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 السعودیة  -فورین أفیرز: کیف یمکن إنقاذ العالقة األمریکیة 

 ترجمات، عادل رفیق 
 لـ إف. جر�جوري جوز الثالث، أستاذ الشؤون الدولية   2023�� عدد يناير / ف��اير    فور�ن أف��ز�شرت مجلة  

ً
مقاال

كيف يمكن إنقاذ   - إيھ أند إم، �عنوان: "اململكة والقوة    �� �لية بوش ل�ح�ومة وا�خدمة العامة بجامعة تكساس

األمر�كية املتحدة  -العالقة  الواليات  ب�ن  املستمر  التعاون  عناصر  تزال  ال  أنھ  إ��  ال�اتب  فيھ  ص 
ُ
خل السعودية"، 

السياسات   واململكة العر�ية السعودية قائمة؛ وأن ع�� كال البلدين أن �ستبعدا أي أحالم غ�� واقعية بإم�انية �غي��

وليس كما يرغب    -الداخلية للطرف اآلخر أو ح�ى التأث�� عل��ا؛ وأن يحرصا ع�� أن يتعامل �ل م��ما مع اآلخر كما هو  

 أن ي�ون. ومن أهم املضام�ن ال�ي تضم��ا املقال:

للنفط،   أن منظمة (أو�ك +) و�� منظمة ح�ومية دولية من الدول املصدرة  2022أعلنت السعودية �� شهر أكتو�ر  

) و�صف��ا أك�� مصدر إلنتاج النفط  
ً
ستخفض مس��دفا��ا من إنتاج النفط �ش�ل كب�� (بمعدل مليو�ي برميل يوميا

لهذه   و�ان  العاملية.  النفط  سوق  إلدارة  ا�جموعة  جهود   �� املبادرة  زمام  أخذ  ع��  اململكة  دأبت  فقد  العالم،   ��

،
ً
 �سبيا

ً
ع�� أسعار النفط، ال�ي ارتفعت من مستوى منخفض خالل العام   ا�خطوة تأث�� فوري، و�ن �ان متواضعا

 لل��ميل قبل هذا اإلعالن إ�� نطاق ي��اوح ب�ن  76عند حوا�� 
ً
 و   82دوالرا

ً
 لل��ميل مع منتصف نوفم��  91دوالرا

ً
دوالرا

نت إدارة بايدن . و�ن �انت الصدمة ال�ي شعر ��ا األمر�كيون �انت جيوسياسية أك�� م��ا اقتصادية، حيث �ا2022

 �� قرارها رغم ذلك، متجاهلة واشنطن.
ً
دما

ُ
 قد طلبت من السعودية تأجيل قرار ا�خفض؛ لكن الر�اض مضت ق

 ع�� قرار  
ً
وقد أثارت اال��امات املتبادلة ب�ن واشنطن والر�اض �ساؤالت حول مستقبل العالقات الثنائية بي��ما؟ وردا

تقييم عالق��ا مع السعودية وقالت إن تلك التخفيضات "ستؤدي إ�� ز�ادة  أو�ك +، أعلنت إدارة بايدن أ��ا ستعيد  

 ع�� الغزو الرو�ىي ألوكرانيا. 
ً
اإليرادات الروسية و��� التقليل من فعالية العقو�ات" ع�� موس�و ال�ي تم فرضها ردا

م  و�عهد السيناتور الديمقراطي عن والية نيوج���ىي، رو�رت مينينديز، با�حيلولة دون بيع األ  س�حة للسعودية. وقدَّ

الر�اض رفضت  اململكة. ولكن  القوات األمر�كية من  ال�ونجرس مشروع قانون يفرض �حب  العديد من أعضاء 

 ع�� "أسباب اقتصادية بحتة". 
ً
 ال��اجع، قائلة إن قرار أو�ك + �ان باإلجماع و�ان مبنيا
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ا غ��  من  أنھ  و�بدو  ذلك،  �عد  ا�جانب�ن  لدى  التوتر  حدة  مع  وتراجعت  العالقات  تقييم  إعادة  تؤدي  أن  ملرجح 

السعودية قد  -السعودية ال�ي وعدت ��ا إدارة بايدن إ�� �غي�� كب�� �� هذا الشأن. حيث �انت العالقات األمر�كية

، منحت إدارة بايدن حصانة سيادية لو�� العهد السعودي 2022نجت من أزمات أسوأ من ذلك. و�� شهر نوفم��  

 بـ "مبس"، ع�� أساس تبوئھ منصب رئيس وزراء اململكة، �� قضية مدنية األم�� محمد بن سلم
ً
ان، واملعروف اختصارا

تل ع�� يد عمالء سعودي�ن (�� القنصلية 
ُ
أمر�كية رفع��ا عليھ خطيبة جمال خاشق��، ال�حفي السعودي الذي ق

ات األخرى، ع�� أن العالقات السعودية بإسطنبول). وهذه ا�حصانة �� عالمة واحدة، من ب�ن العديد من العالم

السعودية ليست �� طر�قها إ�� التمزق. لكن أزمة أو�ك + وتداعيا��ا �ش�� إ�� الوصول إ�� مرحلة جديدة -األمر�كية

مع   تتما�ىى  الر�اض  �عد  لم  العالقة،  بدأت  عندما  العشر�ن،  القرن  منتصف  منذ  مرة  فألول  العالقات.  هذه   ��

 اس��اتيجية واشنطن الك��ى.

