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 الشأن السياسي واالجتماعي

 

 الفالح يعود إلى الحكومة

أظهرت التعديالت الحكومية األخيرة عودة خالد الفالح إلى الحكومة، بما يعكس 

. وسيواجه الفالح وضعاً غير مريح في مجلس صعوبة إيجاد بديل عن خبرته ومواهبه

الوزراء بوجود خلفه األمير عبد العزيز، والذي لن يرحب بوجوده. وستكون على الفالح 

" في الطريق الصحيح، والتي يُعتقد أنه سيجري تعديلها 2030مسؤولية دفع "رؤية 

 ".  2035لتصبح "رؤية 

بين المسؤول السعودي خالد  في أيلول/سبتمبر الماضي، بدا أن الخالف استفحل

الفالح وطموحات ولي العهد األمير محمد بن سلمان بعد تحفّظ الفالح على طرح 

 أسهم أرامكو لالكتتاب الجزئي. 

وجد المسؤول المتمرس في قطاع النفط لفترة دامت أربعين في غضون تسعة أيام 

عادن، وفقد منصبه عاماً أن وزارته قد جُردت من مسؤولياتها في مجال الصناعة والم

 .كرئيس مجلس إدارة "أرامكو"، وتم فصله من منصب وزير الطاقة

ومع ذلك، تم تعيين الفالح هذا األسبوع على رأس وزارة االستثمار المنشأة حديثاً 

صعوبة إيجاد لتحلّ محل "الهيئة السعودية العامة لالستثمار"، في خطوةٍ تكشف عن 

 . بديل عن خبرة الفالح ومواهبه

، "2035قد تمتد لتصبح رؤية  "2030رؤية "لمح بعض المسؤولين السعوديين إلى أن أ

في كانون أسهم "أرامكو" أداءً ضعيفاً منذ تعويمها في الوقت الذي تسجّل فيه 

فبراير إلى  25هبط سعر أسهمها مرة أخرى عند اإلغالق في األول/ديسمبر. فقد 

عند طرحه في كانون ريال  34لغ مستوىً أدنى من سعر التداول األولي الذي ب

ريال، والذي تم تشجيع  32األول/ديسمبر، مسجاّلً ارتفاعاً بسيطاً عن سعر 

المواطنين السعوديين على الشراء عنده، من خالل قروض مصرفية خاصة بفوائد 

 .متدنية

األخير سيجد نفسه جالساً ، حيث أن هذا تعيين الفالح فاجأ المتابعين لقطاع الطاقة

)وهو األخ غير الشقيق األكبر في االجتماعات إلى جانب وزير الطاقة الذي حل محله 

" )ياسر الرميان ورئيس مجلس إدارة "أرامكولولي العهد، األمير عبد العزيز بن سلمان( 

 (. هيئة الثروة السيادية في المملكة -الذي يرأس أيضاً "صندوق االستثمارات العامة" 
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سيكون و، األمير عبد العزيز كان مستاءً من العمل تحت قيادة الفالحمن المعروف أن 

 . مجلس الوزراءفي اجتماعات لن يكون الخبير النفطي الوحيد مستاء أكثر ألنه 

 11إذ نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في  -يواجه الرميان مشاكله الخاصة 

الرئيسية يتناول العالقة بين الرميان ومنتجة برامج شباط/فبراير مقاالً على صفحتها 

تلفزيون الواقع السابقة من فلوريدا كارال ديبيلو، أشار إلى أن بعض المسؤولين في 

"صندوق االستثمارات العامة" كانوا مستائين من اهتمامه بالسيدة ديبيلو خالل 

 .الفترة الصعبة التي مرّت بها استثمارات الصندوق الرئيسية

لى الرغم من اإلعالن عن تعيين الفالح والتغييرات األخيرة األخرى باسم الملك وع

 الحاكم الفعلي للشؤون اليومية للمملكة تأنها تغييرااألرجح سلمان، إال أنه من 

. فقد أقيل رئيس "صندوق االستثمارات العامة" وكذلك وزيرا محمد بن سلمان

جديدتان للسياحة والرياضة في خطوة اإلعالم والخدمة المدنية، وأنشئت وزارتان 

 . "2030رؤية "تشكل جزءاً مهماً من التغييرات االجتماعية المرتبطة بـ 

وزير الرياضة الجديد هو بطل سباق السيارات األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نجل 

ستخبارات العامة، ووصف األمير تركي الفيصل الذي شغل سابقاً منصب رئيس اال

خطة الرئيس ترامب الجديدة للسالم في الشرق األوسط بـ"فرانكشتاين العصر مؤخراً 

 الحديث". 

 .أما وزير السياحة الجديد فهو أحمد الخطيب، أحد المقربين من ولي العهد

رؤية مسار "لن يتعين على الفالح المساعدة في الحفاظ على في المرحلة المقبلة، 

التي ه أيضاً تمهيد الطريق للفرص الصحيح فحسب، بل علي" في االتجاه 2030

ستترافق مع استضافة السعودية لقمة "مجموعة العشرين" في تشرين 

 الثاني/نوفمبر. 

يجب على الفالح أن يتعامل مع الحذر المستمر الذي يبديه حتى ذلك الحين، 

واحتجاز رجال  2018الناجم عن مقتل جمال خاشقجي عام  المستثمرون األجانب

ديين واألمراء الخصوم في فندق "ريتز كارلتون الرياض" خالل الحملة األعمال السعو

 . 2017على الفساد عام 

بما أن أسعار النفط كانت منخفضة حتى قبل الوقع االقتصادي لفيروس كورونا، الذي 

فسوف تكون هناك سياسات محدودة متاحة أمام وصل اآلن إلى الشرق األوسط، 

 .للتغلب على هذه العقباتالفالح 
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26/02/2020 

 

 

  



 

 
5 

 الجيش والتسلح

 

 الجنود المتعاقدون في الخليج 

تعتمد كل جيوش دول الخليج، ما عدا عُمان، على الجنود األجانب المتعاقدين. ويُعتقد 

أن القوات البرية السعودية في اليمن تتكون بكاملها تقريبًا من جنود متعاقدين بمن 

فيهم يمنيون تم تعيينهم محليًا. وإضافة إلى الجنود المتعاقدين من إفريقيا وآسيا، 

عنصر ومقاول عسكري  300جندي أميركي و 1000من أكثر  السعوديةتستضيف 

 .بريطاني

منذ أمد بعيد، كانت الدول التي لديها موارد مالية كافية، لكنها تعاني من نقص 

 المواطنين المستعدين للتجنيد في قواتها المسلحة، تستخدم جنودًا أجانب. 

ية قبل فترة كان هؤالء الجنود من غير المواطنين يخدمون في شبه الجزيرة العرب

 طويلة من التدخل البريطاني في المنطقة. 

، يوجد لدى الخليج عدد ضئيل من المواطنين، األمر الذي يحدّ من السعوديةباستثناء 

 قدرتها على تعزيز قطاعات الدفاع فيه من خالل مواطنيها. 

 مجموعة المواطنين مُقيدة في حد ذاتها؛ ألن الشباب الصاعد، كما في أي مكان آخر

في العالم، ال ينجذبون لمشاق الحياة العسكرية، وليس لديهم حافز اقتصادي كبير 

 لالنضمام إليها. 

مثالً من خالل تجنيد الذكور حول العالم –وعلى الرغم من أن الخليج يعج بالتغيير 

والسياسات الخارجية الناشطة إلى تضاؤل عائدات النفط وميزانيات الدفاع 

ائق الديموغرافية والسياسية األساسية استمرار بقاء تقتضي الحق –المتضخمة 

 .الجنود األجانب المتعاقدين في الخليج

يتوافق توظيف جنود متعاقدين مع غير المواطنين مع الديناميكيات السياسية في 

. فدول مجلس التعاون الخليجي الست ملكيات أوتوقراطية ال يتمتع فيها الخليج

بصفة جزئية، سوى بحقوق سياسية ضئيلة وليست المواطنون، باستثناء الكويت 

 لديهم أية رقابة على الشؤون العسكرية. 

تستفيد دول الخليج سياسيًا من استخدام جنود أجانب متعاقدين، ألنه ليست وهكذا، 

نادرًا ما يشاركون في يمكنهم بها مالحقة أهدافهم، ولديهم مصالح سياسية 

 . محاوالت لإلطاحة بالنظام
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إلى ذلك، ونظرًا إلى عدم وجود روابط اجتماعية لهم مع السكان األصليين،  باإلضافة

 . يمكن للدولة نشرهم بثقة ضد المواطنين في حاالت الطوارئ المحلية

 من دون أية تبعات سياسية. يمكن طرد الجنود األجانب المتعاقدين بسهولة كما 

ال توجد د المواطنين، كما مقارنة مع الجنوتكلفة الجنود المتعاقدين رخيصة نسبيًا 

، سواء قتلوا في العمليات العسكرية آثار اجتماعية لمقتل الجنود المتعاقدين

 .المحلية أو األجنبية

بناءً على هذه الديناميكيات السياسية، يشغَل الجنودُ المتعاقدون في الخليج مواقع 

 . لكن معظمهم في المراتب الدنياالتجنيد بأغلبية ساحقة، 

جنود األجانب المتعاقدون عمومًا في جميع فروع القوات المسلحة النظامية يخدم ال

. فالجيش نسبتهم هي األعلى في الجيش)الجيش والبحرية والقوات الجوية(، لكن 

 هو الجهاز األكبر في جميع المنشآت العسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي. 

الحرس عض دول الخليج، مثل ومع ذلك، فإن قطاعات معينة في الجهاز اإللزامي لب

 . ، تقتصر على المواطنينالسعوديةالوطني في الكويت و

مع المتحدثين غير العرب من شبه القارة الهندية، مشكالت في اللغة تحدث أحيانًا 

خصوصًا إذا كانوا يفتقرون إلى معرفة أولية باللغة اإلنكليزية. فاإلنكليزية غالبًا ما تكون 

لتدريب الضباط خصوصًا إذا كان التدريب تحت قيادة مدربين من اللغة الرئيسة 

 .المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة

تؤثّر ديناميكيات العمل المجتمعي، التي ترتبط بالتركيبة السكانية، على استخدام 

الجنود المتعاقدين أيضًا. فأنواع المهام التي يؤديها الجنود المتعاقدون من ذوي 

لمتدنية تعكس المشهد الوظيفي لدول الخليج. ومثلما يكون من الصعب المهارات ا

يرغب في العمل كعامل بناء أو كعامل  اإلماراتإيجاد مواطن من الكويت أو قطر أو 

غسيل األطباق أو كحارس، فإنه من الصعب بالقدر نفسه تجنيد مواطنين من دول 

ا ولكن غير مرغوب فيها مجلس التعاون الخليجي الغنية لشغل مناصب ال غنى عنه

 في القوات المسلحة. 

