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إشكالية الكتاب:
تنبع إشكالية الكتاب من تحليل السياسة الخارجية الصينية فيي منطقية الشيرق األوسيط بعيد
الربي ييع العرب ييي ،حي ييث أن نش يياط الص ييين الجدي ييد ف ييي الش ييرق األوس ييط يعط ييي انطباع ييا ب ني ي تع ييديل
سلوكي للتطورات المتكشيفة ،والنميو البيارز فيي تواجيدها التجياري فيي منطقية تعي بمخياطر سياسيية
عالي يية ال ييوتيرة وع ييدم االس ييتقرار ،ويظ ييل الح ييذر ايس ييتراتيجي ه ييو العالم يية المميي يزة لمقارب يية الص ييين
للشييرق األوسييط .ويتمثييل الس يؤال الرئيسييي الييذي يطرح ي الكتيياب ماهييية السياسيية الخارجييية الصييينية
في الشرق األوسط بعد الربيع العربي؟
أهمية الكتاب
تهييدف هييذد الد ارسيية إلييى رصييد ومتابعيية وتحليييل السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد منطقيية
الش ييرق األوس ييط بع ييد الربي ييع العرب ييي عل ييى ع ييدة قض ييايا ومنه ييا القض ييية الفلس ييطينية ،وس ييوريا ،ودول
الخلييي العربييي ،نواييران ،ودول المغييرب العربييي ،وتعييود أهمييية هييذد الد ارسيية علييى تركيزهييا علييى فت يرة
ما بعد الربيع العربي لتقديم رؤية متكاملة للسياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط.
أهداف الكتاب
 دعييوة ج ييادة لك ييل الب يياحثين المهتم ييين بد ارس يية وتحلي ييل السياس يية الخارجي يية الص ييينية ف ييي الش ييرقاألوسط.
 تبادل اآلراء والخبرات بين الباحثين. محدودية المواد البحثية التي تتحدث عن السياسة الخارجية الصينية بعد الربيع العربي. -إضافة علمية للدراسات في مجال العالقات الدولية.
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مقدمة
ظهييرت الكثييير ميين التغي يرات السياسييية علييى السيياحة الدولييية خييالل الفت يرة مييا بييين نهايييات
القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين خلل في التوازنات بين القوى الدوليية حييث نيت عين
ذل ي تفك ي االتحيياد السييوفيتي ،وانف يراد الواليييات المتحييدة األمريكييية بالهيمنيية علييى العييالم ،ومييع ذل ي
يوجييد هنييا بعييض القييوى الت يي تحيياول أن تفييرض نفسييها علييى السيياحة الدولييية س يواء كييان بشييكل
مسييتتر أو معليين ،وميين األمثليية علييى ذل ي الصييين الت يي جييذبت الكثييير ميين األنظييار حولهييا حيييث
أحدثت الكثير من التقدم الهائل في مجاالت عديدة.
وبنيياء علييى ذلي  ،تسييعى السياسيية الخارجييية الصييينية إلييى صيييانة السييالم العييالمي ،وتعزيييز
التنمييية المشييتركة ،وتييدعو الصييين إلييى بنيياء عييالم متنيياغم يسييودد السييالم الييدائم ،والرخيياء المشييتر ،
كميا تعمييل مييع اليدول األخييرى علييى تحقيييق ذلي باعتبييارد هييدفا طويييل الميدى ،ومهميية ملحيية فييي ن
واحد.
ويرتبط دور الصين في بنية النظام االقتصادي والسياسي العيالمي بتوسيع إطيار مصيالحها
ايسييتراتيجية ،وبخبرتهييا التاريخييية ،وثقافتهييا ،ورؤيتهييا للتطييورات الجارييية فييي منيياطق العييالم وتحديييدا
منطقة الشرق األوسط ،حييث تتحيدد توجهيات سياسية الصيين الخارجيية مين خيالل تيدافع مصيالحها
في ثالثة فضاءات :األمن ،والتجارة ،وما تخلق من اعتماد متبادل ،وما توليدد مين نميط التفياعالت
القائمة في النظام الدولي على المستوى الجماعي.
د .إسالم عيادي
باحثة وأكاديمية في العالقات الدولية
أستاذ مساعد – الجامعة العربية األمريكية
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الفصل األول
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السياسة الخارجية الصينية بين فرض االستمرارية ومحدداتها

0

أ .محمد اليوسيفي

مقدمة
تنييته الصييين الشييعبية منييذ ت سيسييها ،وحتييى يومنييا هييذا ،سياسيية خارجييية سييلمية ومسييتقلة،
وذل ألسباب تاريخية مرتبطية بنظيرة الصيينيين للعالقيات الدوليية .وتتمثيل األهيداف األساسيية لهيذد
السياسيية ،فييي حماييية اسييتقالل الصييين وسيييادتها وسييالمة أ ارضيييها ،فقييد ظلييت الصييين تنييته مبييدأ
االسييتقالل ،وتحييدد موقفهييا وسياسييتها فييي جميييع الشييؤون الدولييية انطالقييا ميين المصييالس األساسييية
للشعب الصيني ،وال تخضع ألي ضغوط خارجية.
ثم يية بواع ييث ومب ييررات علمي يية ت ييدفع للخ ييوض والتنقي ييب ف ييي ه ييذا الموض ييو منه ييا ،محاول يية
تييدعيم ايطييار المرجعييي الكفيييل برصييد محييددات السياسيية الخارجييية الصييينية بعييد الحييرب الب يياردة
ومييدى االسييتم اررية والتغييير فييي هييذد السياسيية ،وبسييبب نييدرة الد ارسييات السييابقة التييي تناولييت نفييس
الموضو ومن نفس الزاوية.
كمييا تبييرز األهمييية العلمييية لهييذا الموضييو أساسييا ،فييي تناول ي لواحييد ميين أهييم االهتمامييات
البحثي يية في ييي الد ارس ييات األكاديميييية المعاص ي يرة حي ييث ،أصي ييبحت الصي ييين بفض ييل التنيييامي المسي ييتمر
لمكانتهييا علييى السيياحة الدولييية ،ميين السييمات الرئيسييية الممي يزة لفت يرة مييا بعييد الحييرب البيياردة ،محييل
اهتمام مختلف مؤسسات الفكر والمعاهد األكاديمية المتخصصة عبر أنحاء العالم.
وبما أن الصين تعد من القيوى الكبيرى التيي لهيا مجيال تي ثير وتحير كبييرين ،كميا أن لهيذا
النييو م يين الق ييوى ع ييادة اسييتم اررية ف ييي سياس ييتها الخارجي يية ،فايشييكالية الت ييي تعالجه ييا ه ييذد الد ارس يية
تتمحيور حيول حيدود االسيتم اررية والتغيير فيي السياسيية الخارجيية الصيينية بعيد الحيرب البياردة ،وهييي
ايشييكالية التييي يمكيين ضييبطها م يين خييالل الس يؤال التييالي" :ملللا ملللدر اسلللتمرار محلللددات سياسلللة
الصللين الخارجيللة؟" و ميين أجييل تبسيييط هييذد ايشييكالية قمنييا بتفكيكهييا إلييى مجموعيية ميين التسيياؤالت
الفرعييية ميين قبيييل فيمييا تتمثييل أهييم المرتك يزات واألهييداف والمحييددات الرئيسييية المييؤثرة فييي سياسيية
الص ييين الخارجي يية؟ إل ييى أي م ييدى أث ييرت عملي يية تن يياوب القي ييادات الص ييينية المختلف يية عل ييى طبيع يية

 -1محمييد اليوسييفي ،باحييث فييي العالقييات الدولييية والعلييوم السياسييية ،كلييية العلييوم القانونييية واالقتصييادية واالجتماعييية وجييدة
المغرب.
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السياسيية الخارجييية الصييينية؟ كيييف يكميين إد ار مجيياالت االسييتمرار ومجيياالت التغييير 8فييي سياسيية
الصين الخارجية بعد الحرب الباردة؟
ولمعالجة ايشكالية المطروحة أعيالد سينختبر الفرضيية التاليية :تتصيف السياسية الخارجيية
الصييينية باالسييتم اررية رغييم بعييض التغيييرات للتكيييف مييع البيئيية الدولييية لمييا بعييد الحييرب البييادرة .فقييد
ارت ين ييا د ارس يية مج ييال االس ييتم اررية ف ييي سياس يية الص ييين الخارجي يية ب خ ييذ متغيي يرين تفس يييريين ،وتتب ييع
دورهمييا ،ونظ ي ار لتشييعب وتييداخل مختلييف المتغي يرات والعوامييل المييؤثرة فييي توجهييات سياسيية الصييين
الخارجية ،فقد ارت ينا التركيز على العامل االقتصادي ،والعامل الجيو سياسلي كمتغييرين تفسييرين،
نبين من خاللهما -في ثنايا هذا البحث -مدى االستم اررية في سياسة الصين الخارجية.
وسييتم التوصيل مين خيالل هيذد الد ارسية ،إليى معرفية طبيعية التغييرات التيي تعرفهيا السياسية
الخارجيية للصييين الشييعبية بعييد الحييرب البيياردة ،ميين خييالل االسييتعانة بنمللوذا التريللر فللي السياسللة
الخارجية للدول الذي وضعه "تشارلز هرمان " والذي قسم إلى أربعة مستويات:3
 التغير التكيفيي :ويقصيد بي التغيير فيي مسيتوى االهتميام بقضيية ميا ،ميع االسيتمرار فيي األهيدافوالوسائل واألدوات.
 التغير البرنامجي :يتميز بتغيير فيي األدوات ،ومين ذلي تحقييق األهيداف عين طرييق التفياوض،وليس عن طريق القوة العسكرية ،مع استمرار نفس األهداف.
 -التغير في األهداف :ويشير إلى تغير األهداف ذاتها ،وليس مجرد التغير في األدوات.

 -8يعرف  Holstiالتغير في السياسة الخارجية ب ن تعديل  /تبيديل حياد فيي أنمياط العالقيات الدوليية لدولية ميا ،ويعتبير أن
المتغي يير الت ييابع ف ييي ه ييذد العملي يية ه ييو التغيي يرات ف ييي أنم يياط العالق ييات الخارجي يية الدبلوماس ييية ،الثقافي يية ،العس ييكرية ،التجاري يية

واالقتصييادية ،وتحديييد سياسييات جديييدة بييالنظر إلييى دور الييوكالء الخييارجيين Foreign agentsداخييل الدوليية ،ونييية صييانع
السياسيية فييي إعييادة صييياغة السياسيية الخارجييية ،وهييو مييا يعبيير عن ي بهعييادة توجي ي  Réorientationsالسياسيية الخارجييية،

بالعودة إلى هذا التعريف يميز Niklassonبين ثالثة أبعاد للتغير :درجة التغير ،ايطار الزمني للتغير ،ومجال التغير.
لمزيد من التفصيل أنظر:

Tomas, NIKLASSON, "Regime Stability and Foreign Policy Change," Sweden: Lund Political
Studies 143, Department of Political Science, Lund University, 2006, pp. 40-41.
-Holsti, K.J, "The Problem of Change in International Relations Theory," Working Paper
N°26, December 1998, Institute of International Relations, The University of British
Columbia, 1998.
 -3محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،دار الجبل بيروت ،الطبعة الثانية ،8111 ،ص .111
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 التغي يير ف ييي توجه ييات السياس يية الخارجي يية :أي تغي يير التوجي ي الع ييام ،وه ييو أكث يير أش ييكال التغيي ييرتطرفا.
وأمييام طبيعيية هييذا الموضييو وتعقيدات ي  ،سييوف نعتمييد علييى تركيبيية ميين المنيياه المختلفيية
قوامها ما يلي:
 ملنه تحليلل الللنظ  ،حييث ال يمكين االسييتغناء عين هيذا المينه بصييدد تفسيير أي ظياهرة كبييرىفي حقل العالقات الدولية ،وذل انطالقا من حاجتنا لمعرفة ميدخالت السياسية الخارجيية الصيينية،
ومخرجاتهيا بعييد فتيرة الحييرب البيياردة ،و لتحليييل النظييام الييدولي ،وكشييف التفيياعالت الدولييية ،وسييوف
يسيياعدنا هييذا الميينه أساسييا فييي قيراءة التحييول المسييتقبلي فييي بنييية النظييام الييدولي بوجييود قييوة نامييية
بحجم الصين.
 المللنه الوصللفي ،كمييا يظهيير ميين خييالل ق يراءة ووصييف عناصيير القييوة االقتصييادية والعسييكريةالصينية المتنامية ،وانعكاسها على سياسة الصين الخارجية.
 والمللنه التللاريخي ،تييم اعتمييادد ،بصييدد ايشييارة إلييى فت يرات معينيية ميين تيياريال الصييين وعالقتهييابقوى إقليمية وعالمية مختلفة .واعتمادا على التكامل المنهجي المتبيع فيي البحيث وبغيرض التوصيل
إلييى تحقيييق أهداف ي  ،وحتييى نييتمكن ميين ضييبط عناصيير هييذد الد ارسيية ،فقييد احترمنييا التقسيييم الثنييائي
لفعاليت في الحفاظ على وحدة الموضو .
المبحث األول :في مفهو السياسة الخارجية الصينية ومحدداتها
تج ييدر ايش ييارة بداي يية إل ييى ع ييدم وج ييود اتف يياق واض ييس ح ييول تعري ييف ج ييامع م ييانع للسياس يية
الخارجية .كما أن التطرق إلى السياسة الخارجية ألية دولة من الدول ،يستلزم تنياول أهيم محيدداتها
والتي تلعب دو ار هاما في بلورة وصياغة هذد السياسة.
المطلب األول :ماهية السياسة الخارجية
عبر قراءة فاحصة للتعريفات الواردة فيي الد ارسيات العلميية المختلفية ،تبيين لنيا أني ال يوجيد
اتفيياق موحييد فييي أدبيييات السياسيية الخارجييية حييول تعريييف لهييا ،فيقييدم بعييض الدارسييين لهييذا المجييال
تعريفييات ال تحييدد كييل األبعيياد الممكنيية لهييذد العملييية ،فهييي تقتصيير علييى تعريييف السياسيية الخارجييية
ب حيد أبعادهييا أو مكوناتهيا سيواء عليى مسييتوى نشيياط اليدول او سييلوكياتها أو األهيداف ،4كمييا يعتبيير
 -4حسييين بوقييارة ،السياسيية الخارجييية د ارسيية فييي عناصيير التشييخيص و االتجاهييات النظرييية للتحليييل ،الج ازئيير :دار هوميية،

 ،8118ص .14
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بعضييها ش ييديد العمومي يية ،بحي ييث ال يوض ييس طبيع يية السياس يية الخارجي يية وال يميزه ييا ع يين غيره ييا م يين
السياسات.
لك يين وبظه ييور موج يية م يين الب يياحثين المختصي ييين ف ييي بداي يية المنتص ييف الث يياني م يين القي ييرن
العش ي ي يرين ،تيي ييم تقيي ييديم مجموعي ي يية ميي يين التعيي يياريف التي ي ييي تي ي ييم اعتمادهيي ييا في ي ييي الد ارسيي ييات األكاديميي ي يية
والبح ي ييوث العلمي ي يية فيم ي ييا بعيي ييد ،ولع ي ييل أه ي ييم هيي ييذد التعريف ي ييات ،ذلي ي ي اليي ييذي قدمي ي ي ج ي يييمس روزني ي ييو
 ،James N.ROSENAUوالييذي عييرف في ي السياسيية الخارجييية علييى أنهييا " ميينه للعلييم يتبع ي
الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف معين فيي النسيق اليدولي
بشكل يتفق واألهداف المحددة سلفا".5
كما عرفت السياسة الخارجية على أنها "سلوكية الدولة تجاد محيطها الخارجي ،وقيد تكيون
هييذد السييلوكية الت يي ت خييذ أش ييكاال مختلفيية موجهيية نحييو دوليية أخ ييرى أو نحييو وحييدات فييي المح يييط
الخارجي من غير الدول كالمنظمات الدولية وحركات التحرير أو نحو قضية معينة".9
ويمكيين تبنييي التعريييف التييالي باعتبييارد أشييمل ميين هييذد التعريفييات ،وهييو أن السياسيية الخارجييية هييي
عب ييارة ع يين وص ييف لطبيعييية األه ييداف واألولوي ييات ،وك ييذل ايج ي يراءات الت ييي توجي ي س ييلو الي ييدول
والحكومات وبقية الفاعلين الدوليين في عالقتها مع بعضها البعض.
ف ييي حقيق يية األم يير ،إن تع ييدد التعريف ييات وتف يياوت ني يواحي التركي ييز فيه ييا ،إنم ييا يعك ييس تعقي ييد
ظياهرة السياسية الخارجيية وصيعوبة التوصيل إليى مجموعية األبعياد التيي تنيدر فيي إطارهيا والعالقيية
بينها.2
المطلب الثاني :المحددات العامة المؤثرة في سياسة الصين الخارجية
المقص ييود بمح ييددات السياس يية الخارجي يية ،العوام ييل البيئي يية الت ييي ت ييؤثر بش ييكل أو بي ي خر ف ييي
السياسيية الخارجييية ،إذ أن أي تغييير يط ي أر فييي أحييد هييذد العوامييل ،قييد يييؤدي إلييى حييدوث تغييير فييي
 -5محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثانية ،1112 ،ص .1
لمزيد من التفصيل حول تعريف روزنو للسياسة الخارجية أنظر:

James N.ROSNEAU, "The study of foreign policy, From World politics introduction", The
free press, New York, 1976, pp. 15-35.
 -6ناصف يوسف حتى ،النظرية في العالقات الدولية ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى ،بيروت ،1125 ،ص .157

 -7لمزيد من التفصييل حيول تعريفيات وأبعياد السياسية الخارجيية ،أنظير :اليدكتور سيعيد الصيديقي ،صينع السياسية الخارجيية
المغربييية ،أطروحيية لنيييل الييدكتوراد فييي القييانون العييام ،جامعيية محمييد األول ،كلييية العلييوم القانونييية واالقتصييادية واالجتماعييية،

وجدة ،مارس  ،8118ص ص.16-14
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مجرى السياسة الخارجية ،ويختلف الباحثون في تصينيفهم لمتغييرات السياسية الخارجيية ،فمينهم مين
يصنفها إلى متغيرات مادية ومتغيرات إنسانية ،وهنا من يصنفها إليى متغييرات موضيوعية وأخيرى
نفسية ،في حين نجد البعض اآلخر ،يصنفها إلى محددات داخلية وأخيرى خارجيية .4وعموميا ،ثمية
مح ييددات أو عواميييل تي ييؤثر في ييي توجهيييات الصي ييين الخارجي يية ،بعيييد انتهييياء الحيييرب البييياردة وانهيي ييار
المعسكر الشيوعي.1
أوال :المحدد الجررافي
يلع ييب العام ييل الجغ ارف ييي دو ار هام ييا ف ييي تحدي ييد التوجه ييات العام يية للسياس يية الخارجي يية ألي يية
دولة ،01وهو األمر الذي أكدت علي دراسات "ماكينلدر"و تشلارلزماكلوهان " ،ويقيال أن نيابليون قيد
قال يوميا ،أن معرفية جغرافيية الدولية تعنيي معرفية سياسيتها الخارجيية ،وليذل فمين المفييد إبيراز أهيم
معالم المجال الجغرافي الصيني.00
تقع جمهورية الصين الشعبية في الجزء الشيرقي مين قيارة سييا ،وعليى السياحل الغربيي مين
المحييط الهيادي ،و تتربيع عليى مسياحة تقيدر ب  175787672كليم مربيع ،18وتعيد ثاليث أكبيير دول
العالم مساحة بعد كيل مين روسييا وكنيدا ،تقيع الصيين بيين دائرتيي عيرض °12و ،°54وبيين خطيي
ط ييول °74و ،°135وه ييي ب ييذل تع ييد حق ييا "دول يية ق ييارة" ،وتتمي ييز بموق ييع ذو أهمي يية إس ييتراتيجية ف ييي
منطقيية شييرق سيييا ،إذ تجيياور  14دوليية منهييا :روسيييا ،باكسييتان ،الهنييد ،فيتنييام وكوريييا الشييمالية

13

إلال...
إن هييذد المسيياحة قييد سييمحت للصييين بييامتال عمييق اسييتراتيجي كبييير ،حيييث أن المسييافة
ميين الجنييوب إلييى الشييمال تقييدر بح يوالي 5511كلييم ،وميين الشييرق إلييى الغييرب بح يوالي 5811كلييم،
 -2زايد عبيد مصباح ،السياسة الخارجية ،منشورات  ،.ELGAفاليتا ،مالطا ،1114 ،ص.71

ينظر كذل  - ،محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،دار الجبل بيروت ،الطبعة الثانية ،8111 ،ص.11

 -1جدير باليذكر ،أن ثمية محيددات أخيرى ،و تيم االقتصيار عليى هيذد العواميل أو الميؤثرات نظي ار ألهميتهيا ،وت ثيرهيا القيوي
على صانع القرار الخارجي الصيني.

