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مقدمة
من مزايااا الاماااد الاادولي متعاادد القطييااة أنااى يسااااااعااد القو

اإل ليميااة على

المااورة ،ويسااامه لها باالساااتغثل األمثق ألوراط الضاااغط التي بحوتتها ،والتي ال
تكتسب يمتها إال في توفر ظروف محددة.
ويتمااىااااى مع لارا الطر انتقاال العث اات األميركياة السااااعودياة من باالاة الابار
والتوتر المتصااعد إلى بالة توالاق بلغح بد تر ب زيارة الرئيس األميركي جو بايد
إلى المملكة ،وعقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلما .
وخثل الشاهور األخيرة ،ىاهدت العث ة بين المملكة العربية الساعودية والواليات
المتحدة توترات كييرة على ثثث جبهات رئيسة:
الجبهة األولى تمثلح في أتمة ارتفاع األساعار في ساوط الطا ة ،ما يخدد روسايا
التي دخلح بربا غير مباىرة مع الغرب الري يعتمد عليها طا يا ،عبر غزولا أوكرانيا
في  24فبراير /ىباط .2022
والثانية ،بحث السااااعودية مع الصااااين عملية مالية د تؤدي مسااااتقبث إلى تهديد
نماد "البترودوالر" ،عبر تسعير بصة من اإلنتاج الافطي للمملكة باليوا الصياي.
أماا الجبهاة الثاالثاة ،فتبادو في اتجاال المملكاة نحو زياادة بصااااة روسااااياا من واردات
الساااث الساااعودية ،ما يعد بادرة مساااار لاااعب لكسااار تبعية ال يا

العساااك ية

للواليات المتحدة.
وباالامر لون السااااعودياة كاا

رار االلتزاد بمقررات تخفي

إنتااج الافط في إطاار

اتفااط "أوباب بلس" وتارايراتاى على سااااوط الطاا اة يبادو أمرا في متاااول المملكاة،
رغم ما يحفى من مخاطر.
و"أوبب بلس" اتفاط يضام  23دولة 13 ،بلدا ماها أعضااء بماممة البلدا المصادرة
للبترول (أوبب) التي تقودلا السااعودية ،إفااافة إلى دول أخر

من خارجها أبرتلا

روسيا (ثاني أكبر مصدر للافط من خارج أوبب).
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وجر

التولااااق لهارا االتفااط باالجزائر في نوفمبر /تشاااا ن الثااني  ،2016بهادف

خف

إنتاج الافط لتحسين أسعارل في األسواط.

وتزامااا مع جاائحاة فيروو كوروناا ،أعلن تحاال
خف

(أوباب ) عن إتمااد اتفااط ألكبر

تااريخي مادروو إلنتااج الافط الخااد بوا ع  10مثيين برمياق يومياا ،يتحماق

ماها التحال

 9.7مثيين برميق يوميا ،ولو ما تسااابب في زيادة أساااعار الافط ،ال

سيما مع الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا ،رغم مطالبات واىاطن بزيادة اإلنتاج
دو استجابة من بق السعودية.
لكن الجبهتين األولى والثاانياة للتوتر يثيرا عثمات اسااااتفهااد كبر  ،دفعاح خبراء
لإلىاااارة إلى أ تحققهما ،إ بدث ،سااايجري في إطار تطورات مفصااالية للاماد
العالمي ،ولي تطورات تشهد إرلالات بالفعق.
وفي لرا الصدد ،تسعى لرل الدراسة لإلجابة عن مسار ن للتساؤالت.
األول يتعلق باالادوافع التي تقود المملكاة لصااااوت معتر

بااد إلى لارل الادرجاة،

ساواء دوافع الدولة الساعودية أو بتى الدوافع الشاخصاية لمحمد بن سالما  ،بيث
يشاااعر ولي العهد الساااعودي باإللانة جراء عدد اعتراف بايد بى بتى اث  ،بيث
لم يتلق اتصاااااال مااى بتى اث بصااااورة مبااىاااارة ،ولو األمر الاري يبررل الرئيس
األميركي بتركيدل على أ "الملب سلما لو ،دو سوال ،نميرل السياسي".
أما الثاني فيتعلق بالتساااؤل بول أوراط الضااغط األميركية في مواجهة المملكة،
ولي أوراط يتمتع بااالتاوع والقوة ،مااا يمكاهااا أ تجمااد الخطوات االبتجاااجيااة
الج يئة للمملكة.
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أوال .زيارة الرئيس األميركي المرتقبة إلى المملكة
خثل نحو عاد ونصاا

 ،كا ماحاى

العاد ضااالا الرئيس بايد في الييح األبي

العث اة بيااى وبين السااااعودياة يشااااهاد تادلورا ساااا يعاا ،بادا معاى أ ولي العهاد
الساعودي يحمق تصاورا لبثدل ولافساى ،ال ير

معهما أ بإمكا أية دولة بالعالم

أ يتعااماق معاى على لارا الاحو من االتدراء ،بتى وإ تطرف في اتخاار رار اغتياال
الصااحفي "جمال خاىااقجي" ،الكاتب في لااحيفة "واىاااطن بوسااح" األميركية
في اصاالية بثدل في إسااطابول في  2أكتوبر /تشا ن األول  ،2018والري كا
يرال أبد التطييقات العملية لتقوي
فيماا كاا يقادد أىااااكااال أخر

مسعال للولول لعرش المملكة.

من القمع المتطرف بحق تكويااات اجتمااعياة أخر

يرالا معو ا لصااورة أكثر مقبولية للمملكة في أعين الغرب ،مثق "علماء الصااحوة
الدياية" و"ليئة األمر بالمعروف والاهي عن الماكر" ،عثوة على خطال في مساار
التطييع مع الكيا الصهيوني.
ورغام الاتاعااااح الاماتابااادل بايان ولاي الاعاهااد
السااااعاودي والارئاياس األماياركاي فاي ماواجاهااة
بعضااااهماا البع

 ،بادأ مرا بو في إنتااج تادفق

معلوماتي مفادل أ ابن سالما يساتخدد الافط

"

خالل نحو عام ونصــــع العام
قضـــــارـا الايدن فـايـد
البدــا ايضد

ك نــا

ىح

كور ة تفاوفاية للحصاول على اعتراف أميركي

العالقة ضد ه وضدن السـعويية

بى ،1وأ المواجهة بين الطرفين لن تفضااي إلى

يشهد تدرورا سريعا

خير ،وبخالااة بالاساابة للواليات المتحدة ،رغم ما
تملكاى من أوراط لعاب وياة .وتعر

الور اة في المحااور التاالياة مثمه األوراط

التفاوفية لكث الطرفين.
غير أناى مع إ اداد روسااااياا على اجتياا األرافااااي األوكرانياة ،ومساااااعي الوالياات
المتحدة تكييد موسكو خسائر طائلة ،على المد

المتوسط والطويق.

 1مروة رىاد  -سامية نخول  -غيداء غاطوو ،عن كثب-ولي العهد السعودي يستخدد ور ة الافط للحصول على
اعتراف أم يكا ،مو ع "سويس إنفو" 3 ،مارو https://bit.ly/3wLXHqP .2022
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ومع ابتمالية إطالة أمد الحرب على األرافااي األوكرانية السااتازاف روساايا ،بدأت
الواليات المتحدة تسااعى لتوفير تدفق كثي

للافط ،لتجاب ابتماالت لجوء روساايا

للتهديد بقطع موساااع للافط عما تعدل دول غير لاااديقة ،ولرا التخوف األميركي
أد

اللطدامها بمجموعة الدول المصدرة للافط "أوبب" بلس.

وكانح كق من الساعودية واإلمارات من أكبر معو ات طمو "بايد " في تساوية
مسارلة تدفق الافط ،في محاولة ماهما الساتغثل الفرلاة النتزاع ابترامهما الري
تمتعا بى خثل فترة بكم الرئيس األميركي السابق "دونالد ترامب".
وأدركاح الوالياات المتحادة أنهاا – برغم ادرتهاا على إجباار المملكاة على الخضااااوع
لمطالبها – ال يتمتع برفالية الو ح المتسااااع لخو
المواجهاة ال يصااااب فقط في نقي

لرل المعركة ،وأ طول أمد

مصاااالحتهاا في لارل اللحماة ،باق في نقي

مصاالحتها إسااتراتيجيا على لااعيد االبتفار بصاادارة المامومة الغربية في الاماد
العالمي.
كما أدركح الواليات المتحدة أ الساعودية ليساح اإلمارات .فربو ظبي تدخق في
عث اة ا تصااااادياة ليكلياة مع الصااااين ،تمثاق ىاااابكاة الجياق الخاامس إباد
مثمحها ،فيما ال يحكم الساعودية في عث اتها مع روسايا والصاين ساو
لااافقات اساااةثمارية واساااتهثكية ،وإ كانح

السوابق في تجاوت لكرا لفقات وفيرة.
وكا

د ساابق لمصاار أ أو فح لاافقة "سااو

مجموعة

"

فااااخمة ،بيث يمكن تجاوتلا في غضااااو فترة
وجيزة.

