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الشأن المحلي 

الطاقة وتنويع االقتصاد 

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

السعودية في مراكز التفكير االستراتيجي  
سبتمبر 2020 
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يــثير احــتفاء الــمعارضــين الــسعوديــين بــخاشــقجي والــجبري تــساؤالت حــول الــمنطق 
الـذي يـتبنونـه فـي مـعارضـتهم لـلدولـة الـسعوديـة، فـخاشـقجي والـجبري قـضيا حـياتـهما 
فـي خـدمـة الـدولـة، ولـم ُيـقّدمـا أنـفسهما فـي أي وقـت كـمعارضـين لـها، بـل إن الـجبري 

كان فاعًال أساسيًا في صياغة النظام األمني الذي يصفه المعارضون بالقمعي.  

[الـكاتـب هـو د. عـبد هللا الـربـح، وهـو أسـتاذ جـامـعي سـعودي فـي الـواليـات المتحـدي، مـن 
مؤيدي ابن سلمان] 

مـن خـالل إطـالالتـهم اإلعـالمـية، دأب مجـموعـة مـن الـمعارضـين الـسعوديـين عـلى تـناول 
شـخصيتي جـمال خـاشـقجي وسـعد الـجبري بـوصـفهما شـخصيات مـناضـلة ومـشاريـع 

شهادة، متناسين تاريخ الرجلين في العمل الرسمي داخل المملكة.  

يـكشف مـثل هـذا الـموقـف عـن بـعض نـقاط الـضعف فـي خـطاب هـؤالء الـمعارضـين، 
والــذي يــفتقر إلــى الــمنطق الــواضــح لــدعــم مــزاعــم مــطالــباتــهم بــتغييرات حــقيقية فــي 

بالدهم. 

مــنذ صــعود محــمد بــن ســلمان، واجــه هــو وإدارتــه مــوجــة مــن االنــتقادات الشــديــدة 
والـــممنهجة مـــن قـــبل بـــعض وســـائـــل اإلعـــالم الـــدولـــية مـــدعـــومـــة بـــآراء وتحـــليالت 

المعارضين السعوديين في الخارج.  

تـصاعـدت عـدوانـية هـذه الـموجـة مـن االنـتقادات الـموجـهة ضـد ابـن سـلمان مـنذ اغـتيال 
خـاشـقجي عـام 2018، تـبعتها الـتطورات األخـيرة لـلدعـوى الـقضائـية الـمقدمـة مـن قـبل 

ضابط االستخبارات السعودي السابق سعد الجبري ضد حكومة بالده. 

مـنذ اغـتيال خـاشـقجي، بـدأ الـعديـد مـن الـمعارضـين الـسعوديـين بـالـظهور فـي وسـائـل 
اإلعـالم الـعربـية واألمـريـكية واألوروبـية يشـيدون بـخاشـقجي، ويـقومـون بـوضـعه فـي 
مـوقـع الـبطولـة الـمؤيـدة لـقضايـاهـم، بـاإلضـافـة إلـى الـترويـج لـه فـي حـسابـاتـهم عـلى 

مواقع التواصل االجتماعي.  

فـجأة بـعد واقـعة خـاشـقجي، بـدأ بـعضهم يـدعـي أنـه كـان عـلى تـواصـل مـعه! وآخـرون 
وصـفوا خـروجـه مـن الـسعوديـة إلـى واشـنطن عـلى أنـه عـمل شـريـف ونـضالـي، ومـازال 
عــديــد مــنهم يشــيرون لــه بــالشهــيد. وكــما نــعلم، فــإن وصــف "شهــيد" فــي الســياق 

اإلسالمي يقصد به الشخص الذي قّدم حياته من أجل قضية ومبادئ شريفة.  

وقــد أطــلق بــعض أولــئك الــمعارضــين مــنصة عــلى اإلنــترنــت تحــمل اســمه: أكــاديــمية 
جــمال خــاشــقجي للحــريــات والــحقوق. تــوفــر هــذه األكــاديــمية -الــتي ال تــمنح شــهادات 
أكــاديــمية- تــعليًما افــتراضــًيا مــجانــًيا يــقوم بــتدريــس مــقرراتــه عــدد مــن األكــاديــميين 

السعوديين المعارضين يتقدمهم مضاوي الرشيد وعبد هللا العودة. 

حصل سعد الجبري على دعم مقارب لخاشقجي من قبل أولئك المعارضين.  

يــّدعــي الــجبري أنــه مســتهدف مــن قــبل الســلطات الــسعوديــة فــي قــضية قــيد الــنظر 
الـقانـونـي فـي مـحكمة فـيدرالـية أمـريـكية. وعـليه، بـدأت بـعض وسـائـل اإلعـالم فـي تـداول 
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قــصص حــول أوالد ســعد الــجبري، وذكــرت أنــهم ُمــنعوا مــن زيــارة والــدهــم، مــما دفــع 
العديد من المعارضين السعوديين إلعالن تعاطفهم مع وضع الجبري. 

عـلى الـرغـم مـن مـظاهـر الـدعـم مـن قـبل الـمعارضـين لـلدولـة الـسعوديـة وسـياسـاتـها، 
فـإن خاـشقـجي والجـبري يشتـركاـن فيـ تاـريخـ طوـيلـ فيـ خدـمةـ الحـكومةـ السـعوديةـ، ال 

سيما في األمور المتعلقة بمكافحة اإلرهاب واألمن القومي.  

خـــالل فـــترة الـــثمانـــينيات، قـــام خـــاشـــقجي كـــصحفي بـــتغطية حـــرب أفـــغانســـتان فـــي 
ا إعـالمـًيا لـألمـير تـركـي الـفيصل، الـرئـيس الـسابـق  الـثمانـينيات قـبل أن يـصبح مسـتشاًر
لـلمخابـرات الـسعوديـة والـسفير الـسعودي الـسابـق لـدى الـمملكة المتحـدة والـواليـات 
المتحـدة. وبـالـمثل، عـمل الـجبري وزيـرا لـلدولـة وكـان أقـرب مـساعـد لـولـي العهـد الـسابـق 

األمير محمد بن نايف، حيث اضطلع بمهام خاصة تتعلق بالحرب على اإلرهاب.  

نجـد أن كـًال مـن خـاشـقجي والـجبري قـد عـمال فـي خـدمـة سـياسـيات حـكومـة الـمملكة 
قــبل أن يــفقدا مــكانــتهما الــمرمــوقــة مــع صــعود اإلدارة الجــديــدة بــقيادة ولــي العهــد 

الشاب ورؤيته الجديدة للبالد.  

الـغريـب، ورغـم تـفاقـم خـالفـاتـهم مـع الـحكومـة الـسعوديـة، فـإن أّيـا مـنهما، لـم يـّدع عـلناً 
أنـه مـعارض لـحكومـة بـالده. فـعلى الـرغـم مـن الـتعليقات السـلبية الـمعدودة الـتي أدلـى 
بـها خـاشـقجي ضـد الـحكومـة الـسعوديـة، فـقد كـان دائـما يـصير عـلى دعـمه لـرؤيـة 2030 

وطموحات ولي العهد. 

حـتى مـع األخـذ فـي االعـتبار جـريـمة قـتله الـوحشـية، فـإن تـجاهـل الـمعارضـين لـلماضـي 
الـمعقد لـخاشـقجي يـطرح أسـئلة مـهمة حـول مـبادئ نـقد هـؤالء الـمعارضـين وآرائـهم. 
بـوضـوح: مـاهـي مـعايـيرهـم لـلتميز بـين الـخّير والشـريـر؟ وعـلى وجـه التحـديـد، هـل الـنهايـة 
المحـزنـة لـحياتـه تـبرر الجـزء األكـبر مـن سـنوات عـمره الـتي قـضاهـا فـي خـدمـة حـكومـة 
بـــالده، والـــتي ال تـــتوافـــق مـــع أهـــداف هـــؤالء الـــمعارضـــين الـــذيـــن يـــدعـــون أنـــهم ضـــد 
السـياسـات الـكبرى لـلحكومـة الـسعوديـة؟ بـل كـيف سـيكون مـوقـفهم لـو أنـه قـد تـوفـي 
بـــشكل طـــبيعي قـــبل مـــغادرتـــه الـــبالد فـــي يـــونـــيو 2017، بـــالـــنظر إلـــى أنـــه أيـــد مـــعظم 

اإلجراءات السعودية الرسمية التي ينتقدها هؤالء المعارضون؟ 

يـتعلق جـوهـر هـذه األسـئلة أيـًضا بـقضية الـجبري. فـهؤالء الـمعارضـون الـذيـن يـتناولـون 
ادعـاءاتـه بـاسـتهداف الـدولـة الـسعوديـة لـه، يـتجاهـلون الـعنصر األهـم فـي قـصة الـجبري: 
بــالــنظر لــما يــتبنونــه بــشأن اإلدارة الــسعوديــة، يــتوقــع الــمرء أن يــكون لــلمعارضــين 
ا لـدوره الـرئيسـي فـي الـتعامـل مـع  الـسعوديـين مـوقـف سـلبي قـوي تـجاه الـجبري نـظًر

المعارضين المحليين للدولة السعودية.  

يـجب تـطبيق جـميع انـتقاداتـهم للسـياسـات األمـنية الـسعوديـة عـلى الـجبري، مـهندس 
الـنظام األمـني الـذي يـصفونـه بـأنـه قـمعي وقـاس. ولـكن يـبدو أنـهم يسـيرون عـلى نـهج 

"عدو عدوي صديقي" في آرائهم تجاه الجبري. 
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نـــتساءل هـــنا، مـــاذا ســـيكون ردهـــم إذا تـــوصـــل الـــجبري إلـــى اتـــفاق مـــع الســـلطات 
الــسعوديــة فــي قــضيته؟ يــبدو أن الجــماعــة الــمنشقة فــي واقــعها تــقف مــؤقــًتا مــع 

عدوهم األقل خطورة، الجبري، ضد عدوهم الرئيسي، الدولة السعودية.  

يشـير هـذا الـموقـف الـغريـب إلـى وجـود ضـعف فـي أوسـاط مـعارضـي الـدولـة الـسعوديـة. 
فـبغض الـنظر عـن مسـتواهـم الـفكري، فـإن المسـتند الـذي يـبنون عـليه حـججهم فـي 

موقفهم يبدو ذاتيًا أكثر منه موضوعيًا مبنيًا على مبادئ. 

األسـئلة نـفسها تـثار حـول وسـائـل اإلعـالم الـتي تـحتفي بـخاشـقجي والـجبري. فـقد ركـزت 
قــناة الجــزيــرة -الــتي اتخــذت مــوقــفًا عــدوانــيًا تــجاه الــسعوديــة بــعد األزمــة الخــليجية- 
بــاســتمرار عــلى اغــتيال جــمال خــاشــقجي، مــعتبرة إيــاه دلــيًال عــلى ضــلوع الــحكومــة 

السعودية في جريمة سياسية.  

أنـتجت الجـزيـرة لحـد اآلن الـعديـد مـن الـتقاريـر حـول مـزاعـم الـجبري، وجـعلته الـموضـوع 
الــرئيســي الــذي تــتم تــغطيته فــي األخــبار الــيومــية وبــعض الــبرامــج الــمنتظمة. بــل إن 

برنامجها األسبوعي "فوق السلطة" وصف الجبري بأنه الشهيد الحي! 

بــغض الــنظر عــن الــحكومــة الــسعوديــة ومــا يــزعــمون مــن تــورطــها فــي أعــمال غــير 
أخــالقــية ضــد هــذيــن الــشخصين، فــإن تــاريــخ خــاشــقجي والــجبري ال يــعكس تــكريــًسا 
حــقيقيا ألنشــطة الــمعارضــة الــتي يــتبناهــا الــمعارضــون الــذيــن يــصورونــهم بــأنــهم 
مــــشاريــــع شــــهادة لــــقضيتهم. وعــــليه، فــــإن األســــاس الــــذي يــــنطلق مــــنه هــــؤالء 

المعارضون أثناء تقييم أعدائهم وأصدقائهم غير واضح. 

فـي الـواقـع، فـإن هـذا الـدعـم الـثابـت لـرجـلين ال يـمثالن بـالـضرورة وجـهات نـظرهـم-أي 
الــمعارضــين- مــن الــمرجــح أن يــلقي بــظالل مــن الــشك عــلى مــصداقــية الــطرح الــذي 

يعبرون عنه.  

هـؤالء األشـخاص الـذيـن يـطرحـون أنـفسهم كـأكـاديـميين ونشـطاء يـرغـبون فـي تـغيير 
الـمعادلـة داخـل الـمملكة ويـسعون إلـى مـا يـصفونـه بـإصـالحـات جـذريـة تـحسن مـن حـياة 
الـشعب، يـصطفون مـع الـجبري بـشكل يـثير الـتساؤل حـول كـفاءة طـرحـهم وقـدرتـهم 

على توفير رؤية بديلة. 

Washington Institute, From Khashoggi to Al-Jabri: a Principal Question, 
25/09/2020 
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إقالة قائد الحرب في اليمن  

  

عـلى مـا يـبدو، فـإّن إقـالـة قـائـد الـقوات المشـتركـة فـي الـيمن، األمـير فهـد بـن تـركـي بـن عـبد 
الــعزيــز، وتــحويــله لــلتحقيق، قــد ال تــكون مــتعلقة بــالحــرب فــي الــيمن، بــقدر ارتــباطــها 
بـترتـيبات ابـن سـلمان النـتقال الـعرش. ففهـد هـو ابـن أحـد السـديـريـين السـبعة، وال يـتم 
إحــالــة مــن هــو مــثله لــلتحقيق فــي "تــعامــالت مــالــية مشــبوهــة" إال بــوجــود أســباب 

سياسية.  

فــي مــرســوم صــادر عــن الــديــوان الــملكي فــي 31 آب/أغســطس، أمــر الــملك ســلمان 
بــإحــالــة قــائــد الــقوات المشــتركــة، األمــير فهــد بــن تــركــي بــن عــبد الــعزيــز، إلــى الــتقاعــد 

والتحقيق معه حول "تعامالت مالية مشبوهة".  

شـملت حـملة اإلقـالـة أيـضًا ابـنه األمـير عـبد الـعزيـز نـائـب أمـير مـنطقة الـجوف، والـذي 
ا شاًبا صاعًدا في المملكة.   كان يعتبر في السابق أميًر

كما يجري التحقيق مع أربعة مسؤولين آخرين.  

تــم تــعيين الــفريــق الــركــن مــطلق األزيــمع نــائــب رئــيس هــيئة األركــان، قــائــدًا لــلقوات 
المشتركة بالوكالة. 

مـنذ أوائـل عـام 2018، كـان الـفريـق الـركـن األمـير فهـد، الـذي خـدم فـترة طـويـلة فـي الـجيش 
السعودي، يتولى قيادة التحالف في اليمن.  
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حـرب الـيمن كـانـت إخـفاقـًا بـاهـظ الـثمن، حـيث تـكّلف الـسعوديـَة نـحو مـليار دوالر شهـريـًا. 
وال يــزال الــحوثــيون ُيســيطرون عــلى صــنعاء واألجــزاء األكــثر اكــتظاظــًا بــالــسكان فــي 
الــبالد، بــينما تــوّســع الــنفوذ اإليــرانــي إلــى حــٍد كــبير لــيشمل تــزويــد الــحوثــيين بــصواريــخ 

قادرة على الوصول إلى الرياض.  

اّتـضحت عـدم كـفاءة الـجيش الـسعودي بـشكل مـتزايـد، وتـضررت سـمعته بـصورة أكـبر 
بسـبب الـضربـات الـجويـة غـير الـدقـيقة الـتي أسـفرت عـن سـقوط الـعديـد مـن الـضحايـا 

في صفوف المدنيين.  

يـبدو الـيوم أن األمـير محـمد بـن سـلمان وشـقيقه األصـغر نـائـب وزيـر الـدفـاع خـالـد بـن 
سـلمان يـنأيـان بنفسـيهما عـن السـياسـة الـيمنية بـشكل مـتزايـد، ويـسعيان إلـى مخـرج 
دبـلومـاسـي، دون االضـطرار إلـى االعـتراف بـالهـزيـمة أو الـتنازل عـن الـنصر الـظاهـري أمـام 

إيران. 

الــفريــق الــركــن األمــير فهــد هــو ابــن عــم األمــير محــمد بــن ســلمان، ووالــده، عــلى غــرار 
الـملك سـلمان، كـان أحـد السـديـريـين السـبعة، وهـي مجـموعـة تـضم أيـضًا الـملك فهـد 

وولي العهد األمير سلطان وولي العهد األمير نايف واألمير أحمد. 

وعلـى الرـغمـ منـ أن األميـر محمـد بنـ سلـمان ُيعـتبر أصًال الحـاكمـ الفـعلي للـمملكة، إال 
أنـه غـالـبًا مـا يـبدو بـأنـه يخشـى مـن الـمؤامـرات الـتي قـد َتـحول دون اسـتالمـه الـعرش 

رسميًا خلفًا لوالده المريض المسّن.  

الــواقــع أن مــزاعــم الــفساد ضــد الــفريــق فهــد لــن تــؤدي إّلا إلــى تــأجــيج الــشائــعات بــأن 
هناك قضايا أخرى على المحك إلى جانب عدم الرضا عن حملة اليمن.  

نـادرًا مـا تـتم إقـالـة كـبار األمـراء مـن الـمناصـب الـحكومـية، وعـندمـا تحـدث هـذه اإلقـاالت، 
فـمن الـمرجـح أن تـكون السـياسـات الـمتعلقة بـالـخالفـة عـامـًال فـي مـثل هـذه الخـطوات 
(عــلى ســبيل الــمثال، تــم عــزل مــتعب بــن عــبد هللا، نجــل ســلف الــملك ســلمان، مــن 

منصب وزير الحرس الوطني في عام 2017).  

بــالنســبة لــواشــنطن، قــد يــشكل الــتغيير فــي الــقيادة الــعسكريــة فــرصــًة لــلحوار مــع 
الـريـاض بـشأن تـغيير سـياسـتها تـجاه الـيمن، وحـل هـذه األزمـة الـتي طـال أمـدهـا بـشكل 

قاطع ونهائي. 

Washington Institute, Saudi Military Chief Accused of Corruption, 01/09/2020 
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العمالة المهاجرة في الخليج 

 

تســتضيف الــسعوديــة ثــالــث أكــثر عــدد مــن األجــانــب عــلى مســتوى الــعالــم، ويــشكل 
األجـانـب أكـثر مـن 80% مـن الـعامـلين فـي الـقطاع الـخاص فـي الـمملكة. ومـنذ عـام 2017، 
غــادر مــليون عــامــل أجــنبي مــع تــصاعــد ســياســات "الــسعودة"، وقــد يــغادر 1.2 مــليون 
شـخص آخـر فـي عـام 2020. ومـع ذلـك، ال تـزال الـبطالـة عـند مسـتوى 12%، حـيث يـرفـض 

العديد من السعوديين الوظائف ذات المستوى األدنى.  

تــقول األمــم المتحــدة إن هــناك 35 مــليون مــهاجــر دولــي فــي دول مجــلس الــتعاون 
الخليجي واألردن ولبنان. ويشمل الرقم الالجئين والمعالين، ومنهم 31% من النساء.  

كـما تسـتضيف الـدول الـعربـية مجـموعـة فـرعـية مـن 23 مـليون عـامـل مـهاجـر، ويـعمل 
مـعظمهم فـي وظـائـف تـتطلب مـهارات مـنخفضة وبـأجـور مـنخفضة؛ مـنهم 39% مـن 

النساء. 

تســــتضيف دول مجــــلس الــــتعاون الخــــليجي 10% مــــن الــــمهاجــــريــــن فــــي الــــعالــــم، 
وتسـتضيف الـسعوديـة واإلمـارات عـلى الـتوالـي ثـالـث وسـادس أكـبر عـدٍد مـن األجـانـب 

على مستوى العالم.  

يــشكل الــمهاجــرون الــدولــيون أكــثر مــن 80% مــن ســكان اإلمــارات وقــطر، و 70% مــن 
الكويت، و 55% من سكان البحرين. 
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يــرى صــندوق الــنقد الــدولــي أن اقــتصادات مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفــريــقيا 
تــواجــه فــي عــام 2020 انــخفاضــًا بنســبة 5.7٪، مــع انــكماش اقــتصاديــات دول مجــلس 

التعاون الخليجي بنسبة ٪7.6.  

يــعني هــذا بــطالــة هــائــلة، وأجــور غــير مــدفــوعــة والــتي تــؤدي إمــا إلــى انهــيار األعــمال أو 
سـرقـة األجـور، أو االعـتقاالت الـتعسفية أو الـترحـيل مـع تـعثر اإلقـامـات الـقانـونـية،  مـع 

الحاجة المتزايدة إلى المساعدات الغذائية.  

كــثير مــن الــعمال الــمهاجــريــن تــقطعت بــهم الســبل بســبب حــظر الــسفر أو الــتذاكــر 
باهظة الثمن. 

بــلغت الــتحويــالت مــن دول مجــلس الــتعاون الخــليجي 120 مــليار دوالر، وكــانــت أعــلى 
ثــالث دول هــي اإلمــارات (40 مــليار دوالر) والــسعوديــة (39 مــليار دوالر) والــكويــت (15 

مليار دوالر).  

يــتوقــع الــبنك الــدولــي انــخفاًضــا بنســبة 20% فــي الــتحويــالت إلــى الــبلدان الــمنخفضة 
والـمتوسـطة الـدخـل، مـن 714 مـليار دوالر فـي عـام 2019 (األعـلى عـلى اإلطـالق) إلـى 572 

مليار دوالر في عام 2020.  

الــعالقــة بــين دول مجــلس الــتعاون الخــليجي والــعمال األجــانــب هــي عــالقــة ارتــباط 
متبادل، وإن كانت هذه العالقة بنسب متفاوتة.  

