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ييجؼ ىحا البحث إلى رصج وتحميل الدياسة الخارجية االمخيكية تجاه واحجة
مغ أىع دوؿ السشصقة وأكثخىا تأثي اًخ ،وواحجة مغ أىع حمفاء واششصغ أال وىي السسمكة
العخبية الدعػدية ،ويحاوؿ أف يػضح أىع األسذ التي استشجت إلييا العالقة بيغ
الجانبيغ وكيف أثَّخت في الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه السسمكة خالؿ السجة
مػضػع الجراسة ،وىي تعج مغ الفتخات التي شيجت تغييخات كبيخة في الدياسة
ٍ
بذكل عاـ .ليشتقل البحث بعج ذلظ إلى رصج تأثيخ تمظ التغييخات
الخارجية األمخيكية
عمى العالقات بيغ الجانبيغ في السمفات والقزايا السختمفة سػاء تمظ الستعمقة
بالجانبيغ أو غيخىا مغ قزايا وتصػرات وأحجاث إقميسية .وتزسغ البحث أربعة
محاور أساسية .وخخجت الجراسة بعجد مغ الشتائج مشيا أف مشصقة الخميج العخبي
تحطى بأىسية خاصة في الدياسة الخارجية األمخيكية ،العتبارات عجيجة أىسيا
السػقع الجغخافي والثخوة الشفصية وضخوؼ مشصقة الذخؽ األوسط ،وقج أثبتت األحجاث
التاريخية أف ىحه السشصقة ستبقى في أعمى سمع األولػيات لػاششصغ بغس الشطخ عغ
نػع اإلدارة الحاكسة في البيت األبيس.
الكمسات السفتاحية :الدياسة الخارجية االمخيكية؛ الدعػدية؛ العالقات الدعػدية-
االمخيكية؛ امخيكا والخميج العخبي؛ االستخاتيجية االمخيكية.
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Abstract
The research aims to monitor and analyze the US foreign
policy towards one of the most important and influential countries
in the region, and one of Washington's most considerable allies, the
Kingdom of Saudi Arabia. It attempts to clarify the most important
foundations on which the relationship between the two sides was
based and how it affected the American foreign policy towards the
Kingdom during the period under study which is one of the periods
that witnessed major changes in American foreign policy in
general. The research then moves to monitor the impact of these
changes on the relations between the two sides in various affairs
and issues, whether those related to the two sides or other matters,
developments, and regional events. The research involved four
main axes. The study came out with some results, including that
the Arab Gulf region enjoys special significance in US foreign
policy due to many considerations the most important of which are
the geographical location, oil wealth, and the conditions of the
Middle East region. Historical events have proven that this region
will remain at the top of Washington’s priorities regardless of the
administration of the White House.
Keywords: US foreign policy; Saudi Arabia; Saudi-US relations;
America and the Arabian Gulf; American strategy.
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السقدمة

إف دراسة ومتابعة وتحميل الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه السشصقة العخبية ما

زالت تحتل أىسية كبيخة ومكانة متسيدة عمى خارشة البحث األكاديسي ،وذلظ لكػف

وسصػة عمى السدتػى العالسي
الػاليات الستحجة األمخيكية تسثل الجولة األكثخ أىسية
ً
وسياستيا الخارجية ىي األكثخ نذاشاً وتأثي اًخ وعمى السدتػيات كافة ىحا مغ جية،
ٍ
جية ثانية فإف السشصقة العخبية بعامة ومشصقة الخميج العخبي بخاصة تتستع
ومغ

بأىسية استخاتيجية ال مثيل ليا إذ تعج واحجة مغ أىع مشاشق التشافذ العالسي سياسياً
واقترادياً.

ىدؼ البحث:

ييجؼ البحث إلى تكػيغ فيع أفزل لسدارات سياسة واششصغ الخارجية،

والعػامل السؤثخة فييا ،واألسذ والسختكدات التي استشجي إلييا العالقة التحالؽية ما بيغ

واششصغ والخياض.

أىسية البحث:

تشبع أىسية البحث مغ حؿيقة أف الدياسة الخارجية األمخيكية كانت وستبقى -

وعمى السجى القخيب والستػسط  -مغ أىع وأخصخ العػامل السؤثخة عمى حاضخ
ومدتقبل السشصقة العخبية ،وعمى السدتػيات كافة .لحلظ فإف دراستيا ومحاولة فيسيا

قزية غاية في األىسية ،يجب أف تبقى أولػية عمى خارشة البحث التاريخي

والدياسي.

مذكمة البحث:

تتسثل مذكمة البحث بعجـ وجػد معخفة كاؼية بالدياسة الخارجية األمخيكية؛

معخفة تسكششا مغ تحقيق أعمى السكاسب الستػقعة مغ تمظ الدياسة مغ جية ،وتجشب
مزارىا مغ ٍ
جية أخخى.
فرضية البحث:

يفتخض البحث أف العالقات التحالؽية القػية والتي تدتسخ لسجيات زمشية شػيمة

ال بج ليا أف تدتشج إلى أسذ قػية وثابتة تداعجىا عمى تجاوز كافة السراعب
:
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والتحجيات ،كسا وتفتخض أف سياسة واششصغ تجاه الخياض بعامة وأثشاء فتخة إدارة

أوباما بخاصة مّثمت التخجسة الفعمية لقػة ومتانة تمظ األسذ.
مشيجية البحث:

اعتسج البحث عمى السشيج الدخدي  -التحميمي مغ خالؿ استق اخء السعمػمات

والسعصيات والعسل عمى تحميميا والخبط ؼيسا وصػالً إلى بشاء معخفي يدتيجؼ فيساً

أدؽ وأعسق لمقزية مػضػع البحث.
هيكمية البحث:

نحاوؿ في السبحث األوؿ إعصاء لسحة سخيعة عغ الخمؽية التاريخية لمعالقات

بيغ الدعػدية والػاليات الستحجة األمخيكية ،فزالً عغ استعخاض أىع األسذ
االستخاتيجية الزابصة والحاكسة لمعالقات بيغ الجانبيغ .وفي السبحث الثاني والحي
جاء بعشػاف " مبجأ أوباما وسياسة واششصغ تجاه الخياض" تصخقشا إلى ما يسكغ أف

ندسيو" مبجأ أوباما " الحي ضيخ وبجأ يؤثخ في الدياسة الخارجية األمخيكية مشح عاـ
 ،2009وكيف أثَّخ في سياسة واششصغ تجاه الخياض ورسع خصػشيا العخيزة .أما

ٍ
بذكل أو بآخخ
السبحث الثالث فقج تع تخريرو لسعالجة عجد مغ القزايا التي أثخت

في تعامل الػاليات الستحجة مع الدعػدية ومغ أىسيا عسمية الدالـ وقانػف جاستا
ومبيعات األسمحة .كحلظ كاف لألزمات التي شيجتيا السشصقة مثل األزمة الدػرية

واليسشية وأحجاث البحخيغ والسمف الشػوي اإليخاني تأثي اًخ واضحاً عمى العالقات بيغ
الجانبيغ وعمى سياسة واششصغ تجاه الخياض ،وىحا ما سيتع تشاولو في السبحث الخابع.

:
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السبحث األكؿ
العالقات االمريكية  -الدعهدية نظرة تاريخية
إف العالقات الجولية الخصيشة والدياسات الفاعمة التي تتبشاىا وتتبعيا الجوؿ تجاه

ٍ
أسذ واـية وال تأتي مغ فخاغ وال يشتجيا السداج البذخي
بعزيا البعس ال تُبشى عمى
الستقمب وال السذاعخ اإلندانية الستحبحبة ،بل تحتاج إلى أسذ قػية وتػافق في الخؤى

االستخاتيجية وتػافخ الحج األدنى مغ االندجاـ بيغ السصالب والحاجات والسرالح
الحيػية والزخورات السمحة والحدابات الدياسية .ومغ الستػقع أف نجج مثل ىحه

العالقات والدياسات داخل السشاخات واألنداؽ الدياسية واالقترادية الستذابية أو

ضسغ الكتمة الحزارية الػاحجة ،وال يػجج إال عجد قميل مغ التجارب التي كدخت ىحه

القاعجة وتعج العالقات األمخيكية الدعػدية وسياسة واششصغ تجاه الخياض واحجة مغ
أىع ىحه التجارب إف لع تكغ أىسيا عمى اإلشالؽ .إف قػة ىحه العالقات ومتانتيا

وقجرتيا عمى االستسخار والسصاولة وتخصي كل العؿبات والتحجيات التي واجيتيا لع
ِ
تأت مغ فخاغ بل استشجت إلى عجد مغ السبخرات واألسذ الػاقعية والتي يسكغ إجساليا
ؼيسا يمي:

 – 1الرؤية الهاقعية (البراغساتية) :إف التػافق في الخؤى بيغ أي شخفيغ يعج مغ أىع
الزسانات إلقامة وإدامة عالقات متيشة وقػية بيشيسا ،وقج تحقق ىحا التػافق ما بيغ

الدعػدية والػاليات الستحجة األمخيكية؛ فعمى الخغع مغ االختالؼ الكبيخ ما بيغ شبيعة

الجولتيغ إذ أف إحجاىسا تسثل أحجث ما تػصمت إليو البذخية مغ نطع سياسية

واقترادية واجتساعية ،بيشسا األخخى ما زالت تجار بسشصق الحكع الفخدي السختبط بعائمة

ممكية وخاضعة بالكامل لسفاـيع الشطاـ األبػي ،إال أف كمتاىسا كانتا مغ أكثخ الجوؿ
تذبثاً بالفمدفة البخاغساتية وتصبيقاً لمدياسة الػاقعية األمخ الحي َّ
وشج العالقات بيشيسا
ومشح ثباتاً واستق اخ اًر لدياسة واششصغ تجاه الخياض.
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 – 2تطابق الحاجات كالسطالب :ىشاؾ تصابق شبو كامل ما بيغ حاجات ومصالب
الصخفيغ ،فالدعػدية تستمظ ثخوة نفصية ىائمة ومػقع استخاتيجي متسيد إال أنيا ضعيفة

عدكخياً األمخ الحي يجعميا محط أنطار األشساع اإلقميسية والجولية ويتخكيا في حاجة
دائسة إلى حمفاء أقػياء يػفخوا ليا الحساية ،وبالسقابل فإف الػاليات الستحجة األمخيكية

باعتبارىا أكبخ تكتل رأسسالي صشاعي في العالع والجولة األقػى ؼيو بعج انييار االتحاد
الدػفيتي ىي بحاجة الستسخار تجفق الشفط -وبخاصة نفط الخميج العخبي– بأسعار

مدتقخة ومعقػلة.

