
 في العالم العربي إسرائيليةمستعمرة  أولنيوم: 
 باحث ومحاضر جامعي :د. علي دربج

 الـمــــــــــــــقّدمــــــــــــــة
السلطة  جديدة مقاليد إدارةي وتول  ، على الرغم من التحديات السياسية والمالية الحادة

اقتصادي سلبي على  أثرمن  تركته، وتصاعد جائحة كورونا وما أميركا في 
عن فتح ملف مقتل الخاشقجي من جديد وتحميل بن سلمان  فضلا السعودية، 

ي العهد ال تزال مركزية في رؤية ول "نيوم"الواقع بأن  يتغير مسؤولية هذه الجريمة، لم
  ."2030" السعوديةل لتحو  محمد بن سلمان 

، "ذا الين" باسممشروع مدينة مليونية،  ، 2021في شباط  بن سلمان،  وقد أطلق
" ــ وتضم مجتمعات إنها ستكون صديقة للبيئة"قال  والتي،وهي تقع ضمن مدينة "نيوم"

زةاداركية   ماٍض،بن سلمان  أنعلى كدليل  االصطناعي،ومرتبطة بالذكاء  معز 
 هته. بالرغم من التعثر الذي واج  1على تنفيذ خططه فيما يتعلق ب"نيوم"، وبإصرار،

كتابة هذه السطور، في االلتحاق  تاريخ حتى يزال يتريث،كان بن سلمان ال وإذا 
 ةتتعلق بموقع السعودي في فلسطين ألسباب مع كيان االحتلل بقطار التطبيع
لهالمعنوي وما  التي   األجنبيةمن مرجعية للكثير من المسلمين، فإن االستثمارات  تشك 

يراهن عليها بن سلمان لنجاح رؤيته، ستدفعه للعمل وفق استراتيجية التطبيع السري 
لتغلغل الشركات  مدخلا ل بالتالي وسيشك   ؛والسعودية "إسرائيل"الجار منذ عقود بين 

على الصعيد  ، خصوصاا واستغلل حاجة بن سلمان لهذه االستثمارات  اإلسرائيلية،
 إعلنوهو ما بدأ بالتحقق من خلل  ؛ز بها مدينة نيوم(التكنولوجي )التي ستتمي
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هذه  إنجازرغبتها في العمل والمساهمة في عن  اإلسرائيليةالعديد من الشركات 
 .  2المدينة الرائدة

 
 "نيوم": دالالت لقاء بن سلمان ــ نتنياهو في أواًل 

تشرين الثاني  27يجف حبر محضر اللقاء السري الذي جمع  في  أنقبل حتى 
 من: رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير الموساد يوسي كلا   2020

ووزير الخارجية األمريكي  ،كوهين، ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
 اغتيال أتى، األحمر في مدينة نيوم السعودية الساحلية على البحر  ،مايك بومبيو

 ليصب   ،محسن فخري زادة اإليرانية،رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع 
 حول األسئلةمن  عدداا الزيت على النار في منطقة تنتظر شرارة االنفجار، وليطرح 

ز حي   إلىتظهر  أنباسمها العالم حتى قبل  ضج  سر  اختيار هذه المدينة التي 
ي فالمتوقع  اإلسرائيلي في مسيرة التطبيع الناشطة،  وحجم النفوذ الوجود، وموقعها

 أن تولد، ومن المرجح أنحتى قبل  في األفقوالذي بدأت تباشيره تلوح ، هذه المدينة
 ! يتمدد بشكل كبير

 
ال  ألمراكان  وإن  دوافعها،ال يمكن فصل الزيارة ــــ التي لم  تتكشف بعد  ،في الواقع

التي  واإلشاراتـــ ورمزية المكان   األبرزالحاضر  إيران كانت بأن التنبؤ إلىيحتاج 
أن نتنياهو  ،ةوفقاا للرواية الرسمية للزيار أوالا : . الحقيقية  أهدافهاحملها االجتماع عن 

