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 الشأن المحلي

 

 هل تؤجّج قيود كورونا التوتّرات الدينية؟

 

يطرة على فايروس كورونا، فرضت حكومات الشرق األوسط إجراءات مشددة للس

وشملت هذه اإلجراءات أماكن العبادة الدينية. ورغم أن هذه اإلجراءات مبررة في 

الوقت الحالي، إال أنه يُخشى أن تستخدمها الحكومات الحقاً لتبرير قمع األنشطة 

الدينية واألقليات المعارضة للسلطة، وتضع الصحة مبرراً لممارسة نهج تمييزي 

 معارضين. جديد بحق ال

أدّى انتشار فايروس كورونا إلى قيام الحكومات في الشرق األوسط بفرض إجراءات 

مشددة، وشملت هذه اإلجراءات إغالق المقامات الشيعية في العراق وإيران، وإلغاء 

 العمرة إلى مكّة في السعودية. 

لمواقع ، إذ تستقطب هذه اللحفاظ على الصحّة العامة ضروريةًهذه اإلجراءات كانت 

عادة ماليين الحجّاج المسلمين. ويُقبّل الشيعيون جدران المقامات حيث دُفنت 

 الشخصيات الدينية. 
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، فال شكّ بالتالي في أنّها تشكّل هذه التجمّعات بؤراً لألمراض في األزمان العادية

 .ستتسبّب بتفشّي فيروس كورونا المستجدّ أكثر، وربّما بشكل لم نعهده من قبل

. فإن وضعنا حيطة الحكومات قد يكون لهذه القيود الدينية تداعياتٌ مضرّةه بيد أنّ

يعتبر الكثيرون في دولٍ مثل المغرب والسعودية والبحرين والعراق هذه القيودَ جانباً، 

 .، ال بل قمعاً صارخاً لألقلّيات الدينية في بعض الحاالتانتهاكات للممارسة الدينية

الكثير من المسلمين في المنطقة هو: هل سيعود  والسؤال الذي يجول في خاطر

التعبير الديني، كما عرفوه، إلى سابق عهده بعد انقضاء عصر فيروس كورونا 

هل سيتمّ استخدام هذه الوضع الراهن الجديد كتبرير آخر لتهميش المستجدّ؟ أم 

ية التي تُعتبر غير الذي يُعتبر مُتطرِّفاً أكثر من الالزم أو الممارسات الدينالتعبير الديني 

 مالئمة من الناحية السياسية؟.

فقد عزلت السعودية مثالً محافظة القطيف الشرقية، التي تعيش فيها أقلّية 

وكانت هذه المحافظة ألف شخص، وحجرت الناس هناك.  500شيعية عددها يناهز 

 الوحيدة في المملكة التي يتمّ عزلها بالكامل. 

دائمة مع الحكومة السعودية ذات األكثرية السنّية.  الشيعة في القطيف في مواجهة

ويقول المسؤولون السعوديون إنّ العزل ضروري لوقف حركة الدخول إلى المحافظة 

والخروج منها من أجل منع كلّ األسفار إلى الدول المجاورة ومنها. فالحجّاج الشيعة 

ينتَي قم ومشهد، مع أنّ يسافرون إلى إيران مثالً للحجّ إلى المقامات المقدّسة في مد

 .هذا مخالف للقانون

وجّه المسؤولون السعوديون أصابع االتهام إلى إيران، بؤرة الجائحة في الشرق 

 األوسط، لنشرها الفيروس في أرجاء المنطقة. 

إيران هي الغريم اإلقليمي األول للسعودية، وتثير هذه القيود أسئلة حول ما إذا كان 

إذا كان سيُعاد فتح القطيف عندما تنخفض ي المسألة، وما للمملكة دوافعُ أخرى ف

وما إذا كان سيمنعُ الدخول إلى القطيف معدّالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجدّ، 

والخروج منها لزيارة المقامات المقدسة في النجف وكربالء في العراق الذي تتاخم 

 حدوده السعودية. 

فيصعّبون اإلغالق الكامل إلى أجل غير محدّد  وبإمكان السعوديين اإلبقاء على حالة

بذلك على الشيعة أن يوطّدوا عالقاتهم مع المجتمعات الشيعية المجاورة. ففي 

السنوات الماضية األخيرة، تطوّرت الشبكات والروابط عبر الوطنية بين المجتمعات 

 .الشيعية عبر الحدود، وباتت اآلن في خطر
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مة ذات األكثرية السنّية عودة أكثر من ألف حاجّ شيعي تؤخّر الحكوفي البحرين كذلك، 

بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وكان هؤالء قد زاروا مدينة مشهد من إيران 

 المقدّسة التي تضمّ مقام ثامن األئمّة الشيعة علي بن موسى الرضا. 

ت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة احتياطٌ صحّي منطقيّ، فإنه كان باستطاعة السلطا

عوضاً عن تركهم خارج البحرين من دون أيّ خطّة بشأنهم، السماح لهم بالعودة 

وفرض عليهم البقاء في الحجر كما هي المقاربة المعتمدة في الكثير من الدول في 

 .العالم

وتعتمد الحكومة البحرينية نهجاً تمييزياً إزاء سكّان البالد الشيعة، وهم األكثرية، منذ 

هذا السلوك بعد الثورة بقيادة شيعية ضدّ الحكومة في العام عقود، وقد تفاقم 

. والحكومة البحرينية عدوّ لدود إليران، وغالباً ما تدّعي أنّ الحجّاج الشيعة الذين 2011

يزورون إيران منخرطون فعلياً في محاولة لتقويض الحكومة البحرينية بدعم من 

 .طهران

ة في وقت مبكر لمحاربة تفشّي فيروس اتّخذت الحكومة المغربيّة إجراءات قاسي

مارس حركة الطيران وأغلقت مواقع عامة مختلفة،  16كورونا المستجدّ، فعلّقت في 

 من بينها المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية والحمامات ودور السينما. 

وفي اليوم عينه، أصدر المجلس العلمي األعلى في المغرب فتوى بإغالق المساجد 

قّت. وصدرت الفتوى تلبية لطلب الملك محمد السادس، بصفته "أمير بشكل مؤ

مارس، أعلنت البالد "حالة طوارئ صحّية"، ونشرت القوى األمنية  20المؤمنين". وفي 

 .لتنفيذ الحظر على التجمّعات العامة

شهد إغالق المساجد مقاومة. فقد نشر الشيخ السلفي أبو نعيم فيديو على وسائل 

تماعي يستنكر فيه اإلجراء المتّخذة. فتمّ اعتقاله بسرعة بتهمة التواصل االج

 "التحريض على الكراهية" و"تقويض النظام العام". 

استشهد سلفيون آخرون، من بينهم حسن الكتاني، بفتوى أصدرها رجل الدين الكويتي 

حاكم المطيري الذي ندّد بإغالق المساجد وتعليق الصلوات اليومية في المنطقة. 

بعاً لتقارير إخبارية عربية، تجمّع العشرات في مدن طنجة وفاس وسل وتطوان في وت

 مارس. 22و 21الخارج للصالة واالحتجاج على إغالق المساجد في 

فيما التزم معظم المغربيين بالحظر على التجمّعات، بما فيها التجمّعات الدينية، 

الطقوس الدينية، على غرار  أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من أثَر هذه اإلجراءات في

مراسم الدفن. فقد أصدرت وزارة الصحّة "بروتوكوالً خاصاً" لدفن أولئك الذين قضَوا 
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بسبب فيروس كورونا المستجدّ، فضالً عن توجيهات جديدة لمراسم الدفن عموماً 

بعدما أُغلقت المساجد. ويعني ذلك أنّ الصلوات ال تُقام في المساجد بل في مواقع 

 .، مع السماح لعدد محدود من األشخاص بالحضورالدفن

للوقت الراهن، تتطابق هذه القيود المفروضة حول منع التجمّعات العامة، بما فيها 

الفعاليات الدينية، مع السياسات المطبّقة في أرجاء العالم، كما أوصت منظّمة 

ود ال تجري في الصحّة العالمية، من أجل الحدّ من تفشّي الفيروس. بيد أنّ هذه القي

 فراغ ويمكن اللجوء إليها في المستقبل لقمع المعارضة والحرّية الدينية. 

استهدفت السلطات المغربية في السابق السلفيين واإلسالميين عموماً، وال سيّما 

في الدار البيضاء. واستهدف النظام بشكل  2003بعد هجوم إرهابي كبير في العام 

عارضة جماعة العدل واإلحسان. بيد أنّ هذه خاص المجموعة اإلسالمية الم

المجموعة أعربت عن تضامنها مع اإلجراءات الحكومية وشجّعت الناس على البقاء 

 .في منازلهم، في خطوة تضامن نادرة

أما في العراق، فقد أثير الجدل حول دفن ضحايا فيروس كورونا المستجدّ. فقد رفض 

إمكانية تفشّي المرض من الجثث إلى بعض العراقيين دفن األموات لخوفهم من 

السكّان. ومَنع بعض المحتجّين السلطات من دفن الضحايا. فتدخّل آية هللا الكبرى 

علي السيستاني، الذي يُعتبر المرجع الديني األعلى في العراق، بفتوى وأعلن أنّه ينبغي 

ق الجثث ، كما هو مفروض في اإلسالم. فحرْدفنهمتكفين الموتى بثالثة أثواب ثمّ 

 .محرّم في اإلسالم

تاريخ طويل من القيود التي تفرضها الحكومات على األنشطة للشرق األوسط 

. فتبعاً لدراسات أجراها مركز بيو لألبحاث، الذي يتابع القيود الدينية لسنوات، الدينية

 احتلّ الشرق األوسط المرتبة األعلى في العالم للقيود الدينية في كلّ سنة في الفترة

دولة في المنطقة )عدا لبنان(  20من أصل  19. وتبيّن للمركز أنّ 2017و 2007بين 

 منها لها ديانة رسمية واثنتَين منها لهما ديانة مفضّلة. 17وتفضّل ديانة ما، 

قد يتراجع فيروس كورونا المستجدّ في نهاية المطاف في أرجاء العالم، لكنّ أثره في 

الشرق األوسط قد يبقى حاضراً لسنوات وسنوات،  السياسة والممارسة الدينية في

 من دون أن يلوح أيّ عالج لذلك في األفق.

 

Brookings Institution, Are COVID-19 restrictions inflaming religious tensions?, 

13/04/2020 
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 أثر كورونا على المؤسسة الدينية 

  

كبير لدعم سياساتها في  استخدمت الحكومة السعودية المؤسسة الدينية بشكل

مجابهة فايروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإغالق المساجد ووقف العمرة. وكان 

الدور األكبر في هذا اإلطار لمفتي المملكة وهيئة كبار العلماء ورابطة العالم اإلسالمي 

ر ووزارة الحج والعمرة، كما كانت األزمة فرصة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنك

 الستعراض وجهها الجديد المروّض. 

ادعى أعضاء ساللة آل سعود تاريخياً امتالكهم بصفتهم حكامًا ألغنى دولة عربية، 

لشرعية أخالقية في الداخل والخارج من خالل عالقتهم التكافلية مع المؤسسة 

 في مكة والمدينة.  دورهم كأوصياء على الحرمين، وخاصة من خالل الدينية القوية

وباً مع تهديد فايروس كورونا، والذي أفيد أنه أصاب أفرادًا من العائلة المالكة، تجا

قامت الحكومة السعودية بفرض مجموعة من القيود على األماكن العامة والدينية، 

 . واعتمدت على تعبئة المؤسسة الدينية

اتخذ خطوات لتعزيز سيطرته على كان النظام السعودي قبل هذا الوباء قد 

 .أن تُسرّع هذه العملية، ويمكن لهذه األزمة األخيرة سسات الدينيةالمؤ

فبراير أمراً بمنع غير السعوديين من أداء العمرة. وأعقب  27أصدرت وزارة الخارجية في 

مارس بمنع السعوديين والسكان المحليين  4ذلك أمر صادر عن وزارة الداخلية في 
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مما أدى إلى إفراغ أقدس المواقع من أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي، 

 اإلسالمية. 

، واكتفت بتأييد هذه القرارات بشكل أدّت وزارة الحج والعمرة دورًا ثانويًا في هذا األمر

مطيع، من خالل متابعة االتصاالت وتنسيق رحيل الحجاج الموجودين بالفعل في 

 المملكة. 

للطيف آل الشيخ بقرارات أشاد وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد عبد ا

معترفاً بشكل غير مباشر بأن هذه القرارات ال عالقة لها الدولة في تغريدات متتالية، 

 . بوزارته

، مثل مواءمة خطب تعاملت الوزارة مع األمور البيروقراطية األقل أهميةبدالً من ذلك، 

ها الوزارة الجمعة لمناقشة موقف الشريعة تجاه األوبئة، ووقف الدروس التي ترعا

في المساجد، وإصدار بروتوكول صالة الجمعة المحدث الذي يتضمن تقصير الخطبة 

 إلى خمس عشرة دقيقة كحد أقصى؛ ومنع تقديم الطعام والشراب.

وصفت بعض وسائل اإلعالم الصديقة للحكومة وحسابات وسائل التواصل 

لمنطقة من إيران، ألنه انتشر في افايروس كورونا بأنه "فيروس شيعي" االجتماعي 

 . رفع التوتر الطائفي في بيئة متوترة أصالمما 

لم يستخدم المسؤولون السعوديون ووسائل اإلعالم الحكومية هذه اللغة مع ذلك، 

 . بشكل مباشر

ارتبط الهجوم اللفظي السعودي ضد إيران بمخاوف تتعلق بالصحة العامة، من قبيل 

ختم جوازات سفرهم، مما يزيد من خطر أن إيران سمحت للسعوديين بالدخول دون 

 عدم الكشف عن العائدين الذين قد يكونون ملوثين بالفيروس. 

الشيعية في  األغلبيةأدت هذه المخاوف إلى الحجر الصحي على مدينة القطيف ذات 

صورت الصحافة السعودية القرار على أنه يحظى بدعم مارس.  8شرق المملكة منذ 

هناك، الذين أفهموا أن تنظيم تدفق المسافرين من ة العديد من السكان الشيع

 إيران يستحق هكذا خطوة. 

لم يقم رجل الدين الشيعي السعودي البارز الشيخ حسن الصفار بإدانة قرار الحكومة 

بشأن القطيف، وبدالً من ذلك حث الناس على اتباع "التوجيهات الرسمية الصادرة 

بعض الناشطين والمنافذ الشيعية، بما من السلطات المختصة". ومع ذلك، حاول 

في ذلك المنصات اإليرانية المملوكة للدولة، تصوير اإلغالق كدليل إضافي على التمييز 

 الحكومي المناهض للشيعة. 
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مارس، توسعت أوامر اإلغالق لتشمل المملكة بأكملها، ومع قرار الحكومة  25في 

جراءات التي تم فرضها في بوقف التنقل بين المناطق المختلفة، وهو نفس اإل

 .بما أضعف الحجة القائلة بأن إغالق الدولة للقطيف كان بدوافع طائفيةالقطيف، 

لإلجراءات قام المفتي السعودي عبد العزيز آل الشيخ بدور حاسم في التعبئة الدينية 

الحكومية، إلى جانب مجلس كبار العلماء، الذي يرأسه، حيث دافع عن سياسة 

 إغالق المساجد تدريجياً. الحكومة في 

المواطنين المصابين من االنضمام إلى صالة  246مارس / آذار، منع القرار  12في 

الجماعة، ليتبع ذلك بعد خمسة أيام بقرار إغالق جميع المساجد باستثناء الحرمين 

 الشريفين في مكة والمدينة. 

