
 
 
 

تحليیل  تهھديیدااتت االسعودديیة االنووويیة ضجيیج بال ططحيین -  
  

*كتب عمادد مكي  
 

االقاهھھھرةة   بعد ااالعالنن في شهھر يیوليیو عن ااالتفاقق ااالمريیكي ااإليیرااني بشأنن االبرنامج االنووويي لطهھراانن٬،  ررسم ااالعالمم االسعودديي  -
في حيین قامم االمسئولونن االسعودديیونن بمدحح وو. صوررةة قاتمة لقوىى غربيیة ووهھھھي تستسلم لعدوو االبالدد االشيیعي ااآلخذ في االصعودد وواالقوةة

ااالتفاقق بشكل ددبلوماسي الئق٬، كانن ااالعالمم االممولل ررسميیا ووصفحاتت االتوااصل ااالجتماعي ووااالكادديیميیيین االسعودديیيین يیهھدددوونن اانن االثرووةة 
.االسعودديیة ستستخدمم في قوةة عسكريیة قد تصل االى حد اامتالكك االسالحح االنووويي٬، ووهھھھو ما عكس قلقا سعودديیا حقيیقيیا  

 
ى سبيیل االمثالل قامم  نواافف االعبيید٬، ووهھھھو باحث بزمالة مركز االملك فيیصل لالبحاثث٬، بكتابة مقالل يیشرحح فيیهھ االموقف االسعودديي قالل فيیهھ فعل
ووااضافف االعبيید اانن ووجودد اايیراانن تمتلك برنامجا ". اانن االمملكة سوفف تحمي موااططنيیهھا حتى وولو كانن ذذلك يیعني تنفيیذ برنامجا نووويیا:"

لة من ااقصى االخطر على عدةة ددوولل لكن ااكثرهھھھا عرضة لذلك هھھھي االسعودديیة وواالتي ططالما كانت هھھھي االمنافس يیمثل حا"نووويیا في االجواارر 
".ااالوولل اليیراانن في ميیزاانن االقوىى في االشرقق ااالووسط  

 
ووترىى االسعودديیة ووعددد من حلفائهھا من االدوولل االعربيیة االخليیجيیة اانن ااالتفاقق هھھھو تغيیيیر ااسترااتيیجي جوهھھھريي في ميیزاانن االقوىى حيیث اانن 

بعد ااالتفاقق يیمكنهھا اانن تستخدمم االعائدااتت االتي ستحصل عليیهھا بعد ررفع االحظر عليیهھا في تقويیة ووتطويیر ااسلحتهھا االتقليیديیة٬، ووتوسيیع  اايیراانن
نفوذذهھھھا ااالقليیمي بدوونن اانن تخسر اايي شيیئ ما حققتهھ من تقدمم في مجالل االتطورر االنووويي من علماء ووخبرةة وومعلوماتت ترااكميیة تتفوقق بهھ 

ووكانت تلك االعوااصم االعربيیة تؤمن بالغطاء . يیة وواالنفطيیة االمجاووررةة٬، االتي ططالما غرقت في االرفاهھھھيیة وواالملذااتتعلى االدوولل االعربيیة االثر
ااالمني ااالمريیكي بشكل ااعمى حتى اانهھا ااهھھھملت تنميیة قدررااتهھا االعلميیة ووفضلت اانن تعتمد على صفقاتت االسالحح االسخيیة وواالتي ما باتت 

.مكدسة حتى ررددمت غبارراا في مخاززنهھا  
 

ذذلك اانن اانن ااددااررةة ااووباما تبدوو كأنهھا تترااجع عن ووعودد اامريیكيیة تقليیديیة بضمانن اامن االخليیج ووهھھھو نفس االشعورر لدىى حتى  ااضف االى
.االمحلليین االغربيیيین  

