
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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زيارة “شي” للرياض: شراكة السعودية 
والصين ليست بديال عن التحالف مع أمريكا

أجـرى الرئيـس الصينـي “شـي جيـن بينـغ” زيـارة إلـى المملكـة العربيـة السـعودية يـوم الخميس أجـرى الرئيـس الصينـي “شـي جيـن بينـغ” زيـارة إلـى المملكـة العربيـة السـعودية يـوم الخميس 
88 ديسـمبر/كانون األول، امتـدت لثالثـة أيـام، تمثـل أكبـر نشـاط دبلوماسـي بيـن الصيـن والعالـم  ديسـمبر/كانون األول، امتـدت لثالثـة أيـام، تمثـل أكبـر نشـاط دبلوماسـي بيـن الصيـن والعالـم 
العربي في تاريخ الصين الحديث؛ حيث شـارك “شـي” في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، العربي في تاريخ الصين الحديث؛ حيث شـارك “شـي” في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، 

وكذلـك شـارك فـي قمـة عربية-صينيـة التقـى خاللهـا بعدد من الزعمـاء العرب. وكذلـك شـارك فـي قمـة عربية-صينيـة التقـى خاللهـا بعدد من الزعمـاء العرب. 
وّقع “شـي” مع العاهل السـعودي الملك “سـلمان بن عبد العزيز” اتفاقية شـراكة اسـتراتيجية وّقع “شـي” مع العاهل السـعودي الملك “سـلمان بن عبد العزيز” اتفاقية شـراكة اسـتراتيجية 
شـاملة يلتـزم فيهـا رئيسـا البلديـن بعقـد اجتماعـات نصـف سـنوية، كمـا وقعـا مذكـرات تفاهـم شـاملة يلتـزم فيهـا رئيسـا البلديـن بعقـد اجتماعـات نصـف سـنوية، كمـا وقعـا مذكـرات تفاهـم 
لـ”مواءمـة” مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة مـع رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية لـ”مواءمـة” مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة مـع رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية 20302030، ، 
تغطـي  دوالر،  مليـار  تغطـي   دوالر،  مليـار   3030 بقيمـة  اتفاقيـة  بقيمـة   اتفاقيـة   3434 علـى  والسـعودية  الصينيـة  الشـركات  علـى ووقعـت  والسـعودية  الصينيـة  الشـركات  ووقعـت 

الطاقـة الخضـراء، وتكنولوجيـا المعلومـات، والبنيـة التحتيـة. الطاقـة الخضـراء، وتكنولوجيـا المعلومـات، والبنيـة التحتيـة. 

ترتكـز العالقـات بيـن الصيـن ودول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل رئيسـي علـى اسـتثمارات ترتكـز العالقـات بيـن الصيـن ودول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل رئيسـي علـى اسـتثمارات 
البنيـة التحتيـة وتجـارة البضائع والنفط، ولكنها امتدت في السـنوات األخيرة أيًضا إلى مجاالت البنيـة التحتيـة وتجـارة البضائع والنفط، ولكنها امتدت في السـنوات األخيرة أيًضا إلى مجاالت 
التكنولوجيـا واألمـن،التكنولوجيـا واألمـن، ومنـذ عـام  ومنـذ عـام 20052005 وقعـت الصيـن صفقـات وعقـود اسـتثمارية ضخمة مع  وقعـت الصيـن صفقـات وعقـود اسـتثمارية ضخمة مع 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بقيمـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي بقيمـة 116116 مليـار دوالر مليـار دوالر، جـاء نحـو ثلـث هـذا المبلـغ مـن تعاقـدات ، جـاء نحـو ثلـث هـذا المبلـغ مـن تعاقـدات 

