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يف  اخلليجيــة  الشــؤون  يف  والباحثــني  الكتــاب  بإســهامات  اخلليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
واألمنيــة.  والدفاعيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  املجــاالت 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج لألبحاث ٢٠٠8.

٭ ال يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج لألبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

اإلسهامات

هذا العدد
هــذا العــدد الماثــل بيــن يــدي القــراء مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم 

ــد مــن الدراســات والمقــاالت المهمــة، حيــث  ــة، وحمــل العدي )156( مــن سلســلة إصــدار المجل

تنــاول ملــف العــدد: " الســعودية والعالــم ورحلــة عطــاء ممتــدة منــذ التأســيس"، إضافــة إىل 

أن هــذا العــدد تنــاول العديــد مــن األحــداث المهمــة التــي شــهدتها المملكــة العربيــة الســعودية 

والعالــم خــال الشــهر الــذي ســبق صــدور العــدد، حيــث شــهد افتتــاح خــادم الحرميــن الشــريفين 

ــد  ــس الشــورى، وق ــد لمجل ــاد الجدي ــه ـ  دور االنعق ــزـ حفظــه الل ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب المل

ألقــى خطــاب االفتتــاح الســنوي لمجلــس الشــورى وهــو هــام جــًدا لكونــه خارطــة طريــق أمــام 

المجلــس ويوضــح الكثيــر مــن سياســات المملكــة الداخليــة والخارجيــة وهــو رؤيــة مســتقبلية 

للمجلــس وألبنــاء المملكــة، ولقــد تضمــن العــدد قــراءة دقيقــة يف خطــاب الملــك ســلمان. 

كمــا شــهر نوفمبــر المنصــرم حدًثــا عالمًيــا مهًمــا اســتضافته العاصمــة الســعودية الريــاض، 

وهــو اســتضافة المملكــة لقمــة العشــرين التــي افتتحهــا رئيــس القمــة للــدورة الحاليــة 

ــه ـ حمــل رؤيــة المملكــة  خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ أيــده الل

وفلســفتها تجــاه مجموعــة العشــرين والعالــم كلــه، وتضمــن رســم رؤيــة جديــدة واســتراتيجية 

لــدور مجموعــة العشــرين تجــاه العالــم، وخاصــة الــدول الناميــة أو الفقيــرة، وجــاء يف مقدمــة 

ذلــك كيفيــة التعامــل مــع جائحــة كورونــا يف الوقــت الحاضــر ويف المســتقبل، وكيفيــة توزيــع 

ــم، وضمــان وصــول هــذه اللقاحــات  اللقاحــات التــي تــم إقرارهــا مؤخــًرا عــى جميــع دول العال

إىل الدولــة الفقيــرة بصفــة خاصــة، بــل تجــاوز األمــر ذلــك بكثيــر حيــث تتبلــور رؤيــة عالميــة 

للتعامــل مــع الجوائــح األخــرى التــي قــد تظهــر مســتقبًا ، إضافــة إىل تنــاول القمــة االفتراضيــة 

التــي اســتضافتها الريــاض قضايــا معاصــرة ومســتقبلية تهــم جميــع دول العالــم ومنهــا قضايــا 

االقتصــاد، وتخفيــف األعبــاء عــن الــدول الناميــة والفقيــرة بتخفيــف ديونهــا، وكذلــك تمكيــن 

المــرأة والشــباب  وتوفيــر فــرص العمــل ومحاربــة البطالــة واإلرهــاب والتطــرف، وقضايــا 

البيئــة وتغيــر المنــاخ والزراعــة والــري والــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا وغيرهــا .

وجــاءت دراســات ومقــاالت الملــف الرئيســي غايــة يف األهميــة ؛ توثــق وتوضــح دور 

المملكــة تجــاه المنطقــة والعالــم وتوجهاتهــا الخارجيــة وقــد كتــب يف هــذا الملــف نخبــة مــن 

ــا  ــدور، كم ــذا ال ــول ه ــم ح ــن العال ــة  م ــن مهم ــعودية يف أماك ــة الس ــة العربي ــفراء المملك س

كتــب نخبــة مــن الباحثيــن واألكاديمييــن حــول سياســات المملكــة ودورهــا مــن مختلــف 

ــوازن اإلقليمــي والعالمــي ودورهــا  ــة، ودورهــا يف الت ــة، األمني ــا: السياســية، االقتصادي الزواي

عــى الســاحة اإلســامية والعربيــة، وتناولــوا مشــروعها الحضــاري واإلنســاني واإلســامي 

ــا اإلســامية والعربيــة ومــا تقدمــه لضيــوف الحرميــن الشــريفين، ومــا  ودفاعهــا عــن القضاي

ــك رســموا  ــه مــن جهــد وعطــاء لعمــارة الحرميــن الشــريفين والمناســك اإلســامية ، وكذل تبذل

مامــح مســتقبل عاقاتهــا مــع مختلــف الــدول والتكتــات الكبــرى يف العالــم، وأوضحــت هــذه 

ــذ أن  ــم من ــة والعال ــرت بالمنطق ــي م ــداث الت ــن األح ــة م ــف المملك ــة مواق ــات وباألدل الدراس

تأسســت عــى يــد المغفــور لــه ـ بــإذن اللــه تعــاىل ـ جالــة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن 

الفيصــل مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية طيــب اللــه ثــراه وحتــى الوقــت الزاهــر برعايــة 

خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اللــه، وكذلــك دورهــا يف مــلء 

ــة  ــن األلفي ــي م ــد الثان ــال العق ــي خ ــع العرب ــورات الربي ــمى بث ــا يس ــه م ــذي أحدثت ــراغ ال الف

ــى اآلن.   ــة وحت ــة الثالث الميادي

محاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )157( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 

ــة شــروًطا للكتابــة  ــع شــهر ينايــر المقبــل، ملــف )الخليــج يف عــام(، وتضــع المجل تعــاىل مطل

تتمثــل يف: 

ــ ال ٌيلتفت للمقاالت التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق وتحديد محور المقال.

ــ االلتزام بإرسال المقاالت والدراسات يف موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــ ال يزيد عدد الكلمات عن 2500 كلمة للمقال، وال يقل عن 2000 كلمة. 

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقاالت. 

ــــ مراعــاة الكتابــة باللغــة العربيــة الســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع االهتمــام بالجــودة 

ولــن يلتفــت للمقــاالت التــي ال تلتــزم بالجــودة. 

ــ المقاالت تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة. 

ــ ضرورية توثيق الدراسات والمقاالت ومراعاة الهوامش والمصادر. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية واألخاقيات العامة.  
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قبـــل أن ينتهـــي العـــام اجلـــاري 2020م، الـــذي بـــدأ بصعوبـــات كثيـــرة 
ـــا التـــي  ـــا جائحـــة كورون ويف مختلـــف املجـــاالت وكان أكثرهـــا ثقـــًا وعبًئ
ألقـــت بظالهـــا علـــى كافـــة أنشـــطة العالـــم ويف جميـــع الـــدول بـــا 
ـــى  ـــة عل ـــا اإليجابي ـــة الســـعودية بصمته اســـتثناء، وضعـــت اململكـــة العربي
هـــذا العـــام ؛ لتخفيـــف األعبـــاء مـــن علـــى كاهـــل العالـــم وللمســـاهمة يف 
ــة  ــام ملجموعـ ــذا العـ ــة دورة هـ ــه، حيـــث ترأســـت اململكـ ــد جراحـ تضميـ
العشـــرين التـــي توجـــت برئاســـة خـــادم احلرمـــني الشـــريفني امللـــك 
ــي  ــة يف الثانـ ــة املجموعـ ــه اهلل ـ لقمـ ــز ـ حفظـ ــد العزيـ ــن عبـ ــلمان بـ سـ
والعشـــرين والثالـــث والعشـــرين مـــن شـــهر نوفمبـــر املنصـــرم والتـــي 
ــي  ــة والتـ ــل التحضيريـ ــات وورش العمـ ــن االجتماعـ ــد مـ ــبقتها العديـ سـ
أدت إلـــى جنـــاح القمـــة جناًحـــا باهـــًرا كان محـــل إشـــادة اجلميـــع، حيـــث 
أخـــذت اململكـــة علـــى عاتقهـــا حشـــد اجلهـــود الدوليـــة مـــن أجـــل خـــروج 
ـــام  ـــت املجموعـــة أم ـــا وضع ـــم، كم ـــة العال ـــات جـــادة خلدم ـــة بتوصي القم
ـــا  ـــي ميـــر به ـــة الت ـــل هـــذه الظـــروف الصعب ـــة يف مث مســـؤوليتها التاريخي
العالـــم مـــن أجـــل إزاحـــة غمـــة هـــذا املـــرض العضـــال الـــذي داهـــم العالـــم 
علـــى حـــني غـــرة ممـــا عطـــل مســـيرة النمـــو العامليـــة وأضـــر باقتصاديـــات 
الـــدول الغنيـــة وأرهـــق الـــدول الناميـــة والفقيـــرة منـــذ نهايـــة العـــام 

املاضـــي. 
وقـــال خـــادم احلرمـــني الشـــريفني يف الكلمـــة االفتتاحيـــة لهـــذه 
القمـــة " إن هدفنـــا العـــام هـــو اغتنـــام فـــرص القـــرن احلـــادي والعشـــرين 
ـــادة  ـــى إع ـــا إل ـــد دفعتن ـــا ق ـــن أن جائحـــة كورون ـــى الرغـــم م ـــع وعل للجمي
أن احملـــاور  إال  للتصـــدي آلثارهـــا،  تركيزنـــا بشـــكل ســـريع  توجيـــه 
الرئيســـية التـــي وضعناهـــا حتـــت هـــذا الهـــدف العـــام ـ  وهـــي متكـــني 
اإلنســـان، واحلفـــاظ علـــى كوكـــب األرض، وتشـــكيل آفـــاق جديـــدة ـ ال 
تـــزال أساســـية لتجـــاوز هـــذا التحـــدي العاملـــي وتشـــكيل مســـتقبل أفضـــل 

لشـــعوبنا" 
ـــا خيمـــت علـــى فعاليـــات أعمـــال مجموعـــة  ورغـــم أن جائحـــة كورون
القمـــة  أن  إال  املاضيـــة،  الفتـــرة  طيلـــة  للقمـــة  واإلعـــداد  العشـــرين 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
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تبنـــت احلفـــاظ علـــى التنميـــة املســـتدامة وحتقيـــق مســـتقبل أفضـــل 
للبشـــرية يف أكثـــر مـــن اجتـــاه وعلـــى أكثـــر مـــن محـــور ، فركـــزت 
علـــى االقتصـــاد والبيئـــة وقضايـــا التمكـــني وتوفيـــر فـــرص العمـــل 
ـــر ذلـــك ، وجـــاء ذلـــك  ـــذكاء االصطناعـــي وغي واالقتصـــاد الرقمـــي وال
ـــا يف كلمـــة امللـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز ، حيـــث قـــال  واضًحـــا وجلًي
ـ حفظـــه اهلل ـ " علينـــا االســـتمرار يف دعـــم االقتصـــاد العاملـــي، وإعـــادة 
فتـــح اقتصاداتنـــا وحـــدود دولنـــا لتســـهيل حركـــة التجـــارة واألفـــراد، 
ويتوجـــب علينـــا تقـــدمي الدعـــم للـــدول الناميـــة بشـــكل منســـق، للحفـــاظ 
علـــى التقـــدم التنمـــوي احملـــرز علـــى مـــر العقـــود املاضيـــة، إضافـــة 
إلـــى وضـــع اللبنـــات األساســـية للنمـــو بشـــكل قـــوي ومســـتدام وشـــامل، 
فابـــد لنـــا مـــن العمـــل علـــى إتاحـــة الفـــرص للجميـــع وخاصـــة للمـــرأة 
والشـــباب لتعزيـــز دورهـــم يف املجتمـــع ويف ســـوق العمـــل مـــن خـــال 
التعليـــم والتدريـــب وإيجـــاد الوظائـــف ، ودعـــم رواد األعمـــال ، وتعزيـــز 
ــراد"، وبذلـــك  ــة بـــني األفـ ــوات الرقميـ ــد الفجـ ــمول املالـــي ، وسـ الشـ
ــز  ــد العزيـ ــن عبـ ــلمان بـ ــريفني امللـــك سـ ــادم احلرمـــني الشـ ــع خـ وضـ
مجموعـــة العشـــرين أمـــام مســـؤولياتها، ورســـم لهـــا اســـتراتيجية 
عمليـــة تطبيقيـــة واضحـــة ومحـــددة، وجعـــل مـــن اجتمـــاع القمـــة وســـيلة 
وأداة تنفيذيـــة خلدمـــة العالـــم وخاصـــة الـــدول الناميـــة والفقيـــرة، 
ــباب وتقـــدمي  ــة مثـــل املـــرأة والشـ ــيما الفئـــات األولـــى بالرعايـ وال سـ
اخلدمـــات املهمـــة لهـــذه الفئـــة ومنهـــا التمكـــني والتشـــغيل وتكافـــؤ 
الفـــرص، مبـــا يجعـــل فقـــرات البيـــان اخلتامـــي ليـــس مجـــرد إجـــراء 
بروتوكولـــي، بـــل سياســـات وبرامـــج وأدوات حتملهـــا رؤيـــة واقعيـــة 
وطموحـــة جـــاءت حتـــت عناويـــن واضحـــة يف الصحـــة والتجـــارة 
واالســـتثمار والنقـــل والســـفر وقضايـــا القطـــاع املالـــي واالقتصـــاد 
الرقمـــي ومكافحـــة الفســـاد والبيئـــة والطاقـــة والزراعـــة وامليـــاه، علـــى 
أن ينبثـــق مـــن ذلـــك آليـــات تتنـــاول حشـــد املـــوارد لتلبيـــة االحتياجـــات، 
ـــز التعـــاون  ـــا، وتعزي واتخـــاذ تدابيـــر اســـتثنائية ملواجهـــة جائحـــة كورون
االقتصـــادي الدولـــي لتحقيـــق منـــو مســـتدام، والعمـــل علـــى ضمـــان 
جعـــل األجيـــال القادمـــة أكثـــر أماًنـــا، مـــع حتقيـــق بيئـــة جتاريـــة 
ــاء   ــزام بإبقـ ــع االلتـ ــتقرة مـ ــاملة ومسـ ــة وشـ ــرة وعادلـ ــتثمارية حـ واسـ
ــات  ــم السياسـ ــة، ودعـ ــة آمنـ ــداد العامليـ ــل اإلمـ ــل وساسـ ــرق النقـ طـ
بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب، ومتكـــني االقتصـــاد 

الرقمـــي وتعزيـــز النزاهـــة العامليـــة. 

مجموعـــة  لقمـــة  اخلتامـــي  البيـــان  تضمنـــه  ممـــا  ويتضـــح 
العشـــرين، أن رئاســـة القمـــة بقيـــادة امللـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز 
نقلـــت اجتماعـــات القمـــة رغـــم الظـــروف الدوليـــة الصعبـــة وغيـــر 
املواتيـــة ورغـــم معانـــاة جائحـــة كورونـــا، مـــن كونهـــا اجتمـــاع دوري 
ــة  ــة عامليـ ــاء، إلـــى قمـ ــة بالـــدول األعضـ ــا ذات عاقـ ــار قضايـ يف إطـ
معنيـــة بحاضـــر ومســـتقبل العالـــم، بـــل ومعنيـــة بهمـــوم ومشـــاكل 
الـــدول الناميـــة والفقيـــرة، وهـــذا التوجـــه ومـــا طـــرأ مـــن تفعيـــل 
ــة  ــفة اململكـ ــن فلسـ ــاء ضمـ ــرين جـ ــة العشـ ــات مجموعـ ــى اجتماعـ علـ
ـــة وجتـــاوز أزمـــة  ـــة بأمـــن واســـتقرار العاملي ـــة املعني ـــاد العاملي ذات األبع
ـــاء  ـــن أعب ـــف م ـــة املســـتدامة والتخفي ـــق التنمي ـــا، وحتقي جائحـــة كورون
الـــدول الفقيـــرة والناميـــة مـــن أجـــل مســـتقبل أفضـــل للبشـــرية مـــع 
ـــق النمـــو وتشـــغيل الشـــباب  ـــى اإلرهـــاب والتطـــرف بتحقي القضـــاء عل

ــًرا.  ــر فقـ ــدول األكثـ ــرمي يف الـ ــش الكـ ــر العيـ وتوفيـ
مجموعـــة  دول  واهتمامـــات  أداء  يف  النوعـــي  التطـــور  وهـــذا 
العشـــرين، أوضحـــه امللـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز عندمـــا قـــال "لقـــد 
التقـــى قـــادة دول مجموعـــة العشـــرين للمـــرة األولـــى قبـــل اثنـــى عشـــر 
عاًمـــا اســـتجابة لألزمـــة املاليـــة، وكانـــت النتائـــج خيـــر شـــاهد علـــى أن 
ـــي والتصـــدي  ـــاون الدول ـــرز للتع ـــدى األب مجموعـــة العشـــرين هـــي املنت
ـــة  ـــة عاملي ـــة أزم ـــا مجـــدًدا ملواجه ـــل مًع ـــوم نعم ـــة، والي ـــات العاملي لألزم

أخـــرى أكثـــر عمًقـــا عصفـــت باإلنســـان واالقتصـــاد". 
وأكـــد صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، ولـــي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع يف ختـــام هـــذه 
ــب  ــل للتغلـ ــة العمـ ــر ومواصلـ ــاذ التدابيـ ــم التخـ ــى التصميـ ــة علـ القمـ
علـــى جائحـــة كورونـــا وبعـــث األمـــل والطمأنينـــة يف العالـــم كلـــه، 
وأشـــار ســـموه إلـــى الوجـــه اإلنســـاني للمملكـــة حيـــث ذكـــر : "إن 
األزمـــات تذكرنـــا بإنســـانيتنا وتســـتنهض فينـــا املبـــادرة والعطـــاء ورغـــم 
ـــة كوكـــب األرض ".  ـــم نتوقـــف عـــن متكـــني اإلنســـان وحماي الشـــدائد ل
وإذا كانـــت قمـــة مجموعـــة العشـــرين قـــد انتهـــت، فـــإن نتائـــج هـــذه 
القمـــة التـــي اســـتضافتها دولـــة عربيـــة ألول مـــرة منـــذ أن تأسســـت، 
وتأثيرهـــا ســـوف يظـــل مســـتمًرا لســـنوات طويلـــة ألنهـــا تصـــدت 
لقضايـــا مســـتمرة وذات عاقـــة بحاضـــر ومســـتقبل البشـــرية جمعـــاء. 
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استـــــمرار التــنــــمية واألمـــن وإصــــاح األداء الحكومـــي ومحاربة الفسـاد

خادم الحرمين الشريفين يف مجلس الشورى: 
ثبات النهج وحيوّية المنهج

ــة متــس  ــة وخارجّي ــا داخلّي ــة يف ملفــات وقضاي ــك ورأي دول ــة مل ــل كان رؤي ــا ب ــا تقليدّي ــم يكــن خطاًب ل
املواطــن واملجتمــع اإلنســاني بأســره. هكــذا كان خطــاب خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز – يحفظــه اهلل – وهــو يفتتــح أعمــال الســنة األولــى مــن الــدورة الثامنــة ملجلــس الشــورى 

يف يــوم مشــهود وافــق األربعــاء 25 ربيــع األول 1442هـــ، )11 نوفمبــر 2020م(. 
كان خطــاب خــادم احلرمــني الشــريفني أمــام مجلــس الشــورى شــامًا صريًحــا وشــفاًفا يف ملفــات كثيــرة 
وضعهــا املليــك أمــام شــعبه وأمتــه والعقــاء يف العالــم. ويف مجمــل هــذا اخلطــاب تتأكــد وتتعــّزز ثوابــت 
النهــج الســعودي يف التعامــل مــع كافــة القضايــا وفــق مبــادئ احلــق والعــدل والســام. ويأتــي هــذا اخلطــاب الســنوي إعمــاال 
للمــادة الرابعــة عشــرة مــن نظــام مجلــس الشــورى التــي نصــت علــى أن:" يلقــي امللــك أو مــن ينيبــه، يف مجلــس الشــورى، كل 

ســنة خطابــا ملكّيــا يتضمــن سياســة الدولــة الداخلّيــة واخلارجّيــة.

د. فايز بن عبد اهلل الشهري

وينتظــر أعضــاء مجلــس الشــورى وجلانــه هــذا اخلطاب الســنوي 
يف موعــده قبــل بدايــة كل ســنة شــورّية للتعــرف علــى توجهــات الدولــة 
وبرامــج احلكومــة بوصــف هــذا اخلطــاب مرجًعــا ألعمــال جلــان 
البرملانّيــة وجلــان  اللجــان  املجلــس واملوجــه لنشــاطات ومبــادرات 

ــة. ــات العاملّي ــا مــع البرملان ــس يف عاقاته الصداقــة يف املجل

الصعيد الداخيل وجائحة كورونا
ويف مســتهل خطــاب خــادم احلرمــني الشــريفني أبــدى املليــك 
ــه مــدى اعتــزازه مببــدأ الشــورى كأســاس يف دعــم الدولــة  يف خطاب
واألجهــزة احلكومّيــة منــذ تأســيس الدولــة الســعودّية مؤكــًدا علــى 
أن مجلــس الشــورى كان لــه دور جليــل يف جهــود تطويــر اململكــة 
وتعزيــز مســيرتها التنموّيــة الشــاملة يف ســبيل وطــن آمــن يعيــش 
شــعبه وقاصديــه يف أمــن ورخــاء وازدهــار. كمــا خاطــب امللــك أبنــاءه 
ــات، وللشــهداء الرحمــة  ــا اهلل لهــم بالثب ــي داعًي ــود احلــد اجلنوب جن

والغفــران يف اعتــزاز وتقديــر ملكــي كبيــر بدورهــم وتضحياتهــم.
وقــد أشــاد اخلطــاب امللكــي برؤيــة اململكــة 2030 التــي باتــت 
خارطــة الطريــق ملســتقبل الوطــن مشــيًدا مبــا حتقــق مــن إجنــازات 
ــة، ورفــع نســبة التملــك يف  يف مجــاالت حتســني اخلدمــات احلكومّي
ــه والرياضــة والســياحة،  ــر قطاعــات الترفي قطــاع اإلســكان، وتطوي

واســتقطاب العديــد مــن االســتثمارات األجنبّيــة، إضافــة إلــى متكــني 
املــرأة وتفعيــل دورهــا يف املجتمــع وســوق العمــل. وقــد بــني اخلطــاب 
امللكــي بعــض ثمــار هــذه اإلجنــازات يف تقــدم مركــز اململكــة دولّيــا يف 
ــت  ــة، كمــا حصل ــة" ويف التنافســّية الرقمّي "القــدرة التنافســّية العاملّي
ــة  ــا مــن بــني )190( دول ــا وإصاًح ــر تقدًم ــة األكث ــة الدول ــى مرتب عل
ــا والثانيــة  يف ممارســة األعمــال، كمــا حققــت املرتبــة األولــى خليجًي
عربًيــا، يف تقريــر البنــك الدولــي حــول: "املــرأة، أنشــطة األعمــال 

والقانــون 2020".
وأوضــح املليــك أن اململكــة يف ظــل هــذا الظرف االســتثنائي الذي 
فرضتــه جائحــة كورونــا علــى العالــم كلـّـه لــم تتــرّدد يف تســخير كافــة 
املــوارد خلدمــة احلرمــني الشــريفني، واتخــاذ احتياطــات الســامة 
والوقايــة لضمــان توفيــر ســبل الراحــة لضيــوف الرحمــن مــن حجــاج 
ومعتمريــن. كمــا بــني املليــك أن الدولــة حرصــت علــى موازنــة األثــر 
االقتصــادي والصحــي واالجتماعــي للجائحــة. ويف ســعيها لتخفيــف 
اآلثــار االقتصادّيــة لتفشــي فيــروس كورونــا املســتجد، قدمــت الدولــة 
مــا يزيــد علــى )218( مليــار ريــال للقطــاع اخلــاص، ومبلــغ )47( 
ــار  ــا للقطــاع الصحــي. ويف إطــار التخفيــف مــن آث ــال دعًم ــار ري ملي
جائحــة كورونــا وتعزيــز جهــود مواجهتهــا أشــار اخلطــاب امللكــي 
إلــى مســاهمة اململكــة يف دعــم منظمــة الصحــة العاملّيــة وتقــدمي 
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ــة لعــدد مــن الــدول.  املســاعدات واملســتلزمات الصحّي
وعلــى الرغــم مــن أزمــة كورونــا أكــد اخلطــاب امللكــي أن الدولــة 
أكملــت اســتعدادها لعقــد قمــة العشــرين بوصفهــا رئيســة القمــة. 
ــا حينمــا عقــدت القمــة  وهــذه االســتعدادات املبكــرة اتضحــت الحًق
)يومــي 23/22 نوفمبــر( وترأســها خــادم احلرمــني الشــريفني وألقــى 
كلمــة االفتتــاح مخاطًبــا قــادة الــدول العشــرين مبينــا أهمّيــة التعــاون 
اآلثــار  مثــل  القضايــا  مــن  وغيرهــا  اجلائحــة  ملواجهــة  اإلنســاني 
االقتصادّيــة والتغيــر املناخــي ودعــم الســلم العاملــي. وقــد شــهد العالم 
كيــف جــرت أعمــال القمــة بــكل يســر وانســيابّية اســتحقت معهــا 
ــم املشــاركني واملســتفيدين مــن مبادراتهــا. اململكــة شــكر قــادة العال

الطاقة وتوازن السوق العالمي
ويف ســبيل دعــم االقتصــاد العاملــي وتســريع تعافيــه أكــد املليــك 
ــات السياســة الســعودّية املســؤولة فيمــا يختــص  ــى ثب ــه عل يف خطاب
يف  اململكــة  دور  أن  مؤكــًدا  العاملّيــة،  البتــرول  أســواق  باســتقرار 
ــزام  ــس" هــو الت ــك بل تأســيس ودعــم اســتمرار اتفــاق مجموعــة "أوب
ومبــدأ ســعودي لضمــان اســتقرار األســواق واســتدامة إمداداتهــا مبــا 

يخــدم املنتجــني واملســتهلكني.

الشؤون العربّية واإلقليمّية 
ــة أكــد اخلطــاب امللكــي  ــة واإلقليمّي علــى صعيــد الشــؤون العربّي
علــى مرتكــزات النهــج الســعودي الثابــت يف أهمّيــة األمــن والســلم 
ــدول. ويف  ــة لل ــذ التدخــل يف الشــؤون الداخلّي ــرام احلقــوق ونب واحت
الوقــت نفســه أوضــح اخلطــاب امللكــي خطــورة املشــروع اإلقليمــي 
الداخلّيــة،  الــدول  شــؤون  تدخاتــه يف  وكارثّيــة  اإليرانــي  للنظــام 
ودعمــه اإلرهــاب والتطــرف وتأجيــج الطائفّيــة. ويف شــفافّية واضحــة 
طالــب اخلطــاب امللكــي املجتمــع الدولــي التخــاذ موقــف حــازم جتــاه 
دمــاٍر شــامٍل  أســلحة  علــى  مــن احلصــول  منعهــا  إيــران، يضمــن 

وتطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتّية وتهديــد الســلم واألمــن.
ويف الشــأن اليمنــي اســتنكر اخلطــاب امللكــي انتهــاكات ميليشــيا 
احلوثــي اإلرهابّيــة املدعومــة إيرانًيــا، للقوانــني الدولّيــة، بإطــاق 
طائــرات مفخخــة مــن دون طيــار، وصواريــخ باليســتّية جتــاه املدنيــني 
باململكــة. ويف الوقــت نفســه كان خطــاب املليــك واضًحــا يف اســتمرار 
اململكــة يف جهــود دعــم الشــعب اليمنــي الســتعادة ســلطته الشــرعّية 
علــى أرضــه واســتمرار اململكــة يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانّية 
اخلليجّيــة  املبــادرة  وفــق  اليمنّيــة  األزمــة  وحــل  اليمنــي  للشــعب 

ومخرجــات احلــوار اليمنــي وقــرار مجلــس األمــن )2216(. 

ــة الفلســطينّية يتضــح مــن اخلطــاب امللكــي  وبخصــوص القضّي
مركزّيــة هــذه القضّيــة يف السياســة الســعودّية حيــث أكــد املليــك 
وقــوف بــاده إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني إلقامــة دولتــه املســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقّية. كمــا أشــار امللــك يف خطابــه إلــى 
أهمّيــة تطبيــق قــرارات الشــرعّية الدولّيــة فيمــا يختــص بالقضّيــة 
الفلســطينّية ومســاندة بــاده للجهــود الراميــة إلحــال الســام يف 

ــم. ــاق عــادل ودائ ــى اتف ــاوض للوصــول إل الشــرق الوســط بالتف
ــه وقــوف  ــد الشــأن العراقــي يؤكــد املليــك يف خطاب ــى صعي وعل
ســبيل  يف  حكومتــه  جهــود  ونســاند  وشــعبه  العــراق  مــع  اململكــة 
اســتقراره ومنائــه وحفاظــه علــى مكانتــه يف محيطــه العربــي، وتعزيــز 
ــاون يف مختلــف املجــاالت  العاقــات بــني البلديــن الشــقيقني، والتع
مــن خــال مجلــس التنســيق الســعودي العراقــي. وهــذا مــا تأكــد 
والعراقيــني  الســعوديني  املســؤولني  اجتماعــات  توالــي  مــن  الحًقــا 
ــة يف العاشــر مــن نوفمبــر  والتــي توجــت بعقــد قمــة ســعودّية عراقّي
العهــد  ولــي  بــني  مغلقــة، جمعــت  تلفزيونّيــة  دائــرة  عبــر  2020م، 
العراقــي  الــوزراء  ورئيــس  ســلمان،  بــن  األميــر محمــد  الســعودي 
مصطفــى الكاظمــي. وقــد نتــج عــن القمــة تأكيــد علــى أهمّيــة توســيع 
آفــاق التعــاون الثنائــي وتعزيزهــا يف كافــة املجــاالت كمــا مت عقــب 
القمــة افتتــاح منفــذ جديــدة عرعــر احلــدودي املغلــق منــذ حوالــي 

ثاثــني عاًمــا.
وفيمــا يختــص باألزمــة املمتــدة يف ســوريا أعلــن املليــك تأييــد 
اململكــة للحــل الســلمي بســوريا وفًقــا لقــرار مجلــس األمــن 2254 
ومســار جنيــف 1، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه وجــوب خــروج امليليشــيات 
واملرتزقــة منهــا واحلفــاظ علــى وحــدة التــراب الســوري. أمــا الوضــع 
يف الســودان فأكــد املليــك يف خطابــه التــزام بــاده كبلــد شــقيق 
وبوصفهــا رئيًســا ملجموعــة أصدقــاء الســودان علــى أهمّيــة دعــم 
الســودان وتقــدمي الدعــم السياســي الكامــل حملادثــات جوبــا للســام.
وحول ما يجري يف ليبيا أكد خادم احلرمني الشريفني أن باده 
تتابــع باهتمــام تطــورات األوضــاع يف ليبيــا وترحيبهــا باالتفاقــات بــني 
الفرقــاء يف ليبيــا مبــا يحقــق األمــن والســام والســيادة واالســتقرار 
لليبيــا وشــعبها الشــقيق داعًيــا إلــى وقــف التدخــل اخلارجــي يف 

الشــأن الليبــي.

السلم الدويل
يف خطابــه امللكــي أكــد امللــك ســلمان أن بــاده حتــرص دائًمــا 
علــى التفاعــل البنــاء مــع املجتمــع الدولــي بالتزامهــا مبيثــاق األمم 
املتحــدة، واملعاهــدات واالتفاقــات الدولّيــة املنضمــة إليهــا. ويؤكــد 

    العــزم عــى مواصلــة تمكيــن المجتمــع مــن مقــدرات وطنــه خصوًصــا 

المــرأة والشــباب يف كل المجــاالت وهــي مبــادرات قطعــت شــوًطا كبيــًرا
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املليــك أنــه انطاًقــا مــن هــذه املبــادئ فــإن اململكــة تؤكــد علــى عــدم 
اســتخدام القــوة يف العاقــات الدولّيــة، وضــرورة اضطــاع املجتمــع 
الدولــي مبســؤولياته جتــاه مــن يتبنــى سياســّية التدخــل يف الشــؤون 
الداخلّيــة للغيــر، كمــا أنهــا تشــجب جميــع أشــكال العنــف والوســائل 
للتدخــل  محاولــة  أي  وترفــض  الدوليــني،  والســلم  باألمــن  املخلــة 
يف شــؤونها الداخلّيــة، وتنبــذ اإلرهــاب والفكــر املتطــرف وحتــارب 
متويلــه، وتدعــم اجلهــود الدولّيــة يف مكافحــة اإلرهــاب بــكل أشــكاله 

وصــوره.

ثبات النهج وحيوّية المنهج
وميكــن تلخيــص اخلطــاب امللكــي مــن عــدة وجــوه أبرزهــا وضــوح 
الرؤيــة الســعودّية يف تصميمهــا علــى اســتمرار التنميــة الداخلّيــة 
مبــا يحقــق الرفــاه واألمــن للمجتمــع الســعودي ويف ســبيل حتقيــق 
ذلــك يؤكــد امللــك اســتمرار جهــود إصــاح األداء احلكومــي ومحاربــة 
الفســاد واحلفــاظ علــى املــال العــام وحمايــة املكتســبات الوطنّيــة. 
كمــا يتضــح علــى الصعيــد الداخلــي العــزم علــى مواصلــة متكــني 
املجتمــع مــن مقــدرات وطنــه وعلــى األخــص املــرأة والشــباب يف 

كل املجــاالت وهــي مبــادرات قطعــت شــوًطا كبيــًرا. علــى الصعــد 
ــات  ــة التحدي ــزم واحلــزم الســعودي يف مواجه ــة يتضــح الع اخلارجّي
التــي تســبب بهــا خصــوم اململكــة وعلــى رأســهم النظــام اإليرانــي 
وأتباعــه ومنهــم ميليشــيا احلوثــي. ويف الوقــت ذاتــه تتضــح تأكيــدات 
السياســة الســعودّية يف دعــم الســلم اإلقليمــي والعاملــي ومحاربــة 
التطــرف واإلرهــاب ودعــم الســلم واالعتــدال ومســاندة الشــعوب علــى 
االســتقرار واألمــان والســيادة وفــق الشــرعّية الدولّيــة. وهــذه الثوابــت 
وتعززهــا  الشــريفني  احلرمــني  خــادم  خطــاب  أكدهــا  الســعودّية 
الــذي  الســعودي  احلكــم  نظــام  مــن  املنطلقــة  الســعودّية  اجلهــود 
رســخ هــذه املرتكــزات يف نهــج اململكــة العربّيــة الســعودّية داخلًيــا 
وخارجًيــا. واجلديــد هنــا هــو حيوّيــة املنهــج الســعودي يف تعاطيــه مــع 
األحــداث واألزمــات متســًقا مــع اإلدارة احلكومّيــة الديناميكّيــة التــي 
قــررت أن تتعامــل مــع مختلــف امللفــات بــكل شــفافّية وخــارج عبــاءة 

البيروقراطّيــة والروتــني. 

    أكـــد الخطــاب الملكــي عى مرتـكزات النـــهج السعــودي الثـابــت يف 

أهميــّة األمـن والسلــم واحتــرام الحقــوق ونـبـذ التـدخـل يف شؤون الدول
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دور المملـــكة العربـيــة السعوديــة فـي مسانـــدة الـدول والشـعوب اإلساميـــة

والمسلمين  باإلسام  السعودية  اهتمام 
مبدأ أساس ال تحيد عنه يتوارثه قادتها

ــا عــن القضايــا اإلســامية يف كلمــات  ــا بحًث صــوت املســلمني إلــى العالــم: أجريــُت قبــل عقديــن تقريًب
اململكــة العربيــة الســعودية التــي تلقيهــا ســنوًيا يف اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف نيويــورك. 
واســتعرضُت الكلمــات التــي ألقيــت يف املــدة مــن عــام 1982 إلــى عــام 2002م، ملعرفــة طبيعــة القضايــا 
ــة  ــي يف اجتماعــه الســنوي. لقــد تصــدرت القضي ــا اململكــة املجتمــع الدول ــي تواجــه به اإلســامية الت
ــى  ــم تســمعا مــن عل ــة وإســرائيل ل ــات املتحــدة األمريكي ــك الكلمــات، وأجــزم أن الوالي الفلســطينية تل
منبــر املنظمــة األمميــة نقــًدا أقســى ممــا ســمعته مــن اململكــة العربيــة الســعودية. أعلنــت اململكــة للعالــم 
بــأن إســرائيل تنتهــج "السياســة االســتيطانية العنصريــة البغيضــة "، وأنهــا تســتهتر "باملبــادئ واملثــل العليــا اإلنســانية"، معتبــرة 
:"أن إســرائيل متثــل عبًئــا ثقيــًا علــى كاهــل املجتمــع الدولــي"، ومؤكــدة يف كل مــرة أن "الذيــن يســاندون الكيــان الصهيونــي 

إمنــا يقفــون صراحــة إلــى جانــب العــدوان والتوســع".

د. عبد اهلل بن موسى الطاير

وعندمــا قــرر الرئيــس ياســر عرفــات -رحمــه اهلل-االصطفــاف 
إلــى اجلانــب اخلطــأ عــام 1990م، إبــان احتــال العــراق للكويــت، 
كانــت اململكــة ثابتــة علــى املبــدأ تدافــع عــن القضيــة الفلســطينية مــن 
علــى منبــر اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف كلمتهــا التــي ألقتهــا 
عامــي 1990 و1991م، فالقضيــة بالنســبة للمملكــة قضيــة مبــدأ 

ــح أو حمــاس أو الســلطة الفلســطينية.  وليســت حركــة فت
اململكــة  الفلســطينية حفلــت خطابــات  القضيــة  وإلــى جانــب 
الســنوية يف األمم املتحــدة مبــا يدعــم ويســاند القضيــة األفغانيــة، 
وشــعب  وســوريا،  ولبنــان  والعــراق  والصومــال،  وكشــمير،  وجامــو 
الروهينجيــا، وحيثمــا كان هنــاك جــرح إســامي وجــدت اململكــة 
ــاك  ــة هن ــل وجــدت اململك ــص أم ــق بصي ــى الح يف األف ــده، ومت تضم
تدعــم الــدول، واألقليــات اإلســامية حــول العــام. وغيــر بعيــد يف 
امللــك  خطــاب  حاضــرة يف  الفلســطينية  القضيــة  كانــت  التاريــخ، 
ســلمان بــن عبــد العزيــز أثنــاء افتتــاح أعمــال الســنة األولــى مــن 
ــر 2020م،  ــاء 11 نوفمب ــوم األربع ــس الشــورى ي ــة ملجل ــدورة الثامن ال
عندمــا أكــد حفظــه اهلل علــى اســتمرار وقــوف اململكــة "إلــى جانــب 
الشــعب الفلســطيني إلقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة"، 
مؤكــًدا علــى مســاندة اململكــة "اجلهــود الراميــة إلحــال الســام يف 

الشــرق األوســط بالتفــاوض بــني الطرفــني الفلســطيني واإلســرائيلي 
للوصــول إلــى اتفــاق عــادل ودائــم".

الــدول  قضايــا  إيصــال  علــى  الســعودي  الدعــم  يتوقــف  ولــم 
والشــعوب اإلســامية إلــى أســماع املجتمــع الدولــي ووضعهــا علــى 
ذلــك مشــروع ســعودي لإلغاثــة  بــل صاحــب  أعمالهــم،  أجنــدات 
والتنميــة بــدأ مــع بواكيــر إيــرادات النفــط الســعودي، وذلــك مــن 
خــال املســاعدات الثنائيــة، أو بدعــم املنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة 
أو مــن خــال الصنــدوق الســعودي أو البنــك اإلســامي للتنميــة. 
لإلغاثــة  العزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  مركــز  إحصــاءات  وبحســب 
واألعمــال اإلنســانية فــإن عــدد الــدول التــي اســتفادت مــن مشــاريع 
املركــز حتــى نهايــة أكتوبــر 2020م، بلــغ 54 دولــة غالبيتهــا الســاحقة 
ــة بلغــت نحــو 5  دول إســامية اســتفادت مــن 1403 مشــروًعا بتكلف

أمريكــي.   دوالر  مليــارات 

تسخير العاقات السعودية لدعم قضايا المسلمين:
عندمــا التقــى امللــك ســلمان بــن عبــد العزيز يف أول زيارة رســمية 
بــاراك  إلــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الرئيــس األمريكــي  لــه 
أوبامــا يف البيــت األبيــض يف 4 ســبتمبر 2015م، قــال لــه نًصــا: "نحــن 
بلدنــا احلمــد هلل لســنا يف حاجــة لشــيء، لكــن يهمنــا أن يكــون هنــاك 
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اســتقراًرا يف املنطقــة يخــدم شــعوب املنطقــة". وهــو ديــدن القــادة 
ــا،  ــرة عاملًي ــدول املؤث ــادة ال ــون ق ــزورون أو يلتق ــا ي الســعوديون عندم
يكــون ضمــن أولويــات احلــوار مــع نظرائهــم مصالــح شــعوب املنطقــة، 
ــع أن فلســطني والعــراق  ــي واإلســامي، وجتــد كمتاب والعاملــني العرب
واليمــن ولبنــان وجامــو وكشــمير وشــعب الروهينجيــا، والصومــال، 
دائــرة  ضمــن  وأفغانســتان  إفريقيــا،  يف  الســاحل  ودول  وســوريا، 
االهتمام الســعودي. وألن التنمية ال تتحقق يف دول العالم اإلســامي 
إال بتوفــر ظــروف االســتقرار، وهــو مــا يتطلــب اســتتباب األمــن، فقــد 
ــة  ــا يف محارب ــدم أولوياته ــة الســعودية يف مق ــة العربي ــت اململك وضع
اإلرهــاب إلــى جانــب املواجهــة الفكريــة واألمنيــة االهتمــام بالتنميــة 
وبذلــك قــال امللــك ســلمان يف افتتاحــه القمــة اإلســامية ـ األمريكيــة 
يف الريــاض منتصــف عــام 2017م: "إن القضــاء علــى اإلرهــاب ال 
يكــون باملواجهــة املباشــرة فقــط بــل إن التنميــة املســتدامة هــي جرعــة 
التحصــني الناجــح بإذنــه تعالــى"، مضيًفــا  "وبــدون شــك فــإن اململكــة 
ــدول الشــقيقة  ــدى ال ــة الســعودية تدعــم وتشــجع كل توجــه ل العربي

ــم  ــم"، ث ــة املســتدامة يف بلدانه ــل التنمي ــى تفعي ــة يهــدف إل والصديق
تطــرق أمــام الواليــات املتحــدة األمريكيــة و 55 دولــة حضــرت تلــك 
القمــة إلــى شــأن مهــم مــن شــؤون املســلمني كان حريًصــا علــى أن 
أننــا  "كمــا  الفلســطيني:  الشــأن  الرئيــس األمريكــي وهــو  يســمعه 
نشــدد علــى أن حتقيــق الســام بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني 
وعزميــة  مشــتركة  تضحيــاٍت  ويتطلــب  وضــروري  عــادل  مطلــب 
صادقــة مــن أجــل صالــح اجلميــع ، كمــا أنــه يتعــني علــى املجتمــع 

ــي تكثيــف اجلهــود". الدول
لقــد ســخرت اململكــة العربيــة الســعودية عاقاتهــا مــع الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة لصالــح شــعوب املنطقــة، ولــم يكــن لــدول اخلليــج 
ــوال الدعــم  ــال أن تســتقل وتتوحــد وتنمــو وتزدهــر ل ــى ســبيل املث عل
لــه  ســخرت  الــذي  والتنمــوي  واالقتصــادي  السياســي  الســعودي 
مواردهــا املاليــة وعاقاتهــا الدوليــة بــدول عظمــى مثــل الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وأوروبــا عموًمــا. لقــد كانــت الســعودية 

ــا. ــك ممكًن ــا اجلغــرايف كلمــا كان ذل ــز اســتقرار حمليطه ــا مرك دائًم

ــر المنظمــة األمميــة  ــم تســمعا مــن عــى منب ــكا وإســرائيل ل      أمري

الســعودية العربيــة  المملكــة  مــن  ســمعته  ممــا  أقســى  نقــًدا 
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والصلح خير:
لــم يكــن ضــرب مــدن يف جنــوب الســعودية مــن قبــل اجليــش 
املصــري عــام 1962م، باألمــر الهــني علــى اململكــة، ولكــن ســرعان 
مــا ضربــت الســعودية مثــًا يف جتــاوز اخلافــات الثنائيــة مــن أجــل 
مصلحــة األمــة، فحضــرت يف 29 أغســطس 1967م، القمــة العربيــة 
الرابعــة يف اخلرطــوم، لتؤكــد أنهــا تصاحلــت مــع مصــر، وأودعــت 
مشــروع  العــرب  القــادة  مــع  وتبنــت  الثنائيــة،  املاضــي اخلافــات 
العمــل  ووحــدة  العربــي  الصــف  "وحــدة  علــى  أكــد  الــذي  القــرار 
املشــترك، وضــرورة التنســيق والقضــاء علــى جميــع اخلافــات. وقــد 
أكــد امللــوك والرؤســاء وممثلــو رؤســاء الــدول العربيــة األخــرى يف 
املؤمتــر موقــف بادهــم مــن قبــل تنفيــذ ميثــاق التضامــن العربــي 
الــذي مت التوقيــع عليــه يف مؤمتــر القمــة العربــي الثالــث يف الــدار 
البيضــاء". وألنهــا بــادرت طــي صفحــة املاضــي مــع مصــر، فقــد 
ــم شــمل األشــقاء يف  ــة يف ل ــا ومصداقي ــة دوًرا قيادًي اكتســبت اململك

العاملــني العربــي واإلســامي. 
الصــدوع  لــرأب  جهــوًدا  الســعودية  الدبلوماســية  بذلــت  لقــد 
التــي عصفــت بكيــان الــدول العربيــة واإلســامية، فكانــت القمــة 
اإلســامية الثالثــة يف الطائــف عــام 1981م، وهــي التــي تبنــت دعــم 
املجاهديــن األفغــان لتحريــر بلدهــم، وألقــى فيهــا الزعيــم األفغانــي 
ــخ  ــك التاري ــى ذل ــا تل ــه املشــهورة، وم ــد رب الرســول ســياف كلمت عب
مــن محــاوالت مجهــدة جلمــع الفرقــاء األفغــان حــول طاولــة احلــوار 
وتقــدمي مبالــغ طائلــة إلعــادة إعمــار أفغانســتان لعــل ذلــك يشــجع 
األخــوة األعــداء لاجتمــاع علــى كلمــة ســواء، وينهــي معانــاة الشــعب 
ــم تتخــل  ــو األخــرى فل ــة تل ــى الرغــم مــن فشــل اجلول األفغانــي. وعل
اإلغاثــة  خــال  مــن  ســواء  األفغانــي  الشــعب  دعــم  عــن  اململكــة 
ــني  ــني العامل ــن األفغاني الســعودية أو باســتضافة عشــرات اآلالف م

والدارســني يف اململكــة. 
ــز ـ يرحمــه  ــد العزي ــن عب ــك فهــد ب ويف عــام 1987م، نصــب املل
اهلل ـ خيمتــه علــى احلــدود بــني اململكــة املغربيــة واجلزائــر حيــث 
عقــدت بوســاطته قمــة بــني امللــك احلســن الثانــي، والرئيــس الشــاذلي 
بــن جديــد -رحمهــم اهلل-يــوم 4 مايــو مــن ذلــك العــام، وتعتبــر أولــى 
محطــات التقــارب السياســي بــني البلديــن اجلاريــن بعــد 12 ســنة مــن 
اخلــاف. وبعــد ذلــك بعامــني تقريًبــا اســتضافت الطائــف اللبنانيــني 
احلــرب  إلنهــاء  الســعودية  العربيــة  اململكــة  قادتهــا  مصاحلــة  يف 
األهليــة وعــودة الســلم والوفــاق إلــى لبنــان بنــاء علــى وثيقــة الوفــاق 
بتاريــخ 30 ســبتمبر 1989م.  الطائــف  التــي صــدرت يف  الوطنــي 
ومنــذ توقيــع االتفــاق، وقفــت اململكــة العربيــة الســعودية بــكل ثقلهــا 
رفيــق  الراحــل  مشــروع  خلــف  االقتصاديــة  وإمكاناتهــا  السياســي 
احلريــري إلعمــار لنــان حتــى انتزعــت لبنــان مــن اخلــراب إلى مصاف 
الــدول الســياحية يف املنطقــة ببنيــة حتتيــة حديثــة ومؤسســات ماليــة 
مرموقــة، إلــى أن قــرر أعــداء لبنــان والعــرب والتوافــق اإلســامي 

ــذ عــام 2006م يف  ــان من ــم اللبنانــي اجلميــل لتغــرق لبن ــال احلل اغتي
أزمــة تلــو األخــرى.  

وإلــى اجلــوار اللبنانــي، أدى االنقســام الفلســطيني بــني فتــح 
وحمــاس إلــى ظهــور ســلطتني تنفيذيتــني يف كل مــن رام اهلل وقطــاع 
واعتبرتــه  الفلســطينية،  القضيــة  علــى  أثــره  لــه  كان  ممــا  غــزة، 
الســعودية مؤشــًرا خطيــًرا علــى تراجــع القضيــة األساســية لصالــح 
اململكــة  تقبلــه  لــم  مــا  وهــو  األشــقاء،  بــني  الهامشــية  اخلافــات 
العربيــة الســعودية، فبذلــت وســعها يف جمــع الفلســطينيني حــول 
طاولــة احلــوار. وتفهًمــا خلطــورة اخلــاف، وضــرورة تنقيــة األجــواء 
وحلحلــة املســائل العالقــة بــني فتــح وحمــاس حشــدت اململكــة كل 
جهودهــا وقوتهــا إلجنــاح املصاحلــة، ومــن ذلــك دعــوة الفرقــاء إلــى 
مكــة املكرمــة للتباحــث ومــن ثــم توقيــع اتفــاق مكــة املكرمــة بــني فتــح 
وحمــاس، وأخــذ الفلســطينيون علــى أنفســهم املواثيــق املغلظــة حتــت 
أســتار الكعبــة املشــرفة، لكنهــم مــا إن غــادروا اململكــة حتــى نكــص كل 
فريــق علــى عقبيــه ليصــل احلــال بالقضيــة الفلســطينية إلــى مــا هــي 

ــدول األخــرى.  ــى ال ــه ومــن الهــوان عل علي
لقــد كانــت اململكــة العربيــة الســعودية قبلــة دائمــة للمســلمني 
عندمــا يحتــدم اخلــاف بينهــم يف شــؤون داخليــة أو بــني بلديــن 
إســاميني، وكان يدفعهــم إلــى ذلــك وضــوح النهــج الســعودي املعلــن 
والقاضــي بعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة ألي بلــد آخــر، وبذلــك 
اكتســبت ثقــة مّكنتهــا مــن لعــب دور الوســيط النزيــه، إضافــة إلــى 
ثقلهــا يف القــرار الدولــي حيــث تســتطيع حشــد الدعــم ملــا تبرمــه 
مــن مصاحلــات علــى صعيــد املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة كجامعــة 
الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي ومنظمــة األمم املتحــدة 
ومتتعهــا بعاقــات مــع دول ضامنــة كأمريــكا واالحتــاد األوروبــي 
ترعــاه  مصاحلــة  اتفــاق  ألي  يجعــل  مــا  وهــو  والصــني  وروســيا 
ــوده ويدعــم مــا بعــد  ــل بن ــى تفعي ــا يســاعد عل ــوالً دولًي الســعودية قب

ــات. ــن ترتيب ــاق م االتف

منظمة التعاون اإلسامي:
منــذ 1969م، و"منظمــة املؤمتــر اإلســامي" التــي حتــول اســمها 
ال حقــا إلــى: منظمــة التعــاون اإلســامي"، تتخــذ مــن جــدة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية مقــًرا لهــا. وقبــل أن أعمــل يف هــذه املنظمــة مديــًرا 
عاًمــا لديــوان أمينهــا العــام وكبيــًرا ملستشــاريه، لــم تكــن لــدي صــورة 
واضحــة عــن هــذه املنظمــة ســوى أنهــا رمبــا جتمًعــا دينًيــا ال يختلــف 
كثيــًرا عــن "رابطــة العالــم اإلســامي"، إال أن هــذه الصــورة النمطيــة 
ســرعان مــا تكشــفت مبجــرد مباشــرتي العمــل يف أول عــام 2018م، 
ألدرك مــا هــو أعظــم مــن ذلــك وهــي أنهــا ثانــي أكبــر منظمــة بعــد 
األمم املتحــدة يف عــدد األعضــاء البالــغ 57 دولــة، وتضمــن لها اململكة 
ــة الدبلوماســية واالســتقالية يف  ــة الســعودية املقــر واحلصان العربي
ممارســة أعمالهــا كأي منظمــة دوليــة معتبــرة وبغــض النظــر عــن 
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العاقــات الثنائيــة التــي تربــط اململكــة بالــدول األعضــاء.
إن طبيعــة العمــل الدولــي ال جتعلــك تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت 
ــة  ــر اململك ــد املق ــرة لبل ــة الكبي ــا قدمتــه هــذه املنظم يف الســؤال عم
العربيــة الســعودية، وإمنــا تذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك للســؤال عمــا 
قدمــت لدولهــا األعضــاء؟  الشــروع يف اإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
يســتدعي الوقــوف علــى جتــارب األمم املتحــدة يف نيويــورك، واالحتاد 
اإلفريقــي يف أديــس أبابــا، واالحتــاد األوروبــي يف بروكســل، ومــن ثــم 
مقابلــة الفــرص والتحديــات، والنجاحــات واإلخفاقــات ومقاديرهــا 
 OIC يف كل منظمــة. وبــدون شــك فــإن منظمــة التعــاون اإلســامي
تصــارع التحديــات ذاتهــا، وتعانــي مــن اإلخفاقــات نفســها. ولكــن 
مــا مييــز هــذه املنظمــة عــن غيرهــا هــو غلبــة اجلانــب الروحــي 
ــة  ــة املتعلق ــب املصلحي ــى اجلوان ــن اإلســامي عل ــل يف التضام املتمث
مبــا تكتســبه كل دولــة مــن االنتمــاء لهــذه املنظمــة. وأذكــر ذات مــرة 
عندمــا احتــدم اخلــاف حــول مــكان انعقــاد أحــد اجتماعاتهــا يف 
ضــوء إصــرار دولتــني عضويــن علــى جتــاذب األحقيــة أن رئيــس 
لــوح بالتصويــت، فتحــدث أحــد أقــدم املندوبــني مذّكــًرا  اجللســة 
بــأن التصويــت يكســر التضامــن اإلســامي وأن مقاصــد املنظمــة 
أكبــر مــن اخلافــات الهامشــية، ولطاملــا جتنبــت اجتماعــات املنظمــة 
الدخــول يف تصويــت يكســر الربــاط األســمى بــني الــدول األعضــاء. 
ــى التوافــق فــإن األمــني  ــه إل ــم عن ــل الدائ ــت واملي ويف ســياق التصوي
العــام ملنظمــة التعــاون اإلســامي لــم يتــم انتخابــه بالتصويــت ســوى 
مــرة واحــدة يف تاريــخ املنظمــة يف عــام 2004م، عندمــا تقــدم ثاثــة 
مرشــحون مــن املجموعــة اآلســيوية ومتســكت كل دولــة مبرشــحها 

ــة. ــت هــو احلاســم يف هــذه احلال فــكان التصوي
إن رعايــة اململكــة لشــؤون املســلمني جعلتهــا تتزعــم مــع الشــقيقة 
اململكــة املغربيــة تأســيس املنظمــة، ويتفــرع عنهــا أجهــزة سياســية 
وماليــة واجتماعيــة وتربويــة وعلميــة تعمــل جميعهــا حتــت مظلــة 
املنظمــة وإشــرافها الروحــي يف خدمــة املســلمني يف كل مــكان. ولعــل 
مــن أبــرز أجهزتهــا املتخصصــة منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة 
ــا،  ــرا له ــاط مق ــن الرب ــي تتخــذ م ــوم )إيسيســكو( الت ــة والعل والثقاف
ــًرا  ــن جــدة مق ــذي يتخــذ م ــة ال ــك اإلســامي للتنمي ومجموعــة البن
لــه. ويف حديــث لــه يف افتتــاح القمــة اإلســامية الرابعــة عشــر التــي 
امللــك  قــال  مايــو 2019م،  الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  رأســتها 
ســلمان بــن عبــد العزيــز: "مــن املؤلــم أن يشــكَل املســلمون النســبَة 
جــراء  العالــم  مســتوى  علــى  والاجئــني  النازحــنَي  بــني  األعلــى 
االضطرابــاِت واحلــروب وانحســاِر فــرص العيــِش اآلمــِن الكــرمي يف 
ــة الســعودية كانــت  ــق فــإٌن اململكــَة العربي بلدانهــم. ومــن هــذا املنطل
وال تــزاُل تســعى مــا اســتطاعت إلــى اإلصــاِح وتوفيــِق وجهــات النظــر 

املختلفــِة خدمــة للــدوِل اإلســامية وشــعوبها. مــع االســتمرار يف مــِد 
يــد العــوِن واملســاعدة عبــر اجلهــِد اإلنســاني واإلغاثــي حرًصــا علــى 
ســيادِة وأمــن واســتقرار الــدوِل اإلســامية يف ظــل وحــدٍة وطنيــة 
وســامٍة إقليميــة". ونبــه امللــك ســلمان إلــى أن "إعــادةَ هيكلــة منظمــِة 
التعــاون اإلســامي وتطويَرهــا وإصــاَح أجهزتهــا أصبحــت ضــرورة 
ملحــة ملجابهــة التحديــات اإلقليميــة والدوليــة التــي متــر بهــا أمتنــا"، 
واعــًدا بــأن تســعى اململكــة مــن خــال "رئاِســتها ألعمــاِل هــذه القمــة 
ــِة العامــة للمنظمــة لإلســراع يف  للعمــل مــع الــدوِل األعضــاء واألمان
تفعيــِل أدوات العمــل اإلســامي املشــترك حتقيًقــا ملــا تتطلــُع إليــه 

ــا اإلســامية". شــعوُب أمتن
لقــد صبــرت اململكــة العربيــة الســعودية 45 عاًمــا لتحصــل علــى 
أول أمــني عــام مــن اجلنســية الســعودية، ملتزمــة يف ذلــك بالتنــاوب 
اجلغــرايف بــني الــدول ومؤثــرة التضامــن اإلســامي علــى مصاحلهــا 
اخلاصــة. كمــا ضمنــت حضــور جميــع الــدول األعضــاء اجتماعاتهــا 
فلــم متنــع دوال ال ترتبــط معهــا حالًيــا بعاقــات دبلوماســية مثــل 
أنهــا  كمــا  جــدة،  يف  االجتماعــات  حضــور  مــن  وقطــر  إيــران 
ــة جــدة  ــة يف مدين ــدى املنظم ــا ل ــح مندوبيتيه ــني بفت ســمحت للدولت
وتعيــني مندوبــني لهــا وموظفــني علــى الرغــم مــن قطــع العاقــات 
الدبلوماســية مــع الدولتــني. وتلتــزم اململكــة باحلصانــة الدبلوماســية 
الكاملــة ملقــر املنظمــة ومنســوبيها غيــر الســعوديني، ومتنحهــم الصفــة 
الدبلوماســية، وتلتــزم بالتوزيــع اجلغــرايف للتعيــني يف األمانــة العامــة 

وأجهزتهــا املتفرعــة. 

المشاعر المقدسة:
رمبــا يكــون مــن نافلــة القــول إن امللــك املؤســس عبــد العزيــز 
بــن عبــد الرحمــن الفيصــل -رحمــه اهلل-كان واحــًدا مــن أبــرز قــادة 
القــرن العشــرين، ورمبــا العصــر احلديــث. ولســت بصــدد بســط 
احلديــث عــن مناقــب ابــن ســعود كمــا يحلــو للغــرب تســميته. إال أن 
قصــة توحيــده شــبه اجلزيــرة العربيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
لــم تكــن ضربــة محظــوظ، بقــدر مــا متتعــت ببعــد نظــر لــم يتوقعــه 
البريطانيــون والفرنســيون، وهمــا الدولتــان النافذتــان يف املنطقــة 

ــذاك.  آن
ــط يف  ــني النف ــع ب ــز أن يجم ــد العزي ــك عب ــن مخــوالً للمل ــم يك ل
ــا- ــه الحق ــح علي ــم يكتشــف مبــا أصب املنطقــة الشــرقية -وإن كان ل
وبــني املشــاعر املقدســة يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة. ومــن يدرس 
وتيــرة األحــداث ومنطهــا يــدرك أن البريطانيــني يســتبقون بــؤر توتــر 
تعيــق تقــدم أصدقائهــم وأعدائهــم علــى حــد ســواء، وكان احلجــاز 
هــو املصيــدة التــي أريــد جليــش ابــن ســعود أن يقــع فيهــا ريثمــا 

الحرميــن إىل  أو  الحــج  السعــوديــة تحويــل  الحكــومــة  عــارضــت      

الحــروب وإشعــال  الدوليــة  العاقــات  لتــوتـيـر  سيــاسيــة  ميــاديــن 
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تنتهــي بريطانيــا مــن احلــرب األولــى. كانــت املفاجــأة أن مكــة املكرمــة 
ســلمت طواعيــة للفــاحت القــادم مــن جنــد، وبعدهــا كان مــن اليســير 

ــة الســعودية. ــه إلــى الدول ــورة واحلجــاز بأكمل ــة املن انضمــام املدين
الســعودية  حلــكام  ميــزة  الشــريفني  احلرمــني  خدمــة  ليســت 
فحســب، وإمنــا هــي مســؤولية جســيمة أمــام املســلمني وأمــام العالــم. 
ومــن يتتبــع ســيرة حــكام اململكــة العربيــة الســعودية يف خدمتهــم 
للحرمــني الشــريفني يجــد تطــوًرا مضطــرًدا يف عمــارة احلــرم املكــي 
يف مكــة املكرمــة، واملســجد النبــوي يف املدينــة املنــورة مــن جانــب، 
ومــن جانــب آخــر يُلحــظ متســك اململكــة بخطــاب دينــي معتــدل يوفــق 
وال يفــرق، ويعــزز التعايــش اإلنســاني، وال يضــع العالــم علــى شــفير 
مواجهــة بــني املســلمني وغيــر املســلمني. وبقــراءة ســريعة لألحــداث 
الســابقة يتضــح حــرص اجلماعــات اإلرهابيــة علــى االســتحواذ علــى 
ــة  ــت حرك ــث كان ــة؛ حي ــن داخــل اململك احلرمــني الشــريفني ســواء م
جهيمــان التــي احتلــت احلــرم املكــي ملــدة أســبوعني )20 نوفمبــر – 
4 ديســمبر 1979م(، وكان الهــدف األســاس متمثــًا يف اســتغال 
قداســة املــكان إلعــان خطــاب متطــرف يؤســس لدولــة إســامية 
تؤمــن باملناجــزة مــع اآلخــر وهــو مــا لــم حتققــه الدولــة الســعودية 
للمتطرفــني. وعلــى املســتوى اخلارجــي يلحــظ بوضــوح محــاوالت 
احلــرس الثــوري اإليرانــي تصديــر الثــورة وخطــاب واليــة الفقيــه مــن 
خــال جعــل البــراءة مــن املشــركني منســكا مــن مناســك احلــج لــدى 
أتبــاع الثــورة اخلمينيــة، حيــث عارضــت احلكومــة الســعودية وبشــدة 
ــر العاقــات  ــن سياســية لتوتي ــى ميادي ــل احلــج أو احلرمــني إل حتوي
الدوليــة وإشــعال احلــروب، ويكفــي للداللــة علــى ذلــك اســتحضار 
نحــو  بــاآلالف  اندفعــوا  إيرانيــون  التــي أحدثهــا حجــاج  الفوضــى 
املســجد احلــرام إليصــال رســالة آيــة اهلل اخلمينــي التــي تتبــرأ مــن 

ــود.  ــن اليه ــكا وإســرائيل وتلع ــوت ألمري ــادي بامل املشــركني وتن
ولــم يقــف تنظيمــا اإلخــوان املســلمني، والقاعــدة مكتــويف اإلرادة، 
فقــد اســتبدال بــاد احلرمــني الشــريفني باململكــة العربيــة الســعودية 
تعبيــًرا عــن مركزيــة احلرمــني يف مشــروعهم الســلطوي. ولطاملــا 
ناصبــا الدولــة الســعودية العــداء ألنهــا حتــول بينهــم وبــني الشــرعية 
التــي لــن يكتســبها تيــار إســامي أو ثــورة إســامية بــدون حيازتــه 
علــى قبلــة املســلمني. ومــن البديهــي اإلشــارة إلــى أن الــدول احلاملــة 
يف قيــادة املســلمني ال تــأل جهدهــا إلــى يومنــا هــذا يف اإلســاءة 
للمملكــة العربيــة الســعودية، وتشــويه خدماتهــا للحجــاج واملعتمريــن 
والــزوار، واختــاق الكثيــر مــن األراجيــف لتشــويه ســمعة اململكــة 
عنــد املســلمني يف كل مــكان للدفــع بعــدم جدارتهــا بخدمــة احلرمــني 
الشــريفني. وأي كانــت دوافــع هــذه الذرائــع املتشــنجة فــإن عامــة 
املســلمني يدركــون أن احلرمــني الشــريفني يف أيــد أمينــة ويكنــون 

ــة الســعودية. ــة العربي ــادة وشــعب اململك ــا لقي ــًرا خاًص تقدي
لقــد بــدأ امللــك عبــد العزيــز آل ســعود أول عمليــة إعمار يف تاريخ 
ــة الســعودية بعــد دخــول مكــة املكرمــة بعــام واحــد حيــث أمــر  الدول
بترميــم عمــارة املســجد احلــرام عــام 1926م، وتوالــت اإلصاحــات 
يف عهــده إلــى عــام 1950م. وكذلــك فعــل امللــك ســعود وامللــك فيصــل 
إلــى أن تولــى امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز -رحمهــم اهلل جميعــا-
املُلــك فأمــر بتوســعة عرفــت فيمــا بعــد بتوســعة امللــك فهــد، وبــدأت 
والســاحات  احلــرم  شــملت ســطح  ســنوات  ودامــت  عــام 1983م، 
اخلارجيــة واملرافــق العديــدة. إال أن واحــدة مــن التوســعات التــي 
شــملت احلرمــني الشــريفني واملشــاعر املقدســة بــدأت يف عهــد امللــك 
عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز -رحمــه اهلل-وتواصلــت يف عهــد امللــك 
ســلمان وشــملت املطــاف واجلمــار وتطويــر النقــل وقطــار احلرمــني 

الشــريفني.
إلــى جانــب مــا قدمتــه اململكــة العربيــة الســعودية مــن إعمــار 
للحرمــني الشــريفني فإنهــا قــد نــأت باحلجــاج حتديــًدا عــن القيــود 
املفروضــة علــى طالبــي التأشــيرة لزيــارة اململكــة العربيــة الســعودية، 
فــا مينــع أحــد قــدم للحــج ألســباب سياســية أو إداريــة، وهي سياســة 
ــع  ــت تتاب ــي كان ــدول الت ــة أوقعــت اململكــة يف حــرج مــع بعــض ال ثابت
بعــض املطلوبــني، ورفضــت اململكــة رفًضــا قاطًعــا تســليمهم وقــد 
قدمــوا للحــج. كمــا أن اململكــة ســمحت للطائــرات الليبيــة الســفر 
ــي رغــم احلصــار اجلــوي املفــروض  ــى مطــار جــدة الدول مباشــرة إل

علــى ليبيــا بعــد أزمــة لوكربــي.
الوفــادة  كــرم  املثــل يف  الســعودية  العربيــة  باململكــة  ويضــرب 
للحــاج واملعتمــر والتعامــل مــع القادمــني علــى أنهــم ضيــوف بيــت اهلل، 
ــؤدوا نســكهم بســام مــع  ــى ي ــرام حت ــر واإلجــال واالحت لهــم التقدي
تقــدمي كامــل الرعايــة الصحيــة لهــم مجاًنــا، ونقــل املرضــى منهــم إلــى 
املشــاعر يف ســيارات اإلســعاف واملستشــفيات املتنقلــة إمياًنــا بــأن 
هــؤالء احلجــاج جتشــموا عنــاء الســفر مــن أجــل الركــن اخلامــس مــن 
ــة بخدمــة  ــذل املؤسســات الســعودية املعني ــك تب أركان اإلســام ولذل

احلجيــج جهودهــا ملســاعدتهم علــى إكمــال متطلبــات احلــج.
إن االهتمــام الــذي توليــه اململكــة العربيــة الســعودية لإلســام 
واملســلمني مبــدأ أســاس ال حتيــد عنــه، يتوارثــه قادتهــا منــذ املؤســس 
إلــى رؤيــة اململكــة 2030 حيــث بنيــت الرؤيــة علــى ثاثــة محــاور أول 
تلــك احملــاور هــو اإلســام باعتبــاره ركيــزة ومحــرًكا مهًمــا لرؤيــة تعبــر 

عــن تطلعــات شــعب مســلم إلــى مســتقبل أكثــر تقدًمــا وازدهــاًرا.

السـعودية  لحـكام  ميـزة  الشـريفين  الحرميـن  خدمـة  ليسـت     

فحسـب وإنمـا هـي مسـؤولية جسـيمة أمام المسـلمين وأمـام العالم

* مدير عام الديوان، وكبري املستشارين ـ منظمة التعاون اإلسالمي
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املطلوب توازن خليجي داخلي للتحديث وتوازن خارجي بتحالفات إقليمية

السـعودية عمود الخيمة الخليجية وحائط 
وتركيـا إيـران  مخططـات  إلفشـال  الصـد 
ال بــد مــن البــدء بذكــر متغيريــن أساســني قبــل الدخــول يف تفاصيــل املوضــوع، األول أنــه بشــكل عــام أصبــح مــن شــبه 
الداخليــة  عــن مجمــل سياســتها  تنفصــل  بالــدول اخلارجيــة( ال  دولــة  أن )عاقــات  السياســية  الدارســات  املؤكــد يف 
وتطورهــا االقتصــادي والبشــري، واألســاس الثانــي هــو أن اململكــة العربيــة الســعودية هــي )عمــود اخليمــة( بالنســبة إلــى 
ــا والعــراق  الــدول اخلليجيــة العربيــة املجــاورة لهــا، بــل ومؤثــرة بشــكل كبيــر علــى اجلــوار العربــي يف الشــرق )اليمــن جنوًب
والشــام شــماالً( وتصــل إلــى مصــر ودول العالــم.  اخــًذا بهذيــن العاملــني فــإن مركزيــة السياســة الســعودية اخلارجيــة 
وتأثيرهــا ال مجــال إلنــكاره. ومــن جهــة أخــرى وجــود احلرمــني الشــريفني علــى أرض اململكــة جعلهــا قبلــة )املســلمني( 
واملســلمون اليــوم هــم يف مــكان صعــب مــن التطــور السياســي واالجتماعــي ومحــط )فهــم خاطــئ( لــدى قــوى سياســية 
أصبــح مشــاًعا  املســلمني، حتــى  بعــض  تصــرف  وبــني  اإلســام  بــني  تخلــط  حــد ســواء،  علــى  وشــرقية  ودول غربيــة 
ــن بوعــي. ــر ولك ــة الســعودية بصب ــة العربي ــه اململك ــذي تتحمل ــا مضاعــف وال ــبء هن ــول بـــ )اإلرهــاب اإلســامي( فالع الق
املشــهد الداخلــي: يف العقــود اخلمســة املاضيــة علــى األقــل شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية تطــوًرا )تراكمًيــا( يف مجــاالت 
االقتصاد و االجتماع و التعليم، ما لبث أن أصبح ) نوعًيا( يف السنوات االخيرة مع اإلعان عن خطة التنمية الشاملة و هي 
) رؤيــة 2030( و التــي أطلقهــا ولــي العهــد الســعودي ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان مصحوبة يف مســيرتها بجملة إصاحات 
متميــزة يف املجــاالت املختلفــة منهــا االقتصــادي، حيــث انطلقــت مجموعــة شــركات عماقة يف الســياحة و مجاالت التصنيع و 
الترفيــه و التعليــم و اخلدمــات، كمــا انطلقــت إصاحــات اجتماعيــة مشــهودة، خاصــة يف مجــال متكني املــرأة و إصاح التعليم  
وتطويــر التعليــم العالــي و الشــراكات الدوليــة الواســعة بــني دول غربيــة وشــرقية علــى الســواء  يف عــدد  واســع مــن املجــاالت، 
ــث يف مؤسســات التشــريع.   ــد التحدي ــال عق ــن أجــل إكم ــة م ــة ومتوقع ــر جــاد يف إصاحــات سياســية قريب ــا أن التفكي كم
يف اجلانــب العلمــي خطــت اململكــة العربيــة الســعودية خطــوات مشــهودة ،وخاصــة يف تطويــر قطــاع ) االقتصــاد املعــريف(

د. محمد الرميحي

البحــث  يف  الســعودية  اجلامعــات  مــن  العديــد  فســاهمت 
العلمــي حتــى غــدا بعضهــا مــن اجلامعــات املرموقــة عاملًيــا بــل 
فــاق اإلنتــاج العلمــي ملنســوبي تلــك اجلامعــات دول أخــرى أكثــر 
الصناعــة  ويف  املنطقــة،  يف  التعليــم  مجــال  يف  تاريخًيــا  عراقــة 
الصناعــة  و  احلربيــة  الصناعــات  توطــني  إلــى  توجهــت  التــي 
العماقــة  الشــركات  مــن  عــدد  بإنشــاء  وقامــت  التحويليــة 
ــام  ــة للقي ــد مــن الشــركات الفرعي ــن العدي ــك تكوي الســعودية وكذل
فعالــة  ومبشــاركة  عليهــا  التخــدمي  و  النشــاطات  تلــك  مبســاندة 
حيــث  الوقــت،  نفــس  النشــط يف  و  املــرن  اخلــاص  القطــاع  مــع 
ــى  ــة التــي تســاعده عل ــة لهــذا القطــاع القوانــني املرن وفــرت الدول
النمــو . لقــد كان هــذا البنــاء التحتــي الفاعــل هــو الــذي مكــن 
اململكــة ومؤسســاتها مــن مواجهــة  آثــار ) وبــاء كورونــا( بنجــاح 

ملحــوظ ،وقــد وفــرت ميزانيــات هائلــة  ملواجــه  اجلائحــة جلميــع 
الســكان مبــن فيهــم  غيــر املواطنــني  حتــى مــن هــم موجــودون 
باحتــرام  العالــم  ووقــف  مســائلة،  دون  قانونيــة  غيــر  بصــورة  
احلــج يف  موســم  تقيــم  أن  الســعودية  الســلطات  قــررت  عندمــا 
) هــذا العــام الصعــب(، يف الوقــت الــذي امتنــع العالــم و الــذي 
القيــام بهــا،  تلــك املراســم الدينيــة  أو شــبيهها مــن  يقيــم مثــل 
كمــا واجهــت الوبــاء بحزمــة سياســيات  حتفيزيــة غيــر مســبوقة 
لتعضيــد املؤسســات االقتصاديــة و اخلدميــة  املتضــررة  . فنحــن 
بنيــة حتتيــة( يف الدولــة تؤهلهــا ســكانًيا و اقتصادًيــا و  أمــام ) 
بنــاء قانونــي و شــبكة بيروقراطيــة معتمــدة يف مجــاالت عديــدة  
علــى التقنيــة احلديثــة، يؤهلهــا لقيــادة املنطقــة مبــا تضعــه مــن 
قواعــد أخاقيــة يف التعامــل مــع اجلــوار و العالــم ،وبالتالــي فــإن 
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مجلــس التعــاون والدبلوماســية الســعودية تــرى أن )املشــي علــى 
خطــوات أقــل املشــتركني يف املجلــس ســرعة( وهــذا مــا قالــه امللــك 
املرحــوم فهــد بــن عبــد العزيــز ألول أمــني عــام ملجلــس التعــاون 
الســفير الكويتــي عبــد اهلل بشــارة.  إال أن العاقــة تفــوق ذلــك 
ــج  ــن دول اخللي ــر م ــن كثي ــا م ــا أســلفت ينظــر إليه فالســعودية كم
األصغــر أنهــا ) الظهيــر االســتراتيجي( بســبب حجمهــا و ثقلهــا 
اقتصادهــا  يف  تعتمــد  األصغــر  اخلليــج  دول  أن  كمــا  العاملــي، 
علــى إنتــاج النفــط، وتشــكل اململكــة الدولــة األكبــر انتاًجــا علــى 
لهــذه  االقتصاديــة  القبــان  بيضــة  اًذا  فهــي  العاملــي،  املســتوى 
الــدول، وتســتطيع أن حتافــظ علــى ســعر عــادل يف الســوق ممــا 
يوفــر مصــدًرا مهًمــا بــل األهــم مليزانيــات هــذه الــدول وبالتالــي 
اســتقرارها، مــن جهــة أخــرى فإنــه بجانــب احلفــاظ علــى أســعار 
ــى األمــن اإلقليمــي  لهــذه  ــى احلفــاظ عل النفــط تعمــل اململكــة عل
الــدول، وقــد كان موقفهــا مــع مملكــة البحريــن يف عــام 2011م، 
أمــن  أن  ملــا وجــدت  إبطــاء  فــوًرا  دون  مشــهوًدا، فقــد تدخلــت 
مملكــة البحريــن مهــدد مــن قــوى خارجيــة ذات أضلــع داخليــة، كمــا 
ــة الضخمــة القتصاديــات دول عربيــة و  أن املســاعدات االقتصادي
إســامية كثيــرة تشــكل عامــًا آخــر إلعطــاء اململكــة القيــادة يف 
هــذا القطــاع  يبقــى  )املســاءلة( القطريــة، و هــي مســاءلة شــائكة 
و محبطــة للكثيريــن يف اخلليــج ،ورأس اخلــاف هنــا )العاقــة مــع 
ــح  ــى أصب قــوى اإلســام احلركــي( وقــد تفاقــم هــذا اخلــاف حت
يف جــزء منــه و علــى األقــل ) إعامًيــا( )ألــم يف الرقبــة( كمــا يقــول 
ــى يف اجلســم  ــر حت ــم ومؤث ــم بشــكل دائ ــزي، أي مؤل ــل اإلجنلي املث
القطــري وهــو جســم ال يســتطيع عاقــل أن يفصلــه عــن اجلســم 

اخلليجــي جغرافًيــا وانســانًيا و ثقافًيــا ..

العاقة باليمن:
الســعودية  العربيــة  للملكــة  هــي اخلاصــرة اجلنوبيــة  اليمــن 
،وقــد  احملــاذي  االجتماعــي  النســيج  أيًضــا يف  معهــا  تشــترك  و 
ــذ  ــة، من ــام اســتراتيجي للمملك ــع اهتم ــزال موق ــت اليمــن وال ت كان
لــم تكــن  حكــم اإلمــام وحتــى احلكــم اجلمهــوري، العاقــة هنــا 
دائمــا علــى وتيــرة واحــدة، فقــد شــهدت شــد و جــذب، إال أنــه 
القــرن  ســبعينات  بدايــة  يف  الســعودي  املصــري/  االتفــاق  بعــد 
املاضــي حــول اليمــن اســتتب األمــر حتــى أحــداث عــام 2011م، 
و  الســعودية  العربيــة  اململكــة  فتدخــل  باليمــن،  عصفــت  التــي 
معهــا مجلــس التعــاون لتقــدمي املشــورة و النصــح ووضــع خطــة 

ــة و التفــاف جمهــور  ــح مــن املتان ــي الســعودي أصب املشــهد الداخل
واســع حــول املشــروع التحديثــي يســاعد علــى اإلقــاع الداخلــي 
و مواجهــة التحديــات اخلارجيــة و قيــادة املنطقــة او املســاهمة 
كبيــرة  نســبة  أن  علمنــا  إن   خاصــة  فعــال،  بشــكل  قيادتهــا  يف 
مــن املواطنــني الســعوديني هــم يف مرحلــة الشــباب الطامــح إلــى 

التفــاؤل باملســتقبل. االلتحــاق بالعالــم املتقــدم ممــا يزيــد مــن 

العاقة بدول الخليج ذات الحدود المشتركة:
مــدى  علــى  اخلليــج  بجيرانهــا يف  الســعودية  العاقــة  متتــد 
ككيانــات  وثانًيــا  كجغرافيــا  أوالً  احلديــث،  و  القــدمي  التاريــخ 
هنــاك  كانــت  الثانيــة  و  األولــى  الســعودية  الدولــة  سياســية، يف 
ــداد  ــى امت ــا عل ــى أطرفه ــرة وحت ــب اجلزي ــني قل ــة ب ــات دائم عاق
الدولــة، أمــا يف الدولــة الثالثــة )احلاليــة( التــي أنشــاها امللــك عبــد 
العزيــز آل ســعود ـ يرحمــه اهلل ـ فــإن العاقــة تتشــابك بنشــوء 
الدولــة  مــن جهــة و الوجــود البريطانــي علــى أطــرف اجلزيــرة 
مــن جهــة أخــرى، لقــد بــدأ امللــك عبــد العزيــز مــن الكويــت يف 
طريقــه الســتراد حكــم آل ســعود، ومــن  قبلهــا مــر بــكل مــن قطــر 
و البحريــن، فالعاقــة هنــا ليســت سياســية فقــط ولكــن أيًضــا 
إنســانية و اجتماعيــة، كمــا أن الهجــرات مــن وســط جنــد إلــى 
الســواحل اخلليجيــة لــم تكــن تنقطــع علــى مــر التاريــخ، يف مرحلــة 
الوجــود البريطانــي يف اخلليــج كان هنــاك مدرســتان األولــى تــرى 
بســرعة جــاء وانتهــاء ذلــك النفــوذ، و األخــرى تــرى بقــاءه للحفــظ 
علــى األمــن، كانــت السياســة الســعودية يف عهــد املؤســس مرنــة 
ــك وجــد  ــة، و لذل ــات البريطاني ــكل الرغب ــر  مســتجيبة ل ولكــن غي
امللــك املؤســس أن قــوة أخــرى  صاعــدة تشــتبك  اقتصادًيــا ولكــن 
ال تتدخــل سياســًيا، فكانــت تلــك القــوى هــي الواليــات املتحــدة 
جــُدت  اخلليــج   مــن  البريطانيــني  انســحاب  بعــد   األمريكيــة 
علــى  التاريخيــة  العاقــات  توطيــد  يف  الســعودية  الديبلوماســية 
أســس الدولــة احلديثــة، و دفعــت مبرحلــة إخــاء قــدم املصالــح 
البينيــة مــع جيرانهــا يف اخلليــج علــى قاعــدة النســيج االجتماعــي 
املشــترك و املصالــح املشــتركة ، فرحبــت بقيــام دولــة اإلمــارات، 
و اإلصاحــات العمانيــة و التطــور يف كل  مــن الكويــت والبحريــن 
التعــاون( بدايــة ثمانينــات  ثــم شــجعت فكــرة )مجلــس   . وقطــر 
القــرن املاضــي، والــذي وجــد يــد راعيــة مــن امللــك فهــد بــن عبــد 
ــم  ــا اهلل ـ، ول ــز ـ يرحمهم ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــك عب ــز واملل العزي
ــذ نشــأة  ــرة، من ــًدا عــن هــذه املســيرة اخلي ــك ســلمان بعي يكــن املل

ـــرها  ـ ـيـ ـأثـ ـــة وتـ ـ ـ ـــة الخارجيـ ـ ـ ـــاسة السعوديـ ـ ـ ـــة السيـ ـ ـ ـ     مركزيـ

ـــي ـ ـ ـــوار العربـ ـ ـ ـ ـــي الجـ ـ ـــرة فـ ـ ـ ـــا ومؤثـ ـ ـ ـــال إلنــكارهـ ـ ال مجـ
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ــم  ــك ل ــة(، ذل ــادرة اخلليجي ــا ســمي ) املب ــأزق فيم ــن امل للخــروج م
ــران  ــة إي ــي النشــط  و مناصــرة دول ينجــح بســبب التدخــل اإليران
ــر متشــدد ومســلح ممــا أدخــل اليمــن يف شــبه حــرب  ــاح صغي جلن
أهليــة وال زالــت ، يف كل الصعــود والهبــوط يف املشــهد اليمنــي 
العــون  يــد  تقــدمي  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  تتأخــر  لــم 
االقتصــادي الســخي لألشــقاء يف اليمــن ، يف الســابق ســاعدت 
يف بنــاء املــدارس و الطــرق و البنيــة التحتيــة، ويف الوقــت احلالــي 
امللــك  إنشــاء مركــز  2015م( مت  مــارس  بعــد عاصفــة احلــزم   (
ســلمان لإلغاثــة و األعمــال اإلنســانية( والــذي خصــص بايــني 
الــدوالرات لتقــدمي العــون اإلنســاني لليمنيــني، و أيًضــا غيرهــم يف 

طــول البــاد اإلســامية. 
إال أن احلــرب األهليــة اليمنيــة و التــي جعلــت الشــعب اليمنــي 
أكثــر جوًعــا وفقــًرا و مرًضــا، وأطلقــت أشــكال مــن ) املافيــات( 

ــي   ــد األمن ــى الصعي ــا تشــكل عل ــاد وعرضه املختلفــة يف طــول الب
ــا و لكــن األكثــر ســعودًيا بســبب اجلــوار و  ــا و إقليمًي هاجًســا دولًي
التهديــد علــى أمنهــا املباشــر ،كمــا تشــكل عبئــا علــى اقتصادهــا 
الوطنــي، ومــا فتئــت حتــاول جاهــدة أن تقلــل املخاطــر مــن تلــك 
احلــرب، و حتــاول رأب الصــدع حتــى بــني القــوى اليمنيــة ذات 
املوقــف املخالــف ملشــروع احلوثــي\ إيــران يف اليمــن، تلــك  القــوى 
الســعودية، ألنهــا قائمــة  الديبلوماســية  تشــكل صداًعــا يف راس 
علــى تغييــب األولويــات الوطنيــة و تعظيــم املصالــح املناطقيــة و 

الفئويــة و رمبــا أيًضــا الشــخصية . 
العاقة بإيران: 

 أهــم ملــف شــائك ومعقــد هــو العاقــة مــع اجلــارة الشــرقية 
يتعــدى  ألنــه  شــائك  وهــو  اإلســامية(  اإليرانيــة  )اجلمهوريــة 
املصالــح الطبيعيــة املتنافــرة أو املتفقــة بــني أي بلديــن أو أكثــر، 

    البــنــيـــــة التحتــيـــــة مكنـــــت السعوديـــــة مـــــن مواجــهـــــة 

ــة ــة الجــائحــــ ــة لمواجهـــ ــات ضخمـــ ــا وميــــزانـــيـــ ــار كورونــــ آثــــ
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املشــاعر  مــن  بالكثيــر  معبــأ  اســتحواذي  مشــروع  إلــى  ليصــل 
القوميــة والطائفيــة وأيًضــا املختلــط باخلرافــة.  أصــل املشــكلة 
هــو يف اخلطــأ يف إدارة املجتمعــات املتحولــة، فقــد اتخــذ شــاه 
صعــود  بعــد  1979م(   -1941  ( بهلــوي  رضــا  محمــد  إيــران 
أســعار النفــط عــام 1973م، مجموعــة خطــوات أســماها ) الثــورة 
البيضــاء( كانــت يف الغالــب إصاحــات اجتماعيــة و اقتصاديــة، 
ــم تــرض الشــرائح األكثــر  محافظــة )  اإلصاحــات االجتماعيــة ل
رجــال الديــن يف الغالــب( و االقتصاديــة لــم تــرض االقطاعيــني، 
خاصــة أصحــاب احليــازات الزراعيــة الكبيــرة، يف نفــس الوقــت 
لــم يقــدم مــا يغــري الفئــات اجلديــدة مــن املجتمــع اإليرانــي يف 
الليبراليــني(    ( عليهــم  يطلــق  أن  مــا ميكــن  أو  السياســي  الشــق 
مــع  اقطاعــي\   \ محافــظ  بــني  فتــرة  بعــد  واســع  حتالــف  فتــم 
كمــا  الثــورة  وألن    ، الشــاه  بحكــم  اإلطاحــة  أجــل  مــن  حديــث، 
عرفــت اعتمــدت يف التحشــيد  والتجنيــد علــى رجــال الديــن، فتــم 
اســتياؤهم علــى احلكــم بعــد ذلــك يف معركــة داخليــة ســريعة و 
ــد اعتمــد  ــر اســتنارة، النظــام اجلدي صفيــت القــوى األخــرى األكث
لــم يكــن  العــداء ملــن  أيدلوجيــة )قوميــة\ طائفيــة( ورفــع شــعار 
العربــي،  اجلــوار  يف  للتمــدد  طمــوح  مــع  لكــن  و  شــاكلته،  علــى 
وتهيئــة ظــروف أضعفــت الــدول املجــاورة ممــا هيــأ  فــرض التمــدد 
يف العــراق و ســوريا و لبنــان و اليمــن، ممــدًدا  طموحــه حتــت 
ظــل خرافــات إلــى اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث أن ظهــور 
) املهــدي املنتظــر( يف رأي قطــاع املتشــددين ســيكون مــن مكــة 
املكرمــة !  هــذه اخللطــة امللتبســة مــن األفــكار و السياســات جعلــت 
العربيــة  اململكــة  هــو  اجلــوار  اإليرانــي يف  للنظــام  األول  العــدو 
ــج  ــاد اخللي ــر مســتتر يف ب ــا غي ــه طموًح ــح أن ل الســعودية، صحي
ــة  ــرة هــي يف وجــود وصاب ــة الكبي ــرى أن العقب ــه ي األخــرى، ولكن
اململكــة العربيــة الســعودية، فهــو يحــاول بــكل مــا أوتــي مــن أدوات، 
ــا حصــل يف ســبتمبر  ــداء العســكري املباشــر ) كم ــا االعت مبــا فيه
2019م( علــى مناطــق نفطيــة يف املنطقــة الشــرقية مــن اململكــة، 
ومحاولــة )صناعــة( طابــور خامــس، عــدا املناكــدات السياســية 
اخلليــج  أنظمــة  علــى  التحريــض  و  األصعــدة  كل  علــى  الدائمــة 
ومحاولــة جتنيــد حتــى بعــض مواطنيهــا. تلــك العاقــة الشــائكة 
لهــا مدخــات دوليــة، وخاصــة مــن قبــل  الواليــات املتحــدة ، التــي 
ــى شــيء مــن الوفــاق  ــة( أن تصــل إل ــت يف العهــدة ) األوبامي حاول
مــع إيــران، و وقــع اتفــاق )يوليــو 2015م(  علــى أســاس ترطيــب  
املوقــف اإليرانــي يف اجلــوار، و لكــن تلــك املراهنــة فشــلت كمــا هــو 
متوقــع و قــد خرجــت الواليــات املتحــدة يف العهــدة ) الترامبيــة( 
عــام 2018م، مــن ذلــك االتفــاق  وفرضــت مجموعــة مــن العقوبــات 
االقتصاديــة للضغــط علــى النظــام أن يرعــوى ويســير كمــا الــدول 
األخــرى يف العالــم ســيرة ســوية، إال أن هــذا االفتــراض لــم ينجــح 

للنظــام اإليرانــي وأســتمر  كلًيــا يف ردع الطمــوح غيــر الشــرعي 
يخلــق املشــاكل و يتدخــل يف اجلــوار حســب أجندتــه، ويرتكــز يف 
مــع  تتكلــم  والتــي  اإليرانيــة(  اخلارجيــة   ( محوريــن  علــى  ذلــك 
ــي  ــوى املتشــددة و املســلحة و الت ــة، و الق ــم مبــا يشــبه املرون العال

حتتضــن التمــدد الفعلــي .