لقد قامت ااددااررةة ااووباما بعمل ررددييء للغايیة :"فقالل  جيیفريي لويیس االمدررسس في معهھد االدررااساتت االدووليیة بجامعة ميیدلل بيیريي في مونتريي 
ووال عجب لهھذاا اانن نجد االحلفاء وواالشركاء ووهھھھم يیعبروونن عن عدمم ااررتيیاحهھم تجاهه ما يیروونهھ تحوال . ا ااالمنيیة في االمنطقةفي ااسترااتيیجيیتهھ
".فمعظم االسعودديیيین منزعجونن من ااالنحداارر في ااالمن بالمنطقة وويیروونن اانن ااددااررةة ااووباما هھھھي ااددااررةة فاشلة. ااسترااتيیجيیا  

 
تردددد في ااستنتاجج اانن عدمم االرااحة االحالي رربما يیتحولل االى موقف دداائم حتى نرىى اانني م:"ووااضافف لويیس في تصريیحاتهھ ألنديیبث نيیوزز 

".ما ستقومم بهھ ااالددااررةة االقاددمة في االعالقاتت االثنائيیة وواالعالقة ااالقليیميیة  
 

لهھذاا يیتضح االسبب اانن رردد ااالعالمم االرسمي االسعودديي ووااالكادديیميیيین ووشبكاتت االتوااصل كانن رردداا عصبيیا متشنجا خصوصا ووهھھھم 
غيیر مسبوقق عن قدررااتت االسعودديیة االعسكريیة٬، حتى ااننا ررأأيینا تفاصيیل عن صواارريیخ ووقدررااتت االسعودديیة االعسكريیة لم  يیفصحونن بشكل

.يیكن يیسمح بنشرهھھھا من قبل عالووةة على ااخبارر متوااترةة عن ططموحح االسعودديیة االنووويي  
 

عاما  20مفاعال نووويیا خاللل  16اء حيیث ااعلنت نيیتهھا اانش 2011ووتم توضيیح بشكل مكثف مثال اانن للسعودديیة برنامجا نووويیا من االعامم 
.من ااستهھالكك االمملكة من االكهھرباء مع اانشاء مفاعالتت ااصغر لتحليیة االميیاهه% 20بليیونن ددووالرر بغرضض توفيیر  80بكلفة ااجماليیة   

 
شركة  وومؤخراا شاهھھھدنا توقيیع ااتفاقيیاتت نووويیة منهھا ااتفاقق ددررااسة جدووىى بيین االفرنسيیيین وواالسعودديیيین حولل عقديین لبناء مفاعليین لصالح

 2اارريیفا االفرنسيیة عالووةة عن ااالعالنن عن ااتفاقيیاتت مع االمجر ووررووسيیا ووااالررجنتيین وواالصيین النشاء مفاعالتت يیكلف كل ووااحد منهھا 
.بليیونن ددووالرر  

 
ووبرنامج االسعودديیة االنووويي يیشمل كذلك ااعداادد مديینة االملك عبدهللا للطاقة االذرريیة بطاقم عمل من االباحثيین تمت تعبئتهھم بايیدلوجيیة ترىى 

.ي اايیراانن عدوواا ووجودديیاف  



 
 
 

لكن ووعلى االرغم من كل هھھھذهه االضجة ااال اانن االكثيیر من خبرااء االشرقق ااالووسط يیروونن اانن االسعودديیيین يیمكنهھم تمني ما يیشاءوونن ااال اانهھم 
فجل ما يیفعلهھ االسعودديیونن هھھھو االبدء في برنامج بسيیط مع ااثاررةة .  في نهھايیة االمطافف ال يیستطيیعونن بناء سالحح نووويي في االوااقع االعملي

.حولل ذذلك" االضوضاء"لكثيیر من اا  
 

حتى ااالنن لم تتم ترجمة هھھھذهه االضوضاء االى اايي شيیئ :"فقالل اافنيیر كوهھھھيین ووهھھھو باحث  بمركز جيیمس ماررتن لدررااساتت االحد من االتسلح 
."ملموسس فوقق كونهھ مجردد كالمم٬، وواانن كانن في بعض ااالحيیانن كالما صاخبا  

 
في االمائة من % 16فعلى االرغم من اانن االريیاضض تمتلك . االسعودديیة االى ووااقعكما اانن هھھھناكك هھھھناكك عواائق ااخرىى اامامم تحويیل تلك االضجة 