مـع المملكـة العربية السـعودية. مـع المملكـة العربية السـعودية. 
تعـد الصيـن فـي الوقـت الراهـن الشـريك التجـاري األول للسـعودية،تعـد الصيـن فـي الوقـت الراهـن الشـريك التجـاري األول للسـعودية، حيـث بلغـت قيمـة التجـارة  حيـث بلغـت قيمـة التجـارة 
بيـن بكيـن والريـاض فـي عـام بيـن بكيـن والريـاض فـي عـام 20212021  مـا يناهـز مـا يناهـز 8080 مليـار دوالر، مليـار دوالر، وتلقـت السـعودية فـي العـام  وتلقـت السـعودية فـي العـام 
الجـاري حوالـي الجـاري حوالـي 5.55.5 مليـار دوالر مـن االسـتثمارات والعقـود مـن خـالل مبـادرة الحـزام والطريـق  مليـار دوالر مـن االسـتثمارات والعقـود مـن خـالل مبـادرة الحـزام والطريـق 
السـعودي، حيـث  النفـط  األكبـر السـتقبال صـادرات  السـوق  الصيـن  السـعودي، حيـث الصينيـة. فـي حيـن تمثـل  النفـط  األكبـر السـتقبال صـادرات  السـوق  الصيـن  الصينيـة. فـي حيـن تمثـل 
اسـتقبلت بكيـن فـي العـام الجـاري حوالـي اسـتقبلت بكيـن فـي العـام الجـاري حوالـي %40%40 مـن إجمالي وارداتها النفطيـة من دول مجلس  مـن إجمالي وارداتها النفطيـة من دول مجلس 

التعـاون الخليجـي، جـاءت نصـف هـذه الـواردات مـن السـعودية وحدهـا. التعـاون الخليجـي، جـاءت نصـف هـذه الـواردات مـن السـعودية وحدهـا. 
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تأتي زيارة الرئيس الصيني “شـي” للسـعودية لتؤكد على مسـاعي الرياض تأسـيس موقعها تأتي زيارة الرئيس الصيني “شـي” للسـعودية لتؤكد على مسـاعي الرياض تأسـيس موقعها 
كقـوة متوسـطة علـى السـاحة الدوليـة،كقـوة متوسـطة علـى السـاحة الدوليـة، تحـاول تحقيـق أكبـر اسـتفادة مـن أهميتهـا االسـتراتيجية  تحـاول تحقيـق أكبـر اسـتفادة مـن أهميتهـا االسـتراتيجية 
التـي تزايـدت فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا،التـي تزايـدت فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، وفـي هـذا اإلطـار، تسـعى المملكـة مـن خـالل  وفـي هـذا اإلطـار، تسـعى المملكـة مـن خـالل 

بنـاء عالقـات أوسـع مـع الصيـن إلـى إنجـاز هدفين رئيسـيين:بنـاء عالقـات أوسـع مـع الصيـن إلـى إنجـاز هدفين رئيسـيين:
عـن  بعيـدا  الدوليـة  أولوياتهـا  فـي  تحـوال  الخارجيـة  المتحـدة  الواليـات  سياسـة  شـهدت  عـن   بعيـدا  الدوليـة  أولوياتهـا  فـي  تحـوال  الخارجيـة  المتحـدة  الواليـات  سياسـة  شـهدت  أواًل:أواًل: 
منطقـة الشـرق األوسـط بصـورة ملموسـة، األمـر الـذي انعكـس علـى منطقـة الشـرق األوسـط بصـورة ملموسـة، األمـر الـذي انعكـس علـى إثـارة التخوفـات والشـكوك إثـارة التخوفـات والشـكوك 
لـدى السـعوديةلـدى السـعودية تجـاه التـزام أمريـكا كضامـن رئيسـي لألمـن اإلقليمـي وُمَواِجـه للتهديـدات اإليراني.  تجـاه التـزام أمريـكا كضامـن رئيسـي لألمـن اإلقليمـي وُمَواِجـه للتهديـدات اإليراني. 
نتيجـة لذلـك؛ ينتيجـة لذلـك؛ يأتـي تعميـق العالقات مع الصين ضمن اسـتراتيجية واسـعة ومدروسـة تسـتهدف أتـي تعميـق العالقات مع الصين ضمن اسـتراتيجية واسـعة ومدروسـة تسـتهدف 
تنويـع بدائـل تحالفـات المملكـة، وعـدم االعتماد الكامـل على الواليات المتحدة،تنويـع بدائـل تحالفـات المملكـة، وعـدم االعتماد الكامـل على الواليات المتحدة، كمـا تدرك الرياض  كمـا تدرك الرياض 
أن اختيـار عالقـة واحـدة مـع أحـد الجانبين على حسـاب اآلخر سـيكون له تكلفـة باهظة، لذلك؛ أن اختيـار عالقـة واحـدة مـع أحـد الجانبين على حسـاب اآلخر سـيكون له تكلفـة باهظة، لذلك؛ تحرص تحرص 
الريـاض علـى تطويـر عالقتهـا مـع الصيـن، شـريكها التجـاري األكبـر، وفـي الوقـت نفسـه تحـرص الريـاض علـى تطويـر عالقتهـا مـع الصيـن، شـريكها التجـاري األكبـر، وفـي الوقـت نفسـه تحـرص 