 – 3إف الػاليات الستحجة األمخيكية كانت وما زالت تدعى إلثبات الفكخة القائمة
بإمكانية إقامة عالقة ناجحة ومدتقخة ومثسخة بيشيا وبيغ الجوؿ اإلسالمية ،وبأنيا – أي

أمخيكا – ليدت عجوة لمذعػب اإلسالمية والعخبية ،وكانت تخى في عالقاتيا السستازة

مع الدعػدية دليالً حياً عمى صػابية وفائجة ىحا التػجو ،وأنسػذجاً يسكغ االحتحاء بو

وبخاصة أف الدعػدية تحتزغ أقجس البقاع اإلسالمية ،لحلظ كانت واششصغ دائساً

حخيرة عمى إقامة أفزل العالقات مع السسمكة.

 – 4بعج انتياء الحخب العالسية الثانية وانقداـ العالع إلى معدكخيغ شخقي شيػعي
وغخبي رأسسالي وبجاية نيخاف الحخب الباردة لع يعج أماـ الجوؿ الزعيفة خيارات كثيخة

وأصبح لداماً عمييا – إذا أرادت أف تشجػ -االختيار ما بيغ واششصغ ومػسكػ ،ووفقاً
لكل الحدابات الجاخمية واإلقميسية والدياسية واالقترادية وحتى العقائجية لع يكغ أماـ

الخياض سػى التحالف مع واششصغ.

 – 5عمى الخغع مغ أف الػاليات الستحجة لع تجخل بقػة إلى مشصقة الخميج العخبي إال

خالؿ الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ إال أف تأسيذ وتػثيق عالقاتيا مع دوؿ
السشصقة لع يبجأ مغ الرفخ ،إذ أنيا تعج الػريث الذخعي لكل ما أنجدتو وأسدتو الجوؿ

الغخبية االستعسارية وبخاصة بخيصانيا.

 – 6األىسية االستخاتيجية لسشصقة الذخؽ األوسط مغ جية ،وكػنيا مشصقة قمقة وغيخ

عجاء لمػاليات الستحجة مغ جية ثانية ،يجعل
مدتقخة وتزع دوالً وقػى تعج مغ األكثخ
ً
:
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مغ إيجاد حميف مػثػؽ بحجع وأىسية الدعػدية قزية غاية في األىسية بالشدبة

لرانع القخار األمخيكي.

 – 7أثبتت األحجاث والتصػرات التي شيجتيا السشصقة مشح الشرف الثاني مغ القخف
العذخيغ وحتى اآلف أف القخار األمخيكي بالتحالف مع الدعػدية كاف ق اخ اًر صائباً،
فالدعػدية بػضعيا الجاخمي السدتقخ واليادئ ،وبثبات ووضػح األسذ االستخاتيجية

لدياستيا الخارجية ،وبعجـ تعخضيا ليدات قػية ال سياسياً وال اقترادياً تعج حميفاً
مػثػقاً ومخيحاً ،عمى العكذ مغ تحالفات وتجارب أمخيكية أخخى مع بعس دوؿ
السشصقة مثل إيخاف التي انقمبت مغ حميف إلى عجو ،ومرخ التي كانت أوضاعيا

وتصػراتيا الجاخمية مرجر إزعاج وقمق لمحميف األمخيكي.

لقج أسيست ىحه األسذ في تأسيذ وانتاج عالقة استثشائية ما بيغ واششصغ

والخياض بجأت مشح ثالثيشيات القخف العذخيغ حيث تذكمت السالمح األولى لمعالقات
الدعػدية األمخيكية التي أثبتت أنيا واحجة مغ أنجح عالقات التحالف الجولي في

التاريخ السعاصخ ،ففي عاـ  1933وافق السمظ عبجالعديد آؿ سعػد عمى ؾياـ الػاليات
الستحجة األمخيكية بالتشقيب عغ الشفط في أراضي السسمكة (سشبل ،2009 ،صفحة

 ، )112ومغ أجل إنجاز ىحه السيسة تع تأسيذ شخكة (سػكاؿ) االمخيكية  -تغيخ
اسسيا الى شخكة الشفط العخبية االمخيكية Arabian-American Oil Company
(أرامكػ) عاـ  - 1945لتربح واحجة مغ أىع ركائد العالقة الػثيقة بيغ الصخفيغ،
وفي عاـ  1940تع إقامة عالقات دبمػماسية بيغ الدعػدية والػاليات الستحجة

األمخيكية (جخيدػف ،د .ت ،الرفحات  ،)14 - 13ومشح ذلظ الػقت وحتى يػمشا ىحا
تسكشت تمظ العالقة مغ إثبات قػتيا ومتانتيا واجتازت بشجاح كل االختبارات والرعاب
ٍ
بذكل أو بآخخ وفي الكثيخ مغ
التي واجيتيا ،كسا إف نجاح ىحه العالقة كاف يعكذ
جػانبو نجاح ونجاعة الدياسة الخارجية التي تبشتيا واششصغ في تعامميا مع السسمكة.
إذ استصاعت تمظ الدياسة أف تجعع وتعدز التحالف الثشائي خالؿ عقػد الخسديشيات

والدتيشيات والدبعيشيات وضيخت إلى الشػر نطخية نيكدػف لألمغ الخميجي والسعخوفة
:
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بدياسة (العسػديغ الستدانجيغ) والسقرػد بيا العسػد الدعػدي والعسػد اإليخاني في
زمغ الذاه ،وقج تسكغ التحالف الدعػدي األمخيكي مغ مػاجية التحجيات وتجاوز
بعس اليدات التي تعخض ليا وبخاصة خالؿ حخب تذخيغ عاـ  1973وما تختب

عمييا مغ إيقاؼ ترجيخ الشفط العخبي احتجاجاً عمى السػقف األوربي واألمخيكي مغ

الرخاع العخبي اإلسخائيمي ). (Ghada, 2019, p. 3

كانت نياية عقج الدبعيشيات وبجاية الثسانيشيات قج شيجت عجداً مغ األحجاث

والتصػرات أىسيا ؾياـ الثػرة اإليخانية واالحتالؿ الدػفيتي ألفغاندتاف عاـ  ،1979وقج

أسيست ىحه األحجاث في دفع العالقات بيغ الجانبيغ إلى مدتػى ججيج ،وجعمت
مشصقة الخميج العخبي بعامة والدعػدية بخاصة تحتل مكاناً متسي اًد في الدياسة
الخارجية األمخيكية وفي ذىغ وحدابات صانع القخار الدياسي ليتبمػر في نياية

السصاؼ مبجأ ميع ججاً في الدياسة الخارجية األمخيكية عخؼ بسبجأ "كارتخ" والحي

يشز عمى( :إف أي تيجيج ألمغ الخميج سػؼ يعج بسثابة اعتجاء عمى مرالح الػاليات

الستحجة الحيػية ،واف مثل ىحا االعتجاء سيجابو بالػسائل الزخورية السشاسبة ،والتي
تتزسغ استخجاـ القػة العدكخية) (يػسف و الرباغ ،2003 ،صفحة  .)62ومغ أجل

وضع ىحا السبجأ مػضع التصبيق قامت الػاليات الستحجة بإنذاء ما يدسى بقػة

االنتذار الدخيع لحساية السرالح األمخيكية في مشصقة الخميج العخبي (Lafeber,

).1997, pp. 279 - 280

وفي عيج الخئيذ (رونالج ريغغ  )1989 - 1981 Ronald Reganالتدمت
ٍ
اإلدارة األمخيكية بسبجأ كارتخ وعسمت عمى تصػيخه وأضافت إليو
سياسات وخصصاً
ججيجة بيجؼ مػاجية األخصار التي تيجد السرالح األمخيكية في السشصقة (يػسف و

الرباغ ،2003 ،صفحة . )63

لقج نطخ صانع القخار األمخيكي إلى انتياء الحخب الباردة بانترار السعدكخ

الخأسسالي ودخػؿ العالع مخحمة القصبية األحادية بؿيادة الػاليات الستحجة األمخيكية،

بػصفو دليالً واضحاً عمى صػاب تػجياتيا الدياسية واالقترادية ونجاعة سياستيا
:
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الخارجية ،لحلظ كاف ىشاؾ سعي واضح خالؿ عقج التدعيشيات مغ أجل تعديد تمظ
الدياسة والتخكيد عمى دعع وتقػية الخوابط والعالقات مع حمفاء واششصغ وأصجقائيا

ومشيع السسمكة العخبية الدعػدية ،وبخاصة أف ذلظ العقج كاف قج بجأ بتعاوف وثيق ما
بيغ واششصغ والخياض خالؿ حخب الخميج الثانية ىحا التعاوف الحي أكج لمػاليات

قػة
الستحجة أىسية االحتفاظ بحميف مثل الدعػدية ،فازدادت العالقات بيغ الجانبيغ ً
ورسػخاً وتراعجت وتيخة التعاوف في مختمف السجاالت وبخاصة في السياديغ
العدكخية واألمشية واالقترادية واستسخ ىحا الخط التراعجي في العالقات حتى

مجيء إدارة بػش االبغ (محسػد) .