 .إسرائيلي  أعمالسافر إلى السعودية على متن طائرة خاصة يملكها رجل 
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(، دون استبعاد فرضية أعمال عبارة )رجل ال يمكن المرور مرور الكرام على  ثانياا: 
بإنه "بريق من  إسرائيلية إعلم، وصفته وسائل األهمية علقته بهكذا اجتماع بالغ  أن

بل ال  ؛التاريخ يسطع"، ليست  مقتصرة على مسألة وضع طائرة بتصرف نتنياهو
العلقات التجارية السرية  وأن خصوصاا يكون من المساهمين في ترتيبه،  أنيستبعد 

كبيرة وسبقت التواصل السياسي، كان  أشواطاا قطعت  والتيأبيب، بين المملكة وتل 
ن وإالسعودية ) إلى، وزياراتهم األولى بالدرجة  األعمالرجال  غالباا منابوها عر  

 .3وساق قدمٍ جنبية( قائمة على وأسفر غربية  بجوازات
 متهامقد  وفي  ،العواصم الخليجية منعتراف عملي فهو يأتي في سياق ا األهم،  أما 

 "يلإسرائ"ظبي، بفوائد الروابط األمنية والتكنولوجية واالقتصادية مع  وأبوالرياض 
لحتهم ، بل بسبب الموافقة ليس فقط لمص -القوية التي ال يمكن تجاوزها 

ت م مشيخادعائم حكا لتثبيتوالعسكرية( التي تجلبها  واألمنيةاألمريكية)السياسية 
لهمالخليج وكراسيهم،  س الهاج، إيرانمواجهة  إلىولي العهد بن سلمان، إضافة  وأو 

 لهذه الدول. األكبر
 "نيوم"وانطالق  اإلسرائيليةالمصالح  مراعاة أ ــ

والسعودية، والمحكومة بالمصلحة  أميركاعلقة "السي د والعبد" بين  إلى استناداا 
ل مراعاة المصالح تشك   أناعتبار آخر، من الطبيعي  أيالتي تتقدم على  اإلسرائيلية
المتعلق بمستقبل النظام الملكي  ،في انطلقة هذا المشروع حاسماا  عاملا  اإلسرائيلية
ي تلق  ، الذي من المشكوك فيه أن يستمر في MBSبالتحديد حكم و  ،السعودي

)مجموعة الضغط الرئيسية المؤيدة إلسرائيل(  "أيباك"المساعدة )األمريكية( بدون دعم 
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النائب السابق لرئيس مجلس األمن  ،بحسب إيران ليرمان ،والمنظمات اليهودية
"عرب الخليج  إن دبلوماسي إسرائيلي قولالقومي اإلسرائيلي. وفي الخانة ذاتها نضع 

 .4يمكن إلسرائيل أن تفعل السحر" أنهعموماا يعتقدون 
 "نيوم"على  "إسرائيل" فقةموا إلزاميةب ـــ 

مدينة في قيام ال األساسيةستكون بمثابة الركيزة  "إسرائيل" بأنيدعم  استنتاجنا ما  
يتم هذا المشروع دون الحصول على موافقة الكيان  أنال يمكن  أنهالذكية، هو 
 إلزامياا يعبر  أنسيكون بمثابة جسر  يربط  مصر بالسعودية، ويجب  ألنهالغاصب، 

 .موافقتهاوبالتالي هذا غير ممكن دون  ؛["إسرائيل" صحراء النقب ]في
 
  اإلسرائيليالتطبيع التكنولوجي السعودي ــ  ج ـــ 

عمل بالطاقة المتجددة ت ،ستحتاج السعودية لبناء مدينة ذكية بمليارات الدوالرات
وقد يكون من المستحيل االعتماد كلياا  .إلى الخبرة التكنولوجية ،ديرها الروبوتاتوت