ألم

ورغـ

الـنـعـ ــا الـبـنـ ــايل ضـدـن

ول ـ

الــعــهــد الســـــعــوي

والــايــدــن ايىــدــان ـ

ـ

ىواجهة فعضـهبا ال ع

ك فد

ىـااقـ ـو

ـ

ج ـنــا

تــد ـ

 ،"35أو مررتهاا إليرا بعاد ابتجااج أميركي ،كماا

ىـعـمـوىــااـ

تعددت الصاااور التي عرفاااتها الواليات المتحدة

ســــمـبــا

للتخلي عن مامومات "إو  "400التركية.

نورقـة ت ـاوةــــدـة لمحصــــول
عم

افـن

ىـ ــاي

يســــنـلــدم الـ ـ ـ

اعنااف ىدان

فه
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وفي المقااباق ،تادر

السااااعودياة أ المواجهاة مع الوالياات المتحادة ليسااااح في

مصاالحتها ،على األ ق في لرل اللحمة ،ولي وإ رفضااح التاانل عما في أيديها
من أوراط الضااااغط ،إال أنهاا تركاح البااب مفتوباا لإلدارة األميركياةا لكي تختاار
مصلحتها ومصلحة الكتلة الغربية .فعامق الو ح ليس في مصلحة إدارة "بايد ".
لرل االعتبارات جميعها فتحح الباب أماد مسؤولين في اإلدارة األميركية لثلتقاء
بامراء سااااعوديين ،ماا مهاد الط ق أمااد ترتيباات لزياارة بااياد إلى المملكاة في
نهاية يونيو /بزيرا  ،20222فيما تشاااير وساااائق أميركية أنها ترجلح إلى الشاااهر
التالي يوليو /تموت ،ولي خطوة من المتو ع أ تصاااب في مصااالحة ولي العهد
السعودي ،الري سيحرص على تزكية لورتى كمرو

إلدارة "بايد " الديمقراطية.

 2المحرر ،مصادر لا:CNNتحول في عث ة السعودية وأم يكا بلقاء متو ع بين بايد ومحمد بن سلما  ،مو ع " ااة
سي إ إ " بالعربية 19 ،مايو 05https://cnn.it/3z7uj .2022
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ثانيا .مواجهات السياسة الخارجية بين السعودية والواليات المتحدة
أىاارنا في المقدمة إلى ما تخوفااى السااعودية

"

مان جاباهااات ماع الاواليااات الاماتاحاادة .وياماكان
الحديث عن ماليتها وأفقها على الاحو التالي:

تدرك السـعويية

البواجهة

ىع الواليات البنحدة لدســـا

أ .رفا

زيااادة إناتاااج الااافاط :مان ماثماه تاارتد

العث ة بين السااعودية والعالم الغربي بشااكق
عاد ،ومع الواليات المتحدة بشااكق خاص ،رف
الامامالاكااة طالابااات زيااادة إناتاااج الااافاط ،3ولاو

ايقـ

ىصــــمحنهـاك عم
رـه المحةـةك ور
ر ضا الن ازل عبا

وج
يديها

ىن وراق الضــــإ ك جال نهــا
تانـا ال ـام ى نو ـا لريارة

الطلاب الاري يارتي في إطاار مواجهاة الوالياات

ايىــدــانــدــةت ل ـ ـ

المتحدة أتمة الطا ة المرتبطة بالحرب الروسااية

ىصــــمحنها وىصــــمحة ال نمة

على أوكرانيا .وكا ساعر برميق الافط من "خاد

الإاضدة

تــلــنــار

برناح" اد بلأ أعلى رروة لاى ماار عااد ،2008
ليساجق في  7مارو /آرار  139.13 ،2022دوالرا للبرميق ،بعد تعطق لاادرات خاد
روسيا وكازاخستا عبر خط بحر زوين.4
ورغم انكسااار ظالرة االرتفاع المضااطرد مع اتجال األسااعار للتربرب نتيجة إغث ات
للافط الروساي ،ما تر

5

الافط والصاين 7وتوساع ىاراء كق من الهاد، 6لونج كونج

العالمي متابا للطلب الغربي ،كا مساااار األبداث ما يزال يشاااير البتمال تصااااعد
بدة لرل األتمة في المساتقبق بسابب ردود الفعق المتبادلة بين المجتمع الدولي

 3وكاالت ،دول الخليج تقاود الضغوط لزيادة إنتاج الافط :فهق ارتفاع األسعار لصالحها؟ ،مو ع " ااة فرانس "24
بالعربية 3 ،مارو https://bit.ly/3uroRkz .2022
 4وكاالت ،ا ترب من  140دوالرا ..سعر الافط عاد أعلى مستو مار  ،2008مو ع " ااة سكاي نيوت عربية"7 ،
مارو https://bit.ly/3lPcMlm .2022
 5سارة ىعبا  ،إغثط مدياة بركملها بالصين ..تراكم الجثث بول مصابي كورونا بالمستشفيات ،مو ع "لحيفة
أخبار اليود" 12 ،مارو https://bit.ly/3LZj8sT .2022
 6وكاالت ،لهرا السبب ..الهاد توسع ىراء الافط الروسي متجاللة التحريرات ،مو ع " ااة سكاي نيوت عربية"29 ،
أب ق https://bit.ly/3NHcCrZ .2022
 7مي مجدي ،بعد الهاد ..الافط الروسي الرخيص يجرب األسواط الصياية ،مو ع "ىبكة الطا ة" 24 ،مارو
https://bit.ly/3NFUqPB .2022
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وروساايا ،والتي كا آخرلا رار روساايا بيع لااادراتها من الطا ة بعملتها الوطاية
()8.الروبق
ومع تعقد العث ات األميركية – الساعودية ،أجر

رئيس الوزراء الب يطاني "بوريس

جونساااو " زيارة إلى الساااعودية في  16مارو /آرار  ،20229في ثاني محطة لى
بالماطقة بعد زيارة لااا بأبو ظبي" ،من أجق ترمين إمدادات الافط العالمية وخف
أسعارل ،في إطار مساعي الواليات المتحدة لتشديد الخااط على روسيا.
غير أ مسااااااعي رئيس الوزراء الب يطااني لم تكلاق باالاجاا  ،بياث لم يوفق إلى
الحصول على تعهدات من أبو ظبي وال يا

بزيادة إنتاجهما من الافطا ورلب رغم

ماا أعلااى مكتاب جونسااااو من أناى ىاااادد على الحااجاة للتعااو من أجاق اسااااتقرار
أسواط الطا ة العالمية في محادثاتى مع وليي العهد في البلدين.10
وكااناح الوالياات المتحادة اد أعلااح ،في  8ماارو /آرار  ،2022من طرفهاا بمرا
على واردات الافط من روسااااياا ،11في إطاار إجراءاتهاا العقاابياة الموجهاة فااا اد
موساكو ،12ما أد

إلى عجز يومي في واردات الافط األميركية بمقدار  700أل

برميق ،تحاول الواليات المتحدة ترمياها من مصاااادر آخر ،بيث بحثح مع فازويث لرا
المل

فاامن محادثات أوسااع جرت خثل الفترة ما بين  8و 10مارو  /آرار ،13لكن

و فح التزامات فازويث التعا دية في مجال الافط ،وتدلور االساةثمارات الطا ية
فيها بجر عثرة أماد دخول فازويث على خط المواجهة الافطية.

 8وكاالت ،بوتين يقرر بيع الغات ألوروبا بالروبق فقط ..وأسعار الافط ترتفع ،مو ع " ااة دويتشى فيلى" بالعربية23 ،
مارو https://bit.ly/3tA8R0r .2022
 9وكاالت ،بعد اإلمارات ..جونسو يبحث مع ولي عهد السعودية تقلبات أسعار الطا ة والضغط على روسيا،
مو ع " ااة سي إ إ " :بالعربية 16 ،مارو https://cnn.it/3wZz6Pm .2022
 10أنور القاسم ،جونسو يفشق في الحصول على تعهدات من السعودية واإلمارات بزيادة إنتاجهما من الافط،
مو ع " ااة فرانس  "24بالعربية 16 ،مارو 4https://bit.ly/3iBCQi .2022
 11المحرر ،الحرب في أوكرانيا :بايد يعلن بمر الواليات المتحدة واردات الافط الروسي ،مو ع " ااة فرانس "24
بالعربية 8 ،مارو https://bit.ly/3GxFy3f .2022
 12وكاالت ،بايد يعلن بمر الواليات المتحدة واردات الافط من روسيا ردا على غزولا أوكرانيا ،مو ع " ااة فرانس
 "24بالعربية 8 ،مارو https://bit.ly/380gYuU .2022
 13لدفة محمد محمود ،لق تاجه المحاوالت األم يكية للتقارب مع فازويث فى تهديد التحالفات الروسية الدولية؟،
مركز األلراد للدراسات السياسية ،د.تhttps://bit.ly/3NJpcao .
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وتامر الوالياات المتحادة بعين ال باة لساااالو