أرادت إدارة بػش االبغ وفخيقيا مغ السحافطيغ الججد تجشيغ عرخ الييسشة

األمخيكية السصمقة ،وجاءت أحجاث الحادي عذخ مغ أيمػؿ عاـ  2001لكي تخخج
نطخيات الييسشة مغ حيد األفكار إلى أرض الػاقع ،ولكي تؤسذ لدياسة خارجية

أمخيكية قائسة عمى اإلمالء والتيجيج والػعيج واستخجاـ القػة الخذشة والػسائل العدكخية
في إدارة عالقاتيا الجولية .وقج عانت الدعػدية مغ بعس الزغػط األمخيكية ؼيسا

يتعمق بسصالب اإلصالح الدياسي واالقترادي وقزايا مكافحة اإلرىاب

) ، (Sniegoski, 2008, p. 206وكاف مغ الستػقع أف تدداد تمظ الزغػط بل
وتبمغ مجيات ربسا تيد أسذ العالقة االستخاتيجية بيغ الصخفيغ ،إال أف تعثخ السذخوع

األمخيكي في العخاؽ أجبخ واششصغ عمى العػدة إلى سياستيا التقميجية مع الحمفاء،
ولتعػد الدعػدية لتحتل مكانيا السسيد وأىسيتيا االستخاتيجية في الدياسة الخارجية

األمخيكية.

:

117

السبحث الثاني
مبدأ أكباما كسياسة كاششطن تجاه الرياض
لقج تبشت إدارة أوباما سياسة خارجية مختمفة ومغايخة لتمظ التي تبشتيا وشبقتيا
إدارة بػش االبغ تدعى إلى تقميل االشتباؾ األمخيكي مع ممفات السشصقة وقزاياىا

الداخشة والحج مغ التػاجج فييا ،والعسل عمى سحب القػات األمخيكية مغ العخاؽ،

والتخكيد عمى الجاخل األمخيكي ،والعػدة إلى مفيػـ الؿيادة الجساعية والتعاوف الجولي،
ٍ
بذكل أحادي ،وإعادة تفعيل وتػضيف القػة الشاعسة والجيج
وعجـ التفخد أو الترخؼ
الجبمػماسي في حل السذاكل والترجي لمتحجيات السختمفة ،واألىع مغ كل ذلظ تبمػر

وضيػر مبجأ ججيج حاكع ومػجو لدياسة واششصغ الخارجية عخؼ بػ(مبجأ أوباما) وكاف

العشػاف الخئيذ ليحا السبجأ ىػ االندحاب قجر اإلمكاف مغ الداحة الجولية واالنكفاء
نحػ الجاخل ،إذ يختكد عمى عجد مغ السشصمقات التي تجور في مجسميا حػؿ االبتعاد

عغ االشتباؾ الخذغ مع العالع الخارجي وعجـ استخجاـ القػة العدكخية إال في حاالت

الزخورة القرػى وضسغ حالة مغ التعاوف والتحالف الجولي ،وأف تكػف مػجية
لتحقيق أىجاؼ محجدة ومعقػلة ومذخوعة ،ومحكػمة بدقف زمشي واضح ومحجد،

وعجـ تكخار – ألي سبب وتحت أي ضخؼ  -التجخبة القاسية التي اختبختيا الػاليات
الستحجة في العخاؽ ،وتحديغ صػرة الػاليات الستحجة وبخاصة في العالع اإلسالمي،

واعتساد السقاربة الجبمػماسية والصخؽ الدمسية بػصفيا الخيار األوؿ في حل أو احتػاء
السذاكل والتحجيات الجولية وفي الحفاظ عمى السرالح األمخيكية الحيػية ،والتخمي عغ

شخوحات الييسشة العالسية والفكخ االمبخاشػري واإلمالء الدمصػي والعقمية االنفخادية،
وتعديد مفاـيع التعاوف الجولي والعسل السذتخؾ والؿيادة الجساعية والتشديق مع الحمفاء

واألصجقاء ). (Tierney, 2012, pp. 2 - 3

إف مشصقة الذخؽ األوسط بعامة والسشصقة العخبية بخاصة كانت وما زالت وستبقى

واحجة مغ أىع مياديغ الدياسة الخارجية األمخيكية ،فزالً عغ أف ورشة أمخيكا في

:
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ىحه السشصقة – احتالؿ العخاؽ – كانت الدبب الخئيذ لتبمػر وضيػر (مبجأ أوباما)،
لحلظ كاف مغ الصبيعي أف يطيخ األثخ األكبخ ليحا السبجأ في ىحه السشصقة وفي

سياسات واششصغ تجاه دوليا ومشيا السسمكة العخبية الدعػدية .إذ وكسا ذكخنا سابقاً
فإف العالقات الدعػدية – األمخيكية تعج واحجة مغ أنجح العالقات بيغ دولتيغ مغ

بيئتيغ مختمفتيغ كمياً ،وذلظ يعػد إلى األسباب والسعصيات التي تصخقشا إلييا آنفاً ،وىحا
ٍ
بذكل كبيخ بزػابط ومحجدات ( مبجأ
يعشي أف سياسة واششصغ تجاه الخياض ستتأثخ

أوباما ) لحلظ – وكسا سشخى  -ستتأرجح ما بيغ ٍ
تػتخ ال يرل إلى درجة القصيعة
وتفاى ٍع دوف مدتػى التحالفات الدابقة.

ولسديج مغ التػضيح نقػؿ أف تحقيق الكثيخ مغ األىجاؼ التي تػخاىا مبجأ

أوباما كاف يتصمب مغ الدياسة الخارجية األمخيكية أو يفخض عمييا مسارسة سياسة
مددوجة تجاه السسمكة العخبية الدعػدية فيي الحميف الحي تبقى الحاجة إليو قائسة

لتشفيح البعس مغ تمظ األىجاؼ مغ جية ،وفي الػقت ذاتو ىي الجولة التي قج تعيق
تحقيق البعس اآلخخ مغ ٍ
جية أخخى .فعمى الخغع مغ رغبة إدارة أوباما بالتقميل مغ
التػاجج األمخيكي في السشصقة وفظ االشتباؾ الزار مع قزاياىا السعقجة ،إال أف ذلظ

ال يعشي أف تمظ اإلدارة ستتخمى عغ السرالح االستخاتيجية والحيػية لمػاليات الستحجة
ٍ
بذكل عاـ
األمخيكية الستسثمة بالشفط وأمغ الخميج والسسخات السائية واستقخار السشصقة
فيحه ثػابت وخصػط حسخاء ال يسكغ السداس بيا وال تتغيخ بتغيخ اإلدارات األمخيكية.

إذف فالسعادلة التي أرادت إدارة أوباما تصبيقيا تقتزي تقميل التػاجج األمخيكي مع عجـ

السداس بالسرالح االستخاتيجية ،وىشا تبخز الحاجة الساسة لحمفاء مػثػقيغ يداعجوف

عمى تحقيق شخفي السعادلة والدعػدية تأتي في مقجمة ىؤالء الحمفاء نط اًخ لمتاريخ

التحالفي الصػيل والشاجح بيغ الجانبيغ ،ونط اًخ لمسسيدات التي تتستع بيا الدعػدية.

يزاؼ إلى ذلظ أف إدارة أوباما أرادت أف تفتح صفحة ججيجة أو بجاية ججيجة

مع العالع اإلسالمي ،وىحا ما أعمشو الخئيذ أوباما في خصابو التاريخي الحي حسل

تدسية "  " " A New Beginningبجاية ججيجة " والحي ألقاه في القاىخة في الخابع
:
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مغ حديخاف  /يػنيػ عاـ  ،2009وأكج ؼيو عمى ضخورة التعاوف البشاء واالحتخاـ
الستبادؿ ما بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية مغ جية والعالع اإلسالمي مغ ٍ
جية أخخى
إذ جاء في خصابو " لقج أتيت إلى ىشا لمبحث عغ بجاية ججيجة بيغ الػاليات الستحجة

والعالع اإلسالمي استشاداً إلى السرمحة السذتخكة واالحتخاـ الستبادؿ ،وىي بجاية مبشية

عمى أساس حؿيقة أف أمخيكا واإلسالـ ال يعارضاف بعزيسا بعزاً ،وال داعي أبجًا
لمتشافذ بيشيسا ،بل إف ليسا قػاسع ومبادئ مذتخكة يمتؿياف عبخىا أال وىي مبادئ

العجالة والتقجـ والتدامح وكخامة كل إنداف  ،" . . .وركد أيزاً عمى ضخورة إزالة
أسباب العجاء وسػء الفيع بيغ الجانبيغ ،وامتجح الجيغ اإلسالمي بػصفو ديشاً لمدالـ

والتدامح ) . (White House, 2009ومغ الصبيعي أف تعامل إدارة أوباما اإليجابي

مع الدعػدية ومجى متانة عالقاتيا مع الخياض سيكػف بسثابة اختبار لرجؾية وججية

الخئيذ أوباما في بجايتو الججيجة ،نط اًخ لألىسية التي ال تزاىى لمدعػدية مغ الشاحية
الجيشية ،ولسػقعيا الستسيد في الخارشة الذعػرية لمسدمسيغ ودورىا السحػري في العالع
اإلسالمي ،ولقجرتيا عمى السداعجة في تحػيل فكخة (البجاية الججيجة) إلى واقع ممسػس.

وىشاؾ أيزاً ممف قزية الدالـ العخبي-اإلسخائيمي ىحه القزية التي حاوؿ

جسيع الخؤساء األمخيكاف وضع برستيع عمييا ودفعيا لألماـ ،ولع يذح أوباما عغ ىحه
القاعجة إذ كاف يعي جيجاً أف عميو أف يبحؿ جيػداً  -كأسالفو  -ويجخب حطو في ىحا
السمف السعقج ،فزالً عغ أف دعػتو إليجاد (بجاية ججيجة) مع العالع اإلسالمي كانت
تفخض عميو التحخؾ باتجاه إيجاد حل مقبػؿ لمرخاع العخبي اإلسخائيمي ،وكاف أوباما

يجرؾ أف الدعػدية يسكغ أف تمعب دو اًر ميساً في ىحا السجاؿ بل ىي واحج مغ أىع

مفاتيح ىحه القزية ،لحلظ فأف وجػد عالقات قػية معيا كاف مغ شأنو أف يديل كثي اًخ
مغ ميسة إدارة أوباما إذا ما أرادت أف تحقق شيء يحكخ أو تقجـ ممسػس في السدار

الذائظ لمدالـ العخبي اإلسخائيمي.

