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حرب العالقات السعودية األمريكية

عبداهلل بن غامن القحطاني

لواء طيار ركن سابق بالقوات اجلوية السعودية



حرب العالقات السعودية األمريكية 

كمواطــن وجنــدي ســابق، ســأب�ق فخــورًا بمنجــزات بــالدي ومــا حققتــه عالقاتهــا مــع   
 عــن أهميــة هــذه 

ً
، وســأظل مدافعــا ن ن الجانبــ�ي الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــذ قيامهــا بــ�ي

بــص بهــا  «  الم�ق  بتطويرهــا وحمايتهــا مــن عدوهــا األول، ذلــك »األمريــ�ي
ً
العالقــات ومناديــا

من داخل الواليات المتحدة!.  
ي بعــض السياســات األمريكيــة لــن يســتمر طويــًا. وأن 

ي �ن
 بــأن اإلنهيــار األخــال�ق

ً
مؤمنــا  

« السيد بايدن للمملكة ليست منفصلة  كراهية تيار أوباما، ونائب أوباما »الرئيس الحالي
عــن معانــاة األمــة األمريكيــة مــن هــؤالء الذيــن شــوهوا صــورة بالدهــم برعونــة مفاهيمهــم 

وشذوذ أفكارهم المعاكسة ح�ق لألديان وفطرة الحياة والمنطق واإلنسانية. 
ي عام 1996م 

هؤالء بسياساتهم هم الذين يضعفون أمريكا من الداخل ح�ق تنهار. �ن  
ي  ي ماكســويل بواليــة ألبامــا، قلــت لزميــ�ي النقيــب »جــف«: أرى بعي�ن

خــالل دورة تدريــب �ن
عــدو أمريــكا األخطــر موجــود لديكــم بالداخــل، وأخــىش عــ� أمريــكا مــن إنهيــارات بســبب 

ي مؤسسات مختلفة.
ء والمتطرف �ن الفكر الىي

ي مجــال اإلبداع اإلداري 
الشــعب األمريــ�ي قــدم للعالــم أفضــل مــا توصــل اليــه الفكر �ن  

ي مسار الحضارة اإلنسانية. 
ي ستب�ق خالدة �ن والصناعي ع�ب التاريــــخ. شعب له بصمته ال�ق

 بمســتوى مــا تصنعــه الواليــات المتحــدة 
ً
ولــو كانــت جــودة سياســات البيــت األبيــض دائمــا

لساد العدل والثقة كوكب األرض.
تعاملنــا طويــًا مــع زمالءنــا األمريــكان وقــّدم الجميــع صــورة ناصعــة لمعــ�ن التعــاون   
ام المتبــادل. وللحــق فــإن التدريــب األمريــ�ي هو األفضــل بالعالم، ومرونة  عــ� مبــدأ اإلحــ�ق
ي أي بلــد آخــر من حيث 

أي نظــام أو جهــاز تصنعــه أمريــكا لــن تجــد لــه مثيــًا يتفــوق عليــه �ن
اإلستخدام والتشغيل والكفاءة والجودة ونجاعة التدريب. 

تيار حسني أوباما سرطان أمريكا
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األمــم  ي 
�ن المملكــة  منــدوب  المعلــ�ي  عبــدهللا  المعــروف  الســعودي  الدبلومــاسي   

ن الســطور وما خلفها، ســف�ي يعي ما وراء حســن النوايا  المتحدة، أحد الذين يفهمون ماب�ي
الكاذبة. ويفهم بعمق تفاصيل سياسات بالده ح�ق غ�ي المعلنة. قال السف�ي من من�ب األمم 
ي العالقــات 

ي �ن
، وتعزيــز األســاس األخــال�ق ي

المتحــدة »علينــا االســتفادة مــن دروس المــا�ن
ي ســياق رفضــه اإلرصار عــ� فــرض ديموقراطيــات متطرفــة 

الدوليــة«. وكالم الســف�ي كان �ن
تستهدف قيم الشعوب والدول األخرى فيما يتعلق بالميول الجنسية.

ال يمكــن للســعودية التخــ�ي عــن هويتهــا وثوابتهــا إلرضــاء بعض مؤسســات الواليات   
المتحدة مهما كانت الضغوط. المملكة وشعبها يعانون من االستهداف بمشاريــــع تصدير 
ق الخليج ثورة المجرم   �ش

ً
ية، هنا يمينا الثورات اإلرهابية، وفرض الديموقراطيات التدم�ي

، وهنــاك يســارًا غــرب المحيــط تمتمــة بايــدن وتنمــر اليســار الفاشــل.  ي ي والخامنــ�ئ الخميــ�ن
مون  ، ال يمتلكون المنطق الســليم والفطرة اإلنســانية النقية، وال يح�ق ن جميعهم متطرف�ي

سيادة الدول وقيم الشعوب. 