ودية، وهي رابطة تم دعم القرار من منظمة دينية أخرى ممولة من الحكومة السع

وحذا حذوها ، عن طريق رئيسها المعترف به دولياً، محمد العيسى. العالم اإلسالمي

 وصالح المغامسي.  المطلقمثل عبد هللا علماء دين مشهورون آخرون 

، إما عن طريق استقراء األحداث التاريخية التي استخدموا جميعًا النصوص الدينية

يط الضوء على النصوص اإلسالمية التي تُعزز قدسية تعزز القرارات الحالية، أو تسل

النفس البشرية، وتفصيل السلوك النبوي تجاه األوبئة )وتجاهلوا في الوقت نفسه 

 وجود تفسيرات أخرى تخالف آراءهم تلك(.

كما استخدمت هذا التكتيك مؤسسة دينية أخرى، وهي الرئاسة العامة لهيئة األمر 

  بالمعروف والنهي عن المنكر.

فلم تعد تلك ، فرصة أمام الهيئة إلظهار وجهها الجديدأصبح جائحة فايروس كورونا 

الشرطة الدينية العدوانية كما كان األمر في السابق، وبدا أنها تكيفت إلى دور جديد 

 يُقدّم رسائل مهدئة للمسلمين الذين يفترض أنهم يعيشون تحت الضغط.  مروض

تعزز رسالة الدولة في البقاء فات دينية مختلفة تسوّق حملة "خليك في البيت" مقتط

 في المنزل وممارسة الصبر والحذر كما فعل النبي في أوقات الوباء.

أحد األسباب الرئيسية غير المعروفة هو كيف سيكون تأثير الوباء على االقتصاد 

العالمي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، على قدرة السعودية على 

 المؤسسات الدينية في الداخل. تمويل 
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إذا أدّى االنكماش العالمي على الرغم من أن الدولة ال تزال لديها احتياطيات هائلة، لكن 

إلى تقليل هذه الموارد، فمن المرجح أن يحد ذلك أوالً من اإلنفاق على المؤسسات 

 اإلسالمية في الخارج ويحافظ على رعايتها للمؤسسات اإلسالمية المحلية.

 

Carnegie Endowment for International Peace, Islamic Authority and Arab 

States in a Time of Pandemic, 16/04/2020 

 االستجابة السعودية لفايروس كورونا

 

استخدمت السلطات السعودية في مواجهة كورونا مزيجاً من السياسات القديمة 

فقد أعادت إنتاج صورة الدولة الريعية  المتعارف عليها في المملكة، وأخرى جديدة.

التي تهتم بمصالح أبنائها، واستخدمت الخطاب األبوي، والخطاب الديني، وقامت 

بصياغة سردية قومية لتشجيع التزام المواطنين باإلجراءات الحكومية. كما استغلت 

السلطات هذه األزمة لتحسين صورتها دولياً، لتظهر أنها يمكن أن تكون عضواً 

 سؤوالً في المجتمع الدولي عندما تريد. م

، فالمملكة هي مخاطر جسيمة على السعوديةيحمل انتشار فايروس كورونا الجديد 

 مركز لعشرات الماليين من العمال والحجاج األجانب من جميع أنحاء العالم. 
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في ظل النقص المحتمل في األطباء وأسرّة المستشفيات، سيكون الحفاظ على 

 م أمرًا حاسمًا الستجابة الدولة.الدعم العا

لالستجابة لألزمة، تصرف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد 

مزيجٍ من آليات الحكم السياسي السعودي القديمة بن سلمان بسرعة، باستخدام 

 .وتلك المبتكرة حديثاً

تصرفت الحكومة  شعاراً لعهد ولي العهد، وبهذه الروح،مزيج الحزم والتصميم كان 

مع انتشار فايروس كورونا لتنفيذ تدابير وقائية شاملة وغير مسبوقة، بشكل حاسم 

 تمت اإلشادة بها إلى حد كبير. 

بدأت المملكة بالحجر الصحي لمدينة بأكملها، وفرضت فيما بعد عمليات اإلغالق 

ين مكة المحلية وحظر التجول على الصعيد الوطني الذي يشمل المدينتين المقدست

 والمدينة. 

حوكم مروّجو الشائعات ومخالفو حظر التجول، والموردين االنتهازيين، وتم إدانة 

 تحت شعار "كلنا مسؤولون".هؤالء 

على الرغم من أن ابن سلمان قلل من ظهوره العلني، إال أن المسؤولين والمؤيدين 

 يثنون عليه الستجابته القوية. 

ت السياسية بالصلة بين "الحزم والتصميم" من جهة ذكّرت موجة جديدة من االعتقاال

 والقمع من جهة أخرى.

بصياغة سردية قومية لتشجيع التزام المواطنين باإلجراءات تقوم الرياض أيضًا 

. وقد أدى هذا التأطير إلى دعوات لألفراد والقطاع الخاص لدعم استجابة الحكومية

 الدولة والمجتمع المدني. 

، وتوجّهت هذه االتهامات بشكل الوالء وعدم االمتثال بسرعة انتشرت اتهامات عدم

خاص إلى المواطنين الشيعة الذين لم يكشفوا أسفارهم األخيرة إلى إيران، والذين 

 شكلوا أولى حاالت المملكة. 

، مثل العفو عن المواطنين الذين يكشفون عن سياسات الدولة لكبح الطائفيةلكن 

لى المعلومات من مدينة القطيف الشيعية المحاصرة، زياراتهم إليران والضوابط ع

 .أحبطت بعض هذه االتهامات

 ومع ذلك، اتهم بيان رسمي إيران بـ "المسؤولية المباشرة" عن انتشار الفيروس.
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نموذج الدولة ، أدانت النخبة الحكومية الجديدة 2016في عام  2030منذ إطالق رؤية 

 ة أمام التقدم االجتماعي واالقتصادي. باعتباره أنه كان عقبالريعية السابق 

ومع ذلك، باإلضافة إلى القرارات االقتصادية اليومية تقريبًا، فقد تم اعتماد إجراءات 

استثنائية للتخفيف من تأثير الوباء على المواطنين السعوديين، من تسهيل عودة 

% من 60تغطي  أولئك العالقين في الخارج إلى توفير الرعاية الصحية المجانية، والتي

هذه السياسات هي تذكير رواتب القطاع الخاص، وتوسيع الخدمات الرقمية. 

 . للمواطنين بأن كونك سعوديًا يعني وجود دولة تعتني بأبنائها وبناتها

 آذار / مارس هذا النهج األبوي الجديد.  19جسّد خطاب الملك في 

ية ماليين األجانب الذين لقرارات الملك الحالالتأطير األبوي واإلنساني يعامل 

يعيشون في المملكة كجزء من المجتمع السعودي، ويقف ضد العداء المتزايد تجاه 

 المغتربين والمواطنين المتجنسين الذين يعيشون في المملكة. 

المملكة بحاجة إلى ، فإن األزمة تعزز سعودة سوق العمل السعوديفي حين أن 

لسيطرة ل -خاصة األغلبية األجنبية من أطبائها و -ماليين أجنبي  10امتثال أكثر من 

 على الوباء.

، والذي شهد جاءت أول قرارات المملكة السريعة إلدارة األزمة في المجال الديني

 تغييرات كاسحة في العامين الماضيين. 

نتيجة النتشار الفيروس، أغلقت المملكة مؤقتًا أقدس مسجدين للمسلمين، 

لمسلمين في جميع أنحاء العالم تأجيل خطط الحج وعلقت العمرة، وطلبت من ا

القادم في يوليو. كما تم تطبيق قيود أخرى على الصلوات الجماعية واألنشطة ذات 

 . أثار مشاعر مجتمع متدين للغاية يؤمن بالقدر اإللهيالصلة، مما 

كان الدعم المنتظم من قبل المؤسسة الدينية لهذه القيود ضروريًا؛ ليس فقط 

لمواجهة الحجج القائلة بأن األزمة هي استجابة هللا الطاعة، ولكن أيضًا  لتشجيع

 . لتجاوزات التحرر االجتماعي الذي فرضه ولي العهد

بحملتها الخاصة لدعم حتى الشرطة الدينية المروضة إلى حد كبير عاودت الظهور 

الق سراح قرارات الدولة. ومع ذلك، تم وقف إمام بارز مؤيد البن سلمان دعا إلى إط

 السجناء تزامناً مع تفشي فايروس كورونا.

خبرتها الفريدة في إدارة الحج السنوي، طمأنت استراتيجية مكافحة كورونا بناء على 

 . في السعودية الجمهور السعودي ومنظمة الصحة العالمية
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تستعرض نمو خبرتها في ، فهي انتهزت الرياض هذه الفرصة إلصالح صورتها الدولية

 . 2012منذ سوء إدارتها لتفشي فيروس كورونا في عام لصحة العامة مجال ا

ماليين دوالر لمنظمة الصحة العالمية، وقدمت مساعدات  10تبرعت المملكة بـ 

 إنسانية للصين، وتعد مساعدات محتملة للفلسطينيين. 

بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، نظمت السعودية قمة افتراضية في 

 لتنسيق الجهود الدولية بشأن الوباء. مارس  20

، حتى ال تسيء إلى القيمة حملة المملكة للترويج لجهودها يجب أن تكون معتدلةلكن 

 الحقيقية لجهودها في أعين المجتمع الدولي والجمهور المحلي.

هناك الكثير على المحك بالنسبة للسياسة الداخلية السعودية، فاألثر االقتصادي 

من االنخفاض الذاتي لعائدات النفط، وفقدان اإليرادات من العمرة للوباء يضاعف 

 المعلقة، وعدم اليقين داخل األسرة المالكة. 

إدارة التوقعات العامة المتزايدة للقيادة حاسمة في الحفاظ على الدعم ستكون 

 عندما يهدأ الوباء. العام البن سلمان 

، خاصة برامجها 2030رؤية السعودية تعد األزمة أيضًا اختبارًا للتقدم المحرز في 

 لتحويل الخدمات العامة، والحد من البطالة، وتنويع االقتصاد بعيدًا عن النفط.

قد تعوق المخاطر االقتصادية والسياسية العالمية قدرة ولي العهد على ومع ذلك، 

  التركيز على مكافحة فيروس كورونا.

ية على إنتاج الصخر الزيتي األمريكي ينتشر القلق بشأن تأثير سياسة النفط السعود

بين شركات الطاقة األمريكية وداخل الحزب الجمهوري، ويدرس ترامب اآلن خيارات 

 لتهدئة تلك المخاوف. وبالتالي، أصدرت السعودية بيانًا بأنها "ستستجيب لطلباته". 

كن أن المملكة يمإدارة المملكة لألزمة لم تكن خالية من العيوب، لكنها أظهرت أن 

أعادت بناء الجسور مع ، كما تكون عضوا مسؤوالً في المجتمع الدولي عندما تريد

الذين شعروا بغيابهم عن موجات التغيير االجتماعي واالقتصادي المواطنين 

 والسياسي األخيرة.

 

Carnegie Endowment for International Peace, Updating Traditions: Saudi 

Arabia’s Coronavirus Response, 07/04/2020 
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 الصناعة العسكرية في السعودية واإلمارات 

 

تُعدّ السعودية واإلمارات الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان استثمرتا في مجال 

الصناعة العسكرية، لكن المقارنة بين البلدين تُظهر تقدم اإلمارات بشكل كبير على 

ان الرئيسيان لهذا التفوق إلى أن اإلمارات السعودية في هذا المجال. ويعود السبب

سبقت السعودية بسنوات في هذا المجال، وإلى أن أهداف اإلمارات في هذا المجال 

 واقعية بشكل كبير، بينما تبدو األهداف السعودية حالمة وغير منطقية. 

على الرغم من قيام دول الخليج ببعض المحاوالت لتطوير صناعاتها الدفاعية الخاصة 

في وقت مبكر من الستينيات، إال أن هذه الجهود لم تبدأ بشكل جدي حتى أوائل القرن 

 الحادي والعشرين. 

في ذلك الوقت، خصصت الحكومات في السعودية واإلمارات الموارد، ووضعت 

، كان ال يزال 2006اعتمادها شبه الكامل )في أواخر عام بعض الخطط من أجل إنهاء 

 . ة األجنبية٪( على األسلح99بنسبة 

غني عن القول، إن صناعة الدفاع المحلية ستخلق فرص عمل للمواطنين، وستسهم 

في التنويع االقتصادي، وإنتاج السلع القابلة للتصدير، وستُعزّز قطاع التكنولوجيا 

 الفائقة.

دولتان خليجيتان لديهما مشروع جاد لتطوير صناعاتهما حتى اآلن، كانت هناك 

 لسعودية واإلمارات. الدفاعية، وهما ا
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اإلمارات أكثر من خالل دراسة خططهم وجهودهم يمكن أن يتضح السبب الذي جعل 

 .نجاحًا بكثير في تطوير قطاع الدفاع من جارتها األكبر

لرئاسة بتعيين أشخاص مهمين وقادرين وموثوقين في كال البلدين، قام الحكام 

 ى رؤية المشروع ينجح. تكتالت صناعة الدفاع، مما يشير إلى تصميمهم عل

اجتذبت الطبيعة المحتملة المربحة لبناء قدرة تصنيع دفاعية محلية عددًا من أفراد 

العائلة المالكة، وأعضاء في مجتمع النخبة، وضباط عسكريين رفيعي المستوى 

 للصناعة في كال البلدين.

ثلون أفراد في اإلمارات، عمل الضباط المتقاعدون في كثير من األحيان كواجهات يم

األسرة الحاكمة. وفي السعودية، على وجه الخصوص، تورط ضباط كبار على رأس 

عملهم في عدد من فضائح الفساد المتعلقة بمبيعات األسلحة، وغالباً ما يكون 

 األمراء في خلفية هذه الصفقات. 

التعويضات، التي تلزم شركات الدفاع باستثمار نسبة من قيمة عقود مبيعاتها في 

لبلد المشترى، مهمة للغاية، فقد مولت المشاريع المشتركة وساعدت في تطوير ا

 .والفساد قدمت أيضًا فرصًا للغشالمنتجات، ولكنها 

وفّرت حكومتا الرياض وأبو ظبي التمويل الالزم لتطوير أسلحة جديدة مع شركاء 

وقامت الحكومة السعودية أيضًا بتقديم قروض للشركات العسكرية أجانب. 

 ، على الرغم من انتقاد البرنامج باعتباره مفرطاً في المخاطرة.لمتخصصةا

، أصدرت وزارة الدفاع السعودية قانونًا جديدًا يُعطي المنتجين المحليين 2013في عام 

 األولوية على الشركات األجنبية.

اصة في اإلمارات، خ -نتيجة للفرص المتزايدة، تم تشكيل عدد من شركات الدفاع 

 كال البلدين تكتالت لدمج وتبسيط العمليات التجارية. وأنشأ 

افتتحت السعودية شركتها القابضة المملوكة للدولة، الشركة السعودية للصناعات 

 25، وفي غضون عامين، وقعت الشركة أكثر من 2017العسكرية )سامي( في مايو 

لحصول اتفاقية مع شركاء أجانب للحصول على تقنيات بديلة تسمح للسعوديين ا

 على خطة )ب( لتطوير المنتجات ومشاريع أنظمة األسلحة. 

" وهي أنشأ مجلس الوزراء "الهيئة العامة للصناعات العسكريةبعد ذلك بثالثة أشهر، 

وفقًا لصفحتها الرئيسية، "المنظم والمساعد والمرخص" للصناعة العسكرية في 

 المملكة.
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أنه يخطط لزيادة الدعم للبحث العلمي  2019نوفمبر  10أعلن قطاع الدفاع المحلي في 

٪ من ميزانية الجيش للسنوات العشر القادمة من أجل "نقل التكنولوجيا 4إلى 

 وصناعة األسلحة والصناعات العسكرية بشكل عام".

 40يعمل حوالي الخاصة، على سبيل المثال، قام السعوديون بتطوير تقنيتهم 

وير الصواريخ البالستية قصيرة المدى مهندسًا )من جنسيات غير محددة( على تط

 والقنابل الموجهة بالليزر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.

