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توتر العالقات السعودية األمريكية..
مناورات قد تعيد تأكيد الشراكة
الملخص
أرسلت الرياض في اآلونة األخيرة عدة إشارات تدل على انزعاجها من طريقة إدارة الرئيس
األمريكي “جو بايدن” لملف العالقات السعودية األمريكية .في المقابل ،لم تُظهر تحركات
إدارة “بايدن” تجاوبا كبيرا مع االنزعاج السعودي ،بل على العكس سعت اإلدارة األمريكية
في ملف النفط إليجاد بدائل عن التفاهم مع الرياض .نرجح في “أسباب” أن التغير
الذي طرأ على العالقة نتج عن توجه مقصود من اإلدارة األمريكية ،بينما جاءت تحركات
السعودية كرد فعل للتعبير عن الغضب .وبصورة عامة ،فإن المناورات السعودية
تستهدف استعادة العالقات مع واشنطن ،وإعادة تأكيد الشراكة الثنائية معها ،وليس
فك االرتباط عنها لمصلحة الصين أو روسيا.
على الرغم من أن هذا التوتر يستند إلى أسباب جيوسياسية حقيقية ،وعوامل شخصية،
فإن الموقف الراهن ال ينسحب بالضرورة على مستقبل العالقات الثنائية خاصة في
حال صعود األمير “محمد بن سلمان” لخالفة والده كما هو متوقع .فالمصالح المشتركة
الواسعة ،خاصة في عالم ما بعد حرب أوكرانيا ،تجعل من المرجح أكثر أن عوائد الشراكة
السعودية األمريكية ما زالت أكثر فائدة من دوافع تدهور العالقة.

أظهرت أزمة ارتفاع أسعار النفط والغاز في ظل الحرب في أوكرانيا الدور الحيوي الذي
تلعبه موارد الطاقة السعودية ،كما أعيد تسليط الضوء على الخليج العربي كنقطة قوة
في صراع الدول العظمى على الهيمنة الدولية .وتدرك واشنطن أن دفع الرياض لدائرة
النفوذ الصيني أو الروسي سيمثل خسارة إستراتيجية ستحرص أمريكا على تجنب
حدوثها.

صفحة 8 - 1

في المقابل ،ال تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على شركات الدفاع األمريكية في توفير
معظم المعدات العسكرية للسعودية ،وستكون الرياض بحاجة إلى سنوات طويلة
قبل أن تتمكن من شراء معدات كافية من مصادر أخرى -صينية أو روسية -ودمجها
في قواتها المسلحة للتحول إستراتيجيا بعيدا عن مظلة الدفاع األمريكية .كما أن حرب
أوكرانيا أعادت التأكيد على موقع الهيمنة الغربية الذي تقوده الواليات المتحدة .وبينما
تعمل روسيا والصين على تحدي هذه الهيمنة ،فإن السعودية ستكون أمام هامش أقل
للمناورة بمصالحها بين القوى الدولية المتنافسة.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر

ص 02

ﺟﺬور اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻳﺪن
 .٢اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﻴﺔ

 .١أوﻟﻮﻳﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
اﺣﺘﻮاء اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺼﻴﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن "اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ" ﻟﺒﺎﻳﺪن ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

اﻫﺘﻤﺎم أﻗﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺗﻌﻬﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ

ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ

إﻧﻬﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ٢٠٢١

ﺗﻮﺟﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ

رﻓﺾ ﺑﺎﻳﺪن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن

إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض

ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ

ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ٢٠٢١

ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ وإدراج اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻨﺎﺗﻮ

ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻌـــﻮدﻳﺔ اﻷﻣـــﺮﻳـــﻜﻴﺔ
ﻣـﺼــﺎﻟﺢ ﺳﻌـــﻮدﻳﺔ أﻣﺮﻳﻜـــﻴﺔ ﻣﺸــــﺘﺮﻛـﺔ
 .١ﺷﺮاﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 .٢ﺷﺮاﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎض ﺛــﺎﻧﻲ أﻛــﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ ﻣﺆﻛﺪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺎدل ٪١٧٫٢
اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺤـــﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـــﺮاﺑﻊ ﺿــــﻤﻦ أﻛﺒﺮ
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ٢٠٢١
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري
ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﻮاﻟﻲ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻮﻗـــﻒ إﻳﺠـــﺎﺑﻲ ﺳـــﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﺘـــﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ
"إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
"اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ" داﺧﻞ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮي

 .٣ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻣﻊ واﺷﻨﻄــــﻦ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ١٤٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻴﻦ و 
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻌـــﻮدﻳﺔ ﻣﻨـــﻔﺮدة رﺑـــﻊ ﺻـــﺎدرات
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ و 
إﺷﺮاف اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣــﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻤﺴﺎﻋــﺪة اﻷﻣـﻨﻴــﺔ )( ﻟﻠـــــﺪاﺧـــﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ



ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪن ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤــﺎن ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺻﻌﻮده
ﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﺪه


إدراك واﺷـــﻨــﻄـــﻦ أن دﻓـــﻊ
اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺼﻴﻨﻲ
أو اﻟﺮوﺳﻲ ﺧﺴﺎرة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدراك اﻟﺮﻳﺎض ﻃﺒﻴﻌﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﻤﻈﻠﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺬي
ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﻜﻴﻦ أو ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ



اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻦ أداة ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إدارة
"ﺑﺎﻳــــﺪن" ﺑـــﻬــﺪف اﺳــﺘـﻌـﺎدة
اﻟﻌﻼﻗﺎت

مقدمة ..إشارات التوتر بين الر ياض وواشنطن
أرسـلت الريـاض فـي اآلونـة األخيـرة عـدة إشـارات تـدل علـى انزعاجهـا مـن طريقـة إدارة الرئيس
األمريكـي “جـو بايـدن” لملـف العالقـات السـعودية األمريكيـة .ومـن أبـرز تلـك اإلشـارات إعـادة
التفـاوض مـع الصيـن علـى بيـع النفط السـعودي لبكيـن باليوان الصيني بدال من الـدوالر األمريكي،
ودعـوة الرئيـس الصينـي لزيـارة الريـاض فـي أول زيـارة خارجيـة لـه منـذ انتشـار فيـروس كورونـا،
وتجنـب السـعودية إدانـة الغـزو الروسـي ألوكرانيـا ،وصـوال إلـى رفـض الريـاض االسـتجابة للمطالـب
األمريكيـة بزيـادة إنتـاج النفـط لخفـض سـعره الـذي وصـل إلـى  120دوالرا للبرميـل.
فـي المقابـل ،لـم تُ ظهـر تحـركات إدارة “بايـدن” تجاوبـا كبيـرا مـع االنزعـاج السـعودي ،بـل
علـى العكـس سـعت إليجـاد بدائـل عـن التفاهـم مـع الريـاض في مسـألة أسـعار النفـط ،وذلك من
خلال السـحب الواسـع مـن االحتياطـي اإلسـتراتيجي ،والسـعي لتنسـيق أعمـق مـع قطـر واإلمـارات
والكويـت .وهـو األمـر الـذي أعطـى إشـارة أن “بايـدن” ليس مهتما بالعمل سـريعا السـترضاء ولي
العه�د الس�عود.ي .وأخيـرا تـم الكشـف عـن إجـراء “تقديـر اسـتخبارات وطنيـة عالي السـرية” (�Na
 ))tional Intelligence Estimate (NIEبطلـب مـن “بايـدن” بشـأن العالقـات مع السـعودية ،وهو
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يتبع:

مقدمة ..إشارات التوتر بين الر ياض وواشنطن
مؤشـر علـى توتـر العالقـة وتنامي الشـكوك إزاء جدوى اسـتمرار اعتماد واشـنطن علـى المملكة.
أي أن التغيـر الـذي طـرأ علـى العالقـة نتـج عـن توجـه مقصـود مـن اإلدارة األمريكيـة ،بينمـا جـاءت
تحـركات السـعودية كـرد فعـل للتعبيـر عـن الغضب.
تثيـر هـذه التطـورات تسـاؤالت مهمة بشـأن جـذور توتر العالقـات السـعودية األمريكية ،ومدى
تأثيـر هـذا التوتـر علـى الشـراكة اإلسـتراتيجية بيـن البلديـن ،وجديـة التحركات السـعودية نحـو الصين،
ومـدى قـدرة الريـاض علـى االعتمـاد علـى شـركاء آخريـن غيـر واشـنطن فـي تأميـن مصالحهـا
اإلسـتراتيجية.

