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مقدمة
يف الثالــث مــن فرباير/شــباط اجلــاري عقــد امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز جلســة مباحثــات رمسيــة 
مــع رئيــس الــوزراء اليــوانين كريايكــوس ميتســواتكيس، تناولــت اجللســة مناقشــة جمــاالت العالقــات 
الثنائيــة بــن البلديــن وســبل تعزيزهــا ودعمهــا، إضافــة إىل التباحــث يف مســتجدات األحــداث يف 

املنطقــة.

أييت هــذا اللقــاء يف ظــل جتــاذابت واســتقطاابت حــادة تشــهدها منطقــة شــرق البحــر املتوســط 
عقــب االتفــاق الرتكــي الليــي الــذي ُوقِّــع يف الســابع والعشــرين مــن نوفمرب/تشــرين الثــاين املاضــي، 
إذ عقــب هــذا االتفــاق ُعقــدت قمــة أثينــا الثالثيــة يف مطلــع يناير/كانــون الثــاين 2020، الــي 

ضمــت كاًل مــن قــربص واليــوانن والكيــان الصهيــوين يف حــن غابــت مصــر.

 هدفــت قمــة أثينــا إىل مناقشــة أتســيس مشــروع خــط أانبيــب )إيســت ميــد(، الــذي يُــراد منــه 
نقــل الغــاز الطبيعــي بدايــة مــن عــام 2025 إىل القــارة األوروبيــة. وأييت هــذا التقــارب كذلــك يف 
ظــل فتــور العالقــات الســعودية- الرتكيــة الــي ازداد توترهــا عقــب قمــة كواالملبــور اإلســالمية الــي 
نفــذت يف هنايــة عــام 2019، وقبــل ذلــك مقتــل خاشــقجي يف الســفارة الســعودية يف إســطنبول 

يف هنايــة عــام 2018.

علــى الرغــم مــن أن منطــق اجلغرافيــا يشــري إىل عــدم وجــود خطــوط متــاس مــع املصــاحل الســعودية 
يف منطقــة شــرق املتوســط فقــد جــاء الدعــم الســعودي للجانبــن القربصــي واليــوانين ليؤكــد وجــود 

ملفــات أخــرى- بعيــدة عــن تشــابك املصــاحل اجلغرافيــة- بــن البلديــن.

وقــد تســارعت وتــرية الــزايرات واللقــاءات الرمسيــة بــن الــرايض وأثينــا مؤخــراً علــى حنــو الفــت 
ومفاجــئ، وهــو مــا أاثر تســاؤالت حــول دوافــع هــذا التقــارب وحــدوده، وهــو مــا ســتحاول هــذه 

الورقــة اإلجابــة عنــه.
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سياقات التقارب السعودي - اليوناني 
 شــهدت األشــهر القليلــة املاضيــة تزايــد عــدد الــزايرات املتبادلــة بــن الســعودية واليــوانن، علــى 
اليــوانين  الــوزراء  ورئيــس  ســلمان  امللــك  الــذي مجــع  ابللقــاء  وانتهــت  اخلارجيــة،  وزراء  مســتوى 
كريايكــوس ميتســواتكيس، يف 3 فرباير/شــباط 2020، وابلرغــم مــن تبــادل هــذه الــزايرات فلــم 

ُيكشــف عــن اتفاقيــات عمليــة، حــى اآلن علــى األقــل.

ابتــدأ هــذا التقــارب منــذ وقــت طويــل يعــود إىل عــام 1965؛ يــوم غــادر امللــك ســعود بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود إىل أثينــا لتلقــي العــالج وتــويف هنــاك، بعــد ذلــك ابتــدأ التعــاون بــن البلديــن يف 
اجملــال االقتصــادي منــذ توقيــع »اتفاقيــة التعــاون االقتصــادي والفــي« يف عــام 1986، ومبوجــب 
هذه االتفاقية ابتدأت حركة االسترياد والتصدير بن البلدين مبا يعزز من مصاحلهما االقتصادية، 
إذ حقــق امليــزان التجــاري بــن اململكــة واليــوانن فائضــاً ملصلحــة اململكــة العربيــة الســعودية يقــدر 

بنحــو 5664 مليــون رايل ســعودي عــام 2010.

