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الشأن المحلي 

دبلوماسية نيوم 

 

بـدأت مـديـنة نـيوم بـالـقيام بـعدة أدوار اسـتراتـيجية حـتى قـبل أن تـكتمل. فـما ُيـميز نـيوم 
عـن بـقية الـمشاريـع الضخـمة فـي الـسعوديـة هـو دورهـا فـي السـياسـة الـخارجـية كـأداة 
لـلقوة الـناعـمة، وكـأداة رئيسـية لـتعزيـز سـلطة ابـن سـلمان فـي الـسعوديـة وتـعزيـز أمـن 
الـنظام. ويـتطلب ازدهـار نـيوم بـشكل فـعلي الـتفاوض مـع كـل مـن اإلمـارات وإسـرائـيل، 
فــنيوم ســتكون مــنافــسة لــإلمــارات، والــتي ال ُيــعتقد أنــها ســتسمح بــتأثــر تــموضــعها 
االقـتصادي فـي الـمنطقة، بـينما يـنبغي الـحصول عـلى مـوافـقة إسـرائـيل عـلى تـرتـيبات 

ربط نيوم مع مصر.  

فـي 23 نـوفـمبر 2020، ُعـقد اجـتماع بـين وزيـر الـخارجـية األمـريـكي الـسابـق بـومـبيو ومحـمد 
بـن سـلمان فـي نـيوم. يشـير مـكان االجـتماع إلـى أهـمية نـيوم االسـتراتـيجية لسـياسـة 

محمد بن سلمان الخارجية.  

كــان االجــتماع جــزءًا مــن دبــلومــاســية نــيوم الــسعوديــة الجــديــدة، وهــو واحــد فــقط مــن 
العديد من االجتماعات المماثلة التي من المرجح أن تتبع في المستقبل. 
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أعـلن ابـن سـلمان عـن خـطط مـديـنة نـيوم الضخـمة فـي أكـتوبـر 2017، بـعد أربـعة أشهـر 
فقط من تعيينه المثير للجدل كولي للعهد.  

نـيوم، كمشـروع ضخـم لمحـمد بـن سـلمان، تـعمل كـأداة رئيسـية لـه لـتعزيـز سـلطته فـي 
السعودية وتعزيز أمن النظام.  

فـي الـسنوات األخـيرة، اسـتخدم ابـن سـلمان نـيوم بـشكل مـتزايـد كـعنصر أسـاسـي فـي 
جهوده الدبلوماسية.  

مــن المخــطط أن يــكون لــلمديــنة مــنطقة اقــتصاديــة مســتقلة ذات نــظام قــانــونــي 
وضريبي خاص بها.  

تهـدف الـحكومـة إلـى تـنويـع االقـتصاد مـن خـالل الـترويـج لـمجاالت اقـتصاديـة جـديـدة ذات 
تقنية عالية.  

الــموقــع الــجغرافــي لــلمديــنة قــريــب مــن األســواق الــدولــية وســيتم تــشغيلها بنســبة 
100% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة.  

مـا يـجعل نـيوم فـريـدة مـن نـوعـها مـقارنـة بـالـمشاريـع الـعمالقـة األخـرى هـو دورهـا فـي 
السياسة الخارجية السعودية كأداة للقوة الناعمة.  

تــوســع نــيوم فــرص الســياســة الــخارجــية لــلسعوديــة. فــي أول زيــارة رســمية لــعاهــل 
ســعودي إلــى روســيا فــي أكــتوبــر 2017، اســتمرت ثــالثــة أيــام، أعــلن صــندوق االســتثمار 
الـــروســـي أنـــه ســـيستثمر عـــدة مـــليارات مـــن الـــدوالرات فـــي نـــيوم والـــمشاركـــة فـــي 

تسهيالت نيوم مع شركات التكنولوجيا الفائقة الروسية.  

ا لـألفـكار المسـتقبلية والـنيولـيبرالـية فـي جـوهـر نـيوم، تـؤكـد الـسعوديـة أيـًضا عـلى  نـظًر
أنها مكان للتعاون واالستثمار بين الواليات المتحدة والسعودية.  

بــالنســبة لمحــمد بــن ســلمان، يــعتبر مشــروع نــيوم بــمثابــة واجــهة لجــذب الشــركــاء 
الدبلوماسيين للسعودية. 

عــلى ســبيل الــمثال، خــططت الــسعوديــة لــعرض مشــروعــها الــعمالق عــلى الــدول 
االقــتصاديــة الــرائــدة فــي قــمة مجــموعــة العشــريــن فــي عــام 2020 مــن خــالل تــنظيم 

زيارات لقادة الدول إلى نيوم.  

خـالل مـؤتـمر مجـموعـة العشـريـن، صـرح رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي بـوريـس جـونـسون أنـه 
يود زيارة نيوم، وأن نيوم تمثل مستقبًلا أكثر خضرة للجميع.  

يـوفـر مـوقـع نـيوم مـوقـًعا أفـضل مـناخـًيا وجـغرافـًيا للشـركـات الـعالـمية مـقارنـة بـصيف 
دبي شديد الرطوبة.  

تـحاول الـسعوديـة الـترويـج لـصورة نـيوم المسـتقبلية والسـياحـية كـمنافـس مـحتمل 
لدبي.  
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ُتظهــر إعــالنــات نــيوم فــي صــحيفة وول ســتريــت جــورنــال، وعــلى وســائــل الــتواصــل 
االجـتماعـي، والـقنوات الـتلفزيـونـية األوروبـية، وكـذلـك لـدوري ESport أهـمية اسـتراتـيجية 

العالقات العامة في السعودية.  

الــعالقــات مــع إســرائــيل ضــروريــة لــلسعوديــة الســتكمال نــيوم. لــذلــك فــإن اتــفاقــيات 
التطبيع بين اإلمارات والبحرين والسودان وإسرائيل تخدم مصلحة السعودية.  

فـي يـونـيو 2017، سـلمت مـصر جـزيـرتـي صـنافـير وتـيران إلـى الـسعوديـة، الـواقـعة قـبالـة 
سـواحـل الـسعوديـة وشـبه جـزيـرة سـيناء. أعـطت مـصر الجـزر لـلسعوديـة عـلى افـتراض 

أن االقتصاد المصري سيستفيد من نيوم.  

لـدى الـسعوديـة خـطط لـبناء جسـر يـعبر مـضيق تـيران ويـربـط مـصر بـنيوم. ومـع ذلـك، 
فــإن تــوســيع الــطريــق الســريــع الــسعودي 392 وبــناء جســر ســعودي-مــصر يــتطلب 

مفاوضات مع إسرائيل.  

تـتضمن مـعاهـدة السـالم لـعام 1979 بـين مـصر وإسـرائـيل ضـمان الـشحن اإلسـرائـيلي 
المجاني عبر مضيق تيران، وبالتالي، يعتمد المشروع على موافقة إسرائيل. 

ال يـمكن لـنيوم أن تـزدهـر إذا لـم يـتم عـقد صـفقة مـع إسـرائـيل. رغـم أنـه وفـًقا السـتطالع 
لــلرأي أجــراه معهــد الــدوحــة، فــإن مــا يــصل إلــى 90% مــن الــسكان الــعرب ال يــزالــون 

يعارضون االعتراف الدبلوماسي بإسرائيل.  

ال تـحتاج الـسعوديـة إلـى مـواصـلة اسـتراتـيجيتها لـلعالقـات الـعامـة الـدولـية فحسـب، بـل 
تــحتاج أيــًضا إلــى حــلفاء آخــريــن مــن الــعالــم الــعربــي لــتوفــير أرضــية لــالعــتراف الــعربــي 

اإلسرائيلي المتبادل.  

قـد تـؤثـر نـيوم سـلًبا عـلى الـعالقـات بـين الـسعوديـة واإلمـارات، فـالـعالقـة بـين الـبلديـن 
ليسـت دائـما ودّيـة. فـي عـام 2003، نشـب نـزاع حـدودي بـين الـسعوديـة واإلمـارات عـلى 
حــقول نــفط الشــيبة. عــالوة عــلى ذلــك، أظهــرت الحــرب فــي الــيمن انــقسامــات فــي 

مصالح البلدين في اليمن.  

فــي المســتقبل، يــمكن أن تتســبب مــديــنة نــيوم فــي دخــول الــبلديــن الخــليجيين فــي 
منافسة مستقبلية على السوق.  

تـعانـي الـمشاريـع الـكبرى مـثل مـركـز الـملك عـبد هللا الـمالـي ومـديـنة الـملك عـبد هللا 
االقتصادية بالفعل من المنافسة مع اإلمارات.  

يــمكن للشــركــات الــدولــية أن تــِعد الــمغتربــين بــنمط حــياة غــربــي فــي دبــي، وهــو مــا لــم 
يحدث بعد في السعودية.  

هـذا عـامـل مـهم للشـركـات الـدولـية الـتي تـبحث عـن تـمثيل إقـليمي فـي مـنطقة الشـرق 
األوسط وشمال إفريقيا.  
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ُتخــطط الــحكومــة الــسعوديــة لــتحويــل مــركــز الــملك عــبد هللا الــمالــي إلــى مــنطقة 
اقـتصاديـة خـاصـة لجـذب الشـركـات الـعالـمية، وقـال وزيـر االسـتثمار خـالـد الـفالـح فـي 

أكتوبر 2020، إنه سيتم إطالق مناطق اقتصادية خاصة في عام 2021. 

ال يـمكن لـلسعوديـة أن تـدع نـيوم تـقع فـي نـفس مـصير الـمشاريـع الضخـمة الـسابـقة، 
في ظل النمو السكاني المرتفع في المملكة وارتفاع معدالت البطالة.  

ســتحاول الــحكومــة الــسعوديــة جــذب الشــركــات بــعيًدا عــن دبــي مــن خــالل تــقديــم 
اتفاقيات ضريبية خاصة ومحليات أخرى لالنتقال إلى نيوم.  

ا ألن كـل مـن اإلمـارات والـسعوديـة يـعمالن عـلى تـقليل اعـتماد اقـتصاداتـهما عـلى  نـظًر
الـنفط، فـإنـهما يـخاطـران بـالـمنافـسة مـع بـعضهما الـبعض للشـركـات واالسـتثمارات 

الدولية. 

يــبقى مــا إذا كــان اإلمــاراتــيون عــلى اســتعداد لــمشاركــة هــيمنتهم عــلى مــركــز األعــمال 
مــفتوًحــا، ولــذا ســتحتاج الــسعوديــة إلــى الــتفاوض مــع إســرائــيل واإلمــارات مــن أجــل 

مستقبل نيوم. 

تـــرتـــبط ســـياســـة محـــمد بـــن ســـلمان الـــخارجـــية ارتـــباًطـــا وثـــيًقا بـــرؤيـــته االقـــتصاديـــة 
واالجــتماعــية، وُتــعد نــيوم بــمثابــة واجــهة عــرض لــلمشاريــع الــعمالقــة الــمختلفة فــي 

السعودية ولجهودها الدبلوماسية.  

تهـدف الـحكومـة إلـى تحسـين الـصورة الـعامـة لـلسعوديـة وتـعزيـز الـفرص الـتجاريـة فـي 
المملكة من خالل نيوم.  

Carnegie Endowment for International Peace, Saudi Arabia’s Neom 
Diplomacy, 03/03/2021 
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العالقة مع الواليات المتحدة 
التواصل مع الجمهور في العالقات السعودية-األمريكية 

  

تــقوم الــسعوديــة بــتوجــيه وســائــل إعــالمــها الــرســمية وغــير الــرســمية للحــديــث عــن 
"الـمؤامـرة الـمزعـومـة" مـن قـبل الـواليـات المتحـدة عـلى الـمملكة وقـيادتـها، وتـآمـر إدارة 
أوبـامـا مـع اإلسـالمـيين ومـع قـطر، وفـي عهـد بـايـدن بـدأ الحـديـث عـن تـآمـر الـبيت األبـيض 
ضـد ابـن سـلمان. هـذه الـرسـائـل تـغذي نـظريـة الـمؤامـرة وتـزيـد مـن الـعداء الـشعبي 
لـلواليـات المتحـدة، ولـذا فـإّنـه يـنبغي عـلى واشـنطن اعـتماد سـياسـة لـلتواصـل الـمباشـر 
مـع الـشارع الـسعودي لـتوضـيح حـقيقة مـوقـفها. وبـالـمقابـل، يـنبغي عـلى الـسعوديـين 
أن يــمتلكوا الجــرأة لــمخاطــبة الــشارع األمــريــكي مــباشــرة، بــدًال مــن الــلجوء الــدائــم إلــى 

شركات العالقات العامة لتتحدث باسمهم.  

كـان رفـع السـريـة عـن تـقريـر مـكتب الـواليـات المتحـدة لـمديـر الـمخابـرات الـوطـنية عـن 
ا بقلق ليس فقط في واشنطن ولكن أيًضا في الرياض.   مقتل خاشقجي منتظًر

مــنذ عــام 2015، لــم يــوّلــد أي عــمل ســعودي آخــر نــفس الــقدر مــن الــعداء فــي الــواليــات 
المتحدة والقلق في الداخل مثلما فعل مقتل خاشقجي.  

ج مـقتُله سـلسلة مـن السـياسـات الـضارة مـنذ وصـول ولـي العهـد األمـير محـمد بـن  َتـوَّ
سـلمان إلـى السـلطة، بـما فـي ذلـك المسـتنقع الـمدمـر للحـرب فـي الـيمن، وزيـادة الـقمع 
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الســياســي، واعــتقاالت فــندق الــريــتز كــارلــتون فــي عــام 2017، واخــتطاف رئــيس وزراء 
لبنان.  

تـدعـو الـعديـد مـن األصـوات فـي واشـنطن وخـارجـها إلـى فـرض عـقوبـات تسـتهدف ولـي 
العهد كخطوة إلعادة ضبط العالقة بين الواليات المتحدة والسعودية. 

عـلى الـرغـم مـن أن مـعاقـبة محـمد بـن سـلمان سـتكون بـمثابـة رادع قـوي، إال أنـها لـن 
تـكون كـافـية إلصـالح "الـمشكالت الـنظامـية" فـي الـعالقـة أو جـعل الـعالقـة تـعكس قـيم 

"الواليات المتحدة".  

ما قد يساعد في تحقيق هذه األهداف هو تغيير العالقة المشوهة بين الحكومتين.  

فــي الــوقــت الــحالــي، ال تــعتبر الــعالقــات بــين الــحكومــة والــشعب فــي الــجانــبين صــحية 
وطبيعية وال تعكس القيم الديمقراطية والليبرالية. 

عــلى الــرغــم مــن تــقارب الــعالقــة األمــنية، كــان مــئات اآلالف مــن الــسعوديــين الــذيــن 
يـسافـرون إلـى الـواليـات المتحـدة لـلدراسـة فـي الـخارج هـم حـامـلو الـمعايـير الـرئيسـية 

للدبلوماسية العامة.  

لــم تــكن هــناك جــهود مــتضافــرة لــلواليــات المتحــدة لــلتعامــل مــع وســائــل اإلعــالم أو 
الـمجتمع الـسعودي لـتجنب إغـضاب الشـركـاء الـسعوديـين وتـجنب االشـتباكـات مـع 
الـــمجتمع الـــسعودي الـــمفترض أنـــه مـــعاٍد ألمـــريـــكا. والـــنتيجة هـــي ازدهـــار نـــظريـــات 
المؤامرة المعادية ألمريكا في وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية والمسموعة.  

فـي الـسنوات الـقليلة الـماضـية فـقط، قـامـت قـناة الـعربـية اإلخـباريـة بـتضخيم الـمزاعـم 
الــكاذبــة حــول مــا يــسمى بــالــيسار الــراديــكالــي فــي الــواليــات المتحــدة، وتــبّنت هجــمات 
شــخصية ضــد الــمسؤولــين األمــريــكيين مــثل الــنائــبة إلــهان عــمر. وقــد قــارن كــتاب 
األعـمدة الحـزب الـديـموقـراطـي بـالـنازيـين، وقـامـت الـصحف الـسعوديـة بتجـميع رسـائـل 
الـبريـد اإللـكترونـي لـوزيـرة الـخارجـية الـسابـقة هـيالري كـلينتون كـدلـيل عـلى مـؤامـرة مـؤيـدة 

لإلسالميين ولقطر. 

هــذه الــروايــات - فــي ســوق اإلعــالم الــسعودي الــخاضــع لســيطرة حــكومــية مشــددة - 
تتغلغل في عالم تويتر السعودي األكثر شراسة (وغالًبا ما يكون تآمرًيا).  

االدعــاءات الــقائــلة بــأن الــسعوديــة فــي "حــرب وجــوديــة" مــع الــغرب أو أن تــقريــر مــكتب 
مـديـر االسـتخبارات الـوطـنية فـي مـقتل خـاشـقجي "يـنقل الـصراعـات األمـريـكية الـداخـلية" 
إلـى الـعالقـات األمـريـكية الـسعوديـة جـزء ال يتجـزأ مـن حـملة تـعبئة واسـعة عـبر اإلنـترنـت 

لتشويه سمعة التقرير.  

ذهــب خــالــد الــمالــك، رئــيس جــمعية الــصحفيين الــسعوديــين، إلــى حــد الــقول إن "هــذه 
ليسـت الـواليـات المتحـدة الـتي نـعرفـها". لـذلـك يـجب عـلى الـواليـات المتحـدة أن تـسأل 

نفسها: ما هي أمريكا التي يعرفها السعوديون؟ 
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إن اإلرث الـمدمـر ألمـريـكا فـي الشـرق األوسـط يتحـدى بـالـفعل روايـة إدارة الـرئـيس جـو 
بايدن حول سياسة الواليات المتحدة.  

سـلط كـل مـن األمـير تـركـي الـفيصل، الـرئـيس الـسابـق لـلمخابـرات الـسعوديـة والـسفير 
الـسابـق لـدى الـواليـات المتحـدة، واألمـير بـندر بـن سـلطان، أشهـر سـفراء الـسعوديـة 
فـي الـواليـات المتحـدة، الـضوء عـلى الـفجوة بـين الـقيم واألعـمال األمـريـكية فـي إبـعادهـم 

عن الواليات المتحدة.  

ومـع ذلـك، فـإن اإلشـارة إلـى نـفاق الـواليـات المتحـدة لـيس الـحجة الـمضادة الـرئيسـية 
الـتي يـتم تـداولـها فـي وسـائـل اإلعـالم االجـتماعـية الـسعوديـة الـرئيسـية لـلرد عـلى تـقريـر 
خـاشـقجي. فـالـحجج المسـتخدمـة هـي أن الـتقريـر مـدفـوع بـ "كـره ولـي العهـد" و"ابـتزاز 
الــمملكة"، وهــي حــجج تــمتلئ بــها وســائــل اإلعــالم الــسعوديــة عــلى اإلنــترنــت وخــارجــها 

لحشد الرأي العام حول ولي العهد وضد التقرير. 

إذا كــانــت إدارة بــايــدن تــريــد حــًقا إعــادة ضــبط عــالقــتها مــع الــسعوديــة، فــيجب عــليها 
الـتواصـل مـع الـشعب الـسعودي، لـيس فـقط لشـرح السـياسـة األمـريـكية الـحالـية تـجاه 
الـــسعوديـــة، ولـــكن أيـــًضا لتحـــمل الـــمسؤولـــية عـــن جـــميع الســـياســـات األخـــرى الـــتي 

تتعارض معها.  

ربــما يــكون مــن المســتحيل عــلى الــحكومــة الــسعوديــة قــبول افــتتاح مــكتب للمعهــد 
الــديــمقراطــي الــوطــني أو المعهــد الجــمهوري الــدولــي عــلى أراضــيها. لــكن يــجب عــلى 
الـسفارة األمـريـكية فـي الـريـاض أن تـبدأ عـلى األقـل بـبرامـج تـواصـل مـتواضـعة لشـرح 
الســياســات والــقيم األمــريــكية والــنظام الســياســي األمــريــكي للجــمهور الــسعودي 

األوسع.  

الـدبـلومـاسـيون األمـريـكيون ال يـملكون بـالـطبع أي سـيطرة عـلى قـرارات التحـريـر والـبث 
الـسعودي، ويـبدو أن وزارة الـخارجـية لـم تـبذل سـوى الـقليل مـن الجهـد لـعرض نـتائـج 

التقرير ألي جمهور خاص باستثناء النخبة.  

حـسابـات تـويـتر لـلسفارة والـقنصليات األمـريـكية داخـل الـمملكة، عـلى سـبيل الـمثال، لـم 
تشـر إلـى خـاشـقجي مـنذ نـوفـمبر 2018. ولـم يـكن لـدى مـواقـع الـسفارة أي شـيء تـقولـه 

حول التقرير. 

الـجهود الـمبذولـة لـدفـن األخـبار تـعزز الـشعور بـأن إصـدار الـتقريـر كـان أسـوأ خـيار، وهـي 
خــطوة صــغيرة إلرضــاء الــكونــغرس األمــريــكي والــرأي الــعام، دون مــحاولــة الحــد مــن 

تأثيره السام داخل المملكة.  

ال يـنبغي أن يـكون الهـدف مـن الـتواصـل اإلعـالمـي هـو كسـب الـدعـم لسـياسـات الـواليـات 
المتحــدة، ولــكن يــنبغي أن يــكون بــدًال مــن ذلــك مــواجــهة الــمعلومــات الــمضللة حــول 

الدوافع الكامنة وراء إصدار التقرير.  
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لـلقيام بـذلـك، يـجب عـلى الـحكومـة األمـريـكية أيـًضا الـضغط عـلى السـلطات الـسعوديـة 
لـلتوقـف عـن تجـريـم تـفاعـل الـمواطـنين مـع الـسفارات األجـنبية، وخـاصـة سـفارات الـدول 

التي تصفها بالحلفاء. 

