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المشهد المصرفي السعودي المتغير 

Middle East Institute, 22 Jul. 2021

إلـــى  اآلن  الســـعودية  البنـــوك  معظـــم  عـــادت 
مســـتويات ُتقارب تقييمها قبل وباء كورونا، وهو 
أداء أفضل على العموم من أداء البنوك الغربية. 
جـــاء هـــذا األداء اإليجابـــي مدفوعًا بعـــّدة عوامل، 
أهمهـــا إصـــدار الحكومـــة للســـندات اإلســـالمية، 
والنمـــو فـــي الرهـــن العقـــاري، وارتفـــاع مســـتوى 
اإلقـــراض الحكومـــي وإقـــراض الشـــركات، ونمـــو 
فرص تمويل المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
الحجم من خالل برنامج »كفالة«. لكن اإلشـــكالية 
المـــدى  علـــى  البنـــوك  تواجـــه  التـــي  األساســـية 
المتوســـط والبعيـــد أن نموها مرتبط بمشـــاريع 
انخفـــاض  بمجـــرد  مؤكـــدة  غيـــر  اســـتدامة  ذات 

الحكومي. التمويـــل 
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فـــي الوقـــت الذي انخفضت فيـــه تقييمات البنوك الغربية بشـــكل كبير خالل األشـــهر الثمانية عشـــر 	 
األولـــى مـــن فايـــروس كورونا ولم تتعـــاف بعد، كانـــت االنخفاضات فـــي تقييمات البنوك الســـعودية 

أقـــل، وأصبحـــت تقييماتهـــا اآلن أقرب إلى مســـتوياتها ما قبـــل الوباء، إن لـــم تكن أعلى. 
يســـاعدنا تحديـــد دوافع هذا االتجاه الذي يبـــدو متناقًضا في فهم التحوالت داخـــل القطاع المصرفي 	 

الســـعودي بشـــكل أفضل، والتأثيرات المتزايدة للسياسات المتعلقة برؤية 2030.
فـــي عـــام 2020، حقـــق البنك األهلي التجـــاري، وهو أكبر بنك في الســـعودية، أعلى ربحيـــة له حتى اآلن، 	 

حيـــث حقق صافي إيرادات تشـــغيلية بقيمة 21.5 مليار ريال ســـعودي. 
جـــاءت هـــذه اإليـــرادات بعـــد زيادة بنســـبة ٪99 فـــي محفظـــة التمويل العقـــاري للبنك، ممـــا أدى إلى 	 

زيـــادة صافي الدخل بنســـبة ٪7 في عملياتـــه المصرفية لألفراد، وزيادة بنســـبة ٪20 في صافي الدخل.
يمكـــن رؤيـــة اتجاهات مماثلة لـــدى كل البنوك في الســـعودية، حيث كانت المجاالت الرئيســـية للنمو 	 

هـــي الرهـــن العقاري الســـكني، وزيـــادة إقراض الشـــركات، وإقـــراض الدولـــة، بترتيب تنازلـــي من حيث 
األهمية. 

شهد مصرف الراجحي ارتفاعا في الرهون العقارية بنسبة 90 بالمئة في 2020. 	 
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تشـــير األرقام الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي )ساما( إلى أن عقود التمويل العقاري السكني 	 
)المنازل والشقق واألراضي( قد ازدادت بمقدار 17 ضعًفا منذ عام 2016. 

هذا النمو االســـتثنائي تحقق بســـبب مبادرات صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة الشـــؤون البلدية 	 
والقرويـــة، والـــذي يتولى المســـؤولية األساســـية لتطبيـــق هدف ابن ســـلمان الطمـــوح المتمثل في 

ضمان ملكية منازل بنســـبة ٪70 بحلـــول عام 2030.
بجانـــب اإلســـكان، تعمل بنـــوك المملكة علـــى تنمية فرص تمويل المشـــاريع الصغيرة ومتوســـطة 	 

الحجـــم من خالل برنامج »كفالة«، والذي توّســـع بســـرعة من 958 مشـــروًعا مموًلا فـــي 2018 إلى أكثر 
مـــن 3500 فـــي األرباع الثالثة األولى مـــن عام 2020. 

نمـــت محفظـــة الراجحي للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة من 23 مليـــار ريال في 2019 إلـــى 29 مليار 	 
ريـــال في 2020 بارتفـــاع قدره 26٪. 

فـــي جميـــع أنحـــاء القطـــاع المصرفـــي، تضاعـــف التمويـــل المتناهـــي الصغـــر والشـــركات الصغيـــرة 	 
والمتوســـطة تقريًبـــا منـــذ عـــام 2018. 

المجـــال اآلخـــر الذي ُترّكـــز عليه البنوك الســـعودية هو زيـــادة الرقمنة بهدف تعزيز االختـــراق والتحرك 	 
نحو اقتصـــاد غير نقدي. 

يرتبـــط هـــذا التطور ارتباًطـــا وثيًقا بتمويل الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، حيث تأمـــل البنوك في 	 
زيـــادة وصـــول الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة من خالل أنظمـــة رقمية أفضل.
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فـــي جميـــع أنحـــاء القطـــاع، يتـــم فتـــح حوالـــي ٪80 مـــن الحســـابات الجديـــدة رقميـــًا، و 30 - ٪50 من 	 
المعامـــالت أصبحـــت رقميـــة بالكامل.

يتضـــح هـــذا التحـــرك نحـــو الرقمنة في منـــح التراخيـــص ألول بنكين رقمييـــن بالكامل في الســـعودية 	 
 STC في وقت ســـابق من هذا العام، حيث ســـتتم إعادة تســـمية شـــركة االتصاالت الســـعودية باسم
Bank برأســـمال 2.5 مليـــار ريـــال ســـعودي والبنك الرقمي الســـعودي، والذي ســـيبلغ رأســـمالها 1.5 

ريال.  مليار 
تجســـد هـــذه التراخيص الجديدة رغبة المملكة فـــي أن تصبح مركًزا مالًيا، وأن تزيد في كفاءة نظامها 	 

المصرفي. 
من الصعب قياس تأثير هذه البنوك الرقمية، لكن من اآلمن االفتراض أنها ستكون جذابة للمناطق 	 

التـــي تعانـــي من نقص فـــي فروع البنوك في الســـعودية، حيث تمتلك البنوك القائمـــة عدًدا قلياًل من 
الفروع أو ال يوجد لها أي فروع. 

منحـــت الســـعودية أيًضا عدًدا مـــن التراخيص المصرفية للبنـــوك األجنبية على مـــدار العقد الماضي، 	 
مـــن بينهـــا QNB و Credit Suisse و ICBC، كمـــا ســـينضم إليهـــا قريًبا بنك صيني ثـــان، هو بنك الصين، 

فيمـــا يملك ســـيتى بنك وغولدمان ســـاكس تراخيص في ســـوق رأس المال. 
تمتلـــك هـــذه البنـــوك األجنبيـــة مجتمعة أقـــل من ٪1 مـــن إجمالي األصـــول في المملكـــة، ولن تصبح 	 

منافســـة للبنوك الســـعودية ؛ بداًل من ذلك، فإنها ُترّكز على تمويل المشـــاريع العمالقة، والمقاصة، 
والعمـــل كوكالء بين الشـــركات الدولية والجهات الفاعلة الســـعودية. 
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تـــم تنظيم تراخيـــص البنوك األجنبية لضمان االنتشـــار الجغرافـــي والتمثيل بين الشـــركاء المهمين، 	 
حيـــث يتولـــى بنـــك JPMorgan Chase العمالء من الواليـــات المتحدة، وبنـــكا ICBC و BOC العمالء من 
الصيـــن، والبنـــك الوطنـــي الباكســـتاني للعمالء من باكســـتان، وبنـــك MUFG لليابان، وبنـــك اإلمارات 

دبي الوطنـــي وبنك أبوظبـــي األول لإلمارات.
يتم تشـــجيع البنوك األجنبية بشـــدة أيًضا على المســـاعدة في تدريب الســـعوديين لزيادة السعودة، 	 

وهو هدف مهم آخـــر لرؤية 2030. 
أطلقـــت أرامكـــو، جنًبا إلى جنب مع مجموعة من البنوك وشـــركات المحاســـبة، بمـــا في ذلك HSBC و 	 

Deloitte، أكاديمية التميز المالي والمحاســـبي، وهو المشـــروع األول من نوعه الذي يهدف إلى تخريج 
مجموعـــة مـــن الخريجين ذوي المهـــارات العالية من الســـعوديين الذين سيســـاعدون المملكة على 
النجـــاح فـــي برامج التنويـــع الخاصة بها والتأكد مـــن أن لديها الخبرة والقوى العاملـــة الالزمة لتحقيق 

ذلك. 
ال يمكـــن المبالغـــة فـــي دور البنوك فـــي رؤية 2030: فهي فاعـــل محوري في جذب االســـتثمار األجنبي 	 

المباشـــر وتســـهيل التنويع االقتصادي، وهي ترمز إلى سياســـات ولي العهد األكثر تطلعًا إلى الخارج، 
وهـــي فـــي طليعة تغيير ســـلوك المواطنين والشـــركات. ومع ذلك، تظل هناك أســـئلة تتعلق بقدرة 

البنوك على العمل المســـتقل. 
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تســـتند الربحية األساســـية للبنوك السعودية على مبادرات حكومية وعلى إنفاق من صندوق التنمية 	 
العقارية، في حين أن برنامج »كفالة« ممول من صندوق التنمية الصناعية الســـعودي. 

إن تشـــجيع الســـعودة، ونمـــو المشـــروعات المتناهيـــة الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة، وامتالك 	 
المنـــازل، كلهـــا جـــزء ال يتجزأ مـــن النجاح المســـتمر لرؤيـــة 2030، لكن اســـتدامة هذه المشـــاريع غير 

مؤكـــدة بمجرد انخفـــاض التمويـــل الحكومي. 
التركيـــز علـــى الريـــاض يحد أيًضا مـــن النمو في بقية المملكـــة، حيث تتلقى منطقـــة العاصمة أكثر من 	 

ثلـــث تمويـــل الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، على الرغم مـــن وجود أقل مـــن ربع الســـكان فيها، 
وإجبـــار الشـــركات على وضع مقارهـــا هناك يحد مـــن وصولها، خاصة بالنســـبة للبنوك.
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مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة 

Middle East Institute, 09 

الســـعودية  المـــرأة  مشـــاركة  زيـــادة  أثـــارت 
فـــي ســـوق العمـــل خـــالل الســـنوات القليلة 
الباحثيـــن  بيـــن  كبيـــرًا  اهتمامـــًا  الماضيـــة 
والمهتميـــن علـــى مســـتوى العالـــم. وتعـــود 
هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تبني الحكومة 
لعدد من السياســـات الفاعلة خالل العامين 
الماضييـــن، بما مّكن المملكـــة من الحصول 
علـــى مســـتوى التميـــز وفقـــًا للبنـــك الدولـــي. 
ولكن ُيعتقد أن العامل الرئيسي الذي ساهم 
فـــي زيادة مشـــاركة المرأة يعود إلـــى قرارات 
رفع رســـوم اإلعالة على الوافدين، والذي أّدى 
إلـــى خـــروج عـــدد كبير منهـــم خالل الســـنوات 



12السعودية في اإلعالم االقتصادي

فـــي األشـــهر القليلة الماضيـــة، تمت كتابـــة العديد من المقاالت حـــول االرتفاع الملحـــوظ في معدل 	 
مشـــاركة النســـاء الســـعوديات فـــي القـــوى العاملة مـــن ٪17.7 في الربـــع الثاني 2016 إلـــى ٪33.2 في 

الربـــع الرابع من عـــام 2020. 
مـــن المثيـــر لالهتمام، أن هـــذه الزيادة في لإلناث في ســـوق العمل لم تقترن بارتفاع مشـــاركة القوى 	 

العاملـــة لمجموعـــة معينـــة. في الواقـــع، انخفض معدل البطالـــة بين المواطنات إلى أدنى مســـتوى 
لـــه فـــي أربع ســـنوات، عند ٪24.4 في الربع الرابـــع 2020، وال يزال أعلى من ضعـــف مثيله للمواطنين 

الذكور. 
مـــن المؤشـــرات اإليجابيـــة األخـــرى لســـوق العمـــل، علـــى الرغم من أنـــه ال يحظـــى باهتمـــام كبير من 	 

المحلليـــن، هو التغيير الكبير في معدل التوظيف بين النســـاء الســـعوديات، والـــذي ارتفع من 66.3٪ 
فـــي الربـــع الثانـــي من عام 2016 إلى ٪75.6 في الربع الرابع من عـــام 2020. بمعنى آخر، لم تكتف المرأة 
الســـعودية بزيـــادة حصتهـــا فـــي القـــوى العاملـــة، ولكنهـــا تمكنـــت أيًضا مـــن الحصول علـــى وظائف 

بمجرد دخولها القـــوة العاملة. 
لســـوء الحـــظ، انخفض معدل التوظيف للرجال الســـعوديين خالل نفس الفترة بشـــكل طفيف من 	 

٪94.6 إلى 92.9٪.
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تمـــت 	  الماضيـــة،  القليلـــة  األشـــهر  فـــي 
كتابـــة العديد من المقاالت حول االرتفاع 
الملحـــوظ فـــي معدل مشـــاركة النســـاء 
الســـعوديات فـــي القـــوى العاملـــة مـــن 
٪17.7 فـــي الربـــع الثاني 2016 إلـــى 33.2٪ 

فـــي الربـــع الرابـــع من عـــام 2020. 
مـــن المثيـــر لالهتمـــام، أن هـــذه الزيـــادة 	 

لـــم  العمـــل  ســـوق  فـــي  لإلنـــاث  فـــي 
تقتـــرن بارتفاع مشـــاركة القـــوى العاملة 
لمجموعـــة معينة. في الواقـــع، انخفض 
معدل البطالة بيـــن المواطنات إلى أدنى 
مستوى له في أربع سنوات، عند 24.4٪ 
في الربـــع الرابع 2020، وال يزال أعلى من 

2020 عبارلا عبرلا ىتح 2016 يناثلا عبرلا نم تايدوعسلا ثانإلل ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعمضعـــف مثيلـــه للمواطنيـــن الذكور. 
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من المؤشـــرات اإليجابية األخرى لســـوق العمل، على الرغم من 	 
أنـــه ال يحظى باهتمام كبيـــر من المحللين، هـــو التغيير الكبير في 
معـــدل التوظيـــف بيـــن النســـاء الســـعوديات، والـــذي ارتفع من 
٪66.3 فـــي الربع الثاني من عـــام 2016 إلى ٪75.6 في الربع الرابع 
مـــن عـــام 2020. بمعنى آخر، لـــم تكتف المرأة الســـعودية بزيادة 
حصتهـــا في القـــوى العاملة، ولكنها تمكنـــت أيًضا من الحصول 

علـــى وظائف بمجرد دخولهـــا القوة العاملة. 
لســـوء الحـــظ، انخفض معـــدل التوظيـــف للرجال الســـعوديين 	 

خـــالل نفـــس الفترة بشـــكل طفيف مـــن ٪94.6 إلـــى 92.9٪.
أقـــرت الســـعودية ســـبع إصالحات للسياســـات في عـــام 2020 	 

وحده، وحصلت هـــذه اإلصالحات على تصنيف »األداء األفضل« 
مـــن قبل البنـــك الدولي. وتتـــراوح هذه التغييرات في السياســـة 
مـــن اإلصالحـــات االقتصاديـــة إلـــى اإلصالحـــات القانونيـــة، مثـــل 
جعـــل فصل النســـاء الحوامل أمًرا غير قانوني، وحماية النســـاء 
مـــن التحرش في مـــكان العمل، وإزالة جميـــع الحواجز المتعلقة 

 عبرلا لباقم 2016 يناثلا عبرلل ةیدوعسلا ةأرملل ناكسلا ىلإ فیظوتلا ةبسنبالحصـــول على االئتمـــان والخدمـــات المالية األخرى.
2020 عبارلا

 عبارلا عبرلا - 2016 يناثلا عبرلا نیب نییدوعسلا روكذلاو ثانإلل ةلاطبلا لدعم
2020
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أّدت إزالـــة قيـــود العمل التنظيميـــة التي حدت من تنقـــل اإلناث في الماضي وإدخـــال عوامل تمكينية 	 
فـــي جانـــب العـــرض دوًرا حاســـًما فـــي زيـــادة عـــدد اإلناث في ســـوق العمـــل. ومـــع ذلك، فـــإن التركيز 
بشـــكل أساســـي على جانب العرض ال يكفي لشـــرح القصة بأكملها. على وجه التحديد، تستكشـــف 
هذه الدراســـة عاماًل آخر ســـاهم بشـــكل غير مباشـــر في هذا االتجاه اإليجابي، وهي رفع الرســـوم على 

العمال األجانب ومـــن يعولونهم.
أدخلـــت وزارة التنميـــة االجتماعيـــة والمـــوارد البشـــرية )المعروفة ســـابًقا باســـم وزارة العمل( في 1 	 

يوليـــو / تموز 2017 ضريبة شـــهرية قدرهـــا 26 دوالًرا على كل معال يكفله عامل أجنبي في الســـعودية. 
بحلـــول عـــام 2018، زادت الضريبـــة على المعاليـــن األجانب إلـــى 53 دوالًرا شـــهرًيا. باإلضافة إلى ذلك، 	 

ُيطلـــب من الشـــركات التي توظف عمال أجانـــب أكثر من المواطنين دفع ضريبة شـــهرية قدرها 106 
دوالرات لـــكل عامـــل أجنبـــي، واعتبـــاًرا من عـــام 2020، أصبح ُيطلب مـــن العمال األجانـــب دفع حوالي 
107 دوالرات عـــن معاليهـــم، في حين تم فرض ضرائب شـــهرية على الشـــركات بقيمة 213 دوالًرا لكل 

