن سلطان آل  ،ى الواليات المتحدةلد السفير السعودي -سلطان إلى اثنين من أبنائه 

لفتح حوار  -األمير خالد بن سلطان آل سعود  ،وشقيقه الذي قاد الدفاع الجوي السعودي ،سعود

 مع بكين ثم جلب وتركيب صواريخها في المملكة سراً. 

 وسأل عما إذا كان بإمكان ،هان شو ،اقترب بندر بشكل خاص من نظيره الصيني في واشنطن

حيث التقى  ،بكين أن تُقدم مثل هذه الصواريخ، وكان الجواب إيجابياً، لذلك سافر بندر إلى باكستان

قام بندر بأول ثالث زيارات سرية لبكين  ،1985هناك سراً مع المسؤولين الصينيين، وفي يوليو 

 لترتيب التفاصيل.

وتم االنتهاء من الصفقة في ديسمبر  ،ثم أرسل الصينيون فريقاً سرياً إلى الرياض للقاء األمير خالد

أطلق عليها  ،الصيني CSS-2صاروخًا من طراز  50، واشترت السعودية بموجبها ما يقرب من 1986
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وتثبيتها في المنشآت األرضية ؛ وقام الصينيون  السعودية؛ وتم شحنها إلى  East Windاسم 

 بتدريب أطقم سعودية على تشغيلها. 

رحالت إلى الصين إلنهاء جميع التفاصيل واإلشراف على النقل. كتب خالد في قام األمير خالد بأربع 

وقت الحق أن الصواريخ أعطتنا "القدرة على الهجوم المضاد في حالة وقوع هجوم علينا إما من 

 قبل إسرائيل أو إيران". 

 للحصول على نظام قديم ذي فائدة محدودة، ألنه كان توصف آخرون هذه الصفقة بأنها كان

 برؤوس حربية تقليدية بدالً من سالح الدمار الشامل.

مما أثار  ،1988في أوائل عام  السعوديةاكتشفت وكالة المخابرات المركزية قاعدة الصواريخ في 

لكن الملك  ،أزمة فورية بين واشنطن والرياض. أراد الرئيس رونالد ريغان إزالة الصواريخ على الفور

 فهد رفض. 

، وقلق السعوديون من أن تقوم 1988مارس  18لواشنطن بوست في تسربت القصة إلى ا

أن  ،مستشار ريغان لألمن القومي ،إسرائيل بمهاجمة المنشآت، فطلب بندر من كولن باول

يُطمئن اإلسرائيليين أن الصواريخ كانت لالستخدام الدفاعي فقط. وقد ذكر باول فيما بعد أن 

لتسبب الهجوم في  ،سرائيل بمهاجمة قاعدة الصواريخالوضع كان متوتراً للغاية، ولو قامت إ

مقتل الفنيين الصينيين إلى جانب السعوديين، إال أن إسرائيل لم تفعل تحت ضغط شديد من 

 ريغان.

قام فهد بطرد السفير األمريكي هيوم  ،ولتأكيد غضبهم من انتقاد واشنطن لشراء الصواريخ

لخدمة حتى اآلن، وقد عرضهم السعوديون مرة واحدة هوران من المملكة. وما زالت الصواريخ في ا

خالل عرض لتكريم رئيس أركان الجيش الباكستاني الزائر. ولم  ،2014فقط للجمهور، وذلك في عام 

 أو اليوم في الحرب في اليمن. 1991سواء مع العراق في عام  ،يتم استخدامها قط في القتال

وماسية السعودية مع الصين بعد رحلة بندر أخرى أدت صفقة الصواريخ إلى فتح العالقات الدبل

لكنها لم تؤد إلى مبيعات كبيرة إضافية للمعدات العسكرية. ولم يتم  ،1990إلى بكين في يوليو 

 . CSS-5sتأكيد التقارير التي تحدّثت عن شراء السعودية للصواريخ األكثر تطوراً 

 ن باستخدامها في اليمن. ويقومو ،اشترى السعوديون طائرات بدون طيار من الصين

وظلّت الصين مؤيدة لالتفاق النووي اإليراني،  ،لم تنضم الصين إلى صراعات السعودية مع إيران

 وليس هناك ما يشير إلى أن السعوديين سعوا للضغط على الصين لوقف دعمها لالتفاق. 