كاق من السااااعودياة واإلماارات في

عث تهما بروساااايا ،خالااااة وأ كث البلدين من بين الرافضااااين لثمةثال للعقوبات
المالية التي فرفااها المعسااكر الغربي على روساايا ،واسااتمرت تعامثتهما المالية
مع المصارف الروسية.
وأفااااي

"

لهاارا المساااالااب اتجااال السااااعوديااة

واإلمارات ،فاااامن ماممة "أوبب" ،على مو
موباد من العملياة العسااااك ياة الروسااااياة في
أوكرانيا والتمسااااب بمخرجات أوبب بلس .14لرا

ت ةا الواليـات البنحـدة فعدن
الــرةـ ــة لســـــمــوك نــ

ىــن

الســــعوييــة وا ىــارات
عالقنهبا فاوسـداك خاةـة و

التوجى يرتي بعد خثف سااعودي  -إماراتي خ ج

نال ال مدين ىن ضدن الاا ضدن

للعلن بوفاااو في  5يوليو /تموت 2021ا نتيجة

لالىتثــال لمعبوفــات البــالدــة

لرغبااة اإلمااارات في زيااادة إنتاااجهااا من الافط

ـاةـــــهــا الـبـعســــ ـا

لتليياة ابتيااجاات ماالياة ،ولو األمر الاري وباق
بتجااالااق سااااعودي رافقااى إلاااارار على خف

الـنـ

الــإــافــ

عــمــ

روســــــدــاك

واسـنبات تعاىالتهبا البالدة
ىع البصارف الاوسدة.

اإلنتاج.15
ب .دراساة تساعير طاع من اإلنتاج الافطي بالعملة الصاياية :كشا

تق ر لصاحيفة

"وول سااات يح جورنال" ،نشااار في  15مارو /آرار  ،2022أ الساااعودية د بدأت
مشاااورات مع الصااين بول تسااعير طاع من لااادراتها الافطية بالعملة الصااياية
(يوا ) ،ولي خطوة إ انتهح إليها المملكةا فساااتؤثر بقوة على سااايادة العملة
األميركية برساواط الافط العالمية ،ولو التراير الااجم عن تحال

أكبر مساتورد في

العالم للافط مع أكبر مصدر لى.16
ولفح التق ر إلى أ نحو ربع اإلنتاج الساعودي من الافط الخاد يتوجى نحو الصاين.
ويبلأ اإلنتااج الافطي السااااعودي الحاالي نحو  10.14مثيين برمياق يومياا ،وتعاد
 14المحرر ،روسيا وأوكرانيا :لمارا تار السعودية واإلمارات بافسيهما عن واىاطن في الحرب األوكرانية؟ ،مو ع
" ااة بي بي سي" بالعربية 23 ،مارو https://bbc.in/3NkxRjX .2022
 15نسيم بن معمر ،خثف سعودي إماراتي نادر بول إنتاج الافط يهدد بارتفاع باد في أسعار الرلب األسود،
مو ع " ااة فرانس  "24بالعربية 5 ،يوليو https://bit.ly/3zd7QLw .2021
16
Summer Said - Stephen Kalin, Saudi Arabia Considers Accepting Yuan Instead of Dollars for
Chinese Oil Sales, Wall Street Journal, 15 March 2022. https://on.wsj.com/3LgCOsb
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الصااااين أكبر مسااااتورد لاى .وفي الو اح الاري تعرف فياى الصااااادرات السااااعودياة
الافطية إلى الواليات المتحدة تراجعا من نحو مليوني برميق يوميا في عاد 1991
إلى  500أل

فقط في ديسامبر /كانو األول  ،2021فإ لاادرات المملكة ماى

إلى بكين زادت لتبلأ عتبة  1.76مليو برميق يوميا.
وال يتو

األمر عااد بادود بيع الافط للصااااين ،باق تعادال لماا يتبع الييع من بوافز.

ومن أبرت لارل الحوافز ماا أعلاتاى وكاالاة األنبااء السااااعودياة عن تو يع ولي العهاد
محمد بن ساالما  ،في  22فبراير /ىااباط  ،2019اتفا ية لااادرات بتروكيماوية مع
ىااااركة تك ر لااااياية ،بلغح يمتها  10مليارات دوالر ،عثوة على تمويق إنشاااااء
محطة تك ر البترول في الصااين ،خثل جولة آساايوية لوفد يضاام كبار المسااؤولين
التافيريين لشركة "أرامكو" المملوكة للدولة.17
ورغم أ مرجعية الدوالر كعملة ابتياطية عالمية ترجع في ترساايسااها إلى "مؤتمر
الاقاد الادولي" الاري عقاد في غااباات "ب يتو وودت" خثل الفترة من  1إلى 22
يوليو /تموت من عااد  ،1944وانتهى بتو يع ماا عرف البقاا باااااااا باتفاا ياة ب يتو
وودت" التي ربطح الرلب بالدوالر.
غير أ تورط الوالياات المتحادة في برب فيتاااد ،وتمويلهاا لبرامج الفضااااااء ،أدياا
لتراجع يمااة الاادوالر مقااابااق الاارلااب ،مااا أد

لمطااالبااات دوليااة لتغ ير الاماااد

العالمي الري بكمتى لرل االتفا يات.
لرل المطالبات دفعح الواليات المتحدة لربط سعر الافط بالعملة األميركية ،فيما
عرف البقاا بااساااام "البترودوالر" .ويماق الادوالر مرجعياة عاالمياة طاالماا اسااااتقر لارا
االرتباط ،ولو ما يفسااار مقدار التهديد الري تحملى لرل الخطوة للعملة األميركية
بشااااكاق خااص .18وتعتماد العملاة األميركياة في إنعااش يمتهاا على "البترودوالر"،
الاري يتمثاق يمتاى باالاسااااباة للادوالر في تاراير فاائضااااات االبتيااطياات الاااتجاة عن

 17وكاالت ،السعودية تُ برد اتفا ا لبااء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين با  10مليارات دوالر ،مو ع " ااة
سي إ بي سي" بالعربية 22 ،فبراير https://bit.ly/3D761TI .2019
 18راجع :جا دنيزت ،الدوالر ..تاريخ الاماد الاقدي الدولي  ،1988 – 1945ترجمة :لشاد متولي ،دمشق ،دار طثو،
ط.1989 ،1
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المعاامثت التجاارياة الافطياة في فترات ارتفااع أسااااعاار البرمياق على وة لارل
العملة واتساع نطاط بولها كعملة لتسوية المعامثت الدولية.
وترتي المشاااورات السااعودية  -الصااياية لتسااعير جزء من لااادراتها الافطية للصااين
باليوا  ،فمن مساعي بكين التاريخية للدفع بعملتها لتحق محق الدوالر في السوط
العالمية لتجارة الرلب األساود .وكانح الصاين د بدأت محاوالتها في لرا الصادد
في عاد 2018ا بيث تجح باااااااا"اليوا " في عقودلا الافطية ،لكن مسااااعيها لم
تاجه في كبه سيادة الدوالر باألسواط العالمية.19
الحادياث عن تسااااعير طااع من الافط باالعملاة الصااااياياة وبادل أد

إلنعااش يماة

اليوا في أسااااواط العمثت الادولياة ،بسااااب وكاالاة "بلومبر " األميركياة ،بياث
ارتفعح يمتى باساابة  %0.1ليصااق إلى مسااتو

 6.3867مقابق الدوالر .أما فيما

لو وجدت لرل الفكرة ساااييلها للتافير ،فسااايؤدي لرا إلى زيادة الفائ

التجاري

من تلاب العملاة ويقلاق ابتيااطياات الادوالر األميركي ،ماا ساااايؤدي اللتزات يمتاى
كمعيااار لاداء المااالي العااالمي .ولعااق لاارا مااا دفع مسااااؤولين بوزارة الخزانااة
األميركية لول

الفكرة برنها فكرة "ىديدة التقلب وعدائية".

ج .اتجالات التساااله الساااعودية الجديدة :على خلفية المشااااركة الساااعودية في
الماتد

العساااكري التقاي الدولي "آرمي  "2021الري عقد في  22أغساااطس

/آب  ،2021في مركز باات وت للمؤتمرات والمعاار

في موسااااكو ،التقى ناائاب

وز ر الدفاع الساااعودي األمير خالد بن سااالما عددا من المساااؤولين الروو لبحث
ملفات إ ليمية ،على رأسها المل

اإليراني.

