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املرتبطــة  املســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  يف  بالتحوالــت 
الدوليــن،  واألمــن  األقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، يف قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

وفًقا لتقرير نرشته “وول سرتيت جورنال”، الثالثاء 15 مارس/آذار، تجري اململكة العربية 
السعودية مجددا محادثات مع الصني لتحديد أسعار بعض مبيعات النفط السعودي 
السعودية  تبيع   ،1974 عام  ومنذ  سنوات.  ست  منذ  توقفها  بعد  الصيين،  باليوان 
ريتشارد  الرئيس  إدارة  مع  اتفاقية  وقعت  أن  بعد  األمرييك،  بالدوالر  النفطية  صادراتها 

نيكسون، مقابل تقديم واشنطن ضمانات أمنية للمملكة.

كرب مستورد للنفط يف العامل، وتستقبل يوميا ما يناهز 10 مليون برميل نفط،  تعد الصني أ
النفط  واردات  بلغت  حيث  للصني،  نفط  مصدر  كرب  كأ األول  املركز  السعودية  وتحتل 
يمثل  ما  وهو  يوميا،  برميل  مليون   1.75 حوايل   2021 عام  يف  الصني  إىل  السعودي 
يبا ربع إجمايل صادرات السعودية من النفط. ويف سياق متصل، بلغت عائدات النفط  تقر
السعودي يف عام 2021 ما يناهز 150 مليار دوالر، أي أن عائدات النفط السعودي 

املصدر للصني تقرتب من 40 مليار دوالر.

ساهم ربط تسعري النفط بالدوالر األمرييك خالل العقود املاضية )%80 من مبيعات النفط 
العاملية حالياً تتم بالدوالر(، يف تحول العملة األمريكية إىل عملة احتياط عاملية تهيمن على 
احتياطي النقد األجنيب لدي البنوك املركزية. مما أدى يف النهاية إىل هيمنة الدوالر األمرييك 
بقاء غالبية مبيعات  كبري على  يعتمد استمراره إىل حد  الدولية، وهو وضع  التجارة  على 
النفط العاملية بالدوالر األمرييك. ويف حال تحولت املحادثات السعودية إىل خطوة فعلية، 

تسعري النفط السعودي باليوان 
الصيين.. مناورة أم تحول اسرتاتيجي؟

الحدث

يكا كة االسرتاتيجية بني السعودية وأمر التحليل: اختبار الرشا
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فإن تحول كهذا ال يعين فقط تقويض هيمنة الدوالر على أسواق الطاقة، ولكن 
قد يؤثر بشكل مبارش على بنية النظام املايل األمرييك، الذي استفاد إىل حد كبري 
الهيمنة  أحد مالمح  تمثل  عاملية،  احتياط  كعملة  لعدة عقود  الدوالر  بقاء  من 

يكية دوليا. األمر

بيع  املرة األوىل اليت تطرح فيها السعودية  بالذكر أن هذه ليست هي  الجدير  من 
صادراتها النفطية باليوان؛ ويبدو أن اململكة تستهدف من إعادة التلويح بهذه 
كة االسرتاتيجية  يكية لفتح نقاش جدي حول أبعاد الرشا الورقة حث اإلدارة األمر
بني الجانبني يف ظل تراجع الثقة لدى السعودية تجاه واشنطن، منذ قدوم إدارة 

“بايدن”.

تصاعدت مشاعر عدم الرضا السعودية تجاه أمريكا بشكل الفت منذ وصول بايدن 
يكا  يد من التخوفات تجاه دور أمر إىل البيت األبيض، حيث تنظر السعودية بمز
ه للتهديدات اإليرانية، 

ِ
التقليدي يف املنطقة كضامن رئييس لألمن اإلقليمي وُمَواج

السيما مع تراجع االلزتامات األمنية األمريكية تجاه الحرب يف اليمن، وكذلك السعي 
األمرييك إلبرام اتفاق نووي مع إيران، والذي ترى اململكة أنه سيؤدي إىل تعزيز وضع 

إيران إقليميا؛ ومن ثم مزيد من التهديد للسعودية وبايق دول املنطقة. 

وضعت  حيث  العالقة.  توتر  يف  إضافيا  دورا  الشخيص  العامل  لعب  كذلك، 
نرش  عقب  مأزق  يف  سلمان  بن  دمحم  األمري  السعودي  العهد  ويل  األمريكية  اإلدارة 
لويل  واشنطن  ومعاقبة  “خاشقجي”،  مقتل  حول  األمريكية  االستخبارات  تقرير 
كرث من  العهد بصورة ضمنية من خالل مقاطعة “بايدن” له واإلعالن رسميا يف أ

مناسبة أن اتصاالت الرئيس األمرييك ستقترص على امللك “سلمان”. 

كرث وضوحا مؤخرا ضمن تداعيات حرب أوكرانيا؛  التوتر بني واشنطن والرياض بات أ
إذ حاولت واشنطن إقناع السعودية بزيادة انتاجها من النفط حىت تتمكن أمريكا 
وبايق دول أوروبا من فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية دون أن يتسبب 
يكية  ذلك يف ارتفاع أسعار النفط. يف املقابل، مل تستجيب السعودية للمطالب األمر
بسبب العالقات املتوترة بني الجانبني، وبسبب عدم رغبة الرياض يف االصطدام 
السعودية على عالقتها مع موسكو، وحرصها على  روسيا يف ظل حرص  مع 
بقاء تحالف أوبك بلس كجبهة موحدة وقوية قادرة على ضبط أسواق النفط 

وتحقيق املصالح السعودية. 

يتبع:
التحليل
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ص 03 السعودية قدما يف خطوة تسعري  أن تميض  املرجح  من غري  فمازال  ومع هذا، 
يكا والصني اليت  النفط باليوان، حيث تدرك اململكة أن سياسة التوازن بني أمر
يكا  أمر بني  التنافس  تصاعد  مع  مالئمة  تعد  مل  األخرية  السنوات  يف  انتهجتها 
من جهة وبني الصني وروسيا من جهة أخرى؛ وأن االستمرار يف تلك السياسة 
يمكن أن يؤدي إىل خسائر جسيمة يف عالقاتها مع واشنطن. ويف نفس الوقت، 
تدرك السعودية أن خطوة تسعري النفط باليوان ال ترض باالقتصاد االمرييك وحسب؛ 
ولكن سيكون لها انعكاساتها الحادة على االقتصاد السعودي الذي يرتبط إىل 

حد كبري بالدوالر األمرييك.

العاملي  املايل  النظام  على  الدوالر  هيمنة  من  املخاوف  فإن  الصني،  جهة  من  أما 
األخرية ألوكرانيا، وقبلها  غزو  روسيا بسبب  األمريكية على  العقوبات  تجددت مع 
ظل  يف  النووي.  برنامجها  بسبب  إيران  على  واشنطن  فرضتها  اليت  العقوبات 
التنافس االسرتاتيجي بني الصني وأمريكا، تسعى بكني بجدية إلضعاف هيمنة 
الواليات املتحدة على النظام املايل الدويل، من خالل محاوالتها املستمرة ملزاحمة 
الدوالر كعملة احتياطية عاملية، عرب سياسات تحفزيية الستخدام اليوان الصيين يف 

ية البينية مع الدول اليت تتعامل معها. التعامالت التجار

التحليل