عامـــل، إذا كان عـــدد الوافدين من العمـــال لديها أعلى من عـــدد المواطنين.
بالنظـــر إلـــى الفترة التي تبدأ من الربع الثالث من عام 2017، وهـــو الربع األول الذي بدأت فيه التغيرات 	 

فـــي ســـوق العمل بعد رفع الرســـوم علـــى العمالـــة األجنبية، تظهر لدينا مؤشـــرات علـــى أن مغادرة 
العمالـــة األجنبية انعكس بشـــكل إيجابي على توظيف المواطنين، وخاصة النســـاء. 
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منـــذ إدخـــال الضريبـــة علـــى العمالـــة األجنبيـــة فـــي 1 يوليـــو 2017، 	 
انخفض عدد العمال األجانب في القطاع الخاص في السعودية 
بمقـــدار 1،857،000. خـــالل نفس الفترة، كانـــت هناك زيادة قدرها 
24000 رجـــل ســـعودي و 113500 امـــرأة ســـعودية فـــي القـــوى 
العاملـــة. بعبـــارة أخـــرى، انضـــم عامل ســـعودي واحـــد تقريًبا إلى 
القـــوى العاملة مقابل كل 20 عامًلا أجنبًيا غادروا القطاع الخاص 

منـــذ يوليو 2017. 
دفـــع خـــروج العمالـــة األجنبيـــة مـــن قطاعـــات معينة، إلـــى جانب 	 

ارتفـــاع تكلفـــة توظيـــف العمالـــة الوافـــدة وحصـــص التوطيـــن، 
جميـــع الشـــركات إلى االســـتثمار في توظيف المزيـــد من العمال 

 روكذلاو ثانإلاو ةيبنجألا ةلامعلل صاخلا عاطقلا فيظوت يلامجإ يف تاريغتلاالســـعوديين، و خاصـــة المرأة الســـعودية. 
2020 عبارلا عبرلاو 2017 ثلاثلا عبرلا نيب نييدوعسلا
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منـــذ إدخـــال الضريبـــة علـــى العمالـــة األجنبيـــة فـــي 1 يوليـــو 2017، 	 
انخفض عدد العمال األجانب في القطاع الخاص في السعودية 
بمقـــدار 1،857،000. خـــالل نفس الفترة، كانـــت هناك زيادة قدرها 
24000 رجـــل ســـعودي و 113500 امـــرأة ســـعودية فـــي القـــوى 
العاملـــة. بعبـــارة أخـــرى، انضـــم عامل ســـعودي واحـــد تقريًبا إلى 
القـــوى العاملة مقابل كل 20 عامًلا أجنبًيا غادروا القطاع الخاص 

منـــذ يوليو 2017. 
دفـــع خـــروج العمالـــة األجنبيـــة مـــن قطاعـــات معينة، إلـــى جانب 	 

ارتفـــاع تكلفـــة توظيـــف العمالـــة الوافـــدة وحصـــص التوطيـــن، 
جميـــع الشـــركات إلى االســـتثمار في توظيف المزيـــد من العمال 

الســـعوديين، و خاصـــة المرأة الســـعودية. 
 عبرأ يف صاخلا عاطقلل قلطملا فيظوتلا يف تاريغتلا

2020 عبارلا عبرلا ىتح 2017 ثلاثلا عبرلا نم تاعاطق
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تحققت مكاســـب وظيفيـــة مماثلة لكنهـــا أصغر بكثير في قطـــاع التصنيع، 	 
حيث انخفض عدد العمال األجانب بمقدار 170 ألًفا و 7 آالف امرأة ســـعودية 

مقارنة بالربـــع الثالث من عام 2017.
 	
 	
 	
 	 ,Middle East Institute
 	 ,Exploring the rising workforce participation among Saudi women
 	2021/07/09

 ءاسنلا فظوت يتلا ةنلعملا فئاظولا ةبسن
2021 ويامو 2020 ربمفون نيب ًارصح تايدوعسلا

 ءانبلا يف صاخلا عاطقلل قلطملا فيظوتلا يف تاريغتلا
2020 عبارلا عبرلا ىتح 2017 ثلاثلا عبرلا نم ةلامعلل
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العالقات 2
الخارجية
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لنعامل السعودية كدولة عادية دون معاملة تفضيلية 

Cato Institute, 14 Jul. 2021

مع استقبالها لخالد بن سلمان، وإن كان بشكل 
صامـــت وبعيدًا عن اإلعـــالن، يبدو أن إدارة بايدن 
قـــد تراجعت عـــن وعودها بمعاملة الســـعودية 
كدولـــة منبـــوذة. ليـــس علينـــا االختيار بيـــن اتباع 
إدارة سياســـة ترامـــب فـــي التصـــرف كخادم آلل 
ســـعود أو الدخـــول في حـــرب مـــع المملكة. وال 
داعـــي لمعاملـــة الريـــاض كعـــدو، بداًل مـــن ذلك، 
يجـــب علـــى الواليات المتحدة ببســـاطة أن تنظر 
إلـــى الســـعودية علـــى أنهـــا دولة طبيعيـــة، حيث 
يمكـــن للعالقـــات التجاريـــة، وخاصـــة المتعلقة 
إشـــراف  دون  تســـتمر  أن  واألســـلحة،  بالنفـــط 

سياســـي وتالعب رســـمي. 
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في النصف األول من يوليو حضر خالد بن سلمان خفية إلى واشنطن، حيث كانت هناك القليل من التغطية الصحفية. 	 
يبـــدو أن الرئيـــس جـــو بايدن أراد التقليل من أهمية اعتماده المســـتمر على حليف أمريكا المريب في الشـــرق األوســـط، بعد أن 	 

وعـــد بمعاملـــة الريـــاض على أنها »منبـــوذة«، حيث يبدو األمـــر اآلن وكأنه اإلدارة قد عـــادت للتعامل مع الســـعودية كالمعتاد، 
حيث يتحدث مســـؤولو اإلدارة عن »إعـــادة تقويم« للتحالف.

األمير خالد، مثل شـــقيقه ولي العهد، متورط في القتل المروع لخاشـــقجي، فقد كان في ذلك الوقت ســـفيرًا لبالده، وســـاهم 	 
فـــي إيقـــاع خاشـــقجي في الفـــخ عنده أخبره بـــأن عليه الذهاب إلى القنصلية الســـعودية في إســـطنبول، كما كذب الســـفير في 

وقت الحق علـــى الواليات المتحدة بشـــأن تورط الرياض.
قالت افتتاحية صحيفة واشـــنطن بوســـت : »إذا كان فريق بايدن يحاول حًقا الضغط على ولي العهد األمير محمد بن ســـلمان 	 

لتحســـين حالة حقوق اإلنســـان، فإن تعميق العالقات مع شـــقيقه خالد هو بالضبط الطريقة الخاطئة للقيام بذلك«. 
إن االستمرار في تقديم دعم غير مشروط آلل سعود يجعل التزام اإلدارة المزعوم بحقوق اإلنسان محل سخرية.	 
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لطالمـــا كانـــت الريـــاض مصدر إحراج شـــديد ألمريكا، فخالل ســـعي المســـؤولين األمريكيين نحـــو مبيعات النفط واألســـلحة، 	 
كانـــوا يتصرفـــون مثـــل المتســـولين، بإغراء االهتمـــام والثناء واألســـلحة وحماية النظام الملكـــي المطلق والدولة الشـــمولية. 

أعلن الرؤســـاء األمريكيون والملوك الســـعوديون إخالصهم األبدي لبعضهم البعض، وتجاهلت واشـــنطن الدعم السعودي 	 
لإلرهاب، وترويجها للراديكالية اإلســـالمية.

لـــم يضعـــف قتـــل المدنيين اليمنيين وال قتل خاشـــقجي رغبـــة إدارة ترامب في تبريـــر أي تجاوز أو جريمة ســـعودية. بعد أن قام 	 
طيـــار ســـعودي بتدريـــب الجيـــش األمريكي بقتـــل أفـــراد أمريكيين، اتصـــل ترامـــب بالملك الســـعودي قبل مخاطبة الشـــعب 

األمريكـــي، وطمـــأَن أفـــراد العائلة المالكة بـــأن موقعهم المتميـــز لن يتغير.
انتقد بايدن إخالص ســـلفه لنظام أســـوأ بشـــكل ملحوظ من إيران، فقد كانت إدارة ترامب مســـتعدة للتعاقد مع الســـعودية 	 

وإســـرائيل لرســـم سياســـة الشـــرق األوســـط، وبالنســـبة لترامب، كانت مصالح الواليات المتحدة في الشـــرق األوسط تحتل 
المرتبـــة الثالثـــة بعد هاتين الدولتين، في أحســـن األحوال.

كان لداعمـــي الرئيـــس التقدمييـــن آمال كبيـــرة بعد أن وعد بإنهاء دعم واشـــنطن للحرب العدوانية التي يشـــنها الســـعوديون 	 
علـــى اليمـــن ومعاملة الريـــاض باعتبارها »المنبـــوذة« التي تســـتحقها. وكرر التزامه عندمـــا تحدث إلى موظفـــي وزارة الخارجية 

بعد وقـــت قصير من توليـــه منصبه.
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مـــن المؤكـــد أن أحـــد أكبر تحديات السياســـة الخارجية األمريكية هو التعامل مع األنظمة االســـتبدادية. خـــالل الحرب العالمية 	 
الثانيـــة، دخلـــت الواليـــات المتحـــدة فـــي شـــراكة مع االتحـــاد الســـوفيتي. خـــالل الحرب البـــاردة، توصلت واشـــنطن إلـــى قضية 

مشـــتركة مـــع مجموعـــة من األنظمـــة االســـتبدادية. تتطلب الحكمـــة أحياًنا اتخاذ خيـــارات صعبة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن نهايـــة الحـــرب الباردة قللت مـــن حاجة أمريكا، التـــي كانت مبالًغـــا فيها في كثير مـــن األحيان، إلـــى التحالف مع 	 

اللصـــوص والمجرمين والقتلة والمعتدين، وتضاءلت أهمية الشـــرق األوســـط بشـــكل كبير. 
لـــم تعـــد الواليات المتحـــدة تواجه قوة مهيمنة منافســـة يمكن أن تهدد وصـــول الغرب إلى النفط، ولم تعـــد المنطقة مهمة 	 

فـــي ســـوق الطاقـــة العالمي اآلخذ في االتســـاع. وأصبحت إســـرائيل، التـــي تعتبر دائًما قضية سياســـية محلية أكثـــر من كونها 
قضيـــة أمنيـــة دولية، قوة إقليميـــة عظمى قادرة على الدفاع عن نفســـها.

كل هـــذا يعنـــي أن الواليـــات المتحـــدة ليســـت بحاجـــة إلى االســـتمرار فـــي معاملـــة المملكة كما لـــو كانت قوة عظمـــى يعتمد 	 
عليهـــا مســـتقبل أمريـــكا، ناهيك عن نمـــوذج ديمقراطي يتقاســـم قيـــم أمريكا.
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ومـــع ذلك، قام شـــقيق محمد بن ســـلمان برحلة حـــج غير معلنة إلى أمريكا. وأشـــاد »بلقائه الكبير« مع وزيـــر الخارجية أنطوني 	 
بلينكيـــن. وقـــال األميـــر إنهم ناقشـــوا »الشـــراكة االســـتراتيجية الســـعودية األمريكية« و »ســـبل تعزيز العالقات الســـعودية 

األمريكيـــة«، فضاًل عن المســـائل اإلقليميـــة، وباألخص اليمن. 
كمـــا التقى بن ســـلمان وكيـــل وزارة الخارجية بفيكتوريا نوالند. وقالـــت وزارة الخارجية األمريكية إن الرجلين ناقشـــا حرب اليمن 	 

وحقوق اإلنســـان. ومع ذلك، لم تشـــر اإلدارة إلى ســـجل المملكة الحقوقي الســـيئ، والحرب في اليمن، وهي فظاعة ال تنتهي. 
وال يوجـــد ما يشـــير إلى أن الرياض وعدت بأي تحســـن في أي منهما.

فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان، الســـعودية قريبـــة من القاع فـــي العالم، حيـــث قيمت فريدوم هاوس الســـعودية بأنها »ليســـت 	 
حـــرة«، وســـجلت 7 نقـــاط فقط مـــن أصل 100 نقطة وهبطـــت، إلى جانب الصومال، فـــي رقم 201 من أصـــل 210 دولة ومنطقة. 

في البداية على األقل، كان الســـعوديون قلقين بشـــأن اهتمام اإلدارة الجديدة المعلن بحقوق اإلنســـان وأطلقوا ســـراح اثنين 	 
مـــن الســـجناء البارزين الذين يثيـــرون قلق أمريكا - وأهمهم لجين الهذلول، التي ُســـجنت وُعذبت بســـبب إحراجها للرياض من 

خـــالل شـــن حملـــة إلنهائها، ومع ذلك، فـــإن هذا التوجه لم يمثل أي تغيير جوهري في االســـتبداد الـــذي حل بالمملكة. 
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وعلـــى المســـتوى الخارجـــي كانـــت هناك الحرب الســـعودية البشـــعة ضد اليمـــن، وال يوجد في هذا الســـلوك شـــيء غير عادي، 	 
فالواليـــات المتحـــدة والقـــوى العظمـــى األخـــرى تميل إلى فعل ما في وســـعها تجـــاه الدول األصغـــر واألضعف. 

قبل نصف قرن تدخل الســـعوديون في حرب أهلية يمنية اشـــتبكت فيها القوات المســـلحة الســـعودية مع القوات المصرية. 	 
منـــذ ذلـــك الحين، مـــال أفراد العائلة المالكة إلـــى االعتماد على المال والدعايـــة أكثر من االعتماد على الجنـــود لتحقيق غاياتهم، 

لكن في عـــام 2015 خاضت الرياض الحرب. 
كان الهـــدف هـــو إعـــادة الرئيس الذي أطـــاح به تحالف بين حركة ُتعرف باســـم أنصـــار هللا أو الحوثيين إلى الســـلطة، وعلي عبد 	 

هللا صالـــح، الرئيس الســـابق، الذي ُأجبـــر على التنحي كجزء مـــن الربيع العربي.
لـــم يكـــن ألي مـــن هـــذا عالقـــة كبيرة بالواليـــات المتحـــدة أو الســـعودية أو إيـــران أو أي دولة أخـــرى. ومع ذلك، تخيـــل محمد بن 	 

ســـلمان حرًبـــا قصيـــرة مدتها أســـابيع قليلة لتعزيز الســـيطرة الســـعودية. اآلن، وبعد حرب طاحنة اســـتمرت ســـت ســـنوات 
ضـــد المدنييـــن اليمنيين، تعانـــي الرياض من اســـتهداف بالصواريـــخ والطائرات بـــدون طيار. 

الحوثييـــن ارتكبـــوا نصيبهم من الفظائع. ومع ذلك، فإن التملق البغيض ألفراد العائلة المالكة الذين يشـــتكون من الهجمات 	 
علـــى المملكة هو أمر غير عادي حتى بالنســـبة لهم. 
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يبـــدو أن أفـــراد العائلـــة المالكـــة يفترضـــون أن مكانتهم األميريـــة تمنحهم امتياًزا لالنخـــراط في عدوان دموي ومذبحة قاســـية 	 
ال ُيســـمح فيهـــا لخصومهم بالرد.

وعـــد الرئيـــس دعـــم العمليـــات الهجومية الســـعودية، لكنه قـــال إن الواليات المتحدة ســـتواصل المســـاعدة فـــي الدفاع عن 	 
الســـعودية. ومـــع ذلـــك، ال يوجد شـــيء دفاعي بشـــأن تـــورط األخيرة فـــي اليمن. 

كانـــت اليمـــن، التـــي كانـــت ذات يـــوم دولتين، فـــي اضطرابـــات متكررة طـــوال حياتهـــا. انضمت الريـــاض إلى الحرب ووســـعتها 	 
 . لحها لصا

اليوم »الدفاع« عن المملكة يعني حمايتها وهي تواصل الحرب. ال ينبغي للواليات المتحدة أن تفعل شـــيًئا للســـعوديين، بما 	 
فـــي ذلـــك بيـــع أســـلحة جديدة أو خدمـــة أنظمة قديمـــة أو تقديم ذخيـــرة - طالما أن الرياض تشـــن عمليات عســـكرية هجومية 

ضـــد األراضي اليمنية.
الدبلوماســـية ضرورية، ويجب أن تعكس المفاوضات حقيقة أن أفراد العائلة المالكة المتغطرســـين المتخبطين غير األكفاء 	 

القتلة قد خسروا. 
فشـــل بلينكيـــن فـــي االعتراف بأن اقتـــراح الســـعوديين بوقف إطالق النـــار، وكذلك الشـــروط التي قدمها المبعـــوث األمريكي 	 

الخـــاص لليمـــن تيم ليندركينغ في مارس، تفرض شـــروًطا قاســـية علـــى الحوثيين. 
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إن ادعـــاء الواليـــات المتحـــدة والســـعودية بأنهمـــا يســـعيان إلى الســـالم هـــو ادعاء يفتقـــر إلـــى المصداقيـــة، ألن الخطط التي 	 
قدموهـــا للحوثييـــن قـــد تشـــجعهم على مواصلـــة القتال بـــداًل من قبـــول الهدنة. 

إلنهاء الحرب، عادة ما يملي المنتصرون الشروط على الخاسرين. 	 
إن فرض المطالب المتطرفة على المنتصرين أمر غير مجٍد، ألنهم ببساطة سيواصلون القتال.	 
ليس علينا االختيار بين اتباع إدارة سياسة ترامب في التصرف كخادم آلل سعود أو الدخول في حرب مع المملكة. 	 
ال داعـــي لمعاملـــة الريـــاض كعدو، بداًل مـــن ذلك، يجب على الواليات المتحدة ببســـاطة أن تنظر إلى الســـعودية على أنها دولة 	 

طبيعيـــة، حيـــث يمكـــن للعالقـــات التجاريـــة، وخاصة المتعلقة بالنفط واألســـلحة، أن تســـتمر دون إشـــراف سياســـي وتالعب 
رسمي. 

