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التقييم العام المقارن 

ارتــبط الــشأن الــسعودي فــي مــراكــز الــتفكير األمــريــكية فــي شهــر فــبرايــر بــشكل شــبه 
مـطلق بـموقـف اإلدارة األمـريـكية تـجاه الـسعوديـة. وكـان تـناول الـموضـوع مـن جـانـبين 

اثنين:  

مـوقـف اإلدارة األمـريـكية تـجاه الـسعوديـة وابـن سـلمان، سـواء مـن خـالل •
امـتناع بـايـدن عـن الحـديـث مـع ابـن سـلمان، أو إصـدار تـقريـر خـاشـقجي.. 
إلـــخ، وطـــبيعة الخـــطوات الـــتي يـــمكن أن تتخـــذهـــا اإلدارة فـــي الـــمرحـــلة 
الـقادمـة تـجاه الـسعوديـة، ومـا إذا كـان مـن الـممكن لـبايـدن أن ُيـعامـلها 
كـــدولـــة مـــنبوذة أم ال، ومـــا إذا كـــانـــت هـــذه الخـــطوات صـــائـــبة وتخـــدم 

المصالح األمريكية أم ال.  

مـوقـف اإلدارة األمـريـكية مـن الحـرب فـي الـيمن، وخـاصـة مـن جـهة قـراري •
إلــــغاء تــــصنيف الــــحوثــــيين ووقــــف صــــفقات الســــالح الــــموجــــهة إلــــى 

السعودية.   

أبرز المعطيات المؤثرة خالل الشهر 

10/02/2021  اإلفراج عن لجين الهذلول 

10/02/2021  الخارجية األمريكية: نقف مع السعودية وندرس معاقبة الحوثي 

14/02/2021  الخارجية األمريكية: الشراكة العسكرية مع السعودية وثيقة  

   ومستمرة 

16/02/2021  البيت األبيض يقول بأنه لن يتصل بابن سلمان، ألن نظير بايدن  

   هو الملك 

25/02/2021  بايدن يتصل مع الملك سلمان 

26/02/2021  الواليات المتحدة تكشف عن تقرير مقتل خاشقجي 
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الموضوع األول: العالقة مع الواليات المتحدة 

أهم األفكار والمواقف  

طبيعة السياسة األمريكية تجاه السعودية 

مـراجـعة الـعالقـات مـع الـسعوديـة يـبدو أنـها أوسـع مـما تـم اإلبـالغ عـنه •
سابقًا، وقد تشمل بنودًا لم يتم الحديث عنها مسبقًا.  

أهداف توجهات إدارة بايدن تجاه السعودية 

يهــدف إلــى تــحقيق تــوازن ُيشــدد الــرقــابــة األمــريــكية عــلى الــريــاض، دون •
كسر شراكة استراتيجية.  

يـسعى إلـى خـلق تـوازن، وإرسـال رسـالـة مـفادهـا أنـنا عـلى اسـتعداد لـفرض •
بعض الحدود على السلوك السعودي. 

التأكيد على انتهاء نهج ترامب في منح الرياض "شيكًا على بياض".  •

التحديات التي تواجه إدارة بايدن 

ال تــزال واشــنطن والــريــاض بــحاجــة إلــى بــعضهما الــبعض عــلى جــبهات •
مـتعددة، مـن الـصراع مـع إيـران إلـى تنسـيق سـياسـات مـكافـحة اإلرهـاب 
والــطاقــة. ومــن الــصعب جــًدا تــصور نــجاح أي اســتراتــيجية أمــريــكية فــي 

المنطقة إذا لم يكن السعوديون جزًءا منها. 

يــمكن أن يــؤدي الــضغط عــلى الــريــاض إلــى دفــعها أكــثر نــحو بــكين أو •
ا مـثالـًيا مـن وجـهة الـنظر الـسعوديـة،  مـوسـكو، ولـن يـكون هـذا الـتوجـه أمـًر

لكنه خيار ممكن.  

ســـيؤدي الـــضغط بـــشكل كـــبير عـــلى الـــسعوديـــة إلـــى إفـــقاد واشـــنطن •
القدرة على التأثير في قضايا حقوق اإلنسان والقضايا األخرى.  

يــمكن أن يــؤدي الــضغط الــكبير عــلى الــريــاض إلــى وقــف الــتعاون األمــني •
مـع واشـنطن، أو حـتى قـيام الـسعوديـة بتسـريـب بـعض الـمعلومـات الـتي 
تملكها عن العمليات األمنية األمريكية التي يمكن أن ُتحرج واشنطن.  

