
 

 

 ترامب سلمان إدارة ظل يف )األمريكية( السعودية ةالسياس

 سلمان جميء منذ للسعودية اخلارجية أو الداخلية ةابلسياس تعلقت سواءعدة،  جوهرية تغيريات عن األخبار حتدثت لقد
 .احلكم إىل

 أمري سعود آل الرمحن عبد بن العزيز عبد امللك بني القطيف( )معاهدة دارين معاهدة توقيع مت م1915 عام يف: أولا 
 آل يكون أن على واجلبيل، والقطيف واألحساء جند مناطق على سلطانا  به بريطانيا اعرتاف على نصت اليت وبريطانيا، الرايض
 .العثمانيني مع لتحالفه وفاءا  لربيطانيا املتاعب يسبب كان  والذي حائل، إمارة حاكم رشيد ابن لضرب أداهتم سعود

 أي مع وفاق أو حلف أي يف يدخل أل بشرط الناشئة، سعود آل دولة ألقطار العسكرية احلماية فاءإض على افيه واتفقا
نح وأل أخرى، أجنبية دولة  شرط على استثناء بدون دائماا  مشورهتا "يتبع وأن لندن إذن دون أحد ألي بالده داخل امتياز أي َيم
 .اخلاصة" مبصاحله جمحفاا  ذلك يكون ل أن

 م1922 عاميف  وبعدها جند"، "سلطان بلقب ذريته من خيلفه وملن له رمسياا اعرتفت م1921 سبتمربأيلول/ 2 ويف
 توقيع إىل وانتهت والكويت، جند وبني والعراق، جند بني احلدود تسوية فيها مت واليت إجنليزية، برعاية العقري لقاءات حدثت
 بشأن حبرة ومعاهدة م،1925هـ/1344 عام يف األردن شرقي مارةوإ جند بني احلدود بشأن حداء معاهدة مث احملمرة، معاهدة
 .م1925هـ/1344 عام يف والعراق جند بني احلدود

 ،1927 جدة معاهدة وتوقيع دارين، اتفاقية إلغاء مت قيادته حتت اجلزيرة أجزاء معظم توحيد يف السعودي النجاح ونتيجة
 فيها وتعهد وملحقاهتا" وجند احلجاز ملك اجلاللة صاحب ملمالك املطلق تامال بـ"الستقالل الربيطاين التاج فيها اعرتف اليت

 حماربة على والتعاون لنظريهتا، معادية أنشطة قاعدة دولة أي تشكل أبل التعهد مع العالقات، ُحسن على ابحملافظة الفريقان
 .ابلرقيق اإلجتار

 القتصادي التعاون بواكري بدأت عندما وذلك م1933 العام يف ولدت فقد األمريكية السعودية للعالقات ابلنسبة: اثنياا 
 األمريكية النفط شركات طلبت مث. اململكة شرق يف للنفط بئر أول حبفر األمريكية العربية الزيت شركة قيام يف متمثلة البلدين بني

 األمريكي الرئيس دفع ما وهو خلليجا يف السياسي والستقرار األمن لضمان أكرب دور ممارسة واشنطن من السعودية يف العاملة
 أمريكية عسكرية بعثة أول رسالإب قام مث ،ألمريكا حيوية مصلحة َيثل اململكة عن الدفاع أبن اإلعالن إىل 1943 عام روزفلت

 تالعالقا «دشن» الذي اللقاء وهو السويس، قناة يف ابخرة ظهر على العزيز عبد ابمللك 1945 عام يف والتقى السعودية إىل
 ابملنتصر اإلجنليز القدمي الستعمار بني الصراع وبدأ ابملنطقة الفعلي األمريكي الهتمام بدأ اللحظة هذه ومنذ السعودية األمريكية

 بعض وإقامة األمراء بعض بشراء أمريكا فقامت لربيطانيا عمالء األعم ابألغلب سعود آل وكان املنطقة، يف لرؤيته وفرضه اجلديد
 .احلجاز بالد يف احلاكمة العائلة داخل األمريكي الخرتاق بدأ هنا ومن اا مبكر  العالقات
 األمريكية ةالسياس يتبع وبعضهم اإلجنليزية ةالسياس يتبع بعضهم رجالت عدة السعودية يف احلكم على تناوب لقد: اثلثاا 

 امللك أبناء يف احلكم انتقال يف الداخلية وثيقةال عليهم متليه مبا احلكم شؤون ترتيب يف العائلة فرازاتإل خاضعة البلد جعل مما
 أن وأرادت وكثرهتم بريطانيا عمالء وجود لقوة خاصة لألمريكان مزعجا األمر هذا وكان الولية، انتقال يف ترتيب من املؤسس
 دور بعد خاصة ،الولية انتقال شروط متليه ملا رهينة تكون أن بدون فقط هلا السعودية ختلص حبيث الرتتيب هذا على تقضي

