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½المقرب من السعودیة في الوالیات المتحدة األمریكیة أو اللوبي القوة الضاغطة   

المؤلف: رینیھ نبعة  

ترجمة: سناء یازجي خلف  

یھدي المؤلف ھذا المقال لرفیق بدوي وعقیلتھ إنصاف، أیقونة المقاومة السعودیة ضد الملكیة 
الذي كان ،  2008عام  السعودیین"،لموقع " الحریة للیبرالیین وصاحب بلوغ مؤسس المطلقة، 

ھم بالتجدیف وإھانة اإلسالم، مسجون یناضل من خاللھ لتحریر األخالق في المملكة الوھابیة. اتُّ 
. ُحكم علیھ بألف جلدة والسجن لمدة عشر سنوات. وكذلك محامیھ ولید 2012 منذ حزیران عام

مسجون أیضاً.الأبو خیر   

1- الیات المتحدة األمریكیة:/ الو المملكة العربیة السعودیة   

ناٍف إن التحالف بین الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة العربیة السعودیة ھو تحالف م
للطبیعة بالمعنى الحقیقي للكلمة، فھو یضع الختم على تحالف متناقض بین أقدم 

على أساس النفط  الدیمقراطیات في العالم والمملكة الدینیة األكثر ظالمیة على وجھ األرض
فقط .  

–أمریكا  تھال بل أسوأ من ذلك، إنھ یؤدي بثالثی -إسرائیل  تقوم المنحرفة إلى أن السعودیة  
األولى في العظمى  على القوة العسكریة إسرائیل أصغر بلد في ھذه الثالثیة بإمالء إرادتھا

ملیار ونصف الملیار زعیم العالم اإلسالمي المكون من تنفیذھا العالم والتي بدورھا تأمر ب
مؤمن.  

ً  ،Quincyالمتجلي في اتفاق التحالف األمریكي السعودي  ھذا یبدو ، في الظاھر متكافئا
-بینما یترجم عالقة سادو یرضخ " حارس األماكن اإلسالمیة المقدسة "  حینما مازوشیة 

بسبب ألوامر سیده األمریكي دون أن یرف لھ رمش، بینما یقوم زعیم العالم الحّر بالخضوع 
 11لنفط بتبرئتھ ولو في العلن من مسؤولیتھ المباشرة، كما ھي الحال في أحداث لجشعھ 
بما یتناقض مع رموز أمریكا العظمى. 2011أیلول   

، إلیك الرابط التالي:Quincyاتفاق  للمزید عن  

quincy/-de-pacte-https://www.renenaba.com/le  

1- بندر بوش:   

قرن الظھرتا في ربع  من العیار الثقیل سعودیتین شخصیتینتتضح ھذه الخصوصیة في 
، خالل حكم الرئیسین األمریكیین األكثر ةالدیبلوماسیواشنطن أحضان علیة األخیر في 

انفتاحاً على وجھة النظر السعودیة:  

بندر بن سلطان، ابن وزیر الدفاع السعودي المتجذر في منصبھ لمدة ربع قرن، سلطان بن 
عالقة وطیدة لساللة النفطیة في تكساس اعبد العزیز الذي ربطتھ بجورج بوش االبن وریث 

.بندر بوش " لُقِّب ِب "حتى جدا   
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غاتسبي الرائع مقربا من العلیة الدیبلوماسیة لدرجة أنھ كان أول من علم بقرار كان ھذا ال
وھو یجلس على  2003آذار من عام  20في غزو العراق بالوالیات المتحدة األمریكیة 

حیث كانت القوات األمریكیة  .قبل أعضاء التحالفوذلك  الرئیس طرف أریكة في مكتب
بدأت ھجومھا. والصورة التي خلدت ھذا التواطؤ قد التقطھا مصوره الشخصي وقتھا قد 

ولیس مصور البیت األبیض.  