أخيـــًرا، يجـــب علـــى إدارة بايـــدن أن تكمـــل قطيعتها مـــع حملة »الضغط األقصـــى« الفاشـــلة إلدارة ترامب ضد طهـــران، والتي 	 
جعلـــت إيـــران أقـــرب إلى امتالك ســـالح نووي، وعطلت حركـــة النفط في الخليج، وجعلت منشـــآت النفط الســـعودية والقوات 

األمريكيـــة في العـــراق عرضة للهجوم بشـــكل منتظم. 
ينبغي لواشـــنطن أن تشـــجع الســـعودية علـــى تطوير عالقات عمل مـــع خصومها، وعلى األخـــص إيران وســـوريا، الذين بدأت 	 

معهم. المحادثات 
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عملت الواليات المتحدة طوال تاريخها مع الحكومات من جميع األنواع في جميع أنحاء العالم، ويجب أن تســـتمر واشـــنطن 	 
فـــي الحفـــاظ علـــى عالقات إيجابيـــة مع الســـعودية. لكن لم يعد ينبغي الســـماح ألفـــراد العائلـــة المالكة الســـعوديين بتوجيه 

األمريكية.  السياسة 
بداًل من ذلك، يجب على الواليات المتحدة أن تالحظ أن الملكية المطلقة ليس التوجه المســـتقبلي، وأن تحاســـب المسؤولين 	 

الســـعوديين، بدًءا من ولي العهد، على جرائمهم. 
لقد حان الوقت لكي ُتعامل المملكة بنفس المعايير التي ُتعامل بها أي دولة أخرى.	 
 	
 	
 	 ,Cato Institute
 	 ,Treat Saudi Arabia like a Normal Country: No More Special Favors For a Murderous, Aggressive Regime
 	2021/07/14
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زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن

ُتعتبـــر اســـتضافة األمير الســـعودي خالد بن 
سلمان في واشنطن خطوة جيدة للعالقات 
الثنائيـــة، لكـــن ذلـــك ال يعنـــي أن المباحثـــات 
كانت ســـهلة للطرفين، بالنظر إلى تعقيدات 
العالقـــة بين الطرفيـــن في المرحلـــة الحالية. 
إن مصـــدر القلـــق الرئيســـي للريـــاض هو على 
األرجـــح إيران واحتمال إحيـــاء االتفاق النووي. 
الســـعوديون  يكـــون  أن  المحتمـــل  ومـــن 
مســـتائين أيضـــًا من موافقة واشـــنطن على 
بيع مقاتالت من طراز »إف35-« إلى اإلمارات 

بداًل مـــن المملكة.

Washington Institute, 06 Jul. 2021
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فـــي الســـادس مـــن يوليو، أجـــرى نائب وزيـــر الدفاع الســـعودي األمير خالد بن ســـلمان محادثـــات مع مســـؤولين أمريكيين في 	 
واشنطن. 

األمير خالد هو الشـــخصية الســـعودية األرفع مســـتوى التي تزور واشـــنطن منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. وســـابقًا شـــغل 	 
نجـــل العاهـــل الســـعودي البالغ من العمر 33 عامًا منصب ســـفير الســـعودية في واشـــنطن فـــي الفتـــرة 2017-2019، ومن ثم 
عـــاد إلـــى الريـــاض إلدارة وزارة الدفاع بشـــكل أساســـي نيابة عن شـــقيقه ولـــي العهد األمير محمد بن ســـلمان، الذي يشـــغل 

منصـــب وزير الدفاع اإلســـمي والحاكم الفعلـــي للمملكة. 
يتمتـــع الطيـــار الســـابق لطائـــرات »أف15-« بخبـــرة قتالية في الحـــرب ضد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية وفي حرب اليمـــن، وُيعتبر 	 

حاليـــًا المستشـــار األكثر موثوقية لولـــي العهد. 
هنـــاك بنـــدًا في قانـــون الخالفة الســـعودي يمنعه نظريًا من خالفة محمد بن ســـلمان، لكنه يبقى المرشـــح األوفـــر حظًا نظرًا 	 

لصغر ســـن أبنـــاء ولي العهد.
وكان القلـــق السياســـي قـــد خّيـــم على نهاية والية خالد كســـفير قبـــل عامْين إثر مقتل خاشـــقجي، والذي كان قـــد التقى باألمير 	 

في ســـفارة الســـعودية بواشنطن قبل أن يســـافر إلى تركيا. 
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تأتـــي زيـــارة األميـــر خالد في أعقاب األنباء التي ترددت بأن الجيش األمريكي سيســـحب بعض دفاعاتـــه الصاروخية من المملكة 	 
ودول خليجية أخرى. 

عندمـــا أجـــرى األميـــر خالد محادثات مع مســـؤولين من وزارة الخارجيـــة األمريكية والبنتاغون ومجلس األمـــن القومي األمريكي 	 
)مـــن بينهم المستشـــار جيك ســـوليفان(، أفـــادت بعض التقارير أن النقاشـــات ربما تركـــزت على الوضع في العراق وســـوريا، 

والحرب اليمنية واألزمة اإلنســـانية المرتبطة بها، والقضايا اإلســـرائيلية - الفلســـطينية. 
اجتمع األمير أيضًا مع وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن. 	 
قبـــل وصـــول األميـــر خالد إلى واشـــنطن، أشـــارت صحيفة »وول ســـتريت جورنال« بأن جهـــودًا قد ُبذلت لكي يلتقي بمشـــّرعين 	 

أمريكييـــن أيضـــًا، إّلا أن الكونغرس في فترة اســـتراحة خالل هذه الفترة، وأن أعضاءه »مترددون في التواصل مع الســـعوديين 
فـــي الوقت الحالي، نظرًا للحساســـيات المتزايدة«.

إن مصدر القلق الرئيسي للرياض هما على األرجح إيران واحتمال إحياء االتفاق النووي. 	 
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مـــن المحتمـــل أن يكـــون الســـعوديون مســـتائين أيضـــًا مـــن موافقـــة واشـــنطن علـــى بيع مقاتـــالت مـــن طـــراز »إف35-« إلى 	 
اإلمـــارات بـــداًل من المملكـــة باعتبارها عميلها األول في المنطقـــة. وربما كانت هناك تطورات أخرى في العالقات الســـعودية 

- اإلماراتيـــة قـــد أثـــرت أيضًا على أجـــواء محادثـــات األمير خالد في واشـــنطن.
علـــى ســـبيل المثال، ســـّهلت الريـــاض بصورة غير علنيـــة جهود التطبيع بين إســـرائيل وكل مـــن اإلمارات والبحريـــن في العام 	 

الماضـــي، مـــن خـــالل ســـماحها لطائرات الـــركاب بحقـــوق التحليق فـــي أجوائها، من بيـــن خطوات أخـــرى ربما تم اتخاذهـــا جزئيًا 
إلرضـــاء واشـــنطن بعـــد حادثة مقتل خاشـــقجي. ومـــع ذلك، لم تنضـــم المملكة رســـميًا إلى »اتفاقيـــات إبراهيم«.

وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، انهـــارت المفاوضات ضمن كارتـــل النفط »أوبك+« فـــي 5 تموز/يوليو بســـبب الخالفات بين الســـعودية 	 
واإلمـــارات، حيـــث تريـــد أبـــو ظبي شـــمل أي زيادة فـــي قدراتهـــا اإلنتاجية ضمن حســـابات حصتهـــا، وتمنع اتفـــاق قصير األجل 

يهـــدف إلى تلبيـــة الطلبات بعـــد جائحة فيـــروس كورونا«.
فـــي اليوم نفســـه، أعلنت الرياض أن واردات الســـعودية مـــن دول مجلس التعاون األخرى لن تحصل علـــى تخفيضات جمركية 	 

مفّضلـــة إذا كانـــت تحتـــوي على مدخالت إســـرائيلية. وقد ال يعزى الســـبب كثيرًا إلـــى عوامل إيديولوجية بقدر مـــا يكون مدفوعًا 
بطمـــوح المملكـــة لتصبح مركزًا تجاريًا رئيســـيًا في المنطقة. 
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مهمـــا كان األمـــر، فســـُيلحق ذلك الضرر باإلمارات وبمركزها التجاري في ُدبي، ويقّوض التجارة واالســـتثمارات اإلســـرائيلية في 	 
اإلمارات أيضًا، وهو عامل أساســـي فـــي عملية التطبيع. 

باختصـــار، وعلـــى الرغـــم من أن زيـــارة األمير خالد تمثل خطوة مهمة لتحســـين العالقات الســـعودية - األمريكيـــة، إال أنها أيضًا 	 
بمثابـــة تذكير بالخالفات التـــي تواجهها الحكومتان وشـــركاؤهما في المنطقة.

 	
 	 ,Washington Institute
 	 ,Saudi Visit to Washington Will Have a Thorny Agenda
 	2021/07/06
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اندماج »صندوق التقاعد« و«التأمينات االجتماعية« يسعى للمنافسة العالمية

Bloomberg, 26 Jun. 2021

اندمـــاج  عـــن  الســـعودية  فـــي  اإلعـــالن  تـــم 
فـــي  للتقاعـــد«  العامـــة  »المؤسســـة 
»المؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعية«، 
وبهـــذا االندمـــاج، ُيصبـــح لـــدى »المؤسســـة 
العامة للتأمينـــات االجتماعية« أصواًل بقيمة 
250 مليـــار، وهو مـــا يجعلها في مصاف أغنى 

صناديـــق التقاعـــد فـــي العالـــم. 
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العالقات بين دول مجلس التعاون وإسرائيل 

الخليـــج  دول  وســـعت  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي 
مـــن تعاونهـــا مع إســـرائيل. وأصبـــح الترويج 
للتطبيـــع معها أكثـــر فأكثر جـــزءًا من الهدف 
الـــذي وضعتـــه الـــدول الخليجية في ســـعيها 
لنيـــل رضـــا واشـــنطن. ووفقـــًا للمعطيـــات 
الحالية، فمن المستبعد أن تتحول العالقات 
العمانية والسعودية والقطرية مع إسرائيل 
إلى شـــكل رســـمي على المدى القريب، إال إذا 
أصبحـــت المكاســـب المتأتيـــة مـــن التطبيـــع 
الرســـمي كبيرة جّدًا لدرجـــة ال يمكن تجاهلها.

Brookings Institution, 28 
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بـــرز تطـــّوُر عالقـــات مفتوحـــة ووّدية بين إســـرائيل وبعـــض الدول العربيـــة الخليجيـــة كدينامية جديـــدة الفتة لمنطقة الشـــرق 	 
األوســـط فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين. ففي منطقـــة محفوفـــة باالضطرابـــات والحـــروب األهليـــة المتفّشـــية والتحالفات 
الجيوسياســـية المتغّيـــرة والتنافـــس بين التحالفات المتخاصمة التي تســـعى إلى توســـيع دوائر نفوذها وتحديـــد المصائر في 
الـــدول الضعيفـــة والمتجّزئـــة فـــي المنطقة، اكتســـبت هـــذه الديناميـــة أهمية اســـتراتيجية قوية مـــن الجهة الخليجية بشـــكل 

خاص. 
ـــدة بغياب القـــدرة علـــى إيجاد حـــّل للصراع الفلســـطيني 	  وفيمـــا بقيـــت العالقـــات الرســـمية مـــع إســـرائيل لفترة طويلـــة مقيَّ

اإلســـرائيلي، أعطـــت قـــدرة الحركـــة الوطنية الفلســـطينية المتضائلـــة على التأثير فـــي السياســـات اإلقليمية الـــدوَل الخليجية 
حّيـــزًا أوســـع لمنـــح مصالحهـــا الوطنيـــة األولوية على حســـاب المصالـــح العربية.

ومع أّن االّتفاقات الدبلوماســـية التي وّقعتها اإلمارات والبحرين مع إســـرائيل في عام 2020 شّكلت تقّدمًا الفتًا في العالقات، 	 
فإّن خطوط التواصل والتعاون بين الدول الخليجية وإســـرائيل ليست باألمر الجديد. 

أنشـــأت عـــّدة دول فـــي المنطقـــة، مـــن ضمنها قطـــر والبحريـــن وعمان، صـــالت بإســـرائيل في التســـعينيات بعـــد أن وّقعت 	 
منّظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وإســـرائيل اّتفاقيـــات أوســـلو. ومع أّن الســـالم بين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين لم يتحقق، 

أصبـــح الخـــّط األحمـــر الـــذي يحظر العالقـــات في الـــدول العربيـــة مع إســـرائيل غير واضـــح المالمح. 
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وبعـــد أوســـلو، تطـــّورت العالقـــات بشـــكل ســـّري وغير رســـمي، وبقيت عمومـــًا طـــّي الكتمان بســـبب التحريم المســـتمّر لدى 	 
الجماهيـــر العربيـــة لتطبيـــع العالقات مع إســـرائيل. 

فـــي عـــام 2002، قـــادت الســـعودية مبـــادرة الســـالم العربية، التي ثّبتت التسلســـل فـــي العالقـــات العربية مع إســـرائيل: دولة 	 
فلســـطينية تبعـــًا لحـــدود العـــام 1967 أواًل، ثـــم تطبيٌع للعالقات مـــع العالم العربـــي برّمته.

ومع توســـيع الجهَتين تعاونهما في الســـنوات األخيرة، أصبحت هذه القنوات الخلفية مرئية أكثر بشـــكل ال مفّر منه. وكذلك، 	 
أصبـــح الترويـــج لهـــا أكثر فأكثر جـــزءًا من الهدف الـــذي وضعته الـــدول الخليجية في ســـعيها لنيل رضا واشـــنطن، مّما أفضى 
جزئيـــًا إلـــى اتفاقيات التطبيع غير المســـبوقة التـــي وّقعتها اإلمارات والبحرين مع إســـرائيل في البيت األبيض في 15 ســـبتمبر 

.2020
ومـــع ذلـــك، مـــا زالت دول مجلـــس التعاون الخليجي كتلـــة غير ُمجِمعة على اإلطـــالق، وتختلف طبيعة العالقات مع إســـرائيل 	 

ونطاقها بين الـــدول الخليجية.
فالســـعودية، هـــي جـــزء مـــن المحـــور الذي يضـــّم دواًل ذات تفكير متشـــابه تســـعى إلـــى تحقيق أهداف منّســـقة في السياســـة 	 

الخارجيـــة، ويضـــم هذا المحـــور اإلمـــارات والبحرين. 
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ًا لســـنوات باإلجمال في المســـائل األمنية وتبـــادل المعلومات االســـتخبارية، لكـــّن للمملكة 	  تعاونـــت الريـــاض وتـــل أبيب ســـّر
حســـاباتها الخاصة فيما يخص اســـتعدادها لمنح العالقات شكاًل رسميًا. ويشمل ذلك مكانتها الفريدة في العالم اإلسالمي 

بصفتهـــا خادمة الحرَمين الشـــريَفين والشـــرعية التي ينبغي على آل ســـعود حمايتهـــا في هذا الدور. 
المملكـــة أكبـــر بكثيـــر وأكثـــر تنّوعـــًا مـــن الـــدول النظيرة لهـــا، وتوجـــد فيها شـــرائح ال تنظر إلـــى إســـرائيل بعيٍن العطـــف. ومع 	 

ذلـــك، اإلشـــارات الصـــادرة عن المؤّسســـة السياســـية، وال ســـّيما الجيل الشـــاب الذي يقوده ولـــي العهد محّمد بن ســـلمان، 
يّتجـــه بوضـــوح نحـــو مقاربـــة مختلفة مع إســـرائيل ال تســـتثني تطبيع العالقـــات قبل التوّصل إلى اتفاقية ســـالم فلســـطينية 

ائيلية. إسر
أّمـــا ُعمـــان، فمـــع أّنهـــا لم تطّبـــع العالقات مع إســـرائيل، فهي طالمـــا انتهجت مقاربـــة غير تقليديـــة بين الـــدول األعضاء في 	 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إذ دعمـــت مصر علنًا في اّتفاقية الســـالم التي وّقعتها مع إســـرائيل في العام 1979 واســـتضافت 
مســـؤولين إســـرائيليين رفيعي المســـتوى منذ أواســـط التســـعينيات، من بينهم رئيس الوزراء الراحل إســـحق رابين في عام 

.1994
عـــالوة علـــى ذلـــك، على عكس الدول األخـــرى في المنطقة، ال تنبع عالقة عمان بإســـرائيل من رغبة فـــي مواجهة قوى إقليمية 	 

خصمـــة بـــل مـــن موقف عمان القديم بالحياد والدبلوماســـية ومـــن رغبتها في المحافظـــة على عالقات إيجابيـــة مع كل الدول 
فـــي المنطقة، من بينها إســـرائيل وإيران.
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ومع أّن هذه السياســـة الخارجية وضعها الســـلطان قابوس بن ســـعيد الراحل، يبدو أّن خَلَفه الســـلطان هيثم بن طارق آل 	 
سعيد مســـتعّد للمحافظة عليها إن أمكن.

