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• مقدمة من وحي التاريخ	

يذكر رئيس الوزراء البيطاين األسبق )أنتوين إيدن( يف مذكراته أنَّ رئيس الوزراء العراقي يف 
ن األزمة بي الرئيس املصري األسبق )مجال عبدالناصر( من  العهد امللكي )نوري السعيد( -وإابَّ
جهة، واملعسكر الغريب من جهة أخرى- عبَّ عن امتعاضه من النهج الذي كان يتبعه الغرب مع 
عبدالناصر، مشرياً إىل أنَّ السعيد قد حاججهم أبنَّ عبدالناصر ينال -عب التهديد والوعيد- ما 
يريده من الغرب أكثر ممَّا أيخذه العراق عب التعاون، أي: إنَّه مل حيصل من حلفائه الغرب إال على 
النزر اليسري، قياساً بنوع العالقة اإلجيابية بي اجلانبي، على العكس من عالقة الغرب مع مصر يف 
عهدها الناصري الذي امتاز ابلتوتر الدائم، وهتديد عبدالناصر للمصاحل الغربية يف الشرق األوسط، 

ومع ذلك حيصل على ما يريد -على األقل- كما كان يعتقد السعيد)1(. 

ن  من ذلك ميكن عرض السؤال اآليت: هل تولَّد لدى القيادة السعودية ما شعر به العراق إابَّ
ا ترى منافستها إيران حتقِّق معظم أهدافها يف الشرق األوسط، وإىل هذه  عهده امللكي؟ وال سيَّما أنَّ
اللحظة مل تَر اململكة من الوالايت املتحدة األمريكية إال حماوالت عديدة لعقد اتفاق مع إيران، قد 
يؤدِّي مستقباًل إىل هتديد أمنها، وابلوقت نفسه إىل تراجع مكانتها عند الوالايت املتحدة األمريكية 
بوصفها صاحبة االمتياز يف التعامل، وقد تكنُّ القيادة األمريكية إليران اهليبة واالحرتام أكثر من 

السعودية! فعامل العالقات الدولية غالباً ال حيرتم إال القوي أو خيشاه على األقل.

السعودية وحليفتها  العالقات بي  الذي شهدته  التوتر  املفارقة يف سياق  تستدعى هذه   
الوالايت املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي )جو ابيدن(، فقد تشعر اململكة اليوم مبا شعر 
به السعيد قبل عقود، فهي ومع كلِّ ما تقدِّمه للوالايت املتحدة األمريكية من امتيازات عديدة قد 
ا خاضعة لإلرادة  تظهرها يف بعض األحيان يف موقف ضعيف أمام الدول األخرى على أساس أنَّ

1- مذكرات أنتوين إيدن، ترمجة خريي محاد، القسم الثاين، مكتبة احلياة للطباعة والنشر، بريوت، 1965، ص230.

تحديات العالقات السعودية-األمريكية في ظل 
إدارة الرئيس بايدن

د. عبداهلل ناهض*

*  ابحث.
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بقدر ما هو مصاحل متبادلة بي  األمريكية -وإن وجد بعض الباحثي أنَّ األمر ال يُعدُّ خضوعاً 
الدولتي-، وترى السعودية أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية سائرة عكس االجتاه الذي هتدف إليه يف 
املنطقة، وال سيَّما فيما خيصُّ الورقة اإليرانية، واملوقف من حربا يف اليمن، والشكوك حول مدى 
جدية االلتزام األمريكي مع اململكة، واملبَّر دائماً، سواًء من قبل األمريكيي أم الباحثي يف هذا 

اجملال، وهو أنَّ املصلحة األمريكية تقتضي ذلك على أساس أنَّه ال يوجد اثبت يف السياسة. 

