
1السعودية في مراكز التفكير

الســـــعـــــوديـــة
في مراكز التفكير

اإلستراتيجية
أغسطس - 2021



2السعودية في مراكز التفكير

مصادر المعلومات



3السعودية في مراكز التفكير

المحتويات

1
2
3
4

الشأن المحلي

العالقات الخارجية

الحرب في اليمن

الملخص التنفيذي



4السعودية في مراكز التفكير

الشأن
1المحلي



5السعودية في مراكز التفكير

تغيرات العقد االجتماعي في السعودية واإلمارات 

Carnegie Endowment for International Peace, 05 Jul. 

تعمـــل الســـعودية واإلمـــارات منذ ســـنوات على 
برنامج لتغيير الهوية الوطنية وتعديل التوجهات 
الدينيـــة واالجتماعيـــة، جنبـــًا إلـــى جنب مـــع برنامج 
طويـــل المـــدى لالســـتعداد إلـــى مرحلـــة مـــا بعـــد 
النفط، هـــذه التغييـــرات تترك تأثيرًا واســـعًا على 
المجتمَعيـــن، وتواجـــه رفضـــًا مـــن عـــّدة تيـــارات 
مجتمعية، خاصة التيارات المحافظة، ولذا يالحظ 
أن الدولتيـــن تعمـــالن على تمرير هـــذه التغييرات 
ببـــطء، وهو بطء مالحظ بشـــدة في الســـعودية 
أكثر من اإلمارات، نظرًا ألن التوجهات السعودية 

بـــدأت متأخرة فـــي مجتمع محافـــظ أكثر. 
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على مدار األســـابيع الماضية، كان المحللون الخليجيون يولون اهتمامًا أكبر بالخالف بين الســـعودية 	 
واإلمـــارات، واللتيـــن بدأتـــا بصياغة مســـارات متباينة علـــى ما يبدو في الســـعي لتحقيـــق مصالحهما 

والمحلية. اإلقليمية 
ظهـــرت أولـــى عالمات االنفصـــال في أواخر عام 2019 مـــع إعالن اإلمارات عزمها على االنســـحاب من 	 

اليمـــن، وهي خطوة ُوصفـــت بأنها تخّلي من ِقبل أحـــد الحليَفين. 
فـــي فبرايـــر 2021، أعلنت الســـعودية عـــن نيتها منـــع أي معامالت تجارية للشـــركات األجنبيـــة التي ال 	 

يتواجـــد مقرهـــا الرئيســـي فـــي المملكـــة بحلـــول عـــام 2024، وهي خطوة تســـتهدف اإلمارات بشـــكل 
 . مباشر

علـــى الرغـــم من أن ردود الفعل الرســـمية كانت مقّيدة، إال أن القرارات التـــي تعتبر ضارة لكال الجانبين 	 
أوصلـــت الجانبيـــن إلى خالف علنـــي غير عادي في اجتماع أوبـــك+ في يونيو 2021. 

توجه المواطنون الســـعوديون واإلماراتيون على الفور إلى مواقع التواصل االجتماعي لدعم الموقف 	 
الرســـمي لبلدهـــم، ولكن التعاطـــي كان مختلفًا تمامًا عـــن الطريقة التي تمت بعـــد اإلعالن عن حصار 
قطـــر فـــي عـــام 2017، فحينهـــا أصدر المدعـــي العام فـــي اإلمـــارات على ســـبيل المثال تحذيرًا شـــديد 
اللهجـــة تجـــاه أي تعاطـــف يتـــم اإلعـــراب عنـــه تجـــاه قطر، لكـــن في حالـــة النـــزاع األخير بيـــن اإلمارات 
والســـعودية، لم يكـــن توجيه الرأي العام ضروريًا، فقد فهم مواطنـــو دول الرفاهية أن دعم المصالح 

االقتصادية لدولهم هو ســـبب الخـــالف ال أكثر. 
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في هذه اللحظة ُطرح ســـؤال عما إذا كان المواطنون المســـتعدون منذ فترة طويلة للتخلي عن المشاركة 	 
السياســـية فـــي مقابـــل االمتيازات االقتصادية - التي تتضـــاءل اآلن - يمكن أن ينتهكـــوا التوافق القديم بأن 

المجال السياســـي هو امتياز حصري للحكومة؟
مع ذلك، مع انخفاض عائدات النفط، كان على كل من السعودية واإلمارات النظر في تنويع اقتصاداتهما 	 

مـــن خـــالل جعل دولهما المحافظة جذابة للمســـتثمرين األجانب، وهو حل وســـط غير ســـهل يهدد جدوى 
العقود االجتماعية القائمة.

تتضمـــن رؤية »الســـعودية 2030« إدخال تغييرات اجتماعية واســـعة لجعل المملكة أكثر جاذبية للســـياح 	 
الدولية.  والشركات 

المملكـــة، التـــي تتطلـــع إلـــى محـــاكاة دبي وإنشـــاء مركز دولـــي لألعمال والســـياحة، خصصـــت 810 مليارات 	 
دوالر لتطويـــر قطـــاع الســـياحة في الســـنوات المقبلة، ومن المتوقـــع أن يوفر القطاع ثالثـــة ماليين فرصة 

عمـــل ثلثيها ســـُيعطى للوافدين .
لزيادة عدد الوافدين الذين يعيشون ويعملون في المملكة من %30 إلى %50، أدخلت الحكومة السعودية 	 

خططـــًا جديـــدة للســـماح لألجانب باإلقامـــة الدائمة والحصـــول على المزايـــا االقتصادية، مثـــل القدرة على 
بدء عمل تجاري واالســـتثمار فيه والشـــراء. 

لكـــن المثيـــر لالهتمام أن هـــذه التحركات الجديدة دفعت أعضاء مجلس الشـــورى - وهو هيئة استشـــارية 	 
عينهـــا الملـــك - إلـــى صياغـــة اقتـــراح يطالـــب بمعاملـــة مماثلـــة ألبنـــاء الســـعوديات المتزوجـــات مـــن غير 

السعوديين.
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رغم أن الســـعودية ســـمحت للمرأة بقيادة الســـيارة في عام 2018 - وهو قرار كان محل نزاع اجتماعيًا 	 
لســـنوات  - إال أن هناك تغييرات أخرى تواجه مقاومة، على ســـبيل المثال شـــهدت المملكة رد فعل 
عنيـــف علـــى موقع تويتـــر عندما قررت وزارة الشـــؤون اإلســـالمية تقييد اســـتخدام مكبـــرات الصوت 
فـــي المســـاجد، وبـــررت الـــوزارة القرار بأنه وســـيلة لحمايـــة األطفال وكبار الســـن وتنظيم اســـتخدام 

الصوت. مكبرات 
ومـــن المثيـــر لالهتمام، أن الخطوة األخيرة للســـماح للمحـــالت التجارية بالبقاء مفتوحـــة أثناء أوقات 	 

الصـــالة قـــد تـــم الترويج لها بشـــكل أساســـي مـــن ِقبل اتحـــاد الغـــرف الســـعودية، وهو هيئـــة تمثل 
مجتمـــع األعمـــال الســـعودي، باعتبارها خطـــوة وقائية في مواجهـــة كورونا. 

ُيظهـــر هـــذا الترويج غير الرســـمي، واالفتقـــار الواضح للبيانات الرســـمية، كيف تســـعى الدولة لتجنب 	 
النقـــاش العـــام حول مســـألة التقليل مـــن دور الدين فـــي األماكن العامـــة، هذه األمثلـــة بمثابة تذكير 
بـــأن الهويـــة الدينيـــة ال تزال قوية على الرغـــم من تركيز المملكـــة المتزايد على الشـــباب وتركيزها على 

صورة »اإلســـالم المعتدل«.
أضافـــت إجـــراءات التقشـــف، خاصة زيـــادة ضريبة القيمـــة المضافة ثـــالث مرات إلـــى %15 في 2020، 	 

ُبعـــدًا آخر للواقـــع المتغير للســـعوديين اليوم. 
فـــي محاولـــة لتخفيف عجز الميزانية، ســـارعت المملكة في دفعها نحو خصخصة 16 قطاعًا رئيســـيًا، 	 

بمـــا في ذلـــك الرعاية الصحية والتعليم، فـــي محاولة لجمع 55 مليار دوالر على مدى الســـنوات األربع 
المقبلة. 
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قلل المســـؤولون الســـعوديون من أهمية اآلثار المحتملة للخصخصة على المواطنين السعوديين، 	 
ومع ذلك، فإن ندرة المعلومات حول هذا التغيير جعلت الســـعوديين يخشـــون األمن الوظيفي الذي 
تمتعـــوا بـــه منـــذ فترة طويلـــة باعتبارهم فـــي الغالـــب موظفين في القطـــاع العام، وهـــذه التطورات 

هي مؤشـــرات واضحة علـــى أن العقد االجتماعي فـــي المملكة يواجه الضغط.
بيـــن دول الخليـــج العربيـــة، قامت اإلمارات بتغييرات مؤثرة في مســـاَري المواطنـــة والهوية الوطنية 	 

الخليج.  في 
بـــدأ مســـار التخصيـــص وتعديـــل الهويـــة الوطنيـــة فـــي اإلمـــارات بخطـــوات متواضعة فـــي منتصف 	 

العقـــد األول مـــن القـــرن الحادي والعشـــرين، واســـتمر بشـــكل متصاعـــد، وتضمن عـــام 2016 إدخال 
العســـكري. التجنيد 

أجبـــر الوبـــاء - إلـــى جانب النهاية الوشـــيكة لعصـــر النفط - اإلمـــارات على اتباع سياســـات لم يكن من 	 
الممكن تصورها في الســـابق.

مـــن بيـــن أجرأ هـــذه السياســـات الجديـــدة إعـــالن أغســـطس 2020 أن اإلمـــارات تعمل علـــى تطبيع 	 
العالقـــات مـــع إســـرائيل، لكـــن االحتفـــاالت المنظمة التـــي تلت ذلك فاجـــأت المنطقة، فقد احتشـــد 

اإلماراتيـــون خلـــف حكومتهـــم - وليـــس التطبيـــع - فـــي تعبير عن الـــوالء والطاعـــة المطلقة. 
لكـــن الصـــورة التـــي تم نقلها لجبهة موحدة ســـرعان ما تالشـــت بســـبب سلســـلة من األحـــداث التي 	 

ســـمحت برؤية وجهات نظـــر مختلفة.
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فـــي إصـــالح قانونـــي غير مســـبوق، كان يهدف إلى ضمان اســـتمرار جاذبيـــة الدولـــة للمغتربين، ألغت 	 
اإلمـــارات تجريـــم اســـتهالك الكحول والمعاشـــرة، وأعلنـــت بعد فترة وجيزة أنها ســـتمنح الجنســـية 

للمســـتثمرين وغيرهم من المغتربيـــن المهنيين. 
قوبـــل القـــرار فـــي البداية بصمـــت متحفظ، لكـــن اإلماراتيين المتمرســـين فـــي فن اإليحـــاء عبروا عن 	 

ســـخطهم مـــن خالل الحديـــث عن ضمـــور اللغة العربيـــة و«الهويـــة الوطنية« فـــي اإلمارات. 
كان تراجـــع اللغـــة العربيـــة بمثابـــة ركـــن تنفيـــس لإلماراتييـــن منـــذ منتصـــف العقد األول مـــن القرن 	 

الحادي والعشـــرين، حيث يعتبر الحديث في هذا الموضوع وســـيلة غير سياســـية للتعبير عن اإلحباط 
مـــن عـــدد ال يحصـــى من القضايا مثـــل اختالل التـــوازن الديموغرافي، وال يخشـــى المتحدثـــون في هذا 

الموضـــوع من إثارة امتعـــاض الدولة. 
مـــع توســـيع المواطنـــة اآلن لتشـــمل غيـــر العـــرب وغير المســـلمين، تـــم إعـــادة التركيز علـــى البكائية 	 

اإلماراتيـــة حـــول فقـــدان اللغـــة العربيـــة ومعها فقـــدان الهويـــة الوطنية.
في تغريدة محذوفة اآلن، أشار مواطن باسم مستعار إلى أن المدعوين للتجنس سيكونون قادرين 	 

علـــى االحتفاظ بجنســـيتهم الحالية، فـــي حين أن نفس الشـــيء ال ُيمنح للمواطنيـــن اإلماراتيين، كما 
تنـــاول المنشـــور ثقافة المشـــاركة السياســـية التـــي اعتاد عليها المجنســـون الجدد وكيـــف يمكن أن 

يؤثر ذلك علـــى اإلمارات.
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أثـــارت الهجمات اإلســـرائيلية األخيرة ضد الفلســـطينيين إدانات أعلى بكثير منِ قبـــل اإلماراتيين ضد 	 
الحليـــف الجديد لإلمـــارات والمحتَفل به دون مبرر. 

بصـــرف النظر عن حســـابات تويتر المعروفة بتبعيتها للدولة، لم يكـــن اإلماراتيون صريحين فقط في 	 
إدانتهـــم إلســـرائيل، ولكـــن أيضًا في غضبهـــم العنيف ضد اإلماراتييـــن اآلخرين الذين كانوا ينشـــرون 

والتسامح‹‹.  »السالم  خطاب 
كشـــفت هـــذه اإلدانات الواســـعة أن الحفاظ على صورة الجبهـــة الموحدة أمر ال يمكن تســـويقه في 	 

الواقع.
من الطبيعي أن نتوقع أن اإلماراتيين سيســـتمرون في ممارســـة التعبير عن الرأي، خاصة إذا استمر 	 

تقويض العقد االجتماعي بســـبب التغييرات الجديدة في تكوين المجتمع. 
هناك تغيير متوقع في أســـبوع العمل، بحيث يصبح يوما الســـبت واألحد هما عطلة نهاية األســـبوع 	 

الرســـمية، بينما ســـيتم جعـــل الدوام أيام الجمعـــة لمنتصف اليوم، بما ُيتيـــح للمتدينين حضور صالة 
الجمعـــة، وهـــذا القرار إن تم تنفيـــذه فلن يكون مريحًا إلى حد كبير بالنســـبة للمواطنين المحافظين. 

التغييـــرات االجتماعيـــة التـــي تقوض االمتيـــازات التي يقوم عليهـــا العقد االجتماعي فـــي اإلمارات قد 	 
تدفـــع المواطنين إلى واقـــع غير مريح.
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إن تداعيـــات المظالـــم القائمـــة واالســـتقطاب المتزايـــد داخـــل المجتمعـــات الخليجيـــة فـــي أعقـــاب 	 
االنتفاضـــات العربيـــة باإلضافة إلى برامج الهندســـة االجتماعية الواســـعة قد وضعـــت المحافظين 

فـــي مواجهـــة الليبراليين. 
إن قـــدرة دول الخليـــج العربي علـــى إعادة تحديد عقودهـــا االجتماعية دون اضطرابات ســـتعتمد على 	 

قدرتهـــا على عـــدم إنتاج مظالم جديـــدة وعلى حل المظالـــم القائمة.
 	
