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تعتم ��د اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية يف �سيا�س ��تها اخلارجي ��ة عل ��ى دع ��م اال�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي ،والأمن االقت�صادي يف املنطقة .وكان ��ت اململكة ،وال تزال حري�صة ،على وجود
عالق ��ات متينة م ��ع جريانها مع احتفاظه ��ا بعالقاته ��ا الوثيقة مع حلفائها عل ��ى ال�صعيد
ال ��دويل� .إال �أن الأح ��داث الت ��ي �صاحب ��ت الث ��ورات العربية ت�ض ��ع �أمام اجلمي ��ع حتديات
جديدة ،ال على م�س ��توى ال�ش ��رق الأو�سط فح�سب ،بل على م�س ��توى العامل ب�أ�سره .لذا كان
تغي من �أدواتها ال�سيا�سية مع التزامها -يف الوقت ذاته -منطلقاتها
لزام ًا على اململكة �أن رّ
الأ�سا�س ��ية .و�سيبحث هذا العدد من «م�سارات» يف ال�سيا�س ��ة اخلارجية اجلديدة للمملكة
العربية ال�س ��عودية لتقومي هذا التوجه اجلديد.

العدد ( )1محرم 1433هـ/نوفمبر 2012م
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مع وجود عدد كبير من قرارات مجلس األمن التي جرى اعتمادها (يبين
الجدول أدناه بعض ًا منها) فإن أي ًا منها لم يكن فعا ً
ال تمام ًا في معالجة
وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية
قرار جمل�س الأمن

التاريخ

مو�ضوع القرار

50

 29مايو 1948م

دعا جميع احلكومات وال�سلطات املعنية بال�صراع يف فل�سطني �أن ي�أمروا بوقف جميع الأعمال امل�سلحة واالمتناع
عن �إدخال �أو �إخراج �أي مواد حربية �إىل �أو من خالل فل�سطني ،م�صر ،العراق ،لبنان ،اململكة العربية
ال�سعودية� ،سوريا�،شرق الأردن � أو اليمن خالل وقف �إطالق النار.

111

 19يناير 1956م

�أدان �إ�سرائيل النتهاكها املبا�شر التفاق الهدنة العامة.

242

 22نوفمرب 1967م

�صدر بعد حرب عام 1967م ،ودعا �إىل ان�سحاب القوات امل�سلحة الإ�سرائيلية من الأرا�ضي املحتلة والعمل على «ت�سوية
عادلة مل�شكلة الالجئني» .ولكن �صيغة القرار وغمو�ض اللغة امل�ستخدمة �سبب كثري ًا من اجلدل ،وخا�صة حول كلمة
«ت�سوية عادلة».

267

 3يوليو 1969م

يدعو �إ�سرائيل �إىل �إيقاف جميع الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل تغيري و�ضع القد�س ال�شرقية

279

 12مايو 1970م

�أق�صر قرار ملجل�س الأمن ت�ضمن  12كلمة فقط؛ جاء فيه «املطالبة بان�سحاب فوري للقوات امل�سلحة الإ�سرائيلية من
الأرا�ضي اللبنانية».

285

� 5سبتمرب 1970م

ثاين �أق�صر قرار ملجل�س الأمن ،جاء فيه «املطالبة بان�سحاب كامل وفوري للقوات امل�سلحة الإ�سرائيلية من الأرا�ضي
اللبنانية».

338

 22اكتوبر 1973م

�صدر بعد حرب رم�ضان عام 1973م ،و�أكد فيه القرار رقم  242داعي ًا �إىل تنفيذه فور ًا.

471

 22اكتوبر 1980م

انتقد القرار ن�شاطات �إ�سرائيل الحتالل وا�ستيطان الأرا�ضي الفل�سطينية يف القد�س ال�شرقية وال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ومرتفعات اجلوالن.

517

 29يوليو 1982م

املطالبة بان�سحاب �إ�سرائيل من لبنان

608

 14يناير 1988م

�أعرب املجل�س عن �أ�سفه لقرار �إ�سرائيل برتحيل الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة يف حتد لقرار �سابق ب�ش�أن هذا
املو�ضوع.

672

 12اكتوبر 1990م

�أعرب املجل�س عن قلقه �إزاء �أعمال العنف يف الأماكن املقد�سة يف � 8أكتوبر 1990م ،مما �أدى �إىل وفاة  20مدني ًا
فل�سطيني ًا و�إ�صابة � 150آخرين ،مبا يف ذلك امل�صلني.

1073

� 28سبتمرب 1996م

بعد الإ�شارة �إىل جميع القرارات ب�ش�أن القد�س التي �أر�سلت بخ�صو�صها اململكة العربية ال�سعودية ر�سالة نيابة عن
جامعة الدول العربية دعا املجل�س �إ�سرائيل �إىل وقف كل الأفعال التي ت�ؤدي �إىل تفاقم الأو�ضاع يف املنطقة.

1322

 7اكتوبر 2000م

1397

 12مار�س 2002م

1860

 8يناير 2009

�صدر القرار يف �أكتوبر 2000م ،يف بداية االنتفا�ضة الثانية ،حيث �أعرب فيه جمل�س الأمن عن قلقه �إزاء الأحداث
امل�أ�ساوية التي وقعت بعد زيارة �شارون ملوقع امل�سجد الأق�صى يف القد�س .و�أ�شار القرار �إىل وقوع «العديد من القتلى
واجلرحى ،معظمهم من الفل�سطينيني» م�ؤكد ًا على �أن �أي «حل عادل ودائم لل�صراع العربي الإ�سرائيلي» يجب �أن
ي�ستند �إىل قرارات جمل�س الأمن ال�سابقة ،خ�صو�ص ًا  242و .338
دعا القرار �إىل وقف فوري لأعمال العنف التي اندلعت منذ بداية االنتفا�ضة الثانية بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني،
وهو القرار الأول الداعي حلل الدولتني .اعتمد ب�أغلبية � 14صوت ًا وامتناع واحد من �سوريا التي ر�أت �أن القرار مل ي�أخذ
بعني االعتبار خماوف البلدان العربية.
دعا القرار �إىل «وقف �إطالق فوري للنار يف غزة وان�سحاب �إ�سرائيلي كامل ،توفري غزة بالغذاء والوقود والعالج ،وتكثيف الرتاتيب
الدولية ملنع تهريب الأ�سلحة والذخرية ».كما �أكد جميع الأع�ضاء على �أهمية وجود «وقف �إطالق نار فوري ودائم»
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النتيجة

اعتمد

اعتمد
اعتمد
اعتمد

الت�صويت

�أع�ضاء دائمون

مع- :
امتناع- :
�ضد- :
اعتمد القرار على �شكل �أجزاء؛ وعملية
جتر ب�ش�أن القرار ككل
الت�صويت مل ِ
مع11 :
امتناع- :
�ضد- :
مع15 :
امتناع- :
�ضد- :
مع15 :
امتناع- :
�ضد- :