االختالف الرئيسي بين تصور البلدين لصناعاتهما الدفاعية الناشئة هو ربما يكون 

. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سامي أن التفاوت في توقعاتهم وطموحاتهم

شركة عسكرية في العالم، والمساهمة  25شركته هو أن تصبح واحدة من أكبر هدف 

مليار ريال بشكل مباشر في الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية، وزيادة قيمة  14بـ 

مليار ريال للبحث والتطوير،  6مليار ريال، واستثمار أكثر من  5الصادرات الوطنية بنحو 

 . 2030ف محلياً بحلول عام الوظائ ألف ريال 40وخلق أكثر من 

وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مصمم على "بناء صناعة دفاع بسرعة 

، 2030ويريد أن تكون نصف مشتريات األسلحة السعودية محلية بحلول عام فائقة"، 

 .2018٪ في 2من حوالي 

ثل العديد من برامج وسياسات ابن م-هذه الطموحات يُعتقد على نطاق واسع أن 

 .غير متسقة إلى حد ما مع الواقع"، كما وصفها خبراء بأدب" -لمان األخرىس

وقال ريك إدواردز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة لوكهيد مارتن، نحن 

% في غضون بضع 50% إلى 2لن تذهب من بالكامل، لكنك  2030"ندعم أهداف رؤية 

 ". سنوات

ة في المملكة هي الجانب األكثر سخافة واألقل فكرة تطوير القاعدة الصناعية الدفاعي

". وال توجد طريقة تقريبًا أكثر فاعلية إلضاعة المال من محاولة 2030إقناعًا في "رؤية 

أو تمويل جهود تجميع األسلحة في مجال الصناعة إنشاء قاعدة تكنولوجية فعالة 

ية في خلق فرص والتكنولوجيا التي تتطلب الكثير، مع القليل من الفوائد الواقع

العمل، وحيث تكون هناك في كثير من األحيان قدرة قليلة جدًا على استخدام 

 اصة تلك المدنية. خ -التكنولوجيا الالزمة ألسلحة أو أغراض محددة 

زيادة . هدفها هو في تناقض صارخ، كانت اإلمارات تتبع برنامجًا عمليًا في الغالب

. وهذا أيضًا هدف سامٍ 2030و 2015بين عامي  ٪30٪ إلى 10تصنيع الدفاع المحلي من 
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إلى حد ما ولكن مع األخذ في االعتبار أن اإلمارات تمتلك بالفعل صناعة دفاع أكثر 

 هدف أكثر واقعية.تطورًا واقتصادًا أكثر تنوعًا من السعودية، هو 

كون حلول" جيدة بما يكفي" بشكل ييبدو أن صناعة األسلحة اإلماراتية تركز على تطوير 

 . لها جاذبية أكبر في األسواق الخارجية

يتم إجراء الكثير من أعمال التسلح في العالم في المعارض التجارية الضخمة ذات 

الصلة باألمن، وتستحوذ اإلمارات والسعودية على أبرز العروض التي تم تقديمها 

 بسخاء خالل العقد الماضي. 

عين وعشرات اآلالف من الزوار الذين تجذب هذه المعارض التجارية عادة مئات البائ

يعرضون منتجاتهم الالمعة. على سبيل المثال، فإنّ معرض القوات المسلحة لدعم 

قبل  من 2018مارس -(، والذي نُظّم في الرياض في فبرايرAFED 18التصنيع المحلي )

شركة دولية وعرض األسلحة السعودية  50وزارة الدفاع السعودية، جذب أكثر من 

 مشاريع تعاونية.  ونظم

قال اللواء السعودي عطية المالكي إن المملكة تنظم هذه المعارض التجارية سنوياً 

، عندما قدمت الشركات 2016نقطة التحول كانت في عام ، إال أن 2010منذ عام 

 .المحلية ألول مرة منتجات تنافسية

والناقالت إلماراتية الحرب في اليمن بمثابة ساحة اختبار للذخائر ابالمناسبة، كانت 

إلمارات في المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر ا، أصبحت 2018-2014المدرعة. وبحلول 

مُصدري األسلحة الرئيسية في العالم. وكانت أكبر ثالث دول متلقية ألسلحتها 

٪( 10٪( واألردن )41)بحصتها من إجمالي صادرات األسلحة اإلماراتية( هي مصر )

 ٪(.7.6واليمن )

ي عن القول أن اإلمارات والسعودية بحاجة إلى شركاء من أجل بناء صناعة دفاعية وغن

لعديد منها بعقود االتي يرتبط  -كبيرة إلى حد كبير من الصفر، والشركات األمريكية 

مكنها من االستفادة يفي وضع جيد  -طويلة مع وزارتي الدفاع في أبو ظبي والرياض 

رخيص ومبيعات التكنولوجيا. لكن األميركيين قد من الفرص الجديدة للتعاون والت

 يصابون بخيبة أمل.

Center for Strategic and International Studies, Indigenous Defense Industries 

in the Gulf, 24/04/2020 
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 الحرب في اليمن

 

 السعودية تريد الخروج من اليمن

  

اقتصادية في المملكة منذ الكساد  تسببت أزمتا كورونا وأسعار النفط بأسوأ أزمة

الكبير في ثالثينيات القرن الماضي، األمر الذي يدفعها اآلن للبحث عن وقف إلطالق 

النار بأي شكل في اليمن. ويبدو أن أيران ال تريد للحرب في اليمن أن تتوقف، ألنها تمثل 

ار مقابل استنزافاً كبيراً للسعوديين، وسوف تضغط لكي يكون أي وقف إلطالق الن

 تنازالت سعودية كبيرة. 

األزمة يعكس سعي السعودية لوقف إطالق النار من جانب واحد في اليمن 

 . االقتصادية واالجتماعية الرهيبة التي سببها فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط

لكن من المؤكد  ليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون سيقبلون وقف إطالق النار،

 مامًا النتشار الفيروس.غير مستعد ت -أفقر دولة في العالم -أن اليمن 
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أعلن السعوديون وقف إطالق النار من جانب واحد بداية أبريل، بعد أشهر من فشل 

المحادثات التي توسطت فيها األمم المتحدة، واالتصاالت المباشرة بين الطرفين، 

 في مسعى للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية سياسية. 

وهم على حق في ذلك،  لحوثيون رفع ما يسمونه "الحصار" الكامل عن اليمن،يريد ا

 فالبلد بحاجة ماسة الستيراد الغذاء والدواء. 

مليون شخص يعتمدون على  24٪ من سكان اليمن البالغ عددهم  80ما يقارب من 

المساعدة اإلنسانية، وثلثاهم يعانون من سوء التغذية، واألطفال هم األكثر عرضة 

 لخطر.ل

الغارات الجوية السعودية استهدفت أفادت دراسة جديدة في المملكة المتحدة أن 

. وأصابت ثلث الضربات مستشفيات ومواقع مدنية أخرى لمدة خمس سنوات

 الجوية أهدافا مدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. 

، بسبب القصف نصف المستشفيات والمنشآت الطبية فقط تعمل في اليمن

 لحصار.وا

، فقد فرضوا ضرائب على المساعدات اإلنسانية من الخارج، الحوثيون ليسوا مالئكة

 وقمعوا الصحفيين، وأطلقوا صواريخ على أهداف مدنية في السعودية. 

ولكن إنهاء الحصار  الحل ال يكمن في تخفيض المساعدات، كما تفعل إدارة ترامب،

 ل اإلعالم. وفتح البالد أمام المساعدة الخارجية ووسائ

 يجب على الواليات المتحدة التعامل مباشرة مع الحوثيين.

، فقد تم إغالق المملكة تواجه السعودية أزمتها اإلنسانية اآلن بسبب فايروس كورونا

فعليًا إلى أجل غير مسمى، مع فرض حظر التجول في الرياض ومدن أخرى. وتوقفت 

 ج المقرر في يوليو معلّق بالفعل. العمرة وأغلق الحرمان في مكة والمدينة، والح

 السياحة الدينية هي مصدر رئيسي للدخل للمملكة، وخاصة في منطقة الحجاز. 

 . يُعاني السعوديون من أسوأ إصابات بالفايروس بين دول الخليج الست

أدى االنكماش الكبير في النشاط االقتصادي العالمي إلى انخفاض غير مسبوق في 

 لطاقة. الطلب على النفط وا

دوالرًا للبرميل لموازنة ميزانيتهم،  85يحتاج السعوديون إلى أسعار النفط عند 

 والسعر اآلن يصل بالكاد إلى ربع هذا السعر. 
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في األسبوع الماضي، وافق السعوديون على مضض مع روسيا والمنتجين اآلخرين 

 على تخفيض اإلنتاج، ولكن من غير المرجح أن تتعافى أسعار النفط. 

انخفضت بالفعل بشكل التي  ليس لدى السعوديين خيار سوى سحب االحتياطيات،

 منذ تولي الملك سلمان العرش وبدء الحرب بتهور في اليمن. كبير 

 " التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان سراباً اآلن.2030أصبحت "رؤية 

المملكة منذ أسوأ أزمة اقتصادية في نتج عن مزيج الفيروس وانهيار أسعار النفط 

 الكساد الكبير في ثالثينيات القرن الماضي. 

 .السعودية هي بحاجة ماسة لوقف نزيف الموارد في مستنقع اليمن

تعاني إيران هي األخرى من الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، وأساءت 

تنزاف لها مصلحة في استمرار الحرب في اليمن واسإدارة ردها على هذا الوباء، ولكن 

 .موارد السعوديين

أبلغ اليمن للتو عن أول حالة إصابة بالفيروس في محافظة حضرموات الشرقية، وهي 

على بعض األماكن، وتنظيم  السعوديونمحافظة مجزأة السيطرة، حيث يُسيطر 

 القاعدة على أماكن أخرى، والميليشيات المحلية على الجزء الباقي. 

تفشي الفيروس في اليمن سيكون "كابوساً"، ويمكن أن قالت لجنة اإلنقاذ الدولية إن 

 يكون عدد الضحايا كارثيًا على دولة تعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

Brookings Institution, Saudi Arabia wants out of Yemen, 13/04/2020 
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 إلى أين تتجه الحرب في اليمن؟

 

الحزم، يظهر أن التحالف الذي شكّلته بعد خمس سنوات على انطالق عاصفة 

السعودية قد تفكك، ولم يبق فيه عملياً إال السعودية نفسها، وهي األخرى تحاول 

اآلن، تحت وطأة ضغوط كورونا وأزمة أسعار النفط، البحث عن أي مخرج. ولم يتمكن 

التحالف خالل السنوات الخمسة من تحقيق أي من أهدافه المعلنة، بل ازدادت 

ضاع سوءً، سواء من الناحية العسكرية والسياسية، أو من الناحية اإلنسانية األو

  واالقتصادية. 

مارس صادفت الذكرى الخامسة إلطالق التحالف العربي بقيادة السعودية  26في 

 عملية عاصفة الحزم في اليمن إلعادة الحكومة الشرعية.

طراف المتقاتلة في اليمن إلى دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس األ

الوقف الفوري لألعمال العدائية، والتركيز على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق 

التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة االنتشار المحتمل لـفيروس كورونا. القت 

هذه الدعوة ترحيباً رسمياً من حكومة الشرعية ومن قبل التحالف العربي ومن 

  الحوثيين.

ولكن هذا ال يعني يبدو أن التحالف العربي بقيادة السعودية في طريقه إلنهاء الحرب، 

 .أن نرفع سقف األمل بنهاية الحرب بصورة كاملة
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، أبرزها يفلح التحالف بعد خمس سنوات من الحرب بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنةلم 

، 2014في أيلول/سبتمبر  إعادة الحكومة الشرعية بعد االنقالب الذي نفّذه الحوثيون

 بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه. 

كان التصدع داخل مجلس التعاون الخليجي في يونيو أول شرخ يصيب التحالف العربي 

، عندما أقدمت السعودية على إعفاء دولة قطر من االستمرار في التحالف. وقد 2017

على إفشاله من خالل عدّة تحوّلت قطر من دولة عضو في التحالف إلى دولة تعمل 

، مستغلّة عالقتها مع حزب "التجمع اليمني لإلصالح" )اإلخوان المسلمين في أدوات

اليمن(، وهو المسيطر على المفاصل المهمة في الحكومة الشرعية، ومستثمرة 

 أيضاً إمبراطوريتها اإلعالمية في التشكيك بكل ما له عالقة بالتحالف. 

التحالف فشل في الحفاظ . كما أن بت منه العديد من الدولانسحوخالل هذه المدّة، 

 . على تماسك وقوّة المبرّر الشرعي له، المتمثّل بالحكومة اليمنية الشرعية

بدأت الحكومة االنتقالية في السودان، تحت تأثير الضغوط من المعارضة، بتقليص 

. وهذه 2020ناير ، وفي ديسمبر، ثم في ي2019عديد قواتها، وقامت بذلك في أكتوبر 

كانت أكبر عملية خفض للقوات البرية التابعة للتحالف، فقد تراجع عدد الجنود 

، وهو 2020في كانون الثاني/يناير  657إلى  2017في مطلع عام  40,000السودانيين من 

 .بقاء رمزي لحفظ ماء وجه التحالف وإعطائه مبرّر االستمرار

االنسحاب اإلماراتي بشكل كامل وكان أبرزها  إذاً تتابعت االنسحابات من التحالف،

فبراير الماضي، والذي من الواضح أنه جاء حفاظاً على  8ظبي في  بحسب ما أعلنت أبو

ظبي  المصالح االقتصادية بعد أن وصلت طائرات الحوثيين المسيّرة إلى مطار أبو

ي الخليج العربي ، وأعقبتها تفاهمات إيرانية مع اإلمارات جاءت بعد التوتر ف2018عام 

على وقع أزمات الناقالت البحرية بين أميركا وإيران، وشملت أيضاً تهدئة غير مباشرة 

 بين اإلمارات والحوثيين بوساطة إيرانية. 

ألف  130ألف جندي وما يزيد على  15كانت اإلمارات قد شاركت في التحالف بأكثر من 

ومع ا عيسى المزروعي. طلعة لسالحها الجوي بحسب نائب رئيس أركان قواته

 .انسحاب اإلمارات، باتت السعودية شبه وحيدة في هذا التحالف

ظهرت كيانات سياسية وعسكرية منافِسة للحكومة ونتيجةً لتصدّع التحالف، 

 بدعم مباشر وغير مباشر من بعض دول التحالف العربي. الشرعية 
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، بخاصة ف المحلية اليمنيةتغيّرت حسابات التحالف العربي مع األطرامن ناحية أخرى، 

حسابات دولة اإلمارات العدو األكبر لإلخوان المسلمين في اليمن، متجهة نحو دعم 

 كيانات سياسية وعسكرية مستقلّة عن الحكومة الشرعية. 

تخلّت السعودية عن نظراً إلى أن انسحاب السودان واإلمارات من التحالف العربي، 

 ب، ودخلت مؤخراً في محادثات مع الحوثيين.دعم الجيش الوطني بالشكل المطلو

، ما ترك مجاالً واسعاً أمام القوات العسكرية خسر التحالف الكثير من األراضي

 المحلية لترسيخ سيطرتها. 

تسيطر عليها قوى رئيسية على انتهى األمر باليمن إلى أربع مقاطعات عسكرية 

حوثيون والمجلس االنتقالي األرض، هي الجيش الوطني التابع لحكومة الشرعية وال

 .الجنوبي والمقاومة الوطنية

. ال توجد إحصائيات دقيقة الجيش الوطني هو األسوأ حاالً بين هذه القواتقد يكون 

للقوات البشرية التابعة للجيش الوطني، لكن وزير الدفاع محمد المقدشي صرّح 

أسماء وهمية % من عدد القوات عبارة عن 70أن  2019رسمياً في نيسان/أبريل 

تتقاضى أجورها دون أن تنخرط في المعارك، وهذه واحدة من بين أهم فضائح الفساد 

 التي تسببت بانتكاسات الجيش. 