يـشعر الـكثيرون فـي الـسعوديـة أن بـالدهـم ُتـعامـل بـشكل غـير عـادل فـي الـمناقـشات 
الـعامـة األمـريـكية. إذا كـان األمـر كـذلـك، يـجب عـلى السـلطات الـسعوديـة أيـًضا مـواجـهة 
التحدي المتمثل في التواصل مع الجمهور األمريكي لشرح السياسات السعودية.  

هـناك قـبول رسـمي مـذهـل فـي الـريـاض بـأن الحـمالت الـرئـاسـية األمـريـكية تـشمل تـقريـع 
السعودية كأمر طبيعي.  

هــناك أيــًضا اعــتقاد مــهووس لــدى الــمسؤولــين الــسعوديــين بــأنــه مــن األفــضل دفــع 
أمـوال لشـركـات الـعالقـات الـعامـة والـضغط األمـريـكية لشـرح السـياسـات الـسعوديـة 

لألمريكيين بدًال من أن يتحدث السعوديون عن أنفسهم.  

اقـتصر الـتواصـل الـعام مـن قـبل الـسفارة الـسعوديـة إلـى حـد كـبير عـلى الـمقابـالت غـير 
الـمرئـية فـي وسـائـل اإلعـالم األمـريـكية، الـتي رتـبتها شـركـات الـعالقـات الـعامـة األمـريـكية، 

والتي تتوافق عن كثب مع نقاط الحديث الرسمية السعودية.  

هـذا الـنهج، فـي الـواقـع، يـتعارض مـع كـل مـن االتـجاهـات الـقومـية لـلسعوديـة الـتي تـحث 
الــمواطــنين الــسعوديــين عــلى خــدمــة بــلدهــم وكــذلــك الــتأكــيد عــلى أن الــسعوديــين 

سعداء للغاية بالدفاع العلني عن المملكة أمام األعداء والخصوم المتصورين. 

يــعد انــفتاح الــسعوديــة عــلى الــعالــم الــخارجــي جــزًءا مــن رؤيــة ولــي العهــد 2030، وهــي 
اسـتراتـيجية لـتقليل اعـتماد الـبالد عـلى الـنفط وتـنويـع اقـتصادهـا. يـجب أن يـشمل هـذا 
االفـتتاح الـتفاعـل السـياسـي والـنقاش مـع الـحكومـة األمـريـكية ومـنظمات الـمجتمع 

المدني في الواليات المتحدة وداخل المملكة.  

تــتمثل الخــطوة الــجيدة فــي تسهــيل الــوصــول الــمفتوح لــلصحفيين والــباحــثين الــذيــن 
يدرسون ويكتبون عن المملكة.  

يـجب عـلى الـسعوديـة أيـًضا تـشجيع آالف الـطالب الـسعوديـين فـي الـواليـات المتحـدة 
عــلى الــسعي لــلحصول عــلى الــتدريــب والــمشاركــة فــي الــمناقــشات الســياســية حــول 
سـياسـات بـالدهـم مـع زمـالئـهم األمـريـكيين. ومـع ذلـك، لـكي يـنجح هـذا، يـجب أال يـخضع 
الــمواطــنون الــسعوديــون لــلرقــابــة أو مــعاقــبة أو وضــعهم تــحت الــمراقــبة بســبب 

وجهات نظرهم - ال من قبل األطراف األمريكية أو السعودية. 

يـصادف هـذا الـعام الـذكـرى العشـريـن لهجـمات 11 سـبتمبر عـلى الـواليـات المتحـدة، الـتي 
سـممت الـعالقـات الـثنائـية لـسنوات ولـم تـؤد إلـى إنـهاء الحـديـث فـي كـال الـبلديـن عـلى أن 

الحكومة األخرى كانت وراء الهجمات.  
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ال يـنبغي تـرك الـمواطـنين األمـريـكيين مـع رؤيـة مـشوهـة لـلشعب الـسعودي بـناًء عـلى 
تصرفات الحكومة السعودية.  

ال يـنبغي أن تـكون عـالقـات أمـريـكا مـع شـريـك أمـني وثـيق رهـينة لـنظريـات الـمؤامـرة الـتي 
ُتحـــّمل الـــواليـــات المتحـــدة الـــمسؤولـــية عـــن الـــمشاكـــل االجـــتماعـــية والســـياســـية 

واالقتصادية التي ال نهاية لها. 

Carnegie Endowment for International Peace, What’s Missing in the 
Recalibration of the U.S.-Saudi Relationship? People., 04/03/2021 

بايدن يُعيد تقييم شراكات الواليات المتحدة االستراتيجية 

 

الـتوجـيه االسـتراتـيجي الـمؤقـت إلدارة بـايـدن الـذي يـؤكـد أنـها لـن تـمنح شـركـاء الـواليـات 
المتحـدة فـي الـمنطقة "شـيًكا عـلى بـياض" إذا اتـبعت سـياسـات تـتعارض مـع الـمصالـح 
والـقيم األمـريـكية"، هـو تـوجـه إيـجابـي. فشـراكـات الـواليـات المتحـدة فـي الشـرق األوسـط 
تــكبدهــا تــكالــيف بــاهــظة، أهــمها قــبول الــواليــات المتحــدة بــمخاطــر تــشويــه الــسمعة 
عــندمــا تــدخــل فــي شــراكــات مــع األنــظمة الــمتورطــة فــي انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان، 

وتمثل الشراكة مع السعودية أبرز نموذج على ذلك. 

فـي 3 مـارس، أصـدرت إدارة بـايـدن الخـطة االسـتراتـيجية لـألمـن الـقومـي، والـذي ُيحـدد 
رسمًيا أولويات السياسة الخارجية لإلدارة. 
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كـما كـان الـحال مـع اإلدارة الـسابـقة، مـن الـمرجـح أن تـنخفض أهـمية الشـرق األوسـط 
بـعد آسـيا وأوروبـا، ومـع ذلـك، تـؤكـد الـتوجـيهات الـمؤقـتة لـإلدارة عـلى عـزمـها "تنشـيط 

وتحديث التحالفات والشراكات األمريكية حول العالم". 

تـحتاج الشـراكـات األمـريـكية فـي الشـرق األوسـط بـشكل خـاص إلـى التحـديـث، ويـمكن 
إلدارة بايدن اغتنام الفرصة إلعادة تقييم عالقاتها مع الشركاء التقليديين.  

قــد تــكون الــبدايــة الــجيدة هــي رفــع مســتوى االســتقرار اإلقــليمي بــاعــتباره الــمصلحة 
األسـاسـية لـلواليـات المتحـدة فـي الشـرق األوسـط ومـتابـعة هـذا الهـدف بـأدوات تـتجاوز 

التعاون العسكري. 

دخـلت الـواليـات المتحـدة تـاريـخًيا فـي شـراكـة مـع جـهات فـاعـلة فـي الشـرق األوسـط 
لــتطويــر كــتلة مــن الــدول ضــد أخــرى لــمواجــهة تهــديــد الــيوم. عــلى ســبيل الــمثال، فــي 
سـبعينيات الـقرن الـماضـي، فـضلت إدارة نـيكسون الـعمل مـن خـالل إيـران والـسعوديـة 
بــاعــتبارهــما "ركــيزتــين" الســتراتــيجية الــواليــات المتحــدة اإلقــليمية وحــصًنا ضــد الــنفوذ 

السوفيتي في الشرق األوسط. 

الـيوم، تـعانـي الشـراكـات اإلقـليمية لـلواليـات المتحـدة الـتي أقـيمت خـالل الحـرب الـباردة 
مــن هــذا الــتفكير الــموروث. وكــمثال عــلى ذلــك، تــواصــل الــواليــات المتحــدة ضــمان 
السـالم بـين "دول الـمواجـهة" فـي الـصراع الـعربـي اإلسـرائـيلي عـلى الـرغـم مـن حـقيقة أنـه 

ال يوجد تهديد متبقي من هذه الدول.  

تــشكل إســرائــيل ومــصر واألردن أكــبر 3 مــتلقين لــلمساعــدة األمــريــكية الــثنائــية فــي 
المنطقة وتمثل 81% من التمويل العسكري األجنبي األمريكي العالمي.  

الـــمشكلة ليســـت أقـــل حـــدة فـــي الخـــليج، حـــيث يـــوجـــد نـــفس الـــتركـــيز عـــلى تســـليح 
الـسعوديـة واإلمـارات مـن خـالل الـمبيعات الـعسكريـة الـخارجـية. يـمثل هـذان الـبلدان مـا 
يزيد قليًال عن 50% من جميع عمليات نقل األسلحة األمريكية إلى الشرق األوسط.  

عـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـدول شـركـاء لـلواليـات المتحـدة، فـقد حـان الـوقـت لـواشـنطن 
لتحديث أسبابها المنطقية لهذه االستثمارات. 

ُتــكبد شــراكــات الــواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط تــكالــيف أيــضًا، أهــمها قــبول 
الـواليـات المتحـدة مـخاطـر تـشويـه الـسمعة عـندمـا تـشارك مـع األنـظمة الـمتورطـة فـي 

انتهاكات حقوق اإلنسان. 

يـمكن الـقول إن أوضـح مـثال عـلى ذلـك هـو الـعالقـة طـويـلة األمـد بـين الـواليـات المتحـدة 
والـــسعوديـــة، والـــتي تـــم تســـليط الـــضوء عـــليها مـــنذ أن بـــدأت الـــسعوديـــة تـــدخـــلها 
الـعسكري فـي الـيمن عـام 2015، والـذي قـدمـت لـه الـواليـات المتحـدة فـي الـبدايـة دعـًما 

عسكرًيا واستخباراتًيا.  
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تـــعرض ســـلوك الـــسعوديـــين فـــي تـــلك الحـــملة النـــتقادات واســـعة الـــنطاق بســـبب 
ســقوط ضــحايــا مــدنــيين مــن الــضربــات الــجويــة، والــتي تســببت فــي واحــدة مــن أســوأ 

األزمات اإلنسانية في العالم.  

اشــتد الــتدقــيق واإلدانــة لــلعالقــة األمــريــكية الــسعوديــة فــي عــام 2018 بــعد مــقتل 
خاشقجي. 

عــالوة عــلى ذلــك، فــإن بــعض الشــراكــات األمــريــكية تــخاطــر بــالــتورط فــي صــراعــات 
إقليمية، ال سيما مع إيران.  

إن تـــورط شـــركـــاء الـــواليـــات المتحـــدة فـــي صـــراعـــات بـــالـــوكـــالـــة عـــّرض الـــمصالـــح 
االستراتيجية للواليات المتحدة للخطر.  

إن الــدعــم الــمقدم مــن اإلمــارات والــسعوديــة ومــصر واألردن لــمحاولــة خــليفة حــفتر 
الـمشؤومـة غـزو طـرابـلس قـد خـلق مـساحـة لـروسـيا لـتوسـيع وجـودهـا الـعسكري عـلى 

الجناح الجنوبي لحلف الناتو.  

أفــاد مــكتب الــمفتش الــعام األمــريــكي أن اإلمــاراتــيين ربــما يــمولــون وجــود الــمرتــزقــة 
الـروس فـي لـيبيا، مـما يسـتلزم نشـر طـائـرات مـقاتـلة وأنـظمة دفـاع جـوي عـبر قـواعـد 

متعددة في ليبيا. 

ا، شـجع الـنهج الـتاريـخي لـلواليـات المتحـدة تـجاه الشـراكـات اإلقـليمية أيـًضا حـريـة  أخـيًر
االســتفادة مــن الــضمانــات األمــنية األمــريــكية. فــي الــواقــع، لــم يســتثمر الــعديــد مــن 
شـركـاء الـواليـات المتحـدة فـي قـدراتـهم الـدفـاعـية، عـلى افـتراض أن واشـنطن سـتتحمل 

تكاليف ضمان أمنهم وردع التهديدات اإلقليمية. 

دول مـــثل الـــسعوديـــة - الـــتي اشـــترت مـــا مـــتوســـطه 9.3 مـــليار دوالر مـــن الـــمعدات 
الـعسكريـة األمـريـكية عـلى مـدى الـسنوات الخـمس الـماضـية - ومـصر - الـتي تـتلقى مـا 
يــقرب مــن 1.3 مــليار دوالر مــن الــتمويــل الــعسكري األجــنبي الــسنوي - ليســت مجهــزة 

نسبًيا لحماية أمنها.  

الـتوجـيه االسـتراتـيجي الـمؤقـت إلدارة بـايـدن الـذي يـؤكـد أنـها لـن تـمنح شـركـاء الـواليـات 
المتحـدة فـي الـمنطقة "شـيًكا عـلى بـياض إذا اتـبعت سـياسـات تـتعارض مـع الـمصالـح 

والقيم األمريكية"، هو خبر سار.  

يــمكن لــإلدارة إعــادة تــقييم شــراكــاتــها الــقديــمة وتــخصيص اســتثمارات أفــضل فــي 
المنطقة لتحقيق فوائد استراتيجية طويلة األجل.  
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بـينما تـعيد إدارة بـايـدن تـقييم الشـراكـات االسـتراتـيجية لـلواليـات المتحـدة فـي الشـرق 
األوسـط، قـد يـتهم شـركـاء الـواليـات المتحـدة الـتقليديـون واشـنطن بـالتخـلي عـنها، وقـد 
يـردون بـالتهـديـد بـالـعمل مـن جـانـب واحـد أو بـالـتمحور حـول خـصوم الـواليـات المتحـدة 

االستراتيجيين. 

يـكاد يـكون مـن الـمؤكـد أن بـعًضا مـن هـذه التهـديـدات قـد تـكون غـير فـعلية، لـكن بـعض 
التهديدات قد تكون حقيقية.  

فــي اللحــظات الــتي يــواجــه فــيها صــانــعو الســياســة فــي الــواليــات المتحــدة خــيار تــوتــر 
الــعالقــة أو االســتمرار فــي الــعمل كــالــمعتاد، يجــدر الــتذكــير بــأن الشــراكــات ليســت 
الـنهايـة، وإنـها وسـيلة لـتحقيق الـمصالـح المشـتركـة للشـركـاء. فـقط عـندمـا تسـتوفـي 

هذه العالقات هذه المعايير يجب أن تستثمر الواليات المتحدة فيها. 

RAND Corporation, Reevaluating U.S. Partnerships in the Middle East Under 
the Biden Administration, 17/03/2021. 

هجوم رأس تنورة 
منظومة S400 لن تحل مشكلة الدفاع الجوي السعودي  
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بـعد اسـتهداف رأس تـنورة وزيـارة وزيـر الـخارجـية الـروسـي إلـى الـريـاض، عـاد الحـديـث عـن 
إمـكانـية شـراء الـسعوديـة لـمنظومـة S400. ورغـم تـوقـيع الـسعوديـة لـمذكـرة تـفاهـم 
لشــراء الــمنظومــة عــام 2017، إال أن هــذا األمــر ال ُيــعتقد أنــه ســيحصل، فــهو ال ُيــلبي 
االحــتياجــات الــسعوديــة لــلدفــاع الــجوي، حــيث يــفتقر إلــى قــابــلية الــتشغيل الــبيني مــع 
شــبكة الــمراقــبة الــجويــة اإلقــليمية األمــريــكية الــواســعة، كــما أن شــراء الــمنظومــة 
ســيكون ُمــكلفًا ســياســيًا بــشكل بــاهــظ عــلى صــعيد الــعالقــة الــسعوديــة-األمــريــكية. 
وعـلى األرجـح فـإّن الـريـاض تـعي ذلـك، وتسـتخدم ورقـة S400 لـلضغط عـلى واشـنطن 

لتذكيرها بأهمية العالقة االستراتيجية مع السعودية ال أكثر.  

مـنذ الـتدخـل الـعسكري لـلسعوديـة فـي الـيمن عـام 2015، واجهـت الـمملكة تهـديـدات 
جـويـة مـتزايـدة. وقـد كـانـت الـعديـد مـن الهجـمات الـبارزة الـمدعـومـة مـن إيـران مـلحوظـة 

بصورة خاصة من حيث حجمها وتعقيدها وأهدافها ذات القيمة االستراتيجية.  

بــإمــكان واشــنطن عــمل الــكثير لــمساعــدة الــمملكة عــلى ســد الــثغرات الخــطيرة فــي 
دفـاعـها الـجوي، فـي حـين أن شـراء الـصواريـخ الـروسـية "إس-400" سـيكون غـير كـاٍف 

من الناحية العسكرية وسيكون كارثيًا من الناحية االستراتيجية. 

كـان عـلى إدارة بـايـدن أن تـوازن بـعنايـة بـين إظـهار قـدرتـها عـلى تـعزيـر حـقوق اإلنـسان 
وتجنب التحركات التي تضر بعالقات الواليات المتحدة مع حكومات الخليج.  

تــتطلع الــريــاض إلــى دعــم واشــنطن وســط التهــديــدات الــجويــة المســتمرة مــن إيــران 
ووكـالئـها فـي الـمنطقة. وإذا تـم الـتعامـل مـع الـمسألـتين بـشكل صـحيح، فـيمكن أن 
تـكون بـمثابـة ثـقل مـوازن: فـمن خـالل عـرض مـساعـدة الـمملكة وجـيرانـها عـلى تحسـين 
دفــاعــاتــهم الــجويــة وتنســيقها، بــإمــكان الــواليــات المتحــدة تــخفيف بــعض الــتوتــرات 

المالزمة لمحاسبة الرياض على انتهاكات حقوق اإلنسان. 

مـنذ الـتدخـل الـعسكري لـلسعوديـة فـي الـيمن عـام 2015، واجهـت الـمملكة تهـديـدات 
جــويــة مــتزايــدة. وفــقًا للمتحــدث بــاســم الــتحالــف الــسعودي، تــم إطــالق 860 ضــربــة 

صاروخية وطائرات مسيرة على المملكة خالل هذه الفترة.  

قــدمــت الــتقاريــر األخــيرة دلــيًال آخــر عــلى أن هــجوم الــطائــرات بــدون طــيار عــلى "قــصر 
الـيمامـة" فـي الـريـاض فـي 23 كـانـون الـثانـي/يـنايـر 2021 قـد جـاء مـن الـعراق، مـما يـجعله 
الـهجوم الـثانـي عـلى الـمملكة الـذي تـم تحـديـده عـلنًا عـلى أنـه مـن الـعراق، والـثالـث الـذي 
حـــدد فـــيه الـــمسؤولـــون األمـــريـــكيون عـــلنًا مـــسؤولـــية طهـــران الـــمباشـــرة عـــلى شـــن 

الهجوم.  

مـن الـمحتمل أن يـرى الـمسؤولـون الـسعوديـون هـذه الـنتيجة عـلى أنـها عـالمـة عـلى ثـقة 
طهران بأنها لن تواجه عواقب وخيمة من إدارة بايدن. 
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اسـتهدفـت الهجـمات األخـرى الـمنسوبـة إليـران عـلى الـمملكة مـنشآت نـفطية، وهـي: 
هــجوم 14 أيــار/مــايــو 2019 عــلى "خــط األنــابــيب شــرق-غــرب" (الــذي انــطلق مــن الــعراق 
بــدعــم إيــرانــي)، وهــجوم 14 أيــلول/ ســبتمبر 2019 عــلى مــنشآت "أرامــكو" الــسعوديــة. 
وتسـببت الـضربـة األخـيرة فـي أسـوأ تـعطيل فـي تـاريـخ "أرامـكو"، حـيث أوقـفت اإلنـتاج 

اليومي البالغ 5.7 مليون برميل من النفط الخام. 

ــد شــبح هــذا االضــطراب مــرة أخــرى فــي 7 آذار/مــارس، عــندمــا أطــلق الــمتمردون  َتَجسَّ
الـحوثـيون الـمدعـومـون مـن إيـران سـلسلة مـن الـطائـرات بـدون طـيار والـصواريـخ عـلى 
مـنشأة ضخـمة لتحـميل الـنفط فـي رأس تـنورة. ولـحسن الحـظ، تـّم ردع مـعظم تـلك 
الــضربــات، لــكن الــتوقــعات بتهــديــد الــمملكة ســتتفاقــم مــا لــم يــتم الــقيام بشــيء مــا 

لتعزيز قدراتها الدفاعية.  

مـــن الـــمرجـــح أن تـــزيـــد الجـــماعـــات الـــمدعـــومـــة مـــن إيـــران فـــي الـــعراق والـــيمن مـــن 
اسـتخدامـها للهجـمات الـمنخفضة االرتـفاع، والـمتعددة الـوجـهات، وشـبه الـمتزامـنة 
والــتي تــبلغ أهــدافــها فــي الــوقــت المحــدد، حــيث ســتلجأ إلــى الــطائــرات بــدون طــيار 
والـصواريـخ الـباليسـتية والـصواريـخ الـموجـهة بـطرق ُتجهـد حـتى مـشغلي الـدفـاعـات 

الجوية األكثر تطورًا. 

يــبدو أن الــسعوديــة تــفتقر إلــى الــكفاءة الــمطلوبــة لــلمشغل وكــميات الــصواريــخ/
الــرادارات الــضروريــة لحــمايــة كــافــة الــبنية الــتحتية االســتراتــيجية فــي الــمملكة مــن 

التهديدات المشتركة المذكورة أعاله.  