جذور التوتر ..أولويات جيوسياسية واعتبارات شخصية
بـدأت إدارة “بايـدن” إثـر وصولهـا للبيـت األبيـض فـي إعـادة تقييـم العالقـات مـع الريـاض فـي
ظـل الجـدل داخـل الواليـات المتحـدة بشـأن أولويـات السياسـة الخارجيـة ،بالتزامـن مـع التغيـرات
العميقـة فـي نمـط القيـادة السـعودية مـع صعود ولـي العهد “محمد بن سـلمان” بصفته حاكم
األمـر الواقـع فـي المملكـة ،واالنتقـادات داخـل المؤسسـات األمريكيـة لبعـض سياسـاته ،لدرجـة أن
“بايـدن” اعتبـر أن المملكـة العربيـة السـعودية دولـة “منبـوذة” ( )a pariah stateخلال حملتـه
االنتخابيـة .ويمكـن اإلشـارة إلـى أهـم العوامـل التـي حفـزت عمليـة إعـادة التقييـم ،ومـن ثـم توتـر
العالقـات ،علـى النحـو التالـي:

أوال :أولويات جيوسياسية متباينة

تضـع إدارة “بايـدن” -كمـا اإلدارتيـن السـابقتين -احتـواء الصعـود الصينـي أولويـة لسياسـتها
الخارجيـة ،ومـن ثـم تحـول تركيزهـا الدولـي إلـى دعـم الحلفـاء فـي آسـيا ضمـن إسـتراتيجية المحـور
اآلسـيوي ،باإلضافـة إلـى تعزيـز التحالـف مـع أوروبـا ،وهو األمر الـذي عاد للصـدارة على وقع حرب
أوكرانيـا .وهـذا يدفـع واشـنطن بصـورة متواصلـة إلعـادة تقييـم جـدوى انخراطهـا فـي مناطـق
أخـرى ،وإعـادة رسـم خريطـة انتشـارها لتوجيـه مواردهـا إلـى المناطـق األكثـر أولويـة .ومـن هنـا
حـاز الشـرق األوسـط عمومـا علـى اهتمـام أقـل مقارنـة بالعقـد األول مـن القرن الحالـي ،وذلك في
ظـل تقديـر واشـنطن بـأن صراعـات الشـرق األوسـط تسـتنزف المـوارد األمريكية دون أفـق لحلها .لم
تتخـل واشـنطن عـن مصالحهـا أو تتنـازل عـن نفوذها ،لكنها بـدأت التخلي عن بعض مسـؤولياتها
تجـاه إدارة شـؤون المنطقـة الداخليـة ،وتركـت مسـاحة أوسـع لقـوى اإلقليم كي تديـر صراعاتها
بنفسـها .وبالنسـبة للسـعودية ،كان هذا تراجعا عن التزام واشـنطن تجاه أمن المملكة خاصة في
ضـوء الصـراع مـع إيـران وحـرب اليمن.
أبـدى الرئيـس “بايـدن” التزامـا تجـاه التوصـل إلـى اتفـاق نـووي مـع إيـران ،وأرسـل رسـائل
صريحـة ومتكـررة لحلفائـه فـي المنطقـة أن إدارتـه ملتزمـة بذلـك .وخلال جلسـات اعتمـاد مجلـس
الشـيوخ األمريكـي مطلـع عـام  2021لوزيـري الخارجيـة والدفـاع األمريكييـن ومديـرة االسـتخبارات
الوطنيـة؛ تحـدث الثالثـة عـن توجـه إدارة “بايـدن” إلعـادة التفاوض بشـأن االتفاق النـووي مع إيران،
والتوقـف عـن دعـم العمليـات الهجوميـة السـعودية فـي حـرب اليمـن ،وإعـادة النظـر فـي تصنيف
إدارة “ترامـب” للحوثييـن جماعـة إرهابيـة لتشـجيع عمليـة التفـاوض وإيجـاد حلـول سياسـية لألزمـة
اليمنية ،فضال عن سـهولة العمليات اإلنسـانية في األراضي اليمنية .أشـعل هذا تخوفات الرياض،
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خاصـة وأن االتفـاق المحتمـل مـع إيـران ال يراعـي الشـواغل السـعودية إزاء سياسـات إيـران اإلقليميـة
ويقتصـر علـى الملـف النـووي.
أخيـرا ،جـاء مشـهد االنسـحاب األمريكـي الفوضـوي مـن أفغانسـتان ليضيـف المزيـد مـن القلـق
فـي السـعودية علـى مـدى جديـة االلتزامـات األمريكيـة بحمايـة الحلفـاء ،كمـا انزعجـت الريـاض مـن
سـحب واشـنطن فـي عـام  2021عـددا مـن جنودها ومنصاتها الصاروخية التي سـبق نشـرها في
األراضـي السـعودية عـام  2019لتعزيـز الدفاعـات الجويـة والصاروخيـة عقـب الهجمـات الحوثيـة
التـي اسـتهدفت البنيـة التحتيـة للنفـط والمطـارات والقواعد العسـكرية .وبالتالي بـدأت الرياض في
اتخـاذ مواقـف مضـادة تـدل علـى امتعاضهـا مـن المواقـف األمريكيـة ،وتلـوح بأنهـا سـتضطر فـي
ضـوء ذلـك لتعزيـز عالقاتهـا مـع الصين في مجاالت أكثر إسـتراتيجية ،وهي اإلشـارة التي لوحت بها
الريـاض عبـر التعـاون مـع الصيـن إلنتـاج صواريـخ بالسـتية علـى األراضي السـعودية.

