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 جوليان هواري

 

قابلت  خصاتام مرمرمتامع ي مت  فتي  تناالة اوالتل ، ائتلا للتا ي ا اا           في بداية مسيرتي المهنية،

مع هذا الفرنسي، أئبرني أمرام حينها كا  لي بمثابة  تدمة، فلتاا" لالرليلتة االعاقتع ليستا بتا مر       

 المهم، ب  فهم العاقع هع المهمل.

بدايةم، أريد أ  أئبركم الما حدث م ي الندما كن  أجري البرث مت  أجت  هتذل المرا،ترع، ب ت       

ا خصاص الذي  تردث  م هم نارعني بأال أمضي قدمام بما أريد أ  أترتدثث النت ،  نت  مع،تع      

 مثير للجدا اقد ال يراق للب  ، ال  أجني خيئام م  قعلي الرليلة؟

معر فهتد اجهتة نهترل لتي، قتاا لتي" لجعليتا  بمتا أنت   تدي            قتد  التدك  ام  جهٍة أئتر،، النتدما   

ملة اال تلد  حلا   مزيفة. لذا قررت كادي  أ  أتكّلتم المتا   اللس عدية، يجب أ  تلعا الرليلة ك

ئتر يتي . لكت  أهتم متا فتي ا متر        ب ضها جيتد اب ضتها ا    ها بنفسي.الايشم م  أحداث قد أالرف

 ا؟ما الذي نسمطيع الليا  ب  حياله

 

 أطي  الليكم الرديث أكثر يأئبركم اللاة.ل  

، االفرنستي  بعج  التا ،  إ  الاعرع المريعمة ال  المملكة ال ربية الس عدية م  قب  اوالل  الغربي

امتا هتي   تمطترق إلتا ا ا،تا  فتي الست عدية،      متا  غالبتام  بأحس  حاالتها، اهي يلبية  بعج  ئاص،

إلتا النتاع اللتا    ياتالها  إ ط ب ينهتا يتعدا   حتعا نلتا  فتي م همهتا   . اهتي تممرتعر   إال تزييف للعاقتع 

 فأبرز ال نااي  المي تمادر اوالل  الغربي ال  الس عدية هي" النرع الذي يريدان .

 يتتتت عد آا بركتتتتم يطتتتتي  قتتتتد الستتتت عدية ال ربيتتتتة المملكتتتتة فتتتتي المضتتتتطر  االقماتتتتاد- 

 .(اوندبندن )

 (  ف ا) - كم تبلا للس عدية للامعد بعج  انصفاض أي ار النفط. 
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 (لعبعا ) - ال الم تهز المي المملكة. 

 اوكسبرع(ا المرالف مع المملكة الس عدية )ه  يجب اللا فرنسا الرفاظ الل. 

هتتتذل الهجمتتتة اواللميتتتة تجتتتدها فتتتي كتتت  مكتتتا ، االلتتتا اجتتت  الصاتتتعص يتتتعف تكتتتع  فكتتترع التتت   

 الس عدية اللا أ "

 نهيار.الا حافة االقمااد اللا

 .اونسا  حلعق انمهاك •

 (. تنهيم الدالة اويلمية في ال راق االشا ش )داال تمعي  •

 ات.االمرسعبي الفسادانمشار •

 .السلطة دائ  ارا ال •

 ائيتتر. الرقميتتة االملفزيتتع  فتتي الاتترافة المطبعالتتة، مكتتا  كتت  فتتي المشتتعهة تراهتتا هتتذل الاتتعرع

غعغتت . قمتت  بالبرتتث اللتتا   ،الجتتاري فبرايتتر ففتتي ا اا متت . اللتتا هتتذا المزييتتف هتتع غعغتت   مثتتاا

الست عدية، ابالمتالي هتذا     ال ربيتة  االمملكتة  الممرتدع  ال ربيتة  اومتارات  فرنسا في المعا،يع المالية"

 "الممردع ال ربية اومارات فيما يصص دالة ما اقمرح  غعغ 

 اومارات ال ربية الممردع باونكليزية. -

 الممردع. ال ربية اومارات تأخيرع -

 ردع.المم ال ربية في اومارات السياحة -

 أما بالنسبة للمملكة ال ربية الس عدية، فكا  اقمراح  كالمالي"