ســـوف تـــتعّرض اقـــتصادات دول مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي للشـــلل بـــدون الـــعمال 
األجـانـب، فـأكـثر مـن 90% مـن الـعامـلين فـي الـقطاع الـخاص فـي اإلمـارات وقـطر هـم مـن 

األجانب و 80% أو أكثر في السعودية والكويت.  

مـن األردن إلـى لـبنان إلـى دول مجـلس الـتعاون الخـليجي، كـانـت هـناك إصـالحـات عـلى مـر 
الـــسنين، كـــانـــت األكـــثر شـــموًال فـــي قـــطر فـــي أغســـطس 2020. ومـــع ذلـــك، ال تـــزال 

العناصر األساسية للنظام قائمة.  

غـادر أكـثر مـن 200,000 عـامـل أجـنبي اإلمـارات، بـينما تـقدم 450,000 هـندي و 60,000 
باكستاني بطلبات للعودة إلى الوطن.  

مـنذ عـام 2017، غـادر الـسعوديـة مـليون عـامـل أجـنبي مـع تـصاعـد سـياسـة "الـسعودة"، 
وقــد يــغادر 1.2 مــليون شــخص آخــر فــي عــام 2020. ومــع ذلــك، ال تــزال الــبطالــة عــند 
مستوى 12%، حيث يرفض العديد من السعوديين الوظائف ذات المستوى األدنى.  

Brookings Institution, How to Do More With Less in the Middle East, 
15/09/2020 
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ثانيًا: التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل 

عندما تصبح "إف-35" ثمنًا للسالم مع إسرائيل 

  

أّدى طـلب اإلمـارات شـراء طـائـرة F35 بـعد تـوقـيعها التـفاق السـالم مـع إسـرائـيل إلـى 
طـــرح تـــعقيدات كـــبيرة عـــلى صـــانـــع الـــقرار األمـــريـــكي، ومـــن بـــين هـــذه الـــتعقيدات أن 
الــموافــقة عــلى الــطلب اإلمــاراتــي ســيفتح الــباب لــدول أخــرى فــي الــمنطقة لــتقديــم 
طـلبات مـماثـلة، وخـاصـة الـسعوديـة وقـطر، ولـكنهما حـتى اآلن لـم تسـتوفـيا الشـرط غـير 
الـمعلن للشـراء، ولـكنهما إن فـعلتا مـن خـالل تـوقـيع اتـفاقـية مـع إسـرائـيل فسـيكون 

الرفض صعبًا.   

مـنذ اإلعـالن عـن اتـفاق الـتطبيع الـتاريـخي بـين اإلمـارات وإسـرائـيل فـي أغسـطس، ورداً 
عـــلى تســـريـــبات صـــحفية أمـــريـــكية وإســـرائـــيلية، أّكـــدت أبـــو ظـــبي أنـــها تـــتوقـــع مـــن 
الـمسؤولـين األمـريـكيين الـموافـقة عـلى طـلبات األسـلحة الـتي تـقدمـت بـها والـتي طـال 

انتظارها كجزء من االتفاق، وفي مقدمتها مقاتلة الشبح "إف-35 اليتنيغ الثانية". 

إن الــسماح ألبــو ظــبي بشــراء الــمقاتــلة "إف-35" - وهــي طــائــرة يــمكن أن تــغّير بــشكل 
كـبير مـيزان الـقوة الـعسكريـة فـي الشـرق األوسـط - ربـما لـم يـكن واردًا قـبل الـمعاهـدة 
اإلســرائــيلية - اإلمــاراتــية. ومــع ذلــك، ُيــشّكل هــذا الــتحول الــمصيري فــي الــعالقــة بــين 
الــبلديــن فــرصــة إلعــادة الــتفكير فــي الســياســة األمــريــكية وإعــادة الــنظر فــي الــطلب 

اإلماراتي. 

سـيتعّين عـلى صـانـعي الـقرار األمـريـكيين مـراعـاة مجـموعـة مـعقدة مـن الـقضايـا. يـجب 
عـليهم طـمأنـة إسـرائـيل حـول تـفوقـها الـعسكري الـنوعـي، والـوفـاء بـاالتـفاقـات الـمبرمـة 
مـع اإلمـارات، واإلظـهار للشـركـاء الـعرب اآلخـريـن كـيف يـمكن للسـالم أن يـفيد كـل مـن 

األمن اإلقليمي وعالقاتهم مع الواليات المتحدة.  

فـي الـوقـت نـفسه، يـجب عـلى واشـنطن أن ُتـقّرر كـيف سـتتعامـل مـع طـلبات " إف-35" 
الـتي تـأتـي مـن شـركـاء إضـافـيين قـد يـكونـون أكـثر إثـارة للجـدل مـن اإلمـارات مـن الـناحـية 
الســياســية، ويــمكن فــعل ذلــك جــزئــيًا مــن خــالل تــقييم االزديــاد الــمحتمل فــي إعــادة 
ظــهور االصــطفافــات الــجيوســياســية الــمعاديــة الــتي قــد تهــدد الــمصالــح األمــريــكية 
واألمــن اإلســرائــيلي فــي المســتقبل. ولــحسن الحــظ، هــناك عــدٌد مــن الــطرق الــكفيلة 

لتخفيف هذه المخاوف. 

يـــشّكل ضـــمان احـــتفاظ إســـرائـــيل بـــتفوقـــها الـــعسكري الـــنوعـــي أبـــرز الـــتعقيدات 
الســياســية لــعملية الــبيع. ووفــقًا لــلقوانــين األمــريــكية الــتي تــم ســنها فــي عــام 2008، 
يـعني ذلـك ضـمان امـتالك الـقوات اإلسـرائـيلية لـمنظومـاٍت عـسكريـة مـتفوقـة قـادرة 
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عـلى الـتصدي ألي تهـديـد تـقليدي مـنطقي مـن أي دولـة، أو تـحالـف، أو جـهة فـاعـلة غـير 
حكومية في الشرق األوسط والتغلب عليه. 

لـدى الـواليـات المتحـدة عـدة طـرق لـلوفـاء بهـذا الـبند وفـي الـوقـت نـفسه الـمضي قـدمـاً 
في نقل طائرات " إف-35" إلى اإلمارات، من بينها:  

أوًال، يــمكنها أن تــبيع لــإلمــارات نــسخًة مــن الــطائــرة الــمخصصة لــلتصديــر ومــزّودة 
بـأجهـزة اسـتشعار وأسـلحة أقـل قـدرة. عـلى سـبيل الـمثال، عـندمـا وافـقت واشـنطن 
عـلى بـيع طـائـرة  F-15S Strike Eaglesإلـى الـسعوديـة فـي عـام 1992، كـان قـد ُطـلب فـي 
الـبدايـة أن يـتم تسـليمها بـاسـتخدام رادارات أقـل شـأنـًا وبـدون أسـلحة مـتطورة مـثل 
صـاروخ  (AIM-120). وقـد ُرفـعت هـذه الـقيود فـي عـام 2000، وتـم تسـليم أول وجـبة مـن 

الصواريخ في عام 2003.  

ثـانـيًا، بـإمـكان الـواليـات المتحـدة تـزويـد إسـرائـيل بـمنظومـات أخـرى تـتيح لـها الـحفاظ 
عـلى تـفوقـها الـعسكري الـنوعـي. عـلى سـبيل الـمثال، بـعد عـام ونـصف مـن بـيع طـائـرات 
"إف-15 إس" لـلريـاض، وافـق الـكونـغرس األمـريـكي عـلى مـنح إسـرائـيل طـائـرات "إف-15 
آي" ذات قـدرات أكـبر مـن الـنموذج الـسعودي. وبـالـمثل، عـّوضـت إدارة أوبـامـا الشـراء 
الــسعودي حــتى مــن خــالل نــسخة أكــثر تــقدمــًا، وهــي "إف-15 إس إي"، مــن خــالل بــيع 
طـائـرات "إف-35" إلـى إسـرائـيل وضـمان حـصولـها عـلى نـفس اإلصـدار الـذي تـم تسـليمه 

إلى الدول األعضاء في حلف "الناتو".  

فــي الــيوم نــفسه الــذي تــم فــيه تــوقــيع اتــفاق الســالم مــع اإلمــارات والبحــريــن، طــلب 
رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيلي بـنيامـين نـتنياهـو مـن الـرئـيس األمـريـكي تـرامـب حـزمـة أسـلحة 
جـديـدة تـزيـد قـيمتها عـن 8 مـليارات دوالر، تـشمل الـمزيـد مـن طـائـرات "إف-35" وطـائـرة 
"V-22 Osprey tiltrotor" والتسـليم الـمبكر لـناقـالت "بـيغاسـوس كـي سـي 46" لـلتزود 

بالوقود. 

هــناك مــصدر قــلق آخــر هــو االرتــفاع الــمحتمل لــطلبات "إف-35" مــن الــدول الــعربــية 
األخرى، مما يعّرض التفوق العسكري النوعي اإلسرائيلي لمزيد من المخاطر.  

قـطر والـسعوديـة، هـما الـدولـتان الـوحـيدتـان فـي الـمنطقة الـتي يـمكنهما أن تـفكرا فـي 
مـــثل هـــذا الشـــراء الـــكبير دون مـــساعـــدة. وحـــتى اآلن، لـــم تســـتوف أي مـــن الـــدولـــتين 
الشـرط المسـبق غـير الـرسـمي والـمتمثل فـي تـوقـيع اتـفاقـية الـتطبيع مـع إسـرائـيل. 

وكلتاهما استبعدتا ذلك صراحة في غياب حل مرتقب للقضية الفلسطينية.  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، ال يـزال الـبلدان يـنتظران التسـليم الـكامـل لـألسـلحة الـمذكـورة فـي 
اتـفاقـيهما الـموقـعان مـؤخـرًا لـطائـرات "إف-15" الـمتطورة ("إف-15 إس إي" لـلريـاض و 

"إف-15 كيو إي" للدوحة).  

أعــربــت الــسعوديــة عــن اهــتمامــها بشــراء طــائــرات "إف-35" فــي وقــت مــبكر مــن عــام 
2017. وسـيصبح رفـض هـذا الـطلب أكـثر صـعوبـة إذا تـوصـلت الـريـاض إلـى اتـفاق مـع 

إسرائيل في المستقبل. 
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ال َتَدعوا اإلمارات تلعب بنا كما فعل ابن سلمان  

الـتطبيع اإلمـاراتـي مـع إسـرائـيل سـيعطي محـمد بـن زايـد فـرصـة إلعـادة الـتموضـع فـي 
واشــنطن، بــحيث يــكون الــزعــيم الــمفضل هــناك، مــثلما كــان "ابــن ســلمان" بــالنســبة 
إلدارة تـرامـب. هـذا األمـر خـطير جـدًا، فـابـن زايـد حـاكـم متسـلط مـثله مـثل ابـن سـلمان، 
وإن كــان ابــن زايــد أذكــى بــكثير مــن ابــن ســلمان، وال يــرتــكب تــقريــبًا أيــًا مــن األخــطاء 
الــــفظيعة الــــتي يــــرتــــكبها ابــــن ســــلمان. وعــــلى اإلدارة الــــقادمــــة، خــــاصــــة إذا كــــانــــت 
ديـموقـراطـية، أن ال تـسمح لـلتطبيع أن يـكون "الـكرت الـمفتوح" الـذي ُيـمّكن ابـن زايـد 

من االستمرار في نهجه الُعدواني في الداخل والخارج.  

يـعّد الـتطبيع األخـير لـلعالقـات الـدبـلومـاسـية بـين إسـرائـيل واإلمـارات سـبًبا لـالحـتفال 
في منطقة ال تتوقف األخبار السيئة فيها عن التدفق أبًدا.  

لـــكنها أيـــًضا مـــناســـبة للحـــذر، خـــاصـــة بـــالنســـبة إلدارة أمـــريـــكية صـــديـــقٍة لـــألنـــظمة 
االستبدادية مثل نظام ولي العهد السعودي الذي ال يرحم. 

محـمد بـن زايـد لـيس محـمد بـن سـلمان، لـكن قـبل أن تـبدأ واشـنطن فـي تـقديـم دعـم 
غــير مشــروط لــحاكــم ســلطوي عــربــي آخــر، يــجب أن تــكون الــواليــات المتحــدة واضــحة 
بــشأن مــا تــريــده مــن الــعالقــة وكــيف يــنبغي أن تســتخدم الــنفوذ الــذي تــتمتع بــه مــع 
اإلمـارات لـتحقيق تـلك الـنتائـج. وبـخالف ذلـك، يـمكن أن نهـيئ أنـفسنا لحـليف آخـر فـي 

الشرق األوسط قد يقّوض قيم الواليات المتحدة ومصالحها. 

اتـفاق السـالم الـمبرم فـي أغسـطس بـين إسـرائـيل واإلمـارات - وهـما دولـتان لـم تـكونـا 
فـي حـالـة حـرب أبـًدا - فـريـد فـي سـجالت صـنع السـالم، مـثله مـثل الـزعـيم اإلمـاراتـي الـذي 

وقع عليه.  

يـبلغ عـمر محـمد بـن زايـد 59 عـاًمـا، أي مـا يـقارب ضـعف ُعـمر ابـن سـلمان، وهـو يـملك 
بالتأكيد ضعف معدل ذكاء ابن سلمان.  

تـمّكن ابـن زايـد بـاتـفاقـه مـن إقـناع نـتنياهـو بـتعليق ضـم الـضفة الـغربـية، وجّهـز نـفسه 
لشــراء مــقاتــالت F-35، ووضــع اإلمــارات فــي مــرتــبة الــدولــة الــعربــية الــمفضلة لــدى 

واشنطن. 

سـعى ابـن زايـد إلـى تـحويـل اإلمـارات الـغنية بـالـنفط والـغاز إلـى قـّوة إقـليمية، وتـوسـيع 
نــفوذهــا فــي لــيبيا والــقرن األفــريــقي وجــنوب الــيمن مــع تــجنب مــعظم األخــطاء الــتي 

يرتكبها نظيره السعودي المتهور والمندفع.  

عـــلى عـــكس الـــسعوديـــة، أظهـــرت اإلمـــارات كـــفاءة عـــسكريـــة فـــي دعـــم الـــعمليات 
الـعسكريـة األمـريـكية؛ فهـي وأسـترالـيا الـدولـتان الـوحـيدتـان مـن غـير األعـضاء فـي الـناتـو 
الــتي َيــسمُح الــجيُش األمــريــكي لــقّواتــها بــإرســال دعــم جــوي قــريــب لــلقوات الــبريــة 

األمريكية في أفغانستان.  
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مــراقــبة اإلمــارات لــسكانــها وغــياب الحــريــات األســاســية، وخــاصــة حــريــة الــصحافــة 
والتعبير، أكسبها تصنيف "دولة غير حرة" من فريدوم هاوس.  

اإلمــارات لــديــها أيــضا سجــل رهــيب فــي مــعامــلة الــعمال الــمهاجــريــن. وتــتمتع دبــي 
بسمعة سيئة كمصدر دولي لغسيل األموال للعناصر الفاسدة واإلجرامية. 

ا رئيســـيًا فـــي تـــأجـــيج الـــصراع الـــعسكري المســـتمر فـــي لـــيبيا  يـــلعب اإلمـــاراتـــيون دوًر
لمعارضة الحكومة المدعومة من الواليات المتحدة واألمم المتحدة في طرابلس.  

عـلى الـرغـم مـن أنـهم سـحبوا قـّواتـهم مـن جـنوب الـيمن، إال أنـهم يـواصـلون الـتأثـير عـلى 
الــوضــع هــناك مــن خــالل الــوكــالء، وهــم يــتعاونــون بــشكل وثــيق مــع الــسعوديــين 

للضغط على قطر، وهي شريك أمني آخر للواليات المتحدة في الخليج. 

ال ُيـتوقـع مـن إدارة تـرامـب الـثانـية أن تـفعل أي شـيء آخـر غـير االسـتمرار فـي الـتملق البـن 
زايد. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لديها فرصة للضغط على زر "إعادة الضبط".  

بـدًال مـن الـوقـوع فـي نـفس الـفخ مـع محـمد بـن سـلمان، فـإّن عـلى إدارة بـايـدن مـراقـبة 
اإلمارات بحذر.  

طـالـما تـعامـلت إدارة تـرامـب مـع محـمد بـن سـلمان كـما لـو كـان يـملك قـرار الـواليـات 
المتحـدة، األمـر الـذي دفـعه لـالنخـراط فـي سـلوك مـحفوف بـالـمخاطـر، ُمـدرًِكـا أن اإلدارة 

ستغض الطرف عن هذا السلوك مقابل بيع المزيد من األسلحة للمملكة.  

بـذلـك، أصـبحت أمـريـكا شـريـًكا فـي االنـتهاكـات الـسعوديـة الـفظيعة لـحقوق اإلنـسان 
في اليمن وقتل خاشقجي. 

يجب أن تكون مشاركة إدارة بايدن مع اإلمارات مرتبطة بواقعين مهمين:  

- أوًال: تــختلف مــصالــح وقــيم الــواليــات المتحــدة واإلمــارات فــي الــعديــد مــن الــنواحــي 
المهمة. 

- ثـانـًيا: لـن تـصبح اإلمـارات دولـة عـميلة لـلواليـات المتحـدة، بـحيث تـقود قـوة عـربـية ضـد 
إيـران أو تـسعى إلـى الـتطبيع مـع إسـرائـيل بـأي ثـمن، فـإذا تـعثرت صـفقة بـيع طـائـرات 
F-35 أو عــادت إســرائــيل إلــى خــطط ضــم الــضفة الــغربــية، فســيقوم محــمد بــن زايــد 

بإعادة ضبط نهجه. 

نــحن نــعلم مــا يــريــده محــمد بــن زايــد مــنا: االعــتراف بــالــدور الــذي َنــّصب نــفسه فــيه 
بـاعـتباره الـزعـيم الجـديـد فـي الخـليج، ودعـم الـنتائـج السـياسـية الـمفّضلة لـدولـة اإلمـارات 

في المنطقة، والوصول غير المحدود إلى سوق األسلحة األمريكية.  

الــسؤال هــو مــاذا نــريــد مــنه - وكــيف يــمكن لــواشــنطن أن تســتخدم نــفوذهــا المحــدود 
لتحقيق أهدافها؟ 
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طــالــما أن الــواليــات المتحــدة تــبيع أســلحة مــتطورة إلــى اإلمــارات، فــال يــنبغي لــها أن 
تـتردد فـي مـمارسـة أقـصى قـدر مـن الـضغط عـلى اإلمـارات للحـد مـن انـتهاكـاتـها لـحقوق 

اإلنسان، والضغط من أجل إنهاء الصراع في اليمن، والتراجع عن حصارها لقطر.  

الـضغط عـلى الـسعوديـين لـبدء حـوار مـع إيـران يـمكن أن يـساعـد، فـي الـوقـت الـمناسـب، 
في تخفيف المواجهة السعودية اإليرانية التي تقوض االستقرار واألمن اإلقليميين. 

فـي الـسنوات األخـيرة، شـاهـدنـا فـي رعـب مـدقـع كـيف أعـطت إدارة تـرامـب لـلسعوديـين 
تــفويــًضا مــطلًقا لــلقمع فــي الــداخــل، والــمساعــدة فــي خــلق أكــبر كــارثــة إنــسانــية فــي 

العالم في اليمن.  

ال تستطيع الواليات المتحدة وال ينبغي لها أن تسمح بنفس السلوك مع اإلمارات.  

يــجب أن تــغتنم اإلدارة الجــديــدة الــفرصــة إلظــهار اســتعدادهــا لــلدفــاع عــن الــمصالــح 
والقيم األمريكية. 

Carnegie Endowment for International Peace, Don’t Let the United Arab 
Emirates Play Us the Way Mohammed bin Salman Did, 08/09/2020 
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التطبيع بوابة عبور للدكتاتوريين 

اإلمــارات دولــة شــمولــية ودكــتاتــوريــة، وهــي تــقوض بــشكل مــباشــر الــمصالــح األمــنية 
األمــريــكية، وتــضعها فــي الــمرتــبة األخــيرة ضــمن قــائــمة أولــويــاتــها. ولــذا ال يــنبغي أن 
نـسمح لـحاكـم اإلمـارات الـدكـتاتـور بـاسـتخدام الـتطبيع لـتسويـق نـفسه بـاعـتباره حـليفاً 
لــلواليــات المتحــدة، وال يــنبغي أن تــقوم الــواليــات المتحــدة أو إســرائــيل بــتسويــقه أو 

تبييض صورته.  

احـتفل بـنيامـين نـتنياهـو، الـواقـع تـحت حـصار قـانـونـي وسـياسـي، بـاتـفاق حـكومـته مـع 
اإلمارات.  

فعلت مصر واألردن ذلك بالفعل، لكن السالم الناتج كان بارًدا.  

عـندمـا وصـف نـتنياهـو اإلمـارات بـأنـها "ديـمقراطـية مـتقدمـة" تـعرض لـنيران سـياسـية 
كبيرة، وقد كان هذا الوصف هراًء خاطئًا.  

عـلى الـرغـم مـن أن تحسـين الـعالقـات بـين إسـرائـيل وأي دولـة عـربـية يـجب أن يـساعـد 
فــي تــخفيف حــدة الــصراع اإلقــليمي، فــإن مــحاولــة نــتنياهــو تــبييض الشــريــك الجــديــد 

لحكومته، وهو دكتاتورية قمعية وعسكرية، كان كذبًا في أحسن األحوال. 

أهـداف إدارة تـرامـب أنـانـية سـياسـًيا، فـاالنـتخابـات أصـبحت وشـيكة، ويـأمـل الـرئـيس فـي 
الـضغط عـلى اإلنـجيليين لـلحصول عـلى الـمزيـد مـن األصـوات مـن خـالل وضـع الـمصالـح 

اإلسرائيلية أوًال.  