عند عائلة بوش إال شأن عائلي، انظر الرابط التالي: النفط العربي وما  

https://www.courrierinternational.com/article/2004/03/01/ch
famille-de-affaire-une-est-arabe-petrole-le-bush-les-ez  

 

غزو العراق على أنھ عملیة انتقامیة من غارة طالبان على رموز القوة العظمى م دِّ قُ 
ً  سیظھرإال أنھ ،  2001أیلول من عام  11في األمریكیة،  في سجالت كال الطرفین  الحقا

 من خاللق في لعبة بلیاردو على أنھ أول عملیة انتقامیة سعودیة بالوكالة كان ضحیتھا العرا
.19سعودي من أصل  15مؤلف من الرھابي اإلھجوم التسجیالت لفریق  ثالث  

واجھة اللواء نورمان شفارسكوبف، قائد قوات التحالف ، أما أخوه، اللواء خالد بن سلطان
– 1990ضد العراق بین عامي الدولي في عملیة " عاصفة الصحراء"  ؛ فقد اقتّص 1991 

ملیار دوالر كعمولة مقابل تزوید ھذه  4لنفسھ من خزینة فرق االستكشاف الغربیة، مبلغ 
أما بندر فیكتفي بأقل من ذلك، ملیار  .دون أن یرف لھ رمش خوفاً من عقابالفرق بالوقود 

واحد من الدوالرات في صفقات عسكریة بین بلده والدول الغربیة (صفقة تورنادو مع 
، الرضوخ لدفاع القوات الغربیة عن المملكة السعودیة في المقابلالمتحدة). و المملكة

واإلغداق على السفیر السعودي لدى واشنطن.  

-https://www.lemonde.fr/international/article/2007/06/07/bae
-a-vin-de-pots-de-livres-de-milliard-un-verse-aurait-systems

saoudien_919926_3210.html-prince-un  

لوالیات ارئاسة ین لكارثیَّ  نعندما رحل " المولود من جدید " إلى مزبلة السیاسة بعد عھدی
 شربللجھادیة العالمیة في  مرشد الروحيالوالسعودي  مھرجالمتحدة األمریكیة، انغمس ال

 زب هللاحثم أصبح مدمناً علیھ بعد أن ُھزم في حرب سوریا على ید منافسھ  الكحول
اللبناني.  

La confrontation entre le cappo di tutti cappo et Hassan 
Nasrallah, sur ce lien  

hezbollah/-le-syrie-la-https://www.renenaba.com/sous  

2- قبطان التحالف ضد داعش.وابن الملك السعودي ھوالثانیة و الشخصیةخالد بن سلمان،    

ً عشر  ةتمّر خمس سفیراً في  ویأتي دونالد ترامب إلى الحكم فیختار ملك السعودیة عاما
قبطان في سالح العاماً )،  28، ابنھ األمیر خالد بن سلمان بن عبد العزیز (واشنطن
عضو في السرب الذي قصف مواقع لتجمعات داعش خالل الغارات المنظمة الالطیران و

ت المتحدة.التي قام بھا التحالف الدولي الذي تراسھ الوالیا  
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واألفضل من ذلك ھو أن دونالد ترامب خّص المملكة السعودیة بأول زیارة لھ إلى الخارج 
لیتقلد صاحب "إعالن المسلمین"  2017أیار عام  19الرئاسة، في كرسّي بعد تولیھ 

)Muslim Ban  اإلجراء ھذا اإلعالن وضن مشیخات النفط السنیة. وح) وسام الفارس في
اتخذتھ اإلدارة األمریكیة، ھو قانون ضد المھاجرین وقعھ الرئیس األمریكي في األھّم الذي 

یمنع بھ الجئي سبع دول مسلمة الدخول إلى األراضي  2017كانون الثاني عام  30
األمریكیة.  