ونتج عن لاارا اللقاااء الثاااائي إبراد اتفااا يااة تهاادف إلى تطوير مجاااالت التعاااو
العساااكري المشاااتر

بين البلدين .20وكا المسااالب الساااعودي طييعيا مع إعث

إدارة بااياد في ياااير /كاانو الثااني  ،2021عن تجمياد مؤ اح لمييعاات األساااالحاة

19

Summer Said - Stephen Kalin, Saudi Arabia Considers Accepting Yuan Instead of Dollars for
Chinese Oil Sales, The Wall Street Journal, 15 March 2022. https://on.wsj.com/3LgCOsb
 20المحرر ،األمير خالد بن سلما  :و عاا اتفا ية تعاو عسكري مع روسيا ،مو ع " ااة العربية" السعودية24 ،
أغسطس https://bit.ly/3D9Igua .2021
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إلى السااااعودياة في إطاار إعاادة تق يم العث اات الادفااعياة بين البلادين .21وكااناح
فاااغوط تعر

لها الييح األبي

التوبش الري تبديى وات التحال

بو

المسااااعدات العساااك ية للساااعودية جراء
السااعودي اإلماراتي في الحرب الدائرة ربالا

في اليمن.22
ونشاارت مجلة "ناىاايونال إنترسااح" األميركية ،أ السااعودية مهتمة بشااراء خمس
أنممة تساليه روساية ،ولي أنممة "إو  "400للدفاع الجوي ،و"ساو  "35للقتال
الجوي ،على لااااعياد األنمماة اإلسااااتراتيجياة .أماا على لااااعياد المادفعياة ،فترغاب
المملكة السعودية في الحصول على راجمة لواريخ "تي أو إو-إيى."1
وأىااااارت المجلاة إلى أ المملكاة ترغاب في تصااااايع ماموماة "تي أو إو-إياى"1
على أرافااايها .وفيما يتعلق بالساااث الفردي للمشااااة ،ترغب المملكة في ىاااراء
لاااااروك " كورنيح إي إد" المضاااااد للدبابات ،والباد ية الكثىااااايكوف "إيى كيى
 ،"103لرا فضث عن تصايع لرين السثبين بالمملكة.
وبصاااالاح السااااعودياة باالفعاق على ترخيص إنتااج راجماة "تي أو إو" ولااااااروك
"كورنيح" في عاد  ،2017بموجب اتفا ية نقق التكاولوجيا .كما و عح المملكة
في عاد  ،2019عقادا مع ىااااركة "روسااااتيب" الروسااااية إلنتاج طرات  103-AKمن
الباد ية كثىاياكوف على أرافايها ،كما وافقح ال يا

على اساتيراد أعداد كييرة

من الباد ية.23
وتمثق لرل االتفا يات كساااارا البتكار الواليات المتحدة توريد السااااث للمملكة،
بيث يبلأ بصااة الواليات المتحدة من واردات السااث السااعودية نحو  80بالمئة،

 21مترجمو  ،مجلة أميركية :السعودية ت يد لرل األسلحة الخمسة من روسيا ،مو ع " ااة الحرة" األم يكية بالعربية،
 13نوفمبر https://arbne.ws/3iD3wze .2021
 22سايمو لادرسو  ،القيود على بيع األسلحة للسعودية تعكس سخط الواليات المتحدة بسبب برب اليمن،
مو ع "معهد واىاطن لدراسات الشرط األدنى ١٥ ،ديسمبر https://bit.ly/3M3nnnk .٢٠١٦
23
Mark Episkopos, Saudi Arabia Wants These 5 Weapons from Russia, The National Interest, 11
November 2021. https://bit.ly/36nil6x
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فيما يتصاارع دول أوروبية أخر

كالمملكة المتحدة وفرنساا وروسايا والصاين على

الحصة المتبقية. 24
وبعد تو يع لرل االتفا يات والعقود مباىااارة،
بثااح الواليااات المتحاادة مرارا بلفاااءلااا على
تجااب المعاامثت الجاديادة الرئيسااااة مع طااع

رغ

"

قطــاعــا واســــعــا ىن

الـلـ ـاار يـاه نــه ال يـبـ ـن

الادفااع الروسااااي ،بماا يخاال

نص البااد  231من

انو مكافحة أعداء أميركا من خثل العقوبات
المعروف اختصارا باسم " انو كاتسا". 25
ويحماق لارا الحاث تهاديادا مبطااا للمملكاة أد
آناارا

لتو

لاارل العقود ،كمااا أد

لطلااب

المملكة أنممة تساليه أميركية يتمثق في 280
لاااااروك جو  -جو طرات "إيى آي إد  120سااااي"،

لـمســــعـوييــة تـةــاو

نـةـبــة

النســــمدم ايىداندـةك ورو ىـا
يات

فــالن عدــة العســــ ريــة

الن

تنس عالقنها فالواليات

البنحــدةك جال

رــها الح

رفبـا فـات ىحـ

ىااجعـة

جطار عال يعاي تش د ىالىم
خارطة انبساىااه وتحال ااه.

بقيمة تصااق إلى  650مليو دوالر ،ولو الطلب الري وافقح عليى وزارة الخارجية
األميركية مبدئيا.26
ورغم أ

طااعاا واسااااعاا من الخبراء ير

أناى ال يمكن للسااااعودياة تجااوت أنمماة

التساليه األميركية ،ولو ما يرتبط بالتبعية العساك ية التي يتسام عث تها بالواليات
المتحادة ،إال أ لارا الحكم ربماا باات محاق مراجعاة في إطاار عاالم يعااد تشااااكياق
مثمه خارطة انقساماتى وتحالفاتى.

 24المحرر ،خيير عسكري :ال يمكن لدول الخليج الخروج عن اإلرادة األم يكية (بوار) ،مو ع " ااة دويتشى فيلى"
بالعربية 1 ،مارو https://bit.ly/3wDCgZI .2018
 25المحرر ،السعودية :بين السث الروسي والتهديد األم يكي ،مركز "سيتا" للدراسات 4 ،سبتمبر .2021
0https://bit.ly/3tGZJr
 26وكاالت ،إدارة بايد تقر أول لفقة أسلحة أم يكية كبر للسعودية ،مو ع " ااة دويتشى فيلى" بالعربية 4 ،أب ق
https://bit.ly/3NkwQIT .2021
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ثالثا .دوافع التطورات في السياسة الخارجية السعودية
ويعد مل

إيرا القضاية المحورية في الخثف الساعودي – األميركي .ولو خثف

ليس ولياد إدارة "بااياد " ،باق يرجع في جارورل إلدارة الرئيس األميركي األساااابق
"باارا

أوبااماا" ،ومرورا باإدارة الرئيس الساااااابق "دوناالاد تراماب" ،باالرغم من القادر

العاالي من التاااغم الاري ل

العث اات األميركياة – السااااعودياة خثل فترة بكم

األخير ،رغم لرابتى الفجة بيال استازافى الموارد المالية للمملكة.
فااالرئيس األميركي األساااابق "أوبااامااا" ،دعااا خثل الواليااة الثااانيااة إلى "محور
إسااتراتيجي للواليات المتحدة في ىاارط آساايا" ،والري كا يعاي فاامايا االبتعاد
عن ماطقة الشارط األوساط ،مرورا بااااا"خطة العمق الشااملة المشاتركة" مع إيرا ا
والمعروفاة بااساااام "االتفااط الاووي" ،27والتي رأت فيهاا دول الخليج خطوة أولى
نحو تقارب أوساع بين الواليات المتحدة وإيرا  ،يتراجع معى رؤية الواليات المتحدة
لضرورة إعادة ليكلة سياسات إيرا اإل ليمية.
ورغم أ إدارة "ترامب" أتح برؤية أكثر ميث للضاغط على إيرا لصااله كق من دول
الخليج والكيا الصااهيوني ،واسااتبدال بملة "الضااغط األ صااى" باااااا"خطة العمق
الشااااااملاة المشااااتركاة" ،بهادف تحجيم برناامج إيرا الاووي ،لتاتهي فترة والياة
"ترامب" بتقدد وافه في البرنامج الاووي اإليراني.
وبالرغم من رلب التقدد اإليراني ،بدا وكر الواليات المتحدة تحح "ترامب" تستهتر
بارمن ماطقاة الخليج .ففي أب اق /نيساااااا  ،2020أج ياح مكاالماة بين "تراماب"
وولي العهد الساااعودي ،لدد فيها األول برنى ما لم تعمق الساااعودية على إنهاء
بالة تدلور أساااعار الافط بالتزامن مع وباء كورونا ،فإ إدارتى لن يكو بمقدورلا
ماع الكونغرو من سان تشا يع يؤدي لساحب القوات األميركية من الخليج ،28ولو
إجراء لدف ماى "ترامب" إلى إنقار ما تبقى من لااااعة الافط الصااخري األميركية