علـى الحفـاظ علـى عالقتهـا مـع الواليـات المتحـدة، حليفهـا األمنـي األول. علـى الحفـاظ علـى عالقتهـا مـع الواليـات المتحـدة، حليفهـا األمنـي األول. 
ثانيـًا:ثانيـًا: مـع بـروز الصيـن كقـوة دوليـة صاعـدة، مـع بـروز الصيـن كقـوة دوليـة صاعـدة، ال تريـد الريـاض أن تنحصـر عالقـات الصيـن  ال تريـد الريـاض أن تنحصـر عالقـات الصيـن 
فـي منطقـة الخليـج فقـط فـي عالقـات اسـتراتيجية مـع إيـرانفـي منطقـة الخليـج فقـط فـي عالقـات اسـتراتيجية مـع إيـران التي وقعـت بكين معهـا العام  التي وقعـت بكين معهـا العام 
الماضـي اتفاقيـة شـراكة اسـتراتيجية تمتـد إلـى الماضـي اتفاقيـة شـراكة اسـتراتيجية تمتـد إلـى 2525 عـام. عـام. وتسـتهدف السـعودية تعزيـز الـوزن  وتسـتهدف السـعودية تعزيـز الـوزن 
الخليجـي والعربـي فـي دائـرة عالقـات الصيـن بالمنطقـة كـي تقّيد مـن دعم بكيـن إليران في الخليجـي والعربـي فـي دائـرة عالقـات الصيـن بالمنطقـة كـي تقّيد مـن دعم بكيـن إليران في 

السياسـة اإلقليميـة،السياسـة اإلقليميـة، خصوصـا الملـف النـووي. خصوصـا الملـف النـووي.
ثالثـا: توفـر العالقـة مـع الصيـن فرصـا اقتصاديـة متنوعـة تخـدم توجهـات ولـي العهـد ثالثـا: توفـر العالقـة مـع الصيـن فرصـا اقتصاديـة متنوعـة تخـدم توجهـات ولـي العهـد 
السـعودي، األمير محمد بن سـلمان، الذي يسـعى لتنويع اقتصاد المملكةالسـعودي، األمير محمد بن سـلمان، الذي يسـعى لتنويع اقتصاد المملكة وجذب اسـتثمارات  وجذب اسـتثمارات 

