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المقدمة

أثــار قــرار مجموعــة “أوبــك بلــس” خفــض إنتــاج النفــط بمقــدار مليونــي برميــل يوميــًا حالــة مــن 

التصعيــد السياســي بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، التــي ســعت لزيــادة اإلنتــاج، ودول “أوبك”، 

وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث رأت اإلدارة األمريكيــة أن القــرار يأتــي منســجمًا 

مــع الموقــف الروســي، ويهــدد العالقــات الســعودية األمريكيــة، وقــال الرئيــس األمريكــي جــو 

بايــدن: “إن الوقــت قــد حــان للواليــات المتحــدة إلعــادة التفكيــر فــي عالقتهــا مــع الســعودية” ، فــي 

حيــن صرحــت الســكرتيرة الصحفيــة للبيــت األبيــض، كاريــن جــان بييــر، بإمكانيــة صــدور قــرار بشــأن 

العالقــة بيــن واشــنطن والريــاض، وهــو مــا أســماه وزيــر الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن 

فرحــان “عاصفــة سياســية مســتغربة”. 

ربمــا لــم يكــن قــرار “أوبــك بلــس” الســبب الوحيــد لتراجــع العالقــة بيــن الريــاض وواشــنطن، 

بقــدر مــا أســهم فــي توضيــح طبيعــة األزمــة بيــن البلديــن، التــي تأثــرت مــن جــراء تداعــي عــدد مــن 

الملفــات خصوصــًا بعــد صعــود الديمقراطييــن. 

يبحــث تقديــر الموقــف فــي ســيرورة العالقــات الســعودية األمريكيــة وتداعياتهــا الحاليــة، 

القادمــة. البلديــن، وســيناريوهاتها  بيــن  العالقــة  ومحــددات مســتقبل 
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سيرورة العالقات السعودية األمريكية 

منــذ تفــكك االتحــاد الســوفييتي أصبحــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة القطــب األوحــد فــي 

األوســط؛  الشــرق  منطقــة  ســيما  وال  األمريكيــة،  للهيمنــة  خاضعــًا  العالــم  وأصبــح  العالــم، 

بوصفهــا حلقــة الوصــل بيــن دول العالــم، وأكبــر منتــج للنفــط، وهــذا مــا جعل منها ســاحة للصراع 

الدولــي، ومركــزًا لتحديــد المصالــح االســتراتيجية للــدول الكبــرى، وأصبحــت فكــرة تأميــن المنطقــة 

مــن األفــكار التــي تبناهــا النظــام الدولــي، وحشــد جميــع اإلمكانــات لهــا، تحــت مظلــة تأميــن النفــط 

بوصفــه ســلعة اســتراتيجية لألمــن والســلم العالمييــن، ووفقــًا لمبــدأ جيمــي كارتــر )الرئيــس 

األمريكــي -1977 1981( الــذي يجيــز للواليــات المتحــدة اســتخدام القــوة العســكرية للدفــاع عــن 

مصالحهــا فــي المنطقــة.

العربيــة  المملكــة  المنطقــة بمركزيــة دور  فــي  الحضــور األمريكــي  يرتبــط  فــي هــذا اإلطــار، 

وقدراتهــا  والثقافيــة،  السياســية  ومكانتهــا  الجيوســتراتيجي،  موقعهــا  نتيجــة  الســعودية، 

والنفطيــة. االقتصاديــة 

وقــد مــرت العالقــة الســعودية األمريكيــة بعــدة مراحــل مــن التعــاون المشــترك، كان للمملكة 

مــن خاللهــا دور مركــزي فــي الحفــاظ علــى مصالــح الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة، والمســاهمة 

المباشــرة فــي دعــم االقتصــاد األمريكــي. وقــد تأثــرت العالقــة بيــن البلديــن بعــدة عوامــل فــي 

مراحــل مختلفــة، خاصــة بعــد قطــع إمــدادات النفــط عــام 1973، وأحــداث ســبتمبر/أيلول 2001، 

لكــن الحكومتيــن عملتــا بهــدوء علــى الحــد مــن األضــرار التــي لحقــت بتعاونهمــا.

