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   العدد افتتاحیة

شهدت منطقة الخليج العديد من التطورات الهامة خالل األسبوع� املاضي� في� يتعلق بالعالقات البينية  

أو يف عالقات دول مجلس التعاون مع املحيط اإلقليمي والدويل. فأهم األحداث التي وقعت يف النصف  

فرباير املايض ألقت    24ا روسيا منذ  ، فالحرب الدائرة يف أوكرانيا والتي تشنه2022األول من شهر مارس  

بظاللها عىل املشهد يف دول الخليج، فعىل سبيل املثال ترفض اململكة العربية السعودية العديد من الطلبات  

األوروبية واألمريكية لضخ مزيد من النفط يف األسواق لكبح ج�ح ارتفاع أسعار الطاقة وليس هذا فحسب  

الصيني األمر    ن� لتسع� النفط املصدر من اململكة إىل الص� باإليوابل تسعى الرياض باالتفاق مع بك

الذي سيكون له انعكاسات خط�ة عىل سوق النفط وأيضا سيكون له تبعاته السياسية مع الواليات املتحدة  

 األمريكية. 

إن إرسائيل  األم�كية قال ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن    كيف حوار له مع صحيفة ذا أتالنتي

سوف تصبح حليفاً محتمالً للرياض خالل الفرتة القادمة وهذا الترصيح يعد األول واملبارش من قبل مسؤول  

سعودي يف هذا السياق بعد العديد من التكهنات عن قرب تطبيع العالقات ب� السعودية وإرسائيل عىل  

لتي يكون فيها الترصيح بهذه الطريقة  غرار ما حصل مع اإلمارات والبحرين لكن هذه هي املرة األوىل ا

هامة ومبارشة عن عالقة السعودية بالقضية الفلسطينية وأيضا    ت وبهذا الوضوح م� سيكون له انعكاسا

 قد يث� التنافس العريب بشأن العالقات الوطيدة مع إرسائيل. 

� العديد من التطورات  أما يف امللف الداخيل يف دول مجلس التعاون الخليجي فقد شهد األسبوع� املاضي 

السعودية   السلطات  أعدمت  فقط  واحد  يوم  ففي  باإلرهاب   81الهامة  اململكة  تصفها  بتهم  شخصاً 

تصفها باإلرهابية والتفك�ية، يف نفس الوقت أطلق السلطات رساح املدون السعودي    تواالنض�م لتنظي�

 سنوات قادمة.  10فر ب سنوات رائف بدوي بعد فرض عقوبة منعه من الس 10املعتقل منذ 

اململ   أعادتأما في� يتعلق باإلمارات فقد   كة لحكومة ديب تسي� رحالتها بشكل  و رشكة ط�ان اإلمارات 

مبارش إىل إرسائيل بعدما توقفت ألمور أمنية وسياسية، ك� شهدت بعض دول الخليج األخرى عدد هاماً  

 )1(هذا التقرير الخاص باملرصدمن التطورات الداخلية والخارجية سيتم عرضها يف 

  

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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 املحور السیاسي أوال: 

 السیاسیة الخارجیة  

 يف مبیعات النفط للصین   ناإلیواالسعودیة تدرس استخدام  

األمريكية،    "وول سرتيت جورنال" كشفت صحيفة  

، أن السعودية "تدرس استخدام  مارس  15  الثالثاء

الصيني   يف  اليوان  األمرييك  الدوالر  من  بدال 

 مبيعات النفط إىل الص�". 

  - مل متسها  -ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة  

قولها إن الرياض "تجري محادثات نشطة مع بك�  

 لتسع� بعض مبيعاتها النفطية إىل الص� باليوان". 

 العاملية". وأوضحت أن هذه الخطوة "من شأنها أن تقلل من هيمنة الدوالر عىل سوق النفط 

 سنوات.   6وكانت توقفت محادثات السعودية مع الص� بشأن عقود النفط املسعرة باليوان منذ 

لكن وفق الصحيفة األمريكية، عادت هذه املباحثات إىل الضوء "ُيف أعقاب التوتر القائم يف العالقات ب�  

 واشنطن والرياض". 

جهت دعوة إىل رئيس الص� يش ج� بينغ لزيارتها،  سرتيت جورنال"، إن السعودية و   لقالت “وو واإلثن�، 

 بين� تشهد العالقات ب� واشنطن والرياض "توترا" ملحوظا.

انتهاء شهر   بعد  املقبل  آيار  مايو/  وقت الحق من  "يف  إجراؤها  املقرر  الزيارة من  أن  الصحيفة  وذكرت 

 رمضان". 

ة "تسعى لتعزيز وتعميق عالقتها مع  ، قوله إن السعودي-مل تسمه    - ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع  

بك� يف ظل تحول جيوسيايس يف الرشق األوسط"، حيث تتطلع الص� وروسيا إىل توسيع نفوذه� يف آسيا  

 واملنطقة. 

وأشار املصدر إىل أن ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن والرئيس الصيني "صديقان قريبان، وكاله� 

لعال  إمكانات هائلة  أن هناك  اململكة  يدرك  النفط من  ليس مرتبطا برشاء  األمر  أن  أقوى"، مضيفا  قات 

 واألسلحة من الص�. 
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ومل تصدر الرياض أو بك� عىل الفور أي تعليق عىل ما نرشته "وول سرتيت جورنال "بشأن الزيارة املذكورة  

 أو تسع�ة مبيعات النفط السعودي للص�. 

لذي تصدره السعودية. وإذا تم تسع�ها باليوان، فإن هذه  باملئة من النفط ا  25وتشرتي الص� أكرث من  

 املبيعات ستعزز مكانة العملة الصينية. 

ومنذ أيام دخلت "أرامكو السعودية" أكرب منتج للنفط يف العامل يف رشاكة استث�رية لتطوير منشأة تضم  

 ."مصفاة رئيسة ومجمعاً متكامالً للبرتوكي�ويات يف ش�ل رشقي الص�.

لخطوة حال إمتامها سوف تؤدي إىل أزمة كب�ة يف العالقات ب� الواليات املتحدة والسعودية السي� هذه ا

 وأنها سوف تؤثر بشكل مبارش عىل ربط أسعار النفط بالدوالر. 

وأيضا توجه السعودية نحو الص� الغريم التقليدي للواليات املتحدة قد يتسبب يف زيادة التوتر الحاصل  

بايدن وويل العهد السعودي بشأن عدد كب� من القضايا أهمها اغتيال الصحفي    م�يك جوالرئيس األ   ب�

 السعودي الراحل ج�ل خاشقجي يف مقر قنصلية بالده يف إسطنبول الرتكية. 

 وول ستریت جورنال: السعودیة تدعو الرئیس الصیني لزیارة اململکة 

عن أشخاص  -اليوم االثن�   (The Wall Street Journal) نقلت صحيفة وول سرتيت جورنال

لتعزيز    -مطلع� مسعى  يف  الرياض،  لزيارة  بينغ  الصيني يش ج�  للرئيس  دعوة  وجهت  السعودية  أن 

 .العالقات ب� البلدين، ويف ظل التوتر الحايل مع واشنطن

 .نهاية شهر رمضان املقبل  وأضاف تقرير "وول سرتيت جورنال" أن هذه الزيارة قد تأيت بعد

وذكرت الصحيفة أن السعودية تنوي تنظيم استقبال  

الرئيس   استقبالها  غرار  عىل  الصيني  للرئيس  حار 

عام   ترامب  دونالد  السابق  زار   2017األم�يك  عندما 

 .اململكة يف أول رحلة خارجية له بصفته رئيسا

العهد   التقرير عن مسؤول سعودي قوله "ويل  ونقل 

ي محمد بن سل�ن) ويش صديقان حمي�ن  (السعود

لتعزيز   هائلة  إمكانات  هناك  أن  يدرك  وكاله� 

النفط   منا  يشرتون  أنهم  مجرد  األمر  ليس  العالقات، 

 ."ونشرتي منهم أسلحة
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التلويح السعودي بطوير العالقة بهذا الشكل ب� الص� والسعودية يث� الشكوك عن التحالف الراسخ ب�  

تتوتر  دفع يف تجاه دخول بك� عىل خط العالقة االسرتاتيجية مع السعودية والتي  الرياض وواشنطن وي

عالقاتها بشكل ملحوظ مع الواليات املتحدة منذ وصول الرئيس األم�يك جو بايدن للحكم قبل عام ونصف  

 تقريباً. 

رئیس الوزراء البریطاني يف الخلیج من أجل النفط وتوحید املوقف  

 الدولي ضد روسیا 

  الوزراء الربيطا� بوريس جونسون، أن رئيس  2022مارس    15  الحكومة الربيطانية، الثالثاء   ت أعلن 

اإلمارا  قادة  األربعاء، مع  الرد عىل  سيلتقي،  لـ"تنسيق  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  ت 

 ."الغزو الرويس ألوكرانيا 

"زيارة   إن  بيان،  يف  الربيطانية،  الحكومة  وقالت 

جونسون ألبوظبي والرياض ليوم واحد هي جزء من  

منسق   دويل  عمل  لض�ن  املتحدة  اململكة  جهود 

 ."بشأن الغزو الرويس ألوكرانيا

بويل  وسيلتقي   اإلمارات  يف  الربيطا�  الوزراء  رئيس 

املسلحة   للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد 

أن يتوجه إىل   اإلماراتية، الشيخ محمد بن زايد قبل 

بن  األم� محمد  السعودي  العهد  للقاء ويل  الرياض 

 .سل�ن

واالقتصادي عىل روسيا"، وأنه من املتوقع  وأضاف البيان أن جونسون سيناقش "زيادة الضغط الدبلومايس 

أن يناقش القادة "الجهود املبذولة لتحس� أمن الطاقة وتقليل التقلبات يف أسعار الطاقة والغذاء"، وأن  

 ."بوريس جونسون "س�كز عىل تنويع إمدادات الطاقة للمملكة املتحدة

عن استخدام النفط والغاز من روسيا  وذكر البيان أن جونسون سيقول أنه "يجب عىل العامل أن يتوقف  

 ."وحرمان بوت� من استخدامه�

الرشق   توحيد موقف دول  الغرب عن  بحث  تس� سياق  الخليج  لدول  بها جونسون  يقوم  التي  الزيارة 

اإلمارات والسعودية ضح مزيد من  األوسط   مع املوقف األورويب واألم�يك ضد روسيا خاصة بعد رفض 

يض النفط الرويس ويف نفس الوقت يبدو أن جونسن مرسل من قبل واشنطن التي  النفط يف األسواق لتعو

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/03/16/uk-prime-minister-will-meet-with-leaders-of-uae-and-saudi-arabia
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ال تريد أن تظهر مبظهر املستجيب للضغوط الخليجية بشأن قضايا الطاقة وحقوق اإلنسان محل الخالف  

 ب� الواليات املتحدة وويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن. 

