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 ة ملشروع نيومستراتيجياملخاطر اال
 عبد الخالق فاروقد. 

 (الرابط) 2019مايو  9تقرير منشور على الصفحة الرسمية لألستاذ الدكتور عبد الخالق فاروق بتاريخ 

 : مقدمة
إلى  صهيونيوال عنصري تجاه الاال يالجديد "دونالد ترامب"، ذ مريكيأعقاب زيارة تاريخية ناجحة للرئيس ال  يف

ن أعتادوا على ابما يخالف العراف املستقرة للرؤساء المريكيين الذين  ،2017/  5/  20اململكة السعودية بتاريخ 

 . أوروبا أو كندافي  إلى حلفائهم س يرئاتكون أولى زياراتهم الخارجية بعد توليهم املنصب ال

 حداها يتعلق باملكاسب املباشرةإ ،ةاستراتيجيوقد أعتبرت هذه الزيارة ناجحة من عدة زوايا اقتصادية وسياسية و 

على حساب اململكة  ،وتجارية لبالده ريةاستثماو باالتفاق على أكبر صفقة مالية  مريكيحققها الرئيس ال التي 

وقطاعاته  مريكياالقتصاد ال في  مليار دوالر 450رات قدرها استثمابضخ  لتزامتعهد اململكة واالمن خالل  ،السعودية

 100باإلضافة إلى التعاقد على شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة  ،املختلفة خالل عشر سنوات قادمة

 . مليار دوالر أخرى 

في  بقية دول مجلس التعاون الخليجى لعقد صفقات مماثلة مع الواليات املتحدة ،السعوديوقد حفز هذا املوقف 

الجانح واملتعجرف ضد  مريكيترويض الرئيس ال في  سواء مدفوعة برغبة ،تسابق مجنون لشراء السلحة المريكية

تى بعد توليه منصبه أو ح ،2016دول الخليج النفطية عبر تصريحاته املتعددة سواء أثناء معركته االنتخابية عام 

ومثلها  ،مليار دوالر 16وهكذا تعاقدت قطر على شراء صفقة طائرات ومعدات عسكرية أمريكية بقيمة  رئاس ي،ال

كل  سارتوبعدها  ،مليارات دوالر 8ذهبت مملكة البحرين املأزومة أصال بالتعاقد على شراء طائرات وأسلحة بقيمة 

 . الكويت واإلمارات وسلطنة عمانمن 

ن زاوية اخرى فقد دشن الرجل لتحالف إقليمى جديد تحت زعامة الواليات املتحدة بصورة شبه علنية يضم دول وم

تحت زعم محاربة اإلرهاب والتهديدات  ،مجلس التعاون الخليجى الخمسة مضافا إليها هذه املرة مصر والردن

 .  اللبنانىواملقصود بالساس حزب هللا ،املنطقةفي  اإليرانية وأذرعها اإلرهابية
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من خالل إقالع طائرته  ،بالتعاون مع إسرائيل السعوديبرقع الحياء  مريكيومن زاوية ثالثة فقد نزع الرئيس ال 

 االحتاللاملباشر بين اململكة السعودية ودولة  الجوي ليفتتح علنيا الخط  ،مباشرة من الرياض إلى "إسرائيل"

 صري فتتحه الرئيس املاالذي  طخالثالث بعد ال الجوي  املالحيط خالليكون بذلك  ،فلسطين املحتلةصهيوني في ال

فتتحه امللك االذي  الردنيوبعدها الخط  ،1977نوفمبر عام  19في  السبق أنور السادات بزيارته إلى القدس املحتلة

 . بين بالده وإسرائيل 1994عربة عام  يتفاقية واداالحسين بتوقيع 

ومستشاره  مريكيظل معظمها سريا لصهر الرئيس ال التي  ومضمون الزيارات املتكررة ،ذلك الحينفي  وما لم يعلن

أظهرتها التي  هو تلك املقايضة الخفية ،املقرب جدا من الدوائر الصهيونية بحكم نشأته اليهودية )جاريد كوشنير(

في  لعراف السرة السعوديةواملخالف  ،فمن ناحية جرى التصعيد السريع جدا ،التصرفات املتالحقة على الجانبين

من منصب  ،أقل من عامين فحسبفي  لألمير الشاب محمد بن سلمان ،تولى املناصب العليا وسلسلة الوراثة امللكية

ثم  ،العهد ليو  ليصعودا إلى منصب و  ،ون االقتصادية واملالية للمملكةؤ ول الول عن الشؤ واملس ،وزير الدفاع