فـي أكـتوبـر 2017، وافـقت وزارة الـخارجـية األمـريـكية عـلى شـراء الـمملكة لـنظام "الـدفـاع 
الـجوي لـالرتـفاعـات الـشاهـقة" ("ثـاد") األكـثر قـدرة فـي إطـار اتـفاق بـقيمة 15 مـليار دوالر، 
ولـكن لـن يـتّم تسـليمها قـبل عـام 2023، وُيـعتبر شـراء أنـظمة جـديـدة عـلى األرض واحـداً 

فقط من بنود خطة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. 

لتحســين قــدرتــهم عــلى الــصمود فــي وجــه التهــديــدات الــجويــة بــشكل كــبير، ســيحتاج 
الـسعوديـون أيـضًا إلـى مـزيـد مـن الـدعـم والـتدريـب عـلى الـقيادة والـتحكم، بـاإلضـافـة إلـى 
جـهود تـحصين األهـداف، والـعمليات االسـتخباراتـية االسـتباقـية لـلتدمـير قـبل اإلطـالق 
ضـد شـبكات التهـديـد، وعـمليات الـضربـات الـهجومـية ضـد الـبنية الـتحتية الـصاروخـية 

للعدو.  

عـالوًة عـلى ذلـك، سـيتعين عـليهم رأب الـصدع الـذي تسـببوا بـه مـن خـالل تقسـيم هـذه 
الـمسؤولـيات وغـيرهـا ذات الـصلة بـين "الـقوات الـجويـة الـملكية الـسعوديـة" و"قـوات 

الدفاع الجوي الملكي السعودي" - وهما جهتان ال تزاالن مجزأتين إلى حّد كبير.  

إن نـظام "S400" هـو عـبارة عـن مجـموعـة مـعقدة مـن الـصواريـخ والـرادارات ومـعدات 
الـدعـم. وتـم تـصميم الـنظام لـمواجـهة الـطائـرات الـمقاتـلة والـصواريـخ الـغربـية األكـثر 
تــقدمــًا، ويــتم نشــره حــالــيًا مــن قــبل روســيا والــصين. واســتلمت تــركــيا مــؤخــرًا هــذه 
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المجـموعـة لـكنها لـم تنشـرهـا بـعد، ومـن الـمتوقـع أن تسـتلمها الـهند فـي وقـت الحـق 
من هذا العام.  

وفـــقًا لـــبيانـــات مـــوســـوعـــة "جـــينس"، يـــبلغ مـــدى أكـــثر الـــصواريـــخ قـــدرة الـــتي يـــمكن 
اســـتخدامـــها فـــي شـــبكة "إس-400"، 380 كـــيلومـــترًا عـــلى األقـــل. ويـــمكن لـــراداراتـــها 
الـمتداخـلة الـكشف عـن أهـداف بـمقطع عـرضـي لـلرادار بـمساحـة 4 أمـتار مـربـعة وإلـى 

مسافة تبلغ 480 كم، وأهداف باليستية أصغر حجمًا تصل إلى مسافة 250 كم.  

لــسنوات كــانــت روســيا تــعرض نــظام "أس-400" عــلى الــريــاض. وخــالل زيــارة الــملك 
ســلمان إلــى مــوســكو فــي أكــتوبــر 2017، وهــي األولــى الــتي يــقوم بــها عــاهــل ســعودي، 
وافـقت الـمملكة عـلى شـراء الـنظام وأقـّرت مـذكـرة تـفاهـم بـين "الشـركـة الـسعوديـة 
لـلصناعـات الـعسكريـة" وشـركـة "روس أوبـورون إكسـبورت" مـن أجـل دعـم تـطويـر قـطاع 
الــدفــاع بــشكل أوســع. وفــي فــبرايــر 2018، عــقد مــسؤولــون روس مــحادثــات إضــافــية 
لشــراء نــظام S400 مــع الــسفير الــسعودي فــي مــوســكو. وفــي أعــقاب الــهجوم عــلى 
"أرامـكو" فـي عـام 2019، لـعب الـرئـيس فـالديـمير بـوتـين عـلنًا دور وكـيل مـبيعات أنـظمة 
الـدفـاع الـصاروخـية، مـعلقًا بـالـقول "كـل مـا عـلى الـسعوديـة فـعله هـو اتـخاذ قـرار حـكيم 

على صعيد الدولة". 

ومـع ذلـك، ال ُيـلّبي نـظام S400 االحـتياجـات الـسعوديـة لـلدفـاع الـجوي، ألسـباب عـملية 
واســتراتــيجية عــلى حــد ســواء. فــعلى الــصعيد الــعملي وحــده، فــإن الــجوانــب الســلبية 
كــبيرة: فــقد يــفتقر الــنظام إلــى قــابــلية الــتشغيل الــبيني مــع شــبكة الــمراقــبة الــجويــة 
اإلقـليمية األمـريـكية الـواسـعة، الـمؤلـفة مـن أجهـزة اسـتشعار قـائـمة عـلى األرض وفـي 
البحـر والـجو والـفضاء الـتي تـشّكل ركـيزة الـدفـاع الـجوي فـي الـمملكة؛ ولـن تـتعرف إلـى 
أجهـزة تحـديـد الـموقـع الـتي تـمّكن الـطائـرات األمـريـكية وطـائـرات الحـلفاء مـن "رؤيـة" 
بـــعضها الـــبعض؛ ولـــن تـــتمكن مـــن االســـتفادة مـــن وصـــالت الـــبيانـــات الـــتي تـــسمح 
لـمشغلي الـرادار الشـركـاء فـي الخـليج بـتمريـر بـيانـات االسـتهداف إلـى كـتيبة الـصواريـخ 

التي تدافع عن بقيق ونيوم على سبيل المثال.  

كـما أن وصـول مـنظومـة S400 سـيستغرق 3 سـنوات عـلى األقـل (وفـقًا لـما حـدث مـع 
تركيا والهند)، وحتى وقتًا أطول لتشغيلها واستخدامها. 

أمــا عــلى الــصعيد االســتراتــيجي، فــمن شــأن شــراء نــظام S400 أن ُيهــدد الــعالقــات 
الــسعوديــة-األمــريــكية ومــن الــمحتمل أن يــدفــع واشــنطن إلــى الــلجوء إلــى "قــانــون 

مكافحة أعداء أمريكا من خالل العقوبات".  

يـرجـع ذلـك جـزئـيًا إلـى أنـه قـد يـتعين عـلى مـوسـكو والـريـاض تـبادل طـاقـم األفـراد مـن أجـل 
تسهـــيل عـــملية الشـــراء والـــتدريـــب - وهـــو ســـيناريـــو يـــطرح تهـــديـــدًا كـــبيرًا مـــن حـــيث 

االستخبارات المضادة على القوات واألنظمة األمريكية مثل F35 و"ثاد". ولهذا  
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السـبب عـلى األقـل، مـن شـأن بـيع نـظام S400 أن ُيـعرقـل الـحصول عـلى عـقود أمـريـكية 
مـبرمـة بـموجـب "نـظام الـمبيعات الـعسكريـة األجـنبية" تـصل قـيمتها إلـى 126.6 مـليار 
دوالر، مـن بـينها الـجهود الـمتواصـلة لتحسـين الـدفـاعـات الـصاروخـية الـسعوديـة (أي 
الــــقيادة، والــــتحكم، واالتــــصاالت، وأجهــــزة الــــحاســــوب، واالســــتخبارات، والــــمراقــــبة 

واالستطالع)، وإعادة تزويد المملكة بالعتاد لمواجهة التهديدات اإلقليمية.  

إضـافـة إلـى ذلـك، مـن الـمفترض أن تسـتفيد روسـيا مـن عـملية الـبيع لـضمان الـتعاون 
الـسعودي فـي قـضايـا أخـرى مـثل إنـتاج الـنفط، وتـموضـع الـواليـات المتحـدة، وشـراء 

معدات إضافية. 

ولــكل هــذه األســباب، مــن الــصعب االعــتقاد أن الــسعوديــين مهــتمون حــقًا بــنظام 
S400. وعــندمــا أصــدروا مــذكــرة مــع روســيا فــي عــام 2017، كــانــوا يــقصدون بــها عــلى 
األرجـح أن تـكون وسـيلة لـلضغط عـلى الـواليـات المتحـدة ولـيس مـقدمـة لـعملية شـراء 

فعلية.  

ومــع ذلــك، تــوّفــر شــائــعات شــراء نــظام S400 فــرصــة أخــرى لــتذكــير الــريــاض بــمزايــا 
الشـراكـة االسـتراتـيجية مـع الـواليـات المتحـدة - وتـوضـيح تـداعـيات إبـرام صـفقات مـع 
قـطاع الـدفـاع أو االسـتخبارات الـروسـي، كـما هـو مـنصوص عـليه فـي "الـقسم 231" مـن 
"قـانـون مـكافـحة أعـداء أمـريـكا مـن خـالل الـعقوبـات" (وهـي رسـالـة يـجب سـماعـها فـي 

تركيا، والهند ومصر أيضًا). 

يـمكن لـلترتـيبات اإلبـداعـية عـلى مسـتوى الـعمل أن تـساعـد صـناع السـياسـة األمـريـكيين 
عــلى مــعالــجة مــختلف الــمخاوف الــتي تــّم الــتعبير عــنها بــشأن الــتعاون الــعسكري 

األوسع نطاقًا مع الرياض وجني ثمار مهمة في الوقت نفسه.  

فـيما يـتعلق بـاالسـتخدام الـمحتمل لـلذخـائـر األمـريـكية فـي الـيمن أو مـناطـق نـزاع أخـرى، 
يـمكن لـطاقـم األفـراد األمـريـكيين مـساعـدة الـقوات الـسعوديـة عـلى تحسـين عـمليات 

االستهداف وتقديرات األضرار الجانبية وتصميم الهجوم باألسلحة والكفاءة.  

مـــن شـــأن زيـــادة الـــمساعـــدة عـــلى صـــعيد الـــمعلومـــات االســـتخباراتـــية والـــمراقـــبة 
واالستطالع أن تعزز القدرات السعودية والثقة بالنفس على حد سواء.  

 S400 يـمكن لـلمسؤولـين أيـضًا مـواجـهة أي حـديـث عـن تـغطية شـامـلة مـزعـومـة لـنظام
مـن خـالل عـرض تـزويـد أنـظمة "بـاتـريـوت" و"ثـاد" فـي الـمملكة بـرادارات إضـافـية لـضمان 

قدرات رصد قابلة للمقارنة.   

تــم نشــر وحــدات "بــاتــريــوت" ورادارات "ســنتينيل" إضــافــية فــي الــسعوديــة فــي أعــقاب 
الــهجوم عــلى "أرامــكو" عــام 2019 ولــكن تــّم ســحبها فــي مــايــو 2020. يــمكن نشــر هــذه 
الـوحـدات أو إعـارتـها مـن جـديـد إلـى حـين وضـع اإلجـراءات الـدفـاعـية الـسعوديـة الجـديـدة 

في الخدمة. 
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عــلى الــمدى الــطويــل، يــمكن لــلواليــات المتحــدة وشــركــائــها االلــتزام بــدعــم وتــدريــب 
القوات السعودية مثل كتائب أسراب اإلنذار المبكر المحمولة جوًا والدفاع الجوي.  

قــد يــعزز الــتدريــب الــخارجــي قــابــلية الــسعوديــة عــلى تــطويــر إجــراءات الــقيادة والــتحكم 
الـمنظمة عـلى صـعيد الـوطـن، وتحسـين انـضباط الـمشغل وكـفاءتـه فـي الـتمييز بـين 

المقذوفات المنخفضة والبطيئة الطيران ومسارات الرادارات الوهمية.  

يــمكن لــواشــنطن قــيادة تــطويــر مجــموعــة لــتقييم التهــديــدات الــجويــة فــي الــمنطقة 
كـوسـيط مـع بـاقـي دول "مجـلس الـتعاون الخـليجي" األخـرى، واألردن، وإسـرائـيل (الـتي 
قـــد يـــكون نـــجاحـــها فـــي تـــطويـــر واســـتخدام أنـــظمة "آرو" و"ديـــفيد ســـلينغ" و"الـــقبة 

الحديدية"، مفيدًا بشكل خاص). 

مـن شـأن مـثل هـذه الـمبادرات أن تـصب فـي مـصلحة الـطرفـين: فـقد تـعتبرهـا الـريـاض 
دلـيًال عـلى الـتزام الـواليـات المتحـدة، فـي حـين قـد يسـتخدمـها فـريـق بـايـدن لـتعزيـز عـالقـة 

حيوية طرحت تحدياٍت أمام كل إدارة أمريكية سابقة.  

فـي نـهايـة الـمطاف، فـإن الـدعـم األمـريـكي الـقوي لـقطاع الـدفـاع الـجوي سـيفتح الـمجال 
أمام إمكانية التعاون في مجموعة من القضايا األخرى، من نشر األسلحة إلى المناخ.  

Washington Institute, The Saudi Air Defense Problem Is a U.S. Opportunity, 
17/03/2021 

الهجوم على رأس تنورة يُسبب صداعًا لبايدن 

 

بـعد الـهجوم عـلى رأس تـنورة ارتـفعت أسـعار الـنفط، كـما حـصل بـعد هـجوم الـبقيق، 
لـكن الـفرق بـين الـهجومـين أن الـنفط الصخـري األمـريـكي لـم يـعد مـوجـودًا كـما كـان فـي 
الـمرة الـماضـية لـيعيد األسـعار إلـى حـالـة الـتوازن، كـما أن الـسعوديـة ُتـخفض إنـتاجـها 
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أصـًال. ويـمكن حـل هـذه اإلشـكالـية بـبساطـة بـالـطلب مـن الـسعوديـة رفـع إنـتاجـها، لـكن 
هـذا األمـر يـتطلب اتـصال بـايـدن بمحـمد بـن سـلمان، وهـو مـا ال يـريـد بـايـدن فـعله، رغـم 

أن األسعار المرتفعة للنفط لن تكون في صالح االقتصاد األمريكي.  

مـن الـمرجـح أن ُيـثبت هـجوم الـسابـع مـن آذار/مـارس عـلى الـبنية الـتحتية الـنفطية حـول 
مدينة الدمام السعودية أنه مصدر إزعاج فعلي إلدارة بايدن.  

ُيـعتبر الـهجوٌم الـفاشـل عـلى مـنشآت نـفطية سـعوديـة مـشكلة ألنـه حـصل فـي الـوقـت 
الــذي تــحاول فــيه إدارة جــديــدة فــي واشــنطن االبــتعاد عــن الشــرق األوســط وتــقّلل 

اعتمادها على النفط.  

فـي عـام 2019، اسـتهدفـت الـصواريـخ والـطائـرات المسـيرة اإليـرانـية محـطة سـعوديـة 
لـمعالـجة الـنفط فـي بـقيق. وتـمّيز ذلـك الـهجوم بـدقـة مـذهـلة أدت إلـى خـفض الـصادرات 
الـسعوديـة مـؤقـتًا إلـى الـنصف. أمـا الـهجوم عـلى الـبنية الـتحتية الـنفطية حـول مـديـنة 
الـدمـام الـساحـلية فـي الـسابـع مـن آذار/مـارس، فـيبدو أنـه أصـاب خـزان نـفٍط واحـد فـقط، 
بـينما لـم يـصاب مـرفـأ تـصديـر الـنفط الـقريـب بـضرر، وهـو الـذي يـصّدر 15% مـن اإلمـدادات 

العالمية. 

وبــالــطبع، هــذه الــمرة كــما فــي الــمرة الــسابــقة، كــانــت بــصمات الــمسؤولــية اإليــرانــية 
ضــبابــيًة بــعض الشــيء. ورغــم أن الــحوثــيين تــبّنوا الــهجوم، إال أن الــصدق لــيس مــن 

صفاتهم.  

مـن الـمعتاد فـي مـثل هـذه الـظروف أن يـتمثل رد فـعل مـعيار سـوق الـنفط فـي ارتـفاع 
األسعار، على األقل في البداية.  

فـــي الـــثامـــن مـــن آذار/مـــارس، تـــجاوز الـــسعر 70 دوالرًا. وفـــي حـــين تـــراجـــعت األســـعار 
بسـرعـة فـي عـام 2019، إال أن أي تـعاٍف هـذه الـمرة، عـلى األقـل بـالنسـبة للمسـتهلكين، 
ســيكون عــلى األرجــح أكــثر بــطئًا. فــالــنفط الصخــري األمــريــكي لــم يــعد يــتوفــر بســرعــة 
لتهـــدئـــة تـــوجـــهات الـــسوق، كـــما أن الـــسعوديـــين صـــرحـــوا قـــبيل الـــهجوم بـــأنـــهم 
سـيواصـلون خـفض اإلنـتاج بـمقدار مـليون بـرمـيل يـومـيًا، بهـدف إبـقاء األسـعار مـرتـفعة 

وزيادة عائداتهم. 

بـالنسـبة لـلبيت األبـيض، مـن الـمرجـح أن ُيـثبت هـجوم الـسابـع مـن مـارس أنـه مـصدر 
إزعـاج فـعلي. فـقد وقـع الـهجوم بـالـتزامـن مـع قـيام قـاذفـتين اسـتراتـيجيتين مـن طـراز 

"بي 52" برحلة ذهاب وإياب إلى الخليج، لردع العدوان اإليراني كما يفترض.  

تــراجــع االســتعداد لــمواجــهة إيــران بســبب رغــبة اإلدارة األمــريــكية فــي الــدخــول فــي 
مــحادثــات نــوويــة. ويــعني ارتــفاع أســعار الــنفط الــمزيــد مــن الــعائــدات مــن صــادرات 
طهــران الــتي تــناقــصت ولــكنها ال تــزال كــبيرة. ووفــقًا لــبعض الــتقاريــر، تــتوجــه كــمية 

قياسية منها إلى الصين. 
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سـبق أن أثـرت األحـداث عـلى السـياسـة اإليـرانـية، وهـذا مـا يـتضح مـن الـضربـة الـجويـة 
الـتي اسـتهدفـت الـمقاتـلين الشـيعة فـي سـوريـا ردًا عـلى الهجـمات الـتي تـعرضـت لـها 

القوات األمريكية في العراق.  

اســتمرار الشــرق األوســط فــي التســبب بــالــصداع لــواشــنطن شــيء، وارتــفاع ســعر 
النفط شيٌء آخر.  

مــن الــمفترض فــي الــنهايــة أن ُيســتأنــف إنــتاج الــنفط، بــما فــي ذلــك الــنفط الصخــري 
األمـريـكي، ويـخفف مـن حـدة األوضـاع. إّلا أن ذلـك يـتزامـن أيـضًا مـع تـعافـي االقـتصاد 

العالمي بعد جائحة "كوفيد-19"، األمر الذي سيؤتي بتأثيرات معاكسة. 

مــا الــذي يــمكن فــعله؟ الــجواب الــبديهــي هــو الــطلب مــن الــسعوديــين الــتوقــف عــن 
خــفض اإلنــتاج. لــكن الــشخص الــذي يــتعين عــلى الــبيت األبــيض التحــدث مــعه بهــذا 
الـشأن هـو ولـي العهـد األمـير محـمد بـن سـلمان. وهـذا هـو الـشخص الـذي ال يـتعامـل 
معه الرئيس بايدن بسبب مجموعة كبيرة من المشاكل، من بينها مقتل خاشقجي. 

Washington Institute, Attack on Saudi Oil Facility Means New Headache for 
Biden, 08/03/2021 

الدروس المستفادة من الهجوم على رأس تنورة 
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اسـتخدمـت الـسعوديـة "أسـلحة هـجومـية" لـلدفـاع بـنجاح عـن محـطات الـنفط فـي رأس 
تـنورة. ويـدفـع هـذا االسـتخدام الـكونـغرس إلعـادة الـنظر فـي حـظره الـشامـل لـتصديـر 
األسـلحة الـهجومـية إلـى الـسعوديـة، حـيث يـنبغي عـلى أعـضاء الـكونـغرس أن ُيـرّكـزوا 
عــلى الــطريــقة الــتي يــتم فــيها اســتخدام الســالح، ال أن يحــظروه بــشكل كــامــل. كــما 
أظهـر هـجوم رأس تـنورة أن الـتعاون االسـتخباراتـي األمـريـكي-الـسعودي كـان فـعاًال فـي 

إفشال الهجمة.   

فـي 7 آذار/مـارس، أغـارت طـائـرة بـدون طـيار عـلى أكـبر مـنشأة لتحـميل الـنفط فـي الـعالـم 
فــي رأس تــنورة، فــي الــسعوديــة، مــما أدى إلــى ارتــفاع أســعار الــنفط إلــى أكــثر مــن 70 
دوالرًا لــلبرمــيل الــواحــد لــلمرة األولــى مــنذ أن تســبب وبــاء فــيروس كــورونــا بــتدهــور 

االقتصاد العالمي.  

أعـلن الـمتمردون الـحوثـيون فـي الـيمن مـسؤولـيتهم عـن الـهجوم، وأشـاروا إلـى أنـهم 
أطــلقوا عشــر طــائــرات مســّيرة بــعيدة الــمدى وصــاروخــًا بــاليســتيًا لــتنفيذ الهجــمات، 
بـاإلضـافـة إلـى أربـع طـائـرات بـدون طـيار قـصيرة الـمدى وسـبعة صـواريـخ دقـيقة ضـد 

أهداف عسكرية في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. 