خارجيـة كبيـرة فـي مجـاالت البنيـة التحتيـة والتصنيـع والتكنولوجيـا.خارجيـة كبيـرة فـي مجـاالت البنيـة التحتيـة والتصنيـع والتكنولوجيـا.
مـن جانـب الصيـن؛مـن جانـب الصيـن؛ سـاهمت التغيـرات الهيكليـة التـي تشـهدها أسـواق الطاقـة العالميـة بعـد  سـاهمت التغيـرات الهيكليـة التـي تشـهدها أسـواق الطاقـة العالميـة بعـد 
الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، فـي تحفيـز الصيـن لتوسـيع عالقاتهـا مـع دول الخليـج الغنيـة بمـوارد الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، فـي تحفيـز الصيـن لتوسـيع عالقاتهـا مـع دول الخليـج الغنيـة بمـوارد 
الطاقـة، الطاقـة، ليـس فقـط مـع السـعودية، ولكـن أيضـا قطر التـي وقعت معهـا ليـس فقـط مـع السـعودية، ولكـن أيضـا قطر التـي وقعت معهـا اتفاقا اسـتراتيجيا لتوريد اتفاقا اسـتراتيجيا لتوريد 
الغـاز المسـالالغـاز المسـال لمـدة لمـدة2727 عامـا، حيـث  عامـا، حيـث تسـتهدف الصيـن بشـكل اسـتراتيجي تأميـن إمـدادات الطاقـة تسـتهدف الصيـن بشـكل اسـتراتيجي تأميـن إمـدادات الطاقـة 
األساسـية القتصادهـا، وكذلـك ضمـان تدفـق النفـط والغـاز فـي حـال تصاعـدت التوتـرات بشـأن األساسـية القتصادهـا، وكذلـك ضمـان تدفـق النفـط والغـاز فـي حـال تصاعـدت التوتـرات بشـأن 
تايـوان إلـى عقوبـات غربـي.تايـوان إلـى عقوبـات غربـي. باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فـإن اسـتمرار إمـدادات الطاقـة مـن الخليـج، تمنـح  باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فـإن اسـتمرار إمـدادات الطاقـة مـن الخليـج، تمنـح 
بكيـن أيضـا قـدرة تفاوضيـة كبيـرة للحفـاظ علـى أسـعار وارداتهـا النفطيـة الروسـية عنـد مسـتويات بكيـن أيضـا قـدرة تفاوضيـة كبيـرة للحفـاظ علـى أسـعار وارداتهـا النفطيـة الروسـية عنـد مسـتويات 

منخفضـة.منخفضـة.
فـي الوقـت عينـه؛ فـي الوقـت عينـه؛ ال تسـعى الصيـن لتغييـر معادلـة األمـن اإلقليمـي فـي الشـرق األوسـط، ال تسـعى الصيـن لتغييـر معادلـة األمـن اإلقليمـي فـي الشـرق األوسـط، 