 وأمور أخرى تصادي ووساطة بترولیة : دعم اقلیوم واحد لسیسي يف السعودیةا

، العاصمة السعودية الرياض،  السييس  الفتاح  عبد   زار

حيث كان يف استقباله مبطار امللك خالد الدويل، ويل  

العهد السعودي، األم� محمد بن سل�ن، ونائب أم�  

� محمد بن عبد الرحمن بن عبد  منطقة الرياض األم

 .العزيز

الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث    وقال 

إن هذه الزيارة تأيت يف إطار تعميق العالقات املرصية السعودية وما يربط ب� الدولت� الشقيقت�    املرصية

ارة، مع امللك سل�ن  من عالقات أخوة وتعاون عىل جميع األصعدة، الفتاً إىل أن الرئيس سيبحث، خالل الزي

بن عبد العزيز آل سعود، واألم� محمد بن سل�ن، العالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع ب� البلدين، فضالً  

املشرتك خالل   االهت�م  ذات  والدولية  اإلقليمية  واألزمات  القضايا  مختلف  والتنسيق حول  التشاور  عن 

 ن أجل ح�ية األمن القومي العريب.املرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود م

"العريب الجديد"، فإن "الزيارة التي تستغرق ساعات قليلة، تأيت يف وقت   وبحسب املصادر التي تحدثت لـ

يعا� فيه النظام املرصي من أزمة اقتصادية عنيفة، كانت قد بدأت تربز قبل اندالع الحرب الروسية عىل  

 ."بسبب تداعيات هذه الحرب أكرب بشكل وتضاعفت أوكرانيا،

  مساعدات حزمة وأضافت املصادر أن الرئيس املرصي "يعّول كث�اً عىل الجانب السعودي يف الحصول عىل

ملرصي، يف ظل االرتفاع غ�  ، وشحنات إضافية من البرتول السعودي، لتأم� احتياجات السوق ااقتصادية 

 ."املسبوق يف األسعار الذي صاحب الغزو الرويس ألوكرانيا

 الزيارة تأيت يف وقت يعا� فيه النظام املرصي من أزمة اقتصادية عنيفة 

املستوى   تكن عىل  مل  الكويت  إىل  األخ�ة  السييس  زيارة  "نتائج  أن  إىل  ذاته  الوقت  املصادر يف  وأشارت 

ح  من  به  إياهاملأمول  طالباً  السييس  ذهب  الذي  االقتصادي  الدعم   ."يث 

من جانبه، قال مصدر خاص لـ"العريب الجديد"، إن السييس "ذاهب برسالة للسعودي�، مفادها بأن الوضع 

 ."يف مرص بات عىل شفا انفجار، وقد يصعب عىل الجميع ويف املقدمة دول الخليج، السيطرة عىل تداعياته

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/13039
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%91%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%91%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ى صانع القرار املرصي "اقتناعاً بأن دول الخليج الغنية بالنفط، تعيش أياماً تعد  وبحسب املصدر، فإن لد

األفضل منذ الخسائر التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بسبب تأث�ات األزمة الروسية األوكرانية عىل سوق  

 ."النفط، وهو ما سيجعلها قادرة عىل تقديم يد العون له

ع املستوى يف وزارة الخارجية املرصية، أن من ب� ما يحمله السييس  من جهته، كشف مصدر دبلومايس رفي

يادة اإلنتاج  للمسؤول� يف اململكة، بشأن رضورة ز  أم�كية  رسالة ضمن امللفات الخاصة بزيارته للسعودية، 

األزمة   نتيجة  األسعار  الهائل يف  الصعود  العاملي، بسبب  الطاقة  للسيطرة عىل سوق  النفط،  اليومي من 

 .الروسية األوكرانية

زيارة السييس للسعودية قد يكون وراءها أيضا محاولة تهدئة السعودية التي باتت منزعجة من التقارب 

ت ب� الرياض والدوحة عقب اتفاق العال لكنها محاولة من  املرصي الكب� مع الدوحة رغم دفء العالقا

 السييس لعودة عالقاته مع السعودية يف الوقت الذي مل تعد عالقاته مع اإلمارات ك� كانت يف السابق. 

 وزیر الخارجیة القطري یلتقي نظیره الروسي يف موسکو

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثا� نائب رئيس    أجرى

الخارجية القطري زيارة للعاصمة الروسية    الوزراء وزير

موسكو ضمن الجهود الدبلوماسية لحل األزمة األوكرانية 

 .وبحث خفض التصعيد وض�ن سالمة املدني�

، االثن� مع نظ�ه الرويس س�غي الفروفثا�  واجتمع آل  

 .مية (قنا)وفق ما نقلت وكالة األنباء القطرية الرس

وأضاف األنصاري أن "هذه الزيارة تأيت يف مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العامل نتيجة التصعيد  

 ."يف أوكرانيا

الدبلوماسية   الجهود  وبحث  األوكرانية،  الروسية  األزمة  يف  التطورات  آخر  مناقشة  "تتضمن  أنها  وأوضح 

 ."املستمرة لحل هذه األزمة

 ."األنصاري أن "قطر تسعى لدعم الجهود الدولية القامئة لتوف� الظروف الالزمة لحل سلمي لألزمةوذكر 

وأفاد بأن وزير الخارجية القطري "سيؤكد خالل محادثاته مع الجانب الرويس عىل أن الحل السلمي هو  

كل عاجل وفق ميثاق  السبيل الوحيد إلنهاء هذه األزمة، وأنه سيشدد عىل رضورة تضافر الجهود لحلها بش

 ."األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل

 تجنب التصعيد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-130-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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الرحمن آل ثا� بحث مع نظ�ه   الشيخ محمد بن عبد  أن  القطرية  الخارجية  أعلنت وزارة  من جهتها، 

 .األوكرا� دميرتو كوليبا مستجدات األزمة ب� روسيا وأوكرانيا

األطراف لضبط النفس وحل الخالف عرب الحوار والدبلوماسية،    وقالت الوزارة إن الوزير القطري دعا جميع

 .ك� شدد عىل رضورة تجنب التصعيد وض�ن سالمة املدني�

ويف السياق ذاته، أفادت الخارجية األم�كية بأن وزير الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن بحث يف اتصال أمس  

 ." املربرة عىل أوكرانياالسبت مع وزير الخارجية القطري "الحرب الروسية غ�

الزيارة اخرتاق جدار األزمة ولعب دور سيايس هام فيها ولو كلل له النجاح   تحاول قطر من وراء هذه 

سيكون له انعكاسات كب�ة عىل مكانة الدوحة يف املنطقة نظراً لكونها حليفاً للواليات املتحدة ويف نفس 

 الوقت تربطها مصالح مع روسيا 

 السیاسة الداخلیةمحور 

هدد جدة": عملیات تطویر يف ثاني أکبر مدن السعودیة تثیر غضبا  "

 یلع مواقع التواصل االجتماعي 

أحياء هدمت   تلقيهم  اشتىك سكان  استث�ري، من عدم  لبناء مرشوع  السعودية،  يف مدينة جدة  حديثاً 

 تحذيرات مسبقة أو تعويضات قبل هدم منازلهم. 

وصنفت السلطات السعودية املناطق املستهدفة املمتدة عىل مساحات شاسعة من جدة القد�ة، بأنها  

 "يب يب يس" ـ ، بحسب تقرير لعشوائية، وتشكل معقالً "للجر�ة والرذيلة"

لكن سكان هذه األحياء، ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم يعيشون هناك منذ فرتات طويلة مع أرسهم، إذ توفر  

 تلك األحياء سكناً مريحاً للمواطن� واملغرتب� األقل دخالً. 

نادراً ب�   املواطن� عىل وسائل التواصل االجت�عي، خصوصاً تويرت وتيك توك، وانتقد  وأثار األمر سخطاً 

 املشاركون انعدام العدالة واملساواة، يف خطط الحكومة لتطوير املناطق املستهدفة.

، وانترش هاشتاغ "هدد_جدة" عىل اإلنرتنتوانترشت مقاطع فيديو مصورة لهدم أبنية سكنية كب�ة عىل  

 .تويرت لعّدة أسابيع

 وأظهرت بعض املقاطع أشخاصاً يودعون بعض املعامل املحببة يف وسط املدينة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60643347
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رثوا   السعودية،  املدن  أكرب  ثا�  يف  كربوا  من  بعض 

املنطقة التب كانت تشكل يوما، قلب املدينة، لكنها  

 أصبحت مهملة خالل العقود األخ�ة. 

 ولكن السلطات ال ترى األمر عىل هذا النحو. 

نحو   إىل  ميزانيته  تصل  الذي  التطوير    20فمرشوع 

مليار دوالر، ال يقّدم كمجرد مرشوع تحديث جدة،  

ولكن أيضاً كرتميم لرتاثها الثقايف وقيمتها املع�رية. فاملدينة عرفت كميناء للتجارة، ب� الرشق والغرب،  

 خالل موسم الحج السنوي.السن�، ك� أنها تعد نقطة استقبال ألعداد ال تحىص من املسلم�،   عرب

 عام.  وشاطئوتضم مخططات املنطقة، إنشاء دار لألوبرا، ومتحفاً بحرياً، وملعب كرة قدم، وميناءاً ضخ�ً،  

وحسب مخطط الحكومة، ستبقى بعض املعامل يف مكانها، مثل برج تحلية املياه، والذي سيتحول إىل متحف  

 ألف وحدة سكنية.   17صناعي، ك� ستبنى 

الس العقارات  لكن  ألن  إليها  العودة  يستطيعوا  لن  أنهم  يؤكدون  املنطقة،  اإلقامة يف  اعتادوا  الذين  كان 

 املخطط لها، ستصبح عالية الكلفة، ومخصصة لألثرياء. 