عـالوة عـلى ذلـك، يـريـد بـيع أسـلحة كـبيرة أخـرى، فـقد قـال تـرامـب "لـديـهم الـمال ويـرغـبون 

فـي طـلب عـدد قـليل مـن طـائـرات F- 35"، وقـد تـكون مـكافـأة شـركـات صـنع السـالح هـي 
الهدف الوحيد األكثر أهمية بالنسبة لترامب من إرضاء مؤيدي إسرائيل. 

الــَملكية الــمطلقة هــي طــريــقة حــكم تــليق بــالــقرن الــخامــس عشــر أكــثر مــن الــقرن 
العشرين، وقد اختفت من معظم أنحاء الشرق األوسط.  

تصنف فريدوم هاوس اإلمارات على أنها ليست حرة.  

تــمارس اإلمــارات قــليًال مــن االنــفتاح الــثقافــي والــتسامــح، ولــكنه بــالــتأكــيد أكــثر مــن 
السعودية. ومع ذلك، تظل اإلمارات قمعية بال رحمة محلًيا وخطيرة عدوانية دولًيا.  

عـلى الـرغـم مـن إعـالن عـام 2019 "عـام الـتسامـح"، لـم ُيظهـر حـكام اإلمـارات أي تـسامـح 
مـع أي شـكل مـن أشـكال الـمعارضـة السـلمية، مـثلما لـم تـغير مـن سـياسـتها الـخارجـية 

العدوانية.  

ُيــطلق الــبعض عــلى اإلمــارات لــقب "ســبارتــا الــصغيرة"، لــكن فــي الــحقيقة هــذا لــيس 
مجاملة، فسبارتا كانت دكتاتورية عسكرية استبدادية، حكمت بوحشية. 

دعــمت اإلمــارات الحــرب األهــلية الــدامــية فــي ســوريــا، حــيث مــولــت أبــو ظــبي الــفصائــل 
اإلسالمية المتطرفة هناك، وفعلت األمر نفسه في ليبيا.  
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تــآمــرت اإلمــارات مــع الــريــاض لــعزل قــطر ثــم غــزوهــا، ويــبدو أنــها تــراجــعت عــن حــافــة 
الهاوية العسكرية فقط بسبب الضغط األمريكي ونشر القوات التركية.  

أســوأ مــا فــي األمــر هــو الــعدوان اإلمــاراتــي والــسعودي عــلى الــيمن. بــدأت الحــرب فــي 
األصـل إلعـادة الـرئـيس الـدمـية عـبد ربـه مـنصور هـادي إلـى مـنصبه بـعد اإلطـاحـة بـه فـي 
واحـدة مـن الـجوالت الـتي ال نـهايـة لـها مـن االضـطرابـات السـياسـية المحـلية الـتي مـيزت 
وجـود الـيمن لـمدة سـتة عـقود. ومـع ذلـك، عـلى مـدار الـعامـين الـماضـيين، بـدأت أبـو ظـبي 

في دعم االنفصاليين ضد هادي، مهددة بتقسيم اليمن.  

كانت النتيجة مذبحة إنسانية في واحدة من أفقر دول العالم.  

عـلى الـرغـم مـن أن الـحوثـيين الـيمنيين ارتـكبوا نـصيبهم مـن جـرائـم الحـرب، إال أن الـغالـبية 
العظمى من االنتهاكات سببها التحالف.  

تــقوض اإلمــارات بــشكل مــباشــر الــمصالــح األمــنية األمــريــكية. بــعد فــترة وجــيزة مــن 
انـطالق "الحـرب الـقصيرة الـرائـعة"، تـحولـت أبـو ظـبي والـريـاض إلـى تـنظيم الـقاعـدة فـي 
شــبه الجــزيــرة الــعربــية، والــذي ُيــنظر إلــيه لــفترة طــويــلة عــلى أنــه الــفرع األكــثر فــاعــلية 

للجماعة اإلرهابية.  

تــنظيم الــقاعــدة كــان عــمليًا حــليفًا فــعليًا لــحكومــة الــرئــيس عــبد ربــه مــنصور هــادي 
وداعميه السعودية واإلمارات. 

نـقل الـتحالـف أسـلحة قـدمـتها الـواليـات المتحـدة إلـى الـقاعـدة فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية 
والجماعات المتطرفة األخرى.  

عــلى الــرغــم مــن سجــل أبــو ظــبي الــفظيع فــي مــجال حــقوق اإلنــسان، يــجب أن يــكون 
تنظيم العالقات مع إسرائيل خطوة إيجابية كبيرة.  

يضع اإلماراتيون، ليس أقل من السعوديين، المصالح األمريكية في المرتبة األخيرة.  

اإلمــارات عــلى اســتعداد تــام لجــر األمــريــكيين إلــى حــرب أخــرى ال نــهايــة لــها لــتحقيق 
أهدافها.  

يـجب أن تـتذكـر إدارة تـرامـب وعـدهـا بـوضـع الـواليـات المتحـدة أوًال والـتركـيز عـلى خـدمـة 
الشعب األمريكي بدًال من مجموعة أخرى من الفاسدين في الشرق األوسط. 

Cato Institute , Peace Yes, but Please Don’t Whitewash UAE Dictatorship, 
05/09/2020 
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الحملة القطرية ضد الصفقة اإلماراتية- اإلسرائيلية  

الحــملة اإلعــالمــية الــقطريــة عــلى االتــفاق اإلمــاراتــي-اإلســرائــيلي، يــبدو أن دوافــع هــذه 
الحـملة مـرتـبطة بـالـصراع الـمباشـر بـين قـطر واإلمـارات بـقدر ارتـباطـها بـنقد الـصفقة 
نـفسها. ولـكن هـذه الحـملة مـؤثـرة وقـادرة عـلى إخـافـة الـقادة الـعرب اآلخـريـن مـن اتـباع 

نهج التطبيع، كما أنها تقّوي األصوات المناهضة للتطبيع في الرياض. 

فـي األسـابـيع الـتي تـلت إعـالن الـقادة األمـريـكيين واإلمـاراتـيين واإلسـرائـيليين عـن اتـفاق 
الـتطبيع الـتاريـخي فـي 13 آب/أغسـطس، انـهالـت وسـائـل اإلعـالم الـقطريـة بـاالنـتقادات 
عــلى االتــفاق. ولــكن يــبدو أن دوافــع هــذه االنــتقادات مــرتــبطة بــشكل مــباشــر بــالــقدر 

نفسه بالصراع المباشر بين قطر واإلمارات بقدر ارتباطه بالنقد الحقيقي للصفقة. 

ســـاهـــمت أيـــًضا الـــمنافـــسة الـــمباشـــرة بـــين اإلمـــارات وقـــطر، جـــنًبا إلـــى جـــنب مـــع 
الــمقاطــعة األوســع لــقطر مــن قــبل دول "الــربــاعــية الــعربــية" -اإلمــارات والــسعوديــة 
ومـصر والبحـريـن- فـي تـأطـير ردود الـفعل اإلعـالمـية الـمتضاربـة حـول الـصفقة، عـلًما بـأن 
وسـائـل اإلعـالم الـقطريـة والـسعوديـة واإلمـاراتـية تـتمتع بـبعٍض مـن أوسـع نـطاقـات 

االنتشار والتأثير بشكل عام. 

فـي قـطر، أبـدت وسـائـل اإلعـالم شـبه الـرسـمية والـمدعـومـة مـن الـحكومـة مـعارضـةً 
شـــديـــدة لـــالتـــفاق، مســـّلطة الـــضوء عـــلى الـــغضب الفلســـطيني ومـــنتقدة اإلمـــارات 

مباشرًة على هذه الحركة الدبلوماسية.  

عــمدت مــثًال صــحيفة "الشــرق" الــموالــية لــلحكومــة الــقطريــة إلــى اســتخدام عــنوان 
مـقتبس عـن الـرئـيس الـتركـي أردوغـان، وهـو: "الـتاريـخ لـن يـغفر لـإلمـارات إبـرامـها اتـفاًقـا 
مـع إسـرائـيل". ونشـرت الـصحيفة نـفسها مـقالـة بـعنوان: "محـمد بـن سـلمان مسـتعد 

إلقامة عالقات مفتوحة". 

زعـم تـلفزيـون قـطر الـتابـع لـلدولـة أن إسـرائـيل خـدعـت اإلمـارات وال تـنوي وقـف عـملية 
ا لـقوات الشـرطـة اإلسـرائـيلية وهـي تـمنع الـمتظاهـريـن  الـضم. واسـتخدم أيـًضا صـوًر

الفلسطينيين من إحراق العلم اإلماراتي.  

بــّثت قــناة الجــزيــرة عشــرات الــبرامــج الســياســية الــتي نــّدد خــاللــها الــمشاركــون فــي 
الـمقابـالت – وهـم مـن جنسـيات عـربـية مـختلفة - بـاالتـفاق تـنديـًدا شـديـد الـلهجة. وكـان 
الــكم األكــبر مــن الــتغطية اإلعــالمــية مــوجــًها بــشكل خــاص ضــد شــخص الــقيادات 

اإلماراتية، وسعت هذه البرامج إلى نزع الشرعية عن تلك الشخصيات. 

فــي الــمقابــل، ضــغطت دول الــربــاعــية الــعربــية بشــدة فــي االتــجاه الــمعاكــس، بــحيث 
دافـعت الـقنوات اإلمـاراتـية والـسعوديـة والبحـريـنية عـن اتـفاق الـتطبيع – مـع اسـتثناء 
مــلحوظ مــن جــانــب الــقنوات الــتابــعة لــلمعارضــة الشــيعية فــي البحــريــن. وكــان مــلفًتا 

التزام الدولة الرابعة في الرباعية – أي مصر – بالصمت. 
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ولـيس مسـتغرًبـا أّن الـصحف اإلمـاراتـية مّجـدت بهـذا االتـفاق بـاعـتباره تـاريـخًيا، وأغـدقـت 
بـالـمديـح عـلى األمـير محـمد بـن زايـد لـنجاحـه فـي وقـف أعـمال الـضم مـقابـل الـحفاظ عـلى 

إمكانية تحقيق حل الدولتين.  

َحـرَِصـْت وسـائـل اإلعـالم اإلمـاراتـية عـلى اسـتضافـة مـعّلقين إسـرائـيليين يـجيدون الـلغة 
الــعربــية مــن أجــل الــتأكــيد عــلى الــعالقــات اإلســرائــيلية الــقطرّيــة، لــتعزز بــذلــك الــروايــة 

اإلماراتية القائلة إّن االنتقاد القطري هو نوع من النفاق. 

أمـا وسـائـل اإلعـالم الـسعوديـة، فـبدت مـصدومـًة ومـربـكة لـفترة وجـيزة بـعد اإلعـالن عـن 
االتـفاق مـباشـرًة. لـكن سـرعـان مـا تـبّدل هـذا الـموقـف وبـدأ الـدفـاع عـن اإلمـارات بـوجـه 

الحملة الدعائية القطرية، ربما بناًء على تعليمات الرياض.  

كـتب صـحافـيون سـعوديـون مـعروفـون مـقاالت أشـادت بـاالتـفاق. فـكتب عـبد الـرحـمن 
الــراشــد فــي صــحيفة "الشــرق األوســط" الــتابــعة لــلسعوديــة مــؤّكــًدا عــلى الــجوانــب 

اإليجابية لالتفاق ومنتقًدا قطر صراحًة على ازدواجية معاييرها حيال التطبيع.  

وفـيما يـبدو أنـه ال أسـاس مـن الـصحة لـلتكهنات األولـية بـانخـراط الـسعوديـة هـي أيـًضا 
فـي مـفاوضـات سـالم مـع إسـرائـيل، إّلا أّن دعـم وسـائـل اإلعـالم والـمفكريـن الـبارزيـن فـي 
الــسعوديــة التــفاق الــتطبيع بــين إســرائــيل واإلمــارات يــجب أن يــكون داللــة عــلى مــا 

ينتظرنا عند وصول األمير محمد بن سلمان إلى الحكم. 

ا إلـى هـذا االنـقسام الـواضـح بـين ردود "الـربـاعـية الـعربـية" والـردود الـقطريـة عـلى  ونـظًر
االتفاق، ال بد من فهم رد اإلعالم القطري في سياق الصراع الدائر بين دول الخليج.  

مــع أن وســائــل إعــالمــية أخــرى فــي الــمنطقة انــتقدت اتــفاق الــتطبيع، إّلا أّن وســائــل 
اإلعـالم الـقطريـة أظهـرت بـطريـقة مـا الـموقـف األكـثر عـدائـيًة، ربـما ألّن قـطر سـتخسر 
ا إلـى الـمنافـسة اإلقـليمية  الـكثير مـن تـوطـيد الـعالقـات بـين إسـرائـيل واإلمـارات نـظًر

الشديدة بين الدوحة وأبو ظبي. 

واألرجــح أن الــدوحــة تــشعر بــالتهــديــد مــن الــوجــود اإلمــاراتــي المســتجد فــي الــصراع 
الفلســطيني اإلســرائــيلي. وبــالــفعل، تــتسم الــعالقــة بــين إســرائــيل وقــطر بــسمات 
فــريــدة، إذ تــدفــع هــذه األخــيرة 30 ملــيون دوالر شهرــًياــ لغــزة، ماــ يدــل علــى حرــص كال 

الجانبين على عدم انفجار الوضع في القطاع.  

فــي اآلونــة األخــيرة، ظهــرت تــقاريــر عــن زيــارة قــام بــها رئــيس جــهاز الــموســاد يــوســي 
كـوهـين إلـى الـدوحـة - تـلتها تـقاريـر عـن الـتوسـط التـفاق وقـف إطـالق الـنار بـين "حـماس" 

وإسرائيل بعد التصعيد األخير. 

فـي الـمقابـل، تـساور الـشكوك أوسـاط الـدوحـة الـداخـلية حـول تـصرفـات أبـو ظـبي فـي 
الــمنطقة، عــالوًة عــلى الــظنون بــأن أبــو ظــبي ليســت مهــتمة الــبتة بــالــمصالــحة بــين 

الرباعية العربية وقطر.  
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الــطرفــان منخــرطــان أصــًال فــي مــنافــسة واســعة الــنطاق تتجــلى بــشكل رئيســي فــي 
ســياســاتــهما الــخارجــية اإلقــليمية وداخــل أوســاط الســياســات فــي واشــنطن – فــقد 
اسـتثمر الـطرفـان مـبالـغ ضخـمة فـي المسـتشاريـن األمـريـكيين ومـراكـز الـفكر وشـركـات 

العالقات العامة.  

فـي ضـوء هـذه الخـلفية، تشـير اتـفاقـية السـالم الـتي تـوسـطت فـيها الـواليـات المتحـدة 
إلــى أن اإلمــارات عــّززت الــيوم قــدرتــها عــلى االســتفادة مــن الــبيت األبــيض واألوســاط 
الـــمعنية بـــالســـياســـات الـــمؤيـــدة إلســـرائـــيل فـــي الـــعاصـــمة واشـــنطن فـــيما يـــتعلق 

بمناقشات السالم في المنطقة. 

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، ثــمة تــخّوف مــن تــداعــيات إقــامــة ســفارة إمــاراتــية فــي تــل أبــيب. 
فـبخالف الـوجـود الـمصري غـير الـفاعـل هـناك، سـيتعامـل اإلمـاراتـيون بـاسـتباقـية مـع 

النخب الدبلوماسية واالقتصادية اإلسرائيلية.  

سـبق أن أظهـر الـمسؤولـون والـمفكرون اإلمـاراتـيون اسـتعدادهـم لـالنخـراط عـلًنا مـن 
خـالل إغـراق وسـائـل اإلعـالم اإلسـرائـيلية فـي األيـام الـتي أعـقبت اتـفاق السـالم وإجـراء 

المقابالت وتبادل اآلراء حول كيفية حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 

والـــواقـــع أن قـــطر أوجـــدت لـــنفسها مـــساحـــة فـــريـــدة كجســـر فـــي عـــملية الســـالم 
اإلسـرائـيلية الفلسـطينية، لـكن الـموقـف اإلمـاراتـي الجـديـد يهـدد قـدرتـها عـلى الـتأثـير عـلى 

الوضع من خالل جهودها الخاصة األقل علنية.  

يـتأتـى هـذا التهـديـد بـشكل خـاص عـن الـقدرات الـمالـية الـتي تـملكها اإلمـارات وتـتعارض 
بشكل حاد مع دولَتي األردن ومصر. 

وبـالـرغـم مـن اعـتراض السـلطة الفلسـطينية الشـديـد عـلى الـمفاوضـات، يـبدو أن ثـقل 
اإلمـارات ال يـمكن إنـكاره حـتى فـي األوسـاط الفلسـطينية، وهـذا مـا ألـمحت إلـيه تـغريـدة 
صـائـب عـريـقات، وهـو شـخصية بـارزة فـي السـلطة الفلسـطينية، حـين طـلب مـن إخـوانـه 

الفلسطينيين االمتناع عن مهاجمة القادة اإلماراتيين أو إحراق علمهم.  

عـمد الفلسـطينيون طـوال عـقود مـن الـزمـن عـلى إهـانـة الـقادة الـمصريـين الـمتعاقـبين 
بسـبب السـالم مـع إسـرائـيل – ولـم يسـبق ألي مـسؤول فلسـطيني رفـيع المسـتوى أن 

وّجه هذا النوع من الطلب العلني حين كانت مصر تتعرض للهجوم. 

قـد تـنجح أبـو ظـبي، مـن خـالل نـفوذهـا، فـي ضـبط مـيزان الـقوى فـي الـقضايـا الـحساسـة – 
وال سيما القدس - بطريقة تثير قلق الدوحة وحليفتها أنقرة بشكل خاص.  

كـما دأبـت قـناة الجـزيـرة، عـلى سـبيل الـمثال، عـلى بـث تـقاريـر عـن تـعّرض لخـطر كـبير مـن 
الــيهود الــمتديــنين الــذيــن تحــميهم قــوات الشــرطــة اإلســرائــيلية "الــمتوحــشة"، فــيما 

رّوجت للرواية القائلة إّن أردوغان هو المدافع الحقيقي عنه.  

اســتفادت هــذه الــرســائــل مــن افــتقار األردن إلــى الــموارد الــمالــية ومــن ثــقله اإلقــليمي 
الخفيف نسبًيا لتغّطي على الوصاية األردنية الرسمية على األقصى. 
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مـن هـذا الـمنطلق، ال يجـدر اعـتبار الـرسـائـل الـقطريـة مجـرد رد عـلى االتـفاق نـفسه، فـمن 
الـــمرجـــح أن تـــغّذي الـــعداوة بـــين اإلمـــارات وقـــطر وســـائـــل اإلعـــالم الـــقطريـــة شـــبه 
الــرســمية والــممولــة مــن الــحكومــة فــي المســتقبل الــمنظور. واألرجــح أيــًضا أن تــكون 
هــذه الــرســائــل مــؤثــرة، فــأي حــملة تســتهدف االتــفاق اإلمــاراتــي اإلســرائــيلي فــي هــذا 
الـوقـت قـادرة عـلى إخـافـة الـقادة الـعرب اآلخـريـن مـن اتـباع نـهج الـتطبيع، كـما أنـها ُتـقّوي 

األصوات المناهضة للتطبيع في الرياض والمنامة والعواصم العربية األخرى.  

مـن الـمؤكـد أّن اإلعـالم الـقطري لـيس الـصوت الـعربـي الـوحـيد الـذي ُيـعارض االتـفاق، 
لــكن يــجب إيــالء اهــتمام خــاص لهــذه الــرســالــة وتــأثــيرهــا الــمحتمل عــلى الــرد اإلقــليمي 

الجاري على السالم بين إسرائيل واإلمارات. 

Washington Institute, Qatar’s Media Campaign Against UAE-Israel Deal 
Reflects a Wider Gulf Rift, 10/09/2020 
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التطبيع الذي أفرزته ظروف معقدة  

لــم يــكن مــن الــممكن تــوقــيع اتــفاق الســالم اإلمــاراتــي-البحــريــني فــي ظــروف غــير هــذه 
الــظروف، فــتوقــف اعــتماد الــواليــات المتحــدة عــلى الــنفط الخــليجي، واالتــفاق الــنووي 
الــذي وّقــعه أوبــامــا مــع طهــران، وظــروف أخــرى ســاهــمت فــي دفــع دول الخــليج إلــى 

البحث عن مصالحها وإجراء تغييرات جوهرية في سياساتها.   

بـــأي مـــقياس تـــقليدي أو تـــاريـــخي، يـــعتبر االخـــتراق األخـــير بـــين إســـرائـــيل واإلمـــارات 
ا جيًدا، وإدارة ترامب تستحق نصيبها من الثناء عليه.   والبحرين أمًر

مـهما كـانـت وجـهة نـظرك تـجاه تـرامـب فـإن اخـتزال مـا يحـدث فـي الشـرق األوسـط إلـى 
سرد مؤيد لترامب أو مناهض له هو قصر نظر.  

يشـبه نـجاح تـرامـب فـي الشـرق األوسـط فـي عـام 2020 إلـى حـد كـبير حـملته الـرئـاسـية 
لعام 2016، فهو نتاج التوقيت.  

لـم يـكن بـإمـكان تـرامـب أن يـفوز بـالـترشـيح فـي عـام 2012 أو أي سـنة أخـرى، كـما لـم يـكن 
بـاإلمـكان تـوقـيع اتـفاقـيات السـالم مـع اإلمـارات والبحـريـن قـبل أربـع أو ثـمانـي سـنوات، 

ألن الظروف لم تكن مواتية لذلك. 

مـن الـناحـية الـتاريـخية، فـإن الـكثير مـن الـفضل يـعود إلـى بـاراك أوبـامـا، فـقد أدت صـفقة 
أوباما الكارثية مع إيران إلى دفع العالم العربي إلعادة تقييم أولوياته.  