ىحا فزالً عسا شيجتو السشصقة العخبية خالؿ الػالية األولى إلدارة أوباما مغ

أحجاث وتصػرات خصيخة تسثمت بتفجخ ثػرات الخبيع العخبي ،وتياوي وسقػط الكثيخ مغ
:
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األنطسة العخبية ،وانجالع السػاجيات السدمحة والحخوب األىمية كسا حجث في سػريا

وليبيا واليسغ وغيخىا ،وضيػر التشطيسات الستصخفة ومشيا تشطيع (داعر) الحي َّ
تسكغ
مغ الديصخة عمى مداحات شاسعة في سػريا والعخاؽ وأصبح يذكل مرجر تيجيج
خصيخ عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي .لقج أسيست تمظ األحجاث في عخقمة تشفيح

مبجأ أوباما وزادت مغ صعػبة تصبيقو ،وأضيخت حاجة واششصغ السمحة لمتشديق

والتعاوف الػثيق مع حمفائيا التقميجييغ وعمى رأسيع الدعػدية مغ أجل تصػيق أحجاث
السشصقة وتصػراتيا السخيفة والديصخة عمييا.

وىكحا نخى أف مبجأ أوباما والتصػرات عمى أرض الػاقع كانت تجفع باتجاه تحديغ
وتقػية العالقات ،إال أنو ومغ ٍ
جية أخخى فإف السبجأ ذاتو وبعس التصػرات واألحجاث

األخخى كانت تداعج عمى خمق مشاخات تذجع عمى اتباع سياسات أمخيكية متذشجة
وغيخ مخيحة تجاه الخياض ،فأوباما كاف يدعى إلى تحديغ صػرة الػاليات الستحجة

وإلى تقميل التػاجج األمخيكي وغمق السمفات السدعجة في مشصقة الذخؽ األوسط أو عجـ
االنخخاط بيا بقػة ،ولتحقيق ذلظ كاف عميو أف يقمل مغ التػتخ مع خرػـ الػاليات

الستحجة وعمى رأسيع إيخاف ،وفي ىحه الشقصة سيتقاشع مبجأ أوباما حتساً مع السرالح

الدعػدية وسيؤثخ سمباً عمى سياسة واششصغ تجاه الخياض ،واألمخ ذاتو يشصبق عمى
تعامل أوباما مع تصػرات األزمة الدػرية واليسشية.

كحلظ فإف واحجاً مغ أىع أسباب قػة العالقات الدعػدية األمخيكية ومتانتيا يتسثل

بالسػثػؾية وااللتداـ العالي بيغ الجانبيغ ،وباألخز مغ جانب الػاليات الستحجة

والتداميا التاريخي بتأميغ وحساية أمغ ومرالح الدعػدية بخاصة والخميج العخبي

بعامة مغ أي تيجيج خارجي سػاء كاف إقميسياً أو دولياً ،بيشسا شخوحات مبجأ أوباما

ومآالتو قج تيجد ىحا األساس الستيغ األمخ الحي سيقػد حتساً إلى تػتخ في العالقات
واختالؼ في الخؤى وتذشج في الدياسات .فزالً عغ رؤية إدارة أوباما السختمفة مع

رؤية الدعػدية ؼيسا يتعمق بسصالب اإلصالح الدياسي والحخيات وحقػؽ اإلنداف

وبخاصة بعج انجالع ثػرات الخبيع العخبي.
:
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السبحث الثاني
السمفات كالقزايا السؤثرة في الدياسة الخارجية األمريكية تجاه الدعهدية

ٍ
بذكل واضح في سياسة إدارة أوباما تجاه الدعػدية،
كل ىحه السعصيات أثخت

ويسكغ تتبع وتذخيز السالمح الخئيدة ليحه الدياسة مغ خالؿ استعخاض ودراسة

وتحميل شخيقة تعاشي واششصغ مع عجد مغ السمفات السيسة والسؤثخة في العالقة بيغ

الجانبيغ ،ومغ أىع ىحه السمفات:
أكالً :حقهؽ اإلنداف كمذاريع اإلصالح

كانت الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه الدعػدية ولعقػد شػيمة خاضعة
العتبارات السرالح االستخاتيجية وبخاصة الشفط – تجفقاً وأسعا اًر – وشخؽ السػاصالت

وأمغ الخميج والسشصقة بعامة ،وقج بقيت ىحه السرالح ىي البيئة الحاضشة والسػجية
لدياسة واششصغ تجاه الخياض شيمة الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ ولع يكغ
لمقزايا الستعمقة بالحخيات وحقػؽ اإلنداف والجيسقخاشية أي تأثيخ نط اًخ لطخوؼ الحخب
الباردة والرخاعات واالضصخابات التي كانت تعرف بالسشصقة وتقجيع القزايا األمشية

والعدكخية عمى كل القزايا األخخى .إال أنو مع انتياء الحخب الباردة بانترار

الػاليات الستحجة عاـ  1991ضيخت بعس التػجيات واألصػات التي بجأت تصالب

بالتخكيد عمى تمظ القزايا والسمفات السيسمة ،ومع وصػؿ إدارة جػرج بػش االبغ

لمحكع ووقػع أحجاث الحادي عذخ مغ أيمػؿ سبتسبخ  2001أصبحت تمظ األصػات

أكثخ ارتفاعاً بل وتحػلت إلى أصػات آمخة وميجدة ومغ أعمى السدتػيات في البيت
األبيس ،إذ فخضت تمظ اإلدارة عمى السشصقة عجداً مغ مذاريع اإلصالح الدياسي
واالقترادي واضصخت الكثيخ مغ األنطسة العخبية  -ومشيا الدعػدية  -لمتجاوب معيا

ولػ شكمياً (عبجهللا ،2004 ،صفحة  ، )26إال أنو مع ضيػر مالمح الفذل األمخيكي
في العخاؽ بجأت تمظ السذاريع واألصػات بالتخاجع ،وعشجما تحػؿ الفذل إلى ىديسة
ساحقة لمسذخوع األمخيكي في السشصقة عادت تمظ السمفات والسذاريع إلى دائخة اإلىساؿ

والشدياف (محسػد ،االحتالؿ األمخيكية لمعخاؽ وانعكاساتو عمى العالقات الدعػدية –

األمخيكية  ،2007 ، ،صفحة  ، )350بل وأصبحت ممفات ال يخغب أي صانع قخار

:
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أمخيكي بإثارتيا أو التصخؽ إلييا إال في أضيق نصاؽ وضسغ حجود السسكغ وباتباع

أساليب الشرح وتقجيع السذػرة ،وفي أسػء األحػاؿ مسارسة بعس الزغػط.

وىحا ما شبقتو والتدمت بو إدارة أوباما إذ لع تتجاوز نصاؽ الترخيحات وبعس

اإلدانات واالنتقادات وبخاصة التي كانت ترجرىا و ازرة الخارجية األمخيكية في
تقاريخىا الدشػية لحقػؽ اإلنداف حػؿ العالع ،حيث دأبت عمى تػجيو االنتقادات

لمدعػدية حػؿ قزايا الجيسقخاشية والدجشاء الدياسييغ ،والتعحيب واالعتقاؿ والتعدفي
والتغييب القدخي ،واعتقاؿ نذصاء حقػؽ اإلنداف ،واإلصالحييغ السعارضيغ لمحكػمة،
والقيػد السفخوضة عمى حخية التعبيخ والتزييق عمى الحخيات الفخدية ،والتسييد بيغ
الجشديغ واالنتقاص مغ حقػؽ الس أخة ) . (U. S. Department of State,وقج

تجخمت وزيخة الخارجية األمخيكية ـيالري كميشتػف في تصميق شفمة تبمغ ثسانية أعػاـ

مغ زوجيا الحي تجاوز الخسديغ مغ عسخه عشجما اترمت ببعس السدؤوليغ
الدعػدييغ وضغصت عمييع مغ أجل إنياء ىحه السدألة وبالفعل تع ما أرادت (كميشتػف،

 ،2015صفحة . )342

وفي عاـ  2013انتقجت الػاليات الستحجة األمخيكية وأعخبت عغ قمقيا الذجيج
مغ شخيقة التعامل مع السجوف والشاشط الميبخالي الدعػدي رائف بجوي مؤسذ مػقع

(الذبكة الميبخالية الدعػدية الحخة) عمى االنتخنت إذ تع الحكع عميو بالدجغ سبع
سشػات و( )600جمجة - ،رفعت العقػبة ؼيسا بعج  10سشػات وغخامة ربع مميػف

دوالر والف جمجة  ، -وقالت الستحجثة باسع و ازرة الخارجية األمخيكية " نعتقج أنو عشجما

يعتبخ كالـ عاـ مخالفة سػاء كاف عبخ وسائل التػاصل االجتساعي أو أي وسيمة

أخخى ،فإف أفزل شخيقة لمتعامل مع القزية ىػ الحػار السفتػح والشقاش الرخيح "
(امخيكا قمقة ازاء الحكع بدجغ وجمج السجوف الدعػدي رائف بجوي) .