تشــري تقاريــر إىل أن التقــارب الســعودي اليــوانين لــه عالقــة ابلعالقــة املتوتــرة بــن اململكــة العربيــة 
الســعودية وبــن تركيــا علــى إثــر قضيــة خاشــقجي، مــن جهــة أخــرى تــرى اململكــة أن التدخــالت 
الرتكيــة يف املنطقــة ازدادت، خصوصــاً بعــد توقيــع االتفاقيــة الرتكيــة- الليبيــة الــي قــد تعــزز مــن النفــوذ 
الرتكــي يف املنطقــة العربيــة، ومــن هنــا جــاء تقارهبــا مــع اليــوانن الــي حتمــل نفــس التخوفــات مــن 

الوجــود الرتكــي يف منطقــة شــرق املتوســط.

إذ تعــد منطقــة شــرق املتوســط منطقــة صــراع حــول الطاقــة؛ نتيجــة لتــوزع جغرافيتهــا بــن دول 
خمتلفــة يف توجهاهتــا السياســية. فوفقــاً لبيــاانت هيئــة املســاحة اجليولوجيــة األمريكية تعــوم منطقــة 
شــرق املتوســط علــى حبــرية مــن الغــاز يقــدر خمزوهنــا بنحــو 122 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز 
الطبيعــي، و1.7 مليــار برميــل مــن احتياطيــات النفــط، تقــدر حصــة مصــر مــن هــذه الثــروة بنحــو 
850 مليــار مــرت مكعــب، ولقــربص 140 مليــار مــرت مكعــب، أمــا الكيــان الصهيــوين فيســتحوذ 

علــى 310 مليــارات مــرت مكعــب لكونــه أول طــرف عثــر علــى هــذا املخــزون يف العــام 2009.
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ُعقــدت مجلــة مــن االتفاقيــات بــن دول منطقــة شــرق املتوســط للحفــاظ علــى مصاحلهــا املشــرتكة، 
أبرزهــا اتفاقيــة ترســيم احلــدود بــن قــربص والكيــان الصهيــوين عــام 2010، وكذلــك اتفاقيــة لرتســيم 
احلــدود البحريــة بــن مصــر وقــربص عــام 2013؛ وهــو مــا رفضتــه تركيــا بوصفــه انتهــاكاً حلقوقهــا 
االقتصاديــة، وذلــك دفعهــا إىل التنقيــب عــن الغــاز قبالــة ســواحل قــربص الرتكيــة علــى اعتبــار أن 

ذلــك مــن حقهــا وفقــاً للقانــون الــدويل.

أمــام تلــك التحــركات الرتكيــة أنشــأت كل مــن مصــر والكيــان الصهيــوين واليــوانن وقــربص واألردن 
وإيطاليــا وفلســطن منتــدى أطلــق عليــه اســم )غــاز شــرق املتوســط(، مســتثنياً تركيــا مــن حضــوره. 
وهــدَف هــذا املنتــدى إىل إقامــة ســوق إقليميــة للغــاز، وخفــض تكاليــف البنيــة األساســية، وتقــدمي 
أســعار تنافســية يف نطــاق جهــود لتحويــل املنطقــة إىل مركــز كبــري للطاقــة. ونظــراً الســتثناء تركيــا 
مــن هــذا املنتــدى فقــد عمــدت إىل اختــاذ إجــراءات وحتــركات كان آخرهــا توقيــع مذكــرات لرتســيم 

احلــدود البحريــة مــع ليبيــا يف 27 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019.

