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األمريكية هتديدًا  الترصحيات  بعض  للحلفاء، وشكلت 
الداخلية  لألوضاع  بالنقد  تعرضت  بعدما  وخطرًا، 
»دولة  السعودية  بجعل  وهددت  املجلس،  دول  لبعض 
منبوذة«، وختلت عن تقديم الدعم للمملكة إزاء هجامت 
بطاريات  وسحب  املسرية،  والطائرات  الصواريخ 

صواريخ باتريوت الدفاعية.
غري  واألمنية  الدفاعية  الرشاكة  أصبحت  وباختصار، 
يف  اجلانبني  مصالح  بني  اضطراب  وحدث  مفهومة، 
الطرفني  مصالح  تعد  ومل  اخلليجي،  لألمن  إدراكهام 
متوائمة أو حتى متقاربة، بل أخذ كل جانب يتعامل مع 
اآلخر بشكل خمتلف، وتطور إدراك دول املجلس بذواهتا 
الوطنية يف السياسات اإلقليمية والدولية، بعد أن انتقلت 
من هدف ترسيخ البناء الوطني إىل لعب الدور اإلقليمي 
االمريكي.  الدور  مع  أحيانًا  يتاميز  أخذ  الذي  والدويل، 
يف  األزمات  مع  التفاعالت  خريطة  عىل  عميقة  وبنظرة 
اإلقليم، يتضح أن هناك تباينات كثرية بني دول املجلس 
معطى  يعد  مل  اخلليجي  القرار  وأن  املتحدة،  والواليات 

مسبقًا يف دورانه مع املصالح األمريكية.      
حالة  هو  الرضر  إىل  العالقات  ض  عرَّ ما  أخطر  وكان 
العدائية التي برزت عليها السياسة األمريكية إزاء بعض 
األيديولوجي  اخلطاب  عدائية  باألساس  املجلس،  دول 
أن  فكام  فقط،  األفعال  عدائية  وليس  والسيايس، 
فإن  السياسية،  طبيعتها  يف  خصوصيات  اخلليج  لدول 
مع  عالقاهتا  من  أسايس  جزء  هي  اخلصوصيات  هذه 
العالقات،  تاريخ  مدى  وعىل  واحللفاء.  األصدقاء 
الدول  خلصوصية  فهاًم  األكثر  املتحدة  الواليات  كانت 
)مسئولني  لألمريكيني  وظل  اخلليجية،  واألنظمة 
ومواطنني عاديني(، وفقًا لذلك، وضعية خاصة يف دول 
جملس التعاون اخلليجي، لذلك مل يكن مرحيًا ما شهدته 
السنوات األخرية من خطاب أمريكي تعمد عدم احرتام 

أسس العالقات وخصوصية األنظمة.
باراك  األسبق  الرئيس  يكن  مل  التحديد،  وجه  وعىل 
وبينام  قضاياهم.  مع  تعامله  يف  للخليجيني  مقنعًا  أوباما 
كان للرئيس السابق دونالد ترامب سلبياته الكثرية التي 
عكسها يف لغة اخلطاب الفظ وغري الدبلومايس، والذي 
نالت منه بعض أنظمة اخلليج جانبًا، فقد فاقت إجيابياته 

زيارة  حول  الكتابات  أغلب  تركيز  من  الرغم  عىل 
ملفات  عىل  للسعودية  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
الدفاعية ومشرتيات  واملنظومة  النفط،  تدفقات  الزيارة: 
التطبيع، إال أن  أو  السالح، وإيران، واليمن، وإرسائيل 
أغلب هذه امللفات يشكل اجلوانب الظاهرة يف الزيارة، 
التي ختفي وراءها األبعاد األخرى غري املطروقة، والتي 
بعد  األمريكي،  الرشيك  من  اخلليجية  الُغصة  تعكس 
ويف  اخلليجي.  اجلانب  عىل  العالقة  أعباء  تعاظمت  أن 
بايدن  الرئيس  من  ليست  اخلليجية  الُغصة  فإن  احلقيقة، 
السياسة  جممل  من  بل  الديمقراطي،  احلزب  أو  وحده 
اجتهت  والتي  األخرية،  العرش  السنوات  يف  األمريكية 
أن  حتى  حلفاء،  بني  بعيدًا عن كوهنا رشاكة  بالعالقات 
عىل  ينصب  يعد  مل  اخلليجي  اجلانب  جمهودات  أغلب 