الواليات املتحدة عن المير في  الدوائر املؤثرة يوتخل ،العهد المير )محمد بن نايف( لياإلطاحة الغامضة والسريعة لو 

اململكة بحكم توليه في  ظل لسنوات طويلة ينظر إليه أنه صمام المن للمصالح المريكيةالذي  ،محمد بن نايف

 . ة بين الجانبينستخباريلفترة طويلة ملنصب وزير الداخلية واملنسق الول للعالقات المنية واال 

عتقال من خالل عمليات اال  ،القصر الكبرى  انقالبولم يكن ليقدم المير الشاب "محمد بن سلمان" على عملية 

فندق "الريتز كارلتون" في  حتجزهمااململكة و في  ين ورجال املال والعمالسؤولالواسعة النطاق للكثير من المراء وامل

"جاريد  مريكيقدمه صهر الرئيس ال الذي  واملعلوماتيلوال الدعم املباشر  ،تحت ستار محاربة الفساد ،بالرياض

عبر زيارة سرية خاطفة لم تستغرق سوى سويعات قليلة إلى الرياض قدم خاللها  ،كوشنير" إلى المير الشاب

عن مالمح مؤامرة تدبر ضده من أسماء قدمت  ،ستخبارية أمريكية حساسة إلى المير محمد بن سلمانامعلومات 

 . الريتز كارلتون في  القسري  واالحتجاز االعتقالالذريعة الحقيقية لعمليات هي  إليه وكانت

واملستشار الجامح  ،السعوديالعرش  ليات املتبادلة بين المير الشاب الطامح بجنوح إلى تو لتزاموهنا نشأت اال

تحقيق ما ظنه حلم الدولة اليهودية لجسر العالقة الوطيدة بين إسرائيل واململكة وإلى  ليالطامح إلى الربح املا

 . العالم أجمعفي  السعودية بكل ما تمثله اململكة من رمزية دينية لدى املسلمين
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وإن كانت  ،لم تكتمل مالمحها بعدالتي  الفق إشارات وتسريبات ما بات يعرف بصفقة القرن في  وهكذا بدأت تلوح

بسكينة عربية  فلسطينيوإهدار دم الشعب ال ،تصفية نهائية للقضية الفلسطينيةفي  ددت أهدافها بوضوحقد تح

 . سافرة

والزيارات املتكررة السرية وغير السرية لصهره ومستشاره جاريد  مريكي،ولم يمض على هذه الزيارة للرئيس ال 

عن ما يسمى  2017أكتوبر عام في  السعودي هدالع يلول الرسميإال وجاء اإلعالن  ،سوى شهور قليلة ،كوشنير

 لالستشارات" المريكية الضخمة ماكينزي صممته وخططت له مؤسسة " يوالذ ،NEOM""مشروع نيوم

 . واملشروعات

وأطلق عليه  2016وبرغم أن مؤسسة ماكينزى كانت وراء ما سبق وأعلن عنه المير الشاب محمد بن سلمان عام 

 . ذلك الحينفي  أعلن عنهاالتي  نيوم لم يكن من تلك املشروعات ن مشروعإف ،"2030"رؤية 

 أبعاده وتداعياته على اململكة واملنطقة العربية بأسرها؟هي  فما هو مشروع نيوم؟ وما

 أوال : وصف املشروع
إطار  في عن إقامة عدد أخر من املشروعات العمرانية الجيدة سعوديالعهد ال ليإطار إعالن و في  مشروع نيوم يأتي

 ،وبوابة الدرعية ،اململكة ومنها مشروعات الطائف الجديدفي  االقتصاديما سمى تنويع مصادر الدخل والنشاط 

 . وأخيرا مشروع نيوم ،ورؤى املدينة ،ورؤى مكة ،وجدة داون تاون  ،والقدية ،والبحر الحمر ،والفيصلية

ومناطق للجذب  ،روعات عقارية وسياحية وخدميةن املالحظ للمشروعات الخرى أنها مشإستثناء مشروع نيوم فاوب

 . والتسوق  ،والترفيهي السياحي

سياسية  -من حيث الهداف والنتائج الجيو وأخطرها ،راتستثماأما مشروع نيوم فهو أضخمها من حيث الحجم واال 

 . ةاستراتيجي –والجيو 
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 ،ألف كيلو متر مربع 26.5ملقدرة حوالى ومساحته ا ،مليار دوالر 500قدرها  راستثماومشروع نيوم مقدر له حجم 