مثّــل هــذا االتفــاق منعطفــاً حقيقيــاً يف اتريــخ املنطقــة، خصوصــاً أنــه ُعــدَّ مصــدر هتديــد حقيقــي 
لبعــض دول املتوســط كاليــوانن وقــربص اليواننيــة، اللتــن ســارعتا لعقــد قمــة ثالثيــة مــع الكيــان 
الصهيــوين هبــدف التباحــث حــول الــدور الرتكــي يف املنطقــة، وآليــات خلــق تــوازن أمــي اقتصــادي 
بــن هــذه الــدول، وهــو مــا متثــل يف مشــروع خــط أانبيــب )إيســت ميــد( الــذي يهــدف إىل تعزيــز 
فــرص التعــاون بــن هــذه الــدول يف اجلانــب االقتصــادي واألمــي أمــام املشــروع الرتكــي- الروســي.

دوافع التقارب السعودي - اليوناني
ينطلــق موقــف الســعودية بتقارهبــا مــع اليــوانن مــن جانبــن أساســين، األول يتعلــق حبالــة التنافــس 
الشــديد بينهــا وبــن تركيــا ورغبتهــا يف ممارســة دور إقليمــي، إذ تــرى اململكــة أن الــدور الرتكــي تنامــى 
يف املنطقــة العربيــة، خصوصــاً بعــد افتتاحهــا لقواعــد عســكرية يف قطــر إضافــة إىل عملياهتــا يف 
الشــمال الســوري، وتقارهبــا مــع حكومــة الســراج املنتميــة حلــراك التغــريات الــي أعقبــت الربيــع العــريب.
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مــن جهــة أخــرى تشــري تصرحيــات رمسيــة ســعودية إىل أن تقارهبــا مــع كل مــن قــربص واليــوانن أييت 
يف ظــل اســرتاتيجيتها اجلديــدة اهلادفــة إىل تنويــع خارطــة حلفائهــا يف املنطقــة، إذ حاولــت الســعودية 
أن تعــزز تقارهبــا مــع اليــوانن مــن خــالل تقارهبــا مــع قــربص عــرب تعيــن أول ســفري ســعودي مقيــم 
يف نيقوســيا، إضافــة إىل أول زايرة قــام هبــا وزيــر اخلارجيــة األســبق إبراهيــم العســاف إىل قــربص 
اليواننيــة يف 11 ســبتمرب/أيلول 2019، الــي هدفــت إىل أتكيــد رغبــة اململكــة بتفعيــل أتثريهــا 
الدبلوماســي مبــا يضمــن محايــة مصاحلهــا السياســية واالقتصاديــة، خصوصــاً يف ظــل التجــاذابت 
واالســتقطاابت احلــادة الــي تنعكــس علــى موازيــن القــوى يف املنطقــة بســبب التنافــس والصــراع 

الشــديد يف شــرق املتوســط.

التعــاون  تعزيــز  الســعودية يف رغبتهــا يف  مــع  التقــارب  اليــوانين يف  املوقــف  يتلخــص  يف حــن 
االقتصــادي بــن البلديــن نظــراً ملــا تتمتــع بــه الســعودية مــن قــدرات ماليــة كبــرية، خصوصــاً أهنــا تعــاين 
مــن تدهــور حــاد يف اجلانــب االقتصــادي. مــن جانــب آخــر تربــط اليــوانن بــن دوافعهــا االقتصاديــة 
واألمنيــة، فمــن خــالل حتالفهــا مــع كيــاانت أخــرى تعــزز قدراهتــا االقتصاديــة ســتتمكن مــن احلفــاظ 

علــى مصاحلهــا االقتصاديــة واألمنيــة أمــام التهديــدات الرتكيــة.

تحديات التقارب السعودي- اليوناني
تواجــه حالــة التقــارب بــن الســعودية واليــوانن مجلــة مــن التحــدايت، بعضهــا يتعلــق ابجلانــب 

اجلغــرايف، وبعضهــا يتعلــق ابجلانبــن االقتصــادي والسياســي.