ثانيا :اعتبارات شخصية

علـى الرغـم مـن عـدم ارتبـاط المصالـح اإلسـتراتيجية والحسـابات الجيوسياسـية بالعوامـل
الشـخصية قصيـرة األجـل ،فـإن العامـل الشـخصي يبـدو مؤثـرا بنسـبة معتبـرة فـي مشـهد توتـر
العالقـات األمريكيـة السـعودية الراهـن؛ ليـس فقـط مـن الجانـب السـعودي حيـث يتسـم الحكـم
بمركزيـة فرديـة يتمتـع فيهـا ولـي العهـد بهيمنـة واسـعة علـى صنـع وتوجيـه السياسـيات ،ولكـن
أيضـا فـي الجانـب األمريكـي حيـث يختلـف “بايـدن” بصـورة واضحـة عـن “ترامـب” ،وهـو مـا ظهـر
فـي نمـط إدارة السياسـة الخارجيـة األمريكيـة وتفضيلات العالقـات وتقديـم بعض الحلفـاء وتجاهل
آخريـن.
أثـارت سياسـات ولـي العهـد السـعودي “محمـد بـن سـلمان” الجامحـة انزعـاج “بايـدن” حتى
بـدل “بـن سـلمان” طريقـة اتخـاذ القـرار فـي الريـاض لتصبح
قبـل فـوزه باالنتخابـات الرئاسـية .فقـد ّ
شـديدة المركزيـة ،ووضـع مفاتيـح السـلطة والمـوارد تحـت يـده فقـط بـدال مـن النهـج الجمعـي
فـي إدارة شـؤون الدولـة وتقاسـم السـلطة بيـن رمـوز األسـرة الحاكمـة الـذي كان سـائدا قبـل ذلـك.
تجلـى ذلـك الجمـوح فـي اعتقـال المئـات من رجـال األعمال وكبار أعضاء األسـرة المالكـة بمن فيهم
ولـي العهـد السـابق المقـرب مـن واشـنطن “محمـد بـن نايـف” ،واحتجـاز رئيـس الـوزراء اللبنانـي
“سـعد الحريـري” فـي الريـاض ،وأزمـة حصـار قطر التـي كادت أن تتحول إلى غزو عسـكري ،وصوال
إلـى جريمـة قتـل “جمـال خاشـقجي” فـي القنصليـة السـعودية فـي إسـطنبول ،وموقـف الريـاض
المتشـدد تجـاه كنـدا إثـر انتقـاد األخيـرة للوضـع الحقوقـي داخـل السـعودية.
ومـع اسـتالم اإلدارة الجديـدة ،تعهـدت مديـرة االسـتخبارات الوطنيـة أفريـل هانـز برفـع السـرية
عـن تقريـر االسـتخبارات الخـاص بجريمـة مقتـل “جمـال خاشـقجي” .ووضـع “بايـدن” إعـادة تقييـم
العالقـة مـع القيـادة السـعودية الحاليـة فـي مقدمـة األولويـات األمريكيـة لتجنـب أي تصرفـات
متهـورة تعـرض مصالـح واشـنطن للخطـر .وبالفعـل بحلـول فبراير/شـباط  2021أنهـى “بايـدن”
الدعـم األمريكـي للعمليـات الهجوميـة السـعودية فـي اليمـن ،ورفـض عالنيـة التواصـل مـع ولي
العهـد السـعودي مكتفيـا بتواصلـه مـع الملـك “سـلمان” ،وتواصلـت اإلدانـات األمريكيـة لوضـع
حقوق اإلنسـان في السـعودية ،كما فرضت واشـنطن عقوبات رمزية على مسـؤولين سـعوديين
متهميـن بالضلـوع فـي قتـل “خاشـقجي” ،فيمـا أشـار تقريـر االسـتخبارات األمريكيـة المرفـوع
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عنـه السـرية بخصـوص جريمـة اغتيـال “خاشـقجي” إلـى أن األميـر “محمـد بـن سـلمان” أمـر علـى
األرجـح بتنفيـذ العمليـة.
تزامنـت تلـك التطـورات خلال عـام مـن عمـر إدارة “بايـدن” مـع تنامـي عالقاتهـا بصـورة الفتـة
مـع قطـر ،وإدراجهـا حليفـا مـن خـارج الناتـو ،واسـتقبال أميرهـا فـي واشـنطن فـي أجـواء احتفالية
كأول زعيـم خليجـي يدعـوه “بايـدن” إلـى البيت األبيض .كما أظهـرت إدارة “بايدن” مؤخرا اهتماما
أكثـر بتهدئـة مخـاوف أبـو ظبـي واحتـواء توتـر العالقـات معهـا .فـي المقابـل أعـاد البيـت األبيـض
التأكيـد أنـه ال خطـط حاليـا للتواصـل بيـن “بايـدن” و”بـن سـلمان”.

مصالح مشتركة طويلة األمد
العالقـات األمريكيـة السـعودية التـي ترسـخت مـع لقـاء الملـك “عبـد العزيـز آل سـعود” والرئيس
“روزفلـت” فـي عـام  1945علـى ظهـر البارجـة األمريكيـة كوينسـي فـي البحيـرات المـرة قـرب قنـاة
السـويس؛ ليسـت عالقـات هشـة ،ولكـن شـراكة إسـتراتيجية متعـددة األبعـاد تحمـل أهميـة لـكال
الدولتيـن ،ونشـير إلـى أبـرز مالمحهـا علـى النحـو التالـي:

شراكة اقتصادية وسياسية

تمتلـك الريـاض ثانـي أكبـر احتياطـي نفطـي مؤكـد فـي العالـم يعـادل  266مليـار برميـل ،أي
مـا يـوازي  17.2٪مـن االحتياطـي العالمـي ،وأنتجـت  12.5٪مـن حجـم النفـط المنتـج عالميـا فـي
عـام  ،2020وبالتالـي فـإن اسـتمرار تدفـق النفـط السـعودي يمثـل شـريان حياة لالقتصـاد العالمي
ممـا يخـدم المصالـح األمريكيـة فضلا عـن مصالـح حلفـاء واشـنطن .وعلـى الرغـم من تحـول أمريكا
يوميـا مـن السـعودية فـي
إلـى أكبـر منتـج للنفـط عالميـا ،فإنهـا اسـتوردت  395ألـف برميـل نفـط
ً
عـام  2021لتحتـل الريـاض المركـز الرابـع ضمـن أكبـر مصـدر للنفـط الخـام لواشـنطن .وكذلـك فـإن
السـعودية هـي ثانـي أكبـر شـريك تجـاري ألمريـكا في الشـرق األوسـط ،حيث سـجل ميـزان التبادل
التجاري بين البلدين  24.665مليار دوالر عام  ،2021منها صادرات سـعودية إلى واشـنطن بقيمة
 13.527مليـار دوالر .وفـي نهايـة يونيو/حزيـران  2021بلغ حجم االسـتثمار السـعودي في سـندات
الخزانـة واألسـهم األمريكيـة  323مليـار دوالر ،لتشـغل الريـاض المركـز  22عالميـا ضمـن أكبـر حائـزي
الديـون األمريكية.
وعلـى مسـتوى التعـاون اإلقليمـي ،فـإن السـعودية كانـت دائمـا ضمـن المحـور الموالـي
لسياسـات واشـنطن ومصالحهـا فـي المنطقة .وحتى فـي ظل موقف الملك “سـلمان” الرافض
للحـاق باتفاقيـات “أبراهـام” ،فـإن الريـاض أبـدت مواقـف إيجابيا تجاه التطبيع مع “إسـرائيل” ،حيث
تعـززت االتصـاالت والتنسـيق بيـن الجانبيـن خالل السـنوات القليلة الماضية .وفـي نهاية عام ،2020
منحـت المملكـة حـق التحليـق الجـوي للطائرات اإلسـرائيلية داخل المجال الجوي السـعودي لتسـهيل
الطيـران المباشـر مـن السـعودية إلـى اإلمـارات والبحريـن .وكذلـك لـم تمانـع السـعودية المهيمنـة
علـى البحريـن مـن قـرار المنامـة توقيـع اتفاقيـات أمنيـة إسـتراتيجية مـع “إسـرائيل” وصـوال إلـى
تعييـن ضابـط ارتبـاط إسـرائيلي مقيـم علـى األراضـي البحرينيـة فـي فبراير/شـباط .2022
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شراكة عسكرية وأمنية
عقـدت الريـاض خلال الفتـرة مـن  2009إلـى  2020صفقـات تسـليح مـع واشـنطن بأكثـر مـن
 147مليـار دوالر بحسـب إحصـاءات وكالـة التعـاون الدفاعـي األمريكـي .وال تـزال المملكـة تعتمـد