تعظيم املكاسب وإنام عىل تقليص األرضار. 
ويتمثل اهلدف الرئييس الذي جيمع دول جملس التعاون 
بايدن، يف:  األمريكي جو  الرئيس  زيارة  بشأن  اخلليجي 
عودة العالقات إىل سابق عهدها، واستعادة الضامنة ذات 
بخصوصية  القناعة  واستمرار  اخلليج،  بأمن  املصداقية 
من  الرغم  وعىل  األبيض.  البيت  ساكني  لدى  العالقة 
وجود حاجات متاميزة لكل دولة خليجية عىل حدة، إال 
أن دول املجلس كمجموعة متكنت من إعادة االلتفاف 
حول األهداف التي جتمعها باحلليف األمريكي، وعملت 
اجلوالت اخلليجية قبل الزيارة )لكبار املسئولني ووزراء 
عىل  التوافق  عىل  القومي(  األمن  ومستشاري  اخلارجية 

رؤية متقاربة حول ذلك.

حتوالت العالقات من املنظور اخلليجي

راضية  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  تكن  مل  فرتة،  منذ 
الواليات  مع  العالقات  إليها  انتهت  التي  احلالة  عن 
األمنية  العالقات  من  شكل  إىل  انزوت  بعدما  املتحدة، 
يف  العالقات  تأسست  وبينام  موثوقة،  غري  والدفاعية 
األمن  جتاه  واضح  أمريكي  التزام  عىل  الذهبي  عرصها 
املجلس،  لدول  خاصة  وضعية  وضمنت  اخلليجي، 
أركان  وتعزيز  احلديثة  الدولة  لبناء  التفرغ  من  مكنتها 
الكيان الوطني دون حتمل أعباء دفاعية وأمنية كبرية، فقد 
حتولت الواليات املتحدة يف السنوات األخرية إىل حليف 
غري مكرتث بطبيعة العالقات وال باالحتياجات األمنية 
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بالنسبة هلا سلبياته، حني وجد قادة اخلليج طلباهتم حمل 
الشخصية  العالقة  أصبحت  وحني  واشنطن،  يف  تلبية 
أكثر  ترامب  كان  لذلك  الربوتوكول.  تفوق  وبينه  بينهم 
اخلليج،  وأفادوا  اخلليج  من  استفادوا  الذين  الرؤساء 
تفاهم  إىل  االرتكان  أرسى عالقة خاصة أساسها  حيث 
القاعدة  هذه  وكانت  املصالح.  بشأن  ووضوح  شخيص 
مرحية للجانب اخلليجي الذي جييد التعامل هبا، وقدمت 
اقتصارها  رغم  فيها،  الوثوق  يمكن  ضامنة  للخليجيني 
بالعالقات  استعاضوا  حيث  الدنيا،  احلدود  عىل 
باملطالب  الوفاء  يف  القصور  عن  الرئيس  مع  الشخصية 
يف  أنه  تدرك  اخلليج  دول  وكانت  والدفاعية،  األمنية 
النهاية هناك رئيس لديه القدرة عىل التحرك ألجل أمنها 
شخصية  ووفرت  القصوى،  األوقات  يف  عنها  والدفاع 
وخصومها  اخلليج  دول  أقنعت  خاصة  مالمح  ترامب 
عىل السواء، بالقدرة عىل التحرك األمني وقت الرضورة.
عىل النقيض من ذلك، تعامل الرئيس بايدن بعقلية أوباما 
النووي  االتفاق  إىل  العودة  مفضاًل  اخلليج،  دول  مع 
التعاون  جملس  دول  بني  توازن  بناء  ومؤثرًا  إبران،  مع 
الستئناف  استعدادًا  يبد  ومل  اإليرانية،  واجلمهورية 
بكل  أبرق  بل  اخلاصة،  والدفاعية  األمنية  العالقات 
يتفهم  ومل  املنطقة،  من  االنسحاب  عزمه  عىل  الرسائل 
خماطر وطلبات احللفاء، فلم يتواصل مع القادة، وتوعد 
وأنذر قبل أن يتوىل الرئاسة، لذلك تباطأت بعض دول 
بعدما  باحلكم،  هتنئته  يف  السعودية  رأسها  وعىل  اخلليج 
بن  حممد  األمري  العهد  وىل  فيها  انتقد  بترصحيات  أدىل 