 الکویت.. حکم بحبس نائب وتجدید الثقة بوزیر األشغال

محكمة   بالكويتقضت  بحبس   االستئناف 

النائب   بينهم  فرعية،  انتخابات  بإجراء  متهم� 

الحايل مرزوق الخليفة ملدة سنت� مع الشغل، يف  

األشغال   وزير  يف  الثقة  األمة  مجلس  جدد  ح� 

 .العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب عيل املوىس 

ووجهت النيابة العامة الكويتية، وفق ما أوردته  

األربعاء، صحيف اليوم  املحلية،  "القبس"  ة 

 .للمتهم� يف القضية تهمة إجراء انتخابات فرعية، ومخالفة االشرتاطات الصحية

 29، أحالت أجهزة األمن الكويتية املتهم� إىل النيابة العامة بتهمة إجراء انتخابات فرعية، يف  2019ويف  

  .2018سبتمرب 

متهم� آخرين عام� مع الشغل،    7املايض، بحبس الخليفة و  وقضت محكمة الجنايات الكويتية، أبريل

 .ألف دوالر) لوقف تنفيذ الحكم 16.9آالف دينار ( 5وألزمتهم بدفع كفالة قدرها 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84
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برملانية األشغال، يف جلسة  بوزير  الثقة  التصويت عىل طلب طرح  نتيجة  أظهرت  اليوم   ويف سياق آخر، 

 .نائباً  43ين من إج�يل الحضور وعددهم آخر 22نائباً ورفض  21األربعاء، موافقة 

مارس    8نواب بطلب قدمه النائب عبد الله املضف، يف    10تم بعد تقدم   يشار إىل أن استجواب الوزير

 .الجاري

) من الدستور بأن "كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة عن أع�ل وزارته، وإذا قرر  101وتقيض املادة (

 ."الوزراء اعترب معتزالً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً املجلس عدم الثقة بأحد  

 الکویت: تأجیل استجواب رئیس الوزراء ورفض استقالة نائب

الكويتي (الربملان) جلسته العادية،   األمة   مجلس  عقد

ب نائب� فقط، وتصدرت جدول أع�ل  الثالثاء، بغيا

الثاليث املقدم من النواب   االستجواب  املجلس مناقشة

حسن جوهر وخالد املونس العتيبي ومهند الساير،  

الحمد   الخالد  صباح  الشيخ  الحكومة  رئيس  إىل 

 . الصباح، واملكون من ثالثة محاور

حتى   أسبوع�،  مدة  االستجواب  تأجيل    29وتم 

مارس/آذار الجاري، بناء عىل طلب الشيخ صباح الخالد، بعد أن أجاب رئيس املجلس مرزوق الغانم عىل  

  100سؤاله: "هل ترغب مبناقشة االستجواب يف جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟" بالقول: "إع�الً باملادة  

الئحة الداخلية ملجلس األمة فإنني أطلب مد األجل املقرر ملناقشة هذا  من ال  135من الدستور واملادة  

الساير، أحد مقدمي االستجواب،   النائب مهند  االستجواب لح� استك�ل مدة األسبوع�"، وعّقب عليه 

قائالً: "ال نحرم أحداً من حقه، رغم ترصيحاتك السابقة بأنك لن تؤجل ولن تحيل للجنة الترشيعية، ونراك  

   د أسبوع�".بع

املادة   األجل    135ومتنح  مد  يطلب  "أن  االستجواب  إليه  وجه  ملن  األمة  ملجلس  الداخلية  الالئحة  من 

املنصوص عليه إىل أسبوع� عىل األكرث، فيجاب إىل طلبه. ويجوز بقرار من املجلس التأجيل ملدة م�ثلة.  

 ضاء املجلس". وال يكون التأجيل ألكرث من هذه املدة إال مبوافقة أغلبية أع

"امل�رسات غ� الدستورية لرئيس الوزراء"، أما الثا�:    ويتعلق املحور األول، وفق صحيفة االستجواب، بـ 

"تعطيل مصالح املواطن� وعدم التعاون مع املؤسسة الترشيعية"، ويتناول األخ� "النهب املنظم لألموال  

 العامة والعبث برثوات الشعب الكويتي". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/13586
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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يف  ورفض   تقد�ها  عىل  تقريباً  عام  نحو  بعد  الفضالة،  يوسف  النائب  استقالة  قبول  األمة    7مجلس 

عدد الحضور، بين� امتنعت    60نائباً من أصل    19، حيث وافق عىل طلب االستقالة  2020إبريل/نيسان  

 الحكومة عن التصويت.

 ثانیا: املحور االقتصادي

 وانخفاض مؤشرات البورصة يف الخلیج تراجع أسعار النفط والذهب 

النفطواصلت   الثالثاء  أسعار  اليوم    15  خسائرها 

يف    2022مارس   لها  مستوى  أد�  إىل  ووصلت 

الرابعة   لجلسة  الذهب  أسعار  وتراجعت  أسبوع�، 

عىل التوايل، في� سجلت أسواق البورصة يف الخليج  

 .انخفاضا بسبب تطورات حرب روسيا عىل أوكرانيا

دوالرات    5.95رنت  وانخفضت العقود اآلجلة لخام ب

دوالر للربميل صباح اليوم، ك�  100.95% إىل 5.6أو 

ما   إىل  األم�يك  الوسيط  تكساس  غرب  خام  انخفض 

% إىل  5.3دوالرات أو    5.49دوالر ألول مرة منذ األول من مارس/آذار الجاري، وننزل    100دون مستوى  

   .دوالرا للربميل  97.52

لألوراق املالية "عززت التوقعات بحدوث   (Fujitomi) "رشكة "فوجيتوميوقال توشيتاكا تازاوا املحلل لدى  

النار ب� روسيا وأوكرانيا اآلمال يف تخفيف شح (املعروض) يف    تطورات إيجابية يف محادثات وقف إطالق

يف الص� مخاوف   19-كوفيد  سوق الخام العاملية. ك� أثارت عمليات اإلغالق الجديدة للحد من جائحة

 ."بتباطؤ الطلبمتعلقة 

عىل  الرابعة  للجلسة  الرتاجع  وواصلت  اليوم،  تعامالت  الذهب خالل  أسعار  انخفضت  آخر،  جانب  من 

ب�   املفاوضات  متابعة  إىل  إضافة  األم�يك)،  (املركزي  الفدرايل  االحتياطي  بنك  اجت�ع  ترقب  التوايل، مع 

 .روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب

دوالرا، وتداولت    25.10% أو  1.28لذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة  وانخفضت أسعار العقود اآلجلة ل

دوالرا    18.65% أو  0.96دوالرا لألوقية. وتراجعت أسعار الذهب يف املعامالت الفورية بنسبة    1935.7عند  

 .دوالر لألوقية 1932.23وسجلت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/15/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
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ملناقشة السياسة النقدية يف ظل تسارع  وترتقب األسواق اجت�ع مجلس االحتياطي الفدرايل غدا األربعاء،  

. ك� ينتظر  2018معدل التضخم األم�يك، والذي من املرجح أن يشهد رفع أسعار الفائدة ألول مرة منذ  

املستثمرون ع� ستسفر عنه جولة رابعة من املفاوضات ب� روسيا وأوكرانيا، انطلقت أمس االثن�، يف إطار  

 .ب� البلدينبحث سبل التوصل إىل حل لألزمة 

ويعد الذهب أحد األصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد املخاطر الجيوسياسية وأوقات  

 .األزمات االقتصادية والحروب

 تراجع أسواق الخليج 

وسجلت أسواق الخليج تراجعا اليوم متتبعة انخفاض أسعار النفط. وتصدر املؤرش القطري الخسائر يف  

مرتاج إىل  املنطقة  يصل  مبا  القطرية  1.3عا  واملاء  الكهرباء  رشكة  سهم  وانخفض  موافقة  %7.3.  بعد   %

 .% من رأس مال رشكة نرباس للطاقة40الجمعية العمومية للرشكة عىل االستحواذ عىل 

 بنوك الکویت تحقق طفرة يف األرباح السنویة 

قفزة بأرباحها السنوية  سجلت البنوك الكويتية العرشة

(  424.28بنحو   دينار  مبا    1.3مليون  دوالر)،  مليار 

  1.5( مليون دينار  457.3%، وذلك من  92.78نسبته  

  2.8مليون دينار (  881.578إىل    2020مليار دوالر) يف  

 .2021مليار دوالر) يف 

عن   الكويتية  املصارف  إعالنات  اكت�ل  مع  ذلك  يأيت 

، بإفصاح البنك التجاري عن نتائجه  2021أرباحها لعام  

ة للسنة املالية املاضية، بحسب ما أوردت صحيفة  املالي

   .املحلية الثالثاء "الراي"

مليون دينار    433.29(ما يعادل   %40.77النمو الكب� مدفوعاً برتاجع إج�يل مخصصات البنوك بنحو   وجاء

، إضافة إىل ارتفاع اإليرادات  2021مليوناً يف    629.577إىل    2020مليار دينار يف    1.062تقريباً)، وذلك من  

 .مليار 2.854مليار دينار إىل  2.683مليون دينار) من   171.16تقريباً ( %6.38التشغيلية بـ

نتيجة التحسن يف األداء إثر تراجع قيود ف�وس كورونا وتداعياته، واالنفتاح االقتصادي الذي   وتحقق النمو

من إغالقات وحظر وإجراءات احرتازية؛ ما    2020مبا شهدته ذروة الجائحة يف  سجله العام املايض مقارنة  

 .كان له األثر الواضح عىل الكث� من األنشطة االقتصادية، ومن بينها القطاع املرصيف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
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"الوطني" الوطني  الكويت  بنكا  "بيتك" واستحوذ  الكويتي  التمويل  نحو   وبيت  إج�يل  %  68.7عىل  من 

 .2021املصارف يف أرباح 

 .2020عن عام   %36.2و  0.8بنوك �واً يف إيراداتها التشغيلية تراوح ب�    9سجلت    ،وفي� يتعلق باإليرادات

مقارنة    2021% يف  73.58و  11.5بنوك من املصارف العرشة بنسب تراوحت ب�    8وتراجعت مخصصات  

 %10.8و 28.1، في� ارتفعت مخصصات بنك� بواقع 2020مع 

 2021% يف 3.2% بالربع الرابع و6.7االقتصاد السعودي ینمو 

الهيئة   تقديرات  السعودية أظهرت  لإلحصاء  ،  العامة 
%  6.7ارتفاع الناتج املحيل اإلج�يل الحقيقي بنسبة  

، مقارنة بالربع امل�ثل من  2021يف الربع الرابع من  
فقد حقق    2021ع الثالث من  ، وباملقارنة بالرب2020

 .%1.6�واً بنسبة 
إن الهيئة،  االقتصادي وقالت  األساس   النمو  يف  يعود 

البالغ   النفطية،  األنشطة  يف  املُحقق  االرتفاع  إىل 
% عىل 5.1% عىل أساس ربعي، ك� بلغ النمو يف األنشطة غ� النفطية  1.8عىل أساس سنوي، و  10.9%

