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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en arabe littéral 

TEXTE AU VERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

أو ضدنا؟ امعن  

 طارق الحميد 
الشرق األوسط«سعودي ورئيس تحرير سابق لصحيفة  وكاتبإعالمي   

والزيارات، المعلنة وغير تشهد دول الخليج العربي، وتحديداً السعودية، حراكاً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث االتصاالت 
 .المعلنة، من األميركيين. وكذلك زيارة وزير الخارجية الروسي للمنطقة

ويأتي هذا الحراك على خلفية تداعيات األزمة األوكرانية، وجمود مفاوضات الملف النووي اإليراني في فيينا، إلى اآلن، 
  بايدن للمنطقةومع تزايد الحديث عن الزيارة المرتقبة للرئيس األميركي جو 

 
وسط هذا الحراك الملحوظ برز تصريح لوزير الخارجية العماني، نشرته وزارة خارجية بالده، ويقول فيه إن األزمة 

ً » معنا أو ضدنا«األوكرانية تتطلب حالً أوروبياً، وإنَّ نهَج     لن يجدي نفعا

 
، كما ذكر وزير الخارجية العماني، وإنما »دنامعنا أو ض«وأعتقد أن هذا تصريح دقيق وصحيح، فالقضية اليوم ليست بـ

  أين هي مصالحنا، ومصالحكم؟ وهذا األمر ليس ابتزازاً، أو تهوراً، بل هو الواقع

 
أبسط مثال على ذلك الصعوبات التي واجهتها الدول األوروبية نفسها للتوصل التفاق حول مقاطعة النفط الروسي الذي 

ة العام الجاري، مع استثناء للنفط الذي يمر بخط أنابيب دروجبا الروسي الذي يزّود تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاي
 المجر وسلوفاكيا والتشيك بالنفط

 

وإذا كان هذا هو حال االتحاد األوروبي الذي يفرض مع الواليات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، فكيف 
وكرانية، وهي ليست طرفاً في الصراع، وال جزءاً من الجغرافيا سيكون وضع دول العالم التي تتضرر من األزمة األ

 األوروبية؟
هنا قد يقول قائل: هل الحياد هو الحل؟ بالطبع ال، وإنما المطلوب، بالنسبة لدول الخليج، أو غيرها، مراعاة مصالحها 

اإليراني، واحتمالية نشوب  األمنية والسياسية واالقتصادية، وهي جميعها متداخلة، ومترابطة، خصوصاً مع التخريب
 حرب في المنطقة

 
وعليه فنحن لسنا أمام خيارات سهلة، وال هي مسألة أبيض وأسود، بل نحن أمام أزمة معقّدة غيّرت قواعد اللعبة، وتفرض 

 .فرزاً عالمياً هو أشبه بالحرب الباردة، وتشكُّل معسكرين، وال يمكن اتخاذ مواقف سهلة دون مراعاة المصالح
ستطيع دول الخليج االنحياز لمعسكر ما دون حساب الخسائر واألرباح، وهي حسابات ليست سهلة، وال تقوم على واقع ال ت

 .أسعار النفط اليوم، بل هي حسابات تعتمد على اللحظة، وغداً، وما بعد غد، فالمعركة طويلة، والعواقب بعيدة المدى
الواليات المتحدة، مثالً، لن يكون اتفاقاً للحظة، بل يجب أن يكون اتفاقاً  وبالتالي، فإن أي اتفاق سعودي، أو خليجي، يتم مع

 ً  .استراتيجياً يترتب عليه الكثير في قادم األيام، أمنياً واقتصادياً وسياسيا
واألمر نفسه في العالقة مع روسيا، خصوصاً أْن ال أحد يعرف ما الخطة الروسية، وما الهدف الروسي النهائي من األزمة 

ألوكرانية، ووسط هذه العقوبات الدولية غير المسبوقة على موسكو، والتي ستكون بمثابة الحرب المستمرة، ولو انتهت ا
 الحرب في أوكرانيا

 
، أو الحياد من عدمه، بل نحن أمام قصة أكبر هي: ما مصلحتنا في كل ما »معنا أو ضدنا«ولذا فنحن لسنا أمام أزمة 

وكيف يمكن أن نتعامل مع أزمة عالمية القرار المستحيل فيها هو الحياد؟يحدث؟ وما لنا، وما علينا؟   
 قناعتي أن هدفنا األساس يجب أن تكون مصالحنا، وكيفية تحقيقها، وبحسابات عقالنية باردة