والتـي مازالـت ترتكـز علـى الـدور األمريكـي، وذلـك لعـدة أسـباب:والتـي مازالـت ترتكـز علـى الـدور األمريكـي، وذلـك لعـدة أسـباب:
أواًل: ترتبـط السياسـة الخارجيـة الصينيـة بشـكل كبيـر بالتنميـة االقتصاديـة، وهـو األمـر الذي أواًل: ترتبـط السياسـة الخارجيـة الصينيـة بشـكل كبيـر بالتنميـة االقتصاديـة، وهـو األمـر الذي 
تـورط بكيـن فـي صراعـات  أن  الخـارج يمكـن  أمنيـة دائمـة فـي  تـورط بكيـن فـي صراعـات منعهـا مـن تشـكيل تحالفـات  أن  الخـارج يمكـن  أمنيـة دائمـة فـي  منعهـا مـن تشـكيل تحالفـات 
بعيـدة المـدى، تـؤدي إلـى أزمـات ومشـاكل تعيـق االسـتثمارات الصينيـة. وبنـاء علـى ذلـك؛بعيـدة المـدى، تـؤدي إلـى أزمـات ومشـاكل تعيـق االسـتثمارات الصينيـة. وبنـاء علـى ذلـك؛ من  من 
غيـر المتوقـع أن تسـعى الصيـن إلـى اسـتبدال أمريـكا والقيـام بأدوارهـا فـي منطقـة الشـرق غيـر المتوقـع أن تسـعى الصيـن إلـى اسـتبدال أمريـكا والقيـام بأدوارهـا فـي منطقـة الشـرق 
األوسـط التـي تعانـي مـن عدم اسـتقرار سياسـي واضطرابـات مزمنة. األوسـط التـي تعانـي مـن عدم اسـتقرار سياسـي واضطرابـات مزمنة. وعلـى العكس من ذلك وعلـى العكس من ذلك 
تسـتفيد الصيـن مـن الـدور األمريكـي فـي المنطقـة كضامـن لألمـن واالسـتقرار، والـذي يوفـر تسـتفيد الصيـن مـن الـدور األمريكـي فـي المنطقـة كضامـن لألمـن واالسـتقرار، والـذي يوفـر 
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للصيـن المزيـد مـن المصالـح االقتصاديـة.للصيـن المزيـد مـن المصالـح االقتصاديـة.
ثانيـًا: تتخـوف الصيـن مـن أن انخراطهـا المتزايـد فـي الشـرق األوسـط خاصـة فيمـا يتعلـق ثانيـًا: تتخـوف الصيـن مـن أن انخراطهـا المتزايـد فـي الشـرق األوسـط خاصـة فيمـا يتعلـق 
بالتحالفـات السياسـية والعسـكرية، يتطلـب توجيـه مزيـد مـن مواردهـا للمنطقـة، بينمـا تأتـي بالتحالفـات السياسـية والعسـكرية، يتطلـب توجيـه مزيـد مـن مواردهـا للمنطقـة، بينمـا تأتـي 
المتحـدة  الواليـات  أنشـطة  للصيـن لمواجهـة  الهنـدي والهـادئ كأولويـة  المحيطيـن  المتحـدة منطقـة  الواليـات  أنشـطة  للصيـن لمواجهـة  الهنـدي والهـادئ كأولويـة  المحيطيـن  منطقـة 
فـي هـذه المنطقـة والتـي تعـد السـاحة الرئيسـية للتنافـس بين بكين وواشـنطن خالل السـنوات فـي هـذه المنطقـة والتـي تعـد السـاحة الرئيسـية للتنافـس بين بكين وواشـنطن خالل السـنوات 

القادمـة.القادمـة.
فـي الجانـب األمريكـي؛ فـي الجانـب األمريكـي؛ ال تتسـبب اسـتثمارات الطاقـة وعقـود البنـاء ومجمـل العالقـات التجارية ال تتسـبب اسـتثمارات الطاقـة وعقـود البنـاء ومجمـل العالقـات التجارية 
واالقتصاديـة بيـن السـعودية -ودول الخليـج عمومـا- والصيـن فـي إثـارة الكثيـر مـن القلـق لـدى واالقتصاديـة بيـن السـعودية -ودول الخليـج عمومـا- والصيـن فـي إثـارة الكثيـر مـن القلـق لـدى 
اإلدارة األمريكيـة،اإلدارة األمريكيـة، بينمـا تنحصـر تخوفـات واشـنطن فيمـا إذا كانـت السـعودية ودول الخليج، والدول  بينمـا تنحصـر تخوفـات واشـنطن فيمـا إذا كانـت السـعودية ودول الخليج، والدول 
العربيـة عمومـا، تتجـه لمنـح الصين موطئ قدم اسـتراتيجي فـي منطقة الخليج من خالل التعاون العربيـة عمومـا، تتجـه لمنـح الصين موطئ قدم اسـتراتيجي فـي منطقة الخليج من خالل التعاون 

فـي المجـاالت اآلتية:فـي المجـاالت اآلتية:
أوال: مجال تكنولوجيا االتصاالت أوال: مجال تكنولوجيا االتصاالت وخاصة التعامل مع شركة “هاواوي” )وخاصة التعامل مع شركة “هاواوي” )HuaweiHuawei( الصينية ( الصينية 
التـي تخضـع التـي تخضـع لعقوبـات شـديدةلعقوبـات شـديدة مـن قبـل الحكومـة األمريكيـة، خاصـة فـي مجـال شـبكات الجيـل  مـن قبـل الحكومـة األمريكيـة، خاصـة فـي مجـال شـبكات الجيـل 
الخامـس )الخامـس )G5G5(، ويعـزو التخـوف األمريكـي إلـى إمكانيـة اسـتخدام بكيـن المعـدات والتكنولوجيـا (، ويعـزو التخـوف األمريكـي إلـى إمكانيـة اسـتخدام بكيـن المعـدات والتكنولوجيـا 