إيران / السعودية/ الواليات المتحدة:
املتحــدة  الواليــات  يف  م،   2020 نوفمبــر  انتخابــات  بعــد 
ووصــول الدميقراطيــني إلــى البيــت األبيــض و حكــم  )بايــدن \
هــارس( املتوقــع، توجــه بعــض احملللــني إلــى القــول إن ) اإلدارة 
اجلديــدة ســوف تســتأنف( نفــس العاقــة االوباميــة مــع إيــران 
باجتــاه ) االســترضاء(  وإعــادة إحيــاء اتفــاق عــام 2015 م، وهــذا 
التعامــل  مــن  أكثــر  )االهــواء(  يدخــل ضمــن  التحليــل  تســرع يف 
ــدة  مــع الواقــع، فعــدد مــن املســؤولني القريبــني مــن اإلدارة اجلدي
قالــوا اثنــاء االنتخابــات و بعدهــا إن األمــور لــن ترجــع إلــى مــا 
كانــت عليــه  يف هــذا امللــف ) إال إذا قبلــت إيــران بشــروط جديــدة( 
، و  إلــى تخصيــب ذري خطــر  للعــودة  منهــا أن ال ســقف زمنــي 
منهــا نــزع األســلحة البالســتية و أيًضــا  الكــف عــن التدخــل يف 
مقبــل،  تفــاوض  ألي  العامــة  اخلطــوط  ثاثيــة  تلــك   ، اجلــوار 
تلــك  مــن  بــأي  القبــول  بصــدد  اإليرانــي  النظــام  أن  يبــدو  ال  و 
الشــروط، بــل قــال املتحــدث باســم اخلارجيــة اإليرانيــة بعــد فــوز 
الدميقراطيــني )علــى واشــنطن أن تعلــن التوبــة( ! وهــو اصطــاح 
خــارج الســياق الدبلوماســي منــذ أن عرفــت الدبلوماســية، وعليــه 
فــإن املتوقــع أن يطــول الوقــت قبــل حتــى فتــح بــاب املفاوضــات 
والتــي ســتكون صعبــة. لعــل متغيــر مهــم قــد دخــل يف أوراق امللــف 
اتفًقــا  إيــران   وقعــت  قــد  و  الصينيــة  اإليرانيــة/  العاقــة  وهــو 
ــو 2020م(  وســمي االتفــاق  واســًعا مــع الصــني مؤخــًرا ) 25 يوني
ــاق  ــا، هــذا االتف ــدة 25 عاًم ــة( مل ) الشــراكة االســتراتيجية الكامل
بســبب  املتحــدة  الواليــات  حفيظــة  أثــار  الدولتــني  يربــط  الــذي 
اخلــاف االقتصــادي مــع الصــني، وتنظــر إليــه اإلدارة اجلديــدة 
الشــائكة  األخــرى  العوامــل  إلــى  يضيــف  مقلــق(   ( عامــل  أنــه 
وبــني اجلــوار  وبينهــا  املتحــدة  الواليــات  و  إيــران  بــني  والقائمــة 
ــه ســوف يتســبب يف   ــث أن ــر حفيظــة األوروبيــني مــن حي ، كمــا يثي
تقليــص أيــة اســتثمارات مرجتــاة لهــم يف إيــران يف املســتقبل . 
ومــن احملتمــل أن تنتــج االنتخابــات الرئاســية املقبلــة يف إيــران يف 
ــا ممــا ســبق بســبب التفاعــات  ــر تطرًف ــادة أكث ــو 2021م، قي يوني
الداخليــة وخاصــة االقتصاديــة والتــي ســببتها كل مــن وبــاء كورونــا 

األمريكيــة. والعقوبــات 
العاقات بتركيا: 

 يف هــذا  امللــف جنــد شــخصية الســيد )رجــب طيــب أردوغــان( 

قضية العددقضية العدد



ديــسمبــر18
156العــدد

2020www.araa.sa

قمــع  عمليــات  يف  أردوغــان  حلــزب  التابعــة  للســلطات  الثقيلــة( 
فــإن  لــم تعرفهــا تركيــا منــذ ســنوات طويلــة. مــن جهــة أخــرى 
اســتمرار )اخلــداع( السياســي يف أكثــر مــن ملــف واضــح للعيــان، 
والبحرينــي،  اإلماراتــي  اإلســرائيلي  االتفــاق  مــن  املوقــف  أبــرزه 
دولــة  مــن  احتجاًجــا  ســفيره  بســحب  أردوغــان  هــدد  حيــث 
اإلمــارات، يف الوقــت الــذي تتمتــع العاقــات التركيــة اإلســرائيلية 
ومنــذ عقــود بأفضــل العاقــات االقتصاديــة والسياســية وحتــى 

والســياحية!  العســكرية 

المتغيرات الدولية:
لعــل أهــم متغيــر يف األشــهر القليلــة القادمــة 
الواليــات  يف  اجلديــدة  السياســية  اإلدارة  هــي 
املتحــدة )الدميقراطيــني(  وقــد أشــبعها احملللــني 
اإلدارة  هــذه  إن  بالقــول  )الهــوى(   أهــل  مــن 
ــج  ســوف تأخــذ مواقــف )ســلبية( جتــاه دول اخللي
وخاصــة اململكــة العربيــة الســعودية، و هــذا مــن 
بــاب )التمنــي( ال غيــر ، و األكثــر قرًبــا إلــى املنطــق 
أن تســعى اإلدارة اجلديــدة كمــا صــرح أحــد الكبــار  
املرشــحني لقيــادة العمــل اخلارجــي ) أن تســعى إلى 
تعــاون مــع احللفــاء  يف القضايــا الدوليــة باحتــرام 
وتواضــع( اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج هــي صديقــة 
تاريخيــة للواليــات املتحــدة، وتتكيــف مــع املتغيــرات النســبية يف 
اإلدارات املختلفــة، ولكــن قواعــد اللعبــة ال تتغيــر كثيــًرا، فهنــاك 
ــى أفضــل  ــاون عل ــأن يســتمر التع حاجــة اســتراتيجية لألطــراف ب
وجــه ممكــن ،وهــذا مــا ســوف يتــم كمــا صــرح أكثــر مــن شــخصية 
قياديــة يف احلــزب الدميقراطــي، إال أن فكــرة )االســتماع ألهــل 
املنطقــة( يف القضايــا املطروحــة عمليــة مهمــة لــإلدارة اجلديــدة 
ــا وســاح  ــران وتركي ،كمــا أنهــا تعــرف أن  )سياســات روســيا و إي
حــزب اهلل و التدخــل اإليرانــي يف اجلــوار( كلهــا مــن مســببات 
و  األمريكيــة  باملصالــح  وتضــر  املنطقــة  يف  االســتقرار  عــدم  
حلفائهــا ، وبالتالــي علــى اإلدارة القادمــة أن تنظــر خلــف األفــق ) 
looking over the horizon(  كمــا قــال أحــد املختصــني، 
ــة للمشــكات العالقــة و التــي تؤثــر يف أمــن  ــول ابتكاري إليجــاد حل
 . علــى حــد  ســواء  والعالــم  املتحــدة  الواليــات  أمــن  و  املنطقــة 
ــة  ــك حقيق ــب(، تل ــم ترام ــس )عال ــد ترامــب( هــو لي ــا بع ــم )م عال
ــة أساســها  ــة قلق ــم مبرحل ــر العال ــد م ــا، فق ــراف به يتوجــب االعت
)تراخــي التحالــف األوربــي\ الواليــات املتحــدة( واضــح أن القــادم 
يتقاســمون  والبحــث عــن شــركاء  التحالــف  هــو )تصليــب( هــذا 
دول  املصالــح،  نفــس  علــى  ويحافظــون  نفســها  واألعبــاء  القيــم 
اخلليــج ليســت بعيــدة عــن تلــك اآلمــال. احلفــاظ علــى أســعار 

طاغيــة يف حتديــد األمــور ، فهــو حتــت تأثيــر  )تصور( غيــر منطقي 
حتــى ألقــرب معاونيــه  الكبــار الســابقني، وخــارج عــن )املنطــق 
الســليم( و يف الغالــب )مهــووس( بــداء العظمــة و الــذي يغذيهــا 
ــة  ــة( تركي ــى أمــل عــودة ) هيمن ــراك  عل ــف واســع مــن االت يف طي
علــى اإلقليــم املجــاور لتركيــا ســواء العربــي أو حتــى األوروبــي و 
اآلســيوي وإعــادة ) العثمانيــة( يتخــذ عــدد مــن األفعــال السياســية 
تبنــى أردوغــان   العربــي  ،  علــى اجلانــب  التهــور  إلــى  والقريبــة 
)ألســباب سياســية بحتــة(  اإلســام احلركــي، واســتخدم عناصــره 
القطــاع  هــو  األول  قطاعــني  نشــط يف  بشــكل  يســتضيفها  التــي 
اإلعامــي والــذي يشــكل خليــة واســعة مــن اإلذاعــات و التلفــزة 

ذراع  و  اســتنبول(   ( تركيــا  مــن  للعــرب  املوجــه 
أكثــر  مــن  )املرتزقــة(  جتنيــد  يف  عســكري  آخــر 
ــا  ــي لزجهــم يف حــروب كمــا يف ليبي مــن مــكان عرب
و أيًضــا يف جنــوب غــرب آســيا ) بــني أرمينيــا و 
و  ســوريا  يف  املباشــر  التدخــل  عــدى  أذربيجــان( 
قبــرص،  يف  وحتــى  بــل  العــراق  يف  املباشــر  غيــر 
شــق ممكــن  أي  يف  يتدخــل  ان  اردوجــان  يحــاول 
إلــى  لدفــع مشــروعه  فيــه فرصــة ســانحة   يــرى 
االمــام ، كمــا حــدث مــع النظــام الســوداني الســابق 
أو مــع الدوحــة الحًقــا أو حتــى يف لبنــان مؤخــًرا، 

فاملشــروع )األردوغانــي( املشــبع بأحــام اإلمبراطوريــة  العثمانيــة 
مــع الكثيــر مــن تضخيــم القــدرات يســتفيد مــن الفراغــات التــي 
هيــأت لهــا ضعــف  الدولــة العربيــة  يف مــكان، أو اخلــاف العربــي 
البينــي يف مــكان آخــر ، مــع تســليط منظومــة أفــكار ) اســاموية( 
كســلم للوصــول إلى)الهيمنــة التركيــة( كمــا يــراه الســيد أردوغــان، 
ــة الســعودية، فهــي تشــكل  ــي أمامــه هــي اململكــة العربي ــة الت العقب
املصــد لطموحاتــه حيــث أنهــا حتتضــن املدينتــني املقدســتني ) مكــة 
يــد  مبــد  للهيمنــة  البديــل  املشــروع  تقــدم  أنهــا  كمــا  املدينــة(  و 
التعــاون مــع تلــك الــدول علــى قواعــد العاقــات الدوليــة احلديثــة، 
اململكــة بصــورة  يهاجــم  أو   وينتقــد  إال  يفــوت فرصــة  لذلــك ال 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة ، الــرد الســعودي هــادئ و علــى األرض، 
فهــو ينســج عاقــات إيجابيــة مــع العــراق كمــا أنــه ليــس لــه طمــوح 
طبيعيــة  ،وعاقــات  ألبنائهــا  نافعــة  دولــة  قيــام  غيــر  لبنــان  يف 
تعــود سياســة  قبــرص.   أو  اليونــان  مــع اجلــوار األوســع ســواء 
ــر مــن  ــي بالكثي ــى املجتمــع التركــي واالقتصــاد الوطن أردوغــان عل
ــة التركيــة تتراجــع والتمويــل حتــى مــن احللفــاء  الســلبيات، فالعمل
يضعــف، وتعصــف باملجتمــع التركــي مجموعــة أزمــات جــراء تلــك 
حوالــي  اليــوم  هنــاك  أن  الدوليــة  املصــادر  وتقــرر  السياســات، 
600 ألــف تركــي يف ســجون تركيــة ألســباب سياســية، وتتعاظــم 
ــد  ــن )الي ــى الرغــم م ــا عل ــر تنظيًم ــح أكث ــة وتصب املعارضــة التركي

                العاقات السعودية 

أكثـــر  ـــة  ـ ـ األمريكيـ
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أن  إلــى  الشــعوب حتتــاج  بامتيــاز، ألن  اخلليــج هــو االقتصــادي 
تــأكل وتلبــس وتتعلــم وتتطبــب وتعــي احليــاة احلديثــة. تلــك الــدول 
التــي تتجاهــل هــذا املتطلــب حتــت شــعارات شــعبوية ســرعان مــا 
ســوف تصــل إلــى طريــق مســدود )وهنــاك أمامنــا تركيــا إلــى حــد 
مــا وإيــران إلــى حــد أكبــر(. اجلانــب اآلخــر لــدول اخلليــج هــو 
الناعمــة  ســواء،  حــد  علــى  )اخلشــنة(  و  )الناعمــة(  القــوة  بنــاء 
أكثــر  البشــر ومتكــني  يف هــي األكثــر أهميــة ألنهــا اســتثمار يف 
صابــة يف بنــاء القــوة )اخلشــنة( املعتمــدة علــى العلــم واملعرفــة 
احلديثــة. لعــل مــن نافلــة القــول أن اإلقليــم اخلليجــي يتمتــع بأكثــر 
عربيــة  دول  وبــني  بينــه  و  بعضــه  وبــني  بينــه  تقارًبــا   العناصــر 
مجــاورة ،ولكنــه األكثــر بعــًدا عــن بعضــه ، فمعظــم أقاليــم العالــم 
تواجهــت إلــى التعــاون مــن منطلــق االحتــرام وتبــادل املنافــع ، عــدى 
ــوءة باحلــروب املناكــدات إلــى درجــة اســتنزاف  هــذه املنطقــة املوب
املــوارد، فوحــدة العــرب علــى قاعــدة املصالــح املشــتركة ووحــدة 
اخلليــج األقــرب إلــى التكامــل و التعاضــد هــو ركــن أســاس يف منــع 
الــدول األجنبيــة مــن التدخــل يف شــؤون العــرب و اخلليجيــني أو 
اســتنزاف طاقاتهــم أو اقتصادهــم، ولعــل التطــور الــذي حــدث يف 
األشــهر األخيــرة ) أقصــد بــه االتفــاق الســلمي( بــني إســرائيل 
يدفــع  أن  ميكــن  ملــا  بابــا  يفتــح  والبحريــن  اإلمــارات  مــن  كل  و 
القائــم يف  االحتقــان  يخفــف  و  املشــتركة  االقتصاديــة  باملصالــح 
اإلقليــم منــذ عقــود  ، فقــد اســتفاد االقتصــاد املصــري و األردنــي 
مــن ذلــك الوفــاق خاصــة يف القطــاع الزراعــي و الطاقــة . لقــد 
ــة األخيــرة شــيء مــن )الفوضــى(  شــهد العالــم يف الســنوات القليل
كل مــن يريــد أن يفعــل شــيًئا يفعلــه، وذلــك بســبب تراخــي التعــاون 
ــك القــوى وســهل  ــط تل ــًرا يف ضب ــا كبي ــذي ســبب فراًغ ــي ال الدول

لهــا التمــدد وإشــعال احلــروب.

الخاصة 
هــذا املشــهد املعقــد الــذي مت وصــف قــدر معقــول منــه يشــير 
بــأن القــادم ليــس ســهًا  أو هيًنــا ، فالقــوى املتنمــرة حــول دول 
مــا دون   ( كثيــرة و عديــدة منهــا دول ومنهــا جماعــات  اخلليــج 
انتقالــي ميــر  الدولــة( كمــا أن املجتمــع اخلليجــي هــو  مجتمــع 
أيًضــا بتحــول كبيــر و غيــر مســبوق يف االقتصــاد و االجتمــاع ، مــن 
هنــا فــإن التحــوط يأخذنــا إلــى  القــول أن مــا هــو مطلــوب اليــوم 
العمــل  اجلــاد علــى ) تــوازن داخلــي( بتهيئــة الظــروف لبنــاء منــوذج 
اجتماعــي \ سياســي \ اقتصــادي حديــث ، و ) تــوازن خارجــي( 
ــى الصعيــد اإلقليمــي ) دول  ــة عل ــاء حتالفــات قوي ــى بن بالعمــل عل
اخلليــج( و الدولــي أيًضــا بجانــب االعتمــاد األكبــر علــى النفــس 

ــة.  ــح الوطني ــى املصال ــا عل حفاًظ

عادلــة للطاقــة وحتقيــق األمــن اإلقليمــي والتعــاون الدولــي وحــرب 
اإلرهــاب وحقــوق االنســان، هــي عناويــن ســوف تأخــذ األوليــة 
وبــاء  محاصــرة  هــو  كمــا  املســتقبل،  يف  الدوليــة  األجنــدة  علــى 

كورونــا ودفــع إقليــم اإلنســانية إلــى آفــاق أوســع. 

العراق وسوريا:
الســعودية  للعاقــات  مقيــم  هاجــس  الدولتــان  تشــكل 
مــن  العــراق  ففــي  ســوريا،  و  العــراق  مــن  كل  مــع  اخلليجيــة(   (
حتــى  منفــر  مــكان  إلــى  وصــل  اإليرانــي  التدخــل  أن  الواضــح 
ال  و  الســنة  وال  الكــرد  فــا  الطائفيــة،  العــراق  مكونــات  ملعظــم 
التدخــل يف  اســتمرار  يقبلــون  الشــيعة  مــن  كبيــرة  طائفــة  حتــى 
شــؤون بادهــم، وقــد دخــل العــراق يف مارثــون صــراع داخلــي منــذ 
ــه باالحتجــاج  ــرة من ــا قامــت قطاعــات كبي ــر مــن ســنة ، عندم أكث
احلكومــة  تغيــرت  وقــد  يف  الواقــع،  لألمــر   رفًضــا  التظاهــر  و 
ــي  ــى اجلــوار العرب ــوم حتــاول أن متــد يدهــا إل ــة وهــي الي العراقي
رغــم الضغــط اإليرانــي، وقــد أعلــن رئيــس احلكومــة مصطفــى 
الكاظمــي عــن تنظيــم انتخابــات مبكــرة ســوف جتــري يف يونيــو 
2021م، كمــا هنــاك تصــور أن هــذه االنتخابــات التــي جتــري علــى 
أفرزتــه  قــوى مختلفــة عمــا  تفــرز  قانــون جديــد ســوف  قاعــدة 
نيــة  إلــى  أشــير  كمــا  م،   2003 عــام  منــذ  السياســية  التكتــات 
تعديــل يف الدســتور القائــم بعــد االنتخابــات و الــذي ســوف يؤكــد 
علــى اســتقال وعــدم تدخــل أي مــن القــوى اخلارجيــة يف الشــؤون 

العراقيــة.
ســوريا األمــر أكثــر تعقيــًدا، فلــم تعــد ســوريا اليــوم ال مســتقلة 
وال موحــدة، بــل بــاد محطمــة ومشــتتة وحتتــاج إلــى جهــود دوليــة 
ضخمــة وأيًضــا عربيــة النتشــالها مــن وحدتهــا التــي تســبب بهــا 

نظــام قمعــي وطائفــي .

تحديات وفرص:
السياســات ال تصنــع باألهــواء إمنــا تخطــط بالعقــول وتنفــذ 
بــاإلرادات، لذلــك فــإن التحديــات التــي تواجــه مجلــس التعــاون 
وبســرعة  يتغيــر  حولنــا  مــن  فالعالــم  يســيرة،  أو  ســهلة  ليســت 
ــن الوجــوه، الوجــه  ــا عــدد م ــة له ــة واخلارجي ــات الداخلي والتحدي
مســار  مــن  غيــرت  كورونــا  فجائحــة  أولهــا،  هــو  االقتصــادي 
يحمــل  ذاتــه  بحــد  وهــو  الرقمــي،  االقتصــاد  باجتــاه  االقتصــاد 
جتتــاح  التــي  الســيبرانية  االختراقــات  يف  هــو  كمــا  املخاطــر، 
العالــم، كمــا أن الوضــع الصحــي لفــت ألهميــة التعليــم والتدريــب 
يف هــذا املجــال الواســع واخلطــر. مــن جهــة أخــرى فــإن معــدة 
فاليــوم ال  الطويلــة  تعــد تســتطيع هضــم )احلــروب(  لــم  العالــم 
دول  أمــام  األهــم  فالتحــدي  احلــروب،  هــذه  يف  منتصــر  * أستاذ علم االجتامع السيايس ـ جامعة الكويتيوجــد 

قضية العددقضية العدد
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بالريــاض: العشــرين  قمــة  افتتــاح  فــي  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  امللــك 

سـنبذل قصارى جهدنـا لنتجاوز أزمة كورونا 
من خـال التعاون الدويل

برئاســة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه اهلل -، بــدأت أعمــال الــدورة اخلامســة 
عشــرة الجتماعــات قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين       افتراضًيــا، وقــد ألقــى خــادم احلرمــني الشــريفني ـ أيــده اهلل ـ 

يف مســتهل القمــة كلمــة فيمــا يلــي نصهــا:
أصحاب اجلالة والفخامة والسمو والدولة، املشاركون الكرام   

 السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
يطيــب لنــا أن نرحــب بكــم يف قمــة الريــاض، وهــي القمــة الثانيــة لهــذا العــام، ويؤســفنا أننــا لــم نحــظ باســتقبالكم يف الريــاض 
نظــًرا للظــروف الصعبــة التــي نواجههــا جميًعــا هــذا العــام. وإنــه ملــن دواعــي ســرورنا أن نراكــم اليــوم جميًعــا ونشــكركم علــى 

املشاركة.
ــا اســتثنائًيا، حيــث شــكلت جائحــة كورونــا املســتجد صدمــة، غيــر مســبوقة طالــت العالــم أجمــع  لقــد كان هــذا العــام عاًم
خــال فتــرة وجيــزة. كمــا أن هــذه اجلائحــة قــد ســببت للعالــم خســائر اقتصاديــة واجتماعيــة. ومــا زالــت شــعوبنا واقتصاداتنا 

تعانــي مــن هــذه الصدمــة إال أننــا ســنبذل قصــارى جهدنــا لنتجــاوز هــذه األزمــة مــن خــال التعــاون الدولــي
ولقــد تعهدنــا يف قمتنــا غيــر العاديــة يف مــارس املاضــي بحشــد املــوارد العاجلــة وســاهمنا جميًعــا يف بدايــة األزمــة مبــا يزيــد 

علــى واحــٍد وعشــرين مليــار دوالر لدعــم اجلهــود العامليــة للتصــدي لهــذه اجلائحــة.
واتخذنــا أيًضــا تدابيــر اســتثنائية لدعــم اقتصاداتنــا مــن خــال ضــخ مــا يزيــد علــى أحــد عشــر تريليــون دوالر لدعــم األفــراد 
والشــركات كمــا متــت توســعة شــبكات احلمايــة االجتماعيــة حلمايــة الفئــات املعرضــة لفقــدان وظائفهــم ومصــادر دخلهــم. 

وقمنــا بتقــدمي الدعــم الطــارئ للــدول الناميــة. 

الرياض  واس

ويشــمل ذلــك مبــادرة مجموعــة العشــرين لتعليــق مدفوعــات خدمــة 
الديــن للــدول املنخفضــة الدخــل وبذلــك، فإنــه مــن واجبنــا االرتقــاء 
مًعــا ملســتوى التحــدي خــال هــذه القمــة وأن نطمئــن شــعوبنا ونبعــث 
فيهــم األمــل مــن خــال إقــرار السياســات ملواجهــة هــذه األزمــة
القـرن  فـرص  اغتنـام  هـو  العـام  إن هدفنـا  الكـرام،  املشـاركون 
احلـادي والعشـرين للجميـع. وعلـى الرغـم مـن أن جائحـة كورونـا قـد 
دفعتنـا إلـى إعـادة توجيـه تركيزنـا بشـكل سـريع للتصـدي آلثارها، إال 
أن احملـاور الرئيسـية التـي وضعناهـا حتـت هـذا الهـدف العـامـ  وهـي 
متكـني اإلنسـان، واحلفـاظ علـى كوكب األرض، وتشـكيل آفاٍق جديدة 
ـ ال تـزال أساسـية لتجـاوز هـذا التحـدي العاملـي وتشـكيل مسـتقبٍل 

أفضـل لشـعوبنا
التـي  الضعـف  مواطـن  نعالـج  أن  القريـب  املسـتقبل  وعلينـا يف 

ظهـرت يف هـذه األزمـة، مـع العمل على حماية األرواح وسـبل العيش. 
وأدوات  وعاجـات  لقاحـات  إيجـاد  يف  احملـرز  بالتقـدم  ونستبشـر 
التشـخيص لفيـروس كورونـا، إال أن علينـا العمـل علـى تهيئة الظروف 
التـي تتيـح الوصـول إليهـا بشـكٍل عـادٍل وبتكلفـٍة ميسـورة لتوفيرهـا 
أفضـل  بشـكٍل  نتأهـب  أن  ذاتـه  الوقـت  الشـعوب. وعلينـا يف  لكافـة 

املسـتقبلية لألوبئـة 
فتـح  وإعـادة  العاملـي،  االقتصـاد  دعـم  يف  االسـتمرار  وعلينـا 
اقتصاداتنـا وحـدود دولنـا لتسـهيل حركـة التجـارة واألفـراد، ويتوجب 
علـى  للحفـاظ  منسـق،  بشـكٍل  الناميـة  للـدول  الدعـم  تقـدمي  علينـا 

املاضيـة العقـود  التنمـوي احملـرز علـى مـر  التقـدم 
إضافـة إلـى ذلـك، وضـع اللبنـات األساسـية للنمـو بشـكٍل قـوٍي 

وشـامل ومسـتدام 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



21 ديــسمبــر
156العــدد

2020 www.araa.sa

للجميـع وخاصـة  الفـرص  إتاحـة  العمـل علـى  مـن  لنـا  بـد  فـا 
للمـرأة والشـباب لتعزيـز دورهـم يف املجتمـع ويف سـوق العمـل، وذلـك 
مـن خـال التعليـم والتدريـب وإيجـاد الوظائـف ودعـم رواد األعمـال 
وتعزيـز الشـمول املالـي وسـد الفجـوات الرقميـة بـني األفـراد . كمـا 
ينبغـي علينـا تهيئـة الظـروف خللـق اقتصـاد أكثـر اسـتدامة. ولذلـك 
قمنـا بتعزيـز مبـدأ االقتصـاد الدائـري للكربـون كنهـج فعـال لتحقيـق 
أهدافنـا املتعلقـة بالتغيـر املناخـي وضمـان إيجاد أنظمـة طاقٍة أنظف 

وأكثـر اسـتدامة وأيسـر تكلفـة
وعلينـا قيـادة املجتمـع الدولـي يف احلفاظ علـى البيئة وحمايتها، 
األراضـي  تدهـور  مكافحـة  إلـى  ندعـو  فإننـا  السـياق،  هـذا  ويف 
واحلفـاظ علـى الشـعب املرجانيـة والتنـوع احليوي مما يعطي مؤشـًرا 

قوًيـا علـى التزامنـا باحلفـاظ علـى كوكـب األرض
وإلدراكنـا بـأن التجـارة محـرك أساسـي لتعـايف اقتصاداتنـا، فقد 
قمنـا بإقـرار مبادرة الرياض بشـأن مسـتقبل منظمـة التجارة العاملية، 
علـى  قـدرًة  أكثـر  األطـراف  املتعـدد  التجـاري  النظـام  جعـل  بهـدف 

مواجهـة التحديـات احلاليـة واملسـتقبلية
العشـرين  مجموعـة  دول  قـادة  التقـى  لقـد  الكـرام،  املشـاركون 
للمـرة األولـى قبـل اثنـي عشـر عامـاً اسـتجابة لألزمـة املاليـة، وكانـت 
النتائـج خيـر شـاهد علـى أن مجموعـة العشـرين هـي املنتـدى األبـرز 
للتعـاون الدولـي وللتصـدي لألزمات العاملية، واليوم نعمل مًعا مجدًدا 
ملواجهـة أزمـٍة عامليـٍة أخرى أكثر عمًقا عصفت باإلنسـان واالقتصاد.
الريـاض  قمـة  خـال  املشـتركة  جهودنـا  بـأن  ثقـة  علـى  وإننـي 
سـوف تـؤدي إلـى آثـار مهمـٍة وحاسـمٍة وإقـرار سياسـاٍت اقتصاديـٍة 
العالـم. لشـعوب  واألمـل  االطمئنـان  إعـادة  شـأنها  مـن  واجتماعيـة 

وشكراً لكم. 

بضـــخ  اقتصاداتنـــا  لدعـــم  اســـتثنائية  تدابيـــر  اتخذنـــا     

والشـــركات األفـــراد  لدعـــم  دوالر  تريليـــون   11 عـــى  يزيـــد  مـــا 

مقالمقال
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ام قمة مجــموعة العشريــن: ـ ـ ـ ــي خت د بــن سلمـان فـ ـر محمـ ـو األميـ سمـ

العمل  التدابير ومواصلة  اتخاذ  مصممون عى 
للتغلب عى الجائحة وبعث األمل والطمأنينة 
عبــر صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، 
باســم خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود رئيــس قمــة مجموعــة العشــرين لهــذا العــام 2020م، 
ــكل مــن شــارك وســاهم يف  ــادة دول املجموعــة ، ول ــة ق ــة والفخامــة والســمو والدول ــل ألصحــاب اجلال عــن الشــكر اجلزي
ــداد عــام رئاســة  ــى امت ــي عل ــع املدن ــال واملجتم ــع األعم ــة ومجتم ــي املنظمــات الدولي ــدول وممثل ــة ال االجتماعــات مــن كاف

اململكــة ملجموعــة العشــرين.
وأكــد ســموه، أن رئاســة اململكــة ملجموعــة العشــرين، كرســت جهودهــا لبنــاء عالــم أقــوى وأكثــر متانــة واســتدامة، ويتــوازى 

ذلــك مــع مــا تشــهده اململكــة مــن حتــوِل اقتصــادِي واجتماعــِي كبيــًر، مسترشــدين فيــه برؤيــة اململكــة 2030.
ــا  ــة املتعلقــة بتوفيــر لقاحــات وعاجــات فيــروس كورون وبــني ســمو ولــي العهــد، أن اململكــة ســتواصل دعــم اجلهــود الدولي
ــة  املســتجد للجميــع بشــكل عــادل وبتكلفــة ميســورة، مبجــرد توفرهــا، وســتعمل مــع شــركائها الدوليــني والرئاســة اإليطالي

الرياض: واس

ــق ذلــك. ــل لتحقي ملجموعــة العشــرين يف العــام املقب
جــاء ذلــك يف بيــان رئاســة مجموعــة العشــرين الــذي ألقــاه صاحــب 
الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ابــن عبدالعزيــز ولــي العهــد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، عقــب اختتــام أعمــال قمــة 

مجموعــة العشــرين 2020، وفيمــا يلــي نصــه:
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

باســم خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود ملــك اململكــة العربيــة الســعودية رئيــس قمــة مجموعــة 
ــل ألصحــاب  ــر عــن الشــكر اجلزي ــام 2020، أعب ــذا الع العشــرين له
اجلالــة والفخامــة والســمو والدولــة قــادة دول املجموعــة ولــكل مــن 
شــارك وســاهم يف اجتماعاتنــا مــن كافــة الــدول وممثلــي املنظمــات 
الدوليــة ومجتمــع األعمــال واملجتمــع املدنــي علــى امتــداد عــام رئاســة 

اململكــة ملجموعــة العشــرين.
تشــكل مجموعــة العشــرين، منــذ تأسيســها، رابًطــا جوهرًيــا بــني 
دولنــا. حيــث أكــدت أهميــة دورهــا طــوال هــذه الســنوات يف التعامــل 

ــة. ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة واملالي ــا االقتصادي ــع القضاي م
ويف ظــل تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( وتبعاتــه املؤثــرة صحًيــا 
وقــت  أي  مــن  أهميــة  أكثــر  تعاوننــا  كان  واجتماعًيــا،  واقتصادًيــا 

مضــى، وتعاملنــا مًعــا مــع هــذا التحــدي بجديــة تســتوجبها مســؤولية 
صــون حيــاة اإلنســان وحمايــة ســبل العيــش وتقليــل األضــرار الناجتــة 
عــن هــذه اجلائحــة ورفــع اجلاهزيــة ملواجهــة األزمــات املســتقبلية - ال 

ســمح اهلل -.
إن هــذه اجلائحــة لــم تعتــرف باحلــدود، فقــد وصلــت إلــى جميــع 
الــدول وأثــرت بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى كل إنســان يعيــش يف 
هــذا الكوكــب ؛ األمــر الــذي اســتوجب تفعيــًا للــدور احملــوري الــذي 
تلعبــه مجموعــة العشــرين، ومــن أجــل ذلــك اجتمــع قــادة املجموعــة 
مرتــني خــال رئاســة واحــدة ملجموعــة العشــرين يف ســابقة هــي 

ــذ تأســيس املجموعــة. ــى من األول
البشــرية جمعــاء،  الــذي تشــهده  العاملــي  التهديــد  وملواجهــة هــذا 
وتدابيــر  غيــر مســبوقة  إجــراءات  باتخــاذ  املجموعــة  دول  بــادرت 

وتبعاتهــا. مــع اجلائحــة  للتعامــل  ُمنَســقة 
نقــف اليــوم يف نهايــة عــاٍم اســتثنائي حظينــا فيــه بشــرف ومســؤولية 
رئاســة املجموعــة. هــذا العــام الــذي وضعنــا منــذ بدايتــه هدًفــا واحًدا 
هــو "اغتنــام فــرص القــرن احلــادي والعشــرين للجميــع" متضمًنــا 
محــاور تشــمل متكــني اإلنســان، وحمايــة كوكــب األرض، وتشــكيل 

آفــاق جديــدة.
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بالفعــل الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه مجموعــة العشــرين - لكــي 
جتتمــع دول العالــم مــن كافــة القــارات مــن أجــل مجابهــة التحديــات 

ــة ومشــتركة حيالهــا. ــوِل فعال امللحــة لهــذا العصــر واتخــاذ حل
إننــا نــدرك جيــًدا أهميــة حتقيــق حمايــة أفضــل مــن اجلوائــح يف 
األزمــة،  هــذه  مــن  الــدروس  أخــذ  علينــا  يتوجــب  كمــا  املســتقبل 
ولتحقيــق ذلــك فقــد اقترحــت رئاســة اململكــة ملجموعــة العشــرين 
مبــادرة تســاهم يف "الوصــول إلــى أدوات التصــدي للجوائــح"، وتســعى 
هــذه املبــادرة لتحقيــق ثاثــة أهــداف هــي: تشــجيع البحــث والتطويــر 
جلميــع  واللقاحــات  والعاجــات  التشــخيصية  لــألدوات  والتوزيــع 
للتأهــب  الدولــي  التمويــل  وتســهيل  وتشــجيع  املعديــة،  األمــراض 
للجوائــح العامليــة، وكذلــك دعــم تدريــب املختصــني يف األوبئــة بجميــع 

ــم. أنحــاء العال
املبــادرة  فينــا  وتســتنهض  بإنســانيتنا  تذكرنــا  األزمــات  هــذه  إن 
والعطــاء، وعلــى الرغــم مــن الشــدائد املفاجئــة التــي صاحبــت هــذه 
اجلائحــة عاملًيــا، لــم نتوقــف عــن العمــل علــى محــاور جــدول أعمــال 
رئاســة اململكــة واملتمثلــة يف: متكــني اإلنســان، وحمايــة كوكــب األرض، 

ــدة. وتشــكيل آفــاق جدي
حيــث أصبحــت هــذه احملــاور اآلن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى 
للتغلــب علــى هــذه األزمــة العامليــة، وبنــاء تعــاٍف شــامل ومســتدام، 

ــع. ــم أفضــل للجمي وتشــكيل عال
وقــد كرســت رئاســة اململكــة ملجموعــة العشــرين جهودهــا لبنــاء عالــم 
أقــوى وأكثــر متانــة واســتدامة. ويتــوازى ذلــك مــع مــا تشــهده اململكــة 
مــن حتــوِل اقتصــادِي واجتماعــِي كبيــًر، مسترشــدين فيــه برؤيــة 
اململكــة 2030 التــي تهــدف إلــى ضمــان متّكــن جميــع مواطنينــا، 
احلــادي  القــرن  فــرص  اغتنــام  مــن  والشــباب،  النســاء  وخاصــة 

والعشــرين.
ويف إطــار رئاســة اململكــة العربيــة الســعودية، فقــد اتفــق أعضــاء 
مجموعــة العشــرين علــى عــدد مــن املبــادرات احليويــة التــي مــن 
شــأنها إرســاء األســس للتعــايف العاملــي، والتــي آمــل أن يســتمر أثرهــا 

ــة. ــود قادم لعق
التجــارة  منظمــة  مســتقبل  بشــأن  الريــاض  مبــادرة  أطلقنــا  فقــد 
العامليــة لتقــدمي الدعــم الــازم إلصــاح منظمــة التجــارة العامليــة 

- حتــت مظلتهــا -
  - وواصلنــا جهودنــا لتمكــني النســاء والشــباب مــن خــال توفيــر 

التعليــم النوعــي والشــمول املالــي.
  - كما أولت رئاسة اململكة أهمية كبيرة حلماية كوكب األرض.

وقــد تبنــت املجموعــة هــذا العــام أولويــات عملنــا مًعــا لتنفيذهــا 
وعلــى رأســها معاجلــة اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
التــي خلفتهــا اجلائحــة، واتخــاذ كل مــا يلــزم حلمايــة األرواح وســبل 
العيــش ومســاندة الفئــات األكثــر احتياًجــا، ولتحقيــق ذلــك بــادرت 

ــي: ــا يل املجموعــة باتخــاذ م
أوالً: قمنــا علــى الفــور بتقــدمي املــوارد الازمــة ملــن هــم يف الصفــوف 

األماميــة ملواجهــة فيــروس كورونــا.
حيــث تعهــدت دول مجموعــة العشــرين يف بدايــة اجلائحــة بأكثــر 
مــن 21 مليــار دوالر أمريكــي لتلبيــة احتياجــات التمويــل الفوريــة، 
والعاجــات  واللقاحــات  التشــخيصية  األدوات  لتطويــر  وحتديــًدا 
الفعالــة. وقــد ســاهمت اململكــة بـــ 500 مليــون دوالر لدعــم هــذه 

اجلهــود.
واتفقنــا يف مجموعــة العشــرين علــى أال ندخــر أي جهــود لتهيئــة 
تشــخيصية  وأدوات  لقاحــات  علــى  للحصــول  للجميــع  الظــروف 
وعاجــات فيــروس كورونــا املســتجد بشــكل عــادل وميســور التكلفــة. 

ــك. ــى ذل ــا نعمــل عل ــا زلن وم
ثانًيــا: اتخذنــا تدابيــر اســتثنائية لدعــم اقتصاداتنــا وشــعوبنا، وذلــك 

كجــزء مــن خطــة عمــل مجموعــة العشــرين هــذا العــام.
أمريكــي يف  دوالر  تريليــون   11 عــن  يزيــد  مــا  بضــخ  قمنــا  فقــد 
ــراد  ــش لألف ــة ســبل العي ــي لدعــم الشــركات وحماي االقتصــاد العامل
ــل مجموعــة العشــرين. ــر مســبوق مــن قب ــك إســهاًما غي – ويعــد ذل
وقمنــا كذلــك بتوســيع شــبكات احلمايــة االجتماعيــة حلمايــة أولئــك 

املعرضــني لفقــدان وظائفهــم ومصــادر دخلهــم.
ثالًثــا: قدمنــا دعًمــا طارًئــا للبلــدان األكثــر عرضــة للخطــر يف العالــم، 
ــوي احملــرز  ــدم التنم ــن التق ــود م ــدد اجلائحــة بإهــدار عق ــي ته والت

فيهــا.
فمــن خــال مبــادرة تعليــق خدمــة الديــون، وفرنــا مــا يزيــد عــن 14 
مليــار دوالر لتخفيــف أعبــاء الديــون علــى البلــدان األكثــر عرضــة 
ــا  ــار شــخص. كمــا قمن ــد عــدد ســكانها عــن ملي ــي يزي للخطــر، والت
بتمديــد هــذه املبــادرة وسنســتمر بتقييــم األوضــاع ملعرفــة مــا إذا كان 

هنــاك مــا يســتلزم التمديــد مــرة أخــرى.
إضافــة إلــى ذلــك، مت توفيــر أكثــر مــن 300 مليــار دوالر مــن خــال 
بنــوك التنميــة، وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي التــي تعمــل 
واملنخفضــة  الناشــئة  البلــدان  ملســاعدة  العشــرين  مجموعــة  مــع 

الدخــل.
وبذلــك فقــد أظهرنــا مًعــا أن قوتنــا تكمــن يف وحدتنــا. وهــذا هــو 

ــد  ــدوق النق ــة وصن ــوك التنمي ــن بن ــار دوالر م ــر 300 ملي ــم توفي      ت

الــدويل والبنــك الــدويل لمســاعدة البلــدان الناشــئة والمنخفضــة الدخــل
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  - حيــث اتفقنــا يف املجموعــة علــى نهــج االقتصــاد الدائــري للكربــون 
الكربــون يف جميــع قطاعــات االقتصــاد  انبعاثــات  إدارة  لتحســني 
وضمــان الوصــول إلــى طاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة وأيســر تكلفــة.
  - وأطلقنــا مبــادرة مجموعــة العشــرين للحــد مــن تدهــور األراضــي 
واحلفــاظ علــى الُشــعب املرجانيــة، وذلــك حلمايــة النظــم البيئيــة 
األساســية والتنــوع البيولوجــي لكوكبنــا، علــى األرض ويف محيطاتنــا.
 - وكثفنــا جهودنــا اجلماعيــة لضمــان توفــر امليــاه العذبــة املُــدارة 
التحــدي  مواجهــة  مــع  األرض،  وجــه  علــى  شــخص  لــكل  بأمــان 
الرئيســي املتمثــل يف ضمــان األمــن الغذائــي للجميــع يف وقــت يتزايــد 

فيــه الطلــب والضغــوط البيئيــة.
لقــد كان حتدًيــا اســتثنائًيا ويف نفــس الوقــت شــرًفا حقيقًيــا لنــا 
أن نتولــى رئاســة مجموعــة العشــرين خــال هــذا العــام الصعــب. 
وكنــا نأمــل بــأن تنعقــد هــذه القمــة حضورًيــا، يف العاصمــة الريــاض 
ــل  ــل وبإنســانه األصي ــز بتاريخــه الطوي ــروي قصــة وطــن يعت ــي ت الت

ومبســتقبله املزدهــر.
التدابيــر  اتخــاذ  علــى  مصممــون  ونحــن  القمــة  هــذه  ونختتــم 
ومواصلــة العمــل املشــترك حتــى نتغلــب علــى اجلائحــة، ونبعــث األمــل 

والطمأنينــة لدولنــا والعالــم أجمــع. ونحــن فخــورون مبــا أجنزنــاه 
هــذا العــام، ونعلــم أنــه مــازال أمامنــا الكثيــر للقيــام بــه.

الدوليــة  اجلهــود  دعــم  ســتواصل  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إن 
املســتجد  كورونــا  فيــروس  وعاجــات  لقاحــات  بتوفيــر  املتعلقــة 
للجميــع بشــكل عــادل وبتكلفــة ميســورة، مبجــرد توفرهــا. وأعلــم أن 
هنــاك الكثيــر ممــن يشــاركونا هــذا االلتــزام. وســنعمل مــع شــركائنا 
الدوليــني والرئاســة اإليطاليــة ملجموعــة العشــرين يف العــام املقبــل 

لتحقيــق ذلــك.
لتحديــات  للتصــدي  العاملــي  النــداء  تلبيــة  اململكــة  كمــا ســتواصل 
ــى جنــب مــع أعضــاء مجموعــة  ــا إل القــرن احلــادي والعشــرين، جنًب

العشــرين، نتمنــى التوفيــق إليطاليــا يف العــام املقبــل.
شكًرا لكم.

      اقترحت رئاسة المملكة مبادرة "الوصول إىل أدوات التصدي للجوائح" 

لتشــجيع البحــث وتوزيــع العاجــات واللقاحــات لجميــع األمــراض المعديــة
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ـها في األمم المتــحدة ـمع الدولي ومواقفـ اه المجتـ ـ ـة تجـ ـاسة السعوديـ ـ ـ سي

ذهب وقت ممارسة السعودية دور أفضل
 الصامتين وأصبحت تؤدي دور أصلب المدافعين
ــك  ــة الســعودية، وبذل ــة برئاســة اململكــة العربي انعقــدت مؤخــًرا قمــة مجموعــة العشــرين االفتراضي
توشــك الرئاســة الســعودية للمجموعــة علــى االنقضــاء، وهــي رئاســة حافلــة يف ســنة مليئــة بالتحديــات 

علــى صعيــد العاقــات الدوليــة وعلــى الصعيديــن الصحــي واالقتصــادي يف العالــم.
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الرئاســة الســعودية لــم تتخلــف عــن متطلبــات املرحلــة وعقــدت عشــرات 
االجتماعــات وأدارت مبهنيــة راقيــة العديــد مــن احملــاور التــي تشــكل نطــاق عمــل املجموعــة دون أن 
تغفــل عــن التحديــات االســتثنائية التــي يفرضهــا الوبــاء والظــروف الدوليــة، وقامــت بهــذا الــدور ضمــن 

قيــود االتصــال والتواصــل التــي فرضــت أن تكــون اللقــاءات يف معظمهــا لقــاءات افتراضيــة

السفير/ عبد اهلل بن يحيى امُلعلمي

هــذا العــام رســخ مكانــة اململكــة العربيــة الســعودية يف طليعــة 
ــت مــن الشــريك الســعودي شــريًكا  ــم وجعل ــة يف العال ــدول القيادي ال
مؤثــًرا ومفاوًضــا بارًعــا ووســيًطا ناجًحــا متكــن مــن تقريــب وجهــات 
النظــر وأداء دور اجلســر بــني املواقــف املتباينــة، وال شــك أن عوامــل 
كثيــرة ســاعدت اململكــة علــى القيــام بهــذه املهمــة بهــذا املســتوى مــن 
النجــاح منهــا أن اململكــة تتمتــع بعاقــات صداقــة وثيقــة وتعــاون 
بنــاء مــع كل األطــراف الفاعلــة، ومنهــا أن للمملكــة وزًنــا حتتمــه 
أن  ومنهــا  العالــم،  واملعنويــة يف  والسياســية  االقتصاديــة  مكانتهــا 
اململكــة دولــة ناميــة تتفهــم حتديــات التنميــة ومتطلباتهــا وتعيشــها 
وتتعامــل معهــا ممــا يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى فهــم احتياجــات الــدول 
الناميــة والتعبيــر عنهــا، كمــا أن اململكــة دولــة متقدمــة يف العديــد مــن 
املجــاالت ممــا يجعلهــا قريبــة مــن مواقــف الــدول املتقدمــة اقتصادًيــا 
وبذلــك تتمكــن اململكــة مــن جتســير الفجــوة بــني األطــراف املختلفــة 

ــي.  ــع الدول يف املجتم
لقــد كانــت اململكــة علــى مــدى العقــود املاضيــة شــريًكا فاعــًا يف 
ــات  ــر مــن  املنظمــات والهيئ ــا لكثي ــي وعضــًوا مؤسًس املجتمــع الدول
ــاون  ــة التع ــة ومنظم ــة العربي ــك اجلامع ــا األمم املتحــدة وكذل وأهمه
املؤسســات  مــن  وغيرهــا  اخلليجــي  التعــاون  ومجلــس  اإلســامي 

السياســية واملاليــة، وكانــت سياســة اململكــة يف هــذه احملافــل جميعهــا 
دائًمــا تســعى إلــى حتقيــق التــوازن والتفاهــم، ولكــن األعــوام األخيــرة 
يف اململكــة بقيــادة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز وســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز 
قــد شــهدت تطــوًرا نوعًيــا يف املواقــف الســعودية، فبــداًل مــن أن 
تســعى إلــى الســير يف ركاب التوافقــات العامليــة واإلقليميــة، أصبحــت 
تتخــذ مواقــف قياديــة يف كثيــر مــن القضايــا ، ومــن ذلــك علــى ســبيل 
املثــال طــرح اململكــة يف مبــادرة الســام العربيــة ومســاهمتها الفعالــة 
ــزة  ــر املناخــي، واملشــاركة املتمي يف احلــوار والبرامــج اخلاصــة بالغي
للمملكــة يف مناقشــة أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وإقرارهــا، 
فضــًا عــن اتخــاذ عــدد من املبــادرات وتبني قرارات يف األمم املتحدة 
حــول ســبل التصــدي جلائحــة كورونــا باإلضافــة إلــى االلتــزام الوثيــق 
باملبــادئ واألســس التــي حتمــي مصالــح األمــة العربيــة واإلســامية 
ــق بقضيــة فلســطني  وحمايــة حقــوق الشــعب  ــى رأســها مــا يتعل وعل
الفلســطيني، والتصــدي ألزمــة النازحــني مــن املســلمني الروهينجــا يف 
ميامنــار، والعمــل علــى دعــم الشــرعية يف اليمــن والســعي إلــى إقــرار 
الســام يف الســودان وليبيــا وســوريا وغيرهــا، وكل ذلــك تتــم ترجمتــه 
علــى شــكل مواقــف متقدمــة إيجابيــة تطــرح بوضــوح ويدافــع عنهــا 
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بقــوة يف األمم املتحــدة وغيرهــا. 
لقــد ذهــب الوقــت الــذي كانــت فيــه اململكــة العربيــة الســعودية 
أصلــب  دور  تــؤدي  وأصبحــت  الصامتــني  أفضــل  دور  متــارس 
املدافعــني، وذهــب الوقــت الــذي كانــت فيــه تنتظــر مبــادرات اآلخريــن 
لتقــرر مــا إذا كانــت ســوف تؤيدهــا أو ال تؤيدهــا وأصبحــت تقــود 
الركــب يف تقــدمي املبــادرات واحــدة تلــو األخــرى، وأن مــن بعــض 
ــة األمم املتحــدة هــو أن األصــل  ــدى بعث ــي مت إرســاؤها ل ــادئ الت املب
يف األمــور هــي املشــاركة يف البحــث والنقــاش وأن هــذه املناقشــة ال 
تتطلــب األذن ، ومــا ينبغــي االســتئذان فيــه هــو اإلحجــام والســكوت 
عــن املشــاركة، كمــا أن مبــدأ آخــر مت إقــراره مفــاده أن كل أمــر ال 

تتضــح املســؤولية عنــه هــو مــن مســؤولية البعثــة وينبغــي التعامــل معــه 
علــى هــذا األســاس، ومبــدأ آخــر هــو أن اخلطــأ هــو ضريبــة العمــل، 
وأن اجلمــود هــو الوســيلة املثلــى لتجنــب اخلطــأ، يف حــني أن التعلــم 

ــى األهــداف املرجــوة.  ــى التوصــل إل مــن األخطــاء هــو الســبيل إل
هــذه حملــة ســريعة عــن سياســة اململكــة العربيــة الســعودية جتــاه 
املجتمــع الدولــي ومواقفهــا يف األمم املتحــدة، والتــي جــاءت مواكبــة 

للحركــة الوثابــة للمجتمــع الســعودي. 

األميــر  العهــد  ويل  وســمو  ســلمان  الملــك  بقيــادة  المملكــة     

ــعودية ــف الس ــا يف المواق ــورًا نوعًي ــهدت تط ــلمان ش ــن س ــد ب محم

* املندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم املتحدة     
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والتــحديات الفرص  األوروبــي:  اد  ـ االتـحـ ـع  مـ ـكة  ـ الممل ـات  ـ ـ ـ عاقـ

واالتحاد  المملكة  بين  المسافات  تقليص 
األوروبي هدف للتفاعل مع شريك عايل األهمية
خــال شــهر نوفمبــر احلالــي تــرأس ســيدي خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
-حفظــه اهلل-قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين، ويأتــي ذلــك جتســيًدا للــدور الريــادي، واملكانــة 

السياســية واالقتصاديــة التــي تتمتــع بهــا اململكــة علــى املســتوى الدولــي.
ــد  ــه مقالي ــده اهلل- وتولي ــة خــادم احلرمــني الشــريفني -أي ــك مــع الذكــرى السادســة لبيع وتزامــن ذل
ُعــد ويف كافــة  احلكــم، والــذي عــزز عهــده الزاهــر وامليمــون مــن جناحــات اململكــة علــى مختلــف الصُّ
املجــاالت، وأكــد االســتقرار السياســي الــذي تتمتــع بــه اململكــة، والتنميــة املســتدامة، وشــِهد إطــاق 
رؤيــة الســعودية 2030 بإشــراف ومتابعــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد ابــن ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس 
ــى اقتصــاد مزدهــر، ومجتمــع حيــوي، يعّظــم فوائــد املوقــع االســتراتيجي  ــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظــه اهلل- املرتكــزة عل ال
للمملكــة بكونهــا محــور ربــط بــني ثــاث قــارات، ومتتلــك الكثيــر مــن املــوارد الطبيعيــة، إضافــًة إلــى التنــوع الثقــايف واملعــريف، 
والرغبــة الطموحــة لقــوة اســتثمارية رائــدة، وجميــع هــذه العوامــل هــي مبثابــة مغناطيــس اجلــذب للشــركاء الدوليــني حــول 
العالــم، ومــن ضمنهــم االحتــاد األوروبــي الــذي بــدأت عاقــة اململكــة الدبلوماســية بــه عــام 1967م، واستشــرفت مســتقبله 
ــًزا بشــكله  ــا ممي ــه قبــل أن يصبــح كياًن ــم يكــن يضــم يومهــا ســوى األعضــاء الســتة املؤسســني ل ــذ ذلــك التاريــخ حيــث ل من

القانونــي احلالــي وعــدد أعضائــه احلاليــني.

السفير/ سعد بن محمد العريفي

هــذا التكتــل املكــون اليــوم مــن 27 عضــًوا -بعــد انســحاب بريطانيــا- 
متكــن مــن تطويــر ذاتــه عبــر العقــود الاحقــة لتأسيســه، واســتطاع 
بــه، وأصبــح  خلــق كيانــات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة خاصــة 
ــزة،  ــه املمي ــه هويت ــة، ول ــى الســاحة الدولي ــًرا عل عضــًوا فاعــًا ومؤث
ومواقفــه املعتبَــرة يف مختلــف القضايــا، وحقــق جناحــات ملموســة 
خصوًصــا يف الشــأن االقتصــادي، ومتكــن مــن إجنــاز ســوق موحــدة 
تضمــن حريــة انتقــال وحركــة الســلع واألمــوال واأليــدي العاملــة، 
وفــرض نفســه يف املقدمــة عاملًيــا مــن حيــث النــاجت اإلجمالــي الــذي 
بلــغ عــام 2019م، أكثــر مــن 15.5 تريليــون دوالر بحســب تقديــرات 
البنــك الدولــي -جــاء ثالًثــا بعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصني.

وتتويًجــا للعاقــات املميــزة للمملكــة مــع االحتــاد األوروبــي، ورغبًة يف 
تعزيــز هــذه العاقــات ارتــأت اإلرادة الســامية الكرميــة تأســيس بعثــة 
ــأن  ــة عــام 2018م، وتشــرفت ب ــدى االحتــاد بداي مســتقلة للمملكــة ل
أكــون أول رئيــس لهــا، وقــد الَقــت هــذه اخلطــوة تقديــر واستحســان 

املســؤولني األوروبيــني الذيــن التقيــت بهــم، وأشــادوا بذلــك.
القضايــا  يف  املواقــف  مــن  العديــد  واالحتــاد  اململكــة  وتشــارَكت 
ــة للمملكــة  ــة والثابت السياســية، ال ســيما مــا يخــص املواقــف املبدئي
يف احلــرب ضــد اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف، وتقــوم البعثــة يف هــذا 
اجلانــب بدورهــا يف إبــراز املواقــف الصحيحــة للمملكــة، وتقريــب 
وجهــات النظــر ســواء مــن خــال اللقــاءات املباشــرة مــع املســؤولني 
العاملــني يف مؤسســات االحتــاد أو مــن خــال التنســيق للقاءاتهــم 
مــع نظرائهــم يف اململكــة، وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى موافقــة مجلــس 
الــوزراء علــى التباحــث والتوقيــع علــى مشــروع ترتيبــات التعــاون بــني 
وزارة اخلارجيــة يف اململكــة وجهــاز العمــل اخلارجــي يف االحتــاد 

ــا. ــي إلمتامه ــب األوروب ــا مــع اجلان ــي وجــاري العمــل حالًي األوروب
كمــا أن زيــارات واتصــاالت املســؤولني مــن اجلانبــني متواصلــة ولــم 
تتوقــف حتــى يف ظــل جائحــة كوفيــد 19، حيــث كان أخرهــا بتاريــخ 
12 أكتوبــر املاضــي زيــارة صاحــب الســمو األميــر/ فيصــل بــن فرحان 
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ــة دول  ــة، ومشــاركته زمــاءه وزراء خارجي ــر اخلارجي آل ســعود، وزي
االحتــاد األوروبــي يف لوكســمبورج بحضــور الســيد جوزيــب بوريــل 
نائــب  املمثــل األعلــى للشــؤون اخلارجيــة والسياســية واألمنيــة / 
رئيــس املفوضيــة األوروبيــة وكان لقــاء ودي مت التطــرق خالــه لكافــة 
ــارة ســموه لبروكســل  ــع ذات االهتمــام املشــترك.  ســبقها زي املواضي
يف 29 ســبتمبر املاضــي وإجــراء سلســلة مــن احملادثــات مــع عــدد 
ــع كل  ــن كبــار مســؤولي االحتــاد األوروبــي. فقــد اجتمــع ســموه م م
مــن معالــي رئيــس املجلــس األوروبــي الســيد شــارل ميشــيل وباملمثــل 
األعلــى للشــؤون اخلارجيــة والسياســية واألمنيــة / نائــب رئيــس 
املفوضيــة األوروبيــة ومت بحــث ســبل تطويــر العاقــات مــع االحتــاد 
األوروبــي وتعزيــز آليــات التنســيق حــول مجمــل القضايــا املشــتركة. 
كمــا التقــى ســموه ببعــض املســؤولني يف االحتــاد األوروبــي والبرملــان 
بأعضــاء  ســموه  التقــى  األوروبــي  املجلــس  مقــر  ويف  األوروبــي، 
اللجنــة السياســية واألمنيــة األوروبيــة بحضــور ســفراء ومندوبــي 
الــدول األعضــاء الـــ 27 برئاســة الســفيرة صــويف فــروم اميســربيرغ، 
ومناقشــة مختلــف جوانــب التعــاون وســبل تعزيــزه وبرامــج مجموعــة 

العشــرين حتــت رئاســة اململكــة.

الســابق  وزيــر اخلارجيــة  ملعالــي  زيــارات  إلــى خمــس  باإلضافــة 
االســتاذ/ عــادل اجلبيــر لاحتــاد األوروبــي بعــد تأســيس البعثــة مــا 
بــني 2018-2019م، التقــى خالهــا بكبــار مســؤولي االحتــاد األوروبي 
وشــارك يف جلســة جلنــة العاقــات اخلارجيــة يف البرملــان األوروبــي 
وعــدد مــن ممثلــي املجموعــات السياســية، وهــذا دليــل آخــر علــى 

ــي. ــا مــع االحتــاد األوروب اهتمــام اململكــة بعاقاته
كمــا يجــب أال نغفــل الزيــارات املتبادلــة بــني اجلانبــني كزيــارة املمثلــة 
العليــا للشــؤون اخلارجيــة والسياســة األمنيــة للمملكــة واملشــاركة يف 
القمــة العربيــة الـــ 29 التــي عقــدت يف املنطقــة الشــرقية يف 15 
أبريــل 2018م، والزيــارات املتبادلــة لوفــود البرملــان األوروبــي ومجلــس 
الشــورى الســعودي وزيــارة املتحــدث الرســمي باســم التحالــف العربــي 
لدعــم الشــرعية يف اليمــن والوفــد املشــترك مــن وزارتــي الدفــاع 

واخلارجيــة، وغيرهــا مــن زيــارات املســؤولني يف اململكــة.
باملجمــل ميكــن القــول إن العاقــات الســعودية ـ األوروبيــة يســودها 
التقــارب يف وجهــات النظــر يف معظــم امللفــات والقضايــا الدوليــة 
ــال  ــة حي ــب نتقاســم املخــاوف املتشــابهة واملتباين ــة، ومــن جان الراهن
اإليجابــي  باحلــوار  ملعاجلتهــا  جاهديــن  ونســعى  القضايــا  بعــض 

    االتحــاد األوروبــي ينظــر بإيجابيــة للتعــاون مــع الســعودية الدولــة 

المحوريــة ذات الثقــل السياســي واالقتصــادي وناتج إجمــايل 800 مليار دوالر
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املتبــادل، بالتالــي تتقلــص املســافات وهــو هــدف جوهــري للتفاعــل مع 
ــة. ــة مــن األهمي ــى درجــة عالي ــر شــريك عل ــذي يعتب اآلخــر ال

التفاعــل والتعــاون األوروبــي مــع منظومــة مجلــس التعــاون مســتمرة 
وفًقــا التفاقيــة التعــاون بــني االحتــاد األوروبــي ودول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي التــي متــت يف ديســمبر 1987م. حيــث كان لهــذا التفاعــل 
العديــد مــن االنعكاســات االيجابيــة علــى مســتوى العاقــات وانبثقــت 
أغلبهــا ضمــن اتفــاق التعــاون بــني مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 
التعــاون  علــى  املنظومتــني  وتعمــل  األوروبيــة.  واملفوضيــة  العربيــة 
للسياســة  وفًقــا  املياديــن  مبختلــف  الشــراكات  وبنــاء  والتنســيق 
اخلارجيــة لــكل دولــة. كمــا ال يخفــى أن للطرفــني وجهــات نظــر 
متقاربــة يف عــدد مــن القضايــا اجلوهريــة مثــل املبــادرة العربيــة 
للســام يف الشــرق األوســط التــي أقرتهــا جامعــة الــدول العربيــة 

وبدعــم مــن املجتمــع الدولــي مبــا يف ذلــك االحتــاد األوروبــي. 
علــى اجلانــب االقتصــادي يُعــد االحتــاد األوروبــي شــريًكا     
رئيســًيا للمملكــة، حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري معــه عــام 2018م 
أكثــر مــن 61.03 مليــار يــورو، مرتفًعــا خــال 10 ســنوات بنســبة 
تتجــاوز 40 %، ويبــرز هنــا أحــد التحديــات املتمثــل يف الرغبــة برفــع 
نســبة هــذا التبــادل إلــى الضعــف، وهــو هــدف ميكــن أن تعمــل رؤيــة 
اململكــة 2030 علــى حتقيقــه خصوًصــا يف ظــل رغبــة اململكة يف تعزيز 
متثــل  وباملقابــل  االســتراتيجية،  وشــراكاتها  الدوليــة  اســتثماراتها 
البيئــة االســتثمارية يف اململكــة بتنافســيتها اجلاذبــة -نتيجــة سلســلة 
رؤوس  لتدفــق  جــذب  عامــل  واملتواصلــة-  الضخمــة  اإلصاحــات 
األمــوال األوروبيــة، مبــا يجلــب معهــا تقنيــات الصناعــة األوروبيــة 
املتقدمــة ويدعــم أهــداف الرؤيــة يف أكثــر مــن مجــال.  باإلضافــة إلــى 
ــة،  ــى البيئ ــر املناخــي واحملافظــة عل ــة التغي التعــاون املشــترك حملارب
وهــو أحــد التحديــات املشــتركة بــني اجلانبــني، خصوًصــا يف ظــل 
تبنــي أورســوال فــون ديــر لــني الرئيســة احلاليــة للمفوضيــة األوروبيــة 
ملــا أُطلــق عليــه )الصفقــة اخلضــراء( باســتثمار يُقــّدر بتريليــون يــورو 
للتحــول نحــو اقتصــاد خــال مــن الكربــون، يقابلهــا خطــٌط طموحــة من 
اململكــة الســتخدام التقنيــات احلديثــة يف اســتثمار الطاقــة النظيفــة، 
ــر  ــح أكب ــر مشــروع للطاقــة الشمســية وكذلــك خططهــا لتصب وتطوي
منتــج ومصــدر للهيدروجــني األزرق يف العالــم، والــذي يُنَظــر إليــه 

علــى أنــه محــوري حملاربــة تغيــر املنــاخ.
وال ميكــن احلديــث يف الوقــت الراهــن عــن أي جهــوٍد دوليــة أو 

مجــاالت للتعــاون ومواجهــة التحديــات دون التطــرق ملــا خلّفتــه آثــار 
جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، ومــا شــكلته مــن معانــاة اقتصاديــة 
وصحيــة للعالــم، ومــا فرضتــه مــن وجــوب التنســيق والتعــاون الدولــي 
حملاصــرة املــرض، وجتــاوز اآلثــار املترتبــة عليــه، وكانــت دول االحتــاد 
األوروبــي مــن أكثــر الــدول تضــرًرا مــن هــذه اجلائحــة يف بداياتهــا، 
ــة  ــارت أســئلة وجودي ــي أث وتســببت بأزمــة حــادة داخــل االحتــاد، الت
مطالــب  وتلبيــة  التماســك  علــى  قدرتــه  ومــدى  مســتقبله،  حــول 
اقتصاديــة  حزمــة  بخطــة  الحقــا  جتاوزهــا  يف  وجنــح  مواطنيــه، 
للمملكــة  وكان  اآلن-  حتــى  ذلــك  آثــار  يعانــي  يــزال  -وال  للتعــايف 
ــي مــع دول  ــى مســتوى ثنائ ــة اجلائحــة عل جهودهــا املشــتركة ملواجه
االحتــاد أو مــن خــال العمــل متعــدد األطــراف مــن خــال املنظمــات 
ــاء  ــة، وكان مــن ضمــن تلــك اجلهــود مــا قدمــه أبن ــة والدولي اإلقليمي
اململكــة املقيمــني يف دول االحتــاد مــن األطبــاء واملمارســني الصحيــني 
مبســاهمتهم الفعالــة يف مكافحــة الوبــاء، والــذي نالــوا عليــه إشــادة 

رســمية وشــعبية لقــاء مســاهمتهم تلــك.
للتعــاون  بإيجابيــة  ينظــر  األوروبــي  االحتــاد  بــأن  القــول  ويبقــى 
والتنســيق يف مختلــف املجــاالت مــع دولــة محوريــة ذات ثقــل سياســي 
ــار دوالر  ــارب 800 ملي ــا يق ــا م ــي له ــاجت اإلجمال ــغ الن واقتصــادي بل
حســب تقديــرات البنــك الدولي-وأعنــي بذلــك اململكــة، وســيكون 
حريًصــا علــى ذلــك، وهــو مــا ســبق وأن أكــده ســمو وزيــر اخلارجيــة 
األميــر فيصــل بــن فرحــان بعــد إجرائــه حــواًرا موســًعا مــع نظرائــه 
ــة شــراكة  ــال: "للمملك ــر املاضــي حــني ق ــي أكتوب يف االحتــاد األوروب
ــا ســعيد مبــا ملســته مــن  ــي، وأن ــع االحتــاد األوروب ــة م ــة ومهم عميق
حــرص علــى تنميــة تلــك الشــراكة، ومــن األهميــة مبــكان تكثيــف 
عقــد املؤمتــرات االقتصاديــة واالســتثمارية املشــتركة  يف اململكــة 
ويف دول االحتــاد األوروبــي إللقــاء املزيــد مــن الضــوء علــى الفــرص 
االســتثمارية املتاحــة واملمكنــة لــدي اجلانبــني، خاصــة التعريــف مبــا 
تقــوم بــه حكومــة اململكــة مــن تقــدمي تســهيات  جلــذب االســتثمارات 
اخلارجيــة، ويف ظــل املزايــا املوجــودة يف  اململكــة خاصــة يف املنطقــة 

االســتثمارية العامليــة العماقــة يف نيــوم. 

    العاقات السعودية ـ األوروبية يسودها التقارب يف وجهات النظر 

يف معظــم الملفــات الدولية ونتقاســم المخاوف حيال بعض القضايا

* رئيس بعثة اململكة العربية السعودية لدى االتحاد األورويب

مقالمقال
ملف العددملف العدد



ديــسمبــر30
156العــدد

2020www.araa.sa

للسلطة السلمي  لانتقال  مبادرة  وقدمت  اليمن  في  أهلية  ا  حربً أوقفت  المملكة 

دعم  من  إيران  منع  يتطلب  اليمن  يف  السام 
الحوثيين بالمال والصواريخ والطائرات بدون طيار
إن العاقــة الثنائيــة بــني اململكــة العربيــة الســعودية واجلمهوريــة اليمنيــة عاقــة متجــذرة تضــرب 
ــم وعاقــات  ــة تتجــاوز 1400كل أوتادهــا عمــق التاريــخ، حيــث ترتبــط اململكــة مــع اليمــن بحــدود بري
قرابــة وترابــط قبلــي وأســري بــني شــعبي البلديــن، وعمــق اســتراتيجي مشــترك. لقــد دعمــت اململكــة 
اجلمهوريــة اليمنيــة منــذ عقــود يف كافــة اجلوانــب: السياســية، االقتصاديــة، اإلنســانية، التنمويــة، 
واالجتماعيــة واألمنيــة إمياًنــا مــن اململكــة بالعاقــة األخويــة، وارتبــاط ذلــك بأمــن البلديــن ودوام األمــن 
واالســتقرار يف املنطقــة، والعالــم يف ظــل مــرور حوالــي %15 مــن التجــارة العامليــة عبــر بــاب املنــدب. ومــر اليمــن بعــدة أزمــات 

اقتصاديــة وحتديــات كانــت اململكــة دائًمــا الســّباقة والرائــدة يف معاجلتهــا وجتاوزهــا لتحقيــق أمنــه واســتقراره.

السفير/ محمد بن سعيد آل جابر                                      

ومــن خــال نظــرة ســريعة إلــى الــوراء ميكــن اكتشــاف الــدور 
الرائــد للمملكــة حيــث أوقفــت اململكــة عــام 2011م، حرًبــا أهليــة يف 
اليمــن، وقدمــت اململكــة واألشــقاء يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
املبــادرة اخلليجيــة التــي وقعتهــا األطــراف اليمنيــة لتحقيــق االنتقــال 
ــى  ــح إل ــد اهلل صال ــي عب ــس الســابق عل الســلمي للســلطة مــن الرئي
ملرحلــة  وذلــك متهيــًدا  هــادي  منصــور  عبدربــه  احلالــي  الرئيــس 
انتقاليــة ولعمليــة سياســية تخللهــا احلــوار الوطنــي الشــامل مبشــاركة 
كل األطــراف اليمنيــة مبــن فيهــم احلوثيــني. ودعمــت اململكــة والــدول 
الوطنــي  احلــوار  الدولــي  واملجتمــع  اخلليجيــة  للمبــادرة  الراعيــة 
اليمنــي الشــامل الــذي اســتمر لـــ 10 أشــهر حيــث وضــع اليمنيــون فيــه 
حلــواًل ومعاجلــات لــكل القضايــا اليمنيــة مبــا فيهــا قضيــة صعــدة 
التــي شــارك فيهــا 35 ممثــًا مــن احلوثيــني، ومت البــدء يف كتابــة 
الدســتور اليمنــي بدعــم املجتمــع الدولــي وإشــراف األمم املتحــدة إال 

ــزم بذلــك. ــم تلت ــة وكعادتهــا ل أن امليليشــيات احلوثي
ويف تاريــخ 21 ســبتمبر عــام 2014م، واســتمراًرا لتدخــل إيــران 
يف املنطقــة، دفعــت إيــران امليليشــيات احلوثيــة ملهاجمــة احملافظــات 
اليمنيــة والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة وتدميــر آمــال اليمنيــني 
العاصمــة صنعــاء  احلوثيــون  وهاجــم  السياســية،  العمليــة  وإنهــاء 

وســيطروا عليهــا وعلــى مؤسســات الدولــة وفرضــوا إرادتهــم بالقــوة 
العســكرية وحتــت قــوة الســاح. ورغبــة يف حقــن الدمــاء وحتقيــق 
احلــل السياســي وافقــت األطــراف اليمنيــة حتــت إشــراف األمم 
املتحــدة علــى توقيــع اتفــاق الســلم والشــراكة ودعمتــه اململكــة والــدول 
الراعيــة للمبــادرة اخلليجيــة ونتــج عــن هــذا االتفــاق تشــكيل حكومــة 
مبــن  اليمنيــة  السياســية  املكونــات  جميــع  مبوافقــة  بحــاح  خالــد 
فيهــم احلوثيــني، وتضمنــت احلكومــة اليمنيــة يف هــذه املرحلــة 6 
مقاعــد للحوثيــني كمــا مت تعيــني )صالــح الصمــاد( مستشــاًرا للرئيــس 
عبدربــه منصــور هــادي. وتضمــن اتفــاق الســلم والشــراكة شــقني، 
شــق سياســي، وشــق عســكري وأمنــي، وأصــر احلوثيــون علــى تنفيــذ 
ــي  ــل الشــق العســكري واألمن ــة للشــق السياســي قب األطــراف اليمني
امليليشــيا  رفضــت  السياســي  الشــق  احلكومــة  نفــذت  أن  وبعــد 
احلوثيــة تنفيــذ الشــق األمنــي وبدعــم إيرانــي انقلبــوا علــى االتفــاق 
واحتجــزوا الرئيــس ورئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه وســيطروا 
علــى مؤسســات الدولــة يف العاصمــة صنعــاء، وأعلــن مســؤول إيرانــي 
ســقوط العاصمــة العربيــة الرابعــة )صنعــاء( يف يــد إيــران، ووقعــت 
ــني  ــدء بتســيير رحــات ب ــران للب ــع إي ــا م ــة اتفاًق امليليشــيات احلوثي
صنعــاء وطهــران التــي توقفــت منــذ العــام 2003م، حيــث هبطــت 
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طائــرات تابعــة لشــركة ماهــان للطيــران اإليرانيــة، وهــي مؤّسســة 
ــات املتحــدة  ــل الوالي ــن قب ــة بشــكل خــاص م ــة ُمصّنف ــة عاملي إرهابي
األمريكيــة، ولديهــا ســجّل طويــل يف نقــل األســلحة واإلرهابيــني حــول 

ــران. ــم ملصلحــة إي العال
ورغــم ذلــك فقــد دعــت اململكــة إلــى مؤمتــر الريــاض ملعاجلــة 
األطــراف  واســتجابت  وباحلــوار،  ســلمي  بشــكل  اليمنيــة  األزمــة 
اليمنيــة عــدا احلوثيــني. ثــم هاجمــت امليليشــيات احلوثيــة احملافظات 
ــس الشــرعي  ــوا الرئي ــا هاجم ــدب كم ــاب املن ــى ب ــة وصــواًل إل اليمني
اليمنــي ومقــر احلكومــة يف عــدن باســتخدام الطائــرات املقاتلــة التــي 
كانــوا قــد اســتولوا عليهــا، ونــزح أكثــر مــن مليــون شــخص إلــى اململكــة 
ومنحــوا إقامــات وســمح لهــم بالعمــل، ولــم تبنــى لهــم املخيمــات، أو 
حُتمــل الــدول واملنظمــات الدوليــة مســؤولياتهم وذلــك بحكــم اجلــوار 
والعاقــة العميقــة املشــتركة. وطلــب فخامــة الرئيــس اليمنــي مــن 
ــاق  ــدول التدخــل مبوجــب املــادة )51( مــن ميث اململكــة وعــدد مــن ال
األمم املتحــدة إلنقــاذ بــاده وشــعبه مــن امليليشــيات االنقابيــة ومــن 
التدخــات اإليرانيــة حمايــة لليمــن مــن مصيــر دولــة فاشــلة متزقــه 
احلــرب األهليــة وتنتشــر فيــه التنظيمــات اإلرهابيــة، واســتجابت 
اململكــة ودول التحالــف إلــى طلــب فخامــة الرئيــس وانطلقــت عمليــات 

عاصفــة احلــزم وإعــادة األمــل.
اســتمرت اململكــة يف جهودهــا املتمثلــة يف دعــم حتقيــق الســام 
واألمــن واالســتقرار يف اليمــن، حيــث دعمــت جميــع اجلهــود الدوليــة 
)مشــاورات  ومنهــا  اليمــن  شــامل يف  حــل سياســي  إلــى  للتوصــل 
جنيــف1 وجنيــف2)2015م( ومشــاورات الكويــت)2016م( ومقتــرح 
املبعــوث األممــي )إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد( حــول احلديــدة 

الســويد )2018م(. )2017م( واتفــاق 
إال أن احلوثيــني ومــع كل مبــادرة مــن هــذه املبــادرات يصــرون 
وكعادتهــم علــى رفــض الســام، وفــرض إرادتهــم بالقــوة ومواصلــة 
أعلنهــا  التــي  النــار  إطــاق  وقــف  مبــادرات  كل  وخرقــوا  القتــال 
التحالــف، ومســتمرين مبهاجمــة حــدود اململكــة وإطــاق الصواريــخ 

الباليســتية املصنوعــة يف إيــران جتــاه مــدن وقــرى اململكــة.
ويف ظــل مســاعي اململكــة املســتمرة ملســاندة الشــعب اليمنــي 
ــة يف اليمــن تدعــم  ــاء األزمــة احلالي ــة إلنه ودعــم كل اجلهــود الرامي
اململكــة املقتــرح احلالــي للمبعــوث األممــي مارتــن غريفيــث حــول 
والتدابيــر  النــار  إطــاق  وقــف  حــول  املشــترك  اإلعــان  مســودة 
ــت  ــة السياســية، كمــا بذل ــة واســتئناف العملي اإلنســانية واالقتصادي
اململكــة كل اجلهــود لــرأب الصــدع بــني احلكومــة الشــرعية اليمنيــة 

واملجلــس االنتقالــي اجلنوبــي ومت توقيــع اتفــاق الريــاض بتاريــخ 5 
االســتقرار يف  مُيثــل حــًا علمًيــا حلفــظ  الــذي  نوفمبــر 2019م، 
اليمــن وعــودة مؤسســات الدولــة لتوحيــد الصفــوف ومواجهــة كافــة 
التحديــات ملختلــف أطيــاف الشــعب اليمنــي وحقــن الدمــاء. كمــا 
يدعــم تنفيــذ اتفــاق الريــاض جهــود املبعــوث األممــي لليمــن مارتــن 
غريفيتــس للتوصــل إلــى حــل سياســي شــامل لألزمــة اليمنيــة وإنهــاء 
)املبــادرة  الثــاث  املرجعيــات  وفــق  الدولــة  واســتعادة  االنقــاب 
اخلليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، قــرار مجلــس األمــن 2216، ومخرجــات 

احلــوار الوطنــي اليمنــي( ومبــا يتوافــق عليــه اليمنيــون. 
 قدمــت اململكــة منــذ بدايــة األزمــة اليمنيــة أكثــر مــن 17مليــار 
دعــم  يف  مســتمرة  واململكــة  اليمــن  يف  األشــقاء  ملســاعدة  دوالر 
الشــعب اليمنــي حيــث أعلنــت مؤخــًرا عــن مســاهمة قدرهــا 500 
مليــون دوالر يف خطــة األمم املتحــدة لاســتجابة اإلنســانية لليمــن يف 
عــام 2020م، منهــا 25 مليــون دوالر للمســاعدة يف مكافحــة انتشــار 
جائحــة فايــروس كورونــا املســتجد. وأودعــت اململكــة مبلــغ )2.2( 
مليــار دوالر للبنــك املركــزي اليمنــي يف العــام 2018م، باإلضافــة إلــى 
)1( مليــار ســبق وأن مت إيداعــه خــال )2012م( دعًمــا لاقتصــاد 

ــي. ــال اليمن ــي واســتقرار الري اليمن
ويف مبــادرة اســتراتيجية مــن اململكــة وحرًصــا منهــا علــى دعــم 
ــة البرنامــج الســعودي  ــد أنشــئت اململك ــي الشــقيق فق الشــعب اليمن
وتوفيــر  األساســية  اخلدمــات  لتحســني  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة 
فــرص العمــل، ودعــم االقتصــاد اليمنــي. وقــام البرنامــج بالعديــد 
مــن املشــاريع التنمويــة ويعمــل يف ســبعة قطاعــات تنمويــة، الصحــة 
والطاقــة  امليــاه  وقطــاع  الســمكية  والثــروة  والزراعــة  والتعليــم 
والكهربــاء والنقــل واملوانــئ واملطــارات وقطــاع اإلســكان واملبانــي 
األمنيــة، وينفــذ العديــد مــن املشــاريع داخــل األراضــي اليمنيــة حســب 
ــى193 مشــروًعا  ــد وصــل عــدد املشــاريع إل ــة، وق ــاج واألولوي االحتي

مببلــغ إجمالــي وصــل إلــى 183 مليــون دوالر.
يســتفيد املجتمــع الدولــي مــن جهــود اململكــة ودول التحالــف 
ــن  ــس األم ــرارات مجل ــا ق ــي نصــت عليه ــة الت لفــرض اإلرادة الدولي
لتأمــني املمــرات املائيــة الدوليــة يف البحــر األحمــر بــاب املنــدب حيــث 
ميــر منــه حوالــي 15% مــن التجــارة العامليــة، كمــا أن حتقيــق الســام 
ــة  ــع تكــرار مــا حــدث يف الصومــال ويســهم يف مواجه يف اليمــن مين
التنظيمــات اإلرهابيــة ومنــع انتشــارها يف اليمــن. لــذا يجــب التأكيــد 
علــى وجــوب الضغــط علــى إيــران المتثالهــا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 
2216 القاضــي بحظــر توريــد األســلحة للميليشــيات احلوثيــة وإدانــة 

       قدمــت المملكــة خــال األزمــة 17مليــار دوالر مســاعدة لليمــن وأعلنــت 

ـ 500 مليون دوالر يف خطة األمم المتحدة اإلنسانية مؤخرًا عن مساهمتها ب
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املمارســات اإليرانيــة يف عمليــات التهريــب، وأثــر ذلــك يف إطالــة 
أمــد األزمــة واإلضــرار باملنشــآت النفطيــة واالقتصاديــة واســتهداف 
املدنيــني يف اململكــة، وخطــورة امتــاك امليليشــيا مثــل هــذه التقنيــات 
املتقدمــة يف املــدى املتوســط والبعيــد وتهديــده لألمــن واالســتقرار 
ــة املجتمــع الدولــي يف الوقــت الراهــن بإصــدار  يف املنطقــة. ومطالب
قــرارات ملزمــة بعــد ثبــوت فحوصــات خبــراء التحالــف والعديــد مــن 
الــدول وتقاريــر فــرق األمم املتحــدة وجــود أدلــة ماديــة بــأن الصواريــخ 
الباليســتية، والطائــرات مــن دون طيــار التــي تطلــق علــى اململكــة لــم 
ميتلكهــا اجليــش الوطنــي اليمنــي مــن قبــل وأنهــا إيرانيــة الصنــع 
الثــوري اإليرانــي. وممارســة الضغــط السياســي  هربهــا احلــرس 
علــى امليليشــيا احلوثيــة لاســتجابة ملبــادرة املبعــوث األممــي اخلــاص 

باليمــن للوصــول حلــل سياســي شــامل يُنهــي األزمــة يف اليمــن.

ويف اخلتام 
ــران ومنعهــا  ــب الســام يف اليمــن التصــدي وبشــكل واضــح إلي يتطل
والصواريــخ  باملــال  احلوثيــة  للميليشــيات  دعمهــا  مواصلــة  مــن 
والطائــرات بــدون طيــار لتهديــد أمــن اململكــة والبحر األحمــر، واألمن 
واالســتقرار يف املنطقــة والعالــم وتقويــض اجلهــود الدوليــة لتحقيــق 
ــى  ــى دعــم جهــود املبعــوث األممــي إل الســام يف اليمــن، والعمــل عل
اليمــن لتشــجيع وحــث األطــراف اليمنيــة للتوصــل إلــى حــل سياســي 

ــة. شــامل لألزمــة اليمني

* سفري خادم الحرمني الرشيفني لدى جمهورية اليمن
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القمم الخليجية من 2015 تضمنت سرعة تنفيذ رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل المشترك

الدور السعودي فـي دعم مجــلس التــعاون
ضرورة لتـحقيــق أقصى درجــات التــكامل
كان للمملكــة العربيــة الســعودية دور مهــم يف تأســيس مجلــس التعــاون اخلليجــي، حيــث دعمــت 
التحــركات التــي قــام بهــا خــال فتــرة الســبعينات الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رئيــس اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، والشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح، أميــر الكويــت األســبق، جلمــع كلمــة دول اخلليــج بعد 
االنســحاب البريطانــي مــن املنطقــة. وكانــت الفكــرة تواجــه بعــض الصعوبــات بســبب عــدم  التوافــق 
بــني دول اخلليــج حــول مهــام املجلــس وأهدافــه، فضــًا عــن املعارضــة اخلارجيــة لقيــام املجلــس، إال 

أن دعــم اململكــة ســاعد علــى التغلــب علــى تلــك الصعوبــات.

د. عبدالعزيز حمد العويشق

الفيصــل،  ســعود  األميــر  اســتضاف  عــام 1979م،  أكتوبــر  يف 
ــا  ــا محورًي ــة الطائــف، اجتماًع ــة الســعودي،  يف مدين ــر اخلارجي وزي
لــوزراء خارجيــة الــدول اخلليجيــة الســت )اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
البحريــن، اململكــة العربيــة الســعودية، عمــان، قطــر، الكويــت(، مت 
خالــه االتفــاق علــى معظــم مامــح اإلطــار العــام لــــ )مجلــس التعــاون 
اســتمر  التــي  القضايــا  بعــض  باســتثناء  العربيــة(،  اخلليــج  لــدول 
النقــاش حولهــا، وأهمهــا أن بعــض الــدول كانــت تدفــع بــأن يركــز 
املجلــس اجلديــد علــى التكامــل األمنــي والعســكري، بــل ُطرحــت 
ــة، يف حــني رأى  ــذ البداي فكــرة تشــكيل حتالــف عســكري رســمي من
آخــرون التركيــز علــى الدبلوماســية والتكامــل االقتصــادي والقــوة 
الناعمــة، ولــم تتخــذ اململكــة موقًفــا مــن هذيــن القطبــني، بــل ســعت 

ــني.  ــني اآلراء دون فــرض توجــه مع ــق ب ــق تواف ــى حتقي إل
يف عــام 1980م، أوكلــت إلــى األميــر ســعود مهمــة التوفيــق بــني 
وجهــات النظــر املختلفــة وقيــادة عمليــة صياغــة النظــام األساســي، 
وعمــل معــه بشــكل وثيــق وزيــر خارجيــة الكويــت يف حينــه الشــيخ 
صبــاح األحمــد ووزيــر خارجيــة البحريــن األســبق الشــيخ محمــد بــن 
مبــارك، وقطعــوا يف ذلــك شــوًطا كبيــًرا خــال ذلــك العــام. وخــال 
األشــهر األولــى مــن عــام 1981م، تكثفــت االجتماعــات يف الريــاض، 

والكويــت، ومســقط، وأبوظبــي، لوضــع النظــام األساســي يف صورتــه 
للمجلــس يف 25  األولــى  القمــة  القــادة يف  أقرهــا  التــي  النهائيــة 
مايــو 1981م، وكانــت صيغــة توافقيــة تنــص علــى الترابــط والتعــاون 
والتنســيق بــني دول املجلــس يف املرحلــة األولــى، ولكــن بهدف الوصول 
إلــى الوحــدة، وهــو مــا نصــت عليــه املــادة )4( مــن النظــام األساســي، 
ــق احتــاد  ــة بعــض دول املجلــس يف حتقي ــى رغب ــك إشــارة إل وكان ذل
أقــوى مــن صيغــة املجلــس التعاونيــة التــي مت التوافــق حولهــا، وشــكلت 
ــرؤى الاحقــة  ــى عــدد مــن ال ــا إل ــك دافًع ــى الوحــدة كذل اإلشــارة إل
التــي طرحتهــا اململكــة ودول املجلــس األخــرى بهــدف تســريع التكامــل 

بينهــا.
ــر  ــق قــدر كبي ــاون خــال مســيرته مــن حتقي ــس التع متكــن مجل
مــن التكامــل بــني أعضائــه يف املجــاالت االقتصاديــة، واالجتماعيــة، 
والعســكرية، واألمنيــة وتقريــب وجهــات النظــر يف القضايا السياســية 
ــة  ــة التكاملي ــر املنظمــات العربي ــه أكث ــة، ممــا جعل ــة والدولي اإلقليمي
بهــا خــال  مــر  التــي  األزمــات  مــن  الرغــم  علــى  قــوة ومتاســًكا، 
العقــود األربعــة املاضيــة منــذ تأسيســه. وعلــى مســتوى العالــم تفــوق 
املجلــس علــى معظــم منظمــات التكامــل اإلقليمــي، ولكنــه لــم يصــل 
إلــى مســتوى االحتــاد األوروبــي مثــًا، فمــا زال مســتوى التكامــل 
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فرعيــة، وتكاثــر عــدد اللجــان وفــرق العمــل التــي لــم تتمكــن مــن حــل 
اخلافــات يف تلــك القضايــا، وأســهم ذلــك يف بــطء مســيرة املجلــس 

بشــكل عــام. 
وكان ذلــك البــطء يف مســيرة املجلــس ُمحبًطــا للشــعب اخلليجــي 
الــذي توقــع حتقيــق مكاســب أكبــر وأســرع ممــا اســتطاع املجلــس 
وبعــض  املفكريــن،  مــن  عــدد  كان  الواقــع،  أرض  علــى  حتقيقــه 
املســؤولني يف املجلــس، يطالبــون اململكــة باتخــاذ دور أكبــر بهــدف 
"القاطــرة"  دور  تلعــب  وأن  املجلــس،  أهــداف  اإلســراع يف حتقيــق 

لعمليــة التكامــل اإلقليمــي.

ــادة املؤسســون يســتهدفون يف عــام  ــل ممــا كان الق ــه أق ــني أعضائ ب
1981م، وأقــل ممــا يتطلــع إليــه املواطــن ورجــل األعمــال اخلليجــي، 
خاصــة يف ظــل املشــتركات الكبيــرة بــني دول املجلــس يف التاريــخ 

ــه.   ــني مواطني ــي ب ــادات والتشــابك األســري والقبل ــة والع والثقاف
اســتمر النهــج الســعودي يف دعــم املجلــس، دون فــرض صيــغ 
الــذي ظــل  التوافقــي  العمــل وفــق األســلوب  بــل  للتكامــل،  معينــة 
تباطــؤ  يف  تســبب  ممــا  اخلليجــي،  العمــل  يف  املفضــل  األســلوب 
ــك التوافــق، خطــًأ،  ــس، خاصــة حــني متــت ترجمــة ذل مســيرة املجل
إلــى ضــرورة حتقــق اإلجمــاع علــى كل خطــوة تكامليــة، مهمــا كانــت 

     حقــق المجلــس قــدًرا كبيــًرا مــن التكامــل يف مجــاالت عديــدة وتقريــب 

وجهات النظر مما جعله أكثر المنظمات العربية التكاملية قوة وتماسًكا
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ــة مــن  وبــارك القــادة يف القمــة الـــ )33( هــذا املقتــرح، وشــكلوا هيئ
)18( عضــًوا مــن الــوزراء وكبــار املســؤولني والشــخصيات املعنيــني 
ــى  ــة إل ــت الهيئ ــس الســت. وتوصل ــن دول املجل بالشــأن اخلليجــي م
تصــور لاحتــاد املقتــرح ونظامــه األساســي ومؤسســاته التــي تشــبه 
إلــى حــد كبيــر مؤسســات االحتــاد األوروبــي. ومــع وجــود توافــق عــام 
علــى هــذا التصــور، إال أنــه لــم يتــم حتــى اآلن إقــراره مــن قبــل القمــة 

اخلليجيــة.  
أمــام التأخــر يف إقــرار التحــول إلــى "االحتــاد اخلليجــي العربــي"، 
ديســمبر  يف  جديــدة  صيغــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  طرحــت 
2015م، هــي رؤيــة خــادم احلرمــني الشــريفني، امللــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، تهــدف إلــى تســريع مســيرة العمــل اخلليجــي. 
وميكــن النظــر إلــى هــذه الرؤيــة كصيغــة انتقاليــة إلــى 
أن يأتــي الوقــت الــذي يتــم فيــه إقــرار مقتــرح التحــول 

إلــى االحتــاد.
أكــدت رؤيــة خــادم احلرمــني الشــريفني التــي مت 
إقرارهــا مــن قبــل قــادة دول املجلــس يف القمــة الـــ 
)36( علــى اســتكمال املشــاريع التكامليــة االقتصاديــة 
الرئيســية مثــل االحتــاد اجلمركــي والســوق اخلليجيــة 
ــة الرئيســية،  املشــتركة، واملشــاريع العســكرية واألمني
القيــادة  مثــل  مهمــة  أجــزاء  منهــا  حتقــق  والتــي 
العســكرية املوحــدة التــي بــدأت أعمالهــا يف نوفمبــر 2018م، وعــدد 
مــن املشــاريع يف مجــاالت الصحــة والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة. 

ــة. ــذ هــذه الرؤي ــا يف تنفي ــا زال العمــل جارًي وم
وياحــظ املراقــب أن كل قمــة خليجيــة، منــذ عــام 2012م، وحتــى 
قــد تضمنــت  التــي عقــدت يف ديســمبر 2019م،  القمــة األخيــرة 
اإلشــارة إلــى مقتــرح امللــك عبــد اهلل بالتحــول إلــى االحتــاد، كمــا أن 
ــى ســرعة  ــت اإلشــارة إل ــذ عــام 2015م، تضمن ــة من كل قمــة خليجي
تنفيــذ رؤيــة امللــك ســلمان لتعزيــز العمــل اخلليجــي املشــترك، وهــذه 
ــل اململكــة  اإلشــارات نابعــة مــن املتابعــة الدقيقــة واملســتمرة مــن قب
العربيــة الســعودية وحرصهــا علــى تنفيــذ مــا تقدمــه مــن مبــادرات، 

وعــدم االكتفــاء بصــدور قــرارات أو بيانــات بشــأنها.
ولهــذا فــإن الــدور الســعودي يف دعــم املجلــس يظــل ضــرورة 
لتحقيــق أهدافــه يف الوصــول إلــى أقصــى درجــات التكامــل بــني 
ــة املجــاالت، فضــًا  ــدول األعضــاء ومؤسســاتها الرســمية يف كاف ال
عــن تكامــل قطــاع األعمــال اخلليجــي ومؤسســات املجتمــع املدنــي.