وتزود  ،السعودية أصبحت الصين بسرعة مستهلكًا رئيسيًا لصادرات النفط ،بمجرد فتح العالقات

 باستمرار الصين بطاقة أكثر من أي دولة أخرى.  السعودية

ازداد اهتمام السعودية بتطوير حوار رفيع المستوى مع بكين. وتعبيراً عن أهمية  ،ومع نمو التجارة

كانت بكين المحطة األولى في الخارج التي قام بها الملك عبد هللا بعد  ،للسعوديةالصين بالنسبة 

 ، وكانت الرسالة وقتها أن الرياض تتطلع شرقاً. 2005العرش عام  توليه

وقع الملك عبد هللا عدة اتفاقيات رئيسية حول التعاون في مجال الطاقة خالل زيارته في يناير 

 .2006. وقام الرئيس هو جينتاو بزيارة متبادلة إلى الرياض في أبريل 2006
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ء من رحلة آسيوية كبيرة قام بها أيضًا إلى ماليزيا زار الملك سلمان الصين كجز ،2017في مارس 

كان التركيز على التجارة  ،وإندونيسيا وبروناي واليابان. كانت الصين الوجهة النهائية. مرة أخرى

 والطاقة.

عندما زار ولي العهد محمد بن  ،2019والصين في فبراير  السعوديةحصلت أهم مباحثات بين 

سيوية. وكانت تلك الجولة هي أول رحلة خارجية كبيرة يقوم بها سلمان الصين كجزء من جولة آ

 ولي العهد منذ مقتل خاشقجي، ولم يقم الصينيون بإثارة قضية خاشقجي أبدًا. 

وصف الجانبان العالقة بين البلدين بأنها خالية من المتاعب، وتم التوقيع على اتفاقية لبناء مجمع 

وكذلك العديد  ،ياونينغ كمشروع سعودي صيني مشتركللتكرير والبتروكيماويات في مقاطعة ل

 من الصفقات األخرى.

أكد ولي العهد عالنية أن "للصين الحق في اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلرهاب  ،واألهم من ذلك

والتطرف لحماية األمن القومي"، وكان هذا بمثابة دعم واضح للقمع الصيني ألقليتها المسلمة 

 في مقاطعة شينجيانغ. 

انتقدت جماعات حقوق المسلمين بشدة ولي العهد لفشله في الدفاع عن حقوق الجالية و

المسلمة المهددة باإلبادة، واعتبر العديدون بأن خطاب ابن سلمان ذلك يتعارض مع االدعاء 

 المتكرر للنظام السعودي بأنه المدافع عن حقوق المسلمين.

ملكة، فقد تم تعليق حج المسلمين إلى مكة تسببت جائحة كورونا في إلحاق أضرار جسيمة بالم

والمدينة إلى أجل غير مسمى، مع تراجع الطلب على النفط وتراجع أسعاره، ودخول االقتصاد 

 السعودي في حالة ركود. 

خبير  500وجاء  ،ماليين مجموعة اختبار الكتشاف الفايروس 9إلى الصين لشراء  السعوديةاتجهت 

 ل ستة مختبرات. طبي صيني إلى المملكة لتشغي

فمن المرجح أن تؤدي السياسة الخارجية  ،إذا فاز نائب الرئيس السابق جو بايدن بانتخابات نوفمبر

التي يديرها الديمقراطيون إلى بعض التغييرات العميقة في سياسة الواليات المتحدة مع 

 المملكة. 

ل خاشقجي. وانضم إلى وصف بايدن السعودية بأنها "منبوذة" وأنه يجب "معاقبتها" على قت

الديمقراطيين الرئيسيين اآلخرين في الدعوة إلى وقف مبيعات األسلحة طالما استمرت حرب 

 اليمن )على الرغم من حقيقة أن الحرب بدأت تحت حكم أوباما(. 

