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أعلن البيت األبيض أن الرئيس جو بايدن سيقوم بزيارة ملنطقة الرشق األوسط يف املدة  16 - 13متوز /يوليو

م قادة دول
 ،2022تشمل إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة والسعودية ،حيث سيشارك يف قمة تض ّ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إضافة إىل مرص واألردن والعراق .ويتضمن برنامجه أيضً ا عقد قمة
افرتاضية أثناء وجوده يف جدة ،تجمعه بقادة املجموعة االقتصادية الجديدة املعروفة بـ  ،I2-U2والتي تضم،

كاًل من الهند وإرسائيل واإلمارات .وقد أثار قرار بايدن زيارة السعودية ولقاء
إضافة إىل الواليات املتحدةً ،
ٍ
نقاشات يف الكونغرس ،وتحديدًا
يل العهد األمري محمد بن سلامن،
املسؤولني السعوديني ،مبن فيهم و ّ
بني الدميقراطيني ،واملنظامت املدافعة عن حقوق اإلنسان .1كام تدور نقاشات حول أهداف الزيارة :هل

أساسا بأسعار النفط ،أم تتناول إضاف ً
ة إىل ذلك قضايا التطبيع الخليجي مع إرسائيل.
تتعلق
ً

دوافع الزيارة
تأيت زيارة بايدن إىل منطقة الرشق األوسط ضمن مساعي واشنطن الحتواء الصني والتعامل مع التداعيات
التي ترتبت عىل فرض الغرب عقوبات اقتصادية قاسية عىل روسيا بسبب غزوها أوكرانيا ،2شملت قطاع
الطاقة ،ما أدى إىل ارتفاع أسعارها عىل نحو بعيد ،ومن ثم تعميق أزمة التضخم االقتصادي عىل مستوى

َ
يتعاف بعد من آثار جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)-19وقد وصلت نسبة التضخم يف
العامل الذي مل

ما األخرية ،وقد أدى ذلك إىل ارتفاع أسعار
الواليات املتحدة إىل  8.6يف املئة ،وهي األعىل يف األربعني عا ً

ريا؛ ما يهدد بركود تضخّمي ،قد يدفع الدميقراطيون مثنه يف
الغذاء والسلع األساسية والكاملية ارتفا ً
عا كب ً

االنتخابات النصفية املقررة يف ترشين الثاين /نوفمرب .2022

ويف حني تهدف واشنطن إىل رضب قطاع الطاقة الرويس وحرمان موسكو من عوائده ،فإنها تحتاج ،يف
املقابل ،إىل إقناع دول الخليج ،وتحديدًا السعودية ،بزيادة إنتاجها من النفط لتعويض الفاقد الرويس .3غري

أن إدارة بايدن ت ُبدي قلقًا من تنامي عالقات حلفائها التقليديني يف املنطقة بروسيا والصني ،أيضً ا ،مع تزايد

شكوك هؤالء الحلفاء يف التزام الواليات املتحدة بأمنهم.4

وتأمل إدارة بايدن أن تسهم زيارة السعودية أيضً ا يف بحث سبل إنهاء الحرب يف اليمن ،التي دخلت الهدنة
ما ،والتي
الهشّ ة فيه شهرها الثالث .كام تسعى إدارة بايدن إىل دفع عجلة التطبيع العريب – اإلرسائييل قُد ً

كانت أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ،تحت عنوان «اتفاقات أبراهام» .ويف إشارة إىل ذلك ،ستقلع

ستقل بايدن من تل أبيب إىل جدة مبارشة ،5وهي الطريق نفسها التي سلكها ترامب عام 2017
ّ
الطائرة التي
حينام أقلعت طائرته من الرياض إىل تل أبيب مبارشة بعد حضوره القمة «العربية – اإلسالمية – األمريكية».

ّ
تعرّث املفاوضات النووية مع إيران وترسيع األخرية مستويات تخصيب
إضافة إىل ما سبق ،سيكون ملف

اليورانيوم من املوضوعات املهمة أيضً ا عىل أجندة بايدن يف إرسائيل والسعودية .وتسعى إدارته إىل
1 Ishaan Tharoor, “The Case for and against Biden Visiting Saudi Arabia,” The Washington Post, 15/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://wapo.
st/3y3DLR4
2 Jordan Fabian, Jennifer Jacobs & Josh Wingrove, “Biden’s Saudi ‘Pariah’ Strategy Crumbles with World Craving Oil,” Bloomberg, 14/6/2022, accessed on
21/6/2022, at: https://bloom.bg/3N80vUc
3 Katherine Fung, “Biden Shouldn't Rely on Saudi Arabia to Fix Gas Prices: Energy Executive,” Newsweek, 15/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://bit.
ly/3n2peP5
4 Elise Labott, “How Biden Came Around to MBS’ Plan for a New U.S.-Saudi Partnership,” Politico, 15/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://politi.
co/3QAVdUb
5 Kevin Liptak, “Biden to Visit Saudi Arabia after a Stop in Israel, Determining it's Time to Engage Kingdom he once Called a 'Pariah',” CNN, 14/6/2022,
accessed on 21/6/2022, at: https://cnn.it/3bfJoTj
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تحقيق هدفني هنا :األول ،الضغط عىل إرسائيل ،التي تحظى بدعم ضمني من بعض الدول الخليجية ،وتحديدًا