أظهـرت الـمملكة أنـها قـادرة عـلى الـدفـاع عـن نـفسها بـفعالـية فـي وجـه هـذه الـضربـات 
فـي ظـل ظـروف مـعينة، مـّدعـية بـثقة أنـها اعـترضـت جـميع الهجـمات الـبعيدة الـمدى 

تقريبًا البالغ عددها 11 هجومًا والتي استهدفت منشأة النفط الشرقية.  

عـــلى الـــمسؤولـــين األمـــريـــكيين أن ُيـــمعنوا الـــنظر فـــي كـــيفية تـــصدي الـــسعوديـــين 
 AIM-9 " للهجــمات عــلى الــبنية الــتحتية الــمدنــية بــواســطة طــائــرات "أف-15" وصــواريــخ
Sidewinder" الـتي حـصلت عـليها الـسعوديـة مـن الـواليـات المتحـدة، وهـي مـنظومـات 
يـعتبرهـا الـكثيرون مـن أعـضاء الـكونـغرس األمـريـكي "أسـلحة هـجومـية" ال تـزال محـط 

جدل مستمر وتخضع لقيود محتملة. 

ومـن جـهة أخـرى، ُيـعتبر الـهجوم بـمثابـة جـرس إنـذار واقـعي يـجب الـنظر إلـيه كـما هـو 
فــعليًا، أي مــحاولــة لــتكرار الــهجوم الــفظيع الــذي وقــع فــي ســبتمبر 2019 عــلى مــوقــع 

تكرير النفط الضخم في ُبقيق.  

لـو نـجحت الـضربـة فـي رأس تـنورة، ربـما كـان الـضرر الـذي سـتخّلفه عـلى صـادرات الـنفط 
العالمية موازيًا للضرر الذي تسببت به عملية بقيق. 

فـي أحـداث 7 آذار/مـارس، اسـتخدم الـحوثـيون أربـع مـنظومـات هـجومـية، كـانـت إيـران قـد 
وّفرت جميعها جزئيًا أو كليًا: 
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10 طــائــرات بــدون طــيار مــن طــراز "صــمد": إن مــدى هــذه الــمنظومــة •
الــمثبت الــذي ُيــغطي 1448كــم يــكفي لــلوصــول إلــى الــشواطــئ الشــرقــية 
لـعدد مـن دول الخـليج انـطالقـًا مـن الـيمن. وقـد تـأكـد أن واحـدة فـقط مـن 
هـذه الـطائـرات أصـابـت الهـدف فـي 7 آذار/مـارس، كـما أن رأسـها الحـربـي 
الــصغير الــذي يــزن 18 كــغم ألــحق أضــرارًا طــفيفة فــي مــنشآت تخــزيــن 
الــنفط الضخــمة الــممتدة عــلى مــساحــة 32 كــم مــربــعًا فــي رأس تــنورة. 
وإجـماًال، اّدعـى الـسعوديـون بـثقة أنـهم أسـقطوا 10 طـائـرات بـدون طـيار 
شـملت عـددًا مـن طـائـرات "صـمد-3" - كـما يظهـر فـي مـقطع فـيديـو مـوثـق 
نشـرتـه الـريـاض لـعملتْي اعـتراض مـماثـلتْين بـواسـطة طـائـرات "أف-15" 
وصـواريـخ أمـريـكية. وربـما تـم تـنفيذ عـمليات اعـتراض أخـرى بـاسـتخدام 
صـواريـخ "بـاتـريـوت" أو "هـوك" أرض-جـو األمـريـكية أو صـواريـخ "شـاهـين" 

الفرنسية. 

صـاروخ بـاليسـتي واحـد مـن طـراز "ذو الـفقار": عـندمـا فشـل الـهجوم •
بـالـطائـرات بـدون طـيار، حـاول الـحوثـيون ضـرب رأس تـنورة بـنسخة جـديـدة 
ذات مـدى مـوسـع مـن صـاروخ "بـركـان 2 إتـش" (وهـو نـظام تـوّصـل حـولـه 
سـابـقًا "فـريـق خـبراء األمـم المتحـدة بـشأن الـيمن" إلـى نـتيجة بـأنـه صـاروخ 
إيـــرانـــي مـــعّدل). وقـــد ســـقط الـــصاروخ عـــلى بـــعد 366م مـــن الـــوحـــدات 
الـــسكنية الـــتابـــعة لشـــركـــة "أرامـــكو الـــسعوديـــة" الـــتي يـــشّكل الـــعمال 

المهاجرون األجانب أغلبية سكانها. 

أربـع طـائـرات بـدون طـيار مـن طـراز "قـاصـف-2 كـاي": يـحاول الـحوثـيون •
فــي كــثير مــن األحــيان إرهــاق مــنظومــات الــدفــاع الــسعوديــة بهجــمات 
مـتزامـنة قـصيرة الـمدى ضـد أهـداف قـريـبة مـن الـيمن. وفـي 7 آذار/مـارس، 
اســـتخدم الـــحوثـــيون أربـــع طـــائـــرات بـــدون طـــيار مـــن طـــراز "قـــاصـــف-2 
كـاي" (نـسخ مـن سـلسلة "أبـابـيل" اإليـرانـية) لـضرب وحـدات تـابـعة لسـالح 
الـجو الـسعودي فـي "قـاعـدة الـملك خـالـد الـجويـة" فـي خـميس مشـيط. 
وتـم إسـقاط واحـد مـنهم عـلى األقـل بـواسـطة طـائـرة "أف-15"، وربـما تـم 

اعتراض البعض اآلخر باستخدام صواريخ "باتريوت" أو "هوك". 

سـبعة صـواريـخ دقـيقة مـن طـراز "بـدر": اّدعـى الـحوثـيون أنـهم أصـابـوا •
أهـدافـًا بـالـقرب مـن الـيمن بـواسـطة هـذه الـمنظومـة الـتكتيكية الـبعيدة 
الـمدى الـقادرة عـلى تـوجـيه ضـربـات بـدقـة كـبيرة تـصل إلـى 153 كـم. وعـلى 
وجـه التحـديـد، ٔاُطـِلقت الـصواريـخ بـاتـجاه مـناطـق عـسكريـة فـي مـطار أبـها 

المدني وأهداف أخرى في محافظتي جيزان وعسير. 
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وكــان وابــل األســلحة الــمذكــورة أعــاله مجــرد دورة واحــدة مــن ســلسلة مســتمرة مــن 
الهجـمات. فـفي 28 شـباط/فـبرايـر، زعـم الـحوثـيون أنـهم اسـتهدفـوا الـريـاض بـصاروخ 
مـــن طـــراز "ذو الـــفقار" (اعـــترضـــته صـــواريـــخ بـــاتـــريـــوت) وتـــسعة صـــواريـــخ مـــن طـــراز 
"صـمد-3"، بـينما أطـلقوا أيـضًا سـتة قـذائـف مـن طـراز "قـاصـف-2 كـاي" بـاتـجاه خـميس 
مشــيط وأبــها. وفــي 3 آذار/مــارس، أطــلقوا صــاروخــًا جــواًال مــن نــوع "قــدس-2" عــلى 
خـزانـات الـنفط فـي جـدة. وفـي 9 آذار/مـارس، أطـلقوا صـاروخـين مـن نـوع "بـركـان-2" عـلى 

منشآت نفطية في ينبع (يبدو أنه تم اعتراض كالهما بصواريخ باتريوت). 

نــظرًا إلــى قــصف الــحوثــيين لــلسعوديــة وهــجومــهم الــبري لــالســتيالء عــلى أكــبر مــركــز 
لـلطاقـة فـي مـأرب، فـي الـيمن، يـبدو أنـهم عـازمـين عـلى تـصعيد أسـالـيبهم إمـا لـتحقيق 

نصر شامل أو تعزيز مكانتهم على طاولة المفاوضات.  

قـد تـدفـع هـذه االسـتراتـيجية الـريـاض إلـى اتـخاذ تـدابـير لـحفظ مـاء الـوجـه، بـما فـيها بـذل 
جـهود عـسكريـة جـريـئة، وتـوجـيه عـدد أكـبر مـن الهجـمات فـي الـيمن (عـلى سـبيل الـمثال، 
أصـابـت الـقوات الـسعوديـة مـنشآت بـناء الـطائـرات بـدون طـيار والـصواريـخ فـي صـنعاء 
فـي 8 آذار/مـارس)، والـتردد الـواضـح فـي لـعب دور َبـّناء فـي جـهود السـالم الـتي تـقودهـا 

الواليات المتحدة. 

إن تسـبب ضـربـات الـحوثـيين بـوقـوع إصـابـات جـماعـية أو تسـّرب نـفطي هـائـل أو حـريـق 
ضخــم هــو مــسألــة وقــت فــقط. عــلى ســبيل الــمثال، عــندمــا ســقطت الــصواريــخ عــلى 
مـطار أبـها فـي 11 شـباط/فـبرايـر، أشـعلت الـنيران فـي طـائـرة مـدنـية، دون تسـببها بـوقـوع 

خسائر في األرواح لحسن الحظ.  

وبـــالـــمثل، يـــمكن ألي رد انـــتقامـــي عـــسكري ســـعودي عـــلى مـــثل هـــذه الـــعمليات أن 
يتسبب بسهولة في وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين.  

يـخاطـر الـحوثـيون بـتوجـيه ضـربـة قـاضـية لـجهود السـالم األمـريـكية. والـطريـقة الـوحـيدة 
الـــمؤكـــدة لـــتجنب هـــذه الـــكوارث الـــمحتملة هـــي إقـــناع الـــحوثـــيين بـــوقـــف هجـــماتـــهم 

بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف. 

فـي 2 آذار/مـارس، فـرضـت الـواليـات المتحـدة عـقوبـات عـلى أحـمد عـلي أحـسن الحـمزي 
الـذي قـالـت إدارة بـايـدن إنـه قـائـد قـوات الـصواريـخ والـطائـرات المسـّيرة الـحوثـية الـذي 
تـلقى تـدريـبه عـلى يـد إيـرانـيين، واتـهمته بـ"شـن هجـمات شـنيعة أضـّرت بـالـبنية الـتحتية 

المدنية في اليمن والسعودية".  

يـجب أيـضًا فـرض عـقوبـات عـلى قـادة حـوثـيين آخـريـن أعـلى شـأنـًا إذا اسـتمرت الـضربـات 
الواسعة النطاق.  
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تجـدر الـمالحـظة أنـه يـمكن الـتراجـع عـن األمـر الـتنفيذي رقـم 13611، الـذي فـرض عـقوبـات 
عـلى الحـمزي بسـبب "تهـديـده اسـتقرار" الـيمن، ويـمكن تـطبيق هـذا األمـر عـلى أي قـائـد 
حـوثـي وفـقًا لـلوضـع الـقائـم، ومـن ثـم إلـغاؤه عـندمـا ُيـقلع عـن السـلوك السـلبي الـذي 

كان سبب فرض العقوبات. 

عـلى السـلطات األمـريـكية أيـضًا اسـتخالص عـدد مـن الـدروس السـياسـية والـعسكريـة 
مــن حــملة الــحوثــيين الــمتطورة الــقائــمة عــلى اســتخدام الــصواريــخ والــطائــرات بــدون 

طيار، وهذه الدروس هي:  

1) األسلحة الهجومية ألغراض دفاعية 

إن عـددًا مـن األسـلحة الـتي اسـُتخدمـت لـوقـف الهجـمات عـلى رأس تـنورة هـي أسـلحة 
ذات أهــداف هــجومــية بــحتة، لــذا فــإن فــرض حــظر أمــريــكي شــامــل عــلى بــيع "األســلحة 

الهجومية" إلى السعودية يمثل مشكلة بحد ذاته.  

مــن وجــهة نــظر بــعض أعــضاء الــكونــغرس األمــريــكي، إن طــائــرات "أف-15" وصــواريــخ 
"سـايـدويـندر" الـتي اسـتخدمـت العـتراض الـطائـرات المسـّيرة الـحوثـية فـي 7 آذار/مـارس 
هـي أسـلحة هـجومـية ال يـنبغي أن تـحصل عـليها الـمملكة أو تـطّورهـا أو تـقوم بـصيانـتها 

بمساعدة الواليات المتحدة.  

وفــقًا لــذلــك، عــلى المشــّرعــين األمــريــكيين إجــراء مــراجــعة دقــيقة لــكيفية اســتخدام 
الـــسعوديـــين فـــعليًا لـــألســـلحة األمـــريـــكية وكـــيف يـــمكن لـــواشـــنطن مـــراقـــبة وجـــهة 

استخدامها النهائية، بدًال من تركيزهم على فرض حظر على فئات شاملة. 

2) قيمة االستخبارات الدفاعية 

تـمكنت الـسعوديـة مـن الـدفـاع عـن نـفسها بـفعالـية فـي 7 آذار/مـارس، ويـرجـع ذلـك جـزئـياً 
إلـــى رصـــدهـــا الـــهجوم فـــي مـــرحـــلة مـــبكرة. ونـــجحت فـــي جـــمع هـــذه الـــمعلومـــات 
االســتخباراتــية بــفضل مــنصات أمــريــكية (عــلى ســبيل الــمثال، طــائــرات اإلنــذار الــمبكر 
المحـمولـة جـوًا) وتـوفـير مـباشـر لـلمعلومـات االسـتخباراتـية الـتي جـمعتها األنـظمة الـتي 
تشغلها الواليات المتحدة. وُتعتبر هذه المساعدة الدفاعية قّيمة ويجب أن تستمر. 

3) التركيز على عمليات االعتراض البحري 

يـزيـد الـحوثـيون مـن الهجـمات الـصاروخـية ضـد الـسعوديـة ألنـهم ال يـخشون نـفاذهـا. 
وكـما أشـارت إدارة بـايـدن واألمـم المتحـدة، يـمكن لـلمتمرديـن االسـتفادة مـن الـشحنات 
الســريــة لمحــركــات الــطائــرات بــدون طــيار ومحــركــات الــصواريــخ الــباليســتية واألجهــزة 

اإللكترونية التي توّفرها إيران.  

عـلى الـواليـات المتحـدة الـتعاون مـع الشـركـاء الـدولـيين لتشـديـد حـظر األسـلحة عـلى 
اليمن استنادًا إلى المعلومات االستخباراتية، مع التركيز ليس فقط على المرافئ 
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 الــتي يســيطر عــليها الــحوثــيون، بــل أيــضًا عــلى الــموانــئ األخــرى فــي الــيمن وســلطنة 
ُعمان التي تمّر عبرها مكونات الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار.  

يـجب تـفتيش جـميع الـطائـرات الـتي تهـبط فـي الـمناطـق الـخاضـعة لسـيطرة الـحوثـيين، 
حـــيث يـــمكن حـــتى لـــلطائـــرات الـــصغيرة أن تـــنقل مخـــزونـــات كـــبيرة مـــن الـــمكونـــات 

المتخصصة. 

4) استهداف الشبكة 

عـلى واشـنطن الـتفكير فـي كـيفية رسـم مـعالـم ضـربـات سـعوديـة مـختارة عـلى مـصانـع 
الــطائــرات بــدون طــيار والــصواريــخ داخــل الــيمن، وهــو تــكتيك تســتخدمــه الــواليــات 

المتحدة بانتظام ضد الميليشيات في العراق وسوريا.  

فـي 26 شـباط/فـبرايـر، عـلى سـبيل الـمثال، رّدت الـقوات األمـريـكية عـلى هـجوم صـاروخـي 
سـابـق شـنته ميليشـيا عـراقـية ضـد مـنشآت عـسكريـة تـابـعة لـلتحالـف فـي أربـيل مـن 
خـالل تـنفيذ مـا وصـفته إدارة بـايـدن بـضربـة جـويـة "دفـاعـية" عـلى مـنشآت أسـلحة تـابـعة 

للميليشيات في سوريا.  

بــطبيعة الــحال، ُيــعد تــوســيع عــمليات االعــتراض البحــري لــألســلحة المهــربــة أمــراً 
ضــروريــًا، نــظرًا ألن خــطر حــدوث أضــرار جــانــبية فــي مــثل هــذه الــعمليات يــكاد يــكون 

معدومًا.  

فـي حـاالت مـعينة، عـلى الـواليـات المتحـدة مـساعـدة الـريـاض أيـضًا عـلى تـنفيذ ضـربـات 
دفـاعـية مـدروسـة عـلى نـحو أكـبر تسـتهدف "الـمراحـل الـمبكرة"، أي قـبل بـناء أو نشـر أو 
إطـالق الـصواريـخ والـطائـرات بـدون طـيار. قـد تـساهـم مـثل هـذه الـمساعـدة فـي الحـدّ 
مـن الـدمـار الـتي يخـّلفه الـصراع فـي الـيمن فـي ظـل مـواصـلة تـقليل خـطر الـضربـات داخـل 

السعودية. 

5) أهـمية الـتعاون فـي مـجال دفـاعـات الـصواريـخ والـطائـرات بـدون طـيار الـخاصـة 
بالجيل القادم 

تـؤكـد سـلسلة الهجـمات الـتي وقـعت فـي اآلونـة األخـيرة عـلى أن الـدفـاعـات الـمضادة 
لـــلصواريـــخ والـــقذائـــف والـــطائـــرات بـــدون طـــيار أصـــبحت اآلن الـــضرورة الـــعسكريـــة 

القصوى في الشرق األوسط.  

ربـما تـطورت اسـتراتـيجيات الـسعوديـين فـتوقـفوا عـن إطـالق صـاروخ "بـاتـريـوت" الـبالـغ 
قـيمته 3 مـاليـين دوالر عـلى كـل طـائـرة بـدون طـيار، إال أنـهم ال يـزالـون يـطلقون صـواريـخ 
جـو-جـو بـقيمة 400 ألـف دوالر عـلى الـطائـرات بـدون طـيار الـتي تـبلغ كـلفتها 20 ألـف دوالر 

أو أقل.  
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أمــا بــالنســبة لــلصواريــخ الــباليســتية، فــعلى واشــنطن مــساعــدة إســرائــيل لــتزويــد 
الــسعوديــين بــمنظومــتها الــدفــاعــية "ديــفيد ســلينغ" الــتي ُتــعتبر تــكلفتها أدنــى مــن 

صواريخ "باتريوت" (مليون دوالر لكل صاروخ).  

فـي مـوازاة ذلـك، عـلى الـمسؤولـين األمـريـكيين الـمضي قـدمـًا فـي مـمارسـة الـضغوط 
بـفعالـية لـتنفيذ "مشـروع مـانـهاتـن" لـلدفـاع الـصاروخـي الـذي يـمكن أن يـوفـر دفـاعـات 
فـــعالـــة وبـــأســـعار مـــعقولـــة لـــلطاقـــة الـــموجـــهة (أي لـــيزر عـــالـــي الـــطاقـــة ومـــوجـــة 
كهــرومــغناطيســية قــصيرة عــالــية الــطاقــة) وقــذائــف مــدفــعية فــائــقة الســرعــة إلــى 

الشركاء في إسرائيل والخليج وآسيا خالل العقد الحالي. 

Washington Institute, Continued Houthi Strikes Threaten Saudi Oil and the 
Global Economic Recovery, 12/03/2021 
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الحرب في اليمن 

 

إنقاذ عملية السالم في اليمن يتطلب منع سقوط مأرب 
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سـيمثل سـقوط مـأرب بـيد الـحوثـيين ضـربـة كـبيرة لـلسعوديـة وسـيغير مـن الـتوازنـات 
فـي الـيمن، ولـذلـك فـإّن عـلى اإلدارة األمـريـكية الـتدخـل لـمنع سـقوط الـمديـنة. ويـنبغي 
أن يـشمل هـذا الـتدخـل تـشجيع الـسعوديـة واإلمـارات عـلى إعـادة إدخـال عـدد قـليل مـن 
وحـــدات الـــمدفـــعية الـــمتوســـطة إلـــى الـــمعركـــة، وتـــقديـــم مـــعلومـــات اســـتخباراتـــية 
تســـتهدف قـــادة الـــحوثـــيين الـــمتواجـــديـــن فـــي الخـــطوط األمـــامـــية، والـــضغط عـــلى 
"المجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي" لـلتأكـد مـن أن االنـفصالـيين ال يـصرفـون االنـتباه عـن جـهود 

الدفاع عن مأرب. 

تـتعّرض مـديـنة مـأرب لـهجوم جـوي وبـري مـن الـمتمرديـن مـنذ 14 شهـرًا، وقـد أصـبحت 
قوات الحوثي حاليًا على مسافة ال تبعد أكثر من عشرة أميال عن مدينة مأرب.  

سـيؤدي سـقوط مـأرب بـيد الـحوثـيين إلـى إضـعاف مـصداقـية جـهود السـالم الـمتعددة 
األطــراف، لــذا يــجب عــلى الــواليــات المتحــدة تــقديــم الــمزيــد مــن الــدعــم لــلسعوديــة 

واإلمارات للدفاع عن المدينة. 

إذا ســقطت الــمديــنة ومــنشآت الــطاقــة الــمجاورة لــها، ســتواجــه الــحكومــة الــيمنية 
الـهشة وعـملية السـالم الـتي تـقودهـا الـواليـات المتحـدة واألمـم المتحـدة خـطر االنهـيار 

الكامل.  

يسـتوجـب هـذا الخـطر الـوشـيك اتـخاذ خـطوات قـويـة لـمنع انـتصار الـحوثـيين فـي مـأرب، 
األمـر الـذي مـن شـأنـه أن يـقلب مجـرى الحـرب لـصالـحهم ويـكافـئ انـتهاكـاتـهم الـمتكررة 

للترتيبات التي تقوم بها األمم المتحدة لوقف التصعيد. 