- التحدي االقتصادي

هتــدف اليــوانن- ابلتعــاون مــع دول أخــرى مــن شــرق املتوســط- إىل إنشــاء مشــروع خــط أانبيــب 
غاز شــرق املتوســط )إيســت ميد(، الذي ســيكلف حنو ســتة مليارات دوالر، وقد يســتغرق إجنازه 
مثانيــة أعــوام، إلقامــة أنبــوب حبــري بطــول 1300 كيلومــرت مــن حقــل الغــاز شــرقي البحــر املتوســط 
حــى جنــوب اليــوانن، وأنبــوب بــري بطــول ســتمئة كيلومرت ابجتــاه غــرب اليــوانن، حبيــث يرتبــط 
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أبانبيــب قائمــة مــن أجــل نقــل الغــاز إىل إيطاليــا ودول أخــرى يف االحتــاد األورويب.

وتشــري التقديــرات األوليــة إىل أنــه ســيُنقل عــرب اخلــط البحــري حنــو عشــرة مليــارات مــرت مكعــب 
مــن الغــاز ســنوايً، فيمــا ذكــرت دراســات أن امليــاه اإلقليميــة اإلســرائيلية حتتــوي علــى خمــزون يبلــغ 
2.2 تريليــون مــرت مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، ويتوقــع أن يصــل هــذا الرقــم إىل ثالثــة تريليــوانت مــرت 

مكعــب خــالل الســنوات املقبلــة.

يشــري التقــارب بــن البلديــن إىل أن أثينــا قــد تســعى الســتمالة اململكــة لتكــون أحــد داعمــي هــذا 
املشــروع؛ نظــراً لقدراهتــا املاليــة، غــري أن حتقيــق هــذا اهلــدف يواجــه حتــدايً حقيقيــاً يتمثــل أبنــه ليــس 
مــن مصلحــة اململكــة العربيــة الســعودية أن تدعــم إنشــاء ســوق طاقــة يف منطقــة شــرق املتوســط؛ 

ألن هــذا ســيضر مبصاحلهــا االقتصاديــة يف ســوق الطاقــة.

- التحدي الجغرافي

يعــد العامــل اجلغــرايف أحــد أبــرز التحــدايت الــي ســتواجه التقــارب الســعودي- اليــوانين، إذ إن 
للعامــل اجلغــرايف منطقــه املتمثــل بتســويغ تقــدمي التعــاون االقتصــادي أو حــى التدخــل املباشــر يف 
حالــة وجــود هتديــد أمــي، لكــن كمــا هــو معلــوم فــإن اجملــال اجلغــرايف بــن البلديــن جيعــل مســألة 
تشــابك املصــاحل األمنيــة مســتبعدة إىل حــد مــا، ومــن هنــا قــد ينظــر إىل أن هــذه العالقــة مؤقتــة 
ببعدهــا األمــي والسياســي، وأبهنــا ترتبــط بشــكل أساســي حبالــة املناكفــات السياســية بــن اململكــة 
وتركيــا، وبــن التهديــدات األمنيــة واالقتصاديــة بــن اليــوانن وتركيــا، وفيمــا عــدا هاتــن احلالتــن فــإن 
لــكل مــن اململكــة العربيــة الســعودية واليــوانن اهتماماهتمــا األمنيــة واالقتصاديــة املتباينــة واملتعلقــة 

بنطاقهمــا اجلغــرايف.

-  التحدي السياسي

يواجــه التقــارب الســعودي- اليــوانين حتــدايً سياســياً متمثــاًل يف حــال رفــض املعارضــة اليواننيــة، 
الي اعرتضت على مســألة إرســال اليوانن صواريخ ابتريوت أمريكية الصنع إىل الســعودية، إذ تعد 
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هــذه اخلطــوة هــي األوىل مــن نوعهــا لليــوانن خــارج جماهلــا اجلغــرايف، وهــو مــا تــراه املعارضــة ال يصــب 
يف مصلحــة اليــوانن، إذ إن هلــا ملفــات وقضــااي أجــدر ابالهتمــام بــداًل مــن التوســع يف نطاقــات 
جغرافيــة أخــرى قــد ال تكــون هلــا عالقــة مباشــرة ابألولــوايت السياســية واألمنيــة لليــوانن يف ظــل 

التحــدايت الــي تواجههــا منطقــة شــرق املتوســط.