بشـكل كبيـر علـى شـركات الدفـاع األمريكيـة ،التـي توفـر معظـم المعـدات العسـكرية السـعودية
الحاليـة .حيـث اسـتقبلت السـعودية منفـردة ربـع صـادرات األسـلحة األمريكيـة للعالـم فـي الفتـرة
 ،2015-2019بمـا يمثـل  73٪مـن إجمالـي واردات األسـلحة السـعودية فـي نفـس الفتـرة .تليهـا
الـواردات مـن المملكـة المتحـدة وفرنسـا بنسـبة  13٪و 4.3٪على الترتيب .وهـي داللة على اعتماد
السـعودية العسـكري الكامـل علـى الواليـات المتحـدة بصورة خاصـة والغرب بصورة عامـة .كما أنه
يشـير إلـى أهميـة السـعودية لشـركات األسـلحة األمريكيـة كمشـتر ينبغـي أن ال تخسـره .وحتى إذا
افترضنـا غيـاب العقوبـات األمريكيـة فـي حالـة الشـراء مـن روسـيا ،أو غيـاب ضغـوط واشـنطن فـي
حال الشـراء من الصين ،فإن السـعودية بحاجة إلى سـنوات طويلة قبل أن تتمكن من شـراء ودمج
معـدات كافيـة فـي قواتهـا المسـلحة للتحـول اإلسـتراتيجي بعيـدا عـن مظلـة الدفـاع األمريكيـة.
وال يـزال الجيـش األمريكـي يشـرف علـى مهمـة قيـادة المسـاعدة األمنيـة ( )USASACلـوزارة
الداخليـة السـعودية ،وهـي المهمـة الوحيـدة علـى مسـتوى العالـم التـي يقـدم فيهـا الجيـش
األمريكـي مهـام المشـورة والتدريـب لقـوات األمـن التابعة لـوزارة داخلية دولة أخـرى .وتُعد الرياض
شـريكا أساسـيا لواشـنطن فـي ملـف مكافحـة اإلرهـاب ،إذ نجحـت فـي توفيـر معلومـات سـاهمت
فـي إحبـاط العديـد مـن الهجمـات التـي حاولـت اسـتهداف المصالح األمريكية في الشـرق األوسـط،
وباألخـص المرتبطـة بتنظيمـي القاعـدة والدولـة اإلسلامية ،وهو ما يؤكد عليه مدير سـي آي إيه
األسـبق “جـورج تينـت” ،حيـث يذكـر أنـه خلال شـغله لمنصبـه ( )1996-2004كانـت السـعودية أكثـر
دولـة زارهـا مـن بيـن  33دولـة سـافر إليهـا.
وتُنظم اتفاقية تعاون أمني ثنائي موقعة بين الدولتين في عام - 2008جرى تمديدها إلى
عـام  2023-العالقـات األمنيـة فـي هـذا الملف ،كما تسـاهم بعثة استشـارية أمنية أمريكية رفيعة
المسـتوى ( )OPM-MOIفي تقديم المشـورة األمنية للرياض عبر عمل مستشـارين أمريكيين في
عـدة مؤسسـات سـعودية حساسـة مثـل وزارة الداخليـة ،ورئاسـة أمـن الدولـة ،والجهـات الحكومية
المعنية بالطاقة والصناعة واألنشـطة البحرية واألمن السـيبراني.