فـي هـذه الـمرحـلة مـن الحـرب، اكتسـبت مـأرب قـيمة رمـزيـة واسـتراتـيجية هـائـلة لـعدة 
أسباب: 

مـصادر الـطاقـة: تـضم الـمنطقة أكـبر حـقول لـلنفط والـغاز الـطبيعي فـي •
الــيمن، إلــى جــانــب المحــطة الــكبرى واألكــثر ربــحية لــتعبئة وتــوزيــع غــاز 

الطهي. 

الـمقر الـبديـل لـلحكومـة: عـندمـا سـيطر الـحوثـيون عـلى صـنعاء فـي عـام •
2015، طرـدوا حكـومةـ الرـئيـس عبـد ربهـ منـصور هاـدي منـ العـاصمـة، وال 
يـتمتع الـمسؤولـون الـموالـون لـه إال بـتواجـد ضـعيف فـي عـدن الـتي تـعدّ 
ثـانـي أكـبر مـديـنة فـي الـيمن. وهـذا الـوضـع يـجعل مـأرب أكـبر مـديـنة يسـيطر 
عـليها هـادي، وهـي ذات أهـمية اسـتراتـيجية نـظرًا لخـط طـيرانـها الـمباشـر 

وروابطها البرية مع السعودية.  

مــنصة انــطالق للهجــمات الــحاســمة: تــقع مــأرب عــند تــقاطــع طــرق •
رئيســي يــربــط الــمحافــظات الــجنوبــية الــممتدة عــلى طــول خــليج عــدن 
بـــصنعاء والـــسعوديـــة. لـــذلـــك فـــإن االســـتيالء عـــلى الـــمديـــنة قـــد يـــتيح 
لـلحوثـيين شـن تـقدم سـريـع إلـى داخـل مـحافـظة شـبوة الـغنية بـالـنفط  

ونحو المعبر الحدودي الرئيسي مع السعودية. 
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الـنازحـون: يـقيم حـالـيًا نـحو مـليونـي شـخص فـي مـأرب، مـن بـينهم أكـثر مـن •
مـليون نـازح داخـليًا. وإذا بـدأ هـؤالء بـالـفرار مـن الـمديـنة بـصورة جـماعـية، 
فــسوف يتســببون بــأزمــة الجــئين كــبيرة فــي الــسعوديــة، والــمحافــظات 

الشرقية في اليمن، وسلطنة ُعمان. 

مــركــز تــجاري: تــشكل مــأرب قــصة نــجاح نــادرة فــي الحــرب: فهــي رابــطة •
تـجاريـة تـربـط الـمناطـق الـتي يسـيطر عـليها الـحوثـيون (وبـالـتالـي، غـالـبية 
ســكان الــيمن) بــالــسعوديــة وُعــمان والــمحافــظات الــتي يســيطر عــليها 
هــادي. وإذا أصــبحت تــجارة الســلع األســاســية واهــية فــي مــأرب بســبب 
الحـرب، فـسوف يـقترب جـميع الـيمنيين مـن الـمجاعـة، بـمن فـيهم أولـئك 

المتواجدين في مناطق الحوثيين. 

الهـيبة الـتاريـخية: تـضم الـمديـنة سـد مـأرب الشهـير، الـمذكـور فـي الـقرآن •
الكريم والذي يعتبره البعض منبع القبائل العربية. 

فــي هــجومــهم عــلى مــأرب عــام 2015، كــاد الــحوثــيون أن يســيطروا عــلى الــمديــنة، لــكن 
القوات اليمنية واإلماراتية والسعودية تصدت لهم على مدى عامين.  

ُفـقدت الـمنطقة الـعازلـة - الـتي تـم اكـتسابـها فـي ذلـك الـهجوم الـمضاد الـذي دام فـترة 
طـويـلة - بـصورة كـامـلة مـنذ الـعام الـماضـي، ويـعود ذلـك جـزئـيًا إلـى تـطّوريـن سـابـقين 
هـما "اتـفاقـية سـتوكـهولـم" مـن كـانـون األول/ديـسمبر 2018 (والـتي تـم الـتوصـل إلـيها 
بـوسـاطـة األمـم المتحـدة وتـضمن إمـكانـية قـيام الـحوثـيين بـنقل الـقادة والـقوات بـأمـان 
مـن جـبهة الحـديـدة إلـى مـأرب) وانـسحاب اإلمـارات مـن مـعظم سـاحـات الـمعارك فـي 

عام 2019.  

عـلى مـدار األربـعة عشـر شهـرًا الـماضـية، تـقّدم الـحوثـيون إلـى مـسافـة عشـرة أمـيال مـن 
شمال غرب مأرب.  

لقد كانت خطة الهجوم الحوثية بسيطًة وناجحة للغاية. وتضمنت ثالثة عناصر: 

الهجــمات الــبريــة: يــعمد الــحوثــيون كــل ثــالثــة أشهــر أو نــحو ذلــك عــلى 1)
إعـادة بـناء قـوتـهم الـهجومـية عـبر تـجنيد األطـفال وغـيرهـم مـن الـمجنديـن 

غير المدربين.  

الـقصف الـمسانـد لـمأرب: شـّن الـحوثـيون عـددًا مـن الهجـمات الـدقـيقة 2)
بالصواريخ والطائرات المسّيرة داخل المدينة. 

الـضربـات ضـد الـقواعـد الـجويـة الـسعوديـة: بحـلول نـهايـة عـام 2019، 3)
انـخفضت ضـربـات الـحوثـيين ضـد الـمملكة بـشكل كـبير كجـزء مـن جـهود 
خـــفض الـــتصعيد الـــمدعـــومـــة مـــن األمـــم المتحـــدة. ومـــع ذلـــك، فـــقد 
تــصاعــدت مــرة أخــرى فــي يــنايــر 2020 مــن خــالل ســلسلة مــن الهجــمات 
بــالــصواريــخ والــطائــرات بــدون طــيار عــلى الــقواعــد الــجويــة الــسعوديــة 
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الــقريــبة مــن الحــدود (بــلغ الــعدد اإلجــمالــي لــلغارات 23 ضــربــة، مــقارنــة بـ 
5-6 غـارات شهـريـًا فـي أواخـر عـام 2019). وكـان هـدفـها الـظاهـر هـو إعـاقـة 
الــدعــم الــجوي الــسعودي لــمأرب وتشــتيته، وال يــزال هــذا الــنمط قــائــماً 
حـتى الـيوم - فـقد تـم تـوقـيت تـقدم الـحوثـيين حـالـيًا لـيتزامـن مـع الهجـمات 
الــصاروخــية والــطائــرات المســيرة الــمكثفة عــلى قــاعــدة الــدعــم الــجوي 
الـسعوديـة الـرئيسـية فـي خـميس مشـيط وقـواعـد الـطائـرات بـدون طـيار 
والـمروحـيات فـي أبـها وجـيزان. وشـن الـمتمردون 29 هـجومـًا مـماثـًال فـي 
فـبرايـر و27 هـجومـًا فـي الـنصف األول مـن آذار/مـارس، مـقارنـًة بخـمسة فـي 

كانون الثاني/يناير قبل بدء الهجوم األخير. 

كـانـت الـحكومـة األمـريـكية مـحقًة فـي إدانـة الـزحـف الـحوثـي عـلى مـأرب لتهـديـده عـملية 
السالم وتسريعه وتيرة الحرب.  

أصــبحت الــمديــنة ضــعيفة حــين ُســمح لــلحوثــيين بــإعــادة نشــر قــواتــهم تــحت غــطاء 
خـفض الـتصعيد بـوسـاطـة األمـم المتحـدة، وعـندمـا اسـتجابـت الـحكومـة الـيمنية لـحالـة 
الـطوارئ الـناتـجة عـن ذلـك عـبر تـفعيل الـجبهات األخـرى مـن أجـل تـخفيف الـضغط عـن 
مـــأرب (عـــلى ســـبيل الـــمثال، الـــعملية الـــتي ُشـــّنت فـــي 10 آذار/مـــارس لـــرفـــع الـــحصار 

المستمر على تعز الذي دام أربع سنوات).  

يـؤدي هـجوم مـأرب إلـى تسـريـع ضـربـات الـحوثـيين عـلى جـنوب غـرب الـسعوديـة، بـما فـي 
ذلك الضربات ضد المطارات ذات االستعمال المدني والعسكري.  

بـالـمقابـل، عـمد الـسعوديـون إلـى قـصف ورش تـصنيع الـصواريـخ والـطائـرات المسـيرة 
الـتابـعة لـلحوثـيين داخـل مـا يـسمى بـ "مـناطـق خـفض الـتصعيد" فـي صـنعاء وغـيرهـا. 
وفــي الــوقــت نــفسه، فــإن الــضعف الــمتصور لــوضــع الــحكومــة فــي مــأرب قــد يــشجع 
الــمناورات االنــفصالــية فــي الــجنوب والشــرق، وقــد يــكون لــذلــك عــواقــب وخــيمة عــلى 

مساعي السالم الدبلوماسية وسالمة أراضي اليمن. 

هـذه األزمـة لـم تـتسارع بسـبب الـقرار الـذي اتخـذتـه إدارة بـايـدن فـي 12 فـبرايـر بشـطب 
الـجناح الـعسكري لـلحوثـيين مـن قـائـمة الـمنظمات اإلرهـابـية، فـالـهجوم عـلى مـأرب بـدأ 

منذ عدة أشهر وخطى أكبر خطواته خالل عهد إدارة ترامب.  

مــن الــواضــح أن الــحوثــيين يــحتقرون اإلدارة األمــريــكية الجــديــدة ويــشعرون أنــه لــيس 
لــديــهم مــا يخســرونــه بــرفــضهم لخــطة الســالم الــتي اقــترحــها الــمبعوث األمــريــكي 
الـــخاص تـــيم لـــيندركـــينغ، وال بـــمضاعـــفة الـــهجوم عـــلى مـــأرب وضـــربـــات الـــصواريـــخ/

الطائرات بدون طيار على السعودية.  

يـجب عـلى واشـنطن وشـركـائـها تـغيير هـذا االنـطباع، ألن الـمديـنة قـد تـسقط بـسهولـة 
عندما يحدث الهجوم الحوثي التالي، ربما في غضون ثالثة أشهر. 
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لـن تـكون اإلدانـة الـكالمـية كـافـية لـردع الـحوثـيين، بـل يـجب أن تـقترن الـكلمات بـاحـتمال 
ملموس بتكبد هزيمة عسكرية في مأرب وانتكاسات متعاقبة على الجبهات األخرى.  

وفـقًا لـذلـك، يـجب عـلى اإلدارة األمـريـكية اسـتخدام الـقنوات األمـريـكية مـع "المجـلس 
االنـتقالـي الـجنوبـي" لـلتأكـد مـن أن االنـفصالـيين ال يـصرفـون االنـتباه عـن جـهود الـدفـاع 

عن مأرب من خالل اتخاذهم خطوات انتهازية في أماكن أخرى.  

ًا عـلى إعـادة إدخـال  عـلى واشـنطن وشـركـائـها أيـضًا تـشجيع الـسعوديـة واإلمـارات سـّر
عـدد قـليل مـن وحـدات الـمدفـعية الـمتوسـطة بـتكّتم، وخـاصـة مـدافـع "هـاوتـزر" ذاتـية 
الدفع عيار 155 ملم وطائرات المراقبة بدون طيار والدفاعات الجوية قصيرة المدى.  

عـلى الـرغـم مـن أن أيـًا مـن هـذيـن الـبلديـن ال يـتوق إلـى إعـادة نشـر قـواتـه الـبريـة، إال أن نـقل 
هــذه الــوحــدات بــين الــقواعــد الصحــراويــة خــارج مــأرب قــد يــترك تــأثــيرًا حــاســمًا عــلى 

المعركة.  

يــجب عــلى واشــنطن أن تــفكر فــي تــقديــم مــعلومــات اســتخباراتــية تســتهدف قــادة 
الـحوثـيين الـمتواجـديـن فـي الخـطوط األمـامـية، وفـي الـحاالت الـتي تـعتبر فـيها مـثل هـذه 
الـضربـات آمـنة، وبـذلـك تـصبح الـعناصـر الـتي ال يسـتطيع الـحوثـيون اسـتبدالـها بـسهولـة 

أهدافًا في مرمى النيران. 

Washington Institute, Saving the Yemen Peace Process by Blunting the 
Houthi Push for Marib, 17/03/2021 

استراتيجية مقترحة إلنهاء الحرب في اليمن 
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جـعلت إدارة بـايـدن إنـهاء الحـرب فـي الـيمن أولـويـة قـصوى، ولـكنها رّكـزت جـهودهـا عـلى 
وقـف الـدعـم عـن الـسعوديـة. إال أن الـحوثـيين قـد يـكونـوا عـمليًا هـم الـعائـق الـفعلي أمـام 
إنـهاء الحـرب حـالـيًا، حـيث يـعتقدون أنـهم يـنتصرون، وهـو اعـتقاد صـحيح. يـنبغي عـلى 
الـواليـات المتحـدة أن تـبدأ بـإنـهاء الـحصار الـسعودي، وأن تـعمل عـلى إخـراج كـل الـقوات 
األجــنبية مــن الــيمن، وأن تــصّب تــركــيزهــا عــلى إنــهاء الــمعانــاة اإلنــسانــية، أمــا وحــدة 

األراضي اليمنية فربما تكون قد ذهبت إلى غير رجعة.   

جــعل جــو بــايــدن إنــهاء الحــرب الــمروعــة فــي الــيمن أولــويــة قــصوى فــي الســياســة 
الـخارجـية، ولـذا فـقد قـام بـقطع الـدعـم األمـريـكي عـن الـعمليات الـهجومـية الـسعوديـة، 

رغم أنه من غير المؤكد ما يشمله هذا القرار.  

ربـما يـكون الـحوثـيون اآلن أكـبر عـائـق أمـام إنـهاء الـقتال، فـهم يـعتقدون أنـهم يـنتصرون 
في الحرب، وهو اعتقاد صحيح.  

تـحتاج اإلدارة إلـى تـطويـر حـوافـز لـجعل الـحوثـيين يـوافـقون عـلى وقـف إطـالق الـنار، عـندمـا 
يـــعتقدون أنـــهم عـــلى وشـــك تـــحقيق انـــتصار كـــبير عـــلى الـــحكومـــة الـــمدعـــومـــة مـــن 

السعودية في مأرب. 

يسيطر الحوثيون على معظم الشمال و80٪ من السكان.  

تــشكل مــحافــظة مــأرب فــي الــشمال الشــرقــي الــمعقل الــرئيســي األخــير لــلموالــين 
للرئيس عبد ربه منصور هادي.  

شهــدت الــسنوات العشــريــن الــماضــية مــن تــاريــخ الــيمن مــحاوالت مــتكررة مــن قــبل 
قـادة الـيمن - بـمن فـيهم هـادي وسـلفه عـلي عـبد هللا صـالـح، بـمساعـدة سـعوديـة فـي 
كــثير مــن األحــيان، لــلضغط عــلى الــحوثــيين، وهــناك شــيء واحــد واضــح تــماًمــا مــن كــل 

هذه المحاوالت: الحوثيون لن يخضعوا للضغط.  

بـعد مـا يـقارب مـن سـت سـنوات مـن الـقصف الـسعودي والـحصار والـكارثـة اإلنـسانـية، 
لــم يــتراجــع الــحوثــيون، فــهم قــساة بــال رحــمة عــندمــا يــتعلق األمــر بــمعانــاة الــشعب 

اليمني. 

مــما ال شــك فــيه أن إيــران وحــزب هللا قــد شــجعتهما عــلى الــمقاومــة، الــلتين تــوفــران 
الـخبرة الـفنية والـدعـم لـعملياتـهما الـصاروخـية والـطائـرات المسـيرة الـتي تـضرب مـأرب 

وأهداًفا في السعودية.  

يـقول الـسعوديـون إنـهم اعـترضـوا مـا يـقارب مـن 900 صـاروخ وطـائـرة مسـيرة أطـلقها 
الحوثيون في السنوات الست األخيرة.  

لم يكن للحصار تأثير ملموس على القدرات العسكرية للحوثيين. 

ُيـقدم اإليـرانـيون مـساعـدات تـصل إلـى عشـرات الـماليـين مـن الـدوالرات سـنوًيـا، وهـو 
مبلغ زهيد مقارنة بما يدفعه السعوديون لتمويل الحرب.  
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بــالنســبة لطهــران، الحــرب فــي الــيمن هــي بــمثابــة هــديــة، فهــي تــضع الــريــاض فــي 
مستنقع ُمكلف.  

ال يسيطر اإليرانيون على الحوثيين، لكن لهم نفوًذا. 

حــتى تنتهــي الحــرب، تــحتاج إدارة بــايــدن إلــى وضــع عــملية ســياســية تــغري الــحوثــيين 
بوقف إطالق النار.  

إن أفـضل مـكان لـلبدء فـيه هـو الـحصار الـسعودي، وهـو سـبب الـكارثـة اإلنـسانـية. يـجب 
عـلى واشـنطن أن تـدعـو إلـى اإلنـهاء الـفوري وغـير المشـروط لـلحصار والـسماح بـمرور 

المدنيين إلى الموانئ والمطارات اليمنية.  

تــقول األمــم المتحــدة إن 16 مــليون يــمني يــعانــون مــن ســوء الــتغذيــة، والــوضــع يــزداد 
سوًءا بمعدل ينذر بالخطر. 

الـحصار عـملية عـسكريـة هـجومـية تـقتل مـدنـيين، وسـيكون إنـهاء الـحصار عـمًال ُيظهـر 
حسن النية.  

إن ربــط رفــع الــحصار بــوقــف إطــالق الــنار وصــفة إلطــالــة مــعانــاة الــشعب الــيمني، 
وينبغي فصل المسألتين. 

يــجب عــلى الــواليــات المتحــدة أيــًضا فــتح حــوار مــباشــر مــع الــحوثــيين، فــهم بــلطجية 
وعــنيفون، وأقــامــوا دولــة بــوليســية فــي الــشمال. لــكن هــذا هــو الــمعيار الــسائــد فــي 

معظم أنحاء الشرق األوسط.  

الـحوثـيون حـقيقة ال يـمكننا أن نـتمنى زوالـها. خـطابـهم مـعاٍد ألمـريـكا ولـلسامـية، لـكنهم 
لـم يـقرنـوا خـطابـهم بـاألفـعال. وهـم يـعتقدون أن أمـريـكا هـي فـي حـالـة حـرب مـعهم مـنذ 

ست سنوات، لسبب وجيه.  

حـتى اآلن، فـإن وزارة الـخارجـية أكـثر حـرًصـا عـلى إدانـة هجـمات الـحوثـيين مـن الـضربـات 
الجوية السعودية. 

تــحتاج إدارة بــايــدن إلــى مــعالــجة قــرار مجــلس األمــن الــتابــع لــألمــم المتحــدة الــذي تــم 
تـمريـره خـالل إدارة أوبـامـا والـذي يـلقي بـالـلوم عـلى الـحوثـيين كـمسؤولـين مـنفردون عـن 

الحرب وُيعطي مشروعية للحصار.  

إن تـبني قـرار جـديـد أكـثر تـوازنـًا سـُيمثل خـطوة أسـاسـية نـحو إنـهاء الحـرب، حـيث يـنبغي 
إدانة الحصار والدعوة إلى بناء حكومة جديدة شاملة. 

مـن المسـتبعد جـًدا أن يـؤدي أي جهـد دبـلومـاسـي إلـى تـسويـة سـياسـية فـي الـيمن فـي 
المستقبل القريب، فالبلد ببساطة منقسم للغاية بحيث ال يمكن لّم شمله.  

النتيجة األكثر احتماال هي تقسيم اليمن، كما كان األمر في الماضي.  

يجب على اإلدارة األمريكية أن تطالب بانسحاب جميع القوات األجنبية من اليمن.  
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يـجب عـلى الـسعوديـين الخـروج مـن شـرق الـيمن، ويـنبغي عـلى اإلمـاراتـيين الخـروج مـن 
جـزيـرة سـقطرى، ويـجب عـلى المسـتشاريـن اإليـرانـيين الـعودة إلـى بـالدهـم، ويجـب أال 
نــجعل مــثل هــذه االنــسحابــات مــتوقــفة عــلى بــعضنا الــبعض، فــالــسعوديــون عــليهم 

مغادرة المهرة اآلن. 

يـجب أن تـكون أولـويـة بـايـدن الـقصوى اآلن هـي الحـّد مـن الـكارثـة اإلنـسانـية قـدر اإلمـكان، 
أما وحدة أراضي اليمن فربما ال تكون قابلة لالسترجاع. 

يـجب عـلى الـواليـات المتحـدة تـنظيم مـؤتـمر دولـي إلعـادة اإلعـمار فـي الـيمن، ويـجب عـلى 
الـسعوديـين واإلمـاراتـيين ودول الخـليج األخـرى التعهـد بـالـمليارات إلعـادة بـناء الـبنية 

التحتية المدمرة في اليمن، والتي دمروها.  

يــجب عــلى واشــنطن أيــضا أن تــدفــع ثــمن الــضرر. لــكن إعــادة اإلعــمار يــجب أن تــكون 
مرتبطة بوقف شامل إلطالق النار.  