السعودية إ�� ال��ك�� ع�� طبائع األفراد وأجندا��م. فمحمد بن سلمان -ميل محللون ومراقبون للشؤون األمر�كيةو�

يتصف بالعناد والسلطو�ة، ويس�� إ�� إعادة �شكيل اقتصاد اململكة وترقية دور بالده كالعب عاملي مستقل. وع�� 

 و�ر�د جعل الديمقراطية محور سياستھ النقيض من ذلك، فإن الرئيس األمر��ي جو بايدن لديھ أسل
ً
وب أك�� حذرا

ا�خارجية، وحشد العالم ضد روسيا والص�ن. وهذه الفجوة ب�ن طبيعة �خصيات وأهداف الرجل�ن مهمة بال شك 

، ما مؤداه، أن  
ً
�� �شكيل العالقات ب�ن البلدين. لكن حسبما قال �ارل ماركس �� واحدة من أك�� �حظاتھ وضوحا

ون التار�خ، ولكن ليس بالضرورة بالطر�قة ال�ي يختارو��ا. حيث �ش�� ا�جدل حول قرار أو�ك + إ��  األفراد يصنع 

ثالثة �غي��ات مهمة �� العالقة الثنائية ب�ن البلدين تتجاوز �خصيات الزعماء وست�ون لها عواقب أك�� ديمومة من  

 تصرفات وردود فعل أي من صناع القرار. 

ا القوى  م��ان  �غ��   ،
ً
متعدد  أوال نظام  إ��  الدو��  النظام  تحول  مع   ،

ً
�سبيا واشنطن  نفوذ  يتضاءل  حيث  لعاملي: 

األقطاب، مما يجعل الدول ذات القوة املعتدلة مثل السعودية أك�� عرضة للتحوط �� رهانا��ا وأقل احتمالية أن 

 تر�ط �ل مص��ها بقوة عظ�ى واحدة فقط. 

، بينما يدفع �غ�� املناخ العالم �عي
ً
 عن استخدام الوقود األحفوري، تتعرض السعودية لضغوطات لالستفادة  ثانيا

ً
دا

 وهو شعور باإل�حاح يصبغ ن�جها �� إنتاج و�سع�� النفط.  -من احتياطيا��ا النفطية بينما ال تزال �ستطيع ذلك 
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 �� السياسة األمر�كية، شهدت قضية العالقات األمر�كية
ً
، مثل �ل القضايا املهمة تقر�با

ً
مع اململكة العر�ية   ثالثا

 ع�� طول ا�خطوط ا�حز�ية �� الواليات املتحدة، و�رجع ذلك إ�� حد كب�� إ�� حقيقة أن 
ً
 كثيفا

ً
السعودية استقطابا

االس��اتي��   التداخل  �عد هناك  ولم  ا�حكم.  �� سدة  ا�جمهور��ن  لوجود  تفضيلهم  أو�حوا  أنفسهم  السعودي�ن 

الواليات املتحدة والسعودية ع�� مدى عقود. ولكن استمرار آفاق التعاون ب�ن   الكب�� الذي طاملا حّدد العالقات ب�ن

، �� حالة إدراك كال ا�جانب�ن  
ً
 جيدا

ً
 من القضايا اإلقليمية واالقتصادية يظل أمرا

ً
البلدين �� مجموعة ضيقة �سبيا

 �كة بي��ما. لهذه التحوالت، ح�ى يتمكنوا من التوصل إ�� مجموعة أك�� واقعية من التوقعات املش�

 یلع طريف نقیض
�انت السعودية قد برزت أهمي��ا للواليات املتحدة �عد أحداث ا�حرب العاملية الثانية، وهو الصراع الذي سلط 

الضوء ع�� الدور املركزي الذي سيلعبھ النفط �� اإلس��اتيجية العسكر�ة ا�حديثة والتنمية االقتصادية. وشهد 

 �ات توزعت ف��ا القوة العاملية: العالم منذ ذلك ا�ح�ن ثالث ف�

األو��:  ا�جيوسياسية   الف��ة  األهداف  السعودية حي��ا خيار سوى دعم  أمام  يكن  لم  الباردة، حيث  ا�حرب  إبان 

لم   األمر،  ��اية  و��  املتحدة.  االتحاد للواليات  من  واالقتصادية  األمنية  املساعدة  ع��  االعتماد  بإم�ا��ا  يكن 

السوفي�ي، الذي �ان يدعم العديد من خصوم الر�اض اإلقليمي�ن و�ان �عتنق أيديولوجية شيوعية ثور�ة تتعارض 

�� ذلك   مع األسس اإلسالمية ا�حافظة ل�حكم السعودي. ولذلك ظلت القرارات املتعلقة بإنتاج النفط السعودي

ا�خمسينيات   �� السعودية  النفط  صناعة  تطو�ر  ع��  عملت  ال�ي  األمر�كية  النفط  شر�ات  أيدي   �� الوقت 

والستينيات من القرن املا�ىي. ولم يكن لدى الر�اض القوة للتعامل مع موس�و �� مسائل النفط، ح�ى لو أرادت  

 ذلك. 

طر� ع��  شر�ك�ن   
ً
أيضا والسعودية  املتحدة  الواليات  األعداء  و�انت  لكن  األيديولوجية.  الناحية  من  نقيض   �

املش��كة"  "املصا�ح  حلت  تم  حيث  اف��ا�ىي؛  �ش�ل  شر�اء  جعل��ما  املكملة  االقتصادية  واالحتياجات  املش��ك�ن 

اإلسرائي��. فقد أدى اختالفهم   -محل "القيم املش��كة". و�ان االستثناء الوحيد �� هذه الشراكة هو الصراع العر�ي 

)، كرد 1974-1973القضية إ�� أك�� أزمة �� تار�خ العالقات الثنائية: وهو حظر تصدير النفط �� العام (  حول هذه

فعل للدعم الذي قدمتھ الواليات املتحدة إلسرائيل �� حرب أكتو�ر (املعروفة �� إسرائيل بحرب يوم الغفران)، حيث 
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إنتا أخرى  عر�ية  دول  وخمس  السعودية  العر�ية  اململكة  إ��  خّفضت  �حنھ  وأوقفوا  وج��ة  لف��ة  النفط  جها من 

الواليات املتحدة. وأدى هذا االضطراب إ�� تزايد عمليات شراء مدفوعة بالذعر، و�التا�� تضاعفت أسعار النفط 

أر�ع مرات، وقاد ذلك إ�� تحول عميق �� عالقات القوة داخل سوق النفط. فالدول املنتجة للنفط مثل السعودية  

صاحب  �� �� أصبحت  السعودية  النفط  صناعة  تدير  �انت  ال�ي  األمر�كية  الشر�ات  وأصبحت  حي��ا؛  القرار  ة 

 الشر�ك األد�ى مرتبة ومقدمي ا�خدمات ل�ح�ومة السعودية. 