هذا هو المكان الذي يمكن للشركات  إلسرائيل،على الشركات المحلية.  وبالنسبة 
اد وصانعي التطبيع على المستوى رو   أبرزاإلسرائيلية أن تنفذ من خلله، عبر 

 لياإلسرائيهو المستثمر و  اإلمارات،السيما ، دول الخليجو  إسرائيلالتكنولوجي بين 
 أنغير  ؛وحدات االستخبارات إحدىخدمته العسكرية في  أد ىالذي ، كوتشافي ماتي

  .نشاطه األبرز واألكثر أهمية على اإلطلق يأتي في مجال المراقبة اإللكترونية
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 العشرات من الضباط والمجندين السابقين، الذين عملوا )كوتشافي( ف شركاتهوتوظ  
، لتقديم الخدمات األمنية "الشين بيت"سابقاا في مختلف وحدات االستخبارات و

 .الخاصة للعديد من العملء

إلمارات خدمات أمنية ا تشافي" ببيعكو قامت "شركة ، 2015و 2007بين عامي 
حيث لم تكن آبار النفط قبل هذه السنوات  ،مليار دوالر لحقول النفط لديها 6بقيمة 

يحوي  إذ بتأسيس أحد أنظمة الدفاع األكثر تكاملا في العالم،كما قامت  مؤم نة. 
ميلا على الحدود  620آالف الكاميرات وأجهزة االستشعار الممتدة على طول 

ى "ويسدوم"، تسم  المعلومات التي يقوم بجمعها في قاعدة بيانات  وتصب   ؛اإلماراتية
وهي  ،وتدار من خلل إحدى أكبر شركاته في قلب إسرائيل ،يشرف عليها كوتشافيو 

س مجلس إدارتها عاموس ملكا، الرئيس السابق يرأالتي  شركة )لوجيك إنداستريز(،
 .5لجهاز االستخبارات العسكرية )أمان(

، لم يكن إشراك الشركات اإلسرائيلية في مشروع تطوير حضري  كهذا، مجرد عملياا 
السحر  أنعدة سنوات خلت، لنرى  إلىحديث في ممرات القوة السعودية. فلنعد 

التي انخرطت بقوة في مسيرة التطبيع السرية مع  ،فعل فعله مع الرياض اإلسرائيلي
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الكيان الغاصب، وترجمت باالتصاالت السرية بين البلدين لضمان تسهيل ممارسة 
 األعمال التجارية.

 اإلسرائيلي  -السعودي  األمنيــ التطبيع  ه

في تعامل السعوديون بهدوء مع الشركات اإلسرائيلية، ال سيما في المجال األمني. ف
الكبير على نظام الكمبيوتر الخاص بشركة أرامكو  اإللكترونيالهجوم  أعقاب

 حباطه،إلواستعانة الرياض بترسانة من الشركات العالمية ، 2012السعودية في عام 
الة لتقرير لوك ، وفقاا لة في الخارجالمسج  حاضرة بقوة عبر شركاتها  "إسرائيل"كانت 

 . 2017شباط  2بلومبرغ  في 

إحدى شركات المقاوالت اإلسرائيلية في تنفيذ  سور   فقد أسهمتفحسب، ليس هذا 
شركة الدفاع األوروبية العملقة  2014دته عام شي  الذي  ،( عالي التقنيةأمني )

EADS  على طول الحدود بين السعودية والعراق ، بحسب ما كشف أحد كبار
 .6المحاربين القدامى في مؤسسة الدفاع اإلسرائيلية

عن قيام   2017في شباط  اإلسرائيلية، i24 كشف تقرير  لقناة  ،ن ذلكمأكثر 
بتقديم وهو أحد اإلداريين في شركات تعمل في مجال االستخبارات،  ،شموئيل بار
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في رصد "إرهابيين مفترضين" عبر ، تتمثل لقوات األمن السعودية خدمات واسعة
 .مواقع شبكات التواصل االجتماعي