الجيش العُماني هو الوحيد من بين جيوش الخليج الذي يضم بين صفوفه مواطنين 

 .تقريبًافي جميع الوظائف 

أعلى نسبة من الجنود األجانب المتعاقدين في ليس من المُستغرب أيضاً أن تخدم 

 لكويت. وا اإلمارات، وهي قطر وأغنى ثالث دول في الخليج
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على الرغم من أن هذه الدول الثالث فرضت خدمة عسكرية إلزامية على المواطنين 

. وهذا دور الجنود المتعاقدين لم يتغير إال قليالً، فإن 2017و 2013الذكور بين عامي 

ليس أمرًا مفاجِئًا نظرًا ألن األسباب الرئيسة لبدء التجنيد لم تكن عسكرية، أي لم يكن 

 واطنين محل الجنود المتعاقدين. هدفها وضع الم

على الرغم من أن التجنيد يسمح لهذه الدول ببناء قوة احتياطية وبأداء دور أقوى في 

دوافع التجنيد كانت اجتماعية واقتصادية الدفاع واألمن في المنطقة، إال أن 

، وهي غرس االنضباط وبناء الشخصية والتشجيع على أنماط الحياة وسياسية

عداد الشباب لسوق العمل، وإدماج المواطنين في خدمة وطنهم الصحية، وإ

 وتعميق الوطنية. 

، وهي عنصر مهم في مسائل الهوية والمواطنةيعكس استخدام الجنود المتعاقدين 

الديناميات االجتماعية السياسية في الخليج. فالموظفون األجانب وضباط الصف، 

تدريب، يجري تعيينهم من خالل ومعظمهم من المشاركين في أنشطة المشورة وال

يكونون أفراداً في القوات المسلحة األجنبية الموظفون المعارون ترتيبين مختلفين: 

وتجري إعارتهم إلى جيش إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم المهارة والخبرة 

والقيادة. ويبقى هؤالء خاضعين للقواعد واللوائح التابعة لبلدانهم األم، لكنهم 

حصلون على التمويل من الدولة المضيفة ويرتدون الزي الموحد للوحدة التي يعملون ي

 فيها. 

 2015مثالً، كان هناك عام  اإلماراتكان عددهم في السنوات األخيرة قليالً. ففي 

 خمسة أفراد بريطانيين معارين. 

وينتمي إلى أولئك الذين تركوا الخدمة العسكرية في بلدانهم، أما النوع الثاني فهم 

 .% من الجنود األجانب في الخليج99هذه الفئة أكثر من 

من الغالبية العظمى من الجنود المتعاقدين الذين يخدمون في الخليج هم 

 من العالم العربي وجنوب آسيا. المسلمين السُنة 

االحتفاظ بالعسكريين األردنيين في تميل جيوش دول مجلس التعاون الخليجي إلى 

نظرًا لتدريبهم الصارم وكفاءتهم وانضباطهم. كما يحضر أيضًا ويات أعلى المست

 .المغاربة واليمنيينالعديد من 

يشغل معظمهم المناصب السوريين مجموعة متنامية من  2011توجد منذ سنة 

العادية في التجنيد. أما الجنود المدربون تدريبًا عاليًا، وغالبًا ما يكونون من األردنيين، 

 . فهم ضباط صف
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في المعتاد ال يمكن سوى للمواطنين أن يصبحوا ضباطًا في الخليج على الرغم من 

سنة( يمكن للجنود  15-10وجود بعض االستثناءات: في حاالت نادرة بعد فترة طويلة )

المتميزين بنظام عقود الخدمة أن يصبحوا مواطنين. فالبحرين، على وجه الخصوص، 

 .ة من المواطنينمنحت الجنسية لتعزيز نسبة السُّن

ينحدر معظم جنود جنوب آسيا من باكستان، وخصوصًا من إقليم بلوشستان. ويوجد 

أيضًا عدد كبير من المرتزقة البنغالديشيين في الخليج. على سبيل المثال، يضم 

الجيش الكويتي لواءً عسكريًا بنغالدشيًا بنظام التعاقد حصريًا لشغل وظائف الدعم 

 ة(. )الخدمات والخدمات اللوجستية والصيان

ينضم البنغالديشيون أيضًا إلى القوات اإلماراتية في اليمن. فهم ينصبون خيامهم 

 ويحملون مياههم ويقومون بمهام أخرى وضيعة منخفضة المهارات. 

وقد أصبح الجانب السعودي اإلماراتي من الحرب في اليمن سوقًا حقيقيًا للجنود 

 .الصومال والسودانالمتعاقدين من كولومبيا والواليات المتحدة إلى 

 من غير البحرينيين.  2009% من موظفي وكالة األمن القومي البحرينية في عام 64كان 

كان الجنود المتعاقدون في الكويت يضمون عددًا كبيرًا من السعوديين الذين تقدم 

 في أقرب وقت تسمح به اللوائح. بعضهم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية 

خليجيين الذين يعملون كجنود متعاقدين في دول مجلس التعاون عدد المواطنين ال

الذين  –الخليجي األخرى غير مؤكد ويصعب تخمينه، لكن يمكن القول إن العُمانيين 

 هم األكثر عددًا.  –يتمتعون بسُمعة جيدة في تدريبهم وانضباطهم 

وعة من المعروف أنهم يعملون كجنود متعاقدين في كل جيش خليجي، لكن المجم

في  60، حيث كان الجنود العُمانيون يُشكلون اإلماراتالعُمانية هي األكبر لدى جارتها، 

 .المئة على األقل من األفراد العسكريين في أواخر التسعينيات

بصرف النظر عن سالح الضباط والجنود المجندين، تتكوّن القوات المسلحة القطرية 

من المرتزقة يأتي كثيرون منهم من في المئة(  85من أغلبية ساحقة )تصل إلى 

 باكستان والسودان، ومؤخرًا من كولومبيا أيضًا. 

فردًا سودانيًا  360وما ال يقل عن  2016جندي صومالي في سنة  6000جندت الدوحة 

في قواتها األمنية. يشغل األجانب جميع الوظائف العسكرية ذات المهارات الضئيلة 

الطهاة وعُمال النظافة وحُراس البوابات وموظفو ك –والمكانة المنخفضة تقريبًا 

 .–صيانة المنشآت وغيرها 
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كان الجنود األميركيون المتعاقدون يعملون على تدريب جنود متعاقدين أجانب لصالح 

القطريين، وقد جرى تجنيدهم في تركيا واألردن لعمليات نشر القوات في مناطق 

 ي اليمن. ف 2015متنوّعة، بما في ذلك ليبيا وفي سنة 

أصبح الخلل في التوازن المنحرف بين المواطنين واألجانب في القوات المسلحة 

، خاصةً بعد أن عززت الدوحة قواتها بعدد كبير 2017القطرية مصدر قلق كبير منذ سنة 

ردًا على التهديدات السعودية اإلماراتية، لكن لم يكن من الواضح من سيعمل على 

 .دة التي كان يتطلبها ذلكتشغيل كل األسلحة المُعق

، فإنها تستضيف نسبة أصغر نسبيًا من السعوديةنظرًا لعدد السُكان الكبير في 

، الجنود المتعاقدين في قواتها بالمقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي

 على الرغم من أنها عيّنت كثيرين لخوض حربها في اليمن. 

ة السعودية في اليمن تتكون بكاملها تقريبًا من جنود القوات البرييؤكد أحد الخبراء أن 

 بمن فيهم يمنيون تم تعيينهم محليًا. متعاقدين 

مثالً، خدم  الثمانينات. ففي أواخر خدم كثيرون من الباكستانيين في المملكةلطالما 

عشرات اآلالف في مجموعة كاملة من األدوار العسكرية، من الوظائف الوضيعة إلى 

 ريب والمساعدة التقنية. تقديم التد

قد عرّضهم للتعاليم  السعوديةالجنود الباكستانيين في من المعروف أن عمل 

 . الدينية المتشددة

أكثر من  السعوديةتستضيف باإلضافة إلى الجنود المتعاقدين من إفريقيا وآسيا، 

 .عنصر ومقاول عسكري بريطاني 300جندي أميركي و 1000

يؤدي المرتزقة والمستشارون األجانب دورًا ال غنى عنه في القوات المسلحة الخليجية. 

فقد أراحوا حُكام دول الخليج من بعض المشكالت على الرغم من أن لديهم 

 مشاكلهم الخاصة. 

 قدّم الجنود المتعاقدون مساهمات أساسية لجيوش الدول الخليجية. 

العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان -في ما يتعلق العالقات المدنية

االعتماد على الجنود المتعاقدين مفيدًا بصفة عامة، حيث عزز بناء الجيوش المحلية 

وأضفى عليها الطابع االحترافي ما سمح للقيادة العسكرية بنقل المهام إلى مقاولين 

 وبتجنيد أجانب الستكمال القوات المقاتلة في اليمن. ال يريد أي من المواطنين أدائها 
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على الرغم من تضاؤل اإليرادات من الصادرات الهيدروكربونية في الخليج في السنوات 

لم تؤثر هذه األخيرة وتقلص التقديمات االجتماعية السخية من الدول إلى حد ما، 

 جانب المتعاقدين. التطورات تأثيرًا كبيرًا على استخدام هذه الدول للجنود األ

تشير السياسة الخارجية المُوسعة والنشاط العسكري لبعض دول مجلس التعاون 

باإلضافة إلى الزيادة الهائلة في ميزانيات الدفاع وحيازة األسلحة واالستثمار  –الخليجي 

ال يوجد سبب لتوقع أي تغيير كبير في إلى أنه  –في الصناعات الدفاعية األصلية 

. فمن المُرجح أن يستمر ود األجانب في المنطقة في المستقبل المنظورتوظيف الجن

 .بقاؤهم في شبه الجزيرة العربية لمدة طويلة

Carnegie Endowment for International Peace, Foreign Contract Soldiers in the 

Gulf, 05/02/2020 

 

 دول الخليج تحتاج لجيوش أقوى

أن الواليات المتحدة لم تعد راغبة  2019أثبتت االضطرابات التي شهدها الخليج عام 

في تأمين الممرات البحرية في الخليج، في الوقت الذي ال تملك فيه القوى األوروبية 

الرئيسية القدرة على القيام بذلك، فيما ال تملك الصين الرغبة. وتدفع هذه المعطيات 

م خيار وحيد هو بناء قوتها البحرية بشكل أفضل، وهي قوة إلى ترك دول الخليج أما

 ضعيفة ومترهلة، ولم تستثمر فيها أيٌّ من هذه الدول. 

، الردع مهمفهو أن  ،إذا كانت األحداث األخيرة في الخليج المضطرب قد علمتنا شيئًا

دفع القوة البحرية طهران للتفكير مرتين قبل استهداف السفن يسفالردع كان 

 . رية في الخليجالتجا

ردع إيران يمثل أولوية عليا فإن  ،وغيرها من دول الخليج اإلماراتو للسعوديةبالنسبة 

 .لألمن القومي

أدى فقدان الردع إلى استنتاج إيران، وهو استنتاج دقيق، أنه بإمكانها  ،2019خالل عام 

 . التصرف دون عقاب نسبي

على منشآت النفط السعودية في  2019أحد األمثلة على ذلك هو ضربات سبتمبر 

 بقيق، واالحتجاز الوقح لناقلة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار قبل أشهر. 