لقد أضّرت السياسة السعودية حي��ا  باالقتصاد األمر��ي �ش�ل مباشر، وهّددت واشنطن بالتدخل العسكري. 

عد أن أ��ت الدبلوماسية األمر�كية ا�حرب وقادت مفاوضات تم تتو�جها بمعاهدة ولكن تم تخطي األزمة �سرعة �

. وقد ساعدت األهداف االس��اتيجية املش��كة لواشنطن والر�اض إّبان 1979اإلسرائيلية �� عام  -السالم املصر�ة

�ن العاصمت�ن. وعندما ا�حرب الباردة، بما �� ذلك ا�حد من النفوذ السوفي�ي �� الشرق األوسط، ع�� رتق ا�خرق ب

برزت أهمية مسألة النفط خالل السنوات ال�ي تلت ذلك بالنسبة لصا��� السياسة �� الواليات املتحدة، �ش�ل أك�� 

ا�حز��ن  كال  من  األهمية  م��ايد   
ً
هدفا السعودي�ن  مع  جيدة  عالقات  ع��  ا�حفاظ  أصبح  م�ىى،  وقت  أي  من 

�ن البلدين خالل الثمانينيات، حيث ساعدت �ل من الواليات املتحدة  (الديمقراطي وا�جمهوري). وتنامى التعاون ب

والسعودية �ش�ل مش��ك األفغان واملقاتل�ن األجانب �� مقاومة االحتالل السوفي�ي ألفغا�ستان، ووصل التعاون إ��  

ا�حرب الباردة  )، وال�ي تزامنت مع ��اية  1991-1990أو حرب تحر�ر ال�و�ت (  -ذروتھ خالل حرب ا�خليج (الثانية)  

 وأبرزت أهمية العالقات الثنائية ب�ن ا�جانب�ن.

الثانية: االتحاد    الف��ة  ا��يار  منذ  امتدت  وال�ي  املتحدة،  للواليات  األحادية  القطبية  ف��ة   �� الثانية  الف��ة  �انت 

د لدول مثل اململكة  . و�انت الواليات املتحدة خالل هذه ا�حقبة �� ا�خيار الوحي2010السوفي�ي إ�� وقت ما �� عام  

العر�ية السعودية ال�ي سعت إ�� الشراكة مع قوة عظ�ى. وحدثت خالل هذه الف��ة أزمة كب��ة أخرى، و��: �جمات 

 (من إجما��    15سبتم��، ال�ي خطط لها أسامة بن الدن، سليل إحدى أغ�ى العائالت السعودية، ونفذها    11
ً
سعوديا

ا  19 القاعدة  تنظيم  وألن   .(
ً
وجدت  مختِطفا فقد  املتحدة،  والواليات  ا�حاكمة  السعودية  األسرة  من   

ً
كال س��دف 

. وخالل "ا�حرب ع�� اإلرهاب" ال�ي أعقبت ذلك، 
ً
الدولتان مرة أخرى أن هناك عدو مش��ك يمكن أن يجمعهما معا

مع السعودية.   قام �ل من الرئيس�ن األمر�كي�ن جورج دبليو بوش و�اراك أو�اما بتنمية عالقات استخباراتية وثيقة
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و�انت واشنطن �� الالعب الوحيد ع�� الساحة، ومن جان��ا دعمت الر�اض املبادرات األمر�كية، ح�ى عندما �انت 

 �� حكم��ا، وع�� األخص أثناء غزو العراق عام 
ً
 .2003�شكك علنا

 وانط
ً
وت ع�� سلسلة من األحداث  و�انت ��اية ا�حرب الباردة وفجر السالم األمر��ي (باكس أمر��انا) مفاجئة �سبيا

. ومع ذلك،  فبحلول عام  
ً
، أدت 2020الدرامية. وع�� النقيض من ذلك، جاءت ��اية ف��ة األحادية القطبية تدر�جيا

عوامل تبديد األصول األمر�كية ومصداقي��ا �� العراق وأفغا�ستان، وتزايد مظاهر ا�خلل الوظيفي واالستقطاب �� 

ة، وصعود الص�ن، ومحاولة روسيا العودة من جديد كقوة عظ�ى، أدت مجتمعة إ��  السياسة الداخلية األمر�كي

 خلق توازن دو�� جديد للقوى. 

- وع�� عكس الف��ت�ن السابقت�ن، ففي الف��ة الثالثة، ال يوجد عدو مش��ك يدعم العالقات األمر�كية  الف��ة الثالثة:

التحالفا إ�� حشد  بايدن  إدارة  �س��  فبينما  العر�ية السعودية.  اململكة  تنظر  ال  والص�ن،  روسيا  الدولية ضد  ت 

عد اآلن أك�� عميل 
ُ
السعودية إ�� أي من هات�ن القوت�ن العظمي�ن (روسيا والص�ن) ع�� أ��ما أعداء لها. فالص�ن �

مليون دوالر ��    500وشر�ك تجاري لها �� مجال النفط. حيث ارتفعت التجارة ب�ن السعودية والص�ن من أقل من  

. و�� نفس العام، �انت قيمة الصادرات السعودية إ�� الص�ن، ومعظمها 2021مليار دوالر �� عام    87إ��   1990ام  ع 

من   يقرب  وما  املتحدة.  الواليات  إ��  السعودية  الصادرات  من  مرات  بثالث  أك��  الب��ولية،  واملنتجات  النفط  من 

عت�� روسيا الشر�ك  ضعف صادرات السعودية إ�� الهند واليابان، ثا�ي وثالث أك 
ُ
�� أهداف الصادرات السعودية. و�

الضروري للسعودية (ع�� الرغم من الصعو�ة ال�ي قد �ع��ي ذلك �� �عض األحيان) �� إدارة سوق النفط العاملية.  