يف ديســمبر 2001م، وجــه األميــر عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز، 
القمــة  يف  مثلهــا  الــذي  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  عهــد  ولــي 
اخلليجيــة الـــ )22( التــي عقــدت يف مســقط، نقــًدا الذًعــا، وواقعًيــا، 
ملســيرة املجلــس، حيــث انتقــد يف الورقــة التفصيليــة التــي قدمهــا إلــى 
القمــة البــطء يف كافــة مســارات التكامــل اخلليجــي، مبــا يف ذلــك 
ــه  ــوم في ــة، وألقــى الل ــة والعســكرية واالجتماعي املســارات االقتصادي
علــى التمســك بالســيادة يف مفهومهــا الضيــق. وطالــب األميــر بالعمــل 

ــل. احلثيــث إلصــاح ذلــك اخلل
ــي  ــة التشــاورية نصــف الســنوية، الت ــو 2002م، يف القم ويف ماي
عقــدت يف جــدة، قــدم األميــر عبــداهلل وثيقــة أخــرى تضمنــت حلــوالً 

مقترحــة للمشــكات التــي تطرقــت إليهــا ورقتــه 
ــي قدمــت للقمــة الســابقة. الت

تلــك  خــال  اهلل  عبــد  األميــر  جهــود  كانــت 
الفتــرة حاســمة يف كســر اجلمــود يف مســيرة مجلــس 
التعــاون، خاصــة مــع حــرص األميــر ســعود الفيصــل 
علــى املتابعــة الدقيقــة وشــبه اليوميــة لتنفيــذ مــا 
ورد يف مبــادرة اململكــة، ممــا دفــع األمانــة العامــة 
إلــى تخصيــص جهــود جبــارة لتنفيــذ تلــك املبــادرة، 
لتحقيــق  مزّمنــة  تنفيذيــة  برامــج  إلــى  بتحويلهــا 
واالحتــاد  املشــتركة  والســوق  اجلمركــي  االحتــاد 

تلــك  إقــرار  ومت  التكامليــة،  البرامــج  مــن  ذلــك  وغيــر  النقــدي، 
اخلطــوات التنفيذيــة وبرامجهــا الزمنيــة يف القمــة الـــ )23( التــي 
عقــدت يف ديســمبر 2002م، وبالفعــل دخــل االحتــاد اجلمركــي يف 1 
يناير 2003م، والســوق املشــتركة يف 1 يناير 2008م، ومت الشــروع يف 
خطــوات حتقيــق االحتــاد النقــدي والعملــة املوحــدة، وحدثــت قفــزات 

نوعيــة مشــابهة يف املســارات االجتماعيــة واألمنيــة والعســكرية.
ــس  ــى دول املجل ــة إل ــد اهلل موجه ــر عب ــادات األمي ــم تكــن انتق ل
التوجــه  نفــس  يشــاركونه  كانــوا  املجلــس  دول  قــادة  األخــرى، ألن 
ويرغبــون يف تســريع مســيرة التكامــل يف كافــة املجــاالت. فاالنتقــاد 
كان موجًهــا إلــى بعــض األجهــزة البيروقراطيــة يف دول املجلــس، 
مبــا يف ذلــك اململكــة العربيــة الســعودية، وإلــى آليــة العمــل يف إطــار 
املجلــس، مبــا يف ذلــك بعــض اللجــان التــي أصبحــت مثبطــة للعمــل 

اخلليجــي املشــترك، وآليــة عمــل األمانــة العامــة نفســها.
وبعــد الدفعــة القويــة التــي أعطتهــا املبــادرة الســعودية للعمــل 
اخلليجــي املشــترك، وحتقــق الكثيــر مــن اخلطــوات التكامليــة يف 
عــدد مــن املجــاالت املهمــة، إال أن ذلــك التقــدم لــم يكــن كافًيــا لتلبيــة 
تطلعــات قــادة دول املجلــس أو طموحــات املواطــن اخلليجــي، خاصــة 

يف ظــل األحــداث اخلطيــرة التــي مــرت بهــا املنطقــة، وال تــزال.
ــة، يف ديســمبر 2012م،  ــادرة جذري ــاك تقدمــت اململكــة مبب وهن
للتحــول بالعمــل اخلليجــي مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االحتــاد، 

خليجيــة  قمــة  كل     

منــذ عــام 2012 حتــى 

إىل  أشــارت  األخيــرة 

ــه  ــك عبدالل مقتــرح المل

االتحــاد إىل  بالتحــول 

ـ  واملفاوضات  السياسية  للشؤون  التعاون  ملجلس  املساعد  العام  األمني   *
هذه املقالة ال تعرب بالرضورة عن آراء مجلس التعاون أو مؤسساته أو الدول 

األعضاء.
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ــات ـ الفــرص والتحديـ ــة:  ـ األمريـكيـ ــة  ـ ــات السعوديـ ـ العالقـ ــل  ـ مستـقبـ

5 مرتكــزات لمكانــة الســعودية العالميــة 
ــة ــا يف مقدمــة االهتمامــات األمريكي تجعله
ــي  ــاء الكوفيــد-19 الت ــات واألزمــات بــدأت مــع موجــة وب ــا بالتحدي ــا مليًئ ــم شــهد عاًم ــأن العال ــا ب ــد إذا قلن ــن نأتــي بجدي ل
اجتاحــت معظــم دول العالــم ولــم تنتــه معهــا ألنهــا متخضــت عــن واحــدة مــن أكبــر األزمــات االقتصاديــة يف العصــر احلديــث.  
وإذا لــم يكــن ذلــك كافيــا فقــد شــهدت الواليــات املتحــدة العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل عــدد قياســي مــن األعاصيــر 
التــي ضربــت الواليــات اجلنوبيــة والتــزال باإلضافــة إلــى أكبــر وأوســع عــدد مــن احلرائــق التــي أصابــت الواليــات الغربيــة 
وأحدثــت قــدًرا هائــا مــن اخلســائر يف األرواح واملمتلــكات، ثــم جــاءت موجــة التظاهــرات واالعتصامــات التــي حدثــت علــى 
خلفيــة أعمــال عنــف قامــت بهــا قــوات الشــرطة يف العديــد مــن املــدن ضــد مواطنــني مــن أصــول أفريقيــة.  كل هــذا جــاء يف 
عــام اختتــم بــدورة انتخابــات رئاســية لــم يشــهد تأريــخ البلــد لهــا مثيــًا أظهــرت نتائجهــا النهائيــة خســارة الرئيــس ترامــب 
أمــام منافســه الدميقراطــي جوزيــف بايــدن الــذي ســوف يصــل إلــى الرئاســة مــن دون اعتــراف املنافــس بالنتائــج إضافــة إلــى 
عــدد كبيــر مــن الوعــود بإحــداث تغييــرات جذريــة يف السياســتني الداخليــة واخلارجيــة.  هــذه األوضــاع قــد تلقــي بظالهــا 
علــى العاقــات األمريكية-الســعودية علــى املــدى القريــب.  لكــن هــذه العاقــات التــي مــرت مبنعطفــات كثيــرة علــى مــدى 
العقــود املاضيــة ســوف تتجــاوز هــذه املرحلــة مثــل غيرهــا.  ولذلــك عمــا باملثــل القائــل "تأتــي املنــح مغلفــة باحملــن"، فــإن 
هــذه التحديــات والصعــاب قــد متثــل فرصــة كبيــرة إلعــادة تشــكيل تلــك العاقــات علــى أســس قويــة مــن املصالــح املشــتركة 

والتعــاون املثمــر يف ســبيل جتــاوز املصاعــب التــي تواجــه طــريف العاقــة والعالــم.

د. غامن علوان اجلميلي

أهم أولويات اإلدارة األمريكية الجديدة:
تأتــي إدارة الرئيــس املنتخــب بايــدن إلــى احلكــم يف العشــرين مــن 
ينايــر القــادم والبــاد تواجــه عــدًدا غيــر مســبوق مــن األزمــات التــي 
تكفــي الواحــدة منهــا إلثقــال كاهــل أيــة دولــة حتى لو كانــت بإمكانيات 
ومكانــة الواليــات املتحــدة، فكيــف بهــا وقــد جــاءت مجتمعــة. ولذلــك 
فــإن اإلدارة اجلديــدة ســوف تســتقبل مســؤوليتها بجديــة ورغبــة 
كبيــرة يف إحــداث تغييــرات إيجابيــة ســريعة ألن األوضــاع قــد وصلــت 
لدرجــة ال حتتمــل االنتظــار.  ولعــل مــن أهــم أولويــات عمــل اإلدارة 

اجلديــدة مــا يلــي: 
1.  تخفيــف وطــأة أزمــة الكوفيــد-19: تشــهد الواليــات املتحــدة 
ارتفاًعــا كبيــًرا يف معــدالت اإلصابــة بكوفيــد-19 وصلــت عنــد كتابــة 
هــذا املقــال إلــى مــا يزيــد علــى 140 ألــف إصابــة يومًيــا كمــا أن عــدد 
الوفيــات جتــاوز 250 ألــف وفــاة. حســب هــذه األرقــام فــإن الواليــات 
املتحــدة التــي ميثــل عــدد ســكانها 4% مــن ســكان العالــم فقــط إال إنهــا 

متثــل أكثــر مــن 20% مــن نســبة اإلصابــات.  هــذه األرقــام واملعــدالت، 
وهــي مرشــحة للزيــادة الكبيــرة بســبب حلــول فصــل الشــتاء، قــد 
تدفــع باحلكومــة إلــى اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار 
الوبــاء والتــي قــد تشــمل اإلغــاق التدريجــي لاقتصــاد األمــر الــذي 
ــذه األســباب  ــد.  له ــدى البعي ــى امل ــة عل ــد يعرضــه ألخطــار هيكلي ق
فعاليــة  أكثــر  مقاربــة  تطويــر  أن  بايــدن  املنتخــب  الرئيــس  يعتبــر 
ملعاجلــة أزمــة الكوفيــد-19 مــن أولــى أولويــات إدارتــه، ولذلــك ســارع 
ــا  ــة استشــارية علي ــى تشــكيل جلن ــات إل ــوزه باالنتخاب ــور إعــان ف ف
لتقــدمي املقترحــات حــول ســبل احتــواء الوبــاء والتخفيــف مــن وطــأة 
ــى شــيء  ــاة إل ــة إعــادة احلي ــة ومحاول ــة واالجتماعي ــاره االقتصادي آث

مــن املمارســة الطبيعيــة. 

2.  اخلــروج مــن األزمــة االقتصاديــة: يعانــي االقتصــاد األمريكي 
مــن عــدة أزمــات جــاءت مجتمعــة هــي األخــرى فقــد كان االقتصــاد 
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ــوارد بســبب  ــاض امل ــة نتيجــة انخف ــوارد احلكومي ــة امل ــن قل ــي م يعان
قوانــني تخفيــض الضرائــب التــي مررتهــا إدارة ترامــب بوعــود منهــا 
حتفيــز الشــركات علــى االســتثمار يف االقتصــاد لكنهــا بــدالً مــن زيــادة 
األجــور أو االســتثمار يف حتديــث املصانــع قامــت بشــراء أســهمها مــن 
ــرة يف أســواق األســهم  ــادة كبي ــه زي ــذي نتجــت عن األســواق األمــر ال
ولــم تــأت بالنتائــج التــي وعــدت بهــا احلكومــة. جــاءت املشــكلة الثانيــة 
ــات  ــة مــن العقوب ــس ترامــب بإطــاق حمل ــا قامــت إدارة الرئي عندم
ــني  ــر الشــركاء التجاري ــن أكب ــع املســتوردة م ــى البضائ ــة عل اجلمركي
ويف مقدمتهــم الصــني واالحتــاد األوروبــي وكنــدا.  كانــت نتيجــة 
هــذه القــرارات ســلبية هــي األخــرى ونتــج عنهــا زيــادة يف أســعار 
البضائــع يف األســواق األمريكيــة وارتفــاع أســعار البضائــع األمريكيــة 
يف األســواق العامليــة األمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض الصــادرات 
األمريكيــة ويف مقدمتهــا املنتجــات الزراعيــة إلــى العالــم والصــني 
حتديــًدا.  ثــم جــاءت أزمــة الكوفيــد-19 التــي كانــت مبثابــة الضربــة 

ــة للنشــاط االقتصــادي.   القاضي

3. تطويــر مقاربــة فعالــة ملواجهــة املتغيــرات املناخيــة: لقــد 
كان مــن أهــم السياســات التــي ركــز عليهــا الرئيــس املنتخــب يف حملته 
ــاخ.  هــذه  ــس الســابق جتــاه املن ــر سياســة الرئي ــة هــي تغيي الدعائي
القضيــة تكتســب أهميــة كبيــرة بالنســبة لــإلدارة اجلديــدة بســبب 
التداعيــات الكبيــرة للمنــاخ يف الواليــات املتحــدة والتــي متثلــت بعــدة 
كــوارث طبيعيــة حيــث مثــل األعاصيــر التــي زادت عــدًدا وقــوة وهــي 
تضــرب الســواحل األمريكيــة، هــذا باإلضافــة إلــى الزيــادة الكبيــرة يف 
حرائــق الغابــات والتــي هــي األخــرى تســببت بالكثيــر مــن اخلســائر 
البشــرية واالقتصاديــة. لذلــك ســوف تكــون أولويــة اإلدارة اجلديــدة 
تطويــر مقاربــة جديــدة ملعاجلــة آثــار املتغيــرات املناخيــة ومــن ذلــك 
املبــادرة إلــى اتخــاذ قــرار العــودة إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ والــذي 
ســوف يكــون مــن أول القــرارات الرئاســية التــي يتخذهــا الرئيــس 

اجلديــد بعــد أداءه اليمــني الدســتورية.    

الرئيــس  إدارة  جــاءت  4.  إعــادة ترميــم اجلبهــة الداخليــة: 
ترامــب إلــى احلكــم قبــل أربــع ســنوات بشــعارات حملــت النزعــة 
العنصريــة مــن خــال اتهــام املهاجريــن مــن أمريــكا اجلنوبيــة بنشــر 
اجلرميــة واملخــدرات كمــا أنهــا وضعــت قيــوًدا شــديدة علــى الهجــرة 
مــن الــدول اإلســامية متهمــة املســلمني باإلرهــاب.  هــذه السياســات 
تســببت بإحــداث شــروخ بــني مكونــات املجتمــع األمريكــي لدرجــة 

دفعــت باملؤسســات األمنيــة إلــى رفــع رايــة التحذيــر مــن األخطــار 
الداخليــة املتمثلــة بجماعــات اليمــني املتطــرف.  لذلــك ســوف تســعى 
اإلدارة اجلديــدة إلــى تغييــر نبــرة احلــوار الوطنــي وتغليــب مفاهيــم 
املواطنــة، كمــا وأن بايــدن أعلــن بــأن حكومتــه ســوف متثــل جميــع 
مكونــات املجتمــع األمريكــي. لكــن تقــف أمــام هــذه التوجهــات عقبــات 
عديــدة لعــل مــن أهمهــا احتمــال محافظــة احلــزب اجلمهــوري علــى 
األغلبيــة يف مجلــس الشــيوخ، وهــذا بالطبــع يعتمــد علــى نتيجــة 
االنتخابــات التكميليــة ملقعــدي مجلــس الشــيوخ يف واليــة جورجيــا 
حيــث يحتــاج إلــى الفــوز مبقعــد واحــد للمحافظــة علــى األغلبيــة التــي 
متكنــه مــن عرقلــة العديــد مــن مشــاريع وتوجهــات الرئيــس املنتخــب. 
هــذا باإلضافــة إلــى الــدور اإلعامــي والسياســي املرتقــب للرئيــس 
املنتهيــة واليتــه ترامــب والوســائل التــي ســوف يتخذهــا لكــي يحافــظ 
علــى قاعدتــه السياســية وهــل ســتؤدي تلــك اجلهــود إلــى إشــعال فتنــة 

داخليــة بــني مكونــات املجتمــع األمريكــي؟

السياســة  تشــكل  ال  اخلارجيــة:  العالقــات  بنــاء  إعــادة    .5
اخلارجيــة بحــد ذاتهــا أولويــة بالنســبة إلدارة الرئيــس املنتخــب بايــدن 
لكنهــا ســوف حتظــى باالهتمــام الكبيــر الرتباطهــا باألولويــات األخرى 
ومنهــا مواجهــة الكوفيــد-19 وإعــادة بنــاء االقتصــاد ومعاجلــة أزمــة 
املنــاخ، باإلضافــة إلــى ضغــط العديــد مــن امللفــات اخلارجيــة املتعلقــة 
ــك ســوف  ــة مــع الصــني.  لذل ــل العاقــات االقتصادي باالقتصــاد مث
تســعى اإلدارة اجلديــدة، وعلــى النقيــض مــن سياســة الرئيس ترامب، 
إلــى تقويــة التعــاون الدولــي يف ســبيل مواجهــة وبــاء الكوفيــد-19 مــن 
ــى  ــة واملنظمــات األخــرى، كمــا أن أول خــال منظمــة الصحــة العاملي
أولوياتهــا ســوف تكــون تنشــيط التعــاون الدولــي للتصــدي ألزمــة 
املنــاخ مــن خــال العــودة إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ.  كمــا أن مــن 
أولويــات اإلدارة اجلديــدة ســوف تكــون التأكيــد علــى العمــل املشــترك 
وإعــادة بنــاء التحالفــات الدوليــة ويف مقدمتهــا تأكيــد أهميــة حلــف 
األطلســي يف حفــظ األمــن علــى الســاحة األوروبيــة وكذلــك الســعي 
إلــى لعــب دور متــوازن بــني أوروبــا وبريطانيــا وتطويــر مقاربــات 
مشــتركة جتــاه التحديــات الدوليــة ومنهــا امللــف النــووي اإليرانــي 
ــا  ــي القــادم مــن كوري ــد األمن ــواء التهدي والعاقــات مــع روســيا واحت

ــة وصواريخهــا البعيــدة املــدى. الشــمالية وقدراتهــا النووي

 التحديات التي تواجه العاقات السعودية-األمريكية:
كمــا ذكرنــا آنفــا فــإن العاقــات األمريكية-الســعودية ســوف متــر 

    تحديـــات العاقـــات الســـعودية ـ األمريكيـــة فرصـــة إلعـــادة 

تشـــكيل العاقـــات عـــى المصالـــح لتجـــاوز المصاعـــب
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مبنعطــف مهــم علــى املــدى القريــب وذلــك بســبب تركيــز اإلدارة 
ــى  ــة املذكــورة أعــاه، باإلضافــة إل ــى املشــكات الداخلي القادمــة عل
مجموعــة مــن التحديــات اآلنيــة التــي تتطلــب تطويــر مقاربــات جديــة 

ــا:  ــن أهمه ــي م ــات، والت ــى العاق ــة عل ــواء آثارهــا احملتمل الحت

1. اإلدارة اجلديــدة ســوف تقلــل مــن اهتمامهــا بالصناعــة 
ــرة مــن  ــدن بوعــود كبي ــس املنتخــب باي ــي إدارة الرئي ــة: تأت النفطي
أهمهــا إعــادة بنــاء قطــاع الطاقــة يف أمريــكا لتخفيــف االعتمــاد علــى 
النفــط ومشــتقاته وتشــجيع البدائــل ويف مقدمتهــا الطاقة الشمســية. 
هــذه املســألة قــد حتــدث تأثيــًرا ســلبًيا علــى العاقــات بــني البلديــن 
علــى املــدى القريــب وذلــك بســبب بعــض التصــورات اخلاطئــة عنــد 
اعتمــاد  وهــي  الزمــن  عليهــا  عفــى  فكــرة  علــى  القائمــة  البعــض 
الواليــات املتحــدة علــى اســتيراد النفــط مــن دول اخلليــج، والــذي هــو 
أبعــد مــا يكــون عــن احلقيقــة.  إن أهميــة النفــط بالنســبة للواليــات 
املتحــدة تأتــي مــن ثاثــة عوامــل، أولهــا أن أمريــكا هــي أكبــر بلــد 
مســتهلك للطاقــة يف العالــم حيــث حتتــاج إلــى حوالــي 20 مليــون 
برميــل نفــط يومًيــا )خمــس االســتهاك العاملــي تقريًبــا( ولذلــك 
تنفــق مــا مقــداره 400 مليــار دوالر ســنوًيا علــى النفــط بأســعاره 
احلاليــة، مقارنــة بعشــرة مايــني برميــل متثــل، اســتهاك ثانــي بلــد 
وهــو الصــني.  لهــذا الســبب تؤثــر أســعار النفــط يف وضــع االقتصــاد 
ــك  ــة املعاشــية للمواطــن بصــورة مباشــرة، ولذل األمريكــي ويف احلال
فــإن احملافظــة علــى مســتوى معــني ألســعار النفــط تشــكل مصلحــة 
ــات املتحــدة.  كمــا وأن ســوق النفــط العامليــة جتــري  أساســية للوالي
تعاماتهــا بالــدوالر حصرًيــا األمــر الــذي يؤثــر علــى عمليــة العــرض 
والطلــب علــى الــدوالر ووضعــه يف الســوق العاملــي، ولعــل هــذا ميثــل 
أحــد أهــم العوامــل التــي تدفــع بالواليــات املتحــدة إلــى التأكيــد علــى 
أهميــة حريــة املاحــة يف اخلليــج الــذي متــر عبــره أكثــر مــن ربــع 
حاجــة الســوق العاملــي مــن البتــرول ونســبة ال يســتهان بهــا مــن الغــاز 
الطبيعــي. العامــل الثالــث كان تنامــي الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه 
ــة ومــا يــدر  ــة العاملي شــركات النفــط األمريكيــة يف الصناعــة النفطي

ــى االقتصــاد األمريكــي. ذلــك مــن مــوارد عل

2. إعــادة توجيــه بوصلــة العالقــات: تتمتــع اململكــة العربيــة 
الســعودية بعاقــات تاريخيــة مــع الواليــات املتحــدة دامــت لعقــود 
مــن الزمــن ولــم تتأثــر باملتغيــرات السياســية داخــل الواليــات املتحــدة 
جميــع  مــع  العاقــة  تقويــة  علــى  اململكــة  قيــادة  حرصــت  حيــث 

املكونــات السياســية واملؤسســات احلكوميــة والفعاليــات االقتصاديــة 
واإلعاميــة.  لقــد كان مــن نتيجــة مقاربــة إدارة الرئيــس األســبق 
ــة  ــد مــن دول املنطقــة بخيب أوبامــا مــن املنطقــة التــي أصابــت العدي
األمــل، أنهــا دفعــت بتلــك الــدول إلــى اتخــاذ مواقــف معلنــة مــن 
التوجهــات السياســية األمريكيــة الداخليــة جتســدت بالدفــع والتأييــد 
وزيــرة  الدميوقراطيــة،  املرشــحة  أمــام  ترامــب  الرئيــس  حلملــة 
خارجيــة الرئيــس األســبق أوبامــا، هيــاري كلينتــون، ألنهــا بالنســبة 
لــدول املنطقــة كانــت متثــل اســتمراًرا لسياســة اإلهمــال التــي مارســها 
الرئيــس أوبامــا.  هــذه املقاربــة تكــررت يف االنتخابــات احلاليــة بــني 
الــدول حماســها إلعــادة  بعــض  تخــف  لــم  وترامــب حيــث  بايــدن 
ــاء  ــاء وأصدق ــا هــو أن حلف ــس ترامــب.  املاحــظ هن انتخــاب الرئي
الواليــات املتحــدة املقربــون وهــم مــن أكبــر املتأثريــن بسياســاتها 
يحرصــون دائمــا علــى وضــع مســافة واحــدة بينهــم وبــني جميــع 
الفعاليــات السياســية يف الواليــات املتحــدة، فعلــى ســبيل املثــال ســارع 
ــس  ــة الرئي ــى مهاتف ــس جونســون إل ــي بوري ــوزراء البريطان ــس ال رئي
املنتخــب بايــدن للتأكيــد علــى الصداقــة بــني البلديــن وأهميــة التعــاون 
بينهمــا، علــى الرغــم مــن أن الرئيــس ترامــب هــو أقــرب احللفــاء 
واألصدقــاء لبوريــس جونســون وقــد ســبق وأيــده يف جميــع مبادراتــه 
ومنهــا "بريكســيت" لكــن العاقــة بــني البــدان يجــب أن ترتقــي فــوق 
ــة  ــى معاجلــة للحيلول املواقــف الشــخصية.  هــذه املســألة بحاجــة إل
دون أن تكــون لهــا آثــاًرا ســلبية علــى العاقــات بــني الواليــات املتحــدة 

ودول املنطقــة ويف مقدمتهــا اململكــة العربيــة الســعودية. 

3.  موقــف اإلدارة اجلديــدة مــن العالقــة مــع إيــران: يعتبــر 
املوقــف املعلــن مــن قبــل الرئيــس األمريكــي املنتخــب بايــدن مــن 
ــودة  ــه الع ــدول 5+1 وعزم ــة ال ــران ومجموع ــني إي ــووي ب ــاق الن االتف
إلــى االتفــاق، مــن أهــم القضايــا احلساســة بالنســبة لــدول املنطقــة 
وخصوًصــا اململكــة. كانــت الطريقــة التــي عاجلــت بهــا إدارة الرئيــس 
التفكيــر  علــى  اإليرانــي منوذًجــا  النــووي  البرنامــج  أزمــة  ترامــب 
خــال  مــن  البعيــدة  حســاباتها  لألمــور  يحســب  ال  الــذي  اآلنــي 
إعانــه االنســحاب مــن االتفــاق النــووي بــني إيــران ومجموعــة الــدول 
دائمــة العضويــة يف مجلــس األمــن وأملانيــا منفــرًدا ومــن دون تشــاور 
الشــركاء األساســيني يف االتفــاق. لقــد كان مــن الســهل علــى الرئيــس 
إقنــاع املجموعــة الدوليــة بضــرورة إعــادة النظــر يف االتفــاق النــووي 
بســبب النتائــج الســلبية التــي ترتبــت عليــه وأدت إلــى تــردى األوضــاع 
يف املنطقــة.  وإذا لــم يكــن االنســحاب كافًيــا فقــد تبعتــه عقوبــات 

     الخاف بين أمريكا وإيران ال يمس جوهر المصالح األمريكية شـــريطة 

التـــزام طهـــران بعـــدم تطويـــر "البالســـتية" و"النـــووي" وأمـــن إســـرائيل
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ــا مــع الكونغــرس الداعــي إلــى  أن ذلــك كان ليــس بالضــرورة متوافًق
إيقــاف الدعــم للحــرب يف اليمــن. كانــت املعارضــة يف الكونغــرس 
ــني،  ــد عــدد مــن اجلمهوري ــون مــع تأيي يقودهــا مشــرعون دميقراطي
البعــض مــن هــؤالء املشــرعني ســوف يصبحــون يف مواقــع مســؤولة يف 

بايــدن.  الرئيــس  إدارة 

الفــرص المتاحــة أمــام تنميــة العاقــات بيــن الواليــات المتحــدة 
والمملكــة

هنــاك فــرص كبيــر إلحــداث نقلــة نوعيــة يف العاقــات بــني اململكــة 
العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة يف املرحلــة القادمــة.  لكــن 
هــذا لــن يحــدث ذاتًيــا ألنــه بحاجــة إلــى معاجلــة جديــة قائمــة علــى 
فهــم واضــح جلوانــب الضعــف والقــوة يف العاقــة وإدراك عميــق 
للمصالــح املشــتركة ورغبــة قويــة يف تعميقهــا.  ولعــل مــن أهــم تلــك 

الفــرص مــا يلــي:
1.  التعــاون األمنــي والعســكري: يعتبــر أمــن اخلليــج واململكــة 
مــن القضايــا التــي جتمــع عليهــا املؤسســات األمنيــة والسياســية يف 
الواليــات املتحــدة مــع بعــض االختافــات يف طبيعــة املقاربــة.  كمــا أن 
اململكــة ترتبــط بعاقــات أمنيــة وعســكرية مــع الواليــات املتحدة حيث 
تعتبــر اململكــة مــن أهــم الشــركاء األساســيني للمؤسســات األمنيــة 
والسياســية واإلعاميــة يف الواليــات املتحــدة ومــن أهمهــا مؤسســات 
الصناعــة العســكرية األمريكيــة ذلــك أن اإلنفــاق العســكري للمملكــة 
بلــغ 9.5% و8% يف العامــني 2018 و2019م، علــى التوالــي.  ولعــل 
مــن أهــم القضايــا األمنيــة التــي تشــكل أســاس العاقــات األمنيــة 
التعــاون يف احلــرب علــى اإلرهــاب وكذلــك أمــن املاحــة البحريــة يف 

اخلليــج العربــي.   

2. التعــاون يف قطــاع الطاقــة: تعتبــر اململكــة مــن أهــم الــدول 
املنتجــة للبتــرول، وهــي بــذات الوقــت مــن أكبــر الــدول املســتهلكة 
للطاقــة وذلــك بســبب احلاجــة الكبيــرة يف اململكــة وخصوًصــا فيمــا 

يتعلــق بتحليــة امليــاه وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة

ــى  ــران إل ــب إي ــة منهــا جل ــران كانــت الغاي ــى إي ــة قاســية عل اقتصادي
ــم يحســب ترامــب حســابه  ــة املفاوضــات، لكــن الشــيء الــذي ل طاول
هــو أن إيــران لــم تكــن راغبــة بالتفــاوض حســب شــروطه املعروضــة، 
ــد  ــب ال يري ــا أن ترام ــد العســكري لعلمه ــى التصعي ــك جلــأت إل لذل
إشــعال حــرب جديــدة.  لقــد شــكلت خطــوات إلغــاء االتفــاق وفــرض 
العقوبــات مــن دون إدراك للتبعــات اخلطيــرة التــي ميكــن أن تترتــب 
عليهــا، عمليــة مقامــرة خاســرة وتصعيــد خطيــر جعلــت املنطقــة 

ــى املجهــول.   وأمنهــا مفتوحــة عل
البــد مــن التذكيــر هنــا االختــاف بــني اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة 
إمنــا هــو بشــكل املقاربــة والوســائل مــن دون االختــاف علــى أهميــة 
خدمــة املصالــح الوطنيــة، كمــا أن اخلــاف بــني الواليــات املتحــدة 
وإيــران ال ميــس جوهــر املصالــح األمريكيــة يف املنطقــة بــل العكــس 
فقــد قدمــت إيــران لهــا العــون يف عمليتــي غــزو العــراق وأفعانســتان.  
ــراء املوضوعــة  ــران باخلطــوط احلم ــزام إي ــك مشــروط بالت ــن ذل لك
أمامهــا والتــي مــن أهمهــا عــدم تطويــر قــدرات هجوميــة اســتراتيجية 
مثــل الصواريــخ البالســتية أو الســاح النــووي التــي قــد تشــكل تهديًدا 
ألمــن إســرائيل أو حتــى تفوقهــا العســكري اإلقليمــي.  ولذلــك فــإن 
املوقــف مــن امللــف النــووي اإليرانــي لــن يتغيــر جوهرًيــا كمــا أنــه لــم 
ــة  ــا اكتفــت بإطــاق التصريحــات الناري ــر مــع إدارة ترامــب التًي يتغي
اإليرانــي  الشــعب  أصابــت  التــي  االقتصاديــة  العقوبــات  وفــرض 
ومنحــت النظــام اإليرانــي فرصــة إلعــادة بنــاء اجلبهــة الداخليــة مــن 
خــال إلقــاء اللــوم باملآســي التــي يعانــي منهــا الشــعب اإليرانــي علــى 

"الشــيطان األكبــر". 
إن عــودة الواليــات املتحــدة إلــى االتفــاق النــووي لــن يكــون تكــراًرا 
للمرحلــة الســابقة أثنــاء فتــرة أوبامــا بــل أن العــودة يجــب أن تأخــذ 
ــا  ــة ومــن أهمه ــك التجرب ــدروس املســتفادة مــن تل ــار ال بنظــر االعتب
البالســتية  صواريخهــا  لتطويــر  املرحلــة  تلــك  اســتغلت  إيــران  أن 
باإلضافــة إلــى زيــادة نشــاطها يف دول املنطقــة ومنهــا العــراق واليمــن 
وســوريا ودول اخلليــج.  هــذه القضايــا البــد أن تؤخــذ بنظــر االعتبــار 
عنــد النظــر بإعــادة العمــل باالتفــاق النــووي بــني إيــران واملجموعــة 
الدوليــة، ولعــل مــن تلــك الــدروس كان غيــاب التشــاور مــع دول اجلــوار 
اإليرانــي حــول االتفــاق لذلــك فمــن املعتقــد أن يكــون لبعــض دول 
املنطقــة مثــل دول اخلليــج وإســرائيل دوًرا أكبــر يف مقاربــة التعامــل 

مــع االتفــاق. 

العربيــة  اململكــة  قــادت  اليمــن:  يف  احلــرب  مــن  املوقــف    .4
لانقــاب  للتصــدي  دولًيــا  حتالًفــا  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
احلوثــي املدعــوم مــن قبــل إيــران علــى الشــرعية يف اليمــن عــام 
للتحالــف  املؤيــد  األمريكيــة  احلكومــة  موقــف  كان  لقــد  2015م. 
وداعمــا لــه مــن خــال تقــدمي الدعــم اللوجســتي واملعلوماتــي مــع 

ــون  ــط )مليــ ــتهالك النف ــاج واس ــيومي إلنت ــدل الـ ــل املع ــاني ميث ــم بيـ رس
برميــل( يف اململكــة
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اللجنــة  لقــاء  البلديــن  بــني  الدبلوماســية  التحــركات  تلــك  باكــورة 
ــى  ــذي جــرى عل ــن ال ــة يف البلدي ــري اخلارجي املشــتركة برئاســة وزي
الشــبكة االليكترونيــة التوصــل إلــى االتفــاق علــى توقيــع علــى التعــاون 
يف 13 مجــااًل سياســًيا وأمنًيــا واســتخبارًيا وجتارًيــا، وإجــراء مناورات 
عســكرية مشــتركة ومكافحــة اجلرميــة والتهريــب وافتتــاح ملحقيــات 
عســكرية والتنســيق يف القضايــا اإلقليميــة وتبــادل افتتــاح ملحقيــات 
عســكرية وفتــح معبــر عرعــر احلــدودي والعمــل علــى وضــع رؤيــة 
مشــتركة جتــاه قضايــا املنطقــة. ال شــك بــأن الــدور الســعودي يف 
العــراق ســوف يشــكل مــادة للحــوار بــني اململكــة والعــراق وخصوًصــا 
و  اململكــة  بــني  االقتصــادي  للتعــاون  بإقامــة منطقــة  يتعلــق  فيمــا 

العــراق واألردن ومصــر.

 املوقــف مــن لبنــان وســوريا: أبــدت احلكومــة األمريكيــة دعمهــا 
لتكليــف الرئيــس ســعد احلريــري بتشــكيل حكومــة يف لبنــان للخــروج 
ــل  ــد االنفجــار الهائ ــا بع ــه خصوًص ــت ب ــي أمل ــد مــن املآســي الت بالبل
الــذي ضــرب مينــاء بيــروت.  كمــا أن املوقــف األمريكــي أبــدى دعًمــا 
ملطالــب املتظاهريــن املطالبــني باإلصــاح السياســي يف البــاد قبــل 
الشــعب  مطالــب  لتحقيــق  الســعي  فــإن  لذلــك  وبعــده.  االنفجــار 
اللبنانــي يف مكافحــة الفســاد رمبــا تكــون مــن القضايــا التــي تتطلــب 
التعــاون بــني مختلــف القــوى الداعمــة للشــعب اللبنانــي وتوفيــر العــون 
السياســي واالقتصــادي املطلــوب إلخــراج لبنــان مــن محنتــه التــي 

ــا الطبقــة الفاســدة. جلبته
ــن  ــر م ــه ترامــب يف شــهر أكتوب ــة واليت ــس املنتهي ــن الرئي ســبق وأعل
العــام املاضــي ســحب قواتــه املتواجــدة يف شــمال ســوريا والتــي كانــت 
ــا إلــى جنــب مــع قــوات ســوريا الدميقراطيــة يف احلــرب  تقاتــل جنًب
علــى تنظيــم داعــش.  هــذه اخلطــوة القــت معارضــة واســعة مــن 
تقــدمي  إلــى  الدفــاع ماثيــس  العســكرية دفعــت بوزيــر  املؤسســات 
اســتقالته باإلضافــة إلــى مبعــوث الرئيــس للحــرب علــى اإلرهــاب 
بريــت ماكيغــرك. كمــا أن املشــرعني الدميقراطيــني أبــدوا معارضتهــم 
لقــرار الرئيــس ترامــب. بالطبــع تبــني مؤخــًرا بــأن عمليــة االنســحاب 
التــي أعلــن عنهــا ترامــب لــم حتصــل يف حقيقــة األمــر حيــث لــم 
يحصــل أي تقليــص يف أعــداد اجلنــود األمريــكان يف ســوريا، بحســب 

يوضــح الرســم البيانــي أعــاه النمــو الكبيــر يف معــات اســتهاك 
ــا  ــة السادســة عاملًي ــر اململكــة يف املرتب النفــط يف اململكــة حيــث تعتب
ــو  ــادة مرشــحة للنم ــدول املســتهلكة للنفــط.  هــذه الزي ــب ال يف ترتي
بســبب احلاجــة املتزايــدة للميــاه مــع زيــادة الســكان وشــحة األمطــار 
ونقــص امليــاه اجلوفيــة باإلضافــة إلــى الزيــادة الكبيــرة يف اســتخدام 
الطاقــة الكهربائيــة للتبريــد مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة.  لذلــك 
ــل مــن عشــرين ســنة  ــد أق ــة ســوف تصــل بع ــع أن اململك فمــن املتوق
إلــى حالــة اســتهاك معظــم النفــط املســتخرج داخلًيــا، ممــا يتســبب 
بأضــرار اقتصاديــة وبيئيــة كبيــرة علــى اململكــة.  لذلــك فــإن اململكــة 
ــا االســتثمار يف  ــإن عليه ــة ف ــدان املســتهلكة للطاق ــن البل ــا م بوصفه
بدائــل  علــى  االعتمــاد  وزيــادة  املســتهلكة  الطاقــة  مصــادر  تنويــع 
الطاقــة ويف مقدمتهــا الطاقــة الشمســية والنوويــة والريــاح. هــذه 
القضيــة ميكــن أن تشــكل محــوًرا مهًمــا مــن محــاور التعــاون الدولــي 
عامــة ومــع الواليــات املتحــدة خاصــة يف ســبيل معاجلــة متغيــرات 
املنــاخ مــن خــال تطويــر وتنويــع مصــادر الطاقــة، باإلضافــة إلــى 

التعــاون يف إيجــاد اســتخدامات نظيفــة للمنتجــات النفطيــة.     

3. دور اململكــة يف القضايــا اإلقليميــة: للملكــة العربيــة الســعودية 
دور إقليمــي كبيــر يف املنطقــة والعالــم، تدفــع إلــى تقويــة احلــوار مــع 
الواليــات املتحــدة والــدول األخــرى املهتمــة بقضايــا املنطقــة ملــا لهــذه 

القضايــا مــن أهميــة علــى األمــن والســلم العامليــني: 
   التعــاون يف حتقيــق الســام الدائــم يف الشــرق األوســط مــن خــال 

إيجــاد حــل دائــم للقضيــة الفلســطينية

   املوقــف مــن األوضــاع يف العــراق: يعتبــر العــراق مــن الهواجــس 
الرئيســية يف املنطقــة بالنســبة لــإلدارة األمريكيــة مــع وجــود اآلالف 
اإلدارة  تســعى  ســوف  ولذلــك  هنــاك.   األمريكيــني  اجلنــود  مــن 
القادمــة إلــى تفعيــل دور األصدقــاء يف املنطقــة يف ســبيل توفيــر 
الدعــم حلكومــة مصطفــى الكاظمــي التــي متــر بأزمــة اقتصاديــة 
وسياســية حــادة.  ألبــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن العاقــات بــني 
اململكــة والعــراق شــهدت تطــورات إيجابيــة كبيــرة خصوًصــا بعــد 
وصــول الكاظمــي إلــى منصــب رئاســة الــوزراء يف العــراق. وكانــت 
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     دور الســـعودية يف المنطقة والعالم يدفع لتقوية الحوار مع واشـــنطن 

لمـــا لقضايـــا المنطقـــة مـــن أهميـــة عـــى األمـــن والســـلم العالمييـــن  

      أولويـــات اإلدارة األمريكيـــة: بنـــاء التحالف مع الناتو ودور متوازن بين 

أوروبـــا وبريطانيـــا وتطويـــر مقاربـــة تجاه النـــووي اإليراني واحتـــواء كوريا
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املطلوبــة لتســريع تعــايف االقتصــاد العاملــي مــن آثارهــا وهــذه بالشــك 
متثــل فرصــة نــادرة لفتــح حــوارات مهمــة مــع القــوى العامليــة ويف 

ــات املتحــدة.  ــا الوالي مقدمته

ــامي:  ــي واإلس ــن العرب ــتراتيجي يف العالمي ــة االس 5. دور المملك
أرض احلرمــني  لكونهــا  وروحيــة  اململكــة مبكانــة سياســية  تتمتــع 
الشــريفني وقبلــة املســلمني يف العالــم أجمــع، األمــر الــذي يؤهلهــا 
للعــب دور مهــم يف العديــد مــن القضايــا العامليــة بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة مــن خــال دورهــا الريــادي يف املنظمــات اإلقليميــة 
ومنهــا مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنظمــة التعــاون اإلســامي لكــون 
اململكــة دولــة املقــر للمنظمتــني باإلضافــة إلــى دور اململكــة الريــادي 

ــك(.  ــدول املصــدرة للنفــط )أوب ــة ال ــة ومنظم ــة العربي يف اجلامع

تصريحــات الســفير جيمــس جيفــري املبعــوث األمريكــي الســابق إلــى 
ســوريا والــذي انتهــت مهمتــه قبــل أيــام.  لذلــك قــد يســعى الرئيــس 
املنتخــب بايــدن إلــى تقويــة الــدور السياســي األمريكــي يف ســوريا 
بســبب التنافــس الدولــي علــى الســاحة الســورية يف ظــل التواجــد 
مــع دول  يتطلــب حــواًرا جدًيــا  الــذي  الروســي، األمــر  العســكري 

املنطقــة ويف مقدمتهــا اململكــة.

4. مكانــة المملكــة عالمًيــا ودورهــا يف مجموعــة العشــرين: اململكة 
العربيــة الســعودية متثــل قــوة اقتصاديــة كبيــرة يف العالــم.  هــذه 
املكانــة أهلتهــا إلــى أن تكــون عضــًوا فاعــًا يف أهــم جتمــع اقتصادي-
ــي  ــدول العشــرين الت ــوم أال وهــو مجموعــة ال ــم الي سياســي يف العال
ســوف تكــون برئاســة خــادم احلرمــني الشــريفني يف دورتهــا القادمــة، 
حــول  التصــورات  طــرح  يف  الفرصــة  للملكــة  يوفــر  الــذي  األمــر 
العديــد مــن القضايــا التــي تهــم دول املجموعــة والعالــم ويف مقدمتهــا 
واخلطــوات  الكوفيــد-19  وبــاء  ملواجهــة  املطروحــة  التصــورات 
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* سـفري العـراق األسـبق لـدى اململكـة العربية السـعودية واليابـان. مقيم يف 
الواليـات املتحـدة األمريكية
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ال خيـــار لـــدول الخليـــج ســـوى الوقـــوف مـــع الســـعودية فالقضيـــة قضيـــة وجـــود معينة

دول الخليج مطالبة بمشروع متكامل إلدارة 
واحدة واشنطن ككتلة  بايدن وتحالفها مع 

رفع حظر بيع واستيراد األسلحة إليران
 ومــن تلــك التفاعــات رفــع حظــر بيــع واســتيراد األســلحة إليــران، 
يف 18 أكتوبــر2020م، ممــا يشــير إلــى ضــرورة الوصــول للتــوازن 
االســتراتيجي مــع طهــران عبــر ســباق التســلح. وهــو شــغف ابتليــت بــه 
ضفتــا اخلليــج العربــي يف محاولــة للتفــوق العســكري، عبــر احلصــول 
علــى عــدد أكبــر مــن األســلحة، واألفــراد والصناعــات العســكرية 
واملشــاريع النوويــة وأســلحة الدمــار الشــامل، حتــى يعــم األمــن أو 
حتســم األمــور لطــرف كمــا حســمت بنهايــة احلــرب البــاردة لصالــح 
أمريــكا وتفــكك االحتــاد الســوفيتي. والدوافــع اخلليجيــة لدخــول 
ســباق التســلح متعــددة؛ منهــا إن رفــع احلظــر عــن طهــران، هــو إعــادة 
بنــاء ذراعهــا اجلــوي الطويــل، املعطــل منــذ قيــام الثــورة، واملقلــق أن 
البديــل الــذي تبنتــه لتعويــض هــذا النقــص وهــو القــوة الصاروخيــة 
ــة،  ــوة اجلوي ــو ســند للق ــا، فه ــم االســتغناء عــن برنامجه ــن يت ــي ل الت
وهــو ســند للبرنامــج النــووي اإليرانــي. كمــا أن مــن الدوافــع إن دول 
مجلــس التعــاون ســتواجه أســوأ ســباق تســلح علــى ضفتــي اخلليــج، 
ــج بامتــاك أفضــل  ــه دول اخللي ــذي تفوقــت في فالســباق املاضــي ال
ــو، كان  ــف النات ــوش حل ــا خــارج جي ــم يوجــد إال لدين ــي ل ســاح غرب
يف زمــن يســر ومتهــل ولــم يكــن الغــرمي يســابقنا مثــل اآلن فقــد كان 
حتــت العقوبــات األمميــة وحظــر توريــد الســاح. كمــا أن مــن املقلــق 
أنــه قــد مضــى عقــد علــى الصفقــات التــي عقدتهــا دول اخلليــج، 

الوضع األمني يف منطقة الخليج
ــران. كمــا ميكــن  ــة وإي ــج العربي ــني دول اخللي ــي بيســر؛ ب ــج العرب ــد يف اخللي ــج جدي ــا منت ــج لألزمــات بوصفه ميكــن التروي
القــول أن مــن إيجابيــات موقــف دول اخلليــج يف التفاعــات الدوليــة أنهــا قابلــة للعوملــة، لكــن مــن ســلبيات ذلــك تأّثــر دول 
ــا؛ وتتســاوى دول اخلليــج يف ذلــك رغــم حتمــل  اخلليــج باألزمــات اإلقليميــة ذات التبعــات االســتراتيجّية أكثــر مــن غيره
الشــقيقة الكبــرى اململكــة العربيــة الســعودية الهاجــس األمنــي كلمــا الحــت يف األفــق التفاعــات األمنيــة، ومــرد ذلــك أنهــا 
ســفينة القيــادة Flagship  إلــى بــر األمــان، ويف األشــهر القليلــة القادمــة ستشــكل ثاثــة عوامــل رئيســة الوضــع األمنــي 
يف اخلليــج العربــي، وهــي ســباق التســلح علــى ضفتــي اخلليــج، ووصــول الدميقراطيــني للبيــت األبيــض. وغيــاب املشــروع 

اخلليجــي املطلــوب لــإلدارة اجلديــدة.

ودخلــت أســلحة اجليــل اخلامــس الكثيــر مــن اجليــوش بــل إن الغرميــة 
احلــرب  وأجهــزة  املســيرة،  كالطائــرات  بعضهــا،  تصنــع  طهــران 
الســيبراني والصواريــخ اجلوالــة، يضــاف إلــى ذلــك اخلــوف مــن فــوز 

ــج. ــة عــن اخللي ــة األمريكي ــزع احلماي ــن بن الدميقراطيــني املهددي
ولتحقيــق تــوازن اســتراتيجي بعيــد املــدى يف ســباق التســلح الــذي 
بــدأ مــن الطــرف اإليرانــي، يجــب خلــق هيــاكل وحدويــة مــع جوارنــا 
احلــدود  بتضييــق  االســتباقي،  الــردع  سياســة  وصنــع  اإلقليمــي، 
الفاصلــة بــني الدفــاع والهجــوم. وحتقيــق األمــن بالبحــث عــن حلفــاء 
أقويــاء لتحقيــق مبــدأ التــوازن، ولــو بالدخــول حتــت مظلــة نوويــة 
اخلليــج وخصوًصــا  دول  أن  وال شــك  نــووي.  بامتــاك ســاح  أو 
الريــاض بحاجــة إلــى خلــق التــوازن االســتراتيجي مــع طهــران، لكــن 
هنــاك معوقــات عــدة فــاإلدارة األمريكيــة تــرى أن مبيعــات األســلحة 
احملتملــة هــذه تســاعد يف ترجيــح كفــة ميــزان القــوة لصالــح حلفائهــا 
اإلقليميــني ضــد إيــران التــي تعتبرهــا تهديــًدا عاملًيــا وتســعى لعزلهــا. 
لكنهــا تخــاف مــن جولــة جديــدة مــن ســباق التســلح. كمــا أن مــن 
املعوقــات املوقــف األملانــي مبنــع بيــع الســاح للريــاض متذرعــة بحرب 
ــا  ــرب أملاني ــور، فرغــم تق ــًرا مــن األم ــر كثي ــك ال يغي ــن ذل اليمــن، لك
لنــا باحتــرام ظاهــر، ورغــم عــدم وجــود تاريــخ اســتعماري لهــا يف 
اخلليــج، إال أن هنــاك أنانيــة أملانيــة بالتركيــز علــى التجــارة وبيــع 
ــا دور يف  ــا، دون أن يكــون له ــا هــو يف خدمــة مصاحله الســاح طامل

د. ظافر محمد العجمي
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أمــن اخلليــج. وقــد أعــرب وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون اخلارجيــة 
عــادل اجلبيــر عــن انتقــاده حلظــر تصديــر األســلحة الــذي تفرضــه 
أملانيــا علــى بــاده بســبب حــرب اليمــن، مؤكــًدا أن الريــاض متتلــك 

ــارات شــراء مــن عــدة دول أخــرى.   خي

وصول الديمقراطيين للبيت األبيض 
 الثقــل الثانــي الــذي سيشــكل البيئــة األمنيــة يف اخلليــج العربــي 
ــدن للســلطة يف واشــنطن  هــو وصــول املرشــح الدميقراطــي جــو باي
فقــد راهنــا يف اخلليــج علــى عــودة ترامــب للبيــت األبيــض لكــن 
يبــدو أن رهاناتنــا لــم يحالفهــا التوفيــق بســبب صفعــات صناديــق 
االقتــراع لعودتــه، ومــن املؤســف أنــه ال تربطنــا مــع الدميقراطــي جــو 
بايــدن عاقــة ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك جــراء مواقــف ســلبية 
عــدة، وماضيــه هــو قاضيــه، وهــو مــاٍض لــو رافقنــا الشــيطان يف 
كشــف تفاصيلــه املظلمــة لوجدنــا بايــدن يتصــدى بالرفــض إلرســال 
االحتــال  مــن  الكويــت  للمشــاركة يف حتريــر  األمريكيــة  القــوات 
ــل ووقــف يف املعســكر املناهــض إلســقاط صــدام  العراقــي1991م، ب
2003م. ولبايــدن اليــد العليــا يف صــك تفاصيــل االتفــاق النــووي 

اإليرانــي 2015م، لــذا احتفلــت إيــران بعــدم عــودة ترامــب، بــل إن 
بايــدن يهــم بتفعيــل حمــات عــدة علــى بعــض دول اخلليــج يف ملفــات 
عــدة منهــا حــرب اليمــن وملــف لعــودة اللطــم علــى جثــة املرحــوم 

خاشــقجي واســتخدامها البتــزاز الريــاض قلــب اخلليــج.

المشروع الخليجي المطلوب 
  يتطلــب وصــول بايــدن إيرانــي الهــوى الشــعور بالتهديــد، وســماع 
الدعــوات الكثيــرة التــي أطلقهــا أكثــر مــن مثقــف ومركــز أبحــاث 
أساًســا  يكــون  خليجــي«  »مشــروع  وجــود  ضــرورة  حــول  خليجــي 
للتعامــل مــع اإلدارة اجلديــدة حتــى ال نكــون املهمشــني كمــا جــرى يف 
العهــد الدميقراطــي املاضــي، واألمــر يســتدعي تكليــف شــخصيات 
واعيــة، فالعاقــات الدوليــة تظهــر نتائجهــا، وفًقــا حلركــة الاعبــني 
املســلحني مبلكــة التخطيــط االســتراتيجي، وليــس موظفني يتمســكون 
التقــدم  هــو  فاملطلــوب  الباغــة.  بحســن  مبناصبهــم ومصاحلهــم 
مببــادرة لــإلدارة اجلديــدة حــول املســتقبل الــذي نريــده يف اخلليــج، 
جــراء  املســارات  بتوجيــه  تبــادر  لوحدهــا  واشــنطن  تــرك  وعــدم 
ــا  ــات باعتبارن ــاب مشــروع خليجــي ناجــح، واضــح بأهــداف وآلي غي

ــج: سبــاق التسلح ووصول الديمقراطيين                            3عوامل تشكل أمن الخليـ

ــدن ـ بايـ إدارة  مع  ــعامل  التـ مشروع  وغياب  األبيـــض  للبيـــت 
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اســتقرار  كعامــل  األكبــر  الشــريك  واشــنطن  وباعتبــار  حاضريــن، 
ــنطن  ــدم لواش ــي املق ــروع اخلليج ــن املش ــج. وليتضم يف اخللي

ــا: ــا منه ــاط عده نق
االســتراتيجية  التحالفــات  وجــدوى  املشــتركة،  املصالــح  تبيــان    

األمريكيــة. اخلليجيــة 
   عــدم التســليم باليــد العليــا إليــران يف معــادالت املنطقــة، كمــا 

فعــل أوبامــا.
   إعــادة صياغــة العقوبــات عبــر ســناب بــاك، أو ســواها، أمــًا 

قّوتهــا. وعناصــر  بتصــّدع متاســك طهــران 
    االهتمــام باالصطفافــات اجلديــدة والتحالفــات الوليــدة وكيــف 

نســتفيد منهــا.
     أن يكــون للخليجيــني دور يف عاقــة الغــرب مــع إيــران يف املشــروع 

النووي.
إنتــاج مشــروع  تعيــد  أن   وممــا ســبق علــى دول اخلليــج مجبــرة 
حتالفاتهــا مــع واشــنطن بالكامــل ككتلــة واحــدة. وأروقــة مجلــس 
التعــاون يجــب أن تكــون مشــغولة بوضــع املشــروع اخلليجــي إلدارة 

بايــدن قبــل أن يجبرنــا علــى مشــروعه. 

دور السعودية يف مواجهة التحديات األمنية الخليجية  
 ميكــن إجمــال حتديــات األمــن القومــي اخلليجــي ومهــددات املنظومة 

اخلليجيــة يف قضايــا متســك الريــاض مبفاتيــح احلــل فيهــا واهمها:
-األزمة اخلليجية

وهــي مشــكلة خليجيــة داخليــة تضغــط بشــدة علــى منظومــة مجلــس 
التعــاون كمنظمــة إقليميــة وتعتبــر يف الوجــدان اخلليجــي قضيــة 
رئيســية مؤثــرة اجتماعًيــا وسياســًيا ويف األمــن اخلليجــي أيًضــا، 
ففــي الفرقــة واالنقســام مخاطــر التصعيــد واملواجهــة بــني اجلانبــني 
اخلليجيــني. ويراهــن املراقــب اخلليجــي علــى أن مجلــس التعــاون 
كمنظمــة يــدرك أن ذلــك ليــس مــن مصلحــة دول اخلليــج لذلــك 
تلعــب دولــه نفســها دور الوســاطة  مــع حتييــد ناجــح إلبعــاد التوســط 
اململكــة  ســمو  أن  علــى  تــدل  مؤشــرات  ظهــرت  وقــد  اخلارجــي، 
وترفعهــا عــن االجنــرار يف ســوق التكســب الــذي أقامتــه أطــراف 
ــة التصعيــد، ومــن ذلــك الســمو  ــى امتصــاص حال ــة قــادر عل خارجي
أن متــت دعــوة قطــر حلضــور اجتماعــات مجلــس التعــاون باعتبارهــا 
ــاض وصــول  ــى تســهيل الري ــاك مــا يشــير إل ــه، كمــا أن هن جــزًءا من
والتحضيــر  التعــاون  مجلــس  الجتماعــات  القطريــني  العســكريني 
إلميــان الريــاض أن اســتمرار األزمــة اخلليجيــة يهــدد بانهيــار جــزء 

ــج .   ــر مــن أمــن اخللي كبي

التدخل اإليراني 
جنحــت دول اخلليــج يف تقليــص خطــر األنشــطة اإليرانيــة، لكــن 

دول اخلليــج حتتــاج الســتراتيجية ردع شــاملة لســلوك طهــران تــؤدي 
ــي تقــوم  ــى عــدم الســماح لهــا بإحــداث تكامــل يف االختراقــات الت إل
احلوثيــني  واخلــارج،  الداخــل  مــن  اخلليجــي  األمنــي  للطــوق  بهــا 
ــة  ــن وبقي اليمنيــني، أو احلشــد الشــعبي، أو باملوالــني لهــم يف البحري
دول اخلليــج العربــي. وقــد يبــدو مضيعــة للوقــت االســتماع للتقــرب 
ــراب ســواء بالدعــوة للحــوار أو  ــد ت ــج خــال عه ــي مــن اخللي اإليران
بالرســائل املرســلة فرغــم علــم الرئيــس اإليرانــي الســابق أحمــدي 
جنــاد أن املعضلــة ليســت يف يــد الســعودية أكثــر ممــا هــي يف يــد 
ــن ســلمان  ــر محمــد ب ــه تقــدم برســالة لألمي ــي، إال أن النظــام اإليران
ولــي العهــد، يحثــه للعمــل علــى إيجــاد فرصــة لتســوية األزمــة اليمنيــة 
والبحــث لهــا عــن حــل، ويف ذلــك إدراك أن الريــاض هــي مفتــاح احلــل 
للمنظومــة اخلليجيــة أمــام التدخــات اإليرانيــة التوســعية يف املنطقــة

  
القضية اليمنية

ــا مــن  ــا وعقائدي ضربــت ميليشــيات احلوثــي اليمنيــة املدعومــة مادًي
إيــران األمــن القومــي اخلليجــي بشــكل مباشــر عندمــا اســتولت علــى 
العاصمــة صنعــاء واغتصبــت الســلطة بعــد اســقاط احلكومــة ويف 
ذلــك تهديــد مباشــر لــدول اخلليــج بفــرض احلوثيــني ألنفســهم كجيــرة 
إيرانيــة ال تفصلهــا عنهــم إال احلــدود البحريــة والبريــة بعكــس إيــران 
التــي يفصلهــا مســطح بحــر كامــل هــو اخلليــج العربــي. لذلــك قامــت 
عاصفــة احلــزم التــي تقودهــا اململكــة العربيــة الســعودية وحققــت 
الهــدف األســمى يف العمليــة وهــو منــع قيــام جمهوريــة احلوثيــني 
ــادة  ــدور الســعودي يف قي ــي. وال ــج العرب ــوب اخللي اإلســامية يف جن
اجلهــد العســكري ال زال كمــا هــو، وإن كان املراقــب اخلليجــي يــرى أن  
تبعــات هــذه احلــرب مكلفــة ومــن ســير األمــور تظهــر وكأن الريــاض 
ودول اخلليج مطالبة باحلزم  إما بحســم  األزمة عســكرًيا أو بإعطاء 
الشــرعية اليمنيــة دور يف  حســمها عبــر خطــوات وآليــات تنفيــذ وقــف 
إطــاق النــار بشــكل دائــم وخطــوات بنــاء الثقــة، واســتئناف العمليــة 
السياســية مــن خــال الدخــول يف مشــاورات جــادة للتوصــل إلــى حــل 
ــادرة  ــة يف املب ــات الثــاث املتمثل ــى املرجعي سياســي شــامل يســتند إل
اخلليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات مؤمتــر احلــوار الوطنــي 

الشــامل، وقــرار مجلــس األمــن 2216.

قيادة األمة خليجية وقيادة الخليج سعودية
ــة  ــادة دول اخلليــج العربــي إال اململك ــن قــادر وراغــب يف قي  ليــس م
العربية الشــقيقة، فدول اخلليج تنظر إلى اململكة كعمق اســتراتيجي، 
وبالضــرورة تنظــر الريــاض لــدول اخلليــج كخطــوة دفاعيــة عــن أمــن 
ــي كمــا ورد  ــب التكامــل العســكري واألمن ــا. وهــذا يتطل ــة أيًض اململك
يف مطلــب يف »إعــان الريــاض« ديســمبر 2019م، الــذي أشــار أن 
أهــم خطــوات التعــاون هــو التكامــل العســكري األمنــي وذلــك عبــر 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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اســتكمال جميــع اإلجــراءات الازمــة لضمــان أمــن وســامة أراضــي 
وفًقــا  االقتصاديــة،  ومناطقهــا  اإلقليميــة  ومياههــا  املجلــس  دول 
ــة خــادم احلرمــني  التفاقيــة الدفــاع املشــترك، ومــا نصــت عليــه رؤي
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بشــأن تســريع خطــوات 
التكامــل العســكري وتعزيــز التصنيــع احلربــي يف دول املجلــس. ويف 
هــذا املنحــى اإليجابــي وقعــت الســعودية يف23 ديســمبر 2019م، مــع 
أمانــة مجلــس التعــاون اخلليجــي اتفاقيــة احتضــان مقــر القيــادة 
العســكرية املوحــدة ملجلــس التعــاون اخلليجــي يف العاصمــة الريــاض. 
وترتبــط هــذه القيــادة بقــوات درع اجلزيــرة والدفــاع اجلــوي ومركــز 
القيــادة البحــري. ويف ذلــك دعــم مــن الســعودية للعمــل اخلليجــي 
املشــترك، وتســهيل مهمــة أعمــال القيــادة العســكرية املوحــدة يف 
إطــار رؤيتــه املتعلقــة بنقــل العمــل اخلليجــي املشــترك مــن مرحلــة 
التعــاون إلــى التكامــل، لكــن طمــوح دول اخلليــج هــو إيجــاد قــوات 
ــى قــوات دفــاع  ــة، إضافــة إل ــة وبحري ــة وبري عســكرية مشــتركة جوي

جويــة.
ويف املجــال األوســع ليــس مــن قــادر وراغــب يف قيــادة األمــة العربيــة 
راهًنــا إال دول اخلليــج العربــي، خاصــة الســعودية، وهــي قيــادة جــاءت 
للخليــج طوًعــا، لتحقــق مشــروع حضــاري عربــي طــال انتظــاره. فقــد 
بعــد  مــع ســوريا ومصــر  العربــي  النظــام  الســعودية قيــادة  تولــت 
حتريــر الكويــت 1991م، ثــم انفــردت الريــاض بالقيــادة العربيــة بعــد 
ســقوط الطاغيــة صــدام 2003م، يدعمهــا مجلــس التعــاون اخلليجي، 
بالتشــاور مــع القيــادة املصريــة يف عصــر حســنى مبــارك، فكانــت 
املبــادرة العربيــة للســام الشــامل مــع إســرائيل ذروة الــدور القيــادي 
الســعودي للنظــام العربــي، ثــم توطــدت القيــادة اخلليجيــة للمجموعــة 
العربيــة بعــد إعصــار الربيــع العربــي وتراجــع دور القــوى العربيــة 
التقليديــة ومعهــا توطــدت القيــادة الســعودية للجهــد اخلليجــي يف 

محاولــة ترميــم البيــت العربــي بعــد العاصفــة  
ولــم يكــن ذلــك ســهًا علــى اململكــة مدعومــة بــدول اخلليــج، فهنــاك 
مــن يــرى أن القيــادة الســعودية للنظــام العربــي، قــد توقفــت وحتولــت 
يف صيــف 2019م، إلــى االنكفــاء علــى األمــن اخلليجــي، جــراء ضــرب 
اليمــن  أن حــرب  إلــى  اإلشــارة  مــع  أرامكــو،  الناقــات ومهاجمــة 
قــد دفعــت اخلليجيــني ملزيــد مــن االنكفــاء علــى األمــن اخلليجــي 
والتغاضــي عــن األمــن العربــي. ويف تقديرنــا أن يف ذلــك حتامــًا 
ظاملًــا، فالتهديــدات التــي تواجــه أمــن اخلليــج قــد أخــذت أشــكال 
أكثــر خطــورة ممــا كانــت عليــه فقــد ظهــرت مهــددات أمــن اخلليــج 
مــن مصــادر متنوعــة مــن إيــران وتركيــا واجلماعــات التابعــة لهــم 

الســيبرانية  واحلــرب  كاملســيرات  جديــدة  وأســلحة  بأشــكال 
والصواريــخ اجلوالــة.

الدور الخليجي المطلوب لدعم السعودية 
ــاون خطــوات  ــس التع ــة الســعودية ودول مجل ــة العربي  خطــت اململك
حثيثــة يف مجــال العمــل املشــترك، وقبــل قيــام مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة، ارتبطــت الســعودية بعاقــات تاريخيــة مميــزة، بدول 
اخلليــج العربــي فإلــى جانــب اجلــوار اجلغــرايف، هنــاك عاقــات، 
أســرية وقبليــة وسياســية واقتصاديــة، متينــة، بــني هــذه الكيانــات 
السياســية. ومــن خــال هيــكل مجلــس التعــاون ومنــذ زمــن طويــل 
ودول اخلليــج مســتهدفة، خصوًصــا اململكــة العربيــة الســعودية ملــا 
متثلــه مــن ثقــل يف العالــم اإلســامي ودول مجلــس التعــاون أو يف 
منظمــة أوبــك.  ولعــل مــن الطريــف اإلشــارة إلــى أن قضيــة دعــم 
الســعودية مــن ِقبــل دول اخلليــج هــي قضيــة وجــود يف الوجــدان 
الشــعبي وليــس أدل علــى ذلــك مــن حملــة شــعبية واســعة أطلقهــا 
نشــطاء خليجيــون مــن دول مجلــس التعــاون ملقاطعــة املنتــج التركــي، 
تضامًنــا مــع احلملــة التــي أطلقهــا مغــردون وشــخصيات ســعودية 
وتلــك احلملــة  العربــي،  الشــأن  رًدا علــى تدخــات اســطنبول يف 
ــدول اخلليــج ســوى أن تقــف مــع  ــار آخــر ل ــة تأصــل أن ال خي العفوي
الســعودية ألن القضيــة أصبحــت قضيــة وجــود وليســت خاًفــا علــى 
ــاون  ــس التع ــن مجل ــة. ويف املجــال الرســمي أعل نقــاط بســيطة معين
ــع خطــوات  ــة دعــم جمي ــة حوثي اخلليجــي، خــال كل هجمــة إرهابي

ــا . ــة أمنه الســعودية حلماي
ويتطلــب تثيبــت األمــن اخلليجــي والدفــاع عــن ســيادة واســتقرار دول 
املنطقــة، أن يكــون هنــاك تنســيًقا وموقًفــا موحــًدا أكثــر فاعليــة حتــى 
تتمكــن مــن االســتجابة للتهديــدات املشــتركة املتفاقمــة، ويف الوقــت 
نفســه النظــر يف طبيعــة التحالفــات القائمــة ومــدى فاعليتهــا ورمبــا 
قدرتهــا علــى ردع القــوى والــدول املعتديــة. فعلــى دول اخلليــج إيجــاد 
قــرار خليجــي موحــد وملــزم جتــاه موقــف أو تقييــم خليجــي موحــد 
ملصــادر التهديــد، والتنســيق حــول كيفيــة التعامــل معهــا. كمــا أن دول 
اخلليــج مطالبــة بفتــح نوافــذ تعاونهــا لتحالفــات جديــدة، فالتحــول يف 
ــة  ــة هــو مــن صفــات العاقــات الدولي ــة والدولي التحالفــات اإلقليمي
علــى مــر العصــور.  فمــن غيــر املجــدي االعتمــاد علــى حتالفــات 
معينــة؛ وخيــر مثــال علــى ذلــك التحالــف اخلليجــي األميركــي الــذي 
بــاراك  عصــر   الدميقراطيــون يف  كان  فبمــا  بــه  التمســك  غرنــا 
اخلليجــي،  للمشــروع  غــرمي  وكل  إيــران  مــن  يتقربــون  أوبامــا  

      نـجـحت دول الخليــج يف تــقليــص الخطر اإليــراني لكنـــها تــحتــاج 

الخليــجي لألمن  طهران  اختــراقات  لمنــع  شاملة  ردع  استــراتــيــجيــة 
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بــل أن األســوأ قــد ظهــر أيًضــا يف عصــر حليفنــا ترامــب  حيــث 
ــة  ــا هجمــات إيراني ــم تبعه ــات ث ــة  للهجم تعرضــت  املاحــة البحري
ضــد  أرامكــو الســعودية، أكبــر شــركة نفــط يف العالــم، وغيرهمــا 
ــكا ليــس   ــف مــع أمري ــى التحال ــد أن االعتمــاد عل مــن األحــداث يؤك
ــة  ــر موثوقي ــي أكث ــه مــن احلصافــة شــيء، فــدول االحتــاد األوروب في
والصــني وروســيا ليســت مــن احملرمــات الدوليــة طاملــا كانــت هنــاك 
نوافــذ خليجيــة قــادرة علــى جلبهــم للدفــاع عــن مصاحلنــا املشــتركة 
معهــم يف اخلليــج العربــي .فتنويــع التحالفــات، وفًقــا لقاعــدة املصالــح 
هــو عــني العقــل يف العاقــات الدوليــة. كمــا أن دول اخلليــج بحاجــة 
إلــى تعــاون شــعوبها اآلن لتجــاوز أزمــة كورونــا االقتصاديــة ولتــايف 
دور الضحيــة يف حتــدي اســتخدام الغــذاء كمــا اســتخدمنا النفــط 
سياســًيا وعســكرًيا واقتصادًيــا. واملؤشــرات كثيــرة، لكــن فيــروس 
كورونــا هــو احملــرك الرئيــس يف تبــادل األدوار الدوليــة. فالــدول 
التــي تصــدر الغــذاء لــدول اخلليــج قــد تــويف بالتزاماتهــا قصيــرة 

األمــد فقــط، أمــا بعــد ذلــك فتبعــات غيــر محســوبة منهــا، ومثــل ذلــك 
لقــاح كورونــا حيــث لــم نســمع عــن تشــكيل جلنــة خليجيــة مشــتركة 
مختصــة إلعــداد آليــة توزيــع اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا، وســط 
حديــث عــن تعاقــد الدولــة لشــراء اللقــاح فــور جاهزيتــه مــن قبــل 
كل دولــة خليجيــة علــى حــدة. فاملعــروف أن احلــروب تخلــف دول 
مــن  املشــاليل، وجيــش  مــن  منقســمة فيهــا ثاثــة جيــوش واحــد 
املشــيعني، وجيــش مــن اللصــوص، ولوبــاء كورونــا تأثيــرات تذهــب 
إلــى أعمــق ممــا ميكــن رصــده خــال املرحلــة احلاليــة، لكــن املؤكــد 
أنهــا تشــبه احلــرب بــكل مــا حتملــه مــن معانــاة للبشــرية، لــذا ستشــبه 
مخرجاتهــا مخرجــات احلــروب وســتترك كورونــا كبقيــة األوبئــة نفــس 
وهنــا  الدميغرافيــة.  بالتغيــرات  معهــا  وتتشــابه  احلــروب،  تبعــات 
مكمــن اخلطــورة اخلليجــي، فالتركيبــة الســكانية اخلليجيــة قنبلــة 
موقوتــة قــد تشــعلها تبعــات كورونــا ولــن يكــون لــدول اخلليــج منفــردة 

ــى حتملهــا. القــدرة عل
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     االعتماد عى التحالف مع أمريكا ليس من الحصافة ودول االتحاد 

ـر موثــوقية والصيـن وروسيا ليست من المحرمات األوروبــي أكثـ
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مســـتقبل االقتصـــاد الســـعودي وتأثيـــره علـــى العاقـــات الســـعودية الخارجيـــة

ارتفع االستثمار األجنبي يف السعودية من 
)1421( 2017إىل )4562( مليون دوالر 2019
     يُعــد االقتصــاد الســعودي أحــد أهــم االقتصــادات يف منطقــة الشــرق األوســط، والســعودية أحــد أعضــاء مجموعــة 
ــة  ــاع السياســات االقتصادي ــة بكبــار صن العشــرين، وقــد وفــر انضمامهــا لهــذا التجمــع العاملــي توفيــر قنــوات اتصــال دوري
واملاليــة العامليــة، ممــا يعــزز التعــاون الثنائــي معهــا. وتعتبــر الســعودية إحــدى الــدول التــي متلــك اقتصــاًدا قوًيــا، كمــا أن لهــا 

دورهــا الكبيــر واملؤثــر يف املنطقــة، عــاوة علــى دورهــا احملــوري املؤثــر علــى اســتقرار أســواق الطاقــة العامليــة. 
   وقامــت الســعودية خــال األعــوام املنصرمــة بالتوقيــع علــى اتفاقيــات دوليــة مــع دول عظمــى كالواليــات املتحــدة، والصــني، 
وروســيا، وفرنســا للقيــام بأنشــطة اقتصاديــة مختلفــة، عــاوة علــى الســماح للشــركات األجنبيــة بالعمــل يف اململكــة مبلكيــة 
)100%( وكل هــذه املســائل انعكســت علــى التجــارة بشــكل إيجابــي. كمــا عملــت اململكــة مــع دول عديــدة علــى تنظيــم اجلمــارك 
ــة مبــا يتناســب مــع توجــه دول G20 يف هــذا املجــال. وهــذه اجلهــود ســاهمت يف منــو  والضرائــب لدعــم التجــارة الدولي

التجــارة العامليــة مــا جعــل الســعودية تكتســب أهميــة أكبــر علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.

د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

ميثــل  مزدهــر  اقتصــاد  بنــاء  إلــى   2030 اململكــة  رؤيــة  وتهــدف   
أحــد الركائــز الرئيســية لهــا مــن خــال توفيــر بيئــة تطلــق إمكانــات 
ــع  ــر فــرص عمــل جلمي ــة وتوف ــع القاعــدة االقتصادي ــال وتوّس األعم
ــد  ــق ذلــك باالســتفادة مــن املوقــع الفري الســعوديني. والســعي لتحقي

للمملكــة وإمكاناتهــا، وجــذب املزيــد مــن االســتثمارات العامليــة. 

    وســوف نتنــاول يف هــذا املقــال حتليــل مســتقبل الوضــع االقتصادي 
للمملكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030 وأهدافهــا 
ومــا تطمــح إليــه، ودور النفــط يف تركيبة االقتصاد الســعودي وقدرات 
اململكــة يف تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع القاعــدة االقتصاديــة، ومــا 
هــي الفــرص املتاحــة أو املمكنــة ومــدى تطويرهــا وتفعيلهــا، ومــا هــي 
التحديــات االقتصاديــة وكيــف ميكــن جتاوزهــا ومــا هــو املطلــوب 

لتحقيــق ذلــك.

أواًل-بيئــة األعمــال يف المملكــة العربيــة الســعودية يف ظــل 
رؤيــة 2030:

ــاء اقتصــاد تنافســي مــن خــال  ــى بن ــة اململكــة 2030 عل أكــدت رؤي

لاســتثمار  جاذبــة  بيئــة  خلــق  بقصــد  األعمــال  بيئــة  حتســني 
للمســتثمرين، وللوقــوف علــى حجــم التقــدم احملــرز يف بيئــة األعمــال 

وتنافســية االقتصــاد الســعودي نرجــع إلــى املؤشــرات التاليــة:

1(  مؤشر التنافسية العاملي: 
ضمــن  الســعودي  االقتصــاد  العامليــة  التنافســية  تقريــر  صنــف 
مجموعــة االقتصــادات التــي حققــت أداًءا جيــًدا، حيــث جــاء باملرتبــة 
ــا مــن بــني )141( اقتصــاًدا شــملها تقريــر 2019م، وجــاء  )36( عاملًي
باملركــز األول يف معيــار اســتقرارية االقتصــاد الكلــي وبرصيــد نقــاط 
املنتجــات )19(  معيــار ســوق  )100(. وحقــق مراتــب متقدمــة يف 
وحجــم الســوق املرتبــة )17( واملهــارات )25(، وتبقــى نقــاط الضعــف 

ــة )89(. ــة باملرتب ــث جــاءت اململك ــار ســوق العمــل، حي يف معي

   ومــن املتوقــع أن يرتفــع ترتيــب االقتصــاد الســعودي يف مؤشــر 
األعمــال  ببيئــة  التحســن  ظــل  يف  العاملــي  االقتصــاد  تنافســية 
وحتســني  األعمــال،  وديناميكيــة  العمــل  ســوق  ويف  واالســتثمار، 

الصناعــي. القطــاع  يف  الســيما  االبتكاريــة  القــدرات 
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تكلفــة، وزمــن اســتيراد، وتصديــر البضائــع، ومقارنــة تلــك النســب 
بــني الــدول. إن اإلصاحــات التشــريعية التــي اســتحدثت باملنصــة 
اللوجســتية الســعودية ســاهمت بشــكل ملحــوظ يف تســهيل وتســريع 
ســير األعمــال باململكــة. وميكــن تفســير هــذا التقــدم امللفــت للنظــر يف 
هــذا املؤشــر، إلــى عــدة عوامــل منهــا خفــض معــدل التفتيــش اليــدوي 
التخليــص  إجــراءات  وإجنــاز   ،)%48( إلــى   )%89( مــن  باجلمــارك 
اجلمركــي لتتــم يف )24( ســاعة فقــط بعــد أن كانــت تســتغرق مــن )7 
إلــى 10( أيــام، إضافــًة إلــى خفــض عــدد الوثائــق املطلوبــة لــكل مــن 
االســتيراد والتصديــر، فأصبــح األول يحتــاج لوثيقتــني فقــط بــداًل 
مــن )12(، بينمــا الثانــي وثيقتــني بــداًل مــن )8(. وأنفقــت اململكــة مــا 
يزيــد علــى )100( مليــار دوالر علــى البنيــة اللوجســتية والنقــل يف الـــ 

10 ســنوات األخيــرة.
   وغنــي عــن البيــان، فقــد ســاهم التقــدم امللحــوظ يف أداء بيئــة 
العمــل باململكــة يف مختلــف اجلوانــب يف زيــادة تدفقــات االســتثمارات 
األجنبيــة املباشــرة الــواردة لهــا بعــد تطبيــق برنامــج رؤيــة اململكــة 
2030، حيــث ارتفــع حجــم تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــرة يف 
الســعودية مــن )1421( مليــون دوالر عــام 2017م، إلــى )4562( دوالر 
عــام 2019م، كمــا ارتفــع الرصيــد التراكمــي لهــذه االســتثمارات مــن 
)227.6( مليــار دوالر عــام 2017 إلــى )235.2( مليــار دوالر عــام 
2019م، وهــذا يرجــع إلــى التقــدم احملــرز يف مؤشــر ضمــان جلاذبيــة 
االســتثمار، حيــث احتلــت الســعودية املرتبــة )41( عاملًيــا وبرصيــد 
)51( نقطــة متخطيــة املتوســط العاملــي واملتوســط العربــي البالــغ 

)47( و)41( علــى التوالــي.

جــدول )1( مؤشــر تنافســية االقتصــاد الســعودي مــن واقــع 
مؤشــر التنافســية العامليــة لعــام 2019

2( مؤشر سهولة أداء األعمال 
   شــهدت اململكــة طفــرة جديــدة يف مجــال األعمــال، بعــد انطــاق 
رؤيتهــا 2030 ترجمــت بالتقــدم احملــرز يف تقريــر مؤشــر ســهولة 
وبرصيــد  عاملًيــا   )82( مــن  انتقلــت  حيــث  2020م،  األعمــال  أداء 
وبرصيــد  عاملًيــا   )62( املرتبــة  إلــى  عــام 2016م،  نقطــة   )63.2(
)71.6( نقطــة عــام 2020م، وكان االقتصــاد الســعودي يف مقدمــة 
االقتصــادات العامليــة مــن حيــث حجــم اإلصاحــات يف بيئــة األعمــال 
لتأســيس  الســلطات منفــًذا موحــًدا  أنشــئت  لعــام 2020م، حيــث 
الشــركات، وألغــت شــرط تقــدمي املــرأة املتزوجــة وثائــق إضافيــة 
عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة هويــة وطنيــة. وبســطت 
أيًضــا إجــراءات مــا قبــل ومــا بعــد التســجيل ودمجتهــا. كمــا قامــت 
احلكومــة الســعودية بتبســيط احلصــول علــى ترخيــص البنــاء وزادت 
مــن ســهولة احلصــول علــى وصلــة كهربائيــة، وســهلت إجــراءات 
تســجيل امللكيــة.    ووفًقــا لتقريــر مؤشــر ســهولة أداء األعمــال لعــام 
ــًزا يف مؤشــر  ــة بلغــت )72( مرك 2020م، حققــت اململكــة قفــزة هائل
يحســب  والــذي  2018م،  بعــام  مقارنــة  للحــدود  العابــرة  التجــارة 

 Source: World Economic Forum, the Global Competitiveness
Report, Geneva, 2019, P.490

Source: World Bank Group, Doing business 2016& 2020

جدول )2( املؤشرات الفرعية ملؤشر سهولة أداء األعمال يف اململكة 
العربية السعودية لعامي 2016 و2020
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ياحـظ مـن اجلـدول أعـاه أهميـة القطـاع النفطـي خال اخلمسـني 
سـنة املنصرمـة وفـق اآلتي:

●  احلفـاظ علـى موقعـه كمصـدر رئيسـي لإليـرادات العامـة والتـي 
بلغت )65.64%( يف عام 2019م، ومصدر رئيس للصادرات السلعية 
إذ بلغـت )76.95%( مـن إجمالـي الصـادرات السـلعية لعـام 2019م.

النـاجت  يف  النفـط  قطـاع  ملسـاهمة  الكبيـر  النسـبي  االنخفـاض    ●
احمللـي اإلجمالـي )65.75%( إلـى )42.47%( خـال املـدة )1970-

اململكـة. إيجابًيـا يف  اقتصادًيـا  تغيـًرا  ويعـد  2019م(، 
التغيـرات     ويسـتنتج مـن حتليـل املؤشـرات أعـاه حصـول بعـض 
املنصرمـة  اخلمسـة  العقـود  خـال  السـعودي  باالقتصـاد  الهيكليـة 
لتحقيـق أهـداف خطـط التنمية بشـأن تنويع القاعـدة اإلنتاجية، غير 
أن هـذه املؤشـرات تعطـي فكـرة توجهـات عامـة للمملكـة بتقـدم نسـبة 

التنويـع االقتصـادي فيهـا مـن خـال الدخـل واإلنتـاج.
ثالًثا-التحديات التي تواجه االقتصاد السعودي:

1( حتدي االنكماش االقتصادي
     يواجـه االقتصـاد السـعودي حتديـاٍت كبيـرٍة يف ظـل االنكمـاش 
املتوقـع يف النـاجت احمللـي خـال عام 2020م، يف ظل التزام السـعودية 
بالتخفيضـات املقـررة يف كميـات اإلنتـاج يف إطـار اتفـاق "أوبـك+"، 
باالنخفـاض  كذلـك  النفطيـة،  والصـادرات  النـاجت  مسـتويات  وتأثـر 

املتوقـع لألسـعار العامليـة للنفـط بنسـبة 38% يف عـام 2020م.
    مـن ناحيـة أخـرى، ونظـًرا السـتمرار كـون القطـاع النفطـي يشـكل 
دافًعـا رئيًسـا للنمـو يف عـدد مـن القطاعـات غيـر النفطيـة التـي تأثـر 
بعضهـا باإلغـاق الكلـي واجلزئـي النـاجت عـن جائحـة كورونـا، فـإن 

تلـك القطاعـات ستشـهد ركـوًدا خـال العـام اجلـاري.
علـى  متعـددٍة  تأثيـراٍت  كوفيـد-19  يكـون ألزمـة  أن  املتوقـع  مـن     
االقتصـاد السـعودي. فعلـى صعيـد القطـاع النفطـي، تلتـزم اململكـة 
وفـق اتفـاق "أوبـك+" الـذي مت توقيعـه يف شـهر أبريـل املاضي بخفض 
كميـات اإلنتـاج النفطـي بواقـع )5.2( مليـون برميـل يومًيـا، وبخفـض 
أقـل يف خـال شـهري مايـو ويونيـو والفتـرات الاحقـة حتـى انتهـاء 
العمـل باالتفـاق يف شـهر أبريـل مـن عـام 2022م. ومـن غيـر املتوقـع 
العامليـة  لألسـعار  املتوقعـة  الزيـادات  تسـهم  أن  الفتـرة  تلـك  خـال 
علـى  اإلنتـاج  كميـات  النخفـاض  املتوقـع  األثـر  تخفيـف  يف  للنفـط 
نـاجت القطـاع النفطـي ال سـيما يف ظـل التوقعـات باسـتمرار تباطـؤ 
مسـتويات الطلـب العاملـي علـى النفـط بسـبب التداعيـات الناجتة عن 

كوفيـد-19. انتشـار 
      أمـا القطـاع غيـر النفطـي، فقـد تأثـر بحـاالت اإلغـاق التـي 
شـهدتها اململكـة بالربـع الثانـي مـن العام، وبالتوقف اجلزئي ألنشـطة 
األنشـطة خاصـة يف  مـن  عـدد  علـى  انعكـس  الـذي  والعمـرة  احلـج 
قطاعـات النقـل والفنـادق واملطاعـم، وجتـارة اجلملـة والتجزئة، حيث 
يسـاهم قطـاع السـياحة بنحـو )10%( مـن النـاجت احمللـي اإلجمالي يف 

الســعودي وقــدرات  االقتصــاد  تركيبــة  النفــط يف  ثانًيــا-دور 
المملكــة يف تنويــع مصــادر الدخــل

  أعلنـت اململكـة ومنـذ أواسـط سـبعينات القـرن املاضـي أن االعتمـاد 
النفطيـة كمصـدر رئيـس وحيـد للدخـل مهمـة حرجـة  املـوارد  علـى 
بنهـج  األخـذ  االقتصـاد  خبـراء  وأكـد  الطويـل،  األجـل  يف  وخطـرة 
مـن  الوطنـي  االقتصـاد  لتحصـني  االقتصـادي  التنويـع  اسـتراتيجية 
آثـار التقلبـات االقتصاديـة واملاليـة اخلارجيـة، التـي يشـهدها العالـم 
النمـو  مسـيرة  مواصلـة  علـى  الوطنـي  االقتصـاد  وقـدرة  باسـتمرار 
خـال السـنوات املقبلـة وقدرتـه علـى اسـتيعاب التحـوالت املطردة يف 

العامليـة. البيئـة االقتصاديـة 
   ومـن هـذا املنطلـق تركـزت احلاجـة إلـى ضـرورة توسـيع القاعـدة 
يف  النفطيـة  غيـر  االقتصاديـة  القطاعـات  مبسـاهمة  االقتصاديـة 
دميومـة  لتأمـني  اإلنتاجيـة  القاعـدة  وتنويـع  الدخـل،  هـذا  تكويـن 
تدفـق الدخـل ولضمـان رفـع كفـاءة وفاعليـة إجنـاز خطـط التنميـة 
وتبنـت اخلطـط التنمويـة اخلمسـية منـذ أول خطـة )1970-1974م( 
اسـتراتيجية تنويع القاعدة االقتصادية وعدم جعل االقتصاد أحادي 
اجلانـب. ويف هـذ السـياق أصـدرت اململكـة العديـد مـن السياسـات 
واآلليـات واإلجـراءات الكفيلـة لضمـان اسـتمرار تنـوع هيـكل املـوارد 

االقتصاديـة.
     وكان خلطـط التنميـة اخلمسـية باململكـة ومنـذ خمسـني عاًمـا 
مضـت سياسـات التنويـع االقتصـادي وبنـاء تنويـع للقاعـدة اإلنتاجيـة 
تنشـيط  إلـى  الدافعـة  اإليجابيـة  العوامـل  مـن  العديـد  مبسـاهمة 
القطاعـات االقتصاديـة، ولدراسـة وتقييـم واقـع االقتصـاد السـعودي 
احلالي، نسـتند إلى تطور بعض املؤشـرات اخلاصة بأدائه من بداية 

انتهـاج التخطيـط عـام 1970م، وكمـا موضـح مـن اجلـدول التالـي:
جـدول )3( واقع بعض املؤشـرات اخلاصة بالتنويع يف االقتصاد السـعودي 

للسـنتني )1970-2019م( مليون ريال

املصدر: مت احتساب النسب باالعتماد على:
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Press_release_
GDP_Q2_2020_kpAR.pdf
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ـــة  ـــاف البـصريـ ـــكة األليـ ـــطة بـشبـ ـــزل مرتـبـ ـــين منـ ـ     )3( مايـ

ـــرنت ـ ـتـ ـــرعة يف اإلنـ ـــر س ـ ـــر األكثـ ـ ـــدول العشـ ـــمن ال ـــة ضـ ـ والمملكـ

اململكـة. كمـا تأثـرت بعـض القطاعـات االقتصادية األخرى كالتشـييد 
والبنـاء باجتـاه احلكومـة إلـى تأجيـل تنفيـذ بعـض املشـروعات التـي 
كان مـن املقـرر تنفيذهـا عـام 2020م، وانعكسـت هـذه التطـورات يف 

مجملهـا علـى مسـتويات الطلـب احمللـي.
    مـن املتوقـع انكمـاش االقتصـاد السـعودي بنسـبة )6.4%( يف عـام 
2020م، علـى أن يعـود لتحقيـق معـدل منـو إيجابـي بحـدود )%3.3( 
عـام 2021م، مسـتفيًدا مـن التحسـن النسـبي املتوقـع لإلنتاج النفطي 

وغيـر النفطـي خـال العـام القادم.

2( حتديات سوق العمل:
    يعانـي سـوق العمـل بالسـعودية مـن حتديـات عديـدة مـن أبرزهـا 
زيـادة معـدالت البطالـة بـني السـعوديني، التـي وصلت إلـى )%11.8(، 
يف الربع األول من عام 2020م، مقارنة بنحو )12.8%( عام 2017م، 
وفـق مسـح القـوى العاملـة الصـادر عـن هيئـة اإلحصـاء، حيـث بلـغ 
وبلـغ  اإلنـاث )28.2%(.  الذكـور )5.6%( وبـني  بـني  البطالـة  معـدل 
عدد الذكور من إجمالي املشـتغلني بنهاية الربع األول نحو )11.16( 
مليـون فـرد، بنسـبة )82%( مـن إجمالـي املشـتغلني، بينمـا بلـغ عـدد 

اإلنـاث منهـم )2.48( مليـون بنسـبة )%18(.
   كمـا يعانـي سـوق العمـل مـن خلـل يف التركيبـة بحسـب اجلنسـية، 
فقـد بلـغ عـدد األجانـب املشـتغلني )10.43( مليـون عامـل، ميثلـون 
عـدد  بلـغ  فيمـا  بالسـعودية،  املشـتغلني  إجمالـي  مـن   )%76.5(
املشـتغلني السـعوديني )3.2( مليـون فـرد، وهـو مـا ميثـل )%23.5( 

اإلجمالـي. مـن 
     وتشـير تقاريـر وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة بـأن مخرجـات 
إحـدى  هـي  العمـل  سـوق  احتياجـات  مـع  تتـاءم  ال  التـي  التعليـم 
وإضافـة  السـعودي،  العمـل  سـوق  تواجـه  التـي  القويـة  التحديـات 
لذلـك انخفـاض نسـبة مشـاركة املـرأة السـعودية يف العمـل يف أغلـب 
القطاعـات املختلفـة. وحصـل قطاع التعليم على أعلى نسـبة مشـاركة 
للمـرأة السـعودية يف سـوق العمـل مبعـدل )35%(، ثـم الصحـة باملرتبة 

الثانيـة بنسـبة )18%(، بينمـا جـاءت نسـبة اخلليجيـات بنفـس القطاع 
بـني )49 و59%.(. وتصـل نسـبة املشـاركة للمـرأة السـعودية يف جتـارة 
اجلملـة والتجزئـة بواقـع )8%(، وقطـاع التصنيـع بنحـو )6%(، والبنـاء 
بــــ )3%(، واألعمـال بنسـبة )9%(، والزراعـة  مبعـدل )3%(، والنقـل 
 )%5( وبنسـبة   ،)%2( الطاقـة  وقطـاع   ،)%35( بــــ  والتعليـم   ،)%4(

تشـارك السـعوديات يف القطاعـات األخـرى.
حيـث  ملواطنيهـا،  توظيفيـة  فـرص  توفيـر  إلـى  اململكـة  وتسـعى    
يسـتهدف برنامـج “التحـول الوطنـي 2020” إتاحـة )1.02( مليـون 
فرصـة عمـل للذكـور واإلنـاث، ونحـو )140( ألـف فرصـة وظيفية عن 

بُعـد.
رابًعا-الخيارات أمام االقتصاد السعودي:

1( التحول نحو االقتصاد الرقمي:
   ملـا كانـت التجـارة اإللكترونيـة هـي جتـارة املسـتقبل، فقـد عمـدت 
وزارة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات إلـى ثاثـة محـاور لتمهيـد البيئـة 
للتجـارة اإللكترونيـة فحققـت العديـد مـن االجنـازات احلاليـة التـي 
تشـهد بهـا التقاريـر الدوليـة، حيـث عملـت علـى متتني بنيـة االقتصاد 
الرقمـي، وزيـادة جاهزيـة املجتمـع، وبنـاء القـدرات الرقمية، كما عدد 
املنـازل املرتبطـة بشـبكة األليـاف البصريـة إلـى نحـو الـــــــ )3( مليـون 
األكثـر سـرعة يف  العشـر  الـدول  اململكـة اآلن ضمـن  وتأتـي  منـزل، 

تقـدمي خدمـة اإلنترنـت.
      وفيما يتعلق باملدفوعات غير النقدية، فقد ارتفعت نسبتها إلى 
)36%( يف عـام 2020م، مقارنـة بعـام 2019م، وأن هنـاك نحـو تسـع 
محافـظ للمدفوعـات اإللكترونيـة يشـترك فيهـا نحـو أربعـة مايـني 

مشترك.
   إن القفـزات التـي حققتهـا اململكـة يف املؤشـر جـاءت نتيجـة تضافـر 
جهـود العديـد مـن اجلهـات احلكوميـة، وتبنـي أسـاليب رقميـة حديثة 
مـن خـال إطـاق العديـد مـن املبـادرات واملنتجـات التـي تصـب يف 
مسـتهدفات  لتحقيـق  باململكـة،  احلكومـي  الرقمـي  التحـول  مسـيرة 
رؤيتهـا 2030. إن هـذا اإلجنـاز يأتـي ثمـرة ملخرجـات برنامـج التحول 
الوطنـي والتقـدم الـذي وصلـت إليـه اململكـة يف رحلتهـا التحوليـة يف 

بنـاء حاضـر مترابـط ملسـتقبل مبتكـر.
   وتعكـس اإلجنـازات يف مراتـب املؤشـرات الدوليـة التـي حققتهـا 
التزاًمـا  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع  يف  اململكـة  وحتققهـا 
“مجتمـع  بـــــ  بنـاء مـا تصفـه  كامـًا مبـا تضمنتـه "رؤيـة 2030" يف 
حيـوي واقتصـاد مزهـر" وتأسـيس بيئـة رقميـة جاذبة جتعـل من حياة 

املواطـن واملقيـم أكثـر سـهولة ويسـًرا.
  وعملًيـا، تتبنـى اململكـة العديـد مـن املبادرات الرقميـة املهمة؛ جعلها 
تتعامـل بديناميكيـة عاليـة ومرونـة كبيـرة مـع جميـع متطلبـات القطاع 
خـال  والتعليمـي  الصحـي  والقطاعـني  األعمـال  وقطـاع  احلكومـي 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

 Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic
Outlook, October 2020, P.58
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املسـال والـذي سـيدفع شـركة أرمكـوا لتعزيـز أفـاق احلصـول علـى 
مشـروع تصديـر الغـاز مـن تكسـاس جتارًيـا. وتصـف شـركة أرامكـو 
والنقلـة  باالنتصـار  املسـال  الطبيعـي  للغـاز  "سـيمبرا"  مـع  اتفاقهـا 
للغـاز  لتصبـح العًبـا عاملًـا  األجـل  اسـتراتيجيتها طويلـة  األقـوى يف 
الطبيعـي املسـال والصفقـة مدتهـا )20( عاًما وبطاقة خمسـة مايني 
طـن سـنوًيا مـن الغـاز. كمـا أن هنـاك مجـاالت واسـعة للتعـاون يف 
مجـال تعزيـز البنيـة الرقميـة التـي تشـكل الدعامـة الرئيسـية لدخـول 

عصـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
   ويف اخلتـام نقـول بـأن االقتصـاد السـعودي سـوف يتخطى العقبات 
التـي تواجـه تعزيـز القـدرة التنافسـية للمجـاالت الواعـدة التـي ميكـن 
)الصناعـة،  الصـادرات  وتنويـع  الـواردات  إحـال  يف  تسـاهم  أن 
أن دخـول  كمـا  اللوجسـتية، وغيرهـا(.  الرقمـي، اخلدمـات  القطـاع 
اململكـة عصـر االقتصـاد الرقمـي يتطلـب دعـم التوسـع يف اخلدمـات 
احلكوميـة، وزيـادة الوصـول إلـى آفـاق أوسـع تخـدم مسـيرة التحـول 
مـن  للنجـاح  الطامحـني  األعمـال  رواد  دعـم  علـى  عـاوة  الرقمـي، 
خـال تشـريع أنظمـة تسـهل ممارسـة األعمـال، وتوفيـر متويل ميسـر 
الصغيـرة  املنشـآت  مسـاعدة  علـى  والعمـل  أكثـر،  دوليـة  وشـراكات 
التواصـل  وشـبكات  الرقميـة  التقنيـة  منافـع  السـتغال  واملتوسـطة 
االجتماعـي، ومتكـني التمويـل املصغـر واملسـاعدة يف تطويـر قـدرات 

القطـاع غيـر الربحـي.