وعشج ؾياـ اوباما بديارة الدعػدية لتقجيع واجب العداء بػفاة السمظ عبجهللا في
الدابع والعذخيغ مغ كانػف الثاني  ،2015أكج عمى أىسية الحفاظ عمى عالقات متيشة

مع السسمكة العخبية الدعػدية ،التي وصفيا بالحميف االستخاتيجي ،غيخ أف الخئيذ
األمخيكي شجد مغ جية أخخى عمى أف أمخيكا ستدتسخ في الزغط عمى الدعػدية
وحمفاء آخخيغ في قزية حقػؽ اإلنداف وستػازف بيغ ذلظ وبيغ السحادثات الخاصة
:

123

بسكافحة اإلرىاب واالستقخار اإلقميسي .وأدلى أوباما بيحه الترخيحات في مقابمة مع

شبكة  .C. N. Nالتمفديػنية االمخيكية .كسا قاؿ أوباما "ما أججه فعاال مع كل الجوؿ
األخخى التي نعسل معيا ىػ مسارسة ضغط متػاصل ومتدق حتى ونحغ نقػـ بسا
يشبغي الؿياـ بو" .واستصخد "وفي أحياف كثيخة ىحا يجعل حمفاءنا يذعخوف بعجـ
االرتياح ،ىحا يذعخىع باإلحباط وعميشا في أحياف كثيخة أف نػازف بيغ حاجتشا إلى
التحجث معيع عغ قزايا حقػؽ االنداف وبيغ مخاوؼ وشيكة لجيشا متعمقة بسكافحة
االرىاب أو التعامل مع االستقخار االقميسي " .غيخ أف أوباما تجشب اإلجابة بذكل
مباشخ عسا إذا كاف سيشاقر قزية الشاشط الدياسي والسجوف الدعػدي رائف بجوي.
ترخيحات أوباما التي تتدع بالححر في ما يخز ممف حقػؽ اإلنداف في الدعػدية
تبخز صعػبة التصخؽ إلى ىحا السمف الحداس ،الحي مغ شأنو أف يؤثخ عمى تصػر

العالقات الثشائية بيغ البمجيغ .فخغع مػجة االنتقادات الجولية النتياكات حقػؽ اإلنداف
في الدعػدية وخاصة في ضل قزية السجوف رائف بجوي ،إال أف السػقف الخسسي

األمخيكي ضل متحفطا في ىحا الذأف (. )https://www.dw.com/a
ثانياً :قانهف جاستا

في الدابع عذخ مغ أيار /مايػ عاـ  2016أقخ مجمذ الذيػخ األمخيكي قانػناً
عخؼ بقانػف العجالة ضج رعاة اإلرىاب (Justice Against Sponsors of
 )Terrorism Actأو ما بات يعخؼ اخترا اًر بقانػف (جاستا) ،وتست السرادقة

عميو مغ قبل مجمذ الشػاب األمخيكي في الثاني عذخ مغ أيمػؿ/سبتسبخ . 2016
وبسػجب ىحا القانػف أصبح بإمكاف السػاششيغ األمخيكاف رفع دعاوى قزائية ضج

الجوؿ التي يعتبخونيا ضالعة أو مذتخكة في العسميات اإلرىابية السػجية ضج الػاليات
الستحجة األمخيكية ،وعمى الخغع مغ أف القانػف ال يحكخ أحجاث الحادي عذخ مغ

أيمػؿ/سبتسبخ  2001أو السسمكة العخبية الدعػدية ،إال أنو سيدسح ضسشياً بخفع
دعاوى قزائية ضج السسمكة مغ قبل الزحايا وأسخىع ). (Hubbard, 2016
وقج وقفت إدارة أوباما بالزج مغ ىحا القانػف ،وأكج الخئيذ أوباما عمى الزخر
الكبيخ الحي يسكغ أف يمحقو مثل ىحا القانػف بالعالقات الػثيقة التي تخبط واششصغ
بحمفائيا وأصجقائيا وعمى رأسيع الدعػدية وأردؼ قائالً" :إف جاستا مغ خالؿ تعخيزو
:
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ىؤالء الحمفاء والذخكاء إلى ىحا الشػع مغ رفع الجعاوى في السحاكع األمخيكية ،فإنو
ييجد بالحج مغ تعاونيع في قزايا األمغ الػششي الخئيدة بسا في ذلظ مبادرات مكافحة

اإلرىاب ،في وقت حاسع ندعى ؼيو إلى بشاء التحالفات وليذ خمق االنقدامات" .مغ
وجو مدؤولػف أميخكيػف خصاباً مفتػحاً لمخئيذ باراؾ أوباما وأعزاء
جانب آخخ ّ

الكػنغخس اعتبخوا ؼيو أف "جاستا" يقػض عالقة الػاليات الستحجة بالدعػدية وسيزخ

بسرالحيا ،وجاء في الخصاب أنو "ال يػجج أي دليل عمى تػرط الدعػدية بأحجاث 11
أيمػؿ/سبتسبخ التي كانت وراء مذخوع قانػف العجالة ضج رعاة اإلرىاب السعخوؼ

بػ(جاستا) ) ، (The White House, 2016لحلظ فقج عسج أوباما إلى استخجاـ حق
الشقس (الفيتػ) ضج ىحا القانػف ،إال أف مجمذ الذيػخ األمخيكي َّ
تسكغ مغ إبصاؿ
صػت بأغمبية الثمثيغ لرالح القانػف ليربح بعج ذلظ نافح
الفيتػ الخئاسي بعج أف َّ

السفعػؿ ). (Steinhauer & Hirchfeld, 2016

لقج أبجت الدعػدية اندعاجيا الذجيج مغ قانػف جاستا ،إذ عقج مجمذ الػزراء

الدعػدي اجتساعاً في الثالث مغ تذخيغ األوؿ/اكتػبخ  2016لسشاقذة تجاعيات
القانػف ،وبعج انتياء االجتساع قاؿ وزيخ الثقافة واإلعالـ عادؿ بغ زيج الصخيفي في
بياف إف اعتساد قانػف جاستا "يذكل مرجر قمق كبيخ لمسجتسع الجولي الحي تقػـ ؼيو

العالقات الجولية عمى مبجأ السداواة والديادة" ،وأضاؼ بياف الػزيخ " مغ شأف إضعاؼ

الحرانة الديادية التأثيخ سمبا عمى جسيع الجوؿ بسا في ذلظ الػاليات الستحجة"،
وأعخب الصخيفي عغ " األمل في أف تدػد الحكسة وأف يتخح الكػنغخس األمخيكي

الخصػات الالزمة مغ أجل تجشب العػاقب الػخيسة والخصيخة التي قج تتختب عمى سغ
قانػف جاستا (قانػف جاستا األمخيكي ،الدعػدية تححر الكػنغخس مغ " عػاقب وخيسة
وخصيخة ")  ،وسبب القانػف تػت اخ كبي اخ في العالقات االمخيكية حتى قبل تسخيخه ،إذ

ىجدت الدعػدية بخفس حجع استثساراتيا في الػاليات الستحجة ،وأفاد عزػ لجشة
الذؤوف القزائية في مجمذ الذيػخ الدشاتػر جػف كػرنيغ أف الدعػدية دفعت أمػاال
شائمة عبخ جساعات الزغط والعالقات العامة األمخيكية لسشع صجور القانػف ،وىجدت
الحكػمة الدعػدية ببيع ما يرل إلى  750مميار دوالر في سشجات الخديشة األمخيكية

:
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لألوراؽ السالية وغيخىا مغ األصػؿ إذا تع تسخيخ مذخوع القانػف (قانػف جاستا :عبء

عمى تخامب في سياستو مع الدعػدية؟) .

ثالثاً :مبيعات األسمحة
كانت إدارة أوباما – حاليا حاؿ جسيع اإلدارات األمخيكية الدابقة  -تجرؾ جيجاً
األىسية الكبيخة واالستثشائية لمدعػدية في ضساف أمغ واستقخار السشصقة ،وفي الحفاظ

عمى السرالح األمخيكية االستخاتيجية ،وفي خمق بيئة مؤاتية ومخيحة يدتصيع أف

يتحخؾ ويدتثسخ بيا الفاعل الدياسي األمخيكي بارتياح وبحخية وبفاعمية أكبخ .كسا أف

إدارة أوباما ونتيجة لخغبتيا في اإلقالؿ مغ حزػرىا وتػاججىا في السشصقة كانت تعي

تساماً أىسية وضخورة تقػية حمفائيا التقميجييغ بالذكل الحي يداعجىع عمى مػاجية
التحج يات اإلقميسية والحفاظ عمى أمغ السشصقة والشيػض باألعباء السمقاة عمى عاتقيع
والتي ستدداد بالتأكيج بعج االندحاب األمخيكي ،لحلظ كانت واششصغ حخيرة عمى
تدويج حميفيا التقميجي – الدعػدية – بكل ما تحتاج إليو لتكػف عمى قجر السدؤولية،
وكاف التدميح واألنطسة الجفاعية مغ أىع االحتياجات الدعػدية ،والتي حخصت

واششصغ عمى تمبية الكثيخ مشيا (عبجهللا ز ،2019 ،.الرفحات . )152 - 151

فخالؿ السجة ما بيغ  2016 – 2009كاف ىشاؾ نحػ (  ) 20إخصار مػجو
مغ وكالة التعاوف األمشي والجفاعي ( The Defense Security Cooperation

 )Agencyالتابعة لػ ازرة الجفاع األمخيكية إلى الكػنغخس بذأف السػافقة عمى بيع
أسمحة ومعجات وتجييدات عدكخية وبخامج تجريب لمدعػدية ،كسا كانت ىشاؾ وخالؿ

الفتخة ذاتيا (  ) 12صفقة وافقت عمييا و ازرة الجفاع األمخيكية كانت تتزسغ بيع

العجيج مغ األسمحة والحخائخ والسعجات الحخبية لمحميف الدعػدي (. )Agency
وخالؿ السجة  2015 – 2011استحػذت الدعػدية عمى حػالي  %10مغ صادرات

الػاليات الستحجة األمخيكية مغ األسمحة لمجوؿ األجشبية بديادة قجرىا  %275مقارنة

بالفتخة ما بيغ – .Council on Foreign Relations: U. S( 2010 – 2006

 ، )7102 ،Saudi Relationsففي عاـ  2010تع اإلعالف عغ أف الػاليات
الستحجة ستعقج أضخع صفقة سالح في تاريخيا مع السسمكة العخبية الدعػدية ترل

ؾيستيا إلى ( )60مميار دوالر ،وبسػجب ىحه الرفقة ستحرل الخياض عمى ()84
:
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شائخة ججيجة مغ شخاز (ؼ  )15فزالً عغ تحجيث ( )70أخخى ،وشخاء ثالثة أنػاع
مغ السخوحيات ( )70مشيا مغ شخاز أباتذي و( )72مغ نػع بالؾ ىػؾ و( )63مغ
شخاز ليتل بيخد ،وتتدامغ ىحه الرفقة مع محادثات إلتساـ صفقة أخخى في السجاؿ

العدكخي البحخي والجفاع الراروخي بؿيسة ( )30مميار دوالر (صفقة سالح امخيكية

لمدعػدية بػ  60مميار دوالر)  .ووفقاً لجراسة أعجتيا خجمة أبحاث الكػنغخس ،وىي
قدع تابع لسكتبة الكػنغخس ،فإف الدعػدية واإلمارات وسمصشة عساف ىي أكثخ الجوؿ

