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زار الرئيس االمرييك جو بايدن ارسائيل والسعودية يف سياق اجندة مهمة مع اململكة العربية السعودية وارسائيل ودول اخرى 
يف الرشق االوسط. هذه الزيارة ساعدت يف ايصال رسالة اىل ارسائيل والرشق االوسط مفادها ان الواليات املتحدة ال تنوي 
مغادرة املنطقة، وانها ملتزمة حامية حلفائها، ارسائيل والدول العربية املعتدلة، سواء وقعت الواليات املتحدة والغرب اتفاقية 

نووية جديدة مع ايران ام ال؟

السعودية رقم صعب وقاطرة سياسّية في املنطقة
زيارة بايدن في إطار استراتيجيا شرق أوسطّية جديدة

جو  االمرييك  للرئيس  االوىل  وهي  الزيارة  هذه 
بايدن للمنطقة تؤسس لصفحة جديدة بني االدارة 
عىل  نطاقها  سينعكس  املنطقة،  ودول  االمريكية 
الصعيدين الدفاعي واالقتصادي. من اهم اهدافها:

- تعميق العالقات الخاصة والرشاكة االسرتاتيجية 
املتحدة  الواليات  التزام  عن  فضال  البلدين،  بني 
امن واستقرار ارسائيل واملنطقة، اضافة اىل تعزيز 
اندماج ارسائيل يف الرشق االوسط وازدهار املنطقة 
كلها، اىل جانب تفاهامت يف شأن توطيد التعاون 
االمني واملدين بني الواليات املتحدة وارسائيل عىل 
نحو سيطلق التحالف القائم بني كلتا الدولتني اىل 

افاق جديدة. 
- تحقيق انجاز له من خالل ابرام صفقة لضامن 
امن ارسائيل والتطبيع بينها وبني السعودية، مع 
املنطقة. مثة حديث  ضامن املصالح االمريكية يف 
عن اعداد االرضية لحدث ديبلومايس بني الطرفني 
مع ابعاد اقتصادية وامنية غري عادية، وعن يشء 

كبري بني السعودية وامريكا وارسائيل.  
يسمى  ما  او  االوسط،  للرشق  بديل  تشكيل   -
تحالف اقليمي امني اقتصادي ارسائييلـ  سعودي 
الخطر  ملواجهة  عربية  دول  مبشاركة  خليجي  ـ 
التحالف  هذا  املتحدة.  الواليات  بارشاف  االيراين 
االنتخابات  قبل  لبايدن  يسجل  انجازا  سيكون 
النصفية للكونغرس التي ستجري يف ترشين املقبل 

وتوازي االنتخابات الرئاسية.
بعدما  النفط،  انتاج  زيادة  اىل  السعودية  دفع   -
كبري  بشكل  الروسية  ـ  االوكرانية  الحرب  اثرت 
انجاز  تحقيق  وبالتايل  والطاقة،  الغاز  انتاج  عىل 

اقتصادي له.
القذائف  اعرتاض  منظومة  مرشوع  متويل   -
الصاروخية بواسطة الليزر، مام يعطي دفعة قوية 
لرشاكة ارسائيلية ـ امريكية يف شأنه. الرئيس بايدن 
اهتم كثريا بالتعرف عىل منظومة الدفاع الحديثة، 

التي تعمل عىل طريقة القبة الحديدية يف تدمري 
الصواريخ وكذلك الطائرات املسرية وهي يف الجو 
بـ"قبة  لدرجة تسميتها  اىل هدفها،  قبل وصولها 

الليزر". 
اسرتاتيجيا  يف  واقعيا  تحوال  رسمت  بايدن  زيارة 
السعودية  مع  العالقة  بتصحيح  االبيض  البيت 
ادت  وجيوسياسية  اقتصادية  لعوامل  والرضوخ 
اىل هذا التحول. فمن حرب روسيا يف اوكرانيا، اىل 
اسعار النفط، اىل توغل الصني يف الخليج، وواقع 
البيت  العاملي بعد وباء كورونا، اضطر  االقتصاد 
الشعارات  جانبا  ووضع  االنعطاف  اىل  االبيض 
االنتخابية التي رفعها بايدن حول حقوق االنسان 