سلامن.

الرؤية اخلليجية لبايدن وللواليات املتحدة

احلرب  زمن  من  رئيس  أنه  لبايدن عىل  اخلليجيون  ينظر 
تتمسك  أيديولوجية  رؤية  خلف  يتمرتس  الباردة، 
بمقوالت بعيدة عن الواقع اخلليجي، الذي تطور كثريًا 
ونضج بام يمكنه من رؤية الصواب واخلطأ وفقًا لظروفه، 
العامل  مع  اخلاصة  الصفقات  وعقد  املستقل  والتفكري 
االنبهار  شديد  أو  منبهرًا  اخلليج  يعد  فلم  اإلقليم،  ويف 
املتحدة يف  الواليات  بالنموذج األمريكي، كام أن رمزية 
النظام الدويل مل تعد كام هي. وبالنظر إىل الربامجاتية التي 
حتكم النظرة اخلليجية للعالقات الدولية، والتي تفرض 

وفقًا  تقديرها  جيري  التي  املصالح  بوصلة  وفق  التحرك 
احلياة  موازين  فإن  والتكولنوجيا،  لألمن  الحتياجاهتم 
الدولية حاليًا ومستقباًل لن تكون بالرضورة يف مصلحة 

الواليات املتحدة.
هذه الربامجاتية التي حتكم وجهة النظر اخلليجية، يمكن 
اخلليجية  الشخصية  طبيعة  أساسيني:  بأمرين  تفسريها 
وخربة  الصحراء،  حياة  إىل  النظرة  بصفاء  املتأثرة 
واالقتصاد  احلياة  نمط  تقلبات  مع  اخلاصة  اخلليجيني 
يف  الربامجاتية  غرست  التي  االعتبارات  وهذه  واألمن، 
الذهاب  إىل  اخلليجي  تدفع  والتي  اخلليجية،  الشخصية 
أكثر مع نمط  إىل هدفه وفكرته برسعة، جرى تكريسها 
التعليم الغريب الذي حصل عليه مئات اآلالف من أبناء 
العادات  ليحولوا  بلداهنم  إىل  عادوا  والذين  اخلليج، 
الرؤية  تكرس  وسياسية  علمية  مسارات  إىل  والطبائع 

السياسية القائمة.
لذلك، فقبل أغلب الدول العربية، كانت لدول املجلس 
وروسيا،  الصني  مع  العالقات  بناء  يف  اجلادة  خطواهتا 
وعقد احلوار االسرتاتيجي مع الدولتني، وكانت قرارات 
بعضها بإدخال تعليم اللغة الصينية يف مدارسها الوطنية. 
ومل يكن ذلك سوى دوران للفكر السيايس اخلليجي مع 
دورة املصالح الربامجاتية. وفرضت التوجهات اخلليجية 
بناء العالقات مع الصني، مع استمرار التمسك بإصالح 
يغادر  فلن  املتحدة؛  الواليات  مع  العالقات  وعودة 
إذا تبني أن  اخلليجيون عالقاهتم باحلليف األمريكي إال 