جائحـة "كوفيـد -19" املسـتجد ممـا خفـف آثـار وتداعيـات اجلائحـة 
بشـكل كبيـر اجتماعًيـا واقتصادًيـا.

يف  الفاعلـة  الـدول  مـع  االقتصاديـة  الشـراكات  تعزيـز   )2
العاملـي: االقتصـاد 

  تكمل الصني والسـعودية اقتصاديهما ببعض، وآفاق التعاون بينهما 
رحبـة، توجـت يف املنتـدى السـعودي -الصينـي لاسـتثمار )2019م( 
ثنائـي مشـترك بـني  تعـاون اقتصـادي  اتفاقيـة  بالتوقيـع علـى )35( 
اململكـة والصـني، تقـدر بأكثـر مـن )28( مليـار دوالر أمريكي، وتسـليم 

)4( تراخيـص لشـركات صينيـة متخصصـة يف عـدد مـن املجـاالت.
  كما شهدت التجارة اإللكترونية عبر احلدود والذكاء االصطناعي، 
وغيرها من الصناعات الناشئة، تطورات كبيرة يف السعودية، وتتمتع 
باإلمكانـات التنمويـة الضخمـة، حيـث أخـذت العديـد مـن الشـركات 
الصينيـة تتعـاون مـع الشـركات احملليـة للتخطيـط يف التنمية بالسـوق 
األعمـال،  ومنـاذج  التكنولوجيـا  تطبيقـات  نضـوج  ومـع  السـعودية. 
فإنـه مـن املتوقـع أن تصبـح هـذه املجـاالت مسـارات جديـدة للنمـو يف 

التعـاون الصينـي -السـعودي. 
املتحـدة  الواليـات  مـع  االقتصاديـة  الشـراكة  خيـار  تعزيـز  ويُعـد     
مـن أهـم خيـارات اململكـة لتطويـر عاقاتهـا االقتصاديـة اخلارجيـة، 
فالعاقـات الثنائيـة التـي تربـط البلديـن بشـتى املجـاالت، ومنهـا بنـاء 
نظـام الطاقـة العاملـي، ويف هـذا اإلطـار قـررت شـركة أرامكـو إنفـاق 
مليـارات الـدوالرات للحصـول علـى أصـول الغـاز الطبيعـي األمريكـي 
والظفـر بعقـد صفقـة اتفـاق مـع مشـروع بـورت آرثـر للغـاز الطبيعـي 

ـــار  ـ ـــركز األول بـمــعيـ ـ ـــي المـ ـ ـــودي فـ ـــاد السـعـ ـ        االقتــصـ

ـــة ـ نــقـطـ  )100( ـــد  ـ ـ بـرصيـ ـــي  ـ ـ ل ـ الكـ ـــاد  االقتــصـ ـــقرار  ـ استـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* أكادميي متخصص بالشؤون االقتصادية
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إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء والقـــرن اإلفريقـــي ذات أهميـــة اســـتراتيجية

دول الخليـج وإفريقيـا: أدوار ُتجدد التفاؤل 
بالمستقبل

شــهد العقــد املاضــي حتــوالت كبيــرة يف العاقــات العامليــة، متيــزت بظهــور العبــني جــدد وتشــكيل حتالفــات غيــر تقليديــة. 
وعلــى نحــو متزايــد، تعمــل االقتصــادات الناشــئة علــى جتديــد العاقــات القدميــة لتعزيــز الشــراكات االقتصاديــة القائمــة 
واجلديــدة، وتطويــر التعــاون يف املشــاريع االســتراتيجية. ومــع توقــع منــو أبطــأ يف بعــض االقتصــادات املتقدمــة، إضافــة إلــى 
الركــود، الــذي يلــوح يف األفــق يف بلــدان أخــرى بســبب جائحــة كورونــا، يعيــد املســتثمرون بشــكل صحيــح توجيــه تركيزهــم نحــو 
األســواق الناشــئة. وتوفــر العاقــات التاريخيــة، إلــى جانــب املســتوى غيــر املســبوق للنمــو االقتصــادي وإصاحــات األعمــال 
يف إفريقيــا، بيئــة مواتيــة ومربحــة بشــكل متزايــد للشــركات واملســتثمرين يف اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج العربيــة 
ــآزر والتكامــل فيمــا  ــا األفارقــة، لاســتفادة مــن أوجــه الت ــة ونظرائه ــدول اخلليجي ــي بــني هــذه ال األخــرى. فالتوقيــت مثال
بينهــم وتعزيــز مســتقبل الرخــاء املشــترك. إن تعامــل دول اخلليــج العربيــة مــع دول القــرن اإلفريقــي ليــس باألمــر اجلديــد. 
ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت إفريقيــا جنــوب الصحــراء، والقــرن اإلفريقــي خاصــة، خــال العقــود األخيــرة، منطقــة ذات أهميــة 
ــة الســعودية مؤخــًرا أنهمــا  ــة املتحــدة واململكــة العربي ــت اإلمــارات العربي ــدة. أثبت ــة متزاي ــة اســتراتيجية واقتصادي جغرافي
ميكنهمــا االســتفادة مــن العاقــات لتحقيــق نتائــج إيجابيــة، وســيكون التطويــر املســتقبلي لهــذه العاقــات أمــًرا حاســًما لــكل 

مــن شــواطئ البحــر األحمــر، والتــي مــن احملتمــل أن تصبــح مســاحة مشــتركة مــن االســتقرار. 

د. الصادق الفقيه

ورغــم أن االقتصــاد مصــدر تفــاؤل دائــم، إال أنــه تاريخًيــا، كان ميكــن 
تلخيــص التجــارة واالســتثمار بــني دول اخلليــج العربــي وإفريقيــا يف 
ــة  ــط يســير يف اجتــاه، وبعــض املنتجــات الزراعي ســطر واحــد؛ النف
تســير يف اجتــاه آخــر. واجلديــد أن هــذا يتغيــر اآلن حيــث أن التنــوع 
أرقــام  وتُظهــر  يتحــرك يف كا االجتاهــني.  املــال  لــرأس  املتزايــد 
ــا واإلمــارات  األمم املتحــدة أن إجمالــي جتــارة البضائــع بــني إفريقي
وحدهمــا ارتفــع مــن 5.6 مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2005م، إلــى 
17.5 مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2014م، وإلــى أكثــر مــن ذلــك 

بكثيــر فيمــا تــاه مــن أعــوام.

خصوصية الدور:
تســاؤالت كثيــرة قــد تطــرأ كلمــا جتولنــا بفكرنــا حــول عاقــات دول 
اخلليــج العربــي بالقــرن اإلفريقــي خاصــة، وإفريقيا جنــوب الصحراء 
علــى وجــه العمــوم، نبتدرهــا: مبــا هــو الــدور، الــذي لعبتــه، وميكــن أن 
ــا،  ــا اتفــاق ســامهما يف أديــس أباب ــا وإريتري ــم توقــع إثيوبي ــه؟ ل تلعب
أو أســمرة، ولكــن يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ جنًبــا إلــى جنــب 
مــع اإلمــارات. فهــل يعنــي هــذا أن املصالــح االقتصاديــة والعســكرية 
ــد؟  ــا بشــكل متزاي ــج والقــرن اإلفريقــي مًع صــارت تربــط دول اخللي

فاملعلــوم أن عــرض البحــر األحمــر، الــذي يفصــل إفريقيــا عــن شــبه 
اجلزيــرة العربيــة، يبلــغ 355 كيلومتــًرا، أي 220 ميــًا، يف أوســع 
نقطــة فيــه. وقــد يكــون طريــق النقــل الرئيســي كنــًزا اقتصادًيــا دفيًنــا 
ألي قــوة إقليميــة، لكــن علــى مــدى ســنوات القرصنــة الصوماليــة 
املاضيــة، كان الطريــق املائــي املمتــد مــن خليــج عــدن يف اجلنــوب إلــى 
قنــاة الســويس يف الشــمال يصعــب التنقــل فيــه. يُضــاف إلــى ذلــك، 
ــة  ــي، ومحاول ــا وجيبوت ــي كانــت بــني إريتري ــة، الت النزاعــات احلدودي
واحلــرب  األحمــر،  البحــر  إلــى  للوصــول  الســاحلية  غيــر  إثيوبيــا 
املســتمرة يف اليمــن، جعلــت املنطقــة متقلبــة. لذلــك، ال عجــب يف أن 
اتفــاق الســام لعــام 2018 بــني املتحاربــني منــذ فتــرة طويلــة إثيوبيــا 
وإريتريــا قــد لقــي ترحيًبــا حــاًرا يف املنطقــة. بالنســبة حللفــاء اململكــة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، كان ذلــك انتصــاًرا. 
توســطت الدولتــان العربيتــان اخلليجيتــان يف اتفــاق ســام بــني دول 
ــى  ــة جــدة الســعودية. عــاوة عل القــرن اإلفريقــي املجــاورة يف مدين
ذلــك، فقــد جعلــوا جيبوتــي جتلــس علــى طاولــة املفاوضــات مــع 
ــة قطــر أن توســطت  ــا، التــي ســبق لدول ــة إريتري منافســتها احلدودي

بينهمــا إلنهــاء خافاتهمــا احلدوديــة.
لقــد بــدأ تطــور التفاعــل املالــي بتوســع اقتصــادات اخلليــج إلــى أبعــد 



53 ديــسمبــر
156العــدد

2020 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

مــن مجــرد التعامــل مــع شــمال إفريقيــا فقــط، إذ متتــد العاقات اآلن 
مــن كيــب تــاون، يف جمهوريــة جنــوب إفريقيــا، إلــى العاصمــة املصريــة 
القاهــرة. وهــذا ينبــئ بــأن هنــاك زيــادة مؤكــدة يف االهتمــام بإفريقيــا 
ــج، مــع ماحظــة تباطــؤ االســتثمار  ــل اقتصــادات اخللي ككل مــن قب
األجنبــي املباشــر مــن وإلــى أوروبــا، وأماكــن أخــرى مــن العالــم. 
وتتطلــع دول اخلليــج إلــى إفريقيــا لوضــع رأس مالهــا اخلارجــي، كمــا 
ــا مــن اجتــاه آخــر يف  ــى إفريقي ــز عل ــذي يرك يســتفيد االســتثمار، ال
ــة املاضيــة، مت إنشــاء  دول اخلليــج. إذ إنــه علــى مــدى العقــود القليل
العديــد مــن الصناعــات اخلليجيــة، ليــس فقــط خلدمــة الســكان 
احملليــني، ولكــن أيًضــا لتوســيع اقتصاداتهــا، بعيــًدا عــن صــادرات 
ــا  ــع نضــوج هــذه الصناعــات، فإنه ــط. اآلن، م ــة كالنف ــوارد البحت امل
حتتــاج إلــى أســواٍق جديــدة لتنمــو، وعلــى وجــه اخلصــوص، وجــدت 
الشــركات ذات الصلــة بالبنيــة التحتيــة أرًضــا خصبــة عبــر 54 دولــة، 

التــي تشــكل القــارة اإلفريقيــة.
ومــن بــني أبــرز املســتثمرين اخلليجيــني شــركة االتصــاالت الســعودية، 
التــي متتلــك 75 يف املائــة مــن شــركة ســيل ســي، مشــغل الهاتــف 
ــي لاســتثمار  ــا. وخصصــت مؤسســة دب ــوب إفريقي احملمــول يف جن
300 مليــون دوالر يف شــركة أســمنت "دانقوتــي "Dangote - يف 
نيجيريــا، وهــي واحــدة مــن أســرع الشــركات توســًعا يف إفريقيــا؛ 
املائــة مــن شــركة طيــران  بينمــا اشــترت طيــران االحتــاد 40 يف 
سيشــل. بينمــا جنــد أن شــركة رانــي لاســتثمار، ومقرهــا دبــي، 
مســتثمر رئيــس يف صناعــة الســياحة يف موزمبيــق حيــث تديــر فنــادق 
اخلليجيــني  للمشــغلني  خــاص  بشــكل  مغريــة  فالســياحة  فاخــرة. 
املمارســني، ومشــهد الضيافــة اإلفريقــي الناشــئ. وتســاهم العاقــات 
املتناميــة بــني دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وإفريقيــا يف تطويــر 
اقتصاداتهــا مــن خــال إقامــة تعــاون قائــم علــى املنفعــة املتبادلــة 
واألهــداف املشــتركة. فقــد عملــت التجــارة؛ قدمًيــا وحديًثــا، كمحــور 
اتصــال دائــم، وممــر جــاذب بــني دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
وإفريقيــا، وأقامــت شــراكة قويــة يف العديــد مــن املجــاالت، مثــل 
النقــل والضيافــة والعقــارات والنقــل اجلــوي والتعديــن. ومعــروف، 
أنــه بالنســبة لبعــض البلــدان، تتعلــق التجــارة ببســاطة بالقــرب، ويف 
ــدة لصــادرات  ــة الرائ ــارات والســعودية الوجه ــدُّ اإلم هــذا احلــال تَُع
اللحــوم اإلثيوبيــة، حيــث تســتحوذ علــى 60 يف املائــة، بينمــا تبلــغ 
حصــة اململكــة العربيــة الســعودية 38 يف املائــة، ويتــم تصديــر الباقــي 
إلــى دول اخلليــج والشــرق األوســط األخــرى، وفًقــا الحتــاد مصــدري 
ــة  ــا للغاي ــح هــذا الســوق مهًم ــة. وقــد أصب ومنتجــي اللحــوم اإلثيوبي
لدرجــة أن معهــد تطويــر صناعــة اللحــوم واأللبــان اإلثيوبــي قــال 
إنــه يتخــذ مخصصــات خاصــة لتلبيــة القفــزة يف الطلــب املتوقعــة 
خــال شــهر رمضــان مــن كل عــام، إذ ترتفــع العمليــات العاديــة، التــي 

تبلــغ 1500 طــن مــن صــادرات اللحــوم شــهرًيا إلــى دبــي والســوق 
ــن 2600 طــن يف رمضــان. ــر م ــى أكث الســعودية، إل

الفرصة اإلفريقية:
لقــد وقــع يف منتصــف يونيــو مــن عــام 2015، حدث هام، سيشــكل با 
شــك مســتقبل إفريقيــا، إذ َمَهــَر 26 مــن القــادة األفارقــة توقيعاتهــم 
علــى اتفاقيــة التجــارة احلــرة الثاثيــة التاريخيــة، ووصــل العــدد حتــى 
ــدان  ــة البل ــة. وبهــذا ربطــت االتفاقي ــى 51 دول ــام 2020، إل هــذا الع
اإلفريقيــة؛ بإجمالــي نــاجت محلــي جماعــي يبلــغ 2.6 تريليــون دوالر، 
يف احتــاد جمركــي مــن شــأنه أن يخفــف احلواجــز التجاريــة، وميهــد 
الطريــق لنمــو اقتصــادي غيــر مســبوق بالنســبة للقــارة. كمــا أنهــا 
خطــت اخلطــوة األولــى لانضمــام، بعــد عقــود مــن التقاعــس، إلــى 
ــة؛  ــورة الصناعي ــذ الث ــم من ــة يف العال ــة اقتصادي أهــم حركــة جغرافي
فصعــود األســواق الناشــئة، ومنــو طبقــة وســطى عامليــة جديــدة، 
والتحضــر الســريع، سيســتمر يف دفــع احملــركات االقتصاديــة القويــة 
ــدة القادمــة،  ــا خــال العقــود العدي إلحــداث حتــول جــذري يف عاملن
وســيرفع املايــني مــن غائلــة الفقــر، وإعــادة تشــكيل أمنــاط التجــارة 
ــر التحالفــات اجليوسياســية. األمــر الــذي يســتوجب  ــة، وتغيي العاملي
ومملكــة  ُعمــان  وســلطنة  الكويــت،  األخــرى؛  اخلليــج  دول  علــى 
البحريــن، أن حتــذو حــذو الســعودية واإلمــارات وقطــر، وتنضــم إلــى 
النظــر إلــى إفريقيــا كفرصــة هائلــة لنمــو التجــارة واالســتثمار، بــدالً 
رة يف حمــات اإلحســان اخليريــة إلنقــاذ  مــن جهودهــا الســابقة املُقــدَّ

القــارة مــن طوارئهــا املختلفــة.
إن علــى جميــع دول اخلليــج إدراك أنــه يف عــام 2000م، بلــغ إجمالــي 
النــاجت احمللــي للقــارة بأكملهــا 600 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل 
بلــغ  بينمــا  العــام،  نفــس  االقتصــادي إلســبانيا يف  النــاجت  تقريًبــا 
إجمالــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلفريقيــا جنــوب الصحــراء، عــام 
2019م، اقتــرب مــن 2.6 تريليــون دوالر. ومتتلــك إفريقيــا ســبعة مــن 
ــم. ويتجــاوز عــدد ســكانها اآلن  أســرع 10 اقتصــادات منــًوا يف العال
املليــار، ويتزايــد مبعــدالت عاليــة. ويتوقــع أنــه، بحلــول عــام 2030م، 
ســيعيش واحــد مــن كل خمســة أشــخاص يف العالــم يف إفريقيــا، التــي 
ســتكون أصغــر قــارة علــى وجــه األرض، وســتحتضن بحلــول عــام 
ــة. إن  ــة العاملي ــوة العامل ــن الق ــة م ــارب الـــ25 يف املائ ــا يق 2040م، م
أهميــة إفريقيــا بالنســبة لاقتصــاد العاملــي ســترتفع جــًدا. وميثــل مــا 
يجابههــا مــن حتديــات جســام اآلن فرًصــا اســتثمارية لــدول اخلليــج 
ــك، فــإن القــارة متنّوعــة، قــد ال تتوفــر يف  ــى ذل وغيرهــا. عــاوة عل
ــبَّع مبســتويات النمــو العاليــة.  أماكــن أخــرى مــن العالــم، الــذي تََش

لقــد فاتــت علــى معظــم دول شــمال إفريقيــا العربيــة قصــة النمــو 
اإلفريقــي جنــوب الصحــراء إلــى حــد كبيــر، وركــزت وســائل اإلعــام 
يف العالــم العربــي، بشــكل أكبــر، علــى األزمــات املتعــددة يف منطقــة 

     مشــاركة الريــاض إلفريقيــا ال يحركهــا االقتصاديــة فقــط بــل المملكــة 

تــرى بوضــوح أهميــة وجودهــا لــردع التهديــدات المحتملــة ألمنهــا
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إفريقيــا، ولكنــه ميثــل أيًضــا نكســة لإلنســانية؛ فوحشــية وفســاد 
العــراق  "داعــش" يف  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  نافــس  اجلماعــة 
وســوريا، الــذي بايعــه. وتهــدد جماعــات الشــباب دول شــرق إفريقيــا، 
ــي والنيجــر،  ــة يف مال ــة بأســماء مختلف ــت عناصــر متطرف ــا أطل كم
وحتــى يف موزنبيــق. وبالتالــي، فــإن احلكومــات واملجتمعــات املدنيــة 
يف دول اخلليــج وإفريقيــا لديهــا عــدو مشــترك، لــذا يجــب أن يصبــح 
مشــاركتها  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  واالســتخباراتي  األمنــي  التعــاون 
االقتصاديــة. ويجــب أن تلعــب دول اخلليــج دوًرا أكثــر نشــاًطا يف كبــح 
جمــاح التطــورات اخلطيــرة، التــي حتــاول أن تُعيــد تشــكيل إفريقيــا، 
فضــًا عــن احلــركات املتطرفــة، التــي حتــاول إعــادة عقــارب الســاعة 

إلــى الــوراء.

طموحات قيادية:
ميكــن اعتبــار الريــاح املفعمــة باألمــل دائمــاً كريــاح 
اململكــة  تقــوم  للمحللــني،  ووفًقــا  إيجابــي.  تغييــر 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة بشــكل 
مشــترك بوضــع نفســيهما كمراكــز قــوة رئيســية بــني 
الــدول العربيــة يف اخلليــج العربــي. وتعتقــد إليزابيــث 
ديكنســون، احملللــة يف شــؤون شــبه اجلزيــرة العربيــة 
يف مجموعــة األزمــات الدوليــة، أن اململكــة العربيــة 
الدوليــة".  السياســية  مشــاركتها  تكثــف  الســعودية 
فاململكــة العربيــة الســعودية مانــح رئيســي، وتنظــر إلى 
إفريقيــا كأولويــة دبلوماســية جديــدة". وتــرى ديكنســون أن اإلمــارات 
تتصــرف علــى نفــس املنــوال. وتشــرح قائلــة: "لقــد وضعــت اإلمــارات 
نفســها كمســتثمر رئيســي محتمــل يف مجــال اخلدمــات اللوجســتية 
واملوانئ وتطوير التجارة". ففي أغســطس 2018م، أعلنت إثيوبيا أن 
اإلمــارات لديهــا خطــط لاســتثمار يف خــط أنابيــب نفــط بــني إريتريا 
وإثيوبيــا. كان هــذا بعــد شــهر واحــد فقــط مــن ترحيــب الرئيــس 
ــي اإلصاحــي  ــوزراء اإلثيوب ــس ال ــي، برئي ــاس أفورق ــري، إيزي اإلريت
أبــي أحمــد يف العاصمــة اإلريتريــة، أســمرة، ألول مــرة منــذ 20 
عاًمــا. فمــن الناحيــة النظريــة، كان يجــب أن يجعــل هــذا إريتريــا 
جذابــة اقتصادًيــا للســعوديني واإلماراتيــني، ألنهــم كانــوا بحاجــة إلــى 
األمــن علــى اجلانــب اإلفريقــي مــن البحــر األحمــر ملواصلــة تطويــر 
الطموحــات االقتصاديــة.  ومعــروف أن منطقــة القــرن اإلفريقــي 
ليســت ذات أهميــة اقتصاديــة لــدول اخلليــج فحســب، بــل هــي أيًضــا 
ذات أهميــة عســكرية. تعــد املنطقــة قاعــدة لبعــض أكبــر التدخــات 
ــا، وتســتضيف  ــارات قاعــدة يف إريتري ــا، ولإلم العســكرية يف إفريقي

جيبوتــي القــوات الســعودية، مــن بــني آخريــن.
وبالســؤال عــن: مــا هــو توجــه الســعودية يف إفريقيــا؟ ميكــن القــول إن 
إفريقيــا متثــل نقطــة مضيئــة، ألنهــا حتمــل وعــًدا بأمــن وازدهــار أكبر 
ــى التكيــف مــع الظــروف  ــه إل ــذي تســعى في للمملكــة، يف الوقــت، ال
ــاض تتجــه نحــو  ــدأت الري ــات، ب ــرة. وببــطء ولكــن بثب ــة املتغي العاملي
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، بعــد ســنوات مــن املشــاركة املتواضعــة 
نســبًيا مــع دول شــرق إفريقيــا، تعمــل اململكــة العربيــة الســعودية 

الشــرق األوســط، والسياســة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة، وعقابيــل 
مــن  وغيرهــا  وليبيــا،  واليمــن  ســوريا  يف  العربيــة  االنتفاضــات 
ــى رأســها  ــة وعل ــج العربي ــر أن دول اخللي ــات واملهــددات. غي التحدي
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر 
كشــريك جتــاري  الثــاث  الــدول  هــذه  بــرزت  إذ  االســتثناء،  هــي 
واســتثماري رئيــس إلفريقيــا، ودعمــت اســتثمارات الكيانــات اململوكــة 
واملطــارات  واجلســور  كالطــرق  التحتيــة،  البنيــات  فيهــا  للدولــة 
ــوب الصحــراء، ونشــطت  ــا جن ــد مــن دول إفريقي ــئ، يف العدي واملوان
يف أســواق التنميــة العقاريــة والفنــادق، وعقــد شــراكات خلطــوط 
الطيــران، ويف الزراعــة؛ بشــقيها النباتــي واحليوانــي، واســتثمرت 
الكثيــر يف غيــر هــذه املجــاالت. وللتمثيــل فقــط، جنــد أن للســعودية 

اهتمــام واســع مبســألة األمــن الغذائــي، ممــا دفعهــا 
الــدول  مــن  عــدد  مــع  زراعيــة  شــراكات  لعقــد 
اإلفريقيــة، وأن ملوانــئ دبــي العامليــة اتفاقيــات تعاون 
واعــدة، ولشــركة اتصــاالت اإلماراتيــة مســاهمات 
والعاملــي،  الداخلــي  الصعيديــن  علــى  القــارة،  يف 
واســتثمرت شــركات الطاقــة اإلماراتيــة يف إمــدادات 
األســواق  مــن  متزايــد  عــدد  يف  وامليــاه  الكهربــاء 
اإلفريقيــة. وتعمــل شــركات الطيــران اإلماراتيــة؛ 
دبــي،  وفــاي  واالحتــاد  اإلمــارات  طيــران  مثــل، 
علــى تنميــة شــبكاتها اإلفريقيــة، وبــرزت طيــران 
اإلمــارات علــى وجــه اخلصــوص باعتبارهــا الناقــل 

األجنبــي األكثــر أهميــة يف العديــد مــن أكبــر أســواق القــارة. أصبــح 
ــة  ــا"، وظهــرت املدين ــا إلفريقي ــًزا افتراضًي ــي "مرك ــي الدول مطــار دب
كبوابــة لوجســتية وماليــة رئيســية تربــط آســيا بإفريقيــا. وعلــى هــذا 
املنــوال تعمــل قطــر عبــر الديــار العقاريــة، وشــركة حصــاد ومواشــينا، 
توســيع شــراكتها مــع إفريقيــا، إضافــة للخطــوط القطريــة، التــي 

وســعت شــبكة رحاتهــا يف القــارة.
إن املؤكــد هــو أن إفريقيــا تزخــر بفــرص ال حصــر لهــا، وأن العديــد 
مــن الــدول اإلفريقيــة تقــف علــى مفتــرق طــرق؛ مدفوعــة بطبقــة 
وســطى صاعــدة ومتحضــرة بشــكل متزايــد، ومنــو مطــرد وتكامــل 
قــاري أكبــر، إال أن بعضهــا يشــارك الــدول العربيــة حتدياتهــا. ويقــول 
أفشــني مــواليف، مديــر مبــادرة األســواق الناشــئة والنمــو بجامعــة 
جونــز هوبكنــز، بواشــنطن: "إننــا نشــهد أيًضــا أعبــاء ديــون أقــل 
بكثيــر، وأرصــدة ميزانيــة أفضــل، وأســعار صــرف واقعيــة، ومعــدالت 
تضخــم منخفضــة، ويف معظــم البلــدان يف إفريقيــا، كانــت صــورة 
ــة  ــة. فاالقتصــادات احلضري ــة وواقعي ــر ماءم ــي أكث االقتصــاد الكل
ال تنمــي فقــط الكثيــر مــن النمــو يف القطــاع غيــر الرســمي، لكنهــم 
يحققــون مكاســب يف القطــاع الرســمي أيًضــا".  ويوافقــه يف ذلــك 
أنحــاء  جميــع  "يف  إنــه  بقولــه:  ذاتهــا،  اجلامعــة  يف  لويــس،  بيتــر 
إفريقيــا، نــرى املزيــد واملزيــد مــن البلــدان منفتحــة علــى األعمــال"، 
مــع سياســة أكثــر ماءمــة وبيئــة تنظيميــة. ومــع ذلــك، تواجــه العديــد 
مــن الــدول اإلفريقيــة التحــدي الهائــل لإلرهــاب. فقــد مثــل صعــود 
بوكــو حــرام انتكاســة لنيجيريــا وأجــزاء أخــرى مــن وســط وغــرب 

بين  مثايل  التوقيت    

الدول الخليجية ونظرائها 

من  لاستفادة  األفارقة 

وتعزيز  والتكامل  التآزر 

المشترك الرخاء  مستقبل 
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ســيحملنا بالتفــاؤل إلــى أن الغــد أفضــل، إذا صيغــت األهــداف وفًقــا 
خلطــط صحيحــة املقدمــات، وميكــن عندها القول إن الســيناريوهات 
اخلاصــة باملنطقتــني؛ اخلليــج وإفريقيــا، كثيــرة جــًدا، علــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود أي منهــا بشــكل مؤكــد، فاملنطقــة مقبلــة علــى فــرص 
عديــدة، مثلمــا تكتنفهــا حتديــات متنوعــة. فقــد أدى صعــود دول 
اخلليــج بالفعــل إلــى حتــول عميــق يف نظــام اجلغرافيــا املمتــدة مــن 
اجلزيــرة العربيــة إلــى قلــب القــارة اإلفريقيــة. إن التوقيــت مثالــي 
للمملكــة العربيــة الســعودية ونظرائهــا األفارقــة لاســتفادة مــن أوجــه 
التــآزر بينهــم. وممــا ال شــك فيــه أن العاقــات التاريخيــة شــكلت 
احلاضــر، وحديًثــا، أي اعتبــاًرا مــن عــام 2017، كانــت اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية ثانــي وخامــس أكبــر 
دولــة مســتثمرة يف إفريقيــا، علــى التوالــي. ولكــن، علــى الرغــم مــن 
النمــو املطــرد الســتثماراتهما يف إفريقيــا، ال تــزال التجــارة بينهمــا 
منخفضــة. ومــع ذلــك، فــإن البيئــة االقتصاديــة والتنظيميــة احلاليــة 

مواتيــة لتعظيــم الروابــط بــني املنطقتــني. 
وكقــوة إقليميــة، يجــب علــى اململكــة العربيــة الســعودية اغتنــام هــذه 
اللحظــة لتعميــق اســتثماراتها يف القــارة، وحتفيــز جيرانهــا يف اخلليــج 
علــى فعــل الشــيء نفســه. وباملثــل، فــإن هــذا هــو الوقــت املناســب 
ــد الفــرص  ــة لتحدي ــدان اإلفريقي ــام واخلــاص يف البل للقطاعــني الع
ــة الســعودية 2030  ــة العربي ــة اململك ــا رؤي ــي توفره ــة، الت االقتصادي
واالســتفادة منهــا بشــكل اســتراتيجي. إذ إن زيــادة مســتوى التجــارة 
واالســتثمار بــني اململكــة العربيــة الســعودية والقــارة اإلفريقيــة ال 
يــؤدي فقــط إلــى تقويــة الروابــط السياســية، ولكــن أيًضــا لــه معنــى 
جتــاري ســليم. ومــع حجــم ســوق يبلــغ 1.2 مليــار شــخص، ونــاجت 
محلــي إجمالــي يزيــد عــن 2.2 تريليــون دوالر ومــن املتوقــع أن يصــل 
إلــى 2.6 تريليــون دوالر يف هــذا العــام 2020م، تعــد إفريقيــا موطًنــا 
خلمســة مــن االقتصــادات العشــرة األســرع منــًوا يف العالــم. وتهــدف 
ــا  ــة إلــى إنشــاء ســوًقا قارًي ــة اإلفريقي منطقــة التجــارة احلــرة القاري
واحــًدا بقيمــة 3 تريليــون دوالر، وميثــل هــذا حقبــة جديــدة مــن زيــادة 
القاريــة  التجــارة احلــرة  التجــارة داخــل إفريقيــا. وتوفــر منطقــة 
ــر تنســيًقا  ــة أكث ــل بطريق ــة وســيلة للعم ــدان اإلفريقي ــة للبل اإلفريقي
بكثيــر عبــر مصاحلهــا املختلفــة ومزاياهــا النســبية، بينمــا تقــدم 
ــة الســعودية نقطــة دخــول واحــدة  ــل اململكــة العربي ــا لــدول مث أيًض

للمشــاركة يف النشــاط االقتصــادي يف القــارة.

لقــد أظهــرت اململكــة العربيــة الســعودية بالفعــل نيتهــا يف االســتفادة 
مــن نافــذة الفــرص هــذه. يف مبــادرة االســتثمارات املســتقبلية، التــي 
أجنــدة  باالســتثمار يف  للتنميــة  الســعودي  الصنــدوق  فيهــا  التــزم 
األربعــة الكبــار يف كينيــا، باإلضافــة إلــى ذلــك، وخططــت اململكــة 
العربيــة الســعودية إلطــاق أول قمــة ســعودية إفريقيــة، جتمــع بــني 

اليــوم علــى وضــع اســتراتيجية طموحــة للمشــاركة مــع القــارة. ولهــذا 
الســبب، أكثــر مــن أي ســبب آخــر، مــن املؤكــد أن اهتمــام اململكــة 
ــاك، سيســتمر يف النمــو  ــا، ووجودهــا هن ــة الســعودية بإفريقي العربي

ــة. يف الســنوات املقبل
علــى مــدى الســنوات العديــدة املاضيــة، عمقــت اململكــة بشــكل كبيــر 
حصتهــا املاليــة يف القــارة. اعتبــاًرا مــن عــام 2018م، احتلــت اململكــة 
ــر مســتثمر دولــي  ــة اخلامســة كأكب ــة الســعودية بالفعــل املرتب العربي
يف إفريقيــا، حيــث مت تخصيــص مــا يقــرب مــن 4 مليــارات دوالر 
يف مشــاريع يف جميــع أنحــاء املنطقــة. لكــن االهتمــام املتزايــد مــن 
قبــل الريــاض يف اآلونــة األخيــرة أدى إلــى مشــاركة اقتصاديــة أكبــر 
يف الشــؤون اإلفريقيــة يف كل شــيء مــن قطــاع الطاقــة يف جنــوب 
املشــاركة  وهــذه  الســودان.  مــع  الدفاعــي  التعــاون  إلــى  إفريقيــا 
مدفوعــة باالحتياجــات احملليــة إلفريقيــا ضروريــة للمملكــة ألســباب 
اقتصاديــة، خاصــة إذا علمنــا أن اثنــني يف املائــة فقــط مــن إجمالــي 
األراضــي الســعودية صاحلــة للزراعــة. ونتيجــة لذلــك، تعتمــد البــاد 
مــن مصــادر أجنبيــة. حاولــت  الغــذاء  واردات  كبيــر علــى  بشــكل 
ــد  ــدى العق ــى م ــة عل ــة التاريخي ــن هــذه التبعي ــف م ــاض التخفي الري
املاضــي مــن خــال االســتثمار بعمــق يف الشــراكات الزراعية يف شــرق 
إفريقيــا كجــزء مــن مبــادرة األمــن الغذائــي الرســمية واملســتمرة. وقــد 
اســتتبع ذلــك، مــن بــني أمــور أخــرى، شــراء آالف الهكتــارات مــن 
األراضــي يف إفريقيــا مــن قبــل الشــركات الســعودية لغــرض الزراعــة 
فيمــا يأمــل املســؤولون يف الريــاض أن يتوســع يف النهايــة ليصبــح 

جــزًءا أساســًيا مــن بنائهــم االقتصــادي.
إن هــذه االحتياجــات تنمــو بســرعة. مــن املتوقــع أن يصــل عــدد 
ــا إلــى مــا يقــرب  ســكان اململكــة احلالــي البالــغ اثنــني وثاثــني مليوًن
مــن خمســة وأربعــني مليوًنــا بحلــول عــام 2050، وســيؤدي هــذا النمــو 
الغــذاء. إن إفريقيــا، مبســاحاتها  الطلــب علــى  زيــادة  إلــى  حتًمــا 
الشاســعة مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة وتربتهــا اخلصبــة، هــي 
احلــل املنطقــي لهــذا االزدهــار املتوقــع. ومثلمــا ظــل حلــم االســتفادة 
ــاره  ــراود العــرب باعتب ــة والشاســعة ي مــن أراضــي الســودان اخلصب
"ســلة غذائهــم"، أطلــت دول أخــرى مثــل يوغنــدا، التــي تســتطيع 
ــر مــن  ــون شــخص، أي أكث ــي ملي ــد عــن مائت ــام مــا يزي وحدهــا إطع
الســودان  أربعــة أضعــاف ونصــف عــدد ســكانها. كل هــذا جعــل 
ــدا وجيرانهمــا يف الروافــد الشــرقية للقــارة شــركاء رئيســيني  ويوغن

للمملكــة.

توقعات مستقبلية:
إذا تســاءلنا حــول مــاذا ســيحمل املســتقبل لــدول اخلليــج بشــكل عــام 
واململكــة العربيــة الســعودية علــى وجــه التحديــد، وأيــة ســيناريوهات 
ميكــن أن نلحــظ مــن خــال جتلياتهــا مامــح هــذا املســتقبل؟ فاليقــني 
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العــام الحــايل وهــي موطًنــا لخمســة اقتصــادات مــن العشــرة األســرع نمــًوا
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كبــار رجــال األعمــال والقــادة السياســيني وصنــاع السياســات مــن 
كلتــا املنطقتــني لتعزيــز العاقــات بينهمــا، وكذلــك حتديــد فــرص 
جديــدة للتعــاون، ولتحقيــق األهــداف الطموحــة الــواردة يف أجنــدة 
رؤيــة 2030م، واالنتقــال إلــى اقتصــاد مــا بعــد النفــط، التــي توجــب 
ــن األســواق الناشــئة،  ــة الســعودية االســتفادة م ــة العربي ــى اململك عل

ــا. ــك املوجــودة يف إفريقي ــك تل مبــا يف ذل

ماحظات خاتمة:
إن مشــاركة الريــاض ال حتركهــا اإلمكانــات االقتصاديــة إلفريقيــا 
فقــط، علــى أهميتهــا، لكــن اململكــة تــرى بوضــوح أن وجودهــا هنــاك 
ــة ألمنهــا. يف الواقــع،  ــردع التهديــدات احملتمل ــد ل مهــم بشــكل متزاي
مــن بــني أهــداف اتفاقيــة البحــر األحمــر، التــي مت توقيعهــا مؤخــًرا، 
مكافحــة القرصنــة البحريــة، وهــي مبــادرة تعاونيــة مــن شــأنها أن 
علــى  الشــامل  لألمــن  مســتقبلية  اســتراتيجية  وضــع  يف  تســاعد 
ضفتــي البحــر. ووســط هــذه األجنــدة االســتراتيجية املزدحمــة، متثــل 
إفريقيــا نقطــة مضيئــة، وحتمــل وعــًدا مبزيــد مــن األمــن واالزدهــار 
للمملكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج، بينمــا تســعى للتكيــف 
مــع الظــروف العامليــة املتغيــرة. ولهــذا الســبب، وأكثــر مــن أي ســبب 
آخــر، مــن املؤكــد أن اهتمــام الســعودية واإلمــارات وقطــر بإفريقيــا، 

ــة.  ــاك، سيســتمر يف النمــو يف الســنوات املقبل ووجودهــا هن
سياســية،  نظــر  وجهــة  مــن  املســتقبل  يحملــه  الــذي  مــا  أخيــًرا، 
واقتصاديــة، واجتماعيــة؟ مــا هــي أكبــر االجتاهــات، التــي ستشــكل 
العاقــات اخلليجيــة اإلفريقيــة؟ فاملؤكــد أن هنــاك حتــوالت ملموســة 
يف السياســة اخلليجيــة، عبــر التنميــة واالنفتــاح يف جميــع املجــاالت؛ 
مــن احتضــان التكنولوجيــا، علــى ســبيل املثــال، التــي هــي معيــار عاملي 
وطمــوح، إلــى كل مجــاالت التجــارة واالســتثمار املتنوعــة. ومــن أجــل 
إقامــة شــراكات مســتدامة بينهــا واألســواق اإلفريقيــة، هنــاك حاجــة 
إلــى املزيــد مــن القنــوات الدائمــة، التــي يســهل الوصــول إليهــا، مثــل 
مجالــس األعمــال احلكوميــة الدوليــة، والتــي تتمثــل إحــدى الوظائــف 
الرئيســية لهــا يف ســد الفجــوات املعرفيــة احلاليــة مــن خــال توفيــر 
رؤى موثوقــة حــول متطلبــات العمــل يف كلتــا املنطقتــني. علــى ســبيل 
املثــال، سيســتفيد مصــدرو األغذيــة األفارقــة مــن معرفــة متطلبــات 
احلــال، التــي يجــب تلبيتهــا للتجــارة مــع اململكــة العربيــة الســعودية 
ودول اخلليــج، وغيرهــا مــن مســتوردي األغذيــة يف الشــرق األوســط. 
وتوجــد أمثلــة حاليــة علــى جناحــات مجالــس األعمــال احلكوميــة 

الدوليــة يف القــارة.

    منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة اإلفريقيــة تنشــئ ســوًقا قارًيــا 

واحــًدا بقيمــة 3 تريليــون دوالر مــا يمثــل طفــرة يف زيــادة التجــارة

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* دبلومايس سوداين، األمني العام السابق ملنتدى الفكر العريب، عامن، األردن.
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مســـتقبل العالقـــات الســـعودية ـ اإليرانيـــة تحكمـــه متغيـــرات عديـــدة معظمهـــا يرتبـــط بإيـــران

4 خيارات أمام الســعودية منها تطوير البرنامج 
النــووي الســلمي والتنســيق العربــي / الخليجي
رغــم أن تأســيس عاقــات مــع دول اجلــوار، ومــن ضمنهــا إيــران، انطاًقــا مــن مبــدأ "حســن اجلــوار"، مثــل سياســة الســعودية 
بامتيــاز، إال أن السياســات واإلجــراءات املســتمرة التــي تتخذهــا إيــران، والتــي تعتمــد يف األســاس علــى التدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة وتهديــد أمــن واســتقرار دول املنطقــة، كانــت ســبًبا رئيســًيا يف أن يصبــح التوتــر عنواًنــا أساســًيا لهــذه العاقــات، 
علــى نحــو أدى يف النهايــة إلــى قطعهــا يف 3 ينايــر 2016م، بعــد أن تعرضــت الســفارة والقنصليــة الســعوديتان يف طهــران 

ومشــهد العتــداءات احتجاًجــا علــى تنفيــذ بعــض األحــكام القضائيــة الســعودية يف 2 ينايــر مــن العــام نفســه.
وقــد كانــت هــذه السياســات املتشــددة التــي اتخذتهــا طهــران ســبًبا يف تعرضهــا لعزلــة وعقوبــات أمريكيــة رمبــا تكــون غيــر 
مســبوقة، يف إطــار مــا يســمى بسياســة "الضغــوط القصــوى" التــي تبنتهــا إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، 
وأدت، ضمــن تداعيــات عديــدة، إلــى تخفيــض الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة مــن 2.5 مليــون برميــل يومًيــا قبــل االنســحاب 
ــا يف ســبتمبر 2020م، وهــو مــا فــرض أزمــة  األمريكــي مــن االتفــاق النــووي يف 8 مايــو 2018، إلــى 233 ألــف برميــل يومًي
اقتصاديــة كبيــرة داخــل إيــران، بــدت جليــة يف ارتفــاع مســتوى التضخــم إلــى نحــو 41.2% والبطالــة إلــى 10.7% وانهيــار 

العملــة الوطنيــة )الــدوالر يســاوي حوالــي 280 ألــف ريــال(.

د. محمد عباس ناجي

لكــن جــاءت نتائــج االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة التــي أجريــت يف 
3 نوفمبــر 2020م، لتزيــد مــن احتمــاالت حــدوث تغييــر يف السياســة 
األمريكيــة جتــاه إيــران، الســيما أن الرئيــس األمريكــي اجلديــد جــو 
بايــدن ســبق أن أشــار، يف مقــال علــى شــبكة "ســي إن إن" يف 13 
ســبتمبر 2020م، إلــى إمكانيــة عــودة الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــة التــزام إيــران بتعهداتهــا يف االتفــاق. إلــى االتفــاق النــووي يف حال

ورغــم ذلــك، فــإن ترجمــة هــذه التصريحــات إلــى خطــوات إجرائيــة 
علــى األرض، ســوف يواجــه عقبــات ال تبــدو هينــة. إذ أن التصعيــد 
الــذي جــرى بــني إيــران والواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى مــدار 
األعــوام األربعــة املاضيــة، وبلــغ ذروتــه يف 3 ينايــر 2020م، عندمــا 
ــق  قامــت األخيــرة بشــن عمليــة عســكرية أدت إلــى مقتــل قائــد "فيل
القــدس" املســؤول عــن العمليــات اخلارجيــة يف احلــرس الثوري قاســم 
ســليماني ونائــب أمــني عــام ميليشــيا "احلشــد الشــعبي" أبــو مهــدي 
أنــه أضفــى زخًمــا  املهنــدس، ال ميكــن جتــاوزه بســهولة، خاصــة 
علــى رؤى وتوجهــات التيــار الراديكالــي داخــل إيــران املســيطر علــى 
ــة يف  ــى أســاس عــدم الثق ــوم عل ــي تق ــرار، والت ــع الق مؤسســات صن
إمكانيــة حتســني العاقــات مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وعلــى 
أن األخيــرة تســعى بصفــة دائمــة إلــى تقويــض دعائــم النظــام احلاكم، 

أًيــا كانــت اإلدارة األمريكيــة املوجــودة ســواء دميقراطيــة أو جمهوريــة.
والافــت يف هــذا الســياق، هــو أن هــذا التيــار الراديكالــي بــدأ يف 
ــى إيــران مــن أجــل  اســتغال تصاعــد حــدة الضغــوط األمريكيــة عل
ــدا  ــى نحــو ب ــة، عل ــة اإليراني ــى الســاحة الداخلي ــز ســيطرته عل تعزي
جلًيــا يف االنتخابــات البرملانيــة التــي أجريــت يف 21 فبرايــر 2020م، 
والتــي أســفرت عــن فــوزه مبعظــم مقاعــد مجلــس الشــورى يف دورتــه 
اجلديــدة التــي تولــى أحــد أبــرز قياداتــه، وهــو محمــد باقــر قاليبــاف، 

رئاســتها.
 ويتوقــع أن يتكــرر ذلــك يف االنتخابــات الرئاســية القادمــة التي ســوف 
جتــرى يف 18 يونيــو 2021م، والتــي لــن يترشــح فيهــا الرئيــس احلالــي 
حســن روحانــي باعتبــار أنــه تولــى منصبــه فترتــني متتاليتــني، وال 
يبــدو أن تيــار املعتدلــني ســوف ينجــح يف اختيــار شــخصية توافقيــة 
لدعمهــا يف مواجهــة التيــار الراديكالــي الــذي يتوقــع أن يســعى إلــى 
تصعيــد أبــرز رمــوزه للمنافســة يف االنتخابــات والفــوز بهــا ومــن ثــم 
تكريــس ســيطرته علــى املؤسســتني التشــريعية والتنفيذيــة يف الدولــة.
ــى  ــار الراديكالــي عل والافــت يف هــذا الســياق، هــو أن ســيطرة التي
مؤسســات صنــع القــرار قــد تؤثــر علــى السياســة اخلارجيــة باجتــاه 
علــى  ينعكــس  ســوف  بشــكل  عليهــا،  التشــدد  مــن  مزيــد  إضفــاء 
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حتديــًدا، الســيما مــا يتعلــق بتوازنــات القــوى السياســية الداخليــة 
داخــل األخيــرة، واملســارات احملتملــة للعاقــات بــني إيــران وإدارة 
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، والتــي ســوف تتأثــر، مــن دون شــك، 
ــران، ليشــمل  ــى توســيع نطــاق التفــاوض مــع إي ــرة عل بحــرص األخي
برنامــج  إلــى  أيًضــا  ميتــد  وإمنــا  النــووي،  االتفــاق  فقــط  ليــس 
الصواريــخ الباليســتية والــدور اإلقليمــي، الــذي يرتبــط يف املقــام 
للتنظيمــات اإلرهابيــة واملســلحة املوجــودة يف  إيــران  األول بدعــم 

بعــض دول األزمــات.

مسارات محتملة:
علــى ضــوء ذلــك، ميكــن القــول إن ثمــة مســارات رئيســية ثاثــة 
إلــى  وإيــران  الســعودية  بــني  العاقــات  تتجــه  أن  ميكــن  محتملــة 

القادمــة. املرحلــة  خــال  أحدهــا 

عاقــات إيــران ليــس فقــط مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــل 
أيًضــا مــع دول اجلــوار، الســيما دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، ويف 

مقدمتهــا الســعودية.
ويكتســب ذلــك زخًمــا خاًصــا مــع الوضــع يف االعتبــار أن الســعودية 
ــي تقــف يف مواجهــة طموحــات  ــة الرئيســية الت ــل القــوة اإلقليمي متث
ــر  ــي تتســبب يف تصاعــد حــدة التوت ــة، والت ــة والنووي ــران اإلقليمي إي
ألمــن  املوجهــة  التهديــدات  مــن  وتزيــد  املنطقــة  يف  والتصعيــد 
واســتقرار دولهــا، وهــو مــا تدركــه إيــران وتديــر اجتاهــات تفاعاتهــا 
مــع الســعودية ومــع القــوى اإلقليميــة األخــرى الســاعية إلــى دعــم 
ــاًء  ــارات ومصــر، بن ــى غــرار اإلم ــة اإلرهــاب، عل االســتقرار ومحارب

ــه. علي
ــران  ــني إي ــك، ميكــن القــول إن مســتقبل العاقــات ب ــى ضــوء ذل وعل
بإيــران  يرتبــط  معظمهــا  عديــدة،  متغيــرات  حتكمــه  والســعودية 

القـرار  ــاعة  الراديــكالـــي علـــى صنـ ـار  ـ ـيـ التـ ـرة  ـ    سيــطـ

ــكا ــع السـعـوديــة وأمـريـ ــات مـ ـر العاقـ ـ ـرانـــي يــوتـ اإليـ

مقالمقال
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االعتــداء علــى الســفارة والقنصليــة الســعوديتني يف عهــد الرئيــس 
حســن روحانــي، وبعــد الوصــول لاتفــاق النــووي، بنحــو ســتة أشــهر. 
كمــا بــدأت إيــران يف رفــع مســتوى دعمهــا للميليشــيات اإلرهابيــة 
املتمرديــن  وحركــة  اللبنانــي  اهلل"  "حــزب  غــرار  علــى  واملســلحة، 
ــا وتدريبهــا يف ســوريا  ــي قامــت بتكوينه "احلوثيــني" والتنظيمــات الت
والعــراق ويف مقدمتهــا ميليشــيا "احلشــد الشــعبي"، مســتفيدة مــن 
العوائــد التــي حصلــت عليهــا بعــد رفــع العقوبــات الدوليــة التــي كانــت 

ــر 2016م. ــى منتصــف يناي مفروضــة عليهــا حت
املقاربــة  عــدم صحــة  كبيــر،  حــد  إلــى  يثبــت،  ذلــك  أن  والافــت 
التــي تبنتهــا إدارة الرئيــس األمريكــي األســبق بــاراك أوبامــا، والتــي 
اعتمــدت علــى أن الوصــول لاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات الدوليــة 
املفروضــة علــى إيــران، فضــًا عــن إعــادة إدماجهــا يف منظومــة 
ــى املســتويني السياســي واالقتصــادي، ميكــن  ــة، عل العاقــات الدولي
أن يعــزز حضــور املعتدلــني وبالتالــي يســاعد يف توجيــه السياســة 

ــداالً. ــر اعت ــة نحــو مســار أكث اإليراني
فقــد متثلــت أولــى ردود فعــل إيــران يف هــذا الســياق يف احتجــاز 
عشــرة بحــارة أمريكيــني علــى مــن زورقــني أمريكيــني دخلــوا باخلطــأ 
ــة مــن  إلــى مياههــا اإلقليميــة، يف 13 ينايــر 2016م، وقبــل أيــام قليل
رفــع العقوبــات الدوليــة، حيــث قــام احلــرس الثــوري بتصويرهــم وهــم 
راكعــون وأيديهــم فــوق رؤوســهم، علــى نحــو تســبب يف إحــراج اإلدارة 

األمريكيــة ودفــع رافضــي االتفــاق إلــى شــن حملــة قويــة ضدهــا.
التفــاوض  نطــاق  لتوســيع  إيــران  قبــول  يبــدو  ذلــك،  جانــب  إلــى 
الصاروخــي  البرنامــج  مقدمتهــا  ويف  األخــرى،  امللفــات  ليشــمل 
والــدور اإلقليمــي، صعًبــا بدرجــة كبيــرة. إذ أن إيــران، وبعــد املواجهــة 
العســكرية احملــدودة التــي اندلعــت مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
يف 3 و8 ينايــر 2020م، بــات تــرى أن البرنامــج الصاروخــي يبقــى هــو 
ــن  ــث تســتطيع م ــا، حي ــي متتلكه ــردع الت ــوة ال املصــدر األساســي لق
خالهــا إيــران، نظرًيــا، رفــع كلفــة أي عمــل عســكري قــد تتعــرض لــه 
ســواء مــن جانــب الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو مــن قبــل إســرائيل.
كمــا أن إيــران اســتنزفت عوائــد الصــادرات النفطيــة يف دعــم متددها 
اإلقليمــي وتدخلهــا يف الشــؤون الداخليــة لــدول املنطقــة، وتقــدمي 
مســاعدات اقتصاديــة وعســكرية حللفائهــا يف املنطقــة، علــى غــرار 
نظــام الرئيــس الســوري بشــار األســد و"حــزب اهلل" اللبنانــي وحركــة 
املتمرديــن "احلوثيــني" وميليشــيا "احلشــد الشــعبي"، وبالتالــي مــن 
الصعــب عليهــا أن تتراجــع عــن مجمــل هــذا الــدور يف الفتــرة املقبلــة.
املســار الثانــي: تصاعــد حــدة التوتــر بــني الســعودية وإيــران: 

املســار األول: حتســن العالقــات: ويفتــرض هــذا املســار أن 
تيــار املعتدلــني داخــل إيــران، ســوف ينجــح يف احلفــاظ علــى 
نفــوذه الداخلــي وبقائــه يف الســلطة بفــوز أحــد كــوادره يف االنتخابــات 
الرئاســية القادمــة، وبالتالــي تقليــص ســيطرة التيــار الراديكالــي، 
الــذي يقــوده يف األســاس احلــرس الثــوري، ويســعى مــن خالــه إلــى 
ــار مــن  ــد دوره يف اختي ــًدا لتصعي ــد الســلطة، متهي التحكــم يف مقالي
ســيتولى منصــب املرشــد األعلــى للجمهوريــة بعــد رحيــل املرشــد 

ــي. ــي خامنئ ــي عل احلال
كمــا أنــه يعتمــد علــى جنــاح إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن يف 
دفــع إيــران إلــى القبــول بتوســيع نطــاق التفــاوض ليشــمل دعمهــا 
ــخ  ــا للصواري ــة وبرنامجه ــة واملســلحة يف املنطق للتنظيمــات اإلرهابي
ــودة" أي  ــل الع ــودة مقاب ــة "الع ــذ مقارب ــم تنفي ــد أن يت الباليســتية، بع
عــودة إيــران لامتثــال اللتزاماتهــا يف االتفــاق النــووي مقابــل عــودة 

ــه. ــة للمشــاركة في ــات املتحــدة األمريكي الوالي
لكــن هــذا املســار يواجــه عقبــات عديــدة. إذ أن إيــران مــا زالــت 
مصــرة علــى اقتصــار أيــة مفاوضــات قادمــة بــني الطرفــني، يف حالــة 
انعقادهــا، علــى آليــات عــودة واشــنطن لاتفــاق النــووي، دون التطــرق 
إلــى امللفــات األخــرى األكثــر أهميــة، الســيما مــا يتعلــق ببرنامــج 
الصواريــخ الباليســتية والــدور اإلقليمــي. وقــد وجهــت إيــران يف هــذا 
الســياق رســائل مبكــرة فــور اإلعــان عــن فــوز الرئيــس جــو بايــدن 

باالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة.
ــب زاده،  ــة خطي ــة اإليراني ــال املتحــدث باســم وزارة اخلارجي ــد ق فق
يف 9 نوفمبــر 2020م: "ال ميكــن التفــاوض مــن جديــد حــول االتفــاق 
واشــنطن"،  يف  األفــراد  بتغيــر  يتغيــر  ال  املوقــف  وهــذا  النــووي، 
إعــادة  باملاضــي، وال ميكــن  متعلــق  النــووي  "االتفــاق  إن  مضيًفــا: 
فتحــه والتفــاوض عليــه مــن قبــل أي كان"، الفًتــا إلــى أن "االتفــاق 
ــه  ــق، واحلديــث عــن إعــادة فتحــه والتفــاوض حول ــووي ملــف مغل الن

أمــر ســاذج".
إصــرار إيــران علــى تأكيــد أن سياســتها ال تتغيــر بتغيــر األشــخاص، 
بــدا جلًيــا حتــى يف التصريحــات التــي أدلــى بهــا املرشــد األعلــى 
للجمهوريــة علــي خامنئــي، الــذي قــال يف اليــوم نفســه الــذي أجريــت 
فيــه االنتخابــات يف 3 نوفمبــر 2020م، أن "فــوز بايــدن أو ترامــب ال 
يعنينــا. فالسياســة اإليرانيــة ال تعتمــد علــى الشــخص املوجــود يف 

البيــت األبيــض".
كمــا أنــه لــم يثبــت جدًيــا أن وجــود التيــار املعتــدل داخل الســلطة ميكن 
أن يســاهم يف حتســني العاقــات بــني طهــران والريــاض. فقــد وقــع 

ـليــميــة الرئــيـسيــة التــي          السـعـوديــة تـمثــل القــوة اإلقـ

ـران اإلقليــميــة والنـووية تـقـف فــي مـواجـهـة طمـوحــات إيـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد



ديــسمبــر60
156العــدد

2020www.araa.sa

وذلــك علــى ضــوء احتمالــني:
 أولهمــا، فشــل أي مفاوضــات محتملــة بــني إدارة الرئيــس األمريكــي 
جــو بايــدن وإيــران، خاصــة يف ضــوء الرفــض املتوقــع مــن جانــب 
األخيــرة لتوســيع نطــاق املفاوضــات ليشــمل مجمــل امللفــات األخــرى، 
مبــا يعنــي صعوبــة ترجمــة مقاربــة "العــودة مقابــل العــودة" التــي تعتمد 
علــى عــودة إيــران إلــى االلتــزام بتعهداتهــا مقابــل عــودة واشــنطن 

للمشــاركة يف االتفــاق النــووي. 
وثانيهمــا، وصــول أحــد أقطــاب التيــار الراديكالــي إلــى منصــب 
رئيــس اجلمهوريــة، حيــث يتعمــد هــذا التيــار، علــى عكــس تيــار 
اخلارجيــة،  السياســة  قــرار  صنــع  عمليــة  يف  التأثيــر  املعتدلــني، 
الســيما إزاء التعامــل مــع دول اجلــوار وكل مــن الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة وإســرائيل، ودائمــا مــا تتســم السياســة اإليرانيــة يف عهــد 

الراديكاليــني مبزيــد مــن التشــدد.
ويعنــي ذلــك يف املقــام األول، أن العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران 
ســوف تســتمر ورمبــا تتزايــد حدتهــا يف الفتــرة القادمــة، وهــو مــا 
دفــع بعــض األجنحــة السياســية داخــل إيــران إلــى ترجيــح إقــدام إدارة 
ترامــب علــى تكــرار مــا قامــت بــه إدارة أوبامــا قبــل الوصــول لاتفــاق 
النــووي، حيــث حشــدت القــوى الدوليــة لفــرض عقوبــات قويــة علــى 

إيــران مــن داخــل مجلــس األمــن.
ــق  ــا لذلــك، ســوف تواصــل تصعيدهــا فيمــا يتعل كمــا أن إيــران، وفًق
بتنشــيط برنامجهــا النــووي مــرة أخــرى، بشــكل ميكــن أن يــؤدي إلــى 
رفــع مســتوى التخصيــب مــن 4.5% يف الفتــرة احلاليــة )يقضــي 
ــادة  ــب 3.67%(، وزي ــدم جتــاوز مســتوى التخصي ــووي بع ــاق الن االتف
جــرام  كيلــو   2442.9 مــن  أكثــر  إلــى  املخصــب  اليورانيــوم  كميــة 
)يقضــي االتفــاق النــووي بعــدم جتــاوز كميــة اليورانيــوم 202.8 كيلــو 
جــرام( مبــا يعنــي أنهــا وصلــت إلــى أكثــر مــن 12 ضعــف الكميــة التــي 
ينــص عليهــا االتفــاق، وتوســيع نطــاق عمليــات التخصيــب ليشــمل 
مفاعــل فــوردو إلــى جانــب مفاعــل ناتانــز، ومواصلــة عمليــات البحــث 

والتطويــر علــى نطــاق واســع.
ورمبــا تتجــه إيــران يف هــذا الســياق أيًضــا إلــى ممارســة اإلجــراءات 
التصعيديــة ذاتهــا، والتــي تهــدف إلــى رفــع كلفــة اإلجــراءات العقابيــة 
التــي تتخذهــا واشــنطن ضدهــا، علــى غــرار اســتهداف ناقــات 
ــا  ــى امليليشــيات التابعــة له ــاز إل ــج، واإليع ومنشــآت النفــط يف اخللي
باســتهداف أمــن واســتقرار دول اجلــوار، يف ظــل الوجــود العســكري 
ــي  ــى غــرار اليمــن، الت ــات، عل ــوري يف دول األزم ــارز للحــرس الث الب
تعمــدت إيــران، يف 18 أكتوبــر 2020م، تعيــني ســفير جديــد مــن 

احلــرس الثــوري يف صنعــاء، هــو حســن ايرلــو، لإلشــراف علــى إدارة 
ــي تقــوم بهــا امليليشــيا املتمــردة. ــات العســكرية الت العملي

لكــن هــذا املســار يواجــه بــدوره عقبــات عديــدة، أهمهــا أن مواصلــة 
إيــران للسياســة املتشــددة نفســها ســوف يكلفهــا كثيــًرا بشــكل لــم تعــد 
تســتطيع حتملــه علــى املــدى الطويــل. وقــد أشــارت تقديــرات عديــدة 
إلــى أن اخلســائر التــي منيــت بهــا إيــران بســبب العقوبــات األمريكيــة 
تتــراوح بــني 150 و200 مليــار دوالر، وهــي خســائر هائلــة تســببت يف 
تقليــص قــدرة حكومــة الرئيــس حســن روحانــي علــى مواجهــة األزمــة 
ــا  ــروس كورون ــا بســبب انتشــار في ــي تفاقمــت حدته ــة الت االقتصادي

علــى نطــاق واســع داخــل إيــران.
فضــًا عــن أن اإلجــراءات التــي تتخذهــا القــوى املناوئــة لــألدوار 
التخريبيــة التــي تقــوم بهــا إيــران جنحــت، إلــى حــد كبيــر، يف تقليــص 
ــا  ــد أمنه ــى تهدي ــا عل ــة له ــة املوالي ــدرة بعــض امليليشــيات اإلرهابي ق
واســتقرارها، وهــو مــا يبــدو جلًيــا يف إعــان قــوات حتالــف دعــم 
املتمرديــن  تشــنها حركــة  التــي  الهجمــات  إحبــاط  عــن  الشــرعية 
الصواريــخ  باســتخدام  الســعودية  األراضــي  علــى  "احلوثيــني" 
والطائــرات مــن دون طيــار، وكان آخرهــا، حتــى كتابــة هــذه الســطور، 
إحبــاط 5 هجمــات بواســطة طائــرات مــن دون طيــار يف 12 نوفمبــر 
الدولــي  للقانــون  انتهــاًكا  متثــل  التــي  الهجمــات  وهــى  2020م، 

واإلنســاني وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2216.
إلــى جانــب أن أي خطــأ يف التقديــرات قــد يفــرض عواقــب وخيمــة 
علــى إيــران، بعــد أن بــات احتمــال انــدالع مواجهــة عســكرية مــع 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة غيــر مســتبعد، يف ضــوء التهديــدات 
يف  األمريكيــة  للمصالــح  حلفائهــا،  مــع  توجههــا،  التــي  املســتمرة 
املنطقــة، وهــي مواجهــة دائًمــا مــا حاولــت جتنبهــا لكنهــا لــم تتمكــن 

مــن ذلــك يف األيــام العشــرة األولــى مــن ينايــر 2020م.

املســار الثالــث: بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه: ورمبــا يكــون 
ذلــك املســار هــو األكثــر ترجيًحــا يف الوقــت احلالــي، وذلــك يف ضــوء 
عاملــني: أولهمــا، حــرص إيــران علــى تبنــي السياســة نفســها إزاء 
امللفــات اخلافيــة إلــى حــني إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف 18 
الرئيــس اجلديــد ســوف  اختيــار  أن  أســاس  يونيــو 2021م، علــى 
يكــون مؤشــًرا لاجتــاه الــذي ســوف تتبعــه يف التعامــل مــع القــوى 
اإلقليميــة والدوليــة الســاعية إلــى ممارســة ضغــوط عليهــا مــن أجــل 
تغييــر سياســتها جتــاه االتفــاق النــووي والبرنامــج الصاروخــي والــدور 

ــي.   اإلقليم

ـــامج  ـرنـ ــــشمل البـ ـــفاوض ليـ ـ ـــع التـ ـ ـــران تــرفــــض تــوسيـ ـ ـ      إيـ

ـــة ـ ـــردع الرئــيــسيـ ـ ـ ـــوة ال ـ ـــخ قـ ـ ـــرى الصواريـ ـ ـــي وتـ ـ الصاروخـ
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تشــكيل  أوال يف  اجلديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  انشــغال  وثانيهمــا، 
ــة  ــة االنتقالي ــة يف املرحل ــإدارة السياســة اخلارجي ــق اخلــاص ب الفري
التــي ســتعقب تســلم الرئيــس بايــدن مقاليــد منصبــه يف 20 ينايــر 
القــادم، وثانًيــا يف التعامــل مــع أزمــات مثــل انتشــار فيــروس كورونــا، 
بشــكل ميكــن أن يســتغرق الفتــرة نفســها، أي إلــى منتصــف العــام 

ــادم.  الق
وحتــى مــع افتــراض اجتــاه اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة إلــى تبنــي مــا 
يســمى بدبلوماســية املســار الثانــي "Track Two" مــع إيــران، مــن 
أجــل دعــم فــرص الوصــول إلــى توافــق بــني الطرفــني حــول امللفــات 
ــاراك  ــه إدارة الرئيــس األســبق ب ــى غــرار مــا قامــت ب ــة، عل اخلافي
أوبامــا قبــل الوصــول لاتفــاق النــووي، فــإن ذلــك ســوف يســتغرق 
بــني  العالقــة  اخلافــات  أن  خاصــة  قصيــًرا،  يكــون  ال  قــد  وقًتــا 

ــن تســويتها بســهولة. ــدو ثانويــة وال ميك الطرفــني ال تب

آليات التعامل مع السياسة اإليرانية:
الســعودية- العاقــات  إليــه  تتجــه  ســوف  الــذي  املســار  كان  أيــا 
اإليرانيــة خــال املرحلــة القادمــة، علــى ضــوء املتغيــرات التــي طــرأت 
علــى الســاحات املختلفــة الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة، فــإن ذلــك 
يســتوجب يف كل األحــوال تبنــي آليــات عديــدة للتعامــل مــع السياســة 

ــل أبرزهــا يف: ــة، ويتمث اإليراني
مــا  وهــو  1-مواصلــة تطويــر البرنامــج النــووي الســعودي: 
ســوف يســاعد اململكــة علــى دخــول نــادي القــوى النوويــة، وســيضيف 
األمــن  تعزيــز  إلــى  تســعى  رئيســية  إقليميــة  كقــوة  قدراتهــا  إلــى 
واالســتقرار يف منطقــة الشــرق األوســط، عبــر اســتخدام الطاقــة 
النوويــة ألهــداف ســلمية وإنســانية. وقــد أشــارت تقديــرات عديــدة 
الســبعة عشــر ضمــن  املفاعــات  بنــاء  إمتــام  حالــة  أنــه يف  إلــى 
البرنامــج النــووي الســعودي، إلنتــاج وتخصيــب اليورانيــوم، فــإن ذلــك 
ســيمكن اململكــة مــن توفيــر نحــو مليــون ونصــف املليــون برميــل نفــط 

يومًيــا تســتخدم يف توليــد الكهربــاء.  
ــران  ــي تشــنها إي ــة الت ــا، ميكــن تفســير أســباب احلمل ورمبــا مــن هن
ضــد هــذا البرنامــج، رغــم أنهــا دائًمــا مــا تتعمــد إخفــاء بعــض 
ميكــن  ال  عديــدة  شــكوًكا  تثيــر  التــي  النــووي  برنامجهــا  جوانــب 
جتاهلهــا، وااللتفــاف علــى االتفاقيــات الدوليــة، وآخرهــا االتفــاق 
ــة  ــة الدولي ــوازي مــع عــدم التعــاون بشــفافية مــع الوكال ــووي، بالت الن
للطاقــة الذريــة، التــي تشــير تقاريرهــا املتتاليــة إلــى أن إيــران تواصــل 
تخفيــض مســتوى التزاماتهــا يف االتفــاق، بدليــل أن كميــة اليورانيــوم 
منخفــض التخصيــب التــي متتلكهــا أصبحــت حالًيــا متثــل 12 ضعــف 

ــا. ــي ينــص عليه ــة الت الكمي

2- توســيع نطــاق التنســيق مــع الــدول العربيــة الداعمــة 
لالســتقرار: والســيما اإلمــارات ومصــر والبحريــن، علــى أســاس أن 
ــى القــوى  ــر عل ــة ســوف تســاهم يف ممارســة ضغــوط أكب هــذه اآللي
الداعمــة لإلرهــاب وعــدم االســتقرار، والســيما إيــران وتركيــا وقطــر، 
ــة أو محــاوالت  ــدول العربي ــة لل وكبــح تدخاتهــا يف الشــؤون الداخلي

ــا واليمــن. ــى غــرار ســوريا وليبي متددهــا داخــل دول األزمــات عل

أيــة  يف  التعــاون  مجلــس  دول  إلشــراك  األولويــة  منــح   -3
مفاوضــات مســتقبلية مــع إيــران: وذلــك باعتبــار أن القضايــا 
التــي ســتكون محــوًرا للمفاوضــات احملتملــة بــني إدارة بايــدن وإيــران 
متــس بشــكل مباشــر أمــن ومصالــح دول املجلــس. وقــد كان ذلــك 
إزاء  املجلــس  دول  بعــض  أبدتهــا  التــي  التحفظــات  أســباب  أحــد 
السياســة التــي تبنتهــا إدارة الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا يف إجــراء 
مفاوضــات ســرية مــع إيــران حتولــت إلــى علنيــة بعــد ذلــك بــني إيــران 
وأدت يف  املنطقــة(،  مــن خــارج  "5+1" )وجميعهــا دول  ومجموعــة 
النهايــة إلــى الوصــول لاتفــاق النــووي، الــذي يبــدو أن اســتمراره، 
علــى املنــوال نفســه، بــات محــل شــك، يف ظــل اســتمرار إيــران يف 
تخفيــض التزاماتهــا فيــه الســيما مــا يتعلــق برفــع مســتوى تخصيــب 
اليورانيــوم وزيــادة كميــة اليورانيــوم املخصــب وتوســيع نطــاق عمليــات 

ــز. ــب مفاعــل ناتان ــى جان ــوردو إل ــب لتشــمل مفاعــل ف التخصي

4- ضــرورة ضــم البرنامــج الصاروخــي والــدور اإلقليمــي إلــى 
إلــى اســتخدام  إيــران دائًمــا مــا تســعى  املفاوضــات: خاصــة أن 
البرنامــج والــدور يف تهديــد أمــن ومصالــح دول املنطقــة. إذ ســبق أن 
هــددت باســتهداف مصالــح دول املنطقــة والقــوى الدوليــة التــي تقــع 
علــى بعــد ألفــي كيلــو متــر مــن حدودهــا عبــر صواريخهــا الباليســتية. 
يف حــني أن دورهــا اإلقليمــي يســاعد يف تفاقــم حالــة عــدم االســتقرار 
علــى املســتويني السياســي واألمنــي داخــل دول األزمــات مبــا يفــرض 

بــدوره تهديــدات جديــدة ألمــن دول املنطقــة. 

ــة  ــدو مقبل ــة الشــرق األوســط تب ــول إن منطق ــن الق ــة، ميك يف النهاي
ــرات  ــة، يف ضــوء املتغي ــدو هين ــى اســتحقاقات اســتراتيجية ال تب عل
اجلديــدة التــي طــرأت علــى الســاحات املختلفــة، والتــي ســيكون لهــا 
ــران  دور رئيســي يف حتديــد اجتاهــات العاقــات بــني الســعودية وإي

ــة القادمــة. خــال املرحل
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ملف العددملف العدد

* خبري ورئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية مبركز الدراسات السياسية 
واالسرتاتيجية باألهرام.
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مســتقبل العالقــات الســعودية مــع دول شــمال إفريقيــا: الفــرص والتحديــات

ـــت  ـــة: تثبي ـــعودية ـ الجزائري ـــات الس العاق
ـــح ـــوازن المصال ـــادئ وت ـــر المب وتطوي

متثــل منطقــة شــمال إفريقيــا ودول احتــاد املغــرب العربــي منطقــة حيويــة ملســتقبل التعــاون الدولــي ملــا متلكــه مــن عناصــر 
جــذب جيوســتراتيجية، ســواء مــن حيــث املجــال احليــوي الــذي ميتــد علــى شــريط ســاحلي بــني البحــر املتوســط واحمليــط 
األطلســي والبوابــة البريــة لعمــق الســاحل الصحــراوي، أو مــن جهــة املــوارد ذات البعــد العاملــي حيــث متتلــك دول املنطقــة 
ــة. واملاحــظ أن هــذه األوراق اجليوســتراتيجية  ــة المتناهي ــوارد طاقوي ــوم، وم ــط، اليوراني ــاز، النف ــن الغ ــوارد متنوعــة م م
لــم يتــم ترجمتهــا يف الواقــع إلــى عامــل قــوة وتكامــل بــني دول املنطقــة لعــدة أســباب متكاثفــة وتتغيــر حســب كل حالــة، 
فاحلالــة الليبيــة ال تــزال رهينــة النــزاع الدولــي واإلقليمــي حــول تقســيم املصالــح والنفــوذ، بينمــا تعيــش تونــس حالــة عســر 
التحــول الدميقراطــي وتصاعــد االســتقطاب اإلقليمــي بــني النخــب السياســية املتصادمــة، كمــا يســتمر النــزاع الدبلوماســي 
اجلزائري-املغربــي حــول مســتقبل قضيــة الصحــراء الغربيــة وانعكاســاتها علــى اســتقرار وأمــن املنطقــة املغاربيــة مــع جتميــد 
مؤسســاته التكامليــة منــذ ســنة 1994م، التــي تلقــي بتأثيراتهــا املســتقبلية علــى املنطقــة املغاربيــة والعربية.وعليــه نتســاءل 
عــن مســتقبل العاقــات الســعودية مــع دول املنطقــة املغاربيــة يف ظــل الفــرص اجليوســتراتيجية التــي متنحهــا هــذه املنطقــة 
للتعــاون الدولــي الســعودي -املغاربــي ومــا تطرحــه مــن حتديــات جيوسياســية نتيجــة األوضــاع الداخليــة يف ليبيــا وتونــس 
والعاقــات البينيــة املتأزمــة بــني دولتــا القلــب، اجلزائــر واملغــرب، ومــا هــي الفــرص املســتقبلية التــي ميكــن أن حتركهــا 
الدبلوماســية الســعودية مــع دول املنطقــة وال ســيما اجلزائــر يف املســاهمة يف وضــع حــد للتدخــات اخلارجيــة ومكافحــة 

التنظيمــات اإلرهابيــة العابــرة للحــدود يف ليبيــا، والعمــل علــى إعــادة بنــاء الــدول بعــد مرحلــة الربيــع العربــي؟

د. مصطفى صايج

ــو- ــاري والجي ــل الجيو-حض ــن الثق ــعودي بي ــدور الس أوال، ال
ستراتيجي

متتلــك اململكــة العربيــة الســعودية مجموعــة مــن القــدرات التــي 
العربيــة يف منطقــة شــمال  بالــدول  لبنــاء عاقــات قويــة  تؤهلهــا 
إفريقيــا، أولــى هــذه احملــددات يكمــن يف البعــد اجليو-حضــاري، 
أماكــن  مــن  الشــريفني مبــا حتويــه  احلرمــني  أرض  بحيــث متثــل 
مقدســة قبلــة املســلمني وأرض اإلســام التــي يحــج إليهــا املســلمون 
مــن بقــاع العالــم كل ســنة إلمتــام الركــن اخلامــس مــن أركان اإلســام، 
احلضاريــة  اجلغرافيــة  يف  األســاس  الدولــة  متثــل  فهــي  وبذلــك 
واملســلمني يف  دوليــة خلدمــة اإلســام  لإلســام، تعطيهــا ســمعة 
كافــة أنحــاء العالــم، كمــا متثــل اململكــة العربيــة الســعودية اســتمراًرا 
َــَذا بَلـَـداً آِمنــاً  لدعــاء ســيدنا إبراهيــم" ِإْذ َقــاَل ِإبَْراِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهـ
َواْرُزْق أَْهلـَـُه ِمــَن الثََّمــَراِت َمــْن آَمــَن ِمنُْهــم ِبــاهلّلِ َوالْيَــْوِم اآلِخــِر" )ســورة 
البقرة-آيــة 126(، مبــا يؤهلهــا لتصديــر قيــم األمــن واالســتقرار 

لــدول العالــم اإلســامي.

ــة  ــة العربي ــوة اململك ــذي يشــكل عنصــر ق ــي ال ــا احملــدد الثان أم
ميثــل  حيــث  اجليوســتراتيجي،  البعــد  يف  فيتمثــل  الســعودية 
ــة  ــوي ملســتقبل املكان ــى البحــر األحمــر عامــل حي ــا املطــل عل موقعه
اجليوســتراتيجية يف آفــاق 2030 مــن خــال املشــاريع الســياحية 
التــي متتــد علــى مســاحة 28 ألــف كلومتــر مربــع، التــي تضــم أرخبيــا 
أزيــد مــن 90 جزيــرة وبحيــرة بكــر املزمــع افتتاحهــا يف ســنة 2022م، 
مبجموعــة مــن الفنــادق واملنتجعــات، مــع فتــح مطــار دولــي بجوارهــا، 
باعتبارهــا عضــًوا يف  اجليوســتراجتية  قوتهــا  ذلــك  إلــى  يدفعهــا 
مجموعــة العشــرين، وفاعــًا يف منظمــة األوبــك، ومحــرًكا ملجلــس 
التعــاون اخلليجــي ومــن بــني املؤثريــن يف منظمــة املؤمتــر اإلســامي 
وجامعــة الــدول العربيــة، وهــو مــا يجعلهــا حتظــى بالقــدرة علــى تنويــع 

شــركائها االســتراتيجيني بــني واشــنطن، موســكو وبكــني. 
أمــا احملــدد الثالــث فيرتكــز علــى القــوة االقتصاديــة واملاليــة، 
باعتبارهــا أول قــوة اقتصاديــة يف الشــرق األوســط والرتبــة العشــرين 
عاملًيــا، بإنتــاج داخلــي خــام وصــل إلــى 782 مليــار دوالر ســنة 2019م، 
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باألبعــاد التاريخيــة، احلضاريــة واجليوســتراتيجية، ممــا يرجحهــا 
مســتقبًا أن تعــرف ديناميكيــة جتمــع بــني تثبيــت املبــادئ وتطويرهــا 
وتــوازن املصالــح مبــا يخــدم املشــاريع االســتراتيجية لــكا البلديــن. 
فمــن الناحيــة التاريخيــة، تبقــى اجلزائــر حتفــظ للملكــة العربيــة 
ضــد  اجلزائريــة  الثــورة  دعــم  يف  اإليجابــي  دورهــا  الســعودية 
ــإن  ــه ف ــا ودبلوماســًيا، وعلي االســتعمار االســتيطاني الفرنســي، مالًي
الذاكــرة التاريخيــة اجلزائريــة ال تــزال حتفــظ للملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز دوره يف رئاســة جلنــة جمــع التبرعــات للجزائــر ســنة 
1956م، عندمــا كان أميــر الريــاض، كمــا تبينــه الوثيقــة التاريخيــة 
للنــداء اإلغاثــي الــذي وقعــه بنفســه، مضمــون مــا جــاء فيــه يعبــر 
عــن التضامــن اإلنســاني واحلضــاري مــع الشــعب اجلزائــري :" أيهــا 
املواطنــون، لســتم بحاجــة إلــى أن أذكركــم بهــذا، وإلــى أن ألفــت 
انتباهكــم إلــى مــا خلفتــه هــذه احلــرب غيــر املتكافئــة مــن عشــرات 
اآلالف ممــن يعانــون مــرارة الفاقــة والبــؤس والشــقاء، أرامــل وأطفــال 
وعجائــز أصبحــت دون مــأوى ومــأكل وملبــس.. لقــد صــدرت األوامــر 
ــوم 1379/10/5  ــدئ يف ي ــر، يبت الكرميــة بتخصيــص أســبوع للجزائ
ــا  هـــ، واتخــذت الترتيبــات جلمــع التبرعــات التــي جتــودون بهــا وفًق
لقــرار ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء". كمــا ســاهمت اململكــة الســعودية 
يف دعــم الثــورة اجلزائريــة يف احملافــل الدوليــة، حيــث تبقــى رســالة 
األميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز املؤرخــة يف 1374/5/12هـــ املوافــق 
1955/1/5م  املوجهــة ملجلــس األمــن الدولــي أول طلب خطي يطالب 

ومتثــل 50 باملائــة مــن مجمــوع اإلنتــاج الداخلــي اخلــام لــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي، وتســتند الثــروة الســعودية علــى عائــدات النفــط 
التــي تعــد أول مصــدر عاملــي بنســبة 18 باملائــة ســنة 2019م، وثانــي 
تتميــز مبوقــع جيوطاقــوي حيــوي  مــا جعلهــا  منتــج عاملــي. وهــو 
يف العالــم حتــدد مســتقبل تــوازن الســوق الطاقــوي بــني املنتجــني 

واملســتهلكني.
الرؤيــة  علــى  يســتند  فإنــه  الرابــع،  احملــدد  يخــص  وفيمــا 
التــي ترجمتهــا يف "رؤيــة  االستشــرافية ملكانــة اململكــة الســعودية 
2030" التــي تعكــس طمــوح اململكــة لانتقــال مــن االقتصــاد الريعــي 
التوزيعــي إلــى االقتصــاد املنتــج، يقــوم علــى فســح املجــال للقطــاع 
اخلــاص خللــق القــدرة التنافســية واإلبداعيــة، وإدخــال العصرنــة 
مــن خــال إصاحــات هيكليــة قائمــة علــى تنويــع املداخيــل واإللغــاء 
التدريجــي للدعــم، بحيــث يوفــر املخطــط االســتراتيجي رؤيــة 2030 
وظائــف جديــدة للشــباب الســعودي حيــث 75 باملائــة منهــم أقــل مــن 
ثاثــني ســنة. وهــو مــا جعل الســلطات الســعودية تعلــن يف يناير 2019 
ــار دوالر لاســتثمار  ــة 427 ملي ــة معلن ــا بقيمــة مالي ــا طموًح برنامًج
يف قطاعــات الصناعــة، البنيــة التحتيــة واخلدمــات، بغــرض تقليــص 

ــدات النفــط. ــة لعائ التبعي
ثانًيــا: العاقــات الجزائرية-الســعودية: بيــن المبــادئ وتــوازن 

المصالــح.
الســعودية  العربيــة  باململكــة  عاقاتهــا  يف  اجلزائــر  ترتبــط 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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بتســجيل القضيــة اجلزائريــة يف مجلــس األمــن، باعتبارهــا حركــة 
ــة كمــا يدعــي االســتعمار الفرنســي،  ــة وليســت مســألة داخلي حترري
وكان االعتــزاز الســعودي بالثــورة اجلزائريــة تشــهد عليــه الكثيــر مــن 
املواقــف احلضاريــة والتاريخيــة، كمــا تظهــره صــورة  امللــك ســعود بــن 
عبــد العزيــز وهــو يحمــل العلــم اجلزائــري داخــل مبنــى األمم املتحــدة 

ــة.  ــة اجلزائري ــا للقضي ــورك ســنة 1957م، دعًم بنيوي

تعتــز  اجلزائــر  فــإن  احلضــاري،  التقــارب  يخــص  فيمــا  أمــا 
بانتمائهــا للفضــاء العربي-اإلســامي مبــا يتطلبــه هــذا الفضــاء مــن 
الوقــوف إلــى جانــب القضايــا اإلنســانية العادلــة ودعــم الشــعوب 
املســتعمرة، حيــث ســميت اجلزائــر بعــد االســتقال مبكــة الثــوار 
بســبب دعمهــا الكامــل واملطلــق للقضايــا التحرريــة يف العالــم، وتلتقــي 
اجلزائــر مــع اململكــة الســعودية يف مســاندة الشــعب الفلســطيني يف 
وســلًما،  حرًبــا  الصهيونــي،  االســتيطاني  االحتــال  ضــد  كفاحــه 
ــب الســعودية يف اســتخدام ســاح  ــى جان ــر إل حيــث شــاركت اجلزائ
اســتراتيجية يف  أوراق  لكســب  1973م،  أكتوبــر  حــرب  النفــط يف 
إلــى جانــب  العربي-اإلســرائيلي، كمــا شــاركت اجلزائــر  الصــراع 
القــوات العربيــة يف إطــار تفعيــل املبــادرة العربيــة للدفــاع يف حربــي 
ــة  ــام الدول ــا إعــان قي ــر احتضانه 1967 و1973م، ويحســب للجزائ
ــا يخــص مشــاريع التســوية،  ــا فيم الفلســطينية يف ســنة 1988م. أم
فــإن اجلزائــر ال تــزال متمســكة باملبــادرة العربيــة التــي طرحهــا امللــك 
الراحــل عبــد اهلل، يف قمــة بيــروت 2002م، والقائمــة علــى التنســيق 
العربــي املشــترك مــن أجــل تطبيــق مبــدأ األرض مقابــل الســام، 
ــل الســام  ــة مقاب ــة احملتل باالنســحاب الكامــل مــن األراضــي العربي
ــة، ال ســيما  ــن ذات الصل ــرارات األم ــة وق يف إطــار الشــرعية الدولي
القراريــن رقــم242 و338، مــع الدفــاع عــن حــق الشــعب الفلســطيني 
يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، باعتبــاره حًقــا غيــر قابــل للتصــرف أو الســقوط بالتقــادم. 
ــر تنظــر  ــا، فــإن اجلزائ ــزاع يف ليبي أمــا فيمــا يخــص تســوية الن
واألمنيــة  الدبلوماســية  مقاربتهــا  مــن  انطاًقــا  الليبيــة  للقضيــة 
والســعي  األجنبيــة،  العســكرية  للتدخــات  الرافضــة  الشــاملة 
لتســوية النزاعــات بــني األطــراف املتنازعــة بالوســائل الســلمية مبــا 
يخــدم احلفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة للدولــة الليبيــة، والدفــاع 
عــن وحــدة الشــعب وعــدم تقســيم أو جتزئــة أي قطعــة مــن ترابــه 
الوطنــي. باعتبارهــا دولــة ذي اجلنــب مــع ليبيــا وذي القربــى مــع 
الشــعب الليبــي، فقــد عملــت يف إطــار آليــة دول اجلــوار العربــي، 

مــع مصــر وتونــس لتكريــس هــذه اخليــارات املبدئيــة، كمــا ســاهمت 
يف إطــار مؤمتــر برلــني لتســهيل بنــاء الســلم واألمــن مــن خــال 
الثاثــة، املســار السياســي، املســار األمنــي والعســكري  املســارات 
واملســار التنمــوي، حيــث دعمــت احلــوار السياســي الــذي احتضنتــه 
تونــس يف شــهر نوفمبــر مــن الســنة اجلاريــة، تطبيًقــا ملخرجــات 
برلــني باعتبارهــا طرًفــا شــريًكا يف العمليــة السياســية. وتتوافــق 
هــذه املقاربــة اجلزائريــة مــع الرؤيــة االســتراتيجية الســعودية حيــث 
عبــر عنهــا وزيــر اخلارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن فرحــان 
آل ســعود، خــال لقائــه بالرئيــس اجلزائــري، عبــد املجيــد تبــون، 
ــة  ــزم اململك ــه:" تلت ــو 2020م، بقول ــر يف 28 يولي ــه للجزائ ــاء زيارت أثن
للتوصــل حلــل ســلمي لألزمــة  مــع اجلزائــر  بالتنســيق  الســعودية 
الليبيــة لكــي يســمح لهــذا البلــد مــن اســترجاع أمنــه واســتقراره"، وقــد 
كان التوافــق بــني البلديــن علــى حمايــة الشــعب الليبــي الشــقيق مــن 
انتشــار اجلماعــات اإلرهابيــة والتدخــات اخلارجيــة. وقــد جتســدت 
ــة االســتراتيجية الســعودية يف  ــة مــع الرؤي ــة اجلزائري ــق املقارب تطاب
أول زيــارة لرئيــس اجلزائــر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية، التــي 
كانــت أول زيــارة للرئيــس عبــد املجيــد تبــون إلــى اخلــارج بعــد توليــه 
ــز، ومت مناقشــة  ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب الرئاســة، بدعــوة مــن املل
اجلــوار  دول  دعــم  علــى  والتوافــق  واإلقليميــة،  العربيــة  القضايــا 
الليبــي والتنســيق الســعودي معهــا مــن أجــل بنــاء الســلم واالســتقرار 
يف املنطقــة، التــي تعتبرهــا الســعودية امتدادهــا اجليو-حضــاري، 
انطاًقــا مــن مســؤولياتها التاريخيــة يف تســوية النزاعــات العربيــة 

وحــل القضايــا العربيــة بالوســائل الســلمية.
اإلرهــاب  مكافحــة  يف  اجلزائريــة  التجربــة  مــن  انطاًقــا 
واضطاعهــا بــدور محــوري يف االســتراتيجية العامليــة، فــإن اجلزائــر 
تعمــل علــى جتــرمي كل األعمــال اإلرهابيــة وعملــت داخــل املنتــدى 
املتحــدة  الــذي يضــم 28 دولــة واألمم  العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب 
واالحتــاد األوروبــي علــى جتــرمي دفــع الفديــة للجماعــات اإلرهابيــة 
مقابــل إطــاق الرهائــن، وتتقاســم مــع كنــدا إدارة االســتراتيجية 
ــة يف مكافحــة اإلرهــاب يف منطقــة الســاحل اإلفريقــي، كمــا  األممي
حتتضــن املركــز اإلفريقــي للدراســات واألبحــاث حــول اإلرهاب، حيث 
أثبتــت التجربــة التاريخيــة أن هنــاك ترابــط لألزمــات والنزاعــات، 
اإلرهابيــة  اجلماعــات  كانــت  القــذايف  نظــام  ســقوط  فبمجــرد 
العابــرة للحــدود قــد حتالفــت مــع اجلماعــات االنفصاليــة واجلرميــة 
املنظمــة، وشــكلت حتالًفــا عضوًيــا ووظيفًيــا، اســتقرت يف شــمال 
مالــي مســتفيدة مــن تهريــب الســاح والبشــر، ممــا جعــل املنطقــة 
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ــداء  ــة واجلرميــة املنظمــة ابت ــات اإلرهابي ــكل أشــكال العملي ــا ل مرتًع
بعمليــات اختطــاف الرهائــن مقابــل الفديــة التــي أصبحــت جتــارة 
مربحــة ومغريــة، وفــق تقديــرات صحيفــة نيويــورك تاميــز يف يوليــو 
2014م، فــإن بعــض احلكومــات األوروبيــة، ال ســيما فرنســا، أســبانيا 
ــل  ــي تســاهم يف متوي ــة الت ــع الفدي ــد مســؤولة عــن دف وسويســرا تع
ــإن فرنســا  ــة، ف ــة األمريكي ــة، وحســب الصحيف اجلماعــات اإلرهابي
تكــون قــد دفعــت مــا يقــارب 60 مليــون دوالر كفديــة مــا بــني 2008 
ــى  ــدرة عل ــة الق ــح اجلماعــات اإلرهابي و2014م، ممــا تســاهم يف من
التجنيــد والقيــام بعمليــات إرهابيــة ضــد مؤسســات الدولــة واجليــوش 
النظاميــة. ويكفــي أن نعلــم بأنــه يف ســنة 2019م، لوحدهــا، وحســب 
تقديــرات األمم املتحــدة، فــإن اجلماعــات اإلرهابيــة قــد كبــدت الدول 
اإلفريقيــة الســاحلية الثــاث، مالــي، النيجــر وبوركينافاســو فيمــا 
يعــرف باملثلــث احلــدودي بينهــم، أكثــر مــن 4000 قتيــل. بالرغــم مــن 
أن التدخــل العســكري الفرنســي منــذ 2012م، كان بحجــة محاربــة 
 4600 جنــدت  التــي  العســكرية  برخــان  عمليــة  أن  إال  اإلرهــاب 
عســكري فرنســي يف بلــدان الســاحل اإلفريقــي اخلمــس قــد عجــزت 
عــن حتقيــق األهــداف املعلنــة، وأكثــر مــن ذلــك فقــد تزايــدت حالــة 
الاســتقرار األمنــي والسياســي وازداد معهــا الســخط الشــعبي علــى 
التواجــد الفرنســي يف املنطقــة. ويجــب التنبيــه هنــا مــرة أخــرى، أن 
ــى  ــا ومــا ســيجري ســتكون انعكاســاته مباشــرة عل مــا جــرى يف ليبي
منطقــة الســاحل اإلفريقــي لتداخــل اجلغرافيــا الليبيــة وامتداداتهــا 
الدولــة  قــوة  فيهــا  تنعــدم  التــي  الرخــوة  املنطقــة  الصحراويــة يف 
ومراقبتهــا للمعابــر الصحراويــة التــي أضحــت تديرهــا جماعــات 
وبنفــس  اإلرهابيــة،  مــع اجلماعــات  بالتحالــف  املنظمــة  اجلرميــة 
املنطــق، فــإن مــا يجــري يف ســوريا والعــراق يشــكل امتــداًدا الســتمرار 
ــر املرتزقــة وتوظيفهــم  ــة تصدي ــا، وباألخــص يف قضي ــزاع يف ليبي الن
يف الصــراع اإلقليمــي والدولــي يف ليبيــا، وهــو التحــدي األمنــي الــذي 
يطــرح حــول مســتقبل التســوية السياســية لألزمــة الليبيــة الــذي طــرح 
ــة. ــة مــن الســاحة الليبي ــاد املرتزق ــك املليشــيات املســلحة وإبع تفكي

ــاء  ــة يف مكافحــة اإلرهــاب نقطــة التق ــة اجلزائري تشــكل املقارب
ــدور الســعودي يف مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف حيــث  أخــرى مــع ال
حتتضــن العاصمــة الريــاض املركــز العاملــي ملكافحــة التطــرف، الــذي 
ــا مــع  ــا ورقمًي ــا وإعامًي يهــدف أساًســا إلــى محاربــة التطــرف فكرًي
ترســيخ املبــادئ اإلســامية املعتدلــة، فضــًا عــن إســهاماتها الفعالــة 
يف متويــل مركــز األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب الــذي ســاهمت يف 
فتــرة تأسيســه ســنة 2011م، بعشــرة مايــني دوالر دعًمــا ملجهــودات 
املســاهمة  تضاعفــت  وقــد  اإلرهــاب  مكافحــة  يف  املتحــدة  األمم 
مليــون  إضافيــة 100  ماليــة  بقيمــة  ســنة 2014م،  مــرات  بعشــرة 
دوالر، وتشــارك اجلزائــر إلــى جانــب اململكــة العربيــة الســعودية يف 
ــذ  ــى دعــم تنفي ــا إل ــذي يهــدف أساًس ــز ال ــة االستشــارية للمرك الهيئ

ركائــز اســتراتيجية األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب بطريقــة 
اســتراتيجية  تنفيــذ  مــن خــال تطويــر خطــط  ومتكاملــة  شــاملة 
وطنيــة وإقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب مــع تعزيــز التعــاون الدولــي بــني 
املراكــز واملنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب، 
واألبحــاث  للدراســات  اإلفريقــي  املركــز  املجــال  هــذا  ويشــكل يف 
حــول اإلرهــاب واملركــز العاملــي ملكافحــة التطــرف منوذجــني لتعزيــز 
التجــارب اإلقليميــة والعامليــة ملكافحــة التطــرف واإلرهــاب، خصوًصــا 
مــع تنامــي الظاهــرة اإلرهابيــة يف املناطــق العربيــة التــي شــهدت 
ثــورات شــعبية أدت إلــى تكريــس فوضــى القتــال والســاح وبــروز 
جماعــات أيديولوجيــة انفصاليــة بدعــم مالــي وعســكري مــن اخلــارج 

ــدات جيوسياســية. ــة ألجن خدم

بــني  االســتراتيجي  اإلدراك  يف  احلاصــل  التقــارب  هــذا  إن 
اجلزائــر والســعودية لطبيعــة التهديــد اإلرهابــي العابــر للحــدود، 
العربيــة  للمملكــة  املطلــق  اجلزائــر  دعــم  يف  ســلوًكا  جتســد  قــد 
الســعودية يف العمليــات اإلرهابيــة التــي مســت املنشــآت احليويــة 
الســعودية، مــن خــال االعتــداءات املتكــررة مــن جانــب احلوثيــني 
الذيــن حاولــوا فــرض ســيطرتهم علــى اليمــن بدعــم إيرانــي مــن أجــل 
تطويــق الســعودية يف مجالهــا احليــوي بــًرا وبحــًرا، وقــد نعيــد قــراءة 
بعــض البيانــات الدبلوماســية اجلزائريــة بعــد كل اعتــداء إرهابــي 
علــى الســعودية، حيــث أدانــت الدبلوماســية اجلزائريــة الهجومــات 
الصاروخيــة التــي انطلقــت مــن األراضــي اليمنيــة ضــد العاصمــة 
الريــاض ومــدن اململكــة الشــقية اآلهلــة بالســكان التــي خلفــت ضحايا 
مدنيــني، وأعربــت عــن تضامنهــا ودعمهــا للمملكــة؛ حلكومــة وشــعب 
اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيق، يف كفاحــه ضــد كل محاولــة 
للمســاس بأمــن واســتقرار البلــد )26 مــارس 2018(. كمــا أدانــت 
وزارة اخلارجيــة اجلزائريــة الهجــوم اإلرهابــي علــى ناقلــة النفــط 
الســعودية يف البحــر األحمــر، معتبــرة ذلــك مساًســا خطيــًرا بقواعــد 
ــذي ينعكــس  ــة اإلبحــار ال ــي البحــري واحلــق يف حري ــون الدول القان
ســلًبا علــى التجــارة الدوليــة )26 يوليــو 2018م( كمــا أدانــت اجلزائــر 
مــرة أخــرى االعتــداءات علــى املنشــآت النفطيــة بالقــرب مــن الريــاض 

التــي نفذتهــا الطائــرات املســيرة )16 مايــو 2019م(.  