ومصالحة الرياض.
يشهدها  التي  الكربى  الجيوسياسية  التحوالت 
العامل، تفرض عىل جميع دوله، خصوصا تلك التي 
اندرجت تاريخيا يف االسرتاتيجيا العامة للواليات 
املتحدة، الرشوع يف عمليات تكيف ومتوضع للحد 
قد  التي  الفرص  من  واالستفادة  مخاطرها،  من 
تتيحها. ال ميكن فصل الرشاكة االمنية - االقتصادية 
املتنامية بني ارسائيل وانظمة خليجية )االمارات 
االسرتاتيجية  البيئة  عن  والسعودية(  والبحرين 
باطراد،  املتغرية  واالقليمية،  الدولية  االجاملية، 
بفعل ارتفاع حدة املواجهة بني الواليات املتحدة 
التعديل  اىل  اضافة  والصني،  روسيا  من  وكل 
يف  القوى  ملوازين  املستمر  ولكن  التدريجي 
اليران  العسكرية  القدرات  تطور  نتيجة  املنطقة 

واذرعها يف املنطقة.
اقليميا جديدا  ايضا ان هناك سياقا  الواضح  من 
عنوانه اعادة صياغة العالقات والسياسات نتيجة 

متغريات ابرزها:
االوسط،  الرشق  يف  االمرييك  النفوذ  تراجع   -
واحتامل تراجعه اكرث خالل السنوات املقبلة، مام 
سيعني اتساع هامش املناورة لدى دول املعسكر 

االمرييك، خارج السياق الضيق الذي كانت ترسمه 
لها واشنطن.

االيرانية،  ـ  االمريكية  النووية  املفاوضات  مسار   -
ومراحل تطورها، وفرص نجاحها املرجح.

- تغري توازنات القوة يف املنطقة، بناء عىل نتائج 
الرصاع يف عدة ساحات اساسية، كاليمن وسوريا.

التي عززت دور  اوكرانيا  الروسية عىل  الحرب   -
تركيا االقليمي والدويل من جهة، ودفعت يف اتجاه 
من  الذاتية  الحامية  ومشاريع  اقليمية  تكتالت 

جهة ثانية.
يف النتيجة، يجب البحث عن التوازنات االقليمية 
وما  النووي،  االتفاق  وبعد  اوكرانيا،  حرب  بعد 
يجري يف افغانستان وباكستان، وشعور الواليات 
املتحدة برضورة تقليص دورها يف الرشق االوسط، 
االساس،  هذا  عىل  الصني.  صوب  رشقا  واالتجاه 
تخفيف  الجديدة  السياسة  رشوط  من  يصبح 
العداوة الخليجية مع تركيا، وتحفيزها عىل سلوك 

سياسات جديدة.
منذ تسلم امللك سلامن وسطوع نجم ويل العهد 
محمد بن سلامن حصل تغيري ملموس يف السياسة 
الستمرار  مبارشة  كنتيجة  االقليمية  السعودية 
وادارة  سلامن  بن  بني  والحذرة  الباردة  العالقة 
بايدن. من الواضح ان ويل العهد السعودي املقتنع 
الهجامت  مواجهة  يف  املتحدة  الواليات  باخفاق 
ويف  بالده  عىل  املبارشة  وغري  املبارشة  االيرانية 
احتواء النفوذ االيراين املتعاظم يف املنطقة، ينطلق 
من مبدا معاملة الواليات املتحدة بندية وتحقيق 
استقاللية القرار وتنويع العالقات الدولية بحسب 
املصالح، مبا يشمل كل انواع التعامل مع الدول من 
مبيعات النفط اىل مشرتيات االسلحة. بن سلامن 
الساعي اىل الرتبع ملكا عىل عرش السعودية وعىل 
ارض مستقرة امنيا )انهاء حرب اليمن( ومزدهرة 
اقتصاديا )رؤية 2030( يسعى اىل تفاهامت مع 
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وصلت اليه ادارة بايدن، وبحرب اوكرانيا وارتفاع 
اسعار النفط، النتزاع اقىص قدر من التنازالت.