األسلحة الثقيلة وصواريخ  2019فضالً عن ذلك، سحبت اإلمارات في أيار/مايو 

 ائر. الباتريوت التي كانت بحوزة الجيش، وهو ما أدّى إلى توالي االنتكاسات والخس

صراع األجنحة العسكرية داخل الجيش الوطني، حيث إن بعضها يُضاف إلى ذلك 

ينتمي إلى اإلخوان المسلمين، والبعض اآلخر يعود انتماؤه إلى حزب المؤتمر الشعبي 

 الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبد هللا صالح. العام 

مخابرات عسكرية  لم يتم تأسيسإضافة إلى الفساد المستشري داخل الجيش، 

 .، ما سهل للحوثيين اختراق وحداتهمحترفة

الحوثيون كذلك لم يصدروا بيانات عن عدد القوات المنضوية في صفوفهم، سواءً 

تلك التشكيالت العسكرية التي انشقّت وتحالفت معهم أو تشكيالتهم الخاصة 

قدراتهم الجوية المعروفة باسم "اللجان الشعبية". أما على مستوى الردع فقد طوروا 

، خاصة بعد وباتوا يهددون أهم المصالح في السعودية واإلماراتوالصاروخية 

 .2018استهدافهم مطار أبوظبي الدولي في تموز/يوليو 
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، نتيجة عدة أسباب، أبرزها طول أمد الحرب تحوّل الحوثيون من الدفاع إلى الهجوملقد 

ا صراعاً غير متكافئ، كما كسبوا ما أكسبهم خبرة في التعامل معها حتى إنهم خاضو

العديد من المقاتلين نتيجة أخطاء التحالف بحق المدنيين، حيث التحق العديد من 

 .الشباب بالحوثيين انتقاماً من التحالف وتعاطفاً مع الضحايا األبرياء

اإلمارات سلّحت ودرّبت قوات "موازية" لقوات الحكومة تتحدث تقارير دولية عن أن 

ألف مقاتل، موزعين على العديد من التشكيالت القتالية  200بلغت نحو ، الشرعية

التي تتخذ قراراتها باستقاللية شبه كاملة عن قرا الحكومة الشرعية العسكرية 

 واألمنية. 

إزاء قيام الحوثيين بزيادة هجماتهم لضرب أهداف حساسة في عمق السعودية 

قاد ذلك السعودية مدعومة من اإلمارات، واإلمارات، وإزاء النفوذ المتنامي للقوات ال

على الجلوس مع الحوثيين على طاولة  2019إلى الموافقة في تشرين الثاني/نوفمبر 

 المحادثات. 

نظراً للعديد من األسباب السياسية واالقتصادية التي شكّلت هاجساً للسعودية 

ات مثل أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وما رافقها من تداعي

دوالراً للبرميل الواحد، كذلك  30دبلوماسية، وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ

السعودية باتت أقرب من األزمة التي اجتاحت العالم والمتمثّلة بفيروس كورونا، فإن 

 أي وقت مضى إلى القبول بحل سياسي ينهي الحرب في اليمن. 

اه الحوثيين، ال سيما التراجع في أبرز الدالئل على ذلك عدم التقدم العسكري باتج

الهجمات الجوية منذ تبنّى الحوثيون المسؤولية عن هجوم إيراني على منشأة بقيق 

 . 2019النفطية في السعودية في أيلول/سبتمبر 

أكبر العثرات التي تقف أمام التوصل إلى حل سياسي هي تخوف السعودية من تبعية 

فكير بأي حل إلى تأمين وضمان سالمة أراضيها ، لذلك تتجه قبل التالحوثيين لطهران

 .الجنوبية عند الحدود مع اليمن

بعد أن اختبر الكثير لم يعد المواطن اليمني يثق بنجاح التسويات إضافةً إلى ذلك، 

منها، حتى وإن كانت برعاية أممية، بعدما أخفقت اتفاقات أخرى أُبرِمت مؤخراً في تلبية 

 التوقعات. 

لذي رعته السعودية بين الحلفاء المحليين للتحالف العربي ممثلين اتفاق الرياض ا

مهدد بالفشل  2019بالحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 
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، حيث لم يتم تنفيذ أيٍّ من بنوده حتى هذه اللحظة نتيجة مماطلة المجلس أيضاً

 االنتقالي، بحسب الحكومة الشرعية. 

سوف تعمد تفاق، ومع التراجع الكبير في أعداد قوات التحالف، في ظل غياب اال

 السعودية إلى تغيير أسلوبها في التدخل في اليمن. 

، وإعدادهم لخوض الحرب يتم اآلن تهيئة الوكالء المحليين بدعم من القوى الخارجية

 بالنيابة بشكل أكبر من ذي قبل، وهو ما بدا واضحاً من خالل توجّه مقصود ألطراف

إقليمية نحو صناعة وكالء محليين وتسخيرهم لتنفيذ أجنداتها ورعاية مصالحها في 

 .اليمن

يواجه اليمنيون محنةً صنّفتها األمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لكن 

، إذا تحولت الحرب إلى صراع بالوكالة بصورة كاملة، فإن معاناة اليمنيين ستزداد أكثر

لّب من المجتمعات المحلية والقبلية تحديد موقفها مع هذا الطرف ألن ذلك سيتط

 أو ذاك، ما يقود إلى تقسيم المقسّم. 

ازدهار يؤدّي غياب المسؤولية المباشرة لألطراف اإلقليمية أمام المجتمع الدولي إلى 

فضالً عن ارتفاع نسبة المعاناة لعبة المال والسالح نتيجة تضاعف االستقطابات، 

ية، ال سيّما أن منظمات المجتمع المدني واإلنساني المتواجدة في اليمن اإلنسان

ستفقد الضامن األمني لها في حال تخلّى التحالف رسمياً عن مسؤولياته، وهو ما 

 سيعرّض العاملين في المجال االنساني للخطر ويزيد من معاناة المواطنين. 

التي كانت تؤلّف التحالف العربي الدول في حال تحويل الحرب إلى حرب بالوكالة، فإن 

 سوف تتملّص من التعويض وإعادة اإلعمار.

 

Carnegie Endowment for International Peace, Where is the Yemen War 

Heading?, 15/04/2020 
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 كورونا يمكن أن يكون مفتاح السالم في اليمن 

 

احد، وهو أول إعالن من أعلنت السعودية في أبريل عن وقف إلطالق النار من جانب و

انطالق عاصفة الحزم. وعللت السعودية هذا القرار بانتشار فايروس كورونا.  منذنوعه 

لكن القرار يُؤكّد أن السعودية قد تخلت عن استراتيجيتها السابقة، والمتمثلة في 

القتال حتى تحقيق األهداف، وأنها تحوّلت إلى استراتيجية السعي للخروج من الحرب 

 شكل. بأي 

بعد سنوات من المحاوالت الفاشلة للدخول في مباحثات ووقف إطالق النار، قد يكون 

فايروس كورونا كافياً لدفع السعوديين والحوثيين والحكومة اليمنية إلى طاولة 

 المفاوضات.
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مارس، دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف عالمي  23في 

تصاعد أزمة فيروس كورونا. وبعد ذلك بيومين، دعا إلى وضع حد إلطالق النار؛ وسط 

 فوري لألعمال العدائية في اليمن وتجديد المفاوضات. 

رغم أن القتال المستمر بين قوات الحوثي والتحالف الذي تقوده السعودية في 

وقف إطالق األسابيع الفاصلة قد يشير إلى أن مثل هذه الدعوات يتم تجاهلها، إال أن 

لنار السعودي من جانب واحد، وهو أمر غير المسبوق، وخطر جائحة فايروس كورونا ا

 .قد يساعد في دفع جميع األطراف إلى تموضع جديد

أبريل، بعد أقل من أسبوعين من إرسال الحوثيين صاروخًا تم اعتراضه فوق  9في 

ض في الرياض ورد السعوديون بأكبر قصف جوي على صنعاء منذ سنوات، بدأت الريا

وقف إطالق نار من جانب واحد لمدة أسبوعين. بينما لم يوافق الحوثيون بعد على 

 ذلك، قائلين إنه يجب رفع الحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن أوالً. 

يمثل هذا اإلعالن المرة األولى التي يوافق فيها التحالف على وقف األعمال العدائية 

 . نار من جانب واحد أول وقف إطالق. وهو 2016منذ عام 

بعد ساعات فقط من اإلعالن، اتهم كل طرف الطرف اآلخر بالفعل بشن هجمات 

 منذ بدء وقف إطالق النار. 

للموافقة على فرصة حفظ ماء الوجه لجميع األطراف قد يوفر قرار وقف إطالق النار 

من الوباء، وقف إطالق النار الذي ترعاه األمم المتحدة واستراتيجية مشتركة للتخفيف 

 والتي يمكن أن تضع األساس لمحادثات سالم نهائية.

يعاني اليمن بالفعل من ضغوط شديدة على مرافقه الطبية، ونقص في المعدات 

الطبية والتدريب المناسب، وهناك عدد كبير من األشخاص يعانون من حاالت طبية 

 مزمنة، بما في ذلك سوء التغذية. 

ورونا إلى تدمير نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى وفاة يمكن أن يؤدي تفشي فايروس ك

 عشرات اآلالف. 

به منصور هادي، السعودية، حكومة عبد ر -حفزت هذه المخاوف األطراف الثالثة 

من خالل تصريحات رسمية لدعوة يجابي إعلى االستجابة بشكل  -والحوثيين 

السعودية خطابها  حولتغوتيريس إلى "وقف عالمي فوري إلطالق النار". اآلن، 

 من خالل إعالنها وقف إطالق النار.اإليجابي إلى واقع 



 

 
28 

هي االستمرار في  2015كانت استراتيجية الحرب في السعودية منذ عام في حين 

 . المسار العسكري حتى النصر، إال أن أفعالها مؤخرًا تشير إلى أنها تسعى للخروج

الحوثيون قوات الحكومة اليمنية للسيطرة  في أواخر يناير / كانون الثاني، عندما اجتاح

على نهم، وهي منطقة حرجة تقع على مفترق طرق محوري شمال شرق صنعاء، 

 . السعوديين لم يفعلوا شيئاً يذكر لوقف التقدمأفادت التقارير أن 

أكد وزير الخارجية السعودي بعد الهجوم التزام بالده المستمر بالحوار عالوة على ذلك، 

أعطت : تحول ملحوظ في استراتيجية المملكة. يشير هذا البيان إلى ينمع الحوثي

السعودية األولوية لمحادثاتها مع الحوثيين على منع أول خسارة عسكرية كبيرة 

 . للحكومة اليمنية منذ سنوات

وبالمثل، بعد الرد على الهجوم الصاروخي الذي تردد في الرياض الشهر الماضي 

. التزم السعوديون مرة أخرى باستضافة المحادثاتعاء، بضربات انتقامية على صن

 .السعوديون يريدون الخروجيبدو أن هذا الموقف يعكس حقيقة جديدة: 

السعودية على حق في إعطاء األولوية للحل السياسي الذي يتضمن تسوية ثنائية 

ات قد يكون البديل أمرًا واقعًا من خالل سلسلة من االنتصارللشروط مع الحوثيين. 

التي تتزايد بشكل أفضل على قوات حكومة هادي الضعيفة العسكرية الحوثية 

 بالفعل. 

باإلضافة إلى االستيالء على منطقة نهم ومعظم مناطق محافظة الجوف، بما في 

 ذلك عاصمتها، فإنهم يتقدمون في مأرب، قلب اليمن االقتصادي.

ية في شمال اليمن. لن تكون تمثل مأرب مالذا آمنا وآخر معقل حقيقي للحكومة اليمن

. )في الواقع، القوات انتصار الحوثيين أمر ال مفر منهمعركة مأرب سهلة، كما أن 

ومن غير المرجح أن تغير السعودية نهج الموالية للحكومة والقبائل المحلية تتراجع، 

 إذا بدأت معركة حقيقية(. عدم التدخل هناك 

 من في منعطف حرج. باختصار، إن الكفاح من أجل مستقبل الي

. في الوقت نفسه، يضغط السعودية تبدي رغبة غير مسبوقة في إنهاء الحرب

الحوثيون على الخطوط األمامية للحرب بطريقة يمكن أن تؤدي، في حال نجاحها، إلى 

 استبعاد احتمال حكومة انتقالية من على الطاولة. 

ها لجميع األطراف أن التهديد بحدوث جائحة مدمرة أوجد الظروف التي يمكن في

 توافق على وقف إطالق النار دون أن تبدو وكأنها تستسلم لخصمها. 
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لوقف إطالق النار. استشهد السعوديون بفايروس كورونا كأحد أسباب مبادرتهم 

وإذا بدأت عالمات فايروس كورونا في الظهور في اليمن، كما هو متوقع، فقد يتم 

 إطالق النار أيضًا.تحفيز الحوثيين للموافقة على وقف 

في حالة محادثات وقف إطالق النار المتبادل، التي يتم استضافتها إما في السعودية 

فمن المرجح أن تجري مجموعتان من المفاوضات: محادثات أو في دولة ثالثة مقبولة، 

 . السعودية مع الحوثيين ومحادثات حكومة هادي مع الحوثيين

، مما يجعل الثقة مفقودة تمامًاحاورين، فإن بالنسبة لكال المجموعتين من الم

التسوية السريعة غير مرجحة. ومع ذلك، يمكن عرض عدد من تدابير بناء الثقة 

 المؤقتة لبناء الثقة.

: اتفاقية لحوثية بخطوات قابلة للتطبيقا-قد يبدأ التركيز في المحادثات السعودية

طالق النار من الحوثيين خفض التصعيد على الحدود اليمنية السعودية، ووقف إ

يحظر إطالق مقذوفات على األراضي السعودية، ووقف موسع لوقف إطالق النار 

 على صنعاء. 

كان السعوديون في السابق مترددين في الموافقة على وقف إطالق النار في صنعاء 

وقف إطالق النار خشية أن يستخدمه الحوثيون إلعادة األسلحة والمعدات، لكن 

جانب واحد يمكن أن يكون بمثابة حالة اختبار لمعرفة ما إذا كان هذا الحالي من 

. يمكن أن يكون وقف إطالق النار المتبادل على كل اليمن هدفاً في السلوك يحدث

 هذه المرحلة.

إذا تقدمت هذه اإلجراءات، يمكن للجانبين االنتقال إلى مطالب أكثر تعقيدًا. 

السعوديون، على سبيل المثال، يريدون القضاء على الوجود اإليراني في اليمن، وهو ف

. من جانبهم، يريد الحوثيون رفع حصار التحالف الوجود الذي نفاه الحوثيون مرارًا وتكرارًا

 على اليمن. 

بالنظر إلى العوائد التي يقدمها كل الحلفاء األجانب والحصار لكل جانب، فمن غير 

أن يتراجع أي منهما بالكامل بشأن مثل هذه القضايا الرئيسية حتى يتم المرجح 

 التوصل إلى ترتيب أوسع مع الحكومة اليمنية بشأن الترتيبات السياسية واألمنية. 

. ومن المرجح أن محادثات هادي والحوثي ستكون أكثر تعقيدًامن شبه المؤكد أن 

ثيين للتنازل عن بعض تسعى ليس فقط لوقف إطالق النار ولكن دفع الحو

مكاسبهم. ولدى الحوثيين قائمة طويلة من الطلبات الفورية، المنصوص عليها في 
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وثيقة حديثة، بما في ذلك فتح مطار صنعاء، والحد من تأخيرات التخليص في ميناء 

 الحديدة، ودفع رواتب القطاع العام، وإطالق سراح السجناء. 

لن تتطلب ه المطالب إلى تدابير لبناء الثقة. تأمل األمم المتحدة في تحويل بعض هذ

، لكن هذه اإلجراءات انضمام حكومة هادي فحسب، بل أيضًا موافقة السعودية

كالهما قلق من أن الحوثيين سيستخدمون مطارًا مفتوحًا أو ميناءًا يعمل بشكل 

أفضل لتلقي اإلمدادات أو األسلحة من إيران؛ واالستفادة من الرواتب لزيادة 

تياطياتهم. وتجنيد السجناء المفرج عنهم إلى صفوفهم العسكرية. وهذه اح

 المخاوف تتطلب تفكيراً صعبًا من األمم المتحدة إلنشاء آلية إنفاذ.