الورقة األمريكية قد سقطت متامًا، ومل يعد هلا قيمة.
هكذا، ترافق التغري يف النظرة األمريكية نحو دول اخلليج 
يف  التحول  أمهها  كان  اخلليجي،  اجلانب  عىل  بتغريات 
أنظمة احلكم إىل أجيال شابة جديدة تنظر للحياة الدولية 
وللعالقات مع الواليات املتحدة بمنظور خمتلف، عنوانه 
املصالح املتبادلة، وليس بمنظور العالقات التي تتحكم 
هبا األنامط املعتادة من السلوك كوهنا حمسوبة ابتداء عىل 
الواليات املتحدة والغرب. وعىل مدى السنوات العرش 
الدول  أغلب  يف  السياسية  اخلالفة  جتددت  املاضية، 
من  وثاين  أول  صف  حلول  شهدت  حيث  اخلليجية، 
املفكر  ذكر  ما  حد  عىل  بعضهم،  واملسئولني،  احلكام 
يوليو   6 يف  له  مقال  يف  عبداهلل،  عبداخلالق  د.  اإلمارايت 
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اجلاري )2022(، يف سن أبناء أو أحفاد الرئيس بايدن، 
الرئيس  وهؤالء، عىل حد قوله، عاملهم خيتلف عن عامل 
قرار  أو  توجه  كل  إىل  بالتبعية  ينظرون  وال  األمريكي، 
أمريكي عىل أنه حمل ترحاب تلقائي ألهنم يتعاملون مع 
حليف، إذ أن ثقة هؤالء القادة اجلدد بالواليات املتحدة 
جيل  لدى  كانت  التي  نفسها  بالقوة  تعد  ومل  تزعزعت، 
اآلباء، وهم غري مستعدين »ملسايرة واشنطن يف الصغرية 
والكبرية من اآلن فصاعدًا، وبلغوا من الثقة بحيث أهنم 

عىل أتم االستعداد لقول ال لواشنطن«.
ويف احلقيقة، فإن ما حتدث به د. عبد اخلالق عبداهلل هو 
لسان حال كثري من أطياف النخبة اخلليجية، التي عربت 
باألخص  االجتامعي  التواصل  منصات  عىل  نفسها  عن 
»تويرت«، وهو أيضًا لسان حال أغلب فيديوهات اليوتيوب 
اخلليجية، التي ال تنحو باألساس إىل استعراض ملفات 
الصديق  من  االستياء  عن  للتعبري  اجتاهها  بقدر  الزيارة 
األمريكي ومن الرئيس بايدن. وهكذا، مل تعد الواليات 
التي  الدولة  تلك  اخلليجية،  النخبة  ألكثر  وفقًا  املتحدة، 
منهم  والكثري  العاملية،  وقوهتا  وقيمها  بمبادئها  يعرفوهنا 
ساعد  العالقات،  مسلامت  عىل  ومترد  طروحاته  عاود 
عىل ذلك ما رأوه يف حارض بلداهنم اخلليجية من تطور 
دبلوماسية  ومكانة  وتكنولوجي  واقتصادي  اجتامعي 
ومزايا مالية تفوق الغرب، إىل احلد الذي جعل بلداهنم 
السياسة  حتوالت  عن  فضاًل  أنفسهم،  للغربيني  جاذبة 
األمريكية والقيم الغربية، التي أخذت تتقلب بني املبادئ 