ثالًثا، التعاون االقتصادي الجزائري-السعودي: اآلليات والفرص 
العاقــات  توطيــد  يف  قــوة  عامــل  االقتصــادي  البعــد  ميثــل 
التاريخيــة  األبعــاد  تاحًمــا  يزيدهــا  التــي  اجلزائرية-الســعودية، 
واجليو-حضاريــة، وقــد توافقــت إرادة البلديــن يف إنشــاء مجلــس 
العهــد  ولــي  زيــارة  خــال  اجلزائري-الســعودي  للتنســيق  أعلــى 
األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى اجلزائــر يف بدايــة ديســمبر 2018م، 
ويهــدف املجلــس إلــى تعزيــز التعــاون يف املياديــن السياســية، األمنيــة 
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التجاريــة  العاقــات  فــإن  الواقــع،  ويف  والثقافيــة.  االقتصاديــة 
واالقتصاديــة ال تعكــس حقيقــة التوافقــات السياســية واألمنيــة بحيث 
لــم يتعــد حجــم التبــادالت التجاريــة بــني البلديــن 517 مليــون دوالر 
خــال العشــرة أشــهر مــن ســنة 2018م، بالرغــم مــن تزايدهــا بنســبة 
تزيــد عــن 77 باملائــة مقارنــة بســنة 2017م، ومييــل امليــزان التجــاري 
ــون دوالر  ــى 560 ملي ــة الســعودية بصــادرات تصــل إل ــح اململك لصال
ــا  ــني دوالر، وهــو م ــة ماي ــا ثاث ــر قيمته ــل واردات مــن اجلزائ مقاب
دفــع مجلــس األعمــال اجلزائري-الســعودي يف دورتــه الثانيــة عشــرة 
أن يوســع الشــراكة واالســتثمار يف مشــاريع متنوعــة، تخــص صناعــة 
الكيماويــات غيــر العضويــة ومعاجلــة املعــادن وصناعــة مــواد الكلــور 
والصــودا الكاويــة والصــودا املوجهــة لتنقيــة امليــاه مــن قبــل الشــركة 
الســعودية "عــدوان للكيماويــات" ومشــروع لصناعــة األدويــة مــن قبــل 
الشــركة الســعودية "تبــوك" بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى عشــرة مايــني 
وحــدة، مشــروع صناعــة الــورق الصحــي مــن قبــل الشــركة الســعودية 
مجــال  يف  ومشــروع  طــن،  ألــف   30 إنتــاج  بطاقــة  ميــل"  "بايبــر 
الصناعــات الغذائيــة إلنتــاج العصائــر "شــركة عوجــان الســعودية". 
ــة  ــة الوطني ــني الوكال ــاء ب ــم لق ــر مشــاريع االســتثمار مت تنظي ولتطوي
لاســتثمارات  العامــة  والســلطة  اجلزائريــة  االســتثمارات  لتنميــة 
الســعودية بالريــاض، يف شــهر يوليــو 2018م، أعلــن فيــه نيــة البلديــن 
إلــى رفــع حجــم التبــادالت واالســتثمارات إلــى حــدود 15 مليــار دوالر 
خــال العشــر ســنوات القادمــة مــع اإلرادة يف حتســني بيئــة األعمــال 

يف البلديــن. 
رمبــا يبقــى التعــاون والتنســيق الطاقوي اجلزائري ـ الســعودي، صورة 

معبــرة عــن درجــة البحــث املشــترك إليجــاد تــوازن الســوق النفطيــة، 
فاجلزائــر تعتــرف بالــدور الريــادي للســعودية يف النتائــج التــي مت 
التوصــل إليهــا يف قــرارات أوبــك بلــوس)+(، وتأمــل أن يتــم تشــجيع 
الشــركات الســعودية يف املســاهمة يف املشــاريع الضخمــة املتعلقــة 
باالنتقــال الطاقــوي واســتخدام الطاقــات املتجــددة، كمــا تطمــح يف 
االســتفادة مــن اخلبــرات الســعودية يف مجــال الصناعــات التحويليــة. 
ومــن جهتهــا، تعتــرف الســعودية بالدبلوماســية الطاقويــة التــي تقــوم 
بهــا اجلزائــر مــن أجــل التوصــل إلــى اتفاقــات لتحقيــق اســتقرار ســوق 
النفــط، كمــا عبــر عــن ذلــك وزيــر الطاقــة، األميــر عبــد العزيــز بــن 
ســلمان، بقولــه:" للجزائــر دور عجيــب ليــس مــن حيــث حجــم إنتاجهــا 
ــى تقريــب  النفطــي وإمنــا مــن حيــث قيمتهــا السياســية وقدرتهــا عل
والــدول  أوبــك  األعضــاء يف منظمــة  الــدول  بــني  النظــر  وجهــات 
غيــر األعضــاء يف إطــار أوبــك، كمــا أن للجزائــر قــدرة التواصــل 
مــع اجلميــع" خصوًصــا يف الظــروف االســتثنائية وهــي دائمــا تبحــث 
عــن احللــول التوفيقــة طويلــة األمــد". وباملقابــل، فــإن للســعودية دوًرا 
ــة  ــا األزمــات والنزاعــات العربي ــا يف تســوية قضاي دبلوماســًيا مطلوًب
يف شــمال إفريقيــا ملــا متلكــه مــن ثقــل جيو-حضــاري، فإلــى جانــب 
األزمــة الليبيــة، فــإن اجلمــود الدبلوماســي اجلزائري-املغربــي يحتــاج 
إلــى جتربــة الدبلوماســية الســعودية لتذليــل العقبــات كمــا ســبق وأن 
قامــت بهــذا الــدور يف نهايــة الثمانينــات مــن القــرن املاضــي ، كللــت 
جتربــة التطبيــع اجلزائري-املغربــي مبشــروع احتــاد املغــرب العربــي.
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قدمـــت املبـــادرات وتبنـــت الحلـــول لـــكل الخالفـــات مـــن املغـــرب وحتـــى الصـــن

ــال يف  ــط: دور فع ــرق األوس ــعودية الش الس
ــتثناء ــات دون اس ــل األزم ح

متيــزت السياســة الســعودية بالنشــاط الدبلوماســي علــى املســتوى الدولــي واإلقليمــي للمســاعدة يف حتقيــق الســام واألمــن 
الدوليــني وحــل األزمــات التــي واجهــت العالــم  العربــي واإلســامي، فقــد كانــت مــن الــدول املشــاركة يف إنشــاء األمم املتحــدة 
حيــث  وقعــت علــى ميثــاق التأســيس للمنظمــة يف مدينــة ســان فرنسســكو عــام 1945م، كمــا ســاهمت يف تأســيس اجلامعــة 
العربيــة يف العــام نفســه فهــي دولــة مؤسســة، كمــا أن الســعودية عضــو فعــال يف منظمــة دول عــدم االنحيــاز، وكانــت 
املؤســس الرئيــس  ملنظمــة التعــاون اإلســامي )منظمــة املؤمتــر اإلســامي ســابًقا( عندمــا نــادى امللــك فيصــل زعمــاء الــدول 
اإلســامية الجتمــاع قمــة يف 25 ســبتمبر 1969م، إثــر حريــق املســجد األقصــى يف 21 أغســطس عــام 1969م، وكانــت قمــة 
الربــاط التــي أسســت املنظمــة والتــي تضــم اليــوم يف عضويتهــا 57 دولــة ومركزهــا يف مدينــة جــدة. ودافعــت الســعودية عــن 
القضايــا اإلســامية والعربيــة يف باكســتان وأفغانســتان وإفريقيــا وواجهــت التدخــل اخلارجــي يف الــدول العربيــة وخاصــة 
التدخــل اإليرانــي يف اليمــن والبحريــن والعــراق وســوريا، وشــارك اجليــش واملتطوعــون الســعوديون يف حــرب فلســطني عــام 
1948م، ورابــط اجليــش الســعودي يف األردن إثــر حــرب 1967م، وقدمــت املســاعدات املاليــة لــدول املواجهــة العربيــة ضــد 
إســرائيل، واســتعملت ســاح البتــرول يف حــرب 1973م، ضــد بعــض الــدول الغربيــة التــي أيــدت العــدوان اإلســرائيلي ، وكان 
الــدور الســعودي فعــاالً يف دعــم مصــر يف حــرب أكتوبر/رمضــان 1973م، لــذا فالسياســة الســعودية فعالــة ودائًمــا يف مقدمــة 

الــدول التــي أســهمت يف حــل األزمــات التــي تتعــرض لهــا الــدول العربيــة.

د. أحمد سليم البرصان 

الدور السعودي وتطوع األمراء يف أزمة السويس 1956
عندمــا حــدث العــدوان الثاثــي، التحالــف البريطانــي الفرنســي 
تأميــم  بعــد  1956م،  الســويس  قنــاة  علــى  بالهجــوم  اإلســرائيلي 
ــاة، وكان التأميــم وفًقــا  الرئيــس املصــري جمــال عبــد الناصــر للقن
للقانــون الدولــي، ولكــن بريطانيــا وفرنســا اعتبرتــا التأميــم ضــد 
مصاحلهمــا، وكالعــادة كانــت إســرائيل أداة الــدول الكبــرى لتنفيــذ 
أهدافهــا. ثــارت الشــعوب العربيــة واإلســامية ضــد العــدوان الثاثــي 
وقامــت املظاهــرات يف املــدن العربيــة، وكان املوقــف الســعودي ســباًقا 
يف تأييــد مصــر يف األزمــة، فقــد أرســل امللــك ســعود برقيــة إلــى 
إلــى جانــب  بــأن اململكــة تضــع كل اإلمكانــات  الرئيــس املصــري، 
مصــر، وأعلنــت اململكــة التعبئــة العامــة جليشــها ومنحــت الطائــرات 
مــن  إلنقاذهــا  اململكــة  غــرب  شــمال  إلــى  اللجــوء  حــق  املصريــة 
القصــف، وأرســلت اململكــة قــوة عســكرية مــن املتطوعــني للدفــاع عــن 
مصــر أطلــق عليهــا قــوة" املجاهديــن الســعوديني للدفــاع عــن الوطــن 
العربــي"، وكان مــن بــني املجاهديــن يف القــوة الســعودية، امللــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز، وامللــك فهــد الــذي كان وزيــًرا للمعــارف آنــذاك، 

ــا  ــداهلل الفيصــل، كم ــر عب ــز واألمي ــد العزي ــن عب ــر ســلطان ب واألمي
طلــب امللــك ســعود مــن الرئيــس األمريكــي أيزنهــاور التدخــل إليقــاف 
العــدوان، وعندمــا عقــدت قمــة لبنــان لدعــم مصــر ضــد العــدوان  
يف 13 نوفمبــر 1956م، قــال امللــك ســعود يف القمــة: " إننــا منثــل يف 
هــذا االجتمــاع الرئيــس عبــد الناصــر ألنــه وضــع ثقتــه فينــا جميًعــا، 
ونرجــو مــن اهلل أن يوفقنــا لنصــرة العــرب". ولعبــت الســعودية ومصــر 
دوًرا مهًمــا يف ســقوط حلــف بغــداد الــذي هندســته بريطانيــا   بضــم 

ــه. ــا وإيــران وباكســتان وحاولــت ضــم العــراق ل تركي

السعودية ودعم الثورة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي 
ــة يف  ــورة اجلزائري ــا للث ــا سياســًيا ومالًي ــت الســعودية دعًم قدم
احملافــل الدوليــة ممــا أزعــج فرنســا، وعندمــا اســتقبل امللــك ســعود 
يف 6 مــارس 1959م، يف الريــاض وفــد احلكومــة اجلزائريــة املؤقتــة 
فرحــات عبــاس قــال للوفــد " أنتــم لســتم جزائريــني أكثــر منــي ، 
وأن القضيــة اجلزائريــة قضيــة مقدســة، وكان موقــف اململكــة داعًمــا 
للثــورة اجلزائريــة منــذ انطاقهــا، فقــد أعلــن ممثــل اململكــة يف األمم 
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املتحــدة يف اخلامــس مــن ينايــر 1955م، بعــد شــهرين مــن إعــان 
الثــورة يف نوفمبــر 1954م، أن احلالــة يف اجلزائــر خطيــرة جــًدا، وأن 
الشــعب اجلزائــري يعانــي مــن السياســة الفرنســية وآثــار حملــة قويــة 
ضــد فرنســا يف األمم املتحــدة، ويف دورة األمم املتحــدة لعــام 1956م، 
مت تســجيل الوفــد اجلزائــري ضمــن قائمــة الوفــد الســعودي لطــرح 
القضيــة اجلزائريــة أمــام اجلمعيــة العامــة ممــا أثــار الوفــد الفرنســي 
برئاســة وزيــر اخلارجيــة بينــو ، وقــال ممثــل الوفــد الســعودي يف 
دورة عــام 1961م، للجمعيــة العامــة منتقــًدا ومحــذًرا فرنســا "  إن 
ــى  ــذ، وســيظل يحمــل الســاح حت ــن ينف ــري ل ــر الشــعب اجلزائ صب
تتحقــق لــه حريتــه واســتقاله "، وبقيــت اململكــة تدعــم اجلزائــر 
نشــبت  وعندمــا  1962م،  عــام  اســتقالها  حتــى  وسياســًيا  مادًيــا 
ــد  ــة وتأيي ــر حــول الصحــراء الغربي ــرب واجلزائ ــني املغ ــات ب اخلاف
اجلزائــر جلبهــة البوليســاريو، قامــت اململكــة بالوســاطة بــني البلديــن 
وجمعــت قمــة ثاثيــة علــى احلــدود بــني البلديــن، امللــك فهــد وامللــك 
احلســن الثانــي والرئيــس اجلزائــري الشــاذلي بــن جديــد يف 4 مايــو 

1987م، ومت تبــادل األســرى بــني البلديــن يف 25 مايــو 1987م، حيــث 
مت إطــاق 252 أســيًرا بــني البلديــن، وكانــت الوســاطة الســعودية 
قــد فتحــت املجــال خلطــوة إعــان احتــاد املغــرب العربــي يف فبرايــر 
1989م ، وال زالــت اململكــة بــني حــني وآخــر حتــاول دفــع العاقــات 
بــني احلكومتــني للتقــارب وحلــل اخلــاف حــول الصحــراء الغربيــة.

السعودية واتفاقية الطائف 1989 واستقرار لبنان
شــهدت لبنــان حرًبــا أهليــة عــام  1975م، اســتمرت خمســة 
عشــر عاًمــا، أدت إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة، يتمثــل يف لبنــان نظــام 
سياســي متعــدد الطوائــف واخلافــات كثيــرة بينهــا، وبعــد االســتقال 
تركــت فرنســا فيــه نظاًمــا طائفًيــا عرفًيــا: رئيــس اجلمهوريــة مــن 
الطائفــة املســيحية ورئيــس الــوزراء مــن املســلمني الســنة ورئيــس 
مجلــس النــواب مــن الطائفــة الشــيعية وتتمثــل الطوائــف األخــرى 
مبناصــب وزاريــة، وأدى الصــراع يف لبنــان إلــى اختــراق إســرائيل 
التحريــر  منظمــة  وجــود  واســتغلت  لبنــان  يف  الطوائــف  بعــض 

مقالمقال
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واحلبشــة، ولذلــك دعــت اململكــة أطــراف النــزاع إلــى قمــة يف جــدة، 
وحضــر االتفــاق باإلضافــة لهــذه الــدول األربعــة الســودان ومت االتفــاق 
علــى حــل اخلافــات لتحقيــق األمــن واالســتقرار يف القــرن اإلفريقي، 
وعقــدت االتفاقيــة يف ســبتمبر 2018م، بــني إرتيريــا وإثيوبيــا، حيــث 
إلــى حــروب بينهمــا،  كانــت خافــات تاريخيــة بــني البلديــن أدت 
ــا وأبــي أحمــد  ووقــع علــى االتفاقيــة أســياس أفورقــي رئيــس إرتيري
رئيــس وزراء إثيوبيــا، وحضــر توقيــع االتفاقيــة األمــني العــام لــألمم 
ــا وفرنســا  ــو غوتيريــش، كمــا أيــدت كل مــن بريطاني املتحــدة أنطوني
والواليــات املتحــدة هــذه االتفاقيــة وأشــادت بالــدور الســعودي يف 
ــي يوســف  ــي محمــود عل ــة جيبوت ــر خارجي ــق وزي ــا، وقــد عل حتقيقه
علــى عقــد االتفاقيــة بقولــه " إن للمملكــة العربيــة الســعودية دوًرا 
محورًيــا يف إحــال الســام  بــني إثيوبيــا وإرتيريــا، كمــا أن جهودهــا 
املســتمرة ملســاعدة دول القــرن اإلفريقــي علــى جتــاوز خافاتهمــا 
ينصــب يف إطــار الشــراكة األمنيــة بــني دول اخلليــج ودول القــرن 
ــع دول  ــة م ــز العاق ــح املشــتركة"؟ ولتعزي ــة للمصال ــي، حماي اإلفريق
لهــذه  االقتصاديــة  املســاعدات  اململكــة  قدمــت  اإلفريقــي  القــرن 
الــدول االســتثمارات يف املشــاريع االقتصاديــة، وبذلــك اســتطاعت 
التدخــل اخلارجــي واحملاولــة اإليرانيــة الختــراق منطقــة  احتــواء 
القــرن اإلفريقــي، واجلديــر بالذكــر أن أول زيــارة قــام بهــا أسياســي 
أفورقــي بعــد اســتقال إرتيريــا عــام 1993م، كانــت إلســرائيل وبذلــك 
مت احتــواء هرولــة أفورقــي إلــى إســرائيل وربــط أمــن البحــر األحمــر 
باألمــن القومــي العربــي بــني دول القــرن اإلفريقــي ومصــر والســودان 

ودول اخلليــج العربــي.

 السعودية واألزمة بين الهند وباكستان 
ــوب آســيا وخاصــة  ــر األمــن اخلليجــي مبــا يحــدث يف جن ويتأث
الصــراع بــني باكســتان والهنــد، وحتظــى باكســتان بعاقــات تاريخيــة 
وعمالــة  جتــاري  شــريك  الهنــد  أن  كمــا  الســعودية  مــع  متميــزة 
للطاقــة،  ومســتورد  اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  يف  هنديــة 
حــل  يعتبــر  ولذلــك  نوويــة،  دولــة  وباكســتان  الهنــد  البلديــن  وكا 
اخلافــات بينهمــا مــن مصلحــة منطقــة اخلليــج والعالــم العربــي 
وللعالــم اإلســامي فهنــاك 200 مليــون مســلم يف الهنــد وباكســتان 
دولــة مســلمة عــدد ســكانها بلــغ 222 مليــون نســمة )2020(، ويف 
ظــل احملــاور االســتراتيجية يف جنــوب آســيا، فالعاقــات الهنديــة 
والصينيــة متوتــرة بســبب اخلافــات احلدوديــة، والعاقــات الصينيــة 
الباكســتانية تتمتــع بعمــق تاريخــي بســبب املصالــح املشــتركة بينهمــا، 
مــع  العلمــي  والتعــاون  التقنيــة  عاقــات  عــززت  الهنــد  أن  كمــا 

الفلســطينية يف جنــوب لبنــان وتقــدم اجليــش اإلســرائيلي يف لبنــان 
يونيــو 1982م، لتدميــر وإخــراج قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية 
مــن جنــوب لبنــان بضــوء أخضــر مــن إدارة الرئيــس ريغــان، وكان 
االتفــاق ملســافة أربعــني كيلومتــر يف اجلنــوب ولكــن إســرائيل رغــم 
املقاومــة اللبنانيــة واجليــش وقــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وصلــت إلــى بيــروت، وقــد ضغطــت الســعودية علــى الرئيــس ريغــان 
إليقــاف الغــزو وخــروج  إســرائيل مــن لبنــان، وكان التصــال امللــك 
فهــد بالرئيــس ريغــان دوًرا رئيســًيا يف وقــف الغــارات اإلســرائيلية 
علــى بيــروت، ثــم فيمــا بعــد انســحبت إســرائيل مــن بيــروت، ورغــم 
تنصيــب بشــير اجلميــل رئيًســا للجمهوريــة إال أنــه مت اغتيالــه يف 
ــة  ــا جلمهوري ــل رئيًس 14 ســبتمبر 1982م، ومت انتخــاب أمــني اجلمي
لبنــان خلًفــا ألخيــه، وإلنهــاء احلــرب األهليــة والصــراع السياســي 
دعــت الســعودية زعمــاء الطوائــف اللبنانيــة إلــى مدينــة الطائــف، ومت 
توقيــع اتفاقيــة الطائــف برعايــة امللــك فهــد يف 30 ســبتمبر 1989م، 
ــة  ــر 1989م، ومتــت مصادق ــون يف 22 أكتوب ــاق بقان ــرار االتف ومت إق
البرملــان اللبنانــي علــى االتفــاق يف 5 نوفمبــر 1989م، وكانــت نصــوص 
االتفاقيــة متقدمــة لتحقيــق مطالــب الشــعب اللبنانــي إللغــاء الطائفية 
حيــث جــاء يف نصــوص االتفاقيــة حتــت بند إلغاء الطائفية السياســية 
أ" إلغــاء قاعــدة التمثيــل الطائفــي واعتمــاد الكفــاءة واالختصــاص 
واألمنيــة  العســكرية  واملؤسســات  والقضــاء  العامــة  الوظائــف  يف 
ــا ملقتضيــات  واملؤسســات العامــة واملختلطــة واملصالــح املســتقلة وفًق
الوفــاق الوطنــي ، باســتثناء وظائــف الفئــة األولــى فيهــا ويف مــا يعــادل 
الفئــة األولــى فيهــا وتكــون هــذه الوظائــف مناصفــة بــني املسســيحيني 
ــة "، وهــي خطــوة  ــة طائف ــة ألي ــة وظيف واملســلمني دون تخصيــص أي
يطالــب الشــعب اللبنانــي بتطبيقهــا إلنهــاء الطائفيــة اليــوم ، وتقــوم 
الســعودية دائًمــا بــدور فعــال باســتقرار لبنــان والتوفيــق بــني األطراف 
السياســية وتقــدمي املســاعدات املاليــة، وتعتبــر الوســاطة التــي قامــت 
بهــا يف الطائــف مــن أجنــح الوســاطات يف اســتقرار لبنــان السياســي 
وتتوافــق مــع طموحــات الشــعب اللبنانــي يف إلغــاء النظــام الطائفــي .

اتفاقية جدة للسام بين إثيوبيا وإرتيريا
حــل  يف  رئيســي  بشــكل  ســاهمت  قــد  الســعودية  كانــت  وإذا 
فالقــرن  العربــي،  املغــرب  وكذلــك  العربــي  املشــرق  اخلافــات يف 
اإلفريقــي جــزء مهــم مــن األمــن القومــي العربــي، وخاصــة أمــن 
البحــر األحمــر واحمليــط الهنــدي، وتســتغل الــدول الكبــرى واإلقليميــة  
بإقامــة  وجودهــا  لتعزيــز  اإلفريقــي  القــرن  دول  بــني  اخلافــات 
القواعــد العســكرية يف هــذه الــدول، جيبوتــي، الصومــال، أرتيريــا 
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إســرائيل، وكلهــا ميكــن أن تنعكــس علــى أمــن اخلليــج خاصــة واألمــن 
ــة لهــا مكانتهــا يف حــل  ــق املســؤولية كدول العربــي عامــة، ومــن منطل
اخلافــات بــني الــدول اإلســامية، حتركــت الســعودية للوســاطة يف 
األزمــة التــي حدثــت يف فبرايــر 2019م، عندمــا فجــر انتحــاري نفســه 
ممــا أدى ملقتــل 40 جندًيــا هندًيــا ؛ وكــرد فعــل شــنت  الطائــرات 
ــي يف شــمال باكســتان، وبعدهــا  ــز تدريب ــى مرك ــا عل ــة هجوًم الهندي
هنديتــني  طائرتــني  إســقاط  الباكســتانية  احلكومــة  أعلنــت  بيــوم 
اخترقتــا املجــال اجلــوي إلقليــم كشــمير املتنــازع عليــه بــني البلديــن، 
وتوتــرت العاقــات وحــدث تبــادل النيــران باملدفعيــة وإغــاق بعــض 
ــر، حتركــت الســعودية حلــل  ــد خطي ــى تصعي املطــارات، ممــا أدى إل
األزمــة بينهمــا، وقــد أشــاد وزيــر اإلعــام الباكســتاني فــؤاد شــودري 
بالــدور الســعودي بقولــه " إن اململكــة العربيــة الســعودية أدت دوًرا 
مهًمــا يف تخفيــف التوتــر العســكري بــني الهنــد وباكســتان"، وأضــاف 
شــودري يف تصريــح لقنــاة جيــو نيــوز الباكســتانية إن " الســعودية 
حركــت باقــي الــدول كاإلمــارات والواليــات املتحــدة ألداء دور يف منــع 

ــع باكســتان". ــر م ــد التوت ــن االســتمرار  يف تصعي ــد م الهن

القضيــة الفلســطينية: الدعــم الســعودي المتواصــل عــى مختلف 
األصعدة

تعتبــر القضيــة الفلســطينية قضيــة مركزيــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية ســواء علــى املســتوى الرســمي أو املســتوى الشــعبي، فقــد 
شــارك اجليــش الســعودي يف حــرب 1948م، يف منطقــة غــزة إلــى 
جانــب اجليــش املصــري يف  طــرد اليهــود مــن مســتعمرة بيــرون 
اســحاق،  وكتــب  شــكيب األمــوي املراســل احلربــي لصحيفــة " أم 
القــرى" الــذي رافــق اجليــش الســعودي يف تقريــر نشــرته الصحيفــة 
يف 25 يونيــو 1948م " املعركــة األولــى  للجيــش الســعودي كانــت يف 
بيــت حانــون علــى بعــد 9كلــم عــن غــزة شــماالً ، وتواجــه املعســكر 
الســعودي مســتعمرة بيــرون اســحاق التــي تؤمــن 3 قــرى أخــرى باملــاء، 
وكان الســجال بــني القــوات املصريــة واليهــود علــى هــذا املوقــع، وتقرر 
طــرد اليهــود مــن املوقــع فتقدمــت القــوات املصريــة ومعهــا الســعودية 
ــة ســت ســاعات  ــم مقــام ســعيد الكــردي ودامــت املعرك ــادة القائ بقي
اســتعملت فيهــا مختلــف األســلحة ومت هزميــة امليليشــيات اليهوديــة 
شــارك  فقــد  الســعودي  اجليــش  علــى  املشــاركة  تقتصــر  ولــم   ،"
املتطوعــون الســعوديون إلــى جانــب املتطوعــني مــن مصــر وســوريا 
والعــراق واألردن وحتــى مــن املغــرب وليبيــا وغيرهــا يف القتــال يف 
الســعوديني  واملتطوعــني  اجلنــود  مــن  عــدد  واستشــهد  فلســطني، 

علــى أرض فلســطني مــع غيرهــم مــن اجلنــود واملتطوعــني العــرب 
واملســلمني وحســب مــا يذكــره الباحــث الفلســطيني غســان دويــكات 
فقــد أستشــهد علــى ثــرى فلســطني ودفــن فيهــا 155 مــن اجلنــود 

واملتطوعــني الســعوديني عــام 1948م.
اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني

قدمــت الســعودية إضافــة للدعــم السياســي والعســكري الدعــم 
املالــي للشــعب الفلســطيني منــذ 1948م، وجمعــت التبرعات الشــعبية 
مــن مختلــف مناطــق اململكــة، وبعــد حــرب يونيــو 1967م، مت تشــكيل 
اللجنــة الشــعبية ملســاعدة الشــعب  الفلســطيني  بأمــر مــن امللــك 
ــك ســلمان باإلشــراف  ــف املل ــع التبرعــات الشــعبية وكل فيصــل جلم
عليهــا وكان أميــًرا للريــاض، ومت مأسســة اللجنــة بتشــكيل مجلــس 
إدارة لهــا ومركزهــا الريــاض ومت فتــح فــروع لهــا بثاثــة عشــر مدينــة 
يف اململكــة لتلقــي التبرعــات مــن املواطنــني واملقيمــني وعلــى رأســهم 
ــس  ــم جامــوس عضــو املجل ــد الرحي األمــراء واملســؤولني، ويذكــر عب
الوطنــي الفلســطيني والــذي مت تعينــه املديــر العــام لإلشــراف علــى 
ــك  ــة املل ــة الشــعبية ملســاعدة الشــعب الفلســطيني حتــت رعاي اللجن
ســلمان )األميــر آنــذاك(، قــول امللــك ســلمان : "إن القــدس جــزء مــن 
العقيــدة، والعقيــدة ال تقبــل املســاومة"، وهــذا يؤكــده مــا تقــوم بــه 
ــى التبرعــات  ــة إل ــة مــن دعــم للشــعب الفلســطيني. وباإلضاف اململك
ــى إيجــاد مصــادر دعــم مســتمر، فأقــرت  ــة إل الشــعبية ســعت اللجن
اللجنــة الشــعبية "مشــروع ريــال فلســــطني" يف 26 يونيــو 1968م، 
علــى حمــات  رد  وهــو  تنقــذ عربًيــا"،  ريــاالً  "ادفــع  شــعار  حتــت 
املنظمــات الصهيونيــة شــعار التبرعــات التــي تقــول" ادفــع دوالًرا 
تقتــل عربًيــا"، وامتــدت التبرعــات بجمــع ريــال فلســطني إلــى املــدارس 
يف اململكــة مــن خــال كوبونــات وإقبــال الطــاب والطالبــات عليهــا. 
وطرحــت اللجنــة أيًضــا مشــروع ســجل الشــرف 
والتجــار  األفــراد  خالــه  مــن  يلتــزم  الــذي 
تبرعــات  بتقــدمي  واملؤسســات  والشــركات 
شــهرية أو ســنوية للجنــة، ومت بنــاء علــى رغبــة 
الشــخصيات الفلســطينية يف اململكــة مبشــروع 
ــرع  ــم للتب ــن رواتبه ــزام الفلســطينيني 5% م الت
ــاب مبشــروع 1% مــن املوظفــني الســعوديني  ــاب االكتت ــا ب ــح أيًض وفت
للتبــرع ألســر شــهداء ومجاهــدي فلســطني والتــي لقيــت إقبــاالً مــن 
املوظفــني الســعوديني، كمــا صــدرت الفتــوى بجــواز دفــع الــزكاة ألســر 
شــهداء ومجاهديــن فلســطني، وهــذا يؤكــد مــدى ارتبــاط احلكومــة 

والشــعب الســعودي بالقضيــة الفلســطينية؟

     استــشهد عى ثرى فلسطين ودفن فيها 155 من المتطوعين 

السعوديين عام 1948 مع غيرهم من المتطوعين العرب والمسلمين

مقالمقال
ملف العددملف العدد



71 ديــسمبــر
156العــدد

2020 www.araa.sa

السعودية وطرح المبادرات السياسية لحل القضيةالفلسطينية
قامــت الدبلوماســية الســعودية بــدور فعــال يف الدفــاع عــن احلقــوق 
الســعودية رغــم  الدوليــة، فقــد رفضــت  الفلســطينية يف احملافــل 
املواقــف  تبنــي  ســبتمبر   11 بعــد  األمريكــي  السياســي  الضغــط 
الفلســطينية   الفدائيــة  العمليــات  بــني  املســاواة  يف  األمريكيــة 
واإلرهــاب اإلســرائيلي، ففــي مقابلــة مــع  إحــدى القنــوات األمريكيــة 
ــة،  ــل هــذه املقارن ــة مث ــر اخلارجي ــر ســعود الفيصــل وزي رفــض األمي
كمــا كتــب األميــر بنــدر بــن ســلطان الســفير الســعودي يف واشــنطن 
آنــذاك مقــاالً يف مجلــة نيوزويــك األمريكيــة يديــن فيهــا مجــازر 
ــون  ــن يقاوم ــا عــن الفلســطينيني الذي ــع 2002م، ومدافًع شــارون ربي
االحتــال العســكري والتمييــز ضدهــم، كمــا فعــل قبلهــم نيلســون 
ــني الســعوديني يف 9  ــن املثقف ــا أصــدر عــدد م ــره . كم ــا وغي ماندي
ــا ســعودًيا  مايــو 2002م، رًدا علــى " بيــان املثقفــني األمريكيــني " بياًن
حتــت عنــوان" اخليــارات محــدود. كيــف نتعايــش" وأكــد بيــان املثقفــني 
الســعوديني علــى ضــرورة احلــوار القائــم علــى الوضــوح والصراحــة 
حتــت مظلــة العــدل واألخــاق واحتــرام حقــوق اإلنســان، وأن الســلوك 
األمريكــي الفعلــي يــدل علــى عــدم احتــرام واشــنطن للمنظمــات 
الدوليــة وللمبــادئ األخاقيــة التــي تقــوم عليهــا الدميقراطيــة، ويبــرز 

ــة الفلســطينية. ــق بالقضي ــا يتعل ــك بشــكل واضــح فيم ذل
العهــد  ولــي  قــدم  والدوليــة،  اإلقليميــة  التطــورات  ظــل  ويف 
ــة  ــد(  يف القمــة العربي ــا بع ــك فيم ــد اهلل  )املل ــر عب الســعودي األمي
قــي  بيــروت 2002م، مبــادرة للســام يف الشــرق األوســط عرفــت 
العربيــة  الــدول  بإجمــاع  املبــادرة  وحظيــت  العربيــة"،  "باملبــادرة 
بقبولهــا، والتــي تقــوم علــى قــرارات مجلــس األمــن الدولــي والعــودة 
إلــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/ حزيــران 1967م، وإقامــة الدولــة 
الفلســطينية والقــدس عاصمــة الدولــة الفلســطينية، وربطــت األرض 
مقابــل الســام، ومتيــزت املبــادرة بالشــمول كمشــروع تســوية للصــراع 
العربــي اإلســرائيلي، ولكــن إســرائيل رفضتهــا كعادتهــا برفــض جميــع 
القــرارات الدوليــة، وجــاءت املبــادرة بعــد صــدور قــرار مجلــس األمــن 
الدولــي رقــم 1397، الــذي يدعــو إلقامــة دولــة فلســطينية، وحتــول يف 
ــي اجتــاه إســرائيل، واســتحالة احلــل العســكري،  ــرأي العــام الدول ال
فإســرائيل فشــلت يف القضــاء علــى املقاومــة يف لبنــان وفلســطني  
وقامــت الســعودية بالوســاطة بــني حركتــي فتــح وحمــاس برعايــة 
امللــك عبــد اهلل يف مكــة املكرمــة يف فبرايــر 2007م، لتعزيــز الصمــود 

الفلســطيني إلنهــاء االنقســام  ملصلحــة القضيــة الفلســطينية. 
اليمينــي املتطــرف يف إســرائيل وقيــادة  التيــار  ورغــم صعــود 

رئيــس الــوزراء نتنياهــو الــذي أخــذ ميثــل اليمــني املتطــرف، فاملجتمــع 
اإلســرائيلي منقســم علــى نفســه وصعوبــة تشــكيل حكومــة إســرائيلية 
مســتقرة أجريــت ثاثــة انتخابــات نيابيــة للكنيســت اإلســرائيلي ، 
ــة حلكومــة نتنياهــو وال زال االنقســام  ــق أغلبي فشــلت كلهــا يف حتقي
وارًدا واملظاهــرات الشــعبية ضــد نتنياهــو واتهامه بالفســاد والتحقيق 
معــه واملطالبــة بعــدم تشــكيله للحكومــة، ولكــن يف ظــل إدارة الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب وهيمنــة اليمــني املتطــرف والتيــار املســيحي 
املتطــرف املؤيــد إلســرائيل فقــد فشــلت إدارة ترامــب يف حتقيــق 
ــل  ــة مــن قب ــوط األمريكي الســام يف الشــرق األوســط. ورغــم الضغ
إدارة ترامــب فــإن اململكــة متمســكة باملبــادرة العربيــة التــي أجمعــت 
عليهــا الــدول العربيــة، وأنــه ال ســام يف الشــرق األوســط بــدون 
احلقــوق الفلســطينية، فاملبــادرة العربيــة هــي اخلــط األحمــر للتســوية 
يف املنطقــة يف السياســة الســعودية، وهــي الدولــة احملوريــة يف العالــم 
العربــي التــي كانــت مــع القضيــة الفلســطينية باملال والرجــال واملدافع 
يف احملافــل الدوليــة، وحققــت سياســة اململكــة خــال العقــود املاضيــة 
االســتقرار واألمــن يف املنطقــة وضــد التدخــات األجنبيــة، وكان 
ــل  ــد حافــظ األســد( ميث ــاض القاهــرة ودمشــق ) يف عه محــور الري
االســتقرار السياســي والقــوة الرئيســية يف املنطقــة، وكمــا كان امللــك 
ســلمان أثنــاء العقــود املاضيــة يقــود الدعــم املالي للشــعب الفلســطيني 
بإشــرافه علــى اللجــان الشــعبية لدعــم الشــعب الفلســطيني فهــو اليوم 
الداعــم الرئيــس للحقــوق الفلســطينية باإلصــرار علــى تنفيــذ املبــادرة 
العربيــة لتحقيــق الســام يف الشــرق األوســط رافًضــا لــكل الضغــوط 
بالرئاســة  بايــدن  جــوزف  الرئيــس  لفــوز  يكــون  وقــد  اخلارجيــة. 
األمريكيــة عــودة للمبــادرة العربيــة ويف ظــل تصريــح نائبــة الرئيــس 
كاميــا هاريــس مؤشــًرا علــى ذلــك يف تأكيدهــا علــى حــل الدولتــني 
ــة يف  ــة األمريكي ــح القنصلي ووقــف التوســع واملســتعمرات وإعــادة فت
القــدس ومكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية يف واشــنطن وتقــدمي 
املســاعدات للســلطة الفلســطينية، ولكنهــا تبقــى وعــود تثبــت األيــام 

واألشــهر القادمــة مــدى صدقيتهــا؟

    المبادرة العربية خط أحمر للتسوية يف المنطقة للسعودية الدولة 

ـنــية ـالم العربـي المدافع عن القضيــة الفلسطيـ المحوريــة يف العـ
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ــات ـ ــحدي ـ ــفرص والت ـة: ال ـة الروسيـ ـ ـ ـات السعودي ـ تقبـل العاقـ ـ مسـ

السعودية وروسيا يف  شراكات واعدة بين 
الطاقة والذكاء االصطناعي والتقنية

شــهدت العاقــات الســعودية الروســية تطــوًرا ملحوًظــا علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة، وذلــك منــذ زيــارة ولــى العهــد 
الســعودى ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان ملوســكو فــى يونيــو 2015م، وهــي الزيــارة التــى أعــادت الــدفء للعاقــات بــني البلديــن 
وأعــادت إطــاق التعــاون بينهمــا بعــد فتــرة مــن التراجــع، ومهــدت للزيــارة التاريخيــة خلــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز لروســيا يف أكتوبــر 2017م، والتــي كانــت األولــى مــن نوعهــا ودشــنت لصفحــة جديــدة مــن الشــراكة النوعيــة 
بــني الريــاض وموســكو فــى مختلــف املجــاالت. وقــد أكــدت زيــارة الرئيــس الروســى فادمييــر بوتــني للريــاض يف 14 أكتوبــر 
ــن وعمــق  ــز التعــاون االســتراتيجى بــني البلدي ــات التوجــه نحــو تعزي ــا، ثب ــذ أثنــى عشــر عاًم ــى من ــي كانــت األول 2019م، والت
املصالــح والتفاهمــات املشــتركة التــى ينطلــق منهــا هــذا التعــاون. وقــد طرحــت التطــورات الدوليــة واإلقليميــة املصاحبة جلائحة 
ــات التــى تواجــه  ــى التعــاون الســعودى الروســى والفــرص والتحدي ــا العديــد مــن التســاؤالت حــول تداعيــات األزمــة عل كورون
الشــراكة املســتقبلية بــني البلديــن. فعلــى منــط تســونومى ظهــر فيــروس "كورونــا" فجــأة ليزلــزل العالــم، ويعصــف بــكل اخلطــط 

والتقديــرات الدوليــة واإلقليميــة.

د. نــورهان الشيــخ

ــا  ــم فيروًس ــا العال ــى يواجــه فيه ــى الت ــرة األول ــا ليســت امل  ورغــم إنه
يصــل حلــد الوبــاء العاملــى، إال إن "كورونــا" يظــل متفــرًدا فيمــا أدى إليــه 
مــن أزمــة عامليــة وتداعيــات اقتصاديــة وسياســية تتجاوز األثــر الوبائى 
واإلنســانى املباشــر لــه. فهنــاك جملــة من التحــوالت العاملية واإلقليمية 
كانــت تختمــر علــى مــدى العقــد املاضــى، وتتكشــف مامحهــا تدريجًيــا 
وببطــئ، وأخطرهــا تفاقــم األزمــة االقتصاديــة العامليــة، وجــاء "كورونــا" 
ليســرع مــن وتيــرة هــذه التحــوالت ويدفــع بهــا لتصيــر واقًعــا دولًيــا مــن 
املهــم تفهمــه والتعاطــى معــه برؤيــة اســتراتيجية. فــى هــذا الســياق، 
تبــرز مجموعــة مــن العوامــل التــى تدفــع باجتــاه تعزيــز الشــراكة 
والتعــاون بــني الســعودية وروســيا. أولهــا، التهديــدات املشــتركة التــى 
تواجــه البلديــن فــى ســوق النفــط نتيجــة التدهــور احلاد وغير املســبوق 
فــى األســعار بســبب تراجــع الطلــب العاملــى علــى النفــط علــى خلفيــة 
جائحــة كورونــا واإلغــاق الــذي قامــت بــه دول العالــم ضمــن إجــراءات 
مواجهــة اجلائحــة، ممــا أدى إلــى انهيــار أســعار النفــط مطلــع مــارس 
2020م، بنســبة 50% عمــا كانــت عليــه يف ينايــر، ليصــل ســعر البرميــل 

إلــى أقــل مــن 25 دوالًرا للبرميــل.
ــن ســلمان، فــى  ــر محمــد ب ــد الســعودي، األمي ــي العه وقــد كشــف ول
باململكــة  حلقــت  التــى  األضــرار  حجــم  عــن  2020م،  نوفمبــر   13

نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط حيــث أوضــح أن اإليــرادات النفطيــة 
للميزانيــة الســعودية انخفضــت إلــى 410 مليــار ريــال، بينمــا كانــت 
توقعــات امليزانيــة عنــد 513 مليــار ريــال العــام املاضــي، وأن "هــذه 
اإليــرادات وحدهــا غيــر كافيــة لتغطيــة حتــى بنــد الرواتــب املقــدر بـــ 
504 مليــار ريــال يف ميزانيــة هــذا العــام، ناهيــك عــن صعوبــة متويــل 
البنــود األخــرى، التــي تشــمل اإلنفــاق الرأســمالي بـــ 173 مليــار ريــال 
واملنافــع االجتماعيــة بـــ 69 مليــار ريــال والتشــغيل والصيانــة املقــدرة 
بـــ 140 مليــار ريــال وغيرهــا... هــذا يعنــي ركــود اقتصــادي، وخســارة 
مايــني الوظائــف". وذلــك رغــم أن اململكــة تعتبــر أحــد أفضــل عشــر 
دول يف التعامــل مــع التبعــات االقتصاديــة جلائحــة كورونــا يف مجموعة 

العشــرين.
وال تقــل روســيا تضــرًرا مــن تدهــور أســعار النفــط عــن اململكــة، ففــى 
األعلــى  )املجلــس  الروســى  االحتــاد  مجلــس  أعضــاء  أمــام  كلمتــه 
فــى البرملــان(، فــى 23 ســبتمبر 2020م، أشــار الرئيــس بوتــني إلــى 
أن إيــرادات امليزانيــة الفيدراليــة لعــام 2020م، مــن بيــع احملروقــات 
تراجعــت إلــى 30%، بعــد أن كانــت متثــل نصــف تلــك اإليــرادات عــام 
2011م، نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط العامليــة، وأن عجــز املوازنــة 
احلكوميــة لعــام 2020م، بلــغ 4.4% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
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بينمــا كانــت امليزانيــة األصليــة لعــام 2020م، تســتهدف فائًضــا قــدره 
0.8% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، كمــا انخفــض دخــل األفــراد 

بنســبة 3% خــال العــام اجلــاري.
ــن اســتمرار التفاهمــات والتنســيق بينهمــا  ــى البلدي ويفــرض هــذا عل
حــول أســعار النفــط علــى املســتوى الثنائــى وفــى إطــار صيغــة "أوبــك 
+"، وهــي الصيغــة التــي بــدأت يف اجتمــاع فيينــا يف نوفمبــر 2016م، 
ــذ  ــا النفطــي ألول مــرة من ــك تخفيــض إنتاجه عندمــا قــررت دول أوب
عــام 2008م، بواقــع 1.2 مليــون برميــل يومًيــا بــدًء مــن ينايــر 2017م، 
وملــدة 6 شــهور. وتضــم "أوبــك +" 23 دولــة مصــدرة للنفــط )دول أوبــك 
+ 10 دول هــى: روســيا، املكســيك، كازاخســتان، أذربيجــان، البحريــن، 
ــى  ــوب الســودان، الســودان(، وتهــدف إل ــاى، جن ــا، برون عمــان، ماليزي
ضبــط اإلنتــاج )العــرض( لتحســني األســعار واســتقرارها فــى مواجهــة 

تقلبــات الطلــب.
إن الســعودية وروســيا أكبــر منتجــي ومصــدري النفــط يف العالــم ويعــد 
التنســيق بينهمــا مفتــاح االســتقرار لســوق النفــط والقتصــاد البلديــن، 
ــار  ــن. فقــد أدى انهي ــل هــذا التنســيق يضــر بشــدة بالبلدي وغيــاب مث
التحالــف النفطــي بــني الســعودية وروســيا نتيجــة اخلــاف بينهمــا 
خــال اجتمــاع "أوبــك +" يف فيينــا فــى 5 مــارس 2020 م، إلــى حــدوث 
انهيــارات كبيــرة يف أســعار النفــط وأســعار األســهم العامليــة فيمــا ُعرف 
بـــ "االثنــني األســود". األمــر الــذي دفــع البلديــن الحتــواء األزمــة والعودة 
إلــى التفاهمــات املســبقة بينهمــا خــال اجتمــاع 9 أبريــل 2020م، 
إلعــادة التــوازن ألســواق النفــط. ومت االتفــاق علــى خفــض إنتــاج النفط 
بنحــو 9.7 مايــني برميــل يومًيــا يف شــهري مايــو ويونيــو علــى أن 
تتقلــص هــذه التخفيضــات إلــى 7.7 مليــون برميــل يومًيــا حتــى نهايــة 
عــام 2020م، ثــم إلــى 5.8 مليــون برميــل يومًيــا حتــى أبريــل 2022م. 
وقــد جنــح االتفــاق فــى حتســني أســعار النفــط التى جتــاوزت 41 دوالًرا 

للبرميــل فــى حينهــا.
وخــال املباحثــات الهاتفيــة بــني ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد 
بــن ســلمان والرئيــس بوتــني يــوم 13 أكتوبــر 2020م، أكــد الطرفان على 
تقييمهمــا اإليجابــي للمســتوى الــذي حتقــق مــن العاقــات الثنائيــة بني 
الرياض وموســكو، وأكدا مواصلة تطوير التعاون الروســي ــ الســعودي 
يف مختلــف املجــاالت"، وعلــى أهميــة اســتمرار العمل املشــترك بينهما، 

مبــا يف ذلــك التنســيق بشــأن أســعار النفــط يف إطــار "أوبــك +". وأكــد 
ألكســندر نوفــاك نائــب رئيــس احلكومــة الروســية، يف 17 نوفمبــر 
ــاج الــذي  2020م، أن موســكو ســتواصل االلتــزام باتفــاق خفــض اإلنت
توصلــت إليــه "أوبــك+"، ويهــدف إلــى دعــم أســواق النفــط يف ظــل 

تراجــع الطلــب علــى اخلــام بســبب أزمــة كورونــا.
ثانيهــا، اآلفــاق الرحبــة للتعــاون االســتراتيحى بــني البلديــن، واســتعداد 
ــة  ــة التكنولوجي ــة يف النقل ــات اململك ــة تطلع ــى تلبي ــا عل روســيا قدرته
املأمولــة فــى مختلــف املجــاالت. ويأتــي يف مقدمــة ذلــك التعــاون 
الســعودي ــــ الروســي ملواجهــة جائحــة كورونــا. فقــد أشــار رئيــس 
صندوق االســتثمار املباشــر الروســي، كيريل دميترييف، مطلع سبتمبر 
2020م، إلى بدء التجارب الســريرية للقاح الروســي "ســبوتنيك V" يف 
اململكــة العربيــة الســعودية خــال شــهر ســبتمبر، ووصــف دميترييــف 
احملادثــات الروســية مــع الســعودية فــى هــذا اخلصــوص بأنهــا "جيــدة 
للغايــة". وكانــت وزارة الصحــة الروســية قــد ســجلت اللقــاح ضــد 
فيــروس "كورونــا"، "ســبوتنيك V"، يــوم 11 أغســطس 2020م، وعمــل 
علــى إنتــاج اللقــاح متخصصــون يف مركــز "جاماليــا" بدعــم من صندوق 

االســتثمار املباشــر الروســي.
ومــن بــني املجــاالت الواعــدة للشــراكة االســتراتيجية بــني البلديــن، 
التعــاون فــى مجــال الطاقــة النوويــة، وذلــك يف الوقــت الــذي تتســارع 
مختلــف الــدول داخــل املنطقــة وخارجها المتاك قدرات نووية ســلمية 
لتوليــد الطاقــة الكهربيــة، وال ميكــن للمملكــة أن تتخلــف عــن ركــب 
ــة واســعة تســهم  ــه مــن فــرص تنموي ــة ومــا حتمل ــا احلديث التكنولوجي
علــى نحــو مباشــر فــى النقلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــى تخطــط 
لهــا. ومــن املعــروف أن الطاقــة النوويــة تشــكل 20% مــن الطاقــة املولــدة 
ــال  ــى ســبيل املث ــة، وعل ــا كمصــدر ضخــم للطاق ــم، ويُنظــر إليه بالعال
يحتــوي الكيلــو جــرام الواحــد مــن اليورانيــوم أو البلوتونيــو املســتخدم 
ــذي  ــر ال ــن الفحــم. األم ــون كيلوجــرام م ــادل 3.5 ملي ــة تع ــى طاق عل
يســمح بإطــاق مشــروعات تنمويــة عماقــة ترتقــي بالدخــل القومــي 
وتوفــر فــرص عمــل واســعة. كمــا إن الطاقــة النوويــة مصــدر ال ينضــب 
ــة  ــث إن خامــات الطاق ــة املســتدامة حي ــرف بالطاق ــا يع ــة أو م للطاق
النوويــة تكفــي إلســتخدام البشــر ملايــني الســنني، وهــي اســتثمار 
للحاضــر واملســتقبل. ومــع التقــدم التكنولوجــي أصبحــت تكلفــة إنتــاج 

     ما يجمع الســـعودية وروســـيا من مصالح اســـتراتيجية تتجاوز الخافات 

حـــول تحـــركات ومواقـــف تكتيكيـــة فالمســـتقبل للشـــراكة االســـتراتيجية

    اآلفــــــاق رحبــــــة للتـــــعاون االستــراتـيـجــــي بـيــــن البـلديـن واستـعداد 

ـــة ـــة المأمـولـ ـــة التـكنـولـوجيـ ـــة للنقل ـــات المملك ـــة تطلع ـــيا لتلبي روس

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الطاقــة النوويــة يف الوقــت احلالــي مقبولــة خاصــة مــع مقارنــة هــذه 
التكلفــة بالعوائــد املتوقعــة منهــا، كمــا أن الطاقــة النوويــة ال تنتــج 
ــم مــن ظاهــر  ــا ال تفاق ــك أنه ــي ذل ــة ويعن ــد تضــر البيئ أي غــازات ق
ــة كالوقــود األحفــورى.  ــاس احلــراري وال حتــدث أضــراًرا بيئي االحتب
 فــى هــذا الســياق، تخطــط الســعودية لبنــاء مفاعلــني كهروذريــني يف 
إطــار خطــة تهــدف لتقليــص اســتخدام النفــط والغاز يف توليــد الطاقة 
الكهربائيــة، وكشــف ألكســندر فورونكــوف، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
"روس أتــوم" الروســية للطاقــة، عــن أن الشــركة تشــارك فــى عــروض 
تنافســية إلنشــاء محطــة طاقــة نوويــة ســلمية بالســعودية. وتتنافــس 
ــى  ــات املتحــدة والصــني وفرنســا عل ــة والوالي ــا اجلنوبي روســيا وكوري
الفــوز بعقــد إنشــاء أول محطــة مــن هــذا النــوع يف الســعودية. وتســتند 
روســيا علــى كونهــا األبــرز فــى مجــال إنشــاء محطــات الطاقــة النوويــة 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وتتصــدر دول العالــم املصــدرة للكتنولوجيا 
النوويــة، واألولــى مــن حيــث عــدد املفاعــات التــى تقــوم بإنشــائها 
لصالــح الغيــر. ولهــا خبــرة واســعة فــى العديــد مــن الــدول أبرزهــا 
الهنــد والصــني وغيرهمــا، ومتتلــك تكنولوجيــا متقدمــة جــًدا فــى هــذا 
الصــدد ويعتبــر معهــد الطاقــة الروســى أكبــر املعاهــد املتخصصــة 
فــى العالــم. كمــا إنهــا الوحيــدة التــى تقــوم ببنــاء املفاعــات بـــ %100 
مكــون روســى، فــى حــني تضطــر الــدول األخــرى إلــى اســتيراد بعــض 
ــه مــن اســتقالية  ــا يكفل ــه مل ــذا أهميت ــات مــن دول أخــرى، وله املكون
وســرية فــى إدارة مثــل هــذا املشــروع التنمــوى الهائــل. وتتميــز روســيا 
أيًضــا باالشــراك احمللــى والســماح للخبــراء الوطنيــني فــى البلــد املعني 
باملشــاركة فــى التنفيــذ والتشــغيل، كمــا تتميــز بالثقــة وغيــاب الشــروط 

السياســية. 
وكانت الرياض وموســكو قد وقعا اتفاقية للتعاون يف مجال اســتخدام 
الطاقــة النوويــة لألغــراض الســلمية بــني شــركة "روس أتــوم" ومدينــة 
ــد  ــى العه ــارة ول ــة واملتجــددة خــال زي ــة الذري ــد اهلل للطاق ــك عب املل
الســعودى، األميــر محمــد ابــن ســلمان، لروســيا عــام 2015م. ومتثــل 
ــووي  ــني يف املجــال الن ــني الدولت ــاون ب ــا للتع ــا قانونًي ــة أساًس االتفاقي
ويتضمــن ذلــك إنشــاء واســتخدام املفاعــات النوويــة املخصصة إلنتاج 
الطاقــة واألبحــاث العلميــة، وتقــدمي اخلدمــات املتعلقــة مبعاجلــة 
الوقــود النــووي املســتنفد، وإنتــاج النظائــر املشــعة واســتخدامها يف 
الطاقــة  مجــال  الكــوادر يف  وتأهيــل  والزراعــة،  والطــب  الصناعــة 
النوويــة، وتنــص االتفاقيــة علــى تشــكيل جلنــة تنســيقية إلجــراء مزيــد 
مــن املشــاورات حــول التعــاون يف اســتخدام الطاقــة النوويــة لألغــراض 
الســلمية، وتشــكيل جلــان عمــل مشــتركة لتنفيــذ مشــاريع عمليــة 

ودراســات علميــة. ويف عــام 2017م، أي بعــد عامــني مــن إبــرام االتفــاق 
األول بــني موســكو والريــاض، وقــع البلــدان علــى برنامــج التعــاون 
لتنفيــذ االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، الــذي يعــد خارطــة طريق 
حتــدد شــراكة كاملــة بــني البلديــن يف عــدد مــن املجــاالت، وباإلضافــة 
إلــى بنــاء محطــات الطاقــة النوويــة، اتفقــا أيًضــا على تطويــر مفاعات 
صغيــرة ومتوســطة احلجــم، واالســتعداد للمســاعدة يف تدريــب الكــوادر 

الســعودية يف مختلــف مســارات البرنامــج النــووي الســعودي.
كذلــك، يعــد التعــاون فــى مجــال الفضــاء من املجاالت الواعدة للشــراكة 
بــني البلديــن، فقــد أصبــح الفضــاء الســيبراني ســاحة رئيســية للتنافس 
الدولــي، وتتســابق الــدول علــى امتــاك موطــئ قــدم فعــال فــى الفضــاء 
مــن خــال إطــاق األقمــار الصناعيــة لألغــراض املعلوماتيــة والعلميــة 
واإلعاميــة والعســكرية. ومتتلــك الريــاض وموســكو خبــرة ممتــدة مــن 
التعــاون املثمــر فــى هــذا املجــال حيــث جنــح البلــدان يف إطــاق 13 
ــا ســعودًيا لاتصــاالت واملاحــة واالستشــعار عــن بعــد  قمــًرا صناعًي
بواســطة صواريــخ روســية إلــى مــدار حــول األرض كان أخرها "ســعودي 

ســات 4" يف 21 يونيــو 2014م.
وخــال زيــارة الرئيــس بوتــني للريــاض يف أكتوبــر 2019م، مت توقيــع 
مذكــرة تفاهــم بــني مؤسســة "روس كوســموس" الفضائيــة الروســية 
الوكالتــني  بــني  الشــامل  التعــاون  حــول  الســعودية  الفضــاء  وجلنــة 
الفضائيتــني الســعودية والروســية، ويتضمــن ذلــك التعــاون يف مجــال 
الرحــات املأهولــة واملاحــة الفضائيــة، وإعــداد وإرســال رائــد فضــاء 
ســعودي إلــى احملطــة الفضائيــة الدوليــة. كمــا مت توقيــع اتفاقيــة بــني 
الصندوق الروســي لاســتثمارات املباشــرة، والشــركة السعودية للتنمية 
التعــاون يف مجــال  "تقنيــة TAQNIA" حــول  التقنــي  واالســتثمار 
الفضــاء، ويتضمــن ذلــك التعــاون فــى مجــال إطــاق األقمــار الصناعيــة 
مــن الســعودية، وتطويــر وحتديــث املجمــع الفضائــي الصاروخي روســي 
الصنــع "ســتارت - 1"، واتخــاذ خطــوات علميــة وإنتاجيــة مشــتركة 
ــات  ــق بإنشــاء مكون ــراء الــروس والســعوديني فيمــا يتعل مــن قبــل اخلب
ــه يف  ــب علي ــه والطل ــع مواصفات ــة رف ــي بغي ــة للمجمــع الفضائ إضافي
الســوق، وإطــاق األقمــار الصناعيــة الصغيــرة الســعودية والروســية 
إلــى مــدار األرض املنخفــض. كمــا تبــدي روســيا اهتماًمــا بنشــر بضــع 
الروســية للماحــة الفضائيــة  تابعــة ملنظومــة "جلونــاس"  محطــات 
ــث أن دقــة إشــارة املاحــة  ــة الســعودية حي يف أراضــي اململكــة العربي
الفضائيــة تتوقــف علــى عــدد احملطــات األرضــي، وتــزداد الدقــة مــع 

ــادة عــدد احملطــات.  زي
يضــاف إلــى ذلــك شــراكات واعــدة ومــدى واســع مــن التعــاون بــني 
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       فالسعودية وروسيا أكبر منتج ومصدر للنفط يف العالم والتنسيق بينهما 

مفتــاح االســتقرار لســوق النفــط والقتصاد البلديــن وغيابه يضــر بالبلدين
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البلديــن فــى مجــاالت عــدة منهــا الــذكاء االصطناعــي، واالستكشــاف 
اجليولوجــي، وتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت، واســتخدام التكنولوجيــا 
املتقدمــة والطــب والبنيــة التحتيــة والنقل واإلنتاج الصناعــي، وغيرها. 
بينهمــا  الرحبــة لاســتثمارات املشــتركة  هــذا فضــًا عــن اآلفــاق 
الســيما فــى مجــال الطاقــة فــى البلديــن، والتعــاون فــى مجــال مكافحــة 

اإلرهــاب، وتطويــر التعــاون العســكري التقنــي بــني البلديــن.
ولكــن تظــل هنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــى قــد تكتنــف العاقات 
الســعودية الروســية، ورمبــا يتعلــق التحــدى األول بوصــول جــون بايــدن 
إلــى البيــت األبيــض حيــث اعتبــر األخيــر "أن روســيا تشــكل أكبــر 

تهديــد للواليــات املتحــدة علــى الســاحة الدوليــة"، ويف ضــوء ذلــك مــن 
املتوقــع أن تتصاعــد حــدة التوتــر يف العاقــة بــني موســكو وواشــنطن، 
األمــر الــذي يطــرح التســاؤل حــول مــدى قــدرة اململكــة علــى احلفــاظ 
علــى التــوازن يف سياســتها اخلارجيــة، صحيــح أن ترامــب لــم يســتطع 
أن يغيــر كثيــًرا مــن واقــع العاقــات األمريكيــة ــــ الروســية إال إنــه كان 
يغــض الطــرف عــن التطــور احلــادث فــى العاقات الســعودية الروســية 
ويــوازن العديــد مــن مواقــف املؤسســات األمريكيــة األخــرى ومنهــا 

الكوجنــرس.
مــن ناحيــة أخــرى، ورغــم مــا بــدا مــن أن البلديــن قــد جتــاوزا عقــدة 

     التعــاون يف مجــال الطاقــة النوويــة مــن المجــاالت الواعــدة للشــراكة 

االســتراتيجية بيــن البلديــن لتلحــق المملكة بركــب التكنولوجيــا الحديثة
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التــى  اخلطــوات  مــع  وإيــران  روســيا  بــني  االســتراتيجية  الشــراكة 
اتخذتهــا موســكو باجتــاه اململكــة للتأكيــد علــى أن تعاونهــا مــع إيــران 
لــم ولــن يكــون علــى حســاب الشــراكة مــع اململكــة العربيــة الســعودية، 
ووصلــت فــى ذلــك حلــد عــرض توريــد منظومــات "إس-300" أو "إس-
ــن  ــإن املوقــف الروســي م ــة، ف ــاع اجلــوي للمملك 400" الروســية للدف
االتفــاق النــووي اإليرانــي يظــل موضــع خــاف بــني البلديــن. فقــد 
أكــدت موســكو اســتمرار إلتزامهــا باالتفــاق النــووي اإليرانــي، واعتبرت 
أن انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق يتناقــض مــع قــرارات مجلس األمن 
الدولــي، ودعــت إلــى ضــرورة دراســة عواقــب هــذه اخلطــوة. هــذا يف 
الوقــت الــذي تنظــر فيــه اململكــة بكثيــر مــن الشــك حــول االلتزامــات 
النوويــة اإليرانيــة يف االتفــاق والتــى ال متنعهــا مــن بنــاء منظومــة 
باليســتية، كمــا إن املتبقــى فــى الفتــرة الزمنيــة التــي ال يُســمح إليــران 
بتخصيــب اليورانيــوم خالهــا خمــس ســنوات فقــط، وهي مــدة قصيرة 
علــى نظــام صبــور لــن يتغيــر، ولديــه رغبــة يف امتــاك قــدرات نوويــة 
عســكرية تعــزز مــن مكانتــه اإلقليميــة، ويحقــق بهــا التــوازن الــذي يأمله 
مــع إســرائيل مــن ناحيــة، ودول جنــوب آســيا النوويــة مــن ناحيــة أخرى. 
وقــد عبــر وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة الســعودي عــادل اجلبيــر 
عــن شــكوك اململكــة فــى هــذا اخلصــوص فــى تصريــح لــه أكــد فيــه أن 
"الســعودية حتتفــظ باحلــق يف تســليح نفســها بأســلحة نوويــة، إذا لــم 

يكــن باإلمــكان منــع إيــران مــن صنــع تلــك األســلحة".
كمــا رفضــت روســيا، والصــني، مشــروع القــرار األمريكــي بتمديــد 
فــرض حظــر األســلحة علــى إيــران يف مجلــس األمــن الدولــي فــى 
14 أغســطس 2020م، ممــا يســمح بتخفيــف احلظــر علــى إيــران مــع 
انتهائــه يف 17 أكتوبــر، ويســمح ذلــك مبواصلــة التعــاون العســكري 
ــد منظومــات مختلفــة تأمــل  ــام موســكو بتوري ــي، وقي الروســي اإليران
طهــران فــى احلصــول عليهــا، وســيلقى ذلــك بظــال علــى العاقــات 
الســعودية الروســية رغــم تأكيــد روســيا املتوقــع أن كل مــا ســتزود بــه 
إيــران هــو منظومــات دفاعيــة ال تخــل بالتــوازن واالســتقرار فى منطقة 

اخلليــج.
ـــ اإليرانيــة املشــتركة عــدم  مــن ناحيــة أخــرى، تثيــر املنــاورات الروســيةـ 
ارتيــاح لــدى اململكــة، وكانــت أول منــاورات بحريــة بــني إيــران وروســيا 
والصــني قــد أنطلقــت يف بحــر عمــان واحمليــط الهندي يف 27 ديســمبر 
2019م، واســتمرت ملــدة أربعــة أيــام، بهــدف معلــن هــو تبــادل اخلبــرات 
بــني القــوات البحريــة للــدول الثــاث، ومواجهــة اإلرهــاب والقرصنــة 
البحريــة. بينمــا اعتبــر مراقبــون إن هــذه املنــاورات تأتــي رًدا مــن 
الــدول الثــاث علــى خطــط الواليــات املتحــدة يف القيــام مبهمــة بحريــة 
حلمايــة الســفن يف ميــاه اخلليــج حيــث اقترحت واشــنطن مهمة بحرية 
بقيادتهــا يف أعقــاب عــدة هجمــات يف مايــو ويونيــو علــى ســفن جتاريــة 
دوليــة، مبــا يف ذلــك ناقــات ســعودية، يف ميــاه اخلليــج، واعتبــرت 
الواليــات املتحــدة أن إيــران متورطــة بهــا. وخلليــج عمــان أهمية خاصة 

ألنــه يرتبــط مبضيــق هرمــز، الــذي ميــر عبــره ُخمــس النفــط العاملــي 
ويرتبــط بــدوره باخلليــج، كمــا أن احمليــط الهنــدي يعــد ثالــث أكبــر 
محيــط يف العالــم وتطــل عليــه دول مهمــة جــًدا ويتضمــن املضائــق 
املهمــة الثــاث وهــي بــاب املنــدب وماالجــا وهرمــز التــي تعــد مبثابــة 

املثلــث الذهبــي باملنطقــة.
يضــاف إلــى مــا ســبق، مــا يثيــره تكثيــف احلضــور الروســى فــى منطقــة 
البحــر األحمــر مــع افتتــاح القاعــدة البحريــة الروســية فــى الســودان 
مــن تســاؤالت لــدى اململكــة حــول تأثيــر ذلــك علــى النفــوذ الســعودى 
ــات فــى اليمــن. وكانــت احلكومــة الروســية  باملنطقــة، وكذلــك التوازن
قــد أفصحــت يــوم 6 نوفمبــر عــن االتفــاق مــع اخلرطــوم، إلنشــاء مركــز 
لوجســتي لألســطول الروســي على ســاحل الســودان يف البحر األحمر، 
ويتضمــن ذلــك تطويــر وحتديــث بنيتــه التحتيــة بهــدف صيانــة الســفن 
وينــص  طواقمهــا.  أفــراد  واســتراحة  ومتوينهــا  الروســية  احلربيــة 
االتفــاق، ومدتــه 25 عاًمــا، علــى أن املركــز املقتــرح ســيكون قــادًرا علــى 
ــات  ــة "مــع مراعــات متطلب ــزات نووي اســتيعاب الســفن املــزودة بتجهي
الســامة النوويــة والبيئيــة"، علــى أال يزيــد عــدد الســفن الراســية فيــه 
ــراد  ــدد أف ــع، وأال يتجــاوز احلــد األقصــى لع يف وقــت واحــد عــن أرب
املركــز 300 شــخص. كمــا ســتقدم روســيا للســودان مجاًنــا أســلحة 
ومعــدات عســكرية بهــدف تنظيــم الدفــاع اجلــوي للمركــز اللوجيســتي 
املقتــرح. وقــد أكــد البلــدان أن االتفــاق نابــع مــن "الرغبــة املتبادلــة يف 
تعزيــز وتطويــر التعــاون العســكري الهــادف لزيــادة القــدرة الدفاعيــة 
لروســيا والســودان"، وأن "املركــز اللوجيســتي الروســي يف الســودان 
يتوافــق وجــوده وأهــداف احلفــاظ علــى الســلم واالســتقرار يف املنطقة، 

ويحمــل طابًعــا دفاعًيــا وليــس موجًهــا ضــد دول أخــرى".
ورغــم مــا تثيــره امللفــات الســابقة مــن ظــال محتملــة علــى مســتقبل 
ــني  ــة ب ــح املتبادل العاقــات الســعودية ــــ الروســية، فــإن حجــم املصال
البلديــن يوفــر قاعــدة صلبــة الســتمرار التعاون وتطويره إلى مســتويات 
اســتراتيجية ونوعيــة، بــل إن هــذه التحديــات قــد تفــرض مزيــًدا مــن 
التقــارب بــني الريــاض وموســكو للتنســيق وصياغــة تفاهمــات مرضيــة 
للجانبــني. إن مــا يجمــع اململكــة العربيــة الســعودية وروســيا مصالــح 
اســتراتيجية تتجــاوز أى خافــات حــول حتــركات أو مواقــف تكتيكيــة، 
فاملســتقبل هــو للشــراكة االســتراتيجية التــى انطلقــت قويــة وجــادة 

ومبشــرة بــني البلديــن.

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* * أستاذ العالقات الدولية بجامعة القاهرةـ



77 ديــسمبــر
156العــدد

2020 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

ــات الثنـائية ـا وراء العالقـ ــطلع ملـ ــة: التـ ــة الهنديـ ــات السعوديـ العالقـ

ـ الهندي: مسارات  مجلس الشراكة السعوديـ 
للقضايا السياسية واألمن واالقتصاد

اقترحــت  2006م،  عــام  يف  الهنــد  إلــى  التاريخيــة  ـ  اهلل  يرحمــه  ـ  العزيــز  عبــد  بــن  اهلل  عبــد  امللــك  زيــارة  قبــل 
الريــاض  لكــن  نيودلهــي.  يف  مقابلتــه  إمكانهــم  يف  الذيــن  البارزيــن  املســلمني  بأســماء  قائمــة  تُعــد  أن  الهنــد 
وقــد  املســلمني.  فقــط  وليــس  عامــة،  بصفــة  البــارزة  الهنديــة  الشــخصيات  بلقــاء  مهتــم  امللــك  أن  إلــى  أشــارت 
حتقيــق  مــن  الهنديــة  ـ  الســعودية  العاقــات  أعاقــت  التــي  األيديولوجيــة  احلواجــز  تخفيــف  يف  األمــر  ذلــك  ســاعد 
الثانــي".  بيتــي  يف  نفســي  أعتبــر  "أنــا  ذاك:  حــني  مأثــوًرا  قــواًل  اهلل  عبــد  امللــك  قــال  الواقــع،  ويف  إمكاناتهــا. 

التعــاون  الســعودية مجلــس  العربيــة  اململكــة  قــادت  نهــج عملــي،  إلــى  دينــي  فكــر  مــن  التحــول  علــى  آخــر  مثــال  ويف 
اخلليجــي لتوقيــع االتفاقيــة اإلطاريــة 2004م، بشــأن التعــاون االقتصــادي، والتــي منحــت الهنــد نفــس مكانــة باكســتان.  

وقد ساهمت هذه التغييرات يف إضفاء الطابع الرسمي على الوثيقة احلكومية الدولية األولى، إعان دلهي، الذي وقعه امللك 
عبد اهلل شخصًيا. ثم اتفق البلدان على الذهاب إلى أبعد من العاقات االقتصادية والسياسية املتوخاة يف اتفاقية 2006. ونص 
إعان الرياض املوقع خال زيارة رئيس الوزراء مامنوهان سينغ يف عام 2010 على "عهد جديد من الشراكة االستراتيجية".  

د. إن جاناردان 

ومنـذ ذلـك احلـني، زار رئيـس الـوزراء نارينـدرا مـودي الريـاض يف 
عامـي 2016 و2019م، وزار  ولـي عهـد اململكـة سـمو األميـر  محمـد 
هـذه  سـاعدت  وقـد  2019م،  عـام  بدايـة  يف  نيودلهـي  سـلمان  بـن 
الزيـارات يف تعزيـز العاقـات الثنائيـة، دون أن تلعـب عوامـل خارجية 
أخـرى، تتمثـل عـادًة يف باكسـتان وإيـران وإسـرائيل، ومؤخـًرا، الصـني 

والواليـات املتحـدة، لعبـة املفسـد. 

حتسـني  بفضـل  كبيـر  نصيـب  علـى  الريـاض  حتصـل  أن  وينبغـي 
العاقـات السـعودية ـ الهنديـة خـال العقديـن املاضيـني. وقـد بـدأت 
"التوجـه شـرًقا" يف مطلـع القـرن بسـبب مجموعـة  سياسـة اململكـة 
مـن العوامـل، مبـا يف ذلـك االزدهـار االقتصـادي اآلسـيوي وأحـداث 
احلـادي عشـر مـن سـبتمبر. وكانـت هـذه السياسـة مشـروطة جزئًيـا 
بزيـارة امللـك عبـد اهلل إلـى نيودلهـي يف عام 2006 م- وهي أول زيارة 
يقـوم بهـا ملـك سـعودي للهنـد منـذ عـام 1955م، وأول مشـاركة رفيعة 
املسـتوى منـذ زيـارة رئيسـة الـوزراء إنديـرا غانـدي للمملكـة العربيـة 

السـعودية يف عـام 1982م. 
وقـد اسـتكملت الهنـد ذلـك بسياسـة "اجلـوار القريـب" التـي تتبعهـا، 
 ،2001 عـام  ويف  السـعودية.  السياسـة  يف  كبيـر  بتحـول  مدعومـة 
اعتبـرت الريـاض النـزاع الهنـدي الباكسـتاني بشـأن كشـمير نزاًعـا 
ثنائًيـا، وهـي بالتالـي تتوافـق مـع صياغـة نيودلهـي بأنهـا ال تتطلـب 

وسـاطة مـن طـرف ثالـث. 

ذلـك  بعـد  الغـرب"  يف  "التفكيـر  وسياسـته  مـودي  حكومـة  تقـم  لـم 
بتعزيـز العاقـات الثنائيـة فحسـب، بـل فتحت األبـواب للتطلع إلى ما 
هـو أبعـد مـن ذلـك.  ونظـًرا إلدراك شـركة أرامكـو السـعودية وشـركة 
والطاقـة  للهنـد  االقتصاديـة  لإلمكانـات  الوطنيـة  ظبـي  أبـو  بتـرول 
الازمـة لدعـم طموحـات الهنـد يف التطـور مـن دولـة "فقيـرة جـًدا" 
إلـى قـوة عظمـى، التزمـت أرامكـو السـعودية وشـركة بتـرول أبـو ظبي 
مليـار دوالر  بقيمـة 44  تكريـر  باسـتثمار 50% يف مصفـاة  الوطنيـة 
يف غـرب الهنـد. ويعـد ذلـك أكبـر اسـتثمار أجنبـي منفـرد يف الهنـد. 
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وتقـوم البحريـة الهنديـة بعمليـات ملكافحـة القرصنـة يف خليـج عـدن 
منـذ عـام 2008م، ونشـرت سـفًنا حربيـة لفتـرة وجيـزة يف اخلليـج 
األمريكيـة  التوتـرات  تصاعـدت  عندمـا  الهنديـة  السـفن  ملرافقـة 
اإليرانيـة يف عـام 2019 وأوائـل عـام 2020م، ويفتـح ذلـك البـاب أمام 
دور الهنـد يف تطـور البنيـة األمنيـة البديلـة يف اخلليـج، إلـى جانـب 
اجلهـات الفاعلـة اآلسـيوية األخـرى، إذا اسـتمرت الواليـات املتحـدة 

يف إنهـاء ارتباطهـا باملنطقـة. 
وعلـى صعيـد مكافحـة اإلرهـاب، سـلمت اململكـة للهند وسـاعدتها يف 
القبـض علـى العديـد مـن املشـتبهني الرئيسـيني، مبـا يف ذلـك أحـد 
البلديـن  املتورطـني يف هجمـات مومبـاي عـام 2008م، ممـا سـاعد 

علـى تعزيـز التزامهمـا مبحاربـة التطـرف. 
وتشـير بعـض االتفاقيـات األخيرة إلـى احتماالت غير 
محـدودة يف مجـال االقتصـاد الرقمـي املزدهـر. ويف 
ديسـمبر 2019م، أبـرم البلـدان اتفاًقـا مـن شـأنه أن 
يتيـح للهنـد أن تكـون أول دولـة يف العالـم جتعـل عملية 
بنسـبة  رقميـة  عمليـة  بأكملهـا  2020م،  لعـام  احلـج 
100%. وعلـى الرغـم مـن أن فيـروس كورونـا املسـتجد 
إال  املخطـط،  بتطبيـق هـذا  لـم يسـمح  )كوفيـد-19( 
أنـه سـيتم التعامـل مـع متطلبـات التقـدمي والتأشـيرة 
عبـر  هنـدي  حـاج   200,000 لــ  واإلقامـة  والنقـل 

املسـتقبل.  اإلنترنـت يف 
باململكـة  العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق  التـزم  ذلـك،  مـن  واألهـم 
اإلغـاق  اإللكترونيـة وسـط حالـة  التجـارة  باسـتثمارين مهمـني يف 
الوبائـي -1.3 مليـار دوالر يف شـركة رياينـس للتجزئـة و1.5 مليـار 

دوالر يف شـركة جيـو بـات فـورم التابعـة لرياينـس. 
مليـون مغتـرب هنـدي متنـح  والتجـارة و2.6  الطاقـة  أن  ويف حـني 
األسـاس للعاقـات الثنائيـة السـعودية الهنديـة، إال أنهـا توفـر أيًضـا 
إطـاًرا للبلديـن ملتابعـة املشـاركة "االسـتراتيجية" يف املناطـق املعرضـة 
للنـزاع يف كل مـن البلديـن. ومـن هنـا، يكتسـب التفاعـل بـني الـدول 
األخـرى – وال سـيما باكسـتان وإيـران – أهميـة بالغـة. وقـد صـرح 
رئيـس الـوزراء الهنـدي، دون تسـمية الدولتـني: "لـدى كا مـن الهنـد 
دول  جتـاه  متشـابهة  أمنيـة  مخـاوف  السـعودية  العربيـة  واململكـة 

اجلـوار". 
ومـن الناحيـة االسـتراتيجية، مـع رفـض باكسـتان وصـول الهنـد إلـى 
أفغانسـتان، فإن إيران ليسـت النافذة ألفغانسـتان فحسـب، بل آسـيا 
الوسـطى أيًضـا. وعـاوة علـى ذلـك، تلقـت الهنـد حوالـي 15% مـن 
إمداداتهـا النفطيـة مـن إيـران قبل إعادة فـرض العقوبات األمريكية. 
النـووي ميكـن أن يزعـزع اسـتقرار  إيـران  وإدراًكا منهـا أن برنامـج 
الشـرق األوسـط، فقد أيدت الهند الدعوة العربية إلى شـرق أوسـط 

خـاٍل مـن األسـلحة النوويـة. 

أيًضـا باالسـتحواذ علـى  أرامكـو ترغـب  تـزال  ويف عـام 2019م، ال 
بقيمـة 75  الكيماويـات  إلـى  النفـط  أعمـال حتويـل  حصـة 20% يف 
مليـار دوالر ملجموعـة رياينـس الهنديـة. ومـن املثيـر لاهتمـام، أن 
اململكـة العربيـة السـعودية وقعـت االتفاقية اإلطارية للتحالف الدولي 
للطاقـة الشمسـية لتصبـح الدولـة الثالثـة والسـبعني التـي تنضـم إلـى 
منظمـة الطاقـة املتجـددة التـي تقودهـا الهنـد وتضـم 122 عضـًوا. 

ومـع وصـول حجـم التجـارة الثنائيـة 33 مليـار دوالر يف 2019-20، 
تعـد اململكـة العربيـة السـعودية مـن بـني أكبر خمسـة شـركاء جتاريني 
العـراق. وأبـدت  إلـى جانـب  الطاقـة  أكبـر مـوردي  بـني  للهنـد ومـن 

اململكـة العربيـة السـعودية خـال زيـارة ولـي العهـد 
قطاعـات  يف  دوالر  مليـار   100 باسـتثمار  رغبتهـا 
الطاقـة والتكريـر والبتروكيماويـات والبنيـة التحتيـة 
يف الهنـد. وميكـن أن تقـع بعـض الصفقـات األخيـرة 

ضمـن مجموعـة االسـتثمارات املذكـورة.
وجتري حالًيا مناقشـات بشـأن التعاون يف قطاعات 
أخـرى، مبـا يف ذلـك الزراعـة والتكنولوجيـا املبتكـرة 
الواقـع،  ويف  الدفـاع.  ومعـدات  املتجـددة  والطاقـة 
مت حتديدهـم  دول  ثمانـي  مـن  واحـدة  الهنـد  تعـد 
اململكـة  لرؤيـة  اسـتراتيجيني  شـركاء  باعتبارهـم 

املتحـدة  والواليـات  املتحـدة  واململكـة  الصـني  جانـب  إلـى   ،2030
واليابـان.  اجلنوبيـة  وكوريـا  وأملانيـا  وفرنسـا 

مسـتقبل  مبـادرة  مؤمتـر  هامـش  علـى  املوقعـة  الصفقـات  وتشـمل 
والدفـاع  والغـاز  النفـط  قطاعـات  الريـاض  يف  2019م،  االسـتثمار 
الشـراكة  مجلـس  إنشـاء  مت  ذلـك،  مـن  واألهـم  املدنـي.  والطيـران 
االسـتراتيجية بقيـادة ولـي العهـد السـعودي ورئيـس الـوزراء الهنـدي. 
وسـيكون لهـذا املجلـس مسـاران متوازيـان -أحدهمـا يتعلـق بالقضايا 
خارجيـة  وزيـري  بقيـادة  واملجتمـع  والثقافـة  واألمـن  السياسـية 
وزيـر  بقيـادة  واالسـتثمارات  باالقتصـاد  يتعلـق  واآلخـر  البلديـن، 
التجـارة الهنـدي ووزيـر الطاقـة السـعودي. وتعتبـر الهنـد رابـع دولـة 
بعـد اململكـة املتحـدة وفرنسـا والصـني توقـع مثـل هـذه االتفاقيـة مـع 

السـعودية.  العربيـة  اململكـة 
السـعودية  البحريـة  املنـاورات  يسـهل  أن  آخـر  اتفـاق  شـأن  ومـن 
املنـاورات، رمبـا علـى السـاحل السـعودي،  الهنديـة. وسـتمكن هـذه 
البحريـة الهنديـة مـن إظهـار قوتهـا واختبار إمكانية التشـغيل املتبادل 
مـع القـوات البحريـة للعديـد مـن الـدول الواقعـة مـن مضيـق هرمـز 
إلـى مضيـق ملقـا. ويتماشـى ذلـك مـع اتفاق كا البلديـن على "أهمية 
املشـاركة الثنائية يف تعزيز طرق ضمان أمن وسـامة املمرات املائية 
يف احمليـط الهنـدي ومنطقـة اخلليـج مـن التهديـدات واألخطـار التـي 

قـد تؤثـر علـى مصالـح البلديـن". 

       قادت السعودية مجلس 

لتوقيع  الخليجي  التعاون 

 2004 اإلطارية  االتفاقية 

للتعاون االقتصادي ومنحت 

الهند نفس مكانة باكستان 
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واإلسـرائيليني  الفلسـطينيني  بـني  للهنـد  االسـتراتيجي  البعـد  وكان 
عـام  يف  ولكـن  الهنديـة.  السـعودية  للعاقـات  آخـر  إزعـاج  مصـدر 
2017م، سـمحت اململكة العربية السـعودية للخطوط اجلوية الهندية 

باسـتخدام مجالهـا اجلـوي للطيـران. 
السـعودي  االسـتراتيجي  التعـاون  علـى  أخريـان  دولتـان  تؤثـر  قـد 
التـي  املتحـدة،  الواليـات  يف  إحداهـا  تتمثـل  املسـتقبل.  يف  الهنـدي 
وقعـت شـراكة طاقـة اسـتراتيجية مـع الهنـد يف عـام 2018م، وبذلـك 
أصبحـت منافًسـا محتمـًا للمملكـة. واألخـرى هي املشـاركة الصينية 
املتزايـدة علـى جانبـي اخلليـج. ونظـًرا للعاقـة املعقـدة التـي تشـترك 
فيهـا الهنـد والصـني وسـط بيئـة ال تتخـذ فيهـا دوًمـا هاتـان الدولتان، 
والواليـات املتحـدة، ودول اخلليـج نفـس املوقـف، فهنـاك دائًمـا خطـر 
اجنـرار منطقـة اخلليـج إلى املنافسـة اجليوسـتراتيجية يف املسـتقبل. 