تيران  وجزيرتيعلى ضفاف خليج العقبة نزوال إلى البحر الحمر  أي ،للمملكة الغربي الشمالييقع على الساحل 

 . كيلو متر على الساحل 468 لحواليليمتد  ،وصنافير

 .2050عام  يويمتد بعد ذلك لينته ،2025املرحلة الولى املقدرة عام ي يبدأ تنفيذ املشروع على عدة مراحل تنته

والتقنيات  واملياهوالطاقة  واملوانئرية متخصصة أهمها السياحة استثماسيركز املشروع على تسعة قطاعات 

 . اإلعالمي واإلنتاج ،وسياحة اليخوت والترفيهوالغذاء  ،الحيوية

إلى أربع مدن صغيرة على البحر  ضافةباإل  ،ياسياح امنتجع 50وإقامة  ،سياحينقاط جذب  7يستهدف املشروع إقامة 

 . الحمر

 . مصرفي  املثلث الرابط بين السعودية والردن وسيناءهي  يقع املشروع املعلن بين ثالث دول عربية

 للمشروع تاريخيوال سياسيثانيا: السياق ال
سياق في  2017أكتوبر عام في  العهد الجديدولي  أعلنهالذي  سعوديملشروع نيوم ال تاريخيوال سياس يالسياق ال يأتي

 : التاليمعين يمكن تحديده على النحو  سياس يو  تاريخي

اإلسرائيلي ال يمكن فصل طرح هذا املشروع دون أن يكون هناك ظل واضح ملشروع شيمون بيريز رئيس الوزراء 

ه الشهير "الشرق كتابفي  1994طرحه عام الذي  فلسطين املحتلةعنصري في الكيان ال مؤسس يوأحد كبار لسابق ا

ومة ؤ كتملت سلسلة االتفاقيات والتنازالت العربية لصالح إسرائيل بدءا بالزيارة املشاالوسط الجديد" بعد أن 

مع منظمة  1993أوسلو عام  باتفاقيةمرورا  ،1977نوفمبر عام  19في  أنور السادات للقدس املحتلة ي للرئيس املصر 

 . 1994عربة " مع الردن عام  ي"واد ةباتفاقي نتهاء  ا ،التحرير الفلسطينية

الشاب  سعوديوالمير ال ،محموم بين الواليات املتحدة وإسرائيل من جهة ي إطار تنسيق سر في  طرح املشروع يأتي

تسلسل السرة في  كانت سائدةالتي  متجاوزا كل العراف سعوديلتولى العرش ال واندفاعالطامح والجامح بقوة 

ومستشاره املقرب من الدوائر  مريكيومن خالل ترتيبات أشرف عليها مباشرة صهر الرئيس ال  ،الحاكمة السعودية

"دونالد ترامب"  مريكيالرئيس ال  يومنذ تول ،ستمر ملا يقارب الثمانية عشر شهراا ،الصهيونية "جاريد كوشنير"

 . 2016يناير من عام رئاس ي في منصبه ال
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ماراتية متناغمة بشأن التطبيع مع إسرائيل صاحبها زيارات إة وبحرينية و إطار تصريحات سعوديفي  وجاء املشروع

للتواجد  تاريخيوصلت إلى حد القول بالحق ال ،فلسطين املحتلةعنصري في علنية لوفود من هذه الدول إلى الكيان ال

 . إقامة دولة يهودية فيهافي  فلسطين والحقفي  اليهودي

 يقليمإإلى إطار  ،قطر ( وإسرائيل –الردن  –دة بين بعض الدول العربية )مصر جاء املشروع لينقل العالقات املنفر 

 . أوسع نطاق وأعمق حجما على كافة املستويات

 اتفاقياتمع اململكة السعودية عدة  2016إبريل عام في  السيس يوجاء إعالن املشروع بعد أن وقعت حكومة الجنرال 

 ،السنوات الثالث القادمةفي  مليار دوالر 25 بحواليساعدات تقدر رات وماستثماووعود ب ،االقتصاديللتعاون 

عن  السيس يالسعودية" تنازلت حكومة  –"اتفاقية ترسيم الحدود البحرية املصرية  يباملقابل وقعت مصر ما سم

من ممر  يوبهذا تحول املمر املائ ،على مدخل خليج العقبة إلى اململكة نيستراتيجياال "تيران" و "صنافير"  جزيرتي

وبهذا توفر مجال جديد  ،تتشارك فيه مصر واململكة السعودية وإسرائيل والردن دوليخالص إلى ممر  مصري 