 -11زيبغينو بريجينسكي ،رقعة الشطرن الكبرى ،األولوية األمريكية ومتطلباتهيا ايسيتراتيجية ،ترجمية أميل الشيرقي ،عميان،
األهلية للنشر والتوزيع ،ط  ،1111 ،1ص .54

 -11ييرى الييدكتور صييبري مقلييد ،أن تي ثير العامييل الجغ ارفييي علييى قيوة الدوليية ينحصيير فييي عواميل رئيسييية ثالثيية هييي :حجييم
الرقعيية الجغرافييية ،التضيياريس ،الموقييع الجغ ارفييي ،إسييماعيل صييبري مقلييد ومحمييد محمييود ربيييع (محييرران) ،موسييوعة العلييوم

السياسية ،الكويت :جامعة الكويت.1111 ،

12- Le million, Encyclopédie de tous les pays du monde, Paris:grand batelier,1972 ,p19.
13- Le million, Encyclopédie de tous les pays du monde, Op.cit, p.54.
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وهذا العمق جد مهم في تدعيم وزن الدولة االستراتيجي الدفاعي ،من حييث اتسيا المجيال للت ارجيع
العسييكري نواعييادة تنظيييم الصييفوف واسييتد ار ق يوات العييدو ،وأيضييا القييدرة علييى الييرد ،خصوصييا فييي
حالية التعيرض لهجييوم نيووي .وميين جهية أخييرى ،يمكنهيا مين تشييتيت مراكزهيا الصييناعية فيي منيياطق
متباعييدة ،ممييا يجعييل ميين الصييعب ض يربها كلهييا فييي وقييت واحييد .هييذد العوامييل كلهييا تميينس لصييانعي
القرار الخارجي الصيني القوة والثقة الكافيين للمناورة أمام الدول األخرى.
ويلعي ييب العامي ييل الجغ ارفي ييي في ييي الصي ييين أيضي ييا دو ار جيوسياسي يييا مهمي ييا ،باقتسي ييامها ح ي يوالي
 81111كلييم ميين الحييدود البرييية مييع  14دوليية ،أهمهييا كوريييا الشييمالية ميين الشييرق ،وروسيييا ودول
سيييا الوسييطى ميين الشييمال ،والهنييد وباكسييتان وأفغانسييتان ميين الغييرب ،وفيتنييام ميين الجنييوب ،هييذا
العييدد الكبييير ميين الييدول أدى إلييى العديييد ميين الص يراعات والمشيياكل الحدودييية بييين الصييين ومعظييم
هييذد الييدول .ولقييد أثبييت التيياريال أن مسييالة الحييدود هييي أكثيير العوامييل الجغرافييية وضييوحا فييي الت ي ثير
على السياسة الخارجية والمؤدية إلى العديد من النزاعات بين الدول.
وتشييرف الصييين علييى طييرق هاميية للمواصييالت والتجييارة فييي العييالم ،س يواء البرييية ،كطريييق الحرييير
" " daor kliSوالبحرييية بهطالله ييا علييى المح يييط الهييادي ،وبح يير الصييين الجن ييوبي ،وبحيير الص ييين
الشييرقي ،والبحيير األصييفر ،ومضيييق فرمييو از .وأيضييا تحتييوي علييى العديييد ميين الم يوانت الدولييية التييي
تييوفر لهييا تسييهيال ودعمييا كبي ي ار فييي مجييال تجارتهييا الخارجييية ،وميين أهييم هييذد الم يوانت وأكبرهييا مينيياء
"شنغهاي" .ومن جهة أخرى ،فهن قرب الصين من دول العالم الثالث ،أثر عليى سياسيتها الخارجيية
تجاد هذد الدول ،وتركز في سياستها الخارجية على ما يعرف بالتعاون "جنوب -جنوب".
وم يين أه ييم القض ييايا الجغرافي يية ب ييرو از ف ييي السياس يية الخارجي يية الص ييينية ،ه ييي قض ييية جزيي يرة
تايوان ،هذد القضية التي لها أهمية سياسية وأمنيية نواسيتراتيجية واقتصيادية جوهريية بالنسيبة للصيين

وعلى أساسها تحددت السياسة الخارجية الصينية تجاد الدول.14

ثانيا :المحدد البشري

14 - Dingli SHEN , "La République Populaire de la Chine , défense antimissile et sécurité
nationale" , politique étrangère , n°04, décembre 2001, p 94.
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إن مييدى قييوة العامييل البشييري أميير مهييم فييي تحديييد توجهييات السياسيية الخارجييية ألييية دوليية.
ألن عنصيير السييكان أسيياس القييوة الوطنييية ،وتبييدوا أهمييية السييكان ميين الناحييية العسييكرية فييي حاليية
احتفيياظ الدوليية بق يوات تقليدييية ضييخمة ،وذل ي لكييون الحييرب التقليدييية ،ال ازلييت تلعييب دو ار مهمييا فييي
المجتميع الييدولي ،05بييالرغم مين التطييور التكنولييوجي المسيتمر ،هييذا بايضييافة إليى مجموعيية عوامييل
أخييرى تييتحكم فييي قييوة وثبييات السياسيية الخارجييية ،التييي ميين بينهييا التجييانس العرقييي والييديني ،نسييبة
ودرجة التعليم في المجتمع ،ومدى كفاءة وفعالية اليد العاملة المتوفرة.
و تع ي ييد الص ي ييين أكث ي يير بل ي ييدان الع ي ييالم س ي ييكانا ،بتع ي ييداد يف ي ييوق  1،331،784 ،258نس ي ييمة حس ي ييب
إحصيائيات  ،8111أي % 12 ، 1مين سييكان العيالم  ،16وهييذد األعيداد الهائليية تؤهيل الصييين ألن
تكييون سييوقا واسييعة ،تسييتوعب السييلع المحلييية والعالمييية ،وعلي ي فييهن العييدد الهائييل ميين السييكان ،ل ي
مزايا كثيرة من وجهة نظر استراتيجيات التنمية والنمو االقتصادي.17
وبفضل عدد السكان فيها ،تحتيل الصيين الم ارتيب األوليى مين حييث تيدفق رؤوس األميوال،
واالسييتثمارات األجنبييية المباش يرة .12كمييا أن الصييناعة الصييينية لهييا القييدرة علييى المنافسيية الدولييية،
بفضييل االنخفيياض فييي أجييور اليييد العامليية ،فالعمييال الصييينيون راغبييون فييي العمييل ب قييل ميين 111
دوالر في الشهر ،وحصيلوا عليى تعلييم يعيادل أو ربميا أفضيل مين العاميل األمريكيي فيي الصيناعات
التحويلية ،وهم أكثر انضيباطا وحماسية ،11ليديهم رغبية فيي العميل سياعات أطيول فيي ظيروف أكثير
صعوبة .وتستخدم الصين إستراتيجيتين أساسيتين بهدف تحسين العامل البشري لديها:71
 ايستراتيجية األولى ،تتمثل بالتزامها بهصالح النظام التعليمي بشكل جذري. -15إسييماعيل ص ييبري مقلييد ،العالق ييات السياسييية الدولي يية ،د ارسيية ف ييي األصييول والنظري ييات ،القيياهرة ،المكتب يية األكاديمي يية،

 ،1111ص .121

16 -http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722237.htm

 -17حيييث تييدخل أعييداد غفييرة ضييمن قييوة العمييل ،وعلييى أهبيية االسييتعداد لونفيياق واالدخييار ،وهييذا مييا يلعييب دو ار مهمييا فييي
تعامالت الصين الخارجية ،فلو لم تكن سوق الصين بهذد الضخامة ،فهنها لن تجذب نو االستثمار األجنبي اليالزم لتحفييز
عملية التحديث ومن دون السوق المحلية الهائلة ،لما كانت الصين قوة اقتصادية رائدة في العالم.

 -12فميثال ،فقيد سيال لعياب الشيركات األجنبيية منيذ سينوات طويلية لفكيرة بييع فرشياة أسينان واحيدة لكيل صييني ،حييث تجنييي
أرباح ما يفوق  173مليار فرشاة.

 -11دانييل بورشتاين ،أرني دي كي از ،التنين األكبر :الصين في القيرن الحيادي و العشيرين ،ترجمية :شيوقي جيالل ،الطبعية
األولى ،سلسلة عالم المعرفة ،رقم  ،871المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت ،8111 ،ص .181

 -81أوديييد شييينكار ،العصيير الصيييني :القييوة االقتصييادية فييي القييرن  ،81ترجميية مركييز التعريييب والبرمجيية ،بيييروت ،الييدار
العربية للعلوم ،ط  ،8115 ،1ص .136
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 أما ايستراتيجية الثانية ،فتتمثل بالسيعي الحثييث نحيو اسيترجا العلمياء والمهندسيين اليذين تركيواالييبالد ،وذلي بهييدف تعزيييز فييرص العمييل و التعليييم فييي الييبالد ،وينظيير إلييى عملييية االسييترجا هييذد
كطريقية لجليب الكفياءات المبدعية فيي الوقيت اليذي تجيري فيي عمليية تغييير الثقافية التنظيميية داخيل
مؤسسييات األبحيياث الصييينية ،وبسييبب ذل ي يتييوفر م يزي قييوي ميين المعرفيية المحصييلة فييي الخييار ،
والتييي فييي الييداخل .وميين ازوييية أخييرى ،يييؤثر العييدد الهائييل ميين السييكان فييي الصييين فييي اسييتهال
الم يوارد الطبيعييية و خاصيية الطاقييية .كمييا تلعييب الجاليييات الصييينية دو ار هامييا فييي تحقيييق أهييداف
السياسية الخارجيية الصييينية ،81وبصيفة خاصية فييي منطقية جنييوب شيرق سييا ،حيييث تيراهن الصييين
على هذد الجالية لتحقيق مصالحها وتقوية عالقاتها الخارجية.
وي ي يرتبط العنصي يير البشي ييري الصي يييني بمحي ييددات ثقافيي يية ومجتمعيي يية أي العناصي يير المتعلقي يية
بالجانيييب الثقيييافي والحضييياري والتييياريخي مييين تركيبييية عرقيي يية ،ودرجييية التماس ي ي االجتمي يياعي .77و
يتشكل المجتمع الصيني من  56قومية مختلفة ،أكبرهيا قوميية " الهلان" ( )SNAHالتيي تمثيل 13
 %ميين السييكان ،أي األغلبييية ،بينمييا تتييوز  % 7المتبقييية علييى جماعييات إثنييية مختلفيية "كييالتبتيين"
و"المانشييوس " و"الويغييور" ،إضييافة إلييى جماعيية "زون ي " ،و هييذا مييا جعييل الصييين تتميييز بن ازعييات
إقليمييية و تناقضييات ثقافييية.لكيين تل ي الن ازعييات والتناقضييات ،لييم تظهيير بالحييدة المسييجلة ف ييي دول
كالهند واالتحاد السوفيتي ويوغوسالفيا سابقا ،ويرجع السبب في ذل  ،إليى التماسي التياريخي اليذي
يميز المجتمع الصيني ،المعتز بهويت وقوميت  ،رغيم ظهيور مطاليب انفصيالية فيي منياطق محيدودة
"التبييت" و "إقليييم "كسيين جيييان " ذو األغلبييية المسييلمة الواقييع غييرب الييبالد ،وعلييى ذكيير العامييل
الديني ف غلبية الصينيين يدينون بالكونفشيوسية  ،73مع وجود أقليات مسلمة ،مسيحية وهندوسية.
يعتبر "الهان" المجموعة ايثنية األكثر أهمية ويرتبط تاريخهيا بشيكل كبيير بتياريال الصيين،
ألنهييم ظهييروا فيمييا يعييرف اليييوم بشييمال الصييين منييذ أكثيير ميين  4111سيينة ،ويتميييز "الهللان" بثقافيية
وحضييارة مشييتركة ،ويشييكلون حاليييا األغلبييية فييي  82مقاطعيية ميين بييين  31مقاطعيية الموجييودة فييي
الصييين باسييتثناء إقليم ييي "كسييين جي ييان " و"التبييت" .ه ييذا فييي الوقييت ال ييذي بل ي فيي ي تعييداد جماع يية

 -81زيبغينو بريجينسكي ،رقعة الشطرن الكبرى ،األولوية األمريكية ومتطلباتها ايستراتيجية ،مرجع سابق ،ص.817
 -88محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.127

 -83الكونفشوسييية :هييي فلسييفة ارتكييزت عليهييا الحضييارة الصييينية ،سييميت كييذل نسييبة إلييى الفيلسييوف الصيييني كونفشيييوس
(551 -451قبل الميالد).
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"زواني " ميثال  15،2مليييون نسيمة وتعيداد "الويغييور"  7،8ملييون نسيمة ،و"التبتيييين حيوالي  6مليييون
نسمة ،لهذا تدعى الصين ب "الجمهورية االشتراكية الموحدة و المتعددة القوميات".
وتتميييز الصييين فييي سياسييتها الخارجييية بييالرجو إلييى ايرث الحضيياري ،ومحاوليية إسييقاط
علييى مييا يج ييري ميين تط ييور فييي السيياحة الدولي يية ،78إذ أن المييوروث الحض يياري والتيياريخي للص ييين
يلعييب دو ار فييي توجي ي سياسييتها الخارجييية ،فلقييد تمازجييت األع يراق المختلفيية المشييكلة للصييين عبيير
التيياريال فييي كيييان حضيياري واحييد تمثل ي مملكيية الوسييط الكبييرى التييي حكمييت قييارة سيييا طيليية قييرون،
حيث كان الصينيون يعتبيرون حضيارتهم "مركيز العيالم" وأنهيم أصيحاب أعيرق حضيارة فيي التياريال،
قدمت للعالم خدمات جليلة واختراعات ،ال تزال أثارهيا باقيية إليى الييوم .ولعيل هيذا اليزخم الحضياري
من العوامل التي تقيف وراء طبيعية المواقيف الصيينية ،و طموحاتهيا للعيب دور عيالمي يتماشيى ميع
موروثها الثقافي و الحضاري العريق.75
كمييا أن أهييم م ييا يميييز الرصيييد الحض يياري للمجتمييع الصيييني ،ه ييو ذل ي االرتبيياط بالفلس ييفة
والثقاف يية الكونفوشوسي ييية ،التي ييي تنيييادي بضيييرورة األخ ييالق في ييي الممارسيييات السياسي ييية ،وتيييدعو إلي ييى
تعميمها باعتبارها الجوهر الذي يحدد العالقيات بيين عامية الشيعب ويزييد مين ارتبياط الفيرد بالعشييرة
كنظييام حكييم سييفلي والحيياكم ،كنظييام حكييم عل ييوي ،فييالتركيز علييى االعتبييار األخالقييي فييي الفلس ييفة
الكونفوشيوسييية ،ربمييا هييو الييذي يفسيير النزعيية السييلمية للسياسيية الخارجييية الصييينية ،التييي تقييوم علييى
المبياد الخميس للتعياي

السيلمي (االحتيرام المتبيادل لسييادة اليدول ووحيدة أ ارضييها ،عيدم االعتييداء

المباشر ،عيدم التيدخل فيي الشيؤون الداخليية لليدول األخيرى ،المسياواة و المنفعية المتبادلية والتعياي
السلمي ).وهي مباد تتفق من حيث الشكل و المضمون مع مباد األمم المتحدة.
ثالثا :المحدد االقتصادي
إن انهيييار االتحيياد السييوفيتي ،وطبيعيية المعركيية التييي هييزم بهييا ،كييان قييد ت ارفييق عمليييا مييع
انق ييالب ن ييوعي ف ييي مفه ييوم الق ييوة ،فف ييي الوق ييت ال ييذي بق ييي فيي ي الع ييالم طيل يية مرحل يية الح ييرب الب يياردة
محكوما باعتبارات ،ومعايير التيوازن االسيتراتيجي العسيكري ،والقيدرة عليى اليرد  ،وميا يقتضيي ذلي
م يين س ييباق للتس ييلس ،ف ييهن مرحل يية م ييا بع ييد االتح يياد الس ييوفيتي ،أص ييبحت محكوم يية بص ييورة أساس ييية
 -84عبد الواحد الناصر ،النظام العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين ،كلية الحقوق الرباط ،1111 ،ص .14

 -85كييونراد ازي ييتس ،الصييين ع ييودة قييوة عالمي يية ،ترجميية ،س ييامي شييمعون ،أب ييو ظبييي مرك ييز ايمييارات للد ارس ييات والبح ييوث
ايستراتيجية ،ط 8113 ،1ص .11
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باعتبارات القوة االقتصادية والتكيف مع منظومات التكنولوجية الحديثة ،مميا يعنيي أني أصيبس للقيوة
االقتصادية األهمية الكبرى في تعزيز قوة الدولة.
لقد أدركت الصين الطبيعة الجديدة للنظام الدولي ،ودور القوة االقتصيادية ك سياس لتوسييع
نفييوذ الدوليية فييي مرحليية مييا بعييد الحييرب البيياردة ،ولمييا كانييت التح يوالت الجارييية فييي مضييامين القييوة
وم ييدلوالتها ايس ييتراتيجية تتج ي ي نح ييو اعتب ييارات القي ييوة االقتص ييادية ،ف ييهن هيييذا يص ييب ف ييي مصي ييلحة
الصييين ،باعتبارهييا قييوة اقتصييادية متنامييية بصييورة قييد تييدفع إلييى التفكييير بمييا يمكيين أن يترتييب علييى
تنامي قدراتها االقتصادية من ت ثير وانعكاس في العالقات الدولية.
يعتبيير االقتصيياد الصيييني ثيياني أقييوى اقتصيياد فييي العييالم ،ولييدى الصييين أسيير معييدل للنمييو
االقتص ييادي ،بع ييد الوالي ييات المتح ييدة ،وه ييي م يين االقتص يياديات الص يياعدة الواع ييدة ،بفض ييل الس ييوق
االستهالكية التي تحصي ميا يفيوق الملييار مسيتهل  ،خاصية بعيد ايصيالحات االقتصيادية المتبعية
منذ عام  ،1171والخرو من االقتصاد الموج إليى "اقتصياد السيوق االشيتراكي" ،اليذي ييزاو بيين
القطيا العيام والقطيا الخياص ،وهيو ميا يعيرف فيي الصيين "بسياسية المشيي عليى سياقين" ،والتيدر
فيي إدخييال ايصييالحات االقتصييادية ،تماشييا مييع الحكميية الصييينية القائلية "عبييور النهيير عيين طريييق
تلمس مواقع األحجار بالقدمين" .وقد ركزت الصين على العامل االقتصادي ،وأعطتي األولويية فيي
سياس ييتها الداخلي يية والخارجي يية ،ذلي ي أن حس يين األداء االقتص ييادي الص يييني يعطيه ييا الثق يية ب ييالنفس
والقييدرة علييى القيييام بييدور كبييير فييي النظييام العييالمي ،هييذد الرؤييية االيجابييية ،انعكسييت فييي سياسييات
الصييين الخارجييية فييي الفتيرة األخي يرة والتيي حييددت لهييا ثالثيية أهييداف كبييرى

79

 -الهييدف األول :هييو

تدعيم التنمية االقتصيادية والتحيديث ،فمنيذ تبنيي برنيام ايصيالح االقتصيادي سينة  ،1172بيدأت
الصين في الت كيد عليى أن التنميية االقتصيادية هيدف رئيسيي للسياسية الخارجيية .وفيي فتيرة ميا بعيد
الحرب الباردة ،أعطت الصين أولوية لهذا الهدف أكثر من قبل.
 الهييدف الثيياني :هييو البنيياء العسييكري للمحافظيية علييى السيييادة واالسييتقالل ،ورغييم أن هييذا الهييدفموجيود منيذ قييام جمهورييية الصيين الشيعبية ،فييهن القيوة االقتصيادية جعليت ميين اليسيير تحيديث القييوة
العسكرية في السنوات األخيرة.
 الهييدف الثال ييث :ه ييو ت ييدعيم وض ييعها الق ييومي بتحس ييين وتنوي ييع عالقاته ييا الخارجي يية ،فبع ييد انته يياءالحييرب البيياردة ،حاولييت الصييين تحسييين عالقاتهييا مييع الييدول التييي كانييت عالقاتهييا معهييا عدائييية،
 -86محمد السيد سليم ،سيا والتحوالت العالمية ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات األسيوية ،1112 ،ص .131
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والتقيييارب مي ييع روسي يييا واالتحييياد األوروبي ييي ودول الشي ييرق األوسي ييط .إن كيييل هي ييذد األهي ييداف الكبي ييرى
للسياسة الخارجية الصينية أساسها العامل االقتصادي.
ولقييد تطييور االقتصيياد الصيييني علييى مييرحلتين ،األولييى وهييي مرحليية مييا قبييل ايصييالحات،
التي ييي بي ييدأت مي ييع مي يييالد جمهوريي يية الصي ييين الشي ييعبية عي ييام  ،1141حيي ييث تبني ييت الصي ييين النمي ييوذ
السييتاليني ،ثييم تحييول بعييد ذل ي  ،إلييى نمييوذ نظييام التخطيييط المركييزي ،ومني إلييى نظييام المخططييات
الخماسية ،مع الت كيد على تنمية الصناعات الثقيلة ،ثيم إليى نميوذ التعبئية الجماهيريية باالسيتخدام
المكثييف للقييوى العامليية ،ومن ي إلييى التركيييز علييى الكفاييية اينتاجييية واالعتميياد علييى الييذات مييع إدارة
مركزية للصناعات.
وقييد حقييق االقتصيياد الصيييني معييدالت نمييو معقوليية خييالل هييذد الفت يرة ،لكنهييا معييدالت ال
تقييارن بعييد إتبييا ايصييالح االقتصييادي الشييامل فييي عهييد "ديييان شيييان بيني " ،حيييث تراوحييت نسييبة
النميو فيي الفتيرة الممتيدة بيين 1172و 1112ميابين 1و  ،% 13و فاقيت نسيبة النميو  % 14عيام
 .8117كمييا بل ي النييات المحلييي االجمييالي للصييين فييي عييام  8114نحييو  617717تريليييون دوالر
تمثل نحو 38716من حجم النات العالمي االجمالي ،و 214711تريلييون دوالر لعيام  8115وفيق
البني الييدولي ،أمييا بالنسييبة لعييام  8116فييهن تقرييير فيياق االقتصيياد العييالمي الصييادر عيين صييندوق
النقد الدولي قدر حجم النات المحلي  3االجمالي للصين  861781تريليون دوالر.87
وقييد أصييبحت الصييين ميين أكبيير األس يواق المغرييية لالسييتثمار األجنبييي ،حيييث اسييتقطبت فييي الفت يرة
الممتدة ميا بيين ( 18،5 % )1116- 1113مين إجميالي تيدفق االسيتثمارات األجنبيية فيي العيالم.
حيث وصلت نسبة مساهمة اينتا الصناعي للشركات األجنبية المسيتثمرة فيي الصيين إليى حيوالي
 %35م ي يين الن ي ييات ال ي ييوطني ايجم ي ييالي للص ي ييين .82وبالت ي ييالي ،نس ي ييتطيع الق ي ييول ،إن ايص ي ييالحات
االقتصادية التيي عرفتهيا الصيين كيان لهيا األثير البيال فيي إعطياء اهتميام أكبير للسياسية الخارجيية،
حي ييث أنه ييا كان ييت نقط يية تح ييول ف ييي توجه ييات السياس يية الص ييينية العام يية ،الت ييي كان ييت ترك ييز عل ييى
الداخل ،ولم تكن تولي اهتماما كبي ار للخار .

