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يف مقابلة بثها التلفزيون  ،  2021ابريل/نسـيان   27يف الثالثاء  يف يوم  ويل العهد السـعودي محمد بن سـل�ن  وجه  

عدة رسـائل اسـتهدف من خاللها عالقة بلده بالواليات املتحدة، مسـتقبل العالقة مع إيران، مسـتقبل  السـعودي  

 الله.  أنصارمع حركة   اليمن ومبادرة التفاوض ةازم،  السعودية

يـبدو ان هـناك اختالف ـجذري ب� نربة ـهذا الخـطاب وب� خـطاـبات ســــابـقة ـكان يظهر فيـها محـمد بن ســــل�ن  

يف ـهذا الخـطاب األخ� ان   الالـفتواثـقا، يتـحدث بنربة التـهدـيد والوعـيد ملن يطلق عليهم اســــم أـعداء اململـكة.  

ل�ن وـصل اىل قناعة   اته-محمد بن ـس ياـس ل ـس اريعه وأهدافه يف انه ال �كنه تحقيق م-بعد فـش واء ـش املنطقة ـس

تمر   إذا  يةاليمناالزمة    حل  او يف إيرانفي� يخص العالقة مع   لها عىل  ما اـس ات الحالية التي اثبتت فـش ياـس يف الـس

 كل املستويات.

 العالقة مع اإلدارة االمريكية 

ــتمراريتها بنفس   ــنطن مؤكدا عىل اسـ ــل�ن ألهمية العالقة مع واشـ ــار محمد بن سـ الوت�ة يف عهد اإلدارة أشـ

ــابقا وابان تويل بايدن اإلدارة   االمريكية الجديدة. ــية الغربية س ــياس ــاط الس ــف بعض األوس عىل الرغم من كش

ارات   ا تقرير االســــتخـب أكـيدات التي ـقدمـه الـت اـطا ـب ة الـجدـيدة، احت�لـية توتر العالـقات ب� الطرف� ارتـب االمريكـي

ــابق حول تورط محمد ــقجي وقتله يف   االمريكية يف وقت س ــيا يف عملية اختفاء ج�ل خاش ــخص ــل�ن ش بن س

ح به وزير الخارجية األمرييك بلينكن مؤخرا يؤكد عىل ان اسـتمرار  رصّ ا  ملكن    السـفارة السـعودية يف إسـطنبول.

.  منفرد  شــخصالعالقات الثنائية ب� البلدين واملصــالح املشــرتكة بينه� اهم من ان تنســف بســبب ازمة اختفاء  

يدرك بان إدارة بلده تعمل عىل إعادة تقويم للعالقات االمريكية الســعودية.  وزير الخارجية األمرييك   علنأ فقد  

اململـكة العربـية الســــعودـية تشـــــكل أهمـية ـبالـغة للحـفاظ عىل   أنســــابق  ـباـيدن، مثـله كمـثل أي رئيس أم�يك  

ط وبقية العامل، وقد اختار عدم املخاطرة بتمزيق العالقة   رتاتيجية األم�كية يف كل من الـرشق األوـس الح االـس املـص

العالقات ب� البلدين   يف  اىل السـياق التاريخييشـ� محمد بن سـل�ن    من خالل اسـتعداء عاهل اململكة القادم.

تمراريته بـسبب تكيّف  و الح املـشرتكةيؤكد عىل اـس واق املالية   املـص واق الطاقة واألـس تقرار اـس خاـصة يف مجال اـس

   العاملية.

ترابط املصـالح ب� البلدين خاصـة  يبدو الرتكيز عىل اسـتمرارية العالقة مع اإلدارة االمريكية الجديدة، إشـارة اىل 

يف بعض امللفات السـياسـية واالسـرتاتيجية يف املنطقة، وعليه بدا خطاب بن سـل�ن يف العديد من امللفات وعىل  

راســـها العالقة مع إيران، والحرب يف اليمن أكرث انفتاحا عىل الحلول واملبادرات لحل االزمات واملشـــاكل ووقف  

 الرصاعات.