حارس األماكن المقدسة لھذا القانون العنصري الذي اثار موجة استھجان غطیة ت رافقتوقد 
كیة وخارجھا، تنازل الممالك النفطیة عن القضیة الفلسطینیة وتألیف داخل الوالیات األمری

تحالف بین الوالیات المتحدة والسعودیة وإسرائیل لمواجھة إیران.  

2- !عن الطبیعة ةالمنحرف ه الثالثیةیا لھذ   

نح سفیرا السعودیة واإلمارات المتحدة تأشیرة دخول دائمة إلى البیت األبیض في مُ ھكذا 
بالطبع  لكنن باألسبقیة على ممثلي حلف شمال األطلسي متمتعیصبحا لیحكم دونالد ترامب، 

.السفیر اإلسرائیلي. وراء  

وس ت الرؤآالدولة العبریة تحیط نفسھا بغطاء زجاجي عازل، فالبرغم من كل طأط إال أنّ 
التي یقوم بھا ملوك النفط وكل سموم الثعابین التي یبتلعونھا على طول اللیل والنھار فإن 
أسبقیتھم تتوقف حیث یبدأ الحق اإلسرائیلي بسبب قوة اللوبي الیھودي األمریكي صاحب 

على دولة في كل الملفات الدولیة  ذهأن مارس لوبي نفو سبقر في العالم. فلم یبالنفوذ األك
ً أصبح لحّد أنھ اللوبي الیھودي األمریكي  لكما یفع ً إمساك ممسكا ً مطلق ا بالسلطة. ا  

للمزید عن الدعایة اإلسرائیلیة واللوبي الیھودي األمریكي، إلیك الروابط التالیة:  

-13-part-propagande-la-de-http://www.renenaba.com/israel
2/  

23/-part-propagande-la-de-http://www.renenaba.com/israel  
33/-part-propagande-la-de-http://www.renenaba.com/israel  

 

عملیات في ظل  ال متغیرھكذا أصبحت المملكة السعودیة تعیش في نظام "سیادي محدود" 
بغض النظر عن إسرائیل، ومشروط بالحیثیات  والیات المتحدة األمریكیةإذالل ال

تبطة بشكل وثیق بالھیمنة اإلسرائیلیة على مر بدورھااالستراتیجیة للوالیات المتحدة والتي 
المنطقة. إنھا فعالُ ثالثیة منحرفة تماماً عن الطبیعة.  

3- :المزدوجاألمریكي الخطاب    

-ة خطتي السالم لحّل الصراح العربيمصمم من األكید أن المملكة العربیة السعودیة ھي
الضغط على إسرائیل لتأخذ  اإلسرائیلي، لكن الوالیات المتحدة األمریكیة لم تعمد یوماً إلى

العروض السعودیة بعین االعتبار وتنقذ ماء وجھ الحلیف العربي األفضل للوالیات المتحدة.  
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فإسرائیل ھي التي دخلت في سباق التسلح النووي في الشرق األوسط وذلك منذ ستین عاماً 
ترفض الرضوخ للتفتیش المبرمج من قبل القانون الدولي. لكن إیران ھي التي التي وھي 

ل ھذه الفترة لم تشتِك المملكة السعودیة كتشكل الخطر النووي األكبر في المنطقة. خالل 
.مرة واحدة من امتالك إسرائیل للسالح النووي ولم تلجأ لفرض أي تفتیش دولي علیھا  

بینما كانت الوالیات المتحدة منھ  حذرتال تفتأ الشیعي الذي بالنسبة للتھدید واألمر ذاتھ 
الخصمین اإلیدیولوجیین السنیین إلیران الشیعیة الثوریة، أال وھما  عنتماماً متغاضیة 

صدام حسین العلمانیون العراقیون في عام  ووبعثی 2011الطالبان في أفغانستان في عام
. ھكذا أصبحت إیران قوة إقلیمیة ُیخشى جانبھا لیس فقط بسبب سیاستھا االستباقیة 2003

ة التي تھبط علیھا كنتیجة لسیاسة أمریكا المتخبطة.نعموإنما بسبب ال  

على وحرب إسرائیل  2003على العراق لحساب إسرائیل عام الصلیبیة ب أمریكا ووما حر
ارتباط إسرائیل لحساب أمریكا، إال مثالین واضحین على  2006حزب هللا في لبنان عام 
باالستراتیجیة األمریكیة.  