فــي الوقــت الحالــي ربمــا ازدادت حــدة التصعيــد نتيجــة تداخــل عــدد مــن الملفــات، خصوصــًا بعد 

فــوز الديمقراطييــن، حيــث تصادمــت توجهاتهــم فــي المنطقــة مــع الرؤيــة الســعودية، وخاصــة 

بعــد تخفيــض الحضــور العســكري األمريكــي فــي المنطقــة، الــذي نظــرت إليــه الســعودية علــى 

أنــه تخــلٍّ عــن التعهــدات األمريكيــة تجــاه أمــن حلفائهــا، إضافــة للعــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع 

إيــران، والتراجــع األمريكــي عــن موقفهــا المؤيــد للســعودية فــي اليمــن، والتلويــح بفتــح المســاءلة 

تجــاه عــدد مــن الملفــات الخاصــة بالمملكــة.
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هــذه القــرارات كانــت تعبيــرًا عــن توجــه اإلدارة األمريكيــة الحاليــة نحــو عــزل حكومــة المملكــة 

العربيــة الســعودية، لكــن تداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة، ورغبــة اإلدارة األمريكيــة فــي رفــع 

اإلنتــاج النفطــي لتفــادي األزمــة الحاصلــة، جعلــت الرئيــس بايــدن يراجــع موقفــه تجــاه المملكــة، 

وقــد كان مــن المفتــرض أن تعيــد زيارته للســعودية، في مايو/أيــار الماضي، ترتيب ملف العالقات، 

لكــن قــرار خفــض اإلنتــاج النفطــي أعــاد إربــاك المشــهد، خاصــة أنــه جــاء فــي ظــل االســتعداد 

ــدن فــي إدارة ملــف  ــرًا لباي ــة، وهــذا األمــر أظهــر فشــاًل كبي ــات النصفي األمريكــي لخــوض االنتخاب

الطاقــة، ورأت فيــه بعــض األوســاط السياســية األمريكيــة إذالاًل دبلوماســيًا لواشــنطن.

يبــدو أن مســتوى ثقــة المملكــة بــاإلدارة األمريكيــة فــي تراجــع، إذ تــرى الريــاض أنهــا مــن أكبــر 

حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة، وأن المحافظــة علــى أمــن المنطقــة هــو فــي األســاس محافظــة 

علــى األمــن والســلم الدولييــن، وأن الســعودية أســهمت فــي التمكيــن السياســي والعســكري 

واالقتصــادي ألمريــكا، وتــرى أن هــذه الجهــود يجــب أن تأخذهــا إدارة الرئيــس األمريكــي بايــدن فــي 

الحســبان، فــي حيــن يبــدو أن إدارة بايــدن مركــزة علــى أولويــة مواجهــة الخطــر الروســي والصينــي، 

وتحــاول التخفــف تدريجيــًا مــن ملــف المنطقــة.
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المحددات الحاكمة لمستقبل العالقات السعودية 
األمريكية 

العالقــات الســعودية األمريكيــة اســتراتيجية وذات أهميــة كبيــرة علــى المســتويات كافــة، 

وتعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة الشــريك األول للمملكــة العربيــة الســعودية فــي المنطقــة، 

وهنــاك حــرص مــن الجانبيــن علــى اســتمرار العالقــة، لكــن طبيعــة مســتقبلها تحكمــه عــدة 

محــددات، مــن أهمهــا:

المحدد األول: ملف الطاقة 

ارتبطــت  حيــث  األمريكيــة،  الســعودية  للعالقــات  الرئيســية  المحــددات  مــن  الطاقــة  تعــد 

العالقــة بيــن البلديــن فــي بدايتهــا باكتشــاف النفــط وإنتاجــه، ومنــِح حــق التنقيــب للشــركات 

األمريكيــة، وتوقيــِع اتفاقيــة التعــاون بيــن البلديــن فــي العــام 1933، وقــد ارتبطــت هــذه االتفاقيــة 

بقاعــدة “الســالم مقابــل النفــط”.