اعتمد

مع15 :
امتناع- :
�ضد- :

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :
�ضد- :

�أع�ضاء غري دائمني

الأرجنتني ،بلجيكا ،كندا ،كولومبيا� ،سوريا� ،أوكرانيا

�أ�سرتاليا ،بلجيكا ،كوبا� ،إيران ،بريو ،جمهورية يوغ�سالفيا
اال�شرتاكية االحتادية
الأرجنتني ،الربازيل ،بلغاريا ،كندا ،الدمنارك� ،إثيوبيا ،الهند،
اليابان ،مايل ،نيجرييا
اجلزائر ،كولومبيا� ،إ�سبانيا ،فنلندا ،املجر ،نيبال ،باك�ستان،
باراغواي ،ال�سنغال ،زامبيا
ال�صني
فرن�سا
بريطانيا

بروناي ،كولومبيا� ،إ�سبانيا ،فنلندا ،نيكاراغوا ،نيبال ،بولندا،
�سراليون� ،سوريا ،زامبيا

الواليات املتحدة
الإحتاد ال�سوفيتي

�أ�سرتاليا ،النم�سا ،غينيا ،اندوني�سيا ،الهند ،كينيا ،بنما ،بريو،
ال�سودان ،جمهورية يوغو�سالفيا الإ�شرتاكية الإحتادية

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :

بنغالدي�ش� ،أملانيا ال�شرقية ،جامايكا ،املك�سيك ،النيجر،
الربتغال ،تون�س ،زامبيا

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :
�ضد- :

زائري� ،إ�سبانيا ،غويانا� ،إيرلندا ،الأردن ،اليابان ،بنما،
بولندا ،توغو� ،أوغندا

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :

اجلزائر ،الأرجنتني ،الربازيل ،املانيا الغربية� ،إيطاليا،
اليابان ،نيبال ،ال�سنغال ،جمهورية يوغو�سالفيا الإ�شرتاكية

اعتمد

مع15 :
امتناع- :

كندا� ،ساحل العاج ،كولوبيا ،كوبا� ،إثيوبيا ،فنلندا ،ماليزيا،
رومانيا ،اليمن ،زائري

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :

بو�ستوانا� ،شيلي ،م�صر ،غينيا بي�ساو� ،أملانيا ،هندورا�س،
�إندوني�سيا� ،إيطاليا ،كوريا اجلنوبية ،بولندا

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :
�ضد- :

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :
�ضد- :

اعتمد

مع14 :
امتناع1 :
�ضد- :
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ال�صني
فرن�سا

الإرجنتني ،بنغالدي�ش ،كندا ،جاميكا ،ماليزيا ،مايل ،ناميبيا،
هولندا ،تون�س� ،أوكرانيا

بريطانيا
الواليات املتحدة
رو�سيا

بلغاريا ،الكامريون ،كولومبيا ،غينيا ،جمهورية ايرلندا،
املك�سيك ،موري�شيو�س ،الرنويج� ،سنغافورة� ،سوريا
النم�سا ،بوركينا فا�سو ،كو�ستا ريكا ،كرواتيا ،اليابان ،ليبيا ،املك�سيك،
تركيا� ،أوغاندا ،فيتنام
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العوامل المحددة للسياسة الخارجية
للمملكة العربية السعودية:
تحرص الدولة على تحقيق آمال األمة العربية واإلسالمية في التضامن وتوحيد الكلمة ..وعلى
تقوية عالقاتها بالدول الصديقة.
النظام األساسي للحكم ،المادة .25

 -1مهد اإلسالم
تنبع امل�س�ؤولية اجل��وه��ري��ة ال�ك�برى يف �سيا�سة اململكة
اخلارجية من دورها بو�صفها مهد ًا للإ�سالم ،لأن الدولة قد
�أُ�س�ست منذ ن�ش�أتها على مبادئ الإ�سالم ،ولأنها تُخ�ضع جميع
�شئونها لتعاليم القر�آن ،ومبادئ ال�شريعة.حتتل اململكة العربية
ال�سعودية مكانة فريدة لدى ما يزيد على مليار ون�صف املليار
م�سلم يف جميع �أنحاء العامل ،لكونها مكان مولد النبي حممد
(�صلى اهلل عليه و�سلم) وحتت�ضن �أقد�س بقعتني :احلرمني
ال�شريفني ،ومن ثم فاململكة العربية ال�سعودية ،ومنذ ن�ش�أتها  -2اقتصاد متين
ت�ضع الإ�سالم وامل�سلمني يف مقدمة �أولوياتها الوطنية .ويعزّز
متثل اململكة العربية ال�سعودية ما يزيد على  %20من
تلك احلقيقة ا�ستعداد اململكة لإنفاق موارد مالية واقت�صادية �إج�م��ايل الناجت املحلي ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط (م��ا يعادل
هائلة مل�ساعدة دول �أخرى تعي�ش �أو�ضاع ًا ع�صيبة للحفاظ على ربع �إجمايل الناجت املحلي للعامل العربي ،طبقا لآخر الأرقام
ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل) وهذا ما ي�ؤهلها لتكون
املحرك االقت�صادي للمنطقة ،ولأن تكون �شريك ًا م��ؤث��ر ًا،
إننا أم��ة ال تقبل المساومة على دينها ،أو
وع�ضو ًا يف جمموعة دول الع�شرين( .)G20وميثل �سوق
أخالقها ،أو قيمها ،وال تسمح لكائن من
يمس سيادة أوطانها ،أو التدخل في
كان أن
الأ�سهم ال�سعودي �أكرث من  %50من �إجمايل القيمة ال�سوقية
َ
شؤونها الداخلية أو الخارجية.
للأ�سهم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وتوجد خم�س �شركات
�سعودية م��درج��ة يف ال�سوق �ضمن �أك�ب�ر ع�شر �شركات يف
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
املنطقة ،ت�أتي يف مقدمتها �أ�ضخم تكتلني ل�شركتني �سعوديتني
 11ذو الحجة 1434
هما �أرامكو و �سابك� .أما م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي (�ساما)،
ا�ستقرارها ،وهذا ما دفعها لت�أكيد تلك ال�سيا�سة اخلارجية
احلازمة ،ودعمها ،وحتويلها من �سيا�سة رد الفعل يف املقام
الأول �إىل �سيا�سة ا�ستباقية “�سيا�سة الفعل” .وكان من �آثار
تلك ال�سيا�سة �أن ت�سري تلك احلوافز ال�سيا�سية واملالية جنب ًا
�إىل جنب مع القدرات الع�سكرية املتنامية للمملكة ،للحفاظ
على دبلوما�سيتها القوية الفاعلة ملتابعة واجباتها ،و�ضروراتها
امللحة.
الأمنية الوطنية ّ
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�أو البنك املركزي يف اململكة ،فهي ثالث �أكرب م�ؤ�س�سة نقدية
يف العامل متلك احتياطيات نقد �أجنبية ،تدير منها نحو 850
مليار دوالر ،و�أر�صدة مالية �إ�ضافية �أخرى تبلغ نحو  500مليار
دوالر يف متناول القطاع اخلا�ص� .أخري ًا ولي�س �آخ��ر ًا ،هناك
�أرامكو ال�سعودية ،وهي �شركة النفط الوطنية يف اململكة ،وتع ّد
�أك�بر منتج وم�ص ّدر للنفط يف العامل ،ولديها -حتى الآن-
�أ�ضخم بنية حتتية ،و�أكرب قدرة �إنتاجية م�ستدمية يف العامل
مبا يقدر بنحو  12.5مليون برميل يومي ًا ،ولديها كذلك �أكرب
احتياطي يف العامل من الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة يقدر بنحو
 2.5مليون برميل يومي ًا �أو نحو  %70من الطاقة الإنتاجية غري
امل�ستخدمة يف العامل.
ت�ضطلع اململكة العربية ال�سعودية �أي�ض ًا ،ومبا �أنها �أكرب
م�صدر للنفط ،مب�س�ؤولية عاملية جتاه ا�ستقرار ورفاهية النظام
امل��ايل يف ال�ع��امل .وميكن �إدراك �أ�س�س ال�سيا�سة اخلارجية
ال�سعودية بالنظر �إىل دورها املحوري املعتدل الذي تقوم به يف
�أ�سواق الطاقة العاملية على مدى الأربعني �سنة املا�ضية .وقد
متكن ال�سعوديون على مدى عقود من �إنتاج النفط بطريقة
مت�سقة ومعتدلة للحفاظ على ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية،
وتوفريه على ال��دوام ،كيف ال واململكة متلك قرابة  %25من