 .% عىل أساس ربعي1.2أساس سنوي، و

 .% عىل أساس ربعي1.5% عىل أساس سنوي، و2.4وسجلت األنشطة الحكومية �واً بنسبة 

  661.19نة بنحو  مليار ريال، مقار   705.52نحو    2021وبلغت قيمة الناتج املحيل اإلج�يل بالربع الرابع من  
 .2020مليار ريال يف الربع امل�ثل من 

كان معدل �و االقتصاد السعودي قد تحول إىل النطاق اإليجايب بعد تداعيات جائحة كورونا، منذ الربع  
 .2021% يف الربع الثالث من 7% و�ا بنسبة 1.9بنمو قدره  2021الثا� من 

، بارتفاع نسبته  2021ألف ريال يف الربع الرابع من    23.737  وبلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلج�يل
 .2021% عن الربع الثالث من 3.7، و2020عن الربع الرابع من  19.3%

%  4.1، مقارنة باالنخفاض البالغ  2021% يف العام  3.2وحقق الناتج املحيل اإلج�يل الحقيقي �واً بنسبة  
 .2020يف 

االرتفاع نتج عن تعايف االقتصاد من جائحة كورونا من خالل �و األنشطة  وقالت الهيئة العامة لإلحصاء، إن  
%، في� حققت األنشطة 1.5%، ك� حققت األنشطة الحكومية معدل �و قدره  6.1غ� النفطية مبعدل  

 .%0.2النفطية �واً قدره 

% عن  16.4اع نسبته  ، بارتف2021ألف ريال يف عام    87.415وبلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلج�يل  
 .2020عام 
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 املحور املجتمعي : ثالثا

 : الهویة املجتمعیة ومحاوالت التغییر

 السعودیة تعید تشکیل دور الوهابیة من الشراکة إلی الوظیفیة 

وصف ويل العهد السعودي األم� محمد بن سل�ن،  

بــ الوهاب  عبد  بن  محمد  فهو    الشيخ  "الداعية"، 

السعودية، فاململكة لديها  "ليس رسوال.. وهو   ليس 

املذهب السني والشيعي، ويف املذهب السني توجد  

مختلفة   مذاهب  الشيعة  ولدى  مذاهب،  أربعة 

الرشعية الهيئات   ". كذلك، ويتم متثيلها يف عدد من 

األمريكية   أتالنتيك  مجلة  مع  مقابلة  يف  وأضاف 

حدى هذه املذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة  آذار (مارس) الجاري: "ال �كن لشخص الرتويج إل   3الخميس،  

لرؤية الدين يف اململكة، ورمبا حدث ذلك أحيانا سابقا، خصوصا يف عقدي الث�نينيات والتسعينيات، ومن  

  ."ثم يف أوائل القرن الحادي والعرشين، لكن اليوم نحن نضعها عىل املسار الصحيح

ت دينية واسعة تشهدها اململكة، تصب يف اتجاه إعادة  تأيت ترصيحات ويل العهد السعودي يف سياق تحوال 

تشكيل الحالة الدينية برمتها، ومن أبرز مالمحها إعادة تشكيل دور املؤسسة الدينية، الحافظة والحارسة  

لتعاليم الدعوة الوهابية، بتجريدها من صالحيتها الواسعة، كرشيك يتوىل إدارة الشؤون الدينية، اكتسبته  

ال تاريخي الذي تأسست عليه اململكة ب� األم� محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد  بعد التحالف 

  .الوهاب

 الوهابية من الرشاكة إىل الوظيفية 

القائم ب� "املعرفة والسلطة، أو القلم والسيف، فقد تم إسناد تدب� الشأن   واستنادا إىل ذلك التحالف 

 آل سعود، وهو الثابت واملعروف تاريخيا، وهو ما أطلق  الديني إىل آل الشيخ، وإسناد الشأن السيايس إىل

شؤون  يف  الباحث  وفق  السابقة"  العقود  طيلة  الديني،  للشأن  وتدب�ها  رعايتها  يف  الدينية  السلطة  يد 

  .الحركات اإلسالمية، حسن أبو هنية

لكن ومع إنشاء هيئة كبار العل�ء يف اململكة، بدأ دور املؤسسة  ":  "12عريب"  لـواستدرك أبو هنية يف حديثه  

الدينية يرتاجع بشكل ملحوظ، لصالح سيطرة أوسع وأكرب للسلطة السياسية، إال أن الالفت ما جرى يف عهد  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabi21.com/story/1424642/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1424642/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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يل العهد، محمد بن سل�ن من وقوع االنفصام ب� السلطة السياسية، والسلطة الدينية، بتجريدها من  و

     ."صالحيتها وإعادة تشكيل دورها

وأوضح أن "األم� محمد بن سل�ن بإجراءاته املتتابعة يهدف إىل تحجيم دور املؤسسة الدينية، ورسم  

دورها متاما كدور املؤسسات الدينية األخرى يف الدولة القومية العربية، بتحديد دورها الوظيفي، والذي  

 ته ومباركتها".  من أبرز مهامه إضفاء الرشعية الدينية عىل النظام السيايس، وتنفيذ سياسا

والحظ أبو هنية أن "التوجهات الجديدة يف حقبة ويل العهد، التي يُراد لها أن تقدم السعودية بأنها األكرث 

العقود   الرسمية يف  السعودية  أن  األخرى، يف ح�  اإلسالمية  باالتجاهات  ذرعا  وتسامحا، ضاقت  انفتاحا 

تضنت قيادات إخوانية مرصية وغ�ها، وسمحت لها  السابقة كانت أشد تسامحا وتقبال لها، وهي التي اح

والتبليغ، عىل   الدعوة  نشاطات ج�عة  وتغاضت عن  وإدارية مرموقة،  وأكاد�ية  تربوية  مناصب  بتويل 

 عكس التوجهات الجديدة، التي أضحت أكرث تشددا وانغالقا تجاهها". 

رجها، لفت أبو هنية إىل أنها "ساهمت  وعن تأث� الدعوة الوهابية عىل الحالة الدينية داخل السعودية وخا

مشكلتها   لكن  املسلم�،  قضايا  مشاركات جيدة يف  لها  وكانت  وتعاليمه،  الدين  نرش  ملحوظ يف  بشكل 

الكربى كانت يف انغالقها عىل نسقها الديني، وعدم تبنيها للتعددية الدينية وتقبل اآلخر (اإلسالمي)، ونزعتها  

 الوريثة ملنهج السلف الصالح". الشديدة يف احتكار الحق بوصفها 

 تراجع حضور الوهابية  

حين�   الوهابية  "الدعوة  أن  إىل  الجباري  الله  عبد  الدكتور  املغريب،  واألكاد�ي  الباحث  لفت  جهته  من 

تحالفت مع آل سعود، تبنت مفاهيم دينية شاذة، بحيث اعتربت الدعوة من خرج عن بيعة آل سعود أو  

ك أضفت الرشعية الدينية عىل التنكيل بهم، وكان من ضحاياها عل�ء ورشفاء  من مل يبايعهم كفارا، لذل

 ومفتون".  

": "بعد مرور الزمن، تقوى تحالف العائلت�، آل سعود وآل الشيخ، ووقعت  21وأضاف يف حواره مع "عريب 

تربأ الدولة من  بينه� مصاهرات، وكان بينه� تبادل أدوار، آلل سعود الدولة، وآلل الشيخ الدعوة، واليوم ت

التأسيس، ولكن   التأسيس إىل ما قبل محمد بن عبد الوهاب لتسحب منه رشف  تاريخ  الدعوة، وترجع 

للحق وللتاريخ، فإن محمد بن عبد الوهاب مل يصبح اليوم عبئا عىل الدولة، بل صار كذلك يف حياته" عىل  

 حد قوله. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 : لعادات والجوانب الثقافیةا

 للهجن يف سلطنة عمان 2022د  انطالق مهرجان سیف االتحا

عريب، فيديو يؤكد أنه منذ عقود   euronews قناةعرضت  

طويلة مضت، كان العرب والبدو �ارسون رياضة سباق 

القرن  إىل  تعود  التي  الرياضة  هذه  تزال  وال  الهجن، 

يومنا هذا، شعبية واسعة السابع امليالدي، تالقي حتى  

 .يف شبه الجزيرة العربية 

الع��  االتحاد  من  بتنظيم  أنه  الفيديو،  وأضاف 

االتحاد"   "سيف  مهرجان  انطلق  الهجن،  ومدته    2022لسباقات  هذه    4للهجن  املهرجان  ويعكس  أيام 

 .الرياضة بأبهى صورها، ويعترب جزءا ال يتجزأ من الثقافة والرتاث الع�� الغني

وضح الفيديو، أن املهرجان يتوافد عليه املئات من السكان املحلي� والسياح ملتابعة السباقات، ويشارك  وأ 

 .حيوان يف مجموعة متنوعة من السباقات والفئات 1600فيه ما يصل إىل 

 نادي تراث اإلمارات یطلق فعالیات مهرجان السمحة الحادي عشر 

، فعاليات الدورة الحادية    اإلماراتنادي تراث  افتتح  

تستمر   التي  الرتايث»  السمحة  «مهرجان  من  عرشة 

 .حتى األحد املقبل يف مدينة السمحة

املدير   الرميثي،  عبدالله  عيل  االفتتاح  حفل  حرض 

وعبدالله   النادي،  يف  واإلعالم  للدراسات  التنفيذي 

املح�يب، مستشار مكتب املدير العام، واملقدم محمد  

هايل، نيابة عن مدير مركز رشطة الرحبة، والدكتور  املن

للرعاية الصحية، ووجهاء وأعيان منطقة السمحة،   «G42» أحمد العويض، مدير االتصال املجتمعي يف رشكة

   .وممثلو الجهات الراعية والجهات الداعمة األخرى، ومديرو اإلدارات بنادي تراث اإلمارات

االنشطة، إىل أن املهرجان نقطة انطالق نحو املحافظة عىل تراث اآلباء  وأشار سعيد املناعي، مدير إدارة  

واألجداد، وتنفيذ وصية األب القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه،  

 .بأن نجعل الرتاث حجر زاوية ننطلق منه نحو الخمس� القادمة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elbalad.news/5202406
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-01/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-01/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-01/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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جولة يف أركان املهرجان، إيذاناً بانطالق فعالياته، وشملت الجولة  وقام عيل عبد الله الرميثي والحضور ب

املراكز التابعة للنادي، ومنها مركز السمحة النسايئ، وبيت الواحات، ومركز أبوظبي الشبايب، ومركز زايد  

ما   الشعبية ومعرفة  الدكاك�  وزيارة  النسايئ.  أبوظبي  النسايئ، ومركز  الع�  والبحوث، ومركز  للدراسات 

 .تحويه

وشهد اليوم األول من املهرجان إقامة عدد من الفعاليات واألنشطة الرتاثية والثقافية والرتفيهية وتضمنت 

تقديم مجموعة من الورش الرتاثية وأنشطة األلعاب الشعبية والرسم والتلوين، باإلضافة إىل املسابقات  

 .ذات الجوائز القيمة 

 وملفات قضایا: رابعًا

 الحرب يف الیمن

مساع خلیجیة إلجراء مشاورات یمنیة تشمل الحوثیین يف العاصمة  

 السعودیة الریاض 

بدء   الخليجي  التعاون  مجلس  يف يدرس  مشاورات 

السعودية النزاع   العاصمة  إلنهاء  محاولة  يف    الرياض 

عام   منذ  واملتواصل  اليمن  يف  ويرى 2015الدامي   .