تــريــد إيــران الشــيعية الهــيمنة عــلى الشــرق األوســط ذي األغــلبية الــسنية، وتخشــى 
السعودية من رغبة اإليرانيين في أن يصبحوا حرسًا لمكة والمدينة. 

كـان ُيـنظر إلـى هـديـة أوبـامـا إليـران بـأكـوام مـن الـمال والـطريـق إلـى سـالح نـووي عـلى أنـها 
خـيانـة أمـريـكية ذات أبـعاد وجـوديـة، لـيس فـقط لـلسعوديـين واإلسـرائـيليين، ولـكن مـن 

قبل الدول العربية األصغر مثل اإلمارات والبحرين أيًضا.  

لـكن أوبـامـا فـعل شـيًئا إيـجابـًيا أيـًضا، حـيث لـم يـوقـف الـثورة الـتكنولـوجـية لـصناعـة الـنفط 
األمريكية، والتي أدت إلى أن تصبح أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم.  

لـقد اسـتغرق الشـرق األوسـط وقـًتا طـويـًال حـتى يـفقد قـبضته الـخانـقة عـلى إمـدادات 
الـنفط الـعالـمية وقـدرتـه عـلى تحـديـد األسـعار حسـب الـرغـبة، ولـكن بمجـرد حـدوث ذلـك، 

كان من المحتم أن تتغير السياسة واالقتصاد في المنطقة. 

أوضـح مـؤشـر عـلى ذلـك هـو صـعود ولـي العهـد محـمد بـن سـلمان إلـى السـلطة. لـقد 
رأى أن الــسعوديــين بــحاجــة لــتنويــع اقــتصادهــم واالنــضمام إلــى االقــتصاد الــعالــمي، 
بـصورة تـكون فـيها الـسعوديـة أكـثر مـن مجـرد مسـتودع وقـود، وهـو أمـر حـيوي لـيس 

فقط من أجل بقاء االزدهار السعودي، ولكن من أجل بقاء األسرة الحاكمة. 

في هذا السياق، كان من المحتم أن تصبح محنة الفلسطينيين أقل أولوية.  
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ألجـيال، اسـتخدمـت الـحكومـات الـعربـية الفلسـطينيين كـأدوات دعـايـة، مـن خـالل تـركـيز 
الــغضب الــشعبي عــلى مــعامــلة إســرائــيل للفلســطينيين. وألن الفلســطينيين عــانــوا 
دائـًما مـن الـقادة السـيئين، وكـثير مـنهم خـدمـوا كـبيادق لـإليـرانـيين، فـقد يّسـر ذلـك عـلى 

الحكومات العربية التخلي عنهم في اللحظة التي لم يعد فيها مفيًدا. 

هـناك الـكثير مـن الـعوامـل األخـرى. عـلى سـبيل الـمثال، بـغض الـنظر عـن رأيـك فـي حـرب 
الـعراق، فـقد حـققت هـدفـها األسـاسـي: اإلطـاحـة بـصدام حسـين مـن السـلطة. الـعراق 
لــيس قــصة نــجاح كــبيرة الــيوم، لــكن إزاحــة صــدام أزال عــقبة طــريــق مــهمة لــتطبيع 

إسرائيل في المنطقة. 

وبــالــطبع هــناك إســرائــيل نــفسها. لــقد تخــلصت الــدولــة الــصغيرة مــن حــالــة الــركــود 
ا لـالبـتكار فـي االقـتصاد الـعالـمي. إذا كـنت  االشـتراكـية لـتصبح قـوة تـكنولـوجـية ومـركـًز
تـريـد اقـتصاد مـا بـعد الـبترودوالر، فـإن إسـرائـيل أكـثر فـائـدة كشـريـك تـجاري مـنها كـعدو 

رمزي. 

كـل هـذه االعـتبارات أدت إلـى تـوقـيع االتـفاقـات اإلمـاراتـية-البحـريـنية-اإلسـرائـيلية. عـند 
قـراءة االتـفاقـات الـفعلية، الـتي تـكون خـفيفة فـي الـتفاصـيل، قـد يـغري الـمرء بـالـقول إن 

االتفاقات رمزية أكثر منها جوهرية. لكن في الشرق األوسط، الرمزية مهمة. 

American Enterprise Institute for Public Policy Research, The Middle East 
deals are good. Just give Trump his due, 18/09/2020 
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أثر التطبيع اإلماراتي على الهند وباكستان 

سـيكون لـصفقة الـتطبيع اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية آثـار واسـعة عـلى الـعالقـات والـتوازنـات 
فـي الـمنطقة، ويـمكن أن َيـمتد األثـر إلـى الـهند وبـاكسـتان. حـيث سـتتعرض إسـالم أبـاد 
إلــى ضــغوط مــتزايــدة التــباع الخــطى اإلمــاراتــية، كــما أّن االتــفاق يــزيــد مــن الــتنافــس 
الــمحتدم بــين الــسعوديــة وإيــران، وهــو تــنافــس ُيــلقي دائــمًا بــظاللــه الــعميقة عــلى 

باكستان.  

يـــعتقد الـــبعض أن اتـــفاق اإلمـــارات وإســـرائـــيل يـــمكن أن ُيـــلهم دوًلا أخـــرى لـــتطبيع 
العالقات مع إسرائيل.  

ال يـترتـب عـلى الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية أي آثـار مـباشـرة وفـوريـة عـلى جـنوب آسـيا، 
ولكن لها بعض اآلثار الملحوظة على السياسات الخارجية لباكستان والهند. 

أوًال، قــد تــواجــه بــاكســتان - الــتي لــم تــكن لــها عــالقــات رســمية مــع إســرائــيل - بــعض 
األسئلة غير المريحة.  

بـعد فـترة وجـيزة مـن تـوقـيع الـصفقة، تـساءل بـعض الـُمعّلقين عـلى وسـائـل الـتواصـل 
االجـتماعـي عـّما إذا كـان بـإمـكان بـاكسـتان أن تحـذو َحـذو اإلمـارات. وسـرعـان مـا أبـطل 
رئـيس الـوزراء عـمران خـان مـثل هـذه الـتكهنات، وأعـاد الـتأكـيد عـلى الـموقـف الـباكسـتانـي 
الـراسـخ بـأنـه لـن ُيـطّبع الـعالقـات حـتى يـتم الـتوصـل إلـى حـل الـدولـتين الـذي يـوافـق عـليه 

الفلسطينيون. 

احـتمال تـطبيع إسـالم أبـاد لـلعالقـات مـع إسـرائـيل َبـعيد الـمنال، فـباكسـتان دولـة تـؤّثـر 
فــيها اآلراء اإلســالمــية المتشــددة أيــديــولــوجــيًا وســياســيًا، وقــد تــتعرض بــاكســتان 

لمخاطر هائلة إذا فعلت ذلك.  

مـع ذلـك، دعـا الـعديـد مـن كـبار الـقادة الـباكسـتانـيين مـن مـختلف االنـتماءات السـياسـية 
- بــما فــي ذلــك بــرويــز مشــرف، وبــينظير بــوتــو، وشــاه محــمود قــريشــي - إلــى عــالقــات 

أفضل مع إسرائيل على مدى العقود القليلة الماضية.  

في عام 2005 التقى وزيرا خارجية إسرائيل وباكستان في تركيا عالنية ألول مرة.  

كـان هـناك بـعض الـتعاون السـّري فـي الـعقود الـسابـقة، وفـي عـام 2018 ظهـرت تـقاريـر 
صـحفية عـن هـبوط طـائـرة إسـرائـيلية فـي مـطار بـاكسـتانـي، ولـكن إسـالم أبـاد نـفت مـثل 

هذه التقارير. 

الــعالقــة بــين بــاكســتان وإســرائــيل مــعقدة وحــساســة، ومــن الــمرجــح أن إســالم أبــاد 
ُتـفّضل َبـقاء األسـئلة حـولـها خـارج الـمجال الـعام. ومـع ذلـك، فـإن الـصفقة اإلمـاراتـية-

ل باكستان َتجنبها.  اإلسرائيلية يمكن أن تثير األسئلة ذاتها التي ُتَفضِّ

ثـانـًيا، ُيـلقي االتـفاق الجـديـد مـزيـًدا مـن الـوقـود عـلى نـار الـتنافـس الـمحتدم بـين الـسعوديـة 
وإيران والذي ُيلقي بظالله العميقة على باكستان.  
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كــان الهــدف الــواضــح لــلواليــات المتحــدة مــن االتــفاق هــو جــعل دولــة مــتحالــفة مــع 
السعودية تقترب من إسرائيل العدو اللدود إليران.  

لــطالــما ســعت بــاكســتان، وال ســيما الــحكومــة الــحالــية، إلــى وضــع نــفسها فــي حــالــة 
ا لـعالقـتها الـعميقة  مـحايـدة فـي هـذا الـتنافـس الـُمَعّقد، وهـو أمـر شـاق تـقليدًيـا، نـظًر

مع الرياض.  

أثـار قـريشـي، وزيـر الـخارجـية الـحالـي، خـالًفـا مـع الـريـاض قـبل عـدة أسـابـيع عـندمـا انـتقد 
مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي لـعدم َبـذلـها مـا يـكفي مـن الجهـد لـلفت االنـتباه إلـى قـضية 

كشمير.  

تشـــير اتـــفاقـــية جـــديـــدة بـــين إيـــران والـــصين، والـــتي يـــمكن الـــقول إنـــها أقـــرب حـــليف 
لباكستان، إّلا أّن إسالم أباد قد تقترب قليًال من طهران. 

ومـع ذلـك، فـإّن بـاكسـتان حـريـصة عـلى الـحفاظ عـلى عـالقـاتـها الـقويـة مـع الـريـاض، فـقد 
أســفرت زيــارة قــائــد الــجيش الــباكســتانــي إلــى الــريــاض عــن تــصريــحات مــن الــجانــبين 
الـسعودي والـباكسـتانـي تـؤكـد أن الشـراكـة ال تـزال دافـئة. وسـيتوازى هـذا الحـرص مـع 

مواصلة تقديم نفسها على أنها طرف محايد في التنافس السعودي-اإليراني. 

يــمكن أن تــمنح الــصفقة اإلمــاراتــية-اإليــرانــية، مــن خــالل فــصل الــريــاض وطهــران عــن 
بـــعضهما الـــبعض، حـــيث أّن الـــسعوديـــين واإليـــرانـــيين يـــعتبران مـــن أكـــبر الـــحوافـــز 

للضغط على باكستان. 

بـشكل عـام، فـإن الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية لـها آثـار ضـارة أقـل عـلى الـهند مـما هـي 
عـليه بـالنسـبة لـباكسـتان. حـيث تـتمتع نـيودلهـي بـعالقـة وديـة ومـتنامـية مـع إسـرائـيل، 
وال تـميل إلـى االنجـرار إلـى الـتنافـس بـين إيـران والـسعوديـة ألنـها - عـلى عـكس بـاكسـتان 

- ليس لديها عالقات عميقة جًدا أو سيئة للغاية مع أي من البلدين. 

ومـع ذلـك، فـإن مـحاولـة نـيودلهـي تـوسـيع نـطاق عـالقـاتـها مـع دول فـي جـميع أنـحاء 
الشــرق األوســط، ســيجعلها فــي مــوضــع يــكون مــن الــصعب عــليها تــجنب الــتنافــس 

فيه بين أهم العبين في المنطقة بعد إسرائيل.  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية تـخاطـر بـتقويـض عـالقـة الـهند 
الــمتعثرة بــالــفعل مــع إيــران، وخــاصــة فــي مــجال الــطاقــة، حــيث أعــاقــت الــعقوبــات 

األمريكية في السنوات األخيرة قدرة الهند على التعامل مع إيران. 

الـصفقة اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية سـتوجـه ضـربـة أخـرى لـلعالقـات األمـريـكية-اإليـرانـية. 
فـفي حـال عـادت إدارة تـرامـب لـواليـة ثـانـية، فـإّن ذلـك سـيضمن إلـى حـد كـبير اسـتمرار 
الــعقوبــات األمــريــكية الــقاســية عــلى إيــران، بــما يــعني اســتمرار الــهند فــي تــقليص 
وارداتـها مـن الـطاقـة مـن طهـران، والـتي كـانـت سـابـًقا واحـدة مـن كـبار الـمورديـن إلـى 

نيودلهي.  
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ومــما زاد مــن تــعقيد كــل هــذا االتــفاق الجــديــد بــين إيــران والــصين، والــذي قــد يــجبر 
طهـران عـلى دعـوة بـكين (بـدًال مـن نـيودلهـي) لـتطويـر مـيناء تـشابـهار فـي جـنوب إيـران - 
وهو في األصل جزء من مشروع ممر نقل أوسع يشمل الهند وإيران وأفغانستان.  

قـد تـكون االتـفاقـية اإلمـاراتـية-اإلسـرائـيلية صـفقة ثـنائـية بـحتة، لـكن لـها آثـار مـتعددة 
األطـراف لـلغايـة - بـما فـي ذلـك بـالنسـبة لـدولـتين مـتنافسـتين فـي جـنوب آسـيا لـهما 

مصالح مهمة في الشرق األوسط. 

Woodrow Wilson Center for International Scholars, What the UAE-Israel Deal 
Means for India and Pakistan, 01/09/2020 
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ثالثًا: الحرب في اليمن 

الجنوبيون يضعون الرياض في مأزق 

بـعد فشـل "اتـفاق الـريـاض"، ثـم فشـل آلـية تسـريـع تـنفيذ اتـفاق الـريـاض، بسـبب رفـض 
المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي الـمدعـوم مـن اإلمـارات تـنفيذ مـا يـنص عـليه االتـفاق، فـإنّ 
الــحكومــة الــسعوديــة تجــد نــفسها فــي مــأزق حــقيقي فــي الــيمن مــع حــلفائــها فــي 

الحكومة وحلفائها اإلماراتيين الذين َيعملون على عرقلة الجهود السعودية.  

فـي 25 كـانـون الـثانـي/يـنايـر 2014 اخـتتم الـيمنيون مـؤتـمرًا لـلحوار الـوطـني الـشامـل اسـتمرّ 
أكــــثر مــــن عشــــرة أشهــــر، نــــاقــــش فــــيه ُمــــمثلون عــــن مــــختلف الــــقوى الســــياســــية 
واالجـتماعـية أعـقد الـقضايـا واألزمـات الـُمزمـنة الـتي يـعانـي مـنها الـيمن، وفـي مـقدمـتها 

القضية الجنوبية. 

خــرج الــمؤتــمر -الــذي شــكل الــجنوبــيون نــصف أعــضائــه- بــوثــيقة إجــماع وطــني َحــظيت 
بـدعـم وتـأيـيد دولـي كـبير تـمثل فـي قـرارات وبـيانـات مجـلس األمـن الـتي َجّسـَدْت اإلجـماع 
الـدولـي تـجاه الـيمن، والـتي كـان أهـمها الـقرار 2140 الـذي صـدر عـقب االنـتهاء مـن مـؤتـمر 
الــحوار بــأســابــيع، وتــضمن عــقوبــات تــحت الــفصل الــسابــع ضــد الــمعرقــلين لــلعملية 

السياسية. 

َفـَتَح مـؤتـمر الـحوار الـوطـني مـجاًال واسـعًا لـنقاش الـقضية الـجنوبـية وطـرقـها مـن جـميع 
الجوانب التي تهم المواطن الجنوبي. 

وجـدت الـسعوديـة نـفسها بـصفتها قـائـدة تـحالـف دعـم الشـرعـية مـسؤولـة أمـام هـذا 
الـوضـع الـذي أحـد طـرفـيه دولـة عـضو فـي الـتحالـف، فـوجهـت دعـوة لـلحكومـة الشـرعـية 
وللمجــلس االنــتقالــي لــحوار َتــمخض عــنه اتــفاق ســياســي وعــسكري تــم تــوقــيعه فــي 
مـديـنة الـريـاض فـي نـوفـمبر 2019، َيـقضي بـسحب المجـلس االنـتقالـي لـقّواتـه مـن مـديـنة 

عدن مقابل اشتراكه في الحكومة الشرعية ومشاورات الحل السياسي. 

َتـعثرت الـلجان المشـتركـة الـمكلفة بـتنفيذ اتـفاق الـريـاض، بسـبب انـسحاب المجـلس 
ق الـــعسكري، وهـــنا دخـــل الـــطرفـــان مجـــددًا فـــي مـــواجـــهة  االنـــتقالـــي مـــن تـــنفيذ الـــشِّ
ُمَسـلَّحة كـانـت سـاحـتها مـحافـظة أبـين الـتي شهـدت مـعارك دامـية لـم تـحسم ألي مـن 
الـطرفـين، ثـم تـصاعـدت األحـداث فـي جـزيـرة سـقطرى االسـتراتـيجية انتهـت بـسقوط 
الجــزيــرة فــي يــد قــوات تــابــعة للمجــلس االنــتقالــي، وأصــبحت الجــزيــرة خــارج ســلطات 

الحكومة الشرعية. 

عـادت الـوسـاطـة الـسعوديـة مـن جـديـد بخـطوة أطـلق عـليها آلـية تسـريـع تـنفيذ اتـفاق 
الرياض، قبلت بها الحكومة الشرعية. 

تـم تـعيين مـحافـظ ومـديـر أمـن لـمحافـظة عـدن مـن مـرشـحي المجـلس االنـتقالـي، مـقابـل 
ضـمانـات سـعوديـة بـأن يـتم تـنفيذ الـشق الـعسكري وخـروج قـوات المجـلس االنـتقالـي 
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مـن عـدن وعـودة األوضـاع فـي جـزيـرة سـقطرى إلـى وضـعها الـسابـق خـالل شهـر، يـتم 
بعدها تشكيل حكومة ُيشارك فيها المجلس االنتقالي. 

مـع دخـول شهـر أيـلول/سـبتمبر 2020 انتهـت الـمدة المحـددة فـي االتـفاق ولـم َيـتحقق 
أي تـقّدم فـي الـملف الـعسكري واألمـني وال فـي جـزيـرة سـقطرى، وهـذا ُيـَعّقد المشهـد 
ويـجعل الـقيادتـين الـيمنية والـسعوديـة أمـام تحـديـات صـعبة، فـإمـا أن َيـنجحا فـي تـنفيذ 
اتـفاق الـريـاض وتـشكيل الـحكومـة وعـودتـها إلـى عـدن، أو أنـهما سـيقفان أمـام كـارثـة 
َتـــعم الـــيمن بـــشكل عـــام بســـبب َتـــردي االقـــتصاد الـــيمني وتـــدهـــور الـــجانـــب الـــصحي 
والــتعليمي وغــيره مــن الــجوانــب الَخــدمــية، وتــنامــي الــكيانــات المســلحة الــخارجــة عــن 
الــقانــون والــمزعــزعــة لــلسكينة واألمــن، وُيهــيئ ذلــك كــله الــمناخ لجــماعــات الــعنف 

واإلرهاب للعمل في ظل غياب مؤسسات الدولة. 

Washington Institute, The Southern Issue in Yemen: Hopes and Challenges, 
16/09/2020 
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السياسة البريطانية تجاه اليمن  

ُتــشكل الــمملكة المتحــدة، إلــى جــانــب الــواليــات المتحــدة، أبــرز الــداعــمين لــلتحالــف 
الــسعودي-اإلمــاراتــي فــي الــيمن، وَيــنعكس ذلــك عــلى وجــه الــخصوص فــي اســتمرار 
الـمملكة طـوال الحـرب بـتزويـد الـتحالـف بـالسـالح، والخـدمـات الـلوجسـتية الـالزمـة. إال أنّ 
الـمملكة فـي نـفس الـوقـت َغـّيرت مـن نـهجها السـياسـي، بـحيث أصـبحت أكـثر انـفتاحـاً 
عـلى الـحوثـيين، وأظهـرت أنـها تـعامـلهم دبـلومـاسـيًا عـلى قـدم الـمساواة مـع الـحكومـة 

اليمنية الشرعية.  

فـي 16 فـبرايـر 2015، كـتبت الـسفيرة الـبريـطانـية فـي الـيمن آنـذاك جـين مـاريـوت مـقاالً 
بـعنوان "الـيمن: الـكرة فـي مـلعب الـحوثـيين"، مـؤكـدة أّن مسـتقبل الـبالد واسـتقرارهـا 
يــــعتمدان عــــلى الــــحوثــــيين. وجــــاء ذلــــك الــــمقال بــــعد خــــمسة أيــــام مــــن انــــسحاب 
دبـلومـاسـيين بـريـطانـيين مـن الـيمن، حـيث أشـارت مـاريـوت إلـى تـدهـور الـوضـع األمـني 
واشـترطـت لـعودة الـدبـلومـاسـيين إطـالق "حـوار سـياسـي بـين جـميع الـفئات الـرئيسـية" 

ووجود "حكومة شرعية وفاعلة". 

ومــع ذلــك، كــان لــدى الــحوثــيين َتــوّجــه ُمــختلف، حــيث زحــفوا بميليشــياتــهم نــحو عــدن 
وحـضرمـوت إلسـقاط الـرئـيس عـبد ربـه مـنصور هـادي، الـذي َفـرَّ مـن صـنعاء فـي فـبرايـر 

2015 ثم تراجع عن استقالته القسرية.  

أكــد انــسحاب جــميع الــبعثات األجــنبية تــقريــًبا، بــاســتثناء روســيا، حــتى وفــاة الــرئــيس 
الــسابــق عــلي عــبد هللا صــالــح فــي ديــسمبر 2017، بــاإلضــافــة لــلرفــض الــدولــي النــقالب 
الــحوثــيين وعــزلــهم فــي الــسنوات األولــى مــن الحــرب، ومــؤكــدًا أهــمية وجــود حــكومــة 

شرعية في صنعاء. 

فــي 14 أبــريــل 2015، َتــَبنَّْت الــمملكة المتحــدة وأعــضاء مجــلس األمــن الــتابــع لــألمــم 
المتحـــدة بـــاإلجـــماع الـــقرار رقـــم 2216، الـــذي يـــرفـــض الـــتمرد المســـلح بـــين الـــحوثـــيين 

وصالح، ويؤيد التدخل العسكري، ويكرر المطالب الواردة في القرار 2201.  