تستند سياسة المملكة الخارجية على
قضيتين رئيستين هما :األمن الخارجي ،وأمن
الطاقة .وتشمل قضية األمن الخارجي عالقاتنا
مع الدول األخ��رى :أما أمن الطاقة ،فال يقتصر
على مجرد الدفاع عن حقول النفط ،بل يتعدى

احتياطي النفط يف العامل ،وحتتل الزعامة يف منظمة �أوبك بال
منازع .فال�سعوديون يدركون متام ًا �أن قراراتهم التي يتخذونها
يف �أ� �س��واق النفط لها ت��أث�ير كبري يف ال�ن�ظ��ام االقت�صادي
وال�سيا�سي يف العامل ،و�أن اململكة �أظهرت على ال��دوام قدرة
فائقة يف معاجلة تلك الآثار والتعامل معها بطريقة م�س�ؤولة من
خالل زيادة كميات الإنتاج بتع ّقل وح�صافة؛ للتخفيف من �أية
ا�ضطرابات حمتملة �أو �أي خلل قد يحدث يف الأ�سواق العاملية،
كما حدث مرار ًا مع �إيران وليبيا والعراق وفنزويال ونيجرييا،
على �سبيل املثال ال احل�صر.
 -3عامل استقرار إقليمي
اكت�سبت اململكة على مدى العقود القليلة املا�ضية مكانة
عاملية بارزة ،و�أهمية كربى ،وكانت �سباقة �إىل الأخذ بزمام
امل�ب��ادرة ملواجهة خمططات ال�ق��ادة الإي��ران�ي�ين ،ول��ذا قادت
اململكة جهود حت�سني �أم��ن منطقة اخلليج وامل�ضي قدم ًا يف
مبادرة االحتاد اخلليجي .كما طرحت مبادرة ال�سالم العربية
ك�أ�سا�س للت�سوية النهائية بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني
التي من �ش�أنها �أن تفر�ض �سالم ًا دائم ًا بني �إ�سرائيل والعاملني
العربي والإ�سالمي ب�أ�سرهما .ويقود ال�سعوديون �أي�ض ًا حتالف ًا
مع الدول التي لديها ميول وتوجهات م�شرتكة يف حماولة منها
لإزاحة نظام الأ�سد اال�ستبدادي يف دم�شق ،وو�ضع حد للكارثة
الإن�سانية التي يعانيها ال�شعب ال�سوري ،و�أدت �أكرث من %25
منه �إىل طلب اللجوء يف البلدان املجاورة ،و�إعادة �سورية �إىل
ال�صف العربي من جديد .وترمي اململكة بثقلها بقوة من
خالل م�شاركتها يف الأحداث يف م�صر واليمن ولبنان والأردن

ذلك بكثير إلى أمور تتعلق بسياستنا الشاملة
الخاصة بإنتاج الطاقة التي رسمناها للحفاظ

نحن أمة سالمتها من سالمة دينها وأوطانها،
وتعاملها مع اآلخر الند للند ،ولذلك نأمل أن
يكون االحترام فيما بين األمم والدول مدخ ً
ال
واسع ًا للصداقة بينها وفق المصالح والمنافع
المشتركة.

األمير تركي الفيصل

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
 11ذو الحجة 1434

على استقرار أسواق النفط العالمية ،وبطبيعة
ال��ح��ال ،ف��اإلس�لام ه��و المحور األس��اس��ي في
جميع تلك المجاالت.

 15جمادى اآلخر 1434
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والبحرين لدعم القوى املعتدلة ،وتعزيز احلكومات املركزية
وللح ّد م��ن �سيا�سات القيادة الإي��ران�ي��ة امل��دم��رة ،ووكالئها
املحليني� .أخ�ي�ر ًا ،لقد عمل ال�سعوديون ل�سنوات على �إقامة
“منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل” ،و �إذا ما متت
ف�ستكون تطور ًا تاريخي ًا بحق.
فلسطين
دخلت �إ�سرائيل حروب ًا و�صراعات عديدة يف املنطقة منذ
ع��ام 1947م ،ال�سيما احتاللها ملزيد من الأرا��ض��ي العربية
عام 1967م ،با�ستيالئها على �شبه جزيرة �سيناء امل�صرية
ومرتفعات اجلوالن ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضفة الغربية،
ومزارع �شبعا وكفر �شوبا ،وبناء وتو�سيع امل�ستوطنات واجتياح
لبنان عامي 1978م و 1982م .وكانت تلك احلروب واالحتالالت
التي بد�أتها �إ�سرائيل مرتبطة بالأزمة الفل�سطينية .وقد جعلت
عملية بناء امل�ستوطنات الإ�سرائيلية وجدار الف�صل ال�ضخم
الذي التهم م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي الفل�سطينية ،ح ّل
النزاع �أكرث �صعوبة و�أبعد منا ًال بكثري.
ويبدو �أن قراري جمل�س الأمن رقم  ،242ال�صادرين يف �أعقاب
ح��رب الأي ��ام ال�ستة وال �ق��رار رق��م  338ال��ذي دع��ا �إىل وقف
لإطالق النار بعد حرب رم�ضان عام 1373ه��ـ1973/م ،هما
القراران الوحيدان املهمان اللذان تناوال الق�ضية الفل�سطينية
اقترح أن تتقدم الجامعة العربية بمشروع
عربي جماعي واضح الى مجلس األمن ،مشروع
يقوم على أمرين أساسيين العالقات الطبيعية
واألم��ن إلسرائيل مقابل االنسحاب الكامل
من جميع األراضي العربية المحتلة واالعتراف
بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وعودة الالجئين.
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
(عندما كان ولي ًا للعهد)،

القمة العربية ببيروت 2002م.