الله  عبد  سعد  السعودي  السيايس  واملحلل  الكاتب 

الحامد أن مساعي مجلس التعاون الخليجي تهدف إىل 

استث�ر األجواء املواتية يف هذه الفرتة عرب جمع األفرقاء 

ال  "أنصار  ج�عة  ضمنهم  ومن  الحوثية اليمني�  له" 

سياسية  تسوية  وإيجاد  اليمن  يف  للحرب  حد  لوضع 

 .إلرساء االستقرار يف هذا البلد املنكوب

أخرى إلجراء مشاورات يف    �نية وأطراف ج�عة الحويث ينظر مجلس التعاون الخليجي يف إمكانية دعوة

الشهر يف إطار مبادرة املتحدة، حسب   الرياض هذا  التي تقودها األمم  السالم  ترمي إىل تعزيز مساعي 

 .قال مسؤوالن خليجيان ما

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220315-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220315-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220221-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-16-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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إعالن رسمي هذا األسبوع إن دعوات   وقال املسؤوالن اللذان طلبا عدم الكشف عن هويته� قبل صدور 

محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية للحرب   راءرسمية سرتسل يف غضون أيام إلج

 .الثالثاء عامها الثامن الحوثي� املتحالف� مع إيران وتحالف تقوده السعودية. وتدخل الحرب ب�

الحوثي� سيكونون "ضيوفا" عىل املسؤول�  إن  املسؤوالن  العام   وقال  األم�  الحجرف  نايف فالح مبارك 

ال املجلس ملجلس  مقر  يف  للمشاركة  تعاون  الدعوة  الج�عة  قبلت  ما  إذا  األمنية  بض�ناته  بالرياض 

 .أبريل/ نيسان مارس/ آذار إىل السابع من 29املحادثات املقرر أن تتم يف الفرتة من  يف

التي   ال توافق عىل السفر إىل السعودية، وتعليقا عىل تقرير رويرتز، ملح مسؤول حويث إىل أن الج�عة رمبا

من   رسميا وعىل رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أطاح به الحوثيون تؤيد الحكومة املعرتف بها

 .نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا . ويقول الحوثيون إنهم يحاربون2014العاصمة صنعاء يف أواخر 

يف تغريدة عىل تويرت "الرياض طرف يف  الج�عةوقال محمد عيل الحويث رئيس اللجنة الثورية العليا يف  

وسيطا". وليست  بها الحرب  يقيم  والتي  الخليجي  التعاون  مجلس  عضو  ع�ن،  سلطنة  بعض   وستكون 

، أرضا أكرث حيادا ملثل  2015يف عام   املسؤول� الحوثي�، والكويت، التي استضافت محادثات سالم سابقة

 .تلك املشاورات

وتواجه الرياض صعوبات النتشال نفسها  دي املقيم يف الرياض وافق عىل املحادثات.وقال املسؤوالن إن ها 

باليمن   التي سقط فيها عرشات اآلالف من القتىل أغلبهم من املدني� ودفعت من الحرب باهظة الكلفة 

 .إىل شفا املجاعة

السعودية  ب�  بالوكالة  حرب  أنها  كث�ون  يرى  التي  الحرب،  خ وتعد  نقطة  الرياض  وإيران،  ب�  الف 

األسبوع املايض أجرى مبعوث األمم   مارس/ آذار. ويف  16ومن املقرر أن يعقد مؤمتر لل�نح� يف   وواشنطن.

سياسية   ملفاوضات  عمل  إطار  إعداد  بهدف  اليمنية  األطراف  مع  محادثات  لليمن  الخاص  املتحدة 

املتحدة لتحقيق وقف إطالق النار   مموفشلت يف العام املايض جهود بذلتها الواليات املتحدة واأل  شاملة.

  .وتصاعدت حدة العنف

املنتجة للطاقة وهي آخر معاقل   ويواصل الحوثيون محاربة قوات التحالف عىل األرض يف محافظة مأرب

وتسعى السعودية واإلمارات للحصول عىل دعم الواليات املتحدة مجددا   الحكومة اليمنية يف ش�ل البالد.

بعد أن أنهت إدارة الرئيس جو بايدن   باب منها الحصول عىل مزيد من األسلحة وذلكيف حرب اليمن ألس

اإلرهابية  التحالف الهجومية ورفعت اسم ج�عة الحويث من قوائم التنظي�ت العام املايض الدعم لعمليات

 .وسط مخاوف إنسانية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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املناورة مع الواليات املتحدة بعد    يبدو أن هذه الخطوة التي لجأت إليها السعودية واإلمارات تأيت يف إطار

طلب محمد بن سل�ن من الرئيس األم�يك حسم هذا امللف مقابل ضخ مزيد من النفط ومن ثم فإن  

 هذا األمر قد يكون رسالة إىل بايدن بأن بن سل�ن قادر عىل امليض يف خطته بعيداً عن املوقف األم�يك. 

 طا يف حرب الیمن قیادي حوثي: السعودیة ال یمکن أن تکون وسی

يف   مسؤول  الحويثقال  الج�عة  مارس    15  ثالثاء، 

يف  2022 وسيطا  تكون  أن  �كن  ال  السعودية  إن   ،

حرب اليمن، يف إشارة إىل تقرير نرشته رويرتز ويفيد  

الدعوة إلجراء   الخليجي يدرس  التعاون  بأن مجلس 

مشاورات ب� األطراف اليمنية يف العاصمة السعودية  

 الرياض. 

الثورية   اللجنة  رئيس  الحويث،  عيل  محمد  وأضاف 

“الرياض  العلي تويرت،  عىل  تغريدة  يف  الج�عة  يف  ا 

 طرف يف الحرب وليست وسيطا”.

وقال مسؤوالن خليجيان إن املجلس الذي يقع مقره يف السعودية يبحث دعوة الحوثي� واألطراف اليمنية  

األخرى إلجراء مشاورات يف الرياض هذا الشهر يف إطار مبادرة تهدف إىل دعم جهود السالم التي تقودها  

 األمم املتحد 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 العالقة مع إیران:

یران دولة جارة والحل يف التعایش سوًیا.. وال نرغب  محمد بن سلمان: 

 يف امتالکها قنبلة نوویة 

السعودي    أعرب العهد  سل�نويل  بن  يف    محمد 

حديثه مع مجلة "ذا أتالنتك" األمريكية، عن أمله يف  

جيًدا   يكون  موقف  إىل  وإيران  السعودية  تصل  أن 

لكال البلدين، ويشكل مستقبًال مرشقًا للبلدين، الفتًا  

إ  أن  أن  إىل  تود  ال  اململكة  لكن  جارة،  دولة  يران 

تحصل طهران أو غ�ها عىل القنبلة النووية؛ ألنها أمر  

 .خط�، ك� ال تود أن يُعقد اتفاق نووي ضعيف

وأجاب ويل العهد عىل استفسار محاوره حول العالقات مع إيران، كاشًفا عن مناقشات دارت ب� الرياض  

ضية، بقوله: "إنهم ج�اننا، وسيبقون ج�اننا لألبد، ليس بإمكاننا التخلص  وطهران طوال األشهر األربعة املا

منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا؛ لذا فإنه من األفضل أن نحل األمور، وأن نبحث عن ُسبل لنتمكن من 

اإليراني�،   القادة  الترصيحات من  العديد من  أربعة أشهر مبناقشات، وسمعنا  التعايش، وقد قمنا خالل 

والتي كانت محل ترحيب لدينا يف اململكة العربية السعودية، وسوف نستمر يف تفاصيل هذه املناقشات،  

 ."وآمل أن نصل إىل موقف يكون جيًدا لكال البلدين، ويشكل مستقبًال مرشقًا للسعودية وإيران

ن أي بلد يف العامل  وحول إن كان يفضل وجود االتفاق النووي أم ال؛ قال األم� محمد بن سل�ن: "أعتقد أ 

لديه قنابل نووية يُعد خط�ًا، سواء إيران أو أي دولة أخرى؛ لذا نحن ال نود أن نرى ذلك، وأيًضا نحن ال 

 ."نرغب يف رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ ألنه سيؤدي يف النهاية إىل ذات النتيجة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://sabq.org/saudia/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 شیعیا  41إیران تعلق محادثاتها مع السعودیة بعد إعدام 

فيها   توسطت  التي  محادثاتها  تعليق  إيران  قررت 

منذ   املستمرة  التوترات  فتيل  نزع  بهدف  بغداد؛ 

األخ�ة  سنوات،   تنفيذ  يوم من  بعد  السعودية،  مع 

تاريخها   يف  معروفة  ج�عي  إعدام  عملية  ألكرب 

  ."أسوشيتد برس"الحديث، بحسب وكالة 

ك� أفاد اإلعالم الرسمي اإليرا�، األحد، بأن أي موعد  

لجلسة جديدة من الحوار ب� طهران والرياض مل يتم  

 تحديده. 

وأفاد موقع "نور نيوز" اإليرا�، املقرب من مجلس األمن القومي يف البالد، بأن الحكومة أوقفت من جانب  

  بغداد العام املايض بهدف إعادة العالقات الدبلوماسية.واحد محادثات، كانت تجريها مع السعودية يف  

والحقا، أوردت وكالة "إرنا" اإليرانية الرسمية، أنه "مل يحدد بعد موعد لعقد الجولة الخامسة من املفاوضات  

 ب� إيران والسعودية". 