مستقبل العالقات السعودية األمر يكية
رغـم إصـرار “بايـدن” علـى عـدم التواصل المباشـر حتى اآلن مع ولي العهد السـعودي األمير
“محمـد بـن سـلمان” ،فـإن هـذا الموقـف ال ينسـحب بالضـرورة علـى مسـتقبل العالقـات الثنائيـة
عبـر عنه
خاصـة فـي حـال صعـود “بـن سـلمان” لخالفـة والـده كمـا هـو متوقـع .وهـو األمـر الذي ّ
وزيـر الخارجيـة “بلينكـن” قائلا إن “ولـي العهـد السـعودي علـى األرجـح سـيكون القائـد لهـذا البلـد
لمـدة طويلـة مسـتقبال ،وعلينـا العمـل مـع قـادة مـن حـول العالـم ممـن شـاركوا أو قامـوا بأمـور
فـي بعـض األحيـان قـد نعتـرض عليهـا”.
وعلـى الرغـم مـن أن الخالفـات الحالية جادة ،فإن المصالح المشـتركة واالعتبارات الجيوسياسـية
الواسـعة -خاصـة فـي عالـم مـا بعـد حـرب أوكرانيـا -تجعـل مـن المرجـح أكثـر الجـزم بـأن عوائـد
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الشـراكة السـعودية األمريكيـة مازالـت أكثـر فائـدة مـن دوافـع تدهـور العالقـة .فقد أظهـرت أزمة
ارتفـاع أسـعار النفـط والغـاز فـي ظـل الحـرب فـي أوكرانيا الـدور الحيوي الـذي تلعبه مـوارد الطاقة
السـعودية .كمـا أعيـد تسـليط الضـوء مجـددا علـى الخليـج العربـي كنقطـة قـوة فـي صـراع الـدول
العظمـى علـى الهيمنـة الدوليـة .فواشـنطن تـدرك أن دفـع الريـاض لدائـرة النفـوذ الصينـي أو
الروسـي سـيمثل خسـارة إسـتراتيجية ،سـتحرص أمريـكا علـى األرجـح علـى تجنـب حدوثهـا.
وفـي المقابـل فـإن اعتمـاد السـعودية علـى التسـليح األمريكـي ،ومسـاعدة المستشـارين
العسـكريين األمريكييـن فـي التصـدي للتهديـدات ،وربطها عملتها المحليـة بالدوالر األمريكي فضال
عـن سـابقة حمايـة واشـنطن للسـعودية ضـد تهديـدات “صـدام حسـين” عقـب اجتياحـه للكويـت
عـام 1990؛ يجعـل الريـاض تـدرك جيـدا طبيعـة ارتباطهـا بمظلـة الحمايـة األمريكيـة ،وهـو مـا ال
تقـدر بكيـن أو موسـكو علـى القيـام بـه حاليـا سـواء ألسـباب اقتصاديـة أو عسـكرية .كمـا أن حـرب
أوكرانيـا أعـادت التأكيـد علـى موقـع الهيمنـة الغربية الذي تقـوده الواليات المتحـدة .وبينما تعمل
روسـيا والصيـن علـى تحـدي هـذه الهيمنـة ،فـإن السـعودية سـتكون أمـام هامـش أقـل للمنـاورة
بمصالحهـا بيـن القـوى الدوليـة المتنافسـة.