إلـى  ولكـن مـع انتقـال العاقـات اخلليجيـة الهنديـة مـن املعامـات 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  علـى  سـيتعني  االسـتراتيجية،  املشـاركة 
والهنـد إيجـاد سـبل يف سياسـاتهما اخلارجيـة حلمايـة مصاحلهمـا 
مـن خـال حتقيـق التـوازن بـني التعـاون واملنافسـة مـع جميـع الـدول 
املعنية. وقد تسـاعد احلاجة إلى االنتعاش االقتصادي يف مرحلة ما 
بعـد فيـروس كورونـا املسـتجد )كوفيـد-19( ورئاسـة اململكة ملجموعة 

العشـرين البلديـن علـى إيجـاد آليـات جديـدة للتعـاون

اإلمارات  أكادميية  الخليجي-اآلسيوي،  الربنامج  يف  أول  أبحاث  زميل   *
الدبلوماسية، كاتب، صدر له مؤخًرا كتاب بعنوان "توجه الخليج العريب نحو 

آسيا: من الرشاكات التجارية إىل الرشاكات االسرتاتيجية
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الهنـد واململكـة العربية السـعودية: تعزيز "الشـراكة االسـتراتيجية"

وضع نهج للقضايا اإلقليمية لتعزيز الثقة ومناقشة 
المخاوف وتأسيس معايير لألمن"

لهــا  يســبق  لــم  مجــاالت  والســعودية  الهنــد  بــني  الثنائيــة  العاقــات  دخلــت  املاضيــة،  اخلمــس  الســنوات  مــدى  علــى 
التجاريــة  العاقــات  وقــدرت  الهنديــة.  النفــط  واردات  مــن  املائــة  20 يف  مــن  يقــرب  مــا  اململكــة  توفــر  حيــث  مثيــل: 
 100 باســتثمار  الســعودية  العربيــة  اململكــة  وعاهــدت  2019-2020م،  يف  دوالر  مليــار   33 بحوالــي  البلديــن  بــني 
"رؤيــة  إطــار  يف  للمملكــة  االســتراتيجي"  "الشــريك  الهنــد  واعتبــرت  للهنــد.  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  يف  دوالر  مليــار 
العاملــي.  االقتصــاد  مــن  رئيســًيا  جــزًءا  جلعلهــا  يهــدف  الــذي  للبــاد  الطمــوح  املشــروع  وهــو   ،"2030 اململكــة 
وتســتضيف اململكة أيًضا ما يقرب من ثاثة مايني مواطن هندي، يعملون بصفتهم مهنيني وفنيني وعمال، والذين بدورهم 
يقومون بتحويل ما يقرب من 11 مليار دوالر إلى الهند سنوًيا. ويف عام 2019م، رفعت اململكة العربية السعودية حصة احلجاج 
القادمني من الهند، بحيث أدى مائتا هندي مناسك احلج يف ذلك العام، وهو ما يعد ثاني أكبر حضور أجنبي إلى املدن املقدسة. 
مؤسســية  ترتيبــات  ووضــع  باســتمرار  للتعــاون  جديــدة  مجــاالت  استكشــاف  يف  البلديــن  قــادة  التــزام  وينعكــس 
الهامــة.  الثنائيــة  التفاعــات  بعــد  إليهــا  التوصــل  مت  التــي  املشــتركة  البيانــات  يف  املجــاالت  هــذه  لتعزيــز 

د. تلميذ أحمد

التعاون عى صعيد المناطق الحدودية 
حـدد بيـان أبريـل 2016م، الصـادر خـال زيـارة رئيـس الـوزراء 
نارينـدرا مـودي إلـى الرياض، إلى جانب تعزيز العاقات يف املجاالت 
التقليديـة مثـل الطاقـة والتجـارة واالسـتثمار وتطويـر البنيـة التحتية، 
أيًضـا مجـاالت جديـدة للتعـاون بـني البلدين؛ وشـملت هـذه املجاالت: 
الصحراويـة  البيئـة  وعلـم  الفضـاء  وتكنولوجيـا  املتجـددة  الطاقـة 
كمـا  واالتصـاالت.  املعلومـات  وتكنولوجيـا  احليويـة  والتكنولوجيـا 
أشـارت الوثيقـة إلـى األمـن الغذائـي باعتبـاره قطـاع جديـد للدعـم 

املتبـادل بـني البلديـن. 
ونصـت اتفاقيـة فبرايـر 2019م، علـى إنشـاء "مجلـس الشـراكة 
االسـتراتيجية" بقيـادة رئيـس الـوزراء الهنـدي وولي العهد السـعودي. 
وانعقـد االجتمـاع األول لهـذا املجلـس يف الريـاض يف أكتوبـر 2019م، 

مـع وضـع ركيزتـني للمجلـس علـى املسـتويات الوزاريـة: 
)1( األمن السياسي واالجتماعي والثقايف 

)2( االقتصاد واالستثمار. 

ويف إطار هاتني الركيزتني، يوجد عدد من فرق العمل املشـتركة 
يف مختلـف القطاعـات، وقـد عقـد الطرفـان عـدة اجتماعـات بشـكل 

منتظـم علـى مسـتوى املسـؤولني. وقـد حققـت هـذه االتفاقيـات نتائـج 
جوهريـة. وتشـارك أرامكـو السـعودية وأدنـوك اإلماراتيـة يف تطويـر 
مشـروع مصفـاة السـاحل الغربـي والبتروكيماويـات بقيمـة 44 مليـار 
دوالر أمريكـي يف واليـة ماهاراشـترا. ويف أغسـطس 2019م، أعلنـت 
أرامكـو السـعودية أنهـا تخطـط لاسـتحواذ علـى حصـة تبلـغ 20% يف 
أعمـال حتويـل النفـط إلـى الكيماويـات اخلاصـة مبجموعـة رياينـس 

الهنديـة مقابـل 75 مليـار دوالر. 
وأعلـن صنـدوق الثـروة السـيادي يف اململكـة العربيـة السـعودية، 
وهـو صنـدوق االسـتثمارات العامـة، أنـه سيسـتثمر 1.5 مليـار دوالر 
وهـي  لرياينـس،  التابعـة  باتفورمـز"  "جيـو  االتصـاالت  شـركة  يف 
منصـة اخلدمـات الرقميـة الرائـدة يف الهنـد. ومـرة أخـرى، اسـتثمر 
"صنـدوق رؤيـة" التابـع ملجموعـة سـوفت بنـك املدعـوم مـن صنـدوق 
الثروة السـيادي السـعودي عدة مليارات من الدوالرات يف الشـركات 
الهندية الناشـئة مثل شـركة ديلهفري وشـركة فيرسـت كراي وشـركة 
جروفيرز وشـركة أوال وشـركة أوه واي أوه وشـركة باي تي إم وشـركة 

بوليسـي بـازار. 
اكتسـب اآلن منطـه  قـد  الثنائـي  التعـاون  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
اخلـاص، مـع وجـود هيـآت متعـددة املسـتويات مهمتهـا إزالـة العقبـات 
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فـإن  جديـدة،  أفـكار  عـن  للبحـث  والسـعي  احملـرز  التقـدم  ورصـد 
السـاحة اآلن مهيـأة للبلديـن ملواجهـة التحـدي اجلديـد، املتمثـل يف 

تعزيـز األمـن اإلقليمـي، مًعـا. 

التعاون االستراتيجي 
املشـتركة  السـعودية  الهنديـة  البيانـات  مـن  بيـان  كل  يشـير 
األمـن  حالـة  سـياق  البلديـن يف  بـني  االسـتراتيجية"  "الشـراكة  إلـى 
اإلقليمي، ويؤكد "مسـؤوليتهما عن تعزيز السـام واالسـتقرار واألمن 
يف املنطقـة". كمـا ألـزم بيـان أبريـل 2016م، البلديـن "بتعزيـز األمـن 

الهنـدي".  واحمليـط  اخلليـج  منطقـة  البحـري يف 

البيانـات  الواضحـة يف مختلـف  التصريحـات  مـن  الرغـم  علـى 
املشـتركة، لـم تبـذل الهنـد واململكـة العربيـة السـعودية أي جهـد حلـل 
القضايـا األمنيـة املختلفـة التـي تربـك احليـز االسـتراتيجي املشـترك 
بينهمـا، إذ يبـدو وكأن اهتمـام البلديـن مقصور على الشـؤون الثنائية. 
ويعتبـر هـذا نهًجـا بالًيـا، ال يرجى منه فائدة. ويف الواقع أشـار البيان 
املشـترك الصـادر يف أبريـل 2016 بوضـوح إلـى أن الزعيمـني أقـرا 
"باالرتبـاط الوثيـق بـني االسـتقرار واألمـن يف منطقـة اخلليـج وشـبه 
القـارة الهنديـة وضـرورة احلفـاظ على بيئة آمنة وسـلمية". ومن املهم 
أن يـؤازر هـذا الفهـم النهـج الثنائـي للبلديـن يف مواجهـة التحديـات 

اإلقليمية. 
هنـاك عـدة عوامـل حتـدد آفـاق التعاون بـني الهنـد واململكة 

العربيـة السـعودية مـن أجـل تعزيز األمـن اإلقليمي:
أواًل، يشـكل املشـهد بأكملـه مـن الهنـد إلـى البحـر األبيـض املتوسـط 
بساسـة:  متصلـة  أمنيـة  مسـاحة  إفريقيـا  شـمال  عبـر  ثـم  ومـن 
ففـي أفغانسـتان، بينمـا تسـتعد الواليـات املتحـدة للمغـادرة، تشـعر 
الهنـد وباكسـتان وإيـران والعديـد مـن دول اخلليـج بقلـق عميـق إزاء 
االسـتقرار والسـام يف البـاد. وباملثـل، تشـارك عـدة دول، إقليميـة 
اخلليـج  مـن  دول  تلعـب  حـني  يف  السـوري،  الصـراع  يف  وأجنبيـة، 
وغـرب آسـيا وشـمال إفريقيـا دوًرا سياسـًيا وعسـكرًيا مباشـًرا يف 
ليبيـا. وبالتالـي، ينبغـي أن تكـون جهـود السـام الراميـة إلـى حل هذه 

اخلافـات بالضـرورة إقليميـة بـداًل مـن أن تكـون محليـة. 
ثانًيـا، بسـبب الصـراع األهلـي، انهـار نظـام الدولـة يف العديـد مـن 
الـدول اإلقليميـة ممـا جعلهـا سـاحة للصراعـات الطائفيـة بالوكالـة. 
هـذه  ملثـل  قتـال  سـاحات  والعـراق  واليمـن  سـوريا  أصبحـت  وقـد 

اخلافـات.  
ثالًثـا، سـاهمت الصراعـات اإلقليميـة يف انتشـار القـوى املتطرفـة: 

وعلـى الرغـم مـن أن تنظيمـي القاعـدة وداعـش لـم يعـودا قـوة فتاكـة 
تـزال قائمـة، وال  آثارهمـا اخلبيثـة ال  كمـا كانـا يف السـابق، إال أن 
تـزال العديـد مـن الهجمـات التـي يشـنها مـن يسـمون بالراديكاليـني 
"املنفرديـن" حتـدث يف مناطـق مختلفـة يف جنـوب آسـيا أو حتـى يف 

أوروبـا. 
رابًعـا، تُبـدي الواليـات املتحـدة القليـل مـن احلمـاس ألن تلعـب دور 
قـوات الـدرك يف غـرب آسـيا: حيـث تبنـى رئيسـيها أوبامـا وترامـب 
-علـى شـدة اختافهمـا -نفـس الفكـرة الداعيـة الـى حتمـل الـدول 

اإلقليميـة مسـؤولية األمـن اإلقليمـي. 

أخيـًرا، سـرعت جائحـة كورونـا مـن وتيـرة االجتاهات التـي كانت قد 
نشـأت بالفعـل مؤخـًرا، ونقصـد هنـا إعـادة تشـكيل النظـام العاملـي، 
حيـث أكـدت الصـني وروسـيا مًعـا علـى دورهمـا اجلديـد علـى رأس 
غيـر  تـزال  ال  التأكيـدات  هـذه  نتيجـة  أن  ورغـم  العامليـة.  الطاولـة 
واضحـة، إال أنـه ال يسـع املـرء سـوى ان يتوقـع اضطـراب اكيـد يف 
مـن  املتحـدة  الواليـات  تسـعى  حيـث  والعاملـي،  اإلقليمـي  السـيناريو 
جهـة، والصـني وروسـيا مـن جهـة أخـرى إلـى إيجـاد شـركاء لدعـم 
مواقفهم، ال سـيما يف جنوب وغرب آسـيا. وهذا من شـأنه أن يؤجج 
حـدة النزاعـات اإلقليميـة اجلاريـة، ويزيـد مـن زعزعـة االسـتقرار يف 

املنطقـة.  

النظام اإلقليمي الجديد 
السـعودية  العربيـة  واململكـة  للهنـد  ميكـن  الـذي  النظـام  إن 
مبوجبـه حتقيـق مصاحلهمـا األمنيـة علـى مسـارات متوازيـة يتراجـع 
اآلن. ويتشـكل أمـام أعيننـا سـيناريو أكثـر غموًضـا وإثـارة للجـدل. 
وهـو مـا يسـتدعي أفـكاًرا ونهًجـا جديـداً. إنـه، يف الواقـع، مـا يطلـق 
عليـه األكادمييـون "ثقافـة اسـتراتيجية" جديـدة، ترسـم رؤيـة للسـام 
اإلقليمـي. وألجـل حتقيقهـا البـد مـن تبنـى نهًجـا اسـتراتيجًيا شـامًا 

مـن ناحيـة اإلدراك، وطويـل األمـد مـن ناحيـة التطبيـق.
يتمثـل الشـاغل األكبـر ألولئـك املهتمـني بالقضايـا األمنيـة اليـوم 
يف حقيقـة أن النظـام اجلديـد ميكـن أن يكـون ثنائًيـا وصدامًيـا علـى 
حـد سـواء، كمـا يتضـح مـن مصطلـح "احلـرب الباردة اجلديـدة" الذي 
يُطبـق بشـكل متزايـد علـى السـيناريو العاملـي احلالـي. ومـن املؤكـد 
أن إدارة ترامـب سـاهمت يف ذلـك مـن خـال سياسـاتها املتمثلـة يف 
عسـكرة العاقـات اخلارجيـة واعتمـاد خطـاب املواجهـة مـع الصـني. 
أشـارت كاري لـي، التـي كتبـت مؤخـًرا يف فوريـن أفيـرز، إلـى أن النهج 
إليهـا  النظـر  يتمثـل يف  العامليـة  التطـورات  األمريكـي احلالـي جتـاه 

ز اســـتقرار     الشـــراكة االســـتراتيجية الســـعودية ـ الهنديـــة تعـــز

المنطقـــة واألمـــن البحـــري يف الخليـــج والمحيـــط الهنـــدي
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الوقـت احلاضـر، والتـي تتمثـل يف إيـران بالنسـبة للمملكـة العربيـة 
وكيفيـة  لكليهمـا،  وأفغانسـتان  للهنـد  بالنسـبة  وباكسـتان  السـعودية 
ضمـان أن الصـني تعلـب دوًرا يف تعزيـز السـام واالزدهـار يف النظـام 

العاملـي اجلديـد، وليـس احلـرب البـاردة اجلديـدة. 

مـن خـال هـذه املناقشـات، سـوف يتعـني وضـع نهـج جديـد للقضايـا 
اإلقليميـة. ونظـًرا لتعقيـد القضايـا التـي تؤدي إلى نشـوب النزاعات، 
سـيتطلب هـذا النهـج إحـراز تقـدم تدريجـي يف تعزيـز تدابيـر بنـاء 
الثقـة، ومـن ثـم إجـراء اتصـاالت هادئـة ملناقشـة املخـاوف املشـتركة 
بـني األطـراف املتنازعـة، وأخيـًرا تنظيـم أكبر جتمـع إقليمي للتفاوض 
االمتثـال  ضمـان  وآليـات  اإلقليمـي  باألمـن  املتعلقـة  املعاييـر  بشـأن 

لاتفاقيـات. 
للقوتـني.  مسـبوقة  غيـر  ومسـؤولية  فريـًدا  دوًرا  ذلـك  ويعتبـر 
التفاهـم  عـن  ناهيـك  وموائمـة،  والتزاًمـا  ابتـكاًرا  منهمـا  وسـيتطلب 
واملثابـرة، بـل ويف كثيـر مـن األحيـان، روح الدعابـة. وسـيتمثل الدافـع 
وراء ذلـك يف إدراك أن البديـل عـن السـام اإلقليمـي هـو الصـراع 
العاملـي، تكـراراَ ملـا حـدث يف عـام 1914م، إذ قـادت "عقيـدة الهجـوم" 

العالـم إلـى "ان يسـير نائًمـا" نحـو احلـرب.

بشـكل شـبه كامـل "مـن خـال تصـورات التهديـد العسـكرية ". ولقـد 
كان هـذا األمـر خطيـًرا للغايـة بالنسـبة للصـني ألن سياسـة ترامـب 
اخلارجيـة، كمـا كتـب تشـينغ لـي، "تدفـع كا البلديـن إلـى االقتـراب 
التغييـر  مـع  احلـرب  غيـوم  تختـف  ولـم  الصـراع".  مـن  فأكثـر  أكثـر 
الوشـيك يف البيـت األبيـض ألن العديـد مـن العوامـل )والشـخصيات( 

التـي تشـجع علـى التنافـس واملواجهـة ال تـزال قائمـة. 
إن العالـم الـذي دمـره هذا الوبـاء، واملترنح بفعل ضربات متعددة 
لاقتصـاد الوطنـي، ال يحتـاج إلـى حـرب باردة جديـدة أو إلى احتمال 
الهنـد  مثـل  الوسـطى،  القـوى  وسـتحتاج  العظمـى.  القـوى  تواجـه 
واململكـة العربيـة السـعودية، إلـى اتبـاع نهـج جديـد لألمـن اإلقليمـي 
وحتمـل مسـؤوليات لـم تتحملهـا مـن قبـل. وينبغـي اآلن دمـج نهجهمـا 
معـا يف املسـار املـوازي لألمـن اإلقليمـي ليصبـح واحـًدا، أي متفـق 

عليـه بشـكل متبـادل وداعـم للطرفـني. 

اخلطوات التالية 
العربيـة  واململكـة  الهنـد  علـى  يتعـني  التـي  األولـى  اخلطـوة  تتمثـل 
السـعودية اتخاذها يف تفعيل "احلوار األمني الشـامل"، الذي أُعد يف 
فبرايـر 2019م، حتـت قيـادة مستشـاري األمـن القومـي يف البلديـن. 
وأن يتبـادل اجلانبـان بشـكل مفصـل التقييمـات واملصالـح واملخـاوف 
فيمـا يتعلـق باملنافسـات والصراعـات اإلقليمية. ولسـوف يُفضي ذلك 
الـى تبنـي نهـج مشـتركة حلـل القضايـا التـي تشـكل مصـدر قلـق يف 

الهنديـــة وحجـــم  النفـــط  المملكـــة 20 % مـــن واردات     توفـــر 

دوالر مليـــار   33 بحـــوايل  البلديـــن  بيـــن  التجاريـــة  العاقـــات 
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83 ديــسمبــر
156العــدد

2020 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

العالقات االقتصادية بن دول مجلس التعاون وأمريكا الالتينية: تغيير تدريجي

زيـادة وتيرة وحجـم التبادل التجاري يتطلب
 اسـتراتيجية لزيـادة التجـارة واالسـتثمارات 
لطاملــا كان شــعار عاقــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــع دول أمريــكا الاتينيــة بســيًطا: القليــل مــن التبــادل التجــاري 
واالســتثمارات احملــدودة نظــًرا الختــاف الثقافــات والبعــد اجلغــرايف. وتأتــى األرقــام لتؤكــد هــذا الــرأي: ففــي عــام 2018م، 
بلغــت صــادرات دول أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إلــى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 1.3% فقــط مــن 
إجمالــي صــادرات أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. وبلغــت واردات دول أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 0.5% فقــط مــن إجمالــي واردات أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. 

د. ألبرتو فوريج

وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، بلغـــت صـــادرات اإلمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة إلـــى أمريـــكا الاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي يف عـــام 
2018م، نســـبة ضئيلـــة قدرهـــا 0.6% مـــن إجمالـــي الصـــادرات، 
ــة دول مجلـــس  ــق ببقيـ ــا يتعلـ ــواردات. وفيمـ ــي الـ ــن إجمالـ و2.3% مـ
التعـــاون اخلليجـــي، باســـتثناء اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، بلغـــت 
الصـــادرات إلـــى أمريـــكا الاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي يف عـــام 
ــواردات  ــت الـ ــادرات، وبلغـ ــي الصـ ــن إجمالـ ــبة 1.7% مـ 2018م، نسـ
مـــن أمريـــكا الاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي 1.2% مـــن إجمالـــي 
ـــك،  ـــع ذل ـــة، 2019م(.  وم ـــدان األمريكي ـــة للبل ـــك التنمي ـــواردات )بن ال
علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة املاضيـــة، بـــدأت املبـــادرات اجلديـــدة 
الراميـــة إلـــى ربـــط هاتـــني املنطقتـــني يف مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
ـــًدا، أدى إلـــى  ـــا جدي ـــى مـــا يبـــدو، اجتاًه املجـــاالت غيـــر املترابطـــة عل
تســـارع وتيـــرة التبـــادل التجـــاري وقـــد يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع مســـتوى 

ــتدام.  ــكل مسـ ــا بشـ ــارة بينهمـ ــتثمارات والتجـ االسـ
علـــى الصعيـــد السياســـي، تشـــارك اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
مـــع األرجنتـــني والبرازيـــل واملكســـيك مجموعـــة العشـــرين التـــي 
تقـــدم تبـــادالت مكثفـــة ومنتظمـــة علـــى املســـتوى احلكومـــي، فضـــًا 
عـــن تنظيـــم اجتماعـــات بـــني قـــادة األعمـــال وجماعـــات املجتمـــع 
املدنـــي علـــى أســـاس ســـنوي. وتُقِصـــر هـــذه التبـــادالت حتًمـــا املســـافة 
الثقافيـــة، كمـــا تقـــدم بالفعـــل مســـاعي مشـــتركة وتخلـــق الثقـــة بـــني 

شـــركاء هـــذه البلـــدان. 

الســـنوات  مـــدى  علـــى  االقتصـــادي،  باملجـــال  يتعلـــق  وفيمـــا 
البلـــدان يف كلتـــا املنطقتـــني األســـس  القليلـــة املاضيـــة، وضعـــت 
لزيـــادة حجـــم التجـــارة واالســـتثمار. ووقعـــت دول املنطقـــة علـــى عـــدد 
كبيـــر مـــن االتفاقيـــات التـــي تنظـــم االســـتثمار فيمـــا بينهـــا: إذ وقعـــت 
دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي مثـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وقطـــر اتفاقيـــات االزدواج الضريبـــي 
ـــل واملكســـيك.  ـــني والبرازي ـــة االســـتثمار مـــع األرجنت ـــات حماي واتفاقي
وقـــد منحـــت اخلدمـــات اللوجســـتية شـــرط أساســـي ثـــاٍن لتوثيـــق 
العاقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة: إذ ازدادت عمليـــات االتصـــال 
ـــع  ـــركاب والبضائ ـــل املباشـــر لل ـــر مـــن خـــال النق ـــط بشـــكل كبي والرب
بـــني شـــركات الطيـــران مـــن اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وقطـــر إلـــى 

املكســـيك وكولومبيـــا والبرازيـــل وتشـــيلي واألرجنتـــني.
ويف ســـياق مماثـــل، أنشـــأت شـــركات الشـــحن طرًقـــا جديـــدة 
ــئ  ــة للموانـ ــركات اخلليجيـ ــى إدارة الشـ ــتناَدا علـ بـــني املنطقتـــني اسـ
مهـــد  ممـــا  واملكســـيك،  والبرازيـــل  األرجنتـــني  يف  االســـتراتيجية 
الطريـــق إلنشـــاء طـــرق شـــحن مباشـــرة بـــني البرازيـــل واخلليـــج. 
تتطلـــب اخلطـــوة التاليـــة لزيـــادة وتيـــرة وحجـــم التبـــادل التجـــاري 
فيمـــا بـــني املنطقتـــني وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة لتوســـيع نطـــاق 
التجـــارة واالســـتثمارات التـــي تتســـق مـــع سياســـات التنميـــة احملليـــة 

احملـــددة التـــي تنتهجهـــا كل دولـــة عضـــو. 
الـــدول األعضـــاء يف  املاضيـــة، ســـعت  العقـــود  مـــدى  وعلـــى 
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ــد  ــس، 2011م(. وقـ ــة )روزاليـ ــى املعرفـ ــة علـ ــات القائمـ ــى اخلدمـ إلـ
اخلصـــوص،  وجـــه  علـــى  الغذائيـــة،  املنتجـــات  صـــادرات  جعلـــت 
ــاع.  ــذا القطـ ــني يف هـ ــني مهمـ ــني عامليـ ــني، طرفـ ــل واألرجنتـ البرازيـ
ــني بإمكانيـــات هائلـــة  عـــاوة علـــى ذلـــك، تتمتـــع كلتـــا املنطقتـ
للنمـــو يف البورصـــة نظـــًرا لتكامـــل الســـلع واخلدمـــات املنتجـــة يف 

كل منهمـــا. 
وكذلـــك شـــرعت دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي يف التنويـــع مـــن 
ــة  ــق أمثلـ ــوف تخلـ ــا، ولسـ ــا جناحهمـ ــني أثبتتـ ــال آليتـــني مختلفتـ خـ
جديـــدة للتوســـع والتنويـــع والتدويـــل لشـــركاتها يف عاقاتهـــا مـــع 

ــة:  ــكا الاتينيـ أمريـ
أوالً، مـــن خـــال إعـــادة هيكلـــة الشـــركات الكبـــرى وتوســـيع 
ــال  ــة، واملثـ ــات العامليـ ــة الصناعـ ــى مجموعـ ــط إلـ ــن النفـ ــا مـ أعمالهـ
الرئيســـي هـــو شـــركة أرامكـــو الســـعودية، أكبـــر منتـــج للنفـــط يف 
اآلن يف  واملدرجـــة  العالـــم،  ربحيـــة يف  األكثـــر  والشـــركة  العالـــم، 
بورصـــة الريـــاض، ولديهـــا مشـــاريع اســـتثمارية اســـتراتيجية تعمـــل 

يف آســـيا وأوروبـــا وأمريـــكا الشـــمالية. 
ثانًيـــا، اســـتهدفت الصناديـــق الســـيادية الوطنيـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون اخلليجـــي قطاعـــات وشـــركات مختلفـــة يف دول أمريـــكا 

مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي إلـــى تنويـــع أنشـــطتها االقتصاديـــة يف 
ـــى النفـــط. ولقـــد قامـــوا بذلـــك مـــن  ـــة للحـــد مـــن االعتمـــاد عل محاول
خـــال اتبـــاع اســـتراتيجية التكامـــل الرأســـي لصناعـــة النفـــط، فضـــًا 
ــة مثـــل  ــة االســـتهاك للطاقـ ــات كثيفـ ــر الصناعـ عـــن تشـــجيع تطويـ

ــمدة.  ــوالذ واألسـ ــوم والفـ األملنيـ
ـــة،  ـــة يف املنطق ـــج متباين ـــت هـــذه االســـتراتيجيات نتائ ـــد حقق وق
ــيرف، 2018م؛  ــدل )مشـ ــاح معتـ ــوى جنـ ــر يف املتوســـط سـ ــم تُظهـ ولـ
صنـــدوق النقـــد الدولـــي 2019م(. ومـــع ذلـــك، كانـــت التجـــارة الدوليـــة 
وكذلـــك االســـتثمار األجنبـــي املباشـــر اســـتراتيجيات فعالـــة لتعزيـــز 
التنويـــع االقتصـــادي يف دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي واملســـاعدة 
يف إيجـــاد فـــرص عمـــل يف القطـــاع اخلـــاص وزيـــادة اإلنتاجيـــة والنمـــو 
ــدل  ــوص مبعـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــارة علـ ــعت التجـ ــد توسـ ــتدام. وقـ املسـ
ضعـــف منـــو النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي منـــذ عـــام 2000 م، )صنـــدوق 

النقـــد الدولـــي، 2019م(. 
ــر  ــة البحـ ــة ومنطقـ ــكا الاتينيـ ــه، اتبعـــت أمريـ ويف الوقـــت نفسـ
ــت  ــث ارتفعـ ــا، حيـ ــاق صادراتهـ ــيع نطـ ــتراتيجية لتوسـ ــي اسـ الكاريبـ
ـــني،  ـــل واملكســـيك واألرجنت ـــا، وهـــي البرازي ـــر اقتصاداته مشـــاركة أكب
يف ساســـل القيمـــة العامليـــة التـــي تتـــراوح بـــني تصنيـــع الســـيارات 
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      ساعدت االستثمارات الخليجية يف أمريكيا الاتينية عى تقليل الضغوط 

التضخميـــة المحليـــة عنـــد ارتفـــاع أســـعار النفـــط وتحقيـــق األمـــن الغذائـــي
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ــا ســـاعد علـــى  ــا، ممـ الاتينيـــة حيـــث اســـتحوذت علـــى أســـهم فيهـ
باالســـتثمارات  احمللـــي  املجـــال  يف  التنويـــع  اســـتراتيجية  تعميـــق 
يف اخلـــارج. وســـاعدت االســـتثمارات يف دول أمريكيـــا الاتينيـــة 
ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي علـــى حتقيـــق هدفـــني يف آن واحـــد: تقليـــل 
الضغـــوط التضخميـــة احملليـــة عندمـــا تكـــون أســـعار النفـــط مرتفعـــة 
عـــن طريـــق تخفيـــف اإلنفـــاق احمللـــي احلكومـــي الـــذي مـــن شـــأنه أن 
يعـــزز الزيـــادات احلـــادة يف اإلنفـــاق اخلـــاص بســـبب زيـــادة الثـــروة 
والســـيولة احملليـــة )فيرمونتيـــس، 2012م(، والوصـــول إلـــى األمـــن 
الغذائـــي مـــن خـــال االســـتحواذ علـــى أســـهم يف شـــركات إنتـــاج 
األغذيـــة. وعلـــى ســـبيل املثـــال، متتلـــك شـــركة الغرافـــة لاســـتثمار، 
وهـــي شـــركة تابعـــة لصنـــدوق االســـتثمار الســـيادي القطـــري، أســـهًما 
يف شـــركة أديكاغـــرو، وهـــي شـــركة رائـــدة يف مجـــال الصناعـــات 
ــورك.  ــة نيويـ ــة يف بورصـ ــة، ومدرجـ ــكا اجلنوبيـ ــة يف أمريـ الزراعيـ

وتتضمـــن االســـتراتيجية الثالثـــة، التـــي لـــم تُستكشـــف بعـــد، دمـــج 
الشـــركات العامـــة واخلاصـــة وكذلـــك احملليـــة واألجنبيـــة يف املشـــاريع 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لكلتـــا املنطقتـــني. ويعـــد قطـــاع الطاقـــة 
القطـــاع الرئيســـي الـــذي ميكـــن أن يعمـــق الروابـــط بـــني املنطقتـــني. 
وهـــو نشـــاط اقتصـــادي ذو إمكانـــات كبيـــرة يف أمريـــكا الاتينيـــة 

ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي. إن املكســـيك: مـــن خـــال خصخصـــة 
املكســـيك،  خليـــج  يف  الكبيـــرة  النفطيـــة  واحتياطياتهـــا  بيمكـــس 
الضخمـــة  النفـــط  احتياطيـــات  تطويـــر  خـــال  مـــن  والبرازيـــل: 
البحريـــة، واألرجنتـــني: مـــن خـــال تطويـــر حقـــل فـــاكا مويرتـــا 
ـــر  ـــع أكب ـــي وراب ـــر ثان ـــذي يعتب ـــط، وال ـــاز الصخـــري ورواســـب النف للغ
احتياطيـــات النفـــط الصخـــري يف العالـــم علـــى التوالـــي، قـــد يوفـــرون 
جميًعـــا فرًصـــا تعـــزز التكامـــل الرأســـي لشـــركات النفـــط وتنويـــع 
احملافـــظ االســـتثمارية يف اخلليـــج مـــع تطويـــر مـــوارد الطاقـــة يف 

ــي.  ــر الكاريبـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــكا الاتينيـ أمريـ
إن مشـــاركة شـــركات كا اإلقليمـــني يف املشـــاريع االســـتراتيجية 
املشـــتركة واســـتثمارات الصنـــدوق الســـيادي يف أمريـــكا الاتينيـــة 
ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي وعوملـــة املجموعـــات الصناعيـــة يف كلتـــا 
املنطقتـــني هـــي املفتـــاح لتوســـيع الروابـــط االقتصاديـــة والتجاريـــة، 
التـــي ال تزيـــد مـــن وتيـــرة التعـــاون فحســـب، بـــل ســـتعمل علـــى تطويـــر 

مـــن إمكاناتهـــم العظيمـــة، مانحـــًة فرًصـــا جديـــدة لشـــعوبها.

     تتمتـــع منطقـــة الخليـــج وأمريـــكا الاتينيـــة بإمكانيـــات هائلـــة للنمـــو 

ـــا ـــة يف كل منهم ـــات المنتج ـــلع والخدم ـــل الس ـــًرا لتكام ـــة نظ يف البورص

* مدير مركز السياسات االسرتاتيجية والشؤون العاملية، جامعة سان أندريه، األرجنتني. 
حاصل عىل دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة أكسفورد.
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ترجمــة املدينــة للغــة العربيــة مجلــة نيتشــر أعــرق املجــالت العلميــة العامليــة

والتقنية للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة 
رائدة نشر الثقافة العلمية يف العالم العربي
كان أول ظهــور ملفهــوم الثقافــة العلميــة يف الغــرب خــال الثاثينيــات مــن القــرن العشــرين. ومنــذ تلــك احلقبــة، صــار العالــم 
املتقــّدم يُوليهــا اهتماًمــا خاًصــا، ويعتبرهــا هدًفــا أساســًيا يف مجــال التعليــم، بــل أصبحــت حتظــى باألولويــة إلســهامها يف 
ــدًءا مــن منتصــف القــرن العشــرين، بالتطــّور  ــا، ب ــز عهدن ــدان. وقــد متّي ــد البل ــي يف عدي التقــدم واالزدهــار العلمــي والتقن

املتســارع للتقنيــات اجلديــدة، وهــو مــا أّدى إلــى انتشــار الثقافــة العلميــة عبــر العالــم. 
1. نشأة مدينة العلوم والتقنية بالمملكة 

ــن مجتمــع  ــة يف تكوي ــة اإلعــام العلمــي والثقافــة العلمي ــدرك أهمي ــة الســعودية ت ــت اململكــة العربي ــات جعل كل هــذه املعطي
ــوم والتقنيــة"، وأحلــق  ــة الريــاض، يف عــام 1977م، "املركــز الوطنــي العربــي الســعودي للعل املعرفــة. وهكــذا، أنشــأت مبدين
ــة"،  ــوم والتقني ــز للعل ــة امللــك عبــد العزي ــى هــذا املركــز اســم "مدين ــق عل ــوزراء، ثــم يف عــام 1985م، أطل برئاســة مجلــس ال

وصــار أبــرز قطــب علمــي يف اململكــة. 

د. أبو بكر خالد سعد اهلل

على  اإلشراف  اجلديدة،  للهيئة  أوكلت  التي  الرئيسية  املهام  ومن 
البحوث العلمية التي من شأنها خدمة التنمية الوطنية، وكذا التخطيط 
ووضع االستراتيجيات العامة يف املجاالت العلمية والتقنية، مع التركيز 
على جانب التطبيقات التي تدعم اإلنتاج الصناعي. وذلك دون إغفال 
العزيز برامج  التعاون مع اخلارج، إذ تدعم مدينة امللك عبد  مجال 
ملواكبة  الدولية  العلمية  واملؤسسات  اململكة  بني  املشتركة  البحوث 

التطوير العلمي العاملي ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها. 
والنشر  االبتكار  تشجيع  على  العزيز  عبد  امللك  مدينة  تسهر  كما 
العلمي والثقافة العلمية بني الشباب والطلبة بصفة خاصة واجلماهير 
العريضة بصفة عامة، ألن هذا النوع من الثقافة يجعل املواطن يحيط 
بدائرة واسعة من حقول العلم املختلفة. ويف هذا السياق، بذلت املدينة 
جهوًدا قّل نظيرها يف العالم العربي يف سبيل تنمية املعرفة العلمية 
لدى  والرياضيات  والهندسة  والتقنية  العلوم  بأهمية  الوعي  وتعزيز 
مّزود  جيل  بإعداد  تُعنَى  التي  البرامج  ومن  العربي.  املجتمع  أفراد 
إقامة ورشات عمل،  واالبتكار،  والتقنية  العلوم  باملعرفة يف مجاالت 

ومخّيمات صيفية، ومسابقات، ودورات تدريبية يف شتى املعارف.
املشاركني  نذكر: حتفيز  البرنامج  تلك  أبرز أهداف  ومن   
البحث  ثقافتي  وتعزيز  واملهنية،  العلمية  باملجاالت  االهتمام  على 
العلمي واالختراع، وإثراء احملتوى العلمي العربي، وتشجيع الطلبة على 
التنافس والتمّيز واإلبداع، وتفعيل دور الشبكات االجتماعية التعليمية. 

وهكذا عملت املدينة بصفة تدريجية على حتقيق ما يلي:
●  اقتراح وتنفيذ البرامج املعنية بالتواصل العلمي وتنمية املعرفة.

●  املشاركة يف املعارض العلمية املتخّصصة.
●  إعداد اخلطط ورصد مؤشرات نشر املعرفة العلمية يف املجتمع.

 
2. نشر الثقافة العلمية

تقوم مدينة العلوم والتقنية بإنتاج حلقات رسوم متحركة ذات طابع 
بطرق  الناشئ  اجليل  إلى  العلمية  املعرفة  إيصال  يف  تسهم  علمي 
جذابة ومشّوقة، بحيث تتناول مفاهيم علمية مثل أبرز االكتشافات 
الظواهر  وتفسير  والرياضية،  الفيزيائية  والقوانني  واالختراعات، 
العلمي  املستوى  رفع  إلى  ذلك  وراء  من  وتهدف  حياتنا.  العلمية يف 
واملعريف لدى النَْشء، وتبسيط املعلومات العلمية وتقدميها بأسلوب 
ممتع، فضًا عن إثراء احملتوى العربي املرئي املوّجه جليل املستقبل 

يف املجاالت العلمية.
تسجيات  عبر  الصوتي  التواصل  استغال  عن  املدينة  تغفل  ولم 
إذاعية يتعرف متتبعها، باملّجان، على مستجدات الثقافة العلمية وعلى 
النشاطات املختلفة للمدينة. كما تقوم من خال برنامج دعم اجلامعات 
واملراكز البحثية بتمويل البحث خدمة لبرنامج التحّول الوطني من أجل 

حتقيق "رؤية اململكة 2030". 
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1.2. نشر الثقافة العلمية عبر المجات 
تعتبر مجلة نيتشر Nature من أعرق املجات العلمية يف العالم، 
لوكيير  جوزف  أسسها  حني  بريطانيا  يف  1869م،  عام  ظهرت  إذ 
Joseph Lockyer  )1836م-1920م(، وذاع صيتها مبّر السنني! 
وكانت النّية هي أن تُنشر يف هذه املجلة أبحاث العلوم املختلفة )فيزياء، 
رياضيات، كيمياء، بيولوجيا، جيولوجيا، علم اآلثار...( وحتى بعض ما 

تصل إليه العلوم االجتماعية من اكتشافات.
وقد عرف ناشرو هذه املجلة عبر السنني كيف يجعلون منها منارة 
تضيء عالم العلوم يف مختلف بقاع العالم. وكانت -وال تزال-الكثير 
من االكتشافات واالبتكارات قد مّت اإلعان عنها يف هذه املجلة قبل 
1896م؛  عام  السينية  األشعة  وصف  ذلك:  مثال  األخرى.  املجات 
عام  النووي  االنشطار  اكتشاف  1904م؛  عام  اإللكترون  اكتشاف 
عام  النابضة  النجوم  اكتشاف  1960م؛  عام  الليزر  وصف  1939م؛ 
أّول  1968م؛ اكتشاف ثقب يف طبقة األوزون عام 1985م؛ اكتشاف 
اكتشاف االستنساخ  الشمسية عام 1995م؛  كوكب خارج مجموعتنا 
)دوللي( عام 1996م؛ اكتشاف اجلينوم البشري عام 2001م، إلخ. كما 
أن كثيًرا من احلاصلني على كبريات اجلوائز العاملية، مثل جائزة نوبل، 

كانوا ممن نشروا أبحاثهم يف مجلة "نيتشر". 
وعلى ضوء هذه العوامل، وحرًصا من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
اململكة  أرجاء  العربية يف  باللغة  العلمية  الثقافة  نشر  على  والتقنية 
املجلة  هذه  بترجمة  التكفل  قررت  العربية،  الباد  عبر  وخارجها 
النشر  إلى لغة الضاد. وهكذا، مّت االتفاق مع دار  العريقة والراقية 
"ماك ميان" Macmillan عام 2012م، على الترجمة، وأُطلق على 
النسخة العربية اسم "مجلة نيتشر، الطبعة العربية"، وانطلقت هذه 

النسخة العربية للمجلة بإصدار عددها األول يف أكتوبر 2012م. 
-عربي  اجنليزي  معجم  متصفحها  متناول  يف  املجلة  وتضع 
للمصطلحات العلمية التي ال توجد يف قاعدة املصطلحات "باسم". 
املدينة قد أجنزتها  كانت  التي  الرائدة  املشاريع  ''باسم" من  وقاعدة 
منذ سنوات حيث ضّمنتها مجموعة كبيرة من املصطلحات العلمية 
بأربع لغات )عربية-اجنليزية-فرنسية-أملانية( وهي مفتوحة للجميع 
باملّجان. ومع ذلك فإن الكثير من املصطلحات الواردة يف مجلة "نيتشر" 
غير موجودة باللغة العربية بعُد بسبب حداثتها. ولذلك وضعت املجلة 
هذا املعجم يف موقعها اإللكتروني الذي يُثرى تدريجًيا بظهور األعداد 

املتوالية للمجلة.

ومنذ عام 2012م، صارت النسخة العربية للمجلة تصدر شهرًيا، ورقًيا 
وإلكترونًيا يف قائمة إصدارات املدينة، مع نشرة أسبوعية تصل إلى 
من يطلبها عبر البريد اإللكتروني تلخص املستجد من األخبار بطريقة 
ويتصفحها  فحسب  إلكترونًيا  تصدر  املجلة  صارت  ثم  مقتضبة. 
https://arabicedition.( املهتمون بجديد العلم يف موقع املجلة
nature.com( املفتوح للجميع، باملّجان. من املهّم أن نشير إلى أن 
مجلة "نيتشر" لم تُترجم إالّ لعدد قليل مثل اليابانية والصينية، وهو ما 
يثّمن مبادرة مدينة امللك عبد العزيز يف تبني ترجمة هذه املجلة إلى 

اللغة العربية.
أما الفتيان العرب فخصصت لهم املدينة منذ 2012م، ترجمة املجلة 
املرتبة  التي حتتّل   )Science & Vie( واحلياة"  "العلم  الفرنسية 
األولى على املستوى األوروبي يف نشر الثقافة العلمية، وقد تأسست 
عام 1913م، )أي منذ أزيد من قرن(. وأطلقت املدينة على النسخة 
العربية اسم "مجلة العلوم والتقنية للفتيان". وحلد اآلن تصدر سنوًيا 
أربعة أعداد من هذه املجلة. وباملوازاة مع ذلك، تصدر املدينة مجلة 
لعموم  العلمية  الثقافة  تنشر  فصلية  مجلة  وهي  والتقنية"،  "العلوم 
املواطنني. ومن املعلوم أن كل عدد من هذه املجلة يخصص ملًفا حملور 
والروبوت،  اإلنسان  الباستيك،  كانت  امللفات  وآخر  محدد،  علمي 
الطرق البرية واآلفاق املستقبلية. كما تدعم املدينة جهات أخرى يف 
اململكة تعنى بنشر الثقافة العلمية، مثل مجلة الفيصل العلمية التي 

تعّثرت على الصدور عدة مرات.

2.2. نشر الثقافة العلمية عبر ترجمة الكتب
ومن األعمال اجلليلة التي قامت بها املدينة يف سبيل تعميم الثقافة 
العلمية بلغة القرآن إصدار ساسل كتب متنوعة، منها "كتب املستقبل" 
املثال، جند يف  فعلى سبيل  األطفال".  و"كتب  العائلة"  "طبيب  وكتب 
السلسلة األخيرة اخلاصة باألطفال العنوانني التالية: عبْر املاء؛ عبْر 
البّر؛ عبْر الفضاء؛ عبْر اجلّو؛ العلوم والعلماء؛ جتارب عملية مع املواد؛ 

املغناطيس؛ اكتشاف الكون؛ مع أجسامنا؛ النجوم، إلخ.
واألساتذة  والطلبة  للشباب  املوجهة  املترجمة  الكتب  قائمة  يف  أما 

واجلمهور العريض فنجد العناوين املتنّوعة التالية:

مقالمقال
ملف العددملف العدد

    تشـــجع مدينـــة الملـــك عبـــد العزيـــز االبتـــكار والنشـــر العلمـــي 

والثقافـــة العلميـــة بيـــن الشـــباب والطلبـــة والجماهيـــر العربيـــة

     بذلـــت المدينـــة جهـــوًدا نـــادرة يف المنطقـــة لتنميـــة المعرفـــة العلميـــة 

ــات ــة والرياضيـ ــة والهندسـ ــوم والتقنيـ ــة العلـ ــي بأهميـ ــز الوعـ وتعزيـ
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ومن الكتب القّيمة التي أسهمت يف ترجمتها مدينة امللك عبد العزيز، 
نخّص بالذكر ثاثة مؤلفات سنقدمها أدناه بإيجاز ليتأكد القارئ من 
أهمية هذه الكتب للقارئ العربي. وبهذا اخلصوص يتّم انتقاء الكتب 
للترجمة وفق معايير، منها أن يكون الكتاب قد صدر بعد عام 2000م، 
وأن يكون من أمهات الكتب، وليس ضّيق االختصاص، وأن يصّب يف 
جهود نقل التقنية واالبتكار، ويساهم يف إثراء احملتوى املعريف العربي.

أ( موسوعة الرياضيات التحليلية
العزيز  عبد  امللك  مدينة  عن  2011م،  عام  املوسوعة  هذه  صدرت 
خمسة  يف  ببيروت  العربية  الوحدة  دراسات  ومركز  والتقنية  للعلوم 
أجزاء بعنوان "الرياضيات التحليلية بني القرن الثالث والقرن اخلامس 
للهجرة"، وجاءت يف نحو 3800 صفحة. ومن بني ما يؤكده هذا العمل 
اجلبار أن حضارتنا بلغتها العربية قد قادت الركب يف مجال العلوم 

العمل  هذا  راشد  رشدي  العلوم  مؤرخ  نشر  وقد  قرون.  مدى  على 
الذي دام إعداده أزيد من عقدين، وشرع يف نشره عام 1996م، باللغة 
الفرنسية لدى مؤسسة الفرقان للتراث اإلسامي بلندن، وتواصل نشر 

أجزائها تباًعا حتى 2006م. ثم ترجم إلى العربية. 
جاءت يف صدر الترجمة العبارة التالية: "تُرجمت هذه األعمال ونُشرت 
بدعم مالي من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن مبادرة 

امللك عبد اهلل للمحتوى العربي".
ب( موسوعة علم التعمية واستخراج امُلعّمى عند العرب

أّلفها الدكاترة محمد مرياتي ويحيى مير َعلم ومحمد حسان الطيان. 
أو  وكسرها"  الشفرة  "علم  العنوان  هذا  صياغة  ميكن  اليوم  وبلغة 
ثم  العربية،  باللغة  املوسوعة  الشفرة". وقد صدرت  "التشفير وكسر 
ترجمت إلى اإلجنليزية. وتقع نسختها العربية يف 900 صفحة ُوّزعت 
اللغة  منها عام 1986م، عن مجمع  األول  إلى جزأين. صدر اجلزء 
العربية السوري. ثم، بعد عشر سنوات، صدر جزؤها الثاني ونشر 

أيًضا عن املجمع السوري. 
والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  بادرت  2003م،  عام  ويف 
اإلسامية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  مع  بالتعاون 
بترجمة املوسوعة إلى اإلجنليزية. وفّضل الناشر توزيع الترجمة إلى 6 

أجزاء تقع يف 1300 صفحة. وهو ما صدر منها حلد الساعة.
ومن املعلوم أن هناك جزًءا ثالًثا باللغة العربية ينوي املؤلفون تقدميه 
لم يُكتب له الصدور حلد اآلن. ومن املفترض أن يتضّمن هذا اجلزء 

مخطوطات مهّمة يف التعمية ورموزها. 
بنسختها  األمر  تعلق  سواء  املوسوعة،  أن  عليه  الوقوف  ميكن  وما 
منقوًصا. غير  القارئ عمًا  يراها  أن  اإلجنليزية، ميكن  أو  العربية 
أن مثل هذه األعمال التي تتمّثل بوجه خاص يف حتقيق مخطوطات 
أن  ذلك  أبًدا.  ينتهي  ال  عمل  املعرفة  من حقول  مرة يف حقل  ألول 
املخطوطات التاريخية ال يعلم الباحث متى يتم اكتشافها ومتى تتوّفر 
الوسائل الكفيلة بتحقيقها. ومن هذا املنظور، ميكن اعتبار أن ما صدر 
من املوسوعة عمًا وافًيا سيستمر الباحثون يف إثرائه كلما توّفرت 

اإلمكانيات.
 جـ( كتاب التوافقيات، جولة إرشادية

 David مازور  ديفيد  األستاذ  باللغة اإلجنليزية  الكتاب  أّلف هذا   
Mazur، وصدرت طبعته األولى عام 2010م. وقد أشرفت مدينة 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 
واملتقدمة".  االستراتيجية  التقنيات  "كتب  سلسلة  ضمن  العربية 
وتعاونت يف ذلك مع املنظمة العربية للترجمة. وصدرت هذه الترجمة 

العربية عام 2016م. 
االستراتيجية  التقنيات  "كتب  سلسلة  أن  إلى  نشير  أن  املهم  من 
واملتقدمة" التي تصدرها مدينة امللك عبد العزيز تُعنى بنشر أمهات 
الكتب يف املجاالت التقنية تلبية للسياسات والتوصيات الهادفة إلى 
البيان  ملا جاء يف  تنفيًذا  العلوم. وهذا  العربية يف مجال  اللغة  دعم 
اخلتامي للقمة العربية املنعقد بالرياض عام 2007م. فقد أكد هذا 
املؤمتر على تعزيز حضور اللغة العربية وعلى ضرورة االهتمام بها 

مقالمقال
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والعمل على أن تكون لغة البحث العلمي واملعامات.
يستهدف هذا الكتاب الشباب من تاميذ وطلبة حيث يدرس تاميذنا 
عدد  حتديد  مثًا  يريدون  عندما  الثانوية  املرحلة  يف  التوافقيات 
أشخاص   5 من  املكّونة  املجموعات  عدد  كمعرفة  املمكنة،  احلاالت 
منتسبني ملجموعة مكونة من 30 شخًصا. والواقع أن مسائل توافقيات 
الرياضيات  منها  املجاالت،  من  العديد  يف  موجودة  اليوم  صارت 

والفيزياء وعلم احلاسوب.

3.2. نشر الثقافة العلمية عبر تأليف الكتب
ولم تقتصر جهود املدينة على ترجمة الكتب يف مختلف   
فنون املعرفة مبا يفيد شرائح كثيرة من املجتمع السعودي والعربي، بل 
راحت تفتح باب التأليف أمام العلميني العرب فنتج عن ذلك إصدار 

عدد كبير من الكتب نذكر منها العناوين التالية:

3.  يف التواصل مع العالم 
فضا عن هذه املؤلفات التي ترّكز على نشر الثقافة العلمية باللغة 
العربية، تصدر املدينة سبع مجات علمية متخصصة حتت عنوان 
"مجات التقنيات االستراتيجية". ومتنح جوائز ألفضل بحوث تصدر 

سنوًيا يف هذه املجات. وقد دخلت مدينة امللك عبد العزيز يف شراكة 
هذه  وتوزيع  لنشر   Springer "شبرينجر"  األملانية  النشر  دار  مع 

املجات الدولية عبر العالم. وهذه الدوريات هي:
● مجلة "استكشاف البترول وتكنولوجيا اإلنتاج": مجلة فصلية تنشر 
واجليوفيزياء  البترول  وجيولوجيا  هندسة  مجال  يف  رائدة  دراسات 

االستكشافية.

●  مجلة "علوم املياه التطبيقية": تستكشف حلول ندرة املياه وتطوير 
التقنيات والبنية التحتية إلنتاج املياه العذبة النظيفة من املياه الطبيعية 

ومياه الصرف.

●  مجلة "البحث التطبيقي يف البتروكيماويات": ترّكز على التقنيات 
اجلديدة والذكية التي تسمح بظهور منتجات بتكلفة منخفضة وذات 
قيمة مضافة. وتُعنى أيًضا مبعاجلة النفط اخلام والصناعي والغاز 

والبتروكيماويات.

●  مجلة "العلوم النانوية التطبيقية": تنشر مقاالت حول العلوم النانوية 
واإللكترونيات  والطاقة  املتقدمة  واملواد  املياه  مجاالت  وتطبيقها يف 

والبيئة والطب.

●  مجلة "التكنولوجيا احليوية": تنشر نتائج األبحاث املتعلقة بدراسة 
احليوية  الطبية  بالعلوم  الصلة  ذات  احليوية  التكنولوجيا  وتطبيق 

والزراعة والبيئة.

حول  البحوث  تنشر  واملستدامة":  املتجددة  للطاقة  "مواد  مجلة   ●
تقنيات الطاقة املتجددة واملستدامة وتخزينها وتوفيرها.

●  مجلة "األنظمة املعقدة والذكية": توفر منتدى ملناقشة األساليب 
التخصيب  حتقيق  إلى  تهدف  التي  اجلديدة  والتقنيات  واألدوات 
املتبادل بني األنظمة املعقدة واحملاكاة احلاسوبية والتحليات الذكية. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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ــود ــرص والقي ــة الســعودية: الف ــة العربي ــة للمملك السياســة اإلفريقي

السعودية نجحت يف احتواء النفوذ اإليراني يف
 إفريقيا وحددت أولوياتها يف القارة السمراء 
ــى التعامــل مــع املســتجدات  ــادرة عل ــة ق ــل سياســة خارجي ــا بتفعي ــة الســريعة والكثيفــة مواجهته تقتضــي التحــوالت الدولي
والتكيــف معهــا، وإحــداث ترتيبــات تســتفيد مــن الفــرص املتاحــة وتقليــص ثقــل القيــود واالســتجابة ملتطلبــات التغييــر 
الضروريــة لتعظيــم املكاســب وتقليــل اخلســائر، واحملافظــة علــى املكانــة اإلقليميــة والدوليــة الائقــة بإمكانــات اململكــة 
العربيــة الســعودية وقدراتهــا وتاريخهــا وتراثهــا وخصائصهــا الوطنيــة. وتســتدعي مثــل هــذه األمــور مزيــًدا مــن الــذكاء 
واســتغال املقــدرات املختلفــة، وجتميــع الطاقــات الوطنيــة وتكتيلهــا مــن أجــل إجنــاز مهمــات سياســة خارجيــة فاعلــة ومثمــرة 
ورشــيدة. وال بــد مــن استشــراف مخطــط للسياســة اخلارجيــة، واإلبقــاء علــى االنتبــاه الدائــم ملــا ميكــن أن تــؤول إليــه األمــور 

يف اآلمــاد املختلفــة. 

د. فتحي بولعراس

لقد كان للتمدد اإليراني يف الشرق األوسط ويف إفريقيا جنوب 
الصحراء، وكذا التوسع التركي يف اإلقليم ويف إفريقيا دور معتبر يف 
إدراك القائمني على السياسة اخلارجية السعودية بأهمية إعادة بعث 
سياسة إفريقية للمملكة. ومن ثم يف صياغة املوقف أو املواقف التي 
يتوجب اتخاذها من قبل صناع القرار يف السعودية للصور املشكلة 
لديهم عن التهديدين اإليراني والتركي يف العمق االستراتيجي للمملكة.  
االستعانة  إفريقيا  جتاه  السعودية  السياسة  تفسير  ويتطلب    
بنظرية الدور التي تنطلق من فرضية مؤداها أن السلوك السياسي 
اخلارجي ميكن تفسيره انطاًقا من تصورات صانع القرار للدور الذي 
باالعتماد على مصادر  يبنى  والذي  الوطنية،  الدولة  تلعبه  أن  يجب 
للدور تضم اخلصائص السيكولوجية لصـانع القرار، ومختلف قدرات 

الدولة السياسية و االقتصادية والعسكرية.
بجملة  للمملكة  اخلارجي  السلوك  يرتبط  ذلك،  على  وتأسيًسا 
من املتغّيرات، يف مقدمتها االنطباعات والصور واملعتقدات، والقيم 
واخلصائص الشخصية لصّناع القرار؛ وهو ما أطلق عليه هولستي 
تصورات  من  انطاًقا  تفسيره  ميكن  حيث  الدور؛  بأداء   )Holsti(
الدور الوطني املرتبط بإدراك اخلصائص االقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية للوحدة السياسية. 

 أواًل: الخبرة السعودية يف إفريقيا 
إن االهتمام السعودي بإفريقيا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى 

أكثر من نصف قرن وحتديًدا إلى عهد امللك فيصل بن عبد العزيز 
رحمه اهلل )1964-1975م(، حيث يعود إليه الفضل يف بناء عاقات 
دبلوماسية مع عديد الدول اإلفريقية يف إطار سياسة عزل إسرائيل يف 
إفريقيا يف أعقاب هزمية 1967م. كما أنه أول مسؤول سعودي يتبنى 
سياسة متناسقة جتاه إفريقيا يف وقت كانت فيه إفريقيا ال حتظى 
باهتمام القوى اإلقليمية املناوئة للمملكة. لكن سرعان ما مت التخلي 
عن تلك السياسة بعد رحيل امللك فيصل رحمه اهلل، دون أن يعني 
ذلك انسحاًبا نهائًيا من إفريقيا. كما خبرت اململكة العربية السعودية 
إفريقيا إبان احلرب الباردة، حني انخرطت يف سياسة االحتواء ضد 

االحتاد السوفييتي السابق وحلفائه. 
ويجزم العديد من الدارسني أن وصول خادم احلرمني الشريفني 
العربية  اململكة  يف  احلكم  سدة  إلى  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
السعودية، ووصول األمير محمد بن سلمان كولي للعهد عام 2015م، 
محيطها  يف  السعودية  اخلارجية  السياسة  أولويات  ترتيب  أعاد 
اكتشاف  يعيدون  الرياض  يف  القرار  جعل صناع  ما  وهو  اإلقليمي. 
ومنذ  اإلفريقي حتديًدا.  وللقرن  األهمية اجليوستراتيجية إلفريقيا 
سياستها  صياغة  أعادت  السعودية  بأن  القول  ميكن  التاريخ  ذلك 
أهداف  لتحقيق  اإلمارات  دولة  مع  الوثيق  بالتنسيق  اإلفريقية 
سياستهما اخلارجية والتي من بينها التصدي للتمدد االيراني وللتغلغل 

التركي – القطري يف إفريقيا.  
العزيز قطان يف منصب وزير  السفير أحمد عبد  ويأتي تعيني 
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الدولة للشؤون اإلفريقية، مطلع 2018م، كتأكيد على حرص الرياض 
تنسيق  مهمة  له  أوكلت  وقد  اإلفريقية.  سياستها  بعث  إعادة  على 
اجلهود السعودية يف القارة لتحقيق األهداف املذكورة. وكانت أولى 
ثمار هذا االختيار جناح الدبلوماسية السعودية يف التوصل إلى اتفاق 

السام بني إثيوبيا وإريتريا.   

ثانًيا: فرص السياسة السعودية يف إفريقيا 
متتلك السعودية العديد من األوراق يف إفريقيا تعمل على توظيفها 
لتحقيق أهداف مأمورية سياستها اخلارجية يف املجاالت الدبلوماسية، 
األمنية، التجارية، باإلضافة إلى أوراق أخرى تتصل بقوتها الناعمة 
وكذا باجلانب اإلنساني. وقد متكنت السعودية من وضع سياسة جتمع 
بني الدبلوماسية واملساعدات املالية ورصيدها املعنوي باعتبارها باد 

احلرمني. 
من  ينضب  ال  بشري  خلّزان  السعودية  اململكة  امتاك  أن  كما 
الذين يعرفون إفريقيا جيًدا، حيث سبق  الدبلوماسيني املخضرمني 
لهم وأن شغلوا يف املجال الدبلوماسي منذ قيام الثورة اإليرانية عام 
1979م، ساعد الرياض على العودة السريعة إلى إفريقيا يف السنوات 
إفريقيا.  تشهدها  التي  اجلوهرية  التحوالت  مع  والتكيف  األخيرة، 
وقد حددت اململكة أولوياتها يف إفريقيا، حيث حتتل منطقتا الساحل 

والقرن اإلفريقي صدارة مأمورية سياستها اإلفريقية.  
وتعد السعودية من أكثر دول اخلليج امتاًكا لبعثات دبلوماسية يف 
إفريقيا، كما أنها أقدم من حيث احلضور يف الدول اإلفريقية املسلمة؛ 
العربي،  املغرب  يف  واسعة  دبلوماسية  بشبكة  اململكة  حتظى  حيث 
البعثات  عدد  ويبلغ  إفريقيا.   جنوب  جانب  إلى  اإلفريقي  والقرن 
الدبلوماسية السعودية يف القارة 43 بعثة، وبذلك تتفوق اململكة على 
التي لديها متثيل دبلوماسي يف نحو 30 دولة إفريقية فقط.  إيران 
لكن هذا الرقم تراجع بعد األزمة الدبلوماسية بني طهران والرياض 
يف يناير 2016م، حيث قررت كل من السودان وجيبوتي وجزر القمر 
لديها،  إيران  وطرد سفراء  مع طهران،  الدبلوماسية  قطع عاقاتها 
تضامًنا مع السعودية. فالسعودية تنظر إلى إفريقيا باعتبارها عمقها 
االستراتيجي، وبإمكانها االستعانة به يف الدفاع عن أمنها القومي ضد 
التهديدات اإليرانية، أو ضد التغلغل التركي يف اإلقليم، وهو ما تؤكده 

بوضوح التطورات السياسية يف منطقة البحر األحمر.   
ويكشف هذا التضامن عن الدعم الدبلوماسي اإلفريقي الواسع 
الذي حتظى به اململكة العربية السعودية يف األمم املتحدة، وحتديًدا 
يف مجال النزاعات الدبلوماسية. وهو ما ميكن تفسيره رمبا بأن هذه 
أو  إيران  من  اإلفريقية  الدول  إلى  أقرب  السعودية  أن  تشعر  الدول 

تركيا. 
إذن، فالتوجه اإلفريقي للسعودية يُتيح لها نسج حتالفات جديدة 
من دول القارة، حيث تعتقد القيادة السعودية انها بحاجة إلى الكتلة 

اإلفريقية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة حني يكون هناك تصويت 
يف قضايا إقليمية كالوضع يف اليمن، ليبيا، أو سورية، مع العلم أن 
الكتلة التصويتية اإلفريقية حتتل املرتبة الثانية بني الكتل التصويتية. 
ومبوجب هذه السياسة حترص اململكة العربية السعودية أيًضا 
على املشاركة يف مؤمترات القمة الدبلوماسية، فقد شاركت يف القمة 
اإلفريقية بإثيوبيا يف يناير 2016م، وقام وزير خارجيتها عادل اجلبير 
فبراير  يف  وزامبيا  إفريقيا  وجنوب  السودان  من  كل  إلى  بزيارات 
من السنة ذاتها، ثم إلى كينيا وتنزانيا يف شهر مارس 2016م، كما 
استقبلت الرياض عدًدا من الرؤساء األفارقة هم رئيس غينيا "ألفا 
كوندي"، ورئيس جنوب إفريقيا "جاكوب زوما" يف شهر مارس 2016م، 

وقبلهما الرئيس النيجيري محمد بخاري يف شهر فبراير 2016م.  
ويف عام 2019م، برز امللف السوداني بالنسبة للرياض كأولوية 
الوطني  باألمن  وثيقة  صلة  ذي  كملف  معه  التعامل  يجب  قصوى 
للمملكة. فقد سعت الرياض وأبو ظبي يف أعقاب اندالع االحتجاجات 
يف أبريل/ نيسان 2019م، والتي أطاحت بالرئيس عمر البشير من 
احلكم، إلى التأثير يف املرحلة االنتقالية عن طريق الرجل الثاني يف 
العسكري املدعو محمد حمدان داغلو )حميتي(.  املجلس االنتقالي 
فريضة  أدى  كما  السعودية،  إلى  عديدة  مرات  حميتي  تنقل  فقد 
للحصول على دعم سياسي  له  الزيارات فرصة  وكانت هذه  احلج. 
للهيئة  السابق  الرئيس  البرهان  الفتاح  عبد  تنقل  كما  الرياض.  من 
العسكرية االنتقالية رفقة الوزير األول عبد اهلل حمدوك إلى الرياض 
2019م.  أكتوبر  يف  احلكومة  تشكيل  بعد  وذلك  2019م،  أكتوبر  يف 
وبذلك تكون الرياض قد جنحت يف إعادة رسم املشهد السياسي يف 

السودان بعيًدا عن التدخل اإليراني أو التركي. 
ذهبية  فرصة  إفريقيا  فتمثل  االقتصادي  الصعيد  على  أما 
للسعودية إلعادة بناء اقتصادها بعيًدا عن هيمنة الريع النفطي. حيث 
متثل القارة بالنسبة للمملكة سوًقا يبلغ تعداد سكانها مليار نسمة، 
وحتتوي على 30 يف املائة من احتياطي الثروات املعدنية يف العالم. 
وهو ما يجعل من السوق اإلفريقية فرصة مواتية لبناء اقتصاد ُمنتج 

يف ضوء رؤية 2030. 
وتأسيًسا على ذلك، صاغت السعودية سياسة زراعية جتاه الدول 
اإلفريقية؛ وأطلقت اململكة مبوجب هذه السياسة مبادرة امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز ـ يرحمه اهلل ــ لاستثمارات الزراعية السعودية 
وهو صندوق  الزراعية.  التنمية  عام 2014م، عبر صندوق  باخلارج 
لتمويل الشركات السعودية الراغبة يف االستثمار يف إفريقيا، وترمي 
هذه املبادرة إلى ضمان األمن الغذائي الوطني واالقليمي والعاملي. وهو 
ما أدى إلى تدفق االستثمارات السعودية يف عديد الدول اإلفريقية 
إفريقيا  جنوب  أوغندا،  النجير،  مالي،  السودان،  إثيوبيا،  )تنزانيا، 
والسنغال(. وهو ما جعل من السعودية أكبر مستثمر خليجي يف معظم 
املشروعات  بلغ عدد  فقد  املثال  وعلى سبيل  اإلفريقية،  القارة  دول 
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السعودية يف إثيوبيا، 294 مشروًعا بقيمة 3 مليارات دوالر، منها 141 
مشروًعا يف اإلنتاج احليواني والزراعي، و64 مشروًعا صناعًيا. 

نفوذها داخل األوبك،  السعودية على  تُعول  الطاقة   ويف مجال 
من خال تعزيز التعاون مع الدول النفطية اإلفريقية وهي سبع دول 
أعضاء يف األوبك )اجلزائر، ليبيا، نيجيريا، أنغوال، الكونغو، الغابون، 

وغينيا االستوائية(، من مجموع 14 عضًوا.   
كأدوات  واملساعدات  املالية  الهبات  على  السعودية  تعتمد  كما 
لتحقيق أهداف مأموريتها اخلارجية وزيادة نفوذها يف إفريقيا، وذلك 
عام  تأسيسه  منذ  قدم  حيث  للتنمية،  السعودي  الصندوق  بواسطة 
1975م، ما يقارب 75 % من احتياطاته إلى إفريقيا )قرابة 7 مليارات 
دوالر(. كما خصص 4.2 مليار يورو إلفريقيا؛ منها 60% لدول املغرب، 
و40 % ملصر. باإلضافة إلى جيبوتي التي حظيت باخلمس من مجموع 
القروض املمنوحة إلفريقيا. ويف إفريقيا الغربية استفادت 18 دولة 
من املساعدات املالية للمملكة، حيث حتصلت موريتانيا على ربعها. 
األمر الذي جعل نواكشوط تصبح أحد أهم ركائز السياسة اإلفريقية 
موريتانيا قطع  قرار  يُؤكده  ما  وهو  األخيرة،  السنوات  للسعودية يف 

عاقاتها مع قطر عقب أزمة احلصار.  
على  احلرب  ملف  يحظى  والعسكري،  األمني  الصعيد  وعلى   
اإلفريقية  السياسة  أولويات  رأس  على  منابعه  وجتفيف  اإلرهاب 
دول  على  املجال  هذا  يف  خبرتها  اململكة  اقترحت  فقد  للسعودية. 
تواجه صعوبات عديدة يف القضاء على تنظيمات راديكالية )نيجيريا 
اململكة  إن  القول  ميكن  بالذات،  النقطة  هذه  وحول  والصومال(. 
تستخدم قوتها الناعمة املتمثلة يف دورها الريادي يف العالم اإلسامي 
ملواجهة الفكر التكفيري واملتطرف. ويتزامن ذلك، مع ما شهدته املنطقة 
العربية من حتوالت سياسية عرفت باسم ما يسمى "الربيع العربي" 
ترمي إلى تغيير أنظمة احلكم عن طريق العنف، األمر الذي رأت فيه 
اململكة تهديًدا مباشًرا ألمنها القومي خصوًصا وأن اإلدراك السعودي 

ينظر إلى الباد العربية باعتبارها عمًقا استراتيجًيا للمملكة. 
ومما ال شك فيه أن إعان اململكة العربية السعودية يف مارس/ 
آذار 2016م، عن بناء قاعدة عسكرية يف جيبوتي، يندرج يف سياق 
تأكيد الرياض ملكانتها اإلقليمية وكذا ريادتها العالم اإلسامي. كما 
متلك البحرية السعودية قاعدة أخرى يف جزر فرسان القريبة من باب 
املندب، وهي ذات أهمية استراتيجية بالغة. وهو ما مكنها من دخول 
نادي الاعبني الكبار يف إفريقيا من الدول الكبرى التي متتلك قواعد 
عسكرية يف جيبوتي )الواليات املتحدة، فرنسا(، ومن ثم تكون الرياض 
قد حققت هدفني؛ األول هو اكتساب هيبة يف إفريقيا، والثاني حرمان 

إيران من حليف إفريقي هام أال وهو جيبوتي. 
على الصعيد العسكري ميكن القول إن احلضور العسكري للمملكة 
مازال أقل من املأمول يف القارة اإلفريقية؛ ألن الرياض تفضل متويل 
الدول للتنمية بدالً من االنخراط يف تعاون عسكري-عملياتي. وحتى 
يف امللف الليبي اكتفت اململكة بتقدمي الدعم السياسي للجنرال خليفة 
التي  الوطني، خاًفا لإلمارات  الوفاق  حفتر يف حربه ضد حكومة 
اختارت التدخل عسكرًيا يف هذا النزاع العتبارات تتعلق مبأموريتها 

األمنية يف اإلقليم.   
وعلى صعيد القوة الناعمة والرصيد املعنوي استطاعت السعودية 
حصص  حتديد  يف  ودورها  اإلسامية  للمقدسات  رعايتها  بفضل 
اإلفريقية  الدول  نفوذها يف  تعزيز  والعمرة،  الدول يف مواسم احلج 
ذات األغلبية املسلمة. كما أن نشر ثقافتها اإلسامية وتعزيز دورها 
يف التصدي للمد الشيعي وحلمات التنصير التي ترعاها منظمات 
صليبية دولية ساهم يف جناح سياتها اإلفريقية. كما خصصت اململكة 
ميزانيات ضخمة لتطوير املناهج التعليمية والتربوية والبنى التحتية 
يف منطقة غرب إفريقيا، كما قامت السعودية بتدريب العلماء واألئمة 

األفارقة يف جامعاتها ومعاهدها اإلسامية.   
 

  ثالًثا: القيود عى السياسة اإلفريقية للسعودية  
لم تعد السعودية الاعب اإلقليمي والشرق – األوسطي الوحيد 
تشهد  األخيرة  العقود  يف  اإلفريقية  القارة  باتت  حيث  إفريقيا،  يف 
تنافًسا محموًما بني قوى إقليمية متوسطة هي السعودية، إيران وتركيا 
تواجه  إفريقيا  السعودية يف  السياسة  الذي يجعل  األمر  وإسرائيل. 

جملة من القيود قد حتول دون حتقيق أهدافها.  
انفراد تركيا وإيران مبنطقة الشرق األوسط،  الرياض  وترفض 
وسمو  سلمان  امللك  وتبني  2015م،  عام  منذ  بوضوح  برز  ما  وهو 
األمير محمد بن سلمان لسياسة خارجية هجومية ترمي إلى مقارعة 
منافسيها اإلقليميني، وتعزيز ريادتها ملنطقة الشرق األوسط من خال 
يجعل  ما  وهو  املسلمة.  اإلفريقية  الدول  مع  جديدة  حتالفات  بناء 
أخرى  إقليمية  قوى  أجندات  تواجه  إفريقيا  يف  السعودية  املأمورية 

تعمل على تعزيز نفوذها يف القارة. 
استغال  السعودية  العربية  اململكة  حتاول  الصدد،  هذا  ويف 
االنتكاسات التي منيت بها إيران يف إفريقيا منذ 2010م، وحتويلها إلى 
مكاسب لها. فقد جنحت يف جعل دول مثل نيجيريا والسنغال وغامبيا 
تقطع عاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد ضبط هذه الدول شحنات 
من األسلحة القادمة من طهران باجتاه هذه الدول. كما أوقفت جنوب 
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إفريقيا وارداتها النفطية من إيران يف عام 2012م، تطبيًقا للعقوبات 
الدولية املفروضة على طهران. 

وبذلك تكون السعودية قد جنحت يف حتجيم الوجود السياسي 
دولة  كأكبر  نفوذها  استخدام  اإلفريقية من خال  الدول  إليران يف 
الشيعية  املستنقعات  جتفيف  استطاعت  كما  اإلسامي.  العالم  يف 
نيجيريا،  تنزانيا،  )كينيا،  اإلفريقية  الدول  عديد  يف  ظهرت  التي 
بناء  متويل  يف  السعودية  فتساهم  السنغال  ويف  ...الخ(.  السينغال، 
املساجد ملواجهة املد الشيعي. أما يف جنوب إفريقيا فتحاول السعودية 
التي حتاول  إيران  الطريق على  لقطع  الباد  اقتصاد  االستثمار يف 

اإلفات من احلصار والعقوبات الدولية.   
للقوة  مالًيا  اململكة دعًما  اإلفريقي قدمت  الساحل  ويف منطقة 
من  املفوض  التحالف  فروع  أحد  وهي  الساحل،  ملنطقة  املشتركة 
مجموعة الدول اخلمس ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار 

بالبشر يف بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.  
وطهران  أنقرة  للسعودية، حتاول  اإلفريقية  السياسة  على  ورًدا 
القارة. فقد قامت تركيا بتأجير  منع الرياض من بسط نفوذها يف 
جزيرة سواكن السودانية يف البحر األحمر نهاية عام 2017م، وهو ما 
رأت فيه السعودية تهديًدا لألمن اإلقليمي وملصالح حلفائها من دول 
اجلوار. كما شرعت تركيا يف تنسيق سياساتها مع قطر يف منطقة 
البحر األحمر وظهر ما يُعرف باحملور التركي-القطري، حيث حتاول 
الدوحة تخفيف وطأة املقاطعة املفروضة عليها من قبل دول اخلليج. 

وتقوم السياسة اإلفريقية لتركيا على توقعات بتحقيق مكاسب 
امليراث  يف  مصدرها  جتد  سياسية  رؤية  وعلى  ضخمة  اقتصادية 
التاريخي الذي يسيطر على النسق العقيدي للرئيس أردوغان الذي 
لم يخف تطلعاته العثمانية. كما ترمي إلى خلق شراكة "رابح-رابح"، 
بعيًدا عن الهبات واملساعدات اإلنسانية.  كما أن املقدرات االقتصادية 
إلفريقيا تعتبر عامل جذب لاستثمارات التركية يف القارة ودافًعا من 
دوافع االنفتاح نحو إفريقيا املسلمة ورغبة يف تزعم العالم االسامي 
عبر بوابة االستثمارات، وهو ما ترفضه السعودية جملة وتفصيًا، 
ذاته  األمر  العربية،  للدول  الداخلية  الشؤون  تركيا يف  تدخل  بسبب 
ينسحب على إيران التي عززت من نشاطاتها يف إفريقيا خال الوالية 
إلى املساهمة  للرئيس روحاني. كما تتطلع طهران  الثانية  الرئاسية 

بشكل فعال يف دعم االستقرار األمني يف القارة رًدا على السياسة 
اإلفريقية للسعودية. وهو ما تؤكده الزيارات املتكررة لكبار املسؤولني 
اإليرانيني لعديد الدول اإلفريقية بغية إنعاش االقتصاد اإليراني الذي 
باءت  احملاوالت  هذه  أن  بيد  الغربية.  االقتصادية  العقوبات  أنهكته 

بالفشل عقب جناح سياسة االحتواء السعودية واإلماراتية. 
 لقد استطاعت السعودية واإلمارات يف اخلمس سنوات األخيرة 
قلب العاقات االيرانية مع جيبوتي، إثيوبيا والصومال. فقد أعادت 
هذه الدول النظر يف عاقاتها مع طهران، لدرجة أن السفن اإليرانية 
باتت جتد صعوبة بالغة يف اإلبحار يف البحر األحمر. ومبوجب هذه 
السياسة أصبحت اإلمارات تدير قواعد عسكرية يف إريتريا )منطقة 
عصب( ويف أرض الصومال )بربرة(. أما السعودية ففي طريقها إلى 

بناء قاعدة عسكرية يف جيبوتي. 
وتشهد منطقة شرق إفريقيا صراًعا بني السعودية واإلمارات يف 
مواجهة محور تركيا-قطر؛ فقد برز التنافس والصراع بني اجلانبني 
يف يونيو 2017م، يف منطقة قريبة جغرافًيا من شبه اجلزيرة العربية، 
مرافئ يف  إلدارة  وإبرام صفقات  قواعد عسكرية  تدشني  مت  حيث 
منطقة استراتيجية للحرب يف اليمن. كما تشهد هذه املنطقة نشاًطا 
جتارًيا قدّره اخلبراء بـ 10 % من التجارة العاملية نظًرا لوجود قناة 

السويس. 
ويعتبر الصومال ميداًنا لهذا التنافس والصراع؛ حيث يحتضن 
قاعدة عسكرية تركية مت تدشينها عام 2017م. كما تدعم تركيا وقطر 
النظام يف مقديشو، بينما تدعم اإلمارات بعض السلطات الفيدرالية 
اجلهوية، وهو ما ترى فيه الدوحة نشاًطا مناوًئا يرمي إلى إضعاف 
السلطة املركزية يف مقديشو. لقد استثمرت تركيا أمواالً طائلة يف 
التركية  الشركات  وظفرت  الصومال،  يف  الطرقات  شبكة  إصاح 
مبشاريع يف مطار العاصمة منذ 2013م، وتدير شركة البايراك مطار 
مقديشو، كما يحمل أحد مستشفيات العاصمة اسم الرئيس التركي. 
من جهتها قدمت قطر مساعدة مالية مبقدار 385 مليون دوالر إلى 
السلطات املركزية. ويف إثيوبيا تتطلع أبو ظبي إلى بناء أنبوب نفط بني 

إثيوبيا وإريتريا، لتمكني إثيوبيا من تصدير نفطها.   
أما يف غرب إفريقيا فقد جنحت اململكة العربية السعودية يف بناء 
حتالف مع موريتانيا والسنغال الحتواء النفوذ اإليراني يف املنطقة. يف 

لتحقيـــق  اإلفريقيـــة  سياســـتها  صياغـــة  أعـــادت  الســـعودية    

أهدافهـــا الخارجيـــة والتصـــدي للتمـــدد اإليرانـــي وللتغلغـــل التركـــي

مقالمقال
ملف العددملف العدد

     294 مشروًعا سعودًيا يف إثيوبيا بـ 3 مليارات دوالر منها 141 

ـــا مشـــروًعا لإلنتـــاج الحيوانـــي والزراعـــي و64 مشـــروًعا صناعًي
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احتواء  يف  اململكة  وجنحت  اإلرهاب،  ملكافحة  العسكري  اإلسامي 
النفوذ اإليراني، وقطع عدد من الدول اإلفريقية عاقاتها أو قلصت 
متثيلها الدبلوماسي مع طهران تضامًنا مع الرياض. ومن املتوقع أن 
القادمة مزيًدا من التحرك السعودي نحو إفريقيا يف  الفترة  تشهد 

ضوء رؤية 2030. 

مقابل ذلك، تشهد املنطقة تدفق غير مسبوق لاستثمارات السعودية. 
 استنتاجات 

العربية  للمملكة  اإلفريقية  السياسة  إن  القول  ميكن  ختاًما، 
السعودية منذ مبايعة امللك سلمان بن عبد العزيز باتت أكثر وضوًحا 
وجرأة من ذي قبل وعلى أكثر من صعيد. لقد أدركت القيادة السعودية 
أن العالم اإلسامي يُعد مبثابة عمق استراتيجي للمملكة، وال يجب 
التفريط فيه. وهو رد على الفكر االستراتيجي العثماني الذي تُبّرر به 
تركيا تدخلها يف ليبيا ويف سورية ويف آسيا الوسطى. وما يؤكد صواب 
حققتها  التي  االيجابية  النتائج  هو  اجلديد  السعودي  التوجه  هذا 
التحالف  إلى  القارة  دول  بعض  انضمت  حيث  اإلفريقية،  السياسة 

* املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ـــ عميد كلية الحقوق سابًقا

مقالمقال
ملف العددملف العدد

    للســـعودية 43 بعثـــة دبلوماســـية يف إفريقيـــا ومتفوقـــة عـــى 

إفريقيـــة دولـــة   30 يف  دبلوماســـي  تمثيـــل  لديهـــا  التـــي  إيـــران 
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خطــة عمــل مــن 4 مرتكــزات للتحــول نحــو اقتصــاد املعرفــة فــي اململكــة

تصدرت السعودية 146 دولة كأفضل الدول
يف مؤشر االقتصاد المعريف منذ عام 2000

ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــة العدي ــة املتطــورة، يف مواجه ــرات التقني ــكارات املتســارعة، والتغي ــن االبت ــي زم ــرن احلال ــد الق يع
يواجههــا العالــم، والتــي تهــدد فــرص النمــو والتنميــة، والتغيــرات املناخيــة الناجمــة عــن عمليــات التصنيــع، واملخاطــر البيئيــة 

الناجمــة عــن اإلفــراط يف اســتخدام املــوارد الناضبــة، والتــي أضيــف لهــا تداعيــات جائحــة كوفيــد – 19 مؤخــًرا. 
ــم  ــة بالتحديــات والتطــور املســتمر، مزيًجــا مــن الفــرص والتهديــدات لاقتصــاد الســعودي، حتت ــق هــذه احلقبــة املليئ وتخل
ضــرورة تدعيــم التحــول مــن اقتصــاد ارتكــز لفتــرات طويلــة علــى املــوارد الطبيعيــة، إلــى اقتصــاد متنــوع، قائــم علــى مدخــات 
املعرفــة واالبتــكارات التقنيــة، فضــًا عــن تزايــد احلاجــة إلــى منتجــات حديثــة ترتكــز علــى التقنيــة، يف ظــل اشــتداد حــدة 
املنافســة يف األســواق العامليــة املفتوحــة، حتــى ميكــن رفــع القــدرات التنافســية لعــدد مــن املنتجــات احلديثــة، وتنويــع هيــكل 

االقتصــاد الوطنــي ومصــادر الدخــل، واحملافظــة علــى مســتوى معيشــي مرتفــع للمواطنــني.

د. محمد البنا

ــرية،  ــة وبشـ ــوارد طبيعيـ ــدرات ومـ ــن قـ ــة مـ ــه اململكـ ــا متلكـ ــم مـ ورغـ
ومـــا حققتـــه مـــن إجنـــازات يف مجـــاالت التعليـــم العالـــي وبنـــاء 
القـــدرات البحثيـــة ومراكـــز التميـــز البحثـــي، إال أن اســـتغال تلـــك 
ــا  ــن بتحويلهـ ــوة، رهـ ــاط القـ ــن نقـ ــره مـ ــا توفـ ــوارد ومـ ــات واملـ الطاقـ
إلـــى مدخـــات معرفيـــة وتقنيـــة يف العمليـــات اإلنتاجيـــة، حتـــى ميكـــن 
حتقيـــق مزايـــا تنافســـية للصناعـــات واملنتجـــات اجلديـــدة، وهـــو مـــا 
يتطلـــب بالضـــرورة ســـد الفجـــوة مـــا بـــني نتائـــج البحـــوث واالبتـــكارات 
ومخرجاتهـــا مـــن التقنيـــة، وبـــني اســـتغالها جتارًيـــا يف منتجـــات 

ــورة. متطـ
وفيمـــا يلـــي نعـــرض ملوقـــع االقتصـــاد الســـعودي يف كل مـــن: 
مؤشـــر قيـــاس قـــدرات االقتصـــاد الكلـــي )مؤشـــر التنافســـية(، مؤشـــر 
اقتصـــاد املعرفـــة )رأس املـــال غيـــر امللمـــوس(، ومؤشـــر االبتـــكار 
نقـــدم مقترًحـــا  ثـــم   ،Global Innovation Index العاملـــي 

ــة.   ــريف يف اململكـ ــاد املعـ ــو االقتصـ ــل نحـ ــة عمـ خلطـ

أهمية المعرفة واالبتكارات يف االقتصادات المعاصرة
التقنيـــة،  وتطبيقاتهـــا   ،knowledge املعرفـــة  ســـتظل 
ــذكاء  ــة، والـ ــات، والرقمنـ ــا املعلومـ ــكارات وتكنولوجيـ ــة يف االبتـ ممثلـ
حتـــوالت  مـــن  حـــدث  ملـــا  األصيلـــة  الســـمة  هـــي  االصطناعـــي، 

معاصـــرة يف طبيعـــة النشـــاط االقتصـــادي، ومدخاتـــه، ومخرجاتـــه 
ــتى  ــي يف شـ ــم افتراضـ ــى عالـ ــول إلـ ــات، والتحـ ــلع واخلدمـ ــن السـ مـ
ـــر  ـــاج واســـتهاك واســـتثمار وتصدي ـــاة، مـــن عمـــل وإنت مجـــاالت احلي
وجتـــارة، ويف توفيـــر اخلدمـــات احلكوميـــة، وتشـــكيل منـــط احليـــاة 

املعاصـــرة لألفـــراد.
وتشـــكل نتائـــج الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ركيـــزة التحـــوالت 
ـــدة  ـــات جدي ـــد تقني ـــي، مـــن خـــال تولي املعاصـــرة يف االقتصـــاد العامل
كثمـــرة مـــن ثمـــار البحـــث العلمـــي، واالبتـــكارات التقنيـــة، حيـــث 
ظهـــرت تقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي والنانـــو تكنولوجـــي، والتقنيـــة 
احليويـــة، والتقنيـــة الرقميـــة والبيانـــات الكبيـــرة، والربـــط يينهـــا، 
ومـــن أهـــم مخرجاتهـــا، الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة، الروبوتـــات، وتعليـــم 
اآلالت، والتحكـــم يف اجلينـــات، وتطبيـــق الطباعـــة الثاثيـــة األبعـــاد 

يف الصناعـــة واإلنتـــاج.
ولعـــل مـــن أهـــم نتائـــج الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة أن عنصـــر 
العمـــل التقليـــدي يف منظومـــة احليـــاة االقتصاديـــة، بـــات علـــى أبـــواب 
الـــزوال، فاليـــوم اآلالت تقـــوم مبـــا نقـــوم بـــه نحـــن، ومـــع الوقـــت 
سنســـتثمر املعرفـــة كمصـــدر مجانـــي للكســـب، نبيـــع الكهربـــاء التـــي 
تتولـــد مـــن ألـــواح الطاقـــة الشمســـية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، ونشـــتري 
بثمنهـــا مـــا نريـــد مـــن ذات الشـــبكة، وهـــو مـــا يحتـــاج عامـــل معـــريف 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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مـــزود باملعـــارف واملهـــارات والقـــدرة علـــى االبتـــكار،إذن نحـــن اليـــوم 
ـــة للمجتمعـــات، واملنظومـــة  ـــة التقليدي ـــة مـــن احلال ـــواب النهاي ـــى أب عل
العامـــة علـــى هـــذه األرض، والتحـــول إلـــى منظومـــة جديـــدة للحيـــاة 
وللنشـــاط االقتصـــادي، يحتـــوي مجموعـــة مـــن الســـمات املتداخلـــة: 

مجتمـــع معـــريف، افتراضـــي، رقمـــي، ذكاء اصطناعـــي.

وققـــد ترتـــب علـــى تلـــك التطـــورات تغيـــرات أساســـية يف مصـــادر 
النمواالقتصـــادي، فأصبـــح رأس املـــال البشـــري عنصـــًرا أساســـًيا يف 
عمليـــة النمـــو مـــن خـــال مدخـــات العمالـــة املعرفيـــة، وتطبيقـــات 
االبتـــكارات والتقنيـــات اجلديـــدة، واملعرفـــة، وهـــو مـــا ميكـــن أن نطلـــق 
ــي  ــاد الرقمـ ــح االقتصـ ــا أصبـ ــوظ، كمـ ــر امللحـ ــال غيـ ــه رأس املـ عليـ
قـــادًرا علـــى توفيـــر بنيـــة حتتيـــة عاليـــة اجلـــودة لتكنولوجيـــا املعلومـــات 
واالتصـــاالت، وتســـخير قـــوة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت 

لصالـــح ممارســـات األعمـــال واحلكومـــات واملســـتهلكني.

قياس قدرات االقتصاد الكيل )مؤشر التنافسية(
رغـــم تعـــدد مؤشـــرات قيـــاس قـــدرات االقتصـــاد الكلـــي، يبقـــى 
ـــو،  ـــوالت النم ـــن مدل ـــر م ملؤشـــر التنافســـية، الفضـــل يف شـــموله لكثي
والكفـــاءة يف اســـتخدام املـــوارد، وإنتاجيتهـــا، ويقصـــد بالتنافســـية 
ــن  ــد مـ ــاد الوطنـــي مبزيـ ــمات التـــي تســـمح لاقتصـ القـــدرات والسـ
الكفـــاءة يف اســـتخدام عناصـــر اإلنتـــاج، وتقيـــس  التقـــدم االقتصـــادي 
ــم العمـــل  ــاج: والتـــي تضـ ــر اإلنتـ ــوع النمـــو يف عناصـ ــاره مجمـ باعتبـ
ورأس املـــال املـــادي، ومـــا يعـــرف بإنتاجيـــة عناصـــر اإلنتـــاج الكليـــة 
مؤشـــرات  وتقيـــس   ،  total factor productivity (TFP(

 Global Competitiveness Inex العاملـــي  التنافســـية 
GCI  مكاســـب اإلنتاجيـــة التـــي تعـــد أهـــم محـــددات النمـــو يف 
األجـــل الطويـــل، ويفســـر هـــذا املؤشـــر أكثـــر مـــن 81% مـــن التبايـــن 
يف مســـتويات دخـــول الـــدول، ونحـــو 7 % مـــن التبايـــن يف مســـتويات 

النمـــو االقتصـــادي بـــني الـــدول.
والنمـــو  املعرفـــة  علـــى  القائمـــة  التنافســـية  أبعـــاد 

ي د قتصـــا ال ا

مقالمقال
ملف العددملف العدد

Source :World Bank, Knowledge for Development.2017 K4D
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مؤشـــر  وفـــق  الســـعودية  ترتيـــب  التالـــي  اجلـــدول  يوضـــح  كمـــا 
والـــذي  2018م،  بالعـــام  ومقارنتهـــا  2019م،  العاملـــي  التنافســـية 
يتضمـــن 12 مؤشـــًرا فرعًيـــا، تعكـــس القـــدرات اإلنتاجيـــة والتقنيـــة 

الوطنـــي لاقتصـــاد  واملعرفيـــة 

ـــية  ـــر التنافس ـــاد مؤش ـــق أبع ـــعودي وف ـــاد الس ـــب االقتص ترتي
ـــي 2019 العامل

 Klaus Schwab, World Economic Forum :املصدر
The Global Competitiveness Report 2019

مؤشر اقتصاد املعرفة )رأس املال غير امللموس(
املـــال األصـــول امللموســـة مثـــل  لـــرأس  يضـــم املفهـــوم التقليـــدي 
املبانـــي غيـــر الســـكنية واآلالت واملعـــدات، لكـــن مـــن وجهـــة النظـــر 
االقتصاديـــة ميثـــل هـــذا مفهوًمـــا ضيًقـــا لألصـــول الثابتـــة املنتجـــة، 
حيـــث أن اإلنفـــاق الرأســـمالي يجـــب أن يشـــمل أي مصروفـــات تزيـــد 
مـــن النـــاجت والدخـــل املســـتقبلي. فاالســـتثمار يف البحـــث والتطويـــر 
ــا  ــي، كمـ ــال اإلنتاجـ ــد رأس املـ ــن رصيـ ــد مـ ــال يزيـ ــبيل املثـ ــى سـ علـ
ـــة  ـــب والرعاي ـــم والتدري ـــال البشـــري، ويأخـــذ شـــكل التعلي أن رأس امل
الصحيـــة متثـــل مصـــدًرا لزيـــادة اإلنتاجيـــة، وبالتالـــي ميكـــن اعتبـــار 
كل مـــن االنفـــاق علـــى البحـــث والتطويـــر، ورأس املـــال البشـــري، 
مكونـــات أساســـية يف رأس املـــال غيـــر امللمـــوس، ومصـــدًرا للنمـــو 
ورفـــع اإلنتاجيـــة، بجانـــب رأس املـــال املـــادي، حيـــث يقـــدر أن األصـــول 
ــوقية  ــة السـ ــف القيمـ ــى نصـ ــث إلـ ــني ثلـ ــا بـ ــغ مـ ــة تبلـ ــر امللموسـ غيـ
لقطاعـــات األعمـــال يف الواليـــات املتحـــدة، ويف أوروبـــا نحـــو %30 

.  )2009(  Kristian Uppenberg.