بجدية .لكن جمل�س الأم��ن مل يتخذ بعد هذين القرارين �أي
خطوات مهمة لإنهاء ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني .وكان
لت�أثري ال��والي��ات املتحدة عموم ًا دور كبري يف �إبقاء الق�ضية
بعيد ًا عن جدول �أعمال جمل�س الأمن .فعندما يق ّدم �أع�ضاء
املجل�س م�شاريع ق��رارات ،ا�ستجابة منهم للأزمات املتكررة،
ت�ستخدم ال��والي��ات املتحدة حق النق�ض م��رار ًا وت�ك��رار ًا ملنع
ت�سوية تلك الأزمات .وكان بالإمكان �أن يكون لقرارات املجل�س
جدوى وفاعلية �أكرب لو كان لدى احلكومات الرغبة واال�ستعداد
ملواجهة تلك ال�ضغوط الأمريكية .وباخت�صار ،لقد جعلت
ال�سيا�سة الأمريكية الأمور �أكرث �سوء ًا.
حاولت اململكة العربية ال�سعودية م��رار ًا عدة �إيجاد ح ّل
ع��ادل للأزمة الفل�سطينية ،كان �أبرزها مبادرة ويل العهد
�آنذاك ،امللك عبداهلل ،عام 2002م .وقد دعت تلك املبادرة،
التي �سعت �إىل و�ضع ح ّد لل�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني� ،إىل
االن�سحاب الكامل من جميع الأرا�ضي املحتلة عام 1967م
(مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية) ومرتفعات اجلوالن (ال�سورية)
وع��ودة الالجئني .وق��د �أق��رت جامعة ال��دول العربية يف قمة
بريوت تلك املبادرة التي �ست�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل تطبيع
كامل للعالقات بني �إ�سرائيل والدول العربية.
ويف ظل عدم التو�صل �إىل حل للأزمة الفل�سطينية منذ
�إن���ش��اء جمل�س الأم ��ن حتى ال �ي��وم� ،شعرت اململكة العربية
ال�سعودية من منطلق م�س�ؤوليتها �أن تربهن للعامل افتقار تلك
املنظمة الدولية للقوة والقدرة .وبالتايل� ،أحجمت اململكة عن
قبول مقعد غري دائم لها يف جمل�س الأمن .فقد ف�شل جمل�س
الأم��ن يف معاجلة العديد م��ن الق�ضايا التي تع ّد م�صريية
بالن�سبة للفل�سطينيني ،مب��ا يف ذل��ك االح�ت�لال الإ�سرائيلي
وامل�ستوطنات واجلدار الفا�صل ،والقد�س وحق العودة لأكرث من
 3ماليني الجئ فل�سطيني م�شرد.
الثورات العربية
كما ميكن الوقوف على عدد من الأمثلة التي تبني النهج
امل�س�ؤول يف �سيا�سة اململكة اخلارجية من خالل الإج��راءات
التي اتخذتها اململكة يف الآونة الأخرية لتهدئة اال�ضطرابات
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التي �أعقبت ما ي�سمى بالربيع العربي .وتختلف م�شكالت
الدول العربية التي �شهدت ا�ضطرابات �سيا�سية وا�سعة النطاق
تر�سخ فيها
ك ّم ًا وكيف ًا .فبع�ضها ،مثل م�صر ،وتون�س ،التي ّ
مفهوم امل�ؤ�س�سات تاريخي ًا ت�سعى اململكة �إىل دعم عملية بناء
امل�ؤ�س�سات بعد اال�ضطرابات التي �شهدتها ،واحليلولة دون
االنهيار الكامل للدولة .ودول �أخرى كالبحرين والأردن تتمتعان
باملقابل با�ستقرار ن�سبي .لكن �أغلبية تلك الدول تعاين انكما�ش ًا
اقت�صادي ًا يبدو كارثي ًا و�سط �ضغوط مالية م�شددة ،ونظم
نقدية منهارة تقريب ًا ،ما يعمل على تقوي�ض العن�صرين اللذين
ال ينف�صالن يف الدولة الوطنية الناجحة ،وهما :اال�ستقالل
االقت�صادي ،ومنو االكتفاء الذاتي .عالوة على ذلك ،فبع�ض
هذه البلدان انتخبت زعامات (�أو �أنها �أ ّي��دت �إىل حد بعيد
بع�ض القوى الثورية) الذين لديهم عالقات مع حركة الإخوان
امل�سلمني (�أو التماهي مع الأه ��داف الثورية الإ�سالمية يف
�إيران ،كما هو احلال يف البحرين) .فكانت تلك البلدان عر�ضة
للإيديولوجيات الدينية التي تعلو على الدولة الوطنية ،وتتجاوز
امل�ؤ�س�سات التي لديها خطط قابلة للتطبيق ،والتي ت�سعى �إىل
حتقيق اال�ستقرار االجتماعي ،واالزدهار االقت�صادي ،والأمن
ال�سيا�سي داخل حدود الدولة الوطنية.
 -4ضمان األمن الدولي:
ميكن مالحظة امل�س�ؤولية التي ت�ضطلع بها اململكة يف
�ضمان الأم��ن ال��دويل م��ن خ�لال ن�ضالها الطويل وال��دءوب
�ضد الإرهاب .فقد كان ال�سعوديون يحاربون منظمة القاعدة
قبل �سنوات من الأحداث امل�أ�ساوية التي وقعت يف � 11سبتمرب
2011م التي جعلت الأمريكيني على ب ّينة من حقيقة القاعدة
فقد �شهد عام 1995م �أول عملية �إرهابية للقاعدة عندما مت
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تتمتع المملكة بنفوذ واسع ،وقيادة راسخة
ل��دى المسلمين ،وتتمتع باقتصاد مزدهر،
وأجهزة أمنية وعسكرية حديثة .وأي تهديد
يمكن أن تحشده إي���ران ،فالمملكة لديها
العتاد والعدة لمواجهته
األمير تركي الفيصل
 22ربيع الثاني 1434

