
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

2 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 35   •  1 يناير 2022

asbab.gp@asbab_gp@سياقات

صواريخ الصين الباليستية..خيارات 
السعودية الصعبة بين واشنطن وبكين

نشـرت شـبكة “نشـرت شـبكة “CNNCNN” األمريكيـة فـي الثالـث والعشـرين مـن ديسـمبر/ كانـون األول ” األمريكيـة فـي الثالـث والعشـرين مـن ديسـمبر/ كانـون األول 20212021، صـور ، صـور 
أقمـار صناعيـة وتقييمـات اسـتخبارية أمريكيـة تثبـت مـن خاللهـا بنـاء المملكة العربية السـعودية أقمـار صناعيـة وتقييمـات اسـتخبارية أمريكيـة تثبـت مـن خاللهـا بنـاء المملكة العربية السـعودية 
القومـي  األمـن  أن مجلـس  الصيـن. وذكـرت  بمسـاعدة  الباليسـتية  الصواريـخ  لتصنيـع  القومـي منشـآت  األمـن  أن مجلـس  الصيـن. وذكـرت  بمسـاعدة  الباليسـتية  الصواريـخ  لتصنيـع  منشـآت 
األمريكي أطلع في الشـهور الماضية على معلومات اسـتخبارية سـرية تكشـف أن الصين قامت األمريكي أطلع في الشـهور الماضية على معلومات اسـتخبارية سـرية تكشـف أن الصين قامت 
فـي أكثـر مـن مناسـبة بعمليـات نقـل واسـعة النطـاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليسـتية الحساسـة فـي أكثـر مـن مناسـبة بعمليـات نقـل واسـعة النطـاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليسـتية الحساسـة 

إلـى المملكة. إلـى المملكة. 
جديـر بالذكـر، أن السـعودية تقـوم بشـراء صواريـخ باليسـتية مـن الصيـن منـذ نهايـة الثمانينيـات، جديـر بالذكـر، أن السـعودية تقـوم بشـراء صواريـخ باليسـتية مـن الصيـن منـذ نهايـة الثمانينيـات، 
حيـث سـعت إلـى امتـالك صواريـخ بعيـدة المـدى وقـادرة علـى حمـل رؤوس نوويـة مـن أجـل حيـث سـعت إلـى امتـالك صواريـخ بعيـدة المـدى وقـادرة علـى حمـل رؤوس نوويـة مـن أجـل 
مجـاراة إيـران التـي كانـت قـد بـدأت نشـاطها النـووي فـي فتـرة الثمانينيـات خـالل حربهـا مـع مجـاراة إيـران التـي كانـت قـد بـدأت نشـاطها النـووي فـي فتـرة الثمانينيـات خـالل حربهـا مـع 
العـراق، ومـع ذلـك تحولـت السـعودية منـذ عـام العـراق، ومـع ذلـك تحولـت السـعودية منـذ عـام 20192019 من عمليات شـراء الصواريـخ إلى الحصول  من عمليات شـراء الصواريـخ إلى الحصول 
علـى تكنولوجيـا تصنيـع الصواريـخ، وشـرعت فـي تطويـر برنامـج محلـي للصواريـخ الباليسـتية علـى تكنولوجيـا تصنيـع الصواريـخ، وشـرعت فـي تطويـر برنامـج محلـي للصواريـخ الباليسـتية 

بمسـاعدة الصيـن.بمسـاعدة الصيـن.

تزايـدت مشـاعر عـدم الرضـا السـعودية فـي السـنوات األخيـرة حيـال السياسـة الخارجيـة األمريكية تزايـدت مشـاعر عـدم الرضـا السـعودية فـي السـنوات األخيـرة حيـال السياسـة الخارجيـة األمريكية 
فـي الشـرق األوسـط، فـي ظـل العالقـات الفاتـرة بيـن محمـد بـن سـلمان وإدارة بايـدن التـي فـي الشـرق األوسـط، فـي ظـل العالقـات الفاتـرة بيـن محمـد بـن سـلمان وإدارة بايـدن التـي 
بمزيـد  السـعودية  بمزيـد وتنظـر  السـعودية  وتنظـر  السـعودي.  العهـد  ولـي  علـى  دبلوماسـية  عزلـة  تفـرض  السـعودي. مازالـت  العهـد  ولـي  علـى  دبلوماسـية  عزلـة  تفـرض  مازالـت 
مـن التخوفـات والشـكوك تجـاه دور أمريـكا التقليـدي فـي المنطقـة كضامـن رئيسـي لألمـن مـن التخوفـات والشـكوك تجـاه دور أمريـكا التقليـدي فـي المنطقـة كضامـن رئيسـي لألمـن 
اإلقليمـي وُمَواِجـه للتهديـدات اإليرانيـة،اإلقليمـي وُمَواِجـه للتهديـدات اإليرانيـة، حيـث سـحبت الواليـات المتحـدة خـالل العـام الجـاري  حيـث سـحبت الواليـات المتحـدة خـالل العـام الجـاري 
ضـت إلـى حـد كبير مبيعات األسـلحة  ضـت إلـى حـد كبير مبيعات األسـلحة بطاريـات صواريـخ “باتريـوت” الدفاعيـة مـن السـعودية وخفَّ بطاريـات صواريـخ “باتريـوت” الدفاعيـة مـن السـعودية وخفَّ
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ص 02 الهجوميـة للريـاض، وأخفقـت حتـى اآلن فـي صياغـة اسـتراتيجية لكيفيـة مواجهـة إيـران التـي مـن الهجوميـة للريـاض، وأخفقـت حتـى اآلن فـي صياغـة اسـتراتيجية لكيفيـة مواجهـة إيـران التـي مـن 
المحتمـل أن تصبـح قـوة نوويـة. المحتمـل أن تصبـح قـوة نوويـة. 