مؤخــرًا، عانــت ســوق الطاقــة مــن تقلبــات كثيــرة، نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، ثــم تداعيــات 

الحــرب الروســية األوكرانيــة، وقــد ســعت اإلدارة األمريكيــة لزيــادة اإلنتــاج رغبــة منهــا فــي خفــض 

الســعر لمواجهــة التحديــات مــن جهــة، وضــرب الســوق الروســية مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن تــرى 

دول أوبــك أهميــة المحافظــة علــى اســتقرار ســوق النفــط، وأن المعطيــات االقتصاديــة هــي التــي 

تحكــم قــرارات المجموعــة ال االعتبــارات السياســية. كذلــك أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 

أن قــرار الخفــض بنــي علــى إجمــاع الــدول الثــالث والعشــرين األعضــاء فــي مجموعــة أوبــك، وأنــه 

بنــي علــى حيثيــات اقتصاديــة ســليمة واســتقاللية عاليــة، حســب تصريحــات الخارجيــة الســعودية 

وبيــان مجلــس التعــاون الخليجــي. 

فــي المقابــل اعترضــت اإلدارة األمريكيــة علــى قــرار الخفــض، ورأتــه خطــرًا علــى االقتصــاد 

األمريكــي واألوروبــي، الــذي يعانــي مــن انخفــاض المخــزون االســتراتيجي، وزيــادة نســبة التضخــم، 

كمــا رأت فيــه واشــنطن تمــردًا ســعوديًا وتقويضــًا لجهودهــا فــي رفــع اإلنتــاج والســعي نحــو 
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عــزل روســيا وحصارهــا سياســيًا واقتصاديــًا، ولهــذا أعلــن البيــت األبيــض أنــه سيتشــاور مــع 

الكونجــرس بشــأن تبنــي إجــراءات لكبــح مــا ســماها ســيطرة أوبــك علــى أســعار الطاقــة، فــي 

إشــارة إلــى إعــادة إحيــاء مشــروع قانــون “نوبــك” الــذي يمنــح المحاكــم األمريكيــة صالحيــة النظــر 

ــكار والتحكــم فــي األســعار، وهــذا القــرار  فــي الدعــاوى المرفوعــة ضــد دول األوبــك بتهمــة االحت

ُقــدم للكونجــرس قبــل نحــو عقديــن، ومنــذ ذلــك الوقــت ال يــزال الجــدل دائــرًا حولــه، وحتــى يتحــول 

المشــروع إلــى قانــون ال بــد مــن موافقــة مجلســي النــواب والشــيوخ ومصادقة الرئيــس األمريكي، 

وفــي حــال إقــراره قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن التراجــع فــي العالقــات الســعودية األمريكيــة.

المحدد الثاني: الرؤية األمريكية ألمن المنطقة 

تقليــص الحضــور العســكري األمريكــي فــي المنطقة خالل الســنوات الماضيــة أحدث حالة من 

الفــراغ السياســي واألمنــي، وأضعــف ثقــة الريــاض بواشــنطن، وأدى لتراجــع العالقــة، ولطالمــا 

كانــت الرؤيــة األمريكيــة ألمــن المنطقــة محــددًا مهمــًا لطبيعــة العالقــة بيــن البلديــن، لكــن يبــدو 

أن اإلدارة األمريكيــة تقايــض بأمــن المنطقــة مقابــل تخلــي الســعودية عــن التعــاون مــع روســيا 

ــان اإلســرائيلي، وهــو  ــة أمريكيــة فــي أن تعهــد بأمــن المنطقــة للكي والصيــن، كمــا أن هنــاك رغب

مــا أســماه بايــدن “عهــد تعــاون جديــد فــي المنطقــة يضــم أعضــاء جــددًا، مــن بينهــم إســرائيل”، 

ويظهــر أن ملــف التعــاون العلنــي مــع الكيــان اإلســرائيلي يواجــه تحفظــًا ســعوديًا مؤقتــًا.

بنــاء عليــه، مــن المفتــرض أن تكــون االســتراتيجية األمريكيــة الجديــدة ألمــن المنطقــة أحــد 

المحــددات المهمــة التــي ســتحكم مســتقبل العالقــة الســعودية األمريكيــة، وهــذه االســتراتيجية 

مالــم تكــن متقاربــة مــع الرؤيــة األمنيــة الســعودية، فإنهــا قــد تؤســس ألزمــات قادمــة.