، حيث أدركت إيران أن استعاد الردع ،يناير 3قتل قائد قوة القدس قاسم سليماني في 

 دم القوة في مواجهة العدوان اإليراني. الواليات المتحدة تستطيع وستستخ
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في وجه النظام يجب على دول الخليج أن تحذو حذو واشنطن في استعادة الردع 

يجب على دول الخليج استثمار المزيد في  ،اليائس في طهران. لتحقيق هذا الهدف

 قواتها البحرية.

في الخليج هو إيقاظ  يجب أن يكون نهج إدارة ترامب غير المباشر تجاه العدوان اإليراني

 الدول العربية. 

على الرغم من أن واشنطن قد تحملت عبء الدفاع عن الممرات المائية الخليجية 

 . إدارة ترامب ال تميل إلى ترك سفن أمريكية هناك إلى األبدإال أن  ،لعقود من الزمن

خاصة قامت فيه البحرية األمريكية بخفض ميزانية بناء السفن اليأتي هذا في وقت 

 سفينة.  355حتى مع بلوغ هدفها نحو بها 

أصبحت منطقة المحيط الهادئ الهندية المسرح األكثر أهمية  ،إضافة إلى ذلك

 ردًا على الصين.  -وخاصة البحرية  -بالنسبة للجيش األمريكي 

 في داخل الواليات المتحدة.  األوسط الشرق نفط على االعتمادتضاؤل يضاف إلى هذا 

الذين يقولون خالف ذلك قد يشيرون إلى التحالف الدولي لحماية المالحة التجارية في 

 اإلماراتمضيق هرمز، والذي يضم الواليات المتحدة ودوالً أخرى، بما في ذلك 

فمن غير الواضح ما إذا كان االلتزام بهذا التحالف  ،والبحرين. ومع ذلك السعوديةو

 . سيكون بعيد المدى

ولكن  ،حربية إلى المنطقة اًسفنأرسلت المملكة المتحدة واليابان  ،بشكل منفصل

دول أخرى الحماية في  مَإذا كانت دول الخليج تتوقع أن تُقدّفقط لسفنها التجارية. 

 .ممراتها المائية، فسيكون من الجيد إعادة النظر في هذا االفتراض

. على حيوية لدول الخليجضمان التدفق الحر لنفطها في الخارج يمثل مصلحة ال يزال 

ال تزال هذه البلدان تعتمد اعتمادًا  ،الرغم من الخطوات الكبيرة نحو التنويع االقتصادي

 . كبيرًا على احتياطياتها من الطاقة

فإنها ستعاني من  -التي دمر اقتصادها جراء انخفاض صادرات النفط  -مثل إيران 

من سيحمي ممرات جنبية. لكن القيود المفروضة على الوصول إلى األسواق األ

 .الشحن في المنطقة إذا انسحبت الواليات المتحدة؟

من غير المحتمل أن تسهم قوة خارجية أخرى في وجود بحري كبير في الخليج في هذا 

 السيناريو. 
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المملكة المتحدة هي قوة بحرية فإن  ،على الرغم من السفن التي أرسلتها بالفعل

 يوم القليل من نفط الخليج نسبيًا. وتستورد المنخفضة للغاية 

 ينطبق الشيء نفسه على اليابان. 

 ،تمتلك فرنسا بعض القدرات البحرية المتبقية وتعتمد جزئيًا على النفط السعودي

 إرسال سفن إلى مياه الشرق األوسط قد يكون أمراً مستبعداً بالنسبة لباريس. لكن 

بغض الهند تفتقر إلى الوسائل الالزمة لوضع قوة بحرية كبيرة في الخليج ال تزال 

 النظر عن مصالحها النفطية هناك. 

إال أنها ال تملك  ،الصين تمتلك أسطوالً هائالً يمكنه أن ينتشر في الخليج ورغم أن

 اللتزاماتٍ عسكرية جادة في الشرق األوسط.حتى اآلن شهية 

المياه الحرة والمفتوحة ستقع إلى حد كبير على عاتق  حمايةكل هذا يعني أن مهمة 

 . دول الخليج نفسها

، فطهران ليس لديها أسطول خصم دول الخليج الرئيسي مسلح تسليحاً جيداًإن 

يمكن أن تهدد جميع سفن العدو تملك أيضاً ترسانة صاروخية هائلة بل  ،قادر فحسب

 القريبة. 

البحرية السعودية، والتي يمكن القول تملك  ،ةإلى جانب الضمانات األمنية األمريكي

 تمنحال يمكنها أن ، وهي سفن إنها األفضل في المنطقة، حفنة من السفن القديمة

 . الكثير من الثقة في مواجهة إيران

 يجب على دول الخليج تعزيز الردع البحري. ،لمواجهة هذا التهديد ألمنها القومي

، وبحسب الخليج بدأت بتبني هذه السياسة بالفعلدول هناك بعض األدلة على أن 

ما ورد فإن قطر ستشتري غواصات قريباً، مما يجعلها ثاني دولة في الخليج بعد إيران 

تملك هذا السالح. كما وقعت الرياض اتفاقية مع مقاول دفاع فرنسي العام الماضي 

الخليج المسلحة  في حين أبدت أبوظبي اهتمامًا مماثلًا. ستوفر دول ،لشراء غواصات

 بالغواصات تهديداً مهمًا ألسطول إيران الكبير.

اإلجابة الكاملة تشمل الطرادات والفرقاطات والسفن غير لكن  ،هذه بداية جيدة

 فضالً عن قدرات الدفاع الصاروخي.  ،المأهولة

لكن أمامهم  ،السعوديون يسيرون على المسار الصحيح من خالل خطة تحديث بحرية

 قبل بناء أسطول مناسب.  طريق طويل

 إلى جانب الكويت والبحرين وقطر وعمان.  ،يجب على دولة اإلمارات أن تفعل المزيد
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قد تكون قوتهم البحرية المشتركة كافية لردع إيران عن احتجاز أو استهداف السفن 

 التجارية في مضيق هرمز. 

فن األجنبية أو تطوير يمكن لدول الخليج إما شراء السفن الالزمة من شركات بناء الس

 .صناعاتها الخاصة على المدى الطويل، والحل المعقول هو القيام باألمرين معاً

منطقة يرتبط تاريخها العسكري قد ال تكون القدرة البحرية المحلية إجابة سهلة في 

فإن ضمان أمن الخليج اليوم سوف  ،. ومع ذلكإلى حد كبير بالحرب البرية والجوية

 ديداً، مهما كان باهظ الثمن. يتخذ نهجاً ج

 .إن الفشل في تبني هذا النهج يُمكن أن يكون أكثر تكلفة بكثير

The Atlantic Council, To deter Iran, the Gulf states need stronger navies, 

20/02/2020 

 

 المساعدة األمنية في الشرق األوسط 

تقوم الواليات المتحدة وروسيا وإيران بتقديم المساعدة األمنية في منطقة الشرق 

األوسط لحلفائها، بما يساعد في تحقيق مصالح الفاعلين. وتعدّ السعودية من أبرز 

الدول التي تحصل على المساعدة األمنية األمريكية، والتي تتراوح من المساعدة 

وتقديم الدعم اللوجستي، باإلضافة إلى خدمات االستخباراتية إلى التدريب الفني، 

 التشبيك مع الحلفاء اآلخرين في المنطقة، بما فيهم إسرائيل. 

تعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقة اختبار في العالم لفعالية 

 المساعدة األمنية التي تقدمها القوى العالمية واإلقليمية. 

ستوى حروب الوكالة في المنطقة، مثل تلك التي أثّرت تلك المساعدة األمنية في م

 ما زالت قائمة اآلن، أو تلك التي توقفت مؤخراً، في ليبيا واليمن وسوريا والعراق. 

، وتتفوق في ذلك على الدعم العسكري المساعدة األمنية جوهر الصراعتُشكل 

 واالستراتيجي واأليديولوجي وحتى االقتصادي في الشرق األوسط. 

روسيا من تحقيق عدد من أهداف المساعدة األمنية. فدورها المحوري تمكّنت 

والذي يعتمد إلى حد كبير على قدرتها الظاهرة كمزود  ،المتزايد في المنطقة

مكنها من إدارة التحديات األمنية  ،إلى جانب الدبلوماسية الماهرة ،للمساعدة األمنية

مثل بناء روابط مؤسسية وشخصية مع  ،اإلقليمية في المشرق والمغرب الكبير

 النخب العسكرية والسياسية.
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تمكنت إيران من االستفادة سياسياً واقتصادياً من نجاح وكيلها "حزب  ،من جانبها

 هللا" في لبنان، ومن ميليشياتها المختلفة في العراق، ومن الحوثيين في اليمن. 

األمنية األمريكية في الشرق  من السابق ألوانه االدعاء بشكل قاطع بأن المساعدة

 ناالدولت تانفهااألوسط كانت أقل فعالية من تلك التي قدمتها روسيا وإيران، 

تميل أهدافها إلى أن تكون  ،باعتبارهما جهات مناهضة للوضع الراهن في المنطقة

 أكثر تركيزًا ومحدودية من أهداف الواليات المتحدة. 

تين من معطيات مخالفة للشروط التي تحدّ استفادت كلتا الدول ،عالوة على ذلك

الواليات المتحدة نفسها بها لتقديم المساعدة األمنية، مثل التوجّه إلى الفاعلين دون 

 مستوى الدولة وليس إلى الحكومات. 

تعارض روسيا بشكل مباشر إستراتيجية إيران المتمثلة في الحفاظ على  ،في سوريا

بل وتعمل روسيا على إخضاع  ،المحنطدولة ضعيفة تعتمد على رأس األسد 

ألنها ترى أن المصالح  ،الميليشيات المدعومة من إيران لسيطرة الحكومة المركزية

 الروسية تتحقق بشكل أفضل في ظل دولة أقوى. 

من المتوقع أن تستمر روسيا في تحقيق النجاحات في المناطق ذات سيادة القانون 

 ،ومستويات الفساد العالية ،لضعيفةوالمؤسسات الديمقراطية ا ،المحدودة

من المتوقع أن تنجح روسيا في  ،وسجالت حقوق اإلنسان اإلشكالية. وبعبارة أخرى

الظروف التي من المرجح أن تتعثر فيها المساعدات األمنية األمريكية. ولكن في مثل 

يمكن أن تصبح مكاسب اليوم خسائر  ،هذه البيئات شديدة التقلب غير المؤسساتي

وقد يلقى . مثل الدعم الروسي للرئيس السوداني السابق عمر البشير. غد بسهولةال

 . دعمها للجنرال الليبي خليفة حفتر مصيرًا مماثالً

تحالف غير رسمي ترعاه الواليات المتحدة بين بعض أقطار الشرق األوسط هناك 

إلى  -بحكمة منها-ولم تسع واشنطن  ،في الوقت الحالي ةبيالغروشمال إفريقيا 

يشمل هذا التحالف حسب الظروف والقضية المطروحة تحويله إلى تحالف رسمي. 

 . ومعظم دول الخليج األخرى ومصر والمغرب السعوديةكالً من إسرائيل واألردن و

المساعدة األمنية للواليات المتحدة حيوية الستمرار وتمكين هذا التحالف غير 

تضم هذه المجموعة من دول الشرق األوسط وشمال  ،وة على ذلكعال الرسمي.