 .الس عدية ال ربية •

   .الس عدية ال ربية المملكة داالش •

 .المملكة ال ربية الس عدية ئريطة •

 .ا مم الممردع في المملكة ال ربية الس عدية •
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 األهم؟ وكيف نعالج هذا االمر؟ هو وما املشكلة؟  أين تكمن هناك؟ إلى كيف نستطيع الوصول

 

 مت   ال ديتد  هنتاك  أ  هتذل الاتعرع قتد تكعنت  البتر التزم ، باالملتادي        أ  كيف نفهم أ  المهم ام 

 .الغربية اوالل  ايا   في الس عدية ال ربية المملكة لاعرع المرعا نلاط

 

 1973في العام : النفط أزمة

فتي المنايتبات فلتط،     الست عدية  ال ربيتة  المملكة لشؤا  اواللمية كان  المغطية ،1973 ال ا  قب 

متت  ،تتم  اهممتتا    لتتي  الستت عدي االشتت ب الغربيتتة اوالتتل  ايتتا   م هتتم اللتتعا أ  يمكننتتا كمتتا

 .ايا   اوالل  الغربية

 اارتفتا   التنفط  متع أزمتة   تزامنتام . 1973 ال تا   فتي  فلد كانت   لهذل الاعرع ا الا المرعا أما نلطة

 البلتدا   م  قب  ا ئر، الصليج يلط  الضع  اللا الس عدية إلا جانب داااالمي  ،النفط أي ار

 .الغربية

 فتتي ائا تتة يتتلبية،  التتنفط أزمتتة أاللتتا  فتتي الستت عدية ال ربيتتة اواللميتتة للمملكتتة كانتت  المغطيتتة

حيتتث . الستت عدية ال ربيتتة المملكتتة ا مريكيتتع  اللتتع  اللتتا حيتتث ا،تتع . ا مريكيتتة اوالتتل  ايتتا  

 .المسمهلكي  بشك  يي  الذي ان ك  اللا ا ثر السلبي اوالل  ايا   غط  حينها

 "كان  اوالل  ايا   أهم النااي  

 (تايمز) الجفاف إلا بيغ  ئزانات" ال ربية المشيصة• 

 اارلتتد ا نيتتعز الممرتتدع العاليتتات) ا ايتتط الشتترق فتتي الممرتتدع العاليتتات اكمشتتاف يتتمم أيتت  •

 (ريبعرت

 (ال المي االملرير الممردع العاليات أئبار) ال ر  اللا أ  ترد ردعالمم العاليات يفمرض •

 (تايمز) للنملا  بالمصاطر مرفعف الطري  •

 (كما ) ا ايط اأزمة الشرق النفط أرمجدا " •
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 دالتة ل لماتب   الست عدية  ال ربيتة  المملكة  عرعتطعرت  ،االندما ئف  حدع ا ي ار امرت ا زمة

 ل.كثيرام مريكا ايمبدادية االادي  الملرث   النفط،ب للغاية غنية

اهتم يتطريع  ايست ع     . اللا أتف  ا معر الماا م  الكثير فهم ينفلع  الس عدية، أغنيا أما ال  

 ،هتتذل الاتتعرع قتتد رمتت  بكتت  الجهتتعد المتتي بتتذل  لمطتتعير اترتتديث التتبلد     . نفستتهم فلتتط ألمرفيتت  

 اللتا الممعقع نمعهتا   الس عدية لشركاتل ةالها ل النجاح قاصتجاهل  جميع  اأنه ذل  م  اا هم

 .اأمريكا اآييا المي تعي   ب ضها لمممد في أاراباا ،الملب  ال لد مد،

 ،فرستب  المطبعالتة  اوالتل   ايتا    فتي  الس عدية ال ربية لمملكةل المشعهة الاعرع هذل لم تنمشر

 .كا ل ا  اولكمرانية اا فل  االمرفي  الثلافةب  اممدت لمطاا 

 

 السينما

تل  الاعرع الضتبابية للشتيعا ا غنيتا  مت  الصلتيج تمجتذر فتي الثلافتة الغربيتة. فتي الكمتا  التذي             

يرم  النعا  لري  باد أراب ل" كيف تلع  هعليعاد بذ  خت بل، يلتع  المؤلتف بايتم راض أكثتر      

 12خصاتيات مت  ال تر  االمستلمي .     ، االمي تمضتم   2000فيلم أنمج  حما ال ا   1000م  

منهتا ترمت  رأيتام مجايتدام،       52فيلمام منها يمك  أ  يلاا النها أنها ترمت  ا تفاع إيجابيتام التنهم، ا     

الباقية بم اطيها السلبي م هم اتاعيرهم اللا نرع ال يكاد يصلع م  الستلبية.    936فيما تمميز الت

نتتة لتتد، المتتعاط  فتتي الغتتر ، تممرتتعر حتتعا     هتتذا المبستتيط المبتتالأ فيتت  أد، إلتتا ئلتت  حالتتة م ي    

 المركيز اللا كيفية الراعا اللا الماا م  الس عديي .