ا�ستهداف مبنى �إداري للحر�س الوطني بالريا�ض .ويف عام
1998م ،قطعت اململكة عالقاتها مع حركة طالبان بعد رف�ض
املال عمر ت�سليم ابن الدن يف �أعقاب هجمات القاعدة على
ال�سفارات الأمريكية يف تنزانيا ،وكينيا .و�سبق �أن �أطلقت
اململكة يف �أعقاب تفجريات � 11سبتمرب 2011م ثم تفجريات
جممع الريا�ض يف مايو 2003م برنامج تطوير �شامل مبليارات
ال��دوالرات لرفع قدرات �أجهزة الأمن الداخلي ،بالتعاون مع
عدد من اجلهات الأمنية الدولية ذات ال�صلة للق�ضاء على
الإرهابيني داخل اململكة ،ويف الدول الأخرى من خالل خطط
وبرامج �صارمة (اجلي�ش وال�شرطة) ،و�أخرى ناعمة (تربوية
ومالية) وقد جعلت تلك اجلهود الربنامج ال�سعودي ملكافحة
الإره��اب برناجم ًا رائ��د ًا ،واملنهج الأك�ثر اق�ت��دا ًء يف العامل،
حيث د ّمر البنية التحتية للتنظيم يف اململكة ،ومنع الع�شرات
والع�شرات من الهجمات الإره��اب�ي��ة ،و�أن�ق��ذ �آالف الأرواح.
وكان �إحباط عملية تفجري طائرتي �شحن حمملتني بالقنابل،
ومتجهتني �إىل مدن �أمريكية من �إحدى قواعد منظمة القاعدة
يف اليمن يف �أكتوبر 2010م من �أ�شهر و�أهم االنت�صارات التي
حققها الربنامج ال�سعودي ملكافحة الإرهاب.

10
المملكة والمبادرة السياسية
بعد عام 2011م
وبطبيعة الحال ،اندلعت في دول في جميع أنحاء العالم العربي ،في تونس ،ومصر ،وليبيا ،وسوريا،
ودمرت في بعضها الدولة الوطنية الفعّ الة.
دمرت حكوماتهاّ ،
واليمن ،ثورات وانتفاضات كبرى ّ
األمير تركي الفيصل
 15جمادى اآلخر 1434

عندما �سعت �إي��ران �إىل اختطاف �أح��داث التمرد الذي
حدث يف البحرين للإطاحة باحلكومة البحرينية عام 2011م،
ا�ستجابت اململكة العربية ال�سعودية لنداء البحرين مل�ساعدتها
يف حماية مرافق بنيتها التحتية الأ�سا�سية مثل املطار وامليناء
البحري وم�صفاة التكرير واملنطقة التجارية ،ومل ي�شارك
احلر�س الوطني ال�سعودي �أو �أي وحدة من ال�شرطة الإماراتية
على الإطالق يف �أي عمل من �أعمال ال�شرطة البحرينية �ضد
املواطنني البحرينيني ،وق��د قدمت اململكة� ،إىل جانب دول
جمل�س التعاون اخلليجي الأخ��رى للبحرين حزمة م�ساعدات
اقت�صادية مببلغ  10مليار دوالر على م��دى ع�شر �سنوات.
كما �شاركت اململكة بثقلها يف حماولة منها لب�سط اال�ستقرار
يف اليمن ،من خ�لال م�ساعدة احلكومة على مواجهة مترد
احلوثيني يف ال�شمال يف املقام الأول ،والق�ضاء على مترد تنظيم
القاعدة يف اجلنوب ،ومن خالل تقدمي م�ساعدات �سيا�سية
و�أمنية ،وم�ساعدات اقت�صادية �ضخمة للحكومة اجلديدة
يف �صنعاء� .أخ�ير ًا ،وبعد تردي الأو�ضاع ،وا�ستمرار الأج��واء
العكرة يف م�صر بعد الثورة ،برز دور اململكة كعامل �أ�سا�سي
وحا�سم يف ن��زع ال�شرعية عن الإخ��وان امل�سلمني ،من خالل
تقدمي املوارد املالية ال�ضرورية للدولة امل�صرية وتعزيز جانب
احلكومة اجلديدة امل�ؤقتة املعتدلة يف القاهرة ،ودعم بيئة �آمنة

ميكن من خاللها للم�صرين انتخاب قيادتهم امل�ستقبلية بحرية
تامة وحت�سني رفاهيتهم االقت�صادية .لقد قامت اململكة بكل
تلك اجلهود ،وال تزال ،ولديها ت�صميم �أكيد ملوا�صلة العمل مع
�شركائها لإجناح تلك امل�ساعي.
 -1األزمة السورية:
�أو ًال وقبل كل �شيء ،امل�أ�ساة ال�سورية متثل –بو�ضوح -نقطة
حتول يف املمار�سة التاريخية للتدخل الغربي يف العاملني العربي
والإ�سالمي .وكما ثبت خالل العامني والن�صف املا�ضية ،فلم
يعد للواليات املتحدة وحلفائها الأوربيني (با�ستثناء الفرن�سيني)
رغبة ،وال قدرة �سيا�سية واقت�صادية للتدخل بجيو�شها من جانب
واحد يف املنطقة .وبينما هيّ�أت اال�ضطرابات التي حدثت يف
بلدان عربية الأر�ضية ملجموعة من الثورات والتحوالت الكربى،
وه��ذا ما �أدى �إىل ح��دوث درج��ات متفاوتة من ح��االت عدم
اال�ستقرار ،ف�إن فك االرتباط الغربي باملنطقة �سيكون له �آثار
وخيمة ،وتعقيدات كربى� ،إذ �ستكون املرحلة القادمة مرحلة
انتقالية يتم فيها �إع��ادة ت�شكيل احل��دود الإقليمية ال�سيادية
والتحالفات الع�سكرية ،ولن تنجو منها �سوى البلدان امل�ستقرة،
والتي �ستظل �ساملة �أو �ستكون �أقوى.
ثاني ًا ،ويف حني �أ��ش��اد الكثريون يف الغرب بت�صريحات
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واليمن .ويف عام  2011م �أدرك النظام امللكي يف البحرين �أن
ما ظهر يف البداية على �أنه مطالب �شعبية حقيقية للإ�صالح
يف البحرين قد مت اختطافه على يد احلركات الثورية الدينية
ال�شيعية .كما �أ�صبحت نوايا القيادة الإيرانية �أك�ثر وقاحة
وب�شكل �صارخ ،وهذا ما حدا بالقيادة البحرينية �إىل تفعيل
معاهدة الدفاع امل�شرتك لدول جمل�س التعاون اخلليجي (التي
�سبق �أن �أُق��رت بني دول جمل�س التعاون اخلليجي منذ عام
2000م) ،ودعوة قوة خليجية بقيادة ال�سعودية للم�ساعدة يف
ت�أمني البنى التحتية احليوية واحل�سا�سة لدولة البحرين.
وق��د حتركت اململكة العربية ال�سعودية ا�ستجابة منها
لذلك ،م�ؤكدة �أن ا�ستقرار البحرين و�أمنها ج��زء ال يتجز�أ
من �أمن دول جمل�س التعاون اخلليجي وا�ستقراره وم�صاحله
احليوية امل�شرتكة بر ّمتها� .إن �أهمية دعم الركائز الأ�سا�سية
للدولة البحرينية كالنظام امللكي وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية،
واملجتمع امل��دين ،ق��د �شجع اململكة العربية ال�سعودية على
ا�ستخدام نفوذها الدبلوما�سي و�أخذ زمام املبادرة والقيام بر ّد
ا�سرتاتيجي جماعي فيما يتعلق بالأزمة البحرينية .وهكذا،
ومبا �أن القوى الغربية مل ت ُِبد �أي �إ�شارة لدعم النظام امللكي
البحريني مبا�شرة ،فقد مت �إر�سال قوة �سعودية مدعومة من
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي للم�ساعدة على توفري بيئة
�سيا�سية منا�سبة للحوار .وقد �ساعد ذلك على �إنقاذ احلكومة
البحرينية من مغ ّبة م�صري الدول الفا�شلة الأخرى التي ع�صفت
بها الثورات العربية.

