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سياسة الواليات المتحدة من منظور الرأي العام العربي:
بيانات من السعودية والكويت
US Policy in Arab Gulf Opinion:
Data from Saudi Arabia and Kuwait

يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض نتائــج اســتطالع آراء الســعوديين والكويتييــن تجــاه سياســة
الواليــات المتحــدة األميركيــة فــي المنطقــة العربيــة .وتحــاول تحليــل الكيفية التــي يرى بها
مواطنــو دول خليجيــة سياســة الواليــات المتحدة ،منذ تولــي دونالد ترامب الرئاســة .ويظهر
التقرير أن المستجيبين الكويتيين انتقدوا سياسات الواليات المتحدة في السنوات الخمس
األخيــرة علــى نحو أكبر من انتقاد الســعوديين لها .ويعتمد التقرير على بيانات اســتطالعات
المؤشر العربي الذي يصدره المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات منذ عام .2011
كلمات مفتاحية :السعودية ،الكويت ،سياسة الواليات المتحدة ،المؤشر العربي.
This study aims to present the results of the Saudi and Kuwaiti opinion poll on US
policy in the Arab region. The study attempts to analyze how Gulf Arab citizens
view US policy since President Donald Trump took office Kuwaiti respondents
have more condemned US policies in the last five years than the Saudis. The study
draws on data provided by the Arab Opinion Index, which has been published by
the Arab Center for Research and Policy Studies every year since 2011.
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مقدمة
مع تصاعد نفوذ إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،يبدو
أن النظامني السعودي واإلمارايت باتا أقرب إىل ص ّناع القرار
يف الواليات املتحدة ،وذلك أكرث من أي وقت مىض .فعىل
سبيل املثال ،أصبحت العالقة بني ويل العهد السعودي محمد
بن سلامن ،وجاريد كوشرن صهر ومستشار الرئيس األمرييك
دليل عىل
لشؤون الرشق األوسط ،معروفة لدى الجميع ،وت ُ َع ّد ً
التقارب بني البلدين .وعىل نحو مامثل ،متتّع السفري اإلمارايت
يف الواليات املتحدة يوسف العتيبة ،بشعبية كبرية يف دوائر
العاصمة األمريكية واشنطن ،و ُعرف بعالقاته بأهم خرباء
السياسة الخارجية وص ّناع القرار األمريكيني .عمو ًما ،وبعد
انتهاء إدارة الرئيس األمرييك ،باراك أوباما (،)2017-2009
ع ّززت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
روابط العالقة مع الواليات املتحدة عىل نحو أفضل كث ًريا من
السابق ،وانتهجتا سياستهام الخارجية بنا ًء عىل تلك العالقات.
وعىل هذا األساس ،فرض املحور السعودي  -اإلمارايت الحصار
عىل قطر يف  5حزيران /يونيو  ،2017كام أمعن يف العدوان
عىل اليمن.
يحاول هذا التقرير اإلجابة عن مجموعة من األسئلة ،منها:
هل تعكس السياسة الرسمية لدول الخليج العربية يف عالقتها
بالواليات املتحدة الرأي العام ملواطنيها؟ وكيف يرى مواطنو
دول الخليج العربية الواليات املتحدة يف عهد ترامب؟
يركز هذا التقرير عىل الرأي العام الخليجي يف السعودية
والكويت تجاه الواليات املتحدة .وقد ق ّدم هذان البلدان
تباي ًنا الفتًا يف إجاباتهام عن أسئلة املؤرش العريب حول وجهة
نظر مواطني دول الخليج العربية تجاه سياسة الواليات
املتحدة .تع ّد الكويت بل ًدا أكرث انفتا ًحا عىل الصعيد السيايس،
مقارن ًة بغريها من دول الخليج العربية ،يف حني أصبحت
السعودية أكرث قم ًعا لحرية التعبري والنشاط السيايس يف
السنوات األخرية .إضافة إىل ذلك ،تنعم الكويت بعالقة أقل
عدا ًء بإيران ،مقارن ًة بطبيعة وشكل عالقة السعودية بها.
ولهذه األسباب ،يكون من املجدي أن نوظّف هاتني الحالتني
يف تحليل الرأي العام تجاه الواليات املتحدة؛ ألنهام تق ّدمان
ملحة عن الــرأي العام يف دولتني خليجيتني متباينتني عىل
املستوى السيايس لدول الخليج العربية.