ملیار  300بمبلغ  2017المثال الصارخ على ذلك ھو الصفقة العسكریة التي تمت في عام
إلى دعم الھادفة ، ست سنوات، بین الوالیات المتحدة والمملكة السعودیة مدى دوالر على

التفوق على الحفاظ مع إیران، كل ذلك " ةالقدرة البالیستیة والبحریة للمملكة في مواجھ
كما صرح بذلك عضو في اإلدارة األمریكیة. ثالثمائة  العسكري اإلسرائیلي في المنطقة "

ملیار لم تستطع تحقیق المساواة مع إسرائیل.  

خدام السلمي مع المملكة السعودیة. وعد المثال الثاني ھو صفقة المفاعالت النوویة لالست
رضة املیار دوالر لكنھا تواجھ مع 150مفاعل في صفقة بمبلغ  18ترامب الملك سلمان ِب 

مع العلم أن الساللة ، بسبب اللوبي الیھودي داخلھ مجلس الشیوخ األمریكيلدى كبیرة 
ة إیران.تاریخیجارتھا الالوھابیة كانت قد نسجت تحالفات في الظل مع الدولة العبریة ضد   

المثال الثالث: االنسحاب األمریكي أحادي الجانب من االتفاق الدولي على النووي اإلیراني.  

إن االنسحاب األمریكي من االتفاق الدولي على النووي اإلیراني لیس نتیجة قرار 
ین مقربین جداً استراتیجي لدونالد ترامب بل ھو تنفیذ لوعد انتخابي تجاه ثالثة أثریاء أمریكی

برنارد  ملیاردیروالشلدون أدیلسون صاحب عدة كازینوھات  ملیاردیرالمن إسرائیل : 
 Elliotمالك العقارات و الملیاردیر بول سینجر، مؤسس صندوق " ماركوس،

Management Corporation  " ."المعروف بجشعھ لدرجة أنھ ُسّمي ِب " صندوق النسور
ن امقرب من رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو وزمیاله اآلخر شلدون أدیلسون

یة.نتخابحملة دونالد ترامب اال جزءاً كبیراً منمّوال   

شخصیات ھامة متمثلة في مقاومة شرسة  واجھیعتقد إیلي كلیفتون أّن دونالد ترامب كان ی
الخارجیة في مجلس  من محیطھ المقرب (وزیر الدفاع جیمس ماتیس ورئیس لجنة العالقات

النّواب، إد كروس الجمھوري في كالیفورنیا وثالثة حلفاء أوروبیین رئیسیین (ألمانیا وفرنسا 
ثلثي الشعب األمریكي الذي لم یكن یتوقع أن رئیسھ سینسحب من االتفاق  وفيوبریطانیا)، 

أي یوم ، 2018 أیار عام 8س ن ن في  ةالنووي اإلیراني بحسب استطالعات قامت بھا قنا
إعالن االنسحاب.  
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شیلدون أدیلسون وبرنارد ماركوس ھما عضوان في تحالف اللیكود في الحزب الجمھوري، 
داخل الحزب األمریكي. أي بمعنى آخر، عضوان في حزب الیمین اإلسرائیلي المتطرف  

ین الشخصیتین على دونالد ترامب تداعیات جوھریة: التحالف التام بین تكان لرھان ھا
الوالیات المتحدة وإسرائیل ونقل السفارة األمریكیة إلى القدس كمقدمة إلعالن موت مشروع 

قیام الدولتین: إسرائیل وفلسطین.  