اء لألسمحة األمخيكية عاـ  2011وبكسيات ؾياسية ،كسا اعتبخت الدعػدية أكبخ
شخ ً
مذتخ لألسمحة بيغ الجوؿ الشامية إذ أبخمت صفقات بؿيسة ( )33.7مميار دوالر في
 2011تمتيا اليشج بسذتخيات تبمغ( )6.9مميار دوالر ثع اإلمارات برفقات

بؿيسة( )4.5مميار دوالر (صفقات سعػدية تخفع مبيعات األسمحة األمخيكية لسدتػى

ؾياسي)  .وفي تذخيغ األوؿ  /اكتػبخ عاـ  2013أعمشت و ازرة الجفاع األمخيكية عغ
عدميا بيع السسمكة العخبية الدعػدية واإلمارات العخبية الستحجة أسمحة وذخائخ بؿيسة

( )11مميار دوالر ،تتزسغ أسمحة وذخائخ لتجييد شائخات (إؼ  )15و(إؼ ،)16
وقج أشار البشتاغػف إلى أف ىحه الرفقة "ستديع في تعديد األمغ القػمي لمػاليات
الستحجة " (صفقة أسمحة أمخيكية لمدعػدية واإلمارات .)2013 ،وفي أيمػؿ  /سبتسبخ
 2014أبمغت إدارة أوباما الكػنغخس عغ نيتيا بيع أسمحة لمدعػدية بؿيسة ( )22مميار
دوالر بسا في ذلظ سفغ مقاتمة متعجد الدصػح ترل ؾيستيا إلى أكثخ مغ ( )11مميار

دوالر ،ودبابات قتاؿ رئيدة أبخامد مغ نػع ( )M1فزالً عغ أعتجة وذخائخ
). (Blancher, 2016, p. 16

وفي قسة كامب ديفيج الخميجية األمخيكية التي عقجت عاـ  2015قجـ أوباما وعػداً
اشتسمت بسداعجة دوؿ الخميج لمتكامل في أنطسة دفاعية بالرػاريخ البالدتية وتعديد

األمغ اإللكتخوني والبحخي ،وفي ىحا الرجد قاؿ وزيخ الخارجية الدعػدي عادؿ
الجبيخ " :الخئيذ أوباما والسمظ سمساف ناقذا في البيت األبيس عاـ  2015التدميع

الدخيع السحتسل لتكشػلػجيا عدكخية وأنطسة أسمحة أمخيكية لمدعػدية" (جمػد،2020 ،

صفحة . )31

:
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السبحث الثالث
أثر األزمات اإلقميسية عمى سياسة كاششطن تجاه الرياض
شيجت السشصقة خالؿ فتخة إدارة أوباما الكثيخ مغ األحجاث والتصػرات التي لع

تذيج ليا مثيالً في العرخ الحجيث ،وكاف تفجخ ثػرات الخبيع العخبي مغ أىع ىحه
األحجاث وأكثخىا خصػرة فيػ الحجث الخئيذ الحي ارتبصت بو ودارت في فمكو باقي
ٍ
بذكل كبيخ عمى سياسة واششصغ تجاه
األحجاث واألزمات ،وقج أثخت ىحه األحجاث
الخياض وأدت إلى تػتخ العالقات بيغ الجانبيغ.
 .1األزمة الدهرية:

لقج كانت األزمة الدػرية واحجة مغ أىع ىحه األزمات وأخصخىا ،والدبب في

ذلظ يعػد إلى أف األزمة أو الثػرة الدػرية تختمف في شبيعتيا وامتجاداتيا وتجاعياتيا
عغ باقي الثػرات التي شيجتيا السشصقة العخبية ،فيي لع تكغ مجخد صخاع بيغ دكتاتػر

وشعبو بل كانت تدتبصغ صخاعاً إقميسياً ما بيغ السحػر اإليخاني والسحػر الدعػدي،
وتشافداً دولياً ما بيغ روسيا وحمفائيا مغ جية والػاليات الستحجة األمخيكية وحمفائيا مغ
ٍ
جية أخخى ،كحلظ كاف ىحا الرخاع مغ أكثخ الرخاعات دمػية ووحذية والسػاجية بيغ
أشخافو كانت مػاجية صفخية ،الكمسة الفرل فييا لمدالح والقػة الغاشسة وليذ مغ

سبيل إليجاد حمػؿ وسصى أو مخارج دبمػماسية ،فزالً عغ استسخار الرخاع لدشػات
عجيجة لع يدتصع خالليا الشطاـ وال السعارضة أف يحدع السعخكة لرالحو.

كل ذلظ جعل مغ األزمة الدػرية أزمة مدعجة لرانع القخار األمخيكي ومؤثخة

عمى سياسة واششصغ الخارجية ،فإدارة أوباما الخاغبة باالندحاب مغ السشصقة واإلقالؿ

مغ التػاجج األمخيكي فييا واستخجاـ الػسائل الدمسية والجبمػماسية ،والخافزة لتكخار

خصأ إدارة جػرج بػش االبغ الستسثل بإسقاط األنطسة الجيكتاتػرية ومحاولة إعادة بشاء
ٍ
بذكل حاسع وقػي في األزمة الدػرية
دوؿ مشيكة ،لع تكغ تدتصيع وال تخيج أف تتجخل
ألف مثل ىحا التجخل قج يجخىا إلى ورشة شبيية بالػرشة العخاؾية ويؤدي بيا إلى أف
ٍ
جية أخخى فإف ىحا االنكفاء والتخاجع
تتػرط بحخب شػيمة األمج .إال أنو ومغ
األمخيكي سيذجع خرػـ واششصغ عمى الترمب في مػاقفيع والتسادي أكثخ في
:
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عجوانيتيع وغصخستيع ،وسيؤدي إلى اندعاج وخيبة أمل حمفائيا وأصجقائيا وعمى رأسيع

الدعػدية ،وىحا أيزاً لع تكغ واششصغ تخيجه.

وفقاً ليحه السعصيات اختارت إدارة أوباما أف تدمظ مدمكاً وسصا فال ىي تجخمت
بقػة وبالذكل الحي يؤثخ فعالً في مدار األزمة الدػرية ،وال ىي نفزت يجىا بالكامل،
بل عسجت إلى تبشي أساليب الزغط الدياسي والجبمػماسي وفخض العقػبات والتيجيج

والػعيج والتمػيح باستخجاـ القػة مغ دوف أف تكػف ىشاؾ أية تحخكات ججية عمى أرض
الػاقع ،األمخ الحي أثار اندعاج الدعػدية وجعميا تذكظ في قجرة الػاليات الستحجة عمى

االلتداـ بجورىا التاريخي في حساية السشصقة ،وقج ححر رئيذ السخابخات الدعػدي آنحاؾ

األميخ بشجر بغ سمصاف بأف السسمكة ستجخي تغيي اًخ كبي اًخ في عالقتيا مع الػاليات
الستحجة احتجاجاً عمى عجـ تحخكيا في السمف الدػري ،وعجـ تجخميا الفاعل في
الحخب الجائخة فييا ،وعجـ اتخاذىا اجخاءات فعالة ضج بذار األسج ،ومبادراتيا لمتقارب

مع إيخاف ،وقج وصف األميخ تخكي الؽيرل سياسة أوباما في سػريا بأنيا "ججيخة
بالخثاء " ،وسخخ مغ االتفاؽ األمخيكي الخوسي لمتخمز مغ أسمحة األسج الكيسياوية،

وقاؿ إنيا "حيل" لتفادي ؾياـ أوباما بتحخؾ عدكخي ضج نطاـ األسج & (Baker

) . Strobel, 2013كسا أرسل السمظ عبجهللا رسالة إلى الخئيذ أوباما قاؿ فييا "إف
مرجاؾية أمخيكا ستكػف عمى السحظ إذا تخكت األسج يشترخ" (احسج ،2020 ،صفحة
. )162

عمى الخغع مغ ذلظ حاولت الػاليات الستحجة أف تشدق وتتعاوف إلى ٍ
حج ما مع

الدعػدية ؼيسا يتعمق باألزمة الدػرية ،ففي الثامغ والعذخيغ مغ آذار عاـ  2014قاـ

أوباما بديارة الدعػدية وكانت القزية الدػرية مغ ضسغ ججوؿ أعسالو ،وقج صخح

مدتذار األمغ القػمي األمخيكي بشياميغ رودس ( )Benjamin B. Rhodesالحي

كاف مخافقاً ألوباما في تمظ الديارة قائالً" :إف إدارة أوباما ستعدز مغ دعسيا لمسعارضة
الدػرية السعتجلة وتقػي مغ مػقعيا في مػاجية الشطاـ والجساعات الستصخفة" وأضاؼ

"لقج عدزت الػاليات الستحجة تشديقيا وعسميا مع السسمكة العخبية الدعػدية بذأف

القزية الدػرية " ،وكانت ىحه الترخيحات تيجؼ إلى استخضاء الدعػدية وامتراص

:
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غزبيا مغ السػقف األمخيكي

(Arab center for research & policy

) . studies, 2014, pp. 2-3وقج شاركت الدعػدية بعسميات القرف الجػي
لمتحالف الحي تقػده الػاليات الستحجة ضج (داعر) في سػريا ،ووافقت السسمكة عمى
استزافة العشاصخ الحيغ ستجربيع الػاليات الستحجة ،وعشجما شالبت الدعػدية بتدويج

السعارضة السعتجلة في سػريا برػاريخ مزادة لمصائخات رفزت إدارة أوباما ذلظ

بدبب خذيتيا مغ أف ترل ىحه األسمحة إلى أيجي الجساعات الستذجدة (جمػد،

 ،2020صفحة . )21
 .2أزمة البحرين:

أما ؼيسا يتعمق بأزمة البحخيغ فقج كانت الدياسة الخارجية األمخيكية أكثخ

تجاوباً واتداقاً مع التػجيات الدعػدية ،فعشجما دخمت قػات درع الجديخة البحخيغ في
الخامذ عذخ مغ آذار عاـ  2011بؿيادة الدعػدية دافعت الػاليات الستحجة عغ ىحا
القخار ،وأعمشت أف البيت األبيس ال يعتبخ دخػؿ تمظ القػات لمبحخيغ بسثابة غدو بل