ألمريكية سوف تكون بمستوى منخفض في فترة بايدن، ا-ومن المؤكد أن العالقات السعودية

ولكن التحسّن في  ،ينيين فرصة لالستفادة من االنكماش االقتصاديوهو ما قد يوفر للص

 الصينية سيبقى رمزياً.-العالقات السعودية

Brookings Institution, Saudi Arabia’s relations with China: Functional, but not strategic, 

20/07/2020 
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  الدور العسكري للصين في الخليج

 

تطوراً تدريجياً للدور الصيني في منطقة الخليج. ورغم أن الصين ال  شهدت السنوات الماضية

تنازع الواليات المتحدة في مسألة السيطرة على األمن في الخليج، إال أن خطورته تكمن في تمكن 

الصين من بناء تحالفات مع اإليرانيين جنباً إلى جنب مع إسرائيل ودول الخليج. وربما يؤدي 

 تزاماتها األمنية تجاه دول الخليج إلى دفعهم أكثر نحو الحضن الصيني. انسحاب واشنطن من ال

على مدى جيل كامل، وسعت الصين انتشارها االقتصادي للشرق األوسط لكنها ظلت إلى حد 

 كبير محايدة دبلوماسيًا وغائبة عسكريًا. 

. وكثيراً ما وإيران السعوديةتقيم عالقات دبلوماسية ودية مع إسرائيل و ،على سبيل المثال

 امتنعت عن التصويت على قرارات مجلس األمن المثيرة للجدل. 

 يبدو أن الصين قد تسعى إلى بناء قاعدة أكثر ديمومة في الخليج.  ،وفقا للصحافة اإليرانية

تكثر الشائعات اآلن داخل البرلمان اإليراني بأن إحدى هذه االتفاقيات التي تُزمع إيران توقيعها مع 

 مل تأجير المرافق في جزيرة كيش. الصين تش

سيطرت الواليات المتحدة بشكل أساسي على المياه الدولية في  ،خالل نصف القرن الماضي

 الخليج، وهي سيطرة ال ينازعها فيه أي قوة عظمى. 

لكن التهديدات اإليرانية تعني أنه ليس أمام  ،قد تشعر دول الخليج العربية باإلحباط من واشنطن

فإن عداء الكونغرس  ،من خيار سوى االبتسام وتحمل الغطرسة األمريكية. ومع ذلك هذه الدول

يتسبب بشكل متزايد في جعل قادتها  السعوديةوالحزبين الجمهوري والديموقراطي تجاه 

 يبحثون عن طرف آخر يوفر لهم التوازن الذي يبحثون عنه. 

أنها لم تعد مضطرة للمنافسة مع إال  ،في حين أن الواليات المتحدة بارعة في نشر قواتها

 اآلخرين. 
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ناهيك عن الكويت وقطر  ،والبحرين السعوديةو اإلماراتلم تعد واشنطن قادرة على اعتبار 

 حلفاء مفروغ منهم. ،وعمان

فإن الطموحات العسكرية المتنامية للصين في المنطقة تجعل من األهمية بمكان أن  ،وبالمثل

 توقف إسرائيل مغازلة بكين. 

لقد حاول جيل من القادة اإلسرائيليين أن يجنوا ثمار العالقة مع كال الطرفين في آن معاً: شراكة 

 مع الواليات المتحدة في الوقت الذي يبيعون فيه تقنيات عسكرية حساسة للصين. 

فإنّ ذلك مدعاة ألن يفوق اإلسرائيليون من  ،إذا كانت الصين تبني قاعدة في الخليج الفارسي

 ي أن الصينيين هم أداة محتملة للتوازن. وهمهم ف

Council on Foreign Relations (CFR), China’s next military move: A base in the Persian Gulf?, 

06/07/2020 
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 الملخص التنفيذي

 

 الشأن المحلي

 .ًوفقاً للقانون السعودي، فإنّ عفو ابن جمال خاشقجي عن قتلة والده يغلق القضية كليا 

لكن مفهوم الدية في اإلسالم ينبغي أن يخضع للنقاش في ضوء المعطيات الحديثة، 

فهذا المفهوم جاء إلنهاء النزاعات القبلية التي كانت سائدة وقت نزول القرآن، وال ينبغي 