المحدد الثالث: نتائج المفاوضات النووية

تنظــر الســعودية إلــى المفاوضــات النوويــة مــع طهــران علــى أنهــا خطــوة ينبغــي أن تعــزز 

األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، وتــرى ضــرورة اســتيعاب مخــاوف الــدول المجــاورة إليــران، 

وضــم الســعودية فــي المفاوضــات. لكــن الموقــف اإليرانــي رافــض لوجــود الســعودية، وتماهــى 

مــع رفضــه موقــف اإلدارة األمريكيــة، ولهــذا تتخــوف الريــاض مــن نتائــج هــذه المفاوضــات التــي 
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ــي والبرنامــج الصاروخــي  قــد تتجــاوز تخوفــات دول المنطقــة المتعلقــة بالبرنامــج النــووي اإليران

والتوســع اإليرانــي، وفــي حــال لــم تــأت المفاوضــات بصيغــة جديــدة تنظــم هــذه التحديــات فــإن 

نتائــج المفاوضــات قــد تعــزز التوســع اإليرانــي فــي المنطقــة، ومــن ثــم فــإن التهديــد اإليرانــي 

والهجمــات الحوثيــة علــى الســعودية مــن المتوقــع أن تبقــى قائمــة، ولهــذا فــإن الســعودية قــد 

ــرى فــي ذلــك تراجعــًا عــن تعهــدات اإلدارة األمريكيــة فيمــا يتعلــق بأمــن المنطقــة. ت

المحدد الرابع: الموقف السعودي من روسيا والصين والحرب في 
أوكرانيا 

تعــد روســيا والصيــن إحــدى القــوى السياســية والصناعيــة التــي حاولــت الســعودية تعزيــز 

عالقتهــا بهــا فــي الفتــرات الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن تأكيــد اإلدارة األمريكيــة الحاليــة أولويــة 

مواجهــة روســيا والصيــن، فــإنَّ الســعودية تعمــل علــى موازنــة العالقــة بمختلــف القــوى الدوليــة، 

وتفضــل عــدم االنحيــاز ألطــراف الصــراع فــي الحــرب الروســية األوكرانية، وتتجنب اتخــاذ أي موقف 

قــد يؤثــر ســلبًا علــى عالقتهــا بأطــراف الصــراع، وتفضــل هــذه الحالــة مــن التــوازن ومحاولــة أداء 

دور الوســيط لــدى الطرفيــن. لكــن يبــدو أن الســعودية تواجــه ضغوطــًا لاللتــزام بالعقوبــات التــي 

فرضتهــا اإلدارة األمريكيــة علــى روســيا وعــدم التعامــل مــع المصــارف الروســية، والــذي يظهــر 

أن واشــنطن غيــر راضيــة مــن الموقــف الســعودي تجــاه الحــرب الروســية األوكرانيــة، وكانــت 

تنتظــر مــن الريــاض موقفــًا سياســيًا أكثــر صرامــة يصــب فــي مصلحــة واشــنطن وحلفائهــا. لكــن 

الســعودية علــى مــا يبــدو تنظــر إلــى األحــداث األخيــرة علــى أنهــا فرصــة إلعــادة موازنــة عالقتهــا 

باألطــراف كافــة، واالســتفادة مــن فــرص الصــراع فــي الحضــور اإلقليمــي والدولــي أكثــر.

المحدد الخامس: الموقف األمريكي من الصراع في اليمن 

الموقــف األمريكــي تجــاه ملــف الصــراع فــي اليمن اختلــف في ظل إدارة الرئيس جو بايدن عن ســلفه 

دونالــد ترامــب، حيــث رفــع بايــدن اســم الحوثييــن مــن قائمــة اإلرهــاب، وضيق على صفقات الســالح التي 

كانــت ترغــب الســعودية فــي شــرائها، وعيــن مبعوثاً أمريكياً خاصاً في اليمــن، وقد تحول الملف اليمني 

خــالل واليــة بايــدن إلــى إحــدى أدوات االســتقطاب واالبتــزاز األمريكي الداخلي والخارجي.
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اليمــن،  المتحــدة داعمــًا سياســيًا ولوجســتيًا للســعودية فــي  الواليــات  بايــدن كانــت  قبــل 

وأســهمت فــي حشــد الموقــف الدولــي المؤيــد للموقف الســعودي، لكن موقــف اإلدارة األمريكية 

الجديــدة أدى إلــى تراجــع العالقــة بيــن الريــاض وواشــنطن، حيــث يعــد الملــف اليمنــي محــددًا 

رئيســًا للعالقــة بيــن البلديــن.