ل السعودية وروسيا مجتمعت�ن أك��    40حيث تنتج دول أو�ك + ما يقرب من  
ّ
 ؛ و�ش�

ً
مليون برميل من النفط يوميا

 �� نفس ا�جهة، حينئٍذ فقط يمكن أن ي�ون لقرارات من ن
ً
صف هذا الرقم. و�� حالة وقوف موس�و والر�اض معا

 أو�ك + تأث�� ع�� السوق. 

ول�ل هذه األسباب، فعندما �ستعرض القادة السعوديون املشهد ا�جيوسيا�ىي، فإن الصورة ال�ي يرو��ا تختلف  

األ  نظرا��م  يراها  ال�ي  الصورة  عن  بالنسبة �ش�ل م�حوظ  يمثل صدمة  ا�جديد  الواقع  وقد أصبح هذا  مر�كيون. 

للنخب �� واشنطن وال�ي أصبحت معتادة ع�� الدعم السعودي شبھ املؤكد للواليات املتحدة، ولهذا السبب جاء رد 

 بتخفيض اإلنتاج. إذ ال
ً
 الفعل الهست��ي من �عض السياسي�ن األمر�كي�ن ع�� القرار ال�ي اتخذتھ أو�ك + مؤخرا
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اختلفت   فقد  النصفي.  التجديد  انتخابات  سبقت  ال�ي  الف��ة   �� النفط  بأسعار  فقط  تلك  الفعل  ردود  تتعلق 

السياق   �� جاء  املرة  هذه  االختالف  ولكن  النفط.  أسعار  حول  املا�ىي   ��  
ً
كث��ا املتحدة  والواليات  السعودية 

بايد   -ا�جيوسيا�ىي   إدارة  حّدد��ا  ال�ي  أوكرانيا،   �� ا�حرب  مستقبل وخاصة  ستحدد  تار�خية  ا�عطاف  كنقطة  ن 

الهند  ذلك   �� بما  األخرى،  الدول  من  للعديد  بالنسبة  ا�حال  هو  كما  للسعودية،  بالنسبة  أما  العاملي.  النظام 

 و�سرائيل، ف�ي مجرد حرب إقليمية.

األمر�كيو  الرؤساء  األمر. فقد شّنِ  ا�خاصة حول هذا  السعودي�ن ش�واهم  لدى  الوقت، فإن  الثالثة  و�� نفس  ن 

الذي  الوقت وا�جهد  تقليل وا�حد من  إ��  املتحدة بحاجة  الواليات  السابقون حمال��م االنتخابية ع�� أساس أن 

تبذلھ �� منطقة الشرق األوسط. وهذا ما ال يبعث ع�� االرتياح للنظام السعودي الذي يرى �� إيران، ال�ي وسعت 

 لھ. و�ان الهدف املعلن ل��ك�� الواليات املتحدة ع��  نفوذها �� العراق ولبنان وسور�ا واليمن، ��ديد
ً
 خط��ا

ً
 إقليميا

ً
ا

إيران  عندما شنت  النفط. ولكن  تدفق  املاضية هو حماية حر�ة   
ً
عاما السبع�ن  العر�ي ع�� مدار  ا�خليج  منطقة 

�ات ع�� منشآت النفط السعودية �� سبتم��    ومن خالل ُمس�َّ
ً
 صاروخيا

ً
م ع�� حر�ة وهو أخطر �جو   -  2019�جوما

لم تفعل   -  1991تدفق النفط منذ أن أشعل الديكتاتور العرا�� صدام حس�ن النار �� حقول النفط ال�و�تية �� عام  

 ُيذكر، ع�� الرغم من العالقات الوثيقة ال�ي عّزز��ا مع الر�اض.
ً
 إدارة ترامب شيئا

 للواليات املتحدة. ولن �
ً
 تلقائيا

ً
عود العالقة االس��اتيجية ا�حميمة ال�ي �انت سائدة �� و�التا�� لم �عد اململكة شر��ا

العصور السابقة. لكن هناك إم�انية الستمرار التعاون ا�حدود بي��ما، ح�ى لو استمرت السياسات الداخلية ع��  

 كال ا�جانب�ن �� خلق الصعو�ات. 

 یلع غرار الزیت واملاء
 ا�حفاظ ع�� أ

ً
سعار النفط �� مستوى أع�� مما يرغب بھ رؤساء الواليات وع�� الرغم من أن السعودية تفضل دائما

املتحدة، فقد اعتادت اململكة �� �عض األحيان االستجابة لطلبات واشنطن لز�ادة املعروض وتوف�� املز�د من النفط  

أكتو�ر    �� لكن  االنتخابات األمر�كية.  ال�ي �سبق  الف��ات   �� ما �ان يحدث ذلك   
ً
السوق، وعادة ت  ، ذهب2022�� 

 نداءات واشنطن �� ذلك أدراج الر�اح. 
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حيث ترى الر�اض ضرورة أن �ستغل فرص��ا األخ��ة لالستفادة من صادرا��ا النفطية قبل ان��اء عصر النفط. وهذا 

  - لو�� العهد السعودي    2030هو االف��اض الذي �ان وراء خطة إعادة الهي�لة االقتصادية الطموحة �� إطار رؤ�ة  

 قبل أن ت��ار السوق العاملية للنفط تحت ضغط �غ�� املناخ، واالنتقال إ�� أنواع �خلق اقتصاد سعو 
ً
دي أك�� تنوعا