املصاد  "بعض  أن  اىل  املفاوضات"، مش�ة  لهذه  بعد موعدا محددا  إيران  تعلن  "مل  اإلخبارية  وأضافت:  ر 

اليوم. سابق  وقت  يف  مؤقتا"،  تعليقها  تم  والسعودية  إيران  ب�  املباحثات  أن   أفادت 

وكان وزير الخارجية العراقي قال؛ إن الجولة الرابعة من املحادثات ب� الوفدين السعودي واإليرا�، من  

 املقرر أن تستأنف األربعاء القادم يف بغداد. 

شخصا أدينوا بجرائم ترتاوح من القتل إىل االنت�ء   81قاب إعدام السعودية  ويأيت تعليق املحادثات يف أع

 شيعيا. 41لج�عات مسلحة، في� يعتقد نشطاء أن املجموعة التي تم إعدامها تضم 

السعودية   الحوثيون، األحد،  الـ  بإعداماتهم  الج�عة، ضمن مجموعة  شخصا    81اثن� أرسى من عنارص 

 الذين أعدمتهم السعودية. 

أعدمتهم   الذين  السبعة  اليمني�  املعتقل�  اثن� من  إن  األحد،  بيان  للج�عة يف  السيايس  املكتب  وقال 

للحويث. التابعة  األمنية  القوات  صفوف  يف  عسكري�  كانا   السعودية، 

وأَضاف مكتب الج�عة السيايس أن "جر�ة إعدام األس�ين وغ�ها لن تسقط بالتقادم"، محملة النظام  

البيان. السعود حسب  "إجرامية"،  اعتربتها  التي  امل�رسات  هذه  تبعات   ي 

هذه   أمام  املتحدة  االمم  بصمت  املرتىض،  عبدالقادر  الج�عة،  يف  األرسى  شؤون  لجنة  رئيس  ندد  في� 

لديه.    الجر�ة الج�عة  أرسى  من  أس�ين  بحق  السعودي  النظام  ارتكبها  التي  ـ  وصفه  حد   ـ 

https://almarsad.co.uk/
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هي الراعية الرئيسية للملف يضعها يف دائرة الشك والريب بانها راضية مبثل  وقال املرتىض: "إن صمتها و 

 هذه الجرائم". 

شخصا جرائم، مثل: "الرشوع    37وكان بيان الداخلية السعودية قد نص عىل ارتكاب مجموعة مكونة من  

منية وإطالق  يف قتل رجال األمن، من خالل استهداف مراكز رشطة ومقار أمنية أخرى، والرتصد للدوريات األ 

 النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم من مداهمة املطلوب� أمنيّا والتسرت عليهم، وتوف� املعلومات لهم". 

 التطبیع الخلیجي مع إسرائیل:

 محمد بن سلمان: ال ننظر إلی إسرائیل کعدو بل کحلیف محتمل

قال ويل العهد السعودي، األم� محمد بن سل�ن، إن  

إ إىل  تنظر  يف  اململكة  محتمل"  "حليف  كـ  رسائيل 

 .العديد من املصالح املشرتكة

وجاءت تعليقات ويل العهد السعودي ردا عىل سؤال  

األم�كية   "أتالنتيك"  مجلة  مع  مقابلة  يف 

ا نصها نرشت األنباء  يوم  وكالة  "واس"  لسعودية 

 .الخميس

وردا عىل سؤال إن كانت اململكة العربية السعودية ستحذو حذو بعض الدول العربية يف مسألة إيجاد  

عالقات دبلوماسية مع إرسائيل، قال األم� محمد بن سل�ن: "إننا نأمل أن تُحل املشكلة ب� اإلرسائيلي�  

 ".والفلسطيني�

إىل إرسائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل يف العديد من املصالح التي �كن  وأضاف: "إننا ال ننظر  

 ".أن نسعى لتحقيقها مًعا 

 ".واستدرك ويل العهد السعودي بالقول: "لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إىل ذلك

وسمعنا العديد من   وعن عالقات السعودية مع إيران، قال ويل العهد: "قمنا خالل أربعة أشهر مبناقشات،

السعودية، وسوف   العربية  التي كانت محل ترحيب لدينا يف اململكة  اإليراني�،  القادة  الترصيحات من 

نستمر يف تفاصيل هذه املناقشات، وآمل أن نصل إىل موقف يكون جيًدا لكال البلدين، ويشكل مستقبًال  

 ".مرشقًا للسعودية وإيران 

https://almarsad.co.uk/
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ي� إذا كان يفضل وجود اتفاق نووي أم ال، قال : "أعتقد أن أي بلد يف  ولدى سؤال ويل العهد السعودي ف

العامل لديه قنابل نووية يُعد خط�ًا، سوًءا إيران أو أي دولة أخرى، لذا نحن ال نود أن نرى ذلك، وأيًضا 

 ".نحن ال نرغب يف رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ ألنه سيؤدي يف النهاية إىل ذات النتيجة

ا موقف  الصحايف  وبخصوص  مقتل  قضية  بعد  سل�ن  بن  محمد  األم�  من  بايدن  جو  األم�يك  لرئيس 

السعودي ج�ل خاشقجي يف قنصلية بالده يف إسطنبول، قال ويل العهد: "إن هذا األمر يعود إليه (بايدن)،  

 ".ومرتوك له للتفك� يف مصالح أمريكا، فليفعل ذلك إذن

ل ويل العهد السعودي عن قرب توصل بالده لتطبيع مع ويعد هذا الترصيح أول اعرتاف رسمي من قب

اتفاقية   2020إرسائيل خاصة بعد توقيع اتفاقية إبراهام التي تقودها اإلمارات والبحرين اللت� وقعتا عام 

 تطبيع مع إرسائيل. 

 اإلمارات تطلق رحالتها إلی "إسرائیل" يف یونیو القادمطیران 

، أنها ستبدأ تشغيل رحالتها اليومية إىل "إرسائيل"،  2022مارس    15  الثاءالث  أعلنت رشكة "ط�ان اإلمارات"،

 .اعتباراً من يونيو القادم 

�ان اإلمارات، إن الرشكة تتطلع "للرتحيب باملسافرين  ، الرئيس التنفيذي للعمليات يف طوقال عدنان كاظم

عىل منت رحالتنا املتجهة إىل ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كب�ة تتيح لهم السفر  

 ."إىل وعرب مركزنا يف ديب

ER". 

أن هذه الخطوة تأيت "التزاماً من ط�ان اإلمارات بإتاحة فرص جديدة للرشكات والسياحة،   وأوضح كاظم

 ."وتعزيز الروابط الثنائية ب� اإلمارات وإرسائيل
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سوقاً للسياحة    20"إرسائيل" كانت واحدة من أكرب  إىل أن   وتش� إحصاءات دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب

  .2021يف ديب خالل عام 

"تل أبيب"، بدءاً من السادس    يشار إىل أن "ط�ان اإلمارات" كانت قد أعلنت تسي� رحالت يومية ب� ديب و 

ة ب�  تطلق رحالت مبارش  بعد فالي ديب واالتحاد للط�ان  من ديسمرب املايض، لتصبح ثالث رشكة إماراتية

اإلمارات و"إرسائيل"، مبوجب اتفاق التطبيع الذي عقد برعاية الواليات املتحدة، قبل أن تؤجل إىل وقٍت 

 .الحق

تطبيع   اتفاق  توقيع  عقب  مجال حيوي  من  أكرث  يف  االتفاقات  من  و"إرسائيل" جملة  اإلمارات  ووقَّعت 

 .مي واسع ، والذي قوبل برفض شعبي عريب وإسال 2020العالقات، منتصف سبتمرب 

 سلم اإلمارات صورا نادرة عن نشأة الخلیج إسرائیل ت 

، تتواصل اللقاءات الثنائية يف شتى  االحتالل والدول العربية والخليجيةاستمرارا التفاقيات التطبيع ب� دولة  

املجاالت التي تتجاوز القضايا السياسية واألمنية لتصل إىل القطاعات التعليمية والثقافية والفنية، يف مسعى  

 اضح للوصول بالتطبيع إىل الجوانب الشعبية فضال عن املستويات الرسمية.إرسائييل و 

سلمت املكتبة اإلرسائيلية يف القدس املحتلة، أرشيف إمارة أبو ظبي، نسخا من صور نادرة للغاية محفوظة  

   لديها، عن تاريخ سكان الخليج العريب ونشأتهم.

لصحيفة   السيايس  املراسل  آيخ�  إيت�ر 

أحر تقرير  يديعوت  يف  ذكر  ونوت، 

"عريب املكتبة  21ترجمته  "إدارة  أن   "

اإلرسائيلية قامت بتزويد نظ�تها القادمة  

من دولة اإلمارات العربية املتحدة بنسخ  

الخليج   لسكان  النادرة  الوثائق  من 

إىل   تاريخها  يف  تعود  عاًما،    120العريب، 

بزعم  أملا�،  يهودي  باحث  بتوثيقها  قام 

يف مهم  عنرص  ذلك  العالقات  أن  تعزيز   

وتبادل   واإلمارات،  إرسائيل  ب�  الثنائية 

 املعرفة بينه�". 

اتفاقيات   توقيع  "بعد  أنه  وأضاف 

التطبيع تم توقيع اتفاقية تعاون منذ عام ب� مكتبة إرسائيل الوطنية واألرشيف الوطني لدولة اإلمارات  
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لوطنية لإلمارات، وخالل هذه الزيارة تم ألول  العربية املتحدة، والذي سيتحول قريبًا ليصبح اسمه املكتبة ا

 مرة توقيع مذكرة التفاهم ب� املكتبت�، لتشكل تعاونًا حقيقيًا بينه�". 

) بوركهارت  أرشيفات ه�مان  من  ووثائق  الحديث عن صور ورسائل  باحث  1857-1909ويدور  )، وهو 

الق أوائل  يف  األوسط  الرشق  بلدان  ووثق  سافر  يهودي  أملا�  األرشيف  ومصور  ويتضمن  العرشين،  رن 

سيطرة   تحت  آنذاك  كانت  التي  الخليج،  منطقة  لسكان  اليومية  للحياة  عادي  غ�  سجالً  اإلرسائييل 

عاًما، وتحتوي املجموعة النادرة أيضا عىل يوميات سفر تاريخية    120اإلمرباطورية العث�نية منذ حوايل  

 املتحدة زايد بن سلطان. للشيخ زايد، وهو جد مؤسس دولة اإلمارات العربية 

وقد طلب مديرو األرشيف الوطني لإلمارات نسخة من هذه املجموعة من املكتبة اإلرسائيلية، كونها تعرب  

التوثيق   أن  العلم  مع  األخرى،  الخليج  ودول  واليمن  وديب  أبوظبي  تاريخ  يف  هامة  تاريخية  حقبة  عن 

هناك مصورون يف الخليج واملنطقة العربية، عىل عكس  الفوتوغرايف يف تلك السنوات كان نادرا، ألنه مل يكن  

 أوروبا، حيث كان التوثيق الفوتوغرايف متاحا منذ منتصف القرن التاسع عرش. 