بيـــد أّنـــه نظـــرًا إلـــى موقـــع عمـــان االقتصـــادي المتراجع، قد يكـــون هـــذا الموقـــف مرهونًا بقـــدرة عمـــان علـــى المحافظة على 	 
اســـتقالليتها عـــن المحـــور الســـعودي اإلماراتي في اســـتقرارها االقتصادي، علمـــًا أّن هذا المحـــور لم يتوّرع يومـــًا عن الضغط 

علـــى الدول األخـــرى العتمـــاد مواقفه.
علـــى غـــرار عمان، تعطي قطر األولوية لسياســـة خارجية مســـتقّلة عـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي األخـــرى المجاورة لها، 	 

لكّنهـــا سياســـة تشـــمل فكرة تطوير عالقـــة فّعالة مع إســـرائيل، وهذا ما تقوم به من أواســـط التســـعينيات. 
اســـتفادت الدوحـــة مـــن هـــذه العالقة لتـــؤّدي دورًا أكثر نشـــاطًا من أّي من الـــدول النظيرة لهـــا في مجلس التعـــاون الخليجي 	 

على الســـاحة اإلســـرائيلّية الفلســـطينّية، وال ســـّيما في غّزة كوســـيط بين إســـرائيل وحماس وكجهة تؤّمن االســـتقرار المالي.
نظـــرًا إلـــى مواقـــف قطـــر اإلقليمية األوســـع والتنافس بينها وبين المحـــور الســـعودي اإلماراتي، على الرغم مـــن تقاربهما في 	 

عام 2021، من المســـتبعد أن تتحول العالقات اإلســـرائيلية-القطرية إلى شـــكل رســـمي علـــى المدى القريب. 
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في الواقع، قد تتمّكن من االســـتفادة من المعارضة الواضحة لكن غير المعلنة للتخّلي عن الفلســـطينيين لصالح إســـرائيل. 	 
لكـــن مـــن الممكـــن أن تحـــذو قطر حـــذو اإلمـــارات والبحرين فـــي الطريق نحو التطبيـــع في حال أصبحت المكاســـب كبيـــرة جّدًا 

لدرجـــة ال يمكن تجاهلها.
أخيـــرًا، تمّيـــزت دولـــة الكويـــت بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في أّنهـــا ُتعارض علنـــًا إقامة عالقـــات مع إســـرائيل طالما 	 

الشـــعب الفلســـطيني مـــا زال تحت االحتالل العســـكري اإلســـرائيلي. ويمكـــن أن يكون هذا الوفاء المســـتمّر للفلســـطينيين 
نتيجـــة الطبيعـــة األكثر تمثياًل للسياســـة الكويتية مقارنـــة بنظيراتها، مع برلمـــان ذي صالحيات ونخبة فكريـــة متقّدمة نوعًا ما 
مـــع صـــالت تاريخيـــة بالحـــركات القوميـــة العربية، من بينهـــا مجتمع العمـــال الوافدين الفلســـطينيين الذي كان فـــي فترة من 

الفتـــرات كبيرًا ونافذًا فـــي الكويت.
بيـــن الـــدول الخليجيـــة كافـــة التـــي تســـعي إلـــى إنشـــاء عالقات مـــع إســـرائيل، لعـــّل دوافع اإلمـــارات تجّســـد علـــى أكمل وجه 	 

الديناميـــات اإلقليميـــة المتغّيـــرة. فعلـــى عكس النظـــرة المعيارية تاريخيًا إلى إســـرائيل فـــي العالم العربـــي، ال تعتبر اإلمارات 
إســـرائيل عدّوًة أو تهديـــدًا لالســـتقرار اإلقليمي. 

وفقـــًا لتوجـــه ولـــي الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان، فـــإن التهديـــدات األساســـية لإلمـــارات وحلفائهـــا هي إيران واإلســـالمي 	 
السياسي. 
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تـــرى اإلمـــارات إســـرائيل كقّوة إقليميـــة جّبارة تتشـــاطر آراءها ومســـتعدة للجوء إلـــى القـــّوة لمواجهة الخصـــوم اإلقليميين. 	 
بالتالي، يعتبر إنشـــاء تحالف رســـمي مع إسرائيل منطقيًا على المستوى االســـتراتيجي. لذا فيما صّنفت إدارة ترامب اتفاقيات 
التطبيـــع التـــي كانـــت وســـيطتها على أّنهـــا اتفاقيات ســـالم، كان الدافع خلفها بشـــكل واضح إنشـــاء التحالفـــات وليس بناء 

السالم.
عـــالوة علـــى ذلك، في خضّم التهديد الذي يشـــّكله انتشـــار االنتفاضات الشـــعبية فـــي المنطقة، تهافتت الـــدول الخليجية على 	 

دة راغبة لهذه  شـــراء تكنولوجيـــا المراقبـــة المتطّورة من أجل ضبط شـــعوبها بفعالية أكبر. وكانت إســـرائيل من جهتها مـــزوِّ
التكنولوجيـــا من دون تحّفظـــات ُتذكر حيال االنتهاكات الممكنة لحقوق اإلنســـان.

وقـــد أضـــاف هذا األمر منفعًة إضافية للعالقة بينهما، وأفســـح المجال أمام مســـارات تجارية جديدة تماشـــت مع طموحات 	 
اإلمـــارات بأن تصبح مركزًا إقليميـــًا للتكنولوجيا واالبتكار. 

منـــذ التطبيـــع، أعلـــن البلدان عن عدد مـــن مجاالت التعاون التجـــاري، من بينها خطـــط ألنبوب نفط يمتد من البحـــر األحمر إلى 	 
المتوّسط.
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بيد أّن األمر األهّم على اإلطالق هو أّن المحور الســـعودي اإلماراتي يرى في تقارب العالقات مع إســـرائيل وســـيلة غير مباشرة 	 
للمحافظـــة علـــى شـــراكته مع واشـــنطن. وتتشـــارك دول مجلس التعـــاون الخليجي عمومًا هـــذا الحافز بســـبب األهّمية التي 
تّتســـم بهـــا البنيـــة األمنيـــة في المنطقة التـــي تدعمها الواليـــات المّتحدة والقائمة منذ عقـــود. لكن في الســـنوات األخيرة، كان 

للـــدول الخليجية أســـباٌب كثيرة لتقلق بشـــأن التزام الواليات المّتحـــدة الطويل األمد. 
نظـــرًا إلـــى التفانـــي األمريكـــي فـــي حماية أمن إســـرائيل، قد تفتـــرض الـــدول الخليجية منطقيـــًا أّن إنشـــاء روابط مع إســـرائيل 	 

سيســـاعدها علـــى تحصيـــن صالتها األمنية الخاصـــة بالواليات المتحدة. وســـواء أكان عن وجه حق أم ال، تـــرى الدول الخليجية 
أّن السياســـة الخارجية األمريكية حّساســـة بشـــكل مفـــرط إزاء المصالح والمخاوف اإلســـرائيلية. 

ومـــا تعّلمته الدول الخليجية أيضًا عن خبرة هو أّن البروز كعدو ظاهري إلســـرائيل لم يســـاعد عالقتهـــا بالواليات المّتحدة ولم 	 
يجعلها محبوبة في بعض األوســـاط في المؤّسســـة السياســـية والدبلوماســـية األمريكية وعرقل اســـتحواذها على معّدات 

بـــة أخرى خارج المنطقة. وتكنولوجيا عســـكرية متطّورة مخّصصة إلســـرائيل وجهات حليفة مقّر
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ولهـــذا التحليـــل أســـباب مقنعة. فلطالما شـــّكلت مصر مثـــااًل للـــدول الخليجية لما يتمّخض عـــن التحّلي بعالقة رســـمية مع 	 
إســـرائيل في واشـــنطن. فبعد أن وّقعت مصر اتفاقية سالم مع إســـرائيل بين العاَمين 1978 و1979 انتقلت إلى مدار الواليات 
المّتحـــدة االســـتراتيجي وأصبحت ثاني أكبر متلقٍّ للمســـاعدات االقتصادية والعســـكرية األمريكية، على الرغم من سياســـاتها 

الســـلطوية وســـّجلها الرديء في مجال حقوق اإلنسان. 
ومـــع أّن الـــدول الخليجيـــة شـــريكة أصاًل لواشـــنطن وال تحتاج إلى مســـاعدات مالية أمريكيـــة، هي تدرك أّن دور مصر كشـــريك 	 

ســـالم مـــع إســـرائيل جعلها تبـــدو أّن ال غنى عنها في السياســـة الخارجيـــة اإلقليمية االســـتراتيجية األمريكية.
تالقـــت إســـرائيل والمحـــور الخليجـــي على قضّية مشـــتركة عبـــر محاولتهما توجيه السياســـة األمريكية في الشـــرق األوســـط 	 

باتجـــاه يفيـــد الطرفين. وبشـــكل خـــاص، اعتبر الطرفـــان ســـعي إدارة أوباما إلى إبـــرام اتفاقية نووية مـــع إيـــران، وبالتالي إنهاء 
العزلة اإليرانيـــة، أمرًا مقلقـــًا وخطيرًا. 

وبالفعـــل، تبّيـــن أّن هـــذه االســـتراتيجية ناجحة جّدًا إذ جعلت إدارة ترامب من إنشـــاء تحالف راســـخ أكثر بين إســـرائيل والخليج 	 
جوهرًا لسياســـتها الخارجية في الشـــرق األوسط. 

بيـــد أّنـــه ال ينبغـــي النظـــر إلى قـــرار اإلمارات بجعل العالقات رســـمية مع إســـرائيل في ســـبتمبر 2020 حصرًا من خالل عدســـة 	 
عالقاتهـــا مـــع إدارة ترامـــب، لكـــن أيضـــًا مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار العـــودة المحتملـــة لحكـــم الحـــزب الديمقراطي قبـــل إجراء 

االنتخابـــات األمريكيـــة بعـــد أقّل من شـــهَرين. 
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مـــع أّن العالقـــات العامة في واشـــنطن عنصر مهم من العالقات الخليجية اإلســـرائيلية، للتصّور العام في الشـــرق األوســـط 	 
أهّميـــة كبيـــرة أيضـــًا، فلطالما كان خطر إنشـــاء عالقة كهـــذه عاماًل رادعًا. لكن تـــراوح رّد الفعل لدى الحكومـــات اإلقليمية إزاء 

تقـــّدم العالقات الخليجية اإلســـرائيلية عمومـــًا واتفاقية التطبيع بين إســـرائيل واإلمارات خصوصًا بيـــن الحيادي واإليجابي. 
كانـــت االســـتثناءات، بشـــكل ال يدعـــو للمفاجـــأة، إيـــران وتركيا، التـــي ُتبقي على عالقات موّســـعة مع إســـرائيل علـــى الرغم من 	 

التباعـــد فـــي عهد رئاســـة رجب طيـــب أردوغان.
يشـــّكل رّد الفعـــل هـــذا إزاء التطبيع ابتعادًا كبيـــرًا عن الماضي. فقد تّم مثـــاًل تعليق عضوية مصر فـــي الجامعة العربية لعقد 	 

مـــن الزمـــن بعد توقيع اتفاقية الســـالم مع إســـرائيل في العام 1979، علـــى الرغم من أّن عاصمتها تســـتضيف مقّر الجامعة. 
ويشـــهد علـــى األرجـــح الفـــارق بين تلـــك الفترة والزمـــن الحاضر علـــى النفوذ المتنامـــي للـــدول الخليجية على الـــدول األخرى في 	 

المنطقـــة وعلى انحســـار التأثير السياســـي الفلســـطيني وعلى الحماس المتضائـــل حيال قضّيتهم )مع أّن هـــذا الُبعد موضع 
جدل كبير(. ورأى الفلســـطينيون من جهتهم اتفاقية التطبيع عمومًا »خيانة« واســـتنكروها أشـــّد االستنكار. مع ذلك، فشلت 

الســـلطة الفلســـطينية برئاســـة في محاولتها لجعل الجامعة العربية تســـتنكر االتفاقية.
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كان رّد الفعـــل لـــدى الجماهيـــر العربية مكتومًا نســـبيًا. طبعًا من الصعب تقييم الرأي العام في الشـــرق األوســـط، وال ســـّيما 	 
فـــي منطقـــة الخليـــج، نظـــرًا إلـــى القمع العـــام لحّرية التعبيـــر عن الـــرأي والحكم غيـــر الديمقراطـــي وغياب اســـتطالعات الرأي 

واإلعالم المســـتقّل. 
مـــن الضـــروري فهـــم الســـياق الـــذي تجري فيه األمـــور وأرجحية تغّير هذا الســـياق مـــع مرور الوقـــت. وفي هذه الحالـــة بالذات، 	 

انطلقـــت العالقـــات الخليجيـــة اإلســـرائيلية بعـــد توقيـــع اتفاقيات أوســـلو عندما فتحـــت عملية الســـالم مع منّظمـــة التحرير 
الفلســـطينية البـــاب لكي تتعاطى الـــدول األخرى مع إســـرائيل. 

فـــي الواقـــع، اخُتبـــرت متانـــة اتفاقيـــات التطبيـــع هـــذه في أبريـــل ومايـــو 2021 عندما فّرقـــت القـــوى األمنية اإلســـرائيلية بعنف 	 
احتجاجات فلســـطينية واســـعة في القدس، ثم الغارات التي شـــّنتها إســـرائيل على قطاع غّزة. ومع أّنه كان من المســـتبعد 
أن تـــؤّدي هـــذه األحـــداث إلى التراجع عن قرار اســـتراتيجي طويل األمد مثـــل التطبيع، من الواضح أّنها جعلـــت الدول المطبِّعة 

مرتاحة. غير 
تبقـــى مبـــادرة الســـالم العربية أيضًا إنجـــازًا الفتًا في توحيد التزام العالم العربي بأســـره لتطبيع العالقات مع إســـرائيل مقابل 	 

الســـالم مع الفلســـطينيين. والتخّلي عن هذه المبادرة خســـارة كبيـــرة حّتى لو لم تلَق الدعم فـــي العقدَين الماضيين. 
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د للشـــعب الفلســـطيني، ألّن ضمـــان حّريتهـــم وحقوقهم يبقى 	  تكمـــن الخســـارة الكبيـــرة أيضـــًا فـــي التخّلي عـــن الدعـــم الموحَّ
ضرورة أخالقيـــة للمنطقـــة والعالم.

ختامـــًا، ليســـت العالقات بين معظم الدول الخليجية وإســـرائيل جديدة أو متجانســـة، لكّن التغّيرات فـــي الديناميات اإلقليمية 	 
منـــَح بعـــض دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اســـتراتيجية جديدة تقضي بالتقّرب من خصمتها الســـابقة. 

ابتعـــد المحـــور الســـعودي اإلماراتـــي عن سياســـة العالـــم العربي القائمة منـــذ زمن والقاضية بوضع فلســـطين فـــي األولوية 	 
بحثـــًا عـــن تحالـــف مع إســـرائيل، مدفوعـــًا بعدد مـــن التهديدات اإلقليميـــة والحاجة إلـــى إبقاء الواليـــات المّتحـــدة منخرطة في 

أمنه. 
فيمـــا اعتبـــرت هـــذه الـــدول التطبيع قيمة أكثـــر منها عبئًا في هـــذه المرحلة من الزمـــن، ال تخلو العالقـــة المفتوحة من مخاطر 	 

وتكاليـــف قد تصبـــح ظاهرة أكثر مع مـــرور الوقت.
 	
 	 ,Brookings Institution
 	2021/07/The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East, 28
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البّد لواشنطن من التدخل لضبط أسعار النفط

اســـتدعت أزمـــة النفط العـــام الماضـــي بين 
الســـعودية وروســـيا تدخـــل الرئيـــس ترامب 
شـــخصيًا مـــن أجـــل إقنـــاع األميـــر محمد بن 
ســـلمان بالتعّقـــل، لكـــن الرئيـــس بايـــدن لم 
يتدخـــل شـــخصيًا هـــذه المـــرة فـــي الخـــالف 
الـــذي نشـــب بيـــن حلفـــاء الواليـــات المتحدة 
فـــي أوبـــك+، أي الســـعودية واإلمـــارات، مما 
أّدى إلى رفع أســـعار النفط عالميـــًا، وبالتالي 
داخـــل الواليات المتحدة. وإلى أن يجد العالم 
بديـــاًل فعليـــًا عن النفـــط، فإّنه ال غنـــى للبيت 
األبيـــض عـــن التدخـــل مباشـــرة مـــع الـــدول 
المنتجـــة للنفـــط وخاصـــة حلفـــاء الواليـــات 

المتحـــدة مـــن أجـــل ضبط األســـعار. 

Washington Institute, 08 Jul. 2021
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بينمـــا يتعافـــى العالم مـــن جائحة فيروس كورونا، أخـــذ االقتصاد العالمي ينتعـــش تدريجيًا، ولكـــن دول مجموعة »أوبك+« لم 	 
تتمكـــن مـــن االتفاق حول كميـــة النفط الذي يجـــب إنتاجه، ولذا فقد ارتفعت األســـعار. 

تســـلط الخالفـــات الخليجيـــة حول حصص اإلنتـــاج الضوء على المســـتقبل غير المؤكـــد لصناعة النفط، وفـــي غضون ذلك قد 	 
تضطر واشـــنطن للتعامـــل مع الضغط المتزايـــد في الداخل.

واليـــوم، بينمـــا يتعافـــى العالم من الجائحـــة، أخذ االقتصاد العالمي ينتعـــش تدريجيًا؛ ولكن دول مجموعـــة »أوبك+« التي تضم 	 
منظمـــة »أوبـــك«، أي الســـعودية ودول أخـــرى، التـــي تحاول العمل بالتنســـيق مع دول مصدرة مثل روســـيا وكازاخســـتان، لم 
تتمكـــن مـــن االتفـــاق حول كميـــة النفط الذي يجـــب إنتاجه. والنتيجة هي ارتفاع األســـعار - علـــى الرغم من انخفاضهـــا قلياًل إلى 

ما بيـــن 70 و75 دوالرًا للبرميل. 
يتســـاءل الناخبـــون األمريكييـــن عما يجري، ولماذا تســـتفيد دول مثل روســـيا وإيران من هـــذا الوضع؟ ولمـــاذا يختلف حلفاؤنا، 	 

الســـعودية واإلمـــارات، علنًا حـــول تفاصيل مبهمة لمســـتويات اإلنتاج، وقـــدرات اإلنتاج والحصص؟
قالـــت المتحدثـــة باســـم البيـــت األبيض يوم 8 يوليو إن المحادثات »مشـــجعة« بالنســـبة للمســـؤولين األمريكييـــن، في وصف 	 

مثيـــر للشـــكوك بالنظـــر إلى أن تلـــك المحادثات كانـــت قد »انهارت يـــوم 5 يوليو. 
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ذكرت المتحدثة أن نقاشـــات رفيعة المســـتوى جرت مع مســـؤولين في الســـعودية واإلمارات، رغم أن وزير النفط الســـعودي 	 
األمير عبد العزيز بن ســـلمان، الذي يســـهل عادًة الوصول إليه، قال إنه لم يتحدث شـــخصيًا بشـــكل مباشـــر مع أي شـــخص 

فـــي البيت األبيض.
ويبـــدو أن الرئيـــس بايـــدن غيـــر منخـــرط شـــخصيًا في المســـألة، علمًا أنـــه في العـــام الماضي تطلـــب األمر تدخاًل شـــخصيًا من 	 

الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب لضبـــط الســـوق بعض الشـــيء من خالل حـــّث محمد بن ســـلمان علـــى التعقل.
وال بـــّد مـــن تحليـــل صيغة سياســـة البيت األبيض، وتســـليط الضوء علـــى غياب كلمة »نفط«، واإلشـــارة الضمنيـــة الصحيحة 	 

إلـــى وجـــود مصـــادر أخرى للطاقـــة، باإلضافة إلى البســـاطة الظاهرية لمـــا يجب على »أوبـــك« فعله، عندما تتمحـــور التفاصيل 
التقنيـــة فعليًا حول األســـاس الذي يجب االســـتناد إليه الحتســـاب زيـــادات اإلنتاج.