إ��   يحتاج  العهد  و��  لكن  سنوات.  قبل  بالطبع  يحدث  لن  وهذا  األخرى.  التكنولوجية  والتغ��ات  البديلة،  الوقود 

� النفطية لالقتصاد السعودي و�حماية استخدام �ل النفوذ الذي يمكنھ ا�حصول عليھ لالستثمار �� القطاعات غ�

شعبھ من العواقب املؤملة لإلصالحات الضرور�ة، مثل خفض اإلعانات الكب��ة للمرافق العامة، بما �� ذلك املياه 

 �� املائة ع�� مش��يات املس��لك�ن.  15والكهر�اء، و إدخال ضر�بة القيمة املضافة بنسبة 

ا لسعودية ا�حفاظ ع�� األسعار عند مستوى يمكن أن يمول خطط  وهذا يفسر سبب اس��داف سياسة النفط 

لن   و�التأكيد  النفط.  ع��  العاملي  الطلب  ثابت من  مستوى  ع��  ا�حفاظ   �� و�ستمر  الطموحة  بن سلمان  محمد 

 مع التقو�م االنتخا�ي للواليات املتحدة. ومع وجود تداخل بدرجة أقل ب�ن اس��اتيجية 
ً
تتوافق هذه الضرورات دائما

مزايا  و  أي  لتقديم  احتماال  أقل  السعودية  القيادة  فإن  للر�اض،  ا�خارجية  السياسة  ومخاوف  الك��ى  اشنطن 

 انتخابية لرؤساء الواليات املتحدة مقارنة بما �ان عليھ ا�حال �� املا�ىي عندما يتعلق األمر بالنفط. 

و�ذا �انت التغي��ات املهمة ال�ي تؤثر ع�� العالقات الثنائية من ا�جانب السعودي تتعلق باالقتصاد السيا�ىي، فإن 

السعودية، مثل العديد -التغي��ات األمر�كية الداخلية تتعلق بالسياسات ا�حز�ية. فقد انجرفت العالقات األمر�كية

�� السياسة األمر�كية. و�الرغم من أن العالقات مع السعودية    من القضايا األخرى، إ�� دوامة االستقطاب ا�حز�ي

لهم   ت�ون  أن   �� �انوا يرغبون  البيت األبيض  إال أن ساك�ي  ب�ن عامة األمر�كي�ن،  لم تحظ بدعم كب��  املا�ىي   ��

ونالد عالقات جيدة مع أك�� مصدر للنفط �� العالم. ولكن ذلك بدأ يتغ�� خالل إدارة الرئيس األمر��ي السابق د

 ترامب.

ولم ُيخِف ترامب مودتھ تجاه السعودي�ن، وع�� وجھ ا�خصوص محمد بن سلمان. و�� خطوة غ�� مسبوقة، جعل  

ترامب أول عاصمة أجنبية يزورها �عد انتخابھ �� الر�اض. ولطاملا تفاخر، و�الغ، �� مبيعات األس�حة ال�ي تفاوض 

 إ�� دعمھ �حمد بن سلمان حيث �غلب  عل��ا مع اململكة �� حينھ. و�� خطوة محفوفة با�
ً
خاطر، أ�ح ترامب علنا

األم�� الشاب ع�� ابن عمھ محمد بن نايف، ا�حاور الرئي�ىي لإلدارات األمر�كية السابقة، وأطاح بابن نايف من  
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، أو ح�ى �ش�ل غ�� مباشر، �� 2017السلطة �� عام  
ً
، لم يقحم الرؤساء األمر�كيون أنفسهم علنا

ً
سياسة   . وتار�خيا

القصر هناك. وراوغ ترامب �شأن تواطؤ محمد بن سلمان �� مقتل ال�حفي السعودي جمال خاشق��، ح�ى ��  

 أن و��  
ً
ذت بتوجيھ من و�� العهد. (حيث قال ترامب: "من ا�حتمل جدا ِفّ

ُ
مواجهة أدلة قو�ة متداولة بأن ا�جر�مة ن

د فعل ور�ما لم يفعل!"). وطّور جار�د �وشن�، صهر ترامب ر�ما ي�ون ق  -العهد �ان ع�� علم ��ذا ا�حدث املأساوي  

وكب�� مستشار�ھ، عالقة مباشرة مع و�� العهد خارج القنوات الدبلوماسية العادية. و�عد تركھ املنصب، تلقى �ل 

الصندوق   كب��ة من  استثمارات  ترامب،  �� عهد  ا�خزانة  وز�ر  الذي شغل منصب  من �وشن� وستيفن منو�ش�ن، 

السعودي ملشاريعهما االستثمار�ة ا�خاصة. و�� نوفم�� املا�ىي، وافقت شركة ترامب بالسماح لوضع اسم السيادي  

عقار�ة   شركة  ِقبل  من  ُعمان   �� تطو�ره  يتم  الدوالرات  بمليارات  جولف  ومجمع  فاخر  سك�ي  مجمع  ع��  ترامب 

 سعودية ك��ى.

، وتم  و�النسبة ملؤسسة السياسة ا�خارجية الديمقراطية، فقد بدا األ 
ً
مر كما لو أن السعودي�ن قد اختاروا جانبا

 لذلك. حيث �عرض مقتل خاشق�� وتورط السعودية �� ا�حرب األهلية اليمنية النتقادات مستمرة 
ً
تتبع موقفها وفقا

، وصف 2020من جانب الديمقراطي�ن. وخالل ا�حملة االنتخابية ل��شيحات ا�حزب الديمقراطي للرئاسة �� عام  

ودية بأ��ا "منبوذة". و�انت هذه لغة قاسية �ش�ل صادم من نائب رئيس أمر��ي سابق وعضو مجلس بايدن السع

 ل�حكمة التقليدية �شأن السياسة 
ً
 موثوقا

ً
 مؤشرا

ً
الشيوخ آنذاك، والذي �عامل مع السعودي�ن لعقود و�ان دائما

 ا�خارجية داخل ا�حزب الديمقراطي.