تغي� يف التوجهات والـسياـسات محاولة من اإلدارة االمريكية الجديدة لخلق نوع من التوازن ب� قد يكون هذا ال

مواقف بعض الد�قراطي� الذين ال يزالون يرفضـون التعامل مع بن سـل�ن ويطالبون بإبعاده عن خط الخالفة  

https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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والتي ترى  ياسة الخارجية األم�كيةواقع التسوية والحلول الوسط يف إدارة مصالح السامللكية يف الـسعودية، وب� 

يا يف هذه املرحلة، اـس للتفاوض مع حركة اعالن بن ـسل�ن فتح املجال  هذا ما يفـرس  رمبا    يف بن ـسل�ن رشيكا أـس

 من جهة أخرى. إيرانالله اليمنية من جهة ومع    أنصار

  إيرانالعالقة مع  

واالـسرتاتيجي الذي تعيـشه الـسعودية وخاـصة نظام ال ـسعود يف ملأزق الـسيايس  امحمد بن ـسل�ن    تعكس رـسائل

 ظل الفشل املتكرر يف اليمن ويف العديد من امللفات يف املنطقة.

ان توجيه رســائل تحتوي عىل مبادرات للتفاوض مع أطراف كانت الســعودية وتحديدا بن ســل�ن يعتربهم من  

 أزق الذي تعيشه السعودية.األعداء الذي يجب كرسهم ومحارصتهم، دليل عىل حجم امل

يأيت هذا اإلعالن قبل نهاية    معها،   ، دولة جارة وانه يطمح بان يكون لديه عالقات جيدة إيراناعترب بن سل�ن  

لكنه يضيف داللة جديدة وهو السعي السعودي إلنشاء    ،بأياماملائة يوم األوىل يف الرئاسة االمريكية الجديدة  

حفظ املصالح السعودية يف  ل  عىل طول خط الخليج الرابط ب� باب املندب ومضيق هرمز،  مبادرة امن مستقبيل 

الخليج ولالنفتاح عىل رشاكات  املنطقة وخاصة يف  السعودية يف    إيرانمع  ،  منها  تستفيد  املخاطر  قد  تخفيف 

 املستقبلية.

وفتح املجال للتفاوض    إيرانحديثه عن رضورة التقارب مع    إطارويف    -ةد بن سل�ن بطريقة غ� مبارش محم   أعلن

القائم -ولعالقات جيدة إرسائيل، االلتزام  -االمارات-واملتمثل يف السعودية  وغ� املعلن،   ، وباسم التحالف الثاليث 

ة ود اف الثالثة بعدم التشويش عىل مساعي العبقواعد السلوك الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن عىل هذه األطر 

من جديد وتجاوز    اليه بالعودة    إيران  وإلزاماىل االتفاق النووي الذي تعمل إدارة بايدن اليوم عىل إعادة تفعيله  

السابقة   االمريكية  اإلدارة  انسحاب  انشأها  التي  امللف.  من العقبات  املسار   هذا  التي يشهدها  التحوالت  فمع 

، إضافة اىل التكتالت التي بدأت تظهر  إيرانالتفاويض يف فيينا حول عودة الواليات املتحدة اىل االتفاق النووي مع  

 كمقدمة أساسية للعودة لالتفاق النووي   إيران ي يطالب برفع العقوبات عن  الصيني الذ-الرويس-كالتكتل اإليرا�

من جهة والجانب األمرييك واالورويب الذي ال يزال يبحث عن خيارات للحل تحفظ له مصالحه والتي يبدو انها  

التفاويض وان مل يكن رشيكا   املسار  له االستفادة من هذا  السعودي عن موطئ قدم يضمن  محدودة. يبحث 

مبارشا يف مفاوضات فيينا، ا�ا كفاعل إقليمي غ� معلن يحاول اخرتاق الهوة بينه وب� اإليرا� لتحقيق بعض  

واالسرتاتيجية.   السياسية  الطرف  املكاسب  باخر  او  بشكل  يعفي  املبارش  غ�  السعودي  االعالن  هذا  ان  يبدو 

حياء االتفاق النووي من جديد، فها هو السعودي  اإلرسائييل من استمرارية التصدي الي محاوالت أمريكية إلعادة ا

ان هذا اإلعالن السعودي   رجح. من املإيرانيطلق العنان ملبادرات تفاوضية ومطالبات بفتح صفحة جديدة مع  

لكنه يبقى في� بات يعرف " بحرب البحار".    إيرانهو أيضا اعالن إرسائييل عن التهدئة والتوقف عن مهاجمة  
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وضع  ال يبدو التم  أخرىمن ناحية    من مكاسب أمريكية يف مفاوضات فيينا الجارية حاليا.مرتبط مبا سيتحقق  