تضغــط الواليــات المتحــدة حاليــًا نحــو تمديــد الهدنــة فــي اليمــن، لتعــد منجــزًا إضافيــًا لبايــدن 

قبيــل االنتخابــات األمريكيــة النصفيــة، إضافــة إلــى الحديــث عــن تســوية سياســية يتــم التفــاوض 

حولهــا فــي ســلطنة عمــان، بحضــور فاعــل مــن الجانــب األمريكــي. وأي موقــف أمريكــي أو تســوية 

قادمــة ال تراعــي المخــاوف الســعودية قــد تــؤدي إلــى تراجــع العالقــة بيــن البلديــن أكثــر.

المحدد السادس: نتائج االنتخابات األمريكية النصفية

الثانــي  الثامــن مــن نوفمبر/تشــرين  النصفيــة فــي  تســتعد أمريــكا لخــوض االنتخابــات 

ــات النصفيــة بمنزلــة اســتفتاء علــى الســنتين األولييــن لحكــم الرئيــس،  المقبــل، وتعــد االنتخاب

يتــم مــن خاللهــا التنافــس علــى مقاعــد مجلــس النــواب )435 مقعــدًا(، وثلــث أعضــاء مجلــس 

الشــيوخ )35(.  

ولعــل التحــدي األبــرز أمــام الديمقراطييــن فــي هــذه االنتخابــات ارتفــاع أســعار الوقــود 

ــرى  ــات أخ ــى ملف ــة إل ــي، إضاف ــب األمريك ــرار الناخ ــرز لق ــدد األب ــذا المح ــة، وه ــالء المعيش وغ

تتعلــق بزيــادة معــدالت الجريمــة ومشــاكل الحــدود األمريكيــة مــع المكســيك، وهــذا تهديــد 

حقيقــي أمــام الديمقراطييــن الذيــن ال يحظــون إال بأغلبيــة ضئيلــة فــي البرلمــان، قــد يضعــف 

ــن.  ــة الجمهوريي ــات لمصلح ــي االنتخاب ــم ف نتيجته

وفــي حــال فــوز الجمهورييــن فإنــه مــن المتوقــع أن تشــهد العالقــات تحســنًا، وهــذا ال 

يعنــي أن العالقــة الســعودية بالجمهورييــن جيــدة فــي كل مراحلهــا، بــل تتحكــم فيهــا 

المصالــح المشــتركة غالبــًا؛ نتيجــة حضــور أنصــار الحــزب فــي شــركات التســليح والنفــط، والتــي 

تتطلــب عالقــة متوازنــة بالســعودية، فــي حيــن يركــز الديمقراطيــون علــى الحريــة االجتماعيــة 

والبعــد الليبرالــي واقتصــاد الســوق والتفاهــم مــع إيــران، وهنــاك تبايــن بيــن حكومــة المملكــة 



تقدير موقف

8w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

بعد قرار أوبك بلس... العالقات السعودية األمريكية إلى أين ؟ 

العربيــة الســعودية والديمقراطييــن فــي جــذور هــذه المفاهيــم، مــا يعنــي أنــه فــي حــال فــوز 

الديمقراطييــن فذلــك قــد يمكنهــم مــن فــرض أجندتهــم الخارجيــة إلــى حــد مــا، وســتكون 

المملكــة أمــام تحــدي إعــادة تطويــر العالقــة مــع الديمقراطييــن.
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السيناريوهات 

تعــد األزمــة الحاليــة بيــن الريــاض وواشــنطن مــن أســوأ األزمــات التــي واجهــت العالقــات 

الســعودية األمريكيــة خــالل العقــود الثمانيــة الماضيــة، ومــن المتوقــع أن يأخذ مســتقبل العالقة 

بيــن البلديــن فــي المــدى القريــب أحــد هــذه الســيناريوهات:

السيناريو األول: استمرار حالة التراجع 

العربيــة  المملكــة  تســتهدف  جديــدة  أمريكيــة  قــرارات  صــدور  الســيناريو  هــذا  يفتــرض 