إال أنَّه من جانب آخر ميكن القول إنَّ املصلحة -يف بعض األحيان- ال يفرتض أن تكون 
على حساب احللفاء، فذلك قد يؤدِّي إىل تضرُّر العالقات املتبادلة بي املتحالفي، فضاًل عن تضرُّر 
جانب املصداقية، الذي يشكل عاماًل مهماً يف أية عالقة جتمع بي دولتي أو أكثر، هذا العامل 
إن تضرَّر قد يؤدِّي إىل نفور الدول، ومنهم احللفاء من الذهاب ابجتاه الوالايت املتحدة األمريكية، 
ما  على مصداقيتها، وهذا  ينعكس سلباً  الدوام؛ ممَّا  تلتزم مع حلفائها على  ا ال  أنَّ على أساس 
خ فكرة أنَّ األمريكيي ال  يستثمر فيه منافسيها وأمههم روسيا والصي؛ للقيام بعملية دعائية، ترسِّ
عهد وال صديق هلم، وهو ما يضرُّ صورة الوالايت املتحدة األمريكية أمام سائر الدول، وهذا ما 

خيشاه حلفاؤها من دول جملس التعاون اخلليجي، ويف طليعتهم السعودية. 

وال نستبعد أن يكون هذا أحد األسباب املهمة؛ لبود العالقات بي اجلانبي أو توترها، وال 
سيَّما مع وصول ابيدن إىل سدة احلكم، والذي تبنَّ مواقف عدَّهتا السعودية سلبية، ويف مقدمتها 
إبيقاف  والتلويح  اليمن،  يف  وحربا  خاشجقي،  مجال  السعودي  الصحفي  مقتل  لقضية  إاثرته 
الصادرات العسكرية للسعودية)2(، وخيبة أملها من موقف الوالايت املتحدة األمريكية عقب تعرُّض 
أرامكو للقصف، إذ مل تلمس ذلك الدعم األمريكي الالزم ألمنها، مع أنَّ التأثري على أرامكو ال 
يعين السعودية فحسب، بل العامل أمجع؛ ألنَّ ذلك سيؤدِّي إىل تضرُّر اإلنتاج النفطي السعودي، 
العكس من ذلك، وال سيَّما  العاملية، بل وجدت  النفط  أسعار  على  ينعكس سلباً  بدوره  الذي 
أنَّ تصرحيات اإلدارة األمريكية ال تطمئن ابملرة، فعلى سبيل املثال صرَّح مستشار األمن القومي 
اجتاه  بياض  )الصك( على  استبدلت سياسة  إدارة ابيدن  إنَّ  قائاًل:  األمريكي )جيك سوليفان( 

السعودية، واليت اعتمدهتا إدارة ترامب السابقة)3(.

2 - ابيدن يهدِّد السعودية بدفع الثمن، قناة RT عربية، نشر يف 21/11/2019، استخرج يف 12/10/2022، على املوقع 
https://arabic.rt.com/middle_east/1061844-  :اإللكرتوين

3- سوليفان: استبدلنا سياسة »الصك على بياض« مع السعودية اليت اعتمدها ترامب، قناة Rt عربية، نشر يف 11/7/2022، 
https://arabic.rt.com/world/1371841 :استخرج يف 22/10/2022، على املوقع اإللكرتوين
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وابلتأكيد هنالك قضااي أخرى تتعلَّق ابلدميقراطية وحقوق اإلنسان، ودائماً ما تظهر أصوات 
أمريكية سواًء أكانت رمسية أم غري رمسية، تدعو إىل مراجعة العالقات مع السعودية قد تصل بعضها 
إىل الدعوة لقطعها، وهو ما ختشاه القيادة يف اململكة أي: إنَّ ابيدن وضع يده على أخطر امللفات، 
اليت تؤدِّي إىل توتُّر العالقة بي بالده واململكة السعودية، وهلذا جند اململكة -وبسياسة قد توصف 
ابلوقائية- قد بدأت بتعزيز عالقاهتا مع روسيا أو الصي؛ حتسُّباً للمستقبل، وهو ما يبِّر موقفها 
املتماهي مع التدخُّل العسكري الروسي يف أوكرانيا منذ شهر شباط من هذا العام، واملتعارض مع 

األهداف األمريكية واألوروبية.