واملصالح وأحيانًا االنتهازية.
للدول  الدبلوماسية  املكانة  تعاظمت  فلقد  الواقع،  ويف 
-كدول  وأصبحت  الدويل،  الصعيد  عىل  اخلليجية 
فرادى وككتلة مجاعية- مركز ثقل وعاماًل لتغيري التوازن 
للمكانة  وإنام  والغاز،  النفط  بسبب  فقط  ليس  العاملي، 
والتطلع  االقتصادية،  واألمهية  والسياسية،  الدبلوماسية 
التكنولوجي والتأثري الدويل. وتريد دول املجلس ترمجة 
كل ذلك يف رشاكة جديدة مع الواليات املتحدة تتجاوز 

العراقيل التي تعرضت هلا الرشاكة السابقة.
قياداهتا اجلديدة يف  بالتأكيد ال ترغب دول املجلس وال 
إهناء العالقات مع الواليات املتحدة، وسوف تظل هلذه 
التاميز  هلا مستويات من  األولوية، كام ستبقى  العالقات 

لدول  الدولية  التحالفات  خمتلف  عن  واخلصوصية 
التي  املصالح  ألجل  فقط  ليس  اخلليج،  ولقادة  اخلليج 
واالستثامرات  االقتصادي  اجلانب  عىل  كبرية  تزال  ال 
ساحة  ألن  أيضًا  ولكن  املتحدة،  الواليات  يف  اخلليجية 
القرار يف واشنطن سوف تظل مفتوحة للعمل اخلليجي، 
التي  املختلفة  القرار  ومداخل  اللوبيات  عرب  بالتأثري 
يفهمها اخلليجيون أكثر من أي ساحة قرار أخرى يف أي 
اخلليجيون  خربه  أمر  وهو  الصني،  أو  كروسيا  آخر  بلد 
عىل مدى العقود وتطور يف العقد األخري بشكل خاص، 
كانت  فإذا  األرضار،  جتنب  ألجل  وباألساس  وأيضًا 
الدولية، فإهنا ال  املكانة  املتحدة بصدد تراجع  الواليات 
عىل  والقادرة  الفاعلة  التحالفات  بمقابض  متسك  تزال 
خالف  عىل  العاملية،  التهديدات  مواجهة  يف  التحرك 

الصني مثاًل، وهذه احلالة سوف تستمر لفرتة مقبلة.
تستغني  لن  األمريكي،  األداء  من  النمط  هذا  إطار  ويف 
واشنطن عن عالقاهتا اخلليجية بسالسة، كام ال يمكنها 
دويل  قطب  إىل  مضافة  كقوة  اخلليجيني  انتقال  تصور 
آخر، أو يف الطرف اآلخر من املعادلة، لذلك فإن أقىص 
االستعاضة  احتامل  تصور  إىل  تذهب  لن  التقديرات 
اخلليجية بالعالقات مع قطب دويل جديد هو الصني، أو 
بتحالف إقليمي معاٍد للمصالح األمريكية، أو باالنتقال 
إىل عالقات تصادمية، وإنام يف احلدود الدنيا عالقات ال 

حتكمها األنامط املعتادة من السلوك اخلليجي.      

أسس النظرة اخلليجية اجلديدة

ترتقي اجلوانب النفسية يف العالقات بالواليات املتحدة يف 
املنظور اخلليجي، إىل مستوى املصالح املادية، وتنافسها؛ 
ملسه  ما  اخلليجي،  للجانب  النفيس  اجلانب  أمهية  ويعزز 
يف السنوات األخرية من تراجع الثقة بالواليات املتحدة، 
واحلاجة إىل تصحيح النظرة األمريكية لدول املنطقة، فلم 
يف  التدخل  عىل  القائم  األمريكية  اإلدارات  نموذج  يعد 
واخلصوصية،  للقيم  االحرتام  وعدم  الداخلية،  الشئون 
واالبتزال يف لغة اخلطاب الدبلومايس، والتهديد بقوانني 
الداخلية  الشئون  وتناول  و«نوبك«،  »جاستا«  مثل 
وأوضاع احلقوق، واالبتزاز بإيواء املعارضني، مل يعد كل 
ذلك مناسبًا للجانب اخلليجي كأسلوب للعالقات بني 
احللفاء. وتريد دول اخلليج العودة بالعالقات إىل املربع 
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وتاليًا  أواًل،  األشياء  هبذه  يتعلق  فيام  األقل  عىل   ،1 رقم 
مضمون ومستقبل الرشاكة. 