يعـزز مـن هـذا االسـتنتاج أن إدارة “بايـدن” واصلـت خلال اآلونـة األخيـرة دعـم السـعودية
عسكريا ،إذ وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني  2021على صفقة أسلحة بقيمة  650مليون دوالر
تشـمل صواريـخ جو/جـو ،كمـا أرسـلت سـرا فـي فبراير/شـباط  2022شـحنات مـن صواريـخ باتريـوت
االعتراضيـة لمسـاعدة السـعودية علـى التصـدي للهجمـات الحوثيـة .وفـي مـارس/آذار ،وقعـت
شـركة لوكهيـد مارتـن مـع الهيئـة العامـة للصناعـات العسـكرية فـي المملكـة العربيـة السـعودية
(حكوميـة) اتفاقيـة توطيـن تصنيـع مكونـات نظـام الدفـاع الجـوي الطرفيـة عاليـة االرتفـاع (ثـاد)
الـذي تبيعـه للمملكـة .وأخيـرا ،أطلقـت قيـادة األسـطول الخامس للبحريـة األمريكية يـوم  17أبريل/
نيسـان الجـاري ،فرقـة عمـل جديـدة لتسـيير دوريـات فـي البحـر األحمـر وخليـج عـدن وبـاب المنـدب،
أطلـق عليهـا “قـوة المهـام المشـتركة  ،”153وهـي تسـتهدف ضمنيا مكافحة تهديـدات الحوثيين
والعمليـات اإليرانيـة ،وتشـير إلـى سـعي واشـنطن إلظهـار التضامـن مـع شـركائها الغاضبيـن
السـعودية واإلمـارات ،والتأكيـد علـى أن واشـنطن سـتظل شـريكا إسـتراتيجيا.
فـي المقابـل ،فـإن التلويـح السـعودي بالتقـارب مـع الصيـن ال يعـدو أن يكـون أداة للضغـط
علـى إدارة “بايـدن” ،ودفعهـا للتأكيـد على التزامها بضمـان أمن المملكة ،أو على أبعد تقدير هو
اختبـار لمـدى جـدوى ونجاعـة الرهـان على الصين .لكن ،وعلـى الرغم من أن العالقـات االقتصادية
والتعـاون العسـكري مـن المرجـح أن تظـل قائمـة بيـن الصيـن والسـعودية ،فـإن هـذه العالقـات
سـتواجه بعـض مخاطـر التراجـع؛ ألن التوتـرات المتزايـدة بيـن الواليـات المتحدة والصين تشـير إلى أن
واشـنطن سـتواصل العمـل مـع دول المنطقـة عمومـا لمحاولـة احتـواء نفـوذ بكين فـي المنطقة.
أيضـا ،سـتحاول الريـاض الحفـاظ علـى عالقـات وديـة مع روسـيا ،ولكـن من المرجح أن تسـتغل
السـعودية حاجـة الواليـات المتحـدة إلـى ضبـط أسـواق الطاقـة فـي أعقـاب غـزو أوكرانيـا مـن أجـل
تسـريع التقارب مع إدارة “بايدن” .أي أن المناورات السـعودية تسـتهدف اسـتعادة العالقات مع
واشـنطن وليـس فـك االرتبـاط عنهـا لمصلحـة الصين أو روسـيا.
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