 -87مال عوني ،السياقات الغالبة:الصعود الصيني الى االلقطبية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد.8117 ،817

 -82محمييد شيياعة ،السياسيية الخارجييية الصييينية فييي مرحليية مييا بعييد الحييرب البيياردة ، ،8111-1111 ،مييذكرة الماجيسييتير،
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،8115-8116 ،ص .35
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وهك ييذا أص ييبس األم يين االقتص ييادي ف ييي ص ييدارة أولوي ييات األم يين الق ييومي الص يييني ،كم ييا أن الح ييزب
الشيييوعي الصيييني ،يكتسييب شييرعيت ميين النجاحييات االقتصييادية التييي تحققهييا الصييين تحييت حكم ي ،
وقييد ص يينفت الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية الص ييين كه ييدف م يين األنش ييطة االس ييتخباراتية االقتص ييادية
وكذل فعلت اليابيان ،81لكين هيذا ال يمنيع معانياة االقتصياد الصييني مين جملية مين المشياكل منهيا،
التنمييية الغييير المتوازنيية بييين المنيياطق الشييرقية والسيياحلية ،والمنيياطق الداخلييية خاصيية الغربييية منهييا،
ومشكلة الطاقة التي أصبس الطلب عليهيا شيديدا فيي الصيين بيالتوازي ميع التوسيع السيريع لالقتصياد
الصيني ،إذ يعتبر حاليا أكبر اقتصاد عالمي مستهل للطاقة بعد االقتصاد األمريكي.
فالتنييامي الس يريع والقييوي ،القتصييادها قييد أثيير علييى اسييتهالكها وحاجتهييا للم يوارد الطبيعييية،
وخاصيية المييوارد الطاقييية ،31ويمثييل اليينفط والغيياز الطبيعييي أكثيير الميوارد الطاقييية ت ي ثي ار فييي السياسيية
الخارجية الصينية خصوصا بعد  ،1113فقبل هذد السنة ،كانت الصيين دولية مصيدرة للينفط ،لكين
بعييد ذلي التيياريال تحولييت إلييى دوليية مسييتوردة ،الشيييء الييذي أثيير علييى توجهييات سياسييتها الخارجييية،
التي أصبحت أكثر تركي از على إقامة عالقات ميع اليدول المنتجية للطاقية حيول العيالم حييث سيجلت
عج ي ي از في ييي إنتاجهي ييا المحلي ييي مييين الي يينفط مقارنييية باسي ييتهالكها من ي ي  ،بسي ييبب معي ييدالت النمي ييو الهائلي يية
القتصادها ،31وتمتل الصين مجموعة من الحقول النفطيية تتركيز أساسيا فيي إقلييم "سيكيان " البيري
وحقوال بحريية قيرب سيواحل شينغهاي ،ويعتبير حقيل " DAKINGأكبير حقيل للينفط فيي الصيين.37
ومع ذل  ،فالصين دولة جد غنية بالموارد المائية ،وتجري داخلهيا أكثير مين 1511نهير ،وبالتيالي،
فهن الصين بموارد الطاقة المائية تحتل المركز األول في العالم ،33إذ تصيل الطاقية المائيية الكامنية
إليى  621مليييون كيلييوواط .فيمييا يتعليق بالمعييادن تتييوفر الصييين عليى أغلييب المعييادن المعروفيية فييي

 -81هدى ميتكس ،السيد صدقي عابدين ،قضايا األمن في سيا ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات األسيوية،8114 ،
ص ص .46 -45

30- Le million, op cit , p 97
 -31حيييدر نعميية بخيييت ،سياسييات االسييتقرار االقتصييادي فييي مصيير و الصييين و الييوم أ ،األردن:دار منيية ،8114 ،ص
.139-135

 -38مايكل كلير ،الحيروب عليى الميوارد ،الجغرافييا الجدييدة للن ازعيات العالميية ،ترجمية عيدنان حسين ،بييروت ،دار الكتياب
العربي ،8118 ،ص .12

Encyclopédie

économique,

Chine :Géographie humaine et

33- Pierre TROLLIET,
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العالم ،وساعدها ذل على تطيوير قطيا الصيناعة ،كميا تعيد الصيين أوليى اليدول إنتاجيا للفحيم بلي
إنتاجها عام 8111حوالي 1171مليون طن.
رابعا :المحدد السياسي
إن طبيعيية النظييام السياسييي للدوليية ،يلعييب دو ار مباش ي ار فييي الت ي ثير علييى توجهييات سياسييتها
الخارجييية ،حيييث أن ي ال يمكيين فهييم السييلو الخييارجي للدوليية دون العييودة إلييى فهييم ايف ي ارزات التييي
ينتجها النظام والمؤسسات السياسية السائدة ،وكذل مدى ثراء ايرث السياسي لها.
تمييزت المؤسسيات السياسيية فيي الصيين ،بعميق العالقية الوثيقية بيين الشيعب والنظيام اليذي
يحكمي ي  ،األم يير ال ييذي يس يياعد عل ييى اس ييتقرار النظ ييام ال ييداخلي ،وال ييذي ي يينعكس ب ييدورد ،عل ييى ثب ييات
واسيتم اررية السياسيية الخارجييية الصيينية فييي تحقيييق أهيدافها ،إني ميين طبيعية الشييعب الصيييني اليوالء
للنظ ييام السياس ييي ال ييذي يحكمي ي  ،وتاريخي ييا أب ييدي الص ييينيون والئه ييم المطل ييق والط ييوعي ،من ييذ أالف
السنين لومبراطور.38
ونسييتطيع القييول ،إن النظييام السياسييي فييي الص ييين الشييعبية يتحييدد فييي إطييار جمهوري يية

35

اشي ييتراكية ،يحكمهي ييا الحي ييزب الواحي ييد ،حيي ييث يي يينص دسي ييتور الي ييبالد علي ييى أن القيي ييادة ترجي ييع للحي ييزب
الشيوعي وتميارس السيلطة مين خيالل هيذا الحيزب ،والحكومية الشيعبية المركزيية ونظيراتهيا ايقليميية
والمحلية ،في إطار نظام القيادة المزدوجة.
جدير بالذكر ،أن الجهة التي تتخذ القرار السياسي الخيارجي هيي دائيرة السياسيية الخارجيية
الصينية الموجودة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.39
إن اسييتم اررية سيييطرة الحييزب الشيييوعي الصيييني علييى السييلطة السياسييية فييي الصييين منييذ
 ،1147قد ساهم بشكل بارز فيي اسيتقرار وثبيات السياسية الصيينية بمسيتوييها اليداخلي والخيارجي.
فك ييل التحي يوالت العميق يية الت ييي عرفه ييا الع ييالم ،و بالخص ييوص من ييذ انته يياء الح ييرب الب يياردة ،وانهي ييار
المنظومة االشتراكية بقيادة االتحاد السوفيتي سيابقا ،وتغيير طبيعية النظيام اليدولي ،وانتشيار األفكيار

 -34وو بن ،الصينيون المعاصرون ،التقدم نحو المستقبل انطالقا من الماضي ،ترجمة عبد العزيز حمدي ،الكويت ،عالم
المعرفة ،عدد  ،811يونيو  ،1116ص .12

 -35إدرييس لكرينييي ،تحيوالت الصييين ومسييتقبل النظييام الييدولي ،مجلية فيياق المسييتقبل ،مركييز ايمييارات للد ارسييات والبحييوث
ايستراتيجية ،السنة الرابعة ،يناير ،فبراير ،مارس  ،8113العدد  ،13ص .16

 -36أبو بكر الدسوقي ،الدور العالمي للصين رؤى مختلفة ،مجلة السياسة الدولية ،8112 ،ص .151
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الليبرالييية الغربييية حييول العييالم ،نتيجيية لتصيياعد ظيياهرة العولميية ،كييل هييذد العوامييل لييم تبعييد الحييزب
الشيوعي الصيني عن التحكم في مقاليد السلطة والسياسة في الصين سواء الداخلية أو الخارجية.
ولقييد جسييد المييؤتمر الثييامن عشيير الييذي انعقييد فييي شييهر نييونبر  ،8118للحييزب الشيييوعي
الصييني ،محطية لبحيث مسييتقبل الحيزب 32وعالقتي بالدولية وتطييورد فيي ظيل المتغييرات االجتماعييية
والدولي يية ،ع ييالوة عل ييى إش ييكاالت مرتبط يية بتجدي ييد النخ ييب وتج يياوز إش ييكالية البيروقراطي يية ،ورص ييد
التوجهييات االقتصييادية والسياسييية التييي سييتتبعها الصييين مسييتقبال ،وتؤكييد الكثييير ميين المؤشيرات ،أن
ثم يية رغب يية قوي يية ل ييدى الق ييادة الص ييينيين ف ييي إجي يراء إص ييالحات سياس ييية ،وتج يياوز انتق ييادات الغ ييرب
بخصوص قمع األصوات المعارضة والهيمنة الشمولية للحزب الشيوعي على مؤسسات الدولة.
خامسا :المحدد العسكري
تعييد المؤسسيية العسييكرية الصييينية ميين أكبيير المؤسسييات العسييكرية فييي العييالم ،بفضييل مييا
تتميز ب من تفوق عددي ،حيث يبلي عيدد أفيراد الجيي

الصييني حيوالي  878ملييون جنيدي ،ومين

حيث التسلس (سواء االستراتيجي أو التقليدي) ،وكذا التقنية أو الكفاءة التكنولوجية.32
ويع ييد الخي ييار الن ييووي الص يييني كانعك يياس العتي يزاز الص ييينيين ب نفس ييهم ،وب مج يياد المملك يية
الوسي ييطى (مركيييز العيييالم) ،وبفضيييل األسيييلحة النوويييية ،تحييياول الصي ييين علي ييى حيييد " بييييار بيرني ي ي "
) )Pierre Pernieshاالنتقام من ايهانية التيي لحقيت بهيا عنيدما التقيت بيالغرب ،وكسير احتكيار
القييوتين العظميييين للقييوة نييذا  ،والجييدول أسييفل  ،يوضييس المسييار التيياريخي لتطييور السييالح النييووي
الصيني.
وتتبييع الصييين برنييام لتحييديث قوتهييا كلفهييا  84مليييار دوالر فييي الفت يرة الممتييدة (-1122
 ،)1115ورغم أن التقديرات الغربية ترى أن الترسانة النووية الصيينية ،31ال تزييد نسيبتها عين 1%
عن الترسانة األمريكية أو الروسيية ،إال أن ذلي ال يقليل مين أهميتهيا ،فهيي تتيوفر عليى ثاليث أكبير
مركب نووي في العالم ،وتمتل حسب تقديرات احتمالية  311رأس نووي و  8411قنبلة نووية.
-37

 -32فمن ناحية القدرات النووية نجد الصين ،التي دخلت النادي النووي عام  ،1164تعد اليوم أكبر قوة عسكرية في سيا،

وأنها الدولة الوحيدة التي قامت بنشر أسلحة نووية ،ولها قوة نووية بهمكانها أن تكون رادعة للواليات المتحدة األمريكية.
39- Office of the Secretary of Defense Annual report to congress:Military power of the
People is the republic of China 2006,Department of Defense, p.02.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

88

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

وتقييوم ايسييتراتيجية النووييية الصييينية عل ييى أسييس دفاعييية ،بمعنييى أن الصييينيين ملتزم ييون
بعدم استعمال السالح النووي ،في حالة قيام أي ن از مسلس بينها ،وبيين إحيدى اليدول األخيرى ،إال
فييي حاليية قيييام هييذد األخي يرة باسييتعمال هييذا السييالح .أو فييي حاليية تعييرض مصييالحها القومييية العليييا،
تايوان مثال ،لالعتداء الخارجي المباشر ،والدليل عليى ذلي  ،إحيدى التصيريحات التيي صيدرت عين
أحييد الجن يراالت الصييينيين عييام  ،8118والتييي أشييار فيهييا إلييى أن بييالدد علييى اسييتعداد السييتخدام
األسلحة النووية في حالة وقو هجوم نووي أمريكي ضدها في إطار الن از حول تايوان.
كمييا أن ي بحييوزة الصييين "نظييم إطييالق " ()Delivry stsysms

80

81

متطييورة وعالييية الدقيية،

خاصيية الصيواريال الباليسييتية ،العييابرة للقييارات مثييل ( )FD-4-الييذي يصييل مييداد إلييى  7الف كلييم
وصييارو ( )FD-5-القييادر علييى حمييل رؤوس نووييية متعييددة ،48وهييي ص يواريال متحركيية ،يمكيين
تحريكه ييا ،وبالتيييالي ،إصيييابة أهيييداف في ييي دول كالياب ييان وروسي يييا والهنيييد ،بايضيييافة إلي ييى ص ي يواريال
متوس ييطة الم ييدى (دوني ي ف ييان  )81-15وصي يواريال ( )nalujg 1و ( ،)julang2وك ييذل القاذف ييات
ايستراتيجية والغواصات النووية الحاملة للصواريال.
ثميية إجمييا  ،ب ي ن الصييين مدفوعيية بنجاحهييا االقتصييادي ،بصييدد تحييديث س يريع لقطاعاتهييا
العس ييكرية ،وه ييو إجم ييا تدعمي ي شي يواهد قوي يية ح ييول حج ييم اينف يياق العس ييكري الص يييني ،وص ييفقات
التسييلس ،83وهييذا مييا تبين ي معطيييات الجييدول الم يوالي ،حييول مبيعييات الحربييية الروسييية للصييين ميين
 8111إلي ييى غايي يية .8115الضي ييخمة التي ييي تبرمهي ييا الصي ييين سي يينويا واكتسي ييابها لقي ييدرات صي يياروخية
ضيخمة ،مكنتهييا ميين الييدخول فييي "نييادي الفضيياء " ورفييع قييدراتها النووييية ،التييي تعييزز إمكانييية القيييام
بالض يربة الثانييية ،88ممييا جعييل منهييا قييوة عص يرية أكثيير حداثيية قييادرة علييى شيين حييروب علييى درجيية
عالية من الشدة.
سادسا :البيئة السيكولوجية وأثرها على عملية صنع القرار الصيني
 -41محمد عبد السالم ،االستراتيجيات النووية الجديدة الستخدام السالح النووي ،مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،164أبريل

 ،8116ص .813

 -41هدى ميتكس ،السيد صدقي عابدين ،مرجع سابق ،ص .112

42- Dominic DESCISCIOLO, "China’s Space Development and Nuclear Strategy", in LYLE
J,Goldstein , Editor with Andrew S.ERICKSON .Op.cit, pp .53-57.

 -43هدى ميتكس ،السيد صدقي عابدين ،مرجع سابق ،ص .188

44- Christopher MCCONNAUHY, China’s Undersea Nuclear Deterrent :will the U.S. Navy
Be Ready? in Lyle J.Goldstein, editor, with Andrew S.ERICKSON p. 32.
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تعد دراسة البيئة النفسية من العوامل الهامة فيي السياسية الخارجيية ،ذلي أن ظياهرة القييادة
تعطي صورة واضحة عن القرار المتخذ من لدن صانع القرار.
لقييد سيياهمت كاريزمييا مختلييف القيييادات الصييينية المتعاقبيية علييى الحكييم ،وتييداولها السييلمي
عليى الحكييم فيي تطييوير أسياليب و ليييات صيينع القيرار فييي الصيين .فالفلسييفة والذهنيية الصييينية فريييدة
ميين نوعهييا ،فعنييدما تقييدمت السيين " بماوتسييي تون ي " ،تيير الكثييير ميين األمييور للقائييد الصيييني "الي
ش ي يوان " ،وعنيييدما بل ي ي الكبييير "دين ي ي هيييياو سي ييين " ،اكتفي ييى بمنصيييب شيييرفي ك ي يرئيس للجني يية العليي ييا
للرياضيية ،ولكن ي كييان بمثابيية األب الروحييي للقيييادات الجديييدة .و"جيييان زيمييين " عنييدما واج ي نفييس
االختيييار برئاسيية اللجنيية العسييكرية المركزييية ،وتيير القيييادات الجديييدة تضييطلع بييدور قيييادة الصييين
نوادارتها في القرن الحادي والعشرين.
وقيد تعاقيب تطيور مؤسسيات صينع القيرار فييي الصيين ،ميع تعاقيب مختليف القييادات ،ففييي
عهيد "ميياو" كانييت معظييم قي اررات السياسيية الخارجييية ،ييتم اتخاذهييا بطريقيية عائليية كورليييون فييي قصيية
( .45)REH AF DOGوعلي ييى الي ييرغم مي يين ذل ي ي  ،فقي ييد أصي ييبحت عمليييية اتخي يياذ ق ي ي اررات السياسي يية
الخارجية اآلن تتميز بالمؤسسية والالمركزية ولم تعد ،تعتمد بشكل كبير عليى الصيفة الفرديية ألحيد
القادة .و من بيين محياور التغييير فيي الصيين ،إتاحية فرصية أكبير لليدور اليذي تلعبي هيئيات ايدارة
الحكومي يية المتن يياظرة والمختص يية بقض ييايا السياس يية الرئيس ييية والمعروف يية باس ييم "المجموع ييات القيادي يية
الصغيرة " ،كما قامت بكين في أواخر عام  8111بت سيس "مجموعية قياديية جدييدة لألمين القيومي
" ،كمييا تشييكل هييذد الهيئييات الصييورة العاميية للنظييام السياسييي ،وأيضييا فهن ي ميين ش ي نها تقييييد السييلطة
التي يستقل بها فرد أو حزب.
عمل ييت الص ييين عل ييى تنوي ييع مص ييادر التحل يييالت السياس ييية الت ييي تص ييل إليه ييا م يين داخ ييل
الحكوميية أو ميين خارجهييا ،فعلييى سييبيل المثييال ،فييهن القسييم الجديييد للتخطيييط المتطييور لسياسيية و ازرة
الخارجي يية يلع ييب اآلن دو ار ب ييار از ،ك ح ييد مص ييادر الفك يير السياس ييي .وم يين ناحي يية أخ ييرى ،فق ييد ب ييدأت
الحكوميية فييي تعيييين متخصصييين ميين خييار الحكوميية لالسييتعانة بهييم ،كمستشييارين للقضييايا الفنييية،
مثل تل التي تتعلق بعدم انتشيار األسيلحة المحظيورة واليدفا الصياروخي ،هيذا ويشيار عيدد كبيير
ميين الدارسييين والمحللييين السياسيييين الصييينيين فييي مجموعيية الد ارسيية الداخلييية وكتابيية التقييارير ،إلييى
 -45فكان " ماو" بمثابة "األب ايل " ،ثم جاء بعد ذل حكم 'دين " ليفتس فاقا جديدة حيث توطدت روابط الصين بالمجتمع
الدولي ،ولكن ظلت الق اررات النهائية تتصف بالمركزية الشديدة.
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جان ييب تص ييميم بع ييض المختصي يرات السياس ييية حي ييث يق ييوم هي يؤالء الدارس ييون والمحلل ييون السياس يييون
بكثيير ميين الد ارسييات والزيييارات للخيار لاللتقيياء بنظيرائهم ميين الخبيراء الييدوليين ،بايضييافة إلييى أنهييم
يلفتييون أنظييار الزعميياء الصييينيين إلييى االتجاهييات الدولييية السييائدة ويطرحونهييا عليييهم فييي قالييب ميين
الخيارات السياسية.
أما عن األسلوب الذي يتبع الساسة في تنفيذ الدبلوماسية الصيينية المتطيورة بشيكل كبيير،
فقد تمييز بالب ارعية والفطنية ،وهيو ميا أثمرتي نتيائ اليذي بدأتي و ازرة الخارجيية منيذ أكثير مين عشيرين
عامييا مييع بييدء فت يرة ايصييالح ،حيييث قضييى الدبلوماسيييون الصييينيون وقتييا طييويال فييي د ارسيية العييالم
الخييارجي ميين المتحييدثين لغ يية أو أكثيير ميين اللغييات األجنبي يية والحاصييلين علييى درجييات وش ييهادات
علمي يية م يين جامع ييات أورب ييا والوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية .كم ييا عمل ييت أيض ييا عل ييى تعزي ييز تجني ييد
المؤهالت المتوسطة المحولة من الواليات األخرى من أجل زيادة خبراتها في شتى المجاالت.89
المبحث الثاني :مدر االستمرارية في السياسة الخارجية للصين الشعبية بعد الحرب الباردة
تتمييز السياسية الخارجييية للصيين الشييعبية بعيد الحيرب البيياردة باالسيتم اررية ،وهييذا ميا تجلييى
ميين خييالل اسييتمرار اعتبييار التنمييية االقتصييادية والحفيياظ علييى االسييتقالل ووحييدة األ ارضييي والعمييل
على استرجا األقاليم المنفصلة ك هداف رئيسية لسياستها الخارجية.
ويمكيين إد ار التغيي يرات التييي حصييلت فييي السياسيية الخارجييية للصييين الشييعبية بعييد الحييرب
البيياردة ،ضييمن مسييتوى" التغييير التكيفييي" ،حيييث ظلييت السياسيية الخارجييية للصييين الشييعبية محافظيية
علييى نفييس األهييداف والوسييائل واألدوات لتنفيييذها ،ف يي جييو ميين الر ازنيية والتثبييت ،وهييدوء رد الفعييل،
كما جاء في وثيقة "جيان زيمين "حول أهداف السياسة الخارجية الصينية في عالم متحول.
وبنيياء علييى ذل ي  ،فميين المفيييد ،إب يراز ت ي ثير العامييل االقتصييادي (المطللللب األول) ،وت ي ثير
العام ييل الجيوسياس ييي كمتغيي يرين تفس يييريين لسياس يية الصي ييين الخارجي يية بع ييد انته يياء الح ييرب البي يياردة
(المطلب الثاني).
المطلب األول :تأثير العامل االقتصادي على سياسة الصين الخارجية
 -46في الواقع صاحب تل التغييرات حملة صينية جديدة لتعزيز وتعميم السياسة الخارجية للدولة ،في العقود األخيرة كانت المناظرات

والتلخيصات يتم إحالتها إليى الصيحف اليوميية والتقيارير ايخباريية والمطبوعيات التيي تصيدرها و ازرة الخارجيية ،ثيم تغيير الوضيع ميؤخ ار،

حيث أدركت الصين أهمية طرح وجهة نظرها للعالم الخارجي ،من أجل تحسين صورتها بين الدول .و طبقا لذل  ،فقد بدأت الصين في
منتصف التسعينات في إصدار األوراق البيضاء الحكومية المتعلقة بالموضوعات الجدلية للسياسة الخارجية.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