وهكذا تتضمن الرؤية اخلليجية لزيارة بايدن يف أبعادها 
التحتية العميقة غري املطروقة ما ييل: 

1- العودة إىل »قاعدة االستثناء« وليس »دورة اإلثبات«: 
منحى  إىل  األخرية  السنوات  يف  العالقات  اجتهت  فلقد 
أشبه بالوصاية، بعدما اجته صانع القرار يف البيت األبيض 
أو املتنافسون يف احلمالت االنتخابية الرئاسية، إىل توجيه 
انتقادات علنية لبعض القادة اخلليجيني، وتبنى بعضهم 
له  كان  ما  وهو  العالقات،  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  لغة 
تأثريه السلبي الشديد. ومن ثم هيدف الطرف اخلليجي 
إىل كرس حزمة الوقائع التي تقرتب من أن تصبح قواعد 
ونمطًا يف السياسات، إن جرى التسامح معها، بأن تبنى 
أن  أو  اخلليج  دول  عىل  اهلجوم  عىل  اجلديدة  العالقات 
األمريكية  الرئاسة  انتخابات  يف  داخلية  سوابق  ترتسخ 
ومن  املنطقة.  دول  ضد  عدائية  ترصحيات  لتبني  تنحو 
بـ«دورة  متر  ألن  حتتاج  أن  اخلليج  دول  عىل  الصعب 
قادم  كل  مع  للعالقات،  االسرتاتيجية  لألمهية  إثبات« 
نمطًا جمهدًا  األبيض، ألن هذا سيكون  البيت  إىل  جديد 
وغري موثوق به ملستقبل العالقات، وليس من املرغوب 
أن تنتظر دول املجلس عامًا ونصفًا أو عامني لكي يقرر 
اململكة.  يزور  بأن  األبيض  البيت  إىل  اجلديد  القادم 
فهذه ليست إدارة جيدة للعالقات بني األصدقاء، ومن 
االستثناء«  »قاعدة  تبقى  بأن  املجلس  دول  ترغب  ثم 
بأن  الثنائية،  العالقات  عليها  تتأسس  التي  القاعدة  هي 
بام  معها،  التعامل  يف  استثنائية  وضعية  الدول  هلذه  يبقى 
يرتقي إىل مقدار خصوصية عالقاهتا بالواليات املتحدة، 
عالقاهتا  من  املتحدة  الواليات  جتنيها  التي  واخلدمات 

معها.
واملنهج  بالقيم  االبتزاز  عن  بعيدة  عالقات   -2
فرانكلني  األسبق  األمريكي  الرئيس  لقاء  منذ  احلقوقي: 
بامللك عبدالعزيز آل سعود يف فرباير 1945،  روزفلت 
احرتام  عىل  اخلليجية-األمريكية  العالقات  تأسست 
اخلصوصيات، ومل تكن حماوالت فرض القيم األمريكية 
من  كان  ومهام  العالقات،  من  جزءًا  اخلليج  دول  عىل 
جير  فلم  األدنى،  املستويات  عىل  واالختالف  التباين 

األمريكية  والديمقراطية  الليربالية  النظر  وجهات  تبني 
العالقات،  مستقبل  هيدد  بام  الرسمي،  املستوى  عىل 
التهديد،  ضد  مؤمنة  الرسمية  العالقات  ظلت  ثم  ومن 
الرئاسة  مؤسسة  حتول  األخرية،  السنوات  شهدت  بينام 
احلقوقية،  املنظامت  بوضعية  أشبه  وضعية  إىل  األمريكية 
امللهم  هي  أحيانًا  األمريكية  الرئاسة  مؤسسة  كانت  بل 
الدول  بعض  عىل  اهلجوم  يف  احلقوقية  للمنظامت 
بينام مل تركز عىل جوانب قصورها اخلاص يف  اخلليجية، 
عالقاهتا األمنية والدفاعية بدول اخلليج، والتي أجربت 