إفريقيا بعض أكثر دول العالم إنفاقاً على الجيوش والقدرات العسكرية المثيرة 

 وخاصة القوات الجوية. ،لإلعجاب المرتبطة بها
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إحدى نتائج هذا التفوق الجوي الكبير هو دفع األطراف األخرى للتركيز على الصواريخ 

، والتي تفوّقت بشكل مذهل خالل الهجوم على المنشآت النفطية السعودية نزوالدرو

 . 2019سبتمبر  14في بقيق والخريص في 

ال يمكن اآلن تحديد هيكل القوة الذي سيُثبت في النهاية أنه أكثر فاعلية، وهو في 

هجوم بقيق والخريص والوضع في اليمن يوحي الوقت الحالي سؤال مفتوح، وإن كان 

  .أولئك الذين يستخدمون أساليب غير متماثلة يمتلكون الميزة والتفوق بأن

األمر الواضح بالفعل هو أنه على الرغم من ضعف العديد من دول منطقة الشرق 

بقيت معظمها  ،مما يوفر فرصًا لكل من إيران وروسيا ،األوسط وشمال إفريقيا

والتي تتأثر  ،ومؤسساته المالية ملتزمة بما فيه الكفاية بالمشاركة في النظام العالمي

فتبقى هذه الدول بذلك حذرة من إيران وروسيا، والتي لديها القليل  ،بشدة بواشنطن

 نسبياً لتقدمه لهم هناك.

والحكومة اليمنية،  السعوديةتتحدّى األهداف اإليرانية في دعم الحوثيين في اليمن 

 وتسعى الستبدال الحكومة المعترف بها دولياً بنظام حوثي متحالف مع إيران.

في حين أن عالقة إيران بحركة الحوثيين في اليمن أضعف من عالقتها مع حزب هللا 

الحوثيين واإليرانيين يشتركان في رغبتهم بمواجهة فإن  ،من منظور أيديولوجي شيعي

 . اليمن النفوذ السعودي في

وهو ما  ،تحظر قرارات األمم المتحدة تقديم المساعدة العسكرية الخارجية للحوثيين

 يدفع الحوثيين لالعتماد على إيران أكثر.

نفوذاً استراتيجياً في مواجهة التحالف الذي تقوده السعودية اكتسب الحوثيون 

يخ كروز بصواروالمجتمع الدولي من خالل تهديد الشحن في مضيق باب المندب 

وهي قدرات غير متماثلة تم الحصول عليها عبر  ،المضادة للسفن والقوارب المتفجرة

 المساعدة اإليرانية.

 ،المتجذرة في تاريخ الحرس الثوري اإليراني ،ساهمت الطرق اإليرانية ،بهذه الطريقة

وفي الوقت نفسه قوّضت قدرات  ،في مواجهة فعالية المساعدة األمنية األمريكية

دول الخليج ومثل السعودية  ،الدول العربية التي يعمل فيها الوكالء اإليرانيون

 المتحالفة معها. 

في المنطقة إلنشاء  اإلستراتيجية األمريكية المفضلة هي الشراكة مع الحكومات

اسم وبناء قدرات الدولة الشريكة وتعزيز القو ،اتصاالت مهنية طويلة األجل

 وتسهيل حركة هذه القوات.  ،المشتركة مع القوات األمريكية
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 السعوديةتسعى الواليات المتحدة في  ،باإلضافة إلى تعزيز االستقرار الحكومي

واالستفادة من األهمية اإلقليمية للمملكة  ،واإلمارات إلى ضمان األمن النفطي

وتسهيل وصول القوات األمريكية وحقوق  ،وموقعها االستراتيجي كحصن ضد إيران

من اآلثار المزعزعة لالستقرار  ،والمنطقة السعوديةمع حماية " ،التحليق فيها

 ومواجهة النفوذ اإليراني والتهديدات األخرى.  ،لإلرهاب

 تقدم اليمن صورة أكثر تعقيدًا إلى حد ما عن الغايات ووسائل تحقيقها. 

من خالل الضربات  ،2002قتالية في اليمن منذ عام  أجرت الواليات المتحدة عمليات

الجوية عبر الدرونز ووجود قوات العمليات الخاصة بهدف تدمير أو إضعاف قدرات 

 .2015وتنظيم الدولة اإلسالمية بعد عام  ،القاعدة في شبه الجزيرة العربية

قديم بعد بدء التدخل العسكري السعودي في اليمن، بدأت الواليات المتحدة في ت

. كانت األهداف أشكال مختلفة من المساعدة لقوات التدخل التي تقودها السعودية

المحددة لهذه المساعدة هي "استعادة الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل األمم 

المتحدة والحفاظ على وحدة األراضي السعودية من توغل المتمردين الحوثيين 

مساعدة في تخفيف التهديدات التي يتعرض و"مواصلة دعم الشركاء اإلقليميين لل

 للسعوديةلها السكان المدنيون والبنية التحتية الحيوية، وتحسين األداء التشغيلي 

 والحد من اإلصابات في صفوف المدنيين". 

يفترض النهج المتأصل في النموذج األمريكي المفضل للمساعدة األمنية وجود 

مثل تلك الموجودة في مصر واألردن  ،للغربحكومة فعالة ومستقرة نسبيًا وموالية 

أصبحت مثل هذه الظروف نادرة على نحو متزايد في منطقة  ،والمغرب. ومع ذلك

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

حكومة مستقرة ذات من حيث كونها  ،من مطابقة هذا النموذج السعوديةتقترب 

وتشترك معها  ،المتحدة روابط عسكرية وسياسية وتجارية طويلة األمد مع الواليات

 وخاصة فيما يتعلق بإيران.  ،في العديد من األهداف اإلقليمية

، مع إشراك الواليات التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن غيّر تلك الصورةغير أن 

 المتحدة في صراع كان يفضل تجنبه. 

مع التأثير  عودية،السغيّر هذا التدخل نوع الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة إلى لقد 

 بشكل كبير في مهمة وعمليات القوات األمريكية الصغيرة في اليمن. 
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المصالح األمريكية والسعودية فيما يتعلق باليمن قد تتشارك إلى حد في حين أن 

فإن الطرق التي اختارها السعوديون لتحقيق أهدافهم لم تُحقق مصالح الواليات  ،كبير

 . بإلحاق أضرار جسيمة بها تسببتوفي الواقع  ،المتحدة

في العديد من البرامج لتحسين التدريب  السعوديةتتعاون الواليات المتحدة مع 

 ،ودمج أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي ،للعمليات الخاصة وقوات مكافحة اإلرهاب

وتطوير القدرات األمنية األساسية  ،وتعزيز األمن البحري ،وتعزيز الدفاعات السيبرانية

 ية التحتية. للبن

تعمل بعثة التدريب العسكري األمريكي مع الحرس الوطني السعودي ووزارة 

حيث تقدم خدمات التدريب والخدمات  ،الداخلية ووزارة الدفاع والطيران السعودية

 االستشارية وكذلك الدراسات والتوصيات. 

 تشمل أهداف مهمة التدريب العسكري األمريكي في السعودية هي: 

 قديم خدمات التدريب والمعدات لسالح الدفاع الجوي السعودي تنسيق ت

 لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي.

 .تقديم المساعدة للقوات البرية السعودية لتحسين التعليم العسكري 

  مساعدة القوات البحرية السعودية والقوات البحرية الخاصة على تعزيز قدرات

 الدفاع عن النفس ومكافحة اإلرهاب.

 .تنسيق شراء المعدات للقوات البحرية السعودية 

لتنظيم وتدريب وتجهيز ثاني أكبر  تعمل الواليات المتحدة مع وزارة الحرس الوطني

والتي تضم عدة ألوية من المدرعات الخفيفة والمروحيات  ،قوة برية في المملكة

منشآت والمدفعية. وتتركز المساعدة األمريكية على حرس الحدود وقوات أمن ال

 وغيرها لتطوير قدرات أمن البنية التحتية الحيوية.

بدأت الواليات المتحدة في تقديم  ،بعد التدخل الذي قادته السعودية في اليمن

وخاصة عمليات التزود بالوقود  –المشورة العسكرية واالستخبارية والدعم اللوجستي 

 . لقوات التحالف -الجوي 

وديين لتحسين قدرة الرياض على مجابهة تُنسق الواليات المتحدة مع السع

 . الصواريخ الباليستية والدرونز

في ضوء األداء التشغيلي الضعيف للسعوديين والخسائر البشرية في صفوف 

، وبدأت بتقديم أنشأت الواليات المتحدة فريقًا مشتركًا لتقييم الحوادث ،المدنيين

 المشورة بشأن إجراءات االستهداف والدقة. 
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بدأت وحدة عسكرية أمريكية مهمة  ،2016عمليات في مدينة المكال في عام خالل ال

. وبحسب محدودة لتقديم المشورة والمساعدة مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف

ما ورد، قدمت هذه الوحدة المساعدة في مجال االستخبارات والمراقبة واالستطالع 

 والحظر البحري ودعم الدرونز للتحالف. 

 ،على المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص 2019ضربات سبتمبر إن 

المساعدة تشير إلى أن هذه  ،اليمنباإلضافة إلى الفشل في إخضاع تمرد الحوثي في 

، سواء األمنية األمريكية المتنوعة لم تقم بتحسين القدرات السعودية بشكل كافٍ

 في اليمن.للدفاع عن أراضيها أو تحسين أدائها العسكري 

قامت الواليات المتحدة بتقديم أسلحة إلى السعودية  2011إلى عام  2008من عام 

مليار دوالر إضافية في الفترة من عام  17مليار دوالر، تلتها أسلحة بقيمة  45بقيمة 

2011-2015 . 

تعكس هذه األرقام الهائلة ميل السعوديين، وحكومات أخرى في المنطقة، لألسلحة 

 الراقية. 

والمجهزة بأسلحة  F-15يطير السعوديون بالطائرة المقاتلة المتقدمة من طراز 

-PACويقومون بتشغيل العديد من بطاريات صواريخ الدفاع الجوي باتريوت  ،متطورة

 ويمتلكون أساطيل الدبابات القتالية الرئيسية وطائرات الهليكوبتر الهجومية.  ،3

 M1A2دبابة قتال رئيسية  115ل ساحلية ووحده أربع سفن قتا 2017تضمن طلب عام 

 . PAC-3وطائرات هليكوبتر إضافية وصواريخ باتريوت 

جوانب التدريب والدعم الخاصة باألسلحة األمريكية حاضرة وذات أهمية متزايدة كانت 

في ضوء أداء القوات الجوية الملكية السعودية الذي تعرض النتقادات شديدة في 

 . اليمن

مليار دوالر لتحديث أنظمة القيادة والسيطرة في  18نوايا بمبلغ  تم توقيع مذكرة

وتعزيز تدريب سالح الجو الملكي السعودي على تحسين قدرات وعمليات  السعودية،

 وتوفير مزيد من التعليمات حول قانون النزاع المسلح. ،االستهداف بدقة

المقاتالت التكتيكية تتراوح المعدات التي توفرها الواليات المتحدة للسعودية بين 

إلى دبابات القتال الرئيسية إلى األسلحة الصغيرة والذخيرة إلى  F-16الراقية من طراز 

 معدات الحماية. 
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مع تخصيصات للبرامج التعليمية المتعلقة بقانون  ،تمويل التدريب واسع بالمثل

 ودورات ،ودورات القيادة واألركان العامة ،النزاع المسلح وحقوق اإلنسان

وكذلك التعليمات  ،ودورات كبار الضباط غير المفوضين ،االستخبارات العسكرية

 الفنية والتشغيلية.