• ورقة الطاقة	

حتاول السعودية -ومبا لديها من أوراق ضغط وأمهها ورقة النفط- إعادة ضبط العالقة مع 
ا الدولة رقم واحد على قائمة الدول املصدِّرة للنفط، بطاقة  الوالايت املتحدة األمريكية، وال سيَّما أنَّ
إنتاجية تصل إىل حنو )12( مليون برميل يومياً، وأقصى حد ميكن أن يصل إليه هو )13( مليون 
برميل يوميًا)4(، هلذا استثمرت احلرب يف أوكرانيا، اليت انعكست سلباً على العالقات بي املعسكر 
يف  الروسي  العسكري  التدخُّل  بسبب  أخرى،  جهة  من  والروس  جهة  من  األورويب  األمريكي/ 
أوكرانيا، ممَّا حدا بروسيا إىل قطع إمدادات الغاز عن الدول األوروبية، رداً على العقوابت الغربية اليت 
فُِرَضت عليها، وابلوقت نفسه، هذه حماولة منها للضغط على أورواب؛ لتغيري موقفها الداعم ألوكرانيا. 

النفط ضمن مستوايت مرتفعة،  أسعار  إبقاء  لتعمل ابجتاه  السعودية  استثمرت ذلك  قلنا 
وختفيض إنتاجه للحيلولة دون هبوط أسعاره، وكان آخر قرار بذا الشأن والذي أزَّم العالقة السعودية 
األمريكية بصورة كبرية، هو قرار )أوبك بلس( القاضي بتخفيض اإلنتاج اليومي من النفط حنو )2( 
مليون برميل، وهو ما يؤثِّر سلباً على الدول املستهلكة، ويف طليعتها الدول األوروبية واآلسيوية من 
حلفاء الوالايت املتحدة األمريكية؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إىل مستوايت عالية تثقل كاهلهم، 
ممَّا يثري خشية قادة الدول األوروبية من احتمال نشوب االضطراابت الشعبية، بسبب أزمة الطاقة 
وارتفاع أسعارها، فضاًل عن الضغط اإلضايف الكبري الذي أضافته احلرب يف أوكرانيا، وما نتج عنها 
من قرار روسيا بقطع خطوط إمداد الطاقة عن دول أورواب، إذ جلأ الروس إىل هذا القرار بوصفه ورقة 

ضغط على أورواب؛ لتحيدها عن دعم أوكرانيا. 
4- ابن سلمان يعلن رفع السعودية إنتاج النفط مليوين برميل إىل )13( مليوانً، العريب اجلديد، نشر يف 16/7/2022، استخرج 

/https://www.alaraby.co.uk/economy :يف 20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين
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بدائل طاقوية أخرى  القصوى، إلجياد  التحرُّك ابلسرعة  إىل  أورواب  قادة  املتغري  دفع هذا   
تسد النقص الكبري يف السوق االستهالكية األوروبية، والعمل على إطالق حزم من املساعدات 
االقتصادية، منها قيام أملانيا بتخصيص مبلغ )65( مليار يورو، اليت من شأنا التخفيف من حدة 
ارتفاع األسعار)5(، فضاًل عن معاجلة التأثريات السلبية اليت يرتكها هذا االرتفاع، على قطاع الصناعة 
يف الدول األوروبية، والياابن، وكوراي اجلنوبية، وسائر حلفاء الوالايت املتحدة األمريكية، وابلتأكيد 

. الوالايت املتحدة نفسها ستتأثَّر أيضاً بذا املتغريِّ

دفع هذا التحدي الرئيس ابيدن إىل مراجعة مواقفه السابقة من السعودية، والتخفيف من 
حدهتا، وحماولته جملاملتها، ومن َثَّ قام بزايرهتا والتقى بقادة دول جملس التعاون اخلليجي إىل جانب 
العراق ومصر واألردن، إذ عقدت -يف شهر متوز من عام )2022(- قمَّة جدة لألمن والتنمية 

اليت ضمَّت األطراف يف أعاله)6(.