ربمتبس  /لوليأوليأ

ً
أوال :آراء المستجيبين تجاه
الواليات المتحدة
هل االستطالع بالسؤال األش ّد بداهة بشأن آراء املستجيبني
استُ ّ
تجاه الواليات املتحدة .يشري االستطالع السنوي األخري للمؤرش
العريب  2018 / 2017إىل أن الكويتيني ،عامةً ،يتف ّوقون كث ًريا عىل
السعوديني يف انتقادهم للواليات املتحدة؛ إذ أعرب  88يف املئة من
الكويتيني عن آراء سلبية أو سلبية نو ًعا ما تجاه الواليات املتحدة،
مقارن ًة بـ  26يف املئة من السعوديني .ومع ذلك ،شهدت السعودية
نسبة كبرية من األشخاص الذين امتنعوا عن اإلجابة عن هذا
السؤال؛ إذ رفض  48يف املئة (ما يقارب النصف) من املستجيبني
اإلجابة عن هذا السؤال .ومل ينطبق ذلك عىل االستطالعات التي
أُجريت يف السابق؛ ففي استطالع  ،2016بلغت نسبة عدم اإلجابة
عن هذا السؤال  2يف املئة فقط ،وهذا ارتفاع مفاجئ الفت،
مقارن ًة باستطالعي  2016و.2018/2017
وليس من سبب واضح لهذا االرتفاع املفاجئ .وعىل الرغم من
ذلك ،يبدو أن هناك انطبا ًعا سائ ًدا لدى الرأي العام السعودي
بأن التعبري عن آراء سلبية تجاه الواليات املتحدة أمر غري مقبول؛
بسبب ترويج النظام السعودي لتحالفه مع الرئيس ترامب مقابل
عالقته السلبية بالرئيس األسبق باراك أوباما .يف الحقيقة ،يرى
الرأي العام السعودي يف عالقته بالواليات املتحدة مفتا ًحا لتسوية
بعض قضايا بلده يف املنطقة .لذلك ،انخفضت نسبة الرأي العام
السعودي السلبي تجاه الواليات املتحدة بني استطالع 2016
واستطالع  ،2018 / 2017من  63يف املئة إىل  26يف املئة ،مع
ارتفاع يف نسبة االمتناع عن اإلجابة.
وحدث ارتفاع مفاجئ مامثل للرأي العام بني استطالعي 2014
و .2015ومر ًة أخرى ،ال ميكننا أن نتأكد متا ًما من سبب هذا
التح ّول ،ولكن قد يكون االتفاق النووي اإليراين الذي أُبرم يف عام
 ،2015والذي انتقدته السعودية عىل نحو واسع بسبب إغفاالته
املثرية للخالف ،قد أث ّر يف هذا التح ّول الهائل؛ إذ ارتفعت نسبة
املستجيبني الشاجبني لسياسات الواليات املتحدة من  20يف املئة
يف استطالع  ،2014إىل  51يف املئة يف استطالع  .2015ومع ذلك،
يكمن االختالف الرئيس بني التح ّولني يف املوقف من الواليات
املتحدة يف نسبة االمتناع عن اإلجابة .وميكننا التأكد من أن هذا
لتغي حقيقي يف
التح ّول بني استطالعي  2014و 2015كان نتيجة ّ
الرأي؛ إذ إن نسبة عدم اإلجابة يف هذين االستطالعني ال تتجاوز
 10يف املئة .وهذا ،بالطبع ،ال يُقا َرن من حيث األهمية بنسبة عدم
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اإلجابة البالغة  48يف املئة يف استطالع 2018/2017؛ ما يضعف
فهمنا لص ّحة الشعور العام.