Carnegie Endowment for International Peace, Security Assistance in the 

Middle East, 07/02/2020 

 

 التوازن العسكري بين السعودية وإيران

% في 3.8% من ميزانيتها لإلنفاق العسكري، مقارنة مع 10تُخصص السعودية حوالي 

إيران. ولكن إيران لديها القدرة على تهديد األمن االستراتيجي للسعودية ولكل دول 

الخليج األخرى بفعل أنظمة الصواريخ البالستية التي تملكها، وهي األكبر في 

 المنطقة. 

، كما قامت الواليات Thaadقطر بشراء منظومات قامت السعودية واإلمارات و

ال توجد لدى الواليات المتحدة بوضع هذه المنظومة في منطقة الخليج. ولكن 

المتحدة نية في إدماج أنظمتها الصاروخية في المنطقة مع أنظمة الجيوش المحلية، 

وير ألن االنقسامات العميقة بين حلفاء الواليات المتحدة تجعل من المستحيل تط

 .مثل هذه األنظمة في حالة إدماجها

تواجه األنظمة الخليجية تحدياً في توفير المزيد من األموال لشراء األنظمة الدفاعية 

، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى أموال إضافية لتمويل مشاريع التنمية المتقدمة

 االقتصادية واالجتماعية. 

لناتج المحلي اإلجمالي لمعظم دول تزيد مخصصات اإلنفاق العسكري مقارنة مع ا

، حيث تُخصص كل من الخليج عن نسبة المخصصات المماثلة في الواليات المتحدة

 . % من ناتجها المحلي اإلجمالي10نسباً تقترب من السعودية واإلمارات وقطر وعُمان 

ركّزت إيران على تطوير منظومة نظراً لعدم قدرتها على تطوير سالحها الجوي، 

، بما يمكّنها من استهداف المنافسين الرئيسيين لها في خها البالستيةصواري

وتعد المنظومة المنطقة، وخاصة السعودية وإسرائيل والوجود األمريكي. 

 . الصاروخية اإليرانية هي األكبر في المنطقة
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، بدأ الحوثيون باستخدام الصواريخ البالستية، والتي يُعتقد 2015ابتداء من عام يونيو 

 وليس كما يدعي الحوثيون بأنهم قد قاموا بتطويرها.  صواريخ إيرانية بالكامل،أنها 

، وخاصة تركّزت عمليات االستهداف في البداية على المدن السعودية الحدودية

الحوثيين تمكنوا الحقاً من استهدف مدن ان، ولكن خميس مشيط وأبها وجازان ونجر

 . بعيدة مثل الرياض

)بالصواريخ هجمة حوثية  250الماضية تم تسجيل نحو  الثالثخالل السنوات 

العدد هو أقل من العدد والدرونز( على البنية التحتية السعودية. ويُعتقد أن هذا 

 إلعالم. ، والتي ربما لم يتم ذكر بعضها في االفعلي للهجمات

هجمة(، ثم  79هجمات(، ثم نجران ) 107تركّزت أبرز الهجمات في محافظة جازان )

 هجمة(.  39عسير )

أي استهداف لمحطة أن  2009أظهر تسريب لوثيقة من الخارجية األمريكية عام 

تزوّد ، حيث الجبيل لتحلية المياه سوف يُجبر السعودية على االستسالم خالل أسبوع

 التي تستهلكها. % من مياه الشرب 90لي السعودية بحوا

هشّة من ، وهي محطة راس الخير لتحلية المياه هي أكبر محطة تحلية في العالمتعدّ 

 أمام أي هجوم إيراني. الناحية األمنية 

المحطة معرّضة أيضاً وإضافة إلى مخاطر التعرّض الستهداف صاروخي، فإنّ 

 يؤثر على قدرتها على العمل.  ، والذي يمكن أنلمخاطر الهجوم السيبراني

Center for Strategic and International Studies, The Gulf and the Challenge of 

Missile Defense: Net Assessment Indicators, 24/02/2020 
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 الدوليةالعالقات 

 

 األمريكية-العالقات السعوديةرسم إعادة 

، والتي أسست ألطول عالقة 1945الصيغة التي أسسها روزفلت وابن سعود عام 

بين الواليات المتحدة ودولة عربية، والقائمة على النفط مقابل األمن، لم تعد صالحة 

أصبحت الواليات المتحدة شبه مكتفية ذاتياً. وعلى أي رئيس قادم أن اآلن، بعد أن 

ى أسس جديدة، وأن يبدأ بإعادة القوات األمريكية يُعيد رسم العالقات بين البلدين عل

 من السعودية. 

التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك السعودي عبد  ،1945في يوم عيد الحب عام 

ذلك مريكية في قناة السويس. كان كوينسي األالعزيز بن سعود على متن سفينة 

العالقة لكن . مع دولة عربيةفجر ما أصبح اآلن أطول عالقة للواليات المتحدة اللقاء 

 .وتحتاج إلى إعادة صياغة ،وربما بشكل نهائي ،في تراجعهي اليوم 

وعشية  ،كان فرانكلين روزفلت في فترته الرابعة كرئيس منتخب ألقوى دولة في العالم

عائداً من قمة يالطا ، وكان قد سافر حول العالم، والفوز في الحرب العالمية الثانية

شرشل وجوزيف ستالين. كان مريضًا بشدة ولم يكن لديه سوى مع وينستون ت

ستكون  السعوديةلكنه كان مقتنعا بأن ، 260أسابيع للعيش فيه. كان ضغط دمه 

 بفضل نفطها. ،حاسمة ألمريكا في عالم ما بعد الحرب

شبه الجزيرة ، ولم يكن ذهب خارج البحر من قبلقد صعد إلى لم يكن ابن سعود 

 العربية باستثناء رحلة قصيرة إلى البصرة. 

كان لديه ، ولقد كان محاربًا أنشأ المملكة السعودية الحديثة من خالل معارك ال تنتهي

كان ملكًا مطلقًا يدعمه رجال الدين ، ولكنه خبرة قليلة في الدبلوماسية الدولية

إلى أمريكا في عام  ،فيصل وخالد ،الوهابيين المتعصبين. لكنه أرسل اثنين من أبنائه

 والتجول في جميع أنحاء البالد. ،للقاء روزفلت 1943

عن فكرة إقامة روزفلت ، ودافع حول مستقبل فلسطيننقاش هذا االجتماع دار في 

مكان واحتج ابن سعود على أن اليهود يجب أن يحصلوا على دولتهم في  ،دولة يهودية

الرئيس عن فيه تخلى ، النقاشجو جيد من في  اًكان ثانويهذا الموضوع . لكن آخر

تبادلوا الهدايا ، ولمشاعر اإلسالمية للملكوخموره احتراماً لسيجارته المعتادة 

 .البعضوخرجوا معجبين ببعضهم 



 

 
22 

مقابل بأسس عالقة طويلة: ضمانات األمن األمريكية للمملكة صاغ الرئيسان 

  الحصول على إمدادات الطاقة بأسعار معقولة.

كل رئيس أمريكي لجأ إلى ، لكن صعودا وهبوطاًمنذ ذلك الحين العالقة استمرت 

 . دونالد ترامبمتملقاً ذليالً لهم كما فعل  لم يكن أي منه، لكن السعوديين

، بالفعللم يقوموا بشرائها السعوديين لشراء أسلحة أمريكية ترامب لقد امتدح 

التي تسببت في أسوأ كارثة إنسانية و ،في اليمنيقودونها واصل دعمه للحرب التي و

 بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط. ،لديها تفي العالم والتي كلفت المملكة ثروة ليس

كان اإلعدام من  .تجاهلت اإلدارة القتل الوحشي لجمال خاشقجي ،األسوأ من ذلك

وكان العقل المدبر ولي العهد  ،وفقًا لتحقيق األمم المتحدة ،أعمال الدولة السعودية

 .باعتباره الشخص المفضل لديهتبرئته؛ الرئيس اختار ، لكن محمد بن سلمان

والصفقة التي تم ، بشكل دائمتلطخت العهد ولي سمعة ذلك لن ينجح، فولكن 

الواليات المتحدة لم ، ألن قديمةأصبحت كوينسي ظهر السفينة التوصل إليها على 

 السعودي.  تعد بحاجة إلى النفط

في عام  هاغادروبعد أن ) السعوديةأعاد البيت األبيض القوات األمريكية المقاتلة إلى 

المنشآت النفطية األكثر أهمية في  واضرب دمالكنه لم يردع اإليرانيين عن ،(2003

 .لجميعكشف ضعفهم الحاد أمام ا، بما المملكة في سبتمبر الماضي

فورًا من المملكة وقطع يجب على الرئيس القادم إعادة القوات األمريكية إلى الوطن 

على األقل حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية  ،كل الدعم العسكري للسعوديين

 دائمة في اليمن. 

من  أو تجريدهاإغالق المنشآت الدبلوماسية السعودية في الواليات المتحدة يجب 

 للتجسس على المنشقين مثل خاشقجي.  ألنها تستخدم، قوتها

للتدريب أو لمهام المتواجدين الجنود السعوديين في الواليات المتحدة إعادة يجب 

 . أخرى إلى بالدهم

أي شخص متورط في مقتل خاشقجي لن يكون يجب على السعوديين أن يفهموا أن 

اإلجراءات  لمدعي العام مراجعةعلى اينبغي ، وموضع ترحيب في الواليات المتحدة

 القضائية التي قد تنطبق على القضية.

لتقليص جزءًا من مراجعة أوسع للسياسة تجاه المنطقة كل هذا يجب أن يكون 

 وجودنا العسكري واستخدام المزيد من الدبلوماسية. 
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 وإحياء الصفقة النووية اإليرانية وتعزيزها.  ،يجب إشراك إيران

وليس الصفقة الوهمية  ،ئيل والفلسطينيينبدء عملية سياسية جادة بين إسرايجب 

 التي أعلنتها هذه اإلدارة. 

 ، ولكن حان الوقت إلجراء تغييرات جوهرية. بالتأكيدتحدياًسيُشكل ذلك 

Brookings Institution, 75 years after a historic meeting on the USS Quincy, US-

Saudi relations are in need of a true re-think, 10/02/2020 

 

 مباحثات بومبيو في السعودية

األمريكية في "حالة األزمة" منذ اغتيال خاشقجي، ويبدو -دخلت العالقات السعودية

أنها لن تعود إلى ما كانت عليه، ما لم يقم الطرفان بإجراء مراجعة شاملة للعالقة، 

 من أجل معالجة الفجوة في توقعات البلدين من العالقة. 