مع ذلك، مل حيقِّق ابيدن الغاايت اليت دفعته لزايرة اململكة، إذ تعتقد األخرية أنَّ الرئيس 
األمريكي اختذ هذه اخلطوة؛ نتيجة للضغوط الداخلية األمريكية، وليس إلميانه أبمهية عالقات بالده 
معها، واقرتاب موعد انتخاابت التجديد النصفي للبملان األمريكي، اليت ستجري يف شهر تشرين 
االنتخاابت  هذه  الفشل يف  الدميقراطي  يريد حلزبه  ال  ابيدن  إنَّ  أي:  احلايل)7(،  العام  من  الثاين 
لفوز  متهِّد  قد  واليت  الدميقراطي،  منافسه  هلزمية  الفرصة  يتحيَّ  الذي  اجلمهوري،  احلزب  لصاحل 
إلفشال  الورقة؛  بذه  اللعب  إىل  السعودية  هتدف  وقد  املقبلة.  الرائسية  ابالنتخاابت  اجلمهوري 
املساعي االنتخابية للحزب الدميقراطي، إذ تعمل على ذلك بوصفها عملية عقابية إلدارة ابيدن، 
اليت ال تتفق مع املصاحل السعودية، وابلوقت نفسه قد هتدف القيادة السعودية إىل دعم وصول 
تشدداً  أكثر  مواقف  تتبن  ما  عادًة  اجلمهورية  اإلدارات  أخرى؛ ألنَّ  مرة  الرائسة  إىل  اجلمهوريي 
حيال إيران من اإلدارات الدميقراطية، وقد ملسنا هذا الفرق بي اإلدارة الدميقراطية لكلٍّ من أوابما 
وابيدن الدميقراطيي، وبي إدارة ترامب اجلمهوري، فضاًل عن ذلك فإنَّ احلزب اجلمهوري عادة 

5- روبرت غرينال، أزمة الطاقة: أملانيا تنفق 65 مليار يورو للحد من ارتفاع األسعار، يب يب سي نيوز، نشر يف 5/9/2022، 
.https://www.bbc.com/arabic/world-62790808 :استخرج يف 12/10/2022، على املوقع اإللكرتوين

6- يف ختام جولة ابيدن ابملنطقة.. انطالق قمة جدة لألمن والتنمية مبشاركة الرئيس األمريكي وقادة 9 دول عربية، موقع شبكة 
اجلزيرة اإلعالمية، نشر يف 16/7/2022، آخر حتديث 16/7/2022، الساعة  04:00pm ، استخرج يف 16/10/2022، 

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/7/16 :على املوقع اإللكرتوين
7- انتخاابت التجديد النصفي .. دميقراطية أمريكا والعامل على احملك، موقع DW، نشر يف 16/10/2022، استخرج يف 

./https://www.dw.com/ar :17/10/2022، على املوقع اإللكرتوين
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ما يغض النظر عن اجلوانب اليت تتعلق ابلدميقراطية، وحقون اإلنسان، واجلوانب القيمية والثقافية، 
إليه اململكة العربية السعودية، أي:  على العكس من احلزب الدميقراطي، ممَّا يتفق مع ما تطمح 
الرتكيز على املصاحل املتبادلة من دون التدخُّل يف املسائل اليت تتعلَّق ابلنظام السياسي وإدارته للدولة 
واجملتمع، هلذا جند يف كثري من األحيان أنَّ الصي وروسيا يستثمران هذه القضية؛ لضرب املصاحل 
األمريكية أواًل، ولكسب احللفاء واألصدقاء اثنياً، وال سيَّما من الدول اليت تُعدُّ حليفة للوالايت 

املتحدة األمريكية أو شريكة هلا.