الســعودية، خصوصــًا بعــد المطالبــات األخيــرة بإقــرار قانــون “نوبــك”، أو منــع تصديــر األســلحة 

أو ســحب قــوات عســكرية أمريكيــة أخــرى مــن المنطقــة، وهــذه القــرارات فــي حــال التعاطــي 

األمريكــي معهــا قــد تســهم فــي زيــادة تراجــع العالقــات الســعودية األمريكيــة، خصوصــًا إذا 

تلتهــا ردود فعــل ســعودية تتعلــق بالنفــط وزيــادة االنفتــاح السياســي والعســكري علــى روســيا 

والصيــن.

ولعل من أبرز ما يدعم هذا السيناريو:

ردود الفعــل األمريكيــة غيــر المســبوقة، والضغــط الــذي تواجهــه اإلدارة األمريكيــة نحــو   -

الســعودية. علــى  فــرض عقوبــات 

إمكانيــة تفعيــل واشــنطن عالقتهــا مــع الــدول النفطيــة غيــر المنضمــة ألوبــك، مثــل   -

أوبــك. قــرارات  إلربــاك  للســوق  كميــات  ضــخ  علــى  وتحفيزهــم  وليبيــا،  فنزويــال 

الناخــب  لــدى  حــرص اإلدارة األمريكيــة الحاليــة علــى اتخــاذ موقــف يحفــظ مــاء الوجــه   -

يكــي. األمر

ويضعف هذا السيناريو:

العالقــة التاريخيــة واالســتراتيجية بيــن البلديــن، ومرورهــا بتحــوالت مختلفــة لــم تؤثــر كثيــرًا   -

فــي ســير العالقــة.

الخشية األمريكية من التوجه السعودي نحو روسيا والصين أكثر.  -
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وفي حال تحقق هذا السيناريو يمكن أن تكون له انعكاسات مهمة منها: 

ــي علــى واشــنطن فــي ظــل صراعهــا مــع القــوى الناشــئة؛ روســيا  ــادة الضغــط الدول زي  •

والصيــن.

تراجــع فــرص تطبيــع دول المنطقــة مــع الكيــان اإلســرائيلي، باعتبــار ذلــك يمثــل رغبــة   •

يكيــة. أمر

توغــل المشــروع اإليرانــي أكثــر فــي منطقــة الخليــج، وزيــادة الضغــط علــى الســعودية فــي   •

الملــف اليمنــي.

إمكانيــة فــرض عقوبــات، ومنــع بيــع أســلحة، وفتــح ملفــات سياســية وحقوقيــة ضــد   •

أمريــكا.  فــي  الســعودية  الشــركات  علــى  والتضييــق  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  حكومــة 

السيناريو الثاني: عودة تنامي العالقة 

يفتــرض هــذا الســيناريو تراجــع حالــة التصعيــد بيــن الريــاض وواشــنطن، والتوصــل إلــى تفاهمات 

مشــتركة تــؤدي إلعــادة ترتيــب ملفــات الخــالف وزيــادة التعــاون.

ويدعم هذا السيناريو:

حاجــة الدولتيــن كل منهمــا إلــى األخــرى؛ فالســعودية شــريك إقليمــي يصعــب اســتغناء   -

أمريــكا عنــه، كمــا أن أمريــكا هــي الوحيــدة ربمــا القــادرة علــى توفيــر األمــن المطلــوب للمنطقــة، 

نظــرًا لخبرتهــا التاريخيــة واســتيعابها لتحديــات المنطقــة.

محاولة اإلدارة األمريكية الضغط للتراجع عن قرار الخفض أو تأجيله على األقل.   -

ويضعف هذا السيناريو:

تنامي األزمة وتبنيها من قبل قيادات سياسية كبيرة.  -
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الضغط االنتخابي الذي يتطلب موقفًا من الديمقراطيين يستوعب التحديات القائمة.  -

وفي حال تحقق هذا السيناريو قد تكون له عدة انعكاسات، لعل من أهمها:

العمــل علــى تقــارب الرؤيتيــن الســعودية واألمريكيــة تجــاه األمــن اإلقليمــي وملــف االتفــاق   •

النــووي.