 	
 	 ,Carnegie Endowment for International Peace
 	 ,The Social Contract and Post-Oil Dilemma in Saudi Arabia and the UAE
 	2021/07/05



13السعودية في مراكز التفكير

ريادة األعمال االجتماعية في السعودية

The Atlantic Council, 16 Aug. 2021

ُتظهر الســـعودية حاليًا مستويات منخفضة 
من نشـــاط ريادة األعمال االجتماعية مقارنة 
بالـــدول األخرى، ولكـــن هذا االنخفـــاض عائدًا 
المؤسســـات  حـــول  البيانـــات  نقـــص  إلـــى 
االجتماعيـــة فـــي المملكـــة؛ تتطلـــب أهـــداف 
رؤية 2030 في الســـعودية االبتكار على جميع 
الجبهات، ويمكـــن لريادة األعمال االجتماعية 
أن تكـــون محركًا رائدًا لتقـــدم المملكة بمجرد 

رعايتها بشـــكل صحيح. 
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مـــن خـــالل رؤيـــة 2030، شـــجعت الســـعودية الشـــركات على المشـــاركة في التصـــدي للتحديـــات الوطنيـــة، خاصة في 	 
القطاعـــات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم واإلســـكان والبرامج الثقافيـــة واالجتماعية، وعدم االكتفاء بالتركيز 

على تحقيـــق األرباح فقد. 
تدعو رؤية 2030 إلى تعزيز قطاع المنظمات غير الربحية.	 
ريـــادة األعمـــال االجتماعيـــة فـــي الســـعودية ظاهـــرة متطورة، فـــي يونيو، وافـــق مجلس الـــوزراء على إنشـــاء »المركز 	 

الوطنـــي لتنميـــة القطـــاع غيـــر الربحي« والذي ســـينظم هـــذا القطاع. 
ُيعـــّد المركـــز أحـــد مبادرات برنامج التحـــول الوطني في رؤية 2030، ويهـــدف إلى تمكين القطاع غيـــر الربحي من تحقيق 	 

تأثير اجتماعـــي واقتصادي أعمق.
ريادة األعمال االجتماعية موجودة في السعودية منذ عدة عقود. 	 
ُتظهر الســـعودية حاليًا مســـتويات منخفضة من نشـــاط ريادة األعمـــال االجتماعية مقارنة بالـــدول األخرى، ولكن قد 	 

يكون هذا بســـبب نقص البيانات حول المؤسســـات االجتماعيـــة في المملكة. 
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زاد عدد المؤسســـات االجتماعية في المملكة في العقد الماضي، وترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى عمل المؤسســـات 	 
الدولية مثل Ashoka وAcumen، والمؤسســـات المحلية مثل »مؤسسة الملك خالد«، والشركات مثل »مجموعة 
عبـــد اللطيـــف جميل«، وبعض مؤسســـات التعليـــم العالي، مثل »جامعـــة عفت« و«دار الحكمة«، والمؤسســـات 

الخيرية، والمبادرات الشـــخصية لرواد األعمال السعوديين. 
يشترك المجتمع في االلتزام بتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي باستخدام أساليب مبتكرة ومستدامة ماليًا.	 
مـــن أبـــرز األمثلـــة على ريادة األعمال االجتماعية في الســـعودية شـــركة غلوورك Glowork، وهي مشـــروع اجتماعي 	 

يشـــجع مشـــاركة المـــرأة واندماجها في القوى العاملة الســـعودية، أسســـها خالـــد الخضير الذي بـــدأ المنصة عبر 
اإلنترنـــت فـــي عـــام 2011، بحلـــول عـــام 2017 كانت المنصـــة قد تمّكنت مـــن تشـــغيل 27,000 امرأة في الســـعودية 

ووجـــدت وظائـــف للعمل مـــن المنزل ألكثر من خمســـمائة امـــرأة تعيش في المناطـــق الريفية.
لكـــي توفـــر الســـعودية بيئـــة مواتية لريـــادة األعمـــال االجتماعيـــة وإطالق العنـــان لالبتـــكار االجتماعي واالســـتثمار 	 

المؤثـــر، فعليها معالجة ثالث قضايا رئيســـية: التنظيم والسياســـات الحكومية، والتصـــورات المجتمعية، ونظام 
التعليم.

البيئة المؤسســـية الرســـمية ضرورية عندما يتعلق األمر باالبتكار، التحدي الذي تواجهه المؤسســـات االجتماعية 	 
الســـعودية هو نوع التســـجيل ونموذج الربح الـــذي يجب اعتماده. 
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كان علـــى المؤسســـين االختيار بيـــن الخيارات الربحية وغيـــر الهادفة للربح، وليس هناك حل وســـط، 	 
نتيجـــة لذلـــك يقـــوم بعض رواد األعمال االجتماعيين بتســـجيل شـــركاتهم دون فهـــم كامل للتبعات 

المرتبطة بنوع التســـجيل. 
التمويـــل صعوبـــة أخرى يواجهها رواد األعمال االجتماعيين، من األهمية بمكان ألصحاب المشـــاريع 	 

االجتماعية أن يجدوا إمكانية الوصول إلى تمويل سوق رأس المال، بالنظر إلى مهمتهم االجتماعية، 
وهذه اإلشـــكالية ليست قضية خاصة بالسعودية. 

ينبغي على الحكومة الســـعودية التركيز على وضع لوائح محددة للمؤسســـات االجتماعية مع تقديم 	 
إعفاءات من الرســـوم والتعريفات وفرص للمزايدة على العقود الحكومية. 

يمكـــن للحكومـــة أيضـــًا دعم إنشـــاء حاضنات ومســـّرعات ريادة األعمـــال االجتماعية، فقد ســـاهمت 	 
حاضنـــات ومســـّرعات األعمـــال الحاليـــة كثيرًا في تعزيـــز بيئة ريـــادة األعمال في الســـعودية، ولكن ال 

يوجـــد الكثيـــر منها لريـــادة األعمال االجتماعيـــة حاليًا.
يمكن تســـهيل نشـــاط ريادة األعمال أو إعاقته من خالل ممارسات وقيم ومعايير اجتماعية وثقافية 	 

معينـــة، فـــي الواقع، يتأثـــر دافع رائـــد األعمال االجتماعـــي جزئيًا بالتصـــورات المجتمعية حـــول الرغبة 
في متابعة مشـــاريع ريادة األعمال.
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ينبغـــي أن تحظـــى األفـــكار الجديـــدة بتقديـــر المجتمـــع من أجل أن تنجـــح هذه األفـــكار، لذلك، يجـــب أن تكون زيادة وعـــي المجتمع 	 
حـــول ريـــادة األعمـــال االجتماعيـــة واحدة مـــن أكثر األولويـــات إلحاحًا لــــ »المركز الوطنـــي لتنمية القطاع غيـــر الربحي«. 

فـــي الوقـــت الحالـــي، قد ال يفهم المجتمع الســـعودي بوضـــوح االختالفات بيـــن العمل العـــادي والعمل الخيري وريـــادة األعمال 	 
االجتماعيـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة، ومـــع ذلك، فإن تحســـين مفهوم ريـــادة األعمـــال االجتماعية أكثر صعوبة مـــن مجرد خلق 

بيئة تنظيمية مناســـبة. 
إن إشـــراك وســـائل اإلعـــالم فـــي إبراز أصحـــاب المشـــاريع االجتماعية ومنحهـــم التقدير من قبل الدولة ســـيقطع شـــوًطا طوياًل 	 

في تحســـين التصـــورات المجتمعية حـــول ريادة األعمـــال االجتماعية.
يمكـــن للتعليـــم أن ُيســـاهم في إعـــداد رواد األعمـــال االجتماعيين، بما ُيســـاعد على تجـــاوز العوائق ووضع اســـتراتيجيات للتغلب 	 

عليهـــا، حاليـــًا يتـــم دمج ريـــادة األعمـــال االجتماعية في مناهـــج بعض الجامعات الســـعودية، مـــع تنظيم فعاليـــات وورش عمل 
كبـــرى للترويـــج لهذا المفهوم، كما هـــو الحال في جامعة دار الحكمة وجامعة عفت، ومع ذلـــك، ال يزال رواد األعمال االجتماعيون 

الســـعوديون يلجـــأون غالبـــًا إلى الموارد التعليميـــة األجنبية لمعرفة المزيـــد عن مفهوم ريادة األعمـــال االجتماعية. 
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يمكـــن أن يكـــون هـــذا االعتماد على الموارد األجنبية مشـــكلة، ألنـــه ال يأخذ في االعتبـــار االختالفات في الســـياق المحلي، مثل 	 
المعاييـــر الثقافية واألنظمة المتطورة للـــوزارات المختلفة.

مـــن المهـــم تعزيـــز التعليم الرســـمي وغير الرســـمي حـــول ريادة األعمـــال االجتماعية من خـــالل تقديم دورات فـــي الجامعات 	 
والمـــدارس الســـعودية، باإلضافـــة إلى الدورات والنـــدوات عبر اإلنترنـــت والمواد العربية حـــول ريادة األعمـــال االجتماعية. 

ســـتتطلب أهـــداف رؤية الســـعودية 2030 االبتكار على جميـــع الجبهات، ويمكن لريـــادة األعمال االجتماعيـــة أن تكون محركًا 	 
رائـــدًا لتقـــدم البالد بمجرد رعايتها بشـــكل صحيح.

 	
 	 ,The Atlantic Council
 	 ,.Saudi Arabia’s Vision 2030 aims to empower the non-profit sector. Here are three areas to focus on
 	2021/08/16
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الطاقة الشمسية في السعودية

The Atlantic Council, 02 Aug. 2021

تشهد دول مجلس التعاون جهودًا لالنتقال 
إلـــى نمـــاذج اقتصادية ال تعتمـــد على الطاقة 
أبـــرز  بتنفيـــذ  وتقـــوم اإلمـــارات والســـعودية 
مشـــاريع التحـــول، ولكـــن الدولتيـــن تواجهان 
أدى  االنتقـــال،  عمليـــة  فـــي  كبيـــرة  تحديـــات 
االفتقـــار إلى التخطيـــط المركزي والشـــفاف 
إلـــى تعقيـــد تحـــول الســـعودية إلـــى نشـــاط 
اقتصادي أنظف، وبالمقارنة مع الســـعودية، 
فـــإن اســـتراتيجية اإلمارات تجـــاه التحول في 

مجـــال الطاقة أكثـــر تركيزًا نســـبيًا. 
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تمتلـــك دول الخليـــج العربـــي بعضًا من أكثـــر احتياطيات الهيدروكربونات تنافســـية من الناحية االقتصادية فـــي العالم، إال أنها 	 
ليســـت الميـــزة التنافســـية الوحيـــدة التي تمتلكهـــا المنطقة في مجـــال الطاقة، حيث تمتلـــك أصواًل أخرى بالغـــة األهمية، بما 

ُيســـاعدها في االنتقـــال إلى اقتصاد ما بعـــد الكربون. 
تشـــمل هـــذه األصـــول المـــوارد الطبيعيـــة للطاقـــة المتجـــددة - وال ســـيما الطاقة الشمســـية - فضـــال عن إمكانية اســـتثمار 	 

إيـــرادات الهيدروكربونـــات فـــي تكنولوجيـــات الطاقـــة الكثيفـــة رأس المـــال والمنخفضة الكربـــون، مثل الطاقـــة النووية. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، َبنـــت دول الخليج العربي خبـــرة في قطاع الطاقة، ويمكن االســـتفادة مـــن هذه الخبرة فـــي التحول بعيدًا 	 

عـــن الهيدروكربونـــات ونحو تكنولوجيا طاقة أكثر اســـتدامة، مثـــل الهيدروجين.
أظهرت الدراســـات أن المتوســـط السنوي لإلشعاع الشمســـي داخل دول مجلس التعاون الخليجي يساوي نسبيًا 1.1 برميل 	 

من النفـــط المكافئ للمتر المربع.
تبين أن الســـعودية واإلمارات من بين أكبر خمســـة عشـــر دولة على مســـتوى العالم من حيث إمكانات الطاقة الكهروضوئية 	 

العمليـــة، اســـتنادًا إلـــى عـــّدة عوامـــل، من بينهـــا اإلشـــعاع الشمســـي والقيـــود الجغرافيـــة والطوبوغرافية وعوامـــل الكفاءة 
التقنية. 



21السعودية في مراكز التفكير

كانـــت إحـــدى مشـــاكل الطاقـــة الشمســـية في المنطقـــة هي أن الشـــمس قوية وحـــارة لدرجـــة أنها ُتقّلـــل من إنتـــاج الطاقة 	 
فـــي األلـــواح الشمســـية، ومع اســـتمرار تطور تكنولوجيـــا الطاقة الشمســـية، يمكن تحويل هـــذا التحدي إلى ميـــزة، مع تطوير 

أســـاليب الســـتخدام هـــذه الحـــرارة الزائـــدة لزيادة كفـــاءة األلواح الشمســـية، وهو ما ُيرّكـــز عليه باحثون ســـعوديون.
السعودية واإلمارات وُعمان لديها أيضًا مساحة كبيرة جدًا من األراضي المتاحة. 	 
تقديـــرات متوســـط اإلشـــعاع األفقي العالمي فـــي دول مجلس التعاون الخليجي - وهو مقياس يســـتخدم على نطاق واســـع 	 

إلمكانـــات إنتـــاج الطاقـــة الكهروضوئيـــة  - تقل قلياًل عن 6 كيلووات ســـاعة/متر، مما يضع المنطقة بيـــن أعلى المعدالت على 
العالم. مستوى 

ســـمح هذا المســـتوى من اإلشعاع الشمســـي والكتلة األرضية لدول الخليج ببدء بعض من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية 	 
فـــي العالم، والتي حقق الكثير منها أســـعار شـــراء منخفضة قياســـية، ومن أحدث هذه المشـــاريع ذلك الـــذي يقع في منطقة 
ســـدير فـــي الســـعودية، حيـــث حطمت التعرفـــة القياســـية المنخفضة الممنوحـــة للطاقة في هـــذه المنطقة الرقم القياســـي 

الســـابق الذي كان يحمله مشـــروع الظفرة للطاقة الشمســـية الكهروضوئية في أبو ظبي.
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الســـعودية واإلمـــارات جديرتـــان بالدراســـة، حتـــى ولـــو كان ذلك فقط بســـبب تقدمهمـــا الكبير فـــي المرحلة االنتقاليـــة مقارنة 	 
ببقيـــة الـــدول الخليجيـــة، حيـــث يتركـــز بناء القـــدرات والبحـــوث المتجددة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بشـــكل كبير في 
الســـعودية واإلمـــارات، اللتيـــن تمتلـــكان معا أكثر من %92 من قـــدرة الكتلة على توليد الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح على 

نطـــاق المرافـــق والتي تبلـــغ 2.82 غيغاواط. 
ال تـــزال الســـعودية واإلمـــارات تمثالن أكثر مـــن %80 من قدرة توليد الطاقـــة المتجددة في المنطقة، ويرجـــع جزء من ذلك إلى 	 

الحجـــم الهائل لقطاعات الطاقة بالنســـبة لبقية المنطقة. 
ال يقتصـــر األمـــر علـــى أن الدولتيـــن تمتلكان مجتمعتان أكثر من %70 مـــن إجمالي قدرة توليد الطاقة فـــي دول مجلس التعاون 	 

الخليجـــي، بـــل إن إجمالـــي توليد الكهرباء في الســـعودية يســـاوي إلـــى حد كبير نظيره في المكســـيك والمملكـــة المتحدة، وهو 
متوســـط مســـتوى ســـنوي يزيد على عشرة أضعاف مســـتوى قطر أو ُعمان.

تمتلك الســـعودية احتياطيات نقدية تزيد عن 446 مليار دوالر، يمكن اســـتثمار بعضها في صناعة الطاقة المتجددة المحلية، 	 
والبحـــث والتطوير الـــالزم لتحقيق األهداف التي حددها إطار االقتصاد الدائـــري للكربون، وربما الطاقة النووية.
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ُعمـــان أو البحريـــن، ليـــس لديهمـــا نفـــس القـــدرة، ولكن ال يـــزال بإمكانهمـــا االعتماد علـــى الدعم مـــن جيرانهما األثريـــاء وحتى 	 
صناديـــق الثـــروة الســـيادية من الكويـــت والســـعودية واإلمارات. 