يبدو أن السعودية لديها دوافع أكثر من أي وقت مضى في التطور األكثر إيجابية، 

 . إلنهاء الحرب

ي القضاء عليها، فهم يواصلون الحوار مع إن إرادة الحوثيين السياسية أكثر صعوبة ف

 محاوريهم السعوديين، ولكنهم يتابعون في نفس الوقت حملة برية في اليمن. 

اتفاق السالم سيسمح للحوثيين بأن يكونوا جزءًا من حكومة انتقالية شرعية معترف 

ما يوفر مزيجًا من الصوت السياسي والشرعية التي يسعون لها منذ م -بها دوليًا 

 التسعينيات.

من المحتمل أن ال يمانع البعض داخل حركة الحوثي البقاء في وضع من ناحية أخرى، 

، ويفضلون مواصلة الحملة العسكرية بدالً من الدخول في حكومة انتقالية "المنبوذ"

 تحد من سلطتهم.

يمكن للسعوديين قد تكون حكومة هادي أكثر ممانعة للتفاوض بجدية. في حين 

بسبب نفوذهم كقوة األرجح على حكومة هادي التخاذ قرارات لمرة واحدة الضغط على 

عسكرية مسؤولة عن بقاء الحكومة اليمنية، كما فعلوا لتوقيع اتفاقية ستوكهولم، 

، ناهيك عن من غير المرجح أن يؤتي هذا النهج إلى ثمار دائمة في مفاوضات مطولة

العديد من القرارات الدقيقة على عملية سالم تحدث على مدى فترة زمنية طويلة مع 

 طول الطريق.

العزم الثابت الذي تبدو عليه السعودية للخروج من حرب مدمرة اآلن في عامها إن 

 الذي يؤدي إلى عملية سالم حقيقية. السادس يمكن أن يثبت أنه الدومينو 

ي ومن المفارقات أن التهديد الرهيب الذي يشكله فايروس كورونا يقدم طريقة للمض

قدماً، ومن المهم جداً أن يستفيد الطرفان من هذه المعطيات الفريدة للدخول في 

 محادثات؛ والتوصل إلى تسوية دائمة.
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Washington Institute, The Coronavirus Pandemic Could Be the Key to Peace in 

Yemen, 09/04/2020 

 الكل في اليمن يستخدم كورونا وال يكافحها

 

ف الكبيرة من انتشار فايروس كورونا في اليمن، وما يعني ذلك من كارثة رغم المخاو

إنسانية حقيقية على كل أطراف الصراع، إال أن أياً منهم ال يظهر بوادر جدية على رغبته 

في وقف القتال، رغم أن كل الفاعلين، بما فيهم السعودية، يستخدم الفايروس 

عن البيانات  يُعبركاس الكالم الذي للتعبير عن رغبات إيجابية، ولكن عدم انع

السياسية واإلعالمية على أرض الواقع يُشير إلى رغبتهم في استخدام الوباء ال 

 مكافحته.

تستغل بعض مع انتشار فايروس كورونا عالميًا وانشغال المجتمع الدولي بالوباء، 

 . األطراف في حرب اليمن المستمرة الفرصة إلعادة فتح جبهات القتال

النظر عن مدى انتشار الفيروس في اليمن، فإن القتال قد استمر بين الحكومة  بغض

المدعومة من السعودية وجماعة أنصار هللا؛ كما استمر بين الحكومة والمجلس 

االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات، بل وتصاعد في بعض الجبهات في الشهرين 

 لمعلن عنه مؤخرًا. الماضيين، على الرغم من وقف إطالق النار ا

واألكثر إثارة للقلق هو أن جميع األطراف تستخدم بالفعل الوباء كفرصة لتعزيز 

 .أجندتها الخاصة
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في الشهر الماضي، بعد أن دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 

تم استقبال وقف وآخرون إلى وقف عالمي إلطالق النار خالل وباء فايروس كورونا، 

ق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية بتفاؤل كبير من قبل إطال

. ومع ذلك، لم يعتبر الحوثيون أنه وقف إلطالق نار، مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن

 وقالوا "سيواصلون القتال". 

"، حيث طرحوا العديد نشروا ما أسموه "رؤية شاملة إلنهاء العدوانفي غضون ذلك، 

 ن الشروط القصوى.م

قبل أسبوعين من إعالن هدنة السعودية، رحب الحوثيون والحكومة اليمنية بدعوة 

األمم المتحدة لوقف عالمي إلطالق النار. ولكن بعد وقت قصير من نشر بيانهم، شن 

الحوثيون هجومًا في عدة مناطق من محافظتي مأرب والجوف الشمالي الشرقي، 

ن على مدينتي الرياض وجيزان، واعترضت الدفاعات وأطلقوا صاروخين باليستيي

 الجوية السعودية هذه الضربات الجديدة.  

 بالمقابل، نفذ السعوديون غارات جوية متعددة على العاصمة اليمنية صنعاء. 

. أصدرت الواقع على األرض ال عالقة له بهذه اإلعالنات السياسيةيعكس هذا أن 

لتحسين صورها وتحويل اللوم في الصراع إلى  األطراف المتحاربة بيانات رسمية

خصومهم، وفي الوقت نفسه اشتدت معاركهم المستمرة على عدة جبهات في 

 األسابيع األخيرة فقط. 

ليس هناك ما يشير إلى أن األطراف المتحاربة ملتزمة حقاً بتنفيذ وقف إطالق النار 

األمم المتحدة مع جميع  حتى اآلن، على الرغم من المشاورات "االفتراضية" لمبعوث

الجهات الفاعلة. كل طرف مقتنع بأن الحرب ال تزال غير مكتملة. ال أحد منهم على 

استعداد لمتابعة السالم قبل تحقيق أهدافه في زمن الحرب، حتى عندما يكون تهديد 

 فايروس كورونا على أبوابه.

، مما أدى إلى دمرت خمس سنوات من الحرب تقريبا نظام الصحة العامة في اليمن

 تفاقم المعاناة بين السكان الذين يعانون من الفقر المدقع والجوعى. 

بعد أن بدأت األخبار تنتشر حول اكتشاف حاالت اإلصابة بفايروس كورونا في بلدان 

متعددة، ألقى وزير الصحة في الحكومة اليمنية في المنفى خطابًا متلفزًا يطمئن 

الفيروس. ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل عن الخطوات  مشاهديه إلى أن اليمن خالي من

التي تتخذها وزارته للحد من الوباء، ولم يقدم أي تفسير حول إجراءات االختبار )إن 

 وجدت( التي اتبعتها وزارته لدعم مطالبته.
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بعض الفصائل تنظر إلى الوباء باعتباره فرصة لتجنيد المزيد واألكثر إثارة للقلق أن 

خطابهم اإلعالمي على سبيل المثال، يذكر بعض نشطاء الحوثي في . من المقاتلين

أنه "من األفضل أن يموت شهيدًا في المعارك البطولية بدالً من الموت في المنزل 

بسبب فايروس كورونا"، ويقترحون أن "التواجد في جبهة القتال أكثر أمانًا من التعرض 

 للخطر في المدن المزدحمة".

األطراف ذريعة تدابير الوقاية من الجائحة واالستجابة لها لكسب تستخدم جميع كما 

. في بعض المناطق، يستخدمون عذر الوقاية من الجائحة المال أو لتحقيق أهدافها

 الذين يأملون في السماح لهم بالمرور عبر نقاط التفتيش المحلية. البتزاز المدنيين 

لتي أرسلتها منظمة الصحة حجزت قوات المجلس االنتقالي الجنوبي المعدات ا

العالمية لمكافحة الفايروس في الميناء، لمنع الطاقم الطبي الحكومي من الوصول 

، للحصول يأمل المجلس في إجبار المجتمع الدولي على التعامل مباشرة معهإليها. 

 على اعتراف باعتباره الحاكم الفعلي في عدن.

كارثة الكوليرا في السنوات الثالث إن التصعيد الحالي خالل فايروس كورونا يردد 

 الماضية، وهي تجربة وضعتها األطراف المتحاربة في االعتبار. 

، تبدو اآلمال بالسالم بعيدة المنالمع دخول الحرب في اليمن عامها السادس، 

 وسيؤدي الفيروس إلى تفاقم األزمة اإلنسانية العميقة بالفعل. 

ي حاول مبعوث األمم المتحدة استخدامها لجلب ال يبدو أن الدبلوماسية الوبائية الت

 الجهات الفاعلة إلى طاولة المفاوضات تؤخذ على محمل الجد. 

Carnegie Endowment for International Peace, Yemen and Coronavirus, 

14/04/2020 
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 الحوثيون يعلنون عن قائمة رغباتهم إلنهاء الحرب 

 

م إلنهاء الحرب في اليمن، وجاء صدور الوثيقة قبيل أصدر الحوثيون وثيقة تُحدد رؤيته

ساعات من إعالن الحكومة السعودية قراراً هو األول من نوعه لوقف إطالق النار من 

جانب واحد. وتُحدد الوثيقة المطالب الحوثية، وهي مطالب تبدو من وجهة النظر 

ا في الوثيقة السعودية أقرب إلى طلب االستسالم منها إلى عرض تفاوضي. وأبرز م

 أنها تطلب التفاوض مع التحالف وليس مع حكومة هادي. 

نيسان/أبريل عن نيّتها وقف إطالق  8في قبل ساعات قليلة من إعالن السعودية 

كشف الحوثيون عن "رؤيتهم" الخاصة النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلين للتمديد، 

مل إلنهاء الحرب والحصار على ، تحت عنوان "مقترح وثيقة الحل الشاإلنهاء الحرب

 الجمهورية اليمنية". 

بينما تركز وسائل اإلعالم على وقف إطالق النار السعودي، من المهم بنفس القدر 

 إلقاء نظرة فاحصة على هذه الوثيقة السياسية الحوثية. 

، وبالتالي قد يحدد النص الشروط التي سيقبل الحوثيون بموجبها وقف إطالق النار

 .ض التفسير للسبب الذي منعهم حتى اآلن من االنضمام إلى االتفاق األخيريقدم بع

تضع الوثيقة المكونة باستثناء المشاركة في وقف إطالق النار وإزالة األلغام األرضية، 

من ثماني صفحات العبء الكامل إلنهاء الحرب ومعالجة مسار االقتصاد اليمني على 

  .عاتق التحالف الذي تقوده السعودية

ال يمكن اعتبار الوثيقة مقترحاً تفاوضياً مع تنازالت من كال الجانبين، بقدر ما تُمثّل 

 .قائمة برغبات الحوثيين
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: أوالً: "إنهاء الحرب" وتنفيذ "وقف إطالق النار"، تتكوّن الوثيقة من ثالثة أجزاء رئيسية

لجات االقتصادية ثانياً: "إنهاء الحصار" المفروض من قبل التحالف "والتدابير والمعا

واإلنسانية"، ثالثاً: التوصل إلى تسوية سياسية من خالل "العملية السياسية 

 اليمنية". 

الجزء األول مكتوبٌ بلغة متوقعة نوعاً ما، فهو يدعو إلى وقف فوري إلطالق النار، 

يشمل "إعادة نشر القوات العسكرية واألسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر" وإنهاء 

العمليات الموجهة ضد أراضي الجمهورية اليمنية" و"أراضي السعودية". كما  "جميع

يدعو إلى إقامة "عالقات أخوية"، و"وقف جميع" الخطابات السلبية في البيانات العامة، 

وتجنب "أي أفعال أخرى قد تؤدي إلى تقويض" وقف إطالق النار، وهذا كالم مقلق 

 .راف الحقاًويمكن تفسيره بشكل مختلف من قبل األط

باإلضافة إلى ذلك، يشير الجزء مراراً وتكراراً إلى إنهاء جميع التدخالت الخارجية في 

وبإمكان الحوثيين تطبيق هذه الصيغة على السعودية، بينما يمكن أن اليمن. 

 تستخدمها الرياض ضد إيران. 

اقية وقف وفقاً للوثيقة، تتولى مختلف القيادات المشتركة اإلشراف على "تنفيذ اتف

إطالق النار" بالتعاون مع األمم المتحدة، التي تم تحديد دورها التنسيقي بعبارات 

واضحة للغاية، ربما بسبب وجهة نظر الحوثيين بأن السعوديين ال يمكن أن يؤدوا دور 

 .المقاتل والوسيط في الوقت نفسه

كلٍ من "الحظر  ، حيث يشمل "إنهاء"ويشكل الجزء الثاني صلب قائمة الرغبات الحوثية

الجوي" و"الحصار البري" و"الحصار البحري" التي يفرضها التحالف على اليمن. وتتكرر 

 هنا العديد من "المطالبات" الحوثية القائمة منذ فترة طويلة. 

حاولت األمم المتحدة التفاوض على بعض هذه الرغبات في تدابير سابقة لبناء الثقة، 

 أي إشارة إلى حل وسط محتمل.  لكن الوثيقة الجديدة ال تعطي

تدعو الوثيقة إلى إزالة الصفة العسكرية عن جميع المنافذ البرية، والتي يمكن أن 

وتصر الوثيقة على تسمح للحوثيين بالقيام بعمليات نقل غير مشروعة بسهولة أكبر، 

 .وجوب إنهاء "التواجد األجنبي" في الموانئ اليمنية

ى دول التحالف االلتزام بتعويض جميع المتضررين من يتوجب عليقول الحوثيون بأنه 

]"وتعويض كل الحرب وإعادة اإلعمار وترميم جميع المباني التي تضررت من القتال 

من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها"[. وال يوجد توضيح 

 دمرها الحوثيون.  بشأن ما إذا كان ذلك يشمل ضحايا هجمات الحوثيين أو المباني التي
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وفقاً للوثيقة، سيكون التحالف مسؤوالً عن تعويض مالكي وعمال المصانع 

والشركات والهيئات والمنشآت واألسواق والمطاعم وغيرها، وكذلك التزام دول 

التحالف بمعالجة "اآلثار المباشرة وغير المباشرة" التي لحقت بالمواطن اليمني، وجبر 

ومعالجة وتعويض الجرحى والمعاقين والمرضى وأسر الضرر، ودعم االقتصاد، 

 "الشهداء" ممن تم استهدافهم أثناء الحرب. 

السعودية وأعضاء التحالف اآلخرين كانوا مستعدين فعالً لدفع مبالغ بالطبع، فإن 

كبيرة إلعادة اإلعمار بعد الحرب، لكن الرؤية تدعو بشكل استفزازي إلى نظام يشبه 

 . 1990حسين للكويت بعد غزوه لها عام ا صدام التعويضات التي قدمه

قد يَنظر السعوديون إلى مثل هذه اللغة على أنها تطلب منهم استسالماً كامالً، مما 

 .يحكم عليها بالفشل على األرجح

أما الجزء الثالث فهو األقصر بين أجزاء الرؤية، ويشير فقط إلى وجوب قيام األمم 

متفاوضين اليمنيين من أجل التوصل إلى تسوية المتحدة بإطالق محادثات بين ال

سياسية بعد التشاور مع الجانبين. والطلب المحدد الوحيد، مجدداً، هو عدم تدخل أي 

دولة في مجريات هذا الحوار، وربما يشير ذلك إلى التأثير السعودي على الحكومة 

 اليمنية. 

أة التي اكتسبها الحوثيون خانة التوقيع على الوثيقة تُظهر مدى الجروأخيراً، فحتى 

بفعل التطورات األخيرة. فاالتفاق المقترح مثالً هو مع دول التحالف وليس مع 

واختتموا وثيقة  تخلّوا عن انتمائهم المعتاد إلى "أنصار هللا"،حكومة هادي، كما أنهم 

 الرؤية باسمٍ بديل وحتماً استفزازي وهو "الجمهورية اليمنية في صنعاء".

