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ــو  ــهر ماي ــض، يف ش ــت األبي ــن البي ــرد أن أعل بمج
املــايض، عــن نيــة الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، 
ــن  ــط ب ــرق األوس ــة ال ــارة إىل منطق ــام بزي القي
ــاض  ــيلتقي يف الري ــه س ــو 2022، وأن 13 و16 يولي
قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ رسعــان مــا 
ــن  ــاغل للمراقب ــغل الش ــي الش ــارة ه ــت الزي أصبح
ــاؤالت  ــت التس ــم. وتوال ــام يف العال ــائل اإلع ولوس
حــول أجنــدة هــذه الزيــارة وقضاياهــا واملخرجــات 

ــا.  ــة منه امُلتوقع

عالقات ُمتغيرة:
ــارة  ــأن زي ــة بش ــئلة املطروح ــم األس ــن أه م
ــون مــن  ــدن؛ مــاذا ينتظــر الخليجي الرئيــس باي
ــى  ــم؟ أو بمعن ــاه منطقته ــة تج ــف أمريكي مواق
آخــر مــا الــذي ســيطلبه الخليجيــون مــن 

ــي؟ ــس األمريك الرئي

ــون  ــه؛ ك ــن موضوعيت ــم م ــاؤل بالرغ ــذا التس وه
ــإن  ــة، ف ــة مهم ــة تاريخي ــي يف لحظ ــارة تأت الزي
مجــرد طرحــه يعطــي انطباعــاً قويــاً بــأن العاقــات 
الخليجيــة - األمريكيــة لــم تعــد كمــا كانــت؛ 
ــبة  ــاً بالنس ــة تمام ــاه ومطمئن ــة االتج ــة وأُحادي ثابت
ــس  ــؤال يعك ــرح الس ــإن ط ــايل ف ــن. وبالت لألمريكي
عــى األقــل ضمنيــاً أن الطــرف الخليجــي اســتطاع أن 
يخلــق لنفســه مســاحة تُمكنــه مــن املنــاورة خدمــًة 
ملصالحــه. وبعبــارة أوضــح، بــات الخليجيــون 
ــية”  ــم السياس ــل “بوصلته ــة يف تعدي ــر مرون أكث
ــات مــع  وفــق مصالحهــم واحتياجاتهــم مــن العاق
الواليــات املتحــدة؛ الحليــف التقليــدي واالســراتيجي 
ــة  ــرن، وأن العاق ــف ق ــن نص ــر م ــدى أكث ــى م ع
بــدأت تشــهد نوعــاً مــن “التــوازن املصلحــي”، مــع 

ــة.  ــنطن العاملي ــة واش ــي بمكان ــراف الخليج االع
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ــل  ــاؤل يف ظ ــع التس ــر لدواف ــه آخ ــة وج وثم
ــة”  ــك” و”البلبل ــة “الش ــي حال ــدن، وه ــارة باي زي
ــي  ــن الخليج ــن الجانب ــات ب ــت العاق ــي رافق الت
الديمقراطــي  الرئيــس  عهــد  منــذ  واألمريكــي 
ــددت يف  ــة تج ــذه الحال ــا. وه ــاراك أوبام ــبق، ب األس
ــة  ــه الرئاس ــذ تولي ــدن من ــايل باي ــس الح إدارة الرئي
ــد  ــات ض ــاً ترصيح ــث ردد مث ــر 2021، حي يف يناي
ــن  ــض م ــه البع ــا يطرح ــإن م ــذا ف ــعودية. ل الس
ــة،  ــة - األمريكي ــات الخليجي ــأن العاق ــاوف بش مخ
بســبب اتجــاه بعــض دول الخليــج إىل إقامــة رشاكات 
ــم، ال  ــرى يف العال ــوى ك ــع ق ــة م ــدة ومتنوع جدي
ــا  ــه، وإنم ــد ذات ــي يف ح ــه الخليج ــط بالتوج يرتب
ــي” يف إدارة  ــذب األمريك ــاس إىل “التذب ــود باألس يع