تيار حسني أوباما سرطان أمريكا هل يريدوننا بال هوية وطنية؟!
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ي ترت�ق لمستوى أهمية الدولة. العالم  ي القيادات العليا ال�ق
ي شح �ن

أمريكا اليوم تعا�ن  
يــدرك أن القيــادة األمريكيــة الحاليــة وضمنهــا الرئيــس بايــدن ونائبتــه ومستشــاريه ليســوا 
ن باألكفــاء عــ� مســتوى النخــب المهيمنــة، وليســوا بأفضــل مــن مســتوى تفك�ي  كمســؤول�ي
ي إيران، لكن بايدن وطاقمه يقودون أمريكا العظ�  لتحقيق أجندة خاصة بهم 

أقرانهم �ن
ال تخــدم بالمقــام األول أمريــكا ذاتهــا، والجميــع مضطــرًا للتعامــل معهــم والصــ�ب عليهــم إل 

. ن ح�ي
منــذ تــولي الرئيــس بايــدن لمهامــه لــم يوضــح ماذا عليــه أن يفعل كقائد ح�ق ال تتكرر   
 »جورج فلويد« الذي تم إعدامه ع� الهواء وهو يستغيث 

ً
مأساة مواطنه المقتول ظلما

ض أنهم ُحماته. ولم يعلق بايدن بمسؤولية الرئيس وإنسانية القائد  تحت أقدام من كان يف�ق
 إليه، وهم يتساقطون من 

ً
ع� كارثة األفغان الذي حاولوا التعلق بأجنحة الطائرات هروبا

الجو مع اآلخرين الذين صهرتهم عجالت سيئة الذكر طائرة »سي 17« ع� مدارج مطار 
كابــل. بينمــا بــدأ أول حديــث لــه كرئيــس حول المملكة عن ُجنحة إلمرأة ســعودية موقوفة 

بالقانون المح�ي وتحت رعاية بالدها ولم نسمع عنها قبل ترصيــــح فخامته.!. 
. بايــدن رئيــس أمريــكا، ســياسي قديــم، ويحمــل  مــا الــذي أصــاب أمريــكا القائــد الكبــ�ي  
ي عبارة  الحقد والكراهية؟ كيف!.  فخامته يعي أن الجاسوس السارق الهارب سعد الج�ب
ن  عــن ســيناريو معــادي، حــ�ق إ�ائيــل لــم تفعل ذلك ضد أعدءهــا العرب. هل لنا كمواطن�ي
أن نتســاءل مــن الــذي زرع الجاســوس وغــى جرائمــه الداعمــة لإلرهــاب ضــد المملكــة، 
از مفضوحــة، هــل هي كوريــا  ن شــف أمــره مــن الــذي هّربــه الســتخدامه كورقــة ابــ�ق

ُ
وبعــد أن ك

ي طليعــة الذيــن يحاربون 
ف مؤسســاتها بــأن الســعودية �ن ي تعــ�ق الشــمالية!، أم واشــنطن الــ�ق

اإلرهاب ويقدمون أدق المعلومات، وتؤسس وتمول مراكز الحرب ضد التشدد والتطرف 
ي تجفــف مــوارد تمويــل  ي مجموعــة )الفاتــف( الــ�ق

والفكــر العنيــف، وهي العضــو الفاعــل �ن
اإلرهاب، وهي أك�ب مانح لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب )UNCCT(؟!.

إهنيار يف قيم الرئاسة اإلمريكية 

زكام العالقات .. ما هي األسباب ؟
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ها ومحاكاة بعض ما لديهم بما  من حق الســعودية أخذ ما يناســبها من أمريكا أو غ�ي  
ينفــع ويعــزز كرامــة مواطنيهــا لكــن بإرادتهــا وحســب مصالحهــا. وهنــا ال يمكــن إغفــال دور 
ي توفــر الحريــة والديمقراطية بالمعاي�ي األمريكية لشــعبها. جميل  المؤسســات المدنيــة الــ�ق
أن ننبهــر لعظمــة مجالــس النــواب والشــيوخ، ونتابــع مهرجانــات ســباق االنتخابــات، ونقــرأ 
ي 

ي متفــوق وفريــد، لكنهــا �ن
ن الواليــات وعمــل المحاكــم، جميعهــا مظاهــر إبــداع إنســا�ن قوانــ�ي