دول الخليـــج علـــى ُبعـــد خطوات قليلة - لكنها حاســـمة - من االنتقال إلـــى الهيدروجين األزرق الموضوعي. وقد أظهر مشـــروع 	 
رائـــد أجـــراه معهـــد اقتصاديـــات الطاقة في اليابان بالشـــراكة مع أرامكو الســـعودية هـــذه اإلمكانات، حيث أنتـــج 40 طنًا متريًا 
مـــن الهيدروجيـــن المصنـــوع مـــن األمونيا »الزرقاء« في الســـعودية وشـــحنها إلـــى اليابان في عـــام 2020، وهـــي كمية صغيرة 

واعدة. ولكنها 
الســـعودية مثـــال رئيســـي على الكيفيـــة التي يمكن أن يـــؤدي فيها غياب التخطيط المركزي والشـــفاف إلى تعقيـــد التحول إلى 	 

الطاقة النظيفة والنشـــاط االقتصادي. 
يتولـــى »البرنامـــج الوطنـــي للطاقـــة المتجـــددة« التابع لـــوزارة الطاقة الســـعودية مســـؤولية تطويـــر الطاقة المتجـــددة داخل 	 

الســـعودية، وتقـــع في صميم هذه المســـؤولة الخطة الطموحة لتركيـــب 27.3 غيغاواط من مصادر الطاقـــة المتجددة بحلول 
.2023 عام 

ومـــع ذلـــك، ال توجـــد هيئـــة مركزية مســـؤولة عن تنســـيق التخطيط العـــام إلزالة الكربون فـــي الرياض، حيث توجد مؤسســـات 	 
أخـــرى داخـــل المملكة تشـــارك في بنـــاء القدرات المتجـــددة، وكل منها يمضـــي قدمًا بطريقة مســـتقلة تقريبًا.
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هنـــاك درجـــة مـــا من عدم االتســـاق في الخطط الســـعودية النتقال الطاقـــة، فحتى ديســـمبر 2020، كان الحديث الرســـمي هو 	 
عـــن »االقتصـــاد الدائـــري للكربـــون«، ولم يكن مـــن الممكن قيادة ذلـــك إال من ِقبل شـــركة أرامكو. 

مـــع ذلـــك، بحلول أوائـــل عام 2021، كان ولي العهـــد قد خفض تمويل أرامكو من خالل إجبارها وشـــركتها التابعة لســـابك على 	 
اســـتثمار 1.3 تريليون دوالر في صناعات أخرى بحلول عام 2030، مباشـــرة أو عن طريق صندوق االســـتثمارات العامة.

هـــذا المبلـــغ البالغ 68.4 مليار دوالر ســـنويا يتجاوز ضريبة الدخـــل البالغة %50 التي تدفعها للدولة و%98.5 من أرباح األســـهم 	 
البالغـــة 75 مليـــار دوالر ســـنويًا، وهـــو مـــا يزيد عـــن التدفق النقـــدي ألرامكو، ممـــا يجبرها بالفعـــل على االقتراض من األســـواق 
الدوليـــة، ويعنـــي ذلـــك أن أرامكو وســـابك قد تضطـــران إلى إلغاء معظـــم نفقاتهما الرأســـمالية، بما في ذلك االســـتثمار في 

اقتصـــاد الكربون الدائري.
ُيظهـــر هـــذا التناقض كيف أن غياب الرؤيـــة الموحدة والقيادة التقنية في مجال نقل الطاقة يشـــكل عائقًا أمام تطوير الطاقة 	 

النظيفة في الســـعودية والمنطقة على نطاق واسع. 
أنتجـــت المؤسســـات الســـعودية الناشـــطة في مجال الطاقـــة المتجددة مثـــل صندوق االســـتثمارات العامة ونيوم وشـــركة 	 

أكـــوا للطاقة والمشـــاريع، مواد تســـجيلية وكتيبات عالية الجودة للعالقـــات العامة لجذب العالم، ولكنها لـــم ُتقدم بعد إنتاجًا 
 . ًا كبير
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اســـتخدمت أرامكو خبرتها الواســـعة في مجال العالقات العامة لمسايرة الحديث عن الطاقة المتجددة، ومع ذلك، فإن مواد 	 
العالقـــات العامـــة التي تنشـــرها هي ونيوم ال تـــزود العالم بالطاقـــة المتجددة، وال تخبر المســـتثمرين المحتمليـــن بالتفاصيل 

الالزمة حول ما ســـيحدث في المســـتقبل.
 	
 	
 	
 	 ,The Atlantic Council
 	 ,The energy transition in the Arab Gulf: From vision to reality
 	2021/08/02
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عودة السعودية إلى سياستها الخارجية الكالسيكية 

Middle East Institute, 24 Aug. 2021

ُتظهـــر قـــراءة مؤشـــرات السياســـة الخارجيـــة 
الســـعودية منـــذ بدايـــة عهـــد بايـــدن أن الرياض 
قـــد عـــادت إلـــى سياســـتها الخارجيـــة التقليديـــة 
علـــى  والقائمـــة   ،2015 عـــام  قبـــل  المعروفـــة 
الدبلوماســـية وعدم المواجهـــة، فخالل أقل من 
عـــام، أصلحـــت الســـعودية عالقاتهـــا مـــع قطر 
وُعمـــان والعـــراق، وفتحـــت عالقـــات مـــع إيـــران 
وقنـــوات اتصـــال مـــع نظام األســـد، كمـــا قامت 
بموازنـــة عالقاتهـــا بالواليات المتحـــدة والصين 

وروســـيا بشـــكل دقيق. 
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مـــع بدايـــة عهـــد بايدن، ظهرت سياســـة خارجية ســـعودية أكثـــر نضجًا وواقعيـــة، في محاولة مـــن الرياض لمواكبة اإلشـــارات 	 
المتغيرة من واشـــنطن. 

إلـــى حـــد ما، يعيد الســـعوديون اآلن إلى الشـــكل الذي مّيز تفضيالتهم السياســـية تقليديـــًا قبل الصعود الســـريع لولي العهد 	 
األمير محمد بن ســـلمان. 

تاريخيًا، تجنبت السعودية الصراع المباشر مع أعدائها وركزت على الدبلوماسية كأداة رئيسية في مجموعة أدواتها الوطنية. 	 
علـــى النقيـــض من ذلـــك، منذ عام 2015، اتســـمت السياســـة الخارجية الســـعودية، التي تتماشـــى مع سياســـة »أمريـــكا أواًل« 	 

المتعجرفـــة لدونالـــد ترامـــب، بالعدوانية واالســـتعداد للجـــوء إلى القوة لتحقيـــق أهدافها، لكـــن هذا التوجه الجديد فشـــل إلى 
حـــد كبير فـــي تحقيق األهـــداف اإلقليمية الســـعودية. 

احتضـــن الســـعوديون حملـــة »الضغط األقصى« التي شـــنها ترامب على إيـــران، ووافقوا على حصار قطـــر، وتدخلوا في الحرب 	 
األهليـــة في اليمن. 

أدت الصورة الجديدة للمملكة العربية الســـعودية على المســـتوى الخارجي، والتي بدت وكأنها »ثور في متجرٍ للُتحف الصينية«، 	 
إلـــى جانـــب المخـــاوف بشـــأن السياســـات الداخليـــة البن بن ســـلمان، إلـــى دفـــع العديد مـــن المراقبيـــن الدولييـــن للتراجع عن 

حماســـهم األولي فيما يتعلق بالملك المســـتقبلي. 
العـــودة األخيـــرة إلى الحقبة الســـابقة مع التغيير المرحب به في اإلســـتراتيجية الســـعودية، والســـعي األكثر حـــذرًا لمصالحها، 	 

وإحيـــاء الدبلوماســـية الســـعودية، أصلح الكثير من الضـــرر الذي أصاب ســـمعة المملكة في الســـنوات القليلة الماضية. 
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في هذا الســـياق، كانت التحوالت األخيرة في السياســـة الســـعودية ملحوظة، فقد بادر ابن ســـلمان إلى توقيع اتفاق مصالحة 	 
مـــع قطـــر، وعـــرض علـــى الحوثييـــن في اليمـــن اتفاقًا مرنًا وســـخيًا لوقـــف إطالق نار، وســـعى إلـــى تعزيز عالقـــات المملكة مع 
العـــراق، وأصلـــح العالقـــات مـــع ُعمـــان، ودرس إجراءات إلعادة دمج ســـورية، بـــل وانخرط فـــي محادثات مباشـــرة مع خصمه 

إيران.  الرئيسي 
من خالل هذه المبادرات، يهدف ابن ســـلمان إلى تقليل التوترات اإلقليمية، وتقليل األضرار التي تلحق بالمصالح الســـعودية، 	 

وتعزيز النفوذ الســـعودي حيثما أمكن، وكسب تأييد البيت األبيض. 
كالعـــادة، يطلـــق النـــار ابـــن ســـلمان النار فـــي كل االتجاهات، لكنه هـــذه المرة ال ُيطلق الرصاص، فهو يســـعى لالســـتفادة من 	 

إمكانـــات أكبـــر اقتصاد في الشـــرق األوســـط مـــن أجل إعـــادة المملكة إلـــى مكانتهـــا الطبيعية فـــي النظام اإلقليمـــي، وكذلك 
للتحضيـــر لعملية نقل حساســـة للتاج مـــن والده. 

 	
إيران	 
التطـــور األبـــرز فـــي السياســـة الخارجية مرتبط بإيـــران، ففي مقابلة فـــي أبريل 2021 مع قنـــاة العربية كان ولـــي العهد تصالحيًا 	 

بشـــكل مفاجـــئ فـــي تعليقاته حول النظام اإليراني، مؤكدًا أن الســـعودية تســـعى إلـــى إقامة عالقات جيدة مع منافســـتها. 
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قـــال ابـــن ســـلمان إن الســـعودية وإيـــران يمكنهمـــا معـــًا تعزيـــز االزدهـــار اإلقليمـــي، تتناقـــض هـــذه الكلمات بشـــكل حاد مع 	 
التصريحـــات الســـابقة حـــول إيـــران، بمـــا فـــي ذلـــك مقارنة المرشـــد األعلـــى اإليرانـــي آية هللا علـــي خامنئـــي بهتلر. 

بحلـــول عـــام 2019، فقـــد الســـعوديون الثقة في حملة الضغـــط األقصى األمريكية، فـــرّد إدارة ترامب المتناقض على سلســـلة 	 
مـــن التحـــركات اإليرانيـــة العدوانيـــة أقنع الرياض بـــأن التزامات الواليـــات المتحدة بحمايـــة األمن الســـعودي ال يمكن االعتماد 
عليهـــا، ويبـــدو أن الســـعي إلى خفض التوترات اإلقليميـــة كان الرد الطبيعي نتيجة لهذه القناعة، وهـــو ما خلصت إليه اإلمارات 

أيضًا.
وهكـــذا، جـــاءت مقابلـــة ولـــي العهد في أبريـــل ردًا على تقارير تفيد بـــأن الرياض وطهـــران انخرطتا في محادثـــات برعاية عراقية، 	 

وهـــي أول اجتماعـــات تـــم اإلبالغ عنها بيـــن البلدين منذ قطع العالقات الدبلوماســـية فـــي عام 2016. 
ال يـــزال الســـعوديون حذرين بشـــأن آفاق نجـــاح العالقة مع إيران، وأشـــاروا إلـــى أن اإليرانيين يرغبون في اســـتعادة العالقات 	 

الدبلوماســـية بيـــن البلدين، لكنهم غير مســـتعدين للتعامل مع المخاوف الســـعودية. 
بغـــض النظـــر عـــن مصيـــر هـــذه الجولة مـــن المحادثـــات، هنـــاك أعباء ســـلبية كبيـــرة علـــى كال الجانبيـــن، ولم تختف األســـباب 	 

األساســـية للعـــداء المتبـــادل بينهمـــا، حتى لو كانـــت الظروف المتغيـــرة في المنطقة تدفـــع كال الجانبين إلى إعـــادة التموضع 
وتخفيـــف التوتـــر بينهما ولـــو جزئيًا. 

 	



31السعودية في مراكز التفكير

اليمـــن تتمثـــل األولويـــة القصـــوى للمملكة منذ عـــام 2016 على األقـــل في إنهاء الصراع في اليمن، والذي يتســـبب في خســـائر 	 
بشـــرية ومالية كبيرة، فضاًل عن كونه تهديدًا مباشـــرًا ألمن الســـعودية واســـتقرارها. 

ســـرعان مـــا اتبعـــت الرياض الموقف االســـتراتيجي للرئيس جو بايدن تجاه الحـــرب في اليمن من خالل تقديـــم عرض للحوثيين 	 
لوقـــف إطـــالق النـــار، لكن الســـعوديين يعتقدون أن الحوثيين أســـاءوا تفســـير نوايا بايدن وشـــجعهم قراره إلغـــاء تصنيفهم 

كمنظمـــة إرهابية أجنبية. 
علـــى الرغـــم من عرض وقف إطالق النار الســـعودي، الذي تزامن مع جهود للمبعوث الخاص لألمـــم المتحدة، رفض الحوثيون 	 

التجاوب. 
يعتقـــد الســـعوديون أن رغبـــة الحوثييـــن فـــي التفـــاوض على إنهـــاء الصـــراع األهلي مرتبطـــة بمصيـــر محادثات 5+1 فـــي فيينا، 	 

لذلـــك ال يـــرون أي خيـــار ســـوى مواصلة دعم القـــوات اليمنية التي تقاتـــل في اليمن خوفًا من أن يؤدي ســـقوط مـــأرب إلى فتح 
البـــاب أمـــام نجاحات الحوثيين في شـــبوة، وإلى الشـــرق في حضرموت، مما يجعـــل إنهاء النزاع عن طريق التفاوض إشـــكالية 

بشـــكل متزايد، إن لم يكن مســـتحياًل. 
إسرائيل وفلسطين واتفاقيات أبراهام	 
في المجالين االجتماعي والسياسي، تغيرت المواقف تجاه إسرائيل وفلسطين بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة. 	 
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غالبًا ما يعرب السعوديون، وال سيما جيل الشباب، عن انفتاح أكبر تجاه إسرائيل وقبواًل لوجود إسرائيل في المنطقة. 	 
تجلـــى هـــذا التغييـــر فـــي الموقف فـــي االهتمام الكبيـــر الذي أبدتـــه الســـعودية بمباراة الجـــودو األولمبيـــة التي جـــرت بين العبة 	 

ســـعودية ومنافستها اإلســـرائيلية.
بالمقابـــل، فـــي حين أن الدعم الشـــعبي والتعاطف مع الشـــعب الفلســـطيني ال يزال مرتفعـــًا بين الســـعوديين، هناك إحباط 	 

من فشـــل الســـلطة الفلســـطينية، ويشـــكو المســـؤولون الســـعوديون على وجه الخصوص من الفســـاد المستشري داخل 
الســـلطة الفلســـطينية ومن ضعف محمود عباس.