بعد أسبوع من احتفال الحكومتين  السعوديةيزور وزير الخارجية األمريكي مايك بومبو 

 . زعيمي الدولتينبالذكرى الخامسة والسبعين للقاء األول بين 

على الرغم من أن السرد الرسمي يصور الجانبين كحلفاء قويين متحالفين بشكل 

األخطاء التي لحديث عن ان حان الوقت للمسؤولين األميركيين والسعودييفقد  ،وثيق

 .شابت العالقة

التاريخي بشكل مختلف في البلدين اليوم. أشادت إحدى الصحف  1945يتم ذكر اجتماع 

لكن خبيرًا بارزًا  ،السعودية مؤخرًا بهذه المناسبة الهامة كتذكير "بعالقة ال مثيل لها"

وتحتاج إلى  ،نهائيربما بشكل و ،تراجعحالة في "وصف العالقة بأنها في واشنطن 

 ". إعادة صياغة

فجوة متكررة بين توقعات واشنطن والرياض هذه المتعاكسة تعكس وجهات النظر 

وضع "ستظل العالقات متوقفة في ، إذا لم يتم سد هذه الفجوة، وبشأن عالقتهما

 .2018في أكتوبر منذ اغتيال جمال خاشقجي الذي وصلت إليه " األزمة

السعوديون جهوده إلعادة ترتيب الجغرافيا السياسية في توقع ترامب أن يقود 

 قابلم، ما يمهد الطريق لتقليص الوجود األمريكي في المنطقةب ،الشرق األوسط

 الرياض على دعم واشنطن السياسي غير المشروط. حصول 
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 ،تضمنت عملية إعادة التنظيم هذه عرضاً عربياً إلسرائيل وضغطاً على الفلسطينيين

ومشاركة السعوديين  ،لحملة الضغط األمريكية القصوى ضد إيران اًإقليمي اًودعم

 النشطة في إدارة النزاعات اإلقليمية.

مساعدة الواليات المتحدة على في  ،ولم تنجح السعودية،ال تستطيع  ،ومع ذلك

 . الوصول إلى تلك األهداف

. واشنطنالطريق مع س لم يعد واضحًا ما إذا كانت الرياض ال تزال على نف ،في الواقع

وقمع  ،على مواصلة الحرب في اليمن السعودية، تم تشجيع بل على العكس

، وحبس مواطني الواليات تويترشركة والتجسس من داخل  ،مواطنيها بعنف

ومساعدة المشتبه بهم السعوديين على الهروب من النظام القضائي  ،المتحدة

 األمريكي. 

الطرفين سية تغطية إعالمية أكثر حدة وتدقيقاً من كانت نتيجة هذه الخيارات السيا

 السعودي واألميركي. 

أن  ،كجزء من دعمها السياسي غير المشروط للواليات المتحدة السعودية،توقعت 

الحصول على  ،محمد بن سلمان ،توقع ولي العهد السعودي، وتعامل كحليف قوي

حتى تتمكن الرياض من والتنسيق في سياسة البلدين،  ،الدعم العسكري األمريكي

 لم يحدث.ما ذا وهتنفيذ جدول أعمال مشترك بين الجانبين. 

بالدفاع عن  اًرسميلم تلتزم و ،لقطر السعوديةلم تدعم إدارة ترامب مقاطعة 

، وأن صفقةأوضح ترامب أن الدعم األمريكي للسعودية هو  ،المملكة. في الواقع

 .بأموالها فقط ةمهتم اوأنه ،بحاجة إلى نفط الرياضواشنطن لم تعد 

ستراتيجية اإدارة ترامب تواصل تنفيذ إال أن  ،على الرغم من تعزيز الدفاع السعودي

والتي تتوافق مع معاملة الرئيس المعتادة للحلفاء األمريكيين تجاه إيران أوالً" أمريكا "

 ونمط سلوكه األحادي الجانب الذي ال يمكن التنبؤ به في سوريا. 

. واألكثر دون مشاركة دول أخرى السعوديةعن الدفاع ال تريد اإلدارة  ،عالوة على ذلك

 ،وإسرائيل إلى أقصى الحدود السعوديةأن البيت األبيض يدفع التقارب بين  ،من ذلك

 ويهدد بزعزعة استقرار النظام في الداخل وكبح نفوذه في الخارج.

الرياض جعلت إدارة ترامب لألزمات السعودية الصنع فإن  ،وبدالً من تحسين األمور

 . األمريكيجزءاً من االستقطاب السياسي 
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شجع الدعم  ،بدالً من الحد من مشاركة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

السعودي غير المحسوب لسياسات ترامب الواليات المتحدة على التدخل بشكل 

 التعامل معه.  السعوديةوالقيام بما هو أكثر بكثير مما تستطيع  ،مفرط

أصدرت في الوقت الذي تتجه فيه األنظار إلى اجتماعات بومبيو المقبلة في الرياض، 

قضايا  السعوديةفي ناقش يُس ويبومببأن ت فيه قالوزارة الخارجية األمريكية بيانًا 

التي كشفت  "خطة السالم"أضاف مسؤول كبير و"إيران واليمن وحقوق اإلنسان". 

 . جدول األعمال أيضاًعنها اإلدارة في الشرق األوسط مؤخراً إلى 

هذه القضايا هي أولويات قصوى لكال البلدين. لكن محادثة تقتصر على هذه المواضيع 

 . "وضع األزمةمن "العالقة الثنائية تُخرج لن وحدها 

يمكن أن تبدأ مناقشة صريحة حول إدارة الفجوة في التوقعات المتبادلة في إصالح 

 العالقة.

Carnegie Endowment for International Peace, Will Pompeo and the Saudis 

Have a Heart to Heart in Riyadh?, 18/02/2020 

 

 كوااللمبورقمة 

عكست قمة كوااللمبور رغبة ماليزيا في القيام بدور قيادي في العالم اإلسالمي، وهو 

. كما عكست القمة موقف مهاتير محمد المعارض الثمانيناتتوجّه ماليزي يعود إلى 

-للسعودية، وهو موقف مرتبط باعتبارات السياسة الداخلية، بسبب الدعم السعودي

ب. ولكن مهاتير يخشى من قيام السعودية بتقييد عدد الحجاج اإلماراتي لمنافسه نجي

 الماليزيين، وهو ما يمكن أن يتسبب في خسارته محلياً. 

مشاركة رفيعة المستوى من  ،2019شهدت قمة كوااللمبور التي عُقدت في ديسمبر 

ماليزيا وتركيا وقطر وإيران. ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت: رئيس الوزراء 

واألمير القطري تميم بن  ،والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،لماليزي مهاتير محمدا

والرئيس اإليراني حسن روحاني. كما تمت دعوة السياسيين  ،حمد آل ثاني

والدبلوماسيين واألكاديميين والزعماء الدينيين والناشطين من عدد من الدول 

 اإلسالمية األخرى. 
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لمعالجة القضايا الهدف من القمة هو توفير منصة لمختلف القادة المسلمين كان 

سعت  ،االجتماعية والسياسية واالقتصادية في العالم اإلسالمي. على سبيل المثال

 القمة القتراح تدابير مضادة للتطرف وكراهية اإلسالم. 

قيادي في  أهمية خاصة ألنه أظهر رغبة ماليزيا في أن تحصل على دورحمل الحدث 

 . العالم اإلسالمي

بمثابة عالمة على االنقسام في العالم فقد اعتُبر هذا الحدث  ،عالوة على ذلك

وماليزيا مع دول معارضة  ،وحلفاؤها في جهة السعوديةحيث ظهرت  ،اإلسالمي

 للمملكة في جهة أخرى. 

دون بأنه كان . جادل المؤيتلقت قمة كوااللمبور تصفيقًا وانتقادًا على قدم المساواة

مؤتمرًا تمس الحاجة إليه لمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي 

تؤثر على المسلمين على مستوى العالم. قالوا إن المؤتمر يمكن أن يُقدّم خطة عمل 

ومكافحة التطرف  ،لمساعدة العديد من المسلمين على الخروج من دائرة الفقر

 عادلة. وخلق مجتمعات ،الديني

نظر السعوديون إلى ، حيث الحكومة السعودية من بين أكبر المنتقدين للمؤتمركانت 

يشعرون ، وبدا أنهم القمة كوااللمبور على أنها منافس لمنظمة التعاون اإلسالمي

 على العالم اإلسالمي. بالتهديد من استهداف هيمنتهم الدينية 

الذي كان من  ،لباكستاني عمران خانأصبح هذا واضحًا بعد انسحاب رئيس الوزراء ا

حيث اعتذر قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر  ،المفترض أن يُشارك في القمة

 لوصوله إلى ماليزيا. 

لتهدئة المخاوف خان أعلن انسحابه المفاجئ أثناء زيارته للرياض ومن المفارقات أن 

من السعودية إللغاء  واجه ضغوطًا كبيرةالسعودية بشأن القمة، ومن الواضح أنه 

ومصر غابت عن القمة  اإلماراتمثل  السعودية. الدول األخرى المتحالفة مع حضوره

 أيضًا.

مشاركة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد في قمة كوااللمبور هي امتداد إن 

كانت ماليزيا نشطة في العالم اإلسالمي منذ  ،. في الواقعلسياسة ماليزيا الخارجية

 والية مهاتير األولى كرئيس للوزراء. ، أي منذ أوائل الثمانينات

؛ على مبادرات حقبة مهاتير ،عبد هللا بدوي ونجيب رزاق ،اعتمد خلفاؤه ،منذ ذلك الحين

ف . وانضمت ماليزيا إلى التحالمنح سياساتهما الخارجية الشرعية الدينيةمن خالل 

 الذي تقوده السعودية في اليمن. 
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لم يتغير هدف ماليزيا الكبير المتمثل في  ،2018بعد عودة مهاتير إلى السلطة في عام 

تحول واضح أن يُنظر إليها كدولة إسالمية نموذجية، إال أنه كان من الممكن مالحظة 

 .السعوديةفي موقف ماليزيا تجاه 

خية التي شهدت تغييراً في الحكومة ألول مرة منذ التاري 2018منذ االنتخابات الماليزية 

، فانسحبت ماليزيا من السعوديةتوترت عالقات مهاتير مع  ،1957استقالل البالد عام 

التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وتم إغالق مركز الملك سلمان للسالم 

شترك بين وهو مركز لمكافحة اإلرهاب. وكان هذا المركز بمثابة جهد م ،الدولي

وإدارة نجيب عبد الرزاق لوضع استراتيجيات لمكافحة األيديولوجية ضد  السعودية

 التطرف اإلسالمي. 

وجميعهم منخرطون في  ،طور مهاتير عالقات أوثق مع تركيا وإيران وقطروبالمقابل، 

 . السعوديةمنافسات مختلفة مع 

السياسية الداخلية في موقف مهاتير المعارض للسعوديين من الخالفات ينطلق 

مليون دوالر من شركة  700تم اتهام نجيب بتحويل ما يقارب من  ،2015. في عام ماليزيا

التطوير االستراتيجي إلى حسابه الشخصي. أنكر هذا االدعاء وأصر بدالً من ذلك على 

، وقد أيد وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير ادعاء السعوديةأنه تبرع من 

 ب. نجي

تسببت الفضيحة في سلسلة من االنشقاقات عالية المستوى في أحزاب االئتالف 

 عامًا.  60الحاكم الذي حكم ماليزيا لمدة 

حزب "وحدة أبناء  ،بما فيهم مهاتير ،شكل العديد من المنشقين ،بعد فترة وجيزة

 األرض"، وهو جزء من الحكومة الحالية. 