أكــدت الــمملكة المتحــدة بــوضــوح، قــبل االنــقالب وبــعده، أن الــطريــقة الــوحــيدة لحــل 
الصراع اليمني الطويل هي من خالل تسوية سلمية.  

عــلى الــرغــم مــن أّن لــندن كــانــت ُمــَتسقة بــشأن هــذه الــنقطة، إال أّن دعــمها الــقوي 
لـلحكومـة الـيمنية، وعـلى األخـص خـالل فـترة عـمل الـسفير إدمـونـد فـيتون بـراون، يـبدو 
أنـه تـضاءل فـي الـسنوات األخـيرة، خـاصـة مـع تـطور وضـع الـصراع. وأظهـرت انـفتاًحـا 

أكبر في التعامل مع الجماعات الُمسلحة. 

محددات السياسة البريطانية في اليمن 

تحركت السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه اليمن وتشكلها عدد من القضايا:  
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األول هـو اسـتراتـيجية ومـصالـح لـندن األوسـع فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية، وعـلى األخـص 
عـالقـاتـها الـقويـة مـع جـيران الـيمن الـمباشـريـن، الـسعوديـة وسـلطنة عـمان، والـوصـول 

دون عوائق إلى إمدادات الطاقة.  

الثاني هو إرثها االستعماري في جنوب البالد.  

الثالث هو موقع اليمن الجغرافي االستراتيجي وقربه من مضيق باب المندب.  

مـن الـناحـية الـدبـلومـاسـية، فـإّن نـشاط الـمملكة المتحـدة فـي مجـلس األمـن الـدولـي 
بــصفتها الــمسؤولــة عــن مــلف الــيمن هــو أيــًضا نــتيجة لتقســيم أوســع لــلعمل بــين 

الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.  

مـن خـالل هـذا الـدور، صـاغـت بـريـطانـيا عـدة قـرارات بـشأن الـيمن، بـما فـي ذلـك الـقرار 
2451 فـــي ديـــسمبر 2018، العـــتماد اتـــفاقـــية ســـتوكـــهولـــم، والـــتي لـــم ُتـــصاِدق عـــليها 
الـواليـات المتحـدة فـي الـبدايـة عـند تـداولـها ألول مـرة فـي نـوفـمبر ؛ والـقرار 2452، الـذي 

أنشأ بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الُحديدة، في أوائل عام 2019. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، لـدى الـمملكة المتحـدة، مـثلها مـثل الـواليـات المتحـدة، مـصالـح فـي 
مــكافــحة اإلرهــاب والــتطرف الــعنيف فــي الــيمن أيــًضا، ســواء ضــد الــقاعــدة فــي شــبه 

الجزيرة العربية أو داعش أو غيرها من التنظيمات المتطرفة.  

الدعم االستراتيجي البريطاني للتحالف العربي 

مـنذ اشـتداد الـصراع فـي مـارس 2015، َقـّدَمـْت الـمملكة المتحـدة - إلـى جـانـب الـواليـات 
المتحدة - الدعم التقني واللوجستي واالستخباراتي للتحالف العربي.  

لم يكن أي من البلدين عضًوا في التحالف، لكن ِكالهما ُيقدم دعًما ال ِغنى عنه.  

قــال رئــيس الــوزراء الــبريــطانــي ديــفيد كــامــيرون فــي عــام 2016 إّن الــمملكة المتحــدة 
َقـّدَمـْت الـتدريـب والـمشورة لـلتحالـف لـضمان االمـتثال لـلقانـون اإلنـسانـي الـدولـي، لـكنها 
َنــَفْت َتــوّرطــها فــي الهجــمات، عــلى الــرغــم مــن وجــود مــسؤولــين بــريــطانــيين فــي مــركــز 

القيادة والسيطرة التابع للتحالف في الضربات الجوية.  

عـلى سـبيل الـمثال، ربـما قـام أفـراد الـجيش واألمـن الـبريـطانـي بـدور مـركـزي فـي فـريـق 
تـقييم الـحوادث المشـترك، وهـي لـجنة يـقودهـا الـتحالـف تسـتعرض مـزاعـم انـتهاكـات 

القانون الدولي اإلنساني، وهي مسؤولة عن مراقبة وتوثيق الضربات الجوية. 

كـانـت الـمملكة المتحـدة مـانـًحا رئيسـًيا لـلجهود اإلنـسانـية فـي الـيمن، لـكنها اسـتفادت 
أيًضا من مبيعات األسلحة لشريكها االستراتيجي طويل األمد، السعودية.  

بـلغ االلـتزام اإلنـسانـي لـلمملكة المتحـدة مـنذ بـدء الـصراع فـي الـيمن 970 مـليون جـنيه 
إسـترلـيني حـتى يـونـيو 2020، بـما فـي ذلـك 160 مـليون جـنيه إسـترلـيني تـم التعهـد بـها فـي 

مؤتمر المانحين الذي استضافته السعودية في يونيو.  
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ُيــعتقد أن شركــة الــدفــاع الــبريــطانــية BAE Systems قــامــت بــتقديــم أســلحة وخــدمــات 
بقيمة ال تقل عن 15 مليار جنيه إسترليني إلى المملكة منذ عام 2015.  

عـلى عـكس الـدنـمارك وألـمانـيا وفـنلندا وهـولـندا، الـتي أعـلنت تـعليق أو خـفض مـبيعات 
األســلحة إلــى الــريــاض فــي عــام 2018، فــإن حــكومــة الــمملكة المتحــدة ظــلت ُمــلتزمــة 
بــتقديــم األســلحة لــلسعوديــة، عــلى الــرغــم مــن حــكم قــضائــي أعــلن أن الــموافــقة عــلى 

تراخيص التصدير إلى السعودية "غير قانونية".  

بـين عـامـي 2010 و 2017، كـانـت بـريـطانـيا ثـانـي أكـبر ُمـصّدر لـألسـلحة إلـى الـمملكة، حـيث 
َشّكلت ما يقرب من 25% من وارداتها.  

أعــلنت وزيــرة الــتجارة الــدولــية فــي الــمملكة المتحــدة في يــولــيو عــن إصــدار تــراخــيص 
جـديـدة مـرة أخـرى لـتصديـر األسـلحة إلـى الـريـاض، قـائـلة: "ال يـوجـد مـا ُيـْثبت أن تـصديـر 
األســلحة والــمعدات الــعسكريــة إلــى الــسعوديــة قــد ُيســتخدم فــي إحــداث انــتهاكــات 

خطيرة للقانون الدولي اإلنساني". 

ا  ا مـهًما ومـثيًر مـن الـناحـية السـياسـية، َلـِعَبْت الـمملكة المتحـدة مـنذ فـترة طـويـلة دوًر
للجـدل فـي الـيمن، حـيث َدعـمت مـحادثـات السـالم بـين الـيمنيين فـي أعـقاب انـتفاضـة 

الربيع العربي، وكذلك بعد التمرد المسلح والتدخل العسكري الالحق.  

ذهــب الــمسؤولــون الــبريــطانــيون إلــى َحــدِّ الــضغط عــلى الــسعوديــين لــلدخــول فــي 
مـحادثـات مـباشـرة وغـير مـباشـرة مـع الـمتمرديـن الـحوثـيين الـمدعـومـين مـن إيـران، كـما 

فعل األمريكيون.  

فـي فـبرايـر 2018، تـم اسـتبدال سـفير الـمملكة المتحـدة فـي الـيمن سـيمون شـيركـليف - 
بــعد عــام واحــد فــقط مــن تــعيينه - بــمايــكل آرون. تــزامــن ذلــك مــع تــعيين الــمبعوث 
الـخاص الـثالـث لـليمن مـارتـن غـريـفيث، وبـالـتالـي تـوسـيع دور الـمملكة المتحـدة ونـفوذهـا 

ومشاركتها في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر.  

ألـقت الـمملكة المتحـدة بـثقلها وراء األمـم المتحـدة لـَمنع االسـتيالء الـعسكري عـلى 
الُحديدة وتمهيد الطريق لمحادثات وقف إطالق النار في السويد.  

فـي نـوفـمبر 2019، قـام وزيـر خـارجـية الـمملكة المتحـدة آنـذاك، جـيريـمي هـانـت، بـرحـالت 
مـكوكـية بـين الـريـاض وأبـو ظـبي وطهـران، لـممارسـة الـضغط عـلى الـتحالـف، ومـختلف 
األطــراف الــيمنية. وقــد َبــَلَغ هــذا الــضغط ذروتــه فــي نــهايــة الــمطاف بــتوقــيع اتــفاقــية 

ْذ حتى اآلن.   ستوكهولم، الذي لم ُيَنفَّ

مـن وجـهة نـظر عـسكريـة، أدى وقـف الـِقتال حـول الُحـديـدة إلـى حـمايـة الـوضـع الـراهـن فـي 
ذلــك الــوقــت، مــما أدى إلــى تــقويــض قــراري مجــلس األمــن رقــم 2201 و 2216، وإنــقاذ 
الحوثيين من انتكاسة عسكرية كان من شأنها تغيير قواعد الصراع ومسار السالم. 
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زار هــنت الــعاصــمة الــمؤقــتة عــدن فــي مــارس 2019، وهــو أول وزيــر خــارجــية بــريــطانــي 
ُيـسافـر إلـى الـيمن مـنذ عـام 1996، "فـي عـرض لـدعـم الـمملكة المتحـدة لـلحكومـة الـيمنية 

وجهود األمم المتحدة لتأمين السالم".  

بـينما قـيل أن الـزيـارة كـانـت لـدعـم اتـفاقـية سـتوكـهولـم والـحكومـة الـيمنية، كـانـت الـمديـنة 
خـارج نـطاق الـصفقة وكـانـت الـرحـلة تـذكـرنـا إلـى حـد مـا بـاإلرث االسـتعماري الـبريـطانـي، 
فـي وقـت كـانـت لـندن تـركـز فـيه عـلى "بـريـطانـيا الـعالـمية" و كـان الـمحافـظون َيـعملون 

على توحيد الحزب للخروج من مأزق خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  

َد وزيــر الــخارجــية الــُمعّين َحــديــًثا، دومــينيك راب، بــأنــه  فــي 8 أغســطس / آب 2019، َغــرَّ
"قـلق لـلغايـة مـن تـصاعـد الـعنف بـين الـقوات الـحكومـية الـجنوبـية والـيمنية فـي عـدن"، 
وبـدا وكـأنـه يتحـدث عـن قـتال بـين جيشـين رسـميين، مـما أثـار تـساؤالت حـول مـوقـف 

بريطانيا الراسخ منذ فترة طويلة بشأن وحدة األراضي اليمنّية. 

كـــان هـــانـــت أيـــًضا أول مـــسؤول بـــريـــطانـــي رفـــيع المســـتوى َيـــلتقي بـــكبير ُمـــفاوضـــي 
الـحوثـيين، محـمد عـبد السـالم، فـي الـسويـد، فـي وقـت الـتقى فـيه أيـًضا بـنظيره الـيمني 

خالد اليماني، حيث أظهر انفتاًحا أكبر على الحوثيين.  

كــما الــتقى أيــًضا بــعبد الســالم فــي مــسقط، بــعد زيــارة عــدن فــي مــارس / آذار، فــي 
مــحاولــة واضــحة إلظــهار أّن الــحكومــة الشــرعــية والــمتمرديــن أصــبحوا اآلن أطــرافــاً 

ُمتساوية، على عكس الخطاب الرسمي السابق.  

مـنذ ذلـك الـحين، أصـبحت الـتفاعـالت الـبريـطانـية مـع الـحوثـيين أكـثر وضـوًحـا، بـما فـي 
ذلك ِمْن ِقَبل مسؤولين من وزارة الخارجية والكومنولث. 

كـــانـــت الـــمملكة المتحـــدة أيـــًضا عـــضًوا فـــي مـــا ُيـــسمى "ربـــاعـــية الـــيمن" إلـــى جـــانـــب 
الـسعوديـة واإلمـارات والـواليـات المتحـدة، وهـي مجـموعـة َتهـدف إلـى تسهـيل التنسـيق 

الدبلوماسي واالقتصادي والسياسي واألمني في اليمن.  

تـرأسـت الـمملكة المتحـدة اجـتماعـات المجـموعـة الـربـاعـية فـي وارسـو ولـندن فـي فـبرايـر 
وأبــريــل 2019. كــما أطــلقْت بــريــطانــيا أيــًضا صــندوًقــا لــلنزاع واالســتقرار واألمــن لــدعــم 

عمليات السالم الدائم في اليمن على المستوى الوطني.  

أجـرْت وحـدة تـحقيق االسـتقرار فـي الـمملكة المتحـدة ورشـة عـمل لـتحقيق االسـتقرار 
مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة اإلعمار لليمن في عام 2019. 

بـشكل عـام، مـن الـواضـح أّن السـياسـة الـبريـطانـية تـجاه الـيمن لـم تـتغير إلـى َحـٍد كـبير 
منذ اندالع الصراع.  

تشــير مــشاركــتها فــي زمــن الحــرب إلــى أّن الــيمن ال يــزال هــامشــًيا بــالنســبة لــلمملكة 
المتحـدة وغـالـًبا مـا ُيـنَظر إلـيه مـن َمـنظور َمـصالـح شـركـائـه االسـتراتـيجيين، عـلى الـرغـم 

من إمكاناته وأهميته الجغرافية.  
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قـد يـكون دعـم الـمملكة المتحـدة الـمتضائـل لـلحكومـة الـيمنية انـعكاًسـا لـتطور الـحقائـق 
والـبراغـماتـية الـبريـطانـية، وهـو أمـر حـاسـم فـي الـتعامـل مـع مـصالـحها فـي الـيمن بـعد 

الحرب.  

بـعد أكـثر مـن خـمس سـنوات عـلى مـغادرة الـسفيرة مـاريـوت، ال يـزال شـرطـا الـمملكة 
المتحدة للعودة إلى صنعاء غير ُمحققين.  

بـينما تـتطلع لـندن إلـى َرْسـِم َمـسارٍ جـديـد بـعد خـروج بـريـطانـيا مـن االتـحاد األوروبـي وفـي 
ـح أن تـتغير سـياسـتها الـخارجـية فـي  عـالـم مـا بـعد جـائـحة كـورونـا، َيـبدو مـن غـير الـُمَرجَّ

اليمن على المدى القريب. 

Middle East Institute, Continuity and change in British foreign policy toward 
Yemen, 01/09/2020 



34

رابعًا: السياسة والعالقات الخارجية 

السعودية أصبحت خطرًا على الواليات المتحدة 

حــصل تــغير جــذري فــي ســياســة الــسعوديــة مــنذ وصــول الــملك ســلمان وابــنه إلــى 
الـحكم، فـتحّول إلـى دولـة مـتهورة وخـطيرة وغـير مـتوقـعة. ويـمكن أن يظهـر هـذا الـتغير 
فــي ثــالثــة مــجاالت أســاســية، هــي الحــرب فــي الــيمن، والــحصار الــمفروض عــلى قــطر، 
وحــملة الــقمع الــموجــّهة نــحو الــمعارضــين. وقــد أصــبحت الــسعوديــة بــتوجــهاتــها 
الجـديـدة عـلى الـواليـات المتحـدة أكـثر مـن كـونـها حـليًفا، ويـنبغي عـلى واشـنطن وقـف 

تورطها في السياسات العدوانية السعودية داخليًا وخارجيًا. 

السعودية هي أقدم شريك للواليات المتحدة في الشرق األوسط.  

كـانـت صـفقة روزفـلت مـع الـملك عـبد الـعزيـز فـي 1945 بسـيطة لـلغايـة، وتـنّص عـلى 
حـصول الـواليـات المتحـدة عـلى إمـكانـية الـوصـول إلـى مـوارد الـطاقـة الـسعوديـة مـقابـل 

توفير الواليات المتحدة األمن للسعودية في الداخل والخارج. 

شهـدت الـعالقـات بـين الـبلديـن صـعودًا وهـبوطـًا مـتعددًا، وكـان هـذا الـصعود مـرتـفعاً 
لـلغايـة أحـيانـًا، كـما فـي فـترة حـرب الخـليج، بـينما كـان االنـخفاض خـطيرًا فـي أحـيان أخـرى 

كما في فترة الحظر النفطي عام 1973 وبعد هجوم 11 سبتمبر.  

لـكن الـعالقـة مـع الـسعوديـة الـيوم هـي عـالقـة جـديـدة ومـختلفة جـذرًيـا عـن أي شـيء 
عرفناه في السنوات الـ 75 الماضية.  

شـرعـت الـسعوديـة الـيوم، فـي عهـد الـملك سـلمان ونجـله فـي سـلسلة مـن السـياسـات 
الـخارجـية الـمتهورة والخـطيرة، واألهـم مـن ذلـك أنـها مـعاديـة لـمصالـح أمـريـكا الـحيويـة 

في الشرق األوسط والعالم. 

محـمد بـن سـلمان هـو الـقوة الـدافـعة لهـذه السـياسـات، وهـو إنـه أحـد أفـضل الـمدراء 
ألي سـياسـة، إذ يـطلب أن ُتـقّدم لـه بـأدق الـتفاصـيل، وهـو مـا يـمكن أن يـخبرنـا بـالـكثير فـي 

قضية خاشقجي.  

لـلملك أهـمية خـاصـة فـي هـذه الـعملية بـرمـتها، فـهو الـذي يـمنح الشـرعـية الـتي ُتـشّكل 
الغطاء ألنشطة ابن سلمان. 

لـطالـما كـانـت الـسعوديـة، عـلى مـدى عـقود، دولـة حـذرة لـلغايـة وتـفضل تـجّنب الـمخاطـر، 
وتـفضل صـرف األمـوال لحـل الـمشاكـل ال الـموارد الـعسكريـة، وتـفضل الـتعامـل مـن 

وراء الكواليس وليس في المشهد الظاهر.  

لـقد تـغير كـل هـذا بـشكل كـبير فـي الـسنوات الخـمس الـماضـية فـي عهـد ابـن سـلمان، 
أصبحت المملكة اآلن غير متوقعة وغير منتظمة، ومتهورة وخطيرة. 

يمكن توضيح هذا التغير من خالل استعراض موجز لثالثة مجاالت سياسية.  
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ُتــعّد الحــرب فــي الــيمن الــيوم أكــبر كــارثــة إنــسانــية فــي الــعالــم بــال شــك، حــيث ُيــعانــي 
عشرات اآلالف من أطفال اليمن، ولن ينجو الكثير منهم. 

وبــدًال مــن أن تــكون عــاصــفة الحــزم ســريــعة وحــاســمة، كــما وصــفها ابــن ســلمان فــي 
الـبدايـة، تـحولـت إلـى مسـتنقع ُيـكلف الـسعوديـة ثـروة، وبـدًال مـن طـرد ميليشـيا الـحوثـيين 
الشـيعة الـزيـديـين الـموالـية إليـران مـن الـعاصـمة صـنعاء ومـدن أخـرى، مـنحت الحـرب 

إيران قاعدة على البحر األحمر وعلى باب المندب.  

دفــعت إيــران مــبالــغ زهــيدة مــقابــل هــذه الــعوائــد، والــتناقــض بــين اإلنــفاق الــسعودي 
واإلنفاق اإليراني في اليمن ال يمكن أن يكون أكثر دراماتيكية.  

بــدًال مــن أن تــكون إيــران مــحاصــرة فــي هــذه الحــرب، فــإن الــمدن الــسعوديــة والــبنية 
الـتحتية الـنفطية الـسعوديـة هـي الـتي تـتعرض لهجـمات مـنتظمة مـن قـبل الـحوثـيين، 
وفـي إحـدى الـمرات مـن قـبل اإليـرانـيين مـباشـرة بـصواريـخ كـروز وطـائـرات بـدون طـيار. إن 

رؤية السعودية في هذا التموضع أمٌر غريب بالفعل.  

ا وبـصورة مـتأخـرة، وهـي تـريـد بشـدة إنـهاء الحـرب.  الـيوم، أدركـت الـمملكة خـطأهـا أخـيًر
لــقد طــالــبوا مــرتــين بــوقــف إلطــالق الــنار، لــكنهم لــم يــسحبوا قــواتــهم مــن األراضــي 

اليمنية، ولم يتخلوا عن دعمهم لقوات الرئيس اليمني.  

مـن نـاحـية أخـرى، يـبدو أن الـحوثـيين لـيسوا فـي عجـلة مـن أمـرهـم، ومـن الـواضـح بـشكل 
متزايد أنهم يعتقدون أنهم ينتصرون في الحرب، وأنهم على وشك النصر الكامل. 

هـذه الحـرب هـي بـالـكامـل مـن صـنع محـمد بـن سـلمان، وهـو اآلن يـائـس ويـبحث عـن 
كـبش فـداء لخـطئه، وهـو يـعلم أن هـناك عـناصـر مـهمة فـي الـعائـلة الـمالـكة تـلومـه عـلى 
هـذا المسـتنقع. وقـد أقـال لـلتو قـائـد الـقوات الـسعوديـة فـي الـيمن بـدعـوى مـكافـحة 

الفساد. 

الشــركــاء الــعرب اآلخــرون الــذيــن كــانــوا مــع الــسعوديــين فــي بــدايــة الحــرب، وأبــرزهــم 
اإلمـاراتـيون، ولـكن أيـًضا األردنـيون والبحـريـنيون وغـيرهـم، غـادروا سـاحـة الـمعركـة اآلن. 
واسـتمر اإلمـاراتـيون بـالـتواجـد، لـكن مـشاركـتهم أصـبحت أقـل بـكثير مـما كـانـوا عـليه فـي 

السابق. 