 لحيــاة وثقافة أمريــكا، هدفها قيادة 
ً
الواقــع درامــا مؤسســية بيــد الُنخــب، ُصنعــت خصيصــا

العالم من خالل تشكيل وإدارة شعب خّاق ومتقدم ومنتج، مع حفظ حقوقه وضمان 
ء من هذه الدراما.  ي

أمنه وحرياته وسيادته. ليت الجمهوريات العربية تستنسخ سش
 
ً
عارض أشد من صداع الزكام أصاب العالقات السعودية األمريكية منذ ربــع قرن تقريبا  

ي مســتوى شــاغ�ي منصــب الرئاســات األمريكيــة ومستشــاريــهم، 
والســبب المبــا�ش هــو تــد�ن

ممــا أدى إل تشــويه عالقــات أمريــكا بحلفاءهــا بشــكل عــام، وكشــف ضعــف قادتهــا أمــام 
ي عالقاتها 

ن تســببوا بأزمات داخلية لبالدهم وتخبط �ن ع�ي ّ أعداءها. بعض الرؤســاء والم�ش
ي لكــن هل هي مقبولة للســيدة  ي إيــران الخميــ�ن

الدوليــة. قــد نفهــم تلــك الصفــات القياديــة �ن
ها خارج الغالف الجوي. كال. ي أمتد تأث�ي أمريكا ال�ق

 ، الكثــ�ي وأســتفز  األمريكيــة  الســعودية  العالقــات  عــ�  بظاللــه  خّيــم  آخــر  ســبب   
ي الكبــ�ي وتطــور الفكــر القيــادي واإلداري والســياسي  اتي�ب وهــو التحــول الســعودي اإلســ�ق
، إضافــة إل قمــع الفســاد بقــوة. هــذا التحــول بحدوثــه وتوقيتــه صــدم جهــات  واإلجتمــاعي
مؤثرة بواشنطن وأغضب أجنحة هناك كانت تنتظر وصول الفو�ن والخراب إل المملكة 
كمــا حــدث لــدول مجــاورة أصبحــت مقســمة تهيمــن عليها الميليشــيات القبليــة والطائفية 

تحت شعارات الديموقراطية.

إهنيار يف قيم الرئاسة اإلمريكية 

زكام العالقات .. ما هي األسباب ؟
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، قــرأ العالــم الــذي ســبق عهــده،  الملــك عبــد العزيــز آل ســعود -رحمــه هللا- قائــد عالــ�ي  
ن كان  ي هــذا الزمــن. وحــ�ي

كا �ن ف عالمنــا الــذي لــم يعايشــه، أدرك ببعــد نظــره تأثــ�ي أمــ�ي وأســت�ش
ي مرحلــة البنــاء الصعــب مــع ضعــف اإلمكانــات تجاهــل قــًوى دوليــة كانــت تتحكــم 

الملــك �ن
يك.  بالعالم وقدمت نفسها له كحليف أو �ش

 

اتيجية العالقــات مع أمريكا لمصلحة شــعبه،  لــو لــم يؤســس الملــك عبدالعزيــز إســ�ق   
ي فلربما كانت  ا أو فرنســا أو االتحــاد الســوفيي�ق اكــة والتعــاون إلنجلــ�ق ولــو أعــى أولويــة ال�ش
ي جميــع قــارات العالم. 

، والشــواهد نراهــا �ن
ً
نهضــة بالدنــا أقــل تطــورًا وجــودة ممــا هي حاليــا

ت أمريكا بجودة أنظمتها وتقدم صناعاتها وحجم إنجازاتها المختلفة  َ الحق أنه إذا َحرصنَ
فع� اآلخرين التواضع أو إثبات التفوق عليها.

كيف قرأ مللك عبدالعزيز أمريكا قبل وبعد رحيله 
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ء نتيجتــه المتوقعــة فقــدان للصــدارة  ي بدايــة تراجــع بــىي
صحيــح أن أمريــكا اليــوم �ن  

ي المرتبة الثالثة. 
العالمية المطلقة، لكنها ستب�ق أهم قطب عال�ي وإن أصبحت جداًل �ن

ي ُتس�يّ حياة الدولة األمريكية وعالقاتها بالعالم. مؤسسات عريقة  عظيمة هذه الُنُظم ال�ق
، لكــن المجموعــة السياســية التنفيذيــة الحالية تبدو  ف عليهــا أعــداد هائلــة مــن البــ�ش يــ�ش
ب مــن  هي األســوأ عــ�ب تاريــــــخ البــالد. مســتوى الرئاســة الحاليــة يدعــو للشــماتة، وال يقــ�ق

المستوى األد�ن ألي من رؤساء أمريكا الكبار الذين خلدهم التاريــــخ.