ثان ًيا :آراء المستجيبين السعوديين
ّ
يشكل
والكويتيين تجاه البلد الذي
التهديد األكبر
عىل الرغم من الرأي العام السلبي يف السعودية والكويت تجاه
وخصوصا يف الكويت ،ال يرى املستجيبون من
الواليات املتحدة،
ً
البلدين أن الواليات املتحدة متثّل التهديد األكرب للمنطقة .ومن
املفهوم أن أغلبية املستجيبني الكويتيني والسعوديني يشريون إىل
إيران بوصفها التهديد األكرب لبلديهم ،وبنسبة  52يف املئة و 42يف
املئة عىل التوايل .ويبدو هذا منطقيًا يف ضوء سياسة النظام اإليراين،
وال سيام يف ما يتعلّق مبضيق هرمز ،وتدخّلها يف العراق وسورية
واليمن ،إضافة إىل دعمها عمليات داخل السعودية نفسها.
تكمن االختالفات يف املواقف بني الكويت والسعودية يف موقف
املستجيبني من هذين البلدين تجاه إرسائيل والواليات املتحدة؛
إذ أشار  16يف املئة من املستجيبني الكويتيني إىل أن إرسائيل هي
التهديد األكرب ،يف حني أشار  17يف املئة منهم إىل الواليات املتحدة.
ويف املقابل ،رأى  2يف املئة فقط من السعوديني أن إرسائيل هي
التهديد األكرب ،يف حني أشار  3يف املئة منهم إىل الواليات املتحدة.
وهذا تفاوت كبري بني النسب يف البلدين.
وال تزال نسب االمتناع عن اإلجابة عن هذا السؤال مرتفعة ،إذ مل
يح ّدد  37يف املئة من املستجيبني السعوديني أي دولة بوصفها متثّل
تهدي ًدا للسعودية .وال نستطيع معرفة السبب الحقيقي لذلك .قد
يكون لدى املستجيبني السعوديني انطباع بأنه ليس هناك من تهديد
يعجز بلدهم عن مواجهته كام ينبغي ،أو رمبا يُخ ّيل إليهم أنهم ال
ميكنهم اإلعراب عن مثل هذا القلق من دون أن يبدوا نقديّني عىل
نحو كبري .ووفق ما نعرفه عن حرية التعبري يف السعودية اليوم،
نستطيع فقط تخمني أسباب النسبة املرتفعة لعدم اإلجابة ،إال
أنه من الواضح أن هناك عوامل أساسية ع ّدة تؤث ّر يف الرأي العام
السعودي ،والتي ال تغطيها أسئلة هذا االستطالع.

ً
ثالثا :آراء المستجيبين تجاه الواليات
ً
مقارنة ببلدان أخرى
المتحدة
وأخ ًريا ،نستطيع من خالل مؤرش الرأي العام العريب ،أن نرى آراء
املستجيبني تجاه الواليات املتحدة ،مقارن ًة بآرائهم تجاه الدول
األخرى املهمة للمنطقة.
ففي الكويت ،حلّت تركيا يف املرتبة األوىل؛ إذ رأى  60يف املئة من
املستجيبني أن نظرتهم إليها إما إيجابية وإما إيجابية إىل ح ّد ما ،تليها
الصني بنسبة  54يف املئة ،ث ّم روسيا بنسبة  37يف املئة ،وإيران بنسبة
 25يف املئة ،بينام حظيت الواليات املتحدة ،مقارن ًة مبا ذكر أعاله،
بآراء إيجابية بنسبة  10يف املئة.
أما يف السعودية ،فأتت آراء املستجيبني يف هذه البلدان كلّها ،أقل
إيجابية ،مقارن ًة بالكويت وبصورة قاطعة؛ فقد نالت الصني نسبة
تأييد  25يف املئة ،وتركيا  24يف املئة ،وروسيا  10يف املئة ،وإيران 4
يف املئة .ومع ذلك ،حصلت الواليات املتحدة عىل نسبة بلغت  25يف
املئة من التأييد ،وذلك عىل الرغم من أن نسبة عدم اإلجابة بلغت
 48يف املئة.

خاتمة
تول ترامب الرئاسة يف عام  ،2017وما تاله من
عمو ًما ،يبدو أن ّ
إعادة ترتيب للسياسة الخارجية األمريكية تجاه دول الخليج ،وال سيام
السعودية ،كان لهام تداعيات عىل مستوى الرأي العام ملواطني دول
الخليج العربية تجاه سياسة الواليات املتحدة .ويس ّجل املستجيبون
الكويتيون ،الذين يتمتعون بحرية يف التعبري تفوق حرية نظرائهم
السعوديني ،املستوى األعىل يف شجب سياسات الواليات املتحدة يف
السنوات الخمس األخرية .يف حني اتسمت استجابات السعوديني
التي تح ّدها قدرتهم عىل التعبري عن ميولهم بح ّرية أكرب بأكرب نسبة
عدم إجابة؛ ما يشري إىل أنهم ال يشعرون بالراحة عند ِذكْر الواليات
يتعي معرفة ما إذا
املتحدة يف ضوء السياسة السعودية .وال يزال ّ
كانت أحداث السنة املاضية ،وال سيام يف ما يتعلق بإيران ومستوى
ستغي يف انطباعات املستجيبني الخليجيني يف
تدخّلها املتنامي،
ّ
للمؤش.
االستطالع املقبل
ّ