السؤال األهم، هل تستطيع الوالايت املتحدة األمريكية -يف ظل هذا الظرف الذي مير به 
العامل؛ بسبب احلرب يف أوكرانيا- إعادة تقييم عالقاهتا مع السعودية ومن َثَّ حتجيمها؟ 

نظن إنَّ هذه اخلطوة حتمل من املخاطر الشيء الكثري؛ ألنَّ هنالك دواًل منافسًة ويف مقدمتها 
املتحدة  الوالايت  التصدعات يف معسكر حلفاء  بعض  فيها  اليت حتدث  اللحظة  تتحيَّ  روسيا، 
األمريكية وشركائها؛ إلحداث الشرخ واالخرتاق يف معسكر املنافسي، وكسب الدول من اجلانب 
اآلخر إىل جانبهم، والعمل على احلد من اهليمنة األمريكية يف خمتلف املناطق العاملية، فكيف إذا 
ما كان األمر يتعلق ابلسعودية الدولة األهم يف الشرق األوسط، سواًء أكان ذلك من انحية غناها 
املسلمي،  املقدَّسة جلميع  األماكن  تضم  ا  واإلسالمي؛ ألنَّ العريب  العاملي  النفطي، وحموريتها يف 
هذا ما عدا أمهيتها اجليوبولتيكية، هلذا فإنَّ مثل هذا القرار قد يؤدِّي إىل ذهاب السعودية، ابجتاه 
املعسكرين الروسي والصيين، وهو ما يعين انتكاسة كبرية لإلسرتاتيجية األمريكية ابلشرق األوسط.

وابلتأكيد، ال خيلو األمر من حماولة حتقيق أكب قدر من املنفعة االقتصادية للسعودية، املتأتية 
ح لنا هذا األمر أنَّ أمهية هذا املورد لن تتضاَءل، نظراً إىل أنَّ الدول  من ارتفاع أسعار النفط، ويوضِّ
املستهلكة للطاقة لن جتد البديل املناسب، الذي ميكن أن يؤدِّي إىل تقليص أمهية النفط، أو حيل 
حمله بصورة شبه مطلقة، وهذه الفرضية صعبة التحقق، وال سيَّما إذا ما علمنا أنَّ اكتشاف النفط، 
مل يقِض على أمهية الفحم بوصفه أحد أهم موارد الطاقة الرخيصة جبانب النفط والغاز الطبيعي، إذ 
تعتمد عليه األسوق الصاعدة اليت تستهلك )%76( من الطلب العاملي على الفحم اعتماداً كبرياً، 
وتستأثر الصي ابلنصف من هذه النسبة، مع أنَّ الفحم مساهم مسامهًة كبريًة يف تلوُّث البيئة، فهو 
يستأثر بنسبة )%44( من انبعااثت اثين أوكسيد الكاربون)8(، ومع ذلك يستمر يف أمهيته، وقد ال 
8 - كريستيان بوغمانز وكلري مينجيي يل، املستقبل األكثر خضرة يبدأ ابلتحول إىل بدائل الفحم، مدونة صندوق النقد الدويل، 

نشر يف 8 ديسمبر 2020، استخرج يف 17/10/2022، على املوقع اإللكرتوين:
https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2020/12/08/blog-a-greener-future-be-
gins-with-a-shift-to-coal-alternatives
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ترتاجع هذه األمهية، وال سيَّما أنَّ البدائل مثل الطاقة النظيفة مكلفة، ومن الصعب أن تسد الطلب 
املتزايد على الطاقة، فضاًل عن ذلك فإنَّ الدول الصاعدة والفقرية ال متتلك هذه الرفاهية، بل حىت 
الدول الغنية تعتمد على الفحم ويف طليعتها الوالايت املتحدة األمريكية، إذ تعتمد )19( والية 
أمريكية على الفحم، وهنالك شركات أمريكية كبى تعمل بذا الشأن، حىت أنَّ احملكمة األمريكية 
العليا وقفت ضد قرار ابيدن القاضي بتحجيم االعتماد على مصادر الطاقة، اليت تزيد من نسبة 
وقفت  اليت  املساعي  هذه  فشل يف  ذلك  ومع  الفحم،  مقدمتها  احلراري ويف  واالحتباس  التلوث 
ضدها أعلى سلطة قضائية أمريكية)9(. ويشهد قطاع الفحم يف الوالايت املتحدة األمريكية ارتفاعاً 
يف اإلنتاج، إذ بلغ اإلنتاج يف األشهر األوىل من عام )2021( )140,3( مليون طن، تذهب 
أغلبها لالستهالك احمللي)10(. أمَّا على املستوى العاملي فإنَّ االستهالك وصل يف عام )2021( إىل 

)7,906( مليار طن)11(. 