Washington Institute, Houthis Release Their Wish List for Ending the Yemen 

War, 09/04/2020 
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 الحرب في اليمن ليست حرب الواليات المتحدة!

  

قام أوباما بدعم الحرب السعودية في اليمن، من أجل ترضية السعوديين بعد توقيع 

يمن ليست حرب االتفاق النووي، وأكمل ترامب ذات السياسة. لكن الحرب في ال

الواليات المتحدة، بل وتضر بمصالحها، والحوثيون رغم عدائهم ألمريكا، إال أنهم أعداء 

أعدائها أيضاً. وينبغي على اإلدارة األمريكية أن تتوقف عن دعم الرياض، ألن هذا الدعم 

 ساعدها في إقامة أسوأ نظام شمولي في المنطقة. 

وكان من المفترض أن يكون مجاورة، قبل خمس سنوات غزت السعودية اليمن ال

 ، وينتهي خالل أسابيع قليلة. الصراع سريعًا وبسيطًا

، بعد أن اآلن عرضت العائلة المالكة السعودية المتغطرسة وقفا إلطالق النار

 استولى خصومهم الحوثيين غير النظاميين على محافظة الجوف.

كان منقسمًا منذ فترة طويلة،  ، فاليمن، الذيأوجد الصراع أزمة إنسانية مروعةلقد 

 كان أصالً فقيرًا ومحاصرًا ومحطمًا، ومن غير المحتمل أن يعود دولة واحدة كاملة. 

 130,000منهم من المدنيين(؛ و 20,000)قرابة قتيل  100,000بلغت التكلفة حوالي 

 20قتيل آخرون من عواقب الصراع؛ وهناك مليون شخص يعانون من الكوليرا. و

مني يواجهون انعدام األمن الغذائي؛ وستة عشر مليون جائع بانتظام؛ مليون ي

 وعشرة ماليين في خطر المجاعة.
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فقد ال يتعافى اليمن أبدًا، بفضل الدعم حتى مع ظهور وقف إطالق النار في األفق، 

 الغربي المذهل للسعودية.

ربة إن الحرب المستمرة هي أحدث تدخل للسعودية في الشؤون الداخلية المضط

 للشعب اليمني. 

، ودفعوا للقبائل حاضرون دائماً في المشهد السياسي اليمني السعوديونكان 

 وشجعوا الوهابية السنية األصولية. 

ألن محمد بن سلمان أراده أن يكون قامت السعودية بدعم عبد ربه منصور هادي، 

إدارة أوباما ن ، وقامت الواليات المتحدة بدعم السعودية في حربها ألدمية في صنعاء

 . أرادت طمأنة السعوديين بعد التفاوض على االتفاق النووي اإليراني

وهكذا، باعت واشنطن طائرات، وزودت ذخائر، ووفرت معلومات استخباراتية، وحتى 

تورط األمريكيين عامين قبل تزويد الطائرات بالوقود للسعوديين، مما أدى إلى 

 .ائم الحربمباشرة في خمس سنوات من الصراع وجر

الحوثيون ليسوا ليبراليين غربيين ويكرهون الواليات المتحدة، لكنهم يكرهون أيضًا 

 في شبه الجزيرة العربية والدولة اإلسالمية. تنظيم القاعدة 

. في حين تعاون الهجوم السعودي قلل الضغط على أعداء أمريكا في اليمنالواقع أن 

 ينما يواصل الحوثيون قتالهم ضد القاعدة. نظام هادي المخلوع مع هذه الجماعات، ب

في فبراير، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية 

 .بما في ذلك استمرار القتال مع الحوثيينأضعفتها عدة عوامل، 

أدين الحوثيون باالستخدام العشوائي للمدفعية، باإلضافة إلى جرائم أخرى. ومع ذلك، 

ثلثي إلى ثالثة أرباع األضرار والخسائر في مجموعات حقوق اإلنسان إلى أن تشير 

، وأن "تحالف" السعودية واإلمارات فقط صفوف المدنيين ترجع إلى الهجمات الجوية

 هو الذي يمتلك طائرات. 

يبدو أن العديد من هذه الهجمات على أهداف مدنية مقصودة تهدف إلى تقويض 

 المجتمع اليمني. 

. على سبيل المثال، مساعدة التحالف تمتد إلى القتال على األرض كذلك جرائم

الجهاديين بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتوظيف الميليشيات 

السودانية الوحشية، وسجن وتعذيب المعارضين، وتشجيع االنفصاليين. وقد كان 

  هذا األخير من أبرز مشاركات أبو ظبي في الحرب.
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أصدرت هيومن رايتس ووتش مؤخراً تقريراً يغطي والية المهرة، وقالت فيه: "اعتقلت 

القوات المدعومة من السعودية تعسفاً المتظاهرين المحتجين على وجود قواتها، 

باإلضافة إلى سكان محليين آخرين غير مرتبطين باالحتجاجات"، وقامت "بالتعذيب 

 لقانوني للمحتجزين إلى السعودية ".ونفذت اإلخفاء القسري والنقل غير ا

. قبل عامين، أبلغت منظمة العفو الدولية عن سجن أبو ظبي اإلمارات ليست أفضل

السري في عدن بعد أن تم "تحرير" المدينة. وسجن اإلماراتيون يمنيين ومارسوا 

"االعتقال تحت تهديد السالح، والتعذيب بالصدمات الكهربائية، والغرق، والتعليق من 

السقف، واإلذالل الجنسي، والحبس االنفرادي لفترات طويلة، والظروف القذرة، وعدم 

 كفاية الطعام والمياه".

قيام المملكة بإساءة معاملة اليمنيين ال يمثل مفاجأة، فالعائلة المالكة تضطهد إن 

 رعاياها في السعودية. 

إال أنه شدد القيود محمد بن سلمان قلل من الضوابط االجتماعية، على الرغم من أن 

 . السياسية

صنفت منظمة فريدوم هاوس السعودية على أنها ليست حرة، حيث حصلت على 

نقطة للحقوق السياسية. وأوضحت المجموعة أن  40نقطة واحدة فقط من أصل 

"الملكية السعودية المطلقة تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية 

 .60فضل قليالً، حيث حصلت على ستة من أصل تقريبًا". الحريات المدنية أ

في الواقع فإنّ تصنيف السعودية )في مجال الحريات المدنية والسياسية( في 

 .أقل من تصنيف اليمن الذي مزقته الحربالواقع هو 

، فقد صعّدت السلطات من قمع الحق في حرية والقمع السعودي يزداد سوءاً

قامت الحكومة بمضايقة واحتجاز ومحاكمة التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، و

العشرات من منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك أنشطة 

 حقوق المرأة وأفراد األقلية الشيعية وأفراد عائالت الناشطين.

، تضمن: صفحة حول سلوك حكومة بن سلمان 58نشرت وزارة الخارجية تقريرًا من 

لقانوني، واإلعدامات على جرائم غير عنيفة، وحاالت االختفاء "عمليات القتل غير ا

القسري؛ تعذيب السجناء والمعتقلين على أيدي عمالء الحكومة؛ االعتقال 

التعسفي"، وأشار التقرير إلى أن التواجد خارج المملكة ال يوفر األمان، فقد تم اختطاف 

ي جمال خاشقجي في األمراء المنشقين الذين يعيشون في الخارج. وقتل الصحف

 القنصلية السعودية في اسطنبول.
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وسلوكهم الرياض وأبو ظبي تريدان مزيجاً من السيطرة السياسية والميزة التجارية، 

 ، ولكن ما الذي يفسر دور واشنطن في تمكين هذا العنف الرهيب؟.ليس مفاجئاً

لجيش ، واستخدموا اتصرف الرؤساء األمريكيون كمتسولين في الرياضلسنوات، 

 . كحارس شخصي لألسرة المالكةاألمريكي بشكل فعال 

اآلن ال توجد قوة خارجية تهدد بغزو الخليج، الذي لم يعد له سيطرة على أسواق النفط 

 العالمية، وإسرائيل أصبحت آمنة، وهي القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة. 

األسرة المالكة في  أثناء ترشحه لمنصبه، بدا المرشح ترامب يفهم ذلك، وانتقد

 السعودية العتمادها على واشنطن للحماية.

، وركز سياسته الكاملة في الشرق األوسط على عدو الرياض لكن ترامب لم يعد كذلك

، وأضاف المزيد من القوات لحماية العائلة المالكة من أي تهديدالرئيسي، إيران، 

ية والدينية، وشرعن أسوأ وتجاهل االنتهاكات المخزية للحريات السياسية والمدن

 .ديكتاتورية في الشرق األوسط

يشترى أفراد العائلة المالكة المنتجات األمريكية، وخاصة األسلحة، لكنهم يفعلون 

وهم ال ينفقون ما يكفي تقريباً حتى للتعامل مع ذلك لتحقيق مكاسب خاصة بهم. 

 .الجنود األمريكيين كجنود مستأجرين

المصالح األمريكية لمصالح العائلة المالكة السعودية هو  إن السبب األسوأ إلخضاع

 . إيران

، طهران ال تهدد أمريكا، والواليات المتحدة يمكن أن تدمر إيران رداً على أي هجوم إيراني

والنظام اإلسالمي هناك ضعيف اقتصادياً وعسكرياً، ويجب أن تكون السعودية 

 وبقية دول الخليج قادرة على ردع أي عدوان. 

إيران متورطة في اليمن ألن السعوديين منحوا بحماقة طهران فرصة الستنزاف 

 العائلة المالكة.

وإذا كان من مصلحة أمريكا يجب أن تبقى واشنطن خارج الصراع الشيعي السني، 

  التدخل، فيجب أن تقصف الواليات المتحدة الرياض.

امل اليهود والمسيحيين ، التي تعشجع أفراد العائلة المالكة الوهابية األصولية

والشيعة وأعضاء األديان األخرى على أنهم العدو في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

في أمريكا، وقام النظام السعودي بمهاجمة اليمن، واختطف رئيس الوزراء اللبناني، 

ودعم المتمردين اإلسالميين في سوريا، واستخدم القوة لدعم األقلية السنية 
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األغلبية الشيعية في البحرين، وروج لالنقالب الوحشي لعبد الفتاح  القمعية ضد

السيسي وحكمه في مصر، وقتل المدنيين الليبيين، وفوق ذلك أنشأ دكتاتورية 

 شمولية في داخل المملكة.

الرئيس باراك أوباما، على الرغم من سمعته الليبرالية، جعل أمريكا شريكاً في جرائم 

 .وهي عار على األمريكيينهذه الممارسة،  الحرب، وقد واصل ترامب

 . ، يقوم السعوديون بقتل المدنيين اليمنيين بمساعدة واشنطنمنذ خمس سنوات

يسمح للسعوديين بدفع الثمن لقد حان الوقت لكي يقول الرئيس ترامب كفى، وأن 

 الكامل لحماقة حاكمهم.

 

Cato Institute , Yemen Is Shattered and the U.S. Helped the Saudis Break It, 

02/04/2020 

 الحرب النفطية

 صفقة أوبك+ الجديدة 
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شكّل اتفاق أوبك+ األخير نهاية لسياسة السعوديين المتهورة في رفع اإلنتاج، ورغم 

أنهم تمكنوا من خالل هذه السياسة من إعادة الروس إلى طاولة المفاوضات، إال أن 

يات المتحدة، حيث استُخدمت السعودية ذلك كان على حساب عالقتهم مع الوال

هناك للومها على األضرار التي حصلت لصناعة النفط. وبكل األحوال فإنّ االتفاق 

األخير ليس فيه فائز، وجاء أصالً قبل أسابيع من وصول اإلنتاج إلى المرحلة التي ال بدّ 

 له أن ينخفض فيها، نتيجة امتالء المخازن وضعف الطلب. 

 9.7أبريل لخفض إنتاج النفط بمقدار  12أوبك+ إلى اتفاق صعب في  توصلت مجموعة

 مليون برميل يوميًا.

؛ في وقت ينخفض يُنهي االتفاق وعد السعوديين المتهور بزيادة اإلنتاج إلى أقصى حد

التي تُعاني يوفر االتفاق بعض الطمأنينة ألسواق النفط العالمية فيه الطلب، كما 

االتفاق يُقنن فقط ما كان سيحدث كورونا. ومع ذلك، فإن  من آثار جائحة فايروس

 . على أي حال استجابة النخفاض الطلب

تتحمل هي اللوم عن لقد كفل السلوك السعودي خالل األسابيع القليلة الماضية أن 

 . فوضى سوق النفط

التسول لدى الروس تحول الرئيس ترامب من التهليل لهيمنة الطاقة األمريكية إلى 

 لدعم السعر. سعوديين لخفض اإلنتاج وال

 ال يوجد حقًا فائزون في هذا االتفاق.

السعوديين الشرير الرئيسي في دراما الوعد الروسي في مارس بتعظيم اإلنتاج جعل 

 على األقل في الواليات المتحدة.  أسعار النفط،

ثر ، وحملوهم مسؤولية األألقى السياسيون األمريكيون باللوم على السعوديين

 المؤلم الذي تسببت به األسعار على منتجي النفط األمريكيين. 

قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بإجراء اتصال مع السفيرة السعودية لدى 

الواليات المتحدة للتعبير عن إحباطهم، واتهم السناتور تيد كروز من تكساس 

 ". ةباالنخراط في حرب اقتصادية ضد الواليات المتحدالسعوديين "

على حساب أعادت زيادة إنتاج السعودية الروس إلى طاولة المفاوضات، ولكن 

 اإلضرار بالعالقة السعودية مع الواليات المتحدة.

ليس هناك شك في أن حرب األسعار التي شنتها السعودية جعلت أسعار النفط 

تنخفض بشكل أسرع مما كانت ستنخفض. ومع ذلك، فإنّ االنخفاض الكبير في 
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، خاصة بعد امتالء كان والبد سيدفع األسعار واإلنتاج لالنخفاضلب على النفط، الط

مرافق تخزين النفط في جميع أنحاء العالم بسرعة، وارتفعت أسعار ناقالت النفط، 

 ليس لنقل النفط، بل لتخزينه. 

جاءت قبل أسابيع فقط من الوقت الذي ستمتلئ فيه إن صفقة أوبك+ األخيرة 

 . يةالمخازن النفط

على مدى األسابيع األخيرة في مارس، كان الرئيس ترامب يناشد السعوديين والروس 

للحد من اإلنتاج لتحقيق االستقرار في السوق ومساعدة صناعة النفط األمريكية. 

ألف برميل يوميا من تخفيضات اإلنتاج في الواليات المتحدة  300حتى أنه وعد بـ 

 كسيك غير راغبة في القيام بها. لتعويض التخفيضات التي كانت الم

ليس من الواضح كيف ينوي ترامب الوفاء بهذا الوعد، ألنه ال يملك أصالً سلطة طلب 

تخفيضات من المنتجين األمريكيين، وربما يحسب االنخفاض المحتمل في اإلنتاج من 

 انخفاض األسعار.

ة من أوبك إلى في غضون أشهر قليلة، تحوّلت الواليات المتحدة من الشكوى بمرار

 أن تكون عضواً فيها بحكم الواقع.

، وسيعاني منتجو ال يوجد فائزون في الوضع الحالي لسوق النفطمن الواضح أنه 

 النفط في جميع أنحاء العالم من خسارة هائلة في الطلب. 

قد تساعد الصفقة الحالية السوق على التكيف بسالسة أكبر، لكنها ال تغير 

 األساسيات الصارخة.

Brookings Institution, No winners, only strange bedfellows, from the new 

OPEC+ deal , 14/04/2020 
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 غضب على السعودية بعد انهيار األسعار

 

حاولت السعودية وروسيا المقاومة في لعبة خفض األسعار، إال أن تدخل الواليات 

التوصل إلى اتفاق. لكن الغضب المتحدة أنهى هذه اللعبة، ودفعهما للجلوس معاً، و

األساسي في الواليات المتحدة بعد انهيار أسعار النفط األمريكي انصب على 

 السعودية.  