 اإلسرائيلية وفرص الشركات االستثمارية  "نيوم" : ثانياً 

، عملت الحكومة السعودية والشركات  2017وفقاا لتقرير لرويترز ُنشر في عام 
 "ال يمكن ألي شركة إسرائيلية أنهوتم االتفاق على  .اإلسرائيلية في سرية تامة

 األكبرة الحص  اإلعلن عن تفاصيل االتصال بالصندوق السعودي )لمدينة نيوم 
 قد تستثمر ،مليار دوالر 230ه(، الذي يمتلك أصوالا تحت اإلدارة تبلغ قيمتها في

 جميعها في المشروع.

 األولتشرين  25في ، كشف تحقيق في  صحيفة جيروزاليم بوست ،ذاته اإلطاروفي 
. ، أن السعوديين كانوا مترددين في "التعاون مع اإلسرائيليين بشكل رسمي" 2017

مر بشركات رأس المال االستثماري القادمة من القطاع الخاص ولكن عندما يتعلق األ
ال سيما في  ،، كانوا حريصين على العمل معهم من أجل "خلق جميع أنواع التعاون 

 .7قطاعات: المياه والطاقة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء "
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صندوق  مع يتحدثمن الشركات اإلسرائيلية  عدداا "  أنكما ذكرت الصحيفة  
كيلومتر مربع من "المدينة  26500االستثمارات العامة في السعودية حول تطوير 

 . الذكية"

"واشنطن بوست" عن "مراسلت بين دبلوماسيين عرب ورجال  صحيفة كما أفادت
ا  إسرائيليين،أعمال  تؤكد أن المحادثات جارية حول التعاون االقتصادي ، وأن عددا

 بيع بالفعل أدوات األمن السيبراني للحكومة السعودية".من الشركات اإلسرائيلية ت

االستعانة بخدماتهم التكنولوجية في مشروع  أنبثقة مفرطة، ،يجاهر القادة الصهاينةو 
السنوي  JOURNEYمات نجاحه. ففي كلمة لها أمام مؤتمر مقو  من  يعد  نيوم 

، تحدثت عضو الكنيست السابق  2017 األولفي تشرين  ،لألعمال في تل أبيب
، إيريل  JVPسة صندوق رأس المال االستثماري في ومؤس   ،عن حزب العمل

 . مارغاليت ، عن الفرص االقتصادية إلسرائيل في مشروع المدينة الذكية

ا من دول الخليج  وأضافت  مارغاليت ، التي زارت في وقت سابق من نفس العام عددا
"حقيقة أن ]األمير بن[ سلمان جاء  :قتصادي مع الدولة اليهوديةلمناقشة التعاون اال

بهذا اإلعلن للدعوة إلى التعاون على المستوى اإلقليمي ... إنه يمنح اإلسرائيليين 
فرصة للتحدث باسم التعاون االقتصادي اإلقليمي من خلل مفهوم االبتكار حيث 

 سيكون هذا أكبر دافع للتغيير في المنطقة ".



ا عن مشاريع البنية التحتية المشتركة المقترحة بين إسرائيل  توتحدث مارغاليت أيضا
، وتحديداا بناء مطار يضم أربع محطات ، مما  السعوديةواألردن ومصر والمملكة 

 .8من الدول األربع" أيٍ يسمح للركاب بالنزول والسفر إلى 

 برهي أك إلسرائيلبة بالنس "نيوم" أنوهي   نتيجة واحدة،  إلىالمخططات  هذهتقود  
 إسرائيليةبل هي مصلحة  ؛من مجرد صفقات مالية وعلقات تجارية وسلم اقتصادي

 أكثرفي و "  في قلب العالم العربي، إسرائيلية "مستعمرة  أولاستراتيجية، لتكون بمثابة 
 المقدسة  للمسلمين. األماكن

،  2020 آب 17في ،  TRTWORLDلفت تقرير نشره موقع ، وفي هذا السياق
ي ( تابع للسفارة السعودية ف2010حساب تم التحقق منه على تويتر )في حزيران  إلى

 واشنطن،  قال في تغريدة إن "مجلس الوزراء السعودي وافق على تجنيد شركة األمن
حذفت  أنلكن ما لبث  ؛في نيوم Check Point Softwareالسيبراني اإلسرائيلية 

 السفارة التغريدة.