 الممكلتة  اللتا  اواللميتة  المغطيتة  فتي  ترتعا  نلطتة  يتبممبر /إيلتعا  مت   الشر الرادي هجمات خكل 

 بتأ   لعجتدتم  الهجمتات  هتذل  اقع  قب  فرنسا إلا نهرتم لع المثاا، يبي  اللا الس عدية، ال ربية

 اونمرنتت  ظهتتعر اأد، للغايتتة، الاديتتة أحتتداث هتتي اوالتتل  ايتتا   تمتتداالها كانتت  المتتي ا حتتدث

 اوالتتل  ايتتا   اللتتا اا،تت  تتتأثير إحتتداث إلتتا 2011ا 2001 التتامي بتتي  كبيتتر بشتتك  اانمشتتارل

 .الس عدية ال ربية المملكة في ا حداث لمجريات اقرا تها ا يبعالية االارف

 المملكتة  فتي  ا يتبعالية  اواللميتة  المغطية ،م  المثيرع االمعا،يع ا طراحات م  ال ديد اكمب 

 مت   4 فتي  ملتاا  4583 مت   أكثتر  كمابتة  الفمترع  تل  ئلا تم حيث ، مباخرع اغير مباخرع بطريلة
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 2007 ،2004 أالتعا   فتي  اواللميتة  المغطيتة  ذراع فمترع  ابلغت   الر يسية، ا يبعالية الارف أهم

 .ال ا  ذل  في ملاا 1142 إلا لما  الملاالت الدد تضاالف خهد حيث ،2011 ثم ام 

 "المالية الر يسية المعا،يع أهم اواللمية المغطية تل  تضمن 

 (2006 البعين ) الرياض امصااف اوقليمي امريطها الس عدية -

 العافتدي   متع  الم امت   الت   تمرتدث  معا،تيع  اتمضتم   ال تالم  داا ببليتة  االلقمها الس عدية -

 (2004 أابسيرفيمر نعفي ) البيد اكأنهم

 (اوكسبرع 2005) النفط مدائي  م  المهدارع ا معاا -اقمااد -

 (2002 البعين ) الغمعض مملكة" ااويل  الس عدية -

 (اوكسبرع 2007) الصطر دا رع ،م  اليزالعا ا جانب" ااورها  الس عدية -

 2009) الريتتتاض لزيتتتارع يتتتاركعزي دالتتتا التتتذي الستتتبب -الفرنستتتية الستتت عدية ال لقتتتات -

 (اوكسبرع

 ا مريكية الممردع االعاليات الس عدية -

 مرتبطتة  دا متام  كانت   الست عدية  ال ربيتة  المملكة  عرع أ  اللا تمردث كان  الدرايات تل  إحد،

 .ال ربية المنطلة في اللا م بالع،ع

 "اهي ر يسية فمرات ثلث في تلصياها يمك  اواللمية المغطية أ  ذاتها الدراية ااجدت

 نرتع  يتلبية  اتجاهتات  ترمت   ا ئبتار  اهتذل  تمعيل ، اطرق اورها  ال  تمردث المي ا الا الفمرع

 .المملكة

 الستلبية  ا متعر  مت   الكثيتر  إلتا  تشتير  اوالتل   ايتا    ظل  حيث الغمعض إلا الثانية الفمرع اتفيد

 .إنجازات م  المملكة حللم  ما تجال اوالل  معاقف في المغييرات ب   اجعد مع

 الكثيتر  اورهتابيع   فلتد  حيتث  2011ا 2010 التامي  الت   تمرتدث  فهتي  اا ئيترع  الثالثتة  الفمترع  أما

 حلتعق  مثت   االجممااليتة  ا متعر  اللتا  الفمترع  هتذل  اتركز قب ، م  بها تمم ع المي االلعع الزئم م 