فــقط الــواليــات المتحــدة األمــريــكية، وبــدرجــة أقــل الــمملكة المتحــدة، تــواصــل تــقديــم 
الدعم الذي يسمح لهذه الحرب باالستمرار.  

مـن الـضروري أن نـفعل شـيًئا حـيال ذلـك. لـقد تـركـتنا الحـرب مـرتـبطين بـكارثـة إنـسانـية 
وبنتائج تلك الكارثة. 

لـقد أصـبحنا فـي الـواليـات المتحـدة فـي مـوقـف نـكون فـيه حـلفاء لـلسعوديـة فـي حـملة 
قاتلة ضد أفقر دولة في العالم العربي.  

يجب على الواليات المتحدة أن تتخذ خطوات فورية لوقف كل دعم للحرب. 



36

أوصــي بــسحب مــعظم أو كــل الــقوات األمــريــكية داخــل الــسعوديــة الــيوم، وتــقليص 
بـرامـج الـتدريـب، وعـدم بـيع أسـلحة جـديـدة، ولـكن األهـم مـن ذلـك، تـعطيل السـالسـل 

اللوجستية لمبيعات األسلحة المستمرة.  

تـوفـر الـواليـات المتحـدة حـوالـي ثـلثي الـطائـرات فـي سـالح الـجو الـسعودي، بـينما تـقدم 
المملكة المتحدة الثلث اآلخر.  

حـرفـًيا، إذا قـطعنا نـحن والـمملكة المتحـدة الـدعـم الـلوجسـتي، فسـيتم إيـقاف سـالح 
الجو السعودي. هذا هو مقدار تأثيرنا، وهو مقدار المسؤولية التي لدينا. 

الـمسألـة الـثانـية الـتي أود أن أذكـرهـا بـإيـجاز أكـثر قـليًال هـي حـصار قـطر الـذي بـدأ فـي عـام 
2017. أعــلنت الــسعوديــة واإلمــاراتــيون والبحــريــنيون أنــهم قــطعوا جــميع االتــصاالت 

وجميع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر وإغالقها.  

لــقد أضــر هــذا الــحصار بــشكل كــبير بمجــلس الــتعاون الخــليجي، والــذي كــنا فــاعــلين 
رئيســيين فــي إنــشائــه فــي عهــد الــرئــيس رونــالــد ريــغان الحــتواء الــنفوذ اإليــرانــي فــي 

الخليج.  

مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي أصـــبح اآلن مـــنقسمًا، فـــقطر تـــدعـــمها تـــركـــيا، والبحـــريـــن 
والـسعوديـة واإلمـارات تـحالـف واحـد يـدعـمه الـمصريـون، والـكويـت تـقف بـمفردهـا فـي 
مـحاولـة لـلتظاهـر بـأنـها ال عـالقـة لـها بـبقية دول المجـلس، أمـا ُعـمان فـقد أعـلنت حـيادهـا 

منذ سنوات عديدة. 

أمـضت الـواليـات المتحـدة سـنوات عـديـدة فـي مـحاولـة لـبناء هـذه الـمنظمة ومـحاولـة 
دمج الجيوش واألجهزة األمنية في الدول.  

مـن الـصعب مـن الـخارج مـعرفـة مـدى الـضرر الشـديـد الـذي لـحق بهـذه الـعالقـات، ولـكن 
ال شـك فـي أن الـضرر كـبير. مـن هـو المسـتفيد مـن هـذا؟ مـرة أخـرى، إنـهم اإليـرانـيون. 
مـــثلما أفـــادت حـــرب الـــيمن اإليـــرانـــيين، فـــإن تـــفكك مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي يـــفيد 

اإليرانيين. 

لــيس هــناك نــهايــة فــي األفــق لهــذا الــحصار، وقــد تحــدثــت إلــى مــسؤولــين فــي وزارة 
الـخارجـية األمـريـكية فـي نـهايـة سـبتمبر، وهـم ال يـرون أي مـؤشـر عـلى وجـود تـقدم فـي هـذا 

اإلطار.  

لـــقد حـــان الـــوقـــت ألن تتخـــذ الـــواليـــات المتحـــدة إجـــراءات أكـــثر قـــوة وتـــضغط عـــلى 
السعودية واإلمارات والبحرين إلنهاء حصار قطر. 

ا، لــديــنا مــسألــة قــتل واعــتقال مــنتقدي ولــي العهــد. جــمال خــاشــقجي هــو الــمثال  أخــيًر
األساسي، لكن كانت هناك محاوالت أخرى لخنق المعارضة.  

يأتي كل هذا في سياق بعض أسوأ حاالت القمع التي شهدناها في تاريخ المملكة.  
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أود أن أسـلط الـضوء عـلى اعـتقال ولـي العهـد الـسابـق محـمد بـن نـايـف فـي مـارس، وهـو 
رجــل قــاد الــمعركــة ضــد الــقاعــدة فــي الــسعوديــة، ويســتحق ثــناًء هــائــًال لــتمكنه مــن 

هزيمتها داخل المملكة والتعامل معها خارج المملكة أيًضا.  

أن يـكون هـذا الـرجـل الـيوم رهـن االعـتقال ومـتهم بـالـفساد هـو أمـر خـطير لـلغايـة، وأنـا 
أخشى على صحته وحياته. 

لــم يــكن لــلمملكة أبــًدا سجــل جــيد فــي مــجال حــقوق اإلنــسان، ولــم تــكن أبــًدا نــموذًجــا 
يـحتذى بـه فـي هـذا الـمجال، وال سـيما الـمساواة بـين الجنسـين. لـكنها لـم تـكن تـقوم 

في الماضي بأعمال اغتيال في الخارج، فهذه عتبة جديدة تماًما.  

ابـن سـلمان هـو مـن يـقوم بـالـقمع الـحالـي، والـواليـات المتحـدة مـتورطـة بـشكل كـامـل 
في دعمه. 

ا على الواليات المتحدة أكثر من كونها حليًفا.  السعودية اليوم تشكل خطًر

Brookings Institution, Saudi Arabia’s current state of affairs, 28/09/2020 
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الخليج في مواجهة الحرب الباردة بين واشنطن وبكين 

فــي الــوقــت الــذي دخــلت فــيه الــسعوديــة واإلمــارات وقــطر فــي شــراكــات ضخــمة مــع 
شــركــة هــواوي الــصينية لــبناء شــبكة 5G فــي دولــها، فــإّن الــواليــات المتحــدة أعــلنت 
الحـرب عـلى الشـركـة، وتـضغط عـلى شـركـائـها لـلدخـول فـي هـذه الحـرب. وسـيتعين عـلى 
ـر لـها األمـن، أو حـلفها  دول الخـليج االخـتيار بـين حـلفها مـع الـواليـات المتحـدة، والـذي ُيـوفِّ

مع الصين، والذي ُيوّفر لها تصدير النفط والحصول على التكنولوجيا.  

تــتهم الــواليــات المتحــدة شــركــة هــواوي بــتركــيب أبــواب خــلفية فــي أجهــزتــها ُتــمّكن 
الحكومة الصينية من التجسس.  

كـانـت دول مجـلس الـتعاون الخـليجي تـأَمـل فـي الـحفاظ عـلى مـسافـة مـن الحـرب الـباردة 
الــرقــمية بــين الــصين والــواليــات المتحــدة. ومــع ذلــك، فــقد أصــبح هــذا األمــر صــعًبا 
بــشكل مــتزايــد مــع تــكثيف الــواليــات المتحــدة لحــملتها الــمضادة لــهواوي مــن خــالل 
تـقديـم مـبادرة الشـبكة الـنظيفة (CNI) ودعـمها لـقرار إسـرائـيل بـاسـتبعاد شـركـة هـواوي 

من شبكة 5G الخاصة بها.  

ُيـْنِذر هـذا الـتصعيد األخـير ضـد شـركـة هـواوي فـي إسـرائـيل بـزيـادة الـضغوط الـتي تـتوقـع 
دول مجلس التعاون الخليجي مواجهتها قريًبا أيًضا.  

ا صـعًبا فـيما يـتعلق بشـركـة هـواوي. يـتمثل أحـد الـخيارات فـي  تـواجـه دول الخـليج خـياًر
إعـطاء األولـويـة لشـراكـتهم األمـنية والسـياسـية واالقـتصاديـة مـع الـواليـات المتحـدة - 
الـضامـن الـرئيسـي ألمـن الخـليج - وبـالـتالـي حـمايـة الـعالقـة الـحاسـمة فـي هـذا الـوقـت مـن 

التوترات غير المسبوقة مع إيران.  

خـيارهـم اآلخـر هـو إعـطاء األولـويـة العـتمادهـم االقـتصادي عـلى تـصديـر الـنفط الـخام إلـى 
الصين، والذي سيكون حاسًما النتعاش منطقة الخليج بعد فايروس كورونا.  

هـناك دعـم مـتزايـد مـن الحـزبـين فـي الـواليـات المتحـدة لسـياسـات قـويـة تـجاه الـصين. 
هـذا يـعني أنـه بـغض الـنظر عـمن َسـَيفوز بـالـبيت األبـيض، فـإن دول مجـلس الـتعاون 
الخــليجي ســتتعرض لــلضغط عــاجــًال أم آجــًال مــن قــبل واشــنطن الخــتيار جــانــب فــي 

الحرب الرقمية الباردة. 

دخـلت دول مجـلس الـتعاون الخـليجي - وخـاصـة البحـريـن واإلمـارات والـسعوديـة وقـطر 
– عــالــم "الــرقــمنة" بــشكل مــتزايــد مــنذ عــام 2010، ال ســيما فــيما يــتعلق بــالخــدمــات 

الحكومية وتغلغل اإلنترنت وتدفقات البيانات واستخدام الهواتف الذكية.  

بــــاســــتخدام الــــثروة الــــمتراكــــمة مــــن صــــادرات الــــنفط، َوّجهــــت اقــــتصادات الخــــليج 
اسـتثمارات ضخـمة نـحو بـناء بـنيتها الـتحتية الـرقـمية وتـعزيـز مـرونـتها الـرقـمية. َحـَدث 
ذلـك فـي نـفس الـوقـت الـذي كـانـت فـيه الـمنطقة ُتـَوّسـع حـضورهـا الـعالـمي وتسـتعد 
لــفرص رفــيعة المســتوى إلبــراز نــفوذهــا، بــما فــي ذلــك رئــاســة الــسعوديــة لمجــموعــة 
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العشـريـن فـي 2020، ومـعرض دبـي إكسـبو 2020، وكـأس الـعالـم لـكرة الـقدم فـي قـطر 
في 2022. 

حجــر الــزاويــة فــي "مــبادرة 2030" هــو هــدفــها الــمتمثل فــي تــحويــل الــمملكة إلــى مــركــز 
َرقــمي فــي الــمنطقة، ونــظرًا لــمكانــة الــسعوديــة كــعضو فــي مجــموعــة العشــريــن 
وبــاعــتبارهــا الــدولــة األكــثر اكــتظاًظــا بــالــسكان فــي دول مجــلس الــتعاون الخــليجي، 
شــعرت الــريــاض بــالــضغط لــدخــول عــصر 5G بــشكل أســرع وعــلى نــطاق أوســع مــن 

نظرائها في الخليج.  

فــي أكــتوبــر 2019، دخــلت "شــركــة زيــن" الــرائــدة فــي الــسعوديــة فــي شــراكــة مــع شــركــة 
هـواوي لـتقديـم الـمرحـلة األولـى مـن شـبكة 5G، والـتي َغـّطت 20 مـديـنة فـي الـمملكة مـع 

َدت السعودية بأكبر شبكة 5G في المنطقة.   2000 برج، وَزوَّ

جـاءت َشـراكـة زيـن مـع هـواوي نـتيجة لـألسـعار الـتنافسـية للشـركـة ووجـودهـا الـكبير فـي 
السوق السعودية. 

مــنذ عــام 2015، كــانــت دولــة اإلمــارات تــأمــل فــي نشــر شــبكة 5G لــترســيخ مــكانــة دبــي 
كــمديــنة عــالــمية والــتحضير لــمعرض دبــي إكســبو 2020، وهــو حــدث دولــي تــوقــعته 

اإلمارات في األصل أن يجتذب أكثر من 25 مليون زائر.  

لـتحقيق هـذه األهـداف، احـتاجـت اإلمـارات إلـى شـريـك يـمكنه تـوفـير الـبنية الـتحتية الـالزمـة 
لـــلجيل الـــخامـــس عـــلى نـــطاق واســـع. أقـــامـــت شـــركـــتا du و Etisalat الـــُمشغلتان 

  .5G الرئيسيتان للشبكات في اإلمارات شراكات مع شركة هواوي لنشر شبكة

فـــي أكـــتوبـــر الـــماضـــي، أكـــملت "اتـــصاالت" بـــنجاح أول مـــكالـــمة مســـتقلة مـــن الـــجيل 
الخامس في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

عـــلى غـــرار اإلمـــارات، تـــتوقـــع قـــطر لحـــظتها الـــقادمـــة فـــي دائـــرة الـــضوء الـــعالـــمية: 
اسـتضافـة كـأس الـعالـم لـكرة الـقدم فـي عـام 2022، ولـم َيْسـبق لهـذه الـدولـة الـصغيرة 
أن اسـتضافـت أبـدًا َحـدًثـا قـريـًبا مـن حجـم كـأس الـعالـم، والـذي َسـَيجلب حـوالـي 1.7 مـليون 

زائر إلى بلد يبلغ عدد سكانه 2.7 مليون نسمة فقط.  

لــجعل هــذه الــمناســبة أكــثر تــاريــخية، تــريــد قــطر أن يــكون كــأس الــعالــم هــو األول 
لشـبكات الـجيل الـخامـس أيـًضا. وإلطـالق شـبكة 5G عـلى نـطاق واسـع، َدَخـَلْت شـركـتا 
 5G الـهاتـف الـرئيسـيتان فـي قـطر، فـودافـون وأورديـو، فـي شـراكـة مـع ُمـزّودي ُمـَعدات

الثالثة وهم شركة هواوي وأريكسون ونوكيا-فودافون.  

مـــنذ عـــام 2019، قـــامـــت فـــودافـــون و Ooredoo بنشـــر شـــبكات 5G فـــي الـــدوحـــة وفـــي 
عشرات المواقع في جميع أنحاء البالد.  

تمتلك Ooredoo وحدها أكثر من 1200 موقع 5G في جميع أنحاء الدوحة.  
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إن قــرار الــمملكة المتحــدة األخــير بحــظر مــعدات هــواوي ســوف ُيــلقي بــظاللــه عــلى 
الــعالقــات اإليــجابــية الــتي َتــربــطها شــركــة فــودافــون الــبريــطانــية بــهواوي فــي الــسوق 

القطري.  

حــكومــات دول مجــلس الــتعاون الخــليجي غــير مــرتــاحــة بشــدة لــتصاعــد الــتوتــرات بــين 
الواليات المتحدة والصين.  

ومـن نـاحـية أخـرى، الـصين هـي الـزبـون الـرئيسـي لـنفط دول مجـلس الـتعاون الخـليجي. 
قـبل الـتباطـؤ االقـتصادي الـذي سـببه فـايـروس كـورونـا، صـّدرت الـسعوديـة 1.67 مـليون 

برميل يومًيا إلى الصين، وَقّدَمْت دول الخليج 28٪ من واردات الصين من النفط.  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، وبسـبب تـداعـيات الـوبـاء، أصـبحت اقـتصادات الخـليج أكـثر ارتـباًطـا 
بــاالقــتصاد الــصيني، الــذي َيــتعافــى بــوتــيرة أســرع مــن نــظيره فــي الــواليــات المتحــدة 

واالتحاد األوروبي.  

مـن نـاحـية أخـرى، يـواجـه الخـليج تحـديـات أمـنية غـير مسـبوقـة مـن إيـران ووكـالئـها، مـما 
يجعلها أكثر اعتماًدا على شراكتها االستراتيجية مع الواليات المتحدة.  

ا مـن يـنايـر 2020، كـان لـدى الـواليـات المتحـدة حـوالـي 40 ألـف جـندي فـي الخـليج،  اعـتباًر
وزاَدت قـّواتـها عـندمـا َتـعّرضـت دول مجـلس الـتعاون الخـليجي لـلهجوم. وهـذه الـعالقـة 
ُتـجبر دول الخـليج عـلى الـمشاركـة فـي الحـرب الـتكنولـوجـية الـحالـية بـين الـواليـات المتحـدة 

والصين. 

مــنذ عــام 2018، ركــزت الحــملة األمــريــكية ضــد هــواوي فــي الــمقام األول عــلى االتــحاد 
األوروبـي، لـكن واشـنطن تـرسـل اآلن رسـائـل تهـديـد وعـاجـلة بـشكٍل ُمـتزايـد إلـى حـلفائـها 

في كل مكان.  

بسـبب الـمصالـح األمـنية المشـتركـة بـين إسـرائـيل والـعديـد مـن دول الخـليج الـعربـي 
واعــتمادهــا االســتراتــيجي عــلى الــواليــات المتحــدة، قــد ُيــجبر الحــظر اإلســرائــيلي عــلى 
هــواوي عــواصــم الخــليج عــلى إعــادة الــنظر فــي مــشاركــة الشــركــة فــي شــبكات الــجيل 

الخامس.  

حــتى اآلن لــم يــطرح وزيــر الــخارجــية األمــريــكي مــايــك بــومــبيو مــسألــة هــواوي عــلًنا مــع 
شــــركــــاء واشــــنطن الخــــليجيين. ومــــع ذلــــك، فــــي يــــولــــيو الــــماضــــي، تحــــّدثــــت ألــــينا 
رومـانـوفـسكي، الـسفيرة األمـريـكية فـي الـكويـت، عـن مـخاوفـها بـشأن انـدمـاج شـركـة 
هـواوي فـي شـبكات 5G الخـليجية، واتـهمت هـواوي بـأنـها ُمـلَزمـة قـانـونـًيا بـالـعمل مـع 

المخابرات الصينية، بما ُيعّرض البيانات والخصوصية للخطر.  

فـــي الـــيوم الـــتالـــي، َرَفـــضْت الـــسفارة الـــصينية مـــزاعـــم الـــسفيرة واتـــهمت الـــواليـــات 
المتحـدة بـالـخوف مـن َتـفّوق شـركـة هـواوي فـي تـكنولـوجـيا 5G وبـارتـكاب سـرقـة الـبيانـات 
عـبر "بـرامـج الـتجسس اإللـكترونـية"، فـي إشـارة إلـى بـرنـامـج مـراقـبة وكـالـة األمـن الـقومـي 

الذي تم الكشف عنه في عام 2013 . 
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قـريـبًا بـما فـيه الـكفايـة، سـتواجـه عـواصـم الخـليج َتحـدي مـحاولـة الـتغّلب عـلى عـاصـفة 
الحرب على شركة هواوي، دون ُمعاداة أحد الطرفين من الواليات المتحدة أو الصين.  

ســيتعّين عــلى دول مجــلس الــتعاون الخــليجي الــموازنــة بــين مــصالــحها االقــتصاديــة 
واألمــنية خــالل هــذا الــركــود الــعالــمي الــحاد، وقــد تــحتاج إلــى الــَتكّيف مــع الــضغوط 
الـمتزايـدة مـن واشـنطن، إذا فـاز جـو بـايـدن فـي انـتخابـات نـوفـمبر وقـرر أنـه يـنبغي عـلى 

قادة الخليج الخضوع لمعايير مختلفة عن تلك التي كانت في عهد ترامب.  

إذا اخـتارت دول مجـلس الـتعاون الخـليجي الـحفاظ عـلى عـالقـتها مـع هـواوي، فسـتكون 
هـذه عـالمـة واضـحة عـلى َتـقّلص قـوة الـواليـات المتحـدة لـدى حـلفائـها. ومـع ذلـك، إذا 
اتخــذت دول الخــليج هــذا الــخيار، فــعليها أيــًضا أن تــكون ُمســتعدة لــمواجــهة االنــتقام 

بسبب ذلك. 

Middle East Institute, The GCC, US-China tech war, and the next 5G storm, 
01/09/2020 
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باكستان تراجع شراكتها االستراتيجية مع السعودية 

لـم تـنجح مـحاوالت بـاكسـتان إلصـالح الـعالقـة مـع الـسعوديـة، ويـبدو أن الـعالقـات بـين 
الــبلديــن آخــذة بــالــتدهــور. وهــناك نــقاش اآلن فــي إســالم أبــاد حــول مــا إذا كــان يــنبغي 
مــواصــلة الــميل الــباكســتانــي نــحو الــسعوديــة، أو الــتوجــه بــدًال مــن ذلــك الســتراتــيجية 
جـديـدة ُيـعطى فـيها االمـتياز إليـران وتـركـيا وقـطر. ومـن الـمؤسـف أن بـاكسـتان سـتختار 
عـــلى مـــا يـــبدو الـــمعسكر الـــرافـــض للســـالم مـــع إســـرائـــيل، عـــلى حـــساب عـــالقـــتها 
االســتراتــيجية مــع الــسعوديــة، والــتي يــبدو أنــها ســتكون الــدولــة الــتالــية الــتي ُتــطبع 

العالقات مع تل أبيب.  

عــلى الــرغــم مــن أهــمية االنهــيار الــبطيء لــلصراع الــعربــي اإلســرائــيلي وإعــادة الــتوجــيه 
االسـتراتـيجي فـي الشـرق األوسـط، فـإن تـأثـيره عـلى جـنوب آسـيا سـيكون بـالـغ األهـمية 

أيًضا.  

بــينما تــتبنى الــهند الــنظام الجــديــد عــلى نــحو مــتزايــد، فــإّن رفــض بــاكســتان الــرجــعي 
لتحــركــات الســالم الــسعوديــة قــد يــثير تحــديــات جــديــدة لــلواليــات المتحــدة واألمــن 

اإلقليمي. 