الرئي�س الإي��راين اجلديد ح�سن روح��اين ،التي �أعلن خاللها
عن رغبة ب�لاده يف التقارب بعد �سنوات من التوتر ،وفر�ض
العقوبات على �إيران ،فقد رحب ال�سعوديون بخطاب روحاين
العقالين ،لكنهم -يف الوقت ذاته -يف و�ضع ال ي�سمح لهم ب�أن
يثقوا بب�ساطة ب�أن ثمة تغيري ًا قادم ًا يف �إيران� ،أو ما من �ش�أنه
التخفيف من ريبتهم ،وتهدئة خماوفهم يف نهاية املطاف.
�إن اململكة العربية ال�سعودية ،و�إي��ران على طريف نقي�ض فيما
يتعلق بال�صراع ال�سوري والق�ضايا الإقليمية ال�شائكة الأخرى.
وملواجهة تلك التحديات الرهيبة بنجاح يتعينّ على اململكة
العربية ال�سعودية �أن تتخذ خطوات ا�ستباقية ،و�أن تقوم بر�سم
�إط��ار جديد لأمنها القومي ال��ذي من �ش�أنه تعزيز قدراتها
يف التعامل –بنجاح -م��ع جميع الأزم ��ات يف �أرج ��اء العامل
الإ�سالمي قاطبة.
�إن تزايد التدخل الإي��راين الع�سكري يف �سوريا �سيزيد
من حر�ص اململكة العربية ال�سعودية على التدخل يف الو�ضع
ال�سوري ،حيث ت�سعى القوتان الإقليميتان الرائدتان لتكون
كل منهما هي القوة املهيمنة وامل�ؤثرة يف حل هذا ال�صراع،
و�ستعمل على �إبراز دورها بو�صفها الأكرث ت�أثري ًا كو�سيط حل ّل
النزاع بعد انتهاء ال�صراع� .إن النظر يف حت� ّول الأول��وي��ات
الدولية ،الغربية منها والإقليمية ،ف�ض ًال عن املناخ ال�سيا�سي
الراهن ،والرهانات الإقليمية يف ال�صراع ال�سوري ،ليوجد
�إدراك ًا ،ويفر�ض يقين ًا لدى الريا�ض ب�أن الوقت قد حان للقوى
العربية الكربى كي ت�ستعد للقيام بالر ّد للحفاظ على النظام
يف ال�ع��امل العربي ،ومواجهة التو�سع الإي ��راين� .إن اململكة
وحلفاءها الإقليميني �سيعملون على زي��ادة دعمهم للثوار  -3االنتفاضة العنيفة في اليمن:
ال�سوريني ،ومنع انهيار الدول املجاورة ل�سورية ،مثل :لبنان،
�أخذت اململكة العربية ال�سعودية على عاتقها باملثل ،القيام
والأردن� .إن �إزالة النظام امل�ستبد يف دم�شق لهو �أمر يف غاية ب��دور حالل امل�شكالت الإقليمية وذل��ك عندما ق��ادت اململكة
بنف�سها يف نوفمرب 2011م ،ح� ًّ
الأهمية مل�ستقبل العرب.
لا ي�ضع ح��د ًا لال�ضطرابات
املدنية يف اليمن ،وح ّركت اجلمود واالحتقان ال�سيا�سي الذي
 -2االضطرابات المدنية في البحرين :حدث ب�سبب تلك اال�ضطرابات بني الرئي�س علي عبد اهلل �صالح
لقد �أثبتت اململكة العربية ال�سعودية قدرتها وقوتها وحركة املعار�ضة ال�شعبية التي تطالب بعزله .ومع �أن الثورة
ال�سيا�سية املتنامية يف الق�ضايا الإقليمية الأخ�يرة ،و�إيجاد اليمنية يف بدايتها كانت تتطلع �إىل �إ�صالح �أو�ضاع البطالة،
حلول قادتها بنجاح يف ق�ضايا مماثلة يف كل من البحرين ،واالقت�صاد ،والف�ساد احلكومي يف البالد� ،إال �أن تلك املطالب
عدد  -نوفمبر 2013م
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ت�صاعدت �إىل الدعوة �إىل ا�ستقالة الرئي�س ،متام ًا كما حدث مع
عدد من الدول العربية التي �شهدت ا�ضطرابات .وبعد ت�صاعد
ح � ّدة ال�ث��ورة ،وانتقالها من مرحلة املظاهرات املنظمة �إىل
ا�شتباكات عنيفة ،وحرب قبلية ،وحركات انف�صالية ،و�صعود
للخاليا الإره��اب�ي��ة ،مل تعد ال�سعودية ودول جمل�س التعاون
اخلليجي ترى الو�ضع يف اليمن �ش�أن ًا حمل ّي ًا ،و�أ�صبحت م�س�ألة
ا�ستعادة اال�ستقرار يف اليمن �ضرورة حتمية للأمن الإقليمي،
حينها� ،أدركت اململكة �أن (علي عبد اهلل �صالح) مل يعد قادر ًا
على حفظ الأمن واال�ستقرار يف اليمن ،بل العك�س متام ًا.
وبعد �أن �أ�صبح (علي عبد اهلل �صالح) وب�شكل �أكيد خ�صم ًا
مناوئ ًا لرفاه اليمن وا�ستقراره طرحت اململكة ،وبدعم من
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،خطة تق�ضي بانتقال ال�سلطة،
وتنحي �صالح مقابل ح�صوله و�أ�سرته على احل�صانة .وعندما
ك��ان �صالح واملعار�ضة على و�شك قبول االت �ف��اق ،كما كان
يبدو للجميع ،تراجع الرئي�س ،ورف�ض التوقيع .وا�ستمر هذا
ال�شد واجل��ذب بني �صالح واملعار�ضة ودول جمل�س التعاون
ع��دة �شهور ،وه��ذا ما �أدى �إىل تفاقم الفو�ضى ال�سيا�سية