ًا بكفاءة وقرارات اإلدارة الحالية والسابقة  ح�ق الجيش األمري�ي ال يبدو أنه يثق كث�ي  
 » ال »مارك مي�ي كة الحــالي الجــ�ن لهــا. وإاّل  كيــف نفــ� اتصــال رئيــس هيئــة األركان المشــ�ق
ن دون علــم البيــت األبيــض ليحذرهــم، ويطمئنهــم أنه أصدر أمره لخلية  ن بالصــ�ي �ًا لمرتــ�ي
 ،!

ً
الســيطرة ع� األســلحة الذرية بأن ال تنفذ أي توجيه تتلقاه باســتثناء أمره هو شــخصيا

ي أواخر أيام حكم الرئيس 
. كان ذلك �ن مع أنه ليس المسؤول األول عن هذا الشأن الخط�ي

ترمب وصعود الرئيس بايدن؟!.

كيف قرأ مللك عبدالعزيز أمريكا قبل وبعد رحيله  هل يثق اجليش األمريكي بكفاءة البيت األبيض؟
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ي تمتلــك الرؤيــة الحكيمــة والحازمــة، والمقــدرة ع�  الدولــة المتوثبــة كالســعودية الــ�ق  
نســج عالقات المصالح القوية لغرض التنمية والتطور مع مؤسســات الواليات المتحدة 
ًا عــ� دول أخــرى لديهــا نفــس  األمريكيــة، تحقــق مكاســب وطنيــة مذهلــة، وتتفــوق كثــ�ي

ى غ�ي أمريكا.  العالقات مع دول صناعية ك�ب
ي اإلشارة إل جودة الحياة والخدمات والرفاهية. أنظمة االتصاالت 

ي السعودية تك�ن
�ن  

. مستشــ�ن تخصــ�ي واحــد. نجاح منظومــة دفاعية واحدة كالباتريوت 
ً
انيا وحمايتهــا ســي�ب

أمري�ي الصنع، جودة مركز قيادة وسيطرة واحد، تفّوق منظومة طائرات الدفاع والهجوم 
ف 15. مســتوى شــبكة حاســوب حديثة بجامعة ســعودية واحدة. جميعها تقول الكث�ي 

للمواطن وعائلته.
ي الوقت الحاسم، 

قليل من يفهم كيف تفكر الحكومة السعودية وكيف تتموضع �ن  
 بأقل التكاليف. وقليل جدًا من 

ً
 من يعي مقدرتها ع� إحراج خصومها سياسيا

ً
وقليل أيضا

ي قيادة الملك السعودي الذي ال يهتم بالشكليات وال بما يقال 
ي �ن اتي�ب يفهم البعد اإلس�ق

عنه أو عن آداء حكومته أو ح�ق عن إخفاقات طبيعية تحدث. 
 

الملــك يعــىي كل اهتمامــه بالمواطــن وحمايــة مصالحــه وبنــاء تنميتــه وتطويــر خدماتــه 
ي مواجهة مع رئيس دولة 

ورفع مستوى تعليمه. حينما تجد الحكومة السعودية نفسها �ن
كالواليــات المتحــدة تتغافــل كل الســلبيات وتراقبهــا وتركز ع� تفعيل المصالح والتواصل 

 باعتقادي.   
ً
مع جهات اإلختصاص ورويدًا ينسحب البساط، هذا ما يجري حاليا

ماذا حققت السعودية من عالقاهتا بواشنطن؟
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ي العالــم!، الرئيس يقصد 
قــال صديقنــا الرئيــس بايــدن، ســأجعل الســعودية منبوذة �ن  

ي مؤسساتها االقتصادية واألمنية والصناعية والمالية ودولة 
يك �ن دولة حليف لبالده و�ش

!، وهي ليســت بحاجة لدوالر واحد كمســاعدة  ي واإلســالمي ن العر�ب ي العالم�ي
الثقل األول �ن

أمريكية مع أن هناك دوالر واحد بالفعل مخصص لها!. حاول الرئيس تطبيق ترصيحاته 
قبل وبعد توليه للرئاسة فلم ينجح ولن. 