85

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

يظه يير ه ييذا التي ي ثير بالخص ييوص ،م يين خ ييالل صي ي ار المص ييالس االقتص ييادية م ييع الوالي ييات
المتحييدة األمريكييية ،والتنييافس اليابيياني واألوروبييي علييى السييوق الصييينية ،هييذا فضييال ،عيين التوج ي
الصيني إلى دول العالم الثالث (إفريقيا أنموذجا).
أوال :صراع المصالح االقتصادية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية
لقد أدركت الصين الطبيعة الجديدة للنظام الدولي ،ودور القوة االقتصيادية ك سياس لتوسييع
نفييوذ الدوليية فييي مرحليية مييا بعييد الحييرب البيياردة ،ولمييا كانييت التح يوالت الجارييية فييي مضييامين القييوة
وم ييدلوالتها ايس ييتراتيجية تتج ي ي نح ييو اعتب ييارات القي ييوة االقتص ييادية ،ف ييهن هيييذا يص ييب ف ييي مصي ييلحة
الصييين ،باعتبارهييا قييوة اقتصييادية متنامييية بصييورة قييد تييدفع إلييى التفكييير بمييا يمكيين أن يترتييب علييى
تنامي قدراتها االقتصادية من ت ثير وانعكاس في العالقات الدولية.
وقييد اسييتطاعت الصييين فييي السيينوات األخي يرة أن تسييتفيد ميين عث يرات ايدارات األمريكييية،
بدءا برد الفعل البطيء حيال األزمة المالية األسييوية فيي عهيد اليرئيس كلينتيون ،وصيوال إليى قصير
نظر إدارة الرئيس بو

في مواجهة "ايرهاب" بعد أحداث  11سبتمبر .8111

كما أصبحت األسواق الصينية تمثيل فرصيا حقيقية لالسيتثمار ،خاصية بعيد عمليية االنفتياح
االقتصادي ،وتعد الوالييات المتحيدة األمريكيية مين أهيم المسيتثمرين فيي السيوق الصيينية .ولمواجهية
هييذا التهديييد للمكانيية األمريكييية ،لج ي ت إدارة أوبامييا إلييى محاوليية الضييغط علييى الصييين لرفييع قيميية
عملتهيا ،كميا رفعيت ميين درجية نشياطها الدبلوماسييي فيي منطقية اآلسيييان و سييا الباسييفيكي و سيييا
الوسيطى .حييث يبيدوا تمييدد النفيوذ الصييني فييي هيذد المنياطق عليى حسيياب وجيود أمريكيي متنيياقص
بفعل ما أوجبت األزمة المالية من أولوية الش ن الداخلي نواعادة هيكلت وبنائ .
وال يقتصر تمدد النفيوذ الصييني عليى حسياب الوجيود األمريكيي فيي هيذد المنياطق فحسيب،
ولكين يمتييد إليى منيياطق إنتييا  ،ميا يقتضييي الصييعود االقتصيادي الصيييني ميين الطاقية والميواد الخييام
والس ييلع نص ييف المص يينعة ،وط ييرق مروره ييا .وتس ييعى الص ييين لتي ي مين ط ييرق تجارته ييا عب يير المح يييط
الهنيييدي وبحي يير الصي ييين الجني ييوبي بتكي ييوين أسي ييطول بحيييري قي ييوي ،ممي ييا يشي ييكل تحي ييديا لوسي ييتراتيجية
األمريكية.
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وثم يية ص ييعوبة ف ييي ت ييوفير الكمي يية الالزم يية للطاق يية الت ييي ازدادت نتيج يية نموه ييا االقتص ييادي
السريع ،82إذ يشكل هيذا التحيدي إمكانيية حيدوث صيراعات ميع الوالييات المتحيدة األمريكيية ،لتيوفير
مصييادر الطاق يية خاص يية أن أمريكييا تس ييتحوذ عل ييى أغلبييية من يياطق الغني يية بييالموارد النفطي يية ،أهمه ييا
الش ييرق األوس ييط ،مم ييا ق ييد ي ييدخل الص ييين ف ييي ح ييروب عل ييى الطاق يية النفطي يية م ييع الوالي ييات المتح ييدة
األمريكية.
ويي ي تي ال يينهم الص يييني لمص ييادر الطاق يية والمي يواد الخ ييام واألسي يواق س ييببا أخ يير للت ييوتر بي ييين
الجييانبين ،وت ييدر الص ييين أن حال يية ع ييدم االس ييتقرار الت ييي أوج ييدها الغ ييزو األمريك ييي للعي يراق ووج ييود
الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي منطقيية الخلييي العربييي ،أكبيير منيياطق العييالم فييي احتييياطي إنتييا
وتصييدير اليينفط هييي أمييور تمثييل تهديييدا لمسييتقبل النمييو االقتصييادي الصيييني ،ممييا شييجع شييركاتها
على القيام ب نشطة في كل مكان من العالم يحتمل أن يوجد في النفط ،وتقدم الصيين حيوافز لليدول
المضيفة لنشاط شركاتها العاملية فيي مجيال الينفط ،سيواء فيي إفريقييا أو أمريكيا الجنوبيية ،كميا تيدعم
وجودها في دول سيا الوسطى.
وتسييتفيد الصييين ميين الخالفييات األمريكييية مييع بعييض الييدول المنتجيية لليينفط ،مثييل السييودان
نوايران ،لزيادة نشاطها في هذا المجال.
والمالحييظ ،أن الخييالف الرئيسييي بييين الصييين الشييعبية والواليييات المتحييدة ي ي تي حييول سييعر
صييرف العمليية الصييينية ،84حيييث تعتبيير واشيينطن أن سييعرها الميينخفض أحييد أسييباب العجييز الكبييير
فييي المي يزان التجيياري األمريكييي ،وهنييا تقييديرات تشييير إلييى أن العمليية الصييينية مقوميية ب  25إلييى
 % 41أق ي ييل م ي يين قيمته ي ييا إزاء ال ي ييدوالر والعم ي ييالت األخ ي ييرى ،81مم ي ييا أثرعل ي ييى تنافس ي ييية المنتج ي ييات
األمريكييية .وبينمييا تضييغط الواليييات المتحييدة األمريكييية علييى الصييين لتوج ي إنتاجهييا إلييى االسييتهال
الداخلي بدال من التصدير ،فهن مكانة الصين ك كبر حائز لسندات الخزانة األمريكيية ،بقيمية بلغيت
 247مليار دوالر في يوليوز  8111تضع حدودا لهذد الضغوط.51

 -47دانييييل بورشييتاين ،أرني ي دي كيي از ،التنييين األكبيير :الصييين فييي القييرن الحييادي و العش يرين ،مرجييع سييابق ،8111 ،ص

.136

 -42مدحت أيوب ،اآلسيان بين بكين وواشنطن ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،123المجلد  ،46ص.17
49- www.nytimes.com
50- www.reuters.com
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ونشير إلى أن ايدارة األمريكية تسعى للضغط على الصين ب كثر من طريقية ،خاصية فيي
إطار ما تعتبرها "محيطها الحيوي" ،فعلى سيبيل المثيال ،أعلنيت ايدارة األمريكيية فيي ينياير 8111
عيين صييفقة أسييلحة أمريكييية 50لتييايوان بقيميية  674مليييار دوالر .كمييا اسييتقبل "أوبامييا" ،الييدالي المييا،
زعيييم التبييت ،وهييي قضييية تمثييل حساسييية شييديدة بالنسييبة للصييين .وعلييى الصييعيد التجيياري فرضييت
ايدارة األمريكي يية ضي يريبة جمركي يية عل ييى واردات ايط ييارات الص ييينية ف ييي ش ييتنبر  8111ف تهمته ييا
الصين بانتها سياسة حمائية ،وأخذت القضية إلى منظمة التجارة العالمية.
ميين الواضييس ،أن العامييل االقتصييادي ميين العوامييل المهميية فييي عالقيية بكييين بواشيينطن ،إذ
يعد هذا العامل حيويا في تطور اقتصاد البلدين ،فالصين تعتمد أسيواق الوالييات المتحيدة األمريكيية
وتكنولوجيتهييا العالييية ،بينمييا تييرى الواليييات المتحييدة فييي الصييين المكييان المناسييب يقاميية المشيياريع
االستثمارية ،حتى ال تسيطر عليها قوى اقتصادية أخرى منافسة خاصة اليابانية منها واألوروبية.
إال أن ذلي  ،ال يمنييع مين وجييود مشياكل تهييدد بقيييام حيروب تجارييية بيين البلييدين ،إذ أصييبس
العجييز التجيياري للواليييات المتحييدة األمريكييية مييع الصييين مس ي لة اقتصييادية خطي يرة ،إذ بل ي العجييز
التجيياري األمريكييي مييع الصييين  61ملي ييار دوالر عييام  ،1112وارتفييع ليقييارب  66 1ملي ييار دوالر
عام .1111
وق ييد عمل ييت الوالي ييات المتحيييدة األمريكي يية لمواجه يية المش ييكلة ،مييين خ ييالل تهدي ييد الصي ييين
بعقوبيات اقتصييادية ،واسيتغالل قضييية حقيوق اينسييان للضيغط علييى الصيين ،كلمييا أرادت الحصييول
على تنازالت لصالحها ،والتهديد بحرمانهيا مين مبيدأ الدولية األوليى بالرعايية ،كميا أن مسي لة الملكيية
الفكرييية تميييز عالقييات البلييدين ،حيييث وصييل األميير بييهدارة "كلينتييون" لفييرض عقوبييات تجارييية علييى
الص ييين ،مم ييا أجب يير ه ييذد األخيي يرة عل ييى توقي ييف ه ييذد الس ييرقات .وكثيي ي ار م ييا ته ييدد الوالي ييات المتح ييدة
األمريكييية بتوقيييف اسييتثماراتها فييي الصييين بحجيية خرقهييا لحقييوق اينسييان ،لكيين هييذد التهديييدات ال
تيؤثر علييى الصييين ،التييي تعلييم أني بهمكانهيا تغطييية انسييحاب الشييركات األمريكييية بحميياس الشييركات
اليابانية واألوربية لالستثمار في الصين ،والتوج نحو بلدان العالم الثالث (إفريقيا نموذجا).
ثانيا :عالقات الصين الشعبية باليابان واالتحاد األوروبي وافريقيا

 -51مدحت أيوب" ،اآلسيان بين بكين وواشنطن" ،مرجع سابق ،ص .12
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رغييم الع ييداوة التاريخي يية ب ييين الصييين والياب ييان ،إال أن ذلي ي ل ييم يمنييع التع يياون ب ييين البل ييدين،
فالص ييين بحاج يية للتكنولوجي ييا الياباني يية ،والياب ييان بحاج يية لف ييرص االس ييتثمار الت ييي يوفره ييا االقتص يياد
الصيني ،فقد أصبحت الشركات اليابانية مقتنعة أن االستثمار في الصين أمر مربس.
تشير التقارير الدولية إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين البليدين قيد بلغيت فيي النصيف األول
من عام  14672 8111مليار دوالر بزييادة قيدرها  %3475عميا كانيت عليي فيي الفتيرة نفسيها مين
العيييام الماضي ييي .وفي ييي عي ييام  ،8111شي ييكلت الصي ييين الواجهي يية األولي ييى للصي ييادرات اليابانيي يية بواقي ييع
 12722%ميين إجمييالي هييذد الصييادرات ،كييذل احتلييت الصييين المركييز األول فييي قائميية المييوردين
التج ي يياريين للياب ي ييان ف ي ييي الع ي ييام نفسي ي ي بواق ي ييع  .%8878فم ي يين مص ي ييلحة الياب ي ييان تط ي ييوير العالق ي ييات
االقتصادية مع الصيين .إذ عليى اليرغم مين أن حجيم التجيارة بيين البليدين بلي 12ملييار دوالر ،فيهن
اليابييان تراجعييت ميين حيييث كونهييا الش يري التجيياري األول للصييين إلييى المرتبيية الثالثيية بعييد االتحيياد
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية.
وميين الواضييس ،أن اليابييان أولييت التييوتر فييي العالقيية بييين البلييدين أهمييية بالغيية ،خاصيية بعييد
أن هييدد الصييينيون بمقاطعيية البضييائع اليابانييية ،وحيياولوا اليابييانيون الضييغط علييى الصييين ،عن ييدما
قييالوا أنهييا الخاس يرة ،مييع العلييم أن اليابييان ستتضييرر كثيي ار فييي حييال إذا تييم ذلي  .وقييد حاولييت اللعييب
علييى أوتييار المسيياعدات ،والتهديييد بقطعهييا أو تخفيضييها ،انطالقييا ميين أن الصييين هييي أكبيير ثيياني
دولة مستقبلة للمنس اليابانية في العالم بعد اندونيسيا .57
فعلى سبيل المثال ،حصلت بكين على  626مليون دوالر كمساعدات إنمائيية مين طوكييو
فييي عييام  .8111أمييا االسييتثمارات اليابانييية المباش يرة فييي الصييين ،فقييد وصييلت إلييى مسييتوى غييير
مسبوق في عام 8118عندما وصلت إلى  876مليار دوالر.
ولييذل  ،يؤكييد العديييد ميين الميراقبين السياسيييين أن التييوتر السياسييي المت ازيييد يثييير قلقييا وعييدم
ارتييياح فييي العديييد ميين دوائيير رجييال األعمييال اليابانييية ،نظ ي ار ألن هييذا التييوتر ييينعكس بييدورد علييى
فرص نمو الشركات اليابانية العاملية فيي السيوق الصيينية .ولكين فيي الوقيت نفسي  ،يبيدو أن العاميل
االقتصييادي هييو الييذي سيييجمع الطييرفين ميين جديييد ،ويبييدد التييوتر فييي العالقييات الثنائييية ،أو يييؤخر
حسيمها عليى األقيل .53إن مختليف المؤشيرات تيدل علييى اتجياد اليدولتين للتعياون الوثييق خاصية فييي
 -58نادية حلمي" ،التنافس من منظور إقليمي" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،123المجلد  ،8111 ،46ص.76
 -53علي حسن باكير" ،مسار العالقات اليابانية –الصينية " ،مجلة العصر ،أبريل.8115 ،
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المجييال االقتصييادي ،فقييد عقييدت بينهمييا عييدة اتفاقيييات ،حيييث وصييل حجييم التبييادالت بينهمييا 4771
مليار دوالر عام  ،1114أي بنسبة زيادة قدرت  ،8872%ومنذ أن قيام البليدان عالقيات اقتصيادية
بينهيييا بل ي ي حجي ييم العجي ييز التجي يياري الصي يييني مي ييع اليابي ييان  51مليي ييار دوالر ،وقي ييد أقامي ييت الشي ييركات
الياباني يية ،قاع ييدة واس ييعة له ييا ف ييي الص ييين ،م ييع زي ييادة ف ييي االس ييتثمار ،فف ييي نهاي يية  1111افتتح ييت
الشركات اليابانية  1888مشروعا استثماريا في الصين قيمتها  1478مليار دوالر.
أمييا فييي مييا يخييص االتحيياد األوروبييي ،فدولي خاصيية ألمانيييا وفرنسييا وبريطانيييا تتنييافس فيمييا
بينها ،ومع اليابان والشركات األمريكية للحصيول عليى مكانية فيي السيوق الصيينية .لكين فيي الوقيت
نفسي  ،زادت االحتكاكييات التجاريية بييين الجيانبين أيضييا .ويعبيير االتحياد األوروبييي عين مخيياوف ميين
الصيني في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ،وظهير ذلي ميع القمية السادسية
االقتصادي
الحضور
ّ
ّ
لرؤسياء اليوزراء للتعياون بيين الصيين ودول شيرق أوروبيا ووسيطها ( 54)1+16فيي بودابسيت ،حييث
يينية فييي منطقيية أوروبييا الوسييطى والشييرقية تييؤثر
يي األنشييطة الصي ّ
تعتبيير مؤسسييات االتحيياد األوروبي ّ
األوروبي ،وتمارس ت ثي ار سلبيا على أعضاءد.
على وحدة االتحاد
ّ

يي ،بييل
َب ْيي َد ّ
أن الصييين الشييعبية تييرى أن التعيياون ( )1+16ال يتعيارض مييع االتحيياد األوروبي ّ
اتيجية" ب ييين االتح يياد األوروب ييي والص ييين .وعل ييق وانيي يي ييوي،
إني ي يتف ييق م ييع أجن ييدة "الشي يراكة ايس ييتر ّ
األس ييتاذ بجامع يية ري يينمن ،عل ييى ص ييحيفة "غلوب ييال ت ييايمز" ق ييائال" :إن االتح يياد األوروب ييي والوالي ييات
المتح ييدة ل ييم يع ييودا ق ييادرين حالي ييا عل ييى تق ييديم المس يياعدة لتعزي ييز اقتص يياديات دول أوروب ييا الوس ييطى
والش ييرقية" .واس ييتعمل م ييدير قس ييم الد ارس ييات األوروبي يية ف ييي س ييييس ك ييوي هوني ي جي ييان ،ف ييي مقالتي ي
بالص ي ييحيفة نفس ي ييها ،كلم ي ييات قوي ي يية بش ي ييكل اس ي ييتثنائي عن ي ييدما أش ي ييار إل ي ييى أن "الغرب ي يياء المتط ي ييورين"
و"المتفييرجين" ال يفهمييون المشيياعر الحقيقييية للشييعوب فييي أوروبييا الوسييطى والشييرقية .والحييظ تسييوي
فض ييال ع يين ذلي ي أن "الوج ييود االقتص ييادي للص ييين ف ييي وس ييط وش ييرق أوروب ييا ق ييوي ج ييدا لدرج يية أني ي
يصعب أن يهتز".

55

 -54مبادرة  16زائد  ،1هو منتدى إقليمي يضم دوال أعضاء في االتحاد األوروبي على غرار المجر وتشيكيا ،ودوال أخرى
خار المجموعة األوروبية مثل صربيا.

55-

http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/12/21/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%
D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%
D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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ويجدر بالذكر أن الصين وعدت باستثمار  3مليارات ييورو فيي مشياريع البنيية التحتيية فيي
المنطقيية ،وهييو أميير مييا فتئييت الصييين تقول ي علييى الييدوام منييذ عييام  8114علييى األقييل .وكييان ميين
النتيائ األخيرى ايعييالن عين اتفيياق بنياء سييكة حدييد ببودابسيت  -بلغيراد فيي مناقصيية عامية .وميين
الواضييس أن هييذد اسييتجابة ،ربمييا إيجابييية ،علييى اعت ارضييات االتحيياد األوروبييي (علييى الييرغم ميين أن ي
يبقييى أن نييرى إلييى أي مييدى سييتكون المناقصيية ليسييت مجييرد أميير شييكلي) .و اسييتغلت بكييين األزميية
المالييية الت ييي تميير به ييا اليونييان لتعزي ييز اسييتثماراتها .فعل ييى سييبيل ال ييذكر ال الحصيير ،ب ييادرت ش ييركة
"كوسييكو" الصييينية للمالحيية البحري يية بش يراء أكبيير حص يية ميين مينيياء بي اري ييوس اليونيياني خييالل س يينة
 .8116وعليي ي تن ييامي النف ييوذ الص يييني ف ييي االتح يياد األوروب ييي .فق ييد فض ييلت دول أوروب ييا الش ييرقية
التوج للصين نتيجة سوء تصرف الدول األوروبية ،على رأسها ألمانيا.
يعي ييد االهتمي ييام بعالقي ييات الصي ييين مي ييع الي ييدول الناميي يية مي يين أهي ييم تقاليي ييد السياسي يية الخارجيي يية
الصييينية ،وبعييد أن كييان هييذا االهتمييام ذو طييابع سياسييي فييي عهييد الحييرب البيياردة  ،59تحييول إلييى
اهتمييام اقتصييادي بعييد نهاييية الحييرب ،لكييي تسييتفيد الييدول النامييية ميين الخب يرة والمسيياعدة الصييينية،
وتسييتفيد الصييين ميين م يوارد هييذد الييدول ،خاصيية الطاقييية منهييا ،وميين فييرص االسييتثمار كييذل  ،ولقييد
كثف ييت م يين نش يياطاتها الدبلوماس ييية ف ييي أمريك ييا الالتيني يية نوافريقي ييا وتن ييامى دوره ييا ف ييي من يياطق النف ييوذ
األمريك ييي واألوروب ييي ،و سنقتص يير ف ييي ه ييذد الد ارس يية ،عل ييى التع يياون الص يييني -ايفريق ييي كنم ييوذ
لسياسة الصين الخارجية اتجاد البلدان النامية.
ففي السنوات األخيرة ،قامت الصيين بتكثييف نشياطاتها ومبادرتهيا السياعية لتي مين حاجاتهيا
لمصييادر الطاقيية فييي القييارة ايفريقييية .والمالحييظ أن العالقييات بييين الصييين والييدول ايفريقييية ليسييت
جديييدة فمنييذ قيامهييا عييام  ،1141عملييت الصييين علييى تقييديم نفسييها إلييى شييعوب دول العييالم الثالييث
خاصية فيي إفريقيييا عليى أنهييا دولية نامييية ،وكنميوذ لقييدرة حركية تحريرييية شيعبية علييى ت كييد الهوييية
الوطنية واالستقالل ،وقد استلهمت بعيض حركيات التحريير ايفريقيية نميوذ الصيين خاصية الت كييد
عل ييى البع ييد االش ييتراكي .لك يين بع ييد انتق ييال الص ييين إل ييى م ييا يش ييب النظ ييام ال أرس ييمالي ف ييي االقتص يياد
وانفتاحها على العالم ،أصيبحت أكثير براغماتيية فيي عالقاتهيا الخارجيية ،وأقيل تركيي از عليى الجوانيب
اييديولوجية ،ولما كانت القارة ايفريقية جد غنية بمصيادر الطاقية ،وسيوقا اسيتهالكية كبييرة ،أولتهيا
الصين أهمية خاصة في عالقتها الخارجية.
 -56أحمد حجا  " ،الصين تعيد اكتشاف إفريقيا" ،مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،163يناير  ،8116ص.131
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وتعتمييد الصييين فييي إدارة عالقاتهييا الخارجييية مييع إفريقيييا علييى إسييتراتيجية القييوة الناعميية،
التييي تييتم ميين خييالل تقييديم المسيياعدات والمعونييات فييي المجيياالت االجتماعييية المختلفيية ،كالصييحة
والتعليم ،دون فرض شروط سياسية .52
ومنذ ت سيس" منتدى التعاون الصيني ايفريقي" عيام  ،8111تطيور التعياون المتبيادل بيين
الصيين نوافريقيييا بسييرعة فييي مختليف المجيياالت ،وأتيياح المنتييدى للجيانبين فرصيية نييادرة يجيراء حيوار
جميياعي ،وأصييبس لييية فعاليية للتعيياون بينهمييا  .54وأرسييى تفيياوت األسييلوب التجيياري ،أساسييا للتجييارة
الص ييينية ايفريقيييية المتمثلييية في ييي المنفعييية المتبادلييية واألربييياح للجميي ييع ،وتطي ييورت التجيييارة الصي ييينية
ايفريقية اآلن إلى مرحلة خاصة لجمع األساليب التعدديية ،بميا فيي ذلي التجيارة العامية واالسيتثمار
ف ييي الخ ييار والمقاول يية وتق ييديم المس يياعدة للخ ييار  .و تبق ييى التج ييارة الص ييينية ايفريقي يية ف ييي التي يوازن
األساسييي ،ويتمتييع الجان ييب ايفريقييي بف ييائض قليييل به ييذا الخصييوص ،ذلي ي أن ح يوالي  85 %م يين
واردات الص ييين النفطي يية 51 ،ت تيه ييا م يين أفريقي ييا ،وتق ييوم ايس ييتراتيجية الص ييينية الرامي يية إل ييى جل ييب
مصادر الطاقة من القارة على تقديم المساعدات للدول ايفريقية بيدون شيروط سياسيية مسيبقة ،كميا
سبق ايشارة إلى ذل .
المطلب الثاني :تأثير العامل الجيوسياسي على عالقات الصين الخارجية
يعيد العاميل الجيوسياسيي ،مين أهيم المتغييرات المتحكمية فيي سياسية الصيين الخارجييية ،إذ
لييم يفقييد ه ييذا العامييل أهميت ي  ،يق ييول "جوزيييف نييي"":ل ييم تحييل الجغرافيييا االقتص ييادية محييل الجغرافي ييا
السياسييية ،رغييم أن مطلييع القييرن الحييادي والعش يرين ،قييد شييهد بوضييوح انمحيياء الحييدود التقليدييية بييين
االثنتين ،ذل أن تجاهيل دور القيوة المركزيية والشيؤون األمنيية ،كتجاهيل األكسيجين ،ففيي الظيروف
العادييية يتواجييد األكسييجين بكثيرة فييال نعييرد اهتمامييا يييذكر ،ولكيين مييا أن تتغييير هييذد الظييروف ،ونبييدأ
فيي افتقيياد األكسيجين حتييى نعجيز عيين التركييز علييى أي شييئا خيير ".تتجليى أهمييية هيذا المتغييير أو
 -57مصطفى عبد الحافظ ،الصين ودبلوماسية الصحة في إفريقيا ،مجلية السياسية الدوليية ،عيدد  163ينياير  ،8116ص