بدبب التجخالت اإليخانية التي أدت إلى حجوث فػضى واضصخابات في ىحا البمج ،كسا

أعخبت ـيالري كميشتػف ( )Hillary Clintonوزيخة الخارجية األمخيكية عغ تأييجىا
لمسػقف الدعػدي قائمة " :إف البحخيغ ليا الحق الديادي في دعػة قػات مجمذ

التعاوف الخميجي تشفيحا التفاقات األمغ والجفاع التي وقعتيا " )، (Wehrey, 2013
وعشجما سأليا الرحفيػف عغ اختالؼ الصخيقة األمخيكية في دعع السدار الجيسقخاشي
مغ ٍ
ٍ
بذكل خاص أجابت كميشتػف قائمة " مغ الحساقة
بمج آلخخ وكانػا يقرجوف البحخيغ

اعتساد نيج واحج ذي مقاسات محجدة مغ دوف األخح في الحدباف الطخوؼ السيجانية "

(كميشتػف ،2015 ،الرفحات . )350 - 349
 .3األزمة اليسشية:

عشجما انجلعت األزمة اليسشية استسخت الػاليات الستحجة بسدارىا اإليجابي

والستعاوف مع الخياض ،إذ وقفت ومشح اإلياف األولى لألزمة مع السصالب الدعػدية

ودعستيا في إيجاد حل سمسي يخضي جسيع األشخاؼ ،وقج تسثل ىحا الحل في السبادرة

الخميجية التي تع تػؾيعيا في الخياض في تذخيغ الثاني عاـ  2011والتي نرت عمى

:
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تشازؿ الخئيذ عمي عبجهللا صالح عغ الدمصة لشائبو عبجربو مشرػر بعج اعصائو

ضسانات بعجـ السالحقة القانػنية ،وما أف باشخ مشرػر بسياـ عسمو حتى بجأت

األوضاع بالتجىػر في اليسغ لتذتعل بعج ذلظ حخب أىمية تسكغ خالليا الحػثيػف
وحمفاؤىع مغ فخض سيصختيع عمى العاصسة صشعاء وأجبخوا عبج ربة مشرػر عمى
االستقالة وفخضػا اإلقامة الجبخية عميو ،ليشتقل بعجىا إلى عجف ومغ ىشاؾ غادر إلى

الدعػدية (جمػد ،2020 ،الرفحات .)27 - 26

نتيجة ليحه التصػرات أعمشت الدعػدية في  26آذار /مارس عاـ  2015عغ

انصالؽ عسميتيا العدكخية في اليسغ السعخوفة بػ (عاصفة الحدـ) والتي كانت تيجؼ
إلى إعادة الخئيذ السشتخب وااللتداـ ببشػد السبادرة الخميجية .ومشح اليػـ األوؿ النصالؽ

العسميات العدكخية أعمشت الػاليات الستحجة دعسيا الػاضح والرخيح لمدعػدية ،إذ

أعمغ البيت األبيس أف الخئيذ األمخيكي اوباما وافق عمى تقجيع مداعجات لػجدتية
ومخابخاتية لجعع العسمية العدكخية التي تقػدىا الدعػدية في اليسغ ،وأضاؼ في بياف

لو " في حيغ أف القػات األمخيكية ال تذارؾ بعسل عدكخي مباشخ في اليسغ دعسا ليحا

الجيج فإنشا نؤسذ خمية تخصيط مذتخكة مع الدعػدية لتشديق الجعع العدكخي
والسخابخاتي األمخيكي" ،كسا أكج الستحجث باسع مجمذ األمغ القػمي األمخيكي

بخناديت ميياف ( ) Bernadette Meehanعمى التعاوف والجعع األمخيكي الكامل

لمدعػدية ولباقي دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي )، (The White House, 2015
وذكخت صحيفة نيػيػرؾ تايسد أف الجعع األمخيكي لمدعػدية مشدق عبخ ( ) 45

عدكخياً أمخيكياً في البحخيغ والدعػدية واإلمارات ،يذخؼ عمييع السيجػر جشخاؿ كارؿ
مػنجي ( )Carl Mondayنائب قائج قػات الساريشد في الذخؽ األوسط ،وأشارت إلى

أف الخئيذ األمخيكي أوباما خػؿ البشتاغػف تقجيع الجعع والسداعجة لمحسمة العدكخية

الدعػدية ).(Mazzetti & Schmitt, 2016

إف سياسة واششصغ تجاه الدعػدية في ضػء معصيات األزمة الدػرية والبحخيشية

واليسشية تعج مثاالً بار اًز عمى تأثيخ مبجأ أوباما عمى الدياسة الخارجية األمخيكية،
فسػقف أوباما مغ األزمة الدػرية كاف تخجسة لسحطػرات ذلظ السبجأ السشادية بعجـ

:
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التجخل العدكخي والخذغ في السشصقة واالبتعاد قجر اإلمكاف عغ مذاكميا الجاخمية،
وعجـ التػرط في حاالت اشتباؾ إال إذا كانت ضسغ سقف زمشي محجود وبأىجاؼ

محجدة وواضحة ومعقػلة ،وبػجػد حمفاء عمى األرض مقتجريغ وقادريغ عمى تحسل

أعباء السػاجية (Tierney, The Obama Doctrine and The Lessons of

) ، Iraq, 2012وكل خرائز األزمة الدػرية كانت عمى الشؿيس مغ ذلظ كمو،
فالرخاع فييا مفتػح وكل السؤشخات تؤكج أنو معقج وغيخ محجد األىجاؼ وشػيل األمج

وربسا يقػد واششصغ إلى مػاجيات إقميسية ودولية ،فزالً عغ أف حمفاء واششصغ في
السشصقة ال يستمكػف القجرة عمى فعل الكثيخ أو التأثيخ في تمظ األزمة بعكذ خرػميا

( إيخاف وحدب هللا) ،أي أف واششصغ إذا أرادت التأثيخ ججياً باألزمة الدػرية لع يكغ
ٍ
بذكل مباشخ ،وىحا مغ
أماميا مغ سبيل سػى أف تتجخل بالقػة العدكخية األمخيكية

السحطػرات وفقاً لسبجأ أوباما .لحلظ كمو كاف األداء األمخيكي مخيباً آلماؿ حمفاء
واششصغ ومثي اًخ لدخصيع وبخاصة الدعػدية.
أما األزمة البحخيشية واليسشية فقج تستعت ببعس الخرائز التي تمبي متصمبات

واشتخاشات مبجأ أوباما ،ومشيا وجػد حمفاء عمى األرض – الدعػدية ودوؿ الخميج

األخخى  -سيشيزػف بعبء السػاجية ولغ يكػف عمى الػاليات الستحجة سػى تقجيع
الجعع المػجدتي واالستخباراتي وما يتعمق بقزايا التدميح والتجريب ،كسا أف األىجاؼ

في ىحه األزمات أكثخ وضػحاً وتحجيجاً وأكثخ قابمية لمتحقق ،والتجخل األمخيكي
اإليجابي فييا سيعدز ويجعع عالقات واششصغ مع حمفائيا الخميجييغ ،وىع حمفاء
شجيجي األىسية وفي مشصقة ميسة ججاً ،وسيعسل عمى اصالح الزخر الحي لحق بتمظ
العالقات بدبب األزمة الدػرية .لحلظ كانت الدياسة الخارجية األمخيكية متدقة إلى
ٍ
حج كبيخ ومدانجة لتعامل الدعػدية مع تمظ األزمات.

 .4االتفاؽ الشهكي مع ايراف

إف أىع عشرخ ومختكد مغ مختكدات مبجأ أوباما والعشػاف الخئيذ لدياستو

الخارجية ىػ التقميل مغ التػاجج األمخيكي عمى السدتػى العالسي والعسل عمى سحب
أكبخ قجر مسكغ مغ القػات األمخيكية وفس االشتباؾ مع القزايا والسمفات التي

:
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ألحقت ضخ اًر كبي اًخ بسرالح واششصغ وسسعتيا وبخاصة في مشصقة الذخؽ األوسط،
ولع تكغ إدارة أوباما تدتصيع أف تحقق مثل ىحا اليجؼ بجوف أف تجج حالً لمسمف

الشػوي اإليخاني بذخط أف يتشاسب ىحا الحل ويتشاغع مع مشصمقات مبجأ أوباما ،بسعشى

أنو يجب أف يكػف حالً دبمػماسياً وسمسياً بعيجاً عغ القػة والدياسات الستذجدة
والخذشة ،وأف يديع في استقخار السشصقة وال يؤدي إلى مديج مغ االضصخابات وال
يداعج عمى مديج مغ التغػؿ اإليخاني في السشصقة ،وأف ال يتدبب بتخاجع وتػتخ في

عالقات واششصغ مع حمفائيا في السشصقة.