Brookings Institution, Getting Yemen’s Houthis to “yes” on a ceasefire, 
01/03/2021 

الحلول الجزئية في يمن مقسم قد تكون الخيار األمثل 
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هـناك مـساران مـمكنان للحـل فـي الـيمن، األول هـو االسـتمرار بـالـجهود الـحالـية الـتي 
تـقودهـا األمـم المتحـدة والـتي تـركـز عـلى الـمصالـحة الـوطـنية، والـثانـي هـو إعـادة الـتركـيز، 
عـلى الـمدى الـقريـب عـلى األقـل، عـلى بـناء السـالم وجـهود بـناء الـدولـة فـي مـحافـظات 
الــيمن الــجنوبــية والشــرقــية. ويــبدو أن الــمسار الــثانــي هــو أكــثر مــعقولــية، لــكن يــنبغي 

االستعداد فيه للتعامل مع فكرة تقسيم اليمن على المدى القصير على األقل.  

فـي األول مـن مـارس، أعـلنت إدارة بـايـدن أن الـواليـات المتحـدة سـوف "تـعيد تنشـيط 
الـجهود الـدبـلومـاسـية األمـريـكية إلنـهاء الحـرب" فـي الـيمن. فـي هـذا اإلعـالن، الـذي صـدر 
خـالل مـؤتـمر افـتراضـي لـلمانـحين، خـلص وزيـر الـخارجـية أنـطونـي بـلينكين بـحق إلـى أن 

معالجة األزمة اإلنسانية الحادة تتطلب إيجاد نهاية للحرب في البالد. 

هــناك مــساران أســاســيان إلنــهاء الحــرب فــي الــيمن. الــمسار األول هــو االســتمرار 
وربـما مـضاعـفة الـجهود الـحالـية الـتي تـقودهـا األمـم المتحـدة والـتي تـركـز عـلى الـمصالـحة 

الوطنية، والتي تركز على الحفاظ على سيادة اليمن وسالمته الجغرافية.  

بـينما ُيـقال إن الـسعوديـة وحـكومـة الجـمهوريـة الـيمنية الـمعترف بـها دولـًيا مـلتزمـتان 
بهـــذه الـــجهود، مـــن الـــمرجـــح أن يـــتطلب نـــجاح هـــذا الـــنهج تـــنازالت ســـياســـية كـــبيرة 

للحوثيين لم تكن الحكومة السعودية والحكومة اليمنية مستعدين لتقديمها. 

الـمسار الـثانـي هـو إعـادة الـتركـيز، عـلى الـمدى الـقريـب عـلى األقـل، عـلى بـناء السـالم 
وجهود بناء الدولة في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية.  

ســيسمح هــذا الــنهج لــلمجتمع الــدولــي بــالــتركــيز أوًال عــلى مــعالــجة االقــتتال الــداخــلي 
داخــل الــتحالــف الــذي تــقوده الــسعوديــة والــذي قــوض مــحادثــات الســالم الــوطــنية 

وسمح للقاعدة وداعش وجماعات أخرى باالزدهار.  

مـثل هـذا الـنهج يـتطلب االسـتعداد لـقبول فـكرة تقسـيم الـيمن عـلى الـمدى الـقريـب 
على األقل. 

تـقترب الحـرب األهـلية الـيمنية بسـرعـة مـن نـقطة تـحول جـديـدة وحـاسـمة، حـيث يـشن 
الـحوثـيون حـالـًيا حـملة عـدوانـية الحـتالل مـحافـظة مـأرب، وهـو مـا قـد يـغير مـسار الحـرب 

األهلية. 

إذا سـقطت مـأرب، فـلن تـتكبد الـحكومـة الـيمنية خـسائـر عـسكريـة كـبيرة فحسـب، بـل 
قـد تـمثل أيـًضا ضـربـة كـبيرة لـموقـف الـحكومـة الـتفاوضـي فـي مـحادثـات السـالم، وُيـفقد 

الحكومة خط إمداد بالغ األهمية مع السعودية.  

ومــع ذلــك، فــإن حــمل الــحوثــيين عــلى إنــهاء هــجومــهم والــعودة إلــى عــملية الســالم 
سـيتطلب عـلى األرجـح الـتفكير فـي بـدائـل لـلمصالـحة الـوطـنية. بـالـنظر إلـى زخـمهم عـلى 
األرض، لـيس لـدى الـحوثـيين سـبب وجـيه لـقبول السـالم والـعودة إلـى الـوضـع الـسابـق 

كمجموعة سياسية مهمشة محتواة في الشمال. 
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قــد يــوفــر الــنهج الــتدريــجي، والــذي يــتم فــيه إعــادة تــركــيز جــهود بــناء الــدولــة فــي الــمدى 
الـقريـب عـلى مـحافـظات الـيمن الـجنوبـية والشـرقـية، بـديـًال أكـثر قـابـلية لـلتطبيق إلنـهاء 

العنف.  

فـي حـين أن هـذا الـنهج الـتدريـجي قـد يـكون أفـضل مـن اسـتمرار الـصراع، إال أنـه ال يخـلو 
من التكاليف والمخاطر بالنسبة للشعب اليمني.  

قــد يســتغرق أي مــسار مــحتمل لــتحقيق ســالم دائــم عــقوًدا لــلتعافــي مــن الــتكالــيف 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية لهذه الحرب األهلية.  

الحـرب أوصـلت الـيمن إلـى هـذه الـنقطة الـتي ال يـتواجـد فـيها إال عـدد قـليل مـن الـخيارات 
المتبقية. 

RAND Corporation, Pathways Toward Peace in Yemen: National Reconciliation 
or a 'Phased' Approach?, 05/03/2021 

وحدة األراضي اليمنية لم تعد هدفًا سعوديًا 

 

فـــي بـــدايـــة الحـــرب عـــلى الـــيمن، صـــدر قـــرار مجـــلس األمـــن رقـــم 2216، والـــذي يحـــّمل 
الـحوثـيين الـمسؤولـية عـما يجـري فـي الـيمن، وُيشـدد عـلى وحـدة األراضـي الـيمنية. ويـبدو 
أن هـذا الـقرار لـم يـعد ذا ارتـباط فـي الـوضـع الـحالـي، بـعد تـراجـع نـفوذ الـتحالـف، وانـقسام 
الــمعسكر الــذي يــدعــمه الــتحالــف. ويــبدو أن الــسعوديــين أنــفسهم يتهــيؤون لــفكرة 
الــتعامــل مــع فــكرة الــيمن الــمقسم، ولــذا فــهم يــركــزون جــهودهــم عــمليًا عــلى تــأمــين 
شـريـط حـدودي، وربـما يـقومـون بـعد االنـتهاء مـن تـأمـينه بـالتخـلي عـن الـحكومـة الـيمنية 

وعن رجال القبائل الذين دعموهم لسنوات.  
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فــي 26 مــارس 2015، قــادت الــسعوديــة تــحالــًفا مــن تــسع دول عــربــية لــسحق الــتمرد 
الــمدعــوم مــن إيــران مــن قــبل الــحوثــيين. وقــد حــصل الــسعوديــون بســرعــة عــلى دعــم 
مجــلس األمــن عــبر الــقرار رقــم 2216 (مــع امــتناع روســيا عــن الــتصويــت) الــذي يــدعــو 
الــحوثــيين إلــى ســحب قــواتــهم مــن جــميع الــمناطــق الــتي احــتلوهــا لــلتو، بــما فــي ذلــك 
صــنعاء. كــما طــالــبهم الــقرار بــإعــادة األســلحة الــثقيلة والــصواريــخ المســروقــة مــن 
الـجيش، واالعـتراف بسـلطة الـحكومـة الـيمنية الـمعترف بـها مـن قـبل األمـم المتحـدة، 
ووضـع حـد لتهـديـداتـهم لـلدول الـمجاورة. كـما أعـاد الـتأكـيد عـلى وحـدة الـيمن وسـالمـة 

أراضيه. 

بـعد سـت سـنوات مـن الـقتال، لـم يـتم تـلبية أي مـن هـذه الـمطالـب مـن قـبل الـحوثـيين، 
بـل وأصـبحت صـواريـخهم وطـائـراتـهم بـدون طـيار الـتي تـزودهـم بـها إيـران تـشكل تهـديـداً 

مستمرًا للمدن والمنشآت النفطية السعودية.  

تـحولـت الـيمن لمسـتنقع كـارثـي لـلسعوديـة وولـي عهـدهـا، والـذي كـان، فـي ذلـك الـوقـت، 
ا للدفاع وكان مسؤوًال عن الغزو.   قد أصبح للتو وزيًر

َســَحَب جــميُع شــركــاء الــتحالــف الــسعودي دعــمهم الــعسكري للمشــروع، وتــحولــت 
اإلمـارات مـن دعـم الـوحـدة الـيمنية إلـى دعـم حـركـة انـفصالـية فـي جـنوب الـيمن، وقـطعت 
الــواليــات المتحــدة، الشــريــك األجــنبي األكــثر أهــمية لــلمملكة، كــل الــدعــم الــعسكري 
لـعملياتـها فـي الـيمن، واسـتخدمـت إيـران، الـخصم الـلدود لـلسعوديـة، الـحوثـيين بـمهارة 
لــلحصول عــلى مــوطــئ قــدم قــوي فــي الــيمن يــمكن مــن خــاللــه تهــديــد الــمملكة عــلى 

أساس طويل األجل.  

تجـــري اآلن أكـــبر مـــعركـــة فـــي الحـــرب األهـــلية بـــين الـــمتمرديـــن الـــحوثـــيين والـــموالـــين 
لـلحكومـة عـلى مـديـنة مـأرب، وهـي مـركـز لـلنفط والـغاز، وبـها مـصفاة وخـط أنـابـيب بـطول 
270 مــيًال يــصل البحــر األحــمر لــلتصديــر، مــما يــوفــر لــلحوثــيين مــصدر دخــلهم الــرئيســي 
بــالــعملة الــصعبة. ســتحدد نــتيجة الــمعركــة عــلى األرجــح مــا إذا كــان الــيمن ســيعاد 

تقسيمه قانونيًا وفعليًا إلى دولتين. 

عـزز الـحوثـيون اآلن سـيطرتـهم عـلى الـشمال، حـيث يـعيش 80% مـن سـكان الـيمن، فـي 
حـين أن حـكم الـجنوب يـتقاسـمه تـحالـف بـين حـكومـة هـادي والحـركـة االنـفصالـية بـقيادة 

المجلس االنتقالي الجنوبي.  

رئـيس المجـلس االنـتقالـي عـيدروس الـزبـيدي، قـال فـي وقـت مـبكر مـن شهـر مـارس أنـه 
يجب إجراء استفتاء "أو آلية أخرى" لتحديد ما يريده أهل الجنوب. 

هـذه هـي حـالـة الـيمن الـمنقسمة، حـيث تـختار إدارة بـايـدن أن تـتولـى دور صـانـع السـالم 
وإخــراج الــسعوديــة مــن "حــربــها األبــديــة"، تــماًمــا كــما يــسعى بــايــدن إلــى فــك ارتــباط 

الواليات المتحدة بمثل هذه المشاركة في أفغانستان.  
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إذا نـــجحت مـــهمة بـــايـــدن بـــأعـــجوبـــة، فـــقد تـــكون الـــنتيجة هـــي نـــفسها: الـــحكومـــات 
الـمدعـومـة مـن الـواليـات المتحـدة فـي كـال الـبلديـن لـديـها فـرصـة مـرتـفعة لـالنهـيار، مـع 
اسـتمرار سـيطرة الـحوثـيين عـلى شـمال الـيمن المسـتقل وطـالـبان فـي مـعظم أنـحاء 

أفغانستان.  

عـين بـايـدن مـبعوثـًا خـاصـًا، هـو تـيموثـي لـيندركـينغ، وهـو دبـلومـاسـي مـحنك عـلى درايـة 
جـيدة بـتعقيدات الـيمن، لـلسعي إلـى تـسويـة سـلمية وفـتح مخـرج لـلسعوديـة، وقـام 
بـالـفعل بـأول رحـلة لـه هـناك للتحـدث مـع جـميع األطـراف، بـما فـي ذلـك لـقاء مـع كـبير 

مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السالم، في ُعمان في أواخر فبراير.  

لـــجعل ذلـــك مـــمكنًا، كـــان عـــلى بـــايـــدن أوًال إزالـــة الـــحوثـــيين مـــن الـــقائـــمة األمـــريـــكية 
لـلمنظمات اإلرهـابـية األجـنبية حـيث وضـعتهم إدارة تـرامـب الـسابـقة قـبل أيـام فـقط 

من مغادرته منصبه. 

لـلحصول عـلى أي فـرصـة إلنـهاء الحـرب األهـلية الـيمنية، سـيتعين عـلى بـايـدن التخـلي 
عـن الـمطالـب الـتي تـم تـبنيها فـي بـدايـة الحـرب بـموجـب الـقرار 2216 الـمؤيـد لـلسعوديـة 
وربـما أيـًضا التخـلي عـن "الـتزام األمـم المتحـدة الـقوي بـالـوحـدة والسـيادة واالسـتقالل، 

وسالمة أراضي اليمن".  

رغـم أن الـسعوديـين مـا زالـوا يشـيرون رسـمًيا إلـى الـقرار 2216 كـأسـاس التـفاق سـالم، 
لــكنهم فــي الــواقــع حــولــوا تــركــيزهــم إلــى تــأمــين مــنطقة مــنزوعــة الســالح عــلى طــول 
حــدودهــم الــتي يــبلغ طــولــها 800 مــيل مــع الــيمن ووضــع حــد لــوابــل الــحوثــيين مــن 

الصواريخ والطائرات بدون طيار. 

يـــبقى أن نـــرى الـــثمن الـــذي ســـيتعين عـــلى الـــسعوديـــين دفـــعه لـــلحصول عـــلى هـــذه 
األهـداف المحـدودة، فـسوف يـحتاجـون إلـى تـقريـر مـا إذا كـانـوا سـيتخلون عـن مـطالـبة 
حـــكومـــة هـــادي بـــتمثيل الـــيمن بـــالـــكامـــل، وربـــما يـــتعين عـــليهم قـــبول دولـــة ُمـــعاد 

تقسيمها. 

مـن الـمحتمل أال تـتوقـف خـسائـر الـسعوديـين عـند هـذا الحـد، فـالـحكومـة المشـتركـة بـين 
هـادي والمجـلس االنـتقالـي الـجنوبـي تـتواجـد بـالـكاد فـي الـجنوب، وقـد اشـتبكت الـقوات 
ا، حـتى فـي عـدن، كـما أن الـحكومـة  ا وتـكراًر الـعسكريـة الـمنفصلة للشـركـاء بـالـفعل مـراًر

لم تدفع رواتب جنودها منذ تسعة أشهر. 

تـشمل الـمعضلة الـسعوديـة أيـًضا مـا إذا كـان يـنبغي االسـتمرار فـي دعـم حـكومـة هـادي 
الــوهــمية إلــى حــد كــبير أو قــبول المجــلس االنــتقالــي الــجنوبــي ذي الــعقلية االنــفصالــية 

باعتباره الحاكم الفعلي لجنوب اليمن المعاد تشكيله.  

ا بـعد بـشأن هـذه الـقضية، وربـما سـيتعين عـليهم التخـلي  الـسعوديـون لـم يتخـذوا قـراًر
عن عشرات اآلالف من رجال القبائل الذين تم حشدهم وتمويلهم وتسليحهم  
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لـــمحاربـــة الـــحوثـــيين، أو مـــواجـــهة حـــرب أهـــلية أخـــرى داخـــل الـــيمن، هـــذه الـــمرة بـــين 
الميليشيات القبلية الموالية لهادي والموالية للمجلس االنتقالي الجنوبي. 

يـشارك عـدد كـبير مـن رجـال الـقبائـل الـموالـية لـهادي حـالـًيا فـي الـدفـاع عـن مـحافـظة 
مأرب.  

شـن الـحوثـيون هـجوًمـا آخـر هـناك فـي فـبرايـر. ووفـًقا لـما ذكـره، فـإنـهم يسـيطرون اآلن 
جـزئـًيا أو كـلًيا عـلى عشـرة مـن مـقاطـعات الـمحافـظة األربـعة عشـر، لـكنهم ال يـزالـون 

على بعد سبعة إلى عشرة أميال خارج المدينة نفسها المكتظة اآلن بمليون الجئ. 

يـــضغط الـــمسؤولـــون فـــي إدارة بـــايـــدن عـــلى الـــحوثـــيين لـــقبول وقـــف إطـــالق الـــنار 
والجـلوس إلـى طـاولـة الـمفاوضـات. وقـال المتحـدث بـاسـم وزارة الـخارجـية نـيد بـرايـس 
"عــليهم أن يظهــروا رغــبتهم فــي االنخــراط فــي عــملية ســياســية. عــليهم أن يــتوقــفوا 
بـبساطـة عـن الـهجوم ويـبدأوا فـي الـتفاوض". أعـطى الـحوثـيون إجـابـتهم: ال مـفاوضـات 
حـتى ينهـي الـسعوديـون حـصارهـم أوًال دون شـروط، كـما قـدمـوا نـفس الـرد عـلى اقـتراح 

السالم السعودي الذي أعلن في مارس. 

فـي هـذه الـمرحـلة، ال يـبدو أن هـناك مـفاوضـات جـادة وشـيكة حـتى يـنجح الـحوثـيون أو 
يفشــلون فــي االســتيالء عــلى مــديــنة مــأرب. إذا فشــلوا، فــإن فــرص وقــف إطــالق الــنار 
الــذي يــتبعه حــل وســط تــصبح أكــثر إشــراًقــا إلــى حــد مــا - يــعتمد عــلى اتــحاد أو اتــحاد 
كـونـفدرالـي يـربـط الـشمال والـجنوب مـًعا بـشكل فـضفاض. ومـع ذلـك، إذا نـجحوا، فـإن 

بايدن يواجه احتمال اإلشراف على والدة جديدة لليمن منفصلين. 

Woodrow Wilson Center for International Scholars, Biden’s Peacemaking Bid 
in Yemen Faces Hard Truths, 23/03/2021 
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بايدن ينبغي أن يُنهي الحرب في اليمن 

 

لـلمساعـدة فـي إنـهاء الـصراع فـي الـيمن، والـذي فـعلت أمـريـكا الـكثير إلشـعالـه، يـجب 
عـلى اإلدارة األمـريـكية إنـهاء الـدعـم الـعسكري لـلريـاض، ورفـض تـقديـم أي مـساعـدة 
عــسكريــة لــلمملكة طــالــما أنــها مــا زالــت ُتــحارب فــي الــيمن، والــعمل عــلى إشــراك 
طهـران بجـديـة أكـبر، والـعمل عـلى وقـف الحـرب مـن خـالل الـقيام بـدور أكـثر تـوازنـًا مـع كـل 
الـفاعـلين. ويـنبغي عـلى بـايـدن أن يـلتزم بـتوجـهاتـه الـتي قـطعها أثـناء حـملته االنـتخابـية، 
بــدًال مــن الخــطاب الــمتأرجــح تــجاه الــسعوديــة، والــذي تــبناه مــنذ وصــولــه إلــى الــبيت 

األبيض.  

تـعرض الـيمن الحـديـثة لـالضـطرابـات والحـرب فـي مـعظم الـعقود السـتة مـن وجـودهـا. 
هذا االقتتال اليمني الالمنتهي لم يكن مهًما على اإلطالق للواليات المتحدة. 

كـانـت واشـنطن أكـثر اهـتماًمـا بـأنشـطة الـقاعـدة فـي شـبه الجـزيـرة الـعربـية، والـتي كـانـت 
لــفترة طــويــلة الــفرع األكــثر تهــديــًدا لــتنظيم أســامــة بــن الدن الــقديــم. ومــع ذلــك، فــإن 
الــلعبة الســياســية لــلكراســي الــموســيقية تــغيرت قــليًال. كــان صــالــح قــد تــعاون مــع 
واشــنطن ضــد الــقاعــدة فــي جــزيــرة الــعرب، وكــان الــحوثــيون يــكرهــون أمــريــكا لــكنهم 

يكرهون القاعدة أكثر، وأظهروا عداوتهم في ساحة المعركة. 

يـكره الـحوثـيون أفـراد الـعائـلة الـمالـكة فـي الـسعوديـة ألنـهم تـدخـلوا فـي الـيمن ورّوجـوا 
الوهابية هناك.  
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كـان أنـصار هللا عـلى اتـصال بـإيـران، لـكن الـعالقـة كـانـت بـعيدة، وليسـت مـثل الـعالقـات 
الــوثــيقة بــين حــزب هللا وطهــران. فــي الــواقــع، حــذرت إيــران فــي الــبدايــة الــحوثــيين مــن 

السيطرة على صنعاء ومواجهة السعوديين. 

ومــع ذلــك، يــبدو أن محــمد بــن ســلمان، الــذي كــان فــي ذلــك الــوقــت وزيــرًا لــلدفــاع فــي 
طـريـقه لـيصبح ولـيًا للعهـد، كـان يـريـد عـلى مـا يـبدو نـظامـًا مـطيعًا فـي الـجوار، ولـذا فـإّنـه 
تــدخــل لــدعــم هــادي، الــذي فــقد الــكثير مــن شــعبيته بــعد أن دعــا لــشن ضــربــات جــويــة 

أجنبية على شعبه.  