على الرغم من هذا التحول في المشاعر الشعبية، إال أن السعوديين ال يتبعون في الغالب خطى القيادة اإلماراتية والبحرينية 	 
في تطبيع عالقاتهم الرســـمية مع إســـرائيل، بالنســـبة للسعوديين، تظل قيادة العالم اإلســـالمي األكبر والحساسية لدورهم 
كـــراٍع لألماكن اإلســـالمية المقدســـة - والتـــي يمكن أن تتعـــرض للخطر إذا رفض المســـلمون في جميع أنحـــاء العالم اعتراف 

الرياض بإســـرائيل  - على رأس أولوياتهم في السياســـة الخارجية. 
يظـــل الموقف الســـعودي الرســـمي هو مبادرة الســـالم العربية التـــي اقترحها الملـــك الراحل عبد هللا عـــام 2002، والتي تدعم 	 

العالقات الدبلوماســـية الكاملة لحل الصراع اإلســـرائيلي الفلســـطيني وإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة عاصمتها القدس 
الشرقية. 
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سوريا	 
يعيد الســـعوديون التفكير في سياســـتهم تجاه نظام األســـد في ســـورية، لقـــد ترددت المملكة حتى اآلن فـــي تطبيع عالقاتها 	 

مع نظام األســـد، مع التحســـن المشـــروط بدفع الحل السياســـي في البالد بنـــاًء على قرار مجلس األمـــن الدولي رقم 2254. 
تجديـــد العالقـــات مـــع نظـــام األســـد من شـــأنه أن يســـاعد الـــدول العربية في اكتســـاب نفـــوذ على النظـــام الســـوري وتوجيه 	 

سياســـته، وبالتالـــي موازنـــة قـــوة إيـــران في ســـورية وتقليـــل نفوذها إلـــى حد ما في ســـورية.
يعمـــل األســـد بقوة إلعادة ســـورية إلى الجامعة العربيـــة وتعزيز مكانتها في العالـــم العربي، وبالتالي فهو بحاجة إلى شـــرعية 	 

عربيـــة لُحكمه، قد يكون الســـعوديون أكثر اســـتعدادًا لدعم األســـد في تحقيق هـــذا الهدف المحدود.
العالقات مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي	 
بـــدأت المقاطعـــة العربيـــة لقطـــر بعـــد فترة وجيزة مـــن زيارة الرئيس الســـابق ترامب للســـعودية فـــي مايـــو 2017، حيث أعرب 	 

عـــن تعاطفـــه مع االدعـــاءات التي أثارهـــا قـــادة »الرباعية العربيـــة« ضد قطر. 
عززت المقاطعة عالقات الدوحة مع أنقرة، التي أنشأت قاعدة عسكرية في اإلمارة. 	 
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أّدى موقـــف الرئيـــس بايـــدن تجاه هـــذه القضية - وإدراك الرياض أن اســـتمرار مقاطعة قطر ينطوي على عيـــوب أكثر من مزايا 	 
- إلـــى دفـــع المملكـــة إلى تحقيـــق المصالحة وإنهاء الحصـــار، على الرغم من عدم الوضـــوح فيما يتعلق بوفـــاء قطر بالمطالب 

عليها.  المعروضة 
فـــي الواقـــع، الســـعوديون لم يأخـــذوا زمام المبـــادرة في صياغة اتفاقية العال فحســـب، ولكنهـــم أيضًا كانوا فـــي طليعة تنفيذ 	 

االتفاقيـــة وتطبيع العالقـــات مع الدوحة.
في مقابل مصالحتها مع قطر، يبدو أن السعودية قد شرعت في منافسة ودية اقتصادية في المقام األول مع اإلمارات. 	 
فـــي هـــذا الصـــدد، تصاعدت الخالفـــات مؤخرًا بين الســـعودية واإلمارات، وهمـــا دولتان ُتعتبـــران حليفتان تعاوَنتـــا في عدد من 	 

المســـارح في مختلـــف األمور خالل العقـــد الماضي. 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص، توتـــر الشـــريكان بســـبب خـــالف داخـــل أوبك+ بشـــأن الزيـــادات المخطـــط لها فـــي إنتاج النفـــط، لكن 	 

الســـعوديين يســـتخدمون قوتهـــم االقتصاديـــة أيضـــًا لتحـــدي المصالح الماليـــة اإلماراتية األوســـع. 
إن مطالبـــة الشـــركات الدوليـــة التي تمارس أنشـــطة تجارية في الســـعودية بتأســـيس مقارها اإلقليمية فـــي المملكة تهدف 	 

بشـــكل مباشـــر إلى تجاوز هيمنـــة دبي كعاصمة ماليـــة للمنطقة. 
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تعدد الخالفات الحالية بين البلدين ُيظهر جهودهما إلعادة تشكيل العالقات بينهما. 	 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، اعتبرت اإلمارات نفســـها على أنها مســـاوية - بل متفوقة - علـــى جارتها األكبر، وهـــو موقف تجده 	 

الســـعودية مزعجًا للغاية. 
مـــن المهـــم للمملكـــة العربية الســـعودية أن تعيد ترســـيخ ما تعتبره مكانتهـــا المتفوقة علـــى اإلمارات، التي رفعـــت مكانتها 	 

اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة، بالمقابل فإّن الســـعودية توّرطت بقرارات غير شـــعبية قللت مـــن مكانتها.
منافسة القوى العظمى	 
علـــى الرغـــم مـــن إحباطهـــم مما يـــرون أنه اتجاه سياســـي غيـــر واضح لواشـــنطن، وعـــدم رضاهم عن ســـلبية وســـائل اإلعالم 	 

األمريكيـــة تجـــاه الســـعودية، إال أن الســـعوديين يعتبـــرون أن الحفاظ على شـــراكتهم اإلســـتراتيجية التي تبلغ 80 عامـــًا تقريبًا 
مـــع الواليـــات المتحدة هـــو حجر الزاوية فـــي سياســـتهم الخارجية.

خدمـــت هـــذه العالقـــة كال البلدين بشـــكل جيد لعقود عديـــدة، لكنهم واضحـــون أيضًا في أنهـــم ال يريدون االنجـــرار إلى معركة 	 
واشـــنطن فـــي التنافـــس مع موســـكو وبكيـــن، ويشـــيرون إلى أن الصيـــن هي اآلن الشـــريك التجـــاري األول للمملكـــة العربية 

الســـعودية، بينما يعد الروس شـــريكًا رئيســـيًا فـــي أوبك+. 
السعودية عازمة على الحفاظ على عالقات جيدة مع جميع شركائها الدوليين الثالثة الرئيسيين.	 
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فـــي هـــذا الصـــدد، تمكن الســـعوديون حتـــى اآلن من اتباع سياســـة خارجية تتســـم بالتوازن الدقيـــق والتحـــوط وإدارة المخاطر، 	 
أي سياســـة تطويـــر عالقاتهـــم »االقتصاديـــة اإلضافيـــة« مع الصين مـــع الحفاظ علـــى العالقات االســـتراتيجية مـــع الواليات 

المتحدة. 
يرغـــب الســـعوديون فـــي تنويـــع مصـــادر دعمهم من أجـــل تجنب حالـــة االعتماد المطلـــق على الواليـــات المتحدة، واســـتكمال 	 

عالقاتهـــم االســـتراتيجية مـــع الواليـــات المتحدة من خـــالل تطوير العالقـــات مع القوى المتنافســـة. 
بينمـــا تعـــزز الواليـــات المتحدة االنطباع بأنها تعتزم تقليص مشـــاركتها فـــي المنطقة، يجب أن تأخذ فـــي االعتبار أن خصومها 	 

- بمـــا في ذلك الصين - ســـوف يســـتغلون ذلـــك من أجل تكثيف حضورهـــم في المنطقة. 
مدى التعاون السعودي مع الصين يعتمد بشكل عكسي على مدى الضغط األمريكي على الرياض. 	 
 	
خالصة	 
في هذه الحقبة الجديدة، من الواضح أن القيادة السعودية ملتزمة باتباع أجندة سياسة خارجية تخدم مصالحها المحلية. 	 
مثـــل بقيـــة العالـــم، يركـــز الســـعوديون اليـــوم علـــى القضايـــا المتعلقـــة بالتعافـــي مـــن جائحـــة كورونا، عـــالوة على ذلـــك، فهم 	 

يواجهـــون مســـتقباًل ال يكفـــي فيـــه االقتصـــاد الـــذي بنـــوه حـــول تصدير النفـــط لتلبيـــة احتياجات شـــعبهم. 
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تهـــدف مبـــادرة رؤيـــة 2030 إلى توفير خارطة طريـــق للمملكة لمواجهة التحـــدي المتمثل في الحفاظ علـــى االزدهار االقتصادي 	 
في عالم متغير وأكثر قدرة على المنافســـة، وستشـــكل هذه المصالح الركائز األساســـية لسياســـتهم الخارجية.

ليـــس مـــن المتوقـــع أن تؤتي جميع اإلجـــراءات اإلقليمية التـــي يطرحها محمد بن ســـلمان ثمارها، وهذا ينطبق بشـــكل خاص 	 
علـــى الحـــوار مـــع إيران، ومع ذلـــك، فهي ضروريـــة للتعامل مع الســـيناريو الذي يتوقعه: تنـــأى الواليات المتحدة بنفســـها عن 

مخـــاوف المنطقـــة؛ وإيـــران - بعد عودتها المحتملـــة إلى االتفاق النـــووي - تعزز موقفها. 
يمكن للواليات المتحدة ويجب عليها أن تشـــجع عودة الرياض إلى السياســـة الخارجية القائمة على الدبلوماســـية والوســـاطة 	 

والمســـاعدات الخارجيـــة الذكيـــة، ال ســـيما علـــى خلفيـــة رغبتها فـــي تقليص وجودها العســـكري والدبلوماســـي إلى حـــد ما في 
األوسط.  الشرق 

الســـعودية العـــب إقليمـــي مركـــزي ال يمكـــن تجاهلـــه دون اإلضـــرار بمصالـــح الواليات المتحـــدة، ووزنهـــا االقتصـــادي والديني 	 
والسياســـي هـــو رصيـــد ألي إدارة أمريكيـــة تســـعى إلـــى تعزيز اســـتقرار منطقة الشـــرق األوســـط.
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التنافس االقتصادي السعودي-اإلماراتي 

The Atlantic Council, 02 Aug. 2021

الســـعودية  بيـــن  األخيـــرة  التوتـــرات  أثـــارت 
االســـتقرار  حـــول  تســـاؤالت  واإلمـــارات 
المســـتقبلي لمجلس التعاون الخليجي، لكن 
التفاعـــل الهســـتيري مـــن المحلليـــن مع هذا 
التوتـــر مبالـــغ فيـــه ألنـــه يتجاهـــل المنافســـة 
الطبيعيـــة واإليجابيـــة بين الـــدول المتجاورة، 
فمـــا نشـــهده هـــو التنافـــس القياســـي بيـــن 
اقتصاديـــن ناشـــئين يعمـــالن علـــى التنويـــع 
والنمـــو، يجـــب علـــى الســـعودية واإلمـــارات 
تبّنـــي سياســـات ال تكون محصلتهـــا صفرية، 
والعمـــل بداًل من ذلك علـــى تحقيق المنفعة 

المتبادلـــة.
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يميـــل خبـــراء السياســـة الخارجيـــة إلـــى تصنيـــف العالقـــات االقتصادية بين الـــدول إلى فئتيـــن: حلفاء أو أعـــداء. غالبـــًا ما يكون 	 
واقـــع معظـــم العالقـــات االقتصادية أقـــرب إلى »العـــداء«، مع المنافســـة والتعـــاون المتزامنين. 

أثـــارت التوتـــرات األخيـــرة بيـــن الســـعودية واإلمارات تســـاؤالت حول االســـتقرار المســـتقبلي لمجلـــس التعـــاون الخليجي. إن 	 
الهســـتيريا مبالـــغ فيهـــا وتتجاهـــل المنافســـة الطبيعيـــة واإليجابية بين الـــدول المتجـــاورة، مثلها مثـــل ألمانيا وفرنســـا، وما 

نشـــهده هـــو التنافـــس الطبيعـــي بيـــن اقتصادين ناشـــئين يعمالن علـــى التنويـــع والنمو.
مـــن الضـــروري وضـــع األحداث األخيرة في ســـياقها، ففـــي العقود العديـــدة الماضية، بـــرزت اإلمارات كمركـــز إقليمي لألعمال، 	 

مســـتفيدة مـــن بيئـــة اجتماعيـــة وتجارية متقدمـــة مقارنة مـــع جيرانهـــا، فتوافدت الشـــركات المهتمة بالشـــرق األوســـط إلى 
اإلمـــارات وجذبـــت أفضـــل المواهـــب من المنطقـــة وخارجها بســـبب الفرص الوظيفيـــة وجودة الحيـــاة العالية. 

تزامنـــًا مـــع هـــذه التغييـــرات كانت أســـعار النفط المرتفعـــة تاريخيًا بعد حـــرب العراق عـــام 2003، حيث ارتفعت من متوســـط   	 
30 دوالر للبرميـــل فـــي أبريـــل 2003 إلـــى ذروة تجـــاوزت 170 دوالر للبرميـــل فـــي يونيو 2008. بينمـــا انخفضت أســـعار النفط في 
الســـنوات التاليـــة، ثـــم عـــادت إلـــى االرتفاع إلـــى أن وصلت إلـــى 100 دوالر للبرميل حتـــى عـــام 2014، عندما بدأوا فـــي االنزالق إلى 

المســـتويات الحالية.
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أدت هـــذه الفتـــرة إلـــى واحـــدة من أهـــم تحوالت الثروة مـــن العالم إلى البلـــدان المصدرة للنفط، وال ســـيما تلـــك الموجودة في 	 
الخليج. 

زادت اإلمـــارات ناتجهـــا المحلـــي اإلجمالـــي بيـــن عامـــي 2003-2019 بقرابـــة 300 مليار دوالر، حيـــث وصل إلى 421 مليـــار دوالر في 	 
2019، مقارنـــة بزيـــادة 87 مليـــار دوالر فقط فـــي الفترة مـــن 1987 إلى 2003. 

واألهـــم مـــن ذلـــك، أن هـــذا النمـــو االقتصـــادي تحقق مـــع انخفاض عائـــدات النفـــط والغاز كنســـبة مئويـــة من الناتـــج المحلي 	 
اإلجمالـــي إلى 30%. 

خـــالل الفتـــرة 2003-2019، أضافـــت الســـعودية 577 مليـــار دوالر إلـــى ناتجهـــا المحلـــي اإلجمالي، لتصـــل إلى 793 مليـــار دوالر في 	 
2019، مقارنـــة بإضافـــة 130 مليـــار دوالر فقـــط إلـــى ناتجها المحلـــي اإلجمالي مـــن 2003-1987. 

وقد تحقق هذا النمو مع عائدات النفط التي شكلت ما يصل إلى %42 من االقتصاد اليوم.	 
وخـــالل الفتـــرة 2003-2019، زادت التجـــارة بين الرياض وأبو ظبي عشـــرة أضعاف من 2.5 مليار دوالر إلـــى 24.5 مليار دوالر، حيث 	 

حصلـــت اإلمارات على حصة األســـد بقيمة 18 مليار دوالر من الصادرات إلى الســـعودية. 
تمثـــل التجـــارة بيـــن البلدين %2.18 فقط من اقتصاداتهمـــا مجتمعتين، وتمثل اإلمارات %2.9 فقط من الصادرات الســـعودية 	 

بينمـــا تمثـــل الســـعودية %7.22 مـــن صادرات اإلمـــارات، على الرغم من أن هذه التجارة ليســـت هامشـــية، إال أنها ليســـت ذات 
أهمية وجوديـــة ألي من البلدين.
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يعود الســـبب الرئيســـي وراء اختالل التوازن التجاري إلى مكانة اإلمارات كمركز إقليمي للشـــركات الدولية واإلقليمية، ال ســـيما 	 
تلك التي تســـتهدف جارتها بالســـوق االقتصادي العمالق المتمثل في السعودية. 

جهـــود التنويـــع التـــي تبذلهـــا اإلمـــارات لجذب األعمـــال التجارية الدوليـــة - بما في ذلـــك من الواليـــات المتحدة وأوروبا وآســـيا - 	 
قللـــت مـــن اعتمادها علـــى دول مجلـــس التعاون الخليجـــي المجاورة. 

قـــال رئيـــس وزراء اإلمـــارات الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد ذات مرة إن دبـــي ال تنافس المـــدن اإلقليميـــة؛ بل تتنافس مـــع المدن 	 
العالمية. 

إن اإليحـــاء بأن عودة ظهور الســـعودية من جديد ســـيؤثر ســـلبًا على اإلمـــارات هو تحليل خاطئ، وعلى العكـــس من ذلك، فإن 	 
نهوض الســـعودية ســـيكون له تأثير إيجابي طويل المدى علـــى اإلمارات والمنطقة. 