141

 -52محميد رضيا هيالل ،الوجيود االقتصيادي الصييني فيي إفريقييا :الفيرص والتحيديات ،مجلية السياسية الدوليية ،عييدد ،163
يناير  ،8116ص .143

59- Jean CHRISTOPHE SERVENT, "la Chine à l’assaut du marche africaine", le Monde
Diplomatique, Mai 2005, p .05.
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العامييل ،ميين خييالل ت ي ثيرد علييى عالقييات الصييين الخارجييية مييع مختلييف القييوى وفييي هييذا ايطييار،
تشكل قضية تايوان والوحدة الترابية للصين أهم العوامل المؤثرة في سياسيتها الخارجيية تجياد الغيرب
وخصوصا الواليات المتحدة.
أوال :تايوان محور عالقات الصين مع الواليات المتحدة األمريكية
وتعي ييود جي ييذور المس ي ي لة التايوانيي يية إلي ييى الحي ييرب األهليي يية الصي ييينية التي ييي انتهي ييت بانتصي ييار
الشيييوعيين وقيييام جمهورييية الصييين الشييعبية ،وف يرار الييوطنيين إلييى جزي يرة فرمييو از ،حيييث أعلن يوا قيييام
الصين الوطنية ،وحضي كل طرف بدعم مباشر من قبل إحدى الكتلتين فيي إطيار الحيرب البياردة،
وخييالل هييذد الفت يرة كانييت كلتييا الصييينيتين تتمسييكان بشييعار "صييين واحييدة" ،"One Chinaلكنهمييا
يختلفان حول الممثل الشرعي لصين موحدة.91
هييذا الوضييع بييدأ فييي التحييول مييع نهاييية الحييرب البيياردة ،ومييع أن كييل ميين الصييين وتييايوان
اسييتمرتا فييي االعت يراف بمبييدأ صييين واحييدة ،إال أن تفسيييرهما لييذل مختلييف ،بالنسييبة للصييين ذل ي
يعنييي خضييو تييايوان للصييين ،مييع إمكانييية تمتعهييا بدرجيية معتبيرة ميين االسييتقالل الييذاتي ،كمييا يشييار
إلييى ذل ي وفييق قاعييدة " "One Country Two Systemsوالمطبقيية حاليييا فييي هون ي كون ي ،
وبالنس ييبة لت ييايوان ،مب ييدأ "ص ييين واح ييدة" يش ييير إل ييى الثقاف يية والت يياريال المش ييتر ال ييذي يي يربط الجزيي يرة
بالوطن األم ،لكن هذا ال يمنع من التصرف كدولة مسيتقلة وموازيية  ،90غيير أن صينا القيرار فيي
بكين عبروا في مرات عديدة عن إمكانية اللجوء إلى القيوة فيي حالية إقيدام تيايوان عليى جعيل نفسيها
من دولة مستقلة في الواقع إلى دولة مستقلة قانونا .De jure
فبش ن الطريقة التي تتبعها الصين في تناول قضية تايوان ،فهي تكشيف عين مسيتوى عيال
ميين ايد ار  ،والثقيية فييي اليينفس ،فمنييذ فت يرة التسييعينات وحتييى نهاييية  ،8111باتييت السياسييات التييي
تحكييم العالقييات المتبادليية يشييوبها القلييق والتييوتر ،وترجييع تل ي المخيياوف إلييى إمكانييية تسييلل الفكيير
االسييتقاللي إلييى تييايوان ،وفييي ردهييا علييى هييذد األخي يرة قامييت الصييين باسييتخدام األسييلوب الجبييري
المكثف في مواجهة هذا الفكر الذي يعيق الجهود الصينية لتوحيد البالد.

60- Alan COLLINS, "State- induced Security Dilemma , Maintaining Tragedy Cooperation

and Conflict :"Journal of the Nordic International Studies Association , Vol. 39, N°1 p p, 3435.
 -61نفس المرجع .36
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وعمومييا ،تظييل المس ي لة التايوانييية ميين العوامييل المييؤثرة فييي سياسيية الصييين تجيياد الواليييات
المتحدة األمريكيية وبياقي دول العيالم وليذل  ،رفضيت الصيين أي جهيود لتوطييد العالقيات العسيكرية
ب ييين الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية وت ييايوان ،فالق ييدرات العس ييكرية الص ييينية ،أهلته ييا لت ييؤدي دو ار ف ييي
السياسة الخارجية ،وقد برز هذا الدور فيي رد الوالييات المتحيدة األمريكيية مين التيدخل فيي الحالية
التايوانية ،وساهم التسيلس العسيكري الصييني فيي منيع تيايوان مين اتخياذ أي سياسيات انفصيالية ،كميا
عملت الصين الشعبية على توطيد عالقاتها في محيطها األسيوي وخصوصا مع روسيا.
ثانيا :تأثير المحيط اإلقليمي األسيوي على السياسة الخارجية الصينية
يييؤثر فييي سياسيية الصييين الخارجييية تجيياد روسيييا ،عوامييل تتمثييل أساسييا فييي إقليييم "كسييين
جي ييان " أو" تركس ييتان الش ييرقية" والحرك ييات ايس ييالمية والعرقي يية واالنفص ييالية والمح ييدد الط يياقي ،وق ييد
مرت العالقات الصينية الروسية بفترات متباينة ،فبعد أن كانيت العالقيات متينية بعيد انتصيار الثيورة
الشيييوعية ،عرفييت اضييطرابات بسييبب المشيياكل الحدودييية ،والتقييارب األمريكييي الصيييني ،والتباينييات
اييديولوجية .68
إال أنها عرفت نقلة نوعية ،منذ نهاية الحرب البياردة ،ميع تبيادل الزييارات بيين البليدين عليى
أعلى مستوى ،وقد التقى الرئيس الروسي السيابق "بيوريس يلتسيين " واليرئيس الصييني "جييان زيميين
" س ييبع م ي يرات م ييابين 1118و  1111وأسيييفرت الزييييارة الت ييي قيييام بهيييا الي يرئيس الروسي ييي "بللللوريس
يلتسين " للصين عام  ،1116عن توقيع اتفاقية أمنية مشتركة ،واالتفياق عليى حيل مشيكل الحيدود
نهائيا.
ولذل  ،فثمة تفاهم استراتيجي وتنسيق واضس بين البلدين حول مجموعية مين القضيايا ذات
االهتميام المشييتر  ،وفيي مقييدمتها معارضية البلييدين لهيمنية قييوة واحيدة ،الواليييات المتحيدة األمريكييية،
علييى النظييام العييالمي ،ووضييع حييد للطموحييات األمريكييية فييي سيييا وبيياقي العييالم ،كمييا تحتييرم كييل
منهمييا مصييالس الطييرف األخيير ومييا يعتبيرد منيياطق نفييوذ تمييس أمني القييومي ،فقييد أيييدت الصييين دور
روسييا فيي منطقيية الكومنوليث ،وكونهييا منطقية نفييوذ روسيية ،كميا أيييدت الصيين انضييمام روسييا إلييى
منظمة التعاون االقتصادي للمحيط الهيادي و سييا (أبي ) .والمالحيظ ،أن ثمية تنسييق واسيع النطياق
 -68د .نورهان الشييال" ،روسييا..الشيري الطبيعيي للصيين" ،مليف السياسية الدوليية ،العيدد  ،123المجليد  8111 ،46ص
.14
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بيين الييدولتين ،فيميا يتعلييق بالعميل ميين أجييل تحجييم الحركييات ايسيالمية فييي سييا الوسييطى ،وييينظم
البل ييدان من يياورات مش ييتركة ك ييل ع ييامين من ييذ  8115تحم ييل اس ييم "مهم يية الس ييالم" تس ييتهدف مكافح يية
"ايره يياب والحرك ييات العرقي يية االنفص ييالية" ،93وترك ييز الص ييين ف ييي عالقاته ييا م ييع روس يييا عل ييى إقل يييم
"كسن جيان " ،الذي توجد ب حركة "ويرور"ايسالمية ذات المطالب االنفصالية.
شييهدت العالقييات الصييينية الهندييية حاليية ميين الت ي رجس الكبييير ،وقييد بييدأت العالقييات بشييكل
إيجييابي بييين البلييدين عييام  ،1141عنييدما كانييت الهنييد أول دوليية تعتييرف بحكوميية الصييين الشييعبية،
ول ييم تعت ييرف بالص ييين الوطني يية ،ب ييل إن الهن ييد كان ييت ت ييدعم الص ييين للحص ييول عل ييى مقع ييد دائ ييم ف ييي
مجلس األمن الدولي لكن العالقات بين العمالقين ،سرعان ما بدأت تيدخل حالية مين التيوتر بسيبب
المشاكل الحدودية ،مما أدى سينة  1168إليى اشيتعال الحيرب بينهميا التيي انتهيت لصيالس الصيين،
ومين ثيم فقيد وطيدت عالقتهيا ميع باكسيتان المنيافس اآلخير للهنيد ،ولجي ت إليى تطيوير عالقاتهيا مييع
االتحاد السوفيتي سابقا.
وق ييد عرف ييت العالق ييات بي ييين البل ييدين تط ييو ار ملحوظ ييا ،خصوصيييا ف ييي العالق ييات التجاريي يية
والتعليمية والثقافيية وجهيود كثييرة لتجياوز الحساسييات الحدوديية و تقيدم واضيس فيي مجيال األسيلحة
المضيادة للييدمار الشيامل (اتفاقييية "حفيظ السييالم والهيدوء" عييام  ،1113واتفاقيية "مقيياييس بنياء الثقيية"
فيي عيام  )1116تدشييين حيوار أمنييي بيين الطييرفين فيي عييامي  1111و 8111زييارة "فاجبييايي"
للصييين فييي  8113التييي كانييت سييببا فييي وضييع أسيياس التقييارب بييين البلييدين ،عبيير تق يزيم المشيياكل
ذات المدى البعيد بينهما واستغالل الفرص الجديدة للتعاون االقتصادي بينهما.
فنقط االتفاق ،تجلت في رفض الهيمنية األمريكيية فيي المنطقية ،باعتبيار ذلي لييس فيي صيالحهما،
وخاصة في ظل سعي كل طرف ألن يصبس قيوة إقليميية .كميا أن التواجيد األمريكيي فيي أفغانسيتان
ليس في صالحهما ،حيث ال ترضى الصين والهنيد أن تكيون دولية مثيل الوالييات المتحيدة األمريكيية
بمقربة منهما.98
لييذل  ،أشيياد رئيييس مجلييس الدوليية الصيييني بالتعيياون مييع الهنييد فييي عييام  8118ميين أجييل
السييالم والتنمييية ومكافحيية ايرهيياب ،لمييا يمثلي ميين خطيير علييى البلييدين ،وهييو مييا دفييع الطييرفين إلييى
التعيياون فييي مجييال االسييتخبارات ،لهييذا بحييث الصييين سييبل التقييارب مييع الهنييد ميين أجييل الييدفا عيين
 -63د .نورهان الشيال" ،روسيا..الشري الطبيعي للصين" ،مرجع سابق ص .15
 -64نادية حلمي ،التنافس ايقليمي من منظور الصين ،مرجع سابق ،ص .71
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الديمقراطية ومحاربة "ايرهاب" .ورفض فكرة حق تقرير المصير ،فالهنيد تيرفض إعطياء حيق تقريير
المصير للكشميريين ،كما أن الصين ترفض إعطياء ذلي الحيق ليبعض األقياليم "كالتبيت" والمنياطق
المسلمة و"تايوان".
وبالمقابييل ،نجييد العديييد ميين القضييايا محييل خييالف بييين الطييرفين ،بداييية بالعالقييات الصييينية
الباكسيتانية المتمييزة فييي شييقها العسيكري( ،لكيين الجانييب الجيييو سياسيي المهييم ،هييو قضييية كشييمير)،
إذ تعتقد الهند أن الصين تستخدم باكستان الحتوائها.
 المعارضيية الصييينية فييي أن تحتييل الهنييد مقعييدا دائمييا فييي مجلييس األميين ،حيييث تييرى الصييين أنذل ي ليييس فييي خييدمتها ،حيييث يشييكل حلقيية احت يواء ميين طييرف القييوى الكبييرى ،وخاصيية إذا نجحييت
اليابييان فييي الحصييول علييى مقعييد دائييم فييي مجلييس األميين الييدولي ،وكييذل فييي ظييل الييدعم الهنييدي
للمطالب االنفصالية في التبت ،مما يشكل لها إستراتيجية وقائية.
وتظيل قضيية الحييدود أحيد ميواطن الني از بيين البلييدين ،بييد أن الجييانبين خففيا مين حييدة القليق حييول
مسالة الحيدود ،فقيد عبيرت الهنيد عين أن التبيت جيزء ال يتجي أز مين األ ارضيي الصيينية ،وفيي المقابيل
اعترفت الصين في عام  ،8113بكون سيكيم جزءا من الهند كما أسلفنا الذكر.
وميع ذلي  ،فميا ييزال التوصيل إلييى التسيوية الشيياملة أمي ار مسييتبعدا ،فالصيين تعليين مين حييين آلخيير،
أن إقلييم " أروناتشيل بيرادي " (شيمالي شيرق الهنيد) جيزءا مين أ ارضييها .ورغيم وجيود بعيض مظيياهر
التعاون بين البلدين ،فهن لهما طموحات وأهداف ومصالس متعارضة في ش ن القضايا ايقليمية.
ويييرى بعييض صييانعي السياسييات فييي جنييوب سيييا ،أن الهنييد سييوف تتحييول إلييى المنييافس
اللي ييدود للصي ييين ،ويعللي ييون ذل ي ي  ،بتطلعي ييات النخبي يية الهنديي يية –خاصي يية "الب ي يراهمنيين" نحي ييو السي يييطرة
والهيمنة العالمية .95

 -65نادية حلمي " ،التنافس ايقليمي من منظور الصين" ،مرجع سابق ،ص .78
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خاتمة
يتبييين ممييا سييبق ،اسييتمرار السياسيية الخارجييية الصييينية وفييق أهييدافها وتوجهاتهييا المرسييومة
مع تسجيل تغير تكيفي ،انسجاما مع البيئة الدولية الجديدة التي مييزت فتيرة ميا بعيد الحيرب البياردة.
وعليي توصيلت هييذد الد ارسية ،إليى مجموعيية مين النتيائ الهاميية ،والتيي يمكين تلخيصييها عليى النحييو
التالي:
 تتمي ييز السياس يية الخارجي يية للص ييين الش ييعبية بع ييد الح ييرب الب يياردة باالس ييتم اررية ،رغ ييم كونه ييا م ييناألنظميية المغلقيية ،وهييذا مييا تجلييى ميين خييالل اسييتمرار اعتبييار التنمييية االقتصييادية ،والحفيياظ علييى
االسييتقالل ،ووحييدة األ ارضييي ،والعمييل علييى اسييترجا األقيياليم المنفصييلة ك هييداف رئيسييية للسياسيية
الخارجية الصينية.
 يمكيين إد ار التغيييرات التييي حصييلت فييي السياسيية الخارجييية للصييين الشييعبية بعييد الحييرب البيياردةضييمن مسييتوى " التغييير التكيفييي" ،حيييث ظلييت السياسيية الخارجييية للصييين الشييعبية محافظيية علييى
نفييس األهييداف ،والوسييائل ،واألدوات لتنفيييذها ،فييي جييو ميين الر ازنيية والتثبييت ،وهييدوء رد الفعييل ،كمييا
جاء في وثيقة "جيان زيمين " حول أهداف السياسة الخارجية الصينية.
 ت ثير البيئية الداخليية بمكوناتهيا الثقافيية والحضيارية وعناصير قوتهيا االقتصيادية والعسيكرية وبنييةمؤسساتها السياسية على عملية صناعة القرار في السياسة الخارجية الصينية.
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السياسة الخارجية الصينية :محاولة في الفه
أ .سيدي محمد حيماد
باحث في العلوم السياسية والدراسات االستراتيجية

مقدمة
تعد السياسة الخارجية إحيدى أهيم لييات الدولية التيي تعميل مين خاللهيا عليى تنفييذ أهيدافها
في الساحة الدولية ،وهي بذل ميرة عاكسية ألهيداف و توجهيات النظيام السياسيي القيائم .إن مكانية
الدوليية فييي بنييية النظييام الييدولي تعكييس أهييدافها وطموحاتهييا فييي المحيييط الخييارجي فالييدول تحيياول
تحقيييق أهييدافها عبيير السياسيية الخارجييية التييي سييتختلف بطبيعيية الحييال ميين دوليية إلييى أخييرى بسييبب
اخييتالف مكانيية وطمييوح الدوليية .وممييا ال ش ي في ي أن ظيياهرة صييعود الصييين كقييوة عالمييية جديييدة
ليست غربية ،وال تمتل تاريخا امبيرياليا أو اسيتعماريا قيد لفتيت أنظيار البياحثين والمتخصصيين فيي
مجال العالقات والسياسة الدوليين.
إن د ارسية السياسية الخارجيية الصيينية ميذ الحيرب البيادرة مين األهميية بميا كيان بيالنظر إليى
المكان يية الدوليييية المتعاظمييية للصي ييين عل ييى السييياحة الدوليييية ورغبييية الص ييين في ييي لعيييب دور الدولي يية
العظمييى بعييد القف يزة االقتصييادية النوعييية التييي شييهدتها إذ حققييت الصييين تقييدما اقتصيياديا وعسييكريا
كبيي ي ار من ييذ الب ييدء بايص ييالح االقتص ييادي والعس ييكري ف ييي أواخ يير الس ييبعينات م يين الق ييرن العشي يرين،
وأضحت الصين قوة كبيرى فيي الشيرق االقصيى ذات ثقيل اقتصيادي وسياسيي وأمنيي ،ونتيجية ليذل
ونظي ي ار لتح ييول الثق ييل االقتص ييادي الع ييالمي إل ييى الش ييرق فق ييد غ ييدت سياس ييتها الخارجي يية أح ييد رك ييائز
االستراتيجية الدولية ،هذا الدور المتصياعد لهيا كقيوة دوليية ليم يي تي مين في ار بيالنظر إليى ميا تملكي
من مقومات فهي األولى عالميا مين حييث عيدد السيكان واليذي يقيارب نحيو ملييار ونصيف الملييار
نسمة ،والثالثة بعد الواليات المتحدة وروسيا من حييث االنفياق العسيكري ذلي أن التفيوق العسيكري
بات من بين االنشغاالت االستراتيجية الكبرى التي ييراهن عليهيا هيذا الميارد االسييوي كقيوة عالميية،
فقيد أقير اسييتراتيجية لتحيديث ترسيانت العسييكرية لتعزييز وتيامين الصييعود االقتصيادي والسييطرة علييى
المضايق و البحار وللهيمنة على طرق التجارة العالمي.
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وتفيياعال مييع هييذا التطييور كييان البييد للقيييادة السياسييية الصييينية ميين صييياغة سياسيية خارجييية
متطورة ووفق منهجية واضحة المعالم واألهداف وتعكس طموحات وفكير النخبية الحاكمية ،باعتبيار
السياس يية الخارجيييية تجلي ييي مييين تجلي ييات العقييييدة المضي ييمرة لنظامهيييا السياس ييي ،مسي ييتثمرة في ييي ذل ي ي
االمكانييات الهائليية التييي تمتلكهييا و متكيفيية م ييع التح يوالت والتغيي يرات الجيوبوليتييية فييي بنييية النظ ييام
الدولي واالقليمي.
وسيينحاول ميين خييالل هييذد الد ارسيية أن نجيييب عيين تسيياؤل :إلييى أي مييدى سييتلتزم السياسيية
الخارجية الصينية بسياسة المهادنة في ظل الطفرة االقتصادية والعسكرية التيي تشيهدها ،فيي مقابيل
تقهقر القوى العالمية األخرى؟
اسييئلة فرعييية :ميياهي مرتكيزات ومالمييس السياسيية الخارجييية الصييينية؟ ميياهي اهييداف و ليييات
السياسة الخاجية الصينية؟
أوال :مفهوم السياسة الخارجية
تطييورت ظيياهرة السياسيية الخارجييية خييالل الفتيرة مابعييد الحييرب العالمييية الثانييية ،بييالنظر إلييى
ت ازيييد اهتماماته ييا وفييي الوق ييت نفس ي ت ازي ييد الفيياعلين ف ييي النظييام ال ييدولي .ممييا زاد ف ييي تعقيييد ظ يياهرة
السياسييية الخارجيييية وعييياظم مييين أهميتهيييا إذ أصي ييبحت معظيييم دول العيييالم اليي ييوم تعتميييد التواصي ييل
والتفاعييل مييع أييية دوليية أخييرى بواسييطة صيييغة دبلوماسييية مييا .66وميين هنييا ظهييرت لنييا أطيير علمييية
لتفسير السياسة الخارجية ،ت خذ فيي اعتبارهيا هيذا التطيور .67وقيد أثميرت تلي الجهيود أدبيا متكيامال
يحاول أن تفسر السياسة الخارجية بمختلف أبعادها تفسي ار علميا يتخطى المقوالت األساسية.62
-1