ء ولــم يســعفه إلعاقــة نهــوض القيــادة الســعودية بشــعبها  الرئيــس يبــدو حظــه سي  
 بــال توقــف. ومن يدري 

ً
وأرضهــا وبالمنطقــة، بــل أصبــح أعضــاء إدارتــه يأتــون للريــاض تباعــا

ًا يقول أن األم�ي محمد بن سلمان ولي العهد  قد تن�ش »الواشنطن بوست« مستقبًا خ�ب
ي 

ي الوقــت الضائــع بينمــا العالقــات �ن
اعتــذر عــن اســتقبال مكالمــة الرئيــس، ألنهــا جــاءت �ن

ء اســمه الســعودية!، مع  ي
وضــع جيــد وليســت بحاجــة لنفــاق مــن يحمــل الكراهيــة ضــد سش

أنه رئيس لدولة صديقة. 
ي 

 والبا�ق
ً
ن يوميا  »نتم�ن له الصحة« وال يعمل ألك�ث من ساعت�ي

ً
الرئيس ُمـتعب صحيا  

ي 
، وأرى مواقــف الرئيــس تجــاه المملكــة �ن ي بيــد مجموعــة أوبامــا. كمواطــن ال أمثــل غــ�ي رأ�ي

ي واد آخر. أعتقد أن الخارجية والدفاع والخزانة واالســتخبارات واالقتصاد 
واد والواقع �ن

، وأراحوا الرئيس من تناول  والداخلية ينفذون مصالح بالدهم مع المملكة بشــكل طبيعي
ي شــوهتها ترصيحاتــه تجــاه   عــ� مكانــة الرئاســة الــ�ق

ً
ي مــع المملكــة حفاظــا أي جانــب إيجــا�ب

 فخامته بالهمز واللمز وتعاب�ي الوجه الغاضب 
ً
ي منطقة رصاع دائم، مكتفيا

دولة محورية �ن
ع� الطريقة اليعربية. 

ن وســتب�ق عرضــة  الطرفــ�ي األمريكيــة ســتب�ق قويــة لمصلحــة  الســعودية  العالقــات   
ي واشــنطن مــا بقيــت هــذه العالقــات. لكــن األخطــر قــد 

للهجــوم مــن األصدقــاء واألعــداء �ن
ات عالميــة ســاعدت ع� صعود قــوى إقليمية ودولية وتراجع  ي ظــل متغــ�ي

يكــون القــادم �ن
ة ستؤثر ع� العالم وخاصة أمريكا وحلفاءها  أخرى، واحتمال نشوب أزمات وكوارث خط�ي
ي 

ي ظل ضعف وانحدار رئاسي بواشنطن نأمل أن ال يستمر. بالتأكيد العالقات ليست �ن
�ن

خطر يهدد وجودها بأي حال. 

ماذا حققت السعودية من عالقاهتا بواشنطن؟ الرئيس أراد ختريب العالقات لكن احلقائق أعاقته
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ي أن قيــادات الجيــش العليــا هي عقــل أمريــكا. وأن البنتاجــون هو  كيــف لي إقنــاع غــ�ي  
بمثابــة المراقــب العــام للدولــة، وهــو مــن يضــع الخطــوط النهائيــة الُحمــر للرئيــس وقراراتــه 
ف بــه. أعتقــد أن بالدنــا تــدرك   ولــن يعــ�ق

ً
ة. وبالطبــع الجيــش ال يقــول ذلــك عالنيــة الخطــ�ي

ي مراقبة العالقات مع السعودية ولن يسمح 
ي أن للبنتاجون دور �ن ذلك جيًدا. هل هذا يع�ن

بتخريبها إل حد فقدان الثقة؟. نعم صحيح وينسق ذلك مع خارجية بالده. أعتقد ذلك 
جازًما.

بياناتــه  قواعــد  ومصالحهــا.  بــالده  اتيجيات  باســ�ق األول  العليــم  هــو  البنتاجــون   
االســتخبارية والمعلوماتيــة أدق ممــا لــدى وكالــة االســتخبارات )CIA(. وهــو الــذي يصحــح 

ة.  ي قد ُيب�ن عليها قرارات خط�ي لها بعض المفاهيم ال�ق
البنتاجــون أكــ�ث مــن يعــرف حــدود منــاورات الرئيــس السياســية، ومســاحة قراراتــه   
ن رغب تدخله  العسكرية وصالحياته الدستورية. وهو من رفض طلبات الرئيس ترمب ح�ي
ي سوريا »ال« لن 

ه هنا أنه قال له: »ال«. وقال له: �ن أثناء حاالت الشغب. »الرفض تفس�ي
. ي

ننسحب وب�ق

ضبط إيقاع العالقات ال خيضع لغضب الرئيس
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ضج  اعة السياسية والنُّ م العالم وتمتلك الحكمة وال�ب مة وتح�ق السعودية دولة مح�ق   
ي نفــس الوقــت 