أن تستخدم كوسيلة لهروب األغنياء من العقاب، وال أسلوباً للتغطية على الحكام عندما 

 هميقومون بقتل معارضي

  ،تدهور وضع الملك الصحي يمكن أن يجعلنا نتوقع حصول تغيرات مثيرة في المملكة

ففي حالة وفاته يمكن أن نشهد امتناع بعض أفراد العائلة عن البيعة، وفي حالة عدم 

وفاته فيمكن أن نشهد تعيين ابن سلمان رئيساً للوزراء، أو أن يصبح وصياً على العرش، 

لك بذلك شخصياً، ويمكن أن يتنازل الملك عن العرش البنه، وهو أمر يستدعي قيام الم

 ولكن ال يُعتقد أن ابن سلمان يريد ذلك في الوقت الحالي. 

  ،يشكّل وقف موسم الحج أمام األجانب فرصة إلعادة التفكير بمشاكل تنظيم الحج

ه والبحث عن آليات لتطبيق هيكلية إدارة جماعية للحجّ، ووقف االحتكار السعودي لهذ

الشعيرة التي تهمّ كل المسلمين، ومنع السعودية من تسييسه. وربما تساهم اإلدارة 

الجماعية للحج في إيجاد حل للمشاكل المزمنة، مثل نسبة الوفيات المرتفعة بين الحجاج، 

 والتي يمكن إعادتها فقط للفشل السعودي في التنظيم. 

  وقعت مدينة نيوم وأكوا باورACWA Power  اتفاقًا مشتركًا مع شركة إير السعودية

األمريكية اتفاقية لبناء أكبر مصنع للهيدروجين األخضر واألمونيا  Air Productsبرودكتس 

الخضراء في العالم. ويمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى جعل السعودية واحدة من أهم 

الين دول العالم الرائدة في مجال الطاقة الخضراء. إال أن اإلعالن لم يجب عن سؤ

 ين وهما آلية تأمين الكهرباء الالزمة للمشروع، والتمويل المطلوب. يأساس

 

 الحرب في اليمن

  قامت إداراتا أوباما وترامب بدعم الحرب المدمرة في اليمن، والتي تسببت بأكبر أزمة

إنسانية في العالم. الدعم األمريكي للحرب يستند إلى أن الحرب ستولد المزيد من الطلب 

سلحة وبالتالي المزيد من فرص العمل، ولكن هذا األمر غير دقيق، وفيه الكثير من على األ

التضليل من طرف اإلدارة األمريكية. وبالمقابل، فإنّ ابن سلمان عندما يستورد السالح 

األمريكي فإنّه يسعى للحصول على االحترام في واشنطن، أما السالح نفسه فمجرد 

 تفصيل بالنسبة له. 

 يران من جرّ السعودية إلى المستنقع اليمني، والذي يبدو أنه ال مخرج منه أمام تمكّنت إ

الرياض. وأدّى هذا المستنقع إلى إنهاك اقتصاد السعودية وتشويه سمعة السعودية 
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وابن سلمان، وبالمقابل فإنّ كلفة الحرب بالنسبة لطهران متدنية جداً. ويمكن القول إن 

 إيران انتصرت في اليمن. 

 ّن الحوثيون خالل هذه السنوات من تأمين جزء كبير من مواردهم بشكل ذاتي، من تمك

خالل الضرائب والتهريب، وساعد هذا األمر في تخفيض الدعم الذي يحتاجونه من إيران، 

وبالتالي زاد من حجم استقالليتهم. وال يبدو على المدى المنظور أن الحوثيين يمكن أن 

، فاستراتيجيتهم حتى اآلن محلية للغاية. ويمكن أن تتراجع يكونوا "حزب هللا" في اليمن

 إيران عن دعمهم إذا خسروا عسكرياً وعادوا للتموضع في صعدة فقط. 