تــحت حــكم محــمد بــن ســلمان، أصــبحت الــمملكة الــدولــة األكــثر عــدوانــية فــي الشــرق 
األوســط، حــيث هــاجــمت الــيمن، واحتجــزت رئــيس وزراء لــبنان، وشــاركــت فــي الحــروب 
األهـلية فـي لـيبيا وسـوريـا، وعـزلـت قـطر دبـلومـاسـًيا وهـددتـها عـسكرًيـا، ودعـمت الـنظام 
الـملكي الـسني االسـتبدادي فـي البحـريـن، كـما شـن ولـي العهـد حـملة سـياسـية شـرسـة 

في الداخل، أبرزها القتل المروع لخاشقجي. 

لـم يـكن الـرئـيس أوبـامـا مـن الـمعجبين بـالـسعوديـين، لـكنه قـرر دعـم الـعائـلة الـمالـكة 
الفاسدة في محاولة عبثية لكسب موافقة المملكة على االتفاق النووي مع إيران.  

لـألسـف، لـم تـقبل الـريـاض أبـًدا تـوصـيف أوبـامـا الـمعقول بـأنـها الـدولـة األكـثر قـمًعا فـي 
الشرق األوسط.  

تظهــر الــسعوديــة فــي الــمراتــب العشــرة األولــى عــلى مســتوى الــعالــم ضــمن الــدول 
األســوأ وفــقًا لــتصنيف فــريــدوم هــاوس (إيــران أيــًضا فــظيعة، لــكن الــسعوديــة أســوأ 

بشكل ملحوظ).  

كــما الحــظ وزيــر الــدفــاع الــسابــق روبــرت جــيتس، أن الــسعوديــين ُيــريــدون مــحاربــة 
اإليرانيين حتى آخر أمريكي.  

حـصل أفـراد الـعائـلة الـمالـكة عـلى أسـلحة أمـريـكية، واسـتمروا فـي الـوقـت ذاتـه بـالـعمل 
لتقويض خطة العمل الشاملة المشتركة. 

انــُتخب دونــالــد تــرامــب رئــيًسا، وقــضى فــترة واليــته بــأكــملها فــي الــركــوع إلــى الــريــاض، 
متعاقًدا من الباطن مع محمد بن سلمان إلدارة سياسة الشرق األوسط.  

شــنت إدارة تــرامــب حــملة "الــضغط األقــصى" الــتي جــاءت بــنتائــج عكســية ضــد إيــران، 
ا إلــى امــتالك ســالح نــووي وجــعل الــمنطقة أقــل  األمــر الــذي جــعل طهــران أقــرب كــثيًر

ا، وُترك األمر إلدارة بايدن لمواجهة العواقب.  استقراًر

األسـوأ مـن ذلـك كـله، أن تـرامـب ضـاعـف مـن دعـمه لـلعدوان الـسعودي عـلى الـيمن، 
فـقد زودت الـواليـات المتحـدة الـطائـرات الحـربـية بـالـوقـود فـي الـبدايـة، ووفـرت الـغطاء 
الـدبـلومـاسـي للحـرب الـسعوديـة. وبـعد أن قـام محـمد بـن سـلمان بـتقطيع خـاشـقجي 

إلى شرائح ومكعبات أعلن ترامب بفخر أنه "أنقذ مؤخرة محمد بن سلمان".  
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خـلقت الحـملة الـتي قـادتـها الـسعوديـة مـا وصـفته األمـم المتحـدة بـأسـوأ كـارثـة إنـسانـية 
فيـ العـالمـ. وعلـى الرـغمـ منـ أن أنصـار هللا يحمـلون جزـءًا منـ اللـوم بهذـا الخـصوص، إال 
أن "الـتحالـف" الـذي تهـيمن عـليه الـمملكة واإلمـارات تسـبب فـي مـعظم أضـرار الحـرب 

والوفيات. 

قـام الـمرشـح بـايـدن بحـملة ضـد االسـتبداد الـسعودي الـقاتـل، وبـعد تـنصيبه، أعـلن أنـه 
"سـينهي كـل الـدعـم األمـريـكي لـلعمليات الـهجومـية فـي الحـرب فـي الـيمن، بـما فـي ذلـك 

مبيعات األسلحة ذات الصلة. 

ومـع ذلـك، تـعامـل الـرئـيس بـشكل مـشكوك فـيه مـن نـاحـية الـتكافـؤ األخـالقـي، حـيث 
أعـرب عـن تـصميمه عـلى مـساعـدة الـسعوديـة فـي الـدفـاع عـن نـفسها ضـد "الهجـمات 
الـصاروخـية، وضـربـات الـطائـرات بـدون طـيار، والتهـديـدات األخـرى مـن الـقوات اإليـرانـية 
فــي دول مــتعددة". وبــالــمثل، اشــتكى الــمبعوث الــخاص لــإلدارة إلــى الــيمن، تــيموثــي 
لــيندركــينغ، مــن أن مــثل هــذه الــضربــات عــلى أهــداف فــي الــمملكة "ليســت مــن أعــمال 

مجموعة تدعي أنها تريد السالم".  

جـاءت أولـى هجـمات الـحوثـيين الـصاروخـية وضـربـات الـطائـرات بـدون طـيار بـعد شـهور 
مـن الهجـمات الـجويـة الـسعوديـة، بـدعـم مـن الـواليـات المتحـدة، ولـسوء الحـظ، كـان 
الــــسعوديــــون أكــــثر فــــاعــــلية فــــي قــــصف حــــفالت الــــزفــــاف والــــجنازات والــــشقق 

والمستشفيات واألهداف المدنية األخرى، ثم إنكار المسؤولية.  

حتى بعد انتهاء الدعم األمريكي، استمرت الحرب الجوية السعودية.  

أفــضل طــريــقة لــتشجيع أنــصار هللا عــلى وقــف اعــتداءاتــهم عــلى الــمملكة هــي خــروج 
الرياض من الصراع. 

إذا لــم تــود الــسعوديــة وقــف عــملياتــها فــليكن، ولــكن ال يــنبغي أن تــكون واشــنطن 
مــسؤولــة عــن الــدفــاع عــن بــلد ينخــرط عــن عــمد فــي ســلوك عــدوانــي يــنتج عــنه انــتقام 

متوقع.  

يــجب أن يتحــمل أفــراد الــعائــلة الــمالــكة الــمسؤولــية عــن أفــعالــهم. فــهم يــبدو أنــهم 
يـعتقدون أن كـونـهم أغـنياء ومـدلـلين وعـمالء ألمـريـكا، فـإّن ذلـك يـخولـهم قـتل وتـدمـير 

اآلخرين دون عواقب. ال ينبغي على بايدن تمكين سلوكهم الحقير. 

ا كــافــًيا مــن خــالل تــمكينها لــلسعوديــين  لــقد ألــحقت الــواليــات المتحــدة بــالــفعل ضــرًر
وحتى وقت قريب اإلماراتيين في الحرب اإلجرامية في اليمن.  

إيـران طـرف فـاعـل خـبيث، لـكنها تتخـلف بـمراحـل عـن الـسعوديـة عـندمـا يـتعلق األمـر 
بالمسؤولية عن الصراع في اليمن.  

طهــران لــم تــبدأ الحــرب، وبــدًال مــن ذلــك، قــدم الــتدخــل الــسعودي الــقاتــل وغــير الــكفؤ 
لطهران فرصة واضحة إلضعاف آل سعود.  
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بــصراحــة، فــإن الــواليــات المتحــدة - الــتي أمــضت الــسنوات الســت الــماضــية فــي دعــم 
أفــراد الــعائــلة الــمالــكة فــي هــذا الــصراع الــرهــيب ألســباب ســياســية، مــن أجــل دعــم 
الـديـكتاتـوريـة الـسعوديـة، لـيس لـديـها مـكانـة أخـالقـية النـتقاد الـجهود الـمتواضـعة إليـران 

في إمداد حلفائها في اليمن. 

عـــلى إدارة بـــايـــدن أن تـــضع هـــدفـــين فـــي الـــيمن. األول، واألهـــم، هـــو إنـــهاء الـــتواطـــؤ 
األمــريــكي فــي تــدمــير الــيمن وإفــقار شــعبه، وهــو الــتواطــؤ الــذي حــولــت بــموجــبه إدارة 

ترامب الواليات المتحدة إلى شريك مع أحد أبرز األنظمة اإلجرامية في العالم.  

عـكس بـايـدن مـساره وأوقـف دعـم الـعمليات الـهجومـية الـسعوديـة، وهـو يـحتاج اآلن 
إلــى رفــض أي مــساعــدة عــسكريــة لــلمملكة طــالــما أنــها مــا زالــت ُتــحارب فــي الــيمن، 
بـــحيث ال يتحـــمل األمـــريـــكيون أي مـــسؤولـــية عـــن حـــمايـــة الـــمعتدي مـــن الـــعواقـــب 

الطبيعية ألفعاله. 

الهـدف الـثانـي يـجب أن تـشّجع اإلدارة عـلى إنـهاء الحـرب فـي الـيمن، رغـم أن الـواليـات 
المتحـدة لـديـها نـفوذ ضـئيل عـلى أنـصار هللا، بـعد أن أمـضت الـسنوات السـت الـماضـية 

في القتال إلى جانب السعودية بحكم األمر الواقع.  

المتحـدث بـاسـم وزارة الـخارجـية األمـريـكية نـيد بـرايـس طـلب مـؤخـرًا مـن الـحوثـيين "وقـف 
هذه األعمال العدوانية على الفور"، لكن وزارة الخارجية ال تتمتع بالمصداقية.  

يــحاول الــحوثــيون زيــادة قــدرتــهم عــلى الــمساومــة قــبل الــمحادثــات، وهــي مــمارســة 
شــائــعة لــلمقاتــلين عــبر الــتاريــخ. مــن غــير الــمحتمل أن تــؤثــر انــتقادات واشــنطن عــلى 

سلوكهم. 

مــن األفــضل لــواشــنطن أن تــضغط عــلى دول الخــليج األخــرى لــتقديــم رؤيــة إيــجابــية 
لـلفوائـد الـتي يـمكن أن تـأتـي بـعد السـالم الـمتفاوض عـليه. واألهـم مـن ذلـك، يـجب عـلى 
الـواليـات المتحـدة الـمضي قـدًمـا فـي خـطة الـعمل الـشامـلة المشـتركـة وتـطويـر عـالقـة 

أفضل مع إيران.  

إذا كـانـت واشـنطن تـريـد مـن طهـران أن تـرد بـعدوانـية أقـل، فـيجب عـلى أمـريـكا أن تـفعل 
الشيء نفسه.  

إذا كـانـت الـواليـات المتحـدة تـريـد مـن طهـران الحـد مـن دعـمها لـلحوثـيين، فـيجب عـلى 
واشنطن تغيير سلوكها أيًضا. 

الحــرب فــي الــيمن مــروعــة، والحــل الســياســي ضــروري، ولــحسن الحــظ، قــامــت إدارة 
بــايــدن بــتدخــل أمــريــكي محــدود. ومــع ذلــك، بــعد قــضاء ســت ســنوات فــي مــساعــدة 
الـسعوديـة فـي قـتل الـمدنـيين الـيمنيين، مـن الـمرجـح أن ُتـقاَبـل مـحاولـة واشـنطن لـلعب 

دور صانع السالم بشكوك مفهومة.  
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لـلمساعـدة فـي إنـهاء الـصراع الـذي فـعلت أمـريـكا الـكثير إلشـعالـه، يـجب عـلى اإلدارة 
إنهاء الدعم العسكري للرياض وإشراك طهران بجدية أكبر.  

خــالف ذلــك، مــن الــمرجــح أن تســتمر الحــرب فــي االشــتعال، وتــدمــر حــتى الــمزيــد مــن 
أراضي اليمن وشعبه. 

Cato Institute , Biden Must Pressure Saudi Arabia to End the War on Yemen, 
12/03/2021. 
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العالقات الخارجية 
نهاية التحالف التاريخي بين السعودية وباكستان  

 

كـانـت الـعالقـات الـسعوديـة-الـباكسـتانـية قـويـة لـلغايـة تـاريـخيًا، إال أن الـتاريـخ لـم يـعد 
مـهمًا فـي عهـد ابـن سـلمان، والـذي ُيـركـز عـلى مـا يـحصل عـليه اآلن مـن اآلخـريـن ولـيس 
عــّما فــعلوه فــي الــسابــق. وإذا كــانــت بــاكســتان تــسعى لــلحصول عــلى اســتثمارات أو 
مـساعـدات مـن الـسعوديـة، فـينبغي أن تـعلم أن هـذا األمـر -أكـثر مـن أي وقـت مـضى- 
أصـبح يـتطلب ثـمنًا، وإذا لـم تـكن مسـتعّدة لـدفـعه فـاألولـى أن تـبحث عـن وجـهات أخـرى 
لــطلبه. ورغــم الــتراجــع الــكبير فــي الــعالقــة بــين الــبلديــن، إال أن الــتعاون الــعسكري 
سـيبقى عـلى األرجـح أحـد أوجـه الـتعاون الـتي يـمكن أن تسـتمر، لـكن دون أن يـتحول هـذا 

التعاون إلى شراكة استراتيجية. 

بـعد الـخالف الـذي نشـب الـعام الـماضـي بـين بـاكسـتان والـسعوديـة، والـذي بـلغ ذروتـه 
مـع مـطالـبة الـريـاض بـالسـداد الـمبكر لـقروض بـقيمة 3 مـليارات دوالر تهـدف إلـى تـعزيـز 
احـتياطـيات إسـالم أبـاد مـن الـنقد األجـنبي، خـفت حـدة الـتوتـرات بـين الـبلديـن مـنذ ذلـك 

الحين، ويبدو أن باكستان والسعودية في خضم إعادة ضبط للعالقات. 

وبحســب مــا ورد، اخــتارت الــريــاض عــدم ســحب الجــزء األخــير مــن قــرضــها الــبالــغ 3 
مليارات دوالر، بعد أن سددت إسالم أباد 2 مليار دوالر حتى اآلن.  
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كـما تجـدد الحـديـث عـن مـصفاة نـفط أرامـكو ومجـمع لـلبتروكـيماويـات فـي مـديـنة جـوادر 
الساحلية الباكستانية.  

فـي شهـر فـبرايـر، أصـدرت وزارة الـخارجـية الـباكسـتانـية مـا كـان فـعلًيا بـيان دعـم لـلقيادة 
الــسعوديــة بــعد نشــر تــقريــر الــمخابــرات األمــريــكية الــذي رفــعت عــنه الســريــة بــشأن 

اغتيال خاشقجي. 

عــلى الــرغــم مــن الــمسار الــمتحسن لــلعالقــات الــسعوديــة الــباكســتانــية، فــإن إعــادة 
الضبط الثنائي ستقتصر على التعاون االقتصادي والعسكري المتواضع.  

ســيستمر االنجــراف االســتراتــيجي بــين إســالم أبــاد مــن جــهة وأبــو ظــبي والــريــاض مــن 
جــهة أخــرى، مــع نــمو الشــراكــة الــباكســتانــية الــتركــية وتــعزيــز الــعالقــات االقــتصاديــة 

واألمنية بين السعودية واإلمارات مع عدو باكستان اللدود: الهند. 

مـن عـام 2018 حـتى مـعظم عـام 2019، بـدا األمـر كـما لـو أن رئـيس الـوزراء الـباكسـتانـي 
عــمران خــان وولــي العهــد الــسعودي األمــير محــمد بــن ســلمان تــربــطهما صــداقــة 

ناشئة. 

مـــع وصـــول خـــان إلـــى الســـلطة فـــي صـــيف عـــام 2018، كـــانـــت حـــزمـــة الـــمساعـــدات 
االقــتصاديــة الــسعوديــة فــي طــور اإلعــداد، نــتيجة لــلدبــلومــاســية الــعسكريــة لــلجيش 

الباكستاني إلى حد كبير.  

فـي أكـتوبـر 2018، عـاد خـان إلـى الـسعوديـة لـلمرة الـثانـية خـالل أشهـر عـديـدة بـناًء عـلى 
طـلب شـخصي مـن ابـن سـلمان لـحضور مـؤتـمر مـبادرة االسـتثمار المسـتقبلي، ودعـم 
قـائـمة الـحضور رفـيعة المسـتوى، فـي الـوقـت الـذي ألـغى آخـرون مـشاركـتهم فـي أعـقاب 

مقتل خاشقجي.  

تـم تسـليم أول شـريـحة بـقيمة مـليار دوالر مـن حـزمـة الـقرض الـبالـغة 3 مـليارات دوالر 
في الشهر التالي، كما قامت أبو ظبي أيضًا بتقديم حزمة مساعدات مماثلة. 

بحـــلول الـــوقـــت الـــذي زار فـــيه محـــمد بـــن ســـلمان إســـالم أبـــاد فـــي فـــبرايـــر 2019، مـــع 
العشـــرات مـــن رجـــال األعـــمال الـــسعوديـــين كجـــزء مـــن وفـــده، تـــحول الـــنقاش نـــحو 
االســـتثمارات. غـــادر ولـــي العهـــد إســـالم أبـــاد متعهـــًدا بـــأكـــثر مـــن 20 مـــليار دوالر مـــن 
االســتثمارات الــسعوديــة، بــما فــي ذلــك مــشاريــع الــطاقــة المتجــددة، بــاإلضــافــة إلــى 

منشأة أرامكو المذكورة أعاله. 

لــكن الــجغرافــيا الســياســية أدت إلــى نــهايــة مــفاجــئة لــعالقــة خــان بــابــن ســلمان. فــي 
أغســــطس 2019، ضــــمت الــــهند فــــعلًيا مــــنطقة جــــامــــو وكــــشمير الــــمتنازع عــــليها 
الـخاضـعة لسـيطرتـها. بـالـنظر إلـى ضـخامـة هـذه الخـطوة، تـوقـعت بـاكسـتان دعـًما مـن 
كــل مــن الــسعوديــة واإلمــارات، الــلتين ُيــنظر إلــيهما عــلى أنــهما شــريــكان مــنذ فــترة 
طـويـلة ودول إسـالمـية شـقيقة. لـكن دبـلومـاسـيين كـبار مـن كـال الـبلديـن قـامـوا بـزيـارة 
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مشـتركـة إلـى إسـالم أبـاد فـي سـبتمبر بهـدف تـخفيف تـوقـعات بـاكسـتان أكـثر مـن تـقديـم 
تضامن ملموس. 

عـندمـا نـأت أبـو ظـبي والـريـاض بـأنـفسهما عـن الـقضية الـكشميريـة، أصـبح الـقادة فـي 
أنـقرة وكـوااللـمبور أكـثر صـراحـة نـيابـة عـن الـكشميريـين، وبـدأوا فـي الـتوافـق مـع الـموقـف 

الدبلوماسي الباكستاني بشأن النزاع.  

كــما تــغازل الــثالثــي بــفكرة "الــكتلة اإلســالمــية"، حــيث كــانــت الــقمة اإلســالمــية الــتي 
استضافتها ماليزيا في ديسمبر 2019 أول حدث كبير لها. 

وصـف رئـيس الـوزراء الـمالـيزي آنـذاك مـهاتـير محـمد إنـدونيسـيا ومـالـيزيـا وبـاكسـتان 
وقـطر وتـركـيا بـأنـهم "رواد" الـقمة، مـما يـعطي االنـطباع بـأنـها كـانـت بـديـًال عـن مـنظمة 

التعاون اإلسالمي الخاملة التي تهيمن عليها السعودية.  

أّدت الـقمة إلـى غـضب الـقادة فـي أبـو ظـبي والـريـاض، وقـبل أيـام مـن الـقمة، ذهـب خـان 
إلــى الــسعوديــة وزار الــجنرال قــمر جــاويــد بــاجــوا، قــائــد الــجيش الــباكســتانــي الــقوي، 
اإلمــارات لتهــدئــة الــموقــف، وتــراجــعت بــاكســتان عــن الــقمة، لــكن هــذا لــم يــكن كــافــياً 

إلرضاء السعودية واإلمارات. 

بـــالـــنظر إلـــى الـــتفاوت الـــعسكري الـــتقليدي مـــع الـــهند، تـــرى بـــاكســـتان أن الـــدعـــم 
الـدبـلومـاسـي الـدولـي أمـر حـيوي إلحـضار الـهند إلـى طـاولـة الـمفاوضـات. لـذلـك اسـتمرت 
فـي الـضغط عـلى مـنظمة الـمؤتـمر اإلسـالمـي الـتي تـقودهـا الـسعوديـة لـعقد جـلسة 
بــشأن كــشمير عــلى مســتوى وزراء الــخارجــية. فــي الــوقــت نــفسه، اســتمرت شــراكــة 

باكستان مع تركيا في النمو.  

فـي فـبرايـر 2020، قـام الـرئـيس الـتركـي رجـب طـيب أردوغـان بـزيـارة دولـة إلـى إسـالم أبـاد، 
حـيث ألـقى كـلمة أمـام جـلسة مشـتركـة لـلبرلـمان الـباكسـتانـي. كـما واصـلت بـاكسـتان 

الجهود لتعزيز التعاون الحدودي والتجارة مع إيران. 

بحـلول مـنتصف عـام 2020، كـان لـدى الـريـاض مـا يـكفي. فـي يـولـيو، اضـطرت بـاكسـتان 
إلى البدء في سداد القروض قصيرة األجل التي قدمتها السعودية.  

أصــبح الــخالف عــلنًيا عــندمــا انــتقد وزيــر الــخارجــية الــباكســتانــي شــاه محــمود قــريشــي 
الــسعوديــين عــلى قــناة إخــباريــة محــلية، وكــان مــن الــواضــح أن صــداقــة خــان مــع ابــن 

سلمان قد انتهت. 