مـــع ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة مؤخـــرًا، والتـــي اجتاحت الواليـــات الغربيـــة األمريكيـــة وكندا، ليـــس من المفاجـــئ أن تعـــرب اإلدارة 	 
األمريكيـــة عـــن تفهمهـــا أيضًا للذين يســـاورهم القلق إزاء المنـــاخ والبيئة. وهذا يعيد المســـألة مجددًا إلى المشـــكلة الواقعة 
داخـــل »أوبـــك«. فاإلمـــارات، التـــي ُيقـــّدر أنهـــا تختزن %10 مـــن احتياطي النفـــط في العالـــم، تريد اســـتنزاف هذا المورد بشـــكل 

أســـرع، قبـــل أن يفقـــد النفـــط هيمنته فـــي مجـــال الطاقة، فضاًل عـــن قيمته.
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نحـــن نتحـــدث على األرجح عن ســـيناريو ســـيحصل بعد 20 عامًا أو أقـــل حتى إذا أصبحت أنـــواع الطاقة البديلـــة والنظيفة جزءًا 	 
مهمـــًا من العرض. 

وســـواء حصـــل إنجاز تقني أم ال، قد تؤدي السياســـة إلى تغييـــر التفضيالت. وال عجب في أن الكثيرين منـــا يأملون أن يغمضوا 	 
أعينهـــم لفتـــرة من الوقت، فقد تختفي مشـــاكل اليوم. ولكن لســـوء الحظ لن يحصـــل ذلك على األرجح. 

Washington Institute, 
Expect Political Consequences from Higher Oil Prices During the Summer Driving Season, 
082021/07/
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زيارة السلطان هيثم إلى السعودية

جـــاءت زيارة الســـلطان هيثـــم إلى الســـعودية، وهي 
أول زيـــارة خارجيـــة له منذ أن تولـــى مهام منصبه، في 
وقـــت حســـاس، نظـــرًا لتوتـــر العالقات الســـعودية-
اإلماراتيـــة على خلفية مجموعة مـــن القضايا. ويأمل 
الســـلطان في أن تســـاعد االتفاقيـــات الموقعة مع 
المملكـــة خـــالل زيارته فـــي تخفيف بعـــض التحديات 
االقتصاديـــة التـــي تواجهها عمان. وسُيســـاعد تطور 
العالقات الســـعودية-العمانية في تعزيز المكاسب 
الســـعودية في محافظة المهرة فـــي اليمن، بما في 
ذلـــك التخطيط لمـــا بعد الحرب واألمـــن على الحدود 

عمان. مع 

Middle East Institute, 13 Jul. 2021
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وصـــل الســـلطان هيثـــم بـــن طارق آل ســـعيد إلـــى نيوم في الســـعودية يوم 11 يوليـــو 2021، فـــي رحلة اســـتغرقت يومين، وهي 	 
أول رحلـــة خارجيـــة لـــه منذ أن أصبح ســـلطانًا فـــي 11 يناير 2020. 

كان الملـــك ســـلمان فـــي اســـتقباله، ورافقـــه وفـــد عمانـــي رفيـــع المســـتوى، وتـــم توقيـــع عدد كبيـــر مـــن االتفاقيـــات الجديدة 	 
المتعلقـــة بالتجـــارة والثقافـــة والنقل. 

تزامنت الزيارة مع افتتاح أول طريق بري مباشـــر على اإلطالق بين والية عبري في عمان ومحافظة األحســـاء في الســـعودية، 	 
ويمتـــد الطريـــق مســـافة 800 كيلومتـــر عبـــر الربع الخالي، بـــداًل من طريق دائـــري بطـــول 1640 كيلومتًرا عبر اإلمـــارات. الطريق 

الجديد مهم للتجارة والســـياحة والربط العماني الســـعودي.
توقيـــت هـــذه الزيـــارة مفيد. فقبل وصول الســـلطان، شـــهدت العالقات الســـعودية اإلماراتيـــة توترات على خلفيـــة االختالف 	 

بشـــأن حصـــص أوبك+ بعد عـــام 2022، والقواعد التجارية المحدثـــة للمملكة على الواردات مـــن دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى، وقيود الســـفر الســـعودية من اإلمارات بســـبب كورونا. 

خالل الشـــهرين الماضيين، شـــهدت ُعمان احتجاجات واســـعة النطاق على خلفية ارتفاع البطالة والفســـاد. ويأمل السلطان 	 
هيثـــم فـــي أن تســـاعد االتفاقيـــات الموقعة مـــع المملكة خالل زيارتـــه في تخفيف بعـــض التحديات االقتصاديـــة التي تواجهها 

السلطنة. 



53السعودية في اإلعالم االقتصادي

استثمرت السعودية، إلى جانب اإلمارات، بكثافة في عمان، وولد وظائف أكثر مما فعلته دول أخرى مثل الصين. 	 
ُتعانـــي ُعمـــان من مجموعة من الضغوط الهيكلية، ولديها ســـعر تعادل مرتفع لبرميل النفـــط، كما أن احتياطياتها منخفضة، 	 

ويتوقع أن تســـتمر 25-30 عاًما فقد عند مســـتويات اإلنتاج لعام 2019. 
ارتفـــع الديـــن الحكومـــي في عمـــان مقارنة مع الناتـــج المحلي اإلجمالي مـــن ٪4.9 في بدايـــة االنهيار النفطي فـــي 2014، ووصل 	 

إلـــى ٪60 فـــي عـــام 2019 و ٪80 في عام 2020. 
ستســـاعد العالقـــات الســـعودية العمانيـــة األوثـــق فـــي تعزيـــز المكاســـب الســـعودية فـــي المهـــرة فـــي اليمن، بمـــا في ذلك 	 

التخطيـــط لمرحلـــة مـــا بعـــد الحرب واألمـــن علـــى الحدود مـــع عمان. 
يتوافـــق هـــذا التوجـــه مـــع المصالح األمريكية فـــي ُعمان، بما في ذلـــك االتفاقية الموقعة فـــي عام 2019، والتـــي تمنح الواليات 	 

المتحدة حق الوصول إلى مينائي الدقم وصاللة لتعزيز »األهداف األمنية المشـــتركة«. وميناء الدقم كبير بما يكفي الســـتيعاب 
حاملة طائرات. وبالتالي، ســـتواصل الســـعودية وســـلطنة عمان والواليات المتحدة تعزيز إجراءاتها األمنية اإلقليمية وإقامة 

مجال نفوذ أقـــوى لمكافحة اإلرهاب والقرصنة. 
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ســـتواصل ُعمـــان دعـــم الدبلوماســـية إلنهاء الصـــراع في اليمن وتســـهيل االتصـــال بين الســـعودية وإيران، واالســـتفادة من 	 
مســـتوى عـــاٍل مـــن الثقة التـــي تم بناؤهـــا مع إيـــران على مدى عـــدة عقود. 

سيســـعى الســـلطان هيثم إلى الحفاظ على اســـتقالل السياسة العمانية التي أسسها الســـلطان قابوس على مدى العقود 	 
الماضيـــة. على ســـبيل المثال، عندمـــا قطعت الســـعودية والبحرين واإلمارات وآخـــرون العالقات الدبلوماســـية مع إيران في 

عام 2016 حافظت مســـقط على عالقات دبلوماســـية. 
قد تســـتمر ُعمان في دور الوســـاطة بين الواليات المتحدة وإيران بعد عودة إدارة بايدن إلى المفاوضات بشـــأن خطة العمل 	 

الشاملة المشتركة.
يتطلـــع الســـلطان هيثـــم إلـــى زيادة االســـتثمار الداخلـــي إلى أقصى حـــد مع االســـتمرار في االســـتفادة من الموقـــع الجغرافي 	 

االســـتراتيجي لســـلطنة عمان لضمان أمنهـــا وتجاوز ثقلها في الشـــؤون اإلقليمية والدولية. لكن مواجهـــة التحديات الداخلية 
والخارجيـــة فـــي آن واحد ســـتقلل من خيارات السياســـة الخارجية واالقتصاديـــة المتاحة له ولحكومته في الوقت الذي يســـعى 

فيه إلى تســـريع وتيـــرة التنويع.

Middle East Institute, Consolidating Saudi-Omani relations under Sultan Haitham, 132021/07/
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الخالف السعودي-اإلماراتي داخل أوبك+

علـــى الرغـــم من وجود إشـــكاالت سياســـية متنامية 
بيـــن الرياض وأبو ظبـــي، إال أن العوامل االقتصادية 
هـــي التـــي لعبـــت الدور الرئيســـي فـــي قـــرار اإلمارات 
بعـــدم دعم تمديد اتفاقيـــة تحالف أوبك+ حتى نهاية 
عـــام 2022. وتعـــود المشـــكلة الرئيســـية من وجهة 
نظـــر اإلمارات إلـــى أن حصتها الحالية في التحالف ال 
تعكـــس حجمها ووزنهـــا، كما أن اإلمـــارات منزعجة 
من المعاملة التفضيليـــة التي تحصل عليها بعض 
الدول. ومن المبكر توقع مغادرة اإلمارات للتحالف، 

وإن كان هـــذا الخيار مطروحًا. 

Middle East Institute, 13 Jul. 2021
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علـــى الرغـــم مـــن التباعد السياســـي المتنامي بين الرياض وأبو ظبـــي، إال أن العوامل االقتصادية هي التي لعبت الدور الرئيســـي 	 
فـــي قـــرار اإلمارات بعدم الموافقـــة على تمديد اتفاقية أوبك+ حتـــى نهاية عام 2022. 

سيشـــهد المدى المتوســـط   تغيًرا في المشهد بين كل منتجي النفط، وليس فقط منتجي الخليج العربي، حيث سيتنافسون 	 
جميعـــًا علـــى العمـــالء في األســـواق الناشـــئة، المـــكان الوحيـــد الذي مـــن المتوقع أن يـــزداد فيه الطلـــب على النفـــط بعد عام 

 .2030
كان ظهور أوبك+ نتيجة للتغيرات في سوق النفط في عام 2010 بسبب ثورة الصخر الزيتي والتحول العالمي للطاقة. 	 
وضعـــت أوبـــك الـــدول المنتجـــة أمـــام خياريـــن، إما إبطـــاء عملية هبوط األســـعار عـــن طريق تخفيـــض اإلنتـــاج، أو العمل على 	 

تحويـــل مواردهـــا الطبيعيـــة إلى نقـــود على الفـــور عن طريـــق زيادة حجـــم الصادرات.
مـــن بيـــن جميـــع أعضـــاء أوبك، قـــررت قطر فقـــط اتباع الخيـــار الثاني )غـــادرت المنظمة فـــي 2018(، بينمـــا اختار اآلخـــرون اتباع 	 

مســـار تنظيم الســـوق. ومع ذلـــك، كان لهـــذا االختيار تداعيـــات معينة. 
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بموجـــب االتفاقيـــة الجديـــدة، كان على أعضاء أوبك تشـــكيل تحالف مع منتجي النفط التقليديين خـــارج الكارتل من أجل تنظيم 	 
الســـوق. هـــذا، من ناحية، يعني أن مجموعة أوبك+ الموســـعة التي تم إنشـــاؤها في ديســـمبر 2016 بدأت فـــي توحيد مجموعة 
متنوعـــة مـــن البلدان التي تواجه ظروًفا اجتماعية واقتصادية وسياســـية مختلفة تماًما وتســـعى إلـــى تحقيق أهداف مختلفة. 

ا للغاية. 	  من خالل االنضمام إلى أوبك+، أصبح بعض هؤالء المنتجين، مثل إيران أو ليبيا أو فنزويال، أحراًر
بعد تشـــكيل أوبك+ في عام 2016، كان من المتوقع أن تشـــارك الســـعودية دورها القيادي مع المنتج الرئيســـي اآلخر، روســـيا، 	 

في شـــراكة تهدف إلى منافســـة الواليات المتحدة وتجاوزها. 
علـــى عكـــس الريـــاض، رأت موســـكو أن اســـتقرار أســـعار النفـــط بـــداًل من النمـــو هو الهدف الرئيســـي إلجـــراءات أوبـــك+. كما 	 

اعتقـــدت أن التأثيـــر النفســـي علـــى ســـوق النفـــط لحصـــص اإلنتـــاج المعلنة أهم مـــن تنفيذهـــا الفعلي. 
هـــذه اآلراء، جنًبـــا إلى جنب مع اعتقاد روســـيا بأن حقيقة مشـــاركتها في أوبك+ جعلت جهود تنظيم الســـوق الخاصة بالكارتل 	 

فعالـــة، تحولـــت موســـكو إلى طرف يتطلب معاملة خاصة بشـــكل دوري، بينما ُترك األعضاء اآلخـــرون للتعامل مع العواقب.
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ســـاعدت الســـلطات الروسية دائًما السعودية في مالحقة المخالفين اآلخرين وجعلهم يعوضون عن فائض اإلنتاج العرضي. 	 
وبالتالي، تم تأنيب الســـلطات اإلماراتية على الفور من قبل قادة أوبك+ بســـبب عدم امتثالها للحصص في صيف 2020. 

وفي الوقت نفســـه، أدت التوترات الروســـية الســـعودية الدورية إلى تحويل انتباه مراقبي السوق وصناع القرار عن المشكالت 	 
المتزايـــدة األخـــرى مـــع أعضـــاء الكارتـــل القدامى. هذا هو الســـبب في أن تهديـــد الصدع الســـعودي اإلماراتي لـــم يالحظه أحد، 

علـــى الرغـــم من ظهور أول بـــادرة عليه في وقت مبكر مـــن صيف 2020. 
فـــي الوقـــت نفســـه، بحلـــول منتصف عام 2021، تغيـــرت مصالح وقـــدرات منتجي أوبك، ال ســـيما القدرة على إعـــادة تخصيص 	 

موارد الدولة للنمو المســـتقبلي.
الضربـــة التـــي تعرضت لهـــا اقتصادات منتجي النفـــط الخليجيين بســـبب فيروس كورونا المســـتجد جعلتهـــم ُيدركون الحاجة 	 

إلـــى زيادة أرباحهـــم من المـــوارد النفطية لدعم االنتعـــاش االقتصادي. 
حتـــى قبـــل األزمـــة الحاليـــة، كانت اإلمـــارات تنتهك التزامـــات اإلنتاج بينما تشـــتكي مـــن أن حصتها كانت منخفضة بشـــكل غير 	 

عادل. 
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قـــد يكـــون لـــدى اإلمارات مخاوف بشـــأن نجاح معيار األســـعار الخاص بها، اســـتناًدا إلى نـــوع خام مربان وجـــدوى خطط تطوير 	 
صناعة النفط إذا اســـتمرت التخفيضـــات الصارمة في اإلنتاج.

لـــم تكـــن اإلمـــارات وحدهـــا في هـــذا الصدد. خالل عـــام 2020، اســـتغلت ُعمان بنشـــاط ثغرة فـــي اتفاقية أوبك+ التي اســـتثنت 	 
المكثفـــات )التـــي يعتبرهـــا بعـــض المحللين، فـــي الواقع، نوًعا مـــن النفط الخفيف( من حصـــص اإلنتاج. وبالتالـــي، تم تعويض 

خســـائر صناعـــة النفـــط العمانية مـــن تخفيضات اإلنتاج مـــن خالل زيادة إنتـــاج المكثفات.
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، كانت أبو ظبـــي أول دولة »مارقـــة«، منزعجة مـــن المعاملة الخاصة لروســـيا وحقيقة أن الســـعودية 	 

كانت المســـتفيد الرئيســـي من زيادة حصص إنتاج النفط في مايو ويوليو 2021، بينما زادت اإلمارات اإلنتاج بشـــكل هامشـــي 
فقط. 

جادلـــت القيـــادة اإلماراتية بشـــكل صحيح بأن اختيار أكتوبر 2018 كخط أســـاس لحصص اإلنتاج خالل اجتمـــاع أوبك+ في أبريل 	 
2020 هو اختيار غير عادل بالنســـبة لإلمارات. 

قبلـــت أبـــو ظبـــي قواعـــد اللعبة، لكن هـــذا لم يكن موضـــع تقدير من قبـــل األعضاء اآلخرين، مما خلق مشـــكلة أخـــرى ألوبك+، 	 
وهي المشـــكلة التي انفجرت فـــي يوليو 2021.
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تتزايـــد أهميـــة دولـــة اإلمـــارات كمنتـــج للنفـــط. فـــي الوقت الحالـــي، تعد ثالـــث أكبر منتـــج داخل أوبـــك وتخطط لزيـــادة طاقتها 	 
اإلنتاجيـــة مـــن 3.8 مليـــون برميـــل يومًيـــا إلى 5 مليون برميـــل يومًيا بنهايـــة العقد لتعظيم دخلهـــا من احتياطيـــات النفط بينما 

ال تزال األســـعار والطلـــب مرتفعين. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن مكانة اإلمارات ودورها داخل أوبك+ ال يعكســـان وزن إنتاجهـــا وال طموحاتها، حيث يتمتـــع العراق بحرية أكبر 	 

بكثيـــر فـــي عـــدم االمتثال لحصص اإلنتاج، بينما يمكن لروســـيا وكازاخســـتان أن تطالـــب بزيادة خاصة لإلنتـــاج، لكن اإلمارات ال 
تســـتطيع فعل أي منهما.