 27وبدة الرلد والترجمة ،استعادة فاعلية خطة العمق الشاملة المشتركة مع إيرا  ،مركز الدراسات العربية
األوراسية 25 ،مايو https://bit.ly/3JJM1ZN .2021
 28تيموثي جاردنر  -ستي لوالند  -ديمتري جدانيكوف  -رانيا الجمق ،تق ر خاص-مصادر :ترامب أنرر السعودية..
الدعم العسكري ،وكالة رويترت لانباء 30 ،أب ق .2020
اخفضوا إنتاج الافط وإال ستفقدو
https://reut.rs/35eVRUE
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الماهارة آنرا  .وكانح أساااعار الافط د انهارت لمساااتو
بالتاريخي ،إر وللح لمستو

دو الصفر في ماتص

ولااافى خبراء الطا ة

أب ق /نيسا .202029

ولم يكاد يمضااااي ىااااهر بتى ااماح الوالياات المتحادة باالفعاق ،في  7ماايو /أياار
 ،2020في اتخار رار بتفكيب مامومات "بات وت" و"ثاد" كانح د نشااارتها في
المملكة إار لجمات مليشيا الحوثي على ماشآت نفطية بالمملكة.30
ومع دخول إدارة "بايد " إلى الييح األبي

 ،دخق رار سااااحب السااااث األميركي

بيز التافياار .ففي  19يونيو /بزيرا  ،2021ااامااح الواليااات المتحاادة بسااااحااب
ماموماات الصااااواريخ الادفااعياة "باات وت" و"ثااد" ،عثوة على سااااحاب عادد من
المسااااتشاااااار ن العسااااك ين و طااع من القوات التي كااناح اد نشاااارتهاا في
السعودية.31
وعلى لعيد آخر ،ىرعح إدارة "بايد " في إبياء "خطة العمق الشاملة المشتركة"،
ورلاب في  29نوفمبر /تشاااا ن الثااني  ،2021عبر جوالت تفااو

ماارااونياة تعقاد

في العالمة الامساوية ف ياا ،32ولي المفاوفات التي أعلاح كق من السعودية
والكيا الصهيوني تخوفهما من نتائجها.
وما زالح المفاوفاات مساتمرة ،وتبدو تصا يحات الطرفين ،وبخالاة الجانب اإليراني
متفائلة بول رب التولاااق إلى اتفاط ،33فيما ال تشااااركها الواليات المتحدة لرا
التفاؤل.34

 29المحرر ،للمرة األولى في التاريخ ..أسعار الخاد األم يكي دو الصفر ،مو ع " ااة دويتشى فيلى" األلمانية
بالعربية 20 ،أب ق https://bit.ly/3NFLiKO .2020
 30وكاالت ،واىاطن تسحب لواريخ بات وت من السعودية ،مو ع " ااة روسيا اليود" بالعربية 9 ،مايو .2020
https://bit.ly/3ICvUMh
 31المحرر ،انسحاب أد ليانة ...خبراء يكشفو أسباب سحب معدات وأنممة دفاع أم يكية من الشرط األوسط ،مو ع
"وكالة سبوتايب اإلخبارية الروسية" بالعربية 19 ،يونيو 9https://bit.ly/3tDSjV .2021
 32وكاالت ،انتهاء االجتماع األول في مفاوفات ف ياا ..المبعوث الروسي يؤكد االنطث ة الااجحة ،مو ع ااة
العربية" السعودية 29 ،نوفمبر https://bit.ly/3JJaDlo .2021
 33وكاالت ،عبد اللهيا عن مفاوفات ف ياا :ا ترباا من االتفاط أكثر من أي و ح مضى ،مو ع " ااة روسيا اليود"
بالعربية 23 ،مارو https://bit.ly/3qyz4uk .2022
 34خالد فلياىي ،الواليات المتحدة تشير إلى ابتمال فشق المفاوفات المتعلقة باالتفاط بول البرنامج الاووي
اإليراني ،مو ع " ااة فرانس  "24بالعربية 23 ،مارو https://bit.ly/3LcAtPa .2022
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وفي اتجال تصاااعيدي ثالث ،وفيما ال تزال عمليات إلاااث ما بعد لجمات مليشااايا
الحوثي على الماشااااآت الافطية والحكومية المدنية السااااعودية تجري على دد
وساااااط ،أ ادماح الوالياات المتحادة على إلغااء تصاااااي

لارل المامماة من وائم

الماممات اإلرلابية األجايية بدء من  16فبراير /ىااباط  .202235كما أعلاح وزارة
عن ثثثة من تعماء الحركة ،ولم:

الخارجية األميركية أنى تقرر أيضاااا رفع التصااااي

عبد الملب الحوثي ،وعبد الخالق بدر الدين الحوثي ،وعبد اهلل يحيى الحكيم.
وكانح إدارة "ترامب" د أعلاح تسااامية تاميم الحوثي تاميما أجاييا إرلابيا ،كما
سمى بع

ياداتى كزعماء تاميمات إرلابية ،ورلب في آخر يود لى في السلطة.

وأعلااح إدارة "بااياد " أ لارا اإلجراء أتى في إطاار المساااااعي لتخفي

بادة ماا

ولاااافاى وز ر الخاارجياة األميركي "أنتوني بلياكن" بارناى "أسااااوأ أتماة إنسااااانياة في
العالم" ،و"تعز ز الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب األللية اليماية".
أما الفصاق األخير فيما يثير بفيمة الساعوديين بيال الواليات المتحدة فيتمثق في
اللحماات األخيرة من المفااوفاااااات بول االتفااط الاووي ،ولو ماا يتعلق بتبااين
المو فين اإليراني واألميركي من التفاؤل بيال إمكانية التو يع على اتفاط.
فارعلن مو ع "أكساااايوو" األميركي ،في  16ماارو /آرار  ،2022أناى مع ا تراب
إمكاانياة التولاااااق التفااط ،طلاب المفااو

اإليراني من نميرل األميركي نقطاة

أخيرة ،ولي التي تعطاق االتفااط الاووي فيماا يبادو .لارا المطلاب تمثاق في رغباة
طاهارا

فاي رفاع اساااام تااامايام الاحارو الاثاوري اإلياراناي مان ااائامااة الامااامامااات

اإلرلابية األميركية.
ورغم ما أىااارنا إليى بث من أ الواليات المتحدة ليساااح متفائلة با تراب التو يع
مثاق إيرا  ،فاإ مو ع "أكساااايوو" نقاق عن مصااااادر من إدارة "بااياد " ،أ اليياح
األبي

لم يمانع مثق لرا المطلب اإليراني ،وفي المقابق وفااع ىاارطا سااياساايا

يتمثااق في تقااديم إيرا "التزامااا علايااا" بخف
 35جونااا النداي  -دافاي ساليداكيس ،بلياكن :أم يكا تلغي تصاي
رويترت لانباء 12 ،فبراير https://reut.rs/3Nz5sHl .2022

التصااااعيااد في الماطقااة .وأغر
الحوث ين ماممة إرلابية في  16فبراير ،وكالة
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التسالق األميركي في لرا الصدد إيرا بر ترف

االلتزاد العلاي ،وأ تقتر في

المقابق تقديم "رسالة خالة" للواليات المتحدة.
وفي مزيد مما يمكن للطرف الخليجي أ يعدل اساااتهانة ،نشااار المو ع األميركي
تق يرا آخر ،في  23ماارو  /آرار  ،2022أفااد بار

لق اليياح األبي

تزاياد مع مرور

الو ح بشار التداعيات الساياساية المحلية التفاط ما مع إيرا فيما يتعلق بالحرو
الثوري ،وأ بمااساااااى للفكرة تراجع .فماا يقلق اليياح األبي

لو رد الفعاق في

الداخق األميركي وليس لق الحلفاء في ماطقة الشرط األوسط.36
جادير في لارا اإلطاار أ نلفاح إلى تاراير التادخاق الروسااااي إ ليمياا في المل
الساوري وتداعياتى على المخيلة الساياساية للحكاد المساتبدين في ماطقة الشارط
األوسط.
فالتدخق العسااكري الروسااي لصاااله نماد األسااد فااد ما واجهى من ثورة داخلية
وتحاال

خاارجي ،وماا أد

إلياى من الحاد من تاراير الماال الخليجي على تمكين لارا

الامااد من مفااتيه الحكم في سااااورياا ،يسااااتادعي مقاارناة بيااى وبين المو
األميركي الري لم يتردد في التخلي عن بلفاء أساااس ا ين في الماطقة ،بداية من
نمااد الشااااال في إيرا في ماارو /آرار  ،1979وانتهااء بماطقاة الخليج في يونيو
/بزيرا  ،202137مرورا بمو

إدارة "ترامااب" من وات سااااوريااا الااديمقراطيااة

" سااد" االنفصااالية في سااوريا في أكتوبر /تش ا ن األول  ،201938والري كاد أ
يادخاق مافردا في مواجهاة مبااىاااارة مع القوات التركياة إار رار "تراماب" بسااااحاب
القوات األميركياة من سااااوريااا لوال تادخاق الباتااغو لو