يتضمـــن  رأس املـــال غيـــر امللمـــوس  ثاثـــة أنـــواع مـــن األصـــول 
غيـــر امللموســـة: معلومـــات احلاســـب اآللـــي مثـــل البرامـــج اجلاهـــزة 
وقواعـــد البيانـــات، وحقـــوق امللكيـــة اإلبداعيـــة والعلميـــة مثـــل البحـــث 
وتكاليـــف  والنشـــر،  التأليـــف  وحقـــوق  املناجـــم  واســـتغال  والتطويـــر، 
التراخيـــص، والتصاميـــم وغيرهـــا مـــن مصروفـــات البحـــوث، والقـــدرات 
التنظيمـــي  والهيـــكل  التجاريـــة،  العامـــات  حقـــوق  مثـــل  االقتصاديـــة، 
ــدة  ــة جديـ ــا مدخـــات معرفيـ Competencies، وتشـــكل يف مجموعهـ
وســـمت االقتصـــادات املعاصـــرة باالقتصـــاد القائـــم علـــى املعرفـــةK ويوضـــح 
اجلـــدول التالـــي تطوراملركـــز النســـبي لاقتصـــادي الســـعودي وفـــق مؤشـــر 
اقتصـــاد املعرفـــة، مقارنـــة ببعـــض الـــدول املتقدمـــة ودول مجلـــس التعـــاون 

،وذلـــك بنـــاء علـــى البيانـــات املنشـــورة عـــن عامـــي:2000 ،2012م.
مؤشرات اقتصاد املعرفة )KEI( عامي 2000, 2012

Source: KAM 2012 (WWW.World Bank.org/kam

ــتوى  ــى املسـ ــم 50 علـ ــز رقـ ــل املركـ ــت حتتـ ــعودية كانـ ــم أن السـ ورغـ
العاملـــي عـــام 2012 حيـــث بلغـــت قيمـــة املؤشـــر 5.96 مـــن عشـــرة، إال 
أنهـــا أحـــرزت تقدًمـــا واضًحـــا مـــا بـــني عامـــي 2000، م، حيـــث حتســـن 
املؤشـــر 26 مركـــًزا فانتقلـــت اململكـــة مـــن املركـــز 76 عـــام 2000، إلـــى 
املركـــز رقـــم 50 عـــام 2012م، وقـــد أدى ذلـــك التطـــور إلـــى أن احتلـــت 
اململكـــة املركـــز األول بـــني الـــدول التـــي حققـــت حتســـًنا يف الترتيـــب 
علـــى املســـتوى العاملـــي، خـــال هـــذه الفتـــرة، وتصـــدرت أكبـــر 10 دول 
حتقـــق حتســـًنا يف ترتيـــب مؤشـــر اقتصـــاد املعرفـــة عـــام 2012م. كمـــا 

يوضـــح اجلـــدول التالـــي:

مقالمقال
ملف العددملف العدد

     تحســـن ملحـــوظ يف المعـــدل الـــكيل للقيـــد يف المـــدارس الثانويـــة 

ـــًزا ـــاد المملكـــة للقفـــز بهـــا للمركـــز 58 وصعـــدت 30 مرك الســـعودية مـــا ق
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أهم الدول التي حققت إجنازات عالية يف االقتصاد املعريف

Source :kam. www world Bank . org
ــملها  ــة شـ ــني 146 دولـ ــن بـ ــه مـ ــى أنـ ــابق إلـ ــدول السـ ــات اجلـ ــير بيانـ وتشـ
منهـــج تقييـــم املعرفـــة تصـــدرت اململكـــة العربيـــة الســـعودية أفضـــل الـــدول 
مـــن حيـــث التحســـن يف مؤشـــر االقتصـــاد املعـــريف منـــذ عـــام 2000، مبؤشـــر 
ـــة رقـــم 50 عـــام  ـــح الدول ـــًزا لتصب ـــث صعـــدت 26 مرك ـــغ 5.95 درجـــة حي بل

2012 مـــن حيـــث مؤشـــر اقتصـــاد املعرفـــة.
 وكان وراء تلـــك اإلجنـــازات مـــا حـــدث مـــن حتســـن ملحـــوظ يف املعـــدل 
ــًزا  ــوء مركـ ــة إلـــى تبـ ــاد اململكـ ــا قـ ــة، ممـ الكلـــي للقيـــد يف املـــدارس الثانويـ
ــا  ــز 58 محقًقـ ــى املركـ ــا إلـ ــز بهـ ــم، قفـ ــي للتعليـ ــر الفرعـ ــا يف املؤشـ متقدًمـ
صعـــوًدا قـــدره 30 مركـــًزا. هـــذا باإلضافـــة إلـــى النمـــو الســـريع يف الهواتـــف 
واحلاســـبات اآلليـــة، والدخـــول علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، ممـــا قـــاد إلـــى 

 .ICT ــي ــر الفرعـ ــدم يف املؤشـ ــز متقـ مركـ
لكـــن مـــن املاحـــظ أيًضـــا أن املؤشـــر الفرعـــي عـــن االبتـــكار ظـــل دون أي 
حتســـن، محقًقـــا مركـــًزا بعيـــًدا عـــن باقـــي املؤشـــرات الفرعيـــة، حيـــث حتتـــل 
ـــث  ـــة هـــذا املؤشـــر حي ـــى أهمي ـــم 84، وجتـــدر اإلشـــارة إل ـــز رق ـــة املرك اململك
يضـــم أبعـــاًدا هامـــة يف حتقيـــق االقتصـــاد املعـــريف مثـــل بـــراءات االختـــراع 
ـــا. ـــة وإنتاجه ـــات الرئيســـية يف مصـــادر املعرف والنشـــر العلمـــي، وهـــي املكون

Global Innovation Index مؤشر االبتكار العاملي

رئيســـية  محـــاور  ســـبعة  هنـــاك  أن  العاملـــي  االبتـــكار  مؤشـــر  ويوضـــح 
لابتـــكار، وهـــي: مؤسســـات االبتـــكار، واملـــوارد البشـــرية والبحـــوث، والبنيـــة 
األساســـية، ونضـــج األســـواق، ونضـــج األعمـــال، مخرجـــات املعرفـــة والتقنيـــة، 
ـــني 142  ـــن ب ـــم 42 م ـــز رق ـــة املرك ـــت اململك ـــد حقق ـــة وق واملنتجـــات االبتكاري
ــة،  ــن 100درجـ ــة مـ ــة2. 41درجـ ــام 2013م، محققـ ــر العـ ــق املؤشـ ــة وفـ دولـ
ويوضـــح اجلـــدول التالـــي ترتيـــب االقتصـــاد الســـعودي مـــن حيـــث املؤشـــر 

العـــام لابتـــكار واحملـــاور الرئيســـة للمؤشـــر.
تطـــور آداء االقتصـــاد الســـعودي يف احملـــاور الرئيســـة للمؤشـــر 

ــكار. ــام لإلبتـ العـ

 Sources :Soumitra Dutta and Bruno Lanvin
 (Ed.)The Global Innovation Index 2013:The
 Local Dynamics of Innovation.P.239. GLOBAL
 INNOVATION INDEX 2020 Who Will Finance
Innovation?wipo,2020

ويتضـــح مـــن البيانـــات احلاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن التحســـني يف مســـتوى 
االجنـــاز يف مجـــاالت مخرجـــات املعرفـــة والتقنيـــة، وخاصـــة احملـــور الفرعـــي 
ـــذي يعكـــس اســـهامات املؤسســـات  ـــاج املعرفـــة ،وهـــو احملـــور ال اخلـــاص بإنت
ـــك  ـــة، وكذل ـــراع احمللي ـــراءات االخت ـــي، وخاصـــة ب ـــكار احملل ـــة يف االبت البحثي
احلـــال فيمـــا يتعلـــق باملقـــاالت العلميـــة املنشـــورة يف الدوريـــات العامليـــة، 
ومزيـــد مـــن الدعـــم واالهتمـــام بتنميـــة القـــدرات االبتكاريـــة يف االقتصـــاد 
ـــر  ـــى برامـــج احلاســـب الســـوفت وي ـــي، حيـــث بلغـــت نســـبة اإلنفـــاق عل الوطن
ــاق الكلـــي علـــى  ــبة اإلنفـ 3,.% مـــن النـــاجت احمللـــي االجمالـــي، وبلغـــت نسـ
البحـــث والتطويـــر 0.8 % مـــن النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي )2019م(، وإن 
ـــت  ـــد حقق ـــة ق ـــة ومتوســـطة التقني ـــة عالي ـــت نســـبة الصناعـــات التحويلي كان
ـــة  ـــة الصناعـــات التحويلي ـــث بلغـــت30,1 % مـــن جمل ـــة نســـبًيا حي نســـبة عالي
،وهـــو مـــا يرتبـــط بضعـــف إســـهامات الصناعـــات التحويليـــة يف هيـــكل 

مقالمقال
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االقتصـــاد الســـعودي ،وتركـــز االســـتثمارات يف الصناعـــات البتروكيماويـــة 
ــة املتوســـطة . ذات التقنيـ

ولعـــل املؤشـــر الفرعـــي الثالـــث يف مخرجـــات املعرفـــة والتقنيـــة واخلـــاص 
بانتشـــار التقنيـــة يوضـــح جانبـــا آخـــر مـــن اجلوانـــب التـــي حتتـــاج مزيـــد مـــن 
اجلهـــد لرفـــع القـــدرة االبتكاريـــة باالقتصـــاد الســـعودي، حيـــث لـــم تشـــكل 
ــبة  ــزال نسـ ــا ال تـ ــر، كمـ ــة تذكـ ــة أهميـ ــوق امللكيـ ــرادات التراخيـــص وحقـ ايـ

صـــايف الصـــادرات مـــن املنتجـــات عاليـــة التقنيـــة محـــدودة.
وفيمـــا يتعلـــق بالتعليـــم العالـــي بلغـــت نســـبة القيـــد باجلامعـــات 41,2 % 
ـــود  )2012م( ارتفعـــت بشـــكل ملحـــوظ وبلغـــت 68 %، وهـــو مـــا يعكـــس اجله
املكثفـــة للحكومـــة يف دعـــم وتشـــجيع التعليـــم اجلامعـــي يف البـــاد، كمـــا 
احمللـــي  النـــاجت  إلـــى  والتطويـــر  البحـــث  علـــى  اإلنفـــاق  نســـبة  حققـــت 
اإلجمالـــي زادت مـــن 1, .% عـــام 2012 إلـــى 0.8% عـــام 2019م، وهـــي 

زيـــادة ملموســـة، وتشـــكل حافـــًزا علـــى البحـــث العلمـــي وجودتـــه . 

خطة عمل نحو االقتصاد المعريف يف المملكة  
ـــن  ـــي ميك ـــدروس الت ـــة Economist 2006 أن أهـــم ال ـــة ملجل ـــدت مقال أك
االســـتفادة منهـــا مـــن جتـــارب الـــدول املتقدمـــة وحتولهـــا إلـــى اقتصـــاد املعرفـــة 
أن مـــن اخلطـــأ القـــول إن علـــى الـــدول الناميـــة أن تأخـــذ نفـــس املســـار 
يف التطـــور التقنـــي الـــذي ســـلكته الـــدول املتقدمـــة، بـــل باإلمـــكان حتقيـــق 
ـــة، دون  ـــة التقني ـــى الصناعـــات عالي ـــي إل ـــن االقتصـــاد األول ـــزة واســـعة م قف
احلاجـــة لاســـتغراق يف مرحلـــة التصنيـــع التقليديـــة، فاملعرفـــة والقـــدرة 

علـــى حتقيـــق مزايـــا مـــن التقنيـــة أصبحـــت يف بـــؤرة التنميـــة الناجحـــة.
ويعتمـــد دور املعرفـــة يف التنميـــة علـــى عـــدد مـــن النقـــاط التـــي متثـــل حـــدوًدا 
دنيـــا أو شـــروط مســـبقة للتنميـــة Threshold Points  فاحلـــد األدنـــى 
ـــق هـــو  ـــه ال تتحق ـــذي بدون ـــم ،وال ـــة يف مجـــال التعلي ـــازم النطـــاق التنمي ال
ـــة يف حـــدود 40%، ويف مجـــال االتصـــاالت 30% كمعـــدل  معـــدل قـــراءة وكتاب

 )2003( World Bank لكثافـــة الهواتـــف
ميكـــن اقتـــراح خطـــة عمـــل للتحـــول نحـــو اقتصـــاد املعرفـــة يف اململكـــة، 

ارتـــكاًزا علـــى العناصـــر التاليـــة: 
1- ارتكاز استراجتيات وخطط التنمية على اقتصاد املعرفة

ـــم، فضـــًا  ـــة أنحـــاء العال ـــن كاف ـــاح م ـــة مت ـــات االبتكاري ـــى التقني الوصـــول إل

عمـــا يتوفـــر للمملكـــة مـــن قـــدرات بحثيـــة ميكـــن البنـــاء عليهـــا، ويبقـــى وضـــع 
ــن أن  ــي ميكـ ــة التـ ــكار الطموحـ ــتراتيجيات االبتـ ــبة السـ ــات املناسـ السياسـ
تســـتخدم الســـتغالها خـــال أي مرحلـــة مـــن مراحـــل التنميـــة. فالعائـــد علـــى 
ــاد الـــذي يتوســـع يف االســـتثمار يف املعلومـــات وتنقيـــة االتصـــاالت  االقتصـ
ICTs عـــال جـــًدا، كمـــا أن التوســـع يف التعليـــم واالرتقـــاء بـــه أمـــر ضـــروري 
العـــام  القطـــاع  بـــني  التعـــاون  خـــال  مـــن  املعرفـــة،  اقتصـــاد  الزدهـــار 
واخلـــاص، واالســـتخدام الفعـــال ملنظومـــة ICTs واالســـتمرار يف التعـــاون 
الدولـــي يف مجـــال التعليـــم، وااللتـــزام بالتعليـــم مـــدى احليـــاة، كمـــا أن إقامـــة 
نظـــم مؤسســـية واقتصاديـــة فعالـــة أمـــر ضـــروري، مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة 

قـــدرات ريـــادة األعمـــال وجـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة. 

2- وضع السياسات املناسبة لالقتصاد املعريف  
ـــة  ـــة ظـــروف وخصوصي ـــود اقتصـــاد املعرف يجـــب أن تراعـــي سياســـات وجه
الدولـــة، كمـــا أن أولويـــة العمـــل تختلـــف بحســـب مرحلـــة التنميـــة ففـــي بعـــض 
الـــدول منخفضـــة الدخـــل يجـــب االهتمـــام بتطويـــر التعليـــم األساســـي والبنيـــة 
األساســـية بغـــرض انتشـــار التقنيـــة، ويف حـــال الـــدول متوســـطة الدخـــل 

ـــة ورفـــع القـــدرات التنافســـية.  ـــاء جتمعـــات ابتكاري ـــة لبن تعطـــي األولوي
ـــة  ـــة والصناعـــات التحويلي ـــال اخلـــاص يف اململك ـــي ظـــروف قطـــاع األعم فف
ــادة  ــة وإعـ ــة لتحديـــث الصناعـ ــة ملحـ ــد حاجـ ــه اخلصـــوص توجـ ــى وجـ علـ
هيكلتهـــا، حتـــى ميكـــن أن تشـــارك وتســـتوعب التقـــدم التقنـــي املنشـــود، 
ومـــن املناســـب أن يتـــم ذلـــك يف شـــكل مشـــروعات أسترشـــادية/ جتريديـــة 
ملجموعـــة مـــن الصناعـــات، حتـــى ميكـــن بنـــاء جســـور الثقـــة وإزالـــة العقبـــات 
وإنـــارة الطريـــق إلصاحـــات كبـــرى، بصـــرف النظـــر عـــن أنهـــا قـــد تســـتغرق 

بعـــض الوقـــت.

3-العمل بطموح على احملاور األربعة القتصاد املعرفة  
يعتمـــد النمـــو يف اقتصـــاد املعرفـــة علـــى التفاعـــل املنتـــج بـــني توفيـــر منـــاخ 
مواتـــي لألعمـــال، واالســـتخدام الواعـــي لألصـــول املعرفيـــة وأول خطـــوة 
يف هـــذا االجتـــاه هـــي حتريـــر األعمـــال والتخلـــص مـــن معوقـــات بـــدء 
املشـــروعات، وبنـــاء اقتصـــاد مفتـــوح وصديـــق للتجـــارة الدوليـــة، واالســـتثمار 
األجنبـــي املباشـــر، وتوفيـــر االئتمـــان للمشـــروعات الصغيـــرة واملجتمعـــات 
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عـــى  دولـــة  بيـــن 142  مـــن   42 المركـــز  المملكـــة  حققـــت     

مؤشـــر االبتـــكار العالمـــي محققـــة2. 41درجـــة مـــن 100درجـــة

     ضرورة التحول من اقتصاد االعتماد عى الموارد الطبيعية إىل 

اقتصاد متنوع قائم عى مدخات المعرفة واالبتكارات التقنية
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ــدة. الصاعـ
التقنيـــات  انتشـــار  إال  مـــا هـــو  االبتـــكار  أن  إلـــى  كمـــا جتـــدر اإلشـــارة 
ــجيع  ــال تشـ ــن خـ ــكار مـ ــدأ االبتـ ــع. ويبـ ــدة يف املجتمـ ــات اجلديـ واملمارسـ
ـــات، ويجـــب أن يأخـــذ التشـــجيع  ـــني واملنشـــآت واملجتمع ـــراد الديناميكي األف
مختلـــف األشـــكال مـــن دعـــم فنـــي، ومالـــي وتنظيمـــي، وأن يتـــم ذلـــك علـــى 
ـــق  ـــة والبحـــوث تطب ـــة األساســـية التقني ـــى أســـاس أن البني ـــي، عل شـــكل محل

ــه. ــع وقدراتـ ــات املجتمـ ــاس احتياجـ ــى أسـ علـ
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعـــد منظومـــة ICTs أحـــد العناصـــر الرئيســـية يف 
البنيـــة التحتيـــة لاقتصـــادات القائمـــة علـــى املعرفـــة. فالثـــورة يف عالـــم 
الهاتـــف النقـــال ســـاعدت علـــى تســـهيل والتوســـع والوصـــول واســـتخدام 
تقنيـــة االتصـــاالت واملعلومـــات يف الـــدول الناميـــة. ولكـــن حتقيـــق احلـــد 
األدنـــى مـــن خطـــوط الهاتـــف الثابـــت يعـــد شـــرًطا ضرورًيـــا لنمـــو شـــبكة 
ــة  ــات اإللكترونيـ ــتخدام التطبيقـ ــر اسـ ــع تطويـ ــال مـ ــك احلـ ــت، كذلـ اإلنترنـ
يف املعامـــات احلكوميـــة واألعمـــال وقطاعـــات التعليـــم، ورفـــع مســـتويات 

املعرفة وتقليل األمية يف تقنية املعلومات. 
4-استجابة احلكومات واملؤسسات الحتياجات اقتصاد املعرفة  

ـــوم احلكومـــة  ـــزي، تق ـــى عكـــس منـــاذج الســـوق احلـــرة أو االقتصـــاد املرك عل
يف ظـــل االقتصـــاد املعـــريف بـــأدوار التحفيـــز والتيســـير واملرشـــد ومشـــجع 
ـــى دفـــع ومســـاندة  األفـــراد واألعمـــال، ويجـــب أن تكـــون احلكومـــة قـــادرة عل
األفـــكار اإلبداعيـــة وبنـــاء القـــدرات الفرديـــة واملؤسســـية وتشـــجيع الشـــراكة 
ــل  ــة لنقـ ــاطة التقنيـ ــات الوسـ ــم مؤسسـ ــال، وتدعيـ ــات واألعمـ ــني اجلامعـ بـ

االبتـــكار والتقنيـــة إلـــى األســـواق.
حققـــت التقنيـــات احلديثـــة تقدًمـــا ســـريًعا يف كافـــة مجـــاالت اإلنتـــاج 
ـــى  ـــر عل ـــاج تعتمـــد بشـــكل كبي ـــات اإلنت الســـلعي واخلدمـــي، وأصبحـــت عملي
ـــات  ـــد تطـــور دور اجلامع ـــا فق ـــن هن ـــة High-Tech ، وم ـــات العالي التقني
وأصبحـــت املصـــدر الرئيســـي يف عمليـــات االبتـــكار ،واالبتـــكارات ،ويف 
ــاري لإلبـــداع املعـــريف والتقنـــي ،وتوظيفهـــا خلدمـــة عمليـــة  التطبيـــق التجـ

التنميـــة االقتصاديـــة يف البـــاد .
وملـــا كان الهـــدف النهائـــي مـــن البحـــوث العلميـــة هـــو حتســـني عمليـــات 
اإلنتـــاج وتوســـعة مجـــاالت النشـــاط االقتصـــادي، لذلـــك بـــدأت اجلامعـــات 
تهتـــم أكثـــر بدعـــم عمليـــات نقـــل اخلدمـــات االبتكاريـــة إلـــى األســـواق 
واســـتغالها جتارًيـــا مبـــا يخـــدم مصالـــح املخترعـــني واملجتمـــع، وهكـــذا 
ــا  ــكارات وتطبيقاتهـ ــل االبتـ ــر يف نقـ ــدور كبيـ ــوم بـ ــات تقـ ــت اجلامعـ أصبحـ
ـــى إجـــراء البحـــوث األساســـية. ـــز فحســـب عل ـــد ترك ـــم تع ـــى األســـواق، ول إل
ـــارز  ـــدور ب ـــرى، ورجـــال األعمـــال ب ـــة أخـــرى قامـــت الشـــركات الكب مـــن ناحي
يف هـــذا املجـــال، وشـــكلوا أداة تواصـــل بـــني اجلامعـــات واملراكـــز البحثيـــة 
ومخرجاتهـــا مـــن االبتـــكارات والتقنيـــة، مـــن خـــال التطبيقـــات العمليـــة 
لتلـــك االبتـــكارات، فضـــًا عـــن قيامهـــم باإلســـهام يف متويـــل تلـــك االبتـــكارات 

وحتويلهـــا إلـــى منتجـــات جتاريـــة مربحـــة.

التجارة  عى  مفتوح  اقتصاد  بناء  المعرفة  اقتصاد  النمو يف  يعتمد      

الدولية واالستثمار األجنبي المباشر وتوفير االئتمان للمشروعات الصغيرة

* أستاذ االقتصاد واملالية العامة بجامعة املنوفية ـ املستشار االقتصادي بجامعة امللك 
عبد العززيز – جدة (سابًقا)
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السعودية صمام أمان املنطقة وضابَط إيقاع العالقات واملبادرات والتحالفات

توحيــد الموقــف الخليجــي للتعامــل مــع 
التهديــدات قبــل ظهــور بؤر صراعــات جديدة

لواء. د. محمد عالم سيد

الوضع األمني والعسكري يف منطقة الخليج
تشــهد منطقــة اخلليــج ذات األهميــة االســتراتيجيَّة أوضاًعــا دوليــة 
ل والتداخــل، ومعهــا تتناَمــى وتتراكــم التحديــات  ــدة دائمــة التشــكُّ معقَّ
يف  املتمثلــة  ــة  اإليرانيَّ باألنشــطة  يرتبــط  مــا  ومنهــا  واملخاطــر. 
للحوثيــني يف  ودعمهــا  البالســتية  وصواريخهــا  النــوويِّ  برنامجهــا 
اخلليــج،  منطقــة  يف  األمريكيــة  واملصالــح  األدوار  ومنهــا  اليمــن، 
ومنهــا املعضلــة الفلســطينية واألزمــات املتفاقمــة يف ســوريا ولبنــان، 
واحلــرب علــى التنظيمــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش، وتدخــات 
األطمــاع التركيــة. ويضــاف إلــى ذلــك أزمــات تصديــر النفــط وتقلبات 
ــنِّي، ناهيــك عــن  أســعاره، وتداعيــات الصــراع الطائفــي الشــيعي -الُسّ
تلــك  اخلطــط اخلارجيــة الســاعية لتفتيــت دول املنطقــة. وتقــف 
الظــروف اإلقليميــة املعاكســة حائــًا أمــام احللــم اخلليجــي بالوحــدة 

ــطء شــديد. ك بب ــي تتحــرَّ ــة، الت االقتصادي
ال تــزال النزاعــات املختلفــة تشــكل مصــدًرا كبيــًرا لعــدم االســتقرار 
ــى نطــاق أوســع.  ــة عل ــات الدولي ــى العاق ــر عل ــا تؤث ــة كم يف املنطق
أمــا الصــراع يف اليمــن وأطرافــه مــن اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة 
املتعــددة، فقــد دخــل عامــه الســادس بــا أيــة بــوادر للتراجــع، وقــد 
ــزوح  ــاك وتســبب يف ن ــة اإلنســانية هن ــم األزم ــى تفاق ــال إل أدى القت
جماعــي للســكان املدنيــني. التهديــد األكبــر هــو االشــتباك احلــدودي 
مــع املتمرديــن احلوثيــني يف شــمال اليمــن وهــم يقاتلــون القــوات 

تعيــش دول اخلليــج العربــي وســط منطقــة إقليميــة مضطربــة يســودها عــدم االســتقرار واختــال التــوازن. ويف ظــل تشــابك 
ــدة تتخــذ منحــًى تصاعدّيًــا، وال بديــل أمامهــا إال  قضايــا األمــن اإلقليمــي تواجــه هــذه الــدول حتديــات أمنيــة ديناميكيــة ُمعقَّ
ــد مــن متاســكها، وأن تنتهــج سياســة أمنيــة تتناســب مــع حجــم التهديــدات احلاليــة واملســتقبلية.  أن تُعــزز مــن وحدتهــا وتعضِّ
وتقــود الســعودية هــذه املجموعــة مبــا لهــا مــن قــوة اقتصاديــة وسياســية وعســكرية، وموقــع اســتراتيجي، ورؤيــة مســتقبلية 
ــَق املقــدرة علــى التحكــم يف الظــروف اإلقليميــة  منفتحــة، ومــن شــأن التعــاون الوثيــق بــني أعضائهــا وحلفائهــا أن يحقِّ

احمليطــة لضمــان األمــن االقتصــادي والعســكري للــدول اخلليجيــة يف املــدى املنظــور واملــدى البعيــد.

احلكوميــة اليمنيــة. وتشــير الدراســات العســكريَّة إلــى عامــل التهديــد 
مــن  بعــدد  احملاطــة  اخلليجيــة  والشــعوب  للــدول  الســيكولوجيِّ 
لــت منشــآت وأنابيــب النفــط  القــوى اإلقليميــة العدوانيــة، وقــد حتوَّ
اخلليجــيِّ إلــى هــدف جلميــع أطــراف الصــراع يف املنطقــة، وال ميانــع 
اخلليجيــون يف عقــد عاقــة دفاعيــة مشــتركة مــع اجلانــب األمريكــيِّ 
يف مقابــل ضمــان النفــط اخلليجــيِّ لصاحلــه، ولتأكيــد اســتقرارهم 
دا أساســًيا يف  ــأن النفــط ســيبقى محــدِّ . وميكــن القــول ب السياســيِّ
املجــال األمنــي، يــؤدي دوًرا حاســًما يف معركــة التوازنــات اإلقليميــة 

ــة. والدولي

ه اإليراني التوسعي التوجُّ
تســعى إيــران لتطويــر عاقاتهــا االقتصاديــة والدبلوماســية مــع بعــض 
دول اخلليــج اتســاًقا مــع نزعتهــا التوســعية يف املنطقــة. ويف رؤيتهــا 
ــن  ــة م ــة املنطق ــى ضــرورِة تصفي ــران عل ــد إي ــج تؤك ــن يف اخللي لألم
ــج،  ــاه اخللي ــراق ومي ــذات يف الع التواجــد العســكري األمريكــي، وبال
ــزز  وتنتقــد التعــاوَن والتنســيَق األمنــي اخلليجي-األمريكــي بينمــا تُع
وتُراهــن  الروســي.  حليفهــا  مــع  واألمنيــة  العســكرية  عاقاتهــا 
االســتراتيجية اإليرانيــة يف بُعدهــا اخلارجــي علــى القــوة الناعمــة 
باســتهدافها الشــعوب بــداًل مــن احلكومــات، ولكنهــا لــم تســتغِن عــن 
اســتراتيجية القــوة الصلبــة يف تفاعاتهــا اإلقليميــة والدوليــة ودأبــت 
علــى املُضــيِّ يف برنامجهــا النــووي، وتعظيــم قدراتهــا العســكرية، 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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واحلشــد الشــعبي، والدعــم العســكري واللوجســتي حلــزب اهلل يف 
ــان، والطائفيــة يف العــراق، واحلوثيــني يف اليمــن، ونظــام األســد  لبن

يف ســوريا.
ــراق،  ــال الع ــذ احت ــامُّ للشــرق األوســط من ــر املشــهد الع ــك تغي كذل
ــى  ــران إل ــرى إذ ســعت إي ــات كب ــة أمــام حتدي ــة العربي ليضــع املنطق
مــلء الفــراغ األمنــي والسياســي الــذي خلَّفــه االحتــال األمريكــيُّ 
املســلَّحة  وامليليشــيات  اجلماعــات  بتوظيــف  وقامــت  العــراق،  يف 
أحــزاب  تكويــن  إلــى  وعمــدت  املنطقــة،  يف  سياســاتها  خلدمــة 
وحــركات سياســية وعســكرية خلدمــة أجندتهــا الطائفيــة، وإطــاق 
اجلماعــات الشــيعية يف مختلــف دول اخلليــج العربــي للعبــث باألمــن 
ــة  ــردِّي السياســات األمريكيَّ ــي واخلليجــي، مســتغلة ت القومــي العرب
الدوليــة  القــوى  أقنعــت  ذلــك  غضــون  ويف  األوســط.  الشــرق  يف 
لتوقــع" االتِّفــاق النــووي " يف أبريــل 2015م، "خطــة العمــل املشــتركة 
هــذه  مــن  علــى ضمانــات  وحصلــت  2015م،  يوليــو  الشــاملة" يف 
القــوى باالحتفــاظ مبناطــق نفوذهــا يف العــراق وســوريا واليمــن، بــل 
وعمــدت إلــى التوســع يف هــذا النفــوذ. إن برنامــج إيــران النــووي 
ل تهديــًدا حقيقّيًــا للمنطقــة، إلــى جانــب تطويرهــا  ال يــزال يشــكِّ
ــدة  ــخ الباليســتية البعي ــى رأســها الصواري ــد أخــرى، عل وســائل تهدي
املــدى، كمــا أن إيــران لــم تكتــِف بعمليــة التصنيــع والتطويــر، بــل 
أرســلت هــذه األســلحة والصواريــخ املتطــورة إلــى حلفائهــا، وهــو مــا 
ل تهديــدات مضاعفــة لألمــن اإلقليمــي والدولــي. أشــار تقريــر  يشــكِّ
مؤسســة الدفــاع عــن الدميقراطيــات أن طهــران تُنفــق ســنوّيًا أكثــر 
مــن 16 مليــار دوالر لدعــم األنظمــة وامليليشــيات املواليــة لهــا. تعتبــُر 
إيــران نفســها أكبــر قــوةَ إقليميــة مهيمنــة يف اخلليــج العربــي، وتعمــد 
إلــى تكــرار املنــاورات واالســتعراضات العســكرية يف ميــاه اخلليــج 
متضمنــة منظومــاٍت صاروخيــة، يف تهديــٍد واضــٍح لــدول اخلليــج 

ومصاحلهــا احليويــة باملنطقــة.

الدور السعودي يف تحقيق التوازن والردع بالمنطقة
يف إطــار اســتراتيجية التنميــة الســعودية لرؤيــة 2030 الطموحــة 
ســيتم تنفيــذ اســتثمارات ضخمــة وتطويــر البنيــة التحتيــة. تســير 
سياســة  تنفيــذ  يف  بــدأت  وقــد  التغييــر،  طريــق  علــى  الســعودية 
اقتصاديــة ناجحــة للغايــة تعمــل علــى تنويــع االقتصــاد الوطنــي. 
وتلعــب دوًرا محورًيــا يف اســتقرار املنطقــة إذ تتصــدى ملعضــات 
كبيــرة وقضايــا سياســية عامليــة مثــل مكافحــة اإلرهــاب والتدخــل يف 
ــادل  ــرام املتب ــى االحت ــم عل ــاون القائ ــة وتســعى للتع الشــؤون الداخلي

ومكافحــة التطــرف مــن أي أصــل. 
ســلمان:”  بــن  محمــد  األميــر  قــال  إيــران  تهديــدات  علــى  ا  َوَرّدً
مــن  لكــن  نوويــة،  قنبلــة  أي  علــى  احلصــول  تريــد  ال  الســعوديَّة 
فســنحذو حذوهــا يف  نوويــة  قنبلــة  إيــران  رت  طــوَّ إذا  شــك  دون 
ــن  ــد م ــع عدي ــزة جــرى توقي ــرة وجي ــذ فت ــن“. ومن ــت ممك أســرع وق
االتِّفاقيــات والشــراكات االســتراتيجية مــع بريطانيــا يف املجــاالت 
العســكرية واالقتصاديــة واألمنيــة. وعبَّــرت احلكومــة البريطانيــة 
هــات السياســية الســعوديَّة اجلديــدة يف منطقــة  عــن دعمهــا للتوجُّ
الشــرق األوســط، وعلــى رأســها مشــروع رؤيــة اململكــة لعــام 2030م، 
وجهودهــا يف مكافحــة اإلرهــاب. وتواصــل اململكــة العربيــة الســعودية 
مــن  تنفقــه  مــا  ذلــك  انطاقهــا نحــو مســتقبل مختلــف، ويشــمل 
املليــارات علــى املعــدات العســكرية األجنبيــة. يف عــام 2020م، احتلــت 
اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة 17 مــن بــني 138 دولــة حســب 
 Global Fire التقريــر الســنوي ملؤشــر القــوة النيرانيــة العامليــة
Power, GFP. ومتثِّــل الســعودية صمــام األمــان يف املنطقــة، 
ــات العســكرية. ــادرات والتحالف ــات واملب ــاع يف العاق ــَط اإليق وضاب
تتَبَنَّــي احلكومــة الســعوديَّة سياســة وطنيــة لبرنامــج نــووي ِســلِْمي 
ــّي املتصاعــد يف  ــوذ اإليران ــة النف ــدور الســعوديِّ يف موازن ــًدا لل تأكي
املتَّحــدة محادثــات  الواليــات  الشــرق األوســط. وقــد أجــرت مــع 
دبلوماســية بشــأن صفقــة اســتثمارية لبنــاء 16 مفاعــًا نووّيًــا يف 
اململكــة، علــى مــدى الـــ20-25 ســنة املقبلــة، بتكلفــة تزيــد علــى 80 
ــة  ــة يف اململك ــق الطموحــات النووي ــق حتقي ــى طري ــار دوالر. وعل ملي
ال بــد مــن اإلشــارة إلــى ضــرورات اســتراتيجية تتمثــل يف توافــر 
البنيــة التحتيــة، والبنيــة العلميــة والتكنولوجيــة، والتوافــق اإلقليمــي 
والدولــي علــى مشــروعية هــذه السياســات، وإدراك أهميــة وجــود 

رادع قــوي لوقــف طموحــات إيــران النوويــة.
أمــا الصواريــخ البالســتية فهــي مجــال حيوي البد مــن اقتحامه، كأداة 
ــار  ــات إطــاق األقم ــل ملركب ــة التأهي ــل بداي ــة مهمــة. ومتثِّ تكنولوجي
االصطناعيــة، ومــن املنتظــر يف املســتقبل القريــب أن يكــون الفضــاء 
مســرًحا لتطبيقــات كثيــرة مدنيــة وعســكرية. وكمــا يفعــل الغــرب يف 
صناعاتــه املتطــورة إذ تختــص كل دولــة بإنتــاج جــزء مــا، ثــم يجــري 
جتميــع واختبــار العنصــر الكامــل يف دولــة أخيــرة، ميكــن تقســيم 
املشــروعات الكبيــرة بــني دول اخلليــج وجاراتهــا، إلنتــاج صــاروخ 
عربــي أو طائــرة عربيــة أو قمــر عربــي الســتيعاب التكنولوجيــات 
ــق  ــه طري ــات. إن ــة عدائي ــام أي ــردع املناســب أم ــق ال البازغــة، وحتقي
طويــل، البــد مــن البــدء فيــه اســتعانة باخلــارج واإلمكانــات احملليــة، 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

وال  قادمة  لسنوات  الخليج  أمن  تشكل  عالمية  قوة  أمريكا  ستظل     

العالم قيادة  يريد  لمن  عنه  غنى  ال  إقليمي  شريك  األمريكي  الدور  يزال 
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والعناصــر البشــرية املؤهلــة، واإلنفــاق الســخيِّ عليــه واســتكماله 
مهمــا امتــد بــه الوقــت.

حــول صناعــات  واضحــة  إشــارات  2030م،  رؤيــة  ســجلت  كذلــك 
الدفــاع الســعودية تقــول: "هدفنــا هــو توطــني مــا يزيــد علــى %50 
مــن اإلنفــاق العســكري بحلــول عــام 2030م بــإذن اهلل. ولقــد انطلقنــا 
فعــًا، فبدأنــا بتطويــر بعــض الصناعــات األقــل تعقيــًدا مــن قطــع 
غيــار ومدرعــات وذخائــر، وســنواصل هــذا املســار إلــى أن نصــل 
إلــى توطــني معظمهــا، وسنوســع دائــرة الصناعــات الوطنيــة لتشــمل 
الصناعــات األكثــر تعقيــًدا مثــل صناعــة الطيران العســكري، وســنبني 
منظومــة متكاملــة مــن اخلدمــات والصناعــات املســاندة مبــا يســهم يف 
ــا العســكرية  ــر مننتجاتن ــزز مــن تصدي ــي ويع ــا الذات حتســني اكتفائن
مشــروع  تنفيــذ  إطــار  ويف  الــدول".  مــن  وغيرهــا  املنطقــة  لــدول 
توطــني الصناعــات اتخــذت اململكــة خطــوات جــادة، بالتعــاون مــع 
ــع األســلحة  ــة املتخصصــة يف مجــال تصني ــات الشــركات العاملي كبري
ــكا  ــا، يف أمري ــاف أنواعه ــى اخت ــدات العســكرية عل ــر واملع والذخائ
وروســيا وفرنســا وإســبانيا والهنــد وجنــوب إفريقيــا وغيرهــا، إلقامــة 
صناعــة محليــة داخــل اململكــة، وعقــد اتفاقيــات التعــاون املشــترك، 
وتوقيــع مذكــرات تفاهــم معهــا. وأبرمــت اململكــة مــع موســكو مذكــرة 
ــار دوالر لاســتثمار يف مجــال  ــغ ملي ــدوق مببل تفاهــم لتأســيس صن
 S التكنولوجيــا، ووقعــت عقــوًدا لتوريــد نظــام الدفــاع اجلــوي املتقــدم
400، وراجمــات الصواريــخ وراجمــات القنابــل. كمــا عقــدت اتفاقــات 
تصنيــع  وتشــمل  دوالر،  مليــار   60 بقيمــة  الصينــي  اجلانــب  مــع 
الطائــرات العســكرية بــدون طيــار. وشــهد معــرض القــوات املســلحة 
)أفــد( الــذي اســتضافته الريــاض توقيــع اتفاقيــات عامليــة لتأســيس 
صناعــة  تقنيــات  وتوطــني  نقــل  مجــال  يف  متخصصــة  شــركات 
والــرادارات  الصناعيــة  واألقمــار  واملدنيــة  العســكرية  الطائــرات 
والطاقــة النظيفــة. ووقعــت الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية 
مذكــرات تفاهــم مــع شــركات عامليــة كبــرى مثــل بوينــج، لوكهيــد 
مارتــن، رايثيــون، جنــرال دانيامكــس، لدعــم عمليــات التطويــر يف 
الشــركة. وتأسســت شــراكة مــع شــركة تاليــس الفرنســية بنســبة 
ــر مــن 55% يف أعمــال  ــج لتوطــني أكث توطــني 70%، ومــع شــركة بوين
الصيانــة واإلصــاح وعمــرة الطائــرات احلربيــة. وســوف تــورد شــركة 
نافانتيتــا البحريــة اإلســبانية خمــس ســفن حربيــة بنســبة توطــني 
60% مــع شــراكة لتوطــني كافــة األعمــال املتعلقــة بأنظمــة القتــال 
ــع  ــة م ــات املدرع ــة املركب ــة لصناع ــت اتفاقي ــا وقع ــى الســفن. كم عل
شــركة ســى إم آى بنســبة توطــني 50%، واتفــق علــى إنشــاء شــركة 
ســعودية يف مجــال الدفــاع البحــري مــع مجموعــة نافــال الفرنســية.

سيناريوهات التحالفات المستقبلية يف منطقة الخليج
كشــفت الهجمــات علــى بعــض املنشــآت يف دول مجلــس التعــاون 

ــى الغــرب يف منطقــة  ــة املرتكــزة عل ــة األمني اخلليجــي، تصــدع البني
اخلليــج. وبــدت هنــاك ضــرورة ملحــة إليجــاد آليــات بديلــة لضمــان 
الســلم واألمــن يف املنطقــة، ومــا متثلــه مــن مصالــح اقتصاديــة حيويــة. 
ــوُّل القــوة االقتصاديــة مــن الغــرب إلــى الشــرق علــى مــدار  إن حَتَ
ــد حلــدوث تغيُّر يف املشــهد السياســي واألمني  العقديــن املاضيــني ميهِّ
العاملــي، لــن يســتثني منطقــة اخلليــج. لقــد جتــاوز إجمالــي قيمــة 
التبــادل التجــاري بــني دول اخلليــج والــدول اآلســيوية، قيمــة التبــادل 
ــكا مجتمعــني.  ــي وأمري ــج واالحتــاد األوروب ــني دول اخللي التجــاري ب
َهــْت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي أنظارهــا نحو الدول اآلســيوية  وجَّ
ليصيــروا مــن بــني حلفــاء املســتقبل. وتقــوم العاقــات معهــم علــى 
ــة اجليوسياســية ورمبــا  ــى البيئ ــر عل ــة تؤث ــة تبادلي أنشــطة اقتصادي
لترتيبــات أمنيــة جماعيــة للخليــج برعايتهــم يف املســتقبل.  تهيــئ 
ومــع أن البعــض ال يــرى بديــًا عــن مظلــة احلمايــة للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة يف املســتقبل القريــب أو حتــى املتوســط للمنطقــة، غيــر أن 

ذلــك قــد يتغيــر يف املديــني املتوســط إلــى البعيــد.
يجــري احلديــث عــن اثنــني مــن الســيناريوهات بشــأن األمــن يف 
انســحاب  الســيناريو األول ضــرورة  إلــى  الداعــون  يــرى  املنطقــة. 
ــات  ــق األزم ــا ســاهمت يف خل ــج، إذ أنه ــة مــن اخللي ــوى اخلارجي الق
بــدالً مــن حلهــا، وال ميكــن ألي منظومــة دائمــة لألمــن يف اخلليــج 
أن تنجــح إال إذا بُِنيــت علــى مبــادرة إقليميــة. وهــو ســيناريو غيــر 
واقعــي مــع غيــاب أي ترتيبــات أمنيــة أخــرى غيــر أمريكيــة، ومــن 
لاســتمرار  وقابــل  بديــل  محلــي  نظــام  إنشــاء  إمكانيــة  املســتبعد 
مــن  للمزيــد  فيدعــو  الثانــي  الســيناريو  أمــا  املنطقــة.  يف  لألمــن 
بإقامــة عاقــات سياســية واقتصاديــة  التدويــل لشــؤون املنطقــة، 
واجتماعيــة وأمنيــة مــع دول أخــرى وليــس االعتمــاد فقــط علــى 
القــوة العســكرية األمريكيــة. إن األطــراف األخــرى ومنهــا روســيا، 
ــدور  ــوض ب ــا النه ــا عليه ــي أيًض ــد، واالحتــاد األوروب والصــني، والهن
هــام. وعلــى املســؤولني عــن السياســة اخلارجيــة أن يســَعوا إلــى 
تعزيــز العاقــات مــع هــذه األطــراف، واملنطقــة بحاجــة إلــى ضمانــات 
ــاالت  ــاك احتم ــي. وهن ــع الدول ــة للمجتم ــن اإلرادة اجلماعي ــة م نابع
مــن  أمنيــة جماعيــة جديــدة، تشــارك فيهــا كل  إلنشــاء منظومــة 
ــا اســتراتيجًيا يتواكــب  ل بُعــًدا أمنًي الــدول اآلســيوية والغربيــة، تســجِّ

مــع متانــة العاقــات االقتصاديــة والسياســية القائمــة.

َمدُّ جسور التعاون مع القوى الخارجية
ظلــت أمريــكا شــريًكا اســتراتيجًيا وركيــزة أساســية ألمــن اخلليــج 
علــى مــدار اخلمســني عاًمــا املاضيــة، وعلــى الرغــم مــن تكهنــات عــن 
ــات  ــج والشــرق األوســط، ســتظل الوالي ــة اخللي ــا عــن منطق تراجعه
ــة.  ــج لســنوات قادم ــة رئيســية تشــكل أمــن اخللي ــوة عاملي املتحــدة ق
قــد ال يعكــس نفــط اخلليــج مصلحــة حيويــة لهــا كمــا كان يف الســابق، 

مقالمقال
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لكــن دول اخلليــج العربــي اكتســبت الكثيــر مــن الثقــل االســتراتيجي 
واملالــي. وال يــزال الــدور األمريكــي مطلوًبــا ألمــن اخلليــج، الــذي 
أصبــح مبثابــة شــريك إقليمــي ال غنــى عنــه ملــن يريــد قيــادة العالــم يف 
القــرن احلــادي والعشــرين. لقــد طــورت دول اخلليــج العربــي خبــرة 
يف التعامــل مــع املؤسســة السياســية األمريكيــة، وتعاملــت بنجــاح مــع 
14 رئيًســا دميقراطًيــا وجمهورًيــا علــى اختــاف نزعاتهــم وتوجهاتهــم 
علــى مــدار الســبعني عاًمــا املاضيــة، وحققــت معهــم أقصــى اســتفادة. 
تبقــى مصالــح  املشــتركة، وهــذه  دائًمــا هــو املصالــح  املفتــاح  كان 
حساســة ومتعــددة، وليــس بوســع أي رئيــس أمريكــي أن يتاعــب بهــا.
مــن شــأن العمــل مــع أطــراف أخــرى كاالحتــاد األوروبــي واململكــة 
املتحــدة، أن يســاعد يف إحــراز مزيــد مــن التقــدم بشــأن املخــاوف 
األمنية املشــتركة يف املنطقة، مبا يف ذلك تعزيز الســام واالســتقرار، 
واألمــن  والطاقــة  اإلرهــاب،  ومكافحــة  النــووي،  االنتشــار  وكبــح 
البحــري، ووقــف تدفقــات الاجئــني. وســتحتاج اإلدارة األمريكيــة 
ــران  ــة إلي ــات األمني ــر بشــكل شــامل يف التحدي ــى التفكي ــدة إل اجلدي
واخلليــج العربــي بالتنســيق الوثيــق مــع مجموعة E3 )فرنســا، أملانيا، 
واململكــة املتحــدة( ومشــاركة جميــع الاعبــني اإلقليميــني لبنــاء الثقــة 

والرقابــة الدوليــة، وحتقيــق التــوازن بــني االحتياجــات األمنيــة جلميــع 
ــا لنجــاح  األطــراف، وســيكون تأمــني الدعــم مــن روســيا والصــني مهّمً
هــذا املشــروع. وســتزيد املشــاركة امللتزمــة مــن االحتــاد األوروبــي 
واململكــة املتحــدة مــن فــرص االســتدامة. ســوف حتتــاج مجموعــات 
التوافــق حــول مجــاالت أساســية تشــمل: احلــد مــن  إلــى  العمــل 
التســلح، واألمــن النــووي، واألمــن البحــري، وقنــوات االتصــال. إذا 
ترســخ هــذا املســَعى، فقــد يــؤدي يف الوقــت املناســب إلــى اســتقرار 
الصراعــات يف ســوريا وليبيــا واليمــن، ويبــدأ عمليــة إعــادة اإلعمــار، 
ويســاعد يف تعزيــز احلكــم الرشــيد واالزدهــار واألمــن اإلقليمــي علــى 

املــدى الطويــل.
واالرتبــاط  آســيا،  يف  التكنولوجــي  التقــدم  أثــر  مــن  كان  لقــد 
أن  الشــرق"  "صعــود  يُدعــَى  فيمــا  القــارات  بجميــع  االقتصــادي 
حــدَّ مــن القــدرات األمريكيــة واألوروبيــة يف الهيمنــة علــى العالــم. 
أهميــة  بــني  والهنــد،  الصــني  وخاصــة  اآلســيوية،  الــدول  وتربــط 
ــا انتشــار  ــرة للحــدود، ومنه ــة العاب ــا األمني ــج والقضاي منطقــة اخللي
األســلحة، واجلرميــة، واملخــدرات واإلرهــاب. وبالنســبة للصــني فهــي 
حُتِجــم عــن القيــام بــدور يف الشــرق األوســط، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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تشــعر أنهــا ال تــزال تنقصهــا القــدرة للقيــام بــدور القيــادة يف تســوية 
النزاعــات اإلقليميــة احلاليــة. غيــر أن "وثيقــة سياســة الصــني جتــاه 
الــدول العربيــة" يف 2016م، أعــادت التأكيــد علــى التــزام الصــني 
الهنــد  ولــدى  األوســط.  الشــرق  واالســتقرار يف  الســام  بتحقيــق 
االســتعداد للمســاهمة يف اســتقرار املنطقــة، عبــر تبــادل خبراتهــا يف 
ــب العســكري لضمــان  مكافحــة اإلرهــاب، واألمــن البحــري، والتدري
االســتقرار واألمــن علــى امتــداد الــدول مــن اخلليــج إلــى شــرق آســيا. 
إعــان  الهنــد:  مــع  العاقــات االســتراتيجية  ويعبِّــر عــن مســتوى 
الريــاض يف 2010م، وإعــان أبــو ظبــي يف 2015م، واتفــاق الشــراكة 
االســتراتيجية الشــاملة مــع اإلمــارات يف 2017م، واملنــاورات البحريــة 
ــد مــع دول  املشــتركة مــع اإلمــارات يف 2019م. وتقــوم عاقــات الهن
اخلليــج علــى أســس عــدم اإلمــاء أو التدخــل، أو إصــدار األحــكام، أو 
االنحيــاز يف النزاعــات اإلقليميــة الداخليــة، ممــا يتيــح لهــا عاقــات 
وثيقــة مــع كل دول املنطقــة. قدمــت روســيا مقترًحــا للبحــث عــن 
منظومــة أمنيــة بديلــة ملنطقــة اخلليــج، وينــص املقتــرح الروســي علــى 
إنشــاء حتالــف ملكافحــة اإلرهــاب مــن دول اخلليج، وروســيا، والصني، 
وأمريــكا، واالحتــاد األوروبــي، والهنــد، وغيرهــا. ويتضمــن املطالبــة 
مبنظومــة أمنيــة عامليــة وشــاملة تراعــي مصالــح كافــة األطــراف 
مجــاالت  جميــع  املشــاركة، يف  األطــراف  مــن  وغيرهــا  اإلقليميــة 
األمــن، ومنهــا األبعــاد العســكرية واالقتصاديــة والطاقــة. ومؤخــًرا 
-يف مناقشــات مجلــس األمــن -حتطمــت أي آمــال يف قبــول اقتــراح 
موســكو بســبب انعــدام الثقــة بــني الاعبــني الرئيســيني يف املنطقــة، 
وبســبب رفــض إيــران االلتــزام باملعاييــر املقبولــة عاملًيــا، مثــل احتــرام 
ــذ اســتخدام القــوة  ــا، أو نب احلــدود واالســتقال السياســي جليرانه
أو التهديــد حلــل النزاعــات. وباإلشــارة إلــى تركيــا فقــد تصدعــت 
ــي  ــا، الت ــارات. وأقامــت تركي ــني الســعودية واإلم ــا وب ــات بينه العاق
يتزايــد ابتعادهــا عــن أوروبــا وتتحــول أنظارهــا إلــى الشــرق، قاعــدة 
عســكرية يف قطــر وتضطلــع بــأدوار نشــطة يف ســوريا وليبيــا مناقضة 

للتحــركات األمريكيــة والســعودية اإلماراتيــة.

بناء القدرات الخليجية الذاتية
تعمــل الواليــات املتحــدة والســعودية بشــكل جماعــي لتحقيــق الهــدف 
املشــترك املتمثــل يف شــرق أوســط مســتقر وآمــن ومزدهــر. الســعودية 
شــريك حيــوي للواليــات املتحــدة يف مجموعــة واســعة مــن قضايــا 
لهزميــة  العاملــي  التحالــف  يف  مؤســس  وعضــو  اإلقليمــي،  األمــن 
داعــش. تقــود الســعودية أيًضــا جهــود التحالــف لتعطيــل شــبكات 

التحالــف علــى  املاليــة والتســهيلية، ودعــم قــدرة أعضــاء  داعــش 
حتديــد واســتهداف هــذه الشــبكات مــن خــال زيــادة تبــادل املعلومــات 
وتطويــر تدابيــر هيكليــة ملكافحــة التدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة. 
اململكــة  التعــاون األمنــي األمريكيــة، أحبطــت  مــن جهــود  وبدعــم 
العديــد مــن احملــاوالت اإلرهابيــة ضــد أهــداف ســعودية وأجنبيــة 
وجنحــت يف ردع الهجمــات اخلارجيــة. ال تــزال الواليــات املتحــدة 
والتدريــب  باملعــدات  الســعودية  املســلحة  القــوات  بتزويــد  ملتزمــة 
والدعــم الــازم للمتابعــة، حلمايــة املنطقــة مــن اآلثــار املزعزعــة 
لاســتقرار وملكافحــة النفــوذ اإليرانــي والتهديــدات األخــرى. لتحقيــق 
هــذه الغايــة، ســتواصل الواليــات املتحــدة التعــاون مــع الســعودية 
لتدريــب قــوات العمليــات اخلاصــة ومكافحــة اإلرهــاب، ودمــج أنظمــة 
الدفــاع اجلــوي والصاروخــي، وتعزيــز الدفاعــات الســيبرانية، وتعزيــز 

األمــن البحــري.
يُعتبــر الدفــاع واألمــن أفضــل قطــاع صناعــة محتملــة، وقــد بلغــت 
نفقــات الدفــاع واألمــن يف الســعودية 63.2 مليــار دوالر يف عــام 
2019م، ومــن املتوقــع أن تصــل إلــى 83 مليــار دوالر يف عــام 2020م. 
ــن %35  ــرب م ــا يق ــي م ــن الداخل ــاع واألم ــى الدف ــاق عل ــل اإلنف وميث
ــة. وتنشــد الســعودية اســتيعاب تقنيــات ومــواد  ــة الوطني مــن امليزاني
دفاعيــة تشــمل الدفــاع الصاروخــي الباليســتي، واألمــن البحــري، 
والســيطرة  القيــادة  ونظــم  والــدروع،  امللكــي،  احلــرس  وحتديــث 
واالســتطاع  واملراقبــة  واالســتخبارات  والكمبيوتــر  واالتصــاالت 
C4ISR، ومتطلبــات أخــرى لتلبيــة احتياجاتهــا الدفاعيــة، ومــن 
املتوقــع أن حتافــظ علــى إنفاقهــا الدفاعــي خــال الســنوات القادمــة.
ــى توســيع نفوذهــا اجليوسياســي يف املنطقــة  ــج إل تســعى دول اخللي
التــي تعــد مفتــرق الطــرق بــني شــرق إفريقيــا، واخلليــج، وجنــوب 
آســيا، وتضــم قنــاة الســويس، والبحــر األحمــر، ومضيــق بــاب املنــدب، 
ــج. ويف خضــم  ــان، واخللي ــج ُعم ــرب، وخلي ــج عــدن، وبحــر الع وخلي
املوانــئ  تطويــر  علــى  املنافســة  حتتــدم  االســتراتيجية  التحــركات 
وإنشــاء املناطــق االقتصاديــة ومشــروعات القواعــد العســكرية يف 

جيبوتــي وإريتريــا والصومــال وقطــر والســودان.
الســعودية  مــن  كل  تســعى  األمنيــة  اخليــارات  تنويــع  إطــار  ويف 
واإلمــارات إلقامــة شــراكات مــع مؤسســات دفاعيــة دوليــة لدعــم 
صناعاتهــا الدفاعيــة احملليــة واحلصــول علــى جتهيــزات عســكرية 
حديثــة. كمــا أعلنــت اإلمــارات إنشــاء صنــدوق لتنميــة الصناعــات 
لتلبيــة  األســلحة  إنتــاج  قطــاع  دعــم  بهــدف  والدفاعيــة،  األمنيــة 
االحتياجــات احملليــة وللتصديــر. ويشــار إلــى مبــادرة اســتراتيجية 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

عاًما  سبعين  خال  رئيًسا   14 مع  بنجاح  الخليج  دول  تعاملت       

والمفتاح هو المصالح المشتركة وليس بوسع أي رئيس أن يتاعب بها
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إلنشــاء كيــان أمنــي إقليمــي حلمايــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
لتعزيــز التعــاون وتأمــني مصالــح الشــحن اإلقليميــة والدوليــة، يشــمل 
اململكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، واألردن، وجيبوتــي، والصومــال، 
والســودان، واليمــن. وقــد اســتخدمت اإلمــارات والســعودية طائــرات 
ُمســيَّرة صينيــة يف اليمــن، وتتعاونــان مًعــا إلنتــاج طائــرة هجوميــة 

خفيفــة.

ماحظات ختامية
فبإضافــة  العالــم،  األوحــد يف  القطــب  أمريــكا متثــل  تعــد  لــم   -
ــة. واملجــال مفتــوح  الصــني وروســيا أصبــح هنــاك اآلن أقطــاب ثاث
أمــام أطــراف أخــرى كالهنــد واليابــان للمشــاركة يف نهــج تعــاون أمنــي 
أو  أمريــكا اجلمهوريــون  َحَكــم  وســواء  اخلليــج.  نطاًقــا يف  أوســع 

الدميقراطيــون فــإن املصالــح هــي احلاكــم يف كل األحــوال.

كافًيــا  ليــس  أمريــكا  مــع  التحالــف  أن  األحــداث علــى  برهنــت   -
لضمــان األمــن واالســتقرار يف املنطقــة، وعلــى ذلــك فــا بُــدَّ مــن 
ــع التحالفــات  ــج، وتنوي ــة ألمــن اخللي البحــث عــن ســيناريوهات بديل
وفًقــا للمصالــح مــع ضمــان مصداقيــة االلتزامــات والتعهــدات. كمــا 
ينبغــي أن تواصــل دول اخلليــج عمليــة التنويــع يف سياســتها اخلارجيــة 

مبــا يدعــم اســتقالها االســتراتيجي.
ــد للتعامــل مــع تهديــدات  - مــن الضــروري وجــود موقــف خليجــي موحَّ
بتقويــض  تنــذر  للصراعــات  أخــرى  وبــؤر  دول  ِقبَــل  مــن  مختلفــة 

يوجــد  إيــران  إلــى  فباإلضافــة  املنطقــة.  يف  واالســتقرار  األمــن 
ــة  ــات إرهابي ــي ميكــن أن تنفــذ عملي خطــر اجلماعــات املتطرفــة الت

تســتهدف املواقــع احليويــة.

-  ميكــن علــى املــدى البعيــد، اســتغال القــدرات العســكرية املتناميــة 
أشــمل،  أمــن جماعــي  منظومــة  كبدائــل ضمــن  اآلســيوية  للقــوى 
والقــوى  وروســيا،  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  فيهــا  تشــارك 

األوروبيــة.

-  مــن املفيــد التوّســع يف تنفيــذ دول اخلليــج ملنــاورات مشــتركة مــع 
الشــركاء االســتراتيجيني باعتبارهــا رســائل للــردع، إلتقــان عمليــات 

التنســيق واملعاونــة، وتعميــق اخلبــرات القتاليــة.

-  ال بديــل عــن تعظيــم القــوة الذاتيــة، وتوطــني التكنولوجيــا الدفاعية 
علــى امتــداد دول اخلليــج واجلــوار العربــي، ضمــن شــراكة ُمحكمــة 

تتوافــق مــع رؤيــة 2030. 
 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

األمن السعودي يشارك يف مترين أمن اخلليج العربي 2 باإلمارات )2020م(

* أكادميي ــ جمهورية مرص العربية
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السياسة الخارجية للواليات املتحدة في سياق االنتخابات األمريكية 2020

ــ األمريكية:   4 ركائـز للعاقـات السـعوديةـ 
األمـن اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب والطاقة 
بدايــة، ال ميكــن التقليــل مــن أهميــة االنتخابــات األمريكيــة علــى املســتوى العاملــي، حيــث تســيطر الواليــات املتحــدة وحدهــا 
علــى مــا يقــرب مــن 25% مــن إجمالــي النــاجت احمللــي العاملــي، وحتتفــظ باملركــز األول باعتبارهــا قــوة عســكرية بــا منــازع يف 
العالــم، مــن الناحيتــني الكميــة والنوعيــة، ومتتلــك ميزانيــة دفاعيــة أكبــر مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ملعظــم الــدول والتــي 
ــة نظــًرا لدورهــا  ــات املتحــدة دوًرا أساســًيا يف احلوكمــة العاملي ــك، تلعــب الوالي ــى ذل ــة إل ــار دوالر. وباإلضاف ــغ 738 ملي تبل
ــة. كمــا  ــة واملعاهــدات متعــددة األطــراف والعاقــات الثنائي ــادي يف املنظمــات الدولي ــى موقــع قي التاريخــي يف احلفــاظ عل
دأبــت الواليــات املتحــدة علــى دعــم ســيادة القانــون وعمليــات االنتقــال احلكوميــة الســلمية وبنــاء القــدرات املؤسســية علــى 
مســتوى العالــم. وعليــه، فــإن نتائــج االنتخابــات األمريكيــة ال تكتفــي ببــث رســائل علــى مســتوى العالــم بشــأن دور الواليــات 
املتحــدة يف العالــم فحســب، بــل إنهــا توضــح للعالــم دور الدميقراطيــة يف الواليــات املتحــدة، وهــي الصــورة املثاليــة التــي طاملــا 
رســمتها الواليــات املتحــدة يف سياســاتها. ويف هــذا الســياق، ســتدرس هــذه املقالــة عمليــة االنتخابــات األمريكيــة 2020م، 
وتأثيــر االنتخابــات علــى مؤسســات صنــع السياســة اخلارجيــة والسياســات التــي قــد نتوقعهــا بعــد تنصيــب جــو بايــدن يف 

ينايــر 2021م.

غسان شمس

نظرة عامة عى االنتخابات الرئاسية 2020 
األصـــوات  فـــرز  بـــدأ  2020م،  نوفمبـــر  مـــن  الثالـــث  يف 
لانتخابـــات الرئاســـية األمريكيـــة التاســـعة واخلمســـني، وأثـــارت 
تغطيتهـــا اإلعاميـــة االهتمـــام العاملـــي. ونظـــًرا للتركيـــز الكبيـــر للقـــوة 
العســـكرية واالقتصاديـــة والسياســـية التـــي تتمتـــع بهـــا الواليـــات 
املتحـــدة، فـــإن نتائـــج أي انتخابـــات أمريكيـــة معينـــة لهـــا تداعيـــات 
انتخابـــات 2020م، بأهميـــة خاصـــة،  وتشـــعبات عامليـــة. وتتســـم 
دفـــع  الدوليـــة عوامـــل  للشـــؤون  العامليـــة  الســـاحة  تشـــهد  حيـــث 
وجـــذب متغيـــرة مـــن شـــأنها تغييـــر منـــاذج احلوكمـــة العامليـــة قصيـــرة 
وطويلـــة األجـــل. ونظـــًرا للمتغيـــرات الدوليـــة واحملليـــة التـــي جتـــري 
يف ظلهـــا االنتخابـــات، فـــإن انتخابـــات 2020 تختلـــف كثيـــًرا عـــن 
االنتخابـــات األمريكيـــة الســـابقة. وعلـــى الصعيـــد احمللـــي، لـــم يكـــن 
املشـــهد السياســـي األمريكـــي أكثـــر اســـتقطاًبا منـــذ احلـــرب األهليـــة، 
ــة  ــا االجتماعيـ ــأن القضايـ ــمني بشـ ــون منقسـ ــزال املواطنـ ــث ال يـ حيـ

واالقتصاديـــة والسياســـية عبـــر مختلـــف األطيـــاف السياســـية. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، كانـــت الواليـــات املتحـــدة واحـــدة مـــن أكثـــر 
الـــدول تضـــرًرا مـــن وبـــاء فيـــروس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد-19(، 
حيـــث بلـــغ عـــدد الوفيـــات الناجمـــة عـــن الفيـــروس حوالـــي 238,000 
ــاة، وأصيـــب حوالـــي 10 مايـــني شـــخص. ومـــن الناحيـــة  ــة وفـ حالـ

ـــون أمريكـــي مـــن خســـارة  ـــى مـــا يقـــرب مـــن 40 ملي ـــة، عان االقتصادي
ــا  ــاء، كمـ ــا للوبـ ــع نطاًقـ ــة األوسـ ــار االقتصاديـ ــبب اآلثـ الوظائـــف بسـ
كلـــف الوبـــاء االقتصـــاد األمريكـــي حوالـــي 3 تريليونـــات دوالر. وعلـــى 
الصعيـــد العاملـــي، تواجـــه الواليـــات املتحـــدة حتديـــات وعقبـــات 
مختلفـــة للحفـــاظ علـــى موقعهـــا الريـــادي يف شـــبكات التحالـــف 
التحديـــد، صعـــود  وجـــه  وعلـــى  األطـــراف.  متعـــددة  واملنظمـــات 
ــي القطـــب،  ــي ثنائـ ــام عاملـ ــة يف نظـ ــوة منافسـ ــا قـ الصـــني باعتبارهـ
وعـــدم االســـتقرار اإلقليمـــي الناجـــم عـــن طهـــران، وزيـــادة مخاطـــر 
املنـــاخ،  وتغيـــر  العاملـــي،  االقتصـــادي  النمـــو  وتباطـــؤ  اإلرهـــاب، 
ـــى هـــذا النحـــو،  واحلـــرب اإللكترونيـــة املباشـــرة وغيـــر املباشـــرة. وعل
ـــة مـــن أي وقـــت مضـــى،  ـــر أهمي ـــات يف وقـــت أكث ـــي هـــذه االنتخاب تأت
ليـــس فقـــط مـــن أجـــل الوحـــدة الوطنيـــة ملواجهـــة التحديـــات احملليـــة، 
ــدات  ــة التهديـ ــة ملكافحـ ــلطة الدولـ ــخير أدوات سـ ــا لتسـ ــن أيًضـ ولكـ
ــاوة  ــتقرار. وعـ ــار واالسـ ــن واالزدهـ ــام واألمـ ــز السـ ــة لتعزيـ العامليـ
علـــى ذلـــك، شـــهدت هـــذه االنتخابـــات أيًضـــا أعلـــى نســـبة مشـــاركة 
للناخبـــني يف تاريـــخ البـــاد، ممـــا ميثـــل نقطـــة حتـــول مهمـــة يف 
بحوالـــي 161  اإلدالء  األمريكيـــة، حيـــث مت  السياســـية  املشـــاركة 

مليـــون صـــوت يف جميـــع أنحـــاء البـــاد. 
وفًقـــا لوكالـــة أسوشـــييتد بريـــس، حصـــل بايـــدن علـــى أصـــوات 
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ـــي، مت إعـــان  ـــك العاصمـــة، وبالتال ـــة مبـــا يف ذل ـــة يف 26 والي األغلبي
ــة  ــت الهيئـ ــن أن تصويـ ــم مـ ــى الرغـ ــات 2020م، علـ ــوزه يف انتخابـ فـ
وخصـــت  ديســـمبر.  منتصـــف  يف  ســـيجري  الفعلـــي  االنتخابيـــة 
الرئيســـية  الواليـــات  مـــن  قليـــًا  عـــدًدا  النهايـــة  يف  االنتخابـــات 
وميشـــيجان  وويسكونســـن  وأريزونـــا  نيفـــادا  مثـــل  املتأرجحـــة 
وبنســـلفانيا. وتســـمى الواليـــات املتأرجحـــة بهـــذا االســـم بســـبب 
عـــدم القـــدرة علـــى التنبـــؤ تاريخًيـــا فيمـــا يتعلـــق بأغلبيـــة التصويـــت 
للدميقراطيـــني أو اجلمهوريـــني، وبالتالـــي حتظـــى تقليدًيـــا بأكبـــر 
قـــدر مـــن التركيـــز يف احلمـــات الرئاســـية، ألنهـــا يف الواقـــع غالبـــاً 
مـــا حتـــدد نتائـــج االنتخابـــات. ويف الســـاعات األخيـــرة مـــن يـــوم 
الســـبت، املوافـــق 7 نوفمبـــر، أعلنـــت وســـائل اإلعـــام فـــوز نائـــب 
الرئيـــس الســـابق والســـناتور جـــو بايـــدن يف االنتخابـــات األمريكيـــة 
ـــي.  ـــام مـــن عـــدم اليقـــني العاملـــي واحملل ـــة أي بعـــد مـــا يقـــرب مـــن أربع
وســـيؤدي الرئيـــس املنتخـــب البالـــغ مـــن العمـــر 77 عاًمـــا ونائبتـــه 
كامـــاال هاريـــس اليمـــني الدســـتورية يف حفـــل التنصيـــب الرئاســـي يف 
ينايـــر 2021م، ممـــا ميثـــل نقطـــة حتـــول مهمـــة يف السياســـة الداخليـــة 
للواليـــات املتحـــدة حيـــث ســـتكون كامـــاال هاريـــس أول امـــرأة، وأول 
ـــا للرئيـــس  ســـوداء وأول شـــخص مـــن جنـــوب آســـيا يتـــم انتخابهـــا نائًب

ــدة.  ــات املتحـ ــخ الواليـ يف تاريـ

ـــه إزاء  ـــس ترامـــب عـــن قلق ـــك، أعـــرب الرئي ـــى الرغـــم مـــن ذل عل
األنشـــطة االحتياليـــة احمليطـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة طـــوال فتـــرة 
ـــات، عـــزا املخاطـــر املرتبطـــة  ـــوم االنتخاب ـــل ي ـــة. وقب ـــه االنتخابي حملت

بنزاهـــة االنتخابـــات ومنـــع تزويـــر االنتخابـــات إلـــى التدخـــل األجنبـــي 
يف عمليـــة فـــرز األصـــوات. ومـــع ذلـــك، أجبـــرت التداعيـــات الصحيـــة 
لوبـــاء فيـــروس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد-19( الواليـــات علـــى اتخـــاذ 
التدابيـــر الازمـــة لتعزيـــز التباعـــد االجتماعـــي، وذلـــك يف املقـــام 
األول لتجنـــب انتشـــار الفيـــروس نتيجـــة احلشـــود والطوابيـــر الطويلـــة 
التـــي تتشـــكل يف مراكـــز االقتـــراع. وعلـــى الرغـــم مـــن إجـــراء االقتـــراع 
ـــك وضـــع  ـــي، وكذل ـــراع الغياب ـــد يف الســـابق يف إطـــار االقت ـــر البري عب
أحـــكام تتعلـــق بالناخـــب املســـجل غيـــر القـــادر علـــى التصويـــت 
شـــخصًيا، إال أن وبـــاء فيـــروس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد-19( أجبـــر 
الواليـــات علـــى اتبـــاع سياســـات التصويـــت بالبريـــد بـــدون عـــذر، 
ــني  ــي يتعـ ــت التـ ــكام التصويـ ــأن أحـ ــة بشـ ــات حكوميـ ــن إصاحـ وسـ
إجراؤهـــا بســـبب الوبـــاء. ويســـمح التصويـــت بالبريـــد بـــدون عـــذر، 
يف جوهـــره، ألي ناخـــب مســـجل بتقـــدمي اقتـــراع فـــردي دون الذهـــاب 
ــاء يف  ــا مُيّكـــن املواطنـــني مـــن البقـ ــراع، ممـ ــز االقتـ ــا إلـــى مركـ فعلًيـ
منازلهـــم مـــع تعزيـــز ارتفـــاع نســـبة مشـــاركة الناخبـــني. وعلـــى الرغـــم 
مـــن انتقـــادات ترامـــب وجهـــوده الواســـعة النطـــاق لتجنـــب االقتـــراع 
ـــد 4 مـــن  ـــات املتحـــدة، فـــإن البن ـــد، مبوجـــب دســـتور الوالي ـــر البري عب
املـــادة 1 مـــن قانـــون االنتخابـــات، يُخـــول الواليـــات اختيـــار وقـــت 
ومـــكان وطريقـــة االنتخابـــات، وعليـــه، منـــح الواليـــات االختصـــاص 
القضائـــي الختيـــار أغلبيـــة القوانـــني التـــي حتكـــم طريقـــة التعامـــل 
مـــع االنتخابـــات داخـــل الواليـــة. وفيمـــا يتعلـــق باحلزبـــني السياســـيني 
يف الواليـــات املتحـــدة، الدميقراطـــي واجلمهـــوري، تشـــير اقتصاديـــات 
التصويـــت إلـــى أن ارتفـــاع نســـبة الناخبـــني مييـــل إلـــى الرضـــوخ 

                          توجه رئاسة بايدن لتفعيل الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية الستقطاب 
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ــن  ــات. وأعلـ ــني االنتخابـ ــني يف تأمـ ــحني الدميقراطيـ ــح املرشـ لصالـ
الرئيـــس ترامـــب عـــن نيتـــه نقـــل قضيـــة تزويـــر االنتخابـــات إلـــى 
احملكمـــة العليـــا، مشـــيًرا إلـــى وجـــود مخالفـــات ولضمـــان عـــدم 
ــال  ــبيل املثـ ــاب، علـــى سـ ــة لانتخـ ــر املؤهلـ ــوات غيـ ــر يف األصـ النظـ
تلـــك األصـــوات التـــي زعـــم أنهـــا أُدلـــى بهـــا بعـــد يـــوم االنتخابـــات. ويف 
جوهـــر األمـــر، نـــزع ترامـــب الشـــرعية عـــن نتائـــج االنتخابـــات، األمـــر 
الـــذي يشـــكل عقبـــة جوهريـــة أمـــام مرونـــة املؤسســـات األمريكيـــة، 
ــد  ــات قـ ــب أن االنتخابـ ــار ترامـ ــن أنصـ ــر مـ ــزء كبيـ ــد جـ ــث يعتقـ حيـ
ُســـرقت، ممـــا تســـبب يف احتجاجـــات واســـعة النطـــاق يف جميـــع 
أنحـــاء البـــاد. ولـــم تكـــن هـــذه هـــي املـــرة األولـــى التـــي يبـــذل فيهـــا 
ـــا. وتهـــدف  ـــة العلي ـــى احملكم ـــرار إل ـــل الق ـــوًدا لنق مرشـــح رئاســـي جه
واليـــة  يف  االنتخابـــات  تزويـــر  بشـــأن  األخيـــرة  ترامـــب  مزاعـــم 
ــات  ــى الربـــط بـــني انتخابـ ــات، إلـ ــر االنتخابـ ــي تزويـ ــلفانيا، وهـ بنسـ
عـــام 2000 للرئيـــس بـــوش )اجلمهـــوري( ضـــد جـــور )الدميقراطـــي(، 
ـــا يزعـــم فيهـــا  حيـــث رفـــع املرشـــح األخيـــر دعـــوى إلـــى احملكمـــة العلي
أن أول أداة لفـــرز األصـــوات مت إنشـــاؤها آلًيـــا يف واليـــة فلوريـــدا 
أســـفرت عـــن نتائـــج غيـــر دقيقـــة، ممـــا يســـمح بإعـــادة فـــرز األصـــوات 
علـــى مســـتوى الواليـــة مبوجـــب بنـــد "احلمايـــة املتســـاوية". وتســـتند 
مزاعـــم ترامـــب إلـــى فرضيـــة أن األصـــوات قـــد أُســـقطت بشـــكل 
ـــى الرغـــم مـــن جتاهـــل هـــذا  ـــات، عل ـــوم االنتخاب ـــد ي ـــي بع ـــر قانون غي
ـــه  ـــب احلـــزب الدميقراطـــي بأكمل ـــن جان ـــى نطـــاق واســـع م ـــر عل األم
وحتـــى بعـــض أعضـــاء احلـــزب اجلمهـــوري. وعلـــى الرغـــم مـــن جهـــود 
ـــم بانتقـــال الســـلطة يف  ـــات، رحـــب قـــادة العال ترامـــب إللغـــاء االنتخاب
ـــدن صفـــات إعـــادة  ـــث تتجســـد يف باي ـــات املتحـــدة بحمـــاس حي الوالي
ـــق األهـــداف  ـــة نحـــو حتقي ـــرؤى العاملي ـــام واإلجـــراءات وال ـــد امله توحي

املشـــتركة مـــع حلفـــاء الواليـــات املتحـــدة. 

النظرة العامة للسياسة الخارجية للرئيس بايدن:
ســـتتولى إدارة بايـــدن مهامهـــا يف بيئـــة عامليـــة مليئـــة بالتحديـــات 
الناجمـــة عـــن أهـــم التحديـــات الصحيـــة واألمنيـــة العامليـــة يف التاريـــخ 
احلديـــث. وعليـــه، ســـيكون مـــن أهـــم مشـــاغل رئاســـته مواجهـــة 
ــا املســـتجد )كوفيـــد-19(  ــاء فيـــروس كورونـ التحـــدي املتمثـــل يف وبـ
)الصحيـــة واالقتصاديـــة( علـــى الصعيديـــن العاملـــي واحمللـــي. وســـوف 
تنبثـــق إدارة بايـــدن مـــن إدارة أوبامـــا ولكنهـــا لـــن تلتـــزم بالضـــرورة 
بسياســـة أوبامـــا اخلارجيـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، علـــى الرغـــم 
مـــن تعهـــد بايـــدن بإعـــادة التفـــاوض بشـــأن خطـــة العمـــل الشـــاملة 
املشـــتركة، إال أنـــه حـــدد البروتوكـــوالت واألحـــكام اإلضافيـــة الازمـــة 
باعتبارهـــا جـــزء مـــن إعـــادة التفـــاوض – مثـــل معاجلـــة برنامـــج 

الصواريـــخ الباليســـتية وسياســـات التدخـــل اإليرانيـــة.  وبالنظـــر 
ـــق  ـــدن لتحقي ـــا باي ـــي مـــن املرجـــح أن يطبقه ـــى أدوات السياســـة الت إل
أهـــداف سياســـته اخلارجيـــة، فقـــد أعـــرب الرئيـــس املنتخـــب، يف 
ــة ذات  ــات خاصـ ــوات لعمليـ ــر قـ ــتعداده لنشـ ــن اسـ ــابق، عـ ــت سـ وقـ
هـــدف ضيـــق. ومـــع ذلـــك، فمـــن املرجـــح أن متيـــل رئاســـة بايـــدن إلـــى 
ـــر الرســـمية  ـــوات الرســـمية وغي ـــل الدبلوماســـية مـــن خـــال القن تفعي
ــاء واخلصـــوم وإكراههـــم علـــى تعزيـــز األهـــداف  الســـتقطاب احللفـ
ــة  ــدن الليبراليـ ــرة بايـ ــل نظـ ــدة. ومتيـ ــات املتحـ ــتراتيجية للواليـ االسـ
للعالـــم الـــى االســـتعانة باملنظمـــات الدوليـــة واملعاهـــدات متعـــددة 
األطـــراف وتعزيـــز قوتهـــا. ولذلـــك، فـــإن رئاســـته ســـوف متيـــل إلـــى 
ـــف شـــمال األطلســـي  ـــات املتحـــدة وحل ـــني الوالي ـــات ب تنشـــيط العاق
ــم  ــة ودعـ ــة العامليـ ــة الصحـ ــام إلـــى منظمـ ــادة االنضمـ ــو(، وإعـ )الناتـ
األمم املتحـــدة. وفيمـــا يتعلـــق بالصـــني، مـــن املرجـــح أن يتطـــرق بايـــدن 
إلـــى مـــا زعـــم أنـــه أنشـــطة إقليميـــة خبيثـــة صينيـــة، مبـــا يف ذلـــك 
ـــي.  ـــي العامل ـــة والتجســـس اإللكترون ـــوق اإلنســـان احمللي ـــاكات حق انته
وميكنـــه القيـــام بذلـــك مـــن خـــال وضـــع سياســـات ملواجهـــة حتديـــات 
محـــددة بـــداًل مـــن النهـــج الترامبـــي لتجـــرمي النظـــام. ونظـــًرا ألن 
مكافحـــة العواقـــب االقتصاديـــة لوبـــاء فيـــروس كورونـــا املســـتجد 
)كوفيـــد-19( ســـتكون أولويـــة يف عـــام 2021م، فـــإن العمـــل مـــع 
الصـــني مـــن أجـــل تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي العاملـــي ســـيكون أمـــًرا 
ضرورًيـــا التبـــاع نهـــج سياســـي دقيـــق. ومـــن املرجـــح أن يرتكـــز ســـلوك 
السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة علـــى املؤسســـات الدوليـــة التـــي 
أُنشـــئت بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة لتحقيـــق الســـام واالزدهـــار 

يف جميـــع أنحـــاء العالـــم. 

ـــه إلـــى اتفاقيـــة باريـــس وإعـــادة ترســـيخ  وقـــد تعهـــد بايـــدن بعودت
التـــزام الواليـــات املتحـــدة باحليـــاد الكربونـــي ملكافحـــة خطـــر التهديـــد 
ـــى املجتمـــع الدولـــي. وصـــرح  ـــاخ عل ـــر املن الوجـــودي الـــذي يشـــكله تغي
ــا يقـــرب مـــن  ــتثمار مـ بايـــدن أن الواليـــات املتحـــدة حتتـــاج إلـــى اسـ
2 تريليـــون دوالر إلحـــراز تقـــدم ملمـــوس فيمـــا يتعلـــق مبكافحـــة 
االحتبـــاس احلـــراري. وســـيؤدي هـــذا أيًضـــا إلـــى تعزيـــز جهـــود بايـــدن 
إلعـــادة الثقـــة والعـــودة إلـــى العاقـــات الطبيعيـــة مـــع الـــدول األعضـــاء 
يف االحتـــاد األوروبـــي. وصـــاغ ترامـــب، منـــذ توليـــه منصبـــه، خطاباتـــه 
السياســـية وسياســـاته علـــى أســـاس نهـــج أمريـــكا أواًل، والـــذي أدى 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات أحاديـــة اجلانـــب، غالًبـــا ضـــد حلفـــاء الواليـــات 
ـــة واالنســـحاب  ـــات اجلمركي ـــل فـــرض التعريف ـــا، مث املتحـــدة يف أوروب
األوروبـــي.  االحتـــاد  دعـــم  أضعـــف  ممـــا  باريـــس،  اتفاقيـــة  مـــن 
لسياســـات الواليـــات املتحـــدة. وينظـــر بايـــدن إلـــى االحتـــاد األوروبـــي 

ضروري  أمر  العالمي  االقتصادي  النمو  لتعزيز  الصين  مع  العمل    

الدولية المؤسسات  عى  األمريكية  الخارجية  السياسة  سلوك  وارتكاز 
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باعتبـــاره شـــريًكا حيوًيـــا للواليـــات املتحـــدة، وبالتالـــي فمـــن املرجـــح 
أن تعطـــي رئاســـة بايـــدن األولويـــة للسياســـات الراميـــة إلـــى إعـــادة 
بنـــاء الثقـــة واســـتعادة مصداقيـــة الواليـــات املتحـــدة يف تلـــك العاقـــة. 

النظرة اإلقليمية للسياسة الخارجية للرئيس بايدن: 
بشـــكل  باملنطقـــة  درايـــة  علـــى  بايـــدن  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
اســـتثنائي بســـبب فتـــرة توليـــه منصـــب عضـــو مجلـــس الشـــيوخ ونائـــب 
ـــع  ـــا املنطقـــة عـــدة مـــرات وشـــارك يف صن ـــث زار خاله الرئيـــس، حي
السياســـات بشـــأن القضايـــا الرئيســـية التـــي تؤثـــر علـــى املنطقـــة، إال 
أنـــه ســـيحتاج، بصفتـــه رئيًســـا، إلـــى تعديـــل السياســـات القائمـــة علـــى 
املشـــهد اجليوسياســـي املتغيـــر يف املنطقـــة. وبعـــد توليـــه منصـــب 
ــب  ــن جانـ ــط مـ ــل النشـ ــن التدخـ ــد مـ ــهدنا املزيـ ــس، شـ ــب الرئيـ نائـ
ـــة  ـــى ناقـــات النفـــط واملنشـــآت النفطي ـــران وهجمـــات مباشـــرة عل إي
الســـعودية. وال يـــزال العـــراق، الـــذي شـــهد حتـــواًل جذرًيـــا منـــذ توليـــه 
املنصـــب، يف وضـــع حـــرج، بينمـــا يبـــذل رئيـــس الـــوزراء اجلديـــد 
ــية  ــات األساسـ ــر اخلدمـ ــيد وتوفيـ ــم رشـ ــة حكـ ــرة إلقامـ ــوًدا كبيـ جهـ
اجلنوبيـــة  احلـــدود  وعلـــى  البـــاد.  القانـــون يف  ســـيادة  وإرســـاء 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، يســـتمر إطـــاق الصواريـــخ مـــن اليمـــن، 
ـــني  ـــة واملدني ـــة واملنشـــآت احلكومي ـــة احليوي ـــة التحتي مســـتهدفة البني
واملـــدن يف اململكـــة. ويف لبنـــان، يســـيطر حـــزب اهلل بشـــكل أكثـــر 
صرامـــة علـــى رفاهيـــة املواطنـــني اللبنانيـــني. وأخيـــًرا، يف تركيـــا، 
ـــة،  ـــًدا جتـــاه السياســـة اخلارجي ـــا جدي ـــا عثمانًي ـــر أردوغـــان نهًج أظه
ــر  ــة غيـ ــات الفاعلـ ــم اجلهـ ــعية ودعـ ــات التوسـ ــزز الطموحـ ــث عـ حيـ

ــة.  ــة لتغييـــر ميـــزان القـــوى يف املنطقـ احلكوميـ

ـــدن عـــن التزامـــه بالعـــودة  ـــران، أعـــرب باي ـــة إي ومـــن أجـــل محارب
إلـــى اتفاقيـــة خطـــة العمـــل الشـــاملة املشـــتركة "JCPOA" مـــع 
حتديـــث األطـــر التـــي مـــن املرجـــح أن تتنـــاول برنامـــج الصواريـــخ 
ـــووي  ـــوكاء واحلـــد مـــن االنتشـــار الن ـــة الباليســـتية ودعمـــه لل اإليراني
بهـــدف نهائـــي يتمثـــل يف منـــع نشـــوب الصراعـــات. وسيســـمح هـــذا 
النهـــج باتبـــاع خطـــة متماســـكة نحـــو وضـــع أطـــر حلـــل األزمـــة اإليرانيـــة 
مـــع احلفـــاظ علـــى مصالـــح احللفـــاء الرئيســـيني للواليـــات املتحـــدة 
يف املنطقـــة. كمـــا أن الظـــروف التـــي تفاوضـــت مبوجبهـــا إيـــران علـــى 
ـــي  ـــث تعان ـــرت، حي ـــد غي ـــل الشـــاملة املشـــتركة ق ـــة خطـــة العم اتفاقي
ــد  ــادي وتزايـ ــاط االقتصـ ــل يف النشـ ــؤ هائـ ــن تباطـ ــا مـ ــاد حالًيـ البـ
ــي أن  ــة. وينبغـ ــة اخلبيثـ ــران اإلقليميـ ــطة إيـ ــي بأنشـ ــام العاملـ االهتمـ
تركـــز سياســـة بايـــدن اإلقليميـــة علـــى انتقـــال املنطقـــة مـــن ســـياق 
علـــى  والقـــادرون  املســـتعدون  اإليرانيـــون  الـــوكاء  عليـــه  يهيمـــن 
ـــى وضـــع  ـــاد، إل ـــب لزعزعـــة اســـتقرار الب ـــف والترهي اســـتخدام العن

تخضـــع فيـــه اجلماعـــات املســـلحة حلكومـــات شـــرعية ومختصـــة أو 
أن يعـــاد دمجهـــا يف املجتمـــع أو أن تتـــم هزميتهـــا. 