 

 السياسة الخارجية

  كان النسيج السياسي واالقتصادي في الخليج منهكاً من الضغط حتى قبل قدوم كورونا

ادت من تفتيت العقد االجتماعي وانخفاض أسعار النفط مؤخراً، لكن هذه العوامل ز

القائم. وتواجه دول الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، تحديين رئيسيين في المرحلة 

 المقبلة، أولهما كيفية التعامل مع الخطر اإليراني، وثانيهما العالقة مع إسرائيل. 

 خطة الضم  أدّت األزمة الخليجية إلى تعزيز عالقة أطراف األزمة مع إسرائيل. وستؤدّي

اإلسرائيلية للضفة الغربية إلى إجبار السعودية واإلمارات على الحد من األنشطة العلنية 

لتطبيع العالقة مع إسرائيل، فيما سيكون قرار قطر بعدم االقتداء بالدول الخليجية 

األخرى التي تتخذ خطوات ظاهرة لتطبيع العالقات مع إسرائيل سبباً في تقليل احتماالت 

 نسيقها مع إسرائيل في حال المضي قدمًا بقرار الضم. توقف ت

 ي السنوات األخيرة بفعل عدّة عوامل، أهمها فاإلسرائيلية -تطورت العالقات الخليجية

القلق المشترك من إيران وعدم الثقة بواشنطن، وقوة إسرائيل االقتصادية والتكنولوجية 

ية الضخمة في الشركات والسياسية. وهناك عدد من مبادرات االستثمار السعود

اإلسرائيلية. ويبقى القلق األساسي لحكام الخليج هو كيفية إخراج هذه العالقة بحيث ال 

 تستخدم من قبل إيران والمجموعات المحافظة في الخليج كمبرر إلثارة قالقل سياسية. 

  عمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفترة طويلة من أجل هندسة رحلته

ية األولى، بحيث تكون السعودية هي أول محطاته الخارجية، وتليها إيران. إال أن الخارج

اعتذار الرياض في آخر لحظة بسبب ما قيل إنه "صحة الملك"، حوّل طهران للمحطة 

األولى، وأفسد ترتيبات الكاظمي. وقد يعود االعتذار السعودي إلى زيارة وزير الخارجية 

 ن من موعد الزيارة، وليس إلى مرض الملك. اإليراني إلى بغداد قبل يومي

 في ذلك العالقات  الروسية، بما-أدّت حرب أسعار النفط إلى تزعزع العالقات السعودية

الشخصية بين بوتين وابن سلمان. وبكل األحوال فإنّ على روسيا أن تكون حذرة من 

في موقف ضد توقعاتها من السعودية، فهي ينبغي أن ال تتوقع التعاون مع السعودية 

الواليات المتحدة، كما ينبغي أن ال تبني آماالً على الوعود التجارية التي تقدمها السعودية، 

 فكثيراً ما تفشل السعودية في تحويلها إلى صفقات فعلية.  

 الصينية بشكل مضطرد من نهاية الثمانينيات وحتى اآلن، -تطوّرت العالقات السعودية

التجاري األكبر بالنسبة للمملكة. إال أن هذا التطور في  الصين مؤخراً الشريك توأصبح
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العالقات االقتصادية لم ينعكس في تطور العالقات االستراتيجية، حيث بقيت الواليات 

المتحدة هي الشريك االستراتيجي للمملكة، وال يُعتقد أن فتور العالقات مع واشنطن إذا 

 وصل بايدن سيغير من هذه المعادلة. 

 وات الماضية تطوراً تدريجياً للدور الصيني في منطقة الخليج. ورغم أن شهدت السن

الصين ال تنازع الواليات المتحدة في مسألة السيطرة على األمن في الخليج، إال أن 

خطورته تكمن في تمكن الصين من بناء تحالفات مع اإليرانيين جنباً إلى جنب مع إسرائيل 

اشنطن من التزاماتها األمنية تجاه دول الخليج إلى ودول الخليج. وربما يؤدي انسحاب و

 دفعهم أكثر نحو الحضن الصيني. 

 