مهاتير وحلفاؤه موقفًا عدائيًا ضد نجيب اتخذ  ،خالل السنوات الخمس الماضية

 مليون.  700بسبب فضيحة الـ

مليون دوالر أمريكي لم يكن في الواقع من  700مبلغ الـأن  2018أعلن الجبير في عام 

  .السعودية

محادثات هاتفية بين نجيب نشرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية  ،في اآلونة األخيرة

وأظهرت التسجيالت طلب نجيب مساعدة اإلمارات  .والشيخ محمد زايد آل نهيان

واعتُبر نشر في التستر على رسوم أخرى تتعلق بغسيل األموال المرتبطة بالمشروع. 

 مقرب الستعداده لدعم نجيب.هذه المحادثات هجوماً ضد حليف سعودي 
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ن القول إفمن السابق ألوانه  ،وبقدر ما كان مهاتير قد أثار غضبًا سعودياً متزايدًا

تمتلك أداة  السعوديةال تزال  ،من ناحيةإيران أو تركيا أو قطر. قد تحالفت مع ماليزيا 

. هامة للضغط على جميع البلدان التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين: حصص الحج

السعوديون مرارا وتكرارا على استعداد لفرض قيود الحج على الحكومات التي تتصرف 

 ،إذا واجه المسلمون الماليزيون صعوبات في الحجبطرق تتعارض مع مصالحهم. 

 . فإن أحزاب المعارضة لن تتوانى عن تحميل المسؤولية إلدارة مهاتير

تحتاج الحكومة الحالية إلى موازنة مواقفها مع االعتبارات الدينية المحلية  ،لذلك

 . بعناية

. إيران أو قطريظل السعوديون شريكًا تجاريًا أكثر أهمية من  ،باإلضافة إلى ذلك

أظهرت  ،نمت أهمية تركيا االقتصادية لماليزيا مع مرور الوقت. ومع ذلك ،بالتأكيد

 . السعوديةتركيا تاريخياً أنها مرنة في مواكبة إيران و

Brookings Institution, The 2019 Kuala Lumpur Summit: A Strategic 

Realignment in the Muslim World?, 24/02/2020 
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 الحرب في اليمن

 

 الوجود السعودي في المهرة يتحدي السلطان هيثم

يمثّل التوتر الحاصل في محافظة المهرة بين القوات السعودية والسكان المحليين 

التحدي الخارجي األول للسلطان هيثم، ويمكن أن تُعطي طريقة تعامله مع هذا التوتر 

تقبة. ويُعتقد أن الوضع في اليمن مؤشراً على شكل سياسته الداخلية والخارجية المر

كان على أجندة اللقاء بين السلطان ووزير الخارجية األمريكي، والذي قام برئاسة أول 

 وفد دولي يزور عُمان بعد انتهاء فترة الحداد. 

كانون الثاني/يناير، أدّى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد اليمين  11ففي 

ي صامتاً وبعيداً عن األنظار إلى حدّ كبير خالل فترة الحداد الدستورية رسمياً، لكنه بق

التي استمرت أربعين يوماً عقب وفاة ابن عمه السلطان قابوس. واآلن وقد شارفت 

  .هذه الفترة على نهايتها، أصبح بإمكانه وضع بصمته على السياسة العمانية بحرية

فبراير،  21بومبيو سيزور عُمان يوم  ومما يثير االهتمام أن وزير الخارجية األمريكي مايك

. وعندما أول وفد دولي لمقابلة السلطان هيثم في فترة ما بعد الحدادحيث سيترأس 

تمّ تحديد موعد االجتماع في بادئ األمر، رأى بومبيو على األرجح أن ذلك يشكل فرصة 

رسال للتعرف على السلطان الجديد، فضالً عن القيام بزيارة رمزية للتعويض عن إ

 وفد أمريكي على مستوى منخفض لتقديم التعازي بعد وفاة السلطان قابوس. 

ومع ذلك، قد يكون للسلطان هيثم والوزير بومبيو الكثير للتحدث عنه حالياً. ففي وقت 

اندلعت مواجهات بين القوات السعودية وسكان محليين سابق من هذا األسبوع، 

 الحدودية اليمنية. مدعومين من عُمان في محافظة المهرة 

، ومن شأن تحديد قد تكون تلك المواجهة االختبار اإلقليمي األول للسلطان هيثم

الجهات الفاعلة التي تساعده على اجتياز هذا االختبار أن يسهل على واشنطن تمييز 

 .مراكز القوة المستقبلية في حكومة عُمان التي غالباً ما تكون تشكيلتها ضبابية

راير، ادّعت مجموعة من المحتجين المحليين وصول قوات أمنية شباط/فب 17في 

 جديدة مدعومة من السعودية إلى معبر "شحن" الحدودي بين عُمان واليمن، 

 جدّد ذلك الصراع َمع أولئك الذين يعارضون الوجود السعودي في محافظة المهرة. 

دية قوات في ؛ عندما نشرت السعو2017ويعود سياق هذه الحادثة إلى أواخر عام 

محافظة المهرة للقيام بعمليات مكافحة التهريب، بإشارتها إلى مخاوف من حصول 
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الحوثيين على قطع صواريخ إيرانية متقدمة وأسلحة أخرى عبر الحدود. وقد نفى 

 .المسؤولون العُمانيون حدوث مثل هذا التهريب

حريزي، القائد وأشارت مجموعة المحتجين في المهرة بقيادة اللواء علي سالم ال

عدد القوات اليمني الذي كان مسؤوالً سابقاً عن العمليات الحدودية المحلية، إلى أن 

 . السعودية يتجاوز بكثير ما هو ضروري لتنفيذ عمليات مكافحة التهريب

ينتهك الوجود السعودي المهيمن أسلوب حياتهم وقد يكون من وجهة نظرهم، 

 أنابيب نفط يمرّ عبر المحافظة. مقدمة إلقدام الرياض على بناء خط 

في الواقع، كانت المملكة قد طلبت من اليمن وسلطنة عُمان إمكانية الوصول إلى 

هذا ال يزال البحار المفتوحة في العقود الماضية، ويعتقد المحتجون في المهرة أن 

، مشيرين إلى الوثائق المسربة وتقارير عن نشاط هندسي في عام الهدف السعودي

 .كمؤشرات على ذلك الطموح 2018

وقد جاء في البيان الرسمي الذي اصدرته الرياض حول المواجهة الحالية ما يلي: 

"حاولت بعض الشخصيات المعروفة التي ترأست جماعات الجريمة المنظمة 

في إشارة  -.." في المهرة. ستعارض عُمان وصف هذه "الشخصيات" .والتهريب

اعتبرت مسقط منطقة "شحن" مجرمين. فلطالما ك -واضحة إلى الحريزي ومعسكره 

؛ وتماماً كما منح السعوديون جوازات سفر وحرية السفر إلى كجزء من محور نفوذها

لطالما منح سكان المهرة بالقرب من حدودهم عند الطرف الشمالي من المحافظة، 

، العُمانيون سكان المهرة االمتيازات نفسها على طول الحدود الشرقية للمحافظة

 إلى جانب الدعم االقتصادي واإلنساني الكبير.

وكان آخر تصعيد كبير بين القوات السعودية والمحتجين في المهرة قد حدثَ في 

. وخُمدت شرارة ذلك الصراع في غضون أيام قليلة، وقد يتكرر ذلك 2019أيار/مايو 

ي رغم ال يصطف بعض سكان المهرة وراء الحريزوبالفعل،  -السيناريو هذه المرة 

 . استيائهم من الوجود السعودي

الشائعات بأن السعوديين يجلبون قوات يمنية من محافظات أخرى ومع ذلك، فإن 

وتعزيز مكانة لمساعدتهم، قد تؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للسعودية 

 .الحريزي

، قةيؤدي إلى صراع بين شركاء أمريكا في المنطوعلى هذا النحو، يمكن لهذا الوضع أن 

 سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. 
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: تنظر كل من السعودية وعُمان إلى مثل هذا الصراع بمثابة تهديد وجوديوقد 

فبالنسبة للرياض، إن عملية التهريب المزعومة عبر الحدود العمانية تمنح الحوثيين 

نسبة الصواريخ التي يقومون بإطالقها بشكل متكرر على األراضي السعودية؛ وبال

لمسقط، فإن وجود قوة عسكرية سعودية على حدودها أثناء االنتقال الهش للقيادة 

من غير المحتمل أن تتراجع أي أمر مثير للقلق. وال تريد أي من الحكومتين صراعاً، لكن 

  .منهما عن حماية مصالحها

وعندما يصل وزير الخارجية األمريكي يوم الجمعة بعد زيارته إلى السعودية، فإن إحدى 

الفلسطيني  -القضايا التي قد يتمّ التطرق إليها هي خطة ترامب للسالم اإلسرائيلي 

 التي تم إصدارها مؤخراً. 

كانون  28كانت سفيرة عُمان في واشنطن قد حضرت حفل اإلعالن عن الخطة في 

يناير إلى جانب نظيريها اإلماراتي والبحريني، لكن حضورها كان على األرجح بسبب الثاني/

العُرف الخليجي أكثر من دعمها للخطة. وبالتالي، من المحتمل أن يحاول بومبيو 

 .اكتشاف رأي السلطان الجديد حول هذا الموضوع

لتوترات ، بما في ذلك االوضع في اليمن سيكون على جدول األعمالومن المؤكد أن 

في المهرة. وإذا لم يثر السعوديون والعُمانيون القضية األخيرة مباشرة مع 

 . فيجب على المسؤولين األمريكيين طرحهاواشنطن، 

بسبب الصدع المستمر مع قطر، العالقات الخليجية متوترة بالفعل بشكل خطير 

أن يضعف األمن السعودية بالتفاقم يمكن -وبالتالي فإن السماح للتوترات العُمانية 

 اإلقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى حل األزمة اليمنية. 

تتمتع المملكة حالياً بمكانة جيدة لتوجيه حكومة هادي والفصائل الجنوبية في اليمن 

نحو المحادثات، في حين قد تكون عُمان قادرة على التأثير على الحوثيين بطرق إيجابية. 

 .األمريكيين بذل كل جهد ممكن لتخفيف التوتراتيجب على المسؤولين لذلك 

كيفية تعامل السلطان هيثم مع الوضع المتوتر بشكل متزايد في المهرة قد تكون 

 ، وما إذا كان سيعتمد على الواليات المتحدة.مع السعودية مؤشراً على شكل حكمه

Washington Institute, Challenges Await Oman’s New Sultan as Mourning 

Period Ends, 20/02/2020 
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 الحرب في اليمن تشتعل مُجدّدا  

المعارك في اليمن بين الحوثيين والجيش المدعوم من السعودية، كما تجدد  تتجدّد

القصف السعودي على اليمن والقصف الصاروخي على السعودية. ويأتي هذا 

التصعيد كمؤشر على فشل الطرفين في تقديم تنازالت حقيقية تُساعد في التوصل 

سعودية، ورغبة مماثلة إلى حل، خاصة في ظل رغبة إيران في استمرار حرب منهكة لل

 من الواليات المتحدة، والتي ترى الحرب جزءاً من حملة الضغط القصوى على إيران. 