واالقت�صادية التي ج ّرت اليمن �إىل �شفا حرب �أهلية� .أخري ًا،
ومع هذا� ،أقنعت القيادة ال�سعودية (علي عبد اهلل �صالح)
بالتوقيع على اتفاق نقل ال�سلطة يف الريا�ض .ون�صّ االتفاق
الذي وقع عليه كل من �صالح واملعار�ضة على تخ ّلي �صالح عن
ال�سلطة ،وتفوي�ض نائبه عبد ربه هادي من�صور �إىل �أن يتم
انتخاب رئي�س جديد للدولة بطريقة �شرعية مقبولة .بعد ذلك
مت �إجراء انتخابات يف فرباير 2012م ،والت�صويت على بقاء
هادي يف ال�سلطة .ومنذ ذلك احلني ،واململكة تراقب من كثب
عملية حت ّول اليمن وو�صول حكومة وحدة تقود اليمن خالل
الفرتة االنتقالية للتهيئة لكتابة الد�ستور واالعداد لالنتخابات
الربملانية والرئا�سية..
لقد �أثبت الغطاء االقت�صادي وال�سيا�سي والع�سكري الذي
وفرته اململكة العربية ال�سعودية وحلفا�ؤها دول جمل�س التعاون
اخلليجي للبحرين ،ولليمن �أنه كان حا�سم ًا يف �إعادة اال�ستقرار
�إىل هذين البلدين .وينبغي النظر ،ب�صورة م�شابهة ،ولي�س
ب�شكل مطابق بال�ضرورة� ،إىل املبادرة الإقليمية ك�سابقة لعمل
�سعودي �أو�سع و�أ�شمل يف �سورية.

مرحلة المبادرة السياسية:
المملكة العربية السعودية والعقيدة الجديدة الحازمة
ال�سعوديون هم �أق��دم حلفاء الواليات املتحدة ،و�أكرثهم
دوام ًا وثبات ًا منذ عام 1945م .وعلى مدى العقود التي �شهدت
كثري ًا من التحديات وخمتلف احل��روب العربية الإ�سرائيلية،
والغزو ال�سوفييتي لأفغان�ستان ،واحل��رب العراقية الإيرانية،
والتقلبات احلادة يف �أ�سعار الطاقة و�إنتاجها ،وحتديات الإرهاب
الدويل ،واالحتالل العراقي للكويت ،والغزو الأمريكي الكارثي
للعراق و�أفغان�ستان ،والأحداث احلالية الدامية التي �أعقبت ما

ي�سمى بالربيع العربي ،واحلرب الأهلية ال�سورية ،ظ ّلت اململكة
العربية ال�سعودية م�صدر ا�ستقرار و�أمن ،واعتدال وا�ستمرار
على هذا النهج ،وهذا الأمر الذي �أبقى لها تلك ال�صالبة ،وهذا
الثبات كقائد للأمة الإ�سالمية من جهة ،وك�شريك بالغ الأهمية
للواليات املتحدة من جهة �أخرى .وقد �أجمل الوزير كريي هذا
الو�ضع ك�أف�ضل ما يكون عندما قال�« :إن لدى اململكة القدرة على
الت�أثري يف كثري من الق�ضايا الهامة والتي ته ّمنا �أي�ض ًا».
www.kfcris.com
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مع ذلك ،هناك تباين كبري بني �أمريكا واململكة العربية
ال�سعودية حول الق�ضية الأبرز والأهم على ال�ساحة الآن� :أال
وهي وقف الفظائع والأعمال الوح�شية يف �سورية .وهذا هو
�أحد الأ�سباب لرف�ض ال�سعوديني مقعد ًا لهم يف جمل�س الأمن.
ف ��إذا م��ا كانت اململكة العربية ال�سعودية �أك�ثر ا�ستقاللية
وحزم ًا يف �سيا�ستها اخلارجية ،و ُينظر �إىل قرارها هذا ب�أنه
«غري م�س�ؤول» ،خ�صو�ص ًا الآن ،و�إدارة �أوباما على ما يبدو
غري م�ستعدة �أي�ضا للتدخل ع�سكريا يف ال�شرق الأو�سط �أو
يف غريه من العامل ،فليكن الأمر كذلك .واململكة لديها كثري
من التحديات املتزايدة يف �ساحتها اخللفية ،وتُركت وحدها
تبحث عن حلول ،وقد ت�ؤدي حماوالتها للقيام بتلك احللول �إىل
وجود خالفات �أكرث ح ّدة بينها وبني الواليات املتحدة .لكن
تلك اخلالفات ال تُنذر بحدوث انق�سام خطري بني الدولتني يف
ظل التاريخ الطويل من ال�شراكة والتعاون ،وامل�صالح امل�شرتكة
على املدى الق�صري �أو املتو�سط.
م��ع ذل��ك ،ي�ب��دو ،وع�ل��ى نحو م�ت��زاي��د� ،أن ن�ظ��ام ال��دول��ة
الوطنية �أ�صبح ميثل م�شكلة ك�برى للعامل العربي يف يومنا
هذا .عالوة على ذلك ،فالتفكك الذي �شهدته املنطقة بالفعل،
و�ست�شهد املزيد منه يف امل�ستقبل بال �شك� ،سترتدد �أ�صدا�ؤه
خارج اخلريطة العربية ،و�ست�شهد ميالد دولة كردية تتمتع
بال�سيادة ،بحكم الواقع على الأقل ،و�سيكون لها ت�أثري دائم يف
العامل العربي (�سورية ،والعراق) ويف منطقة ال�شرق الأو�سط
على نطاق �أو�سع (تركيا ،و�إيران).
من هنا ،تربز �أهمية جناح امل�شروع الإقليمي يف �سوريا
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بقيادة اململكة العربية ال�سعودية .فال�سبيل الوحيد كي يتمكن
ال�ع��امل العربي ب��داي��ة ،م��ن �إح ��راز تقدم �سيكون م��ن خالل
العمل �ضمن �إطار �أمني م�شرتك ،مك ّون من اململكة العربية
ال�سعودية وم�صر والأردن واملغرب و�شركائهم دول جمل�س
التعاون اخلليجي .لقد حان الوقت لأن تعمل الدول العربية
جاهدة على القيام ب�إ�صالحات �ضرورية جد ًا للجامعة العربية
لتح ّمل م�س�ؤولياتها ملا فيه م�صلحة املنطقة العربية والعمل مع ًا
لتعزيز �أمنهم امل�شرتك .وهذا ِبحد ذات ِه يع ّد حتو ًال عن التبعية
الغربية ،واالعتماد على الذات (بنجاح) ،وهو ما قد ي�ستغرق
بع�ض الوقت .من جهة �أخ��رى ،ويف حني تنامت قوة اململكة
العربية ال�سعودية خالل العقدين املا�ضيني ،رّ
تعثت باملقابل
دول عربية �إقليمية رئي�سة �أخرى ،وهي م�صر والعراق و�سوريا،
وخرجت عن م�سارها ،وتوقفت عن التقدم ،بل �إنها تخ ّلت عن
جهود بناء الدولة متام ًا ،وعن �إعطاء الأولوية لأ�سباب بقائها
على قيد احلياة .على الرغم من هذا ،يتعينّ النهو�ض ،ومن
خالل دور القيادة ال�سعودية املت�صاعد ،بالتحالف العربي
و�إحيائه من جديد والتح�ضري التخاذ منوذج جديد يحمل على
عاتقه �أمن العامل العربي.
يف حني �أن عدد ًا من االنتقادات املوجهة للمملكة التي قد
ت�سخر من �سيا�ستها اخلارجية ،و�أنها �سيا�سة غري م�س�ؤولة،
�إال �أن احلقائق تتحدث خالف ذلك :فهي م�ستقرة ،وتتمتع
بالأمن واالعتدال وامل�س�ؤولية ،كما ي�شهد لها بذلك �سجلها
احلافل منذ ميالد هذه الدولة ،وهذا هو املنطلق الذي ال يزال
يقود اململكة قدم ًا �إىل امل�ستقبل.
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وفي جواب عن سؤال حول سبب رفض المملكة العربية السعودية مقعدًا غير دائم في مجلس
األمن ،أجاب األمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية األمريكي حون كيري:

أود أن أشير إلى أن اعتذار المملكة عن عضوية مجلس األم��ن ال يعني بأي حال من األح��وال انسحابها من
األمم المتحدة ،وخصوصا في ظل تقدير المملكة للجهود البناءة لمنظماتها المتخصصة في معالجة
العديد من الجوانب اإلنسانية والتنموية واالقتصادية والصحية وغيرها ،إال أن المشكلة تكمن في قصور
المنظمة في التعامل مع القضايا واألزمات السياسية وخصوصا في منطقة الشرق األوسط ،والسبب عجز
مجلس األمن في التعامل معها ،مع األخذ في االعتبار أن مجلس األمن لم يشكل فقط إلدارة األزمات الدولية،
بل العمل على حلها من جذورها وحفظ األمن والسلم الدوليين .وينعكس هذا القصور بشكل واضح في
القضية الفلسطينية التي تراوح مكانها ألكثر من ستين عاما ،كما أن اختزال األزمة السورية في نزع السالح
الكيماوي الذي يعتبر أحد تداعياتها ،لم يؤد إلى وضع حد ألحد أكبر الكوارث االنسانية في عصرنا الحالي.
فضال عن أن التقاعس الدولي في التعامل الحازم وتطبيق سياسة جعل منطقة الشرق األوسط منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل والسالح النووي ،أبقى المنطقة تحت مخاطر هذه القنبلة الموقوتة التي
لن تنزع فتيلها مساومات التعامل مع إفرازاتها ،أو مناورات االلتفاف عليها.
إن هذه القضايا وغيرها من القضايا واالضطرابات التي تشهدها المنطقة وعدد من دولها ،كانت وال زالت
محور اهتمام وجهود المملكة ،ومحور البحث مع الواليات المتحدة وكافة األطراف الدولية الفاعلة وعلى
المستويين الثنائي والمتعدد ،وفي إطار مبادئ الشرعية الدولية والمواثيق واالتفاقات وأحكام القانون
الدولي العام التي من شأنها وضع حد لهذه األزمات ،بعيدا عن المناورات السياسية والمساومات ،والتي
دفعت إلى هجرة العديد من هذه القضايا من أروقة األمم المتحدة لتبحث عن الحل خارجها.
سعود الفيصل

الخاتمة:
�أثارت النقا�شات الأخرية يف �أعقاب رف�ض اململكة العربية ال�سعودية قبول تر�شيحها لت�سلم مقعد ع�ضوية غري دائمة يف جمل�س الأمن ،موجة
من االنتقادات يف الواليات املتحدة التي �شككت يف م�س�ؤولية �سيا�سة اململكة اخلارجية .مع ذلك ،ف�إن مثل تلك االتهامات من الالم�س�ؤولية قد
ف�شلت يف �إدراك حقيقة �أداء �سيا�سة اململكة اخلارجية على مدى العقود القليلة املا�ضية� .إن �أ�س�س �سيا�سة اململكة اخلارجية مل تتغري ،يف حقيقة
الأمر ،منذ عقود ،لأنها ت�ستند �إىل قواعد ثابتة ووا�ضحة ومعتدلة .وترمي تلك الأ�س�س �إىل تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي والأمن ال�سيا�سي عرب
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�سيا�سة معتدلة تُعنى بالطاقة ،وموقف ا�سرتاتيجي مدرو�س ملواجهة اال�ضطرابات وحتييدها التي متزق العاملني العربي والإ�سالمي ،كل على
حدة .وتتما�شى تلك املواقف امل�س�ؤولة مع دور اململكة الذي �أ�صبح دور «الالعب الأ�سا�سي» يف ال�شرق الأو�سط ،كما و�صفه م�ؤخر ًا وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي.
ما قد ال يدركه �إال القليل �أن لفتة قوية من هذا القبيل لي�س جمرد �إ�شارة رمزية ،بل �إ�شارة مقرونة بتغيريات �سيا�سية ملمو�سة ،وتقومي
وت�صحيح يبدو �أنها �ستجري خالل الأ�شهر وال�سنوات القادمة ،والتي �ستتم ل�ضبط نغمة جديدة متام ًا ل�سيا�سة اململكة اخلارجية .و�ستوا�صل
اململكة العربية ال�سعودية ،التي تعد القوة العظمى يف امتالك الطاقة يف العامل ،و�آخر دولة متبقية من الوزن الثقيل يف العامل العربي ،ولعدة
�أ�سباب �أخرى ،يف القيام بدور �أكرث ن�شاط ًا وحزم ًا ،وبكثافة للحفاظ على اال�ستقرار والأمن يف ال�شرق الأو�سط ،و�شمال �أفريقيا (،)MENA
والعامل الإ�سالمي على نطاق �أو�سع.
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