وعلــى الرغــم مــن أن خطــوة التقــارب مــع اليــوانن أتيت ضمــن االســرتاتيجيات السياســية اجلديــدة 
الــي تتبعهــا اململكــة، إذ قــد ميثــل هــذا التقــارب فرصــة للســعودية لتوســع نفوذهــا اإلقليمــي خــارج 
جماهلــا اجلغــرايف، لكنــه ســيمثل يف نفــس الوقــت حتــدايً كبــرياً، خصوصــاً أن لديهــا عــدداً كبــرياً مــن 

امللفــات املفتوحــة يف املنطقــة، وعلــى رأســها احلــرب يف اليمــن.

خاتمة
التقــارب الســعودي اليــوانين يف جانبــه االقتصــادي ابتــدأ منــذ وقــت مبكــر؛ نظــراً ألن قطاعــاً كبــرياً 
مــن االقتصــاد اليــوانين يقــوم علــى واردات زيــوت النفــط اخلــام الــذي يعــد أبــرز صــادرات اململكــة 
العربيــة الســعودية، غــري أن التعــاون يف اجلانبــن األمــي والسياســي أخــذ موقعــه األساســي يف هــذا 
التقارب يف الفرتة األخرية نظراً للتغريات األمنية والسياســية املســتجدة يف منطقي الشــرق األوســط 
وشــرق املتوســط، إذ جــاءت الــزايرة األخــرية كــرد علــى االتفاقيــة الرتكيــة- الليبيــة الــي تعــزز النفــوذ 
األمــي واالقتصــادي لرتكيــا يف املنطقــة، وهــو مــا تعــده كل مــن الســعودية واليــوانن مصــدر هتديــد 

ملصاحلهمــا السياســية واالقتصاديــة.

فمــن خــالل هــذا التقــارب تســعى اململكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز نفوذهــا اإلقليمــي مــن خــالل 
زايدة حضورهــا يف خمتلــف ملفــات املنطقــة، خصوصــاً مــا يتعلــق مبســتجدات الصــراع حــول الطاقــة 
الــي ستشــكل واقــع وطبيعــة الصــراع يف املرحلــة القادمــة، كمــا أهنــا مــن خــالل هــذا التقــارب تســعى 
خللــق حالــة مــن تــوازن القــوى يف شــرق املتوســط، وهــو مــا ســينعكس علــى النفــوذ الرتكــي يف 
املنطقتــن العربيــة ودول شــرق املتوســط، يف حــن ستســتفيد اليــوانن مــن هــذا التقــارب يف حــال 

متكنــت مــن ضــم اململكــة للجهــات الداعمــة إلنشــاء مشــروع )إيســت ميــد(.



تقدير موقف

9 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

التقـارب السعودي اليوناني األخير .. الدوافع والتوقعات

وابلنظــر إىل واقــع الفــرص والتحــدايت الــي تواجــه حالــة التقــارب الســعودي- اليــوانين يتضــح أهنــا 
أقــرب لإلجــراء التكتيكــي منــه إىل االســرتاتيجي، إذ إن منطــق البعــد اجلغــرايف والتنافــس االقتصــادي 
ســيؤثر ال حمالــة يف طبيعــة هــذه العالقــة علــى املــدى البعيــد، ومــن هنــا قــد تســتمر العالقــة القدميــة 

بشــقها االقتصــادي لكــن ليــس ابلضــرورة أن تســتمر طويــاًل علــى املســتوين األمــي والسياســي.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