الصينيـة الصنـع للتجسـس علـى التكنولوجيا العسـكرية األمريكية.الصينيـة الصنـع للتجسـس علـى التكنولوجيا العسـكرية األمريكية.
ثانيـا: تحـرص الواليـات المتحـدة علـى إبقـاء التعاون العسـكري بين دول الخليـج، وحلفائها ثانيـا: تحـرص الواليـات المتحـدة علـى إبقـاء التعاون العسـكري بين دول الخليـج، وحلفائها 
العـرب عمومـا، وبيـن الصيـن محـدودا وبعيـدا عـن المسـتويات االسـتراتيجية،العـرب عمومـا، وبيـن الصيـن محـدودا وبعيـدا عـن المسـتويات االسـتراتيجية، خاصـة أنظمـة  خاصـة أنظمـة 
الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة من األجيال المتقدمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة من األجيال المتقدمة والصواريخ الباليستيةوالصواريخ الباليستية وأنظمة التجسس  وأنظمة التجسس 
العسكرية، وهي سياسة ال تقتصر على األسلحة الصينية، وإنما تشمل أيضا األسلحة الروسية، العسكرية، وهي سياسة ال تقتصر على األسلحة الصينية، وإنما تشمل أيضا األسلحة الروسية، 
حيـث حيـث تعتمـد السـعوديةتعتمـد السـعودية ودول الخليـج بصورة رئيسـية على المعدات العسـكرية األمريكية، فقد  ودول الخليـج بصورة رئيسـية على المعدات العسـكرية األمريكية، فقد 
حصلـت السـعودية علـى  حصلـت السـعودية علـى  ٪73٪73 مـن مشـترياتها العسـكرية مـن مشـترياتها العسـكرية مـن الواليـات المتحـدة فـي الفتـرة من  مـن الواليـات المتحـدة فـي الفتـرة من 
2019-20192015-2015، وهـو أمـر ال يمثـل فقـط سـوقا مربحـة جـدا لشـركات السـالح األمريكيـة، لكّنـه أيضـا ، وهـو أمـر ال يمثـل فقـط سـوقا مربحـة جـدا لشـركات السـالح األمريكيـة، لكّنـه أيضـا 
يحافـظ علـى نفـوذ أمنـي أمريكـي طويـل المـدى فـي المنطقـة، يشـمل مثـال عقـود وبرامـج يحافـظ علـى نفـوذ أمنـي أمريكـي طويـل المـدى فـي المنطقـة، يشـمل مثـال عقـود وبرامـج 
تدريـب مشـتركة طويلـة األجـل، وتواجـد ميدانـي فـي كافـة دول الخليـج، وهـي أمور ال تسـعى تدريـب مشـتركة طويلـة األجـل، وتواجـد ميدانـي فـي كافـة دول الخليـج، وهـي أمور ال تسـعى 

واشـنطن للتخلـي عنهـا لمصلحـة الصين أو روسـيا.واشـنطن للتخلـي عنهـا لمصلحـة الصين أو روسـيا.
ثالثـا: تنظـر الواليـات المتحـدة عـن كثب إلى مشـاريع البنيـة التحتية التي تقـوم بها الصين ثالثـا: تنظـر الواليـات المتحـدة عـن كثب إلى مشـاريع البنيـة التحتية التي تقـوم بها الصين 
فـي السـعودية وباقـي دول الخليـج، والتـي مـن المحتمـل أن يكون لها أغراض ذات اسـتخدام فـي السـعودية وباقـي دول الخليـج، والتـي مـن المحتمـل أن يكون لها أغراض ذات اسـتخدام 
مـزدوج،مـزدوج، كمـا هـو الحـال مـع كمـا هـو الحـال مـع الضغـوط التـي مارسـتها أمريكا على اإلمـارات  الضغـوط التـي مارسـتها أمريكا على اإلمـارات لوقف عمليـات البناء لوقف عمليـات البناء 
التـي تقـوم بهـا الصيـن لمينـاء بالقـرب مـن أبـو ظبـي، وذلـك العتقـاد أمريـكا أن المينـاء سـيكون التـي تقـوم بهـا الصيـن لمينـاء بالقـرب مـن أبـو ظبـي، وذلـك العتقـاد أمريـكا أن المينـاء سـيكون 