–یجدر بالذكر في ھذا السیاق موقف الثنائي أدیلسون   ماركوس من إیران: توقع صاحب  
ي طھران مما سیقدم الكازینوھات ضربة نوویة استباقیة مترافقة مع تھدید بتغییر النظام ف

لمفاوضات تؤدي لتراجع إیران النھائي عن برنامجھا النووي.  

لّخص برنارد ماركوس من جھتھ موقفھ في مقابلة مع قناة فوكس أعمال في عام  بینما
في جملة مختصرة: " إیران ھي الشیطان". 2015  

للمزید من التفاصیل، راجع إیلي كلیفتون:   

Follow The Money-Three Billionaires paved way to Trump’s 
Iran deal withdrawal. Mays 8 2018  

-for-way-paved-billionaires-https://lobelog.com/three
withdrawal/-deal-iran-trumps  

 

4- الحجج السعودیة وشبكة اللوبیات السعودیة في الوالیات المتحدة:   

-الحجة األساسیة: إن الخلیج العربي ثلثي مخزون النفط على الفارسي الذي یحتوي في جوفھ  
-جیو لزمن طویل مجاالً  سیبقىالعالمي،  ً ستراتیجیا  تحت السیطرة  بقىیجب أن یو بالغ األھمیة ا
بأي ثمن.  

وأصابت ھدفھا لل أو ملل أضحت فكرة مھیمنة كھذه الحجة دون السعودیین لمن شدة تكرار 
ذلك بعدم وجود حل بدیل للشراكة بین ین لدى الداعمین لسیاسة خارجیة أمریكیة عدوانیة مبرر

واشنطن والریاض.  

ھ عالمة اإلنسانیات جانین فیدیل، " حكومة الظل". سمیما تمیستفید اللوبي المقرب من السعودیة 
أنھ منذ ثورة )،  Shadow Elite   )Basic Book, 2009في كتابھاتالحظ جانین 

-1980ات (ثمانیناللیبرالیین الجدد في ال بعنایة و، قامت اإلدارات المتالحقة تدریجیاً )1990
وغیرھا خالیا تفكیر ص وظائف الدولة بإیكالھا "لشركات ووكاالت مستشارین وبتخصی ،فائقة

ن ھم جزء ال یتجزأ من ون الخصوصیولاع. وتضیف:" ھؤالء الف" من الخدمات غیر الحكومیة
ن في كل نواحي إدارة األشغال العامة وفي تصّور القوانین وإصدارھا وشاركیعمل الحكومة، 

أعباء تطبیق القوانین الفدرالیة تقع فقط على عاتق موظفي قدیماً،  وتطبیقھا ". بینما كانت
الحكومة، أما الیوم فثالثة أرباع ھذا العمل الذي یقاس بعدد الوظائف، قد أوكل لمتعاقدین 

خارجیین.  

لكنھا انتشرت كالنار في الھشیم منذ السنوات األولى لحكم  سابقاً،ھذه الممارسة كانت معروفة 
-1993ام كلینتون (الرئیس م. ولی 2001.(  
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من بین المستفیدین من ھبات الممالك الخلیجیة باإلضافة إلى اللواء دافید بتراوس وأنطوني 
: Brooking Institutionكوردسمان و   

) الذي استفاد من ھبة قدرھا ملیون دوالراً قّدمتھا أبو ظبي. أسس CAPمركز التقدم األمریكي (
مدیر حملة ھیالري كلینتون السابق، جون بودیستا الذي یعتبر أخوه المؤسسة لخالیا التفكیر  هھذ

في مجموعة عمل األخوان ، لحینامنذ ذلك طوني من اللوبي المقرب من السعودیة. ف
"Podesta Group."  