تشـــمل التغييـــرات اإلضافيـــة يف املشـــهد اإلقليمـــي اتفاقيـــات 
ـــع  ـــة م ـــاء الثق ـــدن إجـــراءات لبن ـــن املرجـــح أن يتخـــذ باي ـــام. فم أبراه
ــادة  ــة وإعـ ــاعدات األمريكيـ ــد املسـ ــال جتديـ ــن خـ ــطينيني مـ الفلسـ
فتـــح البعثـــة الفلســـطينية يف واشـــنطن واســـتئناف املواقـــف التقليديـــة 
ـــة األمم  ـــة لوكال ـــزام باملســـاعدات األمريكي ـــن وإعـــادة االلت ـــني البلدي ب
املتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الاجئـــني الفلســـطينيني )األونـــروا( – وكل 
ذلـــك تدعمـــه اململكـــة العربيـــة الســـعودية وتعتبـــره شـــروًطا مســـبقة 
ألي مناقشـــات دبلوماســـية. وقـــد أوضحـــت اململكـــة موقفهـــا يف 
التزامهـــا بحـــل الدولتـــني املطـــروح يف مبـــادرة الســـام العربيـــة. ومـــع 
ــا  ــدن عمـ ــع بايـ ــن يتراجـ ــر؛ ولـ ــع الكثيـ ــرء أن يتوقـ ــع املـ ــك، ال يسـ ذلـ
فعلـــه ترامـــب، ومـــن املرجـــح أن يركـــز سياســـته اخلارجيـــة علـــى 
قضايـــا أكثـــر إحلاًحـــا، مثـــل الصـــني وإعـــادة االنخـــراط يف معاهـــدات 
ــا  ــروس كورونـ ــاء فيـ ــع وبـ ــل مـ ــلحة والتعامـ ــار األسـ ــن انتشـ ــد مـ احلـ

ــد -19(.  ــتجد )كوفيـ املسـ

وبينمـــا ال تـــزال املوضوعـــات الشـــاملة احملـــددة لسياســـة الواليـــات 
املتحـــدة وأصحـــاب املصلحـــة املشـــاركني يف بنـــاء األنظمـــة، يف الغالـــب، 
دون تغييـــر، فـــإن أولويـــات الســـلطة التنفيذيـــة تتغيـــر بطبيعتهـــا مـــع 
كل رئيـــس. ومـــن وجهـــة نظـــر اململكـــة العربيـــة الســـعودية، حظيـــت 
هـــذه العاقـــة بدعـــم مـــن احلزبـــني يف الواليـــات املتحـــدة منـــذ التقـــى 
امللـــك عبـــد العزيـــز مـــع روزفلـــت )وهـــو دميقراطـــي( يف عـــام 1945م؛ 
وقـــد اســـتمرت العاقـــة خـــال مجـــيء وذهـــاب 14 رئيًســـا أمريكًيـــا 
ـــى مـــر العقـــود،  ـــة. وعل ـــة يف الســـلطة التنفيذي وســـبعة حتـــوالت حزبي
تعـــززت العاقـــات األمريكيـــة الســـعودية وهـــي ماضيـــة يف ذلـــك 
إلـــى أجـــل غيـــر مســـمى. وثمـــة أربـــع ركائـــز مهمـــة لاســـتمرارية 
يف العاقـــات األمريكيـــة الســـعودية بغـــض النظـــر عـــن احلـــزب 
السياســـي يف البيـــت األبيـــض. وقـــد كانـــت هـــذه الركائـــز، املتمثلـــة يف 
األمـــن اإلقليمـــي ومكافحـــة اإلرهـــاب والطاقـــة والنمـــو االقتصـــادي 
بـــني  العاقـــة  أهـــداف مشـــتركة يف  واالزدهـــار، مبثابـــة  العاملـــي 
الطرفـــني. وبالنســـبة لاعبـــني احملليـــني والدوليـــني، ترمـــز خســـارة 
ــع القـــرار التقليديـــة  الرئيـــس ترامـــب إلـــى العـــودة إلـــى آليـــات صنـ
وتنفيـــذ السياســـات التـــي تدعـــم السياســـة األمريكيـــة واملؤسســـات 
الدوليـــة إلـــى أقصـــى حـــد لهـــا، ومـــن املرجـــح أن تعـــود إلـــى آليـــات 
التعـــاون املؤسســـية والتقليديـــة يف العاقـــات األمريكيـــة الســـعودية. 
ومـــن املرجـــح أن يســـتمر التحالـــف األمنـــي الســـعودي ـــــ األمريكـــي 
ــة  ــور، نتيجـ ــتقبل املنظـ ــو املسـ ــات ونحـ ــذه االنتخابـ ــد هـ ــا بعـ ــى مـ إلـ

         عانى 40 مليون أمريكي من خسارة الوظائف بسبب اآلثار االقتصادية 

دوالر تريليونات   3 األمريكي  االقتصاد  كلف  الذي  كورونا  لوباء 
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الســـتمرار املصالـــح األمريكيـــة يف املنطقـــة، واســـتعداد الســـعودية 
املتحـــدة،  للواليـــات  موثوًقـــا  حليًفـــا  باعتبارهـــا  العمـــل  ملواصلـــة 
ــة. وال  ــتقرار يف املنطقـ ــة املتبادلـــة يف احلفـــاظ علـــى االسـ واملصلحـ
تـــزال اململكـــة العربيـــة الســـعودية أكبـــر شـــريك جتـــاري للواليـــات 
املتحـــدة يف املعـــدات العســـكرية، والتـــي ســـعت اإلدارات اجلمهوريـــة 

والدميقراطيـــة علـــى حـــد ســـواء إلـــى حمايتهـــا. 
ومتثـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية أيًضـــا شـــريًكا جتارًيـــا أساســـًيا 
ـــن  ـــا م ـــل يومًي ـــون برمي ـــن ملي ـــرب م ـــا يق ـــر م ـــات املتحـــدة، وتوف للوالي
النفـــط إلـــى الســـوق األمريكيـــة. وإن متركـــز الطـــرق التجاريـــة احمليطـــة 
ــر،  ــر األحمـ ــي والبحـ ــج العربـ ــعودية يف اخلليـ ــة السـ ــة العربيـ باململكـ
ـــرق طـــرق أهـــم املمـــرات  ـــى مفت ـــة الســـعودية عل ـــة العربي يضـــع اململك
التـــي تعمـــل علـــى التدفـــق احلـــر للبضائـــع األمريكيـــة علـــى مســـتوى 
العالـــم. كمـــا وقعـــت الواليـــات املتحـــدة واململكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــة بشـــأن االســـتثمار التجـــاري لتوســـيع العاقـــات بـــني  ـــة إطاري اتفاقي
الشـــركات وزيـــادة تدفـــق االســـتثمارات بـــني البلديـــن. ويضـــع برنامـــج 
ــاد  ــع االقتصـ ــا لتنويـ ــة الســـعودية 2030 خطًطـ ــة العربيـ ــة اململكـ رؤيـ
الســـعودي، مبـــا يف ذلـــك زيـــادة التجـــارة واالســـتثمار مـــع الواليـــات 
املتحـــدة. ومـــن الواضـــح أن التجـــارة بـــني البلديـــن متثـــل عنصـــًرا 
أساســـًيا يف العاقـــة، حيـــث ُقـــدر تدفـــق الســـلع بـــني البلديـــن يف 
ــروس  ــاء فيـ ــر وبـ ــد أثـ ــار دوالر. ولقـ ــو 38.7 مليـ ــام 2019م، بنحـ عـ
ـــن، إال أن  ـــى كا البلدي ـــا عل ـــد-19( اقتصادًي ـــا املســـتجد )كوفي كورون
مرونـــة مؤسســـاتهما االقتصاديـــة وجهودهمـــا التعاونيـــة املشـــتركة 
جعلـــت التعـــايف الســـريع أمـــًرا ممكًنـــا. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الواليـــات 
املتحـــدة أصبحـــت ُمصـــدًرا صافًيـــا للنفـــط يف اآلونـــة األخيـــرة، إال 
ـــل  ـــة الســـعودية يجع ـــة العربي ـــات النفـــط يف اململك ـــز احتياطي أن تركي
ــود  ــى اجلهـ ــد علـ ــي يعتمـ ــري األمريكـ ــار النفـــط الصخـ ــاء وازدهـ بقـ
املشـــتركة بـــني البلديـــن لتحديـــد أســـعار معقولـــة وحتقيـــق االســـتقرار 
يف أســـواق النفـــط، كمـــا يتضـــح مؤخـــًرا مـــن رفـــض روســـيا املشـــاركة 
يف حتديـــد األســـعار. وتعتمـــد الدولتـــان أيًضـــا علـــى االســـتقرار 
ـــز النمـــو االقتصـــادي  االقتصـــادي العاملـــي واالنتعـــاش مـــن أجـــل تعزي

احمللـــي. 

أظهـــرت اجلهـــود املشـــتركة بـــني الواليـــات املتحـــدة والســـعودية 
اســـتهدف  املســـتويات،  متعـــدد  نهًجـــا  اإلرهـــاب  مكافحـــة  جتـــاه 
ـــف  ـــة التطـــرف العني ـــل مكافحـــة اإلرهـــاب ومكافحـــة أيديولوجي متوي
وعمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب. وشـــاركت اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
وتواصـــل  املتحـــدة  الواليـــات  بقيـــادة  داعـــش  التحالـــف ضـــد  يف 
املشـــاركة يف تبـــادل املعلومـــات االســـتخباراتية لتحديـــد التهديـــدات 
واألفـــراد املتورطـــني بتمويـــل اإلرهـــاب علـــى مســـتوى العالـــم. وقـــرر 

البلـــدان أنـــه ال ميكـــن التصـــدي للتطـــرف العنيـــف مـــن خـــال الـــرد 
ـــط،  ـــون فق ـــاذ القان ـــات االســـتخباراتية وإنف ـــع املعلوم العســـكري وجم
ــباب  ــار األسـ ــامل يأخـــذ يف االعتبـ ــور شـ ــعًيا إلـــى خلـــق منظـ بـــل سـ
الهيكليـــة ويعالـــج القضايـــا علـــى املســـتوى املعيشـــي لألســـرة. ويتمثـــل 
الهـــدف الرئيســـي لاســـتراتيجية األمريكيـــة الســـعودية ملكافحـــة 
اإلرهـــاب يف معاجلـــة دوافـــع التطـــرف العنيـــف ومنـــع الهجمـــات 
اإلرهابيـــة واســـتخدام إطـــار شـــامل يأخـــذ يف االعتبـــار العناصـــر 
ـــال،  ـــى ســـبيل املث ـــة ملكافحـــة التطـــرف العنيـــف. وعل ـــة واألمني الوقائي
املعلومـــات  وتبـــادل  للبلديـــن  التعاونيـــة  االســـتراتيجيات  تســـعى 
بشـــأن أفضـــل املمارســـات ملكافحـــة اإلرهـــاب والعمليـــات املشـــتركة 
ــرف  ــى التطـ ــؤدي إلـ ــي تـ ــذب التـ ــع واجلـ ــل الدفـ ــد عوامـ ــى حتديـ إلـ
ومكافحـــة اخلايـــا اإلرهابيـــة ومنـــع الهجمـــات اإلرهابيـــة. ومـــن 
املرجـــح أن تظـــل شـــبكات تبـــادل املعلومـــات االســـتخباراتية بـــني 
البلديـــن قويـــة يف ظـــل حكـــم بايـــدن، حيـــث مـــن املتوقـــع أن تـــزداد 

ــط.  ــر واملتوسـ ــدى القصيـ ــى املـ ــاب علـ ــر اإلرهـ مخاطـ
مـــن حيـــث اجلوهـــر، يف حـــني أنـــه مـــن املتوقـــع أن تختلـــف 
أولويـــات وســـلوك الشـــؤون اخلارجيـــة للواليـــات املتحـــدة مـــن ترامـــب 
ـــدن، فمـــن املتوقـــع أن تظـــل بعـــض السياســـات الشـــاملة دون  ـــى باي إل
ــة  ــة وعامليـ ــية محليـ ــات سياسـ ــتواجه إدارة بايـــدن حتديـ ــر. وسـ تغييـ
مختلفـــة، مثـــل مكافحـــة العواقـــب الصحيـــة واالقتصاديـــة لوبـــاء 
فيـــروس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد-19( وإعـــادة التقيـــد بالتزامـــات 
الواليـــات املتحـــدة جتـــاه االحتـــاد األوروبـــي وحلـــف شـــمال األطلســـي. 
ويف الشـــرق األوســـط، ســـتواجه إدارة بايـــدن احلقائـــق اإلقليميـــة 
ــاء  ــتتطلب بقـ ــي سـ ــران والتـ ــن طهـ ــة مـ ــئة النابعـ ــدات الناشـ والتهديـ
بعـــض العقوبـــات التـــي فرضتهـــا إدارة ترامـــب لتظـــل نافـــذة، بينمـــا 
ـــى اتفـــاق شـــامل خلطـــة العمـــل الشـــاملة  جتـــري إعـــادة التفـــاوض عل
ـــي، ستنشـــغل إدارة بايـــدن بالتحـــدي  ـــى الصعيـــد احملل املشـــتركة. وعل
املتمثـــل يف توحيـــد دولـــة أضحـــت منقســـمة حـــول قيـــم ومصالـــح 

ومثـــل مشـــتركة.

ا       تــواجه أمريــكا تـحديــات وعقبـات للحفـاظ عى موقـعـهـ

األطراف متــعددة  والمنظمات  التـحالف  شبكات  يف  الريــادي 

* باحث يف مركز الخليج لألبحاث ــ جدة
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تحييــد تركيــا مــن معادلة خرائط الغاز الناشــئة شــرق املتوســط وصــوالً ألوروبا

المنظمـة اإلقليميـة لغـاز شـرق المتوسـط:
الفرص والتحديات واآلثار عى الخليج العربي
يف 22 ســبتمبر اتفــق وزراء منتــدى “غــاز شــرق املتوســط” علــى حتويــل املنتــدى إلــى منظمــة إقليميــة مقرهــا القاهــرة وفــق 
ميثــاق جديــد لتصبــح رســمًيا منظمــة حكوميــة Intergovernmental Organization للغــاز مبنطقــة شــرق البحــر 
املتوســط حيــث تضــم يف عضويتهــا ســت دول هــي مصــر، واألردن، وإســرائيل، وإيطإلــىا، وقبــرص، وإلىونــان. وتســعي هــذه 
ــب والتســعير وخطــوط النقــل  ــا مــن حيــث العــرض والطل ــا ودولًي ــا الغــاز إقليمًي ــق بقضاي املنظمــة الكتســاب دور فيمــا يتعل
وغيرهــا. واملنظمــة ملتــزم باحتــرام حقــوق الــدول األعضــاء ورعايتهــا مبــا يتفــق مــع القانــون الدولــي وهــو مــا ســيوفر مناخــاً 

إيجابيــاً ويدعــم االســتقرار واألمــن يف شــرق املتوســط.
وقيــام هــذه املنظمــة يعنــي ببســاطة تبلــور حتالــف إقليمــي اقتصــادي سياســي جديــد ميكــن أن يغيــر مــن توازنــات القــوى 
الســائدة حإلــىا يف املنطقــة، وميكــن مــن محاصــرة نفــوذ القــوى املناوئــة. وهــذا يعنــي انعــزال تركيــا عــن املشــاركة حإلــىاً، 
ــدول  ــا وال ــني تركي ــًدا ب ــة تصعي ــث تشــهد املنطق ــا. حي ــول األطــراف املشــاركة لعضويته ــة بقب ــا يف املنطق ــط أي دور له ورب
األوروبيــة كنتــاج للسياســات االســتفزازية لتركيــا جتــاه إلىونــان وقبــرص وقيامهــا بأعمــال تنقيــب غيــر مشــروعة يف املنطقــة؛ 
ــرام ســيادة  ــة الحت ــة واألعــراف الدولي ــة القواعــد القانوني ــك كاف ــة بذل ــع متحدي ــى اجلمي ــا عل ــرض مصاحله مســتهدفة ف

وحقــوق الــدول.

د. محمد عبد الرؤوف

إن اختيــار القاهــرة مقــًرا للمنظمــة اجلديــدة يعنــى تقديــراً مــن الدول 
املشــاركة ملصــر، وهــو أمــر يضــاف إلــى رصيدهــا اإلقليمــي والدولــي 

بصفــة عامــة يف مواجهــة القــوى اإلقليميــة املنافســة.

فرص نجاح المنظمة
يف الواقـــع متتلـــك املنظمـــة عوامـــل عديـــدة تدفعهـــا للنجـــاح 
ـــىة: ـــاط التإل ـــب إيجازهـــا يف النق ـــا. يســـتطيع الكات ـــق أهدافه وحتقي

1.اكتشافات واحتياطيات الغاز الطبيعي
ـــة  ـــي مبنطق ـــاز الطبيع ـــى اكتشـــافات الغ ـــذ عـــام 2009م، تتوال من
شـــرق املتوســـط، فقـــد كانـــت البدايـــة مـــع اكتشـــاف إســـرائيل حلقلـــي 
"متـــار وليفثيـــان"، واكتشـــاف قبـــرص حلقـــل "أفروديـــت". وأخيـــًرا 
اكتشـــاف مصـــر حلقـــل "ظهـــر" وهـــو احلقـــل األكبـــر باملنطقـــة والـــذي 
ًقـــِدرت احتياطاتـــه بنحـــو 30 تريليـــون قـــدم مكعـــب. ويف إطـــار توإلـــى 
ــة  ــي األمريكيـ ــح اجليولوجـ ــة املسـ ــدرت هيئـ ــافات، قـ ــك االستكشـ تلـ
مـــن قبـــل احتـــواء حـــوض شـــرق البحـــر املتوســـط حوإلـــى 340 

تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن الغـــاز الطبيعـــي.
2.ترسيم احلدود

مـــن  الـــدول األعضـــاء حلدودهـــا االقتصاديـــة  يعـــد ترســـيم 
العوامـــل الدافعـــة نحـــو ضمـــان جنـــاح املنظمـــة. فبخـــاف فلســـطني، 
مت توقيـــع العديـــد مـــن االتفاقيـــات الثنائيـــة مـــا بـــني دول املنطقـــة، 
ــام 2014م،  ــام 2003 وعـ ــر وقبـــرص عـ ــع بـــني مصـ حيـــث مت التوقيـ
مصـــر وإســـرائيل عـــام 2005م، قبـــرص ولبنـــان عـــام 2007م، قبـــرص 
ـــًرا  ـــو 2020م، وأخي ـــان يوني ـــىا وإلىون وإســـرائيل عـــام 2010م، إيطإل

ــان أغســـطس 2020م. ــر وإلىونـ مصـ

3. دعم القوى الكبرى
يضـــاف إلـــى فـــرص جنـــاح املنظمـــة مـــا تلقـــاه املنتـــدى مـــن دعـــم 
دول كبـــرى كالواليـــات املتحـــدة وفرنســـا. ففـــي الســـادس عشـــر مـــن 
ينايـــر 2020م، مت اإلعـــان عـــن طلـــب فرنســـي بشـــكل رســـمي بشـــأن 
االنضمـــام إلـــى عضويـــة املنتـــدى، كمـــا أبـــدت الواليـــات املتحـــدة 
ـــة  ـــب بصف ـــة كمراق ـــى للمنظم ـــام إل ـــا هـــي األخـــرى يف االنضم رغبته
ــم  ــة يف حتجيـ ــة بالرغبـ ــي للمنظمـ ــم األمريكـ ــة. ويرتبـــط الدعـ دائمـ
ـــة  ـــورد الرئيســـي للطاق ـــرة امل ـــون األخي ـــع مـــن ك ـــوذ الروســـي الناب النف
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إلـــى أوروبـــا، حيـــث تقـــوم روســـيا وحدهـــا بتصديـــر حوإلـــى 40% مـــن 
االحتياجـــات الغازيـــة للـــدول األوربيـــة.

4. احتياجات السوق
علـــى الرغـــم مـــن إدراك أهميـــة الغـــاز الروســـي بالنســـبة للجانـــب 
ـــر مـــن خـــال  ـــه أرخـــص ومتوفـــر بشـــكل أكب ـــي مـــن حيـــث كون األوروب
طـــرق إمـــداد متعـــددة، لكـــن تظـــل الـــدول األوروبيـــة يف حاجـــة إلـــى 
تنويـــع وارداتهـــا الغازيـــة، وعـــدم البقـــاء رهينـــة الحتمـــال انقطـــاع 
إمـــدادات الغـــاز الروســـي عنهـــا يف حـــال حـــدوث تقلبـــات سياســـية 
كتلـــك التـــي جـــرت ســـابًقا مـــا بـــني روســـيا وأوكرانيـــا والتـــي كانـــت 
كفيلـــة بتعديـــل االحتـــاد الســـتراتيجيته الســـاعية نحـــو تنويـــع مصـــادر 
احلصـــول علـــى الغـــاز وتوســـيع خطـــوط اإلمـــدادات األمنـــة معقولـــة 

ـــة  ـــاز شـــرق املتوســـط. هـــذا باإلضاف ـــن مناطـــق أخـــرى كغ ـــة م التكلف
الـــى تنامـــي أهميـــة الغـــاز كمصـــدر للطاقـــة يف كافـــة أنحـــاء العالـــم 
ومـــن املتوقـــع اســـتمرار أهميتـــه علـــى الصعيـــد العاملـــي كمصـــدر 
للطاقـــة حتـــى عـــام 2040م، طبًقـــا لتقديـــرات وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة.

5. البنية التحتية
تعـــد مـــا متتلكـــه الدولـــة املصريـــة مـــن محطـــات تســـييل ميـــزة 
أخـــرى تضـــاف إلـــى فـــرص جنـــاح املنظمـــة حيـــث متتلـــك مصـــر 
محطتـــي تســـييل للغـــاز يف أدكـــو ودميـــاط بطاقـــة إنتاجيـــة تصـــل إلـــى 
17 مليـــون طـــن ســـنوًيا )نحـــو 12.5 مليـــار متـــر مكعـــب(. تخطـــط 
مصـــر مـــن خـــال تلـــك احملطتـــني إلـــى تصديـــر الغـــاز إلـــى أوروبـــا 

نفوذ  تحجيم  بالرغبة يف  للمنظمة  األمريكي  الدعم  ويرتبط     

األوروبية للدول  الغاز  احتياجات  من   %40 تصدر  التي  روسيا 
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أو إلـــى أي منطقـــة أخـــرى حيـــث يتـــم نقـــل الغـــاز املســـال مـــن كلتـــا 
ــة. ــر الناقـــات البتروليـ احملطتـــني عبـ

كمـــا ســـيُمكن القـــرب اجلغـــرايف للحقـــول املصريـــة والقبرصيـــة 
ــية لتصديـــر  ــة تنافسـ ــة إقليميـ ــاء بنيـــة حتتيـ ــرائيلية مـــن إنشـ واإلسـ
ــة.  ــييل املصريـ ــات التسـ ــى محطـ ــا علـ ــاد فيهـ ــز االعتمـ ــاز، يرتكـ الغـ
ــات  ــوري لكميـ ــر الفـ ــن التصديـ ــاث مـ ــدول الثـ ــتتمكن الـ ــك سـ وبذلـ
كبيـــرة مـــن الغـــاز مبجـــرد تغطيـــة جميـــع االحتياجـــات احملليـــة. كذلـــك 
ميكـــن مـــن خـــال تلـــك احملطـــات تصديـــر الغـــاز ليـــس فقـــط إلـــى 
الســـوق األوروبيـــة أو أي ســـوق باملنطقـــة، وإمنـــا ميكـــن تصديـــر الغـــاز 
إلـــى أي منطقـــة بالعالـــم. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يف حالـــة ظهـــور 
كميـــات إضافيـــة مـــن الغـــاز للتصديـــر يف املســـتقبل، ميكـــن توســـيع 
ـــد  ـــدة للتســـييل عن ـــني، مـــن خـــال إضافـــة وحـــدات جدي ـــا احملطت كلت
احلاجـــة إلـــى ذلـــك، وهـــو مـــا يعـــد أقـــل تكلفـــة بكثيـــر مـــن بنـــاء 
ـــة  ـــدر تكلف ـــرص، إذ تُق ـــدة للتســـييل يف إســـرائيل أو قب محطـــات جدي

إنشـــاء احملطـــة حإلـــىا بنحـــو 7 مليـــارات دوالر.

ويف هـــذا الســـياق، وقعـــت مصـــر بالفعـــل اتفاقيـــات مـــع دول 
ـــره،  ـــم تصدي ـــاز، بهـــدف إســـالته ث ـــا مـــن الغ أخـــرى الســـتيراد فائضه
فاتفقـــت مـــع قبـــرص علـــى إنشـــاء خـــط أنابيـــب مـــن حقـــل "أفروديـــت" 
ــرائيل  ــع إسـ ــت مـ ــا وقعـ ــار دوالر. كمـ ــل ملليـ ــة تصـ ــر بتكلفـ ــى مصـ إلـ
اتفاقيـــة مدتهـــا 10 ســـنوات الســـتيراد مـــا قيمتـــه 15 مليـــار دوالر مـــن 

الغـــاز الطبيعـــي املســـتخرج مـــن حقلـــي "متـــار وليفياثـــان".

6. اتفاقية باريس لتغير املناخ
ــاد  ــل االعتمـ ــو تقليـ ــىة نحـ ــة احلإلـ ــال املرحلـ ــم خـ ــه العالـ يتجـ
علـــى مصـــادر الطاقـــة ذات االنبعاثـــات الكربونيـــة الكبيـــرة كالنفـــط 
ـــة  ـــي والطاق ـــاز الطبيع والفحـــم واالجتـــاه نحـــو توســـيع اســـتهاك الغ
املتجـــددة يف املقابـــل. ويف هـــذا اإلطـــار، تتوقـــع الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة أن يرتفـــع الطلـــب العاملـــي علـــى الغـــاز حتـــى عـــام 2040م. 
ويف ضـــوء الطلـــب املتزايـــد علـــى الطاقـــة يف جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
ـــة  ـــم خـــال عملي ـــي املائ ـــل الهيدروكربون ـــل الغـــاز الطبيعـــي البدي ميث
االنتقـــال إلـــى أســـواق الطاقـــة اخلإلـــىة مـــن الكربـــون نظـــًرا ملزايـــاه 
ــط  ــم والنفـ ــن الفحـ ــل مـ ــة األقـ ــه الكربونيـ ــة انبعاثاتـ ــة وخاصـ البيئيـ
وبالتإلـــى املســـاهمة يف حتقيـــق التزامـــات اتفاقيـــة باريـــس لتغيـــر 

املنـــاخ.

التحديات أمام المنظمة
علـــى الرغـــم مـــن تعـــدد الفـــرص الدافعـــة نحـــو جنـــاح املنظمـــة 
ـــن  ـــوض م ـــد تق ـــي ق ـــات الت ـــن التحدي ـــاك مجموعـــة م ـــن تظـــل هن ولك
زخـــم عمليـــات االستكشـــاف، وتعرقـــل أعمـــال الشـــركات الدوليـــة مبـــا 
قـــد يؤثـــر بالســـلب علـــى الطاقـــة اإلنتاجيـــة حلقـــول دول املنطقـــة. 

ـــك األســـباب: ـــرز تل ـــن أب ـــل م لع
1. عـــدم االســـتقرار بـــدول مشـــاطئة ملنطقـــة شـــرق املتوســـط 

كســـوريا وليبيـــا.

2. غيـــاب ترســـيم احلـــدود البحريـــة مـــا بـــني إســـرائيل 
ولبنـــان.

3. النـــزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي املمتـــد والـــذي انعكـــس 
بـــدوره علـــى عرقلـــة اجلانـــب اإلســـرائيلي ألعمـــال اإلنتـــاج 
داخـــل احلقـــول الفلســـطينية )غـــزة ماريـــن1، ماريـــن2(، 
وتقويـــض إســـرائيل أيًضـــا ألي محـــاوالت مـــن شـــأنها تطويـــر 
األســـواق  إلـــى  عنهـــا  النـــاجت  تصديـــر  أو  احلقـــول  تلـــك 

ــة. العامليـ

ــاط  ــل ألي نشـ ــر معرقـ ــي آخـ ــٍد رئيسـ ــا كتحـ ــرز تركيـ 4. تبـ
ــى  ــة علـ ــام، وألنشـــطة املنظمـ ــكل عـ ــة بشـ ــي باملنطقـ تعاونـ
الغازيـــة  االكتشـــافات  توإلـــى  فمنـــذ  التحديـــد.  وجـــه 
عـــن  تركيـــا  وغيـــاب  املتوســـط  شـــرق  منطقـــة  مبحيـــط 
ـــا  ـــن حتركاته ـــا م ـــدت تركي ـــافات، صّع ـــك االكتش ـــة تل خريط
ـــر  ـــكل غي ـــتحواذ –بش ـــأنها االس ـــن ش ـــي م ـــتفزازية، والت االس
شـــرعي-على أكبـــر قـــدر مـــن املـــوارد الغازيـــة ومحاولـــة 
ـــا  ـــت تركي ـــىه، وضع ـــاًء عل ـــودة. وبن ـــرعية املفق ـــه الش إصباغ
رؤيتهـــا اخلاصـــة إزاء ترســـيم حدودهـــا البحريـــة مبنطقـــة 
شـــرق املتوســـط والتـــي اقتطعـــت يف إطارهـــا أجـــزاء مـــن 

املنطقـــة االقتصاديـــة القبرصيـــة.

لـــم يتوقـــف األمـــر عنـــد حـــد ترســـيم احلـــدود مبخالفـــة القانـــون 
الدولـــي، بـــل انتهجـــت أيًضـــا منحـــى تصعيدًيـــا باملنطقـــة حيـــث توقيـــف 
البحريـــة التركيـــة لســـفن الشـــركات الدوليـــة العاملـــة باملنطقـــة، 
عـــاوة علـــى إجـــراء منـــاورات عســـكرية، ومرافقـــة ســـفن عســـكرية 
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لســـفن التنقيـــب التـــي تعمـــل يف غيـــر مناطـــق تركيـــا االقتصاديـــة.
ــى  ــرعية علـ ــاء الشـ ــى إضفـ ــل علـ ــا العمـ ــاودت تركيـ ــًرا، عـ وأخيـ
عبـــر  وذلـــك  باملنطقـــة،  والتصعيديـــة  االستكشـــافية  حتركاتهـــا 
توقيعهـــا يف نوفمبـــر 2019م، مذكرتـــي تفاهـــم مـــع حكومـــة الوفـــاق 
الليبيـــة متعلقـــة بتأطيـــر التعـــاون األمنـــي والعســـكري، وحتديـــد 
مناطـــق الســـيادة البحريـــة. يُنظـــر إلـــى هـــذا االتفـــاق باعتبـــاره 
انتهـــاًكا للســـيادة البحريـــة لـــكل مـــن إلىونـــان وقبـــرص نظـــًرا لتواجـــد 
ـــاق حتديدهـــا.  ـــي يحـــاول االتف ـــق احلـــدود الت كليهمـــا مبنتصـــف طري
ال ينصـــرف أمـــر االتفـــاق عنـــد حـــد انتهـــاك ســـيادة الـــدول، وإمنـــا 
يســـتهدف االتفـــاق باألســـاس إلـــى اختـــراق منطقـــة شـــرق املتوســـط 
وكســـر العزلـــة املفروضـــة علـــى اجلانـــب التركـــي والتـــي نتجـــت بشـــكل 
أساســـي عـــن املنتـــدى وعرقلـــة إن لـــم يكـــن منـــع كافـــة املشـــاريع 

ــد”. ــت ميـ ــب “ايسـ ــروع أنابيـ ــص مشـ ــه، وباألخـ ــة عنـ املنبثقـ

آثارها عى الخليج
ــا أوالً  ميكننـــا تقســـيم اخلليـــج إلـــى مجموعتـــني رئيســـيتني همـ
ــدول  ــا الـ ــران وثانًيـ ــر وإيـ ــاز أي قطـ ــدرة للغـ ــة املصـ ــدول اخلليجيـ الـ
اخلليجيـــة غيـــر املصـــدرة للغـــاز أي الســـعودية والكويـــت والبحريـــن 

ــان. ــارات وعمـ واإلمـ
ـــي  ـــدول الت ـــا ال ـــران هم ـــي جنـــد أن قطـــر وإي ـــج العرب ففـــي اخللي
ـــت قطـــر  ـــر. وبالفعـــل هيمن ـــة ويقومـــا بالتصدي ـــات غازي ـــك إمكان متتل
منـــذ الثمانينـــات علـــى الســـوق العاملـــي للغـــاز املســـال، نتيجـــة عـــدد 
مـــن العوامـــل املتشـــابكة أولهـــا اكتشـــاف حقـــل الشـــمال عـــام 1971م، 
ــم  ــر يف العالـ ــل األكبـ ــد احلقـ ــذي يعـ ــران والـ ــع إيـ ــاركه مـ ــذي تتشـ الـ
ـــا ارتفـــاع األهميـــة النســـبية  للغـــاز املنفصـــل "أي غـــاز دون نفـــط"، ثانًي
للغـــاز املســـال نهايـــة القـــرن املاضـــي يف الـــدول الصناعيـــة يف آســـيا 

خاصـــة اليابـــان والصـــني وكوريـــا اجلنوبيـــة وتايـــوان.
لكـــن ال متتلـــك الـــدول اخلليجيـــة املصـــدرة للغـــاز "إيـــران وقطـــر" 
واإلقليميـــة الفاعلـــة "تركيـــا" ملنشـــآت تســـييل الغـــاز ممـــا أضـــاف 
ـــدول نحـــو لعـــب دور  ـــا آخـــر أمـــام اخلطـــط الطموحـــة لهـــذه ال حتدًي
إقليمـــي يف جتـــارة وتـــداول الغـــاز وخاصـــة التصديـــر ألوروبـــا. كمـــا 

يُاحـــظ حتييـــد تركيـــا، عـــن أي معادلـــة يف خرائـــط الغـــاز الناشـــئة 
ــا  ــو مـ ــة، وهـ ــوق األوروبيـ ــوالً للسـ ــرق املتوســـط وصـ ــة شـ ــن منطقـ مـ
يفســـر اجتـــاه أنقـــرة إلبـــرام اتفاقيـــة غيـــر قانونيـــة مـــع حكومـــة 
الوفـــاق الليبيـــة، لتحـــاول بهـــا ليـــس فقـــط قطـــع مشـــاريع الترســـيم 
البحـــري والربـــط بـــني القاهـــرة وأثينـــا، ولكـــن أيًضـــا محاولـــة قطـــع 
مشـــاريع خطـــوط الغـــاز املتدفـــق ألوروبـــا مـــن كل مـــن إســـرائيل 

وقبـــرص واملـــار عبـــر جزيـــرة كريـــت.
لكـــن بـــا شـــك أن حتـــوالً جديـــًدا تشـــكلت مامحـــه مؤخـــًرا بعـــد 
ــاق  ــع ميثـ ــط وتوقيـ ــرق املتوسـ ــة يف شـ ــدة خاصـ ــافات اجلديـ االكتشـ
منظمـــة غـــاز شـــرق املتوســـط. باإلضافـــة إلـــى اســـتعادة مصـــر 
ـــا  ـــاز املســـال نظـــًرا مل ـــدة يف صناعـــة الغ ـــة رائ دورهـــا اإلقليمـــي ومكان
متتلكـــه مـــن بنيـــة حتتيـــة عماقـــة لتســـيل الغـــاز إضافـــة إلـــى التوســـع 
املصـــري يف صناعـــة النفـــط والبتروكيماويـــات األمـــر الـــذي ســـوف 
ـــة.  ـــة القطري ـــى منافســـة الهيمن ـــا عل ـــوق به ـــزة نســـبية تتف ـــا مي يعطيه

مشاريع أنابيب الغاز القدمية من اخلليج ألوروبا
بـــدأ التفكيـــر القطـــري بتدشـــني خـــط غـــاز ميـــر بســـوريا ومـــن 
ـــذ هـــذا املشـــروع  ـــا عـــام 2000م، وعرضـــت قطـــر تنفي ـــى أوروب ـــم إل ث
ــم  ــافة 1500 كـ ــد ملسـ ــث ميتـ ــارات دوالر، حيـ ــف 10 مليـ ــذي يتكلـ الـ
عبـــر كل مـــن الســـعودية واألردن وســـوريا وتركيـــا وصـــوالً إلـــى أوروبـــا، 
وقـــد دعمـــت الواليـــات املتحـــدة فكـــرة املشـــروع للنيـــل مـــن هينمـــة 
ـــى ســـوق الغـــاز األوروبـــي الـــذي تســـتخدمه كورقـــة ضغـــط  روســـيا عل
علـــى االحتـــاد األوروبـــي وحلـــف الناتـــو، كذلـــك دعمـــت تركيـــا الفكـــرة 
ـــك بحكـــم التعـــاون االســـتراتيجي التركـــي ــــــ القطـــري يف  نفســـها وذل
مجـــاالت الغـــاز، كمـــا تســـتفيد تركيـــا مـــن مـــرور الغـــاز بأرضيهـــا 
ســـواء ذلـــك لاســـتهاك احمللـــي أو االســـتفادة مـــن رســـوم العبـــور، 
إال أن الفكـــرة أجهضـــت مـــن ســـوريا بقيـــادة الرئيـــس بشـــار األســـد 
عـــام 2009م، ورمبـــا كان هـــذا مـــن عوامـــل إفـــراز قاعـــدة مشـــتركة 
وتاقـــي مصالـــح الـــدول الثـــاث )تركيـــا- قطـــر- الواليـــات املتحـــدة( 

فيمـــا يخـــص إســـقاط النظـــام الســـوري.
ــا إذ  ــى أوروبـ ــي إلـ ــاز اخلليجـ ــد للغـ ــر الوحيـ ــوريا املعبـ ــد سـ وتعـ
حاولـــت إيـــران الشـــريك القطـــري يف حقـــل الشـــمال، تشـــييد خـــط 

القطري من  الغاز  المتوسط إىل خروج     تؤدي اكتشافات غاز شرق 

السوق األوروبي لقرب المسافة والربط السياسي بين المنطقة وأوروبا

المنــظمة تحقق  المتــوسط وإشهار  اكتــشافات شرق     

لمصر مكانة رائدة يف صناعة الغاز والنفط والبتـروكيماويات

الرأيالرأي 
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األنابيـــب اإلســـامي، ليمـــر بـــكل مـــن مينـــاء عســـلوية وميتـــد بطـــول 
2000 كليـــو متـــر عبـــر العـــراق وســـوريا ولبنـــان، بطاقـــة شـــحن 20 
ــق  ــن طريـ ــا عـ ــر املتوســـط أمـ ــاحل البحـ ــن سـ ــر مكعـــب مـ ــار متـ مليـ
خـــط أنابيـــب إلـــى تركيـــا وأوروبـــا أو عـــن طريـــق الشـــحن البحـــري، 
وهـــو مـــا يفســـر التمســـك اإليرانـــي بدعـــم واســـتمرار النظـــام الســـوري 
وســـيطرة املليشـــيات اإليرانيـــة علـــى اجلنـــوب الســـوري الـــذي ميثـــل 
أهميـــة كبـــري بشـــكل ميكـــن أن يجعـــل إيـــران أكبـــر مصـــدري الغـــاز يف 
العالـــم حـــال تخطـــي العقوبـــات الدوليـــة املفروضـــة عليهـــا، وانتهـــاء 

الصـــراع علـــى األرضـــي الســـورية.
ــري يف  ــي والقطـ ــروعني اإليرانـ ــراع بـــني املشـ ــم الصـ ــع تفاقـ ومـ
ســـوريا، دخلـــت روســـيا حـــرب الغـــاز يف الشـــرق األوســـط، حاســـمة 
احتمـــاالت  مـــن  بذلـــك  لتتخلـــص  لصاحلهـــا،  الســـوري  الصـــراع 
منافســـة الغـــاز اإليرانـــي والقطـــري لســـوق الغـــاز الروســـي يف أوروبـــا، 
خاصـــة بعـــد الســـيطرة الروســـية علـــى الغـــاز الســـوري يف البـــر 
والبحـــر، بعدمـــا أكـــدت البحـــوث الســـيزمية أن احتياطيـــات غـــاز 
ــر  ــن أكبـ ــون مـ ــا أن تكـ ــورية يكفيهـ ــدود السـ ــرق املتوســـط يف احلـ شـ
املناطـــق املنتجـــة للغـــاز. بذلـــك تعـــد روســـيا صاحبـــة املكســـب األكبـــر 
ــرح  ــراع علـــى املسـ ــراف الصـ ــن أطـ ــة مـ ــابات اخلاطئـ ــن كل احلسـ مـ
الســـوري بعدمـــا خســـرا املشـــروعني اإليرانـــي والقطـــري أهدافهـــم 

بتصديـــر الغـــاز إلـــى أوروبـــا.
ومـــن جانـــب أخـــر نســـتطيع فهـــم أهميـــة الغـــاز لقطـــر مـــن 
ــن  ــمبر مـ ــد يف ديسـ ــار األسـ ــوري بشـ ــس السـ ــح الرئيـ ــال تصريـ خـ
العـــام 2016 "بـــأن رفـــض ســـوريا مـــد خـــط أنابيـــب اقترحتـــه قطـــر 
أحـــد أســـباب انـــدالع احلـــرب يف ســـوريا يف العـــام 2011م"، وأضـــاف 
األســـد يف لقائـــه مـــع صحيفـــة “ال جورنالـــي” اإليطاليـــة: “كان هنـــاك 
خطـــان ســـيعبران ســـوريا، أحدهمـــا مـــن الشـــمال إلـــى اجلنـــوب يتعلـــق 
بقطـــر، والثانـــي مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب إلـــى البحـــر املتوســـط 
يعبـــر العـــراق مـــن إيـــران، كنـــا نعتـــزم مـــد ذلـــك اخلـــط مـــن الشـــرق 
ــي  ــل األراضـ ــلح داخـ ــال املسـ ــد االقتتـ ــول أمـ ــن طـ ــى الغـــرب”. لكـ إلـ
الســـورية، وجنـــاح احلكومـــة الســـورية يف تثبيـــت نفســـها كطـــرف دائـــم 
ــدة  ــوريا “عقـ ــون سـ ــتحالة أن تكـ ــت السـ ــوية دفعـ ــادالت التسـ يف معـ

الوصـــل” خلطـــوط الطاقـــة الناشـــئة.
لظهـــور  احتمـــاالت  أي  علـــى  القضـــاء  قطـــر  حاولـــت  كمـــا 
ــاز، خاصـــة  ــا كواحـــدة مـــن أكبـــر الـــدول املصـــدرة للغـ منافســـني لهـ
الغـــاز الليبـــي واجلزائـــري. إذ حاولـــت احلصـــول علـــى حـــق امتيـــاز 
حقـــل NC7 عـــام 2009م، إال أن نظـــام القـــذايف أجهـــض املشـــروع 
ـــى إجهـــاض خطـــط  ـــت قطـــر بالشـــراكة مـــع فرنســـا العمـــل عل فحاول
النظـــام عبـــر حـــث  فرنســـا وحلـــف الناتـــو علـــى التدخـــل يف ليبيـــا 
إبـــان الربيـــع العربـــي، وبعـــد ســـقوط القـــذايف ال تـــزال هنـــاك رغبـــات 
قطريـــة وتركيـــة جتـــاه حقـــول الغـــاز الليبيـــة يف شـــرق املتوســـط، إال 

أن فرنســـا جنحـــت يف الســـيطرة علـــى 35% مـــن الغـــاز الليبـــي، حتـــى 
ــاق الـــذي منـــح قطـــر احلقـــوق  ــة الوفـ ــاء الســـراج رئيًســـا حلكومـ جـ
ــلة اللـــذان ميثـــان  احلصريـــة لتســـويق إنتـــاج حقلـــي الســـرير ومسـ
20%  مـــن الغـــاز الليبـــي، خاصـــة بعـــد االكتشـــافات املصريـــة ومـــن 
هنـــا جنـــد مبـــرر للخافـــات الفرنســـية مـــن جانـــب والتركيـــة القطريـــة 

مـــن جانـــب آخـــر حـــول امللـــف الليبـــي.
نخلـــص ممـــا ســـبق أنـــه بـــا أدنـــى شـــك ســـوف تـــؤدي االكتشـــافات 
يف شـــرق املتوســـط إلـــى خـــروج أو تقليـــص إمـــدادات الغـــاز القطـــري 
ــة والربـــط  ــافة اجلغرافيـ ــرب املسـ ــًرا لقـ ــي نظـ ــوق األوروبـ ــى السـ إلـ
السياســـي بـــني املنطقـــة وأوروبـــا. وبالتالـــي ســـتتركز الصـــادرات 
القطريـــة جتـــاه الـــدول اآلســـيوية خاصـــة الـــدول التـــي تزيـــد نســـبة 
وارداتهـــا إلـــى أكبـــر مـــن 20 مليـــون طـــن ســـنوًيا وهـــم اليابـــان 
والصـــني وكوريـــا اجلنوبيـــة والهنـــد وأغلـــب هـــذه الـــدول قلصـــت 

ــا. ــة كورونـ ــة جائحـ ــبب أزمـ ــا بسـ ــا مؤقتـ وارداتهـ
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر بالنســـبة لـــدول اخلليـــج األخـــرى فأمامهـــا 
القطـــري  اخلليجـــي  اخلـــاف  ظـــل  للتعـــاون خاصـــة يف  فرصـــة 
اقتـــراح  بغريـــب أن جنـــد  فليـــس  للجانـــب املصـــري.  وانحيازهـــا 
مـــن تـــل أبيـــب بانضمـــام دولـــة اإلمـــارات إلـــى منظمـــة غـــاز شـــرق 
املتوســـط، رغـــم أنهـــا ال تطـــل علـــى البحـــر املتوســـط فبعـــد توقيـــع 
ــات بخصـــوص  ــدور مباحثـ ــبتمبر 2020م، تـ ــع يف سـ ــة التطبيـ اتفاقيـ
التعـــاون يف ربـــط شـــبكات الكهربـــاء وتطويـــر ســـوق الغـــاز الطبيعـــي 

ــا. ــى أوروبـ ــب إلـ ــوط األنابيـ ــر خطـ ــادرات عبـ للصـ
فعلـــى الرغـــم ممـــا يبـــدو مـــن حتديـــات مواجهـــة املنظمـــة، لكـــن 
تشـــير أغلـــب التحليـــات اخلاصـــة مبســـتقبل الغـــاز باملنطقـــة إلـــى 
أن املســـار اخلـــاص بإنشـــاء ســـوق للغـــاز بشـــرق البحـــر املتوســـط 
ــال يف  ــي املسـ ــاز الطبيعـ ــة للغـ ــة القائمـ ــة التحتيـ ــاس البنيـ ــى أسـ علـ
مصـــر يعـــد املســـار االقتصـــادي واألكثـــر منطقيـــة؛ وذلـــك نظـــًرا ملـــا 
لألمـــر مـــن فوائـــد اقتصاديـــة وجتاريـــة جلميـــع الـــدول يف منظمـــة 

غـــاز شـــرق املتوســـط.
فضـــًا عـــن فرصـــة جتنبـــه ألي توتـــرات جيوسياســـية محتملـــة 
مرتبطـــة بالنزاعـــات اإلقليميـــة القائمـــة. كذلـــك، فـــإن هـــذا املســـار 
مـــن شـــأنه أن يوفـــر ملـــوردي الغـــاز يف شـــرق البحـــر املتوســـط مرونـــة 
ــاد  ــا يتعلـــق بأســـواق املقصـــد يف املســـتقبل حيـــث عـــدم االعتمـ فيمـ
ـــح املجـــال  ـــي وإمنـــا هـــذا مـــن شـــأنه فت ـــى املســـتورد األوروب فقـــط عل
أمـــام تصديـــر الغـــاز إلـــى أي جهـــة بأنحـــاء العالـــم. كمـــا تعـــد املنظمـــة 
البديـــل األنســـب لـــدول اخلليـــج العربـــي )بخـــاف قطـــر وإيـــران( 
ــاز  ــن الغـ ــم مـ ــة بأراضيهـ ــة فوائـــض محتملـ ــر أيـ ــام وتصديـ لانضمـ

الطبيعـــي ألوروبـــا عبـــر القاهـــرة.

* مدير برنامج أبحاث البيئة املستدامة واألمن البيئي ــ مركز الخليج لألبحاث
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األمــن الغذائــي قضيــة حيــاة العــرب والجامعــة العربيــة تدعــو لالكتفــاء الذاتــي

الغذائيـة  الفجـوة  حجـم  دوالر  44مليـار   
المتوقعة خال العام الحايل يف الدول العربية
الســـعي لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي العربـــي أصبـــح يف الوقـــت الراهـــن مـــن أهـــم املطالـــب، الســـيما أن  العالـــم العربـــي 
يســـتورد أكثـــر مـــن 50% مـــن احتياجاتـــه الغذائيـــة، ومؤخـــًرا بـــدأت الـــدول العربيـــة تســـعى وبقـــوة نحـــو الوصـــول إلـــى مســـتوى 
ـــه  ـــي وأمـــن الســـاح، والوصـــول إلي ـــة وخطـــورة عـــن األمـــن املائ ـــه ال يقـــل أهمي ـــك أن ـــي، ذل ـــر األمـــن الغذائ مرضـــي مـــن توفي
ـــه يشـــكل الســـاح األول لهـــذا الهـــدف،  ـــه ألن ـــى ضـــرورة االســـتثمار في ـــى االهتمـــام بالقطـــاع الزراعـــي والتأكيـــد عل ـــاج إل يحت
ـــا،  مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة توجيـــه كافـــة إمكانيـــات الـــدول العربيـــة لتحقيـــق مســـتوى مناســـب مـــن االكتفـــاء الغذائـــي عربًي
مـــع احلـــرص علـــى تنفيـــذ خطـــط عمـــل اســـتراتيجية واتخـــاذ التدابيـــر الازمـــة للحفـــاظ علـــى ســـامة وكفـــاءة عمـــل النظـــم 
ـــر الوســـائل  ـــى ضـــرورة توفي ـــة عل ـــس الوحـــدة االقتصادي ـــد مجل ـــة، وأك ـــدول العربي ـــة ال ـــه جامع ـــا دعـــت إلي ـــة، وهـــو م الغذائي
ـــذاء يشـــكل  ـــث أن  تأمـــني الغ ـــة املســـتدامة، حي ـــي مـــن أهـــداف التنمي ـــد الهـــدف الثان ـــه يع ـــه، الســـيما أن ـــى حتقيق املتاحـــة إل
ــاج  ــة العربيـــة يف حتقيـــق إنتـ ــوة الذاتيـ ــاء القـ ــر  بنـ ــات التنمويـــة يف الوطـــن العربـــي ويحـــدث عبـ ــًيا للسياسـ ــا أساسـ عنواًنـ
ــذا  ــق هـ ــرورة حتقيـ ــة وضـ ــن أهميـ ــفت عـ ــد19، كشـ ــة  كوفيـ ــة أن جائحـ ــي، خاصـ ــي الغذائـ ــاء الذاتـ ــن االكتفـ ــدر مـ ــر قـ أكبـ
املطلـــب الســـيما أنـــه ســـاهم يف رفـــع أســـعار الغـــذاء عاملًيـــا،  والـــذى بـــدوره أثـــر علـــى اقتصاديـــات الـــدول العربيـــة. التـــي 
ـــاء، حيـــث كشـــف  حرصـــت علـــى توفيـــر كافـــة احتياجاتهـــم الغذائيـــة يف ظـــل األزمـــة االقتصاديـــة العامليـــة التـــي أوجدهـــا الوب
ــة  ــة األغذيـ ــن منظمـ ــادر عـ ــا" الصـ ــمال إفريقيـ ــة وشـ ــة العربيـ ــن الغذائـــي يف املنطقـ ــى األمـ ــاره علـ ــر "كوفيـــد-19 وآثـ تقريـ

شاهيناز العقباوي

والزراعـــة التابعـــة لـــألمم املتحـــدة )الفـــاو(، إن مســـتوى توفـــر الغـــذاء 
يف املنطقـــة مـــرٍض بشـــكل عـــام يف معظـــم البلـــدان، ولكـــن بعضهـــا 
ال يـــزال عرضـــة للمخاطـــر املتعـــددة الناجمـــة عـــن كوفيـــد-19.  لـــذا 
يجـــب أن نتخـــذ احتياطاتنـــا للمخاطـــر املســـتقبلية، ال ســـيما يف 
الـــدول األكثـــر ضعًفـــا املتضـــررة مـــن النزاعـــات أو تعانـــي مـــن عـــدم 
االســـتقرار، حيـــث أنـــه يف العالـــم العربـــي يعيـــش أكثـــر مـــن 55 مليـــون 
ــع  ــوع يف جميـ ــي للجـ ــرك الرئيسـ ــو احملـ ــزاع هـ ــزال النـ ــع، وال يـ جائـ
أنحـــاء املنطقـــة. إذ يعيـــش أكثـــر مـــن 40 مليـــون مـــن هـــؤالء اجليـــاع 

يف بلـــدان النـــزاع.
ــة  ــؤدي اجلائحـ ــن أن تـ ــاوف مـ ــاك مخـ ــر أن هنـ ــح التقريـ وأوضـ
إلـــى تفاقـــم الوضـــع يف املنطقـــة، مـــع تدهـــور اقتصاديـــات العديـــد مـــن 
ـــا، إال أنـــه مـــن املرجـــح  الـــدول العربيـــة، ورغـــم اســـتقرار الوضـــع حالًي
أن تتعـــرض إلـــى صدمـــات أوليـــة علـــى صعيـــد العـــرض والطلـــب. و 
مـــع ذلـــك، فـــإن تفاقـــم الركـــود االقتصـــادي العاملـــي وفتـــرة طويلـــة 
مـــن االضطـــراب يف ساســـل التوريـــد العامليـــة واحملليـــة قـــد يكـــون 
ـــه. ـــة الوصـــول ل ـــره وإمكاني ـــذاء تواف ـــاج الغ ـــى إنت ـــرة عل ـــار كبي ـــا آث له

وســـلط التقريـــر، الضـــوء علـــى اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا دول 
املنطقـــة للتخفيـــف مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة لألزمـــة، لكنـــه تســـاءل عمـــا 

إذا كانـــت لديهـــا القـــدرة علـــى احلفـــاظ علـــى هـــذه اإلجـــراءات فتـــرة 
ــة،  ــروعات اقتصاديـ ــت مشـ ــدول قدمـ ــم الـ ــة أن معظـ ــول. خاصـ أطـ
وأسســـت صناديـــق طـــوارئ، وعـــززت برامـــج احلمايـــة االجتماعيـــة. 

ـــا. ـــا خاًص ـــة اهتماًم ـــت قطـــاع الزراع وأول
وأوصـــى التقريـــر بضـــرورة أن تنفـــذ الـــدول العربيـــة خطـــط عمـــل 
ـــى  ـــع ســـكانها عل اســـتراتيجية لألمـــن الغذائـــي لضمـــان حصـــول جمي
ــامة  ــى سـ ــاظ علـ ــة للحفـ ــر الازمـ ــاذ التدابيـ ــكايف واتخـ ــذاء الـ الغـ
وكفـــاءة عمـــل النظـــم الغذائيـــة". هـــذا فضـــًا عـــن أنـــه يجـــب علـــى 
احلكومـــات التركيـــز لوضـــع خطـــط عمـــل لألمـــن الغذائـــي العربـــي 

لضمـــان اســـتمرارية سلســـلة اإلمـــدادات الغذائيـــة.
األمن االقتصادي 

و يعانـــي الوطـــن العربـــي مـــن عجـــز يف إنتـــاج الغـــذاء وبالتالـــي 
تدنـــي نســـبة االكتفـــاء الذاتـــي مـــن املـــوارد الغذائيـــة الرئيســـية ممـــا 
يعرضـــه للمخاطـــر التـــي تهـــدد أمنـــه االقتصـــادي والسياســـي ، وهـــذا 
ــة  ــى املنطقـ ــاج فـ ــة اإلنتـ ــى طبيعـ ــود إلـ ــذاء يعـ ــاج الغـ النقـــص يف إنتـ
ــة  ــلع الغذائيـ ــه مـــن السـ ــر مـــن نصـــف احتياجاتـ ــتورد أكثـ حيـــث يسـ

الرئيســـية.
وتشـــير تقديـــرات منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة “الفـــاو ” إلـــى 
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ارتفـــاع متوقـــع يف األســـعار العامليـــة للســـلع الغذائيـــة خـــال العقـــد 
ـــه الزراعـــة  ـــق في ـــم حتق ـــذى ل ـــة، يف الوقـــت ال ـــادم وبنســـب مختلف الق
العربيـــة،  الزيـــادة املســـتهدفة يف اإلنتـــاج ملواجهـــة الطلـــب علـــى 
األغذيـــة، األمـــر الـــذي أدى إلـــى اتســـاع الفجـــوة الغذائيـــة الرئيســـية. 
مجمـــل  مـــن   %5 يتجـــاوز  ال  العربـــي  الزراعـــي  القطـــاع  فواقـــع 
ــتثمارات فيـــه ال تتعـــدى %9  مســـاحة الوطـــن العربـــي، ونســـبة االسـ
مـــن إجمالـــي االســـتثمارات يف القطاعـــات اإلنتاجيـــة األخـــرى فـــى 
ـــي، وحســـب  ـــاج احملل ـــن اإلنت حـــني أن الزراعـــة تســـاهم بنحـــو 13% م
ـــع أن تصـــل  ـــة مـــن املتوق ـــة الزراعي ـــة للتنمي ـــرات املنظمـــة العربي تقدي
ـــام  ـــار دوالر خـــال الع ـــة نحـــو 44 ملي ـــة العربي ـــة الفجـــوة الغذائي قيم
ــر  ــذي تأثـ ــي الـ ــي العربـ ــن الغذائـ ــدد األمـ ــدوره يهـ ــو بـ ــي. وهـ احلالـ
بشـــكل كبيـــر بجائحـــة كرونـــا رغـــم ســـعى الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة 
خاصـــة دول اخلليـــج العربـــي، حيـــث وافـــق مجلـــس التعـــاون لـــدول 
اخلليـــج العربيـــة مؤخـــًرا علـــى مقتـــرح قدمتـــه دولـــة الكويـــت، يقضـــي 
بإنشـــاء شـــبكة أمـــن غذائـــي متكاملـــة، تهـــدف إلـــى حتقيـــق األمـــن 
الغذائـــي للبلـــدان الســـتة األعضـــاء، كذلـــك دول شـــمال إفريقيـــا 
ـــى  ـــول ســـريعة للوصـــول ألعل وغيرهـــا وذلـــك للبحـــث عـــن بدائـــل وحل

مســـتوى مـــن حتقيـــق األمـــن الغذائـــي.  
 الـــذي عرفتـــه منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة الدوليـــة )الفـــاو( 
بأنـــه توفيـــر الغـــذاء جلميـــع أفـــراد املجتمـــع بالكميـــة والنوعيـــة 
ــاة  الازمتـــني للوفـــاء باحتياجاتهـــم بصـــورة مســـتمرة مـــن أجـــل حيـ
صحيـــة ونشـــطة، والـــذي تنحصـــر مقوماتـــه طبًقـــا للمنظمـــة يف 
خصائـــص الدولـــة اجلغرافيـــة واملناخيـــة ووفـــرة املصـــادر املائيـــة 
واملـــوارد البشـــرية واألراضـــي الزراعيـــة واملراعـــي والغابـــات، والثـــروة 
احليوانيـــة وامتـــاك التكنولوجيـــا احلديثـــة" وتعتبـــر زيـــادة إنتـــاج 
احملاصيـــل الزراعيـــة لتلبيـــة احتياجـــات االســـتهاك احمللـــي مـــن 

الســـلع الغذائيـــة إحـــدى املقومـــات الرئيســـية لألمـــن الغذائـــي. 
الفجوة الغذائية 

وعلـــى الرغـــم مـــن حتقيـــق زيـــادة يف إنتـــاج احلبـــوب واحملاصيـــل 
ـــة  ـــة الفجـــوة للســـلع الغذائي ـــي، إال أن قيم ـــم العرب الرئيســـية يف العال
الرئيســـية اســـتمرت يف التزايـــد، وترتـــب عليهـــا عجـــز يف بعـــض 
التـــي  الغذائيـــة  الســـلع  شـــكلت  حـــني  الرئيســـية، يف  احملاصيـــل 
يســـتوردها الوطـــن العربـــي نحـــو 76% مـــن قيمـــة فجـــوة الســـلع 
ــى  ــي علـ ــي العربـ ــن الغذائـ ــة األمـ ــي قضيـ ــية. وتأتـ ــة الرئيسـ الغذائيـ
رأس قائمـــة التحديـــات الرئيســـية التـــي تواجـــه الـــدول العربيـــة 
لتأمـــني الغـــذاء الـــكايف للمواطـــن وبالفعـــل يعانـــي الوطـــن العربـــي مـــن 
مشـــكلة حقيقيـــة تواجـــه احلكومـــات متمثلـــة يف كيفيـــة توفيـــر الغـــذاء 
ـــوط السياســـية  ـــازم يف الوقـــت الراهـــن، دون الوقـــوع حتـــت الضغ ال

ـــذاء. يف ظـــل  ـــدول الرئيســـية املنتجـــة للغ ـــب ال ـــة مـــن جان واالقتصادي
الزيـــادة املطـــردة يف معـــدالت منـــو الفجـــوة الغذائيـــة يف العديـــد 
مـــن الـــدول العربيـــة، وذلـــك ألن اإلنتـــاج احمللـــي عاجـــز عـــن تلبيـــة 
االحتياجـــات املتزايـــدة للطلـــب عليـــه، وخاصـــة مـــع زيـــادة معـــدالت 
النمـــو الســـكاني التـــي تولـــد ضغوًطـــا علـــى اإلنتـــاج، وعلـــى اعتبـــار 
أن قضيـــة األمـــن الغذائـــي العربـــي هـــي قضيـــة حيـــاة العـــرب، لـــذا 
ـــة لتتحكـــم  ـــرة، وال للعوامـــل اخلارجي ـــا للظـــروف املتغي ال ينبغـــي تركه
فيهـــا، وإمنـــا يجـــب الســـعي وبـــكل جديـــة إلـــى ضمـــان أمـــن غذائـــي 
عربـــي يعتمـــد علـــى القطـــاع الزراعـــي باعتبـــاره مدخـــًا حيوًيـــا يف 
ــن الـــدول  ــاهمته إلـــى 30% يف عـــدد مـ حتقيـــق ذلـــك، إذ تصـــل مسـ
العربيـــة كمـــا ميثـــل مصـــدًرا مهًمـــا مـــن مصـــادر الدخـــل وتوفيـــر 

فـــرص العمـــل. 
حتديات األمن الغذائي

ــإن  ــي، فـ ــي العربـ ــن الغذائـ ــه األمـ ــات التـــي تواجـ ــم التحديـ ورغـ
ـــة  ـــدول العربي ـــن تتحقـــق إال مـــن خـــال تضافـــر كل ال حـــل مشـــكلته ل
ـــة  ـــا وفـــى هـــذا الســـياق دعـــت جامع ـــة له ـــول جذري ـــى حل للتوصـــل عل
ـــة ملواجهـــة تداعيـــات جائحـــة  الـــدول العربيـــة إلـــى وضـــع خطـــة عاجل
ــى  ــددة علـ ــة، مشـ ــة العربيـ ــي يف املنطقـ ــن الغذائـ ــى األمـ ــا علـ كورونـ
ــة  ــد اجلائحـ ــا بعـ ــة مـ ــات مرحلـ ــات ومتطلبـ ــة احتياجـ ــة دراسـ أهميـ
ــدث  ــع أي حـ ــل مـ ــي والتعامـ ــي العربـ ــن الغذائـ ــر األمـ ــز وتوفيـ لتعزيـ

طـــارئ يف هـــذا القطـــاع مســـتقبًا.
 جـــاء ذلـــك خـــال توصيـــات نـــدوة "العمـــل االفتراضيـــة" التـــي 
ـــة حـــول  ـــة العربي ـــي باجلامع ـــع املدن ـــات واملجتم ـــا إدارة املنظم عقدته
"تداعيـــات أزمـــة كورونـــا علـــى األمـــن الغذائـــي العربـــي"، ومبشـــاركة 
املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة، واالحتـــاد العربـــي للصناعـــات 
ــرب  ــة لغـ ــة واالجتماعيـ ــدة االقتصاديـ ــة األمم املتحـ ــة، وجلنـ الغذائيـ
املتحـــدة  لـــألمم  والزراعـــة  "االســـكوا"، ومنظمـــة األغذيـــة  آســـيا 
"الفـــاو". والتـــي أكـــدت علـــى أهميـــة إنشـــاء صنـــدوق عربـــي لألزمـــات 
كورونـــا،  أزمـــة  علـــى  املترتبـــة  األعبـــاء  مواجهـــة  يف  للمســـاعدة 
ومشـــددة علـــى ضـــرورة إقامـــة البرنامـــج العربـــي للغـــذاء ملســـاعدة 
ضحايـــا الكـــوارث واألزمـــات الغذائيـــة الطارئـــة وخاصـــة يف الـــدول 
العربيـــة األكثـــر تضـــرًرا، ومطالبـــة بتعزيـــز شـــبكات األمـــن الغذائـــي 
ـــر  ـــة األساســـية. مـــع ضـــرورة تطوي واالحتياجـــات مـــن الســـلع الغذائي
وتعزيـــز التجـــارة البينيـــة العربيـــة للســـلع الزراعيـــة لتقليـــل االســـتيراد 
مـــن اخلـــارج، وتعزيـــز التعـــاون بـــني الـــدول العربيـــة املصـــدرة للغـــذاء، 
مـــع بلـــورة آليـــات مبتكـــرة لتقـــدمي منـــوذج مبســـط للعمـــل التكاملـــي 
العربـــي يف مجـــال األمـــن الغذائـــي العربـــي، داعيـــة إلـــى إنشـــاء 
منصـــة عربيـــة لطلبـــات وعـــروض املنتجـــات الزراعيـــة، وحـــث القطـــاع 

ــه  ــعـرضـ ــاج الغـذاء يـ ـتـ ـ ـربـــي فــي إنـ ـز الـوطـن العـ          عــجـ

والسـيــاسـي ــتــصـادي  ـ االقـ ــه  ـ ـنـ ـ أمـ تــهـدد  لـمـخـاطـر 

الرأيالرأي 
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ـربـيــة تــدعو لــوضـع خــطـة لمـواجــهة  ـامــعــة العـ ـ      الجـ

الغـذائـــي األمــن  علـــى  كــورونا  ــة  ـ جائــحـ ــات  ــداعيـ تـ

اخلـــاص علـــى االســـتثمار املباشـــر يف مشـــاريع القطـــاع الزراعـــي.
 وطالبـــت النـــدوة بتطويـــر التشـــريعات يف املجـــال الزراعـــي 
التقنيـــات احلديثـــة، وعمـــل  واقتنـــاء  املدخـــات  توفيـــر  لضمـــان 
العربيـــة  االســـتثمارات  مـــن  املزيـــد  لضـــخ  الازمـــة  التســـهيات 
للمشـــاريع الزراعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى حتقيـــق األمـــن الغذائـــي، 
واالســـتفادة مـــن مزايـــا منطقـــة التجـــارة احلـــرة العربيـــة إلقامـــة 
املشـــاريع الزراعيـــة املشـــتركة التـــي تهـــدف إلـــى تصديـــر الســـلع 
ــاخ  ــني منـ ــرورة حتسـ ــع ضـ ــة. مـ ــدول العربيـ ــني الـ ــا بـ ــة فيمـ الغذائيـ
ـــي  ـــال العرب ـــز رأس امل ـــة لتحفي ـــدول العربي االســـتثمار الزراعـــي يف ال
ـــي مجموعـــة مـــن  ـــة تبن ـــى االســـتثمار يف القطـــاع الزراعـــي، وأهمي عل
السياســـات التجاريـــة للعمـــل علـــى ترقيـــة التجـــارة البينيـــة العربيـــة 
للســـلع الغذائيـــة. وتبســـيط إجـــراءات اســـتيراد الغـــذاء ســـواء علـــى 
ـــات  ـــة وتســـهيل التحوي ـــة واجلمركي ـــود اإلداري ـــف القي مســـتوى تخفي
املصرفيـــة ومراقبـــة األســـواق ووضـــع ســـقف ســـعري للســـلع الغذائيـــة 
ــذاء  ــول الغـ ــن وصـ ــد مـ ــة والتأكـ ــات الهشـ ــة الطبقـ ــية حلمايـ الرئيسـ

لهـــا.
القطـــاع  لدعـــم  خاصـــة  برامـــج  تبنـــي  بضـــرورة  وأوصـــت   
ملواجهـــة  إرشـــادية  وأخـــرى  املنتجـــني،  الزراعـــي الســـيما صغـــار 
الزراعـــي  اإلنتـــاج  تطويـــر  أهميـــة  علـــى  وركـــزت  الغـــذاء،  هـــدر 
ـــك بإدخـــال  ـــدي وذل ـــدالً مـــن التقلي ـــث ب ـــى احلدي ـــي والتحـــول إل العرب
الوســـائل التقنيـــة احلديثـــة وخاصـــة الزراعـــة الذكيـــة، مـــع ضـــرورة 
االهتمـــام بالدراســـات والبحـــث العلمـــي التقنـــي يف مختلـــف املجـــاالت 
وخاصـــة القطـــاع الزراعـــي، مـــع االســـتفادة مـــن مخرجـــات البحـــوث 
املنتجـــات  إنتـــاج  العلميـــة لتحســـني وتوفيـــر وزيـــادة  والدراســـات 
الزراعيـــة األساســـية. وحـــث احلكومـــات يف الـــدول العربيـــة علـــى 
تنفيـــذ مشـــاريع البنـــى التحتيـــة التـــي تخـــدم القطـــاع الزراعـــي مـــع 
توفيـــر منـــاخ اســـتثماري جـــاذب لاســـتثمارات يف هـــذا القطـــاع، 
جميـــع  مناشـــدة  مشـــتركة،  عربيـــة  زراعيـــة  مشـــروعات  وتنفيـــذ 
ـــه  ـــي املشـــترك لدعـــم القطـــاع الزراعـــي لكون مؤسســـات العمـــل العرب

محـــرك جلميـــع القطاعـــات االقتصاديـــة.
 وشـــددت اجلامعـــة العربيـــة يف ندوتهـــا علـــى أهميـــة تعـــاون 
اإللكترونـــي  املعرفـــة  تبـــادل  نظـــام  إنشـــاء  يف  العربيـــة  الـــدول 
ــل  ــل يف مثـ ــاون والتعامـ ــهيل التعـ ــدف تسـ ــة بهـ ــكارات الزراعيـ واالبتـ

هـــذه األزمـــات وتطويـــر أداء القطـــاع الزراعـــي.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر مفـــوض مديـــر إدارة املنظمـــات واالحتـــادات 
ــع  ــادر إن الوضـ ــد القـ ــر عبـ ــد خيـ ــة محمـ ــة العربيـ ــة باجلامعـ العربيـ
ــة  ــذه اجلائحـ ــي هـ ــراء تفشـ ــم جـ ــه دول العالـ ــر بـ ــذي متـ ــن الـ الراهـ
ســـيكون لـــه تداعيـــات كبيـــرة علـــى األمـــن الغذائـــي العربـــي،  باعتبـــار 

ـــر  ـــن أكب ـــة م ـــدول العربي ـــرة وال ـــة  كبي ـــة يف املنطق أن الفجـــوة الغذائي
ـــار  ـــر مـــن 100 ملي ـــث تســـتورد بأكث ـــم، حي ـــذاء يف العال مســـتوردي الغ
دوالر ســـنوًيا، وبســـبب الوبـــاء ومـــع زيـــادة االنكمـــاش والكســـاد العاملـــي 
مـــن املتوقـــع زيـــادة محتملـــة علـــى األمـــن الغذائـــي العربـــي ممـــا يرفـــع 
فاتـــورة اســـتيراد الغـــذاء يف املنطقـــة خاصـــة إذا طـــال أمـــد هـــذه 
ــادة  ــريعة وجـ ــائل سـ ــن وسـ ــث عـ ــروري البحـ ــن الضـ ــذا مـ ــة. لـ األزمـ
ـــاء  ـــر هـــي العمـــود الفقـــري لبن ـــي تعتب ـــة الت لارتقـــاء بالزراعـــة العربي
أمـــن قومـــي غذائـــي عربـــي هـــذا فضـــًا عـــن تذليـــل كل املعوقـــات 

التـــي حتـــول دون الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف.
القضاء على اجلوع 

العربـــي  الغذائـــي  األمـــن  حتقيـــق  إســـتراتيجية  إطـــار  وفـــى 
والقضـــاء علـــى اجلـــوع مـــن خـــال خطـــة حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة 
2030 التـــي تتبناهـــا األمم املتحـــدة  وكافـــة الـــدول العربيـــة، وقعـــت 
منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لـــألمم املتحـــدة )فـــاو( وجامعـــة الـــدول 
ـــا بقيمـــة 500 ألـــف دوالر لتعزيـــز جهودهمـــا املشـــتركة  العربيـــة اتفاًق

ملكافحـــة اجلـــوع وســـوء التغذيـــة يف املنطقـــة العربيـــة.
ــع دول  ــا مـ ــل معـ ــني بالعمـ ــزام الطرفـ ــى التـ ــاق علـ ــز االتفـ ويركـ
املنطقـــة لتحقيـــق الهـــدف الثانـــي مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 
ــي  ــن الغذائـ ــق األمـ ــن حتقيـ ــتوى مـ ــى مسـ ــول ألعلـ ــاص بالوصـ واخلـ
العربـــي للقضـــاء علـــى اجلـــوع  وتعزيـــز الزراعـــة املســـتدامة بحلـــول 

عـــام 2030م.
مـــن جهتهـــا أكـــدت الســـفيرة نـــدى العجيـــزي مديـــر إدارة التنميـــة 
املســـتدامة يف جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى أن تأمـــني الغـــذاء يشـــكل 
ــًيا للسياســـات التنمويـــة يف الوطـــن العربـــي ويحـــدث  عنواًنـــا أساسـ
عبـــر تنفيـــذ االســـتراتيجية العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة، ومـــن خـــال 
بنـــاء القـــوة الذاتيـــة العربيـــة يف حتقيـــق إنتـــاج أكبـــر قـــدر مـــن االكتفـــاء 
الذاتـــي الغذائـــي مـــن خـــال تنفيـــذ االســـتراتيجية العربيـــة للتنميـــة 
الزراعيـــة التـــي ترتكـــز علـــى إعـــداد وتنفيـــذ خطـــط وبرامـــج مشـــتركة 
الزراعيـــة  الطبيعيـــة  املـــوارد  ورصـــد  وتصنيـــف  ومســـح  حلصـــر 

ـــاه. ـــة شـــبكات متطـــورة لرصـــد املي واســـتصاح األراضـــي، وإقام
التكامـــل  دعـــم  األســـاس  يف  يتطلـــب  ذلـــك  أن  وأوضحـــت 
ـــي والتنســـيق بـــني السياســـات واخلطـــط  االقتصـــادي الزراعـــي العرب
ـــة  ـــة العامل ـــات املؤسســـات العربي ـــر عمـــل وإمكان ـــر تطوي ـــة عب التنموي
يف القطـــاع الزراعـــي، وكذلـــك تطويـــر وتنســـيق السياســـات الزراعيـــة 
مـــن خـــال دعـــم مســـتلزمات اإلنتـــاج، وبرامـــج مســـاعدة صغـــار 
املزارعـــني، وحتســـني مســـتويات إنتاجيتهـــم، وتفعيـــل السياســـات 
التســـويقية والتجاريـــة والرقابيـــة مبـــا يف ذلـــك التعاقـــد علـــى اســـتيراد 
احلبـــوب بأســـعار تفضيليـــة، ومراقبـــة األســـعار، وضمـــان األمـــن 
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ــة.  ــتوى األســـرة عـــن طريـــق اإلعانـــات الغذائيـ الغذائـــي علـــى مسـ
مؤكـــدة علـــى التـــزام اجلامعـــة العربيـــة بتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
املســـتدامة خاصـــة املتعلقـــة باآلمـــن الغذائـــي العربـــي، حيـــث أنشـــئت 
ـــني،  ـــني والدولي ـــن الشـــركاء اإلقليمي ـــة مبشـــاركة عـــدد م ـــة فرعي جلن
ـــي، فضـــًا  ـــذاء العامل ـــاو ""واالســـكوا" وبرنامـــج الغ ـــم "الف ويف مقدمته
عـــن مؤسســـات العمـــل العربـــي املشـــترك.  تعمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع 
ـــم  ـــى اجلـــوع يف العال ـــة للقضـــاء عل ـــة الزراعي ـــة للتنمي املنظمـــة العربي

العربـــي.
وفـــى ســـياق متصـــل أصـــدر مجلـــس الوحـــدة االقتصاديـــة العربيـــة 
ــتقبل  ــوان “مسـ ــت عنـ ــدة حتـ ــة جديـ ــة دراسـ ــدول العربيـ ــة الـ بجامعـ
االقتصـــاد العربـــي حتـــت وطـــأة األزمـــات املركبـــة”، وركـــزت الدراســـة 
علـــى أهميـــة اســـتعداد الـــدول العربيـــة وإتباعهـــا ألمنـــاط تخطيـــط 
أكثـــر ابتـــكاًرا ووعًيـــا بالواقـــع لتحقيـــق مســـتهدفاتها التنمويـــة، وإيجـــاد 

ـــي. ـــي العرب ـــات األمـــن الغذائ ـــوازن لدعـــم متطلب ت
وطالبـــت الدراســـة بضـــرورة التأكيـــد علـــى أن معاجلـــة مشـــكلة 
األمـــن الغذائـــي يف الوطـــن العربـــي ال ميكـــن حلهـــا بـــدون حلـــول 
قوميـــة وعمـــل عربـــي مشـــترك وفعـــال وذي نظـــرة إســـتراتيجية ميكـــن 
بواســـطتها حتقيـــق األهـــداف القوميـــة العربيـــة يف الغـــذاء والتغذيـــة. 
فاملـــوارد الطبيعيـــة الزراعيـــة العربيـــة واملاليـــة والبشـــرية ميكـــن أن 

تتكامـــل وتتفاعـــل لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي العربـــي.
مناخ االستثمار العربي

ــاإلدارة  ــا بـ ــو الوفـ ــود أبـ ــاء محمـ ــور عـ ــد الدكتـ ــه أكـ ــن جانبـ مـ
االقتصاديـــة بجامعـــة الـــدول العربيـــة أنـــه إذا كان حتقيـــق األمـــن 
ــر البـــد  ــتركة، فكذلـــك األمـ ــود املشـ ــة للجهـ الغذائـــي العربـــي بحاجـ
مـــن التعـــاون املشـــترك يف مجـــال امليـــاه ذلـــك أن عمليـــة األمـــن 
الغذائـــي العربـــي منظومـــة متكاملـــة يجـــب أن تشـــمل نواحـــي عـــدة، 

وعليـــه يجـــب أن تنصـــب جهـــود املنطقـــة نحـــو االســـتثمار يف زيـــادة 
ـــر أدواتهـــا، وهـــذا يســـتدعي حتليـــا للوضـــع  كفـــاءة الزراعـــة ا وتطوي
املائـــي يف املنطقـــة العربيـــة ضمـــن إطـــار القطـــاع الزراعـــي. والـــذي 

ــة. ــوارد املتاحـ ــل للمـ ــتغال األمثـ ــه االسـ ــتدعي معـ يسـ
وأوضـــح أنـــه يجـــب تشـــجيع وحتســـني منـــاخ االســـتثمار الزراعـــي 
العربـــي مـــن خـــال تشـــجيع القطـــاع اخلـــاص والعـــام علـــى االســـتثمار 
املـــوارد الطبيعيـــة األكثـــر وفـــرة،  الـــدول ذات  فيـــه، وخاصـــة يف 
االســـتثماري  املنـــاخ  وتوفيـــر  املشـــتركة،  باملشـــروعات  واالهتمـــام 
ــة  ــة العربيـ ــوة الغذائيـ ــد الفجـ ــاهمة يف سـ ــعًيا وراء املسـ املناســـب سـ
للكثيـــر مـــن الســـلع، وذلـــك كأســـاس لتعزيـــز التنميـــة الزراعيـــة 
العربيـــة املتكاملـــة والتبـــادل التجـــاري الزراعـــي العربـــي البينـــي، 
وأيًضـــا ضـــرورة االهتمـــام بتطويـــر التصنيـــع الزراعـــي والغذائـــي 
العربـــي ضمـــن خطـــة عربيـــة تهـــدف لتطويـــر الصناعـــة العربيـــة 

الزراعيـــة.
مجـــرد  العربـــي  الغذائـــي  األمـــن  قضيـــة  تعـــد  لـــم  إجمـــاالً: 
رفاهيـــة بـــل أصبحـــت مـــن أهـــم وأخطـــر القضايـــا التـــي تهـــدد 
األمـــن االقتصـــادي والسياســـي العربـــي خاصـــة بعـــد أن كشـــف "وبـــاء 
ــا  ــكل عنواًنـ ــذاء يشـ ــني الغـ ــا فتأمـ ــن خطورتهـ ــاء عـ ــد19" الغطـ كوفيـ
أساســـًيا للسياســـات التنمويـــة يف الوطـــن العربـــي، ويحـــدث عبـــر 
تنفيـــذ اإلســـتراتيجية العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة ومشـــكلة األمـــن 
الغذائـــي يف الوطـــن العربـــي ال ميكـــن حلهـــا بـــدون حلـــول قوميـــة 
وعمـــل عربـــي مشـــترك وفعـــال وذي نظـــرة إســـتراتيجية ميكـــن 
بواســـطتها حتقيـــق األهـــداف القوميـــة العربيـــة يف الغـــذاء والتغذيـــة.

* صحفية وباحثة إعالمية ـ مؤسسة األهرام ـ القاهرة
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سياسة الديموقراطية الليبرالية

جدة: آراء حول اخلليج 

ولقـد كانـت قدرتنـا علـى التأمـل يف طـرق تفكيرنـا دائًمـا مصـدًرا 
لتقدم معرفتنا بشأن عمل املجتمع، وبالنظر إلى املشكات اخلطيرة 
التـي حتيـق بالدميقراطيـات الغربيـة ـ ال سـيما اخلطـر املـازم علـى 
والتخلـف  الدولـي،  التسـلح  بسـباق  املقتـرن  املهلـك  للفسـاد  الـدوام 
االقتصـادي ألعـداد كبيـرة مـن الناس يف بعـض االقتصادات الغربيةـ  
فـإن التنظيـم املنهجـي ملعرفتنـا بكيفيـة عمـل أنظمتنا السياسـية يظل 
مهمـة ملحـة إحلاحهـا يف أي حقبـة سـابقة مـن الزمـن، وميكـن أن 
نخطـو خطـوة صغيـرة ولكـن حاسـمة إلـى األمـام عبـر حتسـني فهمنـا 

لكيفيـة فهمنـا للدولـة". 
وضـم الكتـاب الـذي جـاء يف قرابـة 400 صفحـة مـن القطـع الكبيـر 
مقدمـة وسـبعة فصـول، وتناولـت املقدمـة )املسـائل اخلافيـة وبنيـة 
اجلـذور  وشـمل   " "التعدديـة  بعنـوان  األول  الفصـل  وجـاء  الكتـاب( 
والتطـور، مناهـج وقيـم، سياسـة املدخـات، تنظيـم الدولـة، واألزمات 

وخامتـة. 
اليمـني اجلديـد" وتضمـن: األصـول  الثانـي بعنـوان"  وجـاء الفصـل 
الدولـة،  تنظيـم  املدخـات،  سياسـة  والقيـم،  األسـاليب  والتطـور، 

واخلامتـة. األزمـات، 
وجـاء الفصـل الثالـث بعنـوان " نظريـة النخبـة " وتضمـن األصـول 
الدولـة،  تنظيـم  املدخـات،  سياسـة  والقيـم،  األسـاليب  والتطـور، 

واخلامتـة.  األزمـات، 
وجـاء الفصـل الرابـع بعنـوان "املاركسـية" وتضمـن اجلـذور والتطـور، 

صدر عن مركز اخلليج لألبحاث ترجمة كتاب "نظريات الدولة: سياسة الدميوقراطية الليبرالية " من تأليف باتريك 
دانليفي ، وبراندان أوليري، وهما أستاذان يف كلية االقتصاد يف لندن. ويف إيجاز سريع عن الكتاب قال املؤلفان" لقد 
حاولنا عرض نظرية عامة، وخارطة جوية للطريقة التي تصور بها مختلف مقاربات الدولة يف الدميقراطية الليبرالية، 
وأي خريطة تستدعي تبسيًطا كبيًرا للمنطقة املرسومة، وهي كيان مختلف نوعًيا، منشأ بطريقة مختلفة جًدا عن الظواهر 
املثبتة يف اخلارطة، وكذلك وصفنا املقارن اتبعنا بعض القواعد املميزة بغية رد التنويع الواسع وفردية آراء بعض املؤلفني 
إلى وصف سهل التناول، ونأمل أن يجد القراء اإلطار املستخدم هنا ذا قيمة يف أعمال تنقيبهم عن هذا املشروع الثري.

نظريات الدولة:

إصداراتإصدارات

األسـاليب والقيـم، سياسـة املدخـات، تنظيـم الدولـة، األزمـات ثـم 
اخلامتـة. 

وتضمـن  اجلديـدة"  ـ  "التعدديـة  بعنـوان  اخلامـس  الفصـل  وجـاء 
الدولـة،  تنظيـم  املدخـات،  سياسـة  والقيـم،  األسـاليب  و  املصـادر 

األزمـات.
الدولـة"  حـول  اجلـدل  تلخيـص   " بعنـوان  السـادس  الفصـل  وجـاء 
بـني  واالنقسـامات  التداخـات  الدولـة،  علـى  التركيـز  وتضمـن: 
تقييـم  الدولـة،  نظريـات  يف  مشـتركة  مواضيـع  الدولـة،  نظريـات 

اخلامتـة. ثـم  للدولـة،  املتنافسـة  النظريـات 
وقـد جـاء هـذا الكتـاب حصيلـة لسلسـلة مـن احملاضـرات املشـتركة 
حـول نظريـة الدولـة مت إلقاؤهـا مـا بـني عامـي 1983، و1986م، علـى 
طـاب كليـة لنـدن لاقتصـاد، وقـد حـاول املؤلفان التقـدم نحو ما هو 
أبعـد مـن الطروحـات الراهنـة لـكل مـن نظريـات الدولـة علـى حـدة، 
وذلـك مـن خـال عـدة طـرق رئيسـية، وهـذا الكتـاب عمل مشـترك إذ 
علـى الرغـم مـن أن كا منهمـا قـام بإنتـاج املسـودات األوليـة لنصـف 
الكتـاب فـإن مناقشـتهما التـي سـبقت ذلـك لألفـكار وكذلـك عمليـات 
كانـت  اآلخـر  كتبـه  ملـا  منهمـا  كل  أجراهـا  التـي  املتبادلـة  املراجعـة 
مسـتفيضة وموسـعة إلـى حـد يتعـذر معـه علـى أي منهمـا أن يقـرر 
حـدود مسـاهمته ، وهكـذا "فإننـا معـا نسـتحق نصـف الثنـاء أو اللـوم 

علـى أي مـن التحليـات التـي يتضمنهـا الكتـاب".  
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ــي  ــاد العاملـ ــة التـــي ضربـــت االقتصـ ــة العامليـ ــة املاليـ ــل األزمـ ــا قبـ ــى مـ إلـ
عـــام 2008م، كانـــت تبـــدو املســـافة واســـعة بـــني الـــدول الغنيـــة والـــدول 
ـــة  ـــة دول الشـــمال الغني ـــدول الغني ـــى ال ـــون عل ـــوا يطلق ـــا كان ـــرة حينم الفقي
ــدول  ــت الـ ــة، وكانـ ــوب الناميـ ــرة دول اجلنـ ــدول الفقيـ ــى الـ ــون علـ ويطلقـ
ــذا   ــاء هـ ــبع، وكان أعضـ ــة السـ ــدول الصناعيـ ــادي الـ ــي يف نـ ــة تلتقـ الغنيـ
تقتـــرب  ال  منيـــع  ناديهـــم حصـــن  أن  يشـــعرون  األغنيـــاء  مـــن  النـــادي 
منـــه األزمـــات والهـــزات املاليـــة كمـــا كانـــوا يعتقـــدون، ومـــا أن ظهـــرت 
ــى  ــاء علـ ــع األغنيـ ــتيقظ مجتمـ ــام 2008م، اسـ ــة عـ ــة العامليـ ــة املاليـ األزمـ
تلـــك الكارثـــة ووجـــدوا أنفســـهم غيـــر قادريـــن علـــى مواجهـــة تبعـــات 
هـــذه األزمـــة مبفردهـــم، ووجـــدوا احلـــل يف توســـيع دائـــرة هـــذا النـــادي 
وهـــدم أســـواره ليضـــم دول أخـــرى غنيـــة يف وقـــت ظهـــرت فيـــه علـــى 
املســـرح االقتصـــادي العاملـــي مجموعـــة مـــن الـــدول الناميـــة الواعـــدة 
وذات اقتصاديـــات ناشـــئة ولديهـــا أســـواق واســـعة ومـــن هنـــا جـــاءت 
ـــم لتضـــم االقتصـــادات  ـــى يف العال فكـــرة إنشـــاء مجموعـــة العشـــرين األغن

التقليديـــة والصاعـــدة مًعـــا.
و هـــذه املجموعـــة عقـــدت القمـــة األخيـــرة لهـــا بالريـــاض يف اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية يف الثانـــي والعشـــرين والثالـــث والعشـــرين مـــن شـــهر 
ــرين  ــة العشـ ــة ملجموعـ ــة اململكـ ــا لرئاسـ ــاءت تتويًجـ ــر2020م، و جـ نوفمبـ
للعـــام احلالـــي، وتناولـــت القمـــة  الكثيـــر مـــن قضايـــا ومشـــكات العالـــم، 
ـــة بعـــد  ـــرة والنامي ـــدول الفقي ـــا و مشـــكات ال خاصـــة أزمـــة جائحـــة كورون
أن ســـقطت احلـــدود اجلغرافيـــة أمـــام األزمـــات الطارئـــة ســـواء الصحيـــة، 
أو البيئيـــة، أو االقتصاديـــة، أو قضايـــا الطاقـــة والتغيـــر املناخـــي، وإن 
كانـــت جائحـــة كورونـــا العنـــوان األبـــرز لهـــذه القمـــة حيـــث شـــغلت هـــذه 
اجلائحـــة وتداعياتهـــا االقتصاديـــة والصحيـــة حيـــًزا كبيـــًرا مـــن اهتمـــام 
ـــراج هـــذه  ـــوادر انف ـــراء، ويف ظـــل ب ـــني، واخلب ـــادة واملســـؤولني التنفيذي الق
التـــي مت اختبارهـــا ملواجهـــة هـــذه  اللقاحـــات  األزمـــة باإلعـــان عـــن 
اجلائحـــة ركـــزت القمـــة علـــى توفيـــر هـــذه اللقاحـــات وتوزيعهـــا  خاصـــة 

للـــدول الفقيـــرة. 
ــى  ــكان علـ ــق، فـ ــت يف األفـ ــد الحـ ــا قـ ــة كورونـ ــول جائحـ ــت حلـ  وإذا كانـ

مجموعـــة العشـــرين االهتمـــام بآثـــار وتداعيـــات هـــذه اجلائحـــة علـــى 
االقتصـــاد العاملـــي، بـــل توجهـــت أنظـــار القمـــة إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك وأولـــت 
ــا قـــد يحـــدث مســـتقبًا  يف حـــال ظهـــور جوائـــح جديـــدة أو  ــا ملـ اهتماًمـ
أمـــراض مســـتجدة، وجـــاء يف البيـــان اخلتامـــي للقمـــة "نلتـــزم بتعزيـــز 
ــا  إجـــراءات التأهـــب ملواجهـــة اجلوائـــح العامليـــة اجلديـــدة والوقايـــة منهـ
واكتشـــافها واالســـتجابة لهـــا، ونعيـــد تأكيـــد التزامنـــا باالمتثـــال الكامـــل 
للوائـــح الصحيـــة الدوليـــة )2005( وحتســـني إجـــراءات تطبيقهـــا مبـــا يف 
ذلـــك دعـــم قـــدرات الـــدول احملتاجـــة" ويف هـــذا النـــص مكاســـب للـــدول 
الفقيـــرة واحملتاجـــة التـــي لـــن يتـــم تركهـــا مبفردهـــا ملواجهـــة األمـــراض 

ــة.  الفتاكـ
وجـــاء البيـــان اخلتامـــي للقمـــة يف 38 بنـــًدا ركـــزت علـــى تبنـــي سياســـات 
مهمـــة ،ويف  مجـــاالت مختلفـــة ومنهـــا مـــا يتعلـــق بجوانـــب اقتصاديـــة مهمـــة 
مثـــل مكافحـــة غســـل األمـــوال، واالقتصـــاد الرقمـــي، والضرائـــب الدوليـــة، 
الفـــرص،  وإتاحـــة  املســـتدامة  التنميـــة  وقضايـــا  الفســـاد،  ومكافحـــة 
والنـــزوح  والهجـــرة  والتعليـــم،  والشـــباب،  املـــرأة  ومتكـــني  والتوظيـــف، 
ــة  ــون والطاقـ ــا الكربـ ــاخ ، وقضايـ ــر املنـ ــة  وتغيـ ــا البيئـ ــري، وقضايـ القسـ
والزراعـــة والـــري، وغيرهـــا مـــن القضايـــا التـــي تهـــم جميـــع دول العالـــم 
دون اســـتثناء ســـواء  كانـــت مـــن دول مجموعـــة العشـــرين ، أو الـــدول 
الناميـــة والفقيـــرة، خاصـــة أن الـــدول الفقيـــرة ال متتلـــك القـــدرات علـــى 
مواجهـــة هـــذه التحديـــات  مبفردهـــا ، بـــل يتطلـــب التصـــدي لهـــا العمـــل 
اجلماعـــي وليـــس الفـــردي وقـــد يكـــون ذلـــك مـــن أهـــم الـــدروس املســـتفادة 
مـــن جائحـــة كورونـــا التـــي أثبـــت عجـــز الـــدول الكبـــرى عـــن مواجهتهـــا، 
لذلـــك  كان مـــن الضـــروري أن تتبنـــى دول مجموعـــة العشـــرين هـــذه 
ـــذ  ـــه يجـــب تنفي ـــد أن ـــا نعتق ـــن املقترحـــات والسياســـات، وإن كن ـــة م احلزم
هـــذه التوصيـــات مـــن خـــال جهـــاز أو أمانـــة عامـــة للمجموعـــة التـــي 
ـــرة جتـــاه نفســـها وجتـــاه  ـــا مســـؤوليات كبي ـــة  عليه ـــة عاملي أصبحـــت منظم
ــي  ــن إجمالـ ــن 70% مـ ــر مـ ــك أكثـ ــا متتلـ ــيما أنهـ ــي وال سـ ــع الدولـ املجتمـ
النـــاجت العاملـــي، ومـــن الضـــروري أن توجـــد آليـــة تضمـــن تفعيـــل هـــذه 
ــي  ــاء واإليجابـ ــاون البنـ ــم بالتعـ ــد، ثـ ــيق والرصـ ــة والتنسـ ــود باملتابعـ اجلهـ
بعيـــًدا عـــن الصراعـــات السياســـية واحلـــروب العســـكرية والتناحـــر بـــني 
الـــدول الكبـــرى علـــى بســـط النفـــوذ والرغبـــة يف االســـتحواذ والســـيطرة 
ـــة مـــن جهـــة، والصـــني  ـــات املتحـــدة األمريكي كمـــا يبـــدو املشـــهد بـــني الوالي
ـــي  ـــرة الت ـــدول الفقي ـــى ال ـــر جـــًدا عل ـــة أخـــرى، فهـــذا الصـــراع مؤث مـــن جه
ال ناقـــة لهـــا وال جمـــل يف هـــذا الصـــراع بـــل جتنـــي التأثيـــر الســـلبي 
لاســـتقطاب، لذلـــك علـــى مجموعـــة العشـــرين أن تفكـــر مبنـــأى عـــن 
الصراعـــات واحلـــروب التجاريـــة، وأن تضـــع مصالـــح الـــدول الفقيـــرة 
ــر  ــكل مباشـ ــر بشـ ــوف تتأثـ ــا سـ ــا ألنهـ ــب أعينهـ ــانية نصـ ــاكل اإلنسـ ومشـ
مبعانـــاة الـــدول الفقيـــرة واألمـــراض واألوبئـــة وضعـــف معـــدالت التنميـــة 

ــود.   ــواق والركـ ــاش األسـ وانكمـ

*مدير التحرير   

تحديات األغنياء والفقراء يف قمة العشرين

وقفةوقفة

جمال أمني همام*





www.grc.net ــتراك لالش و  ا ــات  لمعلوم ا ــن  م ــد  ي : للمز