 . للتعاون اإلقليمى بين هذه الدول 

 22في  زيارته للمملكة انتهاء"دونالد ترامب" بعد  مريكيقام الرئيس ال  ،الجديد التعاونيوتدشينا عمليا لهذا اإلطار 

 املالحيالولى من نوعها الخط هي  سابقة فيليفتتح بذلك و ،بالطيران مباشرة من الرياض إلى تل أبيب ،2017مايو 

 . بين اململكة وإسرائيل الجوي 

إلى عدة عواصم  ،الجديد "محمد بن سلمان" سعوديالعهد ال ليكتمل اإلعالن عن املشروع بجولة زيارات لو اوقد 

لتقى ا ،نحو أسبوعين للواليات املتحدة المريكية استغرقت ،19/3/2018خ اختتمها بزيارة مطولة بتاري ،أوربية

ليقدم  ،وحكام واليات هامة ،شركات كبرى  ورؤوسا ،الكونجرسفي  وبقادة ،خاللها بجماعات الضغط الصهيونية

 . قامتهاإويرسخ لعالقات التعاون اإلقليمى املخطط  ،نفسه من ناحية
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 عربيالبنيان ال ثالثا : مخاطر هذا املشروع ىلع
وعلى  ،بقبوله لهذا املشروع وتخصيص ألف كيلو متر مربع من مساحة سيناء سيس يبإعالن الجنرال عبد الفتاح ال

يكون هناك بنية هيكلية متعددة املستويات بين الدول الثالث املعلن عنها  ،من خليج العقبة الشرقيالساحل 

 . رك بقوة دون إعالن أو ضجيجباإلضافة بالطبع إلى الكيان اإلسرائيلى املشا

 والتي ،(2050-2017مليار دوالر ) 500راته خالل ثالثين عاما بحوالى استثماقدرت حجم الذي  وهذا املشروع

نما هو إو  –برغم ضخامته  – اقتصاديليس مجرد مشروع  ،والدول وغيرها ،ستشارك فيه كبريات الشركات العاملية

سيؤثر تأثيرا بعيد املدى على كامل  يمركبة وعميقة. وبالتال واجتماعية ،ونيةوقان ،ترسيخ وتعميق لشراكة سياسية

ولقد أثبتت تجربة الطر الفرعية  ،يوالشرق أوسط عربيلإلقليم ال إستراتيجي –والجيو  ،سياس ي –البنيان الجيو 

دقة  وبالتالي ،ملؤسس يا الجماعي عربيطار الطوال الخمسين عاما املاضية خطورة هذه الطر على اإل  عربيللعمل ال

أو الهالل  ،الهاشميسواء كان االتحاد  ،تبناه جمال عبد الناصر ضد هذه الكيانات الفرعيةالذي  صري املوقف امل

املنطقة فضعضع البنية املؤسسية في  الفرعينتشر هذا النمط اأو ما تكرر فيما بعد وفاته حينما  ،عهدهفي  الخصيب

 ،الخليجيومجلس التعاون  ،عربيومجلس التعاون ال ،املغربيأطر مثل مجلس التعاون  انتشرتحينما  ،الجماعية

هذا اإلطار الجديد املسمى مشروع "نيوم" سوف تتمثل  يوف ،بل على العكس الجماعي عربيوكلها لم تضف للعمل ال

 : التاليمخاطره على النحو 

 ،والقضية الفلسطينية تماما وبصورة نهائية ينيفلسطلعل من أولى ضحايا وتأثيرات هذا املشروع هم الشعب ال

وتضيع معها واحدة من أهم  ،متجاوزا الحقوق الفلسطينية إسرائيلي – عربي ثالثيفاملشروع سوف يخلق تحالف 

خضم بناء في  دول عربية أخرى  االنضمامأو طلبت  انضمتخاصة إذا  ،أوراق القوة العربية والفلسطينية لألبد

 . املشروع

قد  ،قتصاديأو اال سياس يسواء على املستوى ال عربيال اإلقليمييكون اإلطار  ،اإلقليمي التعاونيا اإلطار بخلق هذ

 تعاونينتقلت نهائيا إلى نمط وهيكل اقد  والسكاني املالي عربيلن دول الثقل ال ،تلقى ضربة قاصمة إن لم تكن قاضية

فاملؤكد أن بقية دول ما  ،عربيمن عقد  يوبهذا ينفرط ما بق مريكي،وال  الغربي االهتماميحظى بكل  ،أخر إقليمي