حزام الأفضل مثال على إال دافید إغناطیوس الكاتب في صحیفة الواشنطن بوست، لیس و
ینتقده معارضوه بكونھ " المدافع عن رئیس بین مجموعة المصالح في عالم اإلعالم. ل واصال

في ید المملكة السعودیة". عصا" وبكونھ " CIAالمخابرات   

من اإلمارات العربیة المتحدة  2015ر في عام التلقى المجلس االستشاري األطلسي ملیوني دو
ھویل باتریوس العضو السابق في ومن واھبین مقربین من الریاض. والجنرال دافید 

Centcom تھھو عضو في مجلس إدار.  

ألف دوالر في عام  600) مبلغ CSISواستحق مركز الدراسات االستراتیجیة والدولیة (
حدى شخصیات ھذا المركز، ، ھو ھو إأنطوني كوردسمان من الریاض وأبو ظبي. و 2015

نھ المستشار السابق لعضو إفي واشنطن. صوت ھام جدا في جوقة شبكة المقربین من السعودیة 
مجلس الشیوخ الجمھوري، جون ماكین المخضرم في البنتاغون وفي وزارة الخارجیة ووزارة 

ً الطاقة واشتھر بكونھ عالم ً جدی ا ال الطاقة باحترام كبیر. فھو إذاً الرجل جتتمتع أبحاثھ في م ا
مثالي.ال  

تجدر اإلشارة إلى أنھ في المرحلة األخیرة من قانون جاستا، أي بعد التصویت علیھ في 
الكونغرس األمریكي وخالل انتظار تصویت الرئیس أوباما، وّقع مركز الدراسات والشؤون 

 Squin Pattonاإلعالمیة في القصر الملكي السعودي على عقد مع جمعیة " 
Compagny Boggs LLP القانونیة، بمبلغ مئة ألف دوالر في الشھر. تقوم " للخدمات

أیلول   30و  2016أیلول من عام  19بین  الجمعیة بموجب ھذا العقد بتقدیم خدماتھا القانونیة
االستراتیجي والقانوني في الشؤون الخارجیة والمسائل  دعم، باإلضافة إلى " ال2017من عام 

یة".المتعلقة بحكومة الوالیات المتحدة األمریك  

 SRG LLC, Relations gouvernementales etمع "  ماثلم عقد قد ُوّقع وكان
lobbying " كانون األول  18أیلول وحتى  18ألف دوالر شھریاً للمدة ما بین  45بقیمة

-، بھدف إقناع المسؤولین في السیاسة األمریكیة بفائدة الشراكة الخاصة السعودیة2016
لسعودیة في ضمان المصالح االقتصادیة واألمنیة الحساسة للوالیات األمریكیة وأھمیة المملكة ا

  المتحدة ".

لیون م The Brookings Institution )21.6وتبقى الالئحة ناقصة إذا نسینا أن نذكر 
)، 2014ملیون من اإلمارات منذ منتصف عام  3، و2011من قطر منذ عام ھبة دوالر 
المنطقة.ن األكثر تأثیراً في یالدولت  

شاعر منذ سبعین عاماً بدور  تقومأخیراً، تجدر إشارة خاصة لصحیفة النیویورك تایمز، التي 
، منبطحة إعجاباً امام كل اإلصالحات حتى الصغیرة منھا والتافھة لمصلحة السعودیةالبالط 

على وجھ األرض.التي قررھا النظام األكثر ظالمیة   
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، انظر في ھذا الرابط:للمزید من التفاصیل عن ھذا الموضوع  

-the-of-Years-http://www.jadaliyya.com/Details/34727/Seventy
Reform-Leading-as-Royals-Saudi-Describing-Times-York-New  

للمزید من التفاصیل عن اللوبي السعودي في الوالیات المتحدة األمریكیة:  

diplomatique.fr/2017/07/LAZARE/57670-https://www.monde 
Daniel Lazare, auteur de «The Velvet coup: The constitution, the 
Supreme Court and the decline on American Democracy». Verso 
Londres 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 