التنسيق المشترك بين السعودية وأمريكا فيما يتعلق بملف الحرب في اليمن.  •

الدخول في تفاهمات سعودية جديدة مع الكيان اإلسرائيلي.  •

السيناريو الثالث: المراوحة  

يفتــرض هــذا الســيناريو أن تبقــى العالقــات الســعودية األمريكيــة فــي حالــة مــن المراوحــة 

التــي ال تــؤدي إلــى االنغــالق التــام، وال تعــود إلــى حالــة االســتقرار التــي كانــت عليهــا قبــل صعــود 

بايــدن. 

ويدعم هذا السيناريو:

طبيعــة تعقيــدات الملفــات الدوليــة واإلقليميــة الحاليــة التــي تتطلــب تفاهمــات أكثــر بيــن   -

البلديــن ووقتــًا أطــول.

االنعكاسات السلبية التي قد تترتب على أي قرارات تصعيدية ضد المملكة.  -

ويضعف هذا السيناريو:

خروج التصريحات السياسية عن السيطرة، وهذا األمر قد يؤدي لتصاعد األزمة.  -

رغبــة عــدة أطــراف داخليــة مــن الجانبيــن فــي احتــواء الموقــف، وهــذا األمــر ربمــا يفضــي إلــى   -

ــر العالقــة. إعــادة التفاهمــات المشــتركة حــول ملفــات الخــالف واســتئناف تطوي

ســيناريو المراوحــة فــي حــال اســتمراره قــد تشــهد معــه العالقــات الســعودية األمريكيــة حالــة 

مــن التذبــذب ربمــا تــؤدي إلــى تعقيــد بعــض الملفــات الخارجيــة المشــتركة وتنامــي المخاطــر.
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الخاتمة

تكمــن خطــورة قــرار خفــض اإلنتــاج فــي توقيتــه المتزامــن مــع الحــرب الروســية األوكرانيــة 

وتداعياتهــا التــي أثــرت فــي ســوق النفــط، وقــرب االنتخابــات األمريكيــة، وتعقيــد عــدد مــن الملفــات 

المشــتركة بيــن البلديــن، إضافــة إلــى طبيعــة السياســة األمريكيــة المتهمــة باالنتهازيــة، التــي 

ــة،  ــة الحالي ــدى اإلدارة األمريكي ــة ل ــم يعــودوا أولوي يشــعر معهــا حلفاؤهــا فــي المنطقــة أنهــم ل

ــي، وربمــا تســعى  وهــذا مــا دفــع الســعودية إلعــادة مراجعــة عالقتهــا بأطــراف المجتمــع الدول

المملكــة مــن خــالل ذلــك إلــى تغييــر أدوات تعاطيهــا مــع المســتجدات اإلقليميــة والدوليــة، 

وتجــاوز حالــة االعتماديــة علــى طــرف واحــد، وذلــك مــن خــالل توســيع مجــاالت التعــاون مــع 

القــوى الدوليــة األخــرى، وقــد أثبتــت األحــداث األخيــرة أن الســعودية تمتلــك أوراقــًا رابحــة فــي 

المعادلــة السياســية الحاليــة، وخصوصــًا ورقــة النفــط، التــي تســتطيع الضغــط مــن خاللهــا، كمــا 

أن الموازنــة فــي العالقــة بيــن المحــاور الدوليــة هــي األخــرى قــد تشــكل عنصــر قــوة إضافيــًا فــي 

المعادلــة السياســية الحاليــة. 

قــد يعمــل الطرفــان الســعودي واألمريكــي علــى اســتعادة زمــام المبــادرة؛ خصوصــًا فــي حــال 

فــوز الجمهورييــن، أو إعــادة تقــارب الســعودية مــع الديمقراطييــن، ألنــه مــن الصعوبــة ربمــا زيــادة 

التصعيــد، لكــن ذلــك يتطلــب إعــادة صياغــة التــزام أمنــي جديــد للمنطقــة، وتفاهمــات جديــدة 

بخصــوص الملفــات الخارجيــة المشــتركة.



ّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة 
ِ

مركز مستقل غير ربحي، ُيع

الوعي وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا 

االتصال، إسهامًا منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي 

سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي،     

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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