ومع ذلك، ال يزال من السابق ألوانه التنبؤ بأن اإلمارات ستغادر أوبك+، على الرغم من وجود الخيار. 	 
بالنســـبة لبعـــض المشـــاركين فـــي االتفاقيـــة، قد تكون الضمانـــات الفورية علـــى عائدات النفـــط مصدر قلق رئيســـي، فأوبك+ 	 

ضمنـــت مســـتوى معيًنا مـــن الدخل لمشـــاركيها، وأظهرت أهميتها المســـتمرة كمنظم للســـوق. 
حتـــى روســـيا، التـــي كان منتجوها النفطيون يفكرون بشـــكل دوري فـــي الخروج من أوبك+ أصبحت اآلن أكثـــر والًء لالتفاق ومن 	 

المتوقـــع أن تبقى جزًءا منها، علـــى األقل حتى 2024-2023. 
علـــى الرغـــم مـــن التناقضات داخـــل أوبك+، من المرجـــح أن تنجو المنظمة من الصراع الســـعودي اإلماراتـــي الحالي، ولكن بعد 	 

عام 2022 ســـيكون األمر مختلفًا.
 	2021/07/Middle East Institute, The Saudi-Emirati OPEC rift might be local, but the core dispute is global, 13



61السعودية في اإلعالم االقتصادي

الصراع السعودي اإلماراتي: نتيجة حتمية لخالفات مزمنة 

شـــّكلت األزمـــة األخيرة فـــي أوبك+ بين الســـعودية 
واإلمـــارات مفاجـــأة إلـــى حـــّد لغيـــر المتابعيـــن عـــن 
كثـــب للعالقة، لكنها في الواقع كانت مجرد إشـــهار 
لصـــراع مســـتمر بـــدأ عمليـــًا قبـــل 12 عامـــًا. الصراع 
بيـــن البلديـــن كان قائمـــًا علـــى الســـاحة الدولية على 
المســـتويين السياســـي واالقتصادي منذ ســـنوات. 
وال تـــزال هنـــاك الكثيـــر مـــن القواســـم المشـــتركة 
بيـــن البلديـــن، ومـــع ذلك، فـــإّن اتســـاع تزايـــد قائمة 
الخالفـــات بينهمـــا يجعـــل الصـــراع بينهمـــا مفتوحًا 

وقابـــاًل للتجـــدد دائمًا.

Woodrow Wilson Center for International Scholars, 20 Jul. 2021
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الخـــالف العـــام الحالي بين الســـعودية واإلمـــارات حول حصة إنتاج النفط فـــي األخيرة داخل منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 	 
)أوبـــك( مفاجـــأة إلـــى حد ما للعالـــم الخارجي، حيث كان ُينظر إلـــى النظامين الملكيين على أنهمـــا أقرب الحلفاء. 

فـــي الواقـــع أصبحـــت الدولتان بشـــكل متزايد حلفاء متنافســـين، فاإلمارات ترســـم مســـارها الخـــاص في المزيـــد والمزيد من 	 
القضايـــا، ومطلبهـــا إلنتـــاج نفـــط أكثر ممـــا تريده الســـعودية هو فقط أحدث مثـــال على المنافســـة الحادة بيـــن الدولتين على 

الصدارة العربيـــة والعالمية.
وصـــل التنافـــس بينهمـــا إلـــى واشـــنطن، حيـــث أثبتت اإلمـــارات، علـــى الرغم مـــن حجمها وثروتهـــا األصغـــر بكثير، أنهـــا رصيد 	 

ـــم للواليـــات المتحدة.  سياســـي وعســـكري قيِّ
علـــى النقيـــض من ذلك، أصبحت الســـعودية، في ظل الحكـــم الزئبقي لولي العهد محمد بن ســـلمان شـــريًكا مزعًجا لواضعي 	 

السياســـات في الواليات المتحدة. والنتيجة التي انتهت إليها وكالة المخابرات المركزية األمريكية بخصوص مقتل خاشـــقجي 
جعلـــت مـــن محمد بن ســـلمان ضيًفا غير مرحب به فـــي البيت األبيض.
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حققت اإلمارات تقدمًا كبيرًا في مســـارها الســـتبدال الســـعودية باعتبار الشريك العســـكري المفضل للواليات المتحدة، وهو 	 
مـــا ظهـــر فـــي قـــرار إدارتي ترامب وبايـــدن بجعل اإلمـــارات أول دولـــة عربية تســـتقبل الطائرة المقاتلـــة األمريكية األكثـــر تقدًما 
F35، وفـــي نفـــس الوقـــت، أوقفـــت إدارة بايـــدن بيع جميع األســـلحة األمريكية الهجومية للســـعودية بســـبب ما تقـــول اإلدارة 

إنهـــا جرائم حرب ســـعودية ضد المدنييـــن في اليمن.
تعـــود أصـــول التنافـــس اإلماراتـــي الســـعودي إلـــى ما قبـــل اثني عشـــر عاًما، عندمـــا أقدمـــت اإلمارات علـــى أول تحـــد كبير لها 	 

للقيـــادة اإلقليميـــة الســـعودية، فبعد ثالثة أســـابيع من موافقة مجلس التعـــاون الخليجي على خطط في عام 2009 إلنشـــاء 
بنـــك مركـــزي مشـــترك في الريـــاض، أعلنت اإلمـــارات فجأة أنها ستنســـحب من هـــذه الخطط. 

ضغطـــت اإلمـــارات مـــن أجل أن يكـــون البنك في أبـــو ظبي، لكن الســـعوديين أصروا على الريـــاض؛ باعتبـــار أن المملكة تمتلك 	 
أكبـــر اقتصـــاد في العالـــم العربي إلى حد بعيد، واعتراف المجتمع الدولي بثقلها المالـــي العالمي. وفي خضم األزمة االقتصادية 
العالميـــة عـــام 2008، صوتـــت االقتصادات الرائـــدة في العالم إلدراج الســـعودية في صفوفها كأول عضـــو عربي في مجموعة 

المرموقة. العشرين 
قضـــى اعتـــراض اإلمارات على كل اآلمال في إنشـــاء بنك وعملة خليجية مشـــتركة، وجعل من الســـهل علـــى ُعمان أن تعارض 	 

عالنيـــة إعـــالن الملـــك عبـــد هللا الراحل فـــي أعقاب االنتفاضـــات العربية عـــام 2011، بـــأن »الوقت قد حـــان لالنتقال مـــن مرحلة 
التعـــاون إلى مرحلـــة اتحاد داخل كيـــان واحد«.
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منذ انتهاء الجهود الســـعودية لتشـــكيل ســـوق مشـــتركة على النمط األوروبي، تباعد النظامان الســـعودي واإلماراتي بشكل 	 
متزايـــد في سياســـاتهما الخارجية، حتى مع اســـتمرار قادتهما في تصوير نفســـيهما على أنهمـــا أصدقاء مقربون. 

حتـــى وقـــت قريـــب، كان محمـــد بن زايد يوصف على نطاق واســـع في الصحافـــة العربية والغربية بأنه أقرب مستشـــار لمحمد 	 
سلمان. بن 

قادوا الزعيمان بشـــكل مشـــترك التحالف العربي الذي غزا اليمن في مارس 2015 لســـحق الحوثيين، لكن الحرب أثبتت تفكك 	 
تحالفهـــم، فقد ســـحبت اإلمـــارات قواتها العســـكرية، تاركة الســـعودية بمفردها لمواجهة الصراع الخاســـر مـــع الحوثيين، ثم 

دعمت الحركـــة االنفصالية الجنوبية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــرع ولـــي العهـــد الســـعودي الطمـــوح للغاية فـــي تحـــدي اإلمـــارات باعتبارهـــا المركـــز الرائـــد لألعمال 	 

والمواصـــالت في الشـــرق األوســـط.
كمـــا اختلـــف االثنان في نهاية المطاف بشـــأن سياســـتهما تجاه قطر؛ بعد أن فرضا فـــي يونيو 2017 حصاًرا جوًيـــا وبحرًيا وبرًيا 	 

علـــى قطـــر. لكـــن الســـعوديين قـــرروا بمفردهـــم إلى حد كبيـــر إنهاء الحصـــار تحت ضغـــط كبير من البيـــت األبيـــض والبنتاغون 
الـــذي يســـتخدم قطـــر كمقر إقليمـــي أمامي للقيـــادة المركزية األمريكيـــة. وحذت اإلمارات حذوهـــا على مضض.
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كمـــا ذهـــب البلدان فـــي طريقين منفصلين فيمـــا يتعلق بتطبيع العالقات مع إســـرائيل، حيـــث أخذت اإلمارات زمـــام المبادرة 	 
فـــي إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية مع إســـرائيل، فـــي حيـــن أن محمد بن ســـلمان، على الرغـــم من الترويـــج لالنفتاح علـــى الدولة 

اليهوديـــة، لم يوافـــق في النهاية علـــى التطبيع.
وفـــي الوقـــت نفســـه، شـــرع ولـــي العهـــد الســـعودي الطمـــوح للغاية فـــي تحـــدي اإلمـــارات باعتبارهـــا المركـــز الرائـــد لألعمال 	 

والمواصالت في الشـــرق األوســـط، وأعلن أن الشـــركات األجنبية العاملة في السعودية ستضطر إلى إقامة مقارها اإلقليمية 
في الريـــاض للحفاظ علـــى عقودها. 

كمـــا أعلـــن أنه يعتـــزم إنفاق 147 مليار دوالر لجعل الســـعودية »المحور اللوجســـتي« الجـــوي والبحري الرئيســـي للمنطقة، مع 	 
خط ســـكة حديد عالي الســـرعة، وشـــركة طيـــران جديدة، وخدمات موانئ موســـعة.

يخوض الحليفان المتنافسان اآلن صراًعا بشأن سياسة النفط، ويواجهان احتمال أن يصبحا خصمين بشكل ُمعلن. 	 
عّطلـــت اإلمـــارات لمدة أســـبوعين اتفاقية إنتاج أبرمتها الســـعودية مع روســـيا، بعـــد أن أصّرت اإلمارات علـــى أن تكون حصة 	 

أعلى. إنتاجها 
كان األمـــر األكثـــر لفًتـــا للنظـــر فـــي هذا الخالف هو اســـتعداد اإلمـــارات لتحدي القيـــادة الســـعودية لمنظمة أوبـــك، فقد قادت 	 

الســـعودية منظمـــة أوبـــك منـــذ فترة طويلة بســـبب قدرتهـــا اإلنتاجية الزائدة مـــع القدرة على ضـــخ 12.5 مليون برميـــل يومًيا، 
فيمـــا تضـــخ اإلمارات مـــا يزيد قليـــاًل عن ثلث هـــذه الكمية. 
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ربمـــا يكـــون هـــذا االنقســـام الُمعلـــن األول حول حصص اإلنتـــاج نذير تنافس حـــاد بين البلديـــن على حصة الســـوق، في الوقت 	 
الـــذي يتقلص فيـــه الطلب العالمـــي على النفط.

فـــي الواقع، فإن المعركة على الحصة الســـوقية مســـتمرة بالفعل، فقـــد وضعت اإلمارات والســـعودية خطًطا إلنتاج المزيد 	 
مـــن النفـــط قبل أن يتراجع الطلب وتنخفض األســـعار المواتية إلى ما دون المســـتوى المطلوب لمـــلء خزائن الحكومة. 

تنفـــق اإلمـــارات 122 مليـــار دوالر لتوســـيع طاقتهـــا اإلنتاجيـــة إلى خمســـة ماليين برميـــل يومًيا بحلـــول نهاية هذا العقـــد، بينما 	 
بـــدأت الســـعودية في توســـيع قدرتهـــا الخاصة إلنتاج أكثـــر من 13 مليـــون برميل.

ال تـــزال هنـــاك الكثيـــر من القواســـم المشـــتركة بين اإلمارات والســـعودية، مـــن محاربة التوّســـع اإليراني واإلرهاب اإلســـالمي 	 
إلـــى الدفاع عن عروشـــهما فـــي مواجهـــة المعارضين لهما. 

ذهـــب محمـــد بـــن زايـــد إلى الرياض فـــي اليوم التالـــي التفاق أوبـــك+ لتذكير محمد بن ســـلمان بذلـــك. وقال: »ال تزال الشـــراكة 	 
بيـــن اإلمـــارات والســـعودية قويـــة ومزدهرة«، مؤكـــدًا لنظيره أنه يعتـــزم »تعميق الروابـــط األخوية والتعاون االســـتراتيجي بين 

البلدين«. 
ومـــع ذلـــك، مـــع تزايـــد قائمة الخالفـــات بينهمـــا، أصبح مـــن الواضح بشـــكل متزايـــد أن الحليفين أصبحا متنافســـين بشـــكل 	 

ُمعلـــن علـــى القيادة العربيـــة والشـــهرة العالمية.
 	 ,Woodrow Wilson Center for International Scholars
 	 ,Saudi Arabia and the United Arab Emirates Turn Rival Allies
 	2021/07/20
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الحــــــــــــــرب 3
في اليمن
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معركة مأرب

إلـــى  تحّولـــت  قـــد  مـــأرب  تكـــون معركـــة  ربمـــا 
المعركة األكثر دمويـــة في الصراع اليمني، وقد 
تكتـــب نتائج المعركة على مـــأرب نهاية الصراع 
فـــي اليمـــن، وعليـــه قـــد تكـــون مـــأرب الفصـــل 
األهـــم فـــي مســـار الحـــرب األهليـــة فـــي اليمن. 
ومـــن أجـــل إدراك احتمـــاالت الســـالم ووضـــع 
حـــّد لالقتتـــال فـــي مـــأرب، ال بـــد مـــن النظر في 
أجندات الســـعودية وإيـــران، الجهتان الدوليتان 

األساســـيتان المعنيتـــان بالصـــراع.

Washington Institute, 09 Jul. 2021
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منـــذ الســـادس من شـــباط/فبراير 2021، يتخبط المتمردون الحوثيون فـــي اليمن وحكومة هادي المعترف بهـــا دولًيا، إلى جانب 	 
قـــوات المقاومة الشـــعبية المحلية، في معركة الســـيطرة على مدينة مأرب. 

ورغـــم مـــرور أشـــهر على المعركة، إال أنها لم تســـفر عن نتائـــج واضحة على األرض، فلم ينســـحب الحوثيون ولـــم يوقفوا أيًضا 	 
الهجمات المباشـــرة على المدينة. 

كان التصعيـــد المســـتمر مـــن قبـــل الحوثيين في مـــأرب عبر إطالق صواريخ بالســـتية وشـــّن هجمات بطائرات بـــدون طيار قد 	 
أّدى إلـــى مقتل وجرح العشـــرات مـــن المدنيين، بمـــن فيهم أطفال. 

نتيجًة لذلك، ربما تكون معركة مأرب قد تحّولت إلى المعركة األكثر دموية في الصراع اليمني القائم منذ سبع سنوات.	 
إن أســـباب هـــذا القتـــال الدائم والمســـتفحل واضحة. فبالنســـبة لحكومة هادي، قـــد تكون معركة مأرب مســـألة بقاء وجودي. 	 

أمـــا بالنســـبة للحوثييـــن، فمأرب تمثل نقطة اســـتراتيجية أساســـية على األرجح في حـــال أرادوا التفاوض على شـــروط أفضل 
مع القوى األجنبية في المســـتقبل وبســـط ســـيطرتهم على اليمن الشـــمالي. 

قد تكتب نتائج المعركة على مأرب نهاية الصراع في اليمن. 	 
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وقـــد يعنـــي انتصـــار الحوثييـــن بمـــأرب إضافـــة كارثة إنســـانية جديدة علـــى األزمات اإلنســـانية القائمة أساًســـا في كامـــل أرجاء 	 
البـــالد. وعليـــه، وخـــالل الفتـــرة الالحقـــة، قد تكـــون مـــأرب الفصل األهم في مســـار الحـــرب األهلية فـــي اليمن. 

إضافـــًة إلـــى األهميـــة االســـتراتيجية إلزالـــة حكومـــة هادي مـــن الوجود فـــي اليمن الشـــمالي، يعتبـــر الحوثيـــون أن المفاوضات 	 
السياســـية مـــع التحالـــف الـــذي تقـــوده الســـعودية قـــد تكون مرجحـــة في حـــال انتصارهم فـــي مأرب. 

تشرح هذه العوامل سبب عدم استجابة القيادة الحوثية لدعوة مبعوث األمم المتحدة مارتن غريفيث للحوار في ُعمان.	 
وبدًلا من ذاك، واصل الحوثيون شـــّن هجمات مباشـــرة على المدينة من عدة جبهات، مؤكدين أنهم ال يرغبون في المشـــاركة 	 

فـــي محادثات ســـالم قبل أن يكتســـبوا أكبر قدر ممكن من النفوذ، ومـــن هنا أهمية مأرب. 
تكتســـي مأرب أهمية أيًضا بالنســـبة لحكومة هادي لألســـباب نفســـها، رغم أن هـــذه الحكومة تفتقر حالًيا إلـــى الموارد الكافية 	 

لوضـــع حّد لهجمات الحوثيين بشـــكل فعال. 
تـــدرك حكومـــة هـــادي وحزب »اإلصالح«، شـــريكها في القتال فـــي مأرب، أن المدينة هي آخر معقل رئيســـي لهما في الشـــمال، 	 

وبالتالي فإنهما يعتبرانهـــا ذات أهمية كبرى. 
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وعليـــه، تركـــز كافة األطراف المشـــاركة في الصـــراع على مأرب باعتبارها العامل الحاســـم المحتمل لطبيعـــة خروجها من هذه 	 
الحرب. 