الصناعية  سيَّما  للطاقة -وال  املستهلكة  الدول  أنَّ  إال  املناخ،  على  سلباً  ذلك  أتثري  ومع 
الكبى- غري قادرٍة على التخلُّص منه بوصفه مصدر طاقة مهم ورخيص ابلوقت نفسه، وهذا يدلُّ 
على صعوبة حتقُّق فرضية التخلُّص من النفط يف املستقبل، حىت وإْن ُوِجَدت الطاقة البديلة، أو 

النظيفة.

• املواقف املتضادة من احلرب يف أوكرانيا	

ا يكون التماهي السعودي مع املوقف الروسي، وابملقابل عدم مسايرهتا حىت اآلن للتوجُّه  رمبَّ
األمريكي املضاد لروسيا، يعود إىل مجلة من األسباب، لعل أمهَّها:

وجود أهداف مشرتكة: حتمل السعودية الرؤية نفسها اجتاه اليمن، وهي تقريباً تشبه الرؤية . 1
القومي،  أمنها  لتهديد  اليمن  إيران تستخدم  أنَّ  السعودية ترى  فإن كانت  أوكرانيا؛  الروسية جتاه 
فاحلال نفسه للروس الذين يعتقدون أنَّ انضمام أوكرانيا إىل املعسكر األطلسي، وما تتلقاه من دعم 

9- إيزمي ستاالرد، تغري املناخ: احملكمة األمريكية العليا تُقوِّض سلطات جو ابيدن يف خفض االنبعااثت املسببة لالحتباس احلراري، 
يب يب سي عربية، نشر يف 1 متوز 2022، استخرج يف 20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين:

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-61992692 
10- سايل إمساعيل، ارتفاع إنتاج الفحم األمريكي مع زايدة الصادرات واالستهالك، موسوعة الطاقة، نشر يف 7/7/2021، 

/https://attaqa.net/2021/07/07 :استخرج يف 20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين
نشر  الطاقة،  موسوعة  )تقرير(،   2022 يف  اترخيية  ملستوايت  يصل  قد  عاملياً  الفحم  على  الطلب  إمساعيل،  سايل   -11

/https://attaqa.net/2021/12/17 :يف17/12/2021، استخرج يف 20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين
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أمريكي وأورويب يهدِّد أمنها القومي، لذا جند أنَّ اململكة مل تتخذ مواقف متشددة حيال التدخل 
العسكري الروسي األخري يف أوكرانيا، أو مل تساير الرغبة األمريكية يف التحشيد حملاصرة روسيا، بل 
ا تتخذ سياسات تصب يف مصلحة الروس، على  ذهبت السعودية حنو اللعب بورقة النفط، وكأنَّ
ا مل تقبل بزايدة اإلنتاج النفطي، الذي من شأنه أن يؤدِّي إىل ختفيض أسعاره، على األقل  أساس أنَّ
هكذا ترى اإلدارة األمريكية، وعبت عن ذلك بكل وضوح يف تصرحيات كبار قادهتا، ويف مقدمتهم 

الرئيس ابيدن ومستشاره لألمن القومي سوليفان.

 قد تذهب السعودية مع إمكانية انتصار روسيا يف احلرب، وال سيَّما أنَّ األرقام وفارق 2. 
اإلمكانيات تصبُّ يف صاحلها إذا ما قورنت أبوكرانيا، وهلذا ال تريد تبينِّ موقف متشدد من روسيا 

قد يؤدِّي إىل خسارهتا مستقباًل، نعين خسارة اململكة لعالقتها الودية مع الروس.