تافيار لارا القرار بعاد

لدورل.39

36

Barak Ravid, Iran hasn't agreed to U.S. conditions for removing IRGC from terror list, Axios, 23
March 2022. https://bit.ly/3wCOx0a
 37المحرر ،أم يكا تسحب أنممة لواريخ ومعدات وجاودا من السعودية ومااطق بالشرط األوسط ،مو ع " ااة
سي إ إ " بالعربية 19 ،يونيو 8https://cnn.it/3abjSy .2021
 38كمال الباي ،ترامب يرمر بسحب القوات األم يكية من سوريا بعد تحقيق لدف "لزيمة" تاميم "الدولة اإلسثمية"،
مو ع " ااة فرانس  "24بالعربية 19 ،ديسمبر 8https://bit.ly/3qErkH .2018
 39وكاالت ،ترامب :الافط السوري في أيدياا وسافعق بى ما نشاء! ،مو ع " ااة روسيا اليود" بالعربية 3 ،ديسمبر
https://bit.ly/36nOISF .2019
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ومع لرل القضااية األماية ،والتي تعد ضااية "دولة" في المقاد األول إلى جانب
كونها تحديا للساياساة األماية لولي العهد الساعودي ،فإ ثمة أمرا ساياسايا ىاخصيا
يمكن اعتادادل بااكماا في التادلور الرالن للعث اات السااااعودياة  -األميركياة ،أال
ولو رغباة ابن ساااالماا في الحصااااول على اعتراف إدارة "بااياد " بكوناى الحااكم
الفعلي للمملكة ،األمر الري يعاي بالاساابة لى طي لاافحات خطرة مافااية ،لعق
أبرتلا ضاااية مقتق خاىاااقجي" ،والري نشااارت بخصاااولاااى إدارة "بايد " تق يرا
استخباراتيا يشير لضلوع ولي العهد السعودي في العملية.40
رابعا .أدوات اإلدارة األميركية في الضغط على السعودية
في مواجهة المساااالب االبتجاجية الساااعودية ،يمكن القول إ الواليات المتحدة
كااناح تمتلاب أدوات فااااغط عاديادة باالغاة القوة على المملكاة السااااعودياة ،اد
تمكاها من دفعها لتغ ير مو فها في إطار التصور األميركي لمحالرة روسيا.
و بق الشااااروع في الحديث عن لرل األدوات ،ال بد من اإلىااااارة إلى أ الواليات
المتحادة وعادة دول غربياة برلااااح على تقاديم دالئاق على التزامهاا بارمن الماطقاة
بق أ تبدأ الحرب الروسااية على أوكرانيا ،ولو ما بدا في أعقاب لجمات مليشاايا
الحوثي على أبو ظبي في  17يااير /كانو الثاني . 202241
ففي لرا اإلطار ،أعلن "بايد " أ بثدل ساتدعم بلفاءلا في الخليج ،وأنى يتوالاق
مع اإلمارات ،مار الهجمات الحوثية ،لمتابعة آخر الموا

وماا شاااة آلية التعاو

العسااكري .ولم تلبث البعثة األميركية في اإلمارات أ أعلاح عن إرسااال الواليات
المتحدة طائرات مقاتلة ومدمرة تحمق لااواريخ موجهة إلى أبو ظبي لمساااعدتها
في التصاادي لهجمات المليشاايات الحوثية في اليمن .42غير أ تطورات األوفاااع
العالمية أدت إلنتاج بسابات أخر

لد

طاع واسع من دول الخليج.

40

Marwa Rashad - Samia Nakhoul - Ghaida Ghantous, Saudi crown prince plays the oil card in quest
for U.S. recognition, Reuters, 3 March 2022. https://reut.rs/3tGbQo4
 41المحرر ،بعد استهداف الحوث ين للعمق اإلماراتي ..أبو ظبي أماد اختبار لعب! ،مو ع " ااة دويتشى فيلى"
بالعربية 19 ،يااير 32https://bit.ly/3HcOb .2022
 42إيما الكثف ،أم يكا ترسق طائرات مقاتلة ومدمرة لدعم اإلمارات فد لجمات الحوث ين ،مو ع "لحيفة الوطن"
المص ية 2 ،فبراير https://bit.ly/3iFh6Su .2022
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ومع بديثاا عن بساابات دول الخليج التي أدت لتشابثها باتفاط "أوبب بلس" ،وجدنا
أناى في أعقااب تبلور المو

السااااعودي ،الضااااااغط ،ربماا ،على لاااااانع القرار

األميركي ،في مواجهة إيرا  ،امح مليشاايا الحوثي بساالساالة لجمات عسااك ية
على ألداف سعودية.
ففي  20مارو /آرار  ،2022ىاااااح مليشاااايا الحوثي عدة لجمات على ماشااااآت
نفطية لشاركة "أرامكو" ،كانح الهجمة األولى على ماشااة نفطية تابعة للشاركة
في محافمة جدة ،43فيما طالح موجة الهجمات الثانية ،والتي بدثح بعد الموجة
األولى بفااا ط تماي محاادود ،ماشاااااآت نفطيااة في ماطقااة جيزا  ،عثوة على
استهداف محطة كهرباء ظهرا الجاوب ،ومحطة الغات في ماطقة خميس مشيط،
ومحطة تحلية الميال بالشقيق. 44
وأكادت وسااااائاق إعثد دولياة و وع لجود لاائاق على موا ع الافط في محاافماة
جادة ،وأ  50ف ق إطفااء ىاااااركوا في إخمااد الح ق .45ووجهاح السااااعودياة إار
لارا الهجود رسااااالاة للغرب مفاادلاا أ لارل الهجماات سااااوف تؤثر على الطاا اة
اإلنتااجياة للمحطاات التي لوجماح ،وأخلاح مسااااؤوليتهاا عن التسااااباب في لارا
االنخفا

.46

أماا الموجاة الثاانياة من الهجمااتا والتي ىااااهادتهاا المملكاة في  25ماارو /آرار
 ،2022واسااااتهادفاح ألادافاا نفطياة لشااااركاة "أرامكو" في ماااطق جيزا ونجرا
برعداد كييرة من الطائرات المساايرة ،عثوة على اسااتهداف ألداف بيوية ولامة
في مااااطق جيزا

وظهرا

الجاوب وأبهااا وخميس مشاااايط باارعااداد كييرة من

الصواريخ الباليستية".47
 43المحرر ،لجود عدائي يستهدف محطة لتوزيع الماتجات البترولية في جدة ،مو ع "لحيفة اإلمارات اليود"20 ،
مارو https://bit.ly/3tEHOAV .2020
 44وكاالت ،لجمات "بوثية" تستهدف ماشآت مدنية وا تصادية في السعودية (فيديو ولور) ،مو ع "لحيفة
اإلمارات اليود" 20 ،مارو https://bit.ly/3qzbnlC .2022
 45بسن رمضا  50 ،فر ة إطفاء تشار في عملية إخماد ب ق محطة «أرامكو» ،مو ع "لحيفة الوطن" المص ية،
 26مارو https://bit.ly/3IGMbQg .2022
 46مراسلو  ،السعودية "تخلي مسؤوليتها" من الاقص في إمدادات الافط وتوجى رسالة للمجتمع الدولي ،مو ع
" ااة سي إ إ " بالعربية 21 ،مارو https://cnn.it/3qCkuCi .2022
 47المحرر ،لجود فخم للحوث ين على ماشرة نفطية في جدة السعودية ،مو ع " ااة الحرة" األم يكية 25 ،مارو
https://arbne.ws/3tDZaOA .2022
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وبالرغم من إدانة الواليات المتحدة لهجمات مليشااايا الحوثي على الساااعودية ،ال
يمكن تجاالاق بقيقاة أ لارل الهجماات بادثاح بعاد مرور ىااااهر واباد على رفع
الواليات المتحدة اسم لرل الحركة من ائمة التاميمات اإلرلابية األجايية.
ومن جهاة أخر  ،ال يمكن تجاالاق بقيقاة أ لارل الهجماات اد بادثاح في نفس
اليود الاري أعلااح فياى الوالياات المتحادة القبول المبادئي المشااااروط برفع اساااام
تاميم "الحرو الثوري اإليراني" من نفس القاائماةا مشااااترطاة تعهادا علاياا إيرانياا
يو

التصااااعياد في الماطقاة ،وإعث إيرا أ تو يع االتفااط الاووي باات أ رب

من أي و ح مضى.
وفيما ال يمكن عد الواليات المتحدة محرفاااا على لرل الهجمات بصاااورة اطعة،
فإ التقارب األميركي اإليراني يشاااي بر فاااوءا أخضااار بصااايغة ما ،د لااادر عن
الجانب األميركي.
الضاااوء األخضااار لعمق عساااكري إيراني بالوكالة فاااد دول الخليج لم يكن البديق
الوبياد في ياد الوالياات المتحادة .فاالافط اإليراني بادياق باافاااار أيضااااا .ففي 20
ماارو /آرار  ،2022أعلن وز ر الافط اإليراني جواد أوجي أناى ساااايسااااعى لزياادة
لااااادرات إيرا من الافط والمكثفاات إلى  1.4مليو برمياق يومياا ،كماا لو وارد
في ميزانياة الادولاة الساااااوياة التي أ رلاا مجلس الشااااور