اإلمارات والبحرين ،لتج ّنب القيام مبا قد يؤدي إىل مواجهة عسكرية يف املنطقة ،إذ أشارت وسائل إعالم
إرسائيلية مؤخ ًرا إىل أن تل أبيب نرشت منظومة رادارات يف اإلمارات والبحرين .6والثاين ،تنسيق املواقف

مع إرسائيل وبعض األطراف الخليجية يف طريقة التعامل مع إيران ،سواء تم التوصل إىل اتفاق نووي معها

أم ال ،وذلك حتى ال تتكرر تجربة اتفاق عام  2015الذي حاولت إرسائيل إفشاله ،ومل تكن السعودية واإلمارات

والبحرين راضية عنه.7

وعىل الصعيد الفلسطيني – اإلرسائييل ،يزعم مسؤولون يف إدارة بايدن أن زيارته ستكون فرصة ملحاولة

استعادة دور أمرييك أكرث توازنًا بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،ومناسبة إلعادة التأكيد عىل تأييد حل

علاًم أن إدارة
الدولتني ،8بعد أن شهد املوقف األمرييك انحيازًا غري مسبوق لصالح إرسائيل يف عهد ترامب،
ً

بايدن أضاعت وقتًا مثي ًنا يف الرهان عىل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة ملجرد أنها ليست حكومة بنيامني
نتنياهو ،مع أن رئيسها ،نفتايل بينيت ،ال يقل سو ًءا ،إن مل يكن أسوأ من نتنياهو ،يف كل ما يتعلق بقضية
فلسطني ،ومل ت ِ
ما حقيق ًيا بالرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل عىل مدى عام ونصف العام
ُبد إدارة بايدن اهتام ً
من وجودها يف السلطة ،ومل تبذل جهدًا فعليًا لوقف انتهاكات إرسائيل يف حق الفلسطينيني ،ووقف
عمليات االستيطان وهدم البيوت يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك يف القدس الرشقية ،واستمرار الحصار
عىل قطاع غزة.

ة إلرسائيل ،ومل ت ُ ِ
وقد أبقت إدارة بايدن عىل كثري من سياسات إدارة ترامب ،كاالعرتاف بالقدس عاصم ً
عد

السفارة األمريكية إىل تل أبيب ،ومل تفتح القنصلية األمريكية يف القدس الرشقية ،ومكتب منظمة التحرير
الفلسطينية يف واشنطن .وسيحرص بايدن خالل زيارته إرسائيل ،بحسب مسؤولني يف إدارته ،عىل إظهار

ولتها الواليات املتحدة.9
التزامه بأمنها ،ومن ذلك زيارة بعض أنظمتها الدفاعية التي قدّمتها أو م ّ

إعادة ضبط العالقات األمريكية – السعودية
رصح هو
ت ُع ّد إعادة ضبط عالقة الواليات املتحدة مع السعودية أحد أبرز أهداف زيارة بايدن املنطقة ،كام ّ

هد
نفسه ،بعد أن شهدت هذه العالقة توت ًرا ملحوظًا منذ تولّيه الرئاسة مطلع عام ،2021
خصوصا أنه كان تع ّ
ً

خالل حملته االنتخابية بالتشدد مع السعودية بسبب استمرار حرب اليمن ،واغتيال الصحايف السعودي جامل
ٍ
رئيسا ،رفض بايدن التعامل مع ويل العهد
انتهاكات لحقوق اإلنسان .وبعد انتخابه
خاشقجي ،وغريهام من
ً
م أعلن عن وقف دعم الواليات
السعودي ،األمري محمد بن سلامن ،وحرص التواصل مع والده ،امللك سلامن .ث ّ
املتحدة للسعودية واإلمارات يف حرب اليمن ،وحظر عليهام الحصول عىل «أسلحة هجومية» .10وأتبع ذلك

مح ضم ًنا إىل وقوف محمد بن سلامن
برفع الرسية عن تقرير لوكالة املخابرات املركزية (يس آي إيه) يل ّ

يل
شخص ًيا وراء إصدار األمر بقتل خاشقجي ،وفرض عقوبات عىل املسؤولني عن الجرمية ،مستثن ًيا إياه ،أي و ّ
م إنه تحت ضغط أقارب ضحايا هجامت  11سبتمرب  ،2001الذين يتهمون الحكومة السعودية بالتورط
العهد .ث َّ