 .الالة ذات المعا،يع م  اغيرها المرأع اقضايا اونسا ،
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 فتتي الستت عدية التت  اواللميتتة بالمغطيتتة قتتامع ممتت  الكمتتا  متت  أنتتعا  ثلثتتة الدرايتتة  تتنف  اقتتد

 "فرنسا

 الشتتتأ  فتتتي كبيتتتر ت متتت  التتتديهم الصبتتترع أ تتترا  متتت  اهتتتم مرتتتداد االتتتددهم" الصبتتترا  -

 .الس عدي

 الت   مرتدادع  تكتع   تكتاد  م لعمتاتهم  لهتذا  الس عدية إلا قط يسافراا لم ام همهم" الهعاع -

 اجهتات  فيهتا  ايطرحتع   مصملفتة  ماتادر  مت   الم لعمتات  اللتا  الراتعا  ايراالع  المملكة

 .نهرهم

 يكمبتتع  ا حيتتا  م هتتم فتتي اهتتم إيجابيتتة اأئتتر، يتتلبية تغطيتتات التتديهم" المعظفتتع  الاتترفيع 

 .ممنعالة اتجاهات لهم آئري  أخصاص رغبات لمرلي 

 ب تت  اجتتعد متتع بستتلبية المرتتدث إلتتا تميتت  كانتت  اواللميتتة المغطيتتات م هتتم بتتأ  اللتتعا ايمكننتتا

 النتدما  ابالمأكيتد  االثلافتة،  ا ثتار  االلتم  بتالنفط،  تم لت   أمتعر  الت   تمرتدث  المي ا يجابية المغطيات

 للغايتتة  إيجتتابي  بشتتك   م هتتا  تفااللتت   اوالتتل   ايتتا    فتت    المهمتتة  ال لتتعد  بتتب    المملكتتة  فتتازت 

 .  اونجازات تل  إلا اتطرق 

 

2015-2016 

 امتا  اويرانتي،  االمتدئ   الستعرية  ا زمتة  تماتدرل  االمتي  المنطلة في الرا   اوقليمي المعتر امع

 لألحتداث  تغطيهتا  فتي  ركتزت  الغربيتة  اوالتل   ايتا    فت    النفط، أي ار في انصفاض م  م   تراف 

 "أبرزها مراار الدع اللا
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 اوقليمي الدار -

 االقمااد -

 اونسا  احلعق االجمماالية ا معر -

 لداالشل تمعي  ماادر -

 "مث  الليها االمأثير المملكة يم ة لمشعي  رنانة النااي  اا،ع نهج اتبا  اتم

 (لعبعا ) ال الم تهز المملكة -

 إيرا  ،د الصطرع الس عدية ل بة -

 الس عدية تراي  ويرا  يمك  ه  -

 30 التت  يلتار   التذي  التنفط  برميت   يت ر  متع  طعيلتة  لمتدع  تم امت   أ  للست عدية  يمك  كيف -

 (CNBC) أمريكي داالر

 (RFI) الصليجي الم اا  مجل  داا م  قريب هعالند فرانسعا ه  -

 هتتدف يكتتع  ا حيتتا  ب تت  فتتي غيرهتتا، متت  أفضتت  باتتعرع اطرحهتتا المتتعاد ب تت  كمتتا  ايتتمم

 تكتع   المي ال نااي  اللا فيها المركيز يمم أئر، ملاالت ل ااهن العاقع، اتشعي  المدمير المرمع،

 .بادق الرليلة ايلم  غيرل م  أكثر ااق يام يكع  المرمع، الك   د، اذات رنانة

 مصملفتةم  أنماطام ينر، 1973 الا  النفط أزمة ب د اواللمية المغطية اتطعر الماريخ إلا نهرنا الع

 .الفمرع تل  في يلبي  د، أحدث ب ضها المغطية، م 

 المملكتتة  تتعرع لمشتتعي  المنهمتتة الرملتتة مايشتتب  هنالتت  بتتأ  لنتتا يبتتدا ال لتتعد تلتت  متتد، االلتتا

 .العاقع م  قريبة التكع  بطريلة اتغطيمها فيها ا حداث مع االم ام 

 ا ئتري   فت    تتمكلم  لتم  إذا" لختهيرع  ملعلتة  لتي  متايلعا  دا متام  أيتماذ  لتدي  كتا   طالبتام  كن  الندما

 ل.الن  ييمكلمع 
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 أين سيوصلنا هذا؟

كثير مت  ا ختيا  أنجتزت مت  قبت   المملكتة فتي الترض  تعرع أقتر  متا تكتع  إلتا العاقتع. النتدما                

تريد أ  تسعق منمجام اللي  أ  تمأكد م  أنت  تمملت  منمجتام جيتدام اتغليفتام جيتدام احملتة تستعي          

 جيدع.  