بعض هذه الدول للدفاع عن ذاهتا بإمكاناهتا اخلاصة.
املصالح:  حسابات  كشف  عىل  مؤسسة  عالقات   -3
تكاليف  توارى احلديث عن  السابقة،  العالقات  يف ظل 
العالقات  كانت  حيث  طرف،  لكل  العالقات  وأثامن 
أحد  حيسب  ال  تفصيل،  دون  متكامل،  ككل  تؤخذ 
تفرضها  التي  التكاليف  أو  املنافع  مقدار  أطرافها  من 
العقيدة  عىل  تأسست  عالقات  وهي  باآلخر،  عالقاته 
واملبدأ السيايس، واكتفى كل طرف بالرضا عن املجمل 
مقابل  العاملي  النفط  سوق  )استقرار  للعالقات  النهائي 
اجلانب  سعى  األخرية،  السنوات  يف  اخلليجي(.  األمن 
من  العائدة  املصالح  حسابات  كشف  إىل  األمريكي 
مؤمنًا  السابق  يف  األمريكي  اجلانب  كان  العالقات، 
السنوات  يف  بينام  عقيدي،  كمبدأ  اخلليج  مع  باملصالح 
الثمن  عىل  يتحصل  ال  بأنه  تقديراته  تغلبت  األخرية 
األمريكي  الرئيس  أعلن  وقد  العالقات،  من  املطلوب 
سعى  لذلك  رصاحة،  ذلك  عن  ترامب  دونالد  السابق 
مكافئ،  أنه  يعتقد  الذي  املادي  الثمن  عىل  التحصل  إىل 
تصور  بينام  ترامب،  سقوط  مع  تراجع  النهج  هذا  لكن 
وإدارتا  الديمقراطي  احلزب  تبناه  آخر،  أمريكي  منهج 
أوىل  آخر  جيوسياسيًا  فضاءًا  هناك  بأن  وبايدن،  أوباما 
باالهتامم، باعتبار مكانة الواليات املتحدة كقطب عاملي 
املبدأ  هذا  وفق  الصيني.  الصعود  خطر  األساس  هيمها 
اجلديد من احلزبني الذي سعى لكشف حساب املصالح 
مع احللفاء والذي انتهى إىل اضطرب العالقات، ترغب 
حسابات  كشف  وفق  أنه  عىل  التأكيد  يف  اخلليج  دول 
املصالح أيضًا، وليس فقط وفق املبدأ العقيدي األشمل، 
فإهنا تقدم الكثري للواليات املتحدة، بام قد يناظر أو يفوق 