بتطبيق وضعية االزدراء للسعودية ال�ي ع�� ع��ا الرئيس خالل ا�حملة   وعندما تولت إدارة بايدن السلطة، قامت 

يحّملھ   األمر�كية  املركز�ة  ا�خابرات  لو�الة  تقر�ر  بنشر  وأذن  العهد  و��  مع  التحدث  بايدن  فرفض  االنتخابية. 

صت واشنطن دعمها ل�جهود ا�حر�ية السعودية �� اليمن و�حبت صوار�خ با
ّ
تر�وت مسؤولية وفاة خاشق��. وقل

املضادة للطائرات من اململكة، ح�ى �� الوقت الذي �انت تواجھ فيھ السعودية �جمات صاروخية من ا�حوثي�ن ��  

 اليمن.

و�سببت ا�حرب �� أوكرانيا واالرتفاع الالحق �� أسعار النفط �� دفع اإلدارة إلعادة النظر �� األمر. لقد �ان عزل  

 أثناء انخفاض الطلب  
ً
. لكن عندما حاولت الواليات 19-العاملي ع�� النفط إّبان جائحة �وفيد  السعودي�ن ممكنا
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  �� النفط، �انت واشنطن  الطلب ع��  العاملي وارتفاع  �عا�� االقتصاد  الروسية مع  النفط  املتحدة قطع صادرات 

النفط ع��    حاجة إ�� السعودية. حيث �انت الر�اض واحدة من ا�جهات الفاعلة القليلة ال�ي يمك��ا �خ املز�د من 

دت املز�د من املشاعر السيئة. فقد  
ّ
إ��ا ول الكث��، بل  إ�� السعودية لم تحقق  بايدن  الفور. ومع ذلك، فإن رحلة 

استاء السعوديون من ادعاء الواليات املتحدة بأن بايدن لم يأت للقاء و�� العهد بل �حضور اجتماع متعدد األطراف 

ا�خلي��. و�شاحن   التعاون  أثار قضية خاشق�� خالل مع دول مجلس  بايدن قد  إذا �ان  ما   حول 
ً
علنا الطرفان 

محادثة خاصة لھ مع محمد بن سلمان. حيث قال بايدن إنھ قام بذلك، بينما قال السعوديون إنھ لم يفعل ذلك.  

 �ان الهدف من االجتماع أن ��دئ العالقات ولكنھ فقط زاد من توترها.

العالقة مع السع بايدن مع   ليسوا بال أخطاء. حيث �ان لقد �عامل 
ً
أيضا ودية بطر�قة خرقاء، ولكن السعودي�ن 

من    
ً
بدءا  ،

ً
علنا ل��امب  احتضا��م   �� للغاية  وا�ح�ن  السعوديون  و�ان  �غتفر.  ال  جر�مة  بالطبع  خاشق��  مقتل 

نذ هز�متھ �� احتفا��م وترحي��م الس�� بھ �� بداية رئاستھ إ�� مساهم��م �� مشاريعھ التجار�ة ومشاريع عائلتھ م

 للدفاع عن اململكة ح�ى عندما هاجمت إيران منشآت 2020االنتخابات عام  
ً
. و�� ��اية األمر، لم يتحرك ترامب أبدا

. ومع ذلك، يبدو أن القيادة السعودية قد خلصت إ�� أ��ا ال �ستطيع ا�حصول ع��  2019النفط السعودية �� عام 

أنھ يمك��ا فقط أن تأمل �� عودة ا�جمهور��ن إ�� السلطة بالواليات استماع منصف لها من ِقبل الديمقراطي�ن و 

املتحدة. وعندما رفض السعوديون طلب إدارة بايدن بتأجيل خفض إنتاج أو�ك + من النفط إ�� ما �عد انتخابات 

ستمر التجديد النصفي، عّزز ذلك الشعور بأن الر�اض ال تر�د أن تقدم للديمقراطي�ن أي معروف. ال يمكن أن � 

ا�حز�ي هو ما  لذا فإن هذا االستقطاب  الدول األجنبية من قبل حزب واحد فقط.  املتحدة مع  الواليات  عالقات 

 السعودية. -�ش�ل أك�� ��ديد للعالقة األمر�كية

 إصالح األسوار
األمر�كية العالقات  تمثل  ال  ا�حقيقة،  السيا-��  أن  �عتقدون  الذين  ألولئك  مش�لة  أي  املتوترة  سة السعودية 

الوقود  عن  الوقت  نفس   �� تبتعد  وأن  اإل�سان  �حقوق  أك��   
ً
اهتماما تو��  أن  يجب  املتحدة  للواليات  ا�خارجية 

األحفوري. لكن ح�ى إدارة بايدن نفسها، ال�ي تولت السلطة و�� عازمة ع�� النأي بنفسها عن الر�اض، سرعان ما 

نفط �� العالم. و�غض النظر عن مدى ال��ام الواليات أدركت ا�حاجة إ�� ضرورة وجود عالقة عمل مع أك�� مصدر لل

املتحدة بتب�ي الطاقة النظيفة، فست�ون هناك حاجة إ�� النفط كذلك خالل الف��ة االنتقالية. و�غض النظر عن  
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مدى رغبة األمر�كي�ن �� االبتعاد عن منطقة الشرق األوسط، فإن لدى واشنطن ال��امات جيوسياسية �� املنطقة 

الو  إيران من ا�حصول ع�� أس�حة نوو�ة، وا�حيلولة دون �عث �شد  اليات املتحدة مرة أخرى للمنطقة: مثل منع 

مع  العالقة  و�دامة  أورو�ا،  ع��  الالجئ�ن  ضغوط  لتقليل  اإلقلي�ي  االستقرار  ع��  وا�حفاظ  جديد،  من  ا�جهادية 

طامل  
ً
ضرور�ا السعودية  مع  العمل  عالقة  استمرار  فسيظل  ولذلك،  الشرق إسرائيل.  ومسألة  النفط  عامل  ظل  ا 

 األوسط يحظيان بأهمية، ولو �انت هامشية، ملصا�ح الواليات املتحدة. 