ستكون  حاضرة بقوة على المستوى  " إسرائيل"هذه الوقائع والمعطيات، فإن على وبناءا 
 يعد  وهو  ؛مليار دوالر 500حوالي ب  رة تكلفتهوالمقد   "،نيوم" االستراتيجي  في مشروع

بالتطبيع المتسارع،  مدفوعاا الذي بدأ يتكون  اإلسرائيليخطوة إضافية نحو المستقبل 
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 ،ونفوذها "إسرائيل" ز مكانةوسيعز  في تلك المنطقة،  أبيبلتل  وأبواباا  آفاقاا مما سيتفح 
 وفق معادلة "رابح رابح" على كافة المستويات.  ،ويجعلها متسي دةا بكل معنى الكلمة

 المستقبلي بمدينة نيوم  اإلسرائيلي التغلغل: ثالثًا 

في  أبيبالتي تهيئ لها تل  ،التكنولوجية )الذكية( اإلسرائيليةحجم االستثمارات  إن
  أمام مصراعيهوالمفتوح كما هو ظاهر على  المذكور، البنى التحتية للمشروع

لها السيطرة  سيتيحعلى الصعيد الرقمي،  عالمياا الرائدة والمتفوقة  اإلسرائيليةالشركات 
 ستصب في نهاية المطاف فيالمعلومات كون جميع  ،والتحكم بمفاصل هذه المدينة

 وأمنياا  استخباراتياا منحها نفوذا سيوبالتالي  "؛إسرائيل"قلب  دار منتُ  بيانات قاعدة 
)الخبراء والمهندسون واالستشاريون(  اإلسرائيليالعنصر البشري  إلى مضافاا  هائلا؛

مما  ،بحكم وظائفهم إدارة المرافق الحيوية )الذكية( للمدينة إليهمالذين ستوكل 
 اإلسرائيليلمسار التحالف السعودي ــ  وفقاا  تباعاا،ها في اإلسرائيليم الحضور سيضخ  

 . 9مسألة وقت إعلنهالذي بات 

ها من جهة تحد  لت التي يإفإن القرب الجغرافي "لنيوم" من مدينة  ،أما اقتصادياا 
خطط أت له عبر هي  وهو ما  ؛الحدود أبعد إلىلمصلحتها  إسرائيله ستستغل  الشمال، 

لربط إيلت على البحر األحمر بعدة مدن ساحلية مطلة على الحكومة اإلسرائيلية 
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البحر المتوسط، من بينها تل أبيب وحيفا وأشدود ومدن عربية لنقل الركاب 
بأكبر  "إسرائيل"قامت  ،. كذلكوالبضائع، ليكون بديلا ومنافساا قوياا لقناة السويس

يلت التجاري، تطوير في قطاع النقل، وهو ما ترجم بالفعل في إنشاء ميناء إ
كما تعتزم إسرائيل إنشاء مطار دولي على طراز . وتحديث ميناء أشدود وعسقلن

 . 10عالمي في إيلت ليخدم المنطقة، لتكون على غرار مدينة شرم الشيخ

 هذه المشاريع أن  للخروج بنتيجة مفادها  معم ق تحليل إلى األمرهنا ال يحتاج و 
 نظراا لة "لنيوم"، إذ ستكون المنافع مشتركة مكم  ستكون   اإلسرائيليةوالمخططات 

التي  على تخوم مسارات التجارة الدوليةوقوعها األسواق العالمية و من  لقربها
 . وتقبض على مفاتيح مدينة "نيوم" أبيبقطبها تل ستست