التعريف

يعرف بعض الدارسين السياسة الخارجية تعريفا شديد العموميية ال يكياد يمييز بيين السياسية
الخارجية وغيرها مين السياسيات ،ولعيل مين أمثلية هيذد التعريفيات هيو التعرييف اليذي يقدمي اليدكتور
حامد ربيع إذ يعرف السياسة الخارجية" :ب نها جمييع صيور النشياط الخيارجي حتيى وليو ليم تصيدر
عين الدوليية كحقيقيية نظامييية" .ويضيييف ":إن نشياط الجماعيية موجييود حضيياري ،أو التعبييرات الذاتييية
كصور فردية للحركية الخارجيية تنطيوي وتنيدر تحيت هيذا البياب الواسيع اليذي يطليق عليي السياسية
 -66االكاديمية السورية الدولية للتيدريب والتطيوير ،مفهيوم السياسية الخارجيية والنظرييات المرتبطية بهيا ،متيوفر عليى اليرابط
http://sia-sy.net
 -67محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،الطبعة األولى .1112ص.17
 -62نفس المرجع ،ص.17
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الخارجية" .61فيميا يعرفهيا "تشيارلز هيرميان  "Charles Hermanب نهيا " :تلي السيلوكيات الرسيمية
المتمييزة التييي يتبعهييا صييانعوا الق يرار الرسييميون فييي الحكوميية أو ميين يمثلييونهم ،قاصييدين بهييا الت ي ثير
في سلو الوحدات الخارجية الدولية".71
فييي حييين عرفهييا الييدكتور محمييد السيييد سييليم علييى أنهييا":برنييام العمييل العلنييي الييذي يختييارد
الممثلييون الرس ييميون للوح ييدة الدولي يية م يين ب ييين مجموع يية م يين الب ييدائل البرنامجي يية المتاح يية م يين أج ييل
تحقيق أهداف محددة فيي المحييط الخيارجي" .71أميا البروفيسيور االمريكيي "جييمس ريسينوا James
 " N Rosenauفيييرى أن السياسيية الخارجييية تعنييي التصييرفات السييلطوية التييي تتخييذها الحكومييات
أو تلتزم باتخاذها ،إما للمحافظة على الجوانب المرغوبة في البيئة الدوليية أو لتغييير الجوانيب غيير
الموغوبة فيها".78
يمكن القول ان ومن خيالل ،التعياريف المختلفية لمفهيوم السياسية الخارجيية سيواء الميذكورة
أعييالد أو غيرهييا الكثييير ،أنهييا ال تخيير عيين أحييد االصييناف الثالثيية االتييية مييع فييرق علييى مسييتوى
محدودية أو تنو المحتوى حسب نظرة وخلفية كل باحث:
-

صنف يرى أن السياسة الخارجية مجموعة برام .

-

صنف يرى أن السياسة الخارجية مجموعة تصرفات/سلو .

-

صنف أن السياسة الخارجية مجموعة أنشطة.
وعموما نفضيل اليرأي اليذي ييرى السياسية الخارجيية لبليد ميا فيي مجميو االهيداف السياسيية

التيي تحيدد كيفيية تواصيل هيذا البليد ميع البليدان االخيرى فيي العيالم ،والتيي تسيعى اليدول مين خاللهيا
إلييى حماييية مصييالحها وأمنهييا الييداخلي وأهييدافها الفكرييية اييديولوجييية وازدهارهييا االقتصييادي ،وقييد
تحق ييق الدولييية هيييذا اله ييدف عبييير التعييياون الس ييلمي مي ييع االميييم االخ ييرى أو عبييير الحيييرب والعي ييدوان
واالستغالل للشعوب األخرى.73
-8

الصناعة

 -61موقع الموسوعة السياسية ،نظرية السياسة الخارجيةhttp://political-encyclopedia.org ،
 -71نفس المرجع.

 -71عرب ي ي ي ييي الدم ي ي ي ييي محم ي ي ي ييد ،السياس ي ي ي ييةالخارجية:د ارس ي ي ي يية ف ي ي ي ييي المف ي ي ي يياهيم ،التوجه ي ي ي ييات والمح ي ي ي ييددات ،المرك ي ي ي ييز العرب ي ي ي ييي
الديمقراطي.ديسمبر 8116الرابطhttp://democraticac.de

 -78الموسوعة السياسية ،مرجع سابق.

 -73األكاديمية السورية الدولية للتدريب ،مفهوم السياسة الخارجية والنظريات المرتبطة بها ،مرجع سبق ذكرد.
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يتطلييب فهييم كيفييية صيينع السياسيية الخارجييية تحديييد الهيكييل الييذي تصيينع تل ي السياسيية فييي
اطي ييارد ،والعمليي ييات التي ييي تصي يينع مي يين خاللهي ييا السياسي يية الخارجيي يية .يقصي ييد بهيكي ييل صي يينع السياسي يية
الخارجييية نمييط ترتيييب العالقييات بييين األجه يزة والمؤسسييات العامليية فييي ميييدان صيينع تل ي السياسيية،
وبالتحديد الوزن النسبي لكل من تل األجهزة والمؤسسات في صياغة السياسة الخارجية.74
تشييمل عملييية صيينع السياسيية الخارجييية نمييط التفيياعالت بييين األجه يزة والمؤسسييات العامليية
ف ييي مي ييدان السياس يية الخارجي يية ف ييي اط ييار عمليييية تحدي ييد االه ييداف الرئيس يية المبتغ يياة ف ييي المجي ييال
الخيارجي وأدوات تحقيييق تلي األهييداف .75ويتفيياوت تي ثير المتييدخلين فييي صيينع السياسيية الخارجييية
إذ للس ييلطة التنفيذي يية الي ييد الط ييولى ف ييي ذلي ي ب ييالنظر إل ييى الدينامكي يية الت ييي يعرفه ييا مج ييال السياس يية
الخارجية ،فيما يقتصر دور األجهزة األخرى على التقييم والمراقبة.
تميير عملييية صيينع واتخيياذ وتنفيييذ الق ي اررات بم ارحييل متعييددة بييدءا بالمرحليية التحضيييرية والتييي
تتضمن تحديد المعيار الرئيسي وتحديد المتغيرات المرتبطة بالموضو  ،وقيياس المتغييرات بالمعييار
الرئيسي ،ثيم اختييار الهيدف ورسيم اسيتراتيجية تحقييق الهيدف ،ثيم تي تي مرحلية اتخياذ القيرار باختييار
احيد البييدائل وتنفيييذد ،أي ترجمية القيرار إلييى الواقييع العمليي ميين خييالل أفعيال نشيياطات وبيرام عمييل
ملموسيية س يواء كييان هييذا الق يرار فييي اطييار الفعييل أو ردة الفعييل وت ي تي بعييدها مرحليية ردود األفعييال
والتقييم واستخالص النتائ .76
تجييدر ايشييارة إلييى أن اليينظم الشيييوعية تسييتثنى ميين خاصييية مركزييية دور السييلطة التنفيذييية
فييي صيينع السياسيية الخارجييية إذ تعمييل قيييادة الحييزب السياسييي علييى صييناعة السياسيية الخارجييية،
ويعد مجلس الوزراء مجرد أداة لتنفيذ سياسة الحزب.77
-3

التوج

يقصد بالتوج الطابع العام والخصيائص األساسيية لسياسية الوحيدة الدوليية عبير فتيرة زمنيية
طويل يية نس ييبيا ،وم يين أمثل يية توجه ييات السياس يية الخارجي يية ،االنعزالي يية ،التدخلي يية وع ييدم االنحي يياز.72

 -74محمد السيد سليم ،مرجع سابق ص .453
 -75نفس المرجع ص .453

 -76عربي الدمي محمد ،مرجع سابق.
 -77محمد السيد سليم ،ص .453

 -72محمد السيد سليم ،مرجع سابق ،ص 37
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وبصييفة عاميية يمكيين تصييور مجموعيية اساسييية ميين التصيينيفات للسياسيية الخارجييية حسييب الييدكتور
محمد سليم السيد:71
التوجي ي الع ييالمي /ايقليم ييي :يكم يين االخ ييتالف ب ييين الت ييوجهين السياس يييين ف ييي الترك ييز والت ييوز

-

الجغرافي لألنشطة والمصالس األساسية للسياسة الخارجية ،فصانع السياسة الخارجيية االقليميية
يهييتم أساسييا بالوحييدات الدولييية الكائنيية فييي إقليم ي وال يهييتم بييالتطورات العالمييية إال بالقييدر الييذي
ت ييؤثر فيي ي عل ييى ه ييذا ايقل يييم(السياس يية الخارجي يية المصي يرية تج يياد الش ييرق األوس ييط) .أم ييا ص ييانع
السياسية الخارجييية العالمييية فاهتماماتي موزعيية علييى شيتى منيياطق العييالم ،كمييا يصييو سياسييات
خارجييية تجيياد كييل أقيياليم العييالم(السياسيية الخارجييية االمريكييية والسييوفييتية بعييد الحييرب العالمييية
الثانية).
التوجي ي إقي يرار أو تغيي يير العالق ييات الدولي يية الراهن يية :حي ييث يمك يين التميي ييز ب ييين سياس يية خارجي يية

-

تهييدف إلييى إق يرار اليينمط ال يراهن للعالقييات الدولييية وتكريس ي (السياسيية الخارجييية األمريكييية بعييد
الحرب الباردة) ،وبين سياسة خارجية تهيدف إليى محاولية تغييير هيذا الينمط نحيو نميوذ مثيالي
متصي ييور(مثال ي ي السياسيييةالخارجية األلمانيي يية في ييي فت ي يرة مي ييابين الح ي يربين العيييالميتين ،و السياسي يية
الخارجي يية الص ييينية ف ييي الس ييتينيات) .وف ييي كلت ييا الح ييالتين تش ييمل السياس يية الخارجي يية األوض ييا
الدولية من تحالفات دولية وهياكل للنظام االقتصادي وعالقات القوة الدولية.
التوج التدخلي والالتدخلي :معيار الفصل في هذا التوج هيو أدوات تنفييذ السياسية الخارجيية،

-

حي ييث ينص ييرف التوجي ي الت ييدخلي إل ييى محاول يية الوح ييدة الدولي يية التي ي ثير ف ييي سياس ييات الوح ييدات
الدولية األخرى من خالل التي ثير فيي تركييب السيلطة السياسيية القائمية فيهيا(السياسية األمريكيية
تجيياد أمريكييا الالتينييية وبعييض دول الشييرق األوسييط) .أمييا التوج ي الالتييدخلي فيييروم الت ي ثير فييي
سياسات الوحدات الدولية األخرى ولكن بدون التدخل في تركيبة السلطة السياسية.
أما المفكر "كال هولستي "KalHolstiفيرى بوجود أربع أنماط للسياسة الخارجية:21
-

نمط العزلة .Isolation

-

نمط االعتماد على الذات .Self-refiance

 -71نفس المرجع ،ص .37

 -21قسي ييم الد ارس ي ييات واالبح ي يياث باألكاديمي ي يية ،السياس ي ييةالخارجية ،األكاديمي ي يية العربي ي يية المفتوح ي يية كلي ي يية الق ي ييانون والسياس ي يية،

 ،8112/8117ص .186
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-

نمط االعتماد.Dependence

-

نمط عدم االنحيازالتنويع.Non-alignment-Diversification
وقييد بنييى "كييال هولسييتي" هييذد األنميياط األربعيية علييى أسيياس مجموعيية ميين المعييايير ،هييي

مسييتوى مارك يية الدول يية ف ييي العالقييات الدولي يية ،واتج يياد مش يياركة الدوليية ف ييي العالق ييات الدولي يية(تنوي ييع
المشيياركة أو تركيزهييا) ،ومييدى تقبييل الدوليية لتغلغييل القييوى الخارجييية ،وضييبط ارتباطاتهييا العسييكرية
والديلوماسية.21
منييذ انتهيياء الحييرب البيياردة ،بييدأ يتضييس أن الصييين تريييد القيييام بييدور الدوليية العظمييى ،غييير
أنها ال تيزال فيي وضيع متيردد فيي بعيض السياحات ،وليم تف ل
فعيل أدواتهيا كاملية .28فاليدول تضيع عيادة

أط ي ار عاميية تكش ييف عيين خياراته ييا المفضييلة فييي السياس يية الخارجييية .23فعل ييى الصييعيد االقتص ييادي
برزت الصين كقوة تجارية كبيرة ،وبهذا مثلت السياسية الخارجيية الصيينية ليية مهمية لبنياء عالقيات
مييع أسي يواق اس ييتهالكية فه ييي حاول ييت ترس يييال ش يراكات موج ييودة تاريخي ييا(م ييثال م ييع دول عدي ييدة ف ييي
الشرق األوسط) إضافة إلى السعي الدؤوب وراء أسواق جديدة(مثالفي القارة األفريقية).
ثانيا :السياسة الخارجية الصينية :عوامل القوة والمالمس
عوامل القوة

-1

وتعني مجمو العوامل المتعددة التيي تيؤثر بكيل أو بي خر فيي توجيي أو تبليور السياسية
الخارجية ألي دولة كميا تعنيي أيضيا د ارسية السياسية الخارجيية كمتغيير تيابع أميام مجموعية مين
المتغيرات المستقلة التي تفرضها معطيات البيئتين الداخلية والخارجية.24
أ -الموقع الجغرافي
اك ييدت د ارسيييات أعيييدها عيييالم الجيوبوليت ي ي البريط يياني"هيييالفورد جي ييون ماكينيييدر" وهي ييو أحي ييد
مؤسسييي علييم الجيوبوليت ي علييى أهمييية العامييل الجغ ارفييي فييي صييياغة التوجهييات العاميية للسياسيية
الخارجي يية ألي بل ييد .وهن ييا عالق يية وثيق يية ب ييين المتغي يير الجغ ارف ييي وب ييين سياس يية الدول يية وق ييد ح يياول
العلميياء ال يربط بييين المتغييير الجغ ارفييي وسياسيية الدوليية فظهييرت النظريييات الجيوبولتيكييية التييي أثييرت
 -21نفس المرجع ،ص .186

 -28عميياد منصييور ،السياسيية الخارجييية الصييينية ميين منظييار الثقافيية االسييتراتيجية ،مجليية سياسييات عربييية ،المركييز العربييي
لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد  81يونيو ،8116ص.86

 -23نفس المرجع ،ص .16

 -24عربي الدمي محمد ،مرجع سابق.
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فييي عييدد كبييير ميين الييدول .25وعلييى الييرغم ميين ذلي فقييد بييدأت هييذد االهمييية تت ارجييع بسييبب التطييور
الحاصل في المجال التكنوليوجي .26تعيد الصيين ثاليث أكبير دولية مين حييث المسياحة فيي العيالم إذ
تتربييع علييى مييا مجموع ي  175787672كيلييومتر مربييع ،وتشييتر حييدودها مييع أربعيية عشيير دوليية،
وتمتل ي الصييين عمقييا اسييتراتيجيا كبي ي ار يعييزز وزنهييا االسييتراتيجي الييدفاعي فييي مواجهيية أي هجييوم
عسييكري إذ يبل ي أقصييى اتسييا لهييا ميين الشييمال إلييى الجنييوب  4183كيلييومتر ،وميين الشييرق إلييى
الغ ييرب  6462كيل ييومتر .كم ييا وتبلي ي ح ييدودها البحري يية حي يوالي 14511كيل ييومتر وح ييدودها البري يية
حوالي  88211كيلومتر.27
توجد بشواطت الصين ثالث مضايق وهي من الشمال إليى الجنيوب مضييق "بوهياي" ويبلي
اتس يياع  11كيل ييومتر و مض يييق "ت ييايوان"  311كيل ييومتر و مض يييق "تشيونغتش ييو" ويبلي ي ب ييين 15
و 31كيل ييومتر ،كم ييا تنتش يير ف ييي بح يير الص ييين أكث يير م يين  5111جزيي يرة ،تبلي ي مس يياحتها مجتمع يية
 217111كيل ييو مت يير .22وترج ييع االهمي يية االقتص ييادية لمعظ ييم ه ييذد الج ييزر ف ييي كونه ييا ذات ط ييابع
سيياحي .21كميا تشيرف الصيين عليى طيرق تجاريية هامية فيي العيالم سيواء برييا عبير طرييق الحرييير،
أو بحري ييا عب يير المح يييط اله ييادي وبح يير الص ييين الجن ييوبي وبح يير الص ييين الش ييرقي والبح يير االص ييفر
ومضيق فرمو از.11
ب -ايرث الحضاري
امتد نفيوذ االمبراطوريية الصيينية عليى الجيزء الغربيي مين الكيرة األرضيية ،السييما فيي شيرق
وجنييوب شييرق سيييا ،وادت الجغرافيييا دو ار مهمييا فييي عييزل حضييارتها عيين بيياقي الحضييارات ،االميير

 -25شياهر اسيماعيل الشيياهر ،الموقيع الجغ ارفيي وأثيرد عليى السياسية الخارجييية للدولية 88 ،يونييو 8115متييوفر عليى موقييع
منظمة صوت العقلhttp://thevoiceofreason.de ،

 -26نفس المرجع.

 -27عبد الرحمان اوجانة ،الصعود الصيني في العالم المعاصر من خالل اهم المؤشرات والتقارير الدولية ،8116/1111

رسالة ماستر ،8117/8116 ،جامعة قاصدي مرباح ،ورغلة ،الجزئر.
 -22عبد الرحمان اوجانة ،مرجع سابق ص 86
 -21نفس المرجع ص .87

 -11الموسيوعة العربييية العالميية ،الجييزء الخييامس عشير ،مؤسسيية أعميال الموسييوعة للتوزيييع والنشير الطبعيية الثانييية ،1111
ص .866 ،865
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اليذي جعلهيا تنضي نضيوجا مسيتقال دون أي ميؤثرات خارجيية .11وعليى اليرغم مين ايختالفيات فييي
االبعيياد السياسييية و االجتماعييية للمجتمييع الصيييني وغي يرد ميين المجتمعييات ،إال أن هنييا قيييم ثقافييية
جوهرييية عاميية وموحييدة بييين جميييع أف يراد هييذا المجتمييع بغييض النظيير عيين اتسييا اال ارضييي ،س يواء
داخي ي ييل البلي ي ييد أو خارج ي ي ي او في ي ييي هونكون ي ي ي او تي ي ييايوان ،فالثقافي ي يية الصي ي ييينية تعطي ي ييي لهي ي ييم هي ي ييويتهم
األساسييية فهي ثقافيية فريييدة ميين نوعهييا وتمتييد إلييى  4111سيينة عبيير التيياريال ،وما ازلييت تحييافظ علييى
اللغة نفسها والعادات والتقاليد وحتى التكوين النفسي المشتر .
ان الحضييارة الصييينية تعتبيير إحييدى الحضييارات القالئييل التييي تتحلييى بمييوطن مسييتقل فييي
ت يياريال البش يير ،ب ييل حض ييارة وحي ييدة متواص ييلة التط ييور دون انقط ييا  .و عقلي يية تتمي ييز بس ييرعة تح ييول
النظريات إليى أخيالق عامية فيي الشيعب كلي  ،هيذا ميا جعلهيم يحيطيون ومنيذ الف السينيين بيالكثير
مين العلييوم والفنييون والمعييارف ،حيييث عرفيوا الفلي والرياضيية واالدب والتيياريال ونقييد النصييوص وعلييم
اللغيات ،وبرعيوا فييي صيناعة الخييزف واليينق

والطباعية ،واخترعيوا البوصييلة وعرفيوا الييورق والحرييير،

واخترعوا الطالءات الثابتة ،...إضافة إليى وجيود سيجل حافيل لهيم بالفلسيفة الواقعيية المثاليية ،وكيان
لهم نظيرتهم الخاصية فيي خليق الكيون .وتعيد الكونفوشيوسيية بيال جيدال هيي الفكير األكثير تي ثي ار فيي
المجتم ييع الصي يييني ،والتي ييي شي ييكلت اسي ياس التقالييييد الثقافيييية ل ي ي  ،وأساس ييا لكيييل قواعيييد السي ييلو بي ييين
أفرادد ،18فضال عن وجود فلسفات اخيرى مثيل البوذيية والطاويية ،وعليي فيهن الجميع ب سيلوب علميي
عقالنيي بيين م ارحيل ثيالث لهييذد الثقافية القائمية عليى الثقافيية الكالسييكية والفكير االشيتراكي والحداثيية
الغربية ،دفع بالنموذ الصيني للتنمية إلى التمييز والتقدم والثبات.13
ت -قوة االقتصاد(سياسة المشي على ساقين)
إن المق ييوم االقتص ييادي ال ييذي حقق ييت فيي ي الص ييين أكب يير نس ييبة نم ييو ف ييي الت يياريال المنظ ييور،
وبوأها المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية يشكل قيوة ضياغطة عالمييا فقيد راهنيت بشيكل
كبي يير عل ييى التنمي يية ايقتص ييادية ،من ييذ الع ييام  ،1171حي ييث ث ييرت أن تحط ييم قي ييود العزل يية ،وتش ييق
طريقهييا نحييو االنفتيياح علييى العييالم الخييارجي ،نحييو االصييالح االقتصييادي ،وبنيياء نمييوذ تنمييوي ل ي
منظومتي ي الخاص يية ،بم ييا ي ي يوائم الخصوص ييية التاريخي يية والبيئ يية الجغرافيييية والثقاف يية التقليدي يية لألمي يية
 -11محمد عطية ،التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتها المسيتقبلية ،رسالةماجسيتير ،جامعية األزهير غيزة ،كليية االقتصياد
والعلوم االدارية ،8118 ،ص81