 6محمد وتد" ،منظومة الرادارات اإلرسائيلية بالبحرين واإلمارات ..تعزيز ألمن الخليج أم زيادة للتوتر؟" ،الجزيرة نت ،2022/6/11 ،شوهد يف  ،2022/6/21يف:
https://bit.ly/3N6nO0H
7 “Biden Approach to Saudi Arabia Echoes Bush’s China Policy after Tiananmen Square,” Al-Monitor, 17/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://bit.
ly/3HBX5bj
8 Peter Baker, “Biden Trip to Saudi Arabia is Set, but Energy Help is not,” The New York Times, 14/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://nyti.ms/3y7Mhi3
9 Ibid.
10 Ibid.

2

فقوم ريدقت | 21وينوي /ناريزح 21  21

فيها مبارشة ،سمح بايدن برفع الرسية كذلك عن وثائق مكتب التحقيقات الفدرايل (إف يب آي) بشأنها ،وإن
مل تحت ِ
أي دليل ملموس يؤيد مزاعمهم ضد السعودية.11
و عىل ّ

كام قامت إدارة بايدن ،يف شباط /فرباير  ،2021برفع جامعة الحويث من قوائم اإلرهاب األمريكية ،12التي

كانت إدارة ترامب وضعتها فيها .ويف أيلول /سبتمرب من العام نفسه ،سحبت واشنطن بطاريات باتريوت من

السعودية يف الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجامت حوثية متكررة بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار.
رئيسا ،عىل الرغم من تلبيتها الكثري من املطالب األمريكية،
واشتكت الرياض أكرث من مرة ،منذ تنصيب بايدن
ً

ومنها تكثيف الجهود إلنهاء الحرب يف اليمن ،ومحاولة تحديث البالد ،مبا يف ذلك إضعاف نفوذ رجال الدين
ومنح املرأة مزيدًا من الحقوق ،وفتح حوار مع إيران بالتوازي مع املفاوضات الجارية يف فيينا حول برنامجها

فضاًل عن تعميق االتصاالت والتعاون مع إرسائيل ،فإن إدارة بايدن ،كام يقول املسؤولون السعوديون،
ً
النووي،
يف املقابل ،مل ت ُقدّر مبا يكفي تلك الخطوات ،بل طلبت تقديم املزيد مثل استقبال الجئني أفغان ،أو مساعدة

االقتصاد املتعرث يف لبنان ،أو تقديم الدعم الستقرار العراق ... 13إلخ.

غري أن غزو روسيا ألوكرانيا يف شباط /فرباير  ،2022وما ترتب عىل ذلك من تداعيات عىل االقتصاد العاملي،

خصوصا يف قطاع الطاقة ،دفع إدارة بايدن إىل إعادة النظر يف مقاربتها للعالقة مع
مبا فيه األمرييك،
ً
السعودية عىل أساس محاولة إيجاد توازن بني القيم واملصالح يف سياستها الخارجية.14

ويربر مسؤولون يف إدارة بايدن التحول يف موقفه يف عالقات الواليات املتحدة بالسعودية عندما كان

ينصب حال ًيا عىل قضايا
رئيسا اآلن ،وخاصة أن تركيزه
حا بأنه ينظر إىل األمور عىل نحو مختلف بوصفه
ً
مرش ً
ّ
الحرب يف أوكرانيا وإسقاطاتها عىل موضوع الطاقة ،األمر الذي يحتاج معه إىل تعاون السعودية .إضاف ً
ة

إىل ذلك ،تخىش واشنطن من أن يؤدي استمرار قطيعتها مع محمد بن سلامن إىل ابتعاد السعودية أكرث

عنها ،واقرتابها من روسيا والصني .وكان ابن سلامن قد دعا ،مؤخ ًرا ،الرئيس الصيني يش جني بينغ لزيارة
الرياض .ورسبت السعودية معلومات مفادها أنها مستعدة لتقايض مثن جزء من صادراتها النفطية إىل
الصني باليوان ،يف مؤرش عىل تنامي التعاون بني البلدين .والجدير ذكره هنا أن رئيس املخابرات املركزية

األمريكية ،وليام برينز ،زار الرياض ،يف نيسان /أبريل  ،2022لتدارك التدهور يف العالقة معها وإقناعها بإلغاء
صفقة كبرية لرشاء األسلحة من الصني من بينها صواريخ باليستية.15

وقد شجع حلفا ُء واشنطن األوروبيون ،مثل رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون ،والرئيس الفرنيس
إميانويل ماكرون ،إضافة إىل رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت ،بايدن عىل إنهاء الخالف مع محمد بن
تحسن العالقات بينهام ،حيث أشادت إدارة بايدن
سلامن .ومنذ ذلك الوقت ،بدأت تصدر عن الطرفني إشارات إىل
ّ
بعدد من الخطوات التي اتخذتها السعودية ،مثل موافقتها ،مطلع حزيران /يونيو  2022عىل متديد الهدنة