كـل الـمؤشـرات تشـير إلـى أن الـسعوديـة يـمكن أن تـكون الـتالـية. بـعبارة أخـرى، انـتظرت 
إسـرائـيل ثـالثـين عـاًمـا التـفاق السـالم الـعربـي اإلسـرائـيلي األول، وخـمسة عشـر عـاًمـا 
أخــرى لــالتــفاق الــتالــي، وربــع قــرن آخــر إلضــفاء الــطابــع الــرســمي عــلى االتــفاق مــع 
اإلمـارات. أمـا اآلن، فسـيتم قـياس الـمسافـة بـين االتـفاقـيات بـاأليـام واألسـابـيع بـدًال مـن 

السنوات والعقود. 

فـي حـين أن صـنع السـالم كـان مـغلفًا بـالـمال مـع كـل مـن مـصر واألردن، فـإّن اتـفاقـيات 
السالم األخيرة هي أكثر أيديولوجية.  

تـعترف الـعواصـم الـعربـية اآلن بـإسـرائـيل ألنـها تـريـد ذلـك، ولـيس لمجـرد حـاجـتها إلـى 
المال.  

إيـران، بـالـطبع، سـبب رئيسـي لـلتغيير. فـقد سـعت إيـران مـنذ تـأسـيسها إلـى الـقضاء 
عـلى إسـرائـيل كسـياسـة أسـاسـية. فـي حـين أن سـياسـة إيـران بـعد الـثورة تـجاه دول 
الخـليج الـعربـية كـانـت أكـثر دقـة، فـإن اسـتعداد الـحكومـة اإليـرانـية لـتصديـر الـثورة فـي 
جــميع أنــحاء الشــرق األوســط والتحــريــض عــلى االضــطرابــات فــي البحــريــن والــكويــت 

والسعودية دفع دول الخليج إلى النظر إلى النظام اإليراني على أنه تحدي أساسي.  

عــانــت الــسعوديــة كــذلــك مــن هجــمات مــتكررة ومــباشــرة مــن قــبل وكــالء إيــران فــي 
اليمن.  

الـسودان، الـذي تعهـد مـرة بـرفـٍض صـارم لـلمفاوضـات نـاهـيك عـن االعـتراف بـإسـرائـيل، 
يسعى اآلن لالنضمام إلى المعسكر المعتدل.  
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الـعراق، الـذي كـان فـي يـوم مـن األيـام مـوطـًنا لـلفصائـل الفلسـطينية األكـثر تـطرفـًا، قـد 
ال يـكون السـالم مـع إسـرائـيل عـلى جـدول أعـمالـه، لـكنه لـم يـعد يـسعى إلـى عـرقـلة ذلـك 

أيًضا. 

وبـالـمقابـل هـنالـك دول أخـرى تـلتئم فـي مـعسكر أكـثر رفـًضا لـلنظام الجـديـد، فـتركـيا، الـتي 
كـانـت ذات يـوم جـزًءا مـن كـتلة ديـمقراطـية مـؤيـدة لـلغرب ومـحاربـة اإلرهـاب، أصـبحت 

اآلن دولة راعية لإلرهاب في كل شيء ما عدا االسم.  

تـصنف قـطر نـفسها بـشكل مـتزايـد عـلى أنـها "بـنك" الـكتلة الـرافـضة لـلنظام الجـديـد. 
فـــي غـــضون ذلـــك، تـــضاعـــف الســـلطة الفلســـطينية مـــن مـــوقـــفها الـــمعارض، وهـــو 

الموقف الذي يدعمه االتحاد األوروبي. 

تــكافــح واشــنطن بــالــفعل مــن أجــل مــعالــجة الــحقائــق الجــديــدة، فــالحــلفاء ومــضيفو 
القوات األمريكية يتعاونون مع الجماعات اإلرهابية المناهضة ألمريكا.  

إعـادة تـرتـيب الشـرق األوسـط قـد يـتردد صـداهـا أيـًضا فـي جـنوب آسـيا، وإن لـم يـكن ذلـك 
بطرق إيجابية تماًما.  

تـعد بـاكسـتان مـن بـين الـدول األكـثر مـعاداة لـلسامـية فـي الـعالـم، نـاهـيك عـن عـدم وجـود 
جالية يهودية فيها، وقليل من الباكستانيين التقوا يهودًيا على اإلطالق.  

هـــذا الـــتعصب هـــو إرث مـــن الـــمعاهـــد الـــديـــنية والجـــمعيات الـــخيريـــة والـــمساعـــدة 
ُلها السعودية. ربما أصبح الطالب اآلن هو المعلم.  السياسية التي ُتموِّ

مـع اقـتراب الـسعوديـة مـن إسـرائـيل، َتـتراجـع الـقيادة السـياسـية الـباكسـتانـية، حـتى عـلى 
حساب شراكتها الطويلة مع السعودية. 

فـي 5 أغسـطس / آب 2020، َعـّبر وزيـر الـخارجـية الـباكسـتانـي شـاه محـمود قـريشـي عـن 
اســتيائــه مــن مــماطــلة الــريــاض فــي عــقد اجــتماع لــوزراء خــارجــية مــنظمة الــتعاون 
اإلســالمــي بــشأن كــشمير كــما َعــّبر عــن امــتعاضــه مــن اتــفاق الســالم بــين إســرائــيل 

واإلمارات.  

الـريـاض لـديـها شـكاويـها الـخاصـة أيـضًا، فـقد َورد أن الـمسؤولـين الـسعوديـين كـانـوا 
فـيَن مـن دعـوة رئـيس الـوزراء الـباكسـتانـي عـمران خـان لـتخفيف الـعقوبـات  أيـًضا ُمـَتخوِّ
عــلى إيــران. كــما أنــهم مســتاؤون مــن تــعامــل بــاكســتان مــع مــطالــب إيــران عــلى أنــها 

شرعية على قدم المساواة مع السعودية. 

فـي الشهـر الـماضـي، أرسـلت بـاكسـتان قـمر جـاويـد بـاجـوا، رئـيس أركـان الـجيش، وفـايـز 
حـميد، الـمديـر الـعام لـلمخابـرات الـداخـلية، إلـى الـريـاض لـمحاولـة السـيطرة عـلى األضـرار، 
إال أنــها لــم َتــْنَجح، فــعدم اســتقبال ولــي العهــد الــسعودي ووزيــر الــدفــاع محــمد بــن 

سلمان لهما يدل على عمق الغضب السعودي. 
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قــد يــتغير هــذا قــريــًبا. داخــل الــقيادة الــباكســتانــية، هــناك نــقاش اآلن حــول مــا إذا كــان 
يـــنبغي مـــواصـــلة الـــميل الـــباكســـتانـــي نـــحو الـــسعوديـــة، أو الـــتوجـــه بـــدًال مـــن ذلـــك 

الستراتيجية جديدة ُيعطى فيها االمتياز إليران وتركيا وقطر. 

لـألسـف، يـبدو أن مـعسكر الـرفـض داخـل بـاكسـتان يـفوز بـالـُحجة، وهـم يـرون فـي تـركـيا 
شريًكا راغًبا في جعل كشمير واجًبا دينًيا وليس قضية دبلوماسية.  

فــي غــضون ذلــك، يــأمــل الــرئــيس الــتركــي رجــب طــيب أردوغــان فــي االســتفادة مــن 
الــتضامــن الــتركــي-الــباكســتانــي بــشأن كــشمير لــدفــع بــاكســتان نــحو االنــضمام إلــى 

معسكره الُمعادي للسعودية. 

قـد تـرى بـاكسـتان فـي أردوغـان وربـما إيـران بـديـًال لـلخسائـر الـدبـلومـاسـية األخـيرة: مـالـيزيـا 
هـادئـة اآلن بـعد أن خـرج مـهاتـير محـمد عـن السـلطة. لـدى الـحكومـة الجـديـدة تـصورات 
مـختلفة حـول دورهـا فـي الـعالـم وتـراعـي الـمصالـح الـمالـيزيـة األكـثر إلـحاًحـا، فـالـهند هـي 

أكبر ُمْشَترٍ لزيت النخيل الماليزي.  

هـّدٔاَ الـمرشـح عـن الحـزب الـديـمقراطـي جـو بـايـدن مـن انـتقاداتـه لـتوسـيع الـقانـون الـهندي 
لــيشمل كــشمير، ســعيًا مــنه لكســب األصــوات الــهنديــة األمــريــكية، وهــو األمــر الــذي 

تكلل باختياره كاماال هاريس، وهي من أمٍّ هندّية.  

فـي غـضون ذلـك، كـانـت بـاكسـتان غـاضـبة مـن سـعي الـسعوديـة لـلفوز بـصفقة بـقيمة 
15 مليار دوالر لبناء مصفاة نفط في الهند.  

الـتجارة الـباكسـتانـية الـسعوديـة هـزيـلة، وتـبلغ 3.6 مـليار دوالر، بـينما ارتـفعت الـتجارة 
السعودية مع الهند إلى 27 مليار دوالر وتتوسع أكثر. 

أشـار حسـين حـقانـي، الـسفير الـباكسـتانـي الـسابـق فـي الـواليـات المتحـدة والـباحـث اآلن 
فــي معهــد هــدســون، إلــى أن بــاكســتان تــضع األيــديــولــوجــية فــوق الــمخاوف األكــثر 

واقعية.  

ال َيـتعلق األمـر بـالـدعـم الـسعودي فحسـب، بـل يـتعلق أيـًضا بـالـعالقـات الـعسكريـة الـتي 
امـتدت لـعقود مـن الـزمـن بـين الـسعوديـة وبـاكسـتان، فـضًال عـن الـتحويـالت الـمالـية الـتي 

يرسلها الُعّمال الباكستانيون إلى الوطن من وظائفهم في السعودية. 

إن ربـط بـاكسـتان بـشكل أعـمق بـكتلة الشـرق األوسـط الـمناهـضة للسـالم فـي تـركـيا 
وقـطر يـعني أّن هـذه المجـموعـات نـفسها قـد تـصبح قـريـًبا أكـثر انخـراًطـا فـي تـقويـض 

السالم واألمن في الشرق األوسط.  

تـميل الـبلدان الـتي تـعطي األولـويـة لـأليـديـولـوجـيا فـوق السـالم وتـنميتها االقـتصاديـة إلـى 
االنحـدار إلـى مـواقـف أكـثر راديـكالـية مـن أي وقـت مـضى بـينما تـسعى إلـى صـرف االنـتباه 

عن إخفاقاتها.  

الـسعوديـة تـتحول بسـرعـة إلـى قـوة مـعتدلـة فـي الـمنطقة، وابـتعاد بـاكسـتان عـن هـذا 
االعتدال ال يبشر بالخير لمستقبلها. 
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الصين صديق مؤقت لدول الخليج  

رغـم مـا يـبدو مـن دور مـتناٍم لـلصين فـي الـمنطقة، إال أّن مـن الـمالحـظ أن اهـتمامـاتـها 
اقـتصاديـة بـحتة، وُتـرّكـز عـلى دول الخـليج فـقط. كـما أّن هـذه الـعالقـة تـقوم إلـى حـّد كـبير 
عـلى اسـتيراد الـنفط والـغاز مـن هـذه الـدول. وبـالـمقابـل فـإّن كـل الـمؤشـرات ُتظهـر أنّ 
االســـتهالك الـــصيني لـــلمنتجات الـــنفطية ســـينخفض بـــشكل كـــبير خـــالل الـــِعقديـــن 

الُمقبلين، بما سُيفقد دول الخليج أهمَّ ُمستهلك للمنتج شبه الوحيد لديهم.  

فـي الـوقـت الـذي يـتراجـع فـيه الـدور األمـريـكي فـي الشـرق األوسـط، َتـميل بـعض دوائـر 
السـياسـة الـخارجـية لـلمبالـغة فـي تـقديـر تـأثـير الـصين فـي الـمنطقة، حـتى أّن الـبعض 

َيتوقع أنها ستتولى بعض المسؤوليات التاريخية للهيمنة في المنطقة.  

لــكن مــصالــح بــكين هــناك اقــتصاديــة وتــميل إلــى الــتركــيز عــلى دول الخــليج، كــما أنّ 
االتــجاهــات الــصينية ُتشــير إلــى انــخفاض الــطلب عــلى الــمنتجات الــنفطية عــلى مــدى 

العقدين المقبلين. 

ري الــنفط والــغاز فــي دول مجــلس  ســَتَتزامــن هــذه الــفترة مــع مــعضلة مــالــية لــُمصدِّ
التعاون الخليجي. 

ا فـي واشـنطن فـيما سـَيحصل عـندمـا تـتالشـى واردات الـصين مـن  ال َيـتم الـتفكير كـثيًر
الــنفط والــغاز، مــما يــترك الــمنطقة بــال إشــراف قــوى عــظمى وال مســتهلك رئيســي 

لمنتجها الرئيسي.  

بـالنسـبة لـدول الخـليج الـعربـية، فـإن الشـراكـة االسـتراتـيجية مـع الـصين ال ُتـساعـد فـي 
تحقيق التوازن اإلقليمي ضد إيران. 

الـقوة األمـريـكية هـي الـتي تـضمن حـالـًيا حـريـة حـركـة الـمالحـة الـدولـية فـي الخـليج الـعربـي 
ومـمر البحـر األحـمر. إلـى جـانـب حـمايـة الـسوق الحـرة الـعالـمية، كـما أن الـوجـود األمـريـكي 
الـقوي فـي الشـرق األوسـط مـن شـأنـه أن ُيـثبِّط الـمغامـرات الـتركـية الـتي نـراهـا اآلن فـي 
شـرق البحـر األبـيض الـمتوسـط والـعمليات االسـتخباراتـية والـقواعـد الـتنافسـية الـتي 

َتجري في السودان والصومال واليمن.  

هــناك دور لــلقوى اإلقــليمية، لــكن أداءهــا جــميعها يــصبح أفــضل عــندمــا يــكون هــناك 
نظام منهجي ترتكز عليه الهيمنة األمريكية. 

ُتـدرك حـكومـات الـدول األعـضاء فـي مجـلس الـتعاون الخـليجي تـماًمـا انـخفاض الـواردات 
الـمالـية الـذي سـتواجـهه فـي العشـريـن عـاًمـا الـقادمـة، عـندمـا يـكون الـطلب الـعالـمي عـلى 

النفط في حالة انخفاض.  

إّن قــراءة االتــجاه فــي الــسعوديــة ُتــساعــد عــلى إدراك أّن األزمــة قــد اقــتربــت فــعًال، 
فــالــمملكة تــواجــه مســتقبًلا تــكون فــيه الــمزيــد مــن األســر بــقيادة الــنساء، مــع ارتــفاع 
أعـباء الـديـون االسـتهالكـية الـمتزايـدة، وسـوف َيـخضع سـكانـها لـلضرائـب بـشكل أكـبر، 

وَيتركزون في المدن التي ترتفع تكلفة المعيشة فيها. 
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فــي نــفس اإلطــار الــزمــني الــبالــغ 20 عــاًمــا، ســُتعانــي أنــظمة الــتقاعــد الــسعوديــة مــن 
َنـقص شـديـد فـي الـتمويـل، وسـتكون أنـظمة الـصحة الـعامـة والـتعليم وشـبكات األمـان 
االجـتماعـي لـلعاطـلين عـن الـعمل ُمـثقلة بـاألعـباء، وفـي غـضون ذلـك، سـوف يتضخـم 

عبء خدمة الديون. 

بـفضل فـورة إصـدار الـديـون الـخارجـية مـن قـبل دول مجـلس الـتعاون الخـليجي، أصـبح 
ا آسيا وأوروبا الشرقية.   الشرق األوسط بالفعل رائًدا في مبيعات السندات، متجاوًز

فـي عـام 2008، كـان إصـدار الـديـون السـيادّيـة الـخارجـّية لـدول الخـليج ضـئيًال كنسـبة مـن 
ديون األسواق الناشئة. بحلول عام 2017، وصل إلى أكثر من 50 مليار دوالر.  

َشِهــَد الــعام الــماضــي إضــافــة 52.9 مــليار دوالر مــن الــديــون الــحكومــية الجــديــدة لــدول 
مجــلس الــتعاون الخــليجي، مــتجاوزًة بــذلــك ديــون الــمقترضــين الــمزمــنين فــي أمــريــكا 

الالتينية.  

فـي عـام 2020، شهـدنـا إصـدار ديـون خـليجية جـديـدة بـقيمة 40 مـليار دوالر، ويـمكن أن 
يصل اإلجمالي إلى ما ُيقارب من 70 مليار دوالر. 

فــي هــذه الــظروف، مــن الــُمفيد أن يــكون لــديــك َمــصدرًا خــارجــيًا لــالســتثمار ال َيــطلب 
نشــرة ســندات، وشــريــك قــوي يــمكنه تــوفــير الــتكنولــوجــيا والــمواد الــدفــاعــية، وتــبدو 

الصين جيدة جًدا كاستراتيجية عبور للسعودية ودول الخليج الُمصّدرة للنفط. 

وفـقًا لـتقديـرات الـبنك الـدولـي، يشهـد مـعدل الـموالـيد فـي الـصين انـخفاًضـا سـريـًعا، 
ويـتباطـأ نـموهـا االقـتصادي إلـى 2.5٪ فـقط هـذا الـعام. وهـذه الـتقديـرات الـورديـة تـعود 

إلى ما قبل فايروس كورونا.  

وفــي الــوقــت نــفسه، فــإن االســتثمارات الــصينية فــي الــطاقــة المتجــددة آخــذة فــي 
االزدياد. 

وبـأي طـريـقة َتـنظر إلـيها، فـإن حـاجـة بـكين إلـى نـفط الخـليج سـوف تـتضاءل حـتمًا، مـع 
عــواقــب وخــيمة عــلى اقــتصادات دول مجــلس الــتعاون الخــليجي - وبــالــتالــي، شــرعــية 

النخب الحاكمة. 

ألــهمت هــذه الــنظرة الــقاتــمة، إلــى جــانــب االنــسحاب األمــريــكي مــن الــمنطقة، بــعض 
السـياسـات الـخارجـية التجـريـبية لـدول الخـليج الـعربـية، فـقد بـدأوا بـالـعمل عـلى تحسـين 
عـالقـاتـهم مـع إسـرائـيل وحـتى بـعض الـتواصـل الـمؤقـت مـع إيـران، تـحت غـطاء الـتعاون 
فـي الـتعامـل مـع جـائـحة كـورونـا. لـكن هـذه السـياسـات ليسـت بـديـًال عـن مـظلة الحـمايـة 

األمريكية. 

فـي الـسنوات العشـريـن الـُمقبلة، يـمكننا أن نـتوقـع ظـهور فـراغ فـي السـلطة فـي جـميع 
أنـــحاء الشـــرق األوســـط. وســـيكون هـــذا األمـــر مـــشكلة بـــالنســـبة لـــالقـــتصادات ذات 

الكثافة السكانية العالية التي تقع على طول طرق التجارة البحرية األكثر أهمية.  
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مـا يـأتـي بـعد انـسحاب الـصين مـن الخـليج هـو أمـر يـجب أن يـفكر فـيه صـانـعو السـياسـة 
األمريكيون بجدية أكبر. 

American Enterprise Institute for Public Policy Research, For Gulf Arab states, 
China is a temporary friend, 08/09/2020 

إيران ودول الخليج 

قـّدمـت إيـران فـي عـام 2019 مـبادرة "تـحالـف األمـل"، كـبادرة لـحسن الـنية مـع جـيرانـها فـي 
الخــليج، إال أن أيــًا مــن دول مجــلس الــتعاون لــم يــتجاوب مــع الــمبادرة. وخــالل عــام، 
تـغّيرت الخـريـطة الـجيوسـياسـية لـلمنطقة بـشكل كـبير، حـيث تـراجـعت مـكانـة إيـران، 
وبـدل أن تـتوجـه دول الـمنطقة إلـى إيـران، كـما كـانـت تـأمـل طهـران، فـتحت دول الخـليج 

أبوابها لإلسرائيليين.  

فــي الــدورة 74 للجــمعية الــعامــة لــألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2019، اقــترح الــرئــيس 
اإليـرانـي حـسن روحـانـي تـأسـيس مـا أسـماه "تـحالـف األمـل"، ودعـا جـميع الـدول الـمطلة 

على الخليج العربي ومضيق هرمز إلى االنضمام إليه.  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، دعـت طهـران األعـضاء الـدائـمين فـي مجـلس األمـن الـتابـع لـألمـم 
المتحدة للمشاركة في حوار جماعي لتحقيق سالم دائم.  

فشـلت خـطة إيـران فـي كسـب أي زخـم مـع دول الخـليج الـعربـي، حـتى مـع تـغير الـبيئة 
األمنية في المنطقة بشكل جذري بشكل سلبي بالنسبة بإيران. 

عــالقــات إيــران مــع دول الخــليج الــعربــي مــضطربــة اآلن أكــثر مــما كــانــت عــليه قــبل 12 
ا.   شهًر

تـجاهـلت الـدول السـت األعـضاء فـي مجـلس الـتعاون الخـليجي مـبادرة "تـحالـف األمـل"، 
ولم يكن أي منها على استعداد للدخول في تعاون أمني ملموس مع طهران.  

تـجاهـلت الـسعوديـة، أكـبر دول الخـليج الـعربـي وأكـثرهـا نـفوذًا، فـضًال عـن كـونـها إحـدى 
القوى الرئيسية في العالمين العربي واإلسالمي السني، المبادرة تمامًا.  

لـم يـتم إعـادة الـعالقـات الـدبـلومـاسـية بـين طهـران والـريـاض، والـتي قـطعت فـي أوائـل 
عـــام 2016 بـــعد هـــجوم مـــتطرف عـــلى الـــسفارة الـــسعوديـــة فـــي طهـــران والـــقنصلية 

السعودية في مشهد. 