ية بين السعود ،ألف كلم 26.5مساحة التي تمتد على  ،الموقع الجغرافي لنيوم أنكما 
  عنبديلا لة للسياح مفض  سيجعل منها وجهة  ،تمتعها بمناخ معتدلو واألردن ومصر، 

ن مذات المناخ الحار الجاف،  ،وربما يحرم مصر ؛عرف بشتائها الباردتُ تركيا التي 
لت يإالموانئ المصرية مقارنة بميناء  أهميةل من سيقل   أنه عن فضلا  ؛هذا المردود

 الفائق التطور. 

 ر رؤية بن سلمان تعثّ ــ  رابعاً 
 بطيئاا  تقدماا السنوات القليلة الماضية  نتائجظهر تُ  ،"2030فيما يتعلق بمشاريع "رؤية 

في تنفيذ مشاريعها. وال يعود ذلك إلى تراجع إيرادات الدولة مع استمرار انخفاض 

                                                           
 Ibidــ   10



إلى عزوف االستثمارات األجنبية عن االستثمار  أيضاا أسعار النفط وحسب، بل 
 المباشر في المملكة.

تكمن المشكلة في أن تنفيذ مشاريع الرؤية يحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات أجنبية  
ال توفر السوق السعودية عناصر الجذب الكافية لها. ويعكس األداء الضعيف 

ل النمو االقتصادي الفعلي معد  جع ترا  والفشل في تنفيذ مشاريع الرؤية واإلنفاق العام
استمرار ارتفاع  إلىإضافة  ؛خلل السنوات الثلث الماضية ،بالمائة 1إلى ما دون 

ل الفعلي أكثر من المعد  بالمائة، في حين أن  12ل البطالة الرسمي إلى أكثر من معد  
 .11وخاصة في صفوف الشباب ،ذلك بكثير

عهد ولي ال"ذكرت وكالة "بلومبيرغ" لألنباء أن  ،النتائج غير المرضية هذه وعلى ضوء
وأن هناك حاجة ، عن سير عملية تنفيد مشاريع الرؤية راضٍ محمد بن سلمان غير 

على عدم الرضى قول وزير المالية السعودي محمد  ويدل  . "إلعادة النظر فيها
على  بناءا مراجعة الخطة تجري كل عام "في تصريح للوكالة بأن ، الجدعان

 ،. ومن تبعات ذلك خفض البرامج والمشاريع ودمجها أو تعديلها"طيات المستجدةالمع
في "شركة القدية  مؤخراا إضافة إلى استبدال مجالس إدارتها. وهذا ما حصل 

وهو  ؛حيث تأخر إنجاز مشاريعها السياحية غرب العاصمة الرياض، للستثمار"
حسب  ،"تصحيح الوضع" من أجل شخصياا لمان إلى التدخل بن س األمر الذي دفع

 ."بينها صحيفة "سبقومن  ،بة من الحكومة السعوديةمقر  مصادر إعلمية 
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ت السعودية منذ إطلق الرؤية ضربات قوية زعزعت الثقة بمستقبل االستثمار تلق  
ي في الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو النفطية ف أخيراا فيها. وتمثل أبرزها 

 النفطي السعودي.  اإلنتاجخلل دقائق إلى تعطيل نصف ت أد  ، والتي 2019أيلول 

جعل ، بخاشقجي بطريقة مروعةالصحفي السعودي جريمة اغتيال  تسببت ،وقبل ذلك
صورة السعودية أكثر سوداوية وقتامة، السيما في عالمي السياسة واالقتصاد. وبما 

بشكل  األجنبيةأن تنفيذ مشاريع الرؤية الطموحة يعتمد على االستثمارات والخبرات 
" بالشكل الذي تم فيه 2030كبير، فقد أصبح من غير الواقعي المراهنة على "رؤية 

 .12اإلعلن عنها

إلى حدوث  ،إلى جانب قتله لجمال خاشقجي ،مع السياسي لبن سلمانى القوقد أد  
اد ورو  نخبة رجال األعمال في نيويورك، وأكبر أباطرة هوليوود،  وسطتوتر عدد كبير 

في  سابقاا الذين كانوا استقبلوه  ،األعمال في مجال التكنولوجيا في وادي السيليكون 
ا شاباا يتوق إلى التعاون مع ، باعتباره مص 2018واشنطن العاصمة في العام  لحا

 أمريكا لتحويل مملكته المتخلفة إلى دولة حديثة. 