القيــادي وتوظــف كل ذلــك لخدمــة شــعبها بالتشــارك مــع دولــة عظــ�، و�ن
ويال  ن تتحاسش التصادم مع عمالق بحجم أمريكا. ع� النقيض من ذلك أمامنا ســوريا وف�ن
وإيران وليبيا، جميعها ُدول نفطية أو لديها صناعة لكنها من الدول الفاشلة مقارنة بحركة 

. لماذا؟. التطور العال�ي
 

 
ً
الواقعيــة جعلــت بريطانيــا العظــ� تمــارس وظيفــة المستشــار ودور المخــ�ب أحيانــا  

ث بما   بالتفخيــم المعنــوي والرعايــة والحمايــة األمريكيــة ولم تك�ق
ً
لــدى واشــنطن، مكتفيــة

ي بهــا أكــ�ب احتيــاطي للنفط  ويــال الــ�ق ن يقــال عنهــا، همهــا األول صناعــة حيــاة شــعبها بينمــا ف�ن
ع� سطح الكوكب تنهار بالفقر والبؤس والمالحقات الدولية.

 عــ�ب التاريــــــخ مــع أمريــكا. عالقــات طابعهــا الــرصاع 
ً
الســعودية تختلــف عالقاتهــا كليــا   

ي أفضل حاالتها. رصاع تفتعله دوائر أمريكية وتضطر الرياض إلدارته بكفاءة 
ي ح�ق �ن

الخ�ن
ومســؤولية وتضــع لــه حــدود دون مســتوى التصــادم، فحققــت المملكــة لشــعبها الكثــ�ي 

ولعالمها االسالمي ولم تخ� عالقاتها بل فرضتها بحكمة ولم تتنازل عن مبادئها. 
ى، نتيجته  ي بنــاء وإدارة العالقــات الدوليــة خاصــة مــع الدول الك�ب

إن ســوء التقديــر �ن  
 ،

ً
ي العــراء تمــوت جوعــا

مــا نشــاهده اليــوم بــدول انهــارت حكوماتهــا، وأصبحــت شــعوبــها �ن
كســوريا وليبيــا ولبنــان والعــراق، واليمــن وإيــران وكوريــا الشــمالية. هــذه حقائق ال يســتطيع 

تجاهلها ح�ق أعداء المملكة. 

ضبط إيقاع العالقات ال خيضع لغضب الرئيس احلكمة السعودية حتقق مصاحلها بال شعارات 
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، لكنه  يفهم المواطن السعودي أهمية الدولة األمريكية للعالم وبراعة شعبها الكب�ي  
 أن كث�ي من مؤسسات أمريكا وإعالمها ومفكريــها وبعض قادتها وكث�ي من نوابها 

ً
يعي أيضا

 
ً
 وتراثــا

ً
 وإنســانا

ً
 وتاريخــا

ً
منــذ مابعــد قيــام العالقــات، كانــوا ومــا زالــوا يكرهــون المملكــة أرضــا

، فكيف اليوم والمملكة تحارب الفساد بأنواعه 
ً
 وكعبة

ً
 ومؤسسة حكم وقرآنا

ً
 ودينا

ً
وعرقا

ن  وع تنمــوي كبــ�ي بالمنطقــة، وال تفــّرق بــ�ي ، ولديهــا مــ�ش
ً
 وخارجيــا

ً
وتالحــق جــذوره داخليــا

ي داخــل  ن إرهــاب ثــورة إيــران وأي منظمــات أخــرى إرهابيــة بمــا فيهــا الــ�ق إرهــاب داعــش وبــ�ي
ي  أمريكا ذاتها؟. مملكة ينتظرها مستقبل واعد. لهذا زادت الكراهية الخبيثة للسعودية ال�ق
ي الوقت الذي كان التيار األوبامي بمن فيهم فخامة جو بايدن 

أصبحت قوية من داخلها �ن
ينتظرون انهيارها!. 

 كيف يتعامل الرئيس بايدن وبعض مؤسساته مع 
ً
هذا المواطن السعودي يعي أيضا  

ي إيران، وكيف يرى أن بعض 
ي اليمن وكيف يتغافل عن استضافتهم �ن

قادة تنظيم القاعدة �ن
ي ليــس مــن بينهــا، ألنه بكل بســاطة يهاجم 

ميليشــيات الحــرس الثــوري إرهابيــة لكــن الحــو�ث
ات المفخخــة!.  المطــارات الســعودية المدنيــة والمســافرين بالصواريــــــخ اإليرانيــة والمســ�ي

المواطن السعودي يدرك كل ذلك. 
، فدور المملكة  ي ي عقل أمريكا الباط�ن

رها �ن السعودي يعي أن هذه الكراهية لها ما ي�ب  
ي واإلســالمي ولهــا كلمتهــا عــ� الســاحة الدوليــة  ن العــر�ب ي العالمــ�ي