وتخللت زيارة وفد األرشيف اإلمارايت إىل إرسائيل تركيزا عىل التعاون الثنايئ يف مجاالت الوصول للمعلومات،  

وتبادل املعرفة يف مجاالت الدراسات اإلسالمية ودراسات الرشق  ورقمنة املحفوظات واملخطوطات املهمة،  

األوسط، وتم االتفاق عىل أوجه تعاون إضافية مثل تدريب املوظف�، وعقد الندوات والجوالت املهنية،  

 والفعاليات واألنشطة الرتبوية والثقافية املشرتكة، وتبادل املعارض. 

الو  املكتبة  أن  اإلرسائيلية  األوساط  وتبادل  وتزعم  الدولية  العالقات  تعزيز  هاما يف  لها عنرصا  متثل  طنية 

املعرفة للمكتبة الوطنية الناشئة يف اإلمارات، يف ما يتعلق بالرتويج لتاريخ وتراث شعوب الرشق األوسط،  

وتدعي أن التعاون مع األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يعزز أهدافه� املشرتكة، مبا يشمله  

الثقايف لإلسالم والرشق األوسط، وإتاحته ألعضاء جميع األديان، انطالقا م�   ذلك من حفاظ عىل الرتاث 

 تعتقده اإلمارات حول "الديانات اإلبراهيمية" وفق وصفهم. 

 حقوق اإلنسان  خامسًا:

 " "باإلرهاب همبتشخصا يف یوم واحد  81السعودیة تعدم 

مختلفة مرتبطة  شخصا دينوا بجرائم    81أنها أعدمت يف يوم واحد  مارس    12أعلنت السعودية السبت   

يف إحدى أكرث دول العامل تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قيايس ليوم واحد ويتجاوز إج�يل    "باإلرهاب"

 .2021شخًصا يف  69حاالت اإلعدام التي شملت 
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وذكرت وكالة األنباء السعودية (واس) نقال عن وزارة  

دا "لتنظيم  منتمون  املتهم�  أن  عش  الداخلية 

إرهابية  وتنظي�ت  اإلرهابية،  والحويث  والقاعدة 

 ."أخرى معادية للمملكة

دور   "استهداف  عىل  عملوا  املتهم�  أن  وأوضحت 

العبادة وعدد من املقار الحكومية واألماكن الحيوية  

من   لعدد  والرتصد  البالد  اقتصاد  عليها  يقوم  التي 

لرجال   والرتصد  واستهدافهم  والوافدين  املسؤول� 

األلغام  األم وزرع  ببعضهم،  والتمثيل  وقتلهم  ن 

وتهريب   اليدوية،  والقنابل  بالسالح  والسطو  واالغتصاب  والتعذيب  الخطف  جرائم  من  عدد  وارتكاب 

 ."األسلحة والذخائر والقنابل للمملكة

 ."وقالت إنهم هدفوا إىل "زعزعة األمن، وزرع الفنت والقالقل، وإحداث الشغب والفوىض

أن مثانية متهم� دينوا ب"إطالق النار عىل مواطن� يف محافظة األحساء" يف رشق البالد، يف  وأشارت إىل  

 ."حادثة أسفرت عن "مقتل عدد من املواطن� منهم أطفال وقتل رجيل أمن وإصابة آخرين

الفكر   فاعتنقت  الشيطان،  خطوات  اتبعت  مجرمة  "فئات  بأنهم  املتهم�  السعودية  الداخلية  ووصفت 

 ."واملناهج واملعتقدات املنحرفة األخرى ... وباعت نفسها ووطنها خدمة ألجندات األطراف املعاديةالضال  

وأكّدت أّن محكمة االستئناف واملحكمة العليا أيدتا أحكام اإلعدام الصادرة بحقهم، و"صدر أمر مليك بإنفاذ  

 ."ما تقرر رشًعا

 ."لسبتوأشارت إىل "إنفاذ ما تقرر رشًعا بحقهم هذا اليوم ا

  3قاضياً عىل    13وأوضحت أن املتهم� "حوكموا يف محاكم سعودية يف محاك�ت أرشف عليها ما مجموعه  

 ."مراحل منفصلة من املحاكمة لكل شخص

وأكّدت أنها "لن تتوا� عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها واملقيم� عىل أراضيها، أو يعطل الحياة  

 ."العامة

 .�ني� وسوريًا واحًدا  7سعوديا و 73عدم� وتضمنت قامئة امل

السبت   السعودية حتى  اإلعالم    11ونفذت  باإلرهاب، حسب  املرتبطة  غ�  الجرائم  من  عدد  إعداما يف 

 .الرسمي
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 رقم إعدامات قيايس

وعدد إعدامات السبت هو أكرب رقم معروف إلعدامات نُفذت يف يوم واحد يف السعودية ويتجاوز إج�يل  

شخصا سواء يف جرائم مرتبطة باإلرهاب أو جرائم قتل    69عدام يف العام السابق التي شملت  حاالت اإل 

 .عادية

ولطاملا تعرّضت اململكة املحافظة النتقادات حادة من منظ�ت حقوق اإلنسان بسبب معدالت اإلعدام  

 .املرتفعة ونظامها القضايئ

، وهو أكرب عدد يف غضون عام  2019خصا يف  ش  184وذكرت منظمة العفو الدولية أّن السعودية أعدمت  

باملئة عن العام    85، أي بانخفاض قدره  2020حك� باإلعدام يف عام    27واحد يف اململكة. وسجلت اململكة  

 .الذي سبقه بسبب تعليق أحكام اإلعدام عن الجرائم املتعلقة باملخدرات

سنوات    10قي السعودي رائف بدوي بعد  وتأيت هذه اإلعدامات غداة إطالق رساح املدون والناشط الحقو 

 ."يف السجن إلدانته بـ"اإلساءة لإلسالم

  483باملئة من إج�يل    88، نُفذت  2020بلدا فقط تستخدم عقوبة اإلعدام. وخالل عام    50وما زال نحو  

)، وفًقا  27) والسعودية (45) والعراق (107) ومرص (246عملية إعدام موثقة يف أربع دول هي إيران (

 .نظمة العفو الدولية مل

، من بينها إلغاء عقوبة اإلعدام ملن أدينوا بارتكاب جرائم  2020وقامت اململكة بإصالحات قضائية يف العام  

 .وهم دون سن الثامنة عرشة ووقف أحكام الجلد، وهو ما رحب به املدافعون عن حقوق اإلنسان 

وشباط/فرباير عن ثالثة شباب خّفضت أحكام باإلعدام صدرت وبالفعل، أُفرج ب� ترشين الثا�/نوفمرب  

بحقهم، بعد نحو عرش سنوات أمضوها يف السجن التهامهم باملشاركة يف احتجاجات ضد الحكومة إبان  

 ."انتفاضة "الربيع العريب

بعد عشر سنوات يف السجن بعد إدانته   رائفاإلفراج عن السعودیة.. 

 "باإلساءة لإلسالم" 

بعد عرشة أعوام أمضاها يف السجن يف اململكة العربية    رائف بدويملدون والناشط السعودي  أُفرج عن ا

 السعودية بتهمة "اإلساءة لإلسالم". 

الخرب  وقالت زوجته إنصاف حيدر لوكالة الصحافة الفرنسية "رائف اتصل يب، إنه حر"، وذلك بعدما أعلنت  

  عرب تويرت.
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وأكد مسؤول أمني سعودي اإلفراج عن بدوي وقال 

من   مزيد  إعطاء  بدون  اليوم"،  رساحه  "أطلق 

 التفاصيل. 

الفائز بجائزة منظمة   السعودي  وكان رائف املدون 

"مراسلون بال حدود" غ� الحكومية لحرية الصحافة  

و   38والبالغ   ألف�  عام  يف  أوقف  عرش،  اعاما  ثني 

محكم عام  وقضت  سعودية  عرش   2014ة  بسجنه 

  20جلدة يف األسبوع عىل مدى    50سنوات وبتلقيه  

 أسبوًعا.

بوضع حد لعمل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو    لكرتو�وكان بدوي قد طالب عرب موقعه اإل

ة للتأكد من  املتعارف عليه ألفراد الرشطة الدينية منذ عقود والتي متلك سلطات واسع  االسم "املطوعون"  

الهيئة مع صعود نفوذ ويل   تطبيق قواعد الحجاب أو الفصل ب� الجنس�، وتم تقليص صالحيات هذه 

 .2016العهد السعودي محمد بن سل�ن يف بداية العام 

عام   السعودية  يف  لبدوي  العلني  الجلد  يذكر   2015وأثار  الذي  العقوبة  طابع  بسبب  العامل  يف  صدمة 

 حسب تعب� وزيرة سويدية آنذاك.بـ"القرون الوسطى" ب

وغرّدت منظمة العفو الدولية يف كندا، "رائف بدوي املدافع عن حقوق اإلنسان يف السعودية أطلق رساحه  

 أخ�ا!". 

وأصبحت إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي مواطنة كندية وتقيم مع أوالدها الثالثة يف كيبيك عىل بعد 

 منذ أعوام لإلفراج عن زوجها. كلم من مونرتيال، حيث تناضل   150

ومهدت مقاطعة كيبيك الطريق أمام رائف بدوي للمجيء إىل كندا إذا اختار ذلك، من خالل وضعه عىل  

 قامئة أولوية للمهاجرين املحتمل� ألسباب إنسانية. 

لعرش  إال أن منظمة العفو الدولية ذكرت بأن املدون السعودي ال يزال يخضع ملنع مغادرة أرايض اململكة  

 سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته.

ومنذ العام الفائت، أطلقت السعودية رساح عدد من الناشط� والحقوقيات تحت ضغط من الغرب، عىل  

الهذلول يف شباط/فرباير   السادة يف    2021رأسهم لج�  ومن بعدها سمر بدوي، شقيقة رائف، ونسيمة 

 .2021حزيران/يونيو 
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نشطاء املفرج عنهم وعائالتهم من مغادرة اململكة، يف ما تعتربه منظ�ت ومتنع السعودية العديد من ال

 حقوقية عقابًا ج�عيًا يجعلهم عرضة ملا تسميه تعسًفا من الدولة. 