أبريل. والسبب األساسي هو أن جائحة فيروس  20انهارت أسعار النفط األمريكي يوم 

تحدة ي الواليات المف -%، ألن الناس 30كورونا قد قللت فجأة من الطلب للنفط بنحو 

لسيارات، وال يذهبون إلى أماكن عملهم، وال ال يقودون ا -وفي معظم أنحاء العالم 

 يقومون بتصنيع سلعهم في معظم المصانع. 

ستكون موسكو سعيدة باألخبار السيئة لمنتجي النفط الصخري بالطبع، ربما 

ي . فشركاتها النفطية تَعتبر نظيراتها في تكساس كشركات استغاللية فاألمريكي

 السوق العالمية. 

، خاصة غضب الصناعة األمريكية موجهاً إلى السعوديةلكن من المحتمل أن يكون 

المملكة ستقوم بتسليم ما معدله في أعقاب األخبار التي أفادت قبل ثالثة أيام بأن 

 . برميل يومياً إلى الواليات المتحدة خالل شهر نيسان/أبريل 600,000

أبريل إنه يُفكر فيما إذا كان سيوقف شحنات النفط  20قال الرئيس األمريكي يوم 

  .الخام السعودية القادمة إلى الواليات المتحدة
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كانت الرياض تلعب "لعبة الدجاجة" مع موسكو حول أي إلى أن تَدخّل الرئيس ترامب، 

. وكان دَوْر الرئيس منهما يمكنه أن يُقاوم انخفاض أسعار النفط لفترة أطول

احه على المدى القصير للغاية، مطابقان اللتواء الذراع الدبلوماسية مع األمريكي، ونج

 .تحقيق نصر سياسي محلي

وربما يكون ذلك موجهاً نحو سيصاب الجمهوريون في تكساس بخيبة أمل وغضب، 

 . الرياض

كما أشار السياسيون وشركات النفط إلى السفيرة السعودية في واشنطن األميرة 

"لماذا ود في مؤتمر عبر الهاتف لمدة ساعتين قبل أسبوعين، ريما بنت بندر آل سع

نرسل أفراد الخدمة األمريكية للدفاع عنكم من هجوم إيراني إذا كنتم تقومون بعد ذلك 

 بمهاجمة اقتصادنا النفطي؟".

غالباً ما تكون أسعار النفط مُشكلة معقدة، مع العديد من العوامل المؤثرة األخرى، 

األوسط، والقلق المحلي األمريكي، وكذلك فيروس كورونا،  كالمخاوف في الشرق

 وغيرها. 

هل ستستمر معركة السكين بين الرئيس بوتين وولي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، 

 العهد السعودي األمير محمد بن سلمان؟.

إن ما يمكن استنتاجه بصورة أكثر عمومية هو تضرر االقتصاد العالمي إلى درجة كبيرة، 

 لم إلى أي حد سيصل إليه، أو متى سيحدث ذلك. وال نع

Washington Institute, Will Crashing Oil Prices Put American Energy in Its 

Coffin?, 21/04/2020 
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 منظمة أوبك: الدور واألثر

 

إن االعتماد األمريكي األقل على واردات النفط من دول أوبك يمكن أن يسمح لواضعي 

يين بأن يكونوا أكثر حزماً معهم، مما قد ينعكس في تمزق العالقة السياسات األمريك

بين الواليات المتحدة والسعودية. كما أن استمرار السعودية في اتباع سياسة 

خارجية أكثر حزماً وعدوانية يمكن أن يُضعف من قدرة منظمة أوبك على البقاء 

 متماسكة. 

دولة غنية بالنفط  أربع عشرةة من منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( هي كتل

 تمتد عبر الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

. ونتيجة % من إنتاج النفط العالمي40تسيطر المجموعة مجتمعة على ما يقرب من 

لهذه الهيمنة، شن الرؤساء األمريكيون من جيرالد فورد إلى دونالد ترامب انتقادات 

 قتصاد األمريكي.ضدها، باعتباره تهديدًا لال

، بما في ذلك برزت العديد من التحديات التي تواجه نفوذ أوبكفي السنوات األخيرة، 

االنقسامات داخل عضويتها، وظهور الواليات المتحدة كمصدر رئيسي للنفط، 

 والتحول العالمي إلى مصادر طاقة أنظف. 

دول أخرى، ولكن تكيفت الكتلة من خالل تشكيل ما يسمى تحالف أوبك+ مع روسيا و

 االضطرابات الناجمة عن جائحة عالمي لفيروس كورونا الجديد قوضت هذه الجهود. 
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تختبر العالقات المتوترة بين الواليات المتحدة والسعودية مدى تماسك الكتلة قد 

 .في السنوات المقبلة

من قبل إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويال.  1960تأسست أوبك عام 

ت عضويتها وتقلصت على مر السنين. سعى الخمسة األصليون إلى بناء توسع

جبهة موحدة لمنع تخفيضات أسعار النفط التي تفرضها شركات النفط متعددة 

 الجنسيات التي كانت تسيطر على معظم واردات النفط إلى الدول الغربية. 

 

جتماعات تنسق الدول األعضاء سياسات أسعار النفط ومستويات اإلنتاج في ا

منتظمة وطارئة حول العالم، غالبًا في مقر منظمة أوبك في فيينا. ويقود الوفود عادة 

وزراء النفط في كل دولة عضو، ويكلف أمين عام معين من قبل الكتلة بإدارة الشؤون 

 اليومية للمنظمة.

، واستفادت في تلك الفترة بشكل 1973ظهرت أوبك على المسرح العالمي في عام 

إلى عام  1972تضاعفت أرباح البترول المجمعة ألعضائها في الفترة من عام فقد كبير، 

 مليار دوالر.  140مليار دوالر إلى  23، من بأكثر من ستة أضعاف 1977

الحظر الذي فرضته أوبك آنذاك تم الترحيب به في ذلك الوقت باعتباره أول انتصار 

 على ركبتيه. رئيسي لقوى العالم الثالث، بما جعل الغرب يركع

في الثمانينيات، كانت مؤتمرات أوبك تتميز عادة بالخالفات بين الصقور، وهم عادة 

من الدول األعضاء ذات الكثافة السكانية الكبيرة والميزانيات المتوترة )مثل إيران 

والعراق وليبيا(، والحمائم، وهم الدول األكثر ثراءً في أوبك، والتي لديها استعداد 

 عار المنخفضة، السعودية واإلمارات والكويت.لتحمل األس
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ازدادت تعقيد سياسات التحالف بسبب تضخم الميزانيات في في السنوات األخيرة، 

والتي رفعت سعر النفط الذي تحتاجه  بعض الدول األعضاء الغنية، مثل السعودية،

 موازنات هذه الدول.

 

، على سبيل المثال، دخلت إيران تحولت الخالفات بين أعضاء أوبك أحياناً إلى صراعات

والعراق حربًا دامت ثماني سنوات أدت إلى مقتل مئات اآلالف. في حين اتهمت إيران 

جيرانها العرب باالحتفاظ بأسعار النفط منخفضة بشكل مصطنع لمساعدة العراق، 

 لم يترك العراق وال إيران أوبك، والتي ظلت محايدة رسميًا.

، فقد ألغى الغزو 1990اإلطالق هي غزو العراق للكويت عام  كانت أسوأ أزمة أوبك على

أربعة ماليين برميل من السوق العالمية وتسبب في ارتفاع األسعار. وزاد معظم 

 أعضاء أوبك المتبقين اإلنتاج لتعويض ما فُقد من اإلنتاج.

السعودية هي األولى بين يؤكد رد الفعل السريع هذا حقيقة بشأن أوبك، وهي أن 

 . ساوينمت

 أثار اإلنتاج الضخم للسعودية نقاشاً حول مدى تأثير أعضاء أوبك اآلخرين فعلياً. 

أسعار النفط ستكون أقل إذا لم تكن أوبك تتفق األبحاث االقتصادية عموماً على أن 

 .موجودة
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يرى معظم أعضاء أوبك أن أسعار النفط المرتفعة بمثابة نعمة قصيرة األجل. ومع 

األسعار المرتفعة نفسها أن تحفز البلدان المستوردة على  ذلك، يمكن لهذه

 االستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وهي ديناميكية جارية بالفعل.

 

، وبعد تدخل ترامب، 2020وصل االحتكاك بين روسيا والسعودية إلى ذروته في مارس 

 20صل إلى وافقت دول أوبك+ بحلول أوائل أبريل مبدئياً على خفض اإلنتاج بما ي

 مليون برميل في اليوم.

على المدى الطويل، يمثل ظهور السيارات الكهربائية التي تعمل على موارد الطاقة 

 المتجددة تهديدًا وجوديًا ألوبك. 

، ضعف المنتجين األمريكيين 2020أظهرت حرب األسعار الروسية السعودية لعام 

 Whitingي الواليات المتحدة، وبحلول أبريل، أعلن منتج رئيسي واحد على األقل ف

Petroleum .إفالسه ، 
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تحت ضغط من روسيا والسعودية، فكر بعض المنتجين األمريكيين في التنسيق مع 

أوبك + لخفض اإلنتاج، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تخالف قواعد 

 مكافحة االحتكار.

هم أكثر تعرضًا ، مثل الجزائر، أعضاء أوبك الذين يعانون من أسعار التعادل المرتفعة

اللتين تتمتعان ألسعار النفط المنخفضة المستمرة من السعودية أو روسيا، 

 بأسعار متدنية أقل واحتياطيات كبيرة من العمالت األجنبية.

 

ال يزال من غير الواضح ما هو تأثير الطفرة الصخرية على عالقات الواليات المتحدة 

 مع أوبك. 

ألمريكي األقل على واردات النفط من دول أوبك يمكن أن يسمح لواضعي االعتماد اإن 

السياسات األمريكيين بأن يكونوا أكثر حزماً معهم، مما قد يؤدي إلى تمزق في العالقة 

 ، أو اتخاذ سياسة أكثر صرامة ضد فنزويال. بين الواليات المتحدة والسعودية
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، على 2019في يناير داخل أوبك.  من المرجح أن تستمر االنقساماتفي غضون ذلك، 

سبيل المثال، انسحبت قطر رسميًا من أوبك، مما يشير إلى رفضها لهيمنة 

 السعودية على المنظمة والحصار المستمر الذي تقوده السعودية على البالد. 

إذا استمرت الرياض في اتباع سياسة خارجية أكثر حزماً، فقد يكون من الصعب على 

 متماسكة. المنظمة أن تظل 

Heritage Foundation, Tariffs on Imported Oil Aren’t the Cure for the Industry’s 

Woes, 07/04/2020 

 قرار السعودية برفع اإلنتاج كان تهورا  

 

كان قرار السعودية رفع اإلنتاج النفطي في مارس قراراً متهوراً ومثيراً للسخرية في 

نيف للغاية في األوساط السياسة األمريكية، رد فعل ع عنهأسواق النفط، ونتج 

خاصة بين الجمهوريين، الذين كانوا حتى هذه اللحظة على استعداد للوقوف مع 

السعوديين في أمور مثل قضية خاشقجي وحرب اليمن، ولكنهم وقفوا في هذا 

 الموضوع ضد السعوديين بقوة.

الطلب على النفط، إلى  أدت جائحة كورونا العالمية وما تالها من انخفاض حاد في

جانب حرب أسعار مستمرة بين السعودية وروسيا، إلى دفع أسعار النفط إلى حافة 

 الهاوية. 

 عامًا. 18في أبريل، انخفضت األسعار إلى أدنى مستوى لها منذ 
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قرار السعودية في مارس رفع اإلنتاج انتقاماً من روسيا التي رفضت تخفيضه كان 

 سوق النفط. فيخطوة مثيرة للسخرية 

وصف سفيرنا في الرياض جون أبي زيد عملية اتخاذ القرار السعودي بشأن النفط لقد 

 ، وأعتقد أنه كان على حق بهذا الوصف. في الشهر الماضي بأنها متهورة ورعناء

ولي العهد محمد بن سلمان المحرك الرئيسي للقرار السعودي بزيادة النفط، كان 

الشقيق عبد العزيز بن سلمان، والذي قال له بإن هذه  ولم يستجب لنصيحة أخيه غير

 . السياسة لن تنجح

الزيادة في اإلنتاج السعودي بصناعة النفط األمريكية بشكل سيء  أضرّتوبالطبع 

 للغاية وتستمر في ذلك. 

، خاصة بين رد فعل عنيف للغاية في األوساط السياسة األمريكيةنتج عن ذلك 

حتى هذه اللحظة على استعداد للوقوف مع السعوديين في  كانواالجمهوريين، الذين 

أمور مثل قضية خاشقجي وحرب اليمن، ولكنهم وقفوا في هذا الموضوع ضد 

 السعوديين بقوة.

عندما كان الروس والسعوديون يتحدثون في مارس، كان الروس يريدون تمديد 

لك الوقت، كانت االتفاق مع السعوديين حتى يونيو، ولكن السعوديين رفضوا. في ذ

السعوديين كانوا بحاجة دوالرًا للبرميل، في حين أن  42الميزانية الروسية تستند إلى 

 من أجل موازنة ميزانيتهم. دوالرًا للبرميل  85إلى سعر 

اتضح أنه على الرغم من أن الروس كانوا ينتجون المزيد من النفط، إال أنهم لم يكن 

فاالقتصاد لنفط، ويضاف إلى ذلك تأثير وباء كورونا، لديهم ما يكفي من المخازن لهذا ا

 .الروسي في حالة من السقوط الحر

المفارقة المؤسفة أن الواليات المتحدة لم تتمكن من إظهار دور قيادي كبير في هذه 

األزمة، بما يمكنها من التعامل مع األزمة االقتصادية األوسع، والتي تفاقمت بسبب 

 سعوديين والروس. حرب أسعار النفط بين ال

تأتي المفارقة من حقيقة أن الرئيس ترامب وصل بالفعل إلى منصبه عازمًا على 

مضاعفة عالقة الواليات المتحدة مع كل من السعوديين والروس، وفي النهاية لم 

تتمكن تلك الروابط الشخصية من مساعدته على الحصول على أفضل النتائج أو 

مات، ونحن هنا نتحدث ليس فقط عن أزمات االقتصاد لعب أي دور مهم في إدارة األز

العالمي فقط، بل حتى أزمات ترامب الشخصية، بما أنه يرى األشياء كثيرًا من خالل 
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مصلحته الشخصية، فآفاق إعادة انتخابه الخاصة ال تزال عالقة بالفعل في توازن 

 إيجاد حل دائم لحرب أسعار النفط.

 

Brookings Institution, Brookings experts comment on oil market 

developments and geopolitical tensions, 13/04/2020 

 ةالسياسة الخارجي

 العالقات الهندية مع العالم اإلسالمي

 

يمكن أن تتحول قضية المسلمين في الهند إلى قضية مفصلية في تموضعات الدول 

يسية موقفاً مندداً بما تقوم به اإلسالمية، فقد أخذت معظم الدول اإلسالمية الرئ

الهند، وبالمقابل فقد اختارت السعودية واإلمارات موقفاً مخالفاً لبقية الدول 

اإلسالمية. يمكن أن يدفع هذا التموضع بباكستان لالقتراب من الدول اإلسالمية غير 

العربية، وظهور تكتل لهذه الدول مقابل منظمة التعاون اإلسالمي التي تُسيطر 

 يها السعودية. عل
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قبل أسابيع قليلة، رد وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، على سؤال من صحفي 

سأل عما إذا كانت الهند تفقد أصدقاء بسبب بعض سياساتها، فقال: "ربما نتعرف 

 على أصدقائنا حقًا". 

ون أدانت منظمة التعاينطبق هذا الرد بشكل جيد للغاية تجاه العالم اإلسالمي، فقد 

أبريل / نيسان، "حملة الكراهية الشرسة التي ال هوادة  19اإلسالمي في تغريدة في 

ضد المسلمين في الهند، وتنميطهم السلبي في وسائل اإلعالم الخاضعة لهم فيها 

 .  )يبدو أن التغريدة قد حذفت/فريق اإلعداد(للتمييز والعنف مع اإلفالت من العقاب". 