 -18نفس المرجع ،ص .31
 -13نفس المرجع ص .44
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الصييينية مييع إدخييال التكنولوجيييا الغربييية والعلييوم الحديثيية .14وهييو مييا يعييرف بسياسيية "المشييي علييى
القييدمين" والتييدر فييي ادخييال االصييالحات ايقتصييادية تماشيييا مييع الحكميية الصييينية القائليية" عبييور
النهر عن طريق تلمس مواقع األحجار بالقدمين".
يعيد النميوذ االقتصيادي الصييني البيارز شيهادة علييى أرسيمالية مين نيو جدييد تتواجيد فيهييا
الدوليية وتنش ييط بق ييوة خ ييالل م ييدى متس ييع م يين األس يياليب واألش ييكال :تق ييديمها للمس يياعدات للش ييركات
الخاصية ،ومنظومية مين المشياريع المملوكية للدولية ،نوادارة العمليية التيي تتطيور بهيا العملية الصييينية

ببطء لتصبس في النهاية قابلية للتحوييل بشيكل كاميل .15إذ تخليت السيلطة المركزيية التيي كانيت قبيل
ذلي ي مهيمن يية بالكام ييل عل ييى القي يرار االقتص ييادي ت ييدريجيا ع يين امتيازه ييا ،واحتفظ ييت بحقه ييا فق ييط ف ييي
بعض المشاريع ذات الطيابع االسيتراتيجي(الصيناعات المرتبطية بيالطيران والتجيارة الخارجيية )..كميا
تخلت السلطات المركزية عن قرارهيا األحيادي االتجياد فيميا يتعليق بيالتعليم والصيحة وايسيكان التيي
أضييحت شييؤونا تقييع فييي ضييمن نطيياق مسييؤوليات السييلطات المحلييية .16وفييي هييذا الييزخم لييم يعييود
لجمهورية الصين الشعبية مين مشيكلة ميع القطيا الخياص ودورد فيي الحيياة ايقتصيادية العامية إذ
إن تعييديل الدسييتور الييذي حصييل بتيياريال  2اذار/مييارس  8114بييات ييينص علييى" أن الدوليية تحمييي

وتشجع وتساند وتوج " القطا الخاص.17
على أساس هذا االنفتياح عليى اقتصياد السيوق وال أرسيمالية الليبراليية ،شيهدت الصيين تهافتيا
هييائال للرسيياميل األجنبييية ،وأضييحت وجهتهييا المفضييلة فاليابييان وكوريييا الجنوبييية والواليييات المتحييدة
األمريكية وسنغافورة والمانيا وبريطانييا و لفرنسيا وهولنيدا وجيزر فييرجين كلهيا تسيتثمر فيي هيذا البليد،
إذ إن القيمية ايجماليية لهييذد االسيتثمارات بلغييت  61،6ملييار دوالر أمريكييي خيالل عييام .128114
وأصييبحت الصييين أول قييوة تجارييية فييي العييالم ففييي العييالم  8111تجيياوزت صييادراتها للم يرة األولييى
الص ييادرات األلماني يية كم ييا تخط ييت بف ييارق ملح ييوظ الص ييادرات الياباني يية ،وك ييذل ص ييادرات الوالي ييات

 -14عائشة منافس ،مرجع سابق ص 81

 -15مييارتن جييا  ،حينمييا تحكييم الصييين العييالم ،اصييدارات سييطور الجديييدة ،الطبعيية العربييية االولييى  ،8111ترجميية فاطميية
نصر.ص 837

 -16فريديري معتوق ،المارد اآلسيوي يسيطر:مقاربة سوسيو-معرفية لتجارب معاصيرة(اليابيان ،كورييا ،سينغافورة والصيين)،
منتدى المعارف ،الطبعة االولى  ،8113بيروت ،ص 184

 -17نفس المرجع ص .185
 -12نفس المرجع ص 185
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المتحدة األمريكية .وفيي واقيع األمير فيهن هيذا األداء بيل و"الينهم" ليم تيرد باألصيل قيد حققتي الصيين
حت ييى قب ييل ه ييذا الت يياريال ،نظي ي ار ألن االحص ييائيات الص ييينية الخاص يية بالص ييادرات ال تعب يير إال ع يين
بيانييات أقييل ميين الحقيقيية .11وفضييال عيين ذل ي فييهن الصييين تعييد أكبيير دوليية تحقييق ف يوائض تجارييية
هائلة في العالم حيث تقترب من  851مليار دوالر سنويا طبقا ألرقام الرسيمية للحكومية الصيينية.
بي ييد أن ه ييذا ال ييرقم يمك يين أن يص ييل بس ييهولة إل ييى  611ملي ييار دوالر إذا أخ ييذنا ف ييي االعتب ييار قيم يية
الفييائض التجيياري الييذي تحقق ي الصييين مييع كييل دول ية علييى حييذى ميين دول العييالم .111كمييا انهييا تعييد
القييوة المالييية األولييى فييي العييالم إذ اسييتحوذت الصييين مييع نهاييية عييام  8111علييى  4111مليييار
دوالر ميين االحتييياطي العييالمي ميين النقييد األجنبييي بمييا يعييادل  %21ميين النييات المحلييي االجمييالي،
فالصييين تعتبيير ميين اآلن الفاعييل األكثيير تي ثي ار فييي أسيواق النقييد األجنبييي للبلييدان المتقدميية ويمكنهييا
أن توجي اليدوالر نحيو االنخفيياض أو االرتفيا مقابيل اليييورو أو اليين ،فضيال عيين ذلي فانهيا تهيييمن
بطريقة واضحة على سوق األوراق المالية و السندات في العيالم .وقيد اسيتحوذت الصيين ميع نهايية
أبريييل  8111علييى مييا يقييرب  251إلييى  111مليييار دوالر ميين السييندات األمريكييية ،ونحييو 681
مليييار دوالر ميين سييندات بلييدان منطقيية اليييورو ،يتضييس ميين هييذا كل ي مييدى القييدرة التييي تتمتييع بهييا
الصييين فييي اسييتغالل مكانتهييا كييدائن رئيسييي ميين أجييل إضييعاف و زعزعيية البلييدان التييي أصييبحت
مدين يية له ييا بس ييبب ع ييدم ح ييذرها ف ييي إدارة اقتص ييادياتها.111وف ييي تس ييعينيات الق ييرن الماض ييي تحول ييت
بفضييل العولميية إلييى دوليية محورييية فييي عملييية التكامييل الصييناعي العييالمي ،وقييد تييو هييذا التطييور
االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في العاصمة القطرية عام .1188111
كميا أنهيا تسيير بخطيى متسييارعة نحيو اليتحكم فيي التكنولوجيييا األكثير حداثية وتطيو ار ،حيييث
وط ييدت ق ييدماها في ييي ك ييل مجييياالت االنت ييا الصي ييناعي ،وق ييد سييياعدها ف ييي ذل ي ي وبق ييوة اسي ييتراتيجية
الشركات المتعددة الجنسية التي كانت تسعى للتخلص مين عملييات التصينيع فيي بليدانهم األصيلية.
وم ييع م ييرور الوق ييت أص ييبحت الش ييركات الص ييينية فجي ي ة ه ييي نفس ييها الت ييي تق ييوم بتص يينيع المنتج ييات
 -11أنطوان بروني و جون بول جيشار ،التوجي الصييني نحيو الهيمنية العالميية االمبرياليية االقتصيادية ،ترجمية عيادل عبيد
العزيز أحمد ،المركز القومي للترجمة ،الطبعة االولى  ،8116القاهرة ،ص 31

 -111أنطوان بروني و جون بول جيشار ،مرجع سبق ذكرد ،ص 81
 -111نفس المرجع ص 35

 -118حكمات العبد الرحمان ،الصعود السلمي للصين ،مجلة دراسات عربية ،المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات،
العدد  14يار  ،8115ص .64
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النهائية لألسواق العالمية ،113وهنيا أيضيا مجياال خير ولييدا فيي تلي القفيزة التكنولوجيية يتمثيل فيي
مجييال الب يرام والفضييائيات العسييكرية فهييي الدوليية الوحيييدة بعييد الواليييات المتحييدة األمريكييية التييي
يمكنهيا ايسيتعانة بقاذفيية أرض-جيو لتييدمير قمير صييناعي ،ميع العييزم عليى أن تكييون أول دولية تقيييم
محطة قمرية .114
مبيان( :)1نمو النات المحلي االجمالي الصيني في الفترة الممتدة  1171و .8117

115

المصدر:البن الدولي والمكتب الوطني الصيني لوحصاء

ث -الثروات الطبيعية
توجد في الصيين كافية المعيادن المكتشيفة فيي العيالم حتيى االن ،وتعتبير مين البليدان الغنيية
بالموارد المعادنية  %18من اجمالي االحتياطات العالمية ،منها  152تم ت كييد احتياطاتهيا ،ومنهيا
أكثر من  81معدنا يحتل المراكز المتقدمية .وتحتيل المركيز الثاليث فيي العيالم مين حييث احتياطيات
 -113أنطوان بروني و جون بول جيشار ،مرجع سابق ص.34

 -114نفس المرجع ص .34
105- Wayne M.Morrison,China'sEconomic Rise: History,Trends,Challenges,and Implications
for the United States,February 5,2018,Congressional ReseachService,pp 4.www.crs.gov
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 45معييدنا رئيسييا فييي العييالم وهييي بييذل ميين البلييدان القليليية فييي العييالم التييي تتييوفر فيهييا احتياطيييات
الموارد المعدنية وتتكامل فيها.116
إذ تزخر بثروات طبيعية هائلة ،تحتل بها المرتبة الثالثة عالميا .ومن أهيم مياتزخر بي مين
مي يوارد طبيعيييية :الفح ييم ،الحدييييد الخ ييام ،الي يينفط ،الغ يياز الطبيعي ييي ،القص ييدير ،الزئبيييق ،التنجيسي ييتين،
االنتمونيييا ،المنغنيييز ،االلومنيييوم ،الزني  ،الرصيياص ،كمييا تمتلي أكبيير مصييادر الطاقيية الكهرومائييية
في العالم.117
وامتالكها لهذد الثروات يجعل منها قيوة حقيقية ،السييما أن اسيتغالل هيذد المصيادر الطاقيية
واسي ييتثمارها لت هيي ييل االقتصي يياد الصي يييني وتطي ييويرد ممي ييا يمكن ي ي مي يين احي ييتالل الريي ييادة علي ييى الصي ييعيد
العييالمي ،وهييو مييا تعمييل القيييادة السياسييية الصييينية عليي منييذ  .1171إن أهمييية هييذا العامييل تكميين
في اداء دور"المسر " فيي بليو الصيين مياهي عليي الييوم ،فايمكانييات الهائلية التيي تمتلكهيا جعلهيا
تخطييو خط يوات عمالقيية نحييو األمييام ،وهييو مييا أبعييد عنهييا هيياجس التبعييية لألس يواق الخارجييية فييي
مجييال الطاقيية و الم يواد األولييية فييي انطالقتهييا االقتصييادية ،وكييذا هيياجس أن تقييع فييي فييال التبعي يية
الغذائي يية ،فامتالكه ييا احتياط ييات كبيي يرة م يين الفح ييم وال يينفط ،وامتالكه ييا طاق يية كهرومائي يية كبيي يرة ج ييدا،
جعلها مطمئنة من هذد الناحية.112
-8

المالمس

تعييد السياسيية الخارجييية المييرة العاكسيية للنظييام السياسييي ألي دوليية ميين الييدول ،فبواسييطتها
تعامييل المجتمييع الييدولي سييلبا أو ايجابييا مييع هييذد الدوليية أو تل ي  .إذ كييان للصييين سياسييتها الخارجييية
الخاصة بها.111
مياال يمكين إخفيياؤد أو نك ارني أن صييعود أي دولية أو قييوة ،كثيي ار مييا يثيير فييي اليدول األخييرى
مخيياوف ،وه يواجس ،و قلقييا وتل ي هييي حييال الصييين التييي اسييتطاعت أن تحقييق معييدالت نمييو هييي
االعلييى فييي التيياريال اينسيياني ،وأن تزيييد قييدراتها العسييكرية زيييادة كبي يرة .وقييد أثييار صييعودها الس يريع
المييذهل مخيياوف الييدول الغربييية وقلقهييا ،والسيييما الواليييات المتحييدة التييي لييم تنظيير يومييا إلييى صييعود
 -116عبد الرحمان اوجانة ،مرجع سابق .ص 33

 -117موسوعة المقاتلhttp://www.moqatel.com ،
 -112عبد الرحمان أوجانة ،مرجع سابق ،ص 41

 -111عيدنان خليف ،السياسية الخارجيية الصيينية فيي فتيرة رئاسية كيل مين "ماوتسييطون " و"ديين تشياو بين " :د ارسية مقارنية،
مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد  4يناير  ،8115ص.58
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هذا البلد على أن صيعود سيلمي ،بيل كانيت تمييل دائميا إليى عيدد مصيد ار يهيدد مكانتهيا ومصيلحتها
القومية ،وعامال سلبيا يهدد االستقرار العالمي االقليمي.111
رفعييت الصييين شييعار "الصييعود السييلمي" لتبديييد مخيياوف القييوى االقليمييية والدولييية ،وأصييبس
هذا الشعار بمثابة بوصلة للسياسة الخارجية الصينية في القرن الحادي والعشرون.
أ -مفهوم الصعود السلمي
هن ييا معتق ييد ف ييي الثقاف يية االس ييتراتيجية وه ييو أن الص ييين ل ييم تك ييون يوم ييا دول يية عدواني يية أو
توسعية ،ولم تدفع للحرب ،ولم تهدد بلدانا اخرى .وهذا ميا عبير عني "ماوتسييتون " " :إننيا ال نرغيب
في إن

من تراب أجنبي".111
وتجسيييدا لهييذا اليينه  ،تيينه الصييين بييدأب وثبييات سياسيية خارجييية سييلمية مسييتقلة ،هييدفها

حماييية اسييتقالل الصييين وسيييادتها وسييالمة أ ارضيييها ،كمييا وتغيييب النزعيية االسييتعمارية عيين السياسيية
الخارجية الصينية رغم عراقة حضارتها والتحوالت التي شهدها النظام الدولي.
ظلييت السياسيية الخارجييية الصييينية لفت يرة ليسييت بالهينيية ،رهينيية لمييا عييرف بالمبيياد الخمييس
للتعيياي

السييلمي ،والتييي التزمييت بهييا منييذ العييام  1154فييي اطييار مييؤتمر "بانييدون " ،عكسييت روح

ميث يياق االم ييم المتحدةالض ييي ي ييدعو إل ييى الس ييلم ،التع يياون/الشي يراكة ب ييدل الصي ي ار والتن ييافس .118ك ييان
النهيييار االتحيياد السييوفياتي فييي الهزيييع االخييير ميين عقييد الثمانينيييات ،كييان ل ي األثيير فييي توجهييات
الصييين العالمي يية نح ييو نظ ييام دولييي متع ييدد االقط يياب .وهك ييذا فقييد ص يياغت الص ييين رؤيته ييا الجدي ييدة
للنظام الدولي الجديد.113
ظهييرت نظرييية الصييعود السييلمي للصييين فييي العييام  ،8113وصيياغها نييذا االسييتراتيجي
الصيني المستشار السياسي"زينغبيجيان" ،وقد حياول مين خيالل طيرح هيذا المفهيوم تطميين المجتميع
الدولي إلى أن عودة الصين إلى السياحة العالميية العبيا أساسييا لين تغيير مين هيكيل النظيام اليدولي

 -111حكمات العبد الرحمان ،الصعود السلمي للصين ،سياسات عربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد
 14يونيو  ،8115ص .66

 -111عماد منصور ،مرجع سابق ،ص .31
 -118عائشة منافس ،مرجع سابق ص .4
 -113نفس المرجع ص .4
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أو تهدد أمن واستق اررد كما يحصل فيي العيادة عنيد بروزقيوى دوليية جدييدة أو عيودة قيوى قديمية.114
وقد اسيتخدمت أساسيا مين أجيل طم نية بليدان شيرق اسييا والوالييات المتحيدة األمريكيية مين أن النميو
الصيني االقتصادي و العسكري ال يشكل تهدييدا للسيلم واالسيتقرار فيي المنطقية ،وسييكون لي نتيائ
ايجابييية علييى الييدول األخييرى أي أن القييادة الصييينيين يصييورون النمييو االقتصييادي والعسييكري فييي
شي ييكل لعبي يية غيي يير صي ييفرية Non-ZeroSumGamesبي ييين القي ييوى المركزيي يية في ييي النظي ييام العي ييالمي
المعاصر ،حيث يدور التفاعل على أساس ايقرار بمصيالس متناقضية مين ناحيية ومصيالس مشيتركة
من ناحية أخرى .115وقد فتحت نظرية"الصعود السلمي النقا " داخيل الصيين إذ عيارض اليبعض
اسييتخدامها فيمييا تحفييظ الييبعض االخيير عليهييا وبالخصييوص تيييار ال يرئيس  Jiang Zeminأو مييا
يطلييق علي ي التيييار القييومي البراغميياتي ،وقييد تركييزت االعت ارضييات علييى العديييد ميين األسييباب كييان
أبرزهيا وأهمهيا هيو أن مصييطلس مفهيوم "الصيعود" بحييد ذاتي ربميا يثيير مخيياوف االخيرين سيواء كييان
س ييلميا أو غي يير س ييلمي ،116وف ييي خض ييم ه ييذا النق ييا

اقت ييرح ه ييذا التي ييار اس ييتبدال مفه ييوم" الص ييعود

السييلمي بمفهييوم السييالم والتنمييية ،الييذي يعييود فييي جييذورد إلييى االسييتراتيجي الصيييني "دينغسييياوبين "
مهني ييدس سياسي يية االنفتي يياح والتحي ييديث الثقي ييافي واالجتمي يياعي واالقتصي ييادي للصي ييين المعاص ي يرة مني ييذ
 .1171172في المقابل أصر التييار القيومي اليواقعي عليى أني ال داعيي يخفياء طميوح الصيين فيي
الصعود على الساحة العالمية ،المهم أن يتم إقنا القوى الرئيسية في النظيام العيالمي بي ن الصيعود
الصيني لن يهدد موقعهم على الساحة الدولية.112
الت يزال سياسيية الصييعود السييلمي هييي السياسيية الرسييمية المعتمييدة فييي الصييين ،والتييي يشييدد
قادتها دوما على أنها الخيار ايستراتيجي لبالدهم .عمليا ،المس لة أكثير تعقييدا وال سييما ميع ميرور
الوقييت فييي ظييل التقييدم الصيييني والت ارجييع األمريكييي .إذ هنييا احتمييال أن تغييري القييوة الصييين لكسيير
حلقة الصعود السلمي ،ومن ثم فرض مواجهة على النفط ميع الوالييات المتحيدة االمريكيية أو القيوى

 -114علييي حسيين بيياكير ،مفهييوم "الص ييعود السييلمي" فييي سياسيية الصييين الخارجي يية ،مركييز الجزي يرة للد ارسييات 81 ،ابري ييل

.8111

 -115عب ييد الكي يريم ص ييالس المحس يين ،الص ييعود الس ييلمي والتي يوازن السياس ييي ف ييي الص ييين ،موق ييع الحي يوار المتم ييدن7 ،يوني ييو

http://www.m.ahewar.org.8118
 -116عبد الكريم المحسن ،مرجع سابق
 -117علي حسين باكير ،مرجع سابق
 -112نفس المرجع.
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األخييرى فييي منيياطق التميياس ،او احتمييال ب ي ن تجيياري الصييين النظييام العييالمي القييائم فييال تحيياول أن
تغير في من موقع القوي نوانما تت قلم مع القيوى األخيرى للتعاميل معي بميا يتناسيب ميع انتقيال القيوى
من الغرب إلى الشرق دون صدام.111

ب -البعد االقتصادي و التجاري(سياسة الباب المفتوح)
يعييد البعييد االقتصييادي ميين المييؤثرات الفاعلييةفي العالقييات الدولييية والسياسيية الخارجييية ألي
دوليية ،وييرتبط ذلي بمييدى تييوفر ايمكانييات ايقتصييادية الوطنييية علييى الثييروات ،وطريقيية اسييتخدامها
وفقا لخطط سياسية وب يدي وكفياءة علميية ففيي عصير االعتمياد المتبيادل يصيعب تحقييق االكتفياء
ال ييذاتي التيييام ف ييي كافييية المج يياالت ايقتصيييادية ،فالدول يية التي ييي ت ييتمكن مييين التغل ييب علي ييى التخلي ييف
ايقتصادي تكون قادرة على اليتخلص مين أثيار أي تبعيية تسيلب القيرار السياسيي واسيتقالليت  ،وهيذا
يتوافييق مييع وجييود بنييية اقتصييادية سييلمية .181يعييود الفضييل فييي رسييم سياسيية خارجييية متوازنيية إلييى
الييزعيم "دن ي " الييذي تبنييى شييعار "المسيييرة الطويليية الجديييدة" االقتصييادية يخ ي ار الصييين ميين عزلتهييا
العقائدية والسياسية على صعيد العالم.181
بعد وفياة " ماوتسييتون " دخليت الصيين فيي مرحلية ايصيالح ايقتصيادي سينة  ،1172إذ
بدأت القيادة الصينية وألول مرة منذ الخمسيينات مين القيرن العشيرين ،تحيدد مهامهيا ومسيتقبل األمية
وفقي ييا لحاجي ييات النمي ييو ايقتصي ييادي علي ييى قاعي ييدة واسي ييعة ،بي ييدال مي يين الحمي ييالت السياسي ييية والعقائي ييد
االيديولوجية ،وهذا قد أثر في اتجاهيات السياسية الخارجيية الصيينية .188هكيذا نجيد القييادة الصيينية
التييي تلييت وفيياة "ميياو" عييام  1176الييذي كييان يعطييي األولوييية للعامييل السياسييي علييى االقتصييادي
داخلي ي ييا وخاريجي ي ييا ،تع ي ييود لتركي ي ييز ب ي ييدرجات متفاوت ي يية عل ي ييى إرث المرون ي يية أو البراغماتي ي يية الص ي يييني
التقليدي.183
يب ييدو الط ييابع البراغم يياتي للسياس ييات الخارجي يية الص ييينية واض ييحا م يين خ ييالل التي يرابط ب ييين
االقتصاد الصيني و النظام العالمي بسبب استراتيجية "االصالح واالنفتاح" .كما يتضيس مين خيالل
 -111علي حسين باكير ،مرجع سابق