تتمثل ا�خطوة األو�� �� ا�حفاظ ع�� مثل هذه العالقة �� إدراك إ�� أي مدى قد �غ��ت. لقد ولت األيام ال�ي �انت 

� املتحدة  الواليات  جانب  إ��  تلقائي  �ش�ل  تقف  السعودية  اآلن  ف��ا  تلوح  حيث  الك��ى.  االس��اتيجية  القضايا   �

الص�ن وروسيا �� األفق للسعودي�ن أك�� من أي وقت م�ىى. وهذا ال �ع�ي أن الر�اض ستعمل ضد الواليات املتحدة  

من   ذلك  وسيتطلب  حدة.  ع��  �ل  القضايا  إ��  سينظرون  السعودي�ن  أن  فقط  �ع�ي  إنما  العاملي.  املستوى  ع�� 

ة اتباع ن�ج منفتح واستشاري، وا�حفاظ ع�� قنوات االتصال إلقناع السعودي�ن باملصا�ح املش��كة  الواليات املتحد

 حول القضايا العاملية. إن إبقاء الر�اض ع�� ُ�عد ولو ذراع ليس هو السبيل إلبقا��ا �� جانب واشنطن.

 عن �عضهما البعض فيما يتعلق بالقضا
ً
يا الك��ى �� الشرق األوسط. ومع ذلك، فال تقف واشنطن والر�اض �عيدا

ولم �عد العالقة الوثيقة ب�ن الواليات املتحدة و�سرائيل، العائق التقليدي، عقبة أمامهما، بفضل دفء العالقات 

اإلسرائيلية. حيث يتصاعد استعداد السعودي�ن للعمل مع إسرائيل، ح�ى لو لم يكن هناك استعداد  -السعودية

املغرب والسودان واإلمارات �� ما �س�ى باتفاقات أبراهام، وال�ي من خاللها قامت لد��ما التباع نموذج البحر�ن و 

 تلك الدول بتطبيع عالقا��ا مع إسرائيل.

إيران  أ�شطة  لتقليص  واشنطن  جهود  و��  أهمية  أقل  وهلة  ألول  تبدو  قد  الر�اض  مع  أخرى  توتر  نقطة  وهناك 

�شعرون بالقلق من أ��ا قد تنطوي ع�� تقديم تنازالت إليران   النوو�ة من خالل الدبلوماسية، وال�ي �ان السعوديون 

من شأ��ا أن �عزز نفوذ طهران اإلقلي�ي. و�بدو من املرجح أن جهود إحياء االتفاق النووي اإليرا�ي، الذي ا��حب  

  �� إيران أو2018ترامب منھ   أن تجد سياسة جديدة لردع 
ً
الفشل. وسيتع�ن ع�� واشنطن حتما  ، سي�ون مآلها 

العر�ية  اململكة  تقليصھ. ولدى  أو  املنطقة   �� النفوذ اإليرا�ي  منعها من ا�حصول ع�� أس�حة نوو�ة مع ا�حد من 

 السعودية نفس املص�حة �� ذلك. 
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وع�� الرغم من أن قضية اإلرهاب ليست ع�� رأس جدول أعمال الواليات املتحدة اليوم، إال أن واشنطن ال تزال 

السلفية ا�جهادية من جديد، وكذلك التطرف الذي �غذيھ التفس�� الثوري والعنيف  مهتمة با�حيلولة دون �عث  

 باسم داعش)، وجماعات أخرى من  
ً
لإلسالم، ع�� غرار تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية (املعروف أيضا

  هذا القبيل. و�� عهد محمد بن سلمان، لم �عارض السعودية تلك ا�جماعات �� املنطقة فحسب،  
ً
بل قللت أيضا

 
ً
 وانفتاحا

ً
من تأث�� املؤسسة الدينية السلفية �� اململكة نفسها. وعندما ��جع السعودية تقديم تفس�� أك�� �سامحا

 لإلسالم، فإ��ا بالتا�� تقوض اإلقبال ع�� السلفية ا�جهادية. 

بي��ما حول أسعار النفط.   ال تزال املصا�ح االقتصادية للبلدين متداخلة �ش�ل بارز ع�� الرغم من وجود خالفات

فكالهما �ش���ان �� مص�حة ا�حفاظ ع�� هيمنة الدوالر األمر��ي. وتقوم الر�اض بتسع�� نفطها بالدوالر، وهو ما  

متناول    �� الدوالرات  لد��م  ي�ون  أن  يجب  النفط  مس��ل�ي  ألن  العالم،  احتياطي  تمثل  كعملة  الدوالر  دور  يدعم 

 أيد��م لتمو�ل احتياجا��م من  
ً
الطاقة. وتدفع الدول غ�� الصديقة املنتجة للنفط مثل إيران وفن�و�ال وروسيا أحيانا

�� اتجاه إجراء معامال��م باستخدام عمالت بديلة. ولطاملا قاومت السعودية مثل هذه املبادرات، ألن أي �ىيء يضر 

� اململكة العر�ية السعودية، وهو أمر بمركز�ة وهيمنة الدوالر من شأنھ أن يقلل من قيمة األصول املقومة بالدوالر �

مهم بالنظر إ�� حجم األصول املالية السعودية �� األسواق األمر�كية، بما �� ذلك ا�حيازات الكب��ة من ديون ا�ح�ومة 

 األمر�كية، واالستثمارات �� الشر�ات األمر�كية. 