التي توسطت بها األمم املتحدة ،مطلع نيسان /أبريل املايض ،مدة شهرين آخرين ،16ثم إعالن مجموعة

«أوبك ،»+التي تقودها السعودية ،رفع إنتاجها من النفط يف متوز /يوليو وآب /أغسطس ،بنحو  250ألف
برميل إضافة إىل الـ  400ألف برميل املنصوص عليها يف اتفاق رفع اإلنتاج التدريجي .وتأمل واشنطن أن

11 Olivier Knox & Caroline Anders, “Biden’s Saudi Trip isn’t the Outlier. His ‘Pariah’ Comment Was,” The Washington Post, 15/6/2022, accessed on 21/6/2022,
at: https://wapo.st/3n75tGq
12 Zeke Miller, “Biden Revokes Terrorist Designation for Yemen’s Houthis,” Associated Press, 5/2/2021, accessed on 21/6/2022, at: https://bit.ly/3ObadX8
13 Labott.
”14 “Biden Approach to Saudi Arabia Echoes Bush’s China Policy after Tiananmen Square.
15 Labott.
16 “Biden Welcomes Yemen Truce Extension, Notes Saudi Arabia's 'Courageous Leadership',” Reuters, 2/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://reut.
rs/3N6CAV5
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تقوم السعودية بزياد ٍ
ة أكرب عىل مدار العام ،نظ ًرا إىل القدرة االحتياطية التي متلكها يف إنتاج النفط .17يف
املقابل ،تطالب الرياض بالتزام أمرييك واضح بالدفاع عن أمنها ،وإعادة تصنيف الحوثيني جامع ً
وأاّل
ة إرهابيةّ ،
فضاًل عن تخفيف حدة
ً
خصوصا فيام يتعلق باملفاوضات النووية مع إيران،18
تكون هناك مفاجآت من واشنطن،
ً
يغرّي وجهة
االنتقادات األمريكية لسجل حقوق اإلنسان يف السعودية .وعىل الرغم من أن بايدن أكّد أنه لن
ّ
رئيسا للواليات املتحدة،
نظره يف خصوص موضوع حقوق اإلنسان ،فإنه عقّب عىل ذلك بقوله «لكن بصفتي
ً
فإن وظيفتي هي إحالل السالم إذا استطعت».19

خامتة
مل تخرج إدارة الرئيس بايدن عن النهج الواقعي تاريخيًا للسياسة األمريكية ،حيث تتقدم املصالح االسرتاتيجية
جهها عدد من الدميقراطيني
واالقتصادية واالنتخابية عىل ما عداها .وعىل الرغم من االنتقادات التي و ّ
واملنظامت الحقوقية ملا يرونه تفريطًا من بايدن يف وعوده حول االلتزام مبحاسبة منتهيك حقوق اإلنسان،
فإن املعطيات الجيوسياسية عامل ًيا ،يف تقدير مسؤويل إدارته ،أكرب وأخطر من أن يتم اختزالها يف وعود
جع
وشعارات انتخابية .ومع ذلك ،يرى عدد من ناقدي إدارة بايدن أن التسامح مع قضايا حقوق اإلنسان يش ّ
منتهكيها ،وأن مقاربة اإلدارة يف موضوع الطاقة مبنية عىل افرتاضات واهية؛ ذلك أن قدرة السعودية
فضاًل عن أن السعودية ال ميكنها التخيل عن
ً
مبالَغ فيها،
واإلمارات عىل تعويض الصادرات الروسية من النفط ُ
مل التكلفة الكبرية لتحويل بناها وهياكلها العسكرية
االعتامد عىل السالح األمرييك ،وهي غري قادرة عىل تح ّ
املعتمدة عىل أنظمة التسليح األمريكية إىل الصينية أو الروسية .20ومع ذلك أيضً ا ،ال يبدو أن إدارة بايدن
ينصب جل تركيزها عىل إضعاف
مستعدة ألخذ مخاطرة مهام كانت محدودة يف الظرف الدويل السائد ،حيث
ّ
روسيا واحتواء الصني ،ومنع دخول االقتصاد األمرييك يف حالة ركود ،عىل الرغم من أن هذه األهداف تبدو
متضاربة وغري قابلة للتحقق عىل نحو متزامن.

17 Scott Detrow, “Biden will Visit Saudi Arabia in July, a Nation he had once Called a 'Pariah',” NPR, 14/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://n.
pr/3zRI0Rc
18 Labott.
19 “Remarks by President Biden on the May Jobs Report,” The White House, 3/6/2022, accessed on 21/6/2022, at: https://bit.ly/3xHPrYf
20 Tharoor.
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