ــج. ــع دول الخلي ــات م ــط العاق نم

ــع  ــة م ــم لألزم ــن يف إدارته ــب للخليجي ويُحس
واشــنطن، أن توجههــم للبحــث عــن حلفــاء دوليــن 
إىل جانــب الحليــف التقليــدي، كان مــن منطلــق 
رغبتهــم يف الحفــاظ عــى أمــن دولهــم واســتقرارها، 
وليــس كإجــراء ضــد واشــنطن، وأيضــاً مــن منطلــق 
“الواقعيــة السياســية”، بعدمــا تأكــدت نيــة الواليــات 
املتحــدة تجاهــل عوامــل اســتقرار املنطقــة يف أكثــر 
ــا  ــوىض” م ــم “ف ــواًء بدع ــك س ــف، وذل ــن موق م
يُســمى بـــ “الربيــع العربــي” أو االتفاق النــووي مع 
إيــران، وكان بايــدن حينهــا نائبــاً للرئيــس األســبق، 
أوبامــا. وهنــا يجــب التأكيــد أن دول الخليــج أثبتــت 
ــام  ــل والقي ــات، ب ــة التحدي ــى مواجه ــا ع قدرته
ــف  ــد للحلي ــدة تؤك ــة جدي ــة ودولي ــات إقليمي برتيب
األمريكــي أنهــا قــادرة عــى الســر لوحدهــا وبعيــداً 

عــن واشــنطن. 

وعليــه، عندمــا يأتــي الرئيــس األمريكــي بنفســه 
إىل املنطقــة ويطلــب عقــد لقــاء مــع قادتهــا ويُغــر 
ــزاً  ــف حاج ــت تق ــي كان ــه الت ــه وقرارات ترصيحات
الخليــج، فــإن ذلــك  التفاهــم مــع دول  أمــام 
ــه إىل  ــي دفعت ــع الت ــباب والدواف ــوة األس ــس ق يعك
ــاده  ــة ب ــب مصلح ــث تتطل ــه، حي ــر مواقف تغي
ــة ال  ــة األمريكي ــن. وألن السياس ــول الراه ــذا التح ه
تــزال سياســة مؤسســات أكثــر مــن أشــخاص، فــإن 
ــي أن ثمــة خطــوات  ــك الراجــع مــن بايــدن يعن ذل
قــد تمــت، وجهــوداً بُذلــت عــى مســتويات أدنــى يف 
مراكــز صناعــة القــرار األمريكــي لوضــع العاقــات 

ــوازن.  ــليم واملت ــارها الس ــن يف مس ــن الطرف ب

استرضاء الخليج:
ــياق  ــا يف س ــن رصدهم ــارزان يمك ــان ب ــاك موقف هن
ــاري،  ــو الج ــة يف يولي ــدن للمنطق ــارة باي ــع زي دواف

ــي: ــا ي ــا فيم ــن توضيحهم ويمك

ــية –  ــرب الروس ــن الح ــي م ــف الخليج 1- املوق
ــكو. إذ  ــرب ملوس ــه أق ــر بأن ــذي ُف ــة، وال األوكراني
ــط  ــاب النف ــض غي ــج تعوي ــض دول الخلي ــم رف ُفه
ــالة  ــه رس ــى أن ــة، ع ــواق العاملي ــرويس يف األس ال
واضحــة تؤكــد تغريــد دول الخليــج “خــارج الرب” 
األمريكــي، وذلــك بالرغــم مــن إدراكهــا تأثــر ذلــك 
ــرر دول  ــط وت ــي للنف ــعر العامل ــى الس ــف ع املوق
ــدة. وكان  ــات املتح ــة للوالي ــيوية حليف ــة وآس أوروبي
ــو  ــي ه ــف الخليج ــذا املوق ــن ه ــق م ــزى العمي املغ
رضورة أن تراجــع واشــنطن مواقفهــا السياســية 
ــا يــؤدي األمــر إىل تقليــص  ــج، وإال ربم تجــاه الخلي

ــيا. ــى روس ــط ع ــا يف الضغ قدراته

2- االســتياء الخليجــي مــن هشاشــة ردة الفعــل 
ــا  ــوم به ــي تق ــوىض الت ــاه الف ــة تج األمريكي
ــة،  ــران يف املنطق ــن إي ــة م ــيات املدعوم امليليش
والتــي تمــادت إىل درجــة تهديــد االســتقرار الداخــي 
ــة  ــة الحوثي ــداءات اإلرهابي ــاً االعت ــا، خصوص لدوله
عــى املنشــآت النفطيــة يف كل مــن الســعودية ودولــة 