االحتفـــاظ بالســـيطرة علـــى مأرب مهم مـــن أجل الحفاظ على المظهر العـــام، فالعجز عن ذلك قد ُيقنـــع اليمنيين أن الحوثيين 	 
ال يقهرون عملًيـــا في هذه الحرب. 

في الواقع، لقد كانت هذه المعركة حساســـة للطرفْين بحيث أن قواتهما تكبدت خســـائر هائلة، بما في ذلك مقتل شخصيات 	 
قياديـــة بـــارزة. واســـتناًدا إلـــى تقاريـــر صـــادرة عن الطرفين، شـــملت خســـائر حكومة هـــادي مقتل مديـــر إدارة شـــؤون الضباط، 
ورئيـــس القضـــاء العســـكري، والمدعـــي العام، وســـتة قادة محافظـــات، وثالثة قـــادة من القـــوات الخاصة، ناهيـــك عن مئات 

الضحايـــا اآلخريـــن. وعلى نحو مماثـــل، لقي ثالثـــة آالف عنصر حتفهم من جانـــب الحوثيين. 
إلى جانب كونها المعقل األخير لحكومة هادي في الشـــمال، تكتســـي مأرب أهمية جغرافية إذ إنها تقع على الطريق األســـهل 	 

مـــن الشـــمال نحـــو محافظة شـــبوة في الجنوب )وهـــي واجهة بحرية تطـــل على خليج عـــدن وبحر العرب( ومحافظـــة المهرة، 
حيث تتمركز قوات التحالف بقيادة الســـعودية.
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فضًلا عن ذلك، من جهة الشـــمال، تحّد مأرب بشـــكل مباشـــر صنعاء الخاضعة لســـيطرة الحوثيين، وبالتالي تشـــكل مبعث 	 
قلـــق للحوثييـــن إذا مـــا واصلت قوات هـــادي وقوات المقاومة الشـــعبية تمركزها هناك. وفي حال رغـــب الحوثيون في مواصلة 

ســـيطرتهم علـــى صنعاء، فن الضـــروري التخلص من أي قوات معارضـــة على حدودها.
كذلـــك، تحـــّد مـــأرب من الجنـــوب أرض جعلت منها أنشـــطة »المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي« المتزايدة غير مرغـــوب فيها من 	 

قبـــل حكومـــة هـــادي. وعليه، تـــدرك قوات الحكومـــة أن عجزها عـــن الدفاع عن مأرب سيتســـبب بانســـحابها إلـــى أرض عدوانية. 
وأخيـــًرا، إن مـــأرب أكبـــر منطقـــة منتجـــة للنفط في اليمـــن. ورغم أن الصراع تســـبب بانقطاع إنتـــاج النفط والغاز فيها بشـــكل 	 

متكـــرر، إال أن الســـيطرة المتواصلـــة علـــى المنطقة قد يعنـــي تدفًقا مطـــرًدا ومربًحا للنفط.
بعـــد ســـنوات مـــن الحـــرب، أصبحت مـــأرب ملجأ رئيســـًيا لألشـــخاص المشـــردين داخلًيا في اليمـــن. ومنذ ســـقوط صنعاء في 	 

العـــام 2014، كانـــت المدينـــة تســـتضيف النازحيـــن، وخـــالل الســـنوات القليلة الماضيـــة، تجاوز عـــدد النازحين داخلًيـــا 2.5 مليون 
. شخص

تضـــّم القاعـــدة الشـــعبية لحـــزب »اإلصـــالح« العـــدد األكبر مـــن النازحين داخلًيـــا اآلتين من مناطق ســـقطت تحت ســـيطرة أو 	 
نفـــوذ الحوثيين.
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مـــن أجـــل إدراك احتمـــاالت الســـالم ووضع حـــّد لالقتتال فـــي مأرب، ال بـــد من النظر فـــي أجندات الســـعودية وإيـــران، الجهتان 	 
الدوليتان األساســـيتان المعنيتـــان بالصراع. 

يمكـــن وصـــف الحـــرب األهليـــة فـــي اليمن إلـــى حّد كبيـــر بأنها حـــرب بالوكالة بيـــن التحالـــف بقيادة الســـعودية وإيـــران، حيث أن 	 
الطرفيـــن ســـاهما فـــي اســـتمرار المشـــاكل اإلنســـانية وجعل أي عملية ســـالم بعيـــدة المنال. 

ا بالصناعات اليمنية المحلية وعّرضت الســـكان المحليين 	  ألحقـــت الضربات الجوية المتواصلة التي تنفذها الســـعودية أضـــراًر
للخطـــر، حيث تســـببت بعض هذه الضربـــات بمقتل مدنيين. 

يمكـــن اعتبـــار إقفـــال التحالف بقيادة الســـعودية للمرافـــق الجوية والموانـــئ البحرية في اليمن ســـبًبا مباشـــًرا لتزايد المجاعة 	 
فـــي الكثير من مناطـــق اليمن. 

مـــن جهـــة أخـــرى، يحّفـــز الدعـــم اإليراني الحوثيين بشـــكل أكبـــر على اســـتحداث جبهات قتـــال واالمتنـــاع عن المشـــاركة في أي 	 
عمليـــة ســـالم محتملـــة. وتجلـــى هـــذا المنحـــى في أواخـــر آذار/مـــارس 2021 حيـــن رفـــض الحوثيون عـــرض وقف إطـــالق نار من 

التحالف الـــذي تقوده الســـعودية. 
بشـــكل عـــام، وكمـــا لوحظ في خالل الســـنوات الســـبع الماضية من الصـــراع اليمني، يمكـــن وصف الدعم العســـكري الخارجي 	 

ألي مـــن أطـــراف هـــذه الحرب بالكارثي للمجتمـــع المحلي، وكان مثل هذا الدعم قد أعاق أي مســـاعي دولية للســـالم والتفاوض. 
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فـــي الواقـــع، صحيح أن الحرب هي كابوس بالنســـبة للجميع، إال أنها في الوقت نفســـه النار التي يصـــب فوقها الجميع الزيت. 	 
ا آخر فـــي هذا االتجاه وليس مســـار  وقـــد يكـــون ثمـــن الســـالم أرخـــص بكثير من تكلفـــة الحرب في حال ســـلك اليمنيون مســـاًر

القتال.
ا إلـــى األهميـــة االســـتراتيجية والتداعيات اإلنســـانية للمعركة على مأرب، يمكـــن للتطورات المقبلة أن تقـــرر مصير الحرب 	  نظـــًر

األهلية الدائـــرة في اليمن. 
فـــي حـــال تمّكـــن الحوثيون من االســـتيالء علـــى المدينة، وإزاحـــة حكومة هادي من الشـــمال، والبـــدء بمفاوضات مـــع التحالف 	 

بقيـــادة الســـعودية، ســـيبدو من المســـتبعد أن تنهض قـــوات حكومة هـــادي من جديد.
وفـــي هـــذه الحالـــة، وفـــي حيـــن تعاني حكومة هـــادي إليجـــاد موطئ قدم لها فـــي أرض معاديـــة إلى حـــّد كبير، ســـيبدأ اليمن بأن 	 

يشـــبه انقســـامه القديم بين الشـــمال والجنوب، حيث يســـيطر »المجلس االنتقالـــي الجنوبي« على األراضـــي في المحافظات 
الجنوبيـــة والحوثيـــون على األراضي في الشـــمال. ونتيجـــًة لذلك، قد تكون المعركـــة على مأرب الفرصة األخيـــرة الحتمال إقامة 

موحد.  يمن 
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عالقة السعودية بالتجمع اليمني لإلصالح

يرتبـــط التجمـــع اليمني لإلصـــالح بعالقة قديمـــة ووثيقة مع 
الســـعودية، وتحولـــت هـــذه العالقـــة إلـــى نـــوع مـــن التحالف 
بعـــد إعـــالن »عاصفـــة الحـــزم«، فـــي اســـتثناء غير عـــادي من 
السياســـة الســـعودية تجاه اإلخوان المســـلمين. ومع ذلك 
فـــإن هناك تباينا ملحوظًا بين مقاربة الســـعودية للمشـــهد 
اليمنـــي ومقاربـــة حـــزب اإلصـــالح، ما يشـــير الـــى أن المملكة 
والحـــزب قد ال يكونان متحالفيـــن تماًما. ورغم هذه التباينات، 
فـــإّن التفكيـــر في إنهـــاء هذا التحالـــف في الوقـــت الحالي غير 
وارد، حيـــث يـــدرك كال الطرفيـــن أن عالقتهـــم لـــم تعـــد خيارًا، 
بـــل ضـــرورة، علـــى األقل فـــي هـــذه المرحلة في ظـــل ظروف 

الحـــرب الراهنـــة الدائرة فـــي اليمن.

Washington Institute, 26 Jul. 2021
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رغـــم أن حـــزب اإلصـــالح اليمنـــي يرتبـــط بعالقة خاصة مع الســـعودية اســـتمرت ألكثـــر من عقد مـــن الزمان، إال أن السياســـات 	 
الداخليـــة الحاليـــة تهـــدد بتقويض هذه الشـــراكة الفريدة.

بعـــد إعـــالن الســـعودية عن انطالق حملـــة »عاصفة الحزم »العســـكرية ضد مليشـــيا الحوثي في اليمن في مـــارس 2015، كان 	 
حـــزب التجمـــع اليمنـــي لإلصـــالح مـــن أول األحـــزاب التي بـــادرت بتأييد العملية العســـكرية، مـــا كلف الحـــزب ثمنًا باهظـــًا نتيجة 
لذلـــك، إذ قامـــت المليشـــيا الحوثيـــة بشـــن حمـــالت واســـعة مـــن االختطافات ضد قيـــادات اإلصالح، واســـتولت علـــى مقرات 

الحـــزب في أكثر مـــن مدينة.
مثلـــت عاصفـــة الحـــزم التـــي شـــنها التحالف العربـــي بدايـــة جديدة لحـــزب اإلصالح فـــي عالقته مع الســـعودية، حيـــث أصبحت 	 

تلـــك العالقـــة أكثـــر قـــوة وعمًقا، كمـــا ســـمحت بانتقال الكثيـــر من قيـــادات الحزب ووســـائله اإلعالميـــة وكثير من أنصـــاره إلى 
الســـعودية، وأنخـــرط أعضـــاء الحـــزب في المقاومة الشـــعبية التي تشـــكلت في أكثـــر من مدينـــة يمنية لقتال مليشـــيا الحوثي 

كمـــا فـــي مدينـــة تعز، وخســـر اإلصالح نتيجـــة لذلك العديـــد من قياداتـــه وكـــوادره وأعضاءه أثنـــاء المعارك.
ومـــع ذلـــك، مـــا زالـــت العالقات بين الســـعودية وحزب اإلصـــالح تواجه العديد مـــن التحديات، حيـــث إن تباين األهـــداف بينهما، 	 

وجمـــود العالقـــات بيـــن اإلمارات وحزب اإلصـــالح، وتغيير المواقف الشـــعبية في اليمن، كلها مؤشـــرات تـــدل على وجود خطر 
محتمل على تلـــك العالقة. 
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تمثـــل الظـــروف المتغيـــرة علـــى األرض في اليمـــن تهديدًا حقيقيًا الســـتدامة تلـــك العالقة وحمايتهـــا. لكن في هـــذه المرحلة، 	 
فمن الواضح أن مصير العالقة بين حزب اإلصالح والســـعودية ســـتتوقف في األســـاس على ما ســـتؤول إليه الحرب نفســـها 

والتســـوية السياسية إن حدثت.
إن عالقـــة الســـعودية مع حزب اإلصـــالح عالقة صعبة، لكنها اســـتثنائية، حيث تتناقض مع نهج الســـعودية في تعاطيها مع 	 

جماعة اإلخوان المســـلمين، وهو مـــا يمثل تحديًا للحدود الدبلوماســـية التقليدية في المنطقة. 
ومع ذلك، استمرت تلك العالقة وابدى كال الطرفين استعدادهما للتضحية من أجل الحفاظ عليها.	 
توطـــدت العالقـــات بين الســـعودية وحـــزب اإلصالح عقب انـــدالع احتجاجات الربيع العربـــي عام 2011، بعـــد أن ظلت العالقات 	 

مرتكـــزة لفتـــرة طويلـــة على شـــخصية رئيس الحزب الشـــيخ عبد هللا بن حســـين األحمر، منذ تأســـيس الحزب فـــي عام 1990. 
عملـــت الســـعودية على تكوين مصالح مشـــتركة مع حزب اإلصالح بهدف مجابهة المد اليســـاري في نهايـــات القرن الماضي، 	 

وحاليًا، تتركز هذه المصالح بشـــكل أساســـي على مجابهة المد الحوثي.
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ســـاهمت تلـــك المصالح المشـــتركة في اســـتمرار العالقات بيـــن الطرفين، والســـيطرة عليها حتى في أصعـــب المنعطفات، 	 
وتحديـــدًا بعـــد الشـــكوك التي أثيـــرت حول موقف الســـعودية من اجتياح جماعـــة الحوثي العاصمة صنعاء )21 ســـبتمبر 2014( 
والتـــي عززهـــا تصريـــح اللواء الســـعودي أنور عشـــقي، حيث كشـــف أن قائد جماعـــة الحوثي عبـــد الملك الحوثـــي »تقدم بطلب 
للســـعودية بهدف دعمه شـــريطة تخليه عن إيران«. ورغم الخالف الذي اندلع بين حزب اإلصالح والقيادة الســـعودية بشـــأن 

هـــذه األحـــداث وهـــدد بتقويض تلك العالقـــة بينهما، إال أن الجانبيـــن نجحا في الحفاظ على اســـتدامتها.
تأثـــرت كثيـــر مـــن الفئات المكونة لحزب اإلصالح بالســـعودية، حيـــث تربطها بالمملكـــة عالقات وطيدة، مثل تلـــك القائمة مع 	 

زعمـــاء قبائـــل الجنوب، وقـــادة المجتمع البارزين خصوصًا، فـــي المحافظات الواقعة على الحدود اليمنية الســـعودية كالجوف 
وصعـــدة وحجة وحضرموت وحتى مـــأرب وعمران وصنعاء.

عـــالوة علـــى ذلـــك، يميل حزب اإلصالح إلـــى بذل جهود جـــادة للحفاظ على عالقته مع الســـعودية، حيث ابدى اســـتعداده لدعم 	 
الســـعودية فـــي حربهـــا في اليمن لدرجـــة أن الحزب قد خصص مادة فـــي برنامجه ألهمية العالقات مع الســـعودية. 

تجنبت وســـائل إعالم الحزب انتقاد دور الســـعودية في اليمن، وشـــرع الحزب في تجميد عضوية بعض الشـــخصيات المنتمية 	 
لـــه مثـــل توكل كرمان النتقادها المتكرر للســـعودية واإلمارات، كما رفـــض الحزب التواصل مع إيران أو التمحـــور إقليميًا بعيدًا 

السعودية. عن 
 	



79السعودية في اإلعالم االقتصادي

وبالمثـــل، يبـــدو أن كاًل الجانبين على اســـتعداد لتلقـــي انتقادات من الحلفاء بشـــأن طبيعة عالقاتهم الفريـــدة، فاإلمارات مثال، 	 
وهـــي الحليـــف األبرز واألقوى للســـعودية، ال ترى حزب اإلصالح اســـتثناًء في إطـــار جهودها للحد من نفوذ اإلخوان المســـلمين 

المنطقة.  في 
حاولـــت الســـعودية تقريـــب وجهات النظر بين حزب اإلصالح ودولـــة اإلمارات، حيث تكللت جهودها بلقـــاء رئيس الحزب وأمينه 	 

العـــام بولـــّي عهـــد أبـــو ظبـــي محمد بـــن زايد بحضـــور ولّي العهـــد الســـعودي محمد بن ســـلمان بالريـــاض في ديســـمبر 2017، 
عقـــب تصفيـــة جماعـــة الحوثـــي للرئيس الســـابق علـــي عبد هللا صالح. كمـــا تبع هـــذا اللقاء زيارة قيـــادة اإلصالح إلـــى اإلمارات 

فـــي نوفمبـــر 2018، لكنها لـــم تحقق نتائج ملموســـة في العالقات بيـــن الجانبين. 
منـــذ ذلك الحين تمارس الســـعودية سياســـة اإلدماج المحدود لحـــزب اإلصالح، خاصة حين يتعلق األمر بمســـائل »التحالف«، 	 

على عكس سياسات العصا واإلقصاء التي انتهجتها اإلمارات ضد الحزب، حيث عملت بعض المنصات اإلعالمية المدعومة 
مـــن دولتـــي اإلمـــارات وقطـــر رغم تناقـــض توجهاتهـــا؛ على التشـــكيك بعالقات الســـعودية بحـــزب اإلصالح والترويج التســـاع 

بينها.  الفجوة 
تبنـــت وســـائل اإلعـــالم المدعومة إماراتيًا اتهـــام مواقف الحـــزب وانحياز كوادره لمحور قطـــر وتركيا في محاولـــة إلثارة مخاوف 	 

الســـعودية من توســـع النفوذ التركي. 
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بالمقابل عملت وســـائل اإلعالم المدعومة من قطر على تضخيم اســـتهداف السعودية واإلمارات لحزب اإلصالح، والتشكيك 	 
بجدوى العالقة معه. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا االنتقاد واإلحراج الدبلوماسي، ظلت العالقة بين المملكة وحزب اإلصالح قوية.	 
هنـــاك بعـــض الصعوبات التأسيســـية التي تشـــوب تلك العالقة. وهناك تبايـــن ملحوظ بين مقاربة الســـعودية ومقاربة حزب 	 

اإلصـــالح، ما يشـــير الـــى أن المملكة والحزب قد ال يكونـــان متحالفين تماًما.
يتجلـــى هـــذا التبايـــن فـــي مقاربـــة كال الطرفيـــن بخصوص الحـــرب في اليمـــن، حيث يحـــاول حزب اإلصـــالح توصيـــف الحرب في 	 

اليمـــن مـــن منظـــور سياســـي وليس طائفـــي، في مخالفـــة صريحة لتوجهات وســـائل اإلعالم الســـعودية. كمـــا يدعي اإلصالح 
انـــه ال ينـــوى المضي قدمًا بشـــكل انفرادي، لكنه يفضل االنضواء في االئتالفات السياســـية. وقد يكون ذلـــك إدراكًا منه لحجم 
التحديـــات العديـــدة التـــي تعاني منهـــا الدولة اليمنية وفـــي محاولة منه أيضًا لتجنب اســـتهدافه منفردًا، حيـــث دأب الحزب على 
مشـــاركة بعـــض األحزاب ســـواء في تقديم الـــرؤى والتعبير عن المواقف أو المشـــاركة فـــي وفود الحكومـــة اليمنية للتفاوض 

مع المكونـــات األخرى كجماعـــة الحوثي والمجلـــس االنتقالي الجنوبي.
وفـــى هـــذا الصـــدد، أبـــدى الحـــزب حرصـــه على المشـــاركة فـــي تأســـيس التحالفـــات السياســـية مثل التحالـــف الوطنـــي للقوى 	 

السياســـية فـــي إبريـــل 2019 وســـبقه اللقاء المشـــترك في عام 2003 إضافـــة إلى توقيع الحزب التفاق الســـلم والشـــراكة في 
ـــع أثنـــاء اقتحام جماعـــة الحوثي للعاصمـــة صنعاء.  ســـبتمبر 2014 الموقَّ
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كمـــا حـــاول اإلصـــالح أن يقيـــم تفاهمـــات مـــع جماعـــة الحوثـــي، حيـــث زار وفـــد من الحـــزب زعيـــم الجماعة عبـــد الملـــك الحوثي 	 
بمحافظـــة صعـــدة، وأعلـــن الطرفيـــن اتفاقهـــم علـــى تفاهمـــات بينهـــا تطبيـــع األوضاع.