اسواق  استقرار  حفظ  يف  رئييس  اململكة  دور 
الطاقة حول العامل، فعىل الرغم من انها مل تتسبب 
بسبب  روسيا  عنها  واملسؤولة  االرتباك،  حالة  يف 
يف  جهدا  تال  مل  الرياض  فان  الوكرانيا،  غزوها 
التواصل البناء والخالق مع اعضاء منظمة اوبيك، 
مصالح  ومراعاة  مستقرة،  امنة  اسواق  لضامن 
مع  الصعبة.  االوقات  هذه  يف  املنتجة  الدول 
استبعاد فكرة حظر النفط الرويس اوروبيا، ومع 
تصاعد الضغط عىل االقتصادات الغربية التي يكاد 
ارتفاع اسعار النفط ان يخنقها، وارتفاع التضخم 
يف  ذلك  وتأثري  امريكا  يف  تاريخية  مستويات  اىل 
شعبية االدارة والحزب الحاكم، وتعرث املفاوضات 
النووية مع ايران، برزت الحاجة املاسة اىل اعادة 
الضغط  بهدف  االمريكية  الحظرية  اىل  السعودية 
املوقف  لدعم  معها  التفاهم  واىل  طهران،  عىل 
الغريب تجاه روسيا والصني، واقناع منظمة اوبيك 
بزيادة انتاج النفط. يضاف اىل ذلك اهمية اململكة 
كركيزة جغرافية ودميوغرافية، وقدرتها عىل لعب 
الجيوسرتاتيجيا  السيولة  اوقات  يف  محوري  دور 
االممية، كام الحال يف الوقت الراهن. فالسعودية 
مستقبلها امامها، السيام يف ظل الرؤية التغيريية 
واالصالحية الطموحة )رؤية 2030( التي يقودها 
اتضح  لقد  سلامن.  بن  محمد  االمري  العهد  ويل 
للمؤسسات االمريكية يف الدولة العميقة مبا ال يقبل 

الشك، ان السعودية رقم صعب ال ميكن تجاوزه.
حسب  ودامئا  املنطقة،  اىل  بايدن  الرئيس  زيارة 
تعريف  العادة  فرصة  تشكل  عينها،  االوساط 
املصالح االسرتاتيجية التي تربط بني امريكا والرشق 
القديم  السعودي  املوقع  بوابة  من  االوسط 
االكتفاء  وعدم  الجديد،  السعودي  واملرشوع 
مبرتكزات نفعية تبادلية لعالقة محكومة بظرف 
راهن هو ظرف انعكاسات الحرب يف اوكرانيا عىل 
الطاقة. السعودية هي مرتكز رئييس من  اسعار 
ومهبط  والعامل،  املنطقة  يف  االستقرار  مرتكزات 
وسالمة  العاملي،  االقتصاد  الستقرار  اضطراري 
تحديث  ومرشوع  الدولية،  التجارة  خطوط 
حوار  يف  االسالم  موقع  مستوى  عىل  حضاري 
الحضارات وتفاعلها، والقاطرة السياسية التي يف 
امكانها ان تعطي دفعا استثنائيا العادة التشكل 

االسرتاتيجي يف الرشق االوسط.

ايران وميد يده ملالقاة الرئيس الرتيك رجب طيب 
اردوغان الساعي بدوره اىل تقوية وضعه وتجديد 

رئاسته لرتكيا بعد عام. 
فرصة  اوكرانيا  يف  الحرب  ان  سلامن  بن  يرى 
لتصحيح املسار ال يجوز تفويتها. وبدافع التحوط 
انزياحا جديا نحو  ينسج منذ مدة  االسرتاتيجي، 
تنويع الرشاكات، مع الصني وروسيا والهند. ويعترب 
كبري  استحقاق  املطلوب  الدويل  االصطفاف  ان 
يجب تحويله اىل فرصة وجعل الثمن كبريا، ومن 
غري الجائز الترسع والهرولة املجانية غربا، خصوصا 
املعادالت  يف  اساسية  قيمة  يزال  ال  النفط  ان 

املبكر  من  وان  السياسية،  وبالتايل  التجارية، 
ان  يتوقع  املستقبل، حيث  التعامل وفق رشوط 
تزيح الطاقة البديلة نظريتها التقليدية عن العرش. 
نفسها خلقت مسارا مختلفا عن  الحرب  ان  ثم 
املرسوم يف عامل الطاقة، طرح متطلبات مستجدة 
ملحة، وعاد باسعاره املرتفعة بالفائدة عىل خزائن 
السعودية. هناك اعتقاد بأن الصخب واالستفزاز 
الباب  برتك  يشيان  سلامن،  بن  يثريهام  اللذين 
مواربا، وبوجود رغبة سعودية يف استدراج صفقة 
اغتنام  االمكان  يف  وانه  االمريكيني،  مع  مناسبة 
الذي  الصعب  بالوضع  املتمثلة  الحالية  الفرصة 