ــارات.  اإلم

وظهــر االســتياء الخليجــي يف عــدة أشــكال، مــن 
أهمهــا التطــور يف طبيعــة العاقــات الخليجيــة مــع 
خصــوم الواليات املتحــدة؛ وتحديــداً الصن وروســيا، 
حيــث توســعت العاقــات وتوطــدت لتشــمل مجــاالت 
ــليح.  ــود التس ــل عق ــنطن، مث ــا واش ــت تحتكره كان
ومــن املنطقــي أن يكــون لهــذه التحــركات الخليجيــة 
ــض  ــت األبي ــدأ البي ــث ب ــنطن، حي ــدى يف واش ص
ــط  ــرق األوس ــة ال ــاه منطق ــاباته تج ــع حس يُراج
ككل، ودول الخليــج بصفــة خاصــة. وهــذا مــا 
جســده تراجــع إدارة بايــدن عــن مواقفهــا الســابقة، 
بــل واضطــرار الرئيــس األمريكــي شــخصياً إىل 
ــا  ــة، فيم ــادة دول املنطق ــع ق ــاع م ــدوم واالجتم الق
ــج  ــرضاء دول الخلي ــة الس ــاره محاول ــن اعتب يمك
ــا.  ــة تجاهه ــة األمريكي ــة السياس ــح بوصل وتصحي
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ُفرصة للمقايضة:
ــة  ــى طاول ــتكون ع ــي س ــات الت ــم امللف ــل أه تتمث
الحــوار الخليجــي - األمريكــي يف تطــورات النشــاط 
ــوري يف  ــرس الث ــرات الح ــي، ومغام ــووي اإليران الن
ــخ  ــال الصواري ــن خ ــة م ــتقرار املنطق ــد اس تهدي
ــة إىل  ــه، باإلضاف ــة ل ــيات التابع ــتية وامليليش الباليس
ــادة  ــج بزي ــاع دول الخلي ــة إلقن ــاوالت األمريكي املح
ــعار  ــاع األس ــد الرتف ــع ح ــي لوض ــاج النفط اإلنت
ــح  ــة. والواض ــية - األوكراني ــرب الروس ــبب الح بس
ــاوب  ــاط التج ــدرك ارتب ــات ي ــدن ب ــس باي أن الرئي
ــن  ــن اثن ــنطن، بأمري ــب واش ــع مطال ــي م الخليج

ــايل: ــا كالت هم

1- اســتصدار مواقــف خليجيــة جديــدة يف هــذه 
امللفــات لــه ثمــن ســيايس لــن يكــون رخيصــاً، 
وعــى اإلدارة األمريكيــة أن تدفعــه أوالً، وذلــك بعــد أن 
ــايض  ــاً يف امل ــوا غالي ــراً ودفع ــون كث ــر الخليجي خ
ــة  ــات فارق ــم يف لحظ ــف” له ــذالن “الحلي ــبب خ بس
ــط،  ــج فق ــس للخلي ــاً لي ــداً حيوي ــل تهدي ــت تمث كان

بــل للــدول العربيــة كلهــا.

2- التدخــل يف الشــأن العربــي كخطــوة تمهيديــة 
للتدخــل يف الشــأن الخليجــي تحــت عناويــن 
ــة  ــان أو الديمقراطي ــوق اإلنس ــواًء حق ــة، س مختلف
أو الحريــات الشــخصية، لــم يعــد مقبــوالً يف العالــم 
ــت  ــد كان ــط. فق ــج فق ــس الخلي ــه ولي ــي كل العرب
ــن  ــة يف اليم ــم كارثي ــات واملزاع ــك التدخ ــج تل نتائ
ــمل دوالً  ــر يش ــراق. وكاد األم ــوريا والع ــا وس وليبي
ــن  ــراتيجياً يف األم ــاً اس ــل ثق ــرى تمث ــة أخ عربي
ــوال وقوفهــا، وعــى رأســها دول  ــي، ل القومــي العرب
ــة  ــة الوصاي ــام سياس ــوة أم ــزم وق ــج، بح الخلي

ــة.  األمريكي

ــر  ــاً تم ــج حالي ــن أن دول الخلي ــة األمري ومحصل
بفــرة مــن الهــدوء واالســتقرار واالزدهــار والقــوة، 
ولهــا أن تنعــم بذلــك وتجنــي ثمــار مــا بذلتــه مــن 

جهــود وتحــركات خــال أكثــر مــن عقــد. 