بمثابـة قاعدة بحريـة للصين.بمثابـة قاعدة بحريـة للصين.
رابعا: تتخوف واشنطن من أن تندفع الرياض إلى تعاون نووي متطور مع الصينرابعا: تتخوف واشنطن من أن تندفع الرياض إلى تعاون نووي متطور مع الصين بهدف  بهدف 
الحفـاظ علـى تـوازن القـوى بينهـا وبيـن طهـران، السـيما مـع غمـوض مسـتقبل المفاوضـات الحفـاظ علـى تـوازن القـوى بينهـا وبيـن طهـران، السـيما مـع غمـوض مسـتقبل المفاوضـات 
النوويـة مـع إيـران، األمـر الـذي لـن يـؤدي فقـط إلى تزايـد النفوذ الصينـي في منطقـة الخليج، النوويـة مـع إيـران، األمـر الـذي لـن يـؤدي فقـط إلى تزايـد النفوذ الصينـي في منطقـة الخليج، 
الرئيسـية  النـووي فـي تهديـد المصالـح األمريكيـة  النشـاط  الرئيسـية لكـن يمكـن أيضـًا أن يتسـبب تزايـد  النـووي فـي تهديـد المصالـح األمريكيـة  النشـاط  لكـن يمكـن أيضـًا أن يتسـبب تزايـد 

بالمنطقة.بالمنطقة.
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الخالصة

سـتعتمد الرياض في إدارة سياسـتها الخارجية تجاه كل من واشـنطن وبكين على اسـتراتيجية سـتعتمد الرياض في إدارة سياسـتها الخارجية تجاه كل من واشـنطن وبكين على اسـتراتيجية 
غـرار  علـى  الصينـي،  أو  األمريكـي  المعسـكرين  ألحـد  الكامـل  االنحيـاز  تجنـب  بمعنـى  غـرار   علـى  الصينـي،  أو  األمريكـي  المعسـكرين  ألحـد  الكامـل  االنحيـاز  تجنـب  بمعنـى  “التحـوط”،“التحـوط”، 
العالقـات  التـوازن فـي  الحفـاظ علـى  البـاردة، مواصلـة  الحـرب  الشـائعة خـالل حقبـة  العالقـات الدبلوماسـية  التـوازن فـي  الحفـاظ علـى  البـاردة، مواصلـة  الحـرب  الشـائعة خـالل حقبـة  الدبلوماسـية 
بيـن القوتيـن الدوليتيـن. بيـن القوتيـن الدوليتيـن. فحتـى اآلن مـا زالـت السـعودية حريصـة إعـادة تجديـد تحالفهـا األمنـي فحتـى اآلن مـا زالـت السـعودية حريصـة إعـادة تجديـد تحالفهـا األمنـي 
والعسـكري مـع واشـنطنوالعسـكري مـع واشـنطن وتسـعى لوضـع إطـار اتفـاق واضـح يدعمـه الكونغرس وال يخضـع لتقلب  وتسـعى لوضـع إطـار اتفـاق واضـح يدعمـه الكونغرس وال يخضـع لتقلب 