فرادى إلى مسارات تعاون  عربيبينما تذهب دول املغرب ال ،سوف يلتحق بهذا املشروع ييسمى مجلس التعاون الخليج
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أما  ،هذا املشروع املشبوهفي  لالنخراطهذا إذا لم تسع  ،ودول الشام تتجه إلى مسارات أخرى  ،باو ذيلية مع أور 

 . السودان فسوف يترك ملصيره الفريقى ومعه الصومال

واملساحات الهائلة من الدول املشاركة فيه من  يهذا النوع من املشروعات يصاحبه عادة إخراج هذه الراض 

 –كافة املجاالت )العمالة في  ويصبح خاضعا لقواعد قانونية دولية ،للدول العربية والقانوني القضائيختصاص اال 

حال تجدد بؤر الصراع في  ة على املدى البعيداستراتيجيبما يشكل خطورة  ،اإلدارة وغيرها( -الضرائب  –ارك الجم

وال شك أن مساحة ألف كيلو متر مربع من  ،حاالت الخالف بين أطرافه الربعة الساسيةفي  أو ،والنزاع من جهة

 . سطين املحتلة سيكون لها تداعيات خطيرةة الحساسة املجاورة لفلستراتيجيهم املناطق اال أ يوف ،سيناء

 االختالالتمما سيعمق  ،الجوهر الغالب على هذا املشروع هو النشطة السياحية والعقارية والخدمية والتسويقية

فغلبة  ،االجتماعيأو املستوى  قتصاديسواء على املستوى اال ،للدول املشاركة فيه قتصاديالبنيان االفي  الهيكلية

أن تجعل هذا  ،السلعي اإلنتاجالدول النامية مع إهمال قطاعات في  على االقتصاد والسياحي الخدميالطابع 

 يالعامل يتلك القطاعات باالقتصاد الرأسمال ارتبطتخاصة إذا  ،املستمر واالهتزازت آاالقتصاد عرضة للمفاج

 . ودورة إنتاجه وتمويله

أو  ،قد تكون ضارة ومنافسة لقناة السويسالتي  ض املشروعاتمن شأن قيام هذا املشروع تشجيع إسرائيل على بع

خط النقل املمتد من إيالت جنوبا  التاليوب ،مشروعات محور القناة مثل قناة البحرين )البحر امليت بالبحر الحمر(

اطع حركة نقطة مقبولة لتق باعتبارهااملنطقة في  اإلسرائيليمما يعزز من النفوذ  ،أشدود وحيفا غربا مينائيإلى 

 . النقل والتجارة اإلقليمية والدولية

الردن  –بين أطرافه )السعودية  استراتيجيتحالف  هقامة هذا املشروع وبحكم الحقائق على الرض أقامإمن شأن 

طبيعة عسكرية  يلى تحالف ذإالضيق ليصل  قتصادييتجاوز املفهوم اال ،إسرائيل( متعدد البعاد –مصر  –

 . ل خطورة على مستقبل املنطقة العربية لسنوات وربما عقود قادمةوهذا يمث ،وأمنية

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 8 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 13, 2019     

عشرات الشركات املشاركة فيه  استقداممن خالل  ،جديدة ديموغرافيةقد يؤدى هذا املشروع إلى خلق حقائق 

أي من الدول العربية  اعتراضويستحيل معه  ،لعشرات اآلالف من العمال والفنيين الجانب من كافة دول العالم

 . املظلل له يختصاص القضائاملتورطة فيه بحكم البنية القانونية واال 

ثم ما أعقبه  ،هذا املشروعفي  ألف كيلو متر مربع من سيناء لصالح املشاركة اقتطاععن  سيس يبإعالن الجنرال ال

هذه املنطقة كتحفيز في  رتثماسدوالر لال  اتمليار  10بقيمة  سعودي – مصري من إعالن النية لتأسيس صندوق 

جديد يحمل من املخاطر بأكثر مما يحمل من فرص  استراتيجي–نصبح أمام وضع جيو  ،للمشاركة املصرية سعودي

 . للتنمية االقليمية

لتوقف  ،ياملعارض جمال خاشقج سعوديال الصحفيغتيال وذبح وتقطيع جثة اولحسن الحظ فقد جاءت جريمة 

وتدفع كثير من املستثمرين والشركات الغربية ملراجعة موقفها من اإلدارة  ،ا املشروعنحو تنفيذ هذ االندفاع

 . تتسم بالكثير من الجنوح والغلظة والوحشيةالتي  السعودية الراهنة
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