مع ازدهار الســـعوديين، ســـتصبح اإلمارات ســـوقًا أساســـيًا لالســـتثمار والتجارة والســـياحة، باإلضافة إلى ذلك، تقوم العديد 	 
مـــن الشـــركات اإلماراتية باســـتثمارات ضخمة في اقتصاد الريـــاض، وعلى األخص مجموعة العقـــارات والتجزئة ماجد الفطيم 
)إحـــدى أكبـــر الشـــركات فـــي الشـــرق األوســـط(، شـــركة االتصـــاالت الوطنيـــة اإلماراتيـــة اتصـــاالت، ونـــون، أكبر شـــركة للتجارة 
اإللكترونيـــة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا )MENA(، والتي يدعمها أيضـــًا صندوق االســـتثمارات العامة في 

السعودية.
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المنافسة بين االقتصاَدين الكبيَرين في الرياض وأبو ظبي صحية؛ وسوف ُتسّرع اإلصالح في كال االقتصادين. 	 
هنـــاك بالفعـــل زخـــم إيجابي عبر قطاع التكنولوجيـــا، حيث يتحرك كال البلدين بقوة إلشـــعال نظم ريادة األعمـــال الخاصة بهما 	 

لتطويـــر شـــركات إقليمية »أحادية القرن«، وهي شـــركات ناشـــئة بلغت قيمتها أكثـــر من مليار دوالر.
قـــد تنشـــأ الخالفات والتوترات قصيرة األجل فـــي ضوء التغييرات المفاجئة فـــي القوانين واللوائح، مثـــل التعريفات الجمركية 	 

للمنطقـــة الحـــرة التـــي أعلنت عنها الرياض مؤخرًا، لكن إجراءات السياســـة العامة ســـتخلق بيئة أكثر إنتاجيـــة للقطاع الخاص. 
مـــن المتوقـــع حـــدوث تغييرات في القوانين واللوائح، ســـواء كانت إيجابية أو ســـلبية، مع قيام الســـعودية ببناء المؤسســـات 	 

الحكوميـــة ذات الصلـــة للتعامل مع نهج رأســـمالي أكثر مرونة. 
لقـــد ارتكبـــت أبـــو ظبي نصيبها مـــن األخطاء مـــع تطور اقتصادهـــا، لكن التعديل الســـريع في سياســـاتها، خاصـــة بعد األزمة 	 

الماليـــة العالميـــة واألزمـــة الوبائية الحالية، ســـاعدها في الحفـــاظ على الزخم.
تشـــير العديـــد من المناقشـــات التي أجريتها مؤخرًا مع رواد األعمال الذين توســـعوا في الســـعودية من اإلمـــارات واألردن إلى 	 

أن الســـعودية تتبّني أجندة داعمـــة لألعمال والنمو.
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تتقـــدم أبـــو ظبي بشـــكل مريح في تنميتهـــا االقتصادية، بينما تحاول الريـــاض اللحاق بالركب، وســـتحافظ أبوظبي على ريادتها 	 
لبعض الوقت في المســـتقبل. 

مع استمرار كال البلدين في تحوالتهما االقتصادية، من المتوقع حدوث سلوك تنافسي شرس، وفي بعض األحيان مدمر. 	 
معظم الشـــركات التي تســـعى إلى التوســـع في الشـــرق األوســـط يجب أن تســـتهدف المنطقة األوســـع، وخاصة االقتصاد 	 

الســـعودي الواسع. 
ين لزيـــادة االســـتثمار واإليرادات 	  بغـــض النظـــر عـــن مكان وجود الشـــركات، ســـتكون الســـعودية واإلمارات ســـوَقين أساســـيَّ

والموظفين.
إن التحـــركات التـــي تزيـــد من تعقيد التكامل اإلقليمي ســـتؤثر ســـلبًا على تنمية القطـــاع الخاص وقـــدرة كال البلدين على تطوير 	 

رواد أعمـــال متعددي الجنســـيات يمكنهم جذب االســـتثمار وزيادة فرص العمـــل وزيادة اإلنتاجية
زيـــادة إعاقـــة قدرة الشـــركات على التوســـع على المســـتوى اإلقليمي ســـتؤثر ســـلبًا علـــى النظام البيئـــي لريادة األعمـــال الذي 	 

تحـــرص كل مـــن الرياض وأبـــو ظبي علـــى تطويره. 
فـــي نهايـــة المطـــاف، يجب على الســـعودية واإلمـــارات إدراك أنها ليســـت لعبة محصلتها صفـــر وأنه يمكن تحقيـــق المنفعة 	 

المتبادلـــة، حيث يمكنهما تنســـيق السياســـات بما يعزز مصالحهـــم الوطنية. 
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إن مفتـــاح المنفعـــة المتبادلـــة هـــو إيجـــاد مجـــاالت للتعـــاون وتوثيـــق التكامـــل، ويمكن لثـــالث أفكار محـــددة تســـريع رؤيتهما 	 
: للمستقبل

شـــراكات البنية التحتية: التعاون في مشـــاريع البنية التحتية واســـعة النطاق في مجاالت األغذية والزراعة والطاقة المتجددة 	 
والنقل من شـــأنه أن يحقق المصالح الوطنية المشـــتركة في األمن الغذائي وتوليد الطاقة وتغير المناخ.

صنـــدوق تكنولوجيـــا النمـــو اإلقليمي: قامت كل دولة على حدة بتوســـيع برامجها لتمويل الشـــركات الناشـــئة، إال أن رأس مال 	 
المتوفـــر ال يكفـــي الحتياجات الشـــركات الناشـــئة فـــي المرحلة الالحقة لتوســـيع نطاقها بشـــكل فعال، وينبغي علـــى الدولتين 
التعاون في صندوق إقليمي لتمويل الشـــركات الناشـــئة الناجحة لتصبح شـــركات متعددة الجنسيات تدفع التوظيف المحلي 
والبحـــث والتطويـــر ودعـــم الشـــركات المحليـــة الصغيـــرة والمتوســـطة من شـــأنه أن يـــدر أرباحًا كبيرة فـــي نمو الناتـــج المحلي 

اإلجمالـــي والحد مـــن البطالة وزيادة اإلنتاجية ودفع الشـــركات الناشـــئة األخرى. 
االســـتثمار وتنســـيق السياســـات الرقميـــة: إن ظهور التجـــارة اإللكترونية والعمـــل عن ُبعـــد والتكنولوجيا المالية ُيســـاعد في 	 

توســـيع فـــرص التجـــارة في الســـلع والخدمـــات بين البلدين، أحـــد األمثلة قيـــد التنفيذ بالفعل هو مشـــروع »عابـــر Aber« الذي 
أطلقتـــه الســـعودية واإلمـــارات في عام 2019 الستكشـــاف جدوى إنشـــاء عملة رقمية مشـــتركة بيـــن البلدين. 
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جعلـــت الريـــاض وأبـــو ظبي بحكمة مـــن االقتصاد النقطة المحورية الســـتراتيجياتهما للمســـتقبل، كما يتضح مـــن التغييرات 	 
في السياســـة الوطنية وتقليل المغامـــرات الخارجية. 

يرتبط إنهاء الحصار على قطر وفتح حوار مع الجيران الخصوم مثل إيران وتركيا بطموحات اقتصادية طويلة المدى. 	 
إن خفـــض مســـتوى التوتـــر فـــي المنطقة له هدف واضـــح للسياســـة االقتصادية يتمثل فـــي الحفاظ علـــى رأس المال وجذب 	 

األجنبي.  االستثمار 
 	
 	
 	 ,The Atlantic Council
 	 ,Saudi Arabia and the UAE are economic frenemies. And that’s a good thing
 	.2021/08/02
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روسيا ال يمكن أن تكون بدياًل للسعودية عن الواليات المتحدة

االتفاقيـــة  طبيعـــة  عـــن  اإلفصـــاح  يتـــم  لـــم 
التـــي وقعتهـــا الســـعودية مع روســـيا نهاية 
أغســـطس، ولكنهـــا تحمل من حيـــث المبدأ 
رســـائل   - مضمونهـــا  عـــن  النظـــر  بغـــض   -
لواشـــنطن، خاصة وأنها جاءت ُبعيد سقوط 
كابـــل بيد طالبـــان، حيث تحمل إشـــارة إلى أن 
الريـــاض ال تشـــعر بأنهـــا تســـتطيع االعتماد 
بشـــكل كامـــل على واشـــنطن ولذلـــك فإّنها 
علـــى اســـتعداد للتحـــوط فـــي رهاناتهـــا مـــن 
خـــالل اللجوء إلـــى موســـكو، وإذا كان الهدف 
الرئيســـي للريـــاض من توقيع هـــذه االتفاقية 
هو الحصول على مزيد من االهتمام اإليجابي 
تنجـــح  أن  المحتمـــل  مـــن واشـــنطن، فمـــن 

الســـعودية. الجهود 
The Atlantic Council, 27 Aug. 2021
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يوّقـــع نائـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي األمير خالد بـــن ســـلمان »اتفاقية تعاون عســـكري« في 24 أغســـطس مع أحـــد نظرائه 	 
الـــروس فـــي المنتـــدى العســـكري الفني الدولي الســـابع بالقرب من العاصمة موســـكو، لكن مـــا تم االتفاق عليـــه بالتحديد لم 

بعد. يتضح 
قـــال األميـــر خالـــد في تغريدة على تويتر في 24 أغســـطس إن االتفاقية »تهدف إلى تطوير التعاون العســـكري المشـــترك بين 	 

البلديـــن«، وفـــي تغريـــدة أخرى قال بإنه التقى وزير الدفاع الروســـي ســـيرغي شـــويغو »لبحث ســـبل تعزيز التعاون العســـكري 
والدفاعـــي« بين البلدين وناقش »مســـعى مشـــترك للحفاظ على االســـتقرار واألمن في المنطقة والتحديات المشـــتركة«.

ولم يفصح الجانب الروسي من جهته بأكثر من ذلك، حيث استخدم عبارات مشابهة لما استخدمه األمير في تغريدته. 	 
لكـــن وزيـــر الدفـــاع الروســـي أدلـــى بتصريـــح غامـــض حـــول االجتماع، حيـــث قال بأننـــا »نهدف إلـــى تطويـــر تدريجي للتعـــاون في 	 

المجاالت العســـكرية والتقنية العســـكرية حول مجموعة كاملة من القضايا التي تثير اهتمامًا مشـــتركًا«، وأشـــار أيضًا إلى أن 
أنظمة األســـلحة الروســـية »أثبتت نفســـها جيدًا في ســـورية«، مما يعكس اآلمال الروســـية في أن تشـــتري المملكة أســـلحة 

روسية.
علـــى الرغـــم مـــن غموض التوصيف الســـعودي والروســـي لالتفـــاق، فإن حقيقـــة توقيعهما علـــى اتفاقية تعاون عســـكري أمر 	 

للغاية.  مهم 
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اعتمـــدت الســـعودية تقليديـــًا علـــى الواليات المتحـــدة والحكومات الغربيـــة األخرى في الحصـــول على الدعم األمنـــي، ولذا فإن 	 
توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة الســـعودية الروســـية - مهما كانـــت - في أعقاب ســـقوط الحكومـــة األفغانية المدعومة مـــن الواليات 
المتحـــدة وصعـــود حركـــة طالبان في أفغانســـتان هو إشـــارة إلى أن الرياض ال تشـــعر بأنها تســـتطيع االعتماد بشـــكل كامل 

علـــى واشـــنطن ولذلـــك فإّنها على اســـتعداد للتحوط فـــي رهاناتها مـــن خالل اللجوء إلى موســـكو.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإّن إدارة جـــو بايـــدن انتقـــدت ســـلوك المملكـــة في مجـــال حقوق اإلنســـان ونزاعهـــا مع قطـــر والحرب 	 

المســـتمرة فـــي اليمـــن، مـــن خالل التوقيع على هذه االتفاقية مع موســـكو، قد تشـــير الريـــاض إلى أنها لن تغير ســـلوكها بناًء 
علـــى طلـــب إدارة بايـــدن فحســـب، بل أن هنـــاك دواًل أخرى يمكـــن للمملكة العربية الســـعودية العمل معها ممـــن ال يطلبون 

تغيير الســـلوك السعودي.
فـــي الوقـــت الذي يخشـــى فيه الســـعوديون وعـــرب الخليج اآلخـــرون أن االلتزام األمريكي بهم قد يتضاءل بســـبب مـــا يرون أنه 	 

تراجـــع فـــي االهتمـــام األمريكـــي بالمنطقة، فإنهـــم يعرفون أن العالقـــات الروســـية األمريكية متوتـــرة، ولذا فإّن الســـعوديين 
يأملـــون مـــن أن النظـــر إليهم على أنهم يتعاونون مع روســـيا قـــد يدفع الواليات المتحدة إلـــى زيادة التزامهـــا وتقليل انتقادها 

. للمملكة
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يجب أن يدرك الســـعوديون جيدًا أن روسيا ليســـت بدياًل ألمريكا كضامن لألمن، والتدريبات البحرية الصينية-اإليرانية-الروسية 	 
الُمعلـــن عنهـــا مؤخـــرًا فـــي الخليـــج ُتعـــزز هـــذه النتيجـــة، وهـــذه التدريبات هـــي خطوة فقـــط في التعاون العســـكري الروســـي 
المســـتمر مـــع إيران، والذي يشـــمل التعاون الروســـي اإليراني في ســـورية ومبيعات األســـلحة الروســـية إلى طهـــران، وهو ما 

يثير قلـــق الســـعوديين ودول الخليج األخرى.
إذا كان الهـــدف الرئيســـي للرياض من توقيع هذه االتفاقية األمنية مع موســـكو هو الحصول علـــى مزيد من االهتمام اإليجابي 	 

من واشـــنطن، فمن المحتمل أن تنجح الجهود السعودية. 
ال يريد منتجو األسلحة األمريكيون التنازل عن أي حصة من السوق السعودية المربحة للمنافسين الروس. 	 
المهتمـــون في واشـــنطن بمواجهة التهديـــدات اإليرانية والجهادية يـــرون أن العالقة الســـعودية-األمريكية يجب أن تظل في 	 

إطـــار التعاون الشـــامل، بغـــض النظر عن أفعال محمد بن ســـلمان. 
إذا مضـــت المملكـــة قدمًا واشـــترت منظومة S-400 الروســـية، كمـــا تم الحديث عنها فـــي الصحافة، فإن العالقة الســـعودية 	 

األمريكية ســـتتدهور بشـــكل كبيـــر، تمامًا مثلما حصـــل للعالقة التركية-األميركيـــة عندما قامت أنقرة بشـــراء المنظومة. 
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قـــد يكون الهدف بالنســـبة للرياض هو جعل واشـــنطن تشـــعر بالغيـــرة قلياًل من عالقاتها الناشـــئة مع موســـكو، وهو أمر ال 	 
ُيزعج الواليـــات المتحدة كثيرًا. 

ســـتكون موســـكو، بالطبع، ســـعيدة للغاية إذا أزعجت عالقاتها مع الرياض واشـــنطن، تمامًا كما فعلت العالقات الروســـية 	 
أنقرة.  مع 

إن عالقـــة موســـكو المســـتمرة مـــع طهـــران - والتـــي لـــن تتخلى عنها روســـيا من أجل تحســـين العالقـــات مـــع المملكة - من 	 
المرجـــح أن تدفـــع الريـــاض إلـــى الحفاظ علـــى عالقاتها مع موســـكو ضمـــن الحدود.

 	
 	
 	 ,The Atlantic Council
 	 ,Saudi Arabia is trying to make America jealous with its budding Russia ties
 	2021/08/27
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موقع الطائفية واأليديولوجية في الصراع السعودي-اإليراني

ينظـــر الكثير مـــن المحللين للصراع الســـعودي-اإليراني 
باعتباره صراعًا طائفيًا بين السنة والشيعة، ولكن هذه 
النظرة فيها تبســـيط مخّل لطبيعـــة الصراع ولطبيعة 
نظامـــي الحكم فـــي البلدين، فالنظام الســـعودي ليس 
نظامـــًا ثيوقراطيـــًا مثـــل إيران، بقـــدر ما هـــو هجين، فال 
هـــو علماني بالكامـــل وال ديني بالكامـــل، والتحول الكبير 
الذي نشـــده مؤخرًا في الهوية السعودية من الطائفية 
إلى القومية، مقابل تشـــدد إيران في تمســـكها بمبادئ 
ثورة 1979، يثبت أن األنظمة السياســـية يمكن أن تتغير 
وفقـــًا لمتطلبات العصـــر، بينما األنظمـــة األيديولوجية 

ال تتغيـــر أبدًا، ألن التغيير يعنـــي نهاية النظام.