قــد يــدفــع الــضغط عــلى ابــن ســلمان إلــى بــعض اإلجــراءات االنــتقامــية، •
مـثل دعـوة دول أخـرى إلقـامـة قـواعـد عـسكريـة فـي الـسعوديـة، أو إلـغاء 
بـرامـج االبـتعاث إلـى الـواليـات المتحـدة، أو اتـخاذ قـرارات سـلبية فـي مـجال 

النفط.. إلخ.  
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مالحظات  

كـان هـناك اخـتالف واضـح فـي مـواد مـراكـز الـتفكير لهـذا الشهـر بـين مـن •
يـــرى أن اإلجـــراءات المتخـــذة حـــتى اآلن ضـــد الـــسعوديـــة هـــي إجـــراءات 
بســيطة، ويــنبغي أن يــتم تــعميقها وتــوســيعها، وبــين مــن يــرى أن هــذا 
االتــجاه عــمومــًا اتــجاه مــضّر بــمصالــح الــواليــات المتحــدة، وأنــه يــنبغي 
الـــتوقـــف عـــند هـــذه الـــنقطة، والـــعمل عـــلى إعـــادة تـــشكيل الـــعالقـــة 
والــتعامــل مــع محــمد بــن ســلمان بــاعــتباره حــاكــم األمــر الــواقــع الــحالــي 

والمستقبلي.  
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الموضوع الثاني: الحرب في اليمن 

المواقف واآلراء 

إدارة الحرب في عهدي أوباما وترامب 

عــند بــدايــة الحــرب فــي الــيمن، نــصح الــقائــد الــعسكري اإلقــليمي لــإلدارة •
آنـذاك لـويـد أوسـتن، والـذي أصـبح اآلن وزيـر الـدفـاع، بـعدم دعـم الحـملة 
الـسعوديـة وتـوقـع أن تـكون فـاشـلة. والـملفت أن هـذه الـقضية لـم تـأخـذ 

اهتمامًا كافيًا أثناء عملية تثبيت مجلس الشيوخ له مؤخرًا.  

نـفذت إدارة بـاراك أوبـامـا مـا يـقدر بـ 185 ضـربـة عـلى مـدار ثـمانـي سـنوات، •
بينما شنت إدارة ترامب ما يقرب من 200 ضربة في سنواتها األربع. 

لماذا ينبغي وقف الحرب؟ 

إيـران هـي الـرابـح األكـبر فـي الحـرب، فـقد اقـترب الـحوثـيون مـن إيـران مـع •
تـقدم الحـرب، وأصـبح إليـران نـفوذًا أكـبر بـكثير فـي صـنعاء الـيوم مـما كـان 
عـليه قـبل سـت سـنوات، وتـمكنت بـفعل تـوفـيرهـا لـتكنولـوجـيا الـصواريـخ 
والــطائــرات المســيرة لــلحوثــيين مــن ضــرب الــريــاض وأهــداف ســعوديــة 

أخرى. 

كيف يمكن وقف الحرب؟ 

يـنبغي الـتوقـف عـن الـتعامـل مـع الـصراع الـيمني بـاعـتباره حـربـًا بـالـوكـالـة •
بـين إيـران والـسعوديـة ولـيس حـرًبـا أهـلية، ألن هـذا الـمنطق يـتغاضـى عـن 
الـديـنامـيكيات المحـلية الـتي تسـببت فـي نـهايـة الـمطاف فـي الـقتال، وألن 
اســتقرار الــيمن عــلى الــمدى الــطويــل يــتوقــف عــلى حــل تــلك الــتوتــرات 

المحلية. 

يــنبغي إشــراك الــمزيــد مــن األحــزاب الســياســية وجــماعــات الــمجتمع •
المدني في دعم الحكومة في محادثات السالم. 

يــجب أن تــكون إدارة بــايــدن حــذرة وأن تــقّيم الــعواقــب غــير الــمقصودة •
السـتخدام الـدبـلومـاسـية لـفرض عـملية مـفاوضـات سـياسـية تفشـل فـي 
مراعاة الديناميكيات المحلية المعقدة في اليمن والواقع على األرض.  

يـــتعين عـــلى اإلدارة أن تـــتقبل حـــقيقة أن الـــظروف قـــد ال تـــكون جـــاهـــزة •
إلنهاء الصراع، ناهيك عن تحقيق السالم.  

يـــجب عـــلى اإلدارة األمـــريـــكية الجـــديـــدة أن تـــعمل مـــع مـــكتب الـــممثل •
الـخاص لـألمـين الـعام لـألمـم المتحـدة فـي الـيمن مـارتـن غـريـفيث لـلتخفيف 

من تأثير الصراع على المدنيين.  
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مالحظات  

كـان هـناك تـبايـن واضـح فـي الـمواد الـتي تـناولـت الحـرب فـي الـيمن، بـين •
طــروحــات أقــرب إلــى وجــهة الــنظر الــحوثــية-اإليــرانــية، وأخــرى أقــرب إلــى 
وجــهة الــنظر الــسعوديــة. ولــكن عــلى الــعموم كــان االتــجاه الــسائــد هــذا 
الشهـر مـتفقًا عـلى ضـرورة الـعمل عـلى إنـهاء الحـرب فـي الـيمن، والحـدّ 

على األقل من المشاركة األمريكية فيها. 

بـــرر تـــقريـــر تحـــليلي مـــن مـــركـــز Cato Institute الـــضربـــات الـــحوثـــية عـــلى •
الــسعوديــة، وهــو أمــر غــير شــائــع فــي الــمواد الــسابــقة لــمراكــز الــتفكير، 
وطـالـب الـتقريـر بـإنـهاء الـتدخـل األمـريـكي بـكل أشـكالـه، وتـرك الـسعوديـة 

تواجه العواقب بنفسها. 
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