ومغ أجل الػصػؿ ليحا اليجؼ بجأت إدارة أواما ومشح األياـ األولى لتػلييا

الدمصة بإرساؿ رسائل إيجابية لمجانب اإليخاني ،إذ أعخب أوباما بعج فتخة وجيدة مغ
تػليو مشرب الخئاسة عغ استعجاد واششصغ لسج يجىا لصيخاف وإعادة فتح ممف

وجو أوباما
التفاوض ،وفي  20آذار /مارس عاـ  2009وبسشاسبة رأس الدشة الفارسية َّ
خصاباً لمذعب اإليخاني أعخب ؼيو عغ رغبتو بحل السذاكل بيغ الصخفيغ بالصخؽ
الجبمػماسية ،وقج تكممت تمظ الجيػد بتػؾيع االتفاؽ الشػوي بيغ إيخاف و ( 1 + 5دوؿ
مجمذ األمغ دائسة العزػية وألسانيا ) في الخابع عذخ مغ تسػز عاـ  2015والحي

نز عمى تخؽيف العقػبات االقترادية عغ إيخاف في مقابل تخؽيس عجد أجيدة

الصخد السخكدي ومخدوف اليػانيػـ في السفاعالت اإليخانية ). (Sanger, 2015

كاف ليحه الدياسة األمخيكية السيادنة والداعية لمتقارب مع شيخاف ومغ ثع تػؾيع

االتفاؽ الشػوي معيا ،تأثيخ عمى سياسة واششصغ تجاه دوؿ الخميج وبخاصة الدعػدية،
إذا سعى الجيج الجبمػماسي األمخيكي ،وفي ضل مبجأ أوباما القاضي بالحفاظ عمى
العالقات الػثيقة مع حمفاء واششصغ ،إلى شسأنة الخياض بأف أي تقارب أو اتفاؽ مع

شيخاف لغ يكػف عمى حداب السرالح الخميجية .ففي الخصاب الحي وجيو أوباما إلى
دوؿ الخميج بسشاسبة انعقاد القسة الخميجية التذاورية في الخياض في الخامذ مغ أيار

عاـ  2009أكج أف التقارب مع إيخاف لغ يكػف عمى حداب دوؿ الخميج ،وخالؿ

زيارتو لمخياض في أيار  2009قجـ وزيخ الجفاع األمخيكي روبخت غيتذ ( Robert

 )Gatesتصسيشات مذابية تيجؼ إلى تبجيج السخاوؼ في شأف سياسة واششصغ تجاه

:
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إيخاف وأكج عمى متانة العالقات الدعػدية األمخيكية (غيتذ في قاعجة «قخية اإلسكاف»

العدكخية يؤكج متانة العالقات األميخكية – الدعػدية ، )2009 ،كسا ححرت ـيالري

كميشتػف وزيخة الخارجية األميخكية إيخاف في يػليػ/تسػز  2009مغ مػبة "إحخاز

الدالح الشػوي" وأشارت إلى أف بالدىا ستسج في ىحه الحالة مطمتيا الجفاعية عمى
دوؿ الخميج العخبي والذخؽ األوسط وتجعع إمكانياتيا العدكخية & (Lander

) ، Sanger, 2009إال أف دوؿ السشصقة ومشيا الدعػدية ومرخ لع تتجاوب مع ىحا

الصخح األمخيكي نط اًخ لمتكمفة السادية الباىطة لمسذخوع ولسا قج يثيخه مغ سباؽ لمتدمح
في مشصقة الذخؽ األوسط ،عمى الخغع مغ أف ـيالري كميشتػف كانت تحث دوؿ الخميج
وتزغط عمييا لتبشي مذخوع درع الجفاع الراروخي (U. S. Department Of

). State , 2012

وفي آذار مغ عاـ  2014قاـ الخئيذ أوباما بديارة إلى الدعػدية مغ أجل

مشاقذة عجد مغ القزايا والسمفات ذات االىتساـ السذتخؾ ،وكاف السمف الشػوي اإليخاني
عمى رأس ججوؿ أعساؿ ىحه الديارة ) ، (Chulov, 2014إذ أكج الخئيذ أوباما لمسمظ

عبجهللا التداـ الػاليات الستحجة األمخيكية القػي والسدتسخ بحساية أمغ واستقخار مشصقة
الخميج العخبي ،وبأنيا لغ تتخمى عغ حمفائيا وأصجقائيا ،كسا شجد عمى استخاتيجية

واششصغ القاضية بسشع إيخاف مغ امتالؾ سالح نػوي ،وأشار إلى أف السفاوضات
الشػوية مع إيخاف ال تعشي أف واششصغ ستغس الصخؼ عغ األنذصة اإليخانية في

السشصقة وبخاصة في سػريا ولبشاف واليسغ ،فالسحادثات الشػوية مع شيخاف مشفرمة

عغ السمفات اإلقميسية األخخى ) . (Kuhnhenn & Pace, 2014وفي القسة

الخميجية – األمخيكية التي عقجت في كامب ديفيج في ( )14 – 13واليادفة إلى
شسأنة الدعساء الخميجييغ بسػاصمة الجعع األمخيكي ليع ،أكج أوباما أف لجى الػاليات

الستحجة األمخيكية التداماً صمباً بالػقػؼ مع دوؿ الخميج في حاؿ تعخضيا ألي عجواف
خارجي وأف الػاليات الستحجة ستشطخ في استخجاـ القػة لجعع حمفائيا في الخميج ،وكاف
البيت األبيس قاؿ قبل القسة إف الخئيذ أوباما عمى استعجاد لتيجئة مخاوؼ الدعساء

الخميجييغ بديادة الجعع العدكخي لبمجانيع (. )2015 ،The White House
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وبعج تػؾيع االتفاؽ الشػوي مع إيخاف في تسػز عاـ  2015قاـ السمظ سمساف بديارة

إلى واششصغ في الخابع مغ أيمػؿ عاـ  2015التقى خالليا بالخئيذ أوباما الحي أكج
عمى عالقة الرجاقة والتحالف التي تخبط بيغ البمجيغ ولفتخة زمشية شػيمة ،واستسخار

التشديق والتعاوف السدتسخ ؼيسا بيشيسا حػؿ مختمف القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ

) ، (The White House, 2015وفي السؤتسخ الرحفي الحي عقجه وزيخ الخارجية

الدعػدي عاد الجبيخ بعج اجتساع أوباما – سمساف صخح قائالً " :أكج الخئيذ أوباما
لمسمظ سمساف أف االتفاؽ يسشع إيخاف مغ امتالؾ سالح نػوي . . .ويشز عمى عسميات
تفتير لمسػاقع العدكخية السذتبو بيا . . .وتزسغ العػدة إلى العقػبات سخيعاً إذا
انتيكت شيخاف االتفاؽ " وأضاؼ الجبيخ أنو بسػجب ىحه الذخوط أيجت الدعػدية

االتفاؽ (الجبيخ :الدعػدية تذعخ بارتياح إزاء تأكيجات أوباما بذأف االتفاؽ اإليخاني،

 . )2015استسخت اإلدارة األمخيكية في تقجيع التصسيشات لمدعػدية ودوؿ الخميج ففي

قسة مجمذ التعاوف الخميجي التي عقجت في الخياض في نيداف /ابخيل عاـ 2016
خاشب أوباما القادة الخميجييغ بقػلو  " :الػاليات الستحجة حخيرة عمى اتساـ االتفاؽ

الشػوي . ..وىي حخيرة عمى مشع إيخاف مغ امتالؾ سالح نػوي " (جمػد،2020 ،

صفحة . )25

الخاتسة

تػصل البحث إلى جسمة مغ الشتائج أىسيا:

 – 1لقج تستعت مشصقة الخميج العخبي بأىسية خاصة في الدياسة الخارجية األمخيكية،

وذلظ يعػد العتبارات عجيجة أىسيا السػقع الجغخافي والثخوة الشفصية وضخوؼ مشصقة
الذخؽ األوسط ،وقج أثبتت األحجاث التاريخية أف ىحه السشصقة ستبقى في أعمى سمع
األولػيات لػاششصغ بغس الشطخ عغ نػع اإلدارة الحاكسة في البيت األبيس.

 - 2إف العالقات الستيشة بيغ الجوؿ والتحالفات التي تدتسخ لسجيات زمشية شػيمة
تحتاج إلى أسذ قػية ومختكدات استخاتيجية ،تُ ِّ
سكغ الحمفاء مغ تجاوز السراعب
مدتػى عالي .وقج
والترجي لمتحجيات وخمق شبكة مغ العالقات والتفاىسات عمى
ً
كانت العالقات الدعػدية – األمخيكية مغ األمثمة السيسة عمى ىحا الشػع مغ

:
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التحالفات ،إذ أف مرالح ومصالب واحتياجات كال الصخفيغ فزالً عغ الطخوؼ
اإلقميسية والجولية شكمت أىع األسذ التي ارتكدت عمييا تمظ العالقات.
 – 3كاف عمى إدارة أوباما أف تعالج الخمل الحي لحق بعالقات واششصغ مع دوؿ
السشصقة خالؿ مجة إدارة جػرج بػش االبغ ،ولع تكغ تمظ بالسيسة الديمة ألنيا تتصمب
إجخاء تغييخ كبيخ في استخاتيجية وسياسة واششصغ الخارجية يتسثل باستبجاؿ الػسائل

واآلليات الخذشة والستذجدة والسكمفة التي اتبعتيا إدارة بػش االبغ بأخخى أكثخ ميالً
لمجبمػماسية والميػنة وأقل تكمفة بذخط أف ال يؤدي ذلظ إلى تخاجع نفػذ الػاليات
الستحجة األمخيكية وال يسذ مرالحيا االستخاتيجية ،وتحقيق مثل ىحه السعادلة الرعبة

– معادلة الشفػذ بال تكمفة  -كاف يتصمب االستعانة بأىع حمفاء واششصغ وعمى رأسيع

الدعػدية.

 – 4لقج تزسغ م بجأ أوباما عجد مغ السشصمقات كاف البعس مشيا يجفع باتجاه تػتخ
العالقات مع الخياض ،بيشسا بعزيا اآلخخ كاف يجفع باالتجاه السعاكذ ،لحلظ كانت

الدياسة األمخيكية تجاه الخياض تتشاوب ما بيغ التػتخ والتقارب.

 – 5كاف لمسمفات واألزمات التي شيجتيا السشصقة خالؿ فتخة إدارة أوباما تأثيخىا
الػاضح عمى الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه السسمكة ،إذ ساىست في تػجيو تمظ

الدياسة ورسع مالمحيا األساسية.

 – 6ما زالت األحجاث والتصػرات تثبت كفاءة ومخونة الجبمػماسية الدعػدية في

التعامل مع التقمبات الدياسية ومع مختمف السمفات والقزايا باحت اخؼية عالية وبقجرة
ٍ
بذكل صحيح تسكشيا مغ الخخوج بأقل الخدائخ.
عمى قخاءة الػاقع ومعالجة األزمات

 – 7لع تتسكغ إدارة أوباما في نياية السصاؼ مغ تحقيق السعادلة الرعبة؛ فحقائق

التاريخ والدياسة تؤكج أنو ال نفػذ بجوف تكاليف لحلظ كاف اخفاؽ اإلدارة مددوجاً فال
ىي نجحت في إرضاء الحمفاء وتحديغ صػرة واششصغ ،وال حافطت عمى أو عدزت
السرالح االستخاتيجية لمػاليات الستحجة األمخيكية.
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