Middle East Institute, 27 Aug. 2021
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ُيبالـــغ العديـــد مـــن المحلليـــن في تبســـيط الصراع السياســـي بيـــن إيران والســـعودية باعتبـــاره صراعـــًا مدفوعـــًا بالطائفية أو 	 
التوتـــرات الشـــيعية الســـنية التي شـــكلت وجهة نظـــر الدولتين وأفعالهما في الشـــرق األوســـط. فخالفاتهم السياســـية هي 

فـــي الواقع أكثـــر تعقيدًا وأعمـــق جذورًا.
أحـــد االختالفـــات الرئيســـية هي أن النظام الســـعودي ليس نظامـــًا ثيوقراطيًا مثل إيـــران، بل هو نظام ملكـــي بهيكل مختلط، 	 

ليـــس علمانيًا بالكامـــل وال دينيًا بالكامل. 
كانـــت الحركـــة الطائفيـــة الســـعودية رد فعل رجعي على التهديدات التي شـــكلتها ثـــورة 1979 في إيران وصعـــود نظام آية هللا 	 

روح هللا الخمينـــي، فـــي المقابـــل، الطائفيـــة هي المكون الرئيســـي لنظام الخميني الثوري وهي ُمنعكســـة في دســـتورها لتأكيد 
طموحاتهـــا الجيوسياســـية الخاصـــة بالهيمنة، لذلك، عندما أصبحت الهوية الطائفية غير متوافقة مع رؤية الســـعودية 2030 
وتطورهـــا، احتضنـــت الدولـــة »القوميـــة الســـعودية« بداًل من ذلـــك، بينما عـــززت إيران هويتهـــا الطائفية ألن تغييرها ســـيعني 

النظام. انهيار 
لفهـــم االختالفـــات الطائفية في كال البلدين بشـــكل أفضل، من المهـــم أواًل إلقاء بعض الضوء على الســـياق التاريخي، فضاًل 	 

عن التحقيق في االختالفات األيديولوجية والسياســـية بين إيران والســـعودية.



53السعودية في مراكز التفكير

هنـــاك ركيزتـــان للسياســـة الخارجيـــة اإليرانيـــة: الطائفيـــة واســـتراتيجية »الشـــارع العربـــي« التـــي تؤكـــد التـــزام إيـــران بالقضية 	 
الفلســـطينية وتعـــارض اإلمبرياليـــة الغربيـــة.

قدمـــت إيـــران الدعـــم المالي واأليديولوجـــي والمادي للجماعات غيـــر الحكومية للمســـاعدة في تعزيز مصالحها االســـتراتيجية، 	 
وال ســـيما الميليشـــيات الشـــيعية المســـلحة في لبنان والعراق وســـورية واليمن، وكذلك حزب هللا وقوات الحشـــد الشعبي 

فـــي العـــراق، والحوثيين فـــي اليمن، وكذلك الجماعات الســـنية مثل الجهاد اإلســـالمي الفلســـطيني وحماس. 
كما تســـتخدم إيران قوتها الناعمة إلى جانب قوتها الخشـــنة، فهي تستخدم إمبراطوريتها اإلعالمية والجامعات والمنظمات 	 

الخيرية والمبادرات التي ترعاها الحكومة واألنشـــطة الثورية الدولية، من أجل نشـــر األيديولوجية الخمينية والمناهضة للغرب 
فـــي الداخـــل والخـــارج، ومحاولـــة دفـــع الجماهير على االنتفـــاض لدعـــم األيديولوجيـــة الثورية الخمينيـــة ضد ما تعتبـــره طهران 

أشـــكااًل »غير شرعية« للحكم.
نظـــرًا ألن األيديولوجيـــة الثورية لنظام الخميني مناهضة للملكية، تســـتخدم إيران سياســـتها الخارجية إلحداث اضطرابات في 	 

ممالـــك الخليج العربي، لكن تركيزها الرئيســـي كان تحدي وتقويض شـــرعية الســـعودية باعتبارها الوصـــي على أقدس األماكن 
اإلسالمية.
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لقد استجابت السعودية بطرق مختلفة على مر السنين في مواجهة هذه التهديدات اإليرانية.	 
أثـــار وصـــول نظـــام الخميني المخاوف في الســـعودية، ليس ألنـــه نظام ُيجاهر بمعارضة حكم آل ســـعود ويدعو إلســـقاطهم 	 

فحســـب، بـــل ألن الرســـالة الثوريـــة التـــي حملها وصـــول الخميني كانت تحمـــل تهديدًا بوصول هـــذه الموجة إلى شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، فأصبـــح آل ســـعود يخشـــون أكثر من أي وقت مضـــى أن يلقوا نفس مصير الشـــاه.

أكد االســـتيالء على المســـجد الحرام بعد عشـــرة شـــهور فقط مـــن الثورة في إيران مخـــاوف النخبة الســـعودية من التحديات 	 
التـــي يواجهونهـــا، فقـــد كان الدافع وراء االســـتيالء هو الرغبة في خلع الملوك الســـعوديين واســـتعادة الحكم اإلســـالمي على 

مســـقط رأس النبـــي، ووبخ العتيبي ورجاله عائلة آل ســـعود لفســـادهم وتأثرهم بالغرب. 
ولمواجهة هذا التحدي عززت الرياض األصولية اإلسالمية بقوة في السعودية.	 
عالوة على ذلك، رعت الرياض أيضًا إنتاج مجموعة واســـعة من المناهج المعادية للشـــيعة واإليرانيين، المصممة لتســـليط 	 

الضـــوء علـــى التطلعات الطائفية للنظام الخمينـــي والتخفيف من جاذبيته العالمية في جميـــع أنحاء المنطقة والعالم. 
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أرادت السعودية دحض رؤية الخميني لإلسالم من خالل التأكيد على هويته الشيعية. 	 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ربطـــت المؤسســـات التعليمية والمســـاجد الممولـــة ســـعوديًا الرياض بعلمـــاء الدين في جميـــع أنحاء 	 

العالـــم، مـــن نيجيريا إلى إندونيســـيا. 
بـــداًل من مواجهة التطرف الناجم عن الثورة اإلســـالمية اإليرانية بإســـالم معتدل، قررت الســـعودية هزيمـــة الخميني من خالل 	 

االنخـــراط في ذات سياســـته، وهـــو القرار الذي ترى القيادة الســـعودية الحالية أنه كان خطأ.
النظـــام الســـعودي ليـــس نظامـــًا ثيوقراطيـــًا مثل إيـــران ولكنه هيـــكل هجين، ليـــس علمانيًا بالكامـــل وال دينيـــًا بالكامل. حيث 	 

تتولـــى الدولة الســـاحة السياســـية فيما ُتشـــرف المؤسســـة الدينية علـــى الثقافة والمجتمـــع والدين. 
تبنت الســـعودية هويات مختلفة على مر الســـنين، وكانت التغييرات مدفوعة بروايات سياســـية، ففي بداية تأسيس المملكة 	 

تـــّم تبنـــي »القوميـــة الدينية«، وفي الســـتينيات تـــم الترويج لهوية وطنية إســـالمية عابـــرة للوطنية، وفي أعقاب ثـــورة الخميني، 
تـــم تبني هوية »الصحوة اإلســـالمية«، وتحت قيادة ابن ســـلمان ظهـــرت الهوية القومية.
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تتبنى السياســـة الخارجية الحالية شـــعار »السعودية أواًل«، أي أن السعودية لم تعد رهينة األحداث السياسية واأليديولوجيات 	 
اإلقليمية.

إن التحـــول الكبيـــر فـــي الهويـــة الســـعودية من الطائفيـــة إلى القومية الســـعودية، مقابل تشـــدد إيـــران في تمســـكها بمبادئ 	 
ثـــورة 1979، يثبـــت أن األنظمـــة السياســـية يمكن أن تتغير وفقـــًا لمتطلبات العصر، بينمـــا األنظمة األيديولوجيـــة ال تتغير أبدًا، 

علـــى العكـــس من ذلـــك، فإنها تصبح أكثـــر رســـوخًا ألن التغيير يعني نهايـــة النظام.
 	
 	
 	 ,Middle East Institute
 	 ,Sectarianism and ideology: The cases of Iran and Saudi Arabia
 	2021/08/27
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اختراق إيراني للديموقراطيين في الكونغرس

للعالقـــات  الفرعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  دعـــا 
الخارجية فـــي الكونغرس - وهو ديموقراطي 
- الواليـــات المتحدة إلى عدم ترتيب أولوياتها 
لـــردع إيـــران، والتركيـــز بـــداًل مـــن ذلـــك علـــى 
مـــع  للتصالـــح  الســـعودية  علـــى  الضغـــط 
نفـــوذ إيـــران وحـــزب الـــل،. ومـــن الواضـــح أن 
هذا الســـيناتور األمريكي متأثر كثيرًا بالدعاية 
لجـــواد  المتواصـــل  وباالســـتماع  اإليرانيـــة 
ظريـــف، وينبغي لـــه بداًل من ذلك االســـتماع 
إلـــى حلفـــاء الواليـــات المتحـــدة اآلخريـــن في 

المنطقـــة.

Heritage Foundation, 19 Aug. 2021
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تتعـــرض إدارة بايـــدن بعـــد ســـيطرة طالبـــان على كابول إلـــى ضغوط للتراجع عـــن التفاوض مع إيران بشـــأن القضايـــا النووية 	 
وغيرها.

وبالمقابـــل، دعا الســـناتور الديموقراطـــي كريس مورفي، وهو رئيس اللجنـــة الفرعية للعالقات الخارجيـــة ذات الصلة، الواليات 	 
المتحـــدة إلـــى »عـــدم ترتيب أولويات« جهودها لردع إيران، والضغط بالمقابل على الســـعودية لتتعايـــش مع نفوذ إيران وحزب 

هللا.
وتســـاءل مورفـــي فـــي مقابلة في بداية أغســـطس: »ما مدى أهميـــة حصة الواليات المتحـــدة من القوة التي تتمتـــع بها إيران 	 

والســـعودية فـــي المنطقـــة بعـــد 10 أو 20 عـــام مـــن اآلن؟ نتصرف كمـــا لو أن هذا الســـؤال وجـــودي للواليات المتحدة، لســـُت 
متأكـــدًا من ذلك«.

وأشـــار مورفـــي، الـــذي تغطـــي لجنته الفرعية مكافحة اإلرهاب والشـــرق األدنى وجنوب آســـيا وآســـيا الوســـطى، إلـــى أنه يلتقي 	 
بانتظـــام مـــع وزير الخارجيـــة اإليراني محمد جـــواد ظريف.

قـــال مورفـــي إن ظريـــف »يذكرني دائمـــًا أن صواريخ إيران موجهة للســـعودية ال إلســـرائيل، وترى إيران أن نفـــوذ أمريكا الهائل 	 
فـــي المنطقة ومبيعاتنا من األســـلحة للســـعوديين واإلماراتيين أمر اســـتفزازي«.

يبـــدو أن جـــزءًا كبيـــرًا مـــن دافع مورفـــي لتقديم هـــذه التصريحات مرتبط بنفـــوره من الحكومة الســـعودية، وعلـــى الرغم من أن 	 
مخاوفـــه بشـــأن حقوق اإلنســـان في الســـعودية قد تكـــون صحيحة، إال أن الســـناتور ال يقـــول الكثير عن انتهـــاكات إيران األكبر 

اإلنسان. لحقوق 
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يتجاهـــل مورفـــي تهديد إيران المســـتمر لمصالح الواليات المتحدة وحلفائها، فضاًل عن مســـؤولية طهـــران عن مقتل العديد 	 
مـــن األمريكييـــن، بمـــا في ذلك أكثر مـــن 600 جندي أمريكي قتلوا في العراق بســـبب عبوات ناســـفة قدمتها إيران.

مـــن خـــالل التقليـــل مـــن أهمية التهديـــدات األمنيـــة إليران، يشـــعر مورفـــي بإمكانيـــة مطالبة واشـــنطن بتقليص المســـاعدة 	 
األمنيـــة لحلفائهـــا فـــي الخليـــج العربي، وهـــي المســـاعدة التي تراهـــا طهران »اســـتفزازية« حســـب قوله.

وقال السناتور »أعتقد أن جزءًا من الحل هنا هو أن تتراجع الواليات المتحدة وتقلل من أثرها العسكري في المنطقة«.	 
جـــادل مورفـــي بـــأن تقليـــص الوجـــود العســـكري األمريكي وتقليـــص المســـاعدة األمنيـــة لحلفاء الخليـــج من شـــأنه أن »يوجد 	 

مســـاحة إلجراء محادثـــات بيـــن اإليرانيين والســـعوديين«.
لكـــن مورفـــي ال يبالـــي علـــى ما يبدو بحقيقـــة أن انخفاض الدعـــم األمريكي ســـُيمّكن إيران أيضـــًا من تخويـــف جيرانها وتقويض 	 

إمكانيـــات الســـعودية للتفاوض فـــي أي محادثات ثنائيـــة مع إيران. 
قال مورفي: »أعتقد أن الوقت قد حان للتعامل بقســـوة مع الســـعوديين«، مضيفًا: »ال أصدق الحجة القائلة بأن الســـعوديين 	 

ســـوف ينســـحبون مـــن تحالف أمنـــي مع الواليات المتحـــدة، فهم لن يحصلوا أبدًا مـــن الصينيين وال الـــروس على ما يحصلون 
عليه من الواليـــات المتحدة اليوم«.
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قـــد يكـــون هـــذا صحيحًا، لكن التعامل بقســـوة مع الحلفاء أثنـــاء التفاوض بلين مع إيـــران ليس اســـتراتيجية ناجحة على المدى 
الطويل.

جوهر تعليقات مورفي هو أن الســـعودية - وبدرجة أقل اإلمارات - قد شـــوهت السياســـة الخارجية للواليات المتحدة من خالل 
تشـــجيع الخط المتشـــدد ضد إيران الذي يقوض المصالح الوطنية للواليات المتحدة.

لكـــن الســـناتور يتجاهـــل تاريخًا طويـــاًل من الهجمـــات اإلرهابية ضد األمريكييـــن من ِقبل إيـــران ووكالئها، فضاًل عـــن التهديدات 
اإليرانيـــة المتعددة تجاه الـــدول األخرى.

علـــى الرغـــم مـــن أن مورفي يفضـــل تعريف تهديدات إيران مـــن خالل منظور التنافس الســـعودي اإليراني، فـــإن طموحات إيران 
أعمق بكثيـــر من ذلك.

طهران ال تهدف إلى تدمير إسرائيل فحسب، بل تعمل أيضًا على تخريب البحرين والعراق واألردن ولبنان واليمن.
في السنوات األخيرة، هاجمت إيران أيضًا المالحة الدولية كجزء من حربها غير المعلنة على إسرائيل ودول الخليج العربي.

انســـحاب الواليـــات المتحدة من المنطقة ســـوف يترك فراغًا خطيرًا تملـــؤه إيران، كما فعلت بعد انهيـــار الحكومات الضعيفة 
في العراق ولبنان وســـورية واليمن.

تهـــدد إيـــران ووكالئهـــا المصالـــح األمريكيـــة أكثـــر بكثيـــر مما تفعلـــه الســـعودية، رغـــم أن ظريف يهمس فـــي أذن مورفـــي برأي 
لف. مخا
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ييجـــب أن يســـتمع الســـيناتور مورفـــي أكثر إلى حلفـــاء الواليات المتحـــدة في المنطقة، مثل حكومات إســـرائيل والـــدول العربية 
المهـــددة من إيـــران، وبدرجة أقـــل للدعاية اإليرانيـــة مثل ظريف.

 ,Heritage Foundation
 ,Senate Democrat Pressures Biden Administration to Soften Iran Policy

2021/08/19
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المشهد 3
اإلقليمي
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استراتيجية بايدن في الشرق األوسط

تمّكـــن بايدن حتى اآلن من إدارة العالقة مع الشـــرق 
األوســـط بمهـــارة، بمـــا منع االنفجـــار فـــي المنطقة 
وحافظ على التوجهات األساسية إلدارته، فقد عاقب 
الســـعودية على مقتل خاشـــقجي، ولكنـــه في الوقت 
نفســـه أّكد علـــى عـــدم تخليه عنهـــا، لكن اإلشـــكالية 
األساســـية التـــي تواجههـــا اإلدارة فـــي أنهـــا تتعامل 
مع الشـــرق األوســـط حتـــى اآلن بـــدون اســـتراتيجية 
واضحـــة، وهـــو مـــا يتـــرك الحلفاء فـــي حالة مـــن عدم 

الوضـــوح واليقين.  

American Enterprise Institute , 10 Aug. 2021
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علـــى الرغـــم مـــن تركيـــز إدارة بايدن على الشـــؤون الداخليـــة أواًل، وعالقاتها مـــع القوى العظمـــى ثانيًا، إال أنهـــا تمكنت حتى اآلن 	 
من منع الشـــرق األوســـط مـــن االنفجار.