ااحتيیاططي االعالم من االنفط٬، ااال اانهھا ما ززاالت في مجملهھا ددوولة سلطويیة متأخرةة تنتمي للعالم االثالث تفتقر االى االمهھاررااتت ااالصليیة في 
.االتكنولوجيیا لتطويیر ررؤؤووسس نووويیة ااوو صواارريیخ باليیستيیة  

تقوددهه عائلة االل سعودد فضل ااالنفاقق لعقودد على براامج االرفاهھھھيیة وواالمشترووااتت ااالستهھالكيیة االفخمة وواالعطورر  كما اانن االنظامم االذيي 
.االبارريیسيیة على تمكيین االعلومم وواالتكنولوجيیا وواالمهھاررااتت االعالميیة ااوو حتى االشخصيیة للشعب بغرضض كسب شرعيیة سريیعة  

 
٬، ووهھھھي منظمة مقرهھھھا ووااشنطن تسعى لمحارربة االمخاططر "االنووويیة مباددررةة االتهھديیدااتت"ووهھھھذاا ما يیفسر ما قالهھ تقريیر ااخيیر صاددرر عن 

تمتلك قدررااتت نووويیة بداائيیة للغايیة قي مجالل االطاقة االنووويیة االمدنيیة ووتنقصهھا االمواارردد االتكنولوجيیا وواالمكانة "االنووويیة٬، اانن االريیاضض 
".لتطويیر قدررااتت محليیة نووويیة  

 
ووهھھھي تشمل شرااء ررؤؤووسس نووويیة جاهھھھزةة . خطة لم يیثبت عليیهھا اايي ددليیلووحتى االخطة االعسكريیة االمزعومة االبديیلة لدىى االسعودديیة هھھھي 

غيیر اانن االتطوررااتت ااالخيیرةة ااثبتت فشل هھھھذهه االنظريیة . من باكستانن ااستغالال لالنفاقق وواالكرمم االسعودديي على عسكريیة تلك االبالدد اانن  -
كانت صحيیحة ااصال  .م على االيیميینحيینما ررفضت باكستانن مساندةة االجنودد االسعودديیيین قليیلي االخبرةة في حربهھ -  

 
فقد عرضت اامريیكا على . ووما يیحجم فرصص االسعودديیة في االحصولل على سالحح نووويي كذلك  هھھھو اانهھ حتى حلفائهھا لن يیسمحواا لهھا بذلك

االريیاضض تقديیم مظلة نووويیة لحمايیة االخليیج من اايیراانن ووسيیكونن من هھھھذهه ااالتفاقيیة منع االريیاضض من تخصيیب االيیورراانيیم ااوو ااعاددةة تركيیبهھ مع 
.تثماررااتت في مديینة االملك عبدهللا للطاقةتقليیل ااالس  

 
فلقد قالل صندووقق االنقد االدوولي في شهھر ااكتوبر اانن االسعودديیة . بل هھھھناكك ااسبابب ااقوىى للتدليیل على اانن االضوضاء االسعودديیة ستظل فاررغة

.ااعواامم مع ااستمراارر اانخفاضض ااسعارر االنفط االحاليیة 5توااجهھ شبح ااستنزاافف لالحتيیاططي ااالجنبي لديیهھا في غضونن   
 

كانت االسعودديیة قد ووررططتت نفسهھا في اانفاقق باهھھھظ على مغامرااتت سيیاسيیة ووعسكريیة في االدوولل االمجاووررةة ال يینتظر اانن يینتهھي بسهھولة وو
في االمستقبل االمنظورر مثل االحربب على االحوثيیيین في االيیمن ووددعم االنظامم االحالي في مصر االذيي يیوااجهھ ااووضاعع ااقتصادديیة معقدةة  

. ك ااالسبابب فانهھ يیمكن االخلوصص ااال اانن تهھديیدااتت االسعودديیة االنووويیة هھھھي مجردد ضجيیج بال ططحيینوولكل تل. ووااالنفاقق على ثواارر سورريیا  
 

نهھايیة  
 

في االشرقق ااالووسطوومرااسل اانديیبث نيیوزز عمادد مكي هھھھو مديیر االمكتب ااالقليیمي   
 

  
 