السعودي الجديد بعيد عن االشتغال األمرييك عىل ملف االنتخابات الرئاسية املقبلة يف ايران، وما تشهده الساحة 

كية االستفادة منها  السياسية الداخلية يف ايران من تغ�ات تنبئ بالعديد من املفاجآت التي تحاول اإلدارة االمري

سياسية جديدة   قيادة  أي  مع  مختلفة  بالتأكيد  لعالقة ستكون  لرسم خطط مستقبلية  احتواءها  ستتوىل  ورمبا 

 يف املرحلة املقبلة.  السلطة

 ازمة اليمن ومبادرة التفاوض 

يبدو تبدل املوقف الســعودي تجاه حركة أنصــار الله وإعالن بن ســل�ن عن مبادرة تفاوضــية مع الحركة، دليل  

عىل حجم املأزق الســيايس والعســكري الذي تعيشــه الســعودية بعد ســت ســنوات من الحرب العدوانية عىل  

ادية   عودية اليوم ازمة اقتـص بب الحرب الدائرة يف  خانقة  اليمن. تعيش الـس تنزافا ماليا  بـس ّكل اـس اليمن، فهي تـش

لدول الخليج وعىل راسـها السـعودية السـي� مع تكاليفها الباهظة التي من الصـعب تحّملها يف ظل ازمة أسـعار  

النفط املرتاجعة. مل تظهر بوادر إلنهاء الحرب، ويبدو ان إشارة بن سل�ن كانت محاولة الخرتاق االزمة من خالل 

حركة أنصار الله، وهي اعرتاف ضمني بفشل الحرب العسكرية وبأن الحل الوحيد هو  طرح مبادرة تفاوـضية مع  

ه  ا عجزت عـن ة الحتواء اليمن وتحقيق بعض ـم اوـل اوض وفق رشوط كمـح اب اىل التـف ذـه ار واـل وقف إطالق الـن

يس  �ثله اليمن من امتداد لتجارة دول الخليج التي تعتمد اقتصــاداتها بشــكل أســا   العمليات العســكرية. ف�

أحد أهم املمرات املائية يف العامل    ، الذي يعترب عىل مبيعات مصـــادر الطاقة، وذلك عرب مضـــيق باب املندب 

انا للـسفن،  يا وأوروبا وحوض  و وأكرثها احتـض ائع األخرى ب� آـس اآلالف من ناقالت نفط الخليج، وناقالت البـض

ـساباتها الـسياـسية واالـسرتاتيجية والذهاب  ، يجعل الـسعودية اليوم مجربة عىل إعادة ح املتوـسط وـش�ل أم�كا 

 نحو حل تفاويض يقلل من الخسائر نظرا لتحملها الرضر األكرب من هذه الحرب مقارنة بدول الخليج األخرى. 

بلده    يف اليمن يزيد من الضــغوط االقتصــادية عىل  اســتمرار الحرب   يعرتف بن ســل�ن بشــكل غ� مبارش بأن 

يف ظل ارتفاع تكلفة الحملة العسـكرية وطول املدة، بالتزامن مع اسـتمرار    خاصـة  ، االخرى   دول الخليج   وعىل 

عار النفط   ة، امل أـس عودية وتأكيده  .أدى إىل تفاقم عجز املوازنة   والذي نخفـض تقبل الـس ارته اىل مـس ورمبا يف اـش

عىل ما اســ�ها بالثوابت إشــارة جديدة اىل رضورة تغي� الســياســات والتوجه اىل حلول جديدة ومبادرات 

تكفل املصــالح الســعودية كدولة فاعلة يف اإلقليم من خالل الذهاب اىل رشاكات اســرتاتيجية جديدة وتعزيز 

ــتقبلية مع إرسائيل وتناغم الخيارات ب� الطرف�  التحالفات مع دول أخرى، ر  ــارة هنا اىل العالقة املسـ مبا إشـ

 خاصة يف بعض امللفات الحساسة يف املنطقة. 

ع بلغة رمادية دون أن يبدو يف ـصورة املهزوم وال املنتـرص، تراجع أـضفى  اـستطاع بن ـسل�ن تخريج هذا الرتاج 

 حتواء االخرين واستيعابهم باتجاه بناء الرشاكة معهم. مستخدما لغة ا   اإليجابية عليه بعض الصبغة  
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