التزمـــت اإلدارة بشـــدة باالتفـــاق النـــووي اإليرانـــي، رافضـــة قبـــول مطالب طهـــران الغريبـــة، ووجد فريـــق بايدن طرقـــًا مبتكرة 	 
إلظهـــار االلتـــزام األمريكـــي بدعـــم رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي، الذي يحتاج بشـــدة إلـــى دعم واشـــنطن في 

محاربـــة الفســـاد المستشـــري والهيمنـــة اإليرانية.
ســـارت اإلدارة علـــى حبل مشـــدود فـــي العالقة مع الســـعودية، حيث عملت علـــى معاقبتها على قتل خاشـــقجي مع االعتراف 	 

بأهميـــة المصالح األمريكية مع الســـعودية، وتوضيح أن واشـــنطن لن تتخلى عن الســـعوديين. 
وخـــالل القتـــال األخيـــر فـــي غزة، منحـــت اإلدارة إســـرائيل حق الدفـــاع عن النفـــس وعملت في الوقت نفســـه علـــى تعزيز وقف 	 

ســـريع إلطالق النار وتقديم المســـاعدة اإلنســـانية للفلســـطينيين.
هذا األداء ليس سيئًا في ظل الظروف الحالية. 	 
لسوء الحظ، لدى الشرق األوسط طريقة لفرض نفسه في واشنطن. 	 
كان رد فعـــل فريـــق بايـــدن للتعامـــل مع التحديات اإلقليميـــة التي يتعرض لها جيـــدًا حتى اآلن، إال أن هذا الفريـــق ما يزال يفتقر 	 

إلى اســـتراتيجية واضحة على مســـتوى المنطقة يفهمها األصدقاء والشـــركاء.
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عندمـــا نلتقـــي بعـــض كبـــار القادة في دول الشـــرق األوســـط، نواجه األمل بنهـــج اإلدارة في المنطقة والشـــكوك بهـــذا النهج 	 
في الوقت نفســـه. 

الثابـــت الوحيـــد الذي نســـمعه من هؤالء القـــادة هو االرتباك وعدم الوضوح حول ما تســـعى اإلدارة إلـــى تحقيقه في المنطقة، 	 
مع الشـــعور بأن سياســـاتها تفاعلية وموجهة فقط لـــكل دولة على حدة. 

إذا أرادت واشـــنطن التغلب على هذا االرتباك، فســـيتعين عليها صياغة مفهوم شـــامل يدمج جميع االســـتراتيجيات الخاصة 	 
بـــكل بلد لتحقيق مجموعة أكبـــر من األهداف.

ليـــس مـــن الســـهل أبـــدًا صياغـــة االســـتراتيجيات الشـــاملة وال يمكـــن اختزالها في مجـــرد شـــعارات، ومع ذلك، فهـــي مهمة 	 
لطمأنـــة أصدقائنـــا وردع خصومنـــا ومنافســـينا، خاصـــة اآلن، بالنظر إلى إرث الســـنوات الـ 12 الماضية في عهـــد أوباما وترامب، 

حيـــث انســـحبت الواليات المتحدة بشـــكل مطرد من الشـــرق األوســـط.
ســـاهم الفـــراغ الناتـــج بشـــكل كبيـــر في تدهـــور الوضع بشـــكل مطرد، فقـــد شـــهدنا حروبا أهليـــة في ليبيـــا وســـورية واليمن، 	 

وصراعـــات داخليـــة فـــي مصر والعـــراق وتركيا، وصعود داعش وســـقوطها، وعودة ظهور االســـتبداد بعد أمـــل الربيع العربي، 
وســـقوط مئات اآلالف من القتلى وماليين الالجئين، وفوق ذلك التقدم المطرد إليران ووكالئها، الذين رأوا إمكانية الســـتغالل 

الموقـــف، حتى لـــو زادوا من بؤس ســـكان المنطقة.
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النبـــأ الســـار هـــو أن بايـــدن أقنع شـــركاء أمريكا في الشـــرق األوســـط بأنه لن يتخلـــى عن المنطقة ببســـاطة، ولـــن يرضخ لمزيد 
مـــن العـــدوان والتوســـع اإليراني، علـــى عكس أوباما وترامـــب، لكنه لم يخبرهـــم بالكيفية التي ســـيقوم بتحقيق ذلـــك، وال األدوار 

رة للشـــركاء في هـــذا المخطط. المتصوَّ
ســـيكون من الصعب صياغة اســـتراتيجية ألن إيران حققت مكاســـب كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، وتحتاج الواليات المتحدة 

وحلفاؤهـــا إلى إيجاد طرق للرد عليها دون اســـتخدام موارد ضخمة. 
في الوقت نفســـه، ســـتحتاج مثل هذه اإلســـتراتيجية إلى مبادرات لمساعدة العديد من الشـــركاء اإلقليميين للواليات المتحدة 
الذيـــن يكافحـــون للتعامـــل مـــع تأثيـــر وبـــاء كورونا وثـــورة المعلومات وســـوق الطاقـــة الدولـــي الجديد وتـــوازن القـــوى العالمي 

المتغير.
لكـــن - علـــى الرغـــم من صعوبة ذلك - فإن الفشـــل في القيام بذلك ســـيكون له تكلفـــة عالية، في غياب مثل هذه اإلســـتراتيجية 
الشـــاملة، لـــن تفهـــم أي دولة في الشـــرق األوســـط ما تتوقعه الواليـــات المتحدة منهم، أو مـــا تنوي الواليـــات المتحدة تقديمه 
لهـــم، أو مـــا هـــي الحالـــة النهائية اإلقليمية التي تســـعى الواليـــات المتحدة إلى إنشـــائها، ومـــا إذا كانت هذه هي الحالـــة النهائية 

التي ســـتلبي احتياجاتهم الخاصة.
الواليات المتحدة ُترسل إشارات إلى حلفائها في المنطقة بأن ال يقوموا باتباعها، ألنها ضائعة.
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إذا لـــم يشـــعر حلفـــاء أمريـــكا بأنهم يعرفون إلـــى أين تقودهـــم الواليات المتحدة، أو لم يشـــعروا بأنها ســـتفعل شـــيئًا يذكر في 
مواجهـــة مـــا يرون أنه تهديدات، فســـوف يتصرفون من تلقاء أنفســـهم، وغالبًا مـــا تخاطر هذه التصرفـــات الفردية بإثارة كوارث 

جديدة. إقليمية 
هـــذا بالضبـــط مـــا حدث خـــالل إدارَتي أوبامـــا وترامب عندمـــا غزت الســـعودية واإلمارات اليمـــن، وتدخلت تركيا واإلمـــارات ومصر 
وقطـــر فـــي ليبيا، وتدخلت تركيا في ســـورية وشـــمال العـــراق، وبالطبع، أصبحـــت القوى الخارجية مثل روســـيا أكثـــر تدخاًل بكثير. 
فـــي غضـــون ذلك، اختارت إســـرائيل مواجهة تهديدات برنامج إيران النـــووي المتقدم والوجود المتنامي في ســـورية بحملة جوية 

متواصلة في سورية.
قـــد ال تكـــون الواليـــات المتحدة قادرة دائمًا على كبح جماح حلفائها عن العمل المتســـرع؛ حتى لو كان لدينا اســـتراتيجية واضحة 
وشـــاملة للمنطقـــة، ولكن من دون ذلك، فمن شـــبه المؤكد أن دول المنطقة ســـتتبع مســـارات أحادية الجانـــب، وهي إجراءات 
نـــادرًا مـــا تكـــون فعالـــة مثـــل تلك التي يتـــم إجراؤها بالتنســـيق مـــع الواليات المتحـــدة، ويمكن أن يـــؤدي ذلك إلى نشـــوب صراع 

أوســـع بينها وبين المحـــور اإليراني. 
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يبـــدو أن إدارة بايـــدن تعلمـــت الدرس القائل بأن الواليات المتحدة ال يمكن أن تتجاهل الشـــرق األوســـط حتى لو لم ترغب بجعله 
أولويـــة، ومـــع ذلـــك، بدون اســـتراتيجية شـــاملة للمنطقة، فإن واشـــنطن تخاطر بـــأن تنفجـــر المنطقة بطرق ســـتجبر الواليات 

المتحـــدة علـــى جعلها أولوية، وهـــو آخر ما يحتاجـــه الرئيس بايدن.

 ,American Enterprise Institute for Public Policy Research
 ,Biden needs a Middle East strategy to avoid new crises

2021/08/10
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v

خريطة التغيرات في العالقات بين تركيا واإلمارات

التحسن األخير في العالقات التركية-اإلماراتية يعود 
إلـــى جملـــة مـــن العوامـــل الموضوعية التـــي تتعلق 
بظـــروف المنطقـــة الحاليـــة، وخاصـــة وصـــول إدارة 
بايـــدن والوضـــع االقتصادي الســـائد فـــي المنطقة، 
باإلضافـــة إلـــى عوامـــل ذاتيـــة تتعلـــق بالسياســـات 
الداخلية لكال البلديـــن، وخاصة تراجع إمكانيات تركيا 
االقتصادية والسياسية، ورغم األجواء اإليجابية بين 
البلدين حاليًا، إال أن تحســـن وضـــع االقتصاد التركي 
وتمّكـــن أردوغـــان مـــن الســـيطرة علـــى المعارضـــة 
الداخليـــة يمكـــن أن ُيعيـــد الخـــالف بيـــن البلدين إلى 

األول.  المربع 

Washington Institute for Near East 
Policy, 27 Aug. 2021
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يعـــد فهم التحـــوالت األيديولوجية والجغرافيا السياســـية اإلقليمية وجذور الخـــالف التركي اإلماراتي أمرًا بالـــغ األهمية لتقييم 	 
النتائـــج المحتملة للتبادالت الدبلوماســـية األخيرة بين البلدين.

هيمن محور الخصومة اإلقليمية بين تركيا واإلمارات في سياســـة الشـــرق األوســـط، على خلفية األزمات اإلقليمية التي تلوح 	 
فـــي األفـــق من ســـورية إلـــى تونس، لكـــن مؤخرًا، بعـــث الطرفان برســـائل اســـترضائية لبعضهمـــا البعض، واتخـــذ كٌل منهما 

خطوات حذرة لتهدئـــة التوترات. 
مؤخـــرًا جـــدًا، التقـــى مستشـــار األمـــن الوطني اإلماراتي الشـــيخ طحنون بـــن زايد آل نهيـــان بأردوغان فـــي أنقرة بتاريـــخ 18 آب/	 

أغســـطس، وناقـــش معـــه خطط االســـتثمار اإلماراتيـــة في تركيـــا، باإلضافة إلى مســـائل إقليميـــة أخرى. 
تشـــير هـــذه الزيـــارة إلى إمكانيـــة بدء مرحلـــة جديدة من العالقات الدبلوماســـية، ســـتكون فيها أنقـــرة وأبو ظبـــي قادرتين على 	 

إدارة اختالفاتهمـــا مـــن أجـــل تعزيز التجارة واالســـتثمارات التـــي تعود بالمنفعة علـــى كٍل منهما. 
ل مشابه، من المهم وصف ما تغير – وما لم يتغير – في العالقات التركية اإلماراتية.	  لفهم احتمال حدوث تبدُّ
يمكـــن إعـــادة جـــذور الخصومـــة الحاليـــة بين تركيـــا واإلمارات إلـــى الربيـــع العربي، حيـــن أطاحت التحـــركات الشـــعبية بعدد من 	 

األنظمـــة العربيـــة، فمنـــذ تلـــك الفترة، التـــي دعمتها تركيا بشـــكل عام فيمـــا اعتبرتها اإلمارات تهديـــدًا كبيرًا، عـــززت أنقرة وأبو 
ظبـــي الصراعـــات السياســـية واإليديولوجية المتضاربة فـــي المنطقة. 
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تراجعت العالقات بشـــكل كبير، وأوشـــكت أن تنقطع، عندما خســـرت جماعة »اإلخوان المســـلمين« الســـلطة في مصر عام 	 
2013، والحقًا، أدت أزمة الخليج في عام 2017، والحرب في ليبيا، والخصومة في الشـــرق األوســـط، ومجموعة من المشـــاحنات 

الدبلوماســـية، إلى إفســـاد العالقات أكثر فأكثر. 
رغـــم عـــدم انقطـــاع العالقـــات الدبلوماســـية أبدًا بشـــكل كامل، اســـتدعت أبو ظبي بهـــدوء الســـفير خليفة شـــاهين المرر في 	 

عـــام 2018، ولـــم تســـتبدله حتى اآلن بســـفير جديد.
إال أن تفســـير العالقـــات التركيـــة اإلماراتيـــة فـــي العقـــد المنصـــرم علـــى أنهـــا متصاعدة بـــال انقطاع وبشـــكل مســـتمر هو أمر 	 

مضلـــل، ففـــي عـــام 2016 مثـــاًل، باشـــرت أنقرة وأبـــو ظبي عمليـــة حوار من أجـــل حل مســـائلهما وتحســـين التعـــاون، وزار وزير 
الخارجيـــة التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو اإلمـــارات في أبريـــل 2016، والتقى بالشـــيخ محمد بن زايد، والشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتوم، والشـــيخ عبد هللا بن زايد، وفي شـــهر مايو من ذلك العام، أعلنت أبو ظبي أن شـــاهين ســـيكون الســـفير اإلماراتي 

الجديـــد لـــدى أنقـــرة، وهو منصب بقي شـــاغرًا منذ عـــام 2013.
حتـــى أن اتهامـــات أنقـــرة بتمويـــل مدّبـــري انقـــالب ضد أبـــو ظبي لم تضـــع حدًا لعمليـــة الحوار هـــذه، وفي الواقع، فيما ســـعت 	 

تركيـــا إلـــى تســـليم العناصـــر الذين ُيعتَقد أنهم شـــكلوا جـــزءًا من محاولـــة االنقالب في عـــام 2016، اعتقلت اإلمـــارات في مطار 
دبـــي جنرالين تركييـــن يعمالن في أفغانســـتان وســـّلمتهما إلى تركيا. 
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فـــي أكتوبـــر 2016، كان »مجلـــس التعـــاون الخليجي« أيضـــًا المنظمة الدوليـــة األولى التي أعلنـــت أن »حركة غولـــن« – أي العدو 	 
اللـــدود ألردوغـــان – هـــي تنظيـــم إرهابي، ما شـــّكل بادرة واضحة عن حســـن النيـــة إزاء الحكومـــة التركية.

رّحبت أنقرة بهذه الجهود، فصّرح جاويش أوغلو الحقًا أن تركيا واإلمارات لهما السياسات والمصالح اإلقليمية نفسها. 	 
لكـــن فـــي ضوء اتهامات المســـؤولين األتـــراك المتهورة ضد اإلمـــارات، يمكن القـــول إن اهتمام أنقرة بالمصالحـــة ليس قويًا 	 

كبير.  بشكٍل 
شـــكلت زيـــارة وزيـــر الخارجية اإلماراتـــي عبد هللا بن زايد إلـــى أنقرة نقطة تحول مهمـــة، وقد رفضت تركيا آنـــذاك عروض الوزير 	 

الخاصـــة باالســـتثمارات الماليـــة مقابـــل تســـليم عضَوْين مـــن جماعة »اإلخـــوان المســـلمين«، والتعاون في مســـائل إقليمية 
ى.  أخر

بعـــد ذلـــك، تســـببت األزمـــات اإلقليميـــة والثنائيـــة  - إلـــى جانـــب الهجمـــات اإلعالمية المتبادلـــة - بتحويـــل الخصومة بيـــن تركيا 	 
واإلمـــارات إلـــى أخطر المشـــاكل فـــي المنطقة.

ال بـــد مـــن أن ُتِقـــّر أي محاولـــة لرأب الصدع بالخـــالف اإليديولوجي القائـــم بين الحكومتيـــن، الذي فاقَم المشـــاكل في العالقات 	 
الثنائيـــة وعـــدم تواُفق التصورات الجيوسياســـية، ودعـــم الحكومتين ألطـــراف متقابلة في كل أزمـــة إقليمية تقريبًا. 
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شـــّجع الفـــراغ الـــذي أحدثه تراُجـــع دور الواليات المتحـــدة في المنطقة والقوى اإلقليمية على ســـد الثغرة، ما غـــّذى هذه الرؤى 	 
المتشـــابكة في المنطقة.