كبــ�ي ومؤثــر، وهي قائــد �ن
اتيجيات الطاقة الدولية. ومنظماته المختلفة، ولها تأث�ي كب�ي ومبا�ش ع� إس�ق

هناك ُبعد آخر يستفز الكث�ي بدول الغرب ع� الدوام ويفهمه المواطن السعودي   
ه مرتبط بالملك  بعمق، وهو أن الشعب السعودي بهويته وعائلته ووحدته وحريته ومص�ي
ي العالــم، ولــه هيبتــه ومكانتــه 

الســعودي رئيــس مجلــس الــوزراء. ونفــوذ هــذا الملــك كبــ�ي �ن
ي نفوس مناوئيه. 

الدولية ح�ق �ن

السعودي ذكي ويفهم املؤسسا ت األمريكية  
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ي العالقــات، فلمــاذا لــم يحــدث 
ي �ن

قــد يتســاءل البعــض، طالمــا هنــاك رصاع حقيــ�ق  
ن الرياض وواشنطن وصواًل للقطيعة؟. والجواب، ألن المصالح الوطنية  ي ب�ي تصادم عل�ن
 تن�ث الرمل 

ً
ن تسكب الماء الرمادي وأحيانا ات السن�ي جعلت الحكومة السعودية منذ ع�ش

ي طالمــا حاولــت  األبيــض عــ� لهــب العنرصيــة والكراهيــة بتلــك المؤسســات األمريكيــة الــ�ق
توريط المملكة بأشكال مختلفة لغرض معاقبتها، لكنها تفشل.

كا يريدون الدفاع عن  يقول اآلكادي�ي األمري�ي وليد فارس »جمهوري«، أن حلفاء أم�ي  
اتيجية مع الواليات   عالقات قوية واســ�ق

ً
أمنهم القومي بوجه إيران، ولكنهم يريدون أيضا

المتحدة، أما إيران فهي تستعمل مفاوضات الملف النووي لتضعف واشنطن وحلفاءها 
ي المنطقــة، مــا دفــع بالمملكــة للتصــدي للميليشــيات اإليرانيــة ولصواريخهــا الباليســتية، 

�ن
ايد  ن كا، وإما التنازل الم�ق ، إما دعم حلفاء أم�ي وهــذا بــدوره وضــع إدارة بايــدن أمــام خيــار كبــ�ي
 ،

ً
لدولة ُمعادية لم تغ�ي مسارها باتجاه الصداقة والسالم. ويبدو كالم الدكتور وليد منطقيا

ي مــن تركة الرئيس ترمب 
فهــو يعلــم أن إدارة بايــدن أقــرب مايكــون إل التنــازالت، وهي تعــا�ن

ي وفضــح عجزهــا وهي تســتجدي المــاللي لتوقيــع 
ي هــذا المــأزق التفــاو�ن

الــذي وضعهــا �ن
ي االنتخابــات 

ي أن يســاعد ذلــك الحــزب الديموقــراطي �ن
صفقــة »ســتكون ســيئة« أمــًا �ن

النيابية القريبة والرئاسية القادمة. 
ن للحــزب الديموقــراطي أك�ث عــداًء للعرب من إيران  بعــض األمريــكان العــرب المنتمــ�ي  
ن  وإ�ائيــل، وداعــش والقاعــدة، كثــ�ي منهــم مجــرد كّتــاب تقاريــر كاذبــة للحــزب، مرتبطــ�ي
المريضــة  تتناغــم ورغباتهــم  تقاريــر  كــون  يف�ب  

ً
الفاســدة، زورًا  وكذبــا الحقــوق  بمنظمــات 

ن ضد السعودية.  وُعقدهم النفسية. أغلبهم مصاب بعقدة النقص ويحمل الحقد الدف�ي
الغريب أن هؤالء يفضحون ما يكتمه الحزب نفسه وهو االمتعاض الشديد من السعودية، 
إذ يرون بزعمهم أنها هي من ساند دونالد ترمب ووقف خلف الكث�ي من سياساته المؤثرة 
ن  عهــا فريق ترمب بخصوص فلســط�ي ي اخ�ق ي المنطقــة. مــع أن صفقــة القــرن الفاشــلة الــ�ق

�ن
عارضتها المملكة ولم تدعمها ففشلت. 