، ك� تسلمت عنه زوجته املقيمة  2014ونال بدوي جائزة منظمة "مراسلون بال حدود" لحرية التعب� عام  

، جائزة ساخاروف لحرية التعب� التي �نحها الربملان األورويب. وورد  2015ديسمرب  /األول يف كندا، يف كانون  

 عىل الئحة املرشح� للحصول عىل جائزة نوبل للسالم.  2016و  2015اسمه يف عامي 

 : االتجاهات اإلعالمیة سادسًا

األول من شهر مارس مع عدة قضايا لكن القضية األبرز هي املوقف  تعاطي اإلعالم الخليجي خالل النصف  

األسواق لكبح ج�ح أسعار   النفط يف  الطلب األم�يك واألورويب لضخ مزيد من  السعودي واإلمارايت من 

 رباير املايض. ف  24الطاقة التي زادت بشكل كب� منذ اندالع الحرب الروسية عىل أوكرانيا يف 

واعتربت وسائل اإلعالم املحسوبة عىل اإلمارات والسعودية أن عدم ضخ مزيد من النفط وتجاهل السعودية  

للطلب األم�يك واألورويب ينم عن رغبة خليجية يف الرضوخ للطلبات الغربية وعدم فرض أجندتها عىل دول  

ام عن املوقف غ� املعتاد من دول الخليج يف  املنطقة يف الوقت نفسه تث� هذه الواقعة عالمات االستفه

التعامل مع واشنطن وهل لألمر عالقة فقط بالرئيس جو بايدن أم أنه من باب التحدي لواشنطن بعيداً  

 عمن يرأسها؟

 مختارات سابعًا: 

 النفط السعودي بالیوان الصیني.. هل یکسر هیمنة الدوالر عاملیًا؟ 

اقتصاد   يدخلها  رمبا  جديدة  حاسمة  العامل  مرحلة 

التحول   يتمثل  وجيزة،  فرتة  صفارتها خالل  وتنطلق 

عملة   السعودية  بقبول  اللحظة  حتى  فيها  األبرز 

اليوان الصيني بديالً عن الدوالر األمرييك يف مبيعات  

 .النفط لبك�

السعوديةهذه   متت  الخطوة  رضبة   حال  ستمثل 

اليوان سيسحب مبالغ   للعملة األمريكية؛ ألن  قوية 

الـ بالدوالر، فاألمر لن    800تتجاوز  مليار دوالر سنوياً من الصفقات النفطية التي تتم املتاجرة بها حالياً 

 .مل بلداناً أخرى ال تفضل التعامل بالدوالر يقترص عىل الص� وحدها، وسيش
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 عهد جديد 

ك� أن أسواق النفط العاملية ستدخل عهداً جديداً تتحول خالله من التعامل بالدوالر فقط ليشمل اليوان  

أيضاً، لتبدأ العملة األمريكية بفقدان بريقها تدريجياً وترتفع قيمة العملة الصينية يف إطار حرب اقتصادية  

 .ب� البلدينرشسة 

فإن هذا القرار سيجنب اململكة آثار التغ�ات العنيفة التي تحدث للدوالر من   ،وعىل الصعيد السعودي

تستوردها   التي  السلع  تكلفة  ترتفع  الدوالر  يرتفع  فعندما  الخارج،  من  وارداتها  أسعار  وقت آلخر عىل 

 .اململكة

أن السعودية، التي تعد أكرب مصدر   األمريكية  مارس الجاري، ذكرت صحيفة "وول سرتيت جورنال"  15ويف  

 .للنفط يف العامل، تدرس قبول اليوان الصيني بدالً من الدوالر يف مبيعات النفط للص�

إن الرياض تجري محادثات نشطة مع بك� لتسع� بعض مبيعاتها النفطية   وقالت مصادر مطلعة للصحيفة

 .إىل الص� باليوان 

أنها أن تقلل من هيمنة الدوالر عىل سوق النفط العاملية، ومتثل تحوالً  وأوضحت أن هذه خطوة من ش

 .آخر من قبل أكرب مصدر خام إىل آسيا يف العامل

ونقلت "وول سرتيت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن املحادثات مع الص� بشأن عقود النفط املسعرة  

منذ   توقفت  أ   6باليوان  "حيث  العام؛  تسارعت هذا  لكنها  بشكل  سنوات،  راض�  السعوديون غ�  صبح 

 ."متزايد عن االلتزامات األمنية األمريكية للدفاع عن اململكة

فإن السعودية تتطلع إىل الحصول عىل دعم من الواليات املتحدة بشأن تدخلها يف   ووفقاً لتقرير الصحيفة 

 .اليمن

الصحيفة عن مسؤول سعودي مطلع عىل املحادثات قوله: "لقد تغ�ت ع القة الواليات املتحدة  ونقلت 

 ."بالسعودي�، والص� هي أكرب مستورد للخام يف العامل، وهم يقدمون العديد من الحوافز املربحة للمملكة

 ."وتابع املسؤول: "كانت الص� تقدم كل ما �كن أن تتخيله للمملكة

 أكرب رشيك تجاري 

مليون   1.76ات الرسمية أن اململكة باعت وتعترب السعودية أكرب مصدري النفط إىل الص�، وأظهرت البيان

 .% من صادرات الرياض للعامل15، مبا يزيد عن 2021برميل نفط يومياً للص� يف العام 
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العام   السعودية استحوذت يف  أن  (  2020ك�  الربع  الخارجية للص� مع  24.7عىل نحو  التجارة  %) من 

مليار    128.3صادرات لدول املنطقة، و  143.4ة ب�  مليار دوالر، موزع  271.7منطقة الرشق األوسط البالغة  

 .دوالر واردات

العام   السعودية أكرب رشيك تجاري للص� خالل  لبيانات صينية رسمية، جاءت  بلغ  2020ووفقاً  ، حيث 

مليار    39مليار دوالر مقابل واردات بـ  28.1مليار دوالر، بصادرات صينية    67.1التبادل التجاري بينه� نحو  

 .دوالر

تتم مبوجبه التعامالت التجارية ب� البلدين مبا يشمل  2016ويف العام   ، وقعت السعودية والص� اتفاقاً 

 .املنتجات النفطية باليوان الصيني والريال السعودي، ولكن مباحثات تنفيذ هذا االتفاق مل تنتِه بعد

قيمة عقود املشاريع املتعاقد  هذا التفاهم سيشمل كذلك املرشوعات املتبادلة ب� الجانب�، حيث بلغت  

مليار دوالر، في� بلغت   11.29نحو   وحده  2019عليها التي وقعتها رشكات صينية مع سعودية يف العام  

 .مليارات دوالر، حسب بيانات رسمية صينية 6.21نحو  قيمة األع�ل للرشكات الصينية يف السنة ذاتها

 رضبة قوية للدوالر 

ا الخطوة  لهذه  قراءته  الصينيةويف  يقول   لسعودية 

إن "هذا االتفاق  الخب� االقتصادي من� سيف الدين: 

 ."يف حال تنفيذه �ثل رضبة قوية للدوالر األمرييك

أونالين":   لـ"الخليج  حديثه  يف  الدين  سيف  وأضاف 

تسمح   أن  أتوقع  النفطية  املنتجات  إىل  "إضافة 

التفاه�ت ب� البلدين برشاء السعودية وارداتها من  

سلع والخدمات الصينية بعملتها املحلية (الريال)،  ال

البلدين   ب�  التجاري  التعاون  تكثيف  يعني  ما 

 ."مستقبالً، وإلغاء تداول الدوالر األمرييك بينه�

ورأى أن الخطوة تأيت ضمن مساعي الص� املتواصلة منذ سنوات لتدويل عملتها والتوقف عن استخدام  

 .، يف محاولة للتصدي لهيمنة العملة األمريكية عىل املعامالت التجارية بالعاملالدوالر يف تعامالتها التجارية

يف تراجع هيمنة الدوالر عىل املعامالت    - وإن بشكل بسيط-  واعترب أن الخطوة الصينية السعودية ستسهم

ب� الصغ�  التجارية  التبادالت  لحجم  نظراً  محدوداً  سيكون  التأث�  لكن هذا  العاملية،  البلدين  التجارية   

 .مقارنة بإج�يل التجارة الدولية
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إىل أن "مصلحة السعودية يف مثل هذه الخطوة متكن يف أنها ستجنبها آثار التغ�ات   وأشار الخب� االقتصادي

التي تحدث للدوالر من وقت آلخر عىل أسعار وارداتها من الخارج، فعندما يرتفع الدوالر ترتفع تكلفة  

 ."ملكةالسلع التي تستوردها امل

وأوضح أنه يف حال تنفيذ االتفاق فإن السعودية ستعتمد عىل عملتها املحلية باالست�اد من الص� التي  

تستحوذ أصالً عىل معظم واردات اململكة، األمر الذي سيلغي أي تأث� لتذبذب الدوالر عىل تكلفة السلع  

 .املستوردة

 .هذه الحالة ألنه سيفقد دوره كوسيط ب� الدولت�  ولفت سيف الدين إىل أن الدوالر األمرييك سيخرس يف 

إضافة لألسباب  -، أدت  2016يف العام   ونوه بأن العودة للحديث عن تفعيل هذا االتفاق الذي وقع عليه

 .إىل تدهور العالقات السياسية ب� السعودية والواليات املتحدة األمريكية -االقتصادية

ا الخطوة السعودية املتوقعة بقبول رشاء  ويف تقرير نرشته وكالة "بلومب�غ"  القتصادية األمريكية، تناول 

الص� منتجات نفطية بعملتها املحلية، قالت: إن "هذه الخطوة تأيت يف وقت تواجه فيه العملة األمريكية  

 ."اختباراً صعباً 

 .نبية يف الخارجوأوضحت أن هذا االختبار جاء بعد قرار تجميد أصول البنك املركزي الرويس بالعملة األج

وذكرت أن تلك الخطوة قد تضعف من هيمنة الدوالر يف احتياطات الدول حول العامل، وهو األمر الذي  

دعا وزيرة الخزانة األمريكية للقول يف األسبوع املايض، إن الدوالر سيظل املهيمن يف ظل امتالك الواليات  

 .املتحدة ألكرب وأعمق سوق مال يف العامل

"كريدي  وبحسب   مجموعة  يف  الفائدة  أسعار  محلل  ضمنهم  ومن  املعلق�،  بعض  ر  حذَّ "بلومب�غ"، 

زولتان بوزار، من أن العقوبات التي متنع وصول روسيا إىل احتياطاتها من العمالت األجنبية قد   سويس"

 .والر عاملياً تدفع البلدان األخرى بعيداً عن الدوالر كمخزون لالحتياطات، وهو ما يعني تراجع هيمنة الد
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