تتفق السعودية مع روسيا؛ ألنَّ األخرية ال تضع أدىن أمهية لطبيعة السياسات الداخلية . 3
اليت تنتهجها الدول، وقضااي حقوق اإلنسان والدميقراطية، ودائماً ما يعبِّ عن ذلك الرئيس الروسي 
)فالدميري بوتي(، أو حىت شخصية فكرية مثل )ألكسندر دوغي(، الذي يعتقد أنَّ العامل متكوِّن 
من حضارات خمتلفة يف ثقافاهتا وتوجهاهتا اهلوايتية، وعليه ال بدَّ من احرتام خصوصية كل نوذٍج 
تُعدُّ  اليت  القضااي  الدخول يف  املشرتكة، من دون  املصاحل  أساس  والتعامل يكون على  حضاري، 
من صلب العمل الداخلي للدول. وهلذا فإنَّ الوالايت املتحدة األمريكية إذا ما حاولت إاثرة هذه 

القضااي، فإنَّ ذلك يؤدِّي إىل امتعاض املمالك اخلليجية ويف مقدمتها اململكة السعودية.

تريد السعودية أن تكون قوة إقليمية يف الشرق األوسط مثلها مثل تركيا وإيران وإسرائيل، . 4
وأحياانً متثِّل عالقتها غري املتوازنة، أو غري الندية مع الوالايت املتحدة األمريكية عائقاً هلذا املسعى.

حتاول . 5 بل  إسرتاتيجياً،  حليفاً  بوصفها  ليس  روسيا  يف  يتمثَّل  نوعي  ضد  إجياد  حماولة 
السعودية استخدام الورقة الروسية، للضغط على احلليف األمريكي؛ لتحقيق أكب املكاسب اليت 
مساعي  حيال  ابلرضى  السعودية  القيادة  تشعر  ال  إذ  إبيران،  يتعلق  ما  أمهها  من  ولعل  تريدها، 
الوالايت املتحدة األمريكية اهلادفة إىل توقيع االتفاق النووي مع إيران، الذي ترى فيه هتديداً ألمنها 
ومصاحلها، وال سيَّما أنَّ اململكة ختشى ما تراه من املهادنة األمريكية اإليرانية، إذ قد تؤدِّي يف 
النهاية إىل امتالك أهم عدو هلا للسالح النووي، ولذا قال ويل العهد السعودي )حممَّد بن سلمان( 
يف إحدى املناسبات إنَّ بالده ستحصل على النووي أبسرع وقت ممكن إذا ما حصلت عليه إيران، 
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وليس هذا فحسب، بل هي ختشى أن تعود العالقات األمريكية اإليرانية إىل سابق عهدها، أي: 
إىل ما قبل الثورة اإليرانية اليت حدثت يف عام )1979(، ممَّا قد يؤدِّي إىل تراجع أمهية السعودية 

يف اإلسرتاتيجية األمريكية يف الشرق األوسط.

العالية يف دعمها حللفائها، . 6 تتمتَّع ابملصداقية  ا  حاولت روسيا تصدير فكرة، مفادها أنَّ
الذين لن تتخلى عنهم حتت أيِّ ظرٍف أو سبب، جتسَّد ذلك بوضوح مع الرئيس السوري بشار 
األسد)12(، األمر الذي ال تلمسه السعودية عند الوالايت املتحدة األمريكية، إذ رأهتا كيف ختلَّت 
عن أهم حلفائها يف املنطقة، وهو الرئيس املصري األسبق )حممد حسين مبارك(، وهو ما ختشاه 
القيادة السعودية، لذا حتاول اإلبقاء على عالقة جيدة مع الروس؛ حتسُّباً أليِّ طارئ أو تغريُّ يف 

اإلسرتاتيجية األمريكية يف الشرق األوسط، قد ال يكون يف صاحلها.