ي مرحلــة ترمــب بشــكل يفوق 
اتيجية الســعودية الذكيــة اســتثمرت �ن أعتقــد أن اإلســ�ق  

ها، هذه الحقائق كانت  ي مسار العالقات يصعب تغي�ي
الخيال وفرضت حقائق جديدة �ن

ي واجهها الديموقراطيون حينما فاز بايدن باالنتخابات. ى ال�ق العقبة الك�ب

السعودي ذكي ويفهم املؤسسا ت األمريكية   صمود العالقات الثنائية رغم التحديات األمريكية  



حرب العالقات السعودية األمريكية 

اكــة مــع الواليات المتحــدة األمريكية الدولة  لــن تبتعــد المملكــة ومصالحهــا عــن ال�ش   
ي الوجــود مــن وســائل القوة والمعرفــة والرفاهية والصحة. 

ع أفضــل مــا �ن ي تصنــع وتخــ�ق الــ�ق
ه لكي ُيفسد هذه العالقات.  المملكة لن تعىي أي ذريعة للرئيس األمري�ي أو لغ�ي

ي مأزق داخ�ي »أي 
لدى المملكة إذا رغبت أدوات وسياسات تجعل الرئيس ذاته �ن  

ر بها.  رئيس«، وأمريكا تعي أدوار الرياض وأهميتها وخطورة إلحاق الرصن

منــاورات الرئيــس بايــدن حــول معاقبــة الســعودية وعزلهــا ومنــع تزويدهــا بالســالح   
ء يصــل  ي

مجــرد كراهيــة شــخصية معيبــة وسياســة حزبيــة عميــاء، والواقــع يقــول أن كل سش
للريــاض بسالســة وهــدوء. وهواتــف الخارجيــة األمريكيــة والبنتاجــون ال تتوقــف للتنســيق 
كات العمالقــة األمريكيــة عــ�  ن ورؤســاء الــ�ش مــع المملكــة، ناهيــك عــن تقاطــر المبعوثــ�ي

الرياض.
 ،

ً
حــرب العالقــات الثنائيــة هي ســمة العالقــات الســعودية األمريكيــة ولــن تهــدأ يومــا  

ي المقابل أمريكا تستفيد 
، �ن ي تكسب الكث�ي وتحقق األك�ث  الرياض ال�ق

ً
والمنترص فيها غالبا

ي الظروف الصعبة. 
 من عالقاتها بالمملكة وستب�ق تعول عليها �ن

ً
اتيجيا إس�ق

ي حــال تجــاوز الحليــف األمريــ�ي أو اتخــذ موقــف غــ�ي محســوب العواقــب، فحينهــا قــد 
�ن

ي ظــل بقــاء 
تصدمــه المملكــة بموقــف مضــاد يغــ�ي منهجيــة العالقــات، وهــذا مســتبعد �ن

ي األخ�ي فيما يخص العالقات مع المملكة خارج هيمنة الرئيس ومواقفه  اتي�ب القرار اإلس�ق
الشخصية عندما تكون معاكسة لمصلحة أمريكا. 

اخلالصة اخلالصة



 عبداهلل  غامن القحطاني

هنــاك قــوة جّبــارة خلــف الســتار تراقــب أمريــكا مــن الداخــل وتحّجــم أي جهــة تحاول   
ر بمصالح الدولة الخارجية. هذه القوة يقودها البنتاجون وبجواره الخارجية  إلحاق الرصن
كات العمالقة والمصارف  وخلفه مؤسسات وشبكات المصالح االقتصادية والتجارية وال�ش

ها.    وغ�ي
 

ن بالعالقــات الدوليــة مــن زوايــا القانــون والسياســة واإلعــالم لــن  الكثــ�ي مــن المهتمــ�ي  
هــا عــ� عالقاتهــا  ي حيــاة أمريــكا وتأث�ي

يقتنعــوا بهــذا الطــرح حــول دور القــوة العســكرية �ن
ة بالنتيجة. فقط راقبوا هرطقة الرئيس بايدن من البيت األبيض  الدولية. ال ض�ي لكن الع�ب

وقارنوها بمواقف الخارجية والبنتاجون من السعودية وحجم التعاون المتعاظم. 

ن فقال: هو قاتل!،  ســألوا الســيد بايدن قبل أشــهر عن الرئيس الروسي فالدم�ي بوت�ي  
ء ويصفق لمن وصفه بالقاتل؟!.  ي ويــهاتف ويــه�ن

تصوروا أنه بعد هذا الوصف الشنيع يلت�ق
م الرئيس لعظمة  ن عام. نح�ق ن لخمســ�ي هكذا هم رؤســاء الصدفة ح�ق وإن كانوا سياســي�ي

دولته وال نثق به. نثق بصداقة أمريكا الرائدة وشعبها العظيم.

اخلالصة اخلالصة

عبداهلل بن غامن القحطاني
لواء طيار ركن سابق بالقوات اجلوية السعودية