اّتبعـــت كٌل مـــن أنقرة واإلمارات سياســـات خارجية توســـعية تهدف إلى زيادة وجودهما االقتصادي والسياســـي والعســـكري 	 
فـــي المنطقـــة، وهـــي سياســـات تضـــع الطرَفين على مســـار مـــن التصادم، فـــدّق وجود القـــوات العســـكرية التركيـــة في قطر 
والقـــرن األفريقـــي جـــرس اإلنذار لدى اإلمارات - وأيضًا الســـعودية ومصـــر - وتحولت ليبيا من جهة أخرى إلى حـــرب بالوكالة في 

الخصومة التركيـــة اإلماراتية.
مـــا زاد هـــذه المســـألة تعقيـــدًا هو نهج وزارة الخارجيـــة التركية إزاء اإلمـــارات، فرغم أن اإلمارات هي من أهم المســـتثمرين في 	 

تركيـــا، تعاملـــت أنقـــرة مع عالقاتها بها كبنـــد غير مهم في السياســـات الخارجية. 
بقيت الحكومة التركية لسنوات بعد الربيع العربي غير مدركة لهواجس أبو ظبي وإحباطاتها فيما يخص القضايا الثنائية. 	 
حتـــى فـــي عـــام 2016، كانـــت تركيا ترى اإلمـــارات كمشـــيخة خليجية صغيـــرة ولو كانـــت طموحة، بداًل مـــن اعتبارها جهـــة فاعلة 	 

إقليمية ذات نفـــوذ متناٍم.
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أدى سوء التواصل إلى تأزيم الوضع، فمع أن أنقرة لم تستدِع أبدًا سفيرها لدى أبو ظبي، طالما كانت العالقات الدبلوماسية 	 
هشة، فعدد االتصاالت رفيعة المستوى منخفض جدًا، ال سيما مقارنًة مع قطر. 

فـــي أحـــد االتصاالت الدبلوماســـية النادرة مـــع اإلمارات، زار أردوغان إمارة الشـــارقة بداًل مـــن أبو ظبي في عـــام 2013، وهو قراٌر 	 
لم ُيرض القيـــادة اإلماراتية. 

لـــو كان عـــدد االتصـــاالت الدبلوماســـية المتواتـــرة أكبـــر بيـــن الطرَفْيـــن، َلأصبـــح باإلمـــكان تجـــاُوز االختالفـــات اإليديولوجيـــة 	 
والجيوسياســـية بشـــكٍل أســـهل علـــى األرجـــح.

رّحـــب أردوغـــان فـــي لقائـــه مع الشـــيخ طحنون فـــي نهاية أغســـطس بعـــرض االســـتثمارات الذي قّدمتـــه اإلمارات فـــي تركيا، 	 
ونظـــرًا إلـــى رفـــض هذا العرض ســـابقًا فـــي عام 2016، مـــن الممكن أن تتوقـــع أبو ظبي فـــي المقابل بعض التنـــازالت وتعاونًا 

فـــي المســـائل اإلقليميـــة، وإذا صّح ذلـــك، فربما تقبـــل أنقرة بالصفقـــة التي رفضتها في عـــام 2016.
إن الطريقـــة األفضـــل لتقييم احتمال التطبيـــع هي تقييم كيف تغيرت العوامل التي تؤّثر في النـــزاع، فعلى صعيد اإليديولوجيا، 	 

أصبحـــت المالمـــح اإلســـالمية التي اتســـمت بهـــا السياســـات الخارجيـــة التركية أضعـــف اليوم مما كانـــت عليه ســـابقًا، فمنذ 
بضعـــة أشـــهر، طلبت الحكومـــة التركية من جماعـــة »اإلخوان المســـلمين« »تخفيف حـــدة االنتقادات الموجهـــة إلى الحكومة 

المصرية«. 
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أثبتت أنقرة كيف تســـتطيع التصرف عمليًا في ســـورية على مدى الســـنوات القليلة الماضية، وبالتالي، من الممكن اســـتنتاج 	 
أن النـــزاع اإليديولوجـــي بين تركيا واإلمارات ال ُيشـــكل حاليًا عائقًا كبيرًا على مســـار التطبيع.

معرفة القيادتين التركية واإلماراتية لقدرات اآلخر ونواياه تحسنت بعد بضع سنوات من الخصومة الشديدة.	 
أصبـــح الســـفير اإلماراتي شـــاهين مســـاعدًا لوزير الخارجيـــة ثم وزيرًا للدولة بعد اســـتدعائه مـــن أنقرة، وأصبح الســـفير التركي 	 

كان دزدار المديـــر العام لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي وزارة الخارجية التركية.
ُأتيحـــت ألنقـــرة وأبو ظبي أيضـــًا الفرصة لقياس نقاط القوة لدى بعضهما البعض، ففي ليبيا بشـــكل خـــاص، عجز كال البلدين 	 

عن تســـجيل النقاط ضد بعضهما البعض، ما شـــّجع الطرَفْين ربما على إيالء أهمية أكبر للقنوات الدبلوماســـية.
ع زيـــادة التدخل 	  ل دور الواليـــات المتحـــدة أحـــد العوامل أيضًا، فقـــد أدى انتخـــاب الرئيس بايدن فـــي البداية إلى توقُّ يشـــكل تبـــدُّ

األمريكـــي فـــي المنطقـــة مقارنـــًة بحقبـــة ترامب، إال أن االنســـحاب مـــن أفغانســـتان أضعَف هـــذه التوقعات، وعلـــى العكس، 
تشـــير سياســـات بايدن على مدى الســـنة الســـابقة إلـــى أن الواليات المتحدة ســـتواصل التراجـــع من المنطقـــة، وإلى ذلك، ما 

زالـــت حـــاالت عدم االســـتقرار والفراغ في الســـلطة قائمـــة إقليميًا.
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لكـــّن التغييـــر األهـــم ربما هـــو تراجع القـــدرة التي تتمتع بهـــا تركيا من ناحية قوتها بســـبب مشـــاكلها االقتصادية ومشـــاكلها 	 
األخـــرى المتعلقـــة بالسياســـات المحلية، فالقيـــادة اإلماراتية - علـــى غرار الســـعوديين والمصريين - »كلهم شـــعروا بضعف 

أردوغـــان« الذي يجعلـــه أكثر عرضة للقيـــام بتنازالت. 
أثارت اإلمارات الجدل حين قّدمت مالذًا آمنًا لزعيم المافيا التركي المهم سادات باكار، الذي تجمعه صالت وطيدة بشخصيات 	 

تتحكم بخفايا السياسات التركية، فكشف منذ ذلك الحين فضائح »حزب العدالة والتنمية«. 
بعـــد االجتمـــاع مـــع الشـــيخ طحنـــون، أظهـــر أردوغان فـــي مقابلة تلفازيـــة مدى حماســـه إلبرام صفقة مـــع اإلمـــارات، فيما لم 	 

يصـــدر عن اإلمـــارات تصريحـــات مماثلة.
ل في العالقـــات، إال أن االتصال الدبلوماســـي على مســـتوى أعلى، ال ســـيما عقد 	  ال يضمـــن أي مـــن هـــذه العوامـــل حدوث تبـــدُّ

اجتمـــاع بيـــن أردوغان ومحمد بن زايد، ســـيكون مفيدًا علـــى األرجح لتهدئة التوتـــرات وإدارة النزاعات المســـتقبلية التي ُيحتمل 
تنشأ.  أن 

تتوقـــف أمـــور كثيـــرة علـــى حالة السياســـة الداخلية في تركيـــا؛ فإذا تعافـــى االقتصاد التركي وقمـــَع أردوغان موجات االنشـــقاق 	 
المتنامـــي ضـــد سياســـاته المحلية، قد تعـــود الخصومات الجيوسياســـية واإليديولوجية بيـــن تركيا واإلمارات بشـــكل أكبر.

 	 Washington Institute for Near East Policy, Mapping Changes in Turkish-UAE Relations: A Matter of Diplomacy,
2021/08/27
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الملخص 4
التنفيذي
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تعمـــل الســـعودية واإلمارات منذ ســـنوات علـــى برنامج لتغيير الهويـــة الوطنية وتعديـــل التوجهات الدينيـــة واالجتماعية، جنبًا 	 
إلـــى جنـــب مع برنامج طويل المدى لالســـتعداد إلى مرحلة ما بعد النفـــط، هذه التغيرات تترك تأثيرًا واســـعًا على المجتمعين، 
وتواجـــه رفضـــًا مـــن عـــّدة تيـــارات مجتمعيـــة، خاصـــة التيـــارات المحافظة، ولـــذا يالحـــظ أن الدولتين تعمـــالن علـــى تمرير هذه 
التغييـــرات ببـــطء، وهـــو بطء مالحظ بشـــدة في الســـعودية أكثر من اإلمـــارات، نظرًا ألن التوجهات الســـعودية بـــدأت متأخرة 

في مجتمـــع محافظ أكثر. 
ُتظهر الســـعودية حاليًا مســـتويات منخفضة من نشاط ريادة األعمال االجتماعية مقارنة بالدول األخرى، ولكن هذا االنخفاض 	 

عائـــد إلـــى نقـــص البيانات حول المؤسســـات االجتماعية فـــي المملكة. تتطلب أهـــداف رؤية 2030 في الســـعودية االبتكار على 
جميـــع الجبهـــات، ويمكن لريادة األعمال االجتماعيـــة أن تكون محركًا رائدًا لتقدم المملكة بمجرد رعايتها بشـــكل صحيح. 

تشـــهد دول مجلـــس التعـــاون جهـــودًا لالنتقـــال إلـــى نمـــاذج اقتصاديـــة ال تعتمد علـــى الطاقة، وتقـــوم اإلمارات والســـعودية 	 
بتنفيـــذ أبرز مشـــاريع التحـــول، ولكن الدولتين تواجهان تحديات كبيـــرة في عملية االنتقال، أدى االفتقـــار إلى التخطيط المركزي 
والشـــفاف إلـــى تعقيد تحول الســـعودية إلى نشـــاط اقتصادي أنظـــف، وبالمقارنة مع الســـعودية، فإن اســـتراتيجية اإلمارات 

تجـــاه التحـــول في مجـــال الطاقة أكثر تركيزًا نســـبيًا. 

الشأن المحلي
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ُتظهـــر قـــراءة مؤشـــرات السياســـة الخارجية الســـعودية منذ بداية عهـــد بايدن أن الرياض قـــد عادت إلى سياســـتها الخارجية 	 
التقليديـــة المعروفـــة قبـــل عام 2015، والقائمة على الدبلوماســـية وعـــدم المواجهة، فخالل أقل من عام، أصلحت الســـعودية 
عالقاتهـــا مـــع قطر وُعمان والعراق، وفتحـــت عالقات مع إيران وقنوات اتصال مع نظام األســـد، كما قامت بموازنة عالقاتها 

بالواليات المتحدة والصين وروســـيا بشـــكل دقيق. 
أثـــارت التوتـــرات األخيـــرة بين الســـعودية واإلمارات تســـاؤالت حول االســـتقرار المســـتقبلي لمجلـــس التعـــاون الخليجي، لكن 	 

التفاعل الهستيري من المحللين مع هذا التوتر مبالغ فيها ألنه يتجاهل المنافسة الطبيعية واإليجابية بين الدول المتجاورة، 
فمـــا نشـــهده هـــو التنافس القياســـي بين اقتصادين ناشـــئين يعمالن علـــى التنويع والنمـــو، يجب على الســـعودية واإلمارات 

تبّنـــي سياســـات ال تكون محصلتهـــا صفرية، والعمل بداًل مـــن ذلك على تحقيق المنفعـــة المتبادلة.
لـــم يتـــم اإلفصاح عن طبيعة االتفاقية التي وقعتها الســـعودية مع روســـيا نهاية أغســـطس، ولكنها تحمـــل من حيث المبدأ 	 

- بغـــض النظـــر عـــن مضمونها - رســـائل لواشـــنطن، خاصـــة وأنها جاءت ُبعيد ســـقوط كابل بيـــد طالبان، حيث تحمل إشـــارة 
إلـــى أن الريـــاض ال تشـــعر بأنهـــا تســـتطيع االعتمـــاد بشـــكل كامل على واشـــنطن ولذلـــك فإّنها علـــى اســـتعداد للتحوط في 
رهاناتهـــا مـــن خـــالل اللجوء إلى موســـكو، وإذا كان الهدف الرئيســـي للرياض مـــن توقيع هذه االتفاقية هـــو الحصول على مزيد 

مـــن االهتمـــام اإليجابي من واشـــنطن، فمـــن المحتمل أن تنجح الجهود الســـعودية.

العالقات الدولية
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ينظـــر الكثير من المحللين للصراع الســـعودي-اإليراني باعتباره صراعًا طائفيًا بين الســـنة والشـــيعة، ولكـــن هذه النظرة فيها 	 
تبســـيط مخـــّل لطبيعة الصـــراع ولطبيعة نظامي الحكم في البلدين، فالنظام الســـعودي ليس نظامـــًا ثيوقراطيًا مثل إيران، 
بقـــدر مـــا هـــو هجين، فال هـــو علماني بالكامـــل وال ديني بالكامـــل، والتحول الكبيـــر الذي نشـــهده مؤخرًا في الهوية الســـعودية 
مـــن الطائفية إلى القومية، مقابل تشـــدد إيران في تمســـكها بمبـــادئ ثورة 1979، يثبت أن األنظمة السياســـية يمكن أن تتغير 

وفقـــًا لمتطلبات العصـــر، بينما األنظمة األيديولوجيـــة ال تتغير أبدًا، ألن التغييـــر يعني نهاية النظام.
دعـــا رئيـــس اللجنـــة الفرعية للعالقات الخارجية في الكونغرس - وهو ديموقراطي - الواليـــات المتحدة إلى عدم ترتيب أولوياتها 	 

لـــردع إيـــران، والتركيـــز بـــداًل من ذلك علـــى الضغط على الســـعودية للتصالح مـــع نفوذ إيران وحـــزب هللا، ومـــن الواضح أن هذا 
الســـيناتور األمريكـــي متأثـــر كثيـــرًا بالدعاية اإليرانيـــة وباالســـتماع المتواصل لجواد ظريـــف، وينبغي له بداًل من ذلك االســـتماع 

إلى حلفـــاء الواليات المتحدة اآلخريـــن في المنطقة.

العالقات الدولية
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تمّكـــن بايـــدن حتى اآلن من إدارة العالقة مع الشـــرق األوســـط بمهارة، بما منع االنفجار في المنطقـــة وحافظ على التوجهات 	 
األساســـية إلدارتـــه، فقـــد عاقـــب الســـعودية على مقتل خاشـــقجي، ولكنـــه في الوقت نفســـه أّكد علـــى عدم تخليـــه عنها، لكن 
اإلشـــكالية األساســـية التـــي تواجهها اإلدارة في أنها تتعامل مع الشـــرق األوســـط حتـــى اآلن بدون اســـتراتيجية واضحة، وهو 

مـــا يتـــرك الحلفاء فـــي حالة من عدم الوضـــوح واليقين.  
التحســـن األخيـــر فـــي العالقـــات التركية-اإلماراتيـــة يعود إلى جملـــة من العوامـــل الموضوعية التـــي تتعلق بظـــروف المنطقة 	 

الحالية، وخاصة وصول إدارة بايدن والوضع االقتصادي الســـائد في المنطقة، باإلضافة إلى عوامل ذاتية تتعلق بالسياســـات 
الداخليـــة لـــكال البلديـــن، وخاصة تراجع إمكانيات تركيا االقتصادية والسياســـية، ورغم األجواء اإليجابية بيـــن البلدين حاليًا، إال أن 
تحســـن وضـــع االقتصـــاد التركي وتمكن أردوغان من الســـيطرة علـــى المعارضة الداخليـــة يمكن أن ُيعيد الخـــالف بين البلدين 

األول.  المربع  إلى 

المشهد اإلقليمي
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