بنـاء علـى ذلـك، اتجهـت السـعودية إلـى شـراكات اسـتراتيجية مـع الصين؛ الشـريك التجـاري األكبر بنـاء علـى ذلـك، اتجهـت السـعودية إلـى شـراكات اسـتراتيجية مـع الصين؛ الشـريك التجـاري األكبر 
للمملكـة والـذي يسـتورد للمملكـة والـذي يسـتورد %25%25 مـن إجمالـي صـادرات النفـط السـعودي، مـن أجـل تطويـر القـدرات  مـن إجمالـي صـادرات النفـط السـعودي، مـن أجـل تطويـر القـدرات 
العسـكرية واألنظمـة الدفاعيـة للمملكـة والتـي ُتمكنهـا مـن تحقيـق تـوازن قـوى ومواجهـة تمـدد العسـكرية واألنظمـة الدفاعيـة للمملكـة والتـي ُتمكنهـا مـن تحقيـق تـوازن قـوى ومواجهـة تمـدد 
النفـوذ اإليرانـي فـي المنطقـة. النفـوذ اإليرانـي فـي المنطقـة. ويأتـي االتجاه السـعودي نحـو الصين في إطار السياسـة الخارجية ويأتـي االتجاه السـعودي نحـو الصين في إطار السياسـة الخارجية 
المتشـددة واألكثـر براجماتيـة لولـي العهد السـعودي والتي تميل لتحقيـق المصالح دون اعتبارت المتشـددة واألكثـر براجماتيـة لولـي العهد السـعودي والتي تميل لتحقيـق المصالح دون اعتبارت 
للتحالفـات والشـراكات القائمـة للتحالفـات والشـراكات القائمـة والتـي تختلـف عـن السياسـة التقليديـة للمملكـة التـي اتسـمت بالحذر والتـي تختلـف عـن السياسـة التقليديـة للمملكـة التـي اتسـمت بالحذر 

والتوافقيـة فـي العقود السـابقة.والتوافقيـة فـي العقود السـابقة.
فـي سـياق متصـل، وفـي ظـل حـدة التنافـس األمريكـي الصينـي سـيكون فـي سـياق متصـل، وفـي ظـل حـدة التنافـس األمريكـي الصينـي سـيكون مـن المرجـح أن تتخذ مـن المرجـح أن تتخذ 
أمريـكا إجـراءات حازمـة تجـاه تطور العالقات العسـكرية بين الصين والسـعودية علـى غرار الموقف أمريـكا إجـراءات حازمـة تجـاه تطور العالقات العسـكرية بين الصين والسـعودية علـى غرار الموقف 
األمريكـي مـن التعـاون العسـكري بيـن الصيـن واإلمـارات،األمريكـي مـن التعـاون العسـكري بيـن الصيـن واإلمـارات، وتسـتهدف واشـنطن مـن تلـك اإلجـراءات  وتسـتهدف واشـنطن مـن تلـك اإلجـراءات 
الحـد مـن التمـدد الصينـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمجـاالت العسـكرية الحـد مـن التمـدد الصينـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمجـاالت العسـكرية 

والتكنولوجية. والتكنولوجية. 
علـى الجانـب اآلخـر، تسـعى السـعودية وحلفـاء آخريـن لواشـنطن بالمنطقـة، خاصـة اإلمـارات علـى الجانـب اآلخـر، تسـعى السـعودية وحلفـاء آخريـن لواشـنطن بالمنطقـة، خاصـة اإلمـارات 
ومصـر وقطـر وحتـى تركيـا، لتطويـر وتنويـع خياراتهـم العسـكرية بما يشـمل الصين وروسـيا ودول ومصـر وقطـر وحتـى تركيـا، لتطويـر وتنويـع خياراتهـم العسـكرية بما يشـمل الصين وروسـيا ودول 
أوروبيـة إمـا الغتنـام فـرص اقتصاديـة بالنظـر الرتفـاع أسـعار األسـلحة األمريكيـة، أو لتحـدي القيـود أوروبيـة إمـا الغتنـام فـرص اقتصاديـة بالنظـر الرتفـاع أسـعار األسـلحة األمريكيـة، أو لتحـدي القيـود 
السياسـية المرتبطـة بإقـرار صفقـات التسـلح المهمـة في واشـنطن. ومع ذلك السياسـية المرتبطـة بإقـرار صفقـات التسـلح المهمـة في واشـنطن. ومع ذلك سـيكون من الصعب سـيكون من الصعب 
علـى السـعودية مواصلـة الحفـاظ علـى التـوازن فـي عالقاتهـا بيـن واشـنطن وبكيـن، وهـو مـا علـى السـعودية مواصلـة الحفـاظ علـى التـوازن فـي عالقاتهـا بيـن واشـنطن وبكيـن، وهـو مـا 
سـيضعها أمام خيارات صعبة بين االسـتجابة للمطالب األمريكية وبين تنمية عالقتها مع الصين.سـيضعها أمام خيارات صعبة بين االسـتجابة للمطالب األمريكية وبين تنمية عالقتها مع الصين.
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