اإلسااااثمي (البرلماا

اإليراني) مؤخرا ،48ولو األمر الري عدل خبراء عرفاااا فااامايا لتعوي

در من فا د

الطا ة في األسواط العالمية نتيجة الحرب على أوكرانيا.49
ويعااد العر

اإليراني مغ يااا بااالامر لتساااابااب رار "بااايااد " بحمر واردات الافط

الروساااية في عجز نفطي لد

الواليات المتحدة يقدر باحو  700أل

برميق يوميا،

ما زالح الواليات المتحدة تغطيى من ابتياطيها الافطي .وربما كا لرا الترافاااي
الضاماي ساببا وراء تسا يع خطى التولاق التفاط نووي ،ولو األمر الري تباطر مع

 48وكاالت ،وز ر :إيرا تستهدف تصدير  1.4مليو برميق يوميا من الخاد ،مو ع " ااة سكاي نيوت عربية" 20 ،مارو
https://bit.ly/3DbgoWK .2022
 49مراسلو  ،إيرا تعر فماا على واىاطن تعوي نقص إمدادات الافط من روسيا ،مو ع "ميدل إيسح أونثين"،
 3مارو 5https://bit.ly/36Lkhp .2022
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المطلااب اإليراني برفع اساااام "الحرو الثوري اإليراني" من ااائمااة الماممااات
اإلرلابية األجايية في الواليات المتحدة.
ومن جهاة ثاالثاة ،ومع تجااوت مل

إيرا  ،كااناح ضااااياة اغتياال الصااااحاافي جماال

خاىااقجي تبدو موردا مرىااحا للتوظي

في إطار الضااغط على السااعودية .ومن

ألم دالئاق رلاب إ اداد فرنسااااا على اعتقاال أباد المتهمين في اغتياال الصااااحفي
السعودي في ديسمبر  /كانو األول . 202150
وخثل الفترة المافاية من وجود "بايد " في الييح األبي

 ،فاغطح مجموعة من

المشاارعين الديمقراط ين على إدارتى لتافير وعدل بمساااءلة الاماد السااعودي عن
بااادث االغتيااال لاارا .وتلقااح لاارل المجموعااة دعمااا من عاادد من الماممااات
الحقو ية التي كا من بين جهودلا تمويق فيلم وثائقي يساااتهدف الساااعودية،
كماا يسااااتهادف بلفااء ا تصاااااديين لهاا في الاداخاق األميركي مثاق "بااب ساااااكس
لثساااةثمار" ،وىاااركة "لوكهيد مارتن" العساااك ية ،وبتى بلفاء إ ليم ين للاماد
السعودي مثق دولة اإلمارات. 51
الفيلم بمق اسم "الماشق" ،وباول ماتجول عرفى في أكثر من مهرجا سيامائي.
وبسااااباب المواجهاات القوياة التي خاافااااهاا الماتجو ا لم يوفقوا إال في إدخاالاى
لمهرجا وابد ،لو مهرجا "سادانس" السيامائي الساوي الري تقيمى والية يوتا
األميركية ،والري عقد في يااير /كانو الثاني من عاد .202052
وتبادو لارل المساااااءلاة مؤجلاة إلى بين الباح الاهاائي من مامماة "أوباب" ،وعلى
رأساها المملكة ،من مطلب رفع ساق

اإلنتاج لتغطية العجز في ساوط الطا ة من

نابية ،وتوفير انقطاع عالمي من واردات الافط الروسية.

 50مراسلو  ،باريس تعتقق أبد المشتبى بهم في اغتيال خاىقجي وال يا تعتبر المسرلة "خطر في تحديد الهوية"،
مو ع " ااة فرانس  "24بالعربية 7 ،ديسمبر https://bit.ly/3DcY4wg .2021
51
Conor Finnegan, As Biden reviews US-Saudi relations, pressure rises to remake ties over
Khashoggi killing, Yemen war, ABC News, 28 January 2021. https://abcn.ws/3JDpv4O
 52ااة" AlJazeera Channelااة الجز رة" ،الماشق ..فيلم يستعر مسيرة #جمال_خاىقجي ومثبسات اغتيالى،
مو ع "يوتيوب" 25 ،يااير https://bit.ly/3Gv09oS .2020
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وعلى لاااعيد رابع ،تبدو ضاااية التبعية العساااك ية الساااعودية للواليات المتحدة
إبد

أدوات الضاغط على المملكة .فهرا القدر الهائق الري تشات يى المملكة مار

عقود بحاجة إلى ليانة و طع غيار.
لارل األنمماة العسااااك ياة تقادر بعشاااارات الملياارات ،ولو ماا يرجع لكو المملكاة
أبد ألم مساااتوردي األسااالحة األميركية مار عقود ،عثوة على إجرائها لااافقات
عادة يتجااوت يماة إبادالاا  110ملياارات دوالر ،ولي الصاااافقاة التي و عهاا الملاب
سلما بافسى في ماتص

يونيو /بزيرا من عاد . 201753

ويمكن التعيير عن أباد ألم مؤىاااارات لارل التبعياة في إ اداد السااااعودياة على
اسااااتئجاار الماموماات األميركياة للادفااع الجوي المبااعاة لليوناا في أعقااب يااد
الوالياات المتحادة على تفكياب ماموماات "باات وت" و"ثااد" التي كااناح اد وفرتهاا
للسعودية للدفاع عاها فد لجمات المامومات الجوية المتابة لمليشيا الحوثي.
ولعق لرل التبعية ،وفااخامة تكلفة تعوي

الصاافقات التي أسااسااتها ساابب في

تقدير خبراء لعدد إمكا خروج دول الخليج بشكق عاد عن اإلرادة األميركية.54
األداة األميركية الخامسااااة للضااااغط على المملكة السااااعودية ترتبط بسااااابقتها،
ويتعلق بااالقااانو الااري يحمااق اساااام " اانو مكااافحااة أعااداء أميركااا من خثل
العقوبات"ا ولو القانو المعروف اختصارا باسم " انو كاتسا".
وكانح الواليات المتحدة د أىاهرت لرا القانو في وجى الساعودية في عامي
 2017و2019ا بعد تو يع لااافقات ىاااراء وتصاااايع بع

أجزاء مامومات ساااث

روسااااياة ،بياث بثاح الوالياات المتحادة بلفااءلاا ،من دو تساااامياة المملكاة ،على
تجاب المعامثت الجديدة الرئيسااة مع طاع الدفاع الروسااي ،بما يخال

نص الباد

 231من لرا القانو . 55

 53وكاالت ،الكش عن أكبر لفقة أسلحة أم يكية في التاريخ ،مو ع "وكالة سبوتايب اإلخبارية" الروسية بالعربية،
 9يونيو 3https://bit.ly/3wFkqW .2017
 54المحرر ،خيير عسكري :ال يمكن لدول الخليج الخروج عن اإلرادة األم يكية (بوار) ،مو ع " ااة دويتشى فيلى"
بالعربية 1 ،مارو https://bit.ly/3wDCgZI .2018
 55المحرر ،السعودية :بين السث الروسي والتهديد األم يكي ،مركز "سيتا" للدراسات 4 ،سبتمبر .2021
0https://bit.ly/3tGZJr
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ويمكن تقدير تراير لكرا عقوبات على بلد تبلأ نساااابة إسااااهاد الافط في مواردل
المالية نحو  53بالمئةا بحسب مصادر رسمية سعودية ،56فضث عن ودائع لها بقيمة
تقترب من ت يليو دوالر في المصارف الغربية.
غير أ تعقيد مشاااهد اتخار القرار في الساااعودية د يقود فجرة إلى انفراجة ،في
بال إ داد إدارة "بايد " على مخاطبة الطمو الشاخصاي لولي العهد الساعودي،
وماحاى االعتراف الاري يحتااجاى لمزياد من يثيياح أ اداماى على الط ق نحو عرش
المملكة.
أما األداة السااادسااة ،فةتمثق فيما لوبح الواليات المتحدة بى من سااث عقوبات
جديد فااد ماممة "أوبب" ،ورلب مع إ رار لجاة الطا ة بمجلس الشاايوك األميركي
لمشاروع انو "ال لتكتثت إنتاج وتصادير الافط" ،المعروف اختصاارا باسام "نوبب"
في مطلع مايو /أيار .2022
القاانو ليس جاديادا ،وطر بصااااورتاى الحاالياة في أرو اة المجلس ماار باداياة الحرب،
وأبااد