 صاحبة مصر حساب على القضااي من كثري  يف وتدخله والنفط واخلليج الشام مسألة يف عليهم التشويش يف سعود آل هللا عبد
 انتقال مسألة يف لألحداث رهينة تكون أل أمريكا أرادت أقول كبري،  بشكل هلا مزعجاا  دوره وكان أمريكياا، اإلقليمي الدور
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 هللا عبد امللك وفاة واستغلت لربيطانيا عمالء من لآلخرين وجود بدون القادمة املرحلة رجالت تصنع أن أرادت بل الولية؛
 ولية برتتيب فقامت اإلجنليز، رجالت من أي بوجود يسمح ل مبا الوضع ترتيب أجل من ابحلكم سلمان لوجود قوايا  استغالل

 للعهد ولياا  مث للعهد، ويل كويل  سلمان بن مبحمد توجاء وعطّلته، سعود آل هللا عبد أنشأه الذي البيعة جملس وألغت العهد
 سابقاا  لديها املفضل رجلها نيف بن حممد أزاحت مث أرامكو قتصاديةال القوة مث الدفاع وزارة من القوى كل  بيده جعلتأن  بعد
 من هللا عبد بن متعب إبزاحة األخرية الضربة كانت  مث سلمان، بن حممد سيطرة عن خارجةكانت   اليت والقوة الداخلية، ةوزار  عن

 الوطين احلرس من لتجعل ملتعب؛ التبعية ذات العشائر ومشايخ الضباط وتعتقل اإلجنليزية، والتبعية القوة يف العريق الوطين احلرس
 املخلصني رجالتها بعض عن حىت بعيداا  بيده القوى مجيع ولتحصر العهد ويل بيد السعودية يف القوى أدوات من األخرية داةاأل
 .هلا

 مواصفات بعدة ةالسياس هذه متيزت وخارجية داخلية سياسية إجراءات ابختاذ أمريكا قامت للحكم سلمان جمئ منذ وأخريا
 والعمل القرار ختاذا يف اجلرأة ةسياس مث سابقا كانت  اليت التأين ةلسياس خالفاا  والغموض واملباغتة السرعة: املثال سبيل على منها
 الشراكة عالقة تلغي أن لدرجة كبري  بشكل التحدي وإظهار واملتابعة واحلزم التحدي ةسياس ومنها انتظار، بدون فوراا  تنفيذه على
 بلغة وتتحدث األموال على وحتجز وتقتل األمراء وتعتقل شرعية وإضفاء تبعية بل شراكة تكن مل ابألصل هي واليت الشيخ آل مع

 .ايمريكأ هلا القادم الدور أجل من اجلميع مع التهديد
 القرار اختاذ وسرعة الغموض نتيجة الفعل ردة يتوقع ل اخلصم من جعلت السعودية يف أمريكا ةلسياس املميزات هذه
 الوقوف يستطيع ل حىت متتالية قوية ضرابت أمام مذهولا  اخلصم من جعلت بل احلزم وإظهار التحدي مع التنفيذ يف والسرعة

 .حممول احللبة من ليخرج القاضية الضربة له توجه مث املفاجئة، الضرابت تعايل شدة من يقع بل
 :القول وخامتة وأخرياا 

 النقطة كان  والذي سعود، آل داخل عائلياا  األمحر اخلط ترامب إبدارة املتمثلة الكابوي ةسياس بسياستها أمريكا كسرت  لقد
 إدارة نقل الذي سلمان جميء حىت التفاق هذا وبقي العائلة، متاسك على ظاا حفا ولؤه كان  أايا  امللك مع ابلسري بينهم األوىل
 أمواهلم وحجز بعضهم، على اإلقامة وفرض بعزهلم قام بل احلد هذا عند األمر يقف ومل اجلميع واستبعد ولده، إىل البالد شؤون

 والدولة، القانون سلطة فوق أحد ول لفساد،ا حماربة شعارات حتت لبعضهم القتل حىت بل عتقالوال منهم، المتيازات وسحب
 خطري أثرها ةالسياس وهذه منهم، القوى سحبت لو حىت الرماد حتت ونره أثمره وهلذا الداخلي، العائلي احلقد شرارة وّلد وهذا
 .هللا نإبذ كذلك  ألظنه وإين اإلسالم أمة على خرياا  األمر هذا يف ولعل العقول، تعمى ولكن األبصار تعمى ل لكنها

 األفكار على نقالبوال احلاقدين، الليرباليني من الظالم لقوى البلد وفتح العلمانية إىل النتقال اخلطري اآلخر واألمر
  النتقال وهذا واهية، حبجج الرتفيه مسمى حتت الناس إفساد مبشروعات والبدء املشايخ ودور الدولة برعاية كانت  واليت السائدة

 احلضاري، والبديل التغيري بل لالستعمار العودة وليس التغيري، حنو األمة تقدم ظل يف قاتل غباء هو األمر هذاو  جداا، سريعاا كان
 حمل هنا وليس لربيطانيا، النفوذ طرد سكة على سريها يف سرعة أبقصى سارت حيث جنونية ةسياس هو أمريكا به تقوم وما

 والنصر الفرز مقدمات من هو التمايز وهذا ،الفصل الكلمة له وسيكون ادينه تستبدل لن عظيمة أمة ومكانته حمله بل اخلطر
 .هللا إبذن
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