مع ذلك حاولت السعودية التخفيف من حدة املواقف السلبية املتصاعدة فيما بينها وبي 
عن  فضاًل  دوالر)13(،  مليون  بـ)400(  أوكرانيا  بدعم  قراراها  عب  األمريكية،  املتحدة  الوالايت 
أقاليم أوكرانية  الرافض للقرار الروسي بضم أربعة  العامة لألمم املتحدة،  ذلك أيَّدت قرار اجلمعية 
ا قد اختذت هذا املوقف -َوْفق رأي  ا رفضت اخلطوة الروسية هذه، إال أنَّ إىل روسيا)14(، أي: إنَّ
الباحث- حىت ال تزيد من حجم اخلالف مع الوالايت املتحدة األمريكية، وحتاول مسك العصا من 
املنتصف، ومع ذلك ترى القيادة األمريكية أنَّ املواقف السعودية هذه ال تكفي، وتنتظر منها قراراً 
أهم يتعلق بزايدة اإلنتاج النفطي، ومواقف أكثر وضوحاً من التدخُّل العسكري الروسي يف أوكرانيا.

12- سيد غنيم، األصابع على الزاند: إسرتاتيجيات األمن القومي للدول الكبى وأتثرياهتا على الشرق األوسط، دار صفصافة 
للنشر والتوزيع للدراسات، القاهرة، 2021، ص239.

13- السعودية تعلن تقدمي حزمة مساعدات ألوكرانيا بقيمة 400 مليون دوالر، موقع فرانس 24، نشر يف 15/10/2022، 
/https://www.france24.com/ar :استخرج يف 20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين

14- سفرية السعودية لدى واشنطن تستعرض مواقف بالدها جتاه أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، سي أن أن ابلعربية، نشر يف 
https:// اإللكرتوين:  املوقع  على   ،10:49 الساعة   ،20/10/2022 يف  استخرج   ،10:46 الساعة   ،20/10/2022
arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/10/20/saudi-amb-us-reveals-positions-

ukraine
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• خامتة	

مع ما ذكرانه، ميكن القول إنَّ العالقات السعودية األمريكية لن تصل إىل مرحلة القطيعة 
أو اجلفاء املطلق، حبكم اترخيها وحجم املصاحل املتبادلة بي اجلانبي، مثل: اعتماد السعودية على 
السالح األمريكي، واملظلة األمنية األمريكية يف محاية أمنها، وتعطيها العالقة مع الوالايت املتحدة 
تعزيز  انحية  من  سواًء  اإلقليمي،  أو  الدويل  الصعيدين  على  للتحرُّك،  واسعة  مساحة  األمريكية 
العالقات مع الدول واألطراف األخرى، أم احلصول على مساحة أكب يف التحرُّك حتت الغطاء 
الكبرية  املتحدة األمريكية مستفيدة من حجم األموال  الوالايت  األمريكي، فضاًل عن ذلك فإنَّ 
للمملكة املوجودة يف أمريكا، والذي يصل حجمها إىل حنو ترليون دوالر أمريكي)15(، وال ننسى أنَّ 

تصدير النفط يكون بعملة الدوالر، وهذا حبدِّ نفسه ميزة للوالايت املتحدة. 

وبشأن التقارب السعودي مع روسيا والصي فهي -غالبًا- أوراق تستخدمها للتلويح با 
أمام الوالايت املتحدة األمريكية؛ للحصول على أكب قدر من املكاسب، ويف الوقت نفسه حتاول 
أن تصنع هلا حيزاً إسرتاتيجياً يتمتَّع بقدر نسيب من االستقاللية على الصعيدين الدويل واإلقليمي، 

ن احلرب الباردة. وال تريد الذهاب بعيداً مع السياسات األمريكية، كما كان عليه احلال إابَّ

15- مجال رمضان، أمريكا تقدر االستثمارات السعودية برتليون دوالر، موقع القبس، نشر يف 20 آاير 2017، استخرج يف 
https://www.alqabas.com/article/396544- :20/10/2022، على املوقع اإللكرتوين