، حيث تعود الحرب في اليمن إلى التصاعد مجدداً ،بعد خمسة أشهر من التراجع

؛ واستأنف السعوديون السعوديةاستأنف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على 

 ء. غاراتهم الجوية على صنعا

أكثر فهناك خطر من أن تتوسع وتجتذب إيران وأمريكا  ،إذا كانت الحرب تتصاعد أكثر

 من السابق.

كانت الهجمات الصاروخية على البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة في سبتمبر 

  الحدث الحافز الذي أقنع الرياض بالبدء في عملية البحث عن حل.الماضي هي 

 . قطة الضعف الحاد لالقتصاد السعودينأظهرت دقة الهجمات 

الذين ادعوا الفضل في ما هو في الواقع هجوم  -عرض الحوثيون  ،مباشرة بعد الضربة

وقف الهجمات الصاروخية على المملكة إذا توقفت هي عن قصفهم. وافقت  -إيراني 

طهران على الصفقة، واستخدم وسطاء األمم المتحدة هذا العرض وتمكّنوا من 

 تبادل لألسرى وتنفيد رحالت طبية من صنعاء لألشخاص األكثر احتياجاً للرعاية. إجراء

شعر السعوديون بالقلق الشديد من أن الرئيس ترامب قال إن هجمات سبتمبر كانت 

التمايز السعوديين  اهذأفقد الواليات المتحدة، حيث  ضدوليست  السعوديةضد 

 . ثقتهم

األمريكية المقاتلة في المملكة )أعادهم ترامب العام على الرغم من وجود القوات 

الواليات المتحدة قالت إنها لن تقاتل من إال أن  ،(2003الماضي بعد مغادرتهم عام 

 . أجل الدفاع عن السعودية

. السعوديةكان الديمقراطيون أكثر حزماً في معارضة الذهاب إلى الحرب من أجل 

 . وصف السعوديين بـ "البلطجية القتلة" ،على سبيل المثال ،السناتور بيرني ساندرز
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لم يؤدي مقتل قاسم سليماني إلى تبديد مخاوف الرياض، بل دفعها إلى بدء 

في تطوير إطار سياسي المحادثات فشلت ، لكن مفاوضات مباشرة مع الحوثيين

 الصراع.  لوقف إطالق النار بشكل كامل، وإيجاد حل للحرب األهلية التي تُشكل جوهر

لم تكن الرياض راغبة في التخلي عن حكومة عبد ربه منصور هادي التي فقدت 

فإن  ،وبدون عملية سياسيةوهي في المنفى بالعاصمة السعودية،  ،مصداقيتها

 .عملية الحد من العنف ستكون في خطر

هم فالمساعدة التي تقدمها لبرنامج ،يتزايد نفوذ إيران مع الحوثيينوفي هذه األثناء 

الصاروخي أمر أساسي بالنسبة لقدراتهم المتنامية، ويولي الحوثيون أهمية متزايدة 

 الرتباطهم بإيران.

 جو إيراني طائرة سعودية من طراز تورنادو منتصف فبراير.  -أسقط صاروخ أرض 

ولدى إيران كل األسباب إلبقاء منافسيها  ،اإلنفاق اإليراني أقل بكثير من السعوديين

 . مستنقع يُكلف عشرات المليارات في السنةالعرب في 

نجا القائد اإليراني في اليمن عبد الرضا شاهلي من محاولة اغتيال أمريكية في نفس 

عرض درامي لتورط . كان الهجوم على شاهلي بمثابة اليوم الذي قُتل فيه سليماني

 أكثر مما سبق توثيقه. أمريكي أعمق في الحرب اليمنية 

اوالت الكونغرس إنهاء الدعم األمريكي للحرب السعودية في اليمن، على الرغم من مح

فقد أمرت اإلدارة بمحاولة قتل قائد قوات الحرس الثوري اإلسالمي في صنعاء. 

 وهذا مؤشر على أهمية الحرب بالنسبة لطهران. ،شاهلي ضابط ذو خبرة كبيرة

االتجاه الحالي مثير لكن و ،ال تزال وتيرة العمليات أقل مما كانت عليه قبل ستة أشهر

 . للقلق

 ،لكن الحرب تدفعهم إلى عمق المدار اإليراني ،ال يخضع الحوثيون لسيطرة إيران

 . الكابوس الذي قال السعوديون إن الحرب تهدف إلى منعهوبالتحديد 

يزعم السعوديون أنهم أحبطوا هجوم الحوثيين على سفن شحن في البحر األحمر 

 عالمة أخرى على التصعيد.منتصف فبراير، في 

لم يبذل وزير  ،: على سبيل المثالإلنهاء الحرب السعوديةلن تضغط إدارة ترامب على 

الخارجية أي جهد إلنهاء الحرب في زيارته للمملكة في فبراير. تعتقد اإلدارة أن الحرب 

وقد اعترضت على جهود الكونغرس إلنهاء  ،جزء من أقصى حملة ضغط ضد إيران

 واليات المتحدة في الحرب. تورط ال



 

 
34 

 . يحتاج الكونغرس إلى مضاعفة جهوده إليقاف الدعم األمريكي للحربسوف 

الذين يعانون من العواقب اإلنسانية ستزيد من كارثة اليمنيين فإن  ،إذا زاد النزاع حدّة

 سوء التغذية والجوع، والوقت هو جوهر المسألة.

Brookings Institution, Yemen’s war is escalating again, 26/02/2020 
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 الملخص التنفيذي

 

 الشأن المحلي

أظهرت التعديالت الحكومية األخيرة عودة خالد الفالح إلى الحكومة، بما يعكس 

صعوبة إيجاد بديل عن خبرته ومواهبه. وسيواجه الفالح وضعاً غير مريح في مجلس 

الوزراء بوجود خلفه األمير عبد العزيز، والذي لن يرحب بوجوده. وستكون على الفالح 

الصحيح، والتي يُعتقد أنه سيجري تعديلها  " في الطريق2030مسؤولية دفع "رؤية 

 ".  2035لتصبح "رؤية 

 

 الجيش والتسلح

تعتمد كل جيوش دول الخليج، ما عدا عُمان، على الجنود األجانب المتعاقدين. ويُعتقد 

أن القوات البرية السعودية في اليمن تتكون بكاملها تقريبًا من جنود متعاقدين بمن 

محليًا. وإضافة إلى الجنود المتعاقدين من إفريقيا وآسيا، فيهم يمنيون تم تعيينهم 

عنصر ومقاول عسكري  300جندي أميركي و 1000تستضيف السعودية أكثر من 

 .بريطاني

أن الواليات المتحدة لم تعد راغبة  2019أثبتت االضطرابات التي شهدها الخليج عام 

 تملك فيه القوى األوروبية في تأمين الممرات البحرية في الخليج، في الوقت الذي ال

الرئيسية القدرة على القيام بذلك، فيما ال تملك الصين الرغبة. وتدفع هذه المعطيات 

إلى ترك دول الخليج أمام خيار وحيد هو بناء قوتها البحرية بشكل أفضل، وهي قوة 

 ضعيفة ومترهلة، ولم تستثمر فيها أيٌّ من هذه الدول. 

وسيا وإيران بتقديم المساعدة األمنية في منطقة الشرق تقوم الواليات المتحدة ور

األوسط لحلفائها، بما يساعد في تحقيق مصالح الفاعلين. وتعدّ السعودية من أبرز 

الدول التي تحصل على المساعدة األمنية األمريكية، والتي تتراوح من المساعدة 

اإلضافة إلى خدمات االستخباراتية إلى التدريب الفني، وتقديم الدعم اللوجستي، ب

 التشبيك مع الحلفاء اآلخرين في المنطقة، بما فيهم إسرائيل. 

% في 3.8% من ميزانيتها لإلنفاق العسكري، مقارنة مع 10تُخصص السعودية حوالي 

إيران. ولكن إيران لديها القدرة على تهديد األمن االستراتيجي للسعودية ولكل دول 
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ريخ البالستية التي تملكها، وهي األكبر في الخليج األخرى بفعل أنظمة الصوا

 المنطقة. 

 

 السياسة والعالقات الخارجية

، والتي أسست ألطول عالقة 1945الصيغة التي أسسها روزفلت وابن سعود عام 

بين الواليات المتحدة ودولة عربية، والقائمة على النفط مقابل األمن، لم تعد صالحة 

متحدة شبه مكتفية ذاتياً. وعلى أي رئيس قادم أن اآلن، بعد أن أصبحت الواليات ال

يُعيد رسم العالقات بين البلدين على أسس جديدة، وأن يبدأ بإعادة القوات األمريكية 

 من السعودية. 

األمريكية في "حالة األزمة" منذ اغتيال خاشقجي، ويبدو -دخلت العالقات السعودية

لطرفان بإجراء مراجعة شاملة للعالقة، أنها لن تعود إلى ما كانت عليه، ما لم يقم ا

 من أجل معالجة الفجوة في توقعات البلدين من العالقة. 

عكست قمة كوااللمبور رغبة ماليزيا في القيام بدور قيادي في العالم اإلسالمي، وهو 

. كما عكست القمة موقف مهاتير محمد المعارض اتنالثمانيتوجّه ماليزي يعود إلى 

-قف مرتبط باعتبارات السياسة الداخلية، بسبب الدعم السعوديللسعودية، وهو مو

اإلماراتي لمنافسه نجيب. ولكن مهاتير يخشى من قيام السعودية بتقييد عدد الحجاج 

 الماليزيين، وهو ما يمكن أن يتسبب في خسارته محلياً. 

 

 الحرب في اليمن

والسكان المحليين  يمثّل التوتر الحاصل في محافظة المهرة بين القوات السعودية

التحدي الخارجي األول للسلطان هيثم، ويمكن أن تُعطي طريقة تعامله مع هذا التوتر 

مؤشراً على شكل سياسته الداخلية والخارجية المرتقبة. ويُعتقد أن الوضع في اليمن 

كان على أجندة اللقاء بين السلطان ووزير الخارجية األمريكي، والذي قام برئاسة أول 

 ولي يزور عُمان بعد انتهاء فترة الحداد. وفد د

المعارك في اليمن بين الحوثيين والجيش المدعوم من السعودية، كما تجدد  تتجدّد

القصف السعودي على اليمن والقصف الصاروخي على السعودية. ويأتي هذا 

التصعيد كمؤشر على فشل الطرفين في تقديم تنازالت حقيقية تُساعد في التوصل 



 

 
37 

سعودية، ورغبة مماثلة إلى حل، خاصة في ظل رغبة إيران في استمرار حرب منهكة لل

 .من الواليات المتحدة، والتي ترى الحرب جزءاً من حملة الضغط القصوى على إيران