ووفــق مــا تــم طرحــه، فــإن “الرجماتيــة 
السياســية” التــي تعكــس النضــج يف إدارة العاقــات 
مــع الواليــات املتحــدة، ســتكون هــي جوهــر 
للمنطقــة.  بايــدن  الخليجــي يف زيــارة  املوقــف 

ــة بتحمــل  ــايل ســتجد واشــنطن نفســها ُمطالب وبالت
ــات  ــات وتفاهم ــب اتفاق ــررة بموج ــؤولياتها امُلق مس
ســابقة تقتــي تبــادل املصالــح وااللتزامــات، 
خاصــًة يف لحظــات االضطرابــات التــي باتــت ســمة 

ــة.  ــم واملنطق العال

ــات  ــدن بالتداعي ــس باي ــة الرئي ــتتم مواجه وس
الســلبية التــي نجمــت عــن االتفــاق النــووي الســابق 
ــركات  ــج وتح ــن نتائ ــاه م ــا ت ــام 2015، وم لع
إيرانيــة مبــارشة وغــر مبــارشة؛ كانــت ســبباً 
رئيســياً يف زعزعــة اســتقرار املنطقــة. وبمــا أن 
ــة  ــاالت حقيقي ــن احتم ــي اآلن يتضم ــهد اإلقليم املش
المتــاك طهــران ســاحاً نوويــاً، فضــاً عمــا لديهــا 
ــا دول  ــدد به ــتية ته ــخ باليس ــانة صواري ــن ترس م
ــة  ــتلزم وقف ــم يس ــتقرار اإلقلي ــإن اس ــة؛ ف املنطق
أمريكيــة جــادة وعمليــة، وهــو مــا يجــب أن يضعــه 
بايــدن نُصــب عينيــه وأن يعمــل عليــه، وإال ســتصر 

ــر. ــة ال أكث ــة بروتوكولي ــه للمنطق زيارت

ــن  ــر م ــدة يف أكث ــات املتح ــارت الوالي ــد اخت وق
ــن  ــردة م ــة واملتج ــة الكامل ــق املصلح ــف، منط موق
ــة.  ــو موضوعي ــرى ول ــارات أخ ــود أو اعتب ــة قي أي
فهــي فعلــت ذلــك يف إعــان االنســحاب مــن العــراق 
ــببت يف  ــى 2014 وتس ــام 2011 وحت ــد ع ــأًة بع فج
ــام  ــر يف ع ــررت األم ــم ك ــش، ث ــم داع ــور تنظي ظه
2021 باالنســحاب مــن أفغانســتان فــأدت إىل عــودة 
عــدم االســتقرار يف املنطقــة. ثــم ســمحت واشــنطن 
ــت  ــارشة قام ــة مب ــداءات إرهابي ــن اعت ــكتت ع وس

ــوار.  ــد دول الج ــران ض ــا أذرع إي به

وامُلتوقــع أن تضــع دول الخليــج هــذه التحديــات 
عــى الطاولــة، قبــل أن يعيــد بايــدن تكــرار الحديــث 
دول  بأمــن  األمريكــي  االلتــزام  عــن  “امُلنمــق” 
املنطقــة، وكذلــك قبــل أن يطــرح املطالــب األمريكيــة 
مــن الخليــج، حيــث ال يوجــد مــكان هــذه املــرة ألي 
تغــاٍض أو صمــت خليجــي مــع حليــف تهــرب أكثــر 

ــه لحمايــة حلفائــه.  مــن مــرة ممــا يجــب فعل

نقطة تحول:
ــة  ــدن للمنطق ــس باي ــارة الرئي ــداً أن زي ــس جدي لي
ــه  ــن، وأن ــة للطرف ــة التاريخي ــق العاق ــد عم تؤك
سيســعى خالهــا إىل تذويــب جــدار الجليد الســيايس 
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كيف ُتفكر دول الخليج في زيارة بايدن؟