فـي الـواقـع، كـانـت بـاكسـتان والـسعوديـة تـتباعـدان بـالـفعل مـنذ أكـثر مـن عـقد. فـلم يـكن 
الـــسعوديـــون مـــن الـــمعجبين بـــالـــحكومـــة االئـــتالفـــية الـــتي يـــقودهـــا حـــزب الـــشعب 

الباكستاني والتي حكمت من 2008 إلى 2013.  

فـي عـام 2014، قـدمـت الـريـاض قـرًضـا بـقيمة 1.5 مـليار دوالر لـحكومـة شـريـف. لـكن فـي 
عـام 2015، صـدم شـريـف الـسعوديـين بـرفـضه االنـضمام إلـى الـتحالـف فـي حـرب الـيمن. 
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كـما وافـق الـبرلـمان الـباكسـتانـي بـاإلجـماع عـلى قـرار يـدعـو إلـى حـياد حـكومـتهم فـي حـرب 
اليمن. 

فـي غـضون ذلـك، بـدأ الشـريـف فـي االنـتقال إلـى سـماسـرة نـفوذ آخـريـن فـي الـمنطقة: 
قـطر وتـركـيا. أقـام نـواز وشـقيقه شهـباز - الـلذان حـكما إقـليم الـبنجاب مـن عـام 2008 
إلـى عـام 2018 - عـالقـة مـع أردوغـان فـي تـركـيا، مـما سـاعـدهـم عـلى جـذب الـمساعـدات 

واالستثمارات التركية. 

فــي عــام 2015، أبــرمــت شــركــة الــمرقــاب كــابــيتال - الــمملوكــة لــرئــيس الــوزراء الــقطري 
الـسابـق حـمد بـن جـاسـم بـن جـابـر آل ثـانـي - صـفقة مـع شـركـة سـينوهـيدرو لـبناء محـطة 
طـاقـة تـعمل بـالفحـم بـتكلفة 1.9 مـليار دوالر فـي جـنوب بـاكسـتان. لـعب سـيف الـرحـمن، 
وهــو مــساعــد قــديــم لــعائــلة شــريــف ومــقرهــا اآلن فــي قــطر، دور الــوســيط. فــي الــعام 
التالي، وقعت حكومة شريف صفقة طويلة األجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر. 

فــي الــوقــت نــفسه، واصــل الــسعوديــون، وكــذلــك اإلمــاراتــيون، اســتمالــة الــهند، والــتي 
بــــدأت بــــإعــــالن دلهــــي لــــعام 2006، والــــذي وقــــعه الــــملك عــــبد هللا ورئــــيس الــــوزراء 

مانموهان سينغ.  

وقــعت نــيودلهــي والــريــاض مــنذ ذلــك الــحين اتــفاقــية تــعاون دفــاعــي وشــكلتا مجــلس 
شــراكــة اســتراتــيجية، ونــما الــتعاون األمــني بــشكل مــطرد، بــما فــي ذلــك فــي مــجال 
مـــكافـــحة اإلرهـــاب، فســـلمت الـــسعوديـــة الـــعديـــد مـــن المســـلحين مـــن الجـــماعـــات 

المتمركزة في باكستان مثل عسكر طيبة. 

فـي مـارس 2019، حـضرت وزيـرة الـشؤون الـخارجـية الـهنديـة آنـذاك، سـوشـما سـواراج، 
اجـتماع وزراء خـارجـية مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي فـي أبـو ظـبي كـضيف شـرف، بـعد أيـام 
فـقط مـن االشـتباكـات الـهنديـة الـباكسـتانـية الـتي أسـقطت طـائـرة مـقاتـلة هـنديـة واحـدة 

على األقل، ويومها قاطع وزير الخارجية الباكستاني قريشي القمة.  

فـي ديـسمبر الـماضـي، زار قـائـد الـجيش الـهندي الـسعوديـة واإلمـارات - فـي أول زيـارة 
من نوعها. 

تـرى كـل مـن الـسعوديـة واإلمـارات أن الـهند أكـثر أهـمية بـكثير لـدفـعهما نـحو الشـرق. 
يشـرح االقـتصاد البسـيط السـبب. فـي عـام 2018، اسـتوردت الـهند 21.2 مـليار دوالر مـن 

النفط الخام من السعودية؛ بينما استوردت باكستان 1.9 مليار دوالر.  

ال تــقف بــاكســتان مــكتوفــة األيــدي. فــإلــى جــانــب عــالقــتها الــناشــئة مــع تــركــيا، يــبدو أن 
ا اتـفاًقـا مـعدالً  بـاكسـتان تـبني عـالقـات مـع قـطر، فـقد أبـرمـت الـدوحـة وإسـالم أبـاد مـؤخـًر
لـلغاز الـطبيعي الـمسال تـوسـط فـيه جـزئـًيا قـائـد الـجيش الـباكسـتانـي. ويـمكن اعـتبار 

شروط االتفاق القطري-الباكستاني سخية نسبًيا.  
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يـرى بـرنـامـج Business Recorder الـباكسـتانـي أن اتـفاقـية الـغاز الـطبيعي الـمسال هـي 
جزء من "صفقة شاملة" مع اتفاقيات العمل والدفاع التي ستتبعها.  

كـما تـقوم الـدوحـة وإسـالم أبـاد بتنسـيق عـملية الـمصالـحة األفـغانـية، وإذا بـدأت الـدوحـة 
وإسالم أباد في بناء شراكة استراتيجية. 

يــجب أن تــوفــر أزمــة الــعالقــات مــع الــسعوديــة الــعام الــماضــي ســلسلة مــن الــدروس 
لسماسرة النفوذ في باكستان. 

ا فـي الـعالقـات الـثنائـية الـيوم، فـقد وصـف رئـيس الـمخابـرات  أوًال، ال يـهم الـتاريـخ كـثيًر
الـــسعوديـــة الـــسابـــق األمـــير تـــركـــي بـــن فـــيصل ذات مـــرة الـــعالقـــات بـــين بـــاكســـتان 
والـسعوديـة بـأنـها "عـلى األرجـح واحـدة مـن أقـرب الـعالقـات فـي الـعالـم بـين أي دولـتين 
دون أي مـعاهـدة رسـمية". لـكن تـلك الـحقبة وصـلت إلـى نـهايـتها. وتـم تـهميش بـعض 

األمراء القريبين من باكستان، مثل ولي العهد السابق األمير مقرن بن عبد العزيز.  

في عهد محمد بن سلمان، تميل الرياض إلى التساؤل أكثر: "ماذا فعلَت لي مؤخًرا؟". 

ثـانـًيا، مـن األكـثر أمـاًنـا افـتراض أن الـمساعـدة الـسعوديـة، اآلن أكـثر مـن ذي قـبل، لـها 
ثــمن. وإذا كــانــت بــاكســتان غــير مســتعدة لــدفــع هــذا الــثمن، مــثل الــقتال فــي حــروب 
الـسعوديـة واالبـتعاد عـن مـنافسـيها، فـقد يـكون مـن األفـضل تـجنب الـسعي لـلحصول 

على مساعدة اقتصادية من السعوديين. 

ثـالـًثا، يـجب عـلى بـاكسـتان الـمضي قـدًمـا فـي اإلصـالحـات الـتي تسهـل االسـتثمار األجـنبي 
المباشر، بما في ذلك االستثمار من السعودية.  

كـان الـسعوديـون عـازمـين عـلى الـقيام بـاسـتثمارات واسـعة الـنطاق فـي بـاكسـتان فـي 
عام 2019. لكن حكومة باكستان ببساطة لم تكن مستعدة لتنفيذ تلك المقترحات.  

يحــدد هــارون شــريــف، الــرئــيس الــسابــق لمجــلس االســتثمار الــباكســتانــي، عــدًدا مــن 
األسـباب الـتي أدت إلـى فشـل الـمشاريـع الـسعوديـة الـمقترحـة فـي اإلقـالع، بـما فـي ذلـك 

"ضعف القدرة التقنية الباكستانية إلجراء المعامالت التجارية". 

الـجانـب الـعسكري الـباكسـتانـي يـهم الـسعوديـين أكـثر عـندمـا يـتعلق األمـر بـالـعالقـات 
الــثنائــية. وســيواصــل الــبلدان الــتعاون الــدفــاعــي، بــما فــي ذلــك الــتدريــبات المشــتركــة 
والـبعثات الـتدريـبية. لـكن مـن غـير الـمرجـح أن ُتـترجـم مـثل هـذه االرتـباطـات إلـى تـحالـف 

استراتيجي متجدد بين الرياض وإسالم أباد.  

الـــنهج الســـليم لـــباكســـتان هـــو االحـــتفاظ بـــحسن الـــنية بـــين الـــسعوديـــين، وإجـــراء 
اإلصـالحـات الـالزمـة لـتصبح بـاكسـتان وجـهًة اسـتثماريـة جـذابـة، والـعمل عـلى شـراكـات 

استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق في أماكن أخرى في المنطقة. 

Middle East Institute, After last year’s crisis, Pakistan and Saudi Arabia pursue 

a reset, 11/03/2021. 
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الملخص التنفيذي 
الشأن المحلي 

بـدأت مـديـنة نـيوم بـالـقيام بـعدة أدوار اسـتراتـيجية حـتى قـبل أن تـكتمل. •
فـما ُيـميز نـيوم عـن بـقية الـمشاريـع الضخـمة فـي الـسعوديـة هـو دورهـا 
فــي الســياســة الــخارجــية كــأداة لــلقوة الــناعــمة، وكــأداة رئيســية لــتعزيــز 
سـلطة ابـن سـلمان فـي الـسعوديـة وتـعزيـز أمـن الـنظام. ويـتطلب ازدهـار 
نــيوم بــشكل فــعلي الــتفاوض مــع كــل مــن اإلمــارات وإســرائــيل، فــنيوم 
ســـتكون مـــنافـــسة لـــإلمـــارات، والـــتي ال ُيـــعتقد أنـــها ســـتسمح بـــتأثـــر 
تــــموضــــعها االقــــتصادي فــــي الــــمنطقة، بــــينما يــــنبغي الــــحصول عــــلى 

موافقة إسرائيل على ترتيبات ربط نيوم مع مصر.  

العالقة مع الواليات المتحدة 

تــقوم الــسعوديــة بــتوجــيه وســائــل إعــالمــها الــرســمية وغــير الــرســمية •
للحــديــث عــن "الــمؤامــرة الــمزعــومــة" مــن قــبل الــواليــات المتحــدة عــلى 
الـمملكة وقـيادتـها، وتـآمـر إدارة أوبـامـا مـع اإلسـالمـيين ومـع قـطر، وفـي 
عهـد بـايـدن بـدأ الحـديـث عـن تـآمـر الـبيت األبـيض ضـد ابـن سـلمان. هـذه 
الــرســائــل تــغذي نــظريــة الــمؤامــرة وتــزيــد مــن الــعداء الــشعبي لــلواليــات 
المتحــدة، ولــذا فــإّنــه يــنبغي عــلى واشــنطن اعــتماد ســياســة لــلتواصــل 
الـمباشـر مـع الـشارع الـسعودي لـتوضـيح حـقيقة مـوقـفها. وبـالـمقابـل، 
يـنبغي عـلى الـسعوديـين أن يـمتلكوا الجـرأة لـمخاطـبة الـشارع األمـريـكي 
مـباشـرة، بـدًال مـن الـلجوء الـدائـم إلـى شـركـات الـعالقـات الـعامـة لتتحـدث 

باسمهم.  

الــتوجــيه االســتراتــيجي الــمؤقــت إلدارة بــايــدن الــذي يــؤكــد أنــها لــن تــمنح •
شــركــاء الــواليــات المتحــدة فــي الــمنطقة "شــيًكا عــلى بــياض" إذا اتــبعت 
سـياسـات تـتعارض مـع الـمصالـح والـقيم األمـريـكية"، هـو تـوجـه إيـجابـي. 
فشــراكــات الــواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط تــكبدهــا تــكالــيف 
بـاهـظة، أهـمها قـبول الـواليـات المتحـدة بـمخاطـر تـشويـه الـسمعة عـندمـا 
تـــدخـــل فـــي شـــراكـــات مـــع األنـــظمة الـــمتورطـــة فـــي انـــتهاكـــات حـــقوق 

اإلنسان، وتمثل الشراكة مع السعودية أبرز نموذج على ذلك. 

هجوم رأس تنورة 

بـعد اسـتهداف رأس تـنورة وزيـارة وزيـر الـخارجـية الـروسـي إلـى الـريـاض، •
عــاد الحــديــث عــن إمــكانــية شــراء الــسعوديــة لــمنظومــة S400. ورغــم 
تــوقــيع الــسعوديــة لــمذكــرة تــفاهــم لشــراء الــمنظومــة عــام 2017، إال أن 
هــذا األمــر ال ُيــعتقد أنــه ســيحصل، فــهو ال ُيــلبي االحــتياجــات الــسعوديــة 
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لـــلدفـــاع الـــجوي، حـــيث يـــفتقر إلـــى قـــابـــلية الـــتشغيل الـــبيني مـــع شـــبكة 
الـمراقـبة الـجويـة اإلقـليمية األمـريـكية الـواسـعة، كـما أن شـراء الـمنظومـة 
سـيكون ُمـكلفًا سـياسـيًا بـشكل بـاهـظ عـلى صـعيد الـعالقـة الـسعوديـة-
 S400 األمـريـكية. وعـلى األرجـح فـإّن الـريـاض تـعي ذلـك، وتسـتخدم ورقـة
لــلضغط عــلى واشــنطن لــتذكــيرهــا بــأهــمية الــعالقــة االســتراتــيجية مــع 

السعودية ال أكثر.  

بــعد الــهجوم عــلى رأس تــنورة ارتــفعت أســعار الــنفط، كــما حــصل بــعد •
هـجوم الـبقيق، لـكن الـفرق بـين الـهجومـين أن الـنفط الصخـري األمـريـكي 
لـم يـعد مـوجـودًا كـما كـان فـي الـمرة الـماضـية لـيعيد األسـعار إلـى حـالـة 
الــتوازن، كــما أن الــسعوديــة ُتــخفض إنــتاجــها أصــًال. ويــمكن حــل هــذه 
اإلشـكالـية بـبساطـة بـالـطلب مـن الـسعوديـة رفـع إنـتاجـها، لـكن هـذا األمـر 
يـتطلب اتـصال بـايـدن بمحـمد بـن سـلمان، وهـو مـا ال يـريـد بـايـدن فـعله، 
رغـــم أن األســـعار الـــمرتـــفعة لـــلنفط لـــن تـــكون فـــي صـــالـــح االقـــتصاد 

األمريكي.  

اســتخدمــت الــسعوديــة "أســلحة هــجومــية" لــلدفــاع بــنجاح عــن محــطات •
الـنفط فـي رأس تـنورة. ويـدفـع هـذا االسـتخدام الـكونـغرس إلعـادة الـنظر 
فـي حـظره الـشامـل لـتصديـر األسـلحة الـهجومـية إلـى الـسعوديـة، حـيث 
يـنبغي عـلى أعـضاء الـكونـغرس أن ُيـرّكـزوا عـلى الـطريـقة الـتي يـتم فـيها 
اسـتخدام السـالح، ال أن يحـظروه بـشكل كـامـل. كـما أظهـر هـجوم رأس 
تــنورة أن الــتعاون االســتخباراتــي األمــريــكي-الــسعودي كــان فــعاًال فــي 

إفشال الهجمة.   

الحرب في اليمن 

سـيمثل سـقوط مـأرب بـيد الـحوثـيين ضـربـة كـبيرة لـلسعوديـة وسـيغير •
مـن الـتوازنـات فـي الـيمن، ولـذلـك فـإّن عـلى اإلدارة األمـريـكية الـتدخـل لـمنع 
ســقوط الــمديــنة. ويــنبغي أن يــشمل هــذا الــتدخــل تــشجيع الــسعوديــة 
واإلمــــارات عــــلى إعــــادة إدخــــال عــــدد قــــليل مــــن وحــــدات الــــمدفــــعية 
الــمتوســطة إلــى الــمعركــة، وتــقديــم مــعلومــات اســتخباراتــية تســتهدف 
قــادة الــحوثــيين الــمتواجــديــن فــي الخــطوط األمــامــية، والــضغط عــلى 
"المجــلس االنــتقالــي الــجنوبــي" لــلتأكــد مــن أن االنــفصالــيين ال يــصرفــون 

االنتباه عن جهود الدفاع عن مأرب. 

جـعلت إدارة بـايـدن إنـهاء الحـرب فـي الـيمن أولـويـة قـصوى، ولـكنها رّكـزت •
جــهودهــا عــلى وقــف الــدعــم عــن الــسعوديــة. إال أن الــحوثــيين قــد يــكونــوا 
عـمليًا هـم الـعائـق الـفعلي أمـام إنـهاء الحـرب حـالـيًا، حـيث يـعتقدون أنـهم 

ينتصرون، وهو اعتقاد صحيح. ينبغي على الواليات المتحدة أن. تبدأ                                                                        
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بــإنــهاء الــحصار الــسعودي، وأن تــعمل عــلى إخــراج كــل الــقوات األجــنبية •
مـن الـيمن، وأن تـصّب تـركـيزهـا عـلى إنـهاء الـمعانـاة اإلنـسانـية، أمـا وحـدة 

األراضي اليمنية فربما تكون قد ذهبت إلى غير رجعة.  

هـناك مـساران مـمكنان للحـل فـي الـيمن، األول هـو االسـتمرار بـالـجهود •
الـحالـية الـتي تـقودهـا األمـم المتحـدة والـتي تـركـز عـلى الـمصالـحة الـوطـنية، 
والــثانــي هــو إعــادة الــتركــيز، عــلى الــمدى الــقريــب عــلى األقــل، عــلى بــناء 
السـالم وجـهود بـناء الـدولـة فـي مـحافـظات الـيمن الـجنوبـية والشـرقـية. 
ويـبدو أن الـمسار الـثانـي هـو أكـثر مـعقولـية، لـكن يـنبغي االسـتعداد فـيه 

للتعامل مع فكرة تقسيم اليمن على المدى القصير على األقل.  

فـي بـدايـة الحـرب عـلى الـيمن، صـدر قـرار مجـلس األمـن رقـم 2216، والـذي •
يحـمل الـحوثـيين الـمسؤولـية عـما يجـري فـي الـيمن، وُيشـدد عـلى وحـدة 
األراضـــي الـــيمنية. ويـــبدو أن هـــذا الـــقرار لـــم يـــعد ذا ارتـــباط فـــي الـــوضـــع 
الــحالــي، بــعد تــراجــع نــفوذ الــتحالــف، وانــقسام الــمعسكر الــذي يــدعــمه 
الـتحالـف. ويـبدو أن الـسعوديـين أنـفسهم يتهـيؤون لـفكرة الـتعامـل مـع 
فــكرة الــيمن الــمقسم، ولــذا فــهم يــركــزون جــهودهــم عــمليًا عــلى تــأمــين 
شــريــط حــدودي، وربــما يــقومــون بــعد االنــتهاء مــن تــأمــينه بــالتخــلي عــن 

الحكومة اليمنية وعن رجال القبائل الذين دعموهم لسنوات.  

لــلمساعــدة فــي إنــهاء الــصراع فــي الــيمن، والــذي فــعلت أمــريــكا الــكثير •
إلشـعالـه، يـجب عـلى اإلدارة األمـريـكية إنـهاء الـدعـم الـعسكري لـلريـاض، 
ورفــض تــقديــم أي مــساعــدة عــسكريــة لــلمملكة طــالــما أنــها مــا زالــت 
ُتــحارب فــي الــيمن، والــعمل عــلى إشــراك طهــران بجــديــة أكــبر، والــعمل 
عــلى وقــف الحــرب مــن خــالل الــقيام بــدور أكــثر تــوازنــًا مــع كــل الــفاعــلين. 
ويـــنبغي عـــلى بـــايـــدن أن يـــلتزم بـــتوجـــهاتـــه الـــتي قـــطعها أثـــناء حـــملته 
االنـتخابـية، بـدًال مـن الخـطاب الـمتأرجـح تـجاه الـسعوديـة، والـذي تـبناه مـنذ 

وصوله إلى البيت األبيض.  

العالقات الخارجية 

كــانــت الــعالقــات الــسعوديــة-الــباكســتانــية قــويــة لــلغايــة تــاريــخيًا، إال أن •
الـتاريـخ لـم يـعد مـهمًا فـي عهـد ابـن سـلمان، والـذي ُيـركـز عـلى مـا يـحصل 
عـــليه اآلن مـــن اآلخـــريـــن ولـــيس عـــّما فـــعلوه فـــي الـــسابـــق. وإذا كـــانـــت 
بــــاكســــتان تــــسعى لــــلحصول عــــلى اســــتثمارات أو مــــساعــــدات مــــن 
الــسعوديــة، فــينبغي أن تــعلم أن هــذا األمــر -أكــثر مــن أي وقــت مــضى- 
أصـبح يـتطلب ثـمنًا، وإذا لـم تـكن مسـتعّدة لـدفـعه فـاألولـى أن تـبحث عـن 
وجهـات أخرـى لطـلبه. ورغمـ التـراجعـ الكـبير فيـ العالقة بيـن البـلدينـ، إال 
أن الـتعاون الـعسكري سـيبقى عـلى األرجـح أحـد أوجـه الـتعاون الـتي يـمكن 

أن تستمر، لكن دون أن يتحول هذا التعاون إلى شراكة استراتيجية.
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