وإلـــى جانـــب تباين نهـــج الحزب والمملكة بخصـــوص الحرب، هناك بعض المؤشـــرات على أن عالقة اإلصالح بالســـعودية هي 	 
فقـــط محصلة للقوة والظروف، وليســـت مبنيـــة على توافق حقيقي فـــي اآلراء والرغبات. 

يـــرى المراقبـــون أن التـــزام الحـــزب بالمبـــادرة الخليجية 2011 بعد انســـحاب قطر يعد مؤشـــرًا على اســـتقالل قـــراره حتى فيما 	 
الخليجية.  بالقضايـــا  يتعلق 

علـــى الرغـــم مـــن أن الحزب قد أصـــدر بياًنا يدعـــم تدخل التحالف العســـكري العربي في اليمـــن، إال أن هذا البيان تبعه سلســـلة 	 
مـــن اإلجـــراءات القمعيـــة التي اســـتهدفت قـــادة الحزب المعارضيـــن للتدخل العربـــي في اليمـــن، حيث تم اعتقـــال ثالثة منهم 

من قبل مليشـــيات جماعـــة الحوثي.
يشـــير هـــذا القمـــع للحزب إلى أنـــه يتمتع ببرغماتية واضحـــة وقدرة على التكيف، نتيجة ممارســـته العمل السياســـي منذ وقت 	 

مبكـــر وتنـــوع تحالفاتـــه السياســـية والمجتمعيـــة، حيـــث دفعت تلـــك الظـــروف الحزب إلـــى تطوير خطابـــه الوطنـــي وتحالفاته 
السياســـية متجاوزًا اإليدلوجيا لصالح السياســـة، وتجلى ذلك في مشـــاركته بتأســـيس تكتل اللقاء المشـــترك الذي ضم عدة 

أحـــزاب متباينة اإليدلوجيا يمينية ويســـارية. 
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تبـــدو هـــذه الديناميكيـــة واضحـــة من خـــالل تجربة اإلصـــالح وتحوله من المعارضة إلى المشـــاركة فـــي الحكومة، بقـــدر ما أثبت 	 
قبوله بنتائـــج االنتخابات. 

فـــي الوقـــت الحاضر، فان التفكيـــر في إنهاء العالقة غير وارد، حيث يدرك كال الطرفين )الســـعودية واإلصـــالح( أن عالقتهم لم 	 
تعـــد خيـــارًا، بـــل ضرورة على األقل في هـــذه المرحلة في ظل ظـــروف الحرب الراهنة الدائـــرة في اليمن. 

كمـــا يـــدرك حـــزب اإلصـــالح أهمية الدور الســـعودي بثقله العســـكري واالقتصادي والسياســـي فـــي اليمن، فـــي صراعه ضمن 	 
الحكومـــة اليمنيـــة المشـــارك فيهـــا مـــع جماعـــة الحوثـــي التـــي انقلبت على الســـلطة، فيمـــا تدرك الســـعودية إمكانيـــات حزب 
اإلصـــالح وتماســـكه الـــوازن فـــي المعادلة اليمنيـــة، بعد أن تعرضـــت كثير من القوى السياســـية لالنقســـامات والضعف وفي 

مقدمتهـــا حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام، الـــذي كان يرأســـه الرئيس اليمني الســـابق صالح.
ومع ذلك، يترقب البعض مســـتقبل عالقة الســـعودية بحزب اإلصالح بتشـــاؤم؛ إال أن ذلك مرتبط بمســـتقبل الدولة اليمنية، 	 

وحـــزب اإلصالح ذاته، والقضايا التي لها تداعيات على األمن القومي الســـعودي، حيـــث يواجه حزب اإلصالح الكثير من التحديات 
فـــي بيئـــة صراع متعـــددة األطـــراف متقاطعة المصالـــح، وأبرزها تحـــدي اســـتحقاقات تموضعه السياســـي، وتأييـــده للتدخل 

العســـكري الذي تقوده الســـعودية في اليمن.

تبدو هذه الديناميكية واضحة من خالل تجربة 

اإلصالح وتحوله من املعارضة إىل املشاركة يف 

الحكومة، بقدر ما أثبت قبوله بنتائج االنتخابات. 

يف الوقت الحارض، فان التفكري يف إنهاء العالقة 

غري وارد، حيث يدرك كال الطرفني )السعودية 

واإلصالح( أن عالقتهم مل تعد خياراً، بل رضورة 

عىل األقل يف هذه املرحلة يف ظل ظروف الحرب 

الراهنة الدائرة يف اليمن. 

كام يدرك حزب اإلصالح أهمية الدور السعودي 

بثقله العسكري واالقتصادي والسيايس يف اليمن، 
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وفـــي ضـــوء تنامـــي الحراك الشـــعبي اليمني الذي يندد بفشـــل التحالف العربي فـــي تحقيق أهدافه المعلنة، يشـــكل دعم حزب 	 
اإلصـــالح العلنـــي والمطلق للســـعودية خطـــورة خاصة على صورته، فضاًل عن تزايد الشـــكوك حول دور اإلمـــارات في تقويض 

وتقسيم مؤسســـات الدولة اليمنية.
لذلـــك، مـــن الصعب تصور اســـتمرار قـــدرة قيادة حـــزب اإلصالح -كغيره مـــن المكونات- على الســـيطرة على جميـــع المنتمين 	 

لـــه، فـــي حالـــة آلت األحداث فـــي اليمن إلى تفكيـــك الدولة اليمنية وســـيطرت بعض الفصائل المســـلحة على بعـــض مناطقها.
مـــن المتوقـــع بالمقابـــل أن تبـــرز مكونـــات سياســـية أخـــرى تعمـــل علـــى ممارســـة نفوذها فـــي اليمـــن وتبحث عن مســـاندين 	 

إقليمييـــن فـــي مواجهـــة تفـــرد الفصائـــل المحليـــة المدعومـــة خارجيـــًا ومواجهة القـــوى اإلقليميـــة؛ مثـــل تركيا التي قـــد تصبح 
مهتمـــة بممارســـة نفوذهـــا فـــي اليمن.

بحســـب بياناتـــه اإلعالميـــة، يحـــاول حـــزب اإلصالح إرســـال رســـائل طمأنة الى الســـعودية، ويســـتمر بالرهـــان عليهـــا، لكن في 	 
المقابـــل يبـــدو أن مواقف الحزب قـــد أفقدته الكثير من الخيارات في المجال السياســـي اليمني األوســـع والقدرة على المناورة 

بشـــكل مســـتقل عن األجندة السعودية. 
وفي هذه المرحلة، يعتمد الكثير من هذه العالقة بين السعودية واإلصالح على ما ستؤول إليه الحرب في اليمن.	 
 	
 	2021/07/Washington Institute, An Exceptional Case: Saudi Relations with Yemen’s Islah Party, 26
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عادت معظم البنوك الســـعودية اآلن إلى مســـتويات ُتقارب تقييمها قبل وباء كورونا، وهو أداء أفضل على العموم من أداء 	 
البنوك الغربية. جاء هذا األداء اإليجابي مدفوعًا بعّدة عوامل، أهمها إصدار الحكومة للســـندات اإلســـالمية، والنمو في الرهن 
العقـــاري، وارتفـــاع مســـتوى اإلقـــراض الحكومي وإقراض الشـــركات، ونمـــو فرص تمويل المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
الحجـــم مـــن خـــالل برنامـــج »كفالة«. لكن اإلشـــكالية األساســـية التي تواجـــه البنوك على المدى المتوســـط والبعيـــد أن نموها 

مرتبط بمشـــاريع ذات اســـتدامة غير مؤكدة بمجرد انخفـــاض التمويل الحكومي.
أثـــارت زيـــادة مشـــاركة المـــرأة الســـعودية في ســـوق العمـــل خالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة اهتمامًا كبيـــرًا بيـــن الباحثين 	 

والمهتميـــن على مســـتوى العالم. وتعود هذه الزيادة بشـــكل رئيســـي إلى تبنـــي الحكومة لعدد من السياســـات الفاعلة خالل 
العاميـــن الماضييـــن، بمـــا مّكـــن المملكـــة مـــن الحصـــول على مســـتوى التميز وفقـــًا للبنـــك الدولي. ولكـــن ُيعتقـــد أن العامل 
الرئيســـي الـــذي ســـاهم فـــي زيادة مشـــاركة المرأة يعـــود إلى قـــرارات رفع رســـوم اإلعالة على الوافديـــن، والـــذي أّدى إلى خروج 

عـــدد كبير منهم خالل الســـنوات الســـابقة. 

الشأن المحلي
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مـــع اســـتقبالها لخالد بن ســـلمان، وإن كان بشـــكل صامت وبعيـــدًا عن اإلعالن، يبـــدو أن إدارة بايدن قـــد تراجعت عن وعودها 	 
بمعاملـــة الســـعودية كدولـــة منبـــوذة. ليـــس علينـــا االختيار بيـــن اتبـــاع إدارة سياســـة ترامب فـــي التصرف كخادم آلل ســـعود 
أو الدخـــول فـــي حـــرب مـــع المملكـــة. وال داعـــي لمعاملة الرياض كعـــدو، بداًل مـــن ذلك، يجب علـــى الواليات المتحدة ببســـاطة 
أن تنظـــر إلـــى الســـعودية علـــى أنها دولـــة طبيعية، حيث يمكـــن للعالقـــات التجارية، وخاصـــة المتعلقة بالنفط واألســـلحة، أن 

تســـتمر دون إشـــراف سياســـي وتالعب رسمي. 
ُتعتبـــر اســـتضافة األميـــر الســـعودي خالـــد بن ســـلمان في واشـــنطن خطوة جيـــدة للعالقـــات الثنائيـــة، لكن ذلـــك ال يعني أن 	 

المباحثـــات كانـــت ســـهلة للطرفين، بالنظر إلى تعقيـــدات العالقة بين الطرفين في المرحلة الحالية. إن مصدر القلق الرئيســـي 
للريـــاض هـــو علـــى األرجـــح إيـــران واحتمال إحيـــاء االتفاق النـــووي. ومـــن المحتمل أن يكـــون الســـعوديون مســـتائين أيضًا من 

موافقـــة واشـــنطن على بيـــع مقاتالت من طـــراز »إف35-« إلـــى اإلمارات بداًل مـــن المملكة.
فـــي اآلونـــة األخيرة وســـعت دول الخليج من تعاونها مع إســـرائيل. وأصبح الترويج للتطبيع معها أكثـــر فأكثر جزءًا من الهدف 	 

الـــذي وضعتـــه الـــدول الخليجيـــة فـــي ســـعيها لنيل رضا واشـــنطن. ووفقـــًا للمعطيـــات الحالية، فمـــن المســـتبعد أن تتحول 
العالقـــات العمانيـــة والســـعودية والقطرية مع إســـرائيل إلى شـــكل رســـمي علـــى المدى القريـــب، إال إذا أصبحت المكاســـب 

المتأتيـــة من التطبيع الرســـمي كبيرة جـــّدًا لدرجة ال يمكـــن تجاهلها.

العالقات الخارجية
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اســـتدعت أزمة النفط العام الماضي بين الســـعودية وروســـيا تدخل الرئيس ترامب شـــخصيًا من أجل إقناع األمير محمد بن 	 
ســـلمان بالتعّقـــل، لكـــن الرئيـــس بايـــدن لم يتدخل شـــخصيًا هذه المرة فـــي الخالف الذي نشـــب بين حلفاء الواليـــات المتحدة 
فـــي أوبـــك+، أي الســـعودية واإلمـــارات، مما أّدى إلى رفع أســـعار النفط عالميـــًا، وبالتالي داخل الواليات المتحـــدة. وإلى أن يجد 
العالـــم بديـــاًل فعليـــًا عـــن النفـــط، فإّنـــه ال غنى للبيـــت األبيض عن التدخل مباشـــرة مـــع الـــدول المنتجة للنفـــط وخاصة حلفاء 

الواليـــات المتحدة من أجل ضبط األســـعار. 
جـــاءت زيـــارة الســـلطان هيثـــم إلـــى الســـعودية، وهـــي أول زيـــارة خارجيـــة له منـــذ أن تولـــى مهام منصبـــه، في وقت حســـاس، 	 

نظـــرًا لتوتـــر العالقـــات الســـعودية-اإلماراتية علـــى خلفية مجموعة مـــن القضايا. ويأمل الســـلطان في أن تســـاعد االتفاقيات 
الموقعـــة مـــع المملكة خالل زيارته فـــي تخفيف بعض التحديات االقتصادية التي تواجهها عمان. وسُيســـاعد تطور العالقات 
الســـعودية-العمانية في تعزيز المكاســـب الســـعودية في محافظة المهرة في اليمن، بما في ذلك التخطيط لما بعد الحرب 

واألمـــن على الحـــدود مع عمان.

العالقات الخارجية
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علـــى الرغـــم من وجود إشـــكاالت سياســـية متنامية بيـــن الرياض وأبو ظبـــي، إال أن العوامـــل االقتصادية هي التـــي لعبت الدور 	 
الرئيســـي فـــي قـــرار اإلمـــارات بعدم دعم تمديـــد اتفاقية تحالـــف أوبك+ حتى نهايـــة عام 2022. وتعود المشـــكلة الرئيســـية من 
وجهـــة نظـــر اإلمـــارات إلى أن حصتهـــا الحالية في التحالـــف ال تعكس حجمها ووزنهـــا، كما أن اإلمارات منزعجـــة من المعاملة 

التفضيليـــة التـــي تحصـــل عليها بعض الدول. ومـــن المبكر توقع مغـــادرة اإلمارات للتحالـــف، وإن كان هذا الخيـــار مطروحًا. 
شـــّكلت األزمـــة األخيـــرة فـــي أوبك+ بين الســـعودية واإلمـــارات مفاجـــأة إلى حّد لغيـــر المتابعين عـــن كثب للعالقـــة، لكنها في 	 

الواقـــع كانـــت مجرد إشـــهار لصراع مســـتمر بدأ عمليًا قبـــل 12 عامًا. الصراع بين البلديـــن كان قائمًا على الســـاحة الدولية على 
المســـتويين السياســـي واالقتصـــادي منـــذ ســـنوات. وال تزال هنـــاك الكثير من القواســـم المشـــتركة بين البلديـــن، ومع ذلك، 

فـــإّن اتســـاع تزايـــد قائمة الخالفـــات بينهما يجعـــل الصراع بينهمـــا مفتوحًا وقاباًل للتجـــدد دائمًا.

العالقات الخارجية
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ربمـــا تكـــون معركة مـــأرب قد تحّولت إلى المعركة األكثر دموية فـــي الصراع اليمني، وقد تكتب نتائـــج المعركة على مأرب نهاية 	 
الصـــراع فـــي اليمـــن، وعليـــه قد تكـــون مـــأرب الفصل األهم في مســـار الحـــرب األهلية فـــي اليمن. ومـــن أجـــل إدراك احتماالت 
الســـالم ووضـــع حـــّد لالقتتـــال في مـــأرب، ال بد مـــن النظر فـــي أجنـــدات الســـعودية وإيـــران، الجهتـــان الدوليتان األساســـيتان 

المعنيتـــان بالصراع.
يرتبـــط التجمـــع اليمنـــي لإلصـــالح بعالقـــة قديمـــة ووثيقة مـــع الســـعودية، وتحولت هـــذه العالقة إلى نـــوع مـــن التحالف بعد 	 

إعـــالن »عاصفـــة الحـــزم«، في اســـتثناء غير عادي من السياســـة الســـعودية تجـــاه اإلخوان المســـلمين. ومع ذلـــك فإن هناك 
تباينـــا ملحوظـــًا بيـــن مقاربـــة الســـعودية للمشـــهد اليمنـــي ومقاربة حـــزب اإلصالح، ما يشـــير الـــى أن المملكة والحـــزب قد ال 
يكونـــان متحالفيـــن تماًمـــا. ورغـــم هـــذه التباينـــات، فإّن التفكير فـــي إنهاء هـــذا التحالف في الوقـــت الحالي غيـــر وارد، حيث يدرك 
كال الطرفيـــن أن عالقتهـــم لـــم تعد خيـــارًا، بل ضرورة، على األقـــل في هذه المرحلة في ظـــل ظروف الحرب الراهنـــة الدائرة في 

اليمن.

الحرب في اليمن
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