مثل ، بعد عام، لم يجرؤ على القدوم إلى أمريكا، ثم انسحب أباطرة هوليوود لكنه
من خطط االستثمار في السعودية. أنهى إيمانويل استثمار شركته  ،أرييل إيمانويل

، على الرغم 2019ار ذآفي أوائل  ،ر في المملكةمليون دوال 400المخطط له بقيمة 
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من استمرار األمريكيين اآلخرين بهدوء في اغتنام الفرصة لكسب المال في 
 .13السعودية

 االستنتاجات

بيق تط إال  ما هو  اإلسرائيليةما نشهده من مخاض لوالدة العلقات السعودية ــ  إن 
ن مها طاقم وأعد  ،  2014في "مؤتمر هرتسيليا "  أقر ت  ُ إسرائيليةحرفي لنص وثيقة 

 وهي أوصت بتعزيز .كبار الباحثين اإلسرائيليين في مجال قضايا األمن القومي
ية اإلقليمية الحالية بأكبر قدر ممكن، من خلل إقامة علقات رسم ات إسرائيلعلق

ساسية في ارها ركيزة أاعتبب وعلى رأسها السعودية ،أو غير رسمية مع دول الخليج
 ."توجه إسرائيل نحو الدول العربية لتشكيل مجال استراتيجي مشترك

نت التي سك القبائل أبناءبناء هذه المدينة سيتم على حساب حقوق  أنالجدير بالذكر 
 30الحكومة السعودية إلى نقل أكثر من  عام، إذ تسعى 800من  أكثرالمنطقة منذ 

وهو ما يخشاه سكان  ؛ألف شخص من قبيلة الحويطة لبناء مشروع نيوم الجديد
 .المنطقة، ُمعتبرين التهجير بمثابة "تقطيع ألوصال مجتمع كامل"
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هو و  .للتكنولوجية المتقدمة في الشرق األوسط مركزاا بجعل بلده  بن سلمانيحلم 
سيزيد من فرص نجاحها بشكل  اإلسرائيليةالشركات  أمام "نيوم" أبوابفتح  أنيأمل 
بما  دائماا غير أن الرياح ال تجري . أميركي حيث سيحظى عندها بدعم  ،كبير

نفسه أمام ما يشبه  بن سلمانيجد ، سنوات فبعد حوالي خمستشتهيه السفن. 
من بناء اقتصاد رقمي  فبدالا  ؛على عقب رأساا انقلبت األوضاع حيث  ،أضغاث أحلم

نفسه أمام خلل تاريخي في الميزانية العامة، بعد بن سلمان  ، وجد مخططاا كما كان 
 ،رونا المستجدكو االنهيار غير المسبوق ألسعار النفط في سياق انتشار جائحة 

عدد من التحديات الداخلية التي لها علقة بشرعية الحكم وبتوافقات إضافة إلى 
 والغضب الدولي المتزايد من حرب اليمن. ،األسرة الحاكمة

 ،األوضاع المالية الصعبة للمملكة"رأى خبراء ألمان أن  اإلطار،في هذا و 
تجعل  ،داخل األسرة الحاكمة واالحتقان ،فيها اإلنسانواالنتهاكات الممنهجة لحقوق 

 ."" بن سلمان تبدو كسراب في الصحراء2030"رؤية 
 

 

 

 

 
 

 

 