توجهـات إدارات البيـت األبيـض. توجهـات إدارات البيـت األبيـض. 
تعـاون السـعودية العسـكري مـع الصيـن مـا زال محـدودا مقارنـة بالواليـات المتحـدة؛ تعـاون السـعودية العسـكري مـع الصيـن مـا زال محـدودا مقارنـة بالواليـات المتحـدة؛ ففـي ففـي 
1.31.3 مليـار دوالر  مليـار دوالر للمملكـة، بينمـا باعـت الصيـن أسـلحة للمملكـة، بينمـا باعـت الصيـن أسـلحة  20212021 باعـت واشـنطن أسـلحة  باعـت واشـنطن أسـلحة بقيمـة بقيمـة  عـام عـام 
بقيمـة بقيمـة 4040 مليـون دوالر فقـط(، ومـع ذلـك؛ فـإن  مليـون دوالر فقـط(، ومـع ذلـك؛ فـإن سـعي المملكـة إلـى تطويـر وتنويـع خياراتهـا سـعي المملكـة إلـى تطويـر وتنويـع خياراتهـا 
العسـكرية، خاصـة فـي ظـل القيـود السياسـية المرتبطـة بإقـرار صفقـات التسـلح المهمـة فـي العسـكرية، خاصـة فـي ظـل القيـود السياسـية المرتبطـة بإقـرار صفقـات التسـلح المهمـة فـي 
واشـنطن ودول أوروبيـة، قـد يـؤدي إلـى تطـور العالقـات العسـكرية بيـن السـعودية والصين في واشـنطن ودول أوروبيـة، قـد يـؤدي إلـى تطـور العالقـات العسـكرية بيـن السـعودية والصين في 
المـدى المتوسـط، ضمـن خيـارات أخـرى تشـمل دوال أوروبيـة وتركيـا وحتـى روسـيا،المـدى المتوسـط، ضمـن خيـارات أخـرى تشـمل دوال أوروبيـة وتركيـا وحتـى روسـيا، خاصـة وأن  خاصـة وأن 

ولـي العهـد السـعودي يتبنـى توجهـا لتوطيـن الصناعـات العسـكرية.ولـي العهـد السـعودي يتبنـى توجهـا لتوطيـن الصناعـات العسـكرية.
مـن غيـر المرجـح أن تدفـع الواليـات المتحـدة شـركاءها فـي الخليـج والمنطقـة العربيـة إلـى مـن غيـر المرجـح أن تدفـع الواليـات المتحـدة شـركاءها فـي الخليـج والمنطقـة العربيـة إلـى 
االختيار بين أحد الجانبين األمريكي أو الصيني؛االختيار بين أحد الجانبين األمريكي أو الصيني؛ وذلك ألن العديد من أشـكال التعاون بين تلك الدول  وذلك ألن العديد من أشـكال التعاون بين تلك الدول 
والصيـن ال تمثـل تهديـًدا كبيـًرا لمصالـح واشـنطن، كمـا أن انسـحاب دول الخليج مـن مواصلة التعاون والصيـن ال تمثـل تهديـًدا كبيـًرا لمصالـح واشـنطن، كمـا أن انسـحاب دول الخليج مـن مواصلة التعاون 
مـع الصيـن قـد يكـون مـن المسـتحيل تنفيـذه مـن الناحيـة العمليـة؛ إذ إن اقتصاديـات السـعودية مـع الصيـن قـد يكـون مـن المسـتحيل تنفيـذه مـن الناحيـة العمليـة؛ إذ إن اقتصاديـات السـعودية 
وغالبيـة دول الخليـج متشـابكة مـع االقتصـاد الصينـي بشـكل كبيـر. باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فـإن اتبـاع وغالبيـة دول الخليـج متشـابكة مـع االقتصـاد الصينـي بشـكل كبيـر. باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فـإن اتبـاع 
أمريكا لهذا النهج في التعامل مع حلفائها سـيدفعهم في المقابل لمطالبة واشـنطن بمزيد من أمريكا لهذا النهج في التعامل مع حلفائها سـيدفعهم في المقابل لمطالبة واشـنطن بمزيد من 
الضمانـات األمنيـة واالقتصاديـة، والتـي قـد تكـون واشـنطن متـرددة أو غيـر قـادرة علـى تقديمهـا.الضمانـات األمنيـة واالقتصاديـة، والتـي قـد تكـون واشـنطن متـرددة أو غيـر قـادرة علـى تقديمهـا.
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