عن المركز
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ــن  ــن. وم ــن ديمقراطيت ــر إدارت ــه آخ ــذي أقامت ال
ــرة وال  ــا كب ــح بينهم ــة املصال ــه أن قائم ــلم ب امُلس
يمكــن إلغاؤهــا أو تجاهلهــا بســهولة، بعــد تراكمهــا 

ــعها. ــود وتوس ــر عق ــى م ع

لكــن الجديــد وامُلتوقــع بشــدة مــن هــذه الزيــارة، 
إدارة  باتجــاه  تحــول”  “نقطــة  ســتكون  أنهــا 
للعاقــات أكثــر برجماتيــة مــن الجانبــن األمريكــي 
كأســاس  “املصلحــة”  تُرســخ  وأن  والخليجــي، 
ــة يف  ــاحة ومرون ــود مس ــع وج ــي، م ــل الثنائ للتعام
ــرى،  ــرى األخ ــدول الك ــع ال ــي م ــرك الخليج التح
ــداث  ــق إلح ــدت الطري ــج مه ــًة أن دول الخلي خاص
نقلــة نوعيــة يف عاقاتهــا الدوليــة وسياســاتها 

ــم.  ــم والعال ــة يف اإلقلي الخارجي

ــن  ــدن ل ــارة باي ــول إن زي ــن الق ــه، يمك وعلي
ــد  ــم يع ــل ل ــدات، ب ــرض أجن ــة أو لف ــون روتيني تك
ــة  ــا الدولي ــت عاقاته ــي رتب ــج الت رساً أن دول الخلي
ــى  ــن تتخ ــدول، ل ــن ال ــد م ــع العدي ــة م واإلقليمي
عنهــا بســهولة، ولــن تتنــازل عــن مكاســب حققتهــا، 
خاصــًة بعدمــا عانــت مواقــف الحليــف األمريكــي يف 

ــة. ــر مــن حال أكث

وحيــث إن املخرجــات هــي التــي ســتوضح 
املامــح املســتقبلية للعاقــات األمريكيــة - الخليجيــة، 
ــا  ــن وله ــق الخليجي ــي تقل ــات الت ــًة يف امللف خاص

ــإن األمــر  ــة باالســتقرار الداخــي واإلقليمــي؛ ف عاق
ــا  ــن نواي ــات ُحس ــدن إثب ــس باي ــن الرئي ــاج م يحت
إدارتــه تجــاه العاقــات مــع دول الخليــج، وهــو مــا 
يتطلــب بالتــايل أن يجتهــد عمليــاً مــن أجــل الحفــاظ 

ــات.  ــك العاق ــتمرارية تل ــوة واس ــى ق ع

بمعنــى آخــر، فــإن الرئيــس بايــدن يخطــئ لــو 
كان يظــن أنــه قــادم إىل املنطقــة ليجتمع بقــادة دول 
ــم  ــرح عليه ــط ليط ــة، فق ــة العربي ــج واملنطق الخلي
مطالــب أو ليســتعن بتلــك الــدول يف أزمــة أوكرانيــا 
أو تهدئــة أســعار النفــط أو إليجــاد ترتيبــات إقليميــة 
جديــدة برعايــة أمريكيــة؛ بــل عليــه تحضــر نفســه 
قبــل طــرح أي مــن تلــك املطالــب، ألن يســمع 
مطالــب دول املنطقــة خصوصــاً الخليــج، واألهــم أن 
يكــون ُمســتعداً لتنفيذهــا بإجــراءات عمليــة وليــس 

بمجــرد ترصيحــات ووعــود كاميــة. 

ختامــاً، يمكــن القــول إن مرحلــة العالقــات 
والحرصيــة،  األُحاديــة  والتحالفــات  الثابتــة 
ــدول  ــبة ل ــايض بالنس ــن امل ــزءاً م ــارت ج ص
ــن  ــث ع ــاً البح ــا أيض ــح عليه ــج، إذ أصب الخلي
االحتياطــات  مصالحهــا وتحقيقهــا واتخــاذ 
ــض يف  ــع كل البي ــق “ال تض ــق منط ــة وف الالزم
ســلة واحــدة”، وقــد أثبتــت الوقائــع واألحــداث 
مــراراً أن هــذا هــو املنطــق الســليم يف إدارة 

ــدول. ــن ال ــات ب العالق