وز ر الطااا ااة األميركي الحااالي ريااب بيري تحفمااى عليااى .وكااا

المشاااروع الساااابق د طر في عاد  ،2007وكا يمثق تعديث لقانو

مقتر

ديم بمق

اساااام " اانو ىاااايرماا " ،وأ رتاى اللجااة في عااد  ،1980وكاا يهادف إلى إزالاة
بصاانة الدول المصادرة للافط (أوبب) باإلفاافة إلى با ي ىاركات الافط الوطاية،
وكسر ابتكار سوط الافط.
وكانح اللجاة القضاائية في مجلس الاواب األميركي في السااة األخيرة من والية
الرئيس جورج بوش االبن د أ رت نساااخة ساااابقة من لرا القانو  ،وامتاع الرئيس
األميركي آنرا

عن المصاد ة عليى.57

 56مراسلو  ،السعودية ..دخق الافط  %53من إيرادات الميزانية ،مو ع " ااة العربية" السعودية 16 ،ديسمبر
https://bit.ly/3tIrXBK .2020
 57المحرر ،انو "نوبب" األميركي الجديد ..مارا ت يد ماى واىاطن؟ ،مو ع " ااة سكاي نيوت عربية" 5 ،مايو
907https://bit.ly/3PRF .2022
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ويمكن لهارا القاانو  ،في باال إ رارل ،أ يمكن الحكوماة األميركياة والمواطاين
المتضرر ن من رفع دعاو

ضائية فد ماتجي أوبب وبلفائها.58

األمر الري من ىاارنى أ يهدد دول "أوبب" بقدر ما د يهدد سااوط الطا ة كرلب.
غير أ لرا القانو يمكن أ يمثق مثرا فرعيا أخيرا ،رغم أنى ال يحمى برفاا ماتجي
الافط األميرك ين أنفسااهم ،فيما يرال الخبراء مصاادر عدد اسااتقرار جديد في سااوط
الطا ة يجب التعاطي معى بحرر بالأ.
خاتمة
ربماا يكو الو اح مبكرا للحادياث عن اتجاال السااااعودياة ىاااار اا رغم عث ااتهاا التي
يتوطد بالقو

العالمية الشر ية ،ولو ما تحاول التركيد عليى عبر نبرتها االبتجاجية

العاااليااة في مواجهااة الواليااات المتحاادة ،غير أ

لاارل الوجهااة رات الطااابع

اإلسااااتراتيجي تحتااج إلى نضااااج المثمه اثخارة في التشااااكاق للامااد العاالمي
المرتقب ،والري يتصاعد إرلالاتى على نحو وئيد.

"

كماا تحتااج لارل الوجهاة كارلاب لمبرر باالأ
الاقاوة .فاحااالااة الاتاباعايااة اال اتصاااااااديااة
والعسااااك ياة التي تصاااا

عث اة المملكاة

باالوالياات المتحادة من القوة بمكاا بحياث
إ

تاكالافاتاهااا ربامااا تاكاو

رفبـا ي و الوقـا ى

اا لمحـديـ

عن ااةـا الســــعوييـة غــــاقـا رغ
عالقــااهــا الن

تنوطــد فــالبوه

أعالاى مان اادرة

العالبدة الشـــاقدةك ورو ىا تحاول

الامامالاكااة عالاى الاوفاااء باهااا فاي الاو ااح

النـكندـد عمدـه ع ا ن اتهـا اال نةـاجدـة
العــالدــة

الرالن.

البنحـدةك غدا

وتباادو الزيااارة المرتقبااة للرئيس األميركي
إلى المملكة ،محاولة من الجانب األميركي
لاو ا

الااازيا

الاماعاااوي فاي الاعاث ااات

ىواجهــة الواليــات
رـه الوجهـة ات

الطـافع ا ســــنااادة

تحنـا جل

نضـ البالىم اخخهة

النشـ

لم ةـام العـالب

الباتبـبك والـه

تنصاعد جرراةااه عم

نحو ويدد.

السااااعوديااة  -األميركيااة ،والحيلولااة دو

 58وكاالت ،معهد البترول األميركي يعار مشروع انو "نوبب" ..ويكش
 11مايو https://bit.ly/3wWUYeB .2022

السبب ،مو ع " ااة سكاي نيوت عربية"،
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انضماد أكبر ماتج للافط باليا وخثل العقود الثثثة المقبلة لجهود تقوي

الاماد

العالمي الرالن ،سواء في مسارل الجيوسياسي أو المالي.
ورغم لرا ،يمكن التركيد على أ الحالة االبتجاجية  /التفاوفااية السااعودية أخرت
عدة أىاكال ،ما يتركد ماها إلى اث أمر وابد ،ولو إلارار الساعودية على التمساب
إلنتااج الافط ،ورف

بمقررات مجموعاة "أوباب بلس" من وفااااع سااااق

ماخف

الضغوط األميركية والغربية عليها لرفع لرا السق

لمعالجة األتمة التي يكابدلا

سوط الطا ة جراء الغزو الروسي ألوكرانيا.
الشااااكث اثخرا محاادودا التااراير ،يتمثااق أولهمااا في تجاااوب السااااعوديااة مع
المحاوالت الصاياية الحثيثة ،المحدودة األثر بتى اث  ،إلبثل عملتها "اليوا " في
لاب الماموماة الماالياة العاالمياة ،ولو تهادياد ساااايكو محادود األثر إ تم التاركياد
على تافيرل ،لكن األلم أ الواليات المتحدة ساترال تهديدا لها ،وبخالاة مع ارتفاع
مديونيتها للعالم الخارجي إلى أر اد ياسية.
الشااااكق الثالث يتمثق في محاوالت زيادة نساااابة المكو الروسااااي فاااامن نماد
التساليه السعودي ،ولو األمر الري كانح المملكة تخطط لى عبر مسار المشت يات
من جهة ،ومسااااار التصااااايع من جهة أخر  .غير أ الواليات المتحدة يترلااااد لهرا
المسااار بقانو مكافحة أعداء أميركا من خثل العقوبات المعروف اختصااارا باساام
" انو كاتسا".
بدة االبتجاج الساعودية مبعثها دافعا  ،يرتبط أولهما باألمن القومي الساعودي
الاري تسااااتهين باى الوالياات المتحادة لصاااااله إيرا  ،ماا تمثاق في اتجاال عااد ،يرال
البابث مزعوما ،النسحاب الواليات المتحدة من ماطقة الشرط األوسط.
فضاث عن تحويق أمن المملكة لور ة تفاوفاية اساتخدمح البتزات المملكة في أكثر
من مااسااابة ،لياتهي االبتزات بساااحب أنممة دفاع جوي أميركية نشااارتها الواليات
المتحدة على األرافاي الساعودية لحمايتها من لجمات مليشايا الحوثي ،فضاث عن
رفع مليشاايا الحوثي من القائمة األميركية للماممات اإلرلابية األجايية ،والقبول
المبدئي برفع اسم الحرو الثوري اإليراني من لرل القائمة.
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أماا الادافع الثااني فيتمثاق في عادد اعتراف بااياد بولي العهاد السااااعودي كحاائز
للسلطة الفعلية في المملكة ،ورفضى التوالق معى بصورة مباىرة.
غير أ الماااورات االبتجااجياة التي تج هاا السااااعودياة مع الوالياات المتحادة ،تجاد
لادوءا أميركياا ،ورلاب باالامر ألوراط فااااغط عاديادة تملكهاا الوالياات المتحادة فااااد
المملكاة ،يتمثاق أولهاا في القادرة على تهادياد أمن المملكاة عبر إيرا وأررعهاا
العسااااك ياة ،ولي خطوة تادعمهاا إيرا باالامر ألنهاا توظيفاات تادعم ألادافهاا
البعيادة ،كماا تؤدي لكساااار عزلتهاا عبر االتفاا اات غير المعلااة التي سااااتبرمهاا مع
الواليات المتحدة جراء بولها لرا الدور.
كماا يمكن للوالياات المتحادة االعتمااد على إيرا كبادياق نفطي للمملكاة في
المساااتقبق ،ولو الطر الري دمتى إيرا فاااماا ،و بلتى الواليات المتحدة فاااماا
كرلب.
الوجهاة الثاالثاة ترتبط بتفعياق مل

الصااااحفي الرابق جماال خاىااااقجيا وأيا كاناح

المسارات التي سيتخرلا التفعيق ،ولي عديدة كالعقوبات أو المحاكمة.
ومن جهة رابعة ،تبدو التبعية العساااك ية الساااعودية للواليات المتحدة بالة تقتر
بماموماة العقوباات الخاالاااااة بهااا والمتمثلاة في ماع الصاااايااناة و طع الغياار
والرخيرة .وثمة أيضاا مامومة " انو كاتساا" العقابية ،والتي يمكن تفعيلها في
بال ررت المملكة إنهاء التبعية العساااك ية للغرب ،وساااتدفع فيها المملكة ثماا
فادبا ،ناليب عن مشروع " انو نوبب" الموجى لثبتزات المالي للدول األعضاء في
ماممة "أوبب".

26