. وأظهرت زيارة أردوغان 2019نوفمبر  21 حول كشمير في عقدت تركيا مؤتمراً دولياً

مدى اتساقه مع قضية الكشميريين، وحتى قبل أن  2020لباكستان في أوائل عام 

، دعا إلى "حوار متعدد األطراف" من أجل حل لمشكلة 2017مايو  1يزور نيودلهي في 

 كشمير، على عكس الحل الثنائي الذي تدعوا له الهند دائمًا. 

تقبلت الهند، قبيل زيارة أردوغان، الرئيس القبرصي، الذي دخل في نزاع مع أنقرة، اس

 في نوع من المواجهة الدبلوماسية مع أردوغان.

أشار أردوغان إلى فبراير،  14في كلمته أمام جلسة البرلمان الباكستاني المشترك في 

شمير مهمة . وقال إن كدقيقة 25كشمير حوالي ست مرات في خطابه الذي استمر 

لتركيا بقدر أهميتها لباكستان؛ وشبه الصراع في كشمير بمعركة استقالل تركيا. 

استنكرت الهند ذلك باعتباره تدخالً في شؤونها الداخلية، واستدعت السفير التركي 

 في نيودلهي.

ما  2019، وشجب رئيس وزرائها مهاتير محمد، في سبتمبر انتقدت ماليزيا الهندكما 

واحتالل" الهند لكشمير، وانتقد قبل استقالته مباشرة، الطريقة التي  أسماه "غزو

 "تتخذ بها نيودلهي إجراءات لحرمان بعض المسلمين من جنسيتهم".

، حيث تشعر طهران ولم تتخلف إيران، وهي صديقة قديمة لنيودلهي، عن الركب

وتوقفها عن  باالستياء الشديد من الطريقة التي تنحني فيها الهند ألمريكا ترامب،

استيراد النفط اإليراني. وقال آية هللا خامنئي، المرشد األعلى إليران في تغريدة: "نتوقع 

أن تتبنى الحكومة الهندية سياسة عادلة تجاه شعب كشمير النبيل، وتمنع اضطهاد 

 المسلمين والتسلط عليهم في المنطقة". 

في جاكرتا لمناقشة أعمال واستدعت وزارة الخارجية اإلندونيسية السفير الهندي 

الشغب في دلهي. وإندونيسيا مهمة للهند أكثر من ماليزيا وتركيا، ألهميتها في 

 احتواء التوسع الصيني.
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واألهم من ذلك، في جنوب آسيا نفسها، أصبحت الدول اإلسالمية التي كانت الهند 

على ذلك. مثال بنغالديش تتمتع بعالقات جيدة معها على نحو متزايد أقل صداقة. 

في كانون األول / ديسمبر من العام الماضي، ألغى وزير الخارجية ووزير الداخلية 

البنغالديشيان زياراتهما للهند بسبب الوضع الناشئ عن تمرير تعديل قانون 

المواطنة، حيث شعر البنغالديشيون بأنهم مستهدفون بموجب هذا القانون، وقد 

 "غير ضروري". وصفته الشيخة حسينة في يناير بأنه 

، وهي دولة مهمة أخرى كانت نخبها الحاكمة قريبة من الهند، احتج أفغانستانفي 

المتظاهرون ضد أعمال العنف التي قامت بها أجهزة األمن والجيش في الهند ضد 

 المسلمين.

قد ال تُحدث ردود فعل نيودلهي، مثل استدعاء السفيرين التركي واإليراني ووقف 

 يل من ماليزيا ووقف منتجات النفط والصلب من تركيا أي فرق كبير.واردات زيت النخ

أكدت السعودية واإلمارات على أن هذه األمور تتعلق بالسياسة الداخلية في المقابل، 

 . في الهند

مساعدة الرياض في قتالها ضد وكالء إيران في  2015أن رفضت باكستان عام منذ 

أنفسهم عن إسالم آباد وأصبحوا أقرب إلى اليمن، نأى السعوديون واإلماراتيون ب

 . نيودلهي

، كما يتضح من االستثمارات الضخمة هذا التحول له عالقة باالعتبارات االقتصادية

 .2019التي أعلن عنها ابن سلمان خالل زيارته الهندية عام 

 حصل رئيس الوزراء الهنديوجد هذا التقارب تعبيراً في عدة رموز: في دولة اإلمارات، 

 . مودي على وسام زايد، وهو أعلى جائزة مدنية في الدولة

التدريبات البحرية المشتركة ولكن أبعد من ذلك الرموز، حدثت تطورات جوهرية، مثل 

ذُكرت الهند كواحدة من شركاء السعودية االستراتيجيين ، كما بين الهند والسعودية

 . "2030الثمانية في "رؤية 

ند من الوصول إلى ميناء الدقم في عُمان لالستخدام تمكنت الهفي موازاة ذلك، 

 .العسكري

قام األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، وهي مجموعة تهيمن عليها ومع ذلك، 

، وكرر تأكيد حقيقة أن كشمير 2020الدول العربية تقليديًا، بزيارة باكستان في مارس 

 تصدرت جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي. 
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رض هذا التدخل في الشؤون الداخلية للهند مع االنطباع الذي نشأ عن دعوة يتعا

 . 2019الهند لحضور اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في أبو ظبي في مارس 

يرة الخارجية الهندية سواراج لمخاطبة حيث دعيت وز -اجتماع أبو ظبي من المؤكد أن 

، وهي دولة كانت تحاول للهند اكان ناجحً -منظمة التعاون اإلسالمي كضيف شرف 

 . 1969االنضمام إلى منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام 

في اجتماع أبو ظبي، كان على سواراج رفض قرار بشأن "الفظائع الهندية" في جامو 

وكشمير وآخر يذكّر الهند بالتزامها بتنفيذ قرارات األمم المتحدة بشأن نزاع جامو 

 وكشمير. 

أبدت ل اجتماع كبار المسؤولين لمنظمة التعاون اإلسالمي في جدة، فبراير، خال 9في 

السعودية ممانعة في قبول طلب باكستان لعقد اجتماع فوري لمجلس وزراء 

 ، وهي عالمة واضحة على استمرار التوترات مع إسالم أباد.الخارجية حول كشمير

يزيا وحتى إيران بشأن بين الدعم الذي تتلقاه باكستان من تركيا ومالالتناقض الحاصل 

قد يعيد باكستان إلى كشمير والموقف الحذر للغاية للسعودية واإلمارات 

، بما في عندما كانت إسالم آباد قريبة من الدول اإلسالمية غير العربية، الستينيات

 ذلك تركيا وإيران التي شكلت معها في النهاية منظمة التعاون االقتصادي. 

: واحده يدعمه العرب، بلور تحالفان من البلدان اإلسالميةقد يتفي نهاية المطاف، 

و"المنتدى اإلسالمي العالمي" الذي تنوي تركيا وماليزيا بناءه من أجل إيجاد بديل 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يهيمن عليها العرب. 

أخذ هذا المنتدى زمام المبادرة في قضايا مثل كشمير، فقد تضطر منظمة إذا 

 اإلسالمي إلى اتخاذ موقف.  التعاون

وافقت الرياض بالفعل على مضض على عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية لمنظمة 

 . التعاون اإلسالمي مخصص لكشمير

Carnegie Endowment for International Peace, Muslim Countries with Which 

India Had Increasingly Good Relations Have Become Less Friendly, 22/04/2020 
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 الملخص التنفيذي

 الشأن المحلي

  فرضت حكومات الشرق األوسط إجراءات مشددة للسيطرة على فايروس

كورونا، وشملت هذه اإلجراءات أماكن العبادة الدينية. ورغم أن هذه اإلجراءات 

ات الحقاً لتبرير مبررة في الوقت الحالي، إال أنه يُخشى أن تستخدمها الحكوم

قمع األنشطة الدينية واألقليات المعارضة للسلطة، وتضع الصحة مبرراً 

 لممارسة نهج تمييزي جديد بحق المعارضين. 

  استخدمت الحكومة السعودية المؤسسة الدينية بشكل كبير لدعم

سياساتها في مجابهة فايروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإغالق المساجد 

وكان الدور األكبر في هذا اإلطار لمفتي المملكة وهيئة كبار  ووقف العمرة.

العلماء ورابطة العالم اإلسالمي ووزارة الحج والعمرة، كما كانت األزمة فرصة 

 لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الستعراض وجهها الجديد المروّض. 

 ياسات استخدمت السلطات السعودية في مواجهة كورونا مزيجاً من الس

القديمة المتعارف عليها في المملكة، وأخرى جديدة. فقد أعادت إنتاج صورة 

الدولة الريعية التي تهتم بمصالح أبنائها، واستخدمت الخطاب األبوي، 

والخطاب الديني، وقامت بصياغة سردية قومية لتشجيع التزام المواطنين 

لتحسين صورتها باإلجراءات الحكومية. كما استغلت السلطات هذه األزمة 

دولياً، لتظهر أنها يمكن أن تكون عضواً مسؤوالً في المجتمع الدولي عندما 

 تريد. 

  تُعدّ السعودية واإلمارات الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان استثمرتا في

مجال الصناعة العسكرية، لكن المقارنة بين البلدين تُظهر تقدم اإلمارات 

في هذا المجال. ويعود السببان الرئيسيان لهذا بشكل كبير على السعودية 

التفوق إلى أن اإلمارات سبقت السعودية بسنوات في هذا المجال، وإلى أن 

أهداف اإلمارات في هذا المجال واقعية بشكل كبير، بينما تبدو األهداف 

 السعودية حالمة وغير منطقية. 
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 الحرب في اليمن

 وأ أزمة اقتصادية في المملكة منذ تسببت أزمتا كورونا وأسعار النفط بأس

الكساد الكبير في ثالثينيات القرن الماضي، األمر الذي يدفعها اآلن للبحث عن 

وقف إلطالق النار بأي شكل في اليمن. ويبدو أن أيران ال تريد للحرب في اليمن 

أن تتوقف، ألنها تمثل استنزافاً كبيراً للسعوديين، وسوف تضغط لكي يكون 

 الق النار مقابل تنازالت سعودية كبيرة. أي وقف إلط

  بعد خمس سنوات على انطالق عاصفة الحزم، يظهر أن التحالف الذي شكّلته

السعودية قد تفكك، ولم يبق فيه عملياً إال السعودية نفسها، وهي األخرى 

تحاول اآلن، تحت وطأة ضغوط كورونا وأزمة أسعار النفط، البحث عن أي 

من تحقيق أي من أهدافه  الخمسحالف خالل السنوات مخرج. ولم يتمكن الت

المعلنة، بل ازدادت األوضاع سوءً، سواء من الناحية العسكرية والسياسية، 

 أو من الناحية اإلنسانية واالقتصادية.  

  أعلنت السعودية في أبريل عن وقف إلطالق النار من جانب واحد، وهو أول

وعللت السعودية هذا القرار بانتشار  إعالن من نوعه من انطالق عاصفة الحزم.

فايروس كورونا. لكن القرار يُؤكّد أن السعودية قد تخلت عن استراتيجيتها 

السابقة، والمتمثلة في القتال حتى تحقيق األهداف، وأنها تحوّلت إلى 

 استراتيجية السعي للخروج من الحرب بأي شكل. 

  في اليمن، وما يعني ذلك من رغم المخاوف الكبيرة من انتشار فايروس كورونا

كارثة إنسانية حقيقية على كل أطراف الصراع، إال أن أياً منهم ال يظهر بوادر 

جدية على رغبته في وقف القتال، رغم أن كل الفاعلين، بما فيهم السعودية، 

يستخدم الفايروس للتعبير عن رغبات إيجابية، ولكن عدم انعكاس الكالم الذي 

السياسية واإلعالمية على أرض الواقع يُشير إلى رغبتهم في  البيانات عنهتُعبر 

 استخدام الوباء ال مكافحته.

  أصدر الحوثيون وثيقة تُحدد رؤيتهم إلنهاء الحرب في اليمن، وجاء صدور الوثيقة

قبيل ساعات من إعالن الحكومة السعودية قراراً هو األول من نوعه لوقف 

الوثيقة المطالب الحوثية، وهي مطالب تبدو إطالق النار من جانب واحد. وتُحدد 

من وجهة النظر السعودية أقرب إلى طلب االستسالم منها إلى عرض 

تفاوضي. وأبرز ما في الوثيقة أنها تطلب التفاوض مع التحالف وليس مع 

 حكومة هادي. 
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  قام أوباما بدعم الحرب السعودية في اليمن، من أجل ترضية السعوديين بعد

اق النووي، وأكمل ترامب ذات السياسة. لكن الحرب في اليمن توقيع االتف

ليست حرب الواليات المتحدة، بل وتضر بمصالحها، والحوثيون رغم عدائهم 

ألمريكا، إال أنهم أعداء أعدائها أيضاً. وينبغي على اإلدارة األمريكية أن تتوقف 

لي في عن دعم الرياض، ألن هذا الدعم ساعدها في إقامة أسوأ نظام شمو

 المنطقة. 

 الحرب النفطية

  ،شكّل اتفاق أوبك+ األخير نهاية لسياسة السعوديين المتهورة في رفع اإلنتاج

ورغم أنهم تمكنوا من خالل هذه السياسة من إعادة الروس إلى طاولة 

المفاوضات، إال أن ذلك كان على حساب عالقتهم مع الواليات المتحدة، حيث 

لومها على األضرار التي حصلت لصناعة النفط. استُخدمت السعودية هناك ل

وبكل األحوال فإنّ االتفاق األخير ليس فيه فائز، وجاء أصالً قبل أسابيع من 

وصول اإلنتاج إلى المرحلة التي ال بدّ له أن ينخفض فيها، نتيجة امتالء المخازن 

 وضعف الطلب. 

 ال أن تدخل حاولت السعودية وروسيا المقاومة في لعبة خفض األسعار، إ

الواليات المتحدة أنهى هذه اللعبة، ودفعهما للجلوس معاً، والتوصل إلى 

اتفاق. لكن الغضب األساسي في الواليات المتحدة بعد انهيار أسعار النفط 

 األمريكي انصب على السعودية.  

  إن االعتماد األمريكي األقل على واردات النفط من دول أوبك يمكن أن يسمح

اسات األمريكيين بأن يكونوا أكثر حزماً معهم، مما قد ينعكس لواضعي السي

في تمزق العالقة بين الواليات المتحدة والسعودية. كما أن استمرار 

السعودية في اتباع سياسة خارجية أكثر حزماً وعدوانية يمكن أن يُضعف من 

 قدرة منظمة أوبك على البقاء متماسكة. 

 لنفطي في مارس قراراً متهوراً ومثيراً للسخرية كان قرار السعودية رفع اإلنتاج ا

رد فعل عنيف للغاية في األوساط السياسة  عنهفي أسواق النفط، ونتج 

األمريكية، خاصة بين الجمهوريين، الذين كانوا حتى هذه اللحظة على استعداد 

للوقوف مع السعوديين في أمور مثل قضية خاشقجي وحرب اليمن، ولكنهم 

 لموضوع ضد السعوديين بقوة.وقفوا في هذا ا

 السياسة الخارجية
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يمكن أن تتحول قضية المسلمين في الهند إلى قضية مفصلية في تموضعات الدول 

اإلسالمية، فقد أخذت معظم الدول اإلسالمية الرئيسية موقفاً مندداً بما تقوم به 

الدول  الهند، وبالمقابل فقد اختارت السعودية واإلمارات موقفاً مخالفاً لبقية

اإلسالمية. يمكن أن يدفع هذا التموضع بباكستان لالقتراب من الدول اإلسالمية غير 

العربية، وظهور تكتل لهذه الدول مقابل منظمة التعاون اإلسالمي التي تُسيطر 

 عليها السعودية.