، من مص�حة �ل من الواليات املتحدة والسعودية مواصلة التعاون 
ً
�� القضايا العسكر�ة واالستخباراتية.   وأخ��ا

فبالنسبة للسعودية، ال يمكن للص�ن وال روسيا أن توفر مستوى التعاون األم�ي الذي �ستطيع الواليات املتحدة  

القيام بھ. إذ �ستطيع واشنطن وحدها إبراز قوة عسكر�ة كب��ة �� منطقة ا�خليج العر�ي، كما ظهر خالل حرب 

. تقلل مش��يات األس�حة السعودية  1991-1990ا�خليج الثانية (
ً
). و�ستفيد الواليات املتحدة من هذا التعاون أيضا

من ت�اليف إنتاج األس�حة األمر�كية وتر�ط ب�ن جي�ىي الدولت�ن، مما �عزز آفاق شراكة طو�لة األمد. ومع الفشل  

الواليات ب�ن  املواجهة  فرصة  س��داد  طهران،  مع  النوو�ة  للمحادثات  مع   ا�حتمل  التعاون  و�ز�د  و�يران.  املتحدة 

السعودية �� حاالت الطوارئ العسكر�ة من الكفاءة العسكر�ة للواليات املتحدة �� املنطقة، و�التا�� يؤدي إ�� ردع  

 إيران. 
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ومع أنھ ال يتأ�ى فعل الكث�� لعكس التحول �� م��ان القوى العاملي أو لتخفيف الضغط الذي �شعر بھ الر�اض 

العالقات لالستفادة   �عز�ز  �ستطيعان  السعودية  العر�ية  واململكة  املتحدة  الواليات  من   
ً
كال أن  إال  النفط،  من 

الثنائية بي��ما إذا أعاد �ل جانب م��ما النظر �� رؤ�تھ للسياسة الداخلية للطرف اآلخر. فع�� السعودي�ن أن يتخلوا 

واليات املتحدة ضدهم واآلخر لصا�حهم. إذ من ا�حتم  عن االعتقاد املدمر للذات بأن أحد األحزاب السياسية �� ال

نظام   �� ألنھ  الطو�ل  املدى  ع��  واحد  حزب  لصا�ح  األمر�كية  السياسة  ع��  للتأث��  املبذولة  ا�جهود  تفشل  أن 

 هو ا�حزب ا�حاكم فيما �عد �� ��اية األمر. ولذلك تحتاج الر�اض 
ً
ا�حز��ن، يصبح ا�حزب ا�خارج من السلطة دائما

بأ��ا �س�� إ�� عالقات جيدة مع الواليات املتحدة، إ��   بذل جهد كب�� إلقناع املؤسسة الديمقراطية �� واشنطن 

ترامب  عالم  من  القادمة  اإلنذار  نداءات  بمقاومة  الفور  ع��  تبدأ  أن  �ع�ي  وهذا  ا�جمهور��ن.  مع  فقط  وليس 

غ�� املباشر أو التحر�ات السياسية ال�ي ��دف   ، إما من خالل الدعم املا�� 2024للمساعدة �� استعادة السلطة عام  

 أنھ ع�� السعودية تقديم مبادرات ملنتقدي اململكة من الديمقراطي�ن ��  
ً
إ�� إضعاف إدارة بايدن. ويع�ي ذلك أيضا

  �� السعودي  التدخل  �شأن  ��دئة مخاوفهم  إ��  يؤدي  لكنھ قد  قناعا��م،  �غ�� من  ذلك قد ال  أن  ومع  واشنطن. 

 داخلية للواليات املتحدة. السياسة ال

القادم  امللك  األرجح  ع��  سي�ون  سلمان  بن  محمد  أن  حقيقة  قبول  الديمقراطي�ن  ع��  األمر��ي،  ا�جانب  و�� 

للمملكة العر�ية السعودية وسيحكم البالد لف��ة طو�لة. وال مع�ى �حاولة عزلھ أو االلتفاف حولھ. وقد ي�ون هذا 

حقو  عن  للمدافع�ن   
ً
َمقيتا  

ً
من  أمرا تمكنوا  قد  األمر�كيون  واملسؤولون  الدبلوماسيون  �ان  إذا  ولكن  اإل�سان،  ق 

اإلسالمية  إيران  جمهور�ة  وممث��  بينج،  ج�ن  �ىي  الصي�ي  والرئيس  بوت�ن،  فالديم��  الرو�ىي  الرئيس  مع  التعامل 

 بالتأكيد االجتماع والعديد من ا�ح�ومات األخرى ال�ي تن��ك حقوق اإل�سان ملواطن��ا وغ��هم، فإنھ يمك��م أيض 
ً
ا

 بمحمد بن سلمان. 

العاملي ا�جديد،  ال��تيب  �� إطار  �� كث�� من األحيان  �� واقع األمر أن تجتمع مع الر�اض  وسيتع�ن ع�� واشنطن 

إلقناع اململكة برؤ�ة األمور ع�� طر�ق��ا ��. زار وز�ر ا�خارجية األمر��ي أنتو�ي بلينك�ن السعودية مرة واحدة فقط، 

ز  يوليو  خالل   �� للمملكة  بايدن  السعودي2022�ارة  ا�حوار االس��اتي��  ينعقد  لم  األمر��ي منذ عام�ن. -. وكذلك 

 و�التأكيد يالحظ السعوديون هذه األشياء.
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يتع�ن ع�� كال  ما  السعودية قائمة. لكن  العر�ية  املتحدة واململكة  الواليات  ب�ن  التعاون  تزال عناصر استمرار  ال 

 أحالمهما ال�ي ال تمّت للواقع �� �غي�� أو التأث�� ع�� السياسات الداخلية للطرف اآلخر.  البلدين هو أن ين
ً
حيا جانبا

 وليس كما يرغب أن ي�ون.  – يجب أن يتعلم كال ا�جانب�ن كيف يمكن أن يتعامل مع ا�جانب اآلخر كما هو 
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