الحـرب الـكالمـية بـين إيـران والـسعوديـة مسـتمرة، فـقد ألـقى مـسؤولـون سـعوديـون 
وأمـريـكيون بـالـلوم عـلى إيـران فـي الهجـمات الـتي اسـتهدفـت مـنشأة أرامـكو لـمعالـجة 

النفط في شرق السعودية في سبتمبر 2019.  
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أدى دعـم إيـران لـلحوثـيين فـي الـيمن ودعـم الـسعوديـة لـلحكومـة الـيمنية الـمدعـومـة مـن 
األمــم المتحــدة إلــى دخــول الــريــاض وطهــران فــي الــصراع األكــثر تــدمــيرًا فــي الشــرق 

األوسط. 

اتــبعت الــكويــت، مــن جــانــبها، نــهجًا مــختلفًا، حــيث تــتجّنب االحــتكاك الــعلني مــع إيــران، 
وتــحافــظ عــلى عــالقــات وثــيقة مــع الــواليــات المتحــدة، وهــي مــوطــن إلحــدى الــقواعــد 

العسكرية األمريكية الرئيسية في المنطقة.  

كجـزء مـن مـبادرة األمـل، دعـت إيـران إلـى انـسحاب الـقوات فـوق اإلقـليمية، بـما فـي ذلـك 
الـواليـات المتحـدة، مـن الخـليج الـعربـي. لـكن الـكويـت، الـمتاخـمة لـلعراق وإيـران تـرى أن 

طلب إيران يتعارض مع احتياجاتها الدفاعية واألمنية.  

ال تـزال الـكويـت قـلقة بـشأن الخـطط الـعسكريـة المسـتقبلية لـجيرانـها، وتـعتبر الـوجـود 
العسكري األمريكي على أراضيها رادًعا استراتيجًيا ضد كل من طهران وبغداد. 

قــطر، الــتي تــتمتع بــعد ســلطنة عــمان بــأفــضل الــعالقــات مــع إيــران بــين دول الخــليج 
الـعربـي، لـم تـرحـب عـمليًا بـالـمبادرة، رغـم أن إيـران سـارعـت بـعد فـرض الـحصار عـلى قـطر 
إلـى تـقديـم الـمساعـدة، بـما فـي ذلـك فـتح الـمجال الـجوي اإليـرانـي أمـام الـرحـالت الـتجاريـة 

القطرية وإيصال الطعام من الموانئ اإليرانية إلى الدوحة.  

سـافـر أمـير قـطر، الشـيخ تـميم بـن حـمد، إلـى طهـران فـي بـدايـة عـام 2020، وهـو حـدث 
مـهم، ألن عـددًا قـليًال مـن قـادة مجـلس الـتعاون زاروا الـعاصـمة اإليـرانـية فـي الـسنوات 

األخيرة.  

كـانـت الـزيـارة لـطمأنـة اإليـرانـيين بـأن قـطر ليسـت لـديـها رغـبة فـي اتـباع سـياسـة مـعاديـة 
تـجاه إيـران. ومـع ذلـك، تـفضل قـطر الـواليـات المتحـدة عـلى إيـران عـندمـا يـتعلق األمـر 

بالتعاون العسكري واألمني.  

رفــضت الــدوحــة عــرض طهــران لــلتعاون األمــني والــدفــاعــي فــي إطــار مــبادرة األمــل، 
وفـّضلت، مـثل الـكويـت، الـحفاظ عـلى الـعالقـات الـعسكريـة واألمـنية االسـتراتـيجية مـع 

الواليات المتحدة.  

عـلى الـرغـم مـما سـبق، فـإن أهـم عـالمـة عـلى فشـل مـبادرة األمـل هـي مـوافـقة البحـريـن 
واإلمــارات عــلى تــطبيع الــعالقــات مــع إســرائــيل. وقــبل يــوم مــن حــفل الــتوقــيع فــي 
واشــنطن، وصــف وزيــر الــداخــلية البحــريــني راشــد بــن عــبد هللا آل خــليفة إيــران بــأنــها 

تهديد دائم ألمنها القومي.  

اتـهم مـسؤولـون إيـرانـيون سـياسـيون وعـسكريـون كـبار اإلمـارات والبحـريـن بـالـخيانـة 
لقيامهم بتطبيع العالقات مع إسرائيل.  

هناك همسات حول رغبة عمان في تطبيع العالقات مع إسرائيل.  
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عــلى الــرغــم مــن أن الــسعوديــة قــالــت إنــها لــن تــقيم عــالقــات مــع إســرائــيل حــتى يــتم 
تـشكيل دولـة فلسـطينية، إال أنـها سـمحت لـلطائـرات اإلسـرائـيلية بـالـمرور فـي أجـواء 

المملكة ألول مرة في رحلة إلى اإلمارات. 

تشـــير كـــل هـــذه الـــتطورات إلـــى بـــيئة أمـــنية جـــديـــدة ومـــتطورة فـــي الشـــرق األوســـط 
والخـليج الـفارسـي، وهـي بـيئة تـضر إيـران بـشكل مـتزايـد وتـختلف جـوهـرًيـا عـن الـوضـع 

قبل عام واحد فقط. 

قـبل عـام، رأى الـمسؤولـون السـياسـيون والـقادة الـعسكريـون فـي طهـران، وخـاصـة 
قــادة الحــرس الــثوري اإليــرانــي مــثل قــاســم ســليمانــي، قــائــد فــيلق الــقدس، أن إيــران 
تـتموضـع فـي صـدارة الـدول، فهـي لـم تـصل فـقط إلـى الحـدود اإلسـرائـيلية فـي جـنوب 
لـبنان ومـرتـفعات الـجوالن وقـطاع غـزة، ولـكنها هـاجـمت أيـًضا مـنشأة أرامـكو وتـمكنت 

من تهديد السعودية في داخل أرضها. 

الــوضــع اآلن مــختلف تــمامــًا، حــيث تــدخــل إســرائــيل الــبيئة الســياســية واالقــتصاديــة 
واألمـنية فـي الخـليج الـعربـي، ورجـال األعـمال اإلسـرائـيليون فـي طـريـقهم إلـى الـمنطقة، 

وسيتبعهم الدبلوماسيون قريًبا.  

إيــران، الــتي اقــترحــت قــبل عــام فــقط فــكرة الــتعاون األمــني مــع جــيرانــها الــعرب فــي 
الخـليج الـفارسـي، تـرى اآلن أنـهم يـّتجهون لـلتعاون السـياسـي واالقـتصادي واألمـني مـع 

إسرائيل بدًال من ذلك. 

يـقدم الـجيش األمـريـكي الـدعـم لـدول الخـليج الـعربـي، وإمـكانـية عـمل عـسكري إيـرانـي 
فعال ضدها يكاد يكون معدوًما.  

أي عـمل عـسكري إيـرانـي ضـد دول الخـليج الـعربـي يـمكن أن يـوحـد الـعالـم الـعربـي ضـد 
إيران، وهذا سيجعل األمور أكثر صعوبة على طهران.  

ال شـك فـي أن فشـل مـبادرة األمـل يـعود جـزئـيًا إلـى أخـطاء إيـران نـفسها، فسـياسـتها 
فـي الشـرق األوسـط عـلى مـدى الـعقد الـماضـي، والـتي تـركـزت عـلى األجـندة الـتوسـعية 
للحــرس الــثوري اإليــرانــي مــقابــل تــهميش وزارة الــخارجــية، أّدى إلــى تــفاقــم الــمخاوف 

األمنية بين جيرانها في الخليج العربي.  

تـشعر الـعديـد مـن الـدول الـعربـية، ومـعظمها مـن الـسنة فـي الـتكويـن، أن إيـران تـبني 
هالًلا شيعًيا وتعتزم التدخل في شؤونها الداخلية.  

تشــير بــيانــات جــامــعة الــدول الــعربــية ومــنظمة الــتعاون اإلســالمــي ودول مجــلس 
التعاون الخليجي إلى أن هذه المخاوف منتشرة وال تقتصر على دول معينة. 

دفـع هـذا الـوضـع بـعض السـياسـيين داخـل إيـران إلـى انـتقاد سـياسـات إيـران فـي الشـرق 
األوسـط والـدعـوة إلـى نـهج مـختلف وعـالقـات أفـضل مـع الـعالـم الـعربـي. وقـد انـعكس 

هذا في تخفيف اللغة، كما أوضح أحد األمثلة الحديثة.  
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بــينما تحــدث الحــرس الــثوري اإليــرانــي بــاســتمرار عــن تهــديــد لــلسعوديــة، أعــلن عــلي 
مطهـري، الـنائـب الـسابـق لـرئـيس الـبرلـمان، عـلى تـويـتر أن الـكويـت والـسعوديـة، الـتي قـال 
إنـها قـاومـتا الـضغط األمـريـكي، يـجب أن يـتم إعـطاؤهـم مـزيـًدا مـن الـتطمينات، وقـال إن 

طهران تريد حًقا السعي وراء ذلك.  

فـي 21 سـبتمبر، قـال وزيـر الـخارجـية اإليـرانـي لجـمهور أمـيركـي فـي حـدث عـلى اإلنـترنـت إن 
طهـران تـأسـف بشـدة لـرفـض الـسعوديـة لـما وصـفه ظـريـف بـالـجهود الـمبذولـة لـبدء 
حــوار مــع الــريــاض. بــعد يــومــين فــقط، اســتخدم الــملك ســلمان، مــلك الــسعوديــة، 
خــطابــه األول عــلى اإلطــالق فــي الجــمعية الــعامــة الــسنويــة لــألمــم المتحــدة لــلتنديــد 
بـأجـندة طهـران اإلقـليمية، قـائـًال: "لـقد عـلمتنا تجـربـتنا مـع الـنظام اإليـرانـي أن الحـلول 

الجزئية واالسترضاء لم توقف تهديدات إيران للسالم واألمن الدوليين".  

ردت طهران ورفضت اتهامات الملك سلمان، وقالت بأنه يهذي.  

بـعد عـام مـن وضـع روحـانـي لـمبادرة األمـل عـلى الـطاولـة، مـن الـواضـح أن طهـران بـحاجـة 
إلــى طــمأنــة جــيرانــها بــشكل أكــبر إذا كــانــت تــريــد تــغيير الــتصورات وإعــادة تــشكيل 

الحسابات في دول مجلس التعاون الخليجي. 

Middle East Institute, Iran, the GCC, and the failure of HOPE, 25/09/2020 
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الملخص التنفيذي 

الشأن المحلي 

عـلى مـا يـبدو، فـإّن إقـالـة قـائـد الـقوات المشـتركـة فـي الـيمن، األمـير فهـد •
بـن تـركـي بـن عـبد الـعزيـز، وتـحويـله لـلتحقيق، قـد ال تـكون مـتعلقة بـالحـرب 
فـي الـيمن، بـقدر ارتـباطـها بـترتـيبات ابـن سـلمان النـتقال الـعرش. ففهـد 
هـو ابـن أحـد السـديـريـين السـبعة، وال يـتم إحـالـة مـن هـو مـثله لـلتحقيق فـي 

"تعامالت مالية مشبوهة" إال بوجود أسباب سياسية.  

تسـتضيف الـسعوديـة ثـالـث أكـثر عـدد مـن األجـانـب عـلى مسـتوى الـعالـم، •
ويــشكل األجــانــب أكــثر مــن 80% مــن الــعامــلين فــي الــقطاع الــخاص فــي 
الــــمملكة. ومــــنذ عــــام 2017، غــــادر مــــليون عــــامــــل أجــــنبي مــــع تــــصاعــــد 
سـياسـات "الـسعودة"، وقـد يـغادر 1.2 مـليون شـخص آخـر فـي عـام 2020. 
ومـع ذلـك، ال تـزال الـبطالـة عـند مسـتوى 12%، حـيث يـرفـض الـعديـد مـن 

السعوديين الوظائف ذات المستوى األدنى.  

التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل 

أّدى طـلب اإلمـارات شـراء طـائـرة F35 بـعد تـوقـيعها التـفاق السـالم مـع •
إسـرائـيل إلـى طـرح تـعقيدات كـبيرة عـلى صـانـع الـقرار األمـريـكي، ومـن بـين 
هـذه الـتعقيدات أن الـموافـقة عـلى الـطلب اإلمـاراتـي سـيفتح الـباب لـدول 
أخـرى فـي الـمنطقة لـتقديـم طـلبات مـماثـلة، وخـاصـة الـسعوديـة وقـطر، 
ولـكنهما حـتى اآلن لـم تسـتوفـيا الشـرط غـير الـمعلن للشـراء، ولـكنهما 
إن فــعلتا مــن خــالل تــوقــيع اتــفاقــية مــع إســرائــيل فســيكون الــرفــض 

صعبًا.   

الـتطبيع اإلمـاراتـي مـع إسـرائـيل سـيعطي محـمد بـن زايـد فـرصـة إلعـادة •
الـتموضـع فـي واشـنطن، بـحيث يـكون الـزعـيم الـمفضل هـناك، مـثلما كـان 
"ابــن ســلمان" بــالنســبة إلدارة تــرامــب. هــذا األمــر خــطير جــدًا، فــابــن زايــد 
حـاكـم متسـلط مـثله مـثل ابـن سـلمان، وإن كـان ابـن زايـد أذكـى بـكثير مـن 
ابـن سـلمان، وال يـرتـكب تـقريـبًا أيـًا مـن األخـطاء الـفظيعة الـتي يـرتـكبها ابـن 
سـلمان. وعـلى اإلدارة الـقادمـة، خـاصـة إذا كـانـت ديـموقـراطـية، أال تـسمح 
لـلتطبيع أن يـكون "الـكرت الـمفتوح" الـذي ُيـمّكن ابـن زايـد مـن االسـتمرار 

في نهجه الُعدواني في الداخل والخارج.  

اإلمـــارات دولـــة شـــمولـــية ودكـــتاتـــوريـــة، وهـــي تـــقوض بـــشكل مـــباشـــر •
الـمصالـح األمـنية األمـريـكية، وتـضعها فـي الـمرتـبة األخـيرة ضـمن قـائـمة 
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أولـويـاتـها. ولـذا ال يـنبغي أن نـسمح لـحاكـم اإلمـارات الـدكـتاتـور بـاسـتخدام 
الـتطبيع لـتسويـق نـفسه بـاعـتباره حـليفًا لـلواليـات المتحـدة، وال يـنبغي أن 

تقوم الواليات المتحدة أو إسرائيل بتسويقه أو تبييض صورته.  

الحـملة اإلعـالمـية الـقطريـة عـلى االتـفاق اإلمـاراتـي-اإلسـرائـيلي، يـبدو أن •
دوافـع هـذه الحـملة مـرتـبطة بـالـصراع الـمباشـر بـين قـطر واإلمـارات بـقدر 
ارتـباطـها بـنقد الـصفقة نـفسها. ولـكن هـذه الحـملة مـؤثـرة وقـادرة عـلى 
إخــافــة الــقادة الــعرب اآلخــريــن مــن اتــباع نــهج الــتطبيع، كــما أنــها تــقّوي 

األصوات المناهضة للتطبيع في الرياض. 

لـم يـكن مـن الـممكن تـوقـيع اتـفاق السـالم اإلمـاراتـي-البحـريـني فـي ظـروف •
غـــير هـــذه الـــظروف، فـــتوقـــف اعـــتماد الـــواليـــات المتحـــدة عـــلى الـــنفط 
الخـليجي، واالتـفاق الـنووي الـذي وّقـعه أوبـامـا مـع طهـران، وظـروف أخـرى 
ســـاهـــمت فـــي دفـــع دول الخـــليج إلـــى الـــبحث عـــن مـــصالـــحها وإجـــراء 

تغييرات جوهرية في سياساتها.   

ســـيكون لـــصفقة الـــتطبيع اإلمـــاراتـــية-اإلســـرائـــيلية آثـــار واســـعة عـــلى •
الــعالقــات والــتوازنــات فــي الــمنطقة، ويــمكن أن َيــمتد األثــر إلــى الــهند 
وبــاكســتان. حــيث ســتتعرض إســالم أبــاد إلــى ضــغوط مــتزايــدة التــباع 
الخــطى اإلمــاراتــية، كــما أّن االتــفاق يــزيــد مــن الــتنافــس الــمحتدم بــين 
الـــسعوديـــة وإيـــران، وهـــو تـــنافـــس ُيـــلقي دائـــمًا بـــظاللـــه الـــعميقة عـــلى 

باكستان.  

الحرب في اليمن 

بـعد فشـل "اتـفاق الـريـاض"، ثـم فشـل آلـية تسـريـع تـنفيذ اتـفاق الـريـاض، •
بسـبب رفـض المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي الـمدعـوم مـن اإلمـارات تـنفيذ 
مـا يـنص عـليه االتـفاق، فـإّن الـحكومـة الـسعوديـة تجـد نـفسها فـي مـأزق 
حـقيقي فـي الـيمن مـع حـلفائـها فـي الـحكومـة وحـلفائـها اإلمـاراتـيين الـذيـن 

َيعملون على عرقلة الجهود السعودية.  

ُتــشكل الــمملكة المتحــدة، إلــى جــانــب الــواليــات المتحــدة، أبــرز الــداعــمين •
لـــلتحالـــف الـــسعودي-اإلمـــاراتـــي فـــي الـــيمن، وَيـــنعكس ذلـــك عـــلى وجـــه 
الـخصوص فـي اسـتمرار بـريـطانـيا طـوال الحـرب بـتزويـد الـتحالـف بـالسـالح، 
والخــدمــات الــلوجســتية الــالزمــة. إال أّنــها فــي نــفس الــوقــت َغــّيرت مــن 
نـهجها السـياسـي، بـحيث أصـبحت أكـثر انـفتاحـًا عـلى الـحوثـيين، وأظهـرت 
أنــها تــعامــلهم دبــلومــاســيًا عــلى قــدم الــمساواة مــع الــحكومــة الــيمنية 

الشرعية.  
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السياسة والعالقات الخارجية 

حـصل تـغير جـذري فـي سـياسـة الـسعوديـة مـنذ وصـول الـملك سـلمان •
وابــنه إلــى الــحكم، فــتحّول إلــى دولــة مــتهورة وخــطيرة وغــير مــتوقــعة. 
ويـمكن أن يظهـر هـذا الـتغير فـي ثـالثـة مـجاالت أسـاسـية، هـي الحـرب فـي 
الــيمن، والــحصار الــمفروض عــلى قــطر، وحــملة الــقمع الــموجــّهة نــحو 
الـمعارضـين. وقـد أصـبحت الـسعوديـة بـتوجـهاتـها الجـديـدة عـلى الـواليـات 
المتحـدة أكـثر مـن كـونـها حـليًفا، ويـنبغي عـلى واشـنطن وقـف تـورطـها فـي 

السياسات العدوانية السعودية داخليًا وخارجيًا. 

لـم تـنجح مـحاوالت بـاكسـتان إلصـالح الـعالقـة مـع الـسعوديـة، ويـبدو أن •
الـعالقـات بـين الـبلديـن آخـذة بـالـتدهـور. وهـناك نـقاش اآلن فـي إسـالم أبـاد 
حـول مـا إذا كـان يـنبغي مـواصـلة الـميل الـباكسـتانـي نـحو الـسعوديـة، أو 
الــتوجــه بــدًال مــن ذلــك الســتراتــيجية جــديــدة ُيــعطى فــيها االمــتياز إليــران 
وتـــركـــيا وقـــطر. ومـــن الـــمؤســـف أن بـــاكســـتان ســـتختار عـــلى مـــا يـــبدو 
الـــمعسكر الـــرافـــض للســـالم مـــع إســـرائـــيل، عـــلى حـــساب عـــالقـــتها 
االسـتراتـيجية مـع الـسعوديـة، والـتي يـبدو أنـها سـتكون الـدولـة الـتالـية الـتي 

ُتطبع العالقات مع تل أبيب.  

فـي الـوقـت الـذي دخـلت فـيه الـسعوديـة واإلمـارات وقـطر فـي شـراكـات •
ضخــمة مــع شــركــة هــواوي الــصينية لــبناء شــبكة 5G فــي دولــها، فــإنّ 
الـواليـات المتحـدة أعـلنت الحـرب عـلى الشـركـة، وتـضغط عـلى شـركـائـها 
لـلدخـول فـي هـذه الحـرب. وسـيتعين عـلى دول الخـليج االخـتيار بـين حـلفها 
ــر لــها األمــن، أو حــلفها مــع الــصين،  مــع الــواليــات المتحــدة، والــذي ُيــوفِّ

والذي ُيوّفر لها تصدير النفط والحصول على التكنولوجيا.  

رغـم مـا يـبدو مـن دور مـتناٍم لـلصين فـي الـمنطقة، إال أّن مـن الـمالحـظ أن •
اهـتمامـاتـها اقـتصاديـة بـحتة، وُتـرّكـز عـلى دول الخـليج فـقط. كـما أّن هـذه 
الـعالقـة تـقوم إلـى حـّد كـبير عـلى اسـتيراد الـنفط والـغاز مـن هـذه الـدول. 
وبـالـمقابـل فـإّن كـل الـمؤشـرات ُتظهـر أّن االسـتهالك الـصيني لـلمنتجات 
الـنفطية سـينخفض بـشكل كـبير خـالل الـِعقديـن الـُمقبلين، بـما سـُيفقد 

دول الخليج أهمَّ ُمستهلك للمنتج شبه الوحيد لديهم.  

قـّدمـت إيـران فـي عـام 2019 مـبادرة "تـحالـف األمـل"، كـبادرة لـحسن الـنية •
مـع جـيرانـها فـي الخـليج، إال أن أيـًا مـن دول مجـلس الـتعاون لـم يـتجاوب 
مــع الــمبادرة. وخــالل عــام، تــغّيرت الخــريــطة الــجيوســياســية لــلمنطقة 
بـشكل كـبير، حـيث تـراجـعت مـكانـة إيـران، وبـدل أن تـتوجـه دول الـمنطقة 
إلــــى إيــــران، كــــما كــــانــــت تــــأمــــل طهــــران، فــــتحت دول الخــــليج أبــــوابــــها 

لإلسرائيليين. 
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