ما تقدمه األخرية لألمن اخلليجي.
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لدول  اجلديدة  الدولية  املكانة  ترتجم  عالقات   -4
العالقات  بمستوى  اخلليج  دول  تقنع  ال  املجلس: 
أهنا  عىل  فيها  إليها  ينظر  كان  التي  السابقة،  والرشاكة 
من  اخلدمة  يتلقى  الذي  األضعف  أو  االصغر  الطرف 
ترغب  وإنام  ومحايته،  أمنه  عن  الدفاع  يف  اآلخر  الطرف 
الطرف  باعتبارها  العالقات  هذه  إىل  النظرة  بتصحيح 
واملقبولة  الفاعلة  النشطة،  الدبلوماسية  صاحب  املناظر 
يف  املكانة  ذو  والطرف  الدولية،  األزمات  من  كثري  يف 
القرار الدويل والدبلوماسية الدولية، وهو الطرف الذي 
يف  فقط  ليس  توجهاته،  اختيار  يف  اخلاصة  خياراته  له 
واالنخراط  األخرى  والقوى  األقطاب  مع  العالقات 
التي ختدم مصاحله، وإنام أيضًا يف امتالك  التحالفات  يف 
الطرف  واختيارات  سياسات  يف  التأثري  عىل  القدرة 
األمريكي داخليًا؛ يف األول من خالل العمل مع أقطاب 
آخرين تعتربهم الواليات املتحدة منافسني أو خصومًا، 
بام  الداخلية  األمريكية  الساحة  يف  التأثري  عرب  الثاين  ويف 
ينتهي إىل جتزئة السياسات والقضايا وتقليص خسائرها 
فيها، فلم تعد قرارات دول اخلليج معطى حمسوبًا سلفًا 
عىل اجلانب األمريكي أو الغريب يف السياسات الدولية، 
حدة  عىل  حالة  كل  مع  يتعامل  فاعاًل  سياسيًا  رقاًم  وإنام 
حمايدًا  معطى  ليس  فهو  وأيضًا  أواًل،  مصاحله  يعظم  بام 
ال أدوات يملكها يف الداخل األمريكي نفسه، وإنام لديه 
قواعد  تغيري  ألجل  التدخل  عىل  بقدرته  والثقة  القدرة 
اللعبة التي قد تستبد هبا إدارة حمددة أو رئيس له توجهاته 
وهنا  العالقات.  مضمون  عىل  بفرضها  يرغب  اخلاصة 
التأثري  عىل  فقط  ليس  املجلس  دول  دبلوماسية  تعمل 
باللوبيات داخل الواليات املتحدة عىل سياسات الرئيس 

أو اإلدارة التي يف السلطة، وإنام أيضًا االستعداد لسيناريو 
للجولة  املرتقب  الداخيل يف احلزب اآلخر  املنافس  دعم 
اخلليجيني  عالقة  حيكم  ما  هو  وذلك  القادمة،  الرئاسية 

اآلن بإدارة بايدن، ومنافسه املحتمل ترامب.
هناية  بايدن  زيارة  تكون  أن  يتوقع  ال  القول،  خالصة 
إلشكاليات األبعاد غري املطروقة يف العالقات اخلليجية-
وقد  امللفات،  بعض  تسوية  من  متكنت  وإن  األمريكية، 
أن  حيث  نجاح،  نصف  أو  جزئي  بنجاح  الزيارة  خترج 
األرضار التي تراكمت عىل العالقة يف السنوات املاضية، 
إشكاليات  تستمر  وقد  إلصالحها،  سنوات  حتتاج 
العالقات مع أجزاء من سيناريوهات خمتلفة، وليس من 
أهم  وتتمثل  السابق،  التقليدي  النمط  إىل  العودة  بينها 

احتامالت الزيارة فيام ييل:
- التوافق عىل القضايا ذات األولوية، مع استمرار الشد 
إىل  احلاجة  استمرار  يعنيه  بام  العالقات،  يف  واجلذب 
مع  عنها،  احلديث  سبق  التي  اإلثبات«،  بـ«دورة  املرور 

كل قادم جديد للبيت األبيض.
- بناء الواليات املتحدة عالقات جزئية مع بعض دول 
جمتزأة  أمنية  ضامنة  وفق  كلها،  وليس  التعاون  جملس 
تقتضيها املصالح األمريكية، بام يعني إبقاء قوة العالقات 

مع البعض وليس الكل.
فيه  تعود  للرشاكة  جديد  مضمون  إىل  التوصل   -
أمهيتها  إدراك  حيث  من  السابق  عهدها  إىل  العالقات 
كمبدأ عقيدي، لكن برؤية خمتلفة، وعرب وسائل مبتكرة 
بمستوى  ليس  ولكن  ذاهتا،  القناعات  إىل  هبا  تنتهي 

الرشاكة السابق.