دا  إ  المسعي  يمث  ذل  العالد الذي يمرل  لاال  المنمج، ال   المجربتة هنتا تكمت  فتي ايتمص     

المنتتتمج اااليتتتممما  بملتتت  المجربتتتة. امتتت  ثتتتم تتتتأتي المليتتتة تزكيتتتة المنتتتمج متتت  قبتتت  المستتتمصد        

   دقا  .

العاقتتع أ  كثيتترام متت  ا ختتصاص فتتي الغتتر  لتتم يتتزارا المملكتتة ال ربيتتة الستت عدية متت  قبتت . اإ            

فيهتتا  م تترفمهم بالمملكتتة تلماتتر اللتتا متتا تلعلتت  ايتتا   اوالتتل  النهتتا. افتتي تلتت  الرالتتة المتتي يتتمم    

 الم اطي مع المع،ع  بمل  الرسايية كيف يمك  لعيا   اوالل  أ  ت ك  الرليلة؟

يمكننتتي اللتتعا بتتأ  بنتتا  جستتعر المعا تت  بيننتتا ابتتي  بليتتة الشتت ع  يلمضتتي االطتتل  اللتتا ثلافمنتتا  

أ   اتلاليدنا، افهم الطريلة المي ننهر بها إلا ا خيا . إذا لم يأت إلينا الناع، ربما يم تي  اللينتا  

 نذهب نر  إليهم. اهذا ا مر يمرل  م  ئلا ا تي"

المؤتمرات. الس عدية لديها مجممع ناب  بالرياع . ئل  الفر تة أمتامهم للم ترف اللتا مجمم تات      

ا الماا لدينا يعا  أكا  ذل  في أاراربا أ  في المملكة م  خأن  أ  ي زز المبادا الثلافي االفهتم  

 لد، الطرفي .

االثلافتتتة همتتتا طريلمتتتا  مثاليمتتتا  لج تتت  النتتتاع يمفتتتااللع  متتتع ب ضتتتهم ب ضتتتام        الم تتتارض. الفتتت   

 ايسمكشفعا الطرف ا ئر ايم رفعا اللا تلاليدل. اهنا أيضام لد، الس عدية الكثير لملدم .

ايا   اوالل . تسصير اوالل  البمكار حمتلت المبتادا اتللتي  الثلافتات، اترفيتز مصملتف ايتا          

 اك في هذل ال ملية.اوالل  ا ئر، للخمر

افي نهاية المطاف ال بد لي م  أ  أنهي ئطابي هذا بملحهة تب ث اللا المفاؤا، إذ يأكرر تلت   

ال بارع الملمبسة، االمي تلعا" ل ال يعجد خي  أيعأ م  السم ة السيئةل. إ  ال الم ياغي اقتد  

 آ  ا اا  للس عديي  أ  يلاعا اللا الجميع قامهم.
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 9/11عرب السيؤون حقًا. الصورة بعد ويكيبيديا. ال

" الرفاظ اللتا أمت  أمريكتا اإلاتاق تهمتة اورهتا        2011ب د الامي  م  أحداث يبممبر م  ال ا  

بالس عدية ) الكعنغرع ا مريكي، مجل  الشيعا، لجنة السلطة اللضا ية، اللجنتة الفراليتة للضتايا    

" الرفتاظ اللتا أمت      9/11حتداث يتبممبر   اورها ، اللضايا الملنيتة اا مت  اللتعمي. الامتا  ب تد أ     

متتارع  10)الع تتعا إلتتا  2004، الجلستتة ا التتا، متتارع  108أمريكتتا. اجممتتا  الكتتعنغرع رقتتم  

 (. هذل المفا ي  مماحة البر المعقع اولكمراني المالي"2009

http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/69.pdf  

 يتتبممبر 11 إلتتا 1973 التتا  الممرتتدع، متت   العاليتتات إلتتا الستت عدية ال ربيتتة المملكتتة متت   تتعر
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