 -181ترفاس نائلة ،البعد االقتصادي للسياسة الخارجية الصينية تجاد افريقيا ،بحث ماستر في العليوم السياسيية والعالقيات
الدولية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،8117/8116 ،الجزائر .ص 17

 -181عدنان خلف ،مرجع سابق ص .51
 -188نفس المرجع ،ص 53

 -183نفس المرجع ،ص .64
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شبكة العالقيات الخارجيية الواسيعة التيي تيربط الصيين بحلفائهيا وعمالئهيا التجياريين ،وكيذل البليدان
المضطرة يقامة عالقات معها ففي العام  8111أقامت الصيين وحيدة جمركيية ميع رابطية البليدان
االس يييوية والت ييي يطل ييق عليه ييا  ASENAوتض ييم م ييايقرب  551ملي ييون نس ييمة موزع يية عل ييى عش يير
دول ،كما قامت الصين منذ العام  1116ببنياء عالقيات متمييزة ميع روسييا مين خيالل شيبكة يطليق
عليهيا  BRICوالتيي تضييم باالضيافة الييى روسييا كييل مين الب ارزييل و الهنييد ،كميا قامييت الصيين ميين
ناحييية أخييرى بهنشيياء منظميية "شييانغهاي" OCSالتييي تضييم اوبييع دول ميين اسيييا الوسييطى باالضييافة
إلييى الصييين وروسيييا .كمييا أن للصييين حضييو ار قويييا فييي افريقيييا يكيياد يكييون حك ي ار عليهييا لدرجيية أننييا
يمكننا القول ب ن الصين قامت بشراء القيارة السيمراء عليى المسيتوى السياسيي ،بميا يتيرجم عني بتلي
الم ييؤتمرات و اللق يياءات الدولي يية المنتظم يية ب ييين الص ييين وال ييدول االفريقي يية.184كم ييا وأقام ييت الص ييين
عالق ي ييات م ي ييع بع ي ييض ال ي ييدول الت ي ييي توص ي ييف أنظمته ي ييا بالدكتاتوري ي يية .مم ي ييا يعك ي ييس أولوي ي يية التنمي ي يية
االقتصادية على أولوية الشؤون السياسية في أجندة السياسة الخارجية الصينية.
يظهيير مم ييا س ييبق ت يياثر السياس يية الخارجي يية بسياس ييات االص ييالح االقتص ييادي الت ييي تنهجه ييا
القيييادة الص ييينية ،بحي ييث اص ييبس المتغي يير االقتص ييادي ه ييو العام ييل المح ييوري والمرك ييزي ف ييي سياس يية
الص ي ييين الخارجي ي يية ،إذ اص ي ييبحت ف ي ييي مرحل ي يية م ي ييا بع ي ييد الح ي ييرب الب ي يياردة مدفوع ي يية بض ي ييمان انج ي يياح
اصالحاتها االقتصادية الداخلية وما يقتضي ذل من تدعيم تبادالتهيا التجاريية ميع العيالم الخيارجي
وض ييمان بيئ يية امني يية اقليمي يية س ييلمية وق ييد أدى ذلي ي إل ييى تب ييدل التكتيك ييات تج يياد محيطه ييا الخ ييارجي
لتتوافييق مييع أولويييات سياسييتها الخارجييية الهادفيية الييى السييير ببرنييام التنمييية االقتصييادية قييدما نحييو
االمييام دون التخلييي عيين أهييداف اسييتراتيجيتها العليييا .وخاصيية ايجيياد نفييوذ سياسييي لهييا فييي محيطهييا
ايقليمييي بتييدعيم عالقاتهييا التجارييية مييع جيرانهييا ،فييي محاوليية منهييا لخلييق شييبكة اقتصييادية تكييون
الصين محور تل الشبكة فضال عن استعادة اقاليمها المفقودة.185
ت -عدم التدخل
تعييارض الصييين دائمييا الحييرب العدوانييية ونزعيية الهيمنيية وسياسيية القييوة ،وفييي مقابييل ذل ي ،
ترغ ييب ف ييي إقام يية وتط ييوير عالق ييات الص ييداقة والتع يياون م ييع جمي ييع البل ييدان عل ييى أس يياس المب يياد
 -184أنطوان بروني و جون بول جيشار ،مرجع سابق ص .35

 -185بالل خميس ابو جرادة ،السياسة الخارجية الصينية في الشرق االقصى( ،)8111/1141رسيالة بحيث ماسيتر ،كليية
الدراسات العليا ،الجامعة االردنية.8113 .
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الخمسة المتمثلة في االحترام المتبيادل للسييادة وسيالمة األ ارضيي وعيدم االعتيداء عليى الغيير وعيدم
التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعاي

السلمي.186وهي تشترط ليذل ميا

يسمى بالفرص االسيتراتيجية للصيين ويقصيد بهيا البيئية الدوليية والعمليية التاريخيية التيي يصيان فيهيا
السييالم العييالمي ،وتييدعم فيهييا التنمييية المشييتركة كشييرط اسييتراتيجي مسييبق ،باعتبييار الوفيياء بالعهييد
والسالم والحسن الجيوار مين الركيائز األساسيية للثقافية الصيينية ،مجسيدة بيذل مقولية "كونفوشييوس"
المنقوشة على جدار مقر األمم المتحدة في نيويور والتي تقول "ال تفعل لغيير ماالترييد أن يفعلي
ل غير ".187
تلت ييزم الحكوم يية الص ييينية بك ييل ثب ييات بالسياس يية الخارجي يية الس ييلمية المس ييتقلة وت ييدعو إل ييى
المسيياواة والتعيياي

بييين دول العييالم سيواء أكانييت كبييرة أم صييغيرة ،فقي يرة أم غنييية ،قوييية أم ضييعيفة،

يجييب تعزيييز وتوسيييع التواصييل والتعيياون بييين الييدول علييى اسيياس المنييافع المتبادليية فييي المجيياالت
االقتصييادية والعلمييية والثقافييية ،بمييا يحقييق التنمييية المشييتركة واالزدهييار .182كم يا تييدعو الصييين إلييى
ضرورة تدعيم تعددية األطراف وديمقراطية العالقات الدوليية وترسييال سييادة القيانون اليدولي والعميل
عليى بنياء المجتميع اليدولي العيادل و العقالنيي ميين خيالل إجيراء ايصيالح اليالزم والمنطقيي لألمييم
المتحييدة بشييكل عييام وم ارعيياة المطالييب واالعتبييارات المشييروعة للييدول النامييية بقييدر ايمكييان بشييكل
خاص .181عالوة على اليدعوة إليى تكيريس مفهيوم التنميية الجدييد اليذي يتخيذ مين المسياواة والمنيافع
المتبادليية ن يواة لي  ،ميين خييالل تشييجيع االنفتيياح بييدال ميين العزليية وتشييجيع المنافسيية الشيريفة بييدال ميين
األنانييية عل ييى حس يياب مصييالس اآلخي يرين ،كم ييا تييدعو إل ييى إيج يياد حييل س ييليم لوحتك ييا االقتص ييادي
والتج يياري عب يير الحي يوار وتعيييارض ف ييرض عقوب ييات م يين جانيييب واح ييد أو اتخ يياذ إجي يراءات انتقاميي يية
بمناسبة أو بغير مناسبة.131
ث -تفادي االصطدام مع الواليات المتحدة االمريكية

 -186باهر مردان ،مرجع سابق ،ص .1

 -187السييالم والتنمييية والتعيياون ..ارييية الدبلوماسييية الصييينية فييي العصيير الجديييد ،منشييورات و ازرة الخارجييية الصييينية88 ،
غشت  ،8115الرابطhttp://www.fmprc.gov.cn/ara :

 -182نفس المرجع.

 -181السالم والتنمية والتعاون..راية الدبلوماسية الصينية في العصر الجديد ،مرجع سابق.
 -131نفس المرجع.
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مم ييا ال شي ي فيي ي أن نم ييو الص ييين االقتص ييادي ق ييد ارت ييبط بص ييعود سياس ييي وعس ييكري أث ييار
مخ يياوف اقليمي يية وأمريكي يية عل ييى وجي ي الخص ييوص ،إذ ين يياق

ومن ييذ اعي يوام ف ييي الوالي ييات المتح ييدة

االمريكييية بييروز القييوة االقتصييادية الصييينية ،و ماقييد تثي يرد ميين عواقييب ونتييائ علييى النظ يام الييدولي
القائم .وفي مقابل ذل ،
تعمييل السياسيية الخارجييية الصييينية علييى نه ي سياسيية برغماتييية بعيييدة كييل البعييد عيين ميياهو
إيديولوجي ،وتطمس إلى اقامية عالقيات مسيتقرة ميع جمييع اليدول ،إذ تهيتم الصيين بتحسيين وتطيوير
عالقاتهييا مييع الييدول المتقدم يية ،وتييدعو إلييى تجيياوز اخ ييتالف اليينظم االجتماعييية واييديولوجييية ف ييي
العالقييات بييين مختلييف الييدول واالحت يرام المتبييادل والسييعي ييجيياد النقيياط المشييتركة وتيير الخالفييات
جانبييا وتوسيييع التعيياون المشييتر  .131ينبييع هييذا التوج ي فييي السياسيية الخارجييية الصييينية ميين الييوعي
ب همييية المنطقيية اآلسيييوية وأهمييية العالقييات التجارييية مييع الواليييات المتحييدة االمريكييية فيمييا يخييص
االقتصيياد الص يييني ،138فعن ييدما تس ييلم ج ييور دبلي ييو ب ييو

الرئاس يية ف ييي الوالي ييات المتح ييدة االمريكي يية

وصف الصين ب نها منافس اسيتراتيجي ليبالدد ،وب نهيا تمثيل بالنسيبة اليهيا الشياغل االساسيي واالهيم
فييي سياسيية الواليييات المتحييدة الخارجييية .133وقييد عملييت القيييادة السياسييية الصييينية علييى تحييوير هييذا
الموقييف إذ اسييتطاعت وبمهييارة سياسييية أن تسييتغل الموقييف االمريكييي والحاليية العاميية التييي سييادت
العييالم فييي تل ي المرحليية لييتعلن حربهييا علييى "االرهيياب" داخييل أ ارضيييها فييي اقليييم "سييانجيان " ضييد
المجموعييات االسييالمية والسيييما "االيغييور" اللييذين يطمحييون إلييى ت سيييس دول اسييالمية مسييتقلة فييي
تركسييتان الغربييية واعتب يرتهم خطيير حقيقييي ومباشيير علييى الييبالد .134هكييذا ،وبفضييل الحييرب علييى
االرهييياب تحوليييت الصي ييين بالنسي ييبة للوالييييات المتحيييدة االمريكيييية مي يين منيييافس إلي ييى ش ي يري وحليي ييف
استراتيجي.135
إال أن هييذا كل ي لييم يبييدد المخيياوف األمريكييية فييي ظييل زيييادة ميزانييية الصييين العسييكرية إلييى
معييدل  %11ميين ميزانيتهييا ،مييع زيييادة فييي االنفيياق العسييكري الصيييني بمعييدالت كبي يرة ،فييي مقابييل

 -131نفس المرجع ص .1

 -138حكمات العبد الرحمان ،مرجع سابق ص 67
 -133نفس المرجع ص .67

 -134باهر مردان ،مرجع سبق ذكرد

 -135حكمات عبد الرحمان ،مرجع سبق ذكرد ،ص 67
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وض ييع قي ييود جدي ييدة عل ييى االنف يياق العس ييكري االمريك ييي بس ييبب االزم يية االقتص ييادية

136

إذ ش ييكلت

محاول يية احتي يواء الص ييعود الص يييني وك ييبس جم يياح طموحاتي ي السياس ييية واالقتص ييادية تج يياد المنطق يية
والعالم ،من خالل قطع خطوط امدادات الصين بموارد الطاقة ،أحيد أهيم أهيداف اسيتراتيجية اوباميا
في ييي منطقي يية اسي يييا مي يين المح ي ييط الهي ييادي .وتسي ييعى الواليي ييات المتحي ييدة االمريكيي يية مي يين خي ييالل هي ييذد
االسييتراتيجية إلييى االنتقييال إلييى سياسيية االحت يواء المتعييددة االط يراف (امريكييا والييدول االسيييوية) التييي
تنتهجهييا ف ييي ظ ييل تس ييار صييعود الص ييين ال ييذي أص ييبس يش ييكل خط ي ار عل ييى أم يين الوالي ييات المتح ييدة
االمريكية ومصالحها .137وعلى الرغم مين ذلي تعميل الصيين عليى تهدئية االجيواء وتقويية الجوانيب
االيجابية في عالقاتها بدول المنطقة وعلى التركيز في عوامل التعاون البينية.
ثالثا:أهداف و ليات السياسة الخارجية الصينية
-1

االهداف

ت يينه الص ييين سياس يية خارجي يية مس ييتقلة ومتوازن يية إل ييى ح ييد م ييا ،ت ييتالئم م ييع مب ييدأ "الس ييالم
واالسييتقالل" وتحييدد موقفهييا وسياسيياتها فييي جميييع الشييؤون الدولييية انطالقييا ميين المصييالس االساسييية
للش ي ييعب الص ي يييني وش ي ييعوب الع ي ييالم والتميي ي ييز ب ي ييين الصي ي يواب والخطي ي ي  ،وال تخض ي ييع ألي ي يية ض ي ييغوط
خارجييية .132وفييي اطييار سياسيية "االنفتيياح واالصييالح" التييي تنهجهييا القيييادة الصييينية ،تعمييل الصييين
على تكثيف مشاركتها الدولية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية ،بهيدف الخيرو مين عزلتهيا
السابقة.
تتخذ السياسة الخارجية لجمهورية الصين من المباد الخمسية للتعياي

السيلمي ،مرتكيزات

لتحقيييق اهييداف هييذد الدبلوماسييية ،والمتمثليية اساسييا فييي حماييية اسييتقالل الصييين وسييالمة أ ارضيييها،
وتييوفير بيئيية دولييية مالئميية لتنفيييذ االصييالح واالنفتيياح علييى الخييار  ،وحماييية السييالم العييالمي ودفييع
التنميية .131ويمكين تميييز تياريال الدبلوماسيية الصيينية اليى م ارحيل متباينية مين حييث الهيدف والغايية
والدعامة والوسيلة:

 -136نفس المرجع ص 67
 -137نفس المرجع ص62

 -132أمينيية محس يين عم يير أحم ييد الزي ييات ،السياس يية الخارجييية الص ييينية تج يياد افريقي ييا  ،8115/1111المرك ييز اال ييديمقراطي
العربي 11 ،اغسطس http://democraticac.de ،8116

 -131نفس المرجع.
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الجدول( :)1مقارنة بين المراحل التاريخية للدبلوماسية الصينية.
الفترة الزمنية
1172-1141

141

المراحل

الهدف

المفهوم

الغاية

الهدف

الدعامة

الوسيلة

الدبلومسية

األساسي

الدبلوماسي

األساسية

المثالي

الدبلوماسية

الدبلوماسية

الدبلوماسية

بقاء الدولة

تحديات

الحصول على

الثورية

االيديولوجية

تحالفات

ثورية

االعترافات

الفكرية

استراتيجية

الثورية

الدبلوماسية
الدبلوماسية

التنمية

اندما

جذب

8111-1171

التنموية

االقتصادية

عقالني

االستثمارات

(...8111التزال

دبلوماسية

صعود

تشكيل

تحمل

مستمرة)

الدول

الصين

ايجابي

مسؤوليات

الكبرى

الحداثة
االنسجام

التنمية

المتابعة

المحلية

والحذر

بناء واجهة

التطبيق

الدولة

الشامل

الدول الكبرى

المصدر :جان بون لين  ،كتاب الحزام والطريق
إال أن يطغى البعد االقتصادي المحض على أهداف االلة الدبلوماسية الصيينية فيي الفتيرة الراهنية
فترة "الصعود السلمي".
أ -البحث عن اسواق جديدة
يقييول ميياركس :بييدون انتييا ال اسييتهال لكيين بييدون اسييتهال ال يكييون إنتييا  ،ألن االنتييا
حينئذ يكون بال هدف فبواسيطة االسيتهال يصيبس المنيت منتجيا حقيقييا ،يجيب د ارسية السيوق قبيل
الش ييرو ف ييي االنت ييا  ،ألن حج ييم الس ييوق وحاجاتي ي ه ييي الت ييي تف ييرض كمي ييات مح ييددة م يين منتج ييات
مح ييددة .141ه ييذا م ييا تؤك ييدد الفتي يرة الت ييي م ييرت به ييا اوروب ييا م ييابين  1223و 1126ف ييي م ييا يس ييمى
بالالزمة االقتصادية الكبرى والتي تميزت باالنخفياض فيي االسيعار واالربياح وسيعر الفائيدة ،وازديياد
انتا السلع المصنعة ،وارتفا فيي البطالية ،بسيبب دخيول معظيم اوروبيا عصير التصينيع ،مميا ادى
إلييى احت ييدام المنافس يية عل ييى األس يواق ،والت ييي انته ييت بايج يياد المزيييد م يين االسي يواق ف ييي المس ييتعم ارت
القائمة.148

 -141جان يون لين  ،الحزام والطريق..تحوالت الدبلوماسية الصينية في القرن  ،81دار صفصافة للنشر ،القاهرة ،ترجمية
ية محمد الغازي ،8117 ،ص.54

 -141ترفاس نائلة ،مرجع سبق ذكرد ،ص .65
 -148نفس المرجع ،ص 65
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وعل ييى ه ييذا األس يياس يعتب يير إيج يياد أسي يواق جدي ييدة أح ييد األه ييداف األساس ييية ف ييي السياس يية
الخارجييية الصييينية ،بييالنظر إلييى االنتييا الصيييني الضييخم ،وفييي هييذا االطييار جيياء لجييوء الشييركات
الصيينية إليى المسيتهل األفريقيي اليذي يحكيم دخلي المحيدود ونوعيية معيشيت التيي ليم تبلي الرفاهيية
بع ييد ،وتسي ييويق منتوجيييات تي يواءم القيييدرة الش ي يرائية لالنسيييان االفريق ييي .إذ عرفيييت العالقيييات التجاريي يية
الصييينية األفريقييية تطييو ار كبي ي ار ،حيييث تضيياعفت أكثيير ميين عشيير م يرات منييذ بداييية القييرن الحييادي
والعش يرين فبعييد أن انتزعييت الصييين نصييف األس يواق األفريقييية منييذ العييام  ،8111غييدت الش يري
التجاري الثاني للقارة سنة  8111بعد الواليات المتحدة األمريكية وقبيل فرنسيا .حييث وصيل التبيادل
التجاري بين الطرفين  112،41مليار دوالر ،أي نسيبة 16،7فيي المائية .143وحسيب تقريير التنميية
البش يرية لسيينة  8113الصييدر عيين برنييام االمييم المتحييدة االنمييائي تحييت عن يوان نهضيية الجنييوب:
تق ييدم بش ييري ف ييي ع ييالم متغي يير ،فق ييد ارتفع ييت خ ييالل الفتي يرة  8111 1116قيم يية مب ييادالت الص ييين
التجارييية مييع منطق يية جنييوب الصييحراء االفريقي يية ميين ملي ييار دوالر إلييى  141مليييار ،أم ييا فييي س يينة
 8113فقييد أصييبحت الصييين تمثييل الش يري التجيياري األول ألفريقيييا إذ تشييير ايحصيياءات إلييى أن
حجييم التبييادل التجيياري بييين الطييرفين وصييل إلييى مسييتوى  811مليييار دوالر سيينة  8113و 8114
ليتجاوز حجم التبادل التجاري بين الواليات المتحدة والقارة االفريقية بنحو الضعفين.144
ب -توفير مصادر الطاقة
إن الصين في حاجة متزايدة للبترول لمسايرة نموها االقتصادي ،بمعيدل نميو اسيتثنائي بيين
 %2و %11ممييا جعلهييا تعتمييد اعتمييادا كبي ي ار علييى اليينفط المسييتورد ،خاصيية ان احتياطهييا النفطييي
المؤكييد ينتهييي بحلييول عييام ( 8138حسييب د ارسيية لموقييع  ،)insidermonkeyولهييذا أصييبس نفييط
القيييارة االفريقيييية مييين أهي ييم أهيييداف السياسييية الخارجيي يية الصي ييينية ،وي ي ي تي هي ييذا االهتميييام مني ييذ بدايي يية
تس ييعينيات م يين الق ييرن العشي يرين ف ييي س ييياق اتباعه ييا سياس يية تنوي ييع مص ييادر الت ييزود ب ييالنفط وتقلي ييل
االعتمياد شيب الحصيري عليى نفييط الشيرق االوسيط والخليي العربييي ،وتسيمي الصيين ذلي بالتركيييز
األخطار أو تشتيت األخطار.145

 -143لحسيين الحسييناوي ،اسييتراتيجية الوجييود الصيييني فييي افريقيييا:الييديناميات واالنعكاسييات ،مجليية المسييتقبل العربييي ،العييدد
 ،466ديسمبر  ،8117ص 111
 -144نفس المرجع ،ص .111

 -145ترفاس نائلة ،مرجع سابق ص61
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تعييد الصييين ثيياني أكبيير مسييتهل لليينفط بعييد الواليييات المتحييدة األمريكييية ،ولييذا يقييوم أم يين
الدوليية الصييينية حاليييا علييى ت ي مين وضييمان تييدفق اليينفط ،فييي سيينة  8111مثييل اسييتهالكها لليينفط
 %11،6م يين االس ييتهال الع ييالمي وأنه ييا ف ييي  8181ستص ييل إل ييى اس ييتهال  %61م يين االنت ييا
العييالمي.146لييذا حلييت انغ يوال محييل السييعودية ك ي كبر مييزود للصييين بييالنفط علييى المسييتوى الييدولي،
حي ييث تم ييدها ب  15ف ييي المائ يية م يين ك ييل وارداتهيييا النفطي يية ،كم ييا أن للص ييين انش ييطة نفطي يية في ييي
الح ازئيير ،وتشيياد والسييودان وغينيييا االسييتوائية ،والكونغييو ونيجيريييا ،وفييي  8117اعلنييت شييركة اليينفط
البحرية الوطنية الصينية شراءها حصة نسبتها  %45مين حقيل نفيط وغياز نيجيرييا ،واشيترت ايضيا
مييا نسييبت  %35ميين تييرخيص لالستكشيياف فييي دلتييا النيجيير فضييال عيين االسييتثمارات الصييينية فييي
هذا المجال في انغيوال .147كميا سيعت إليى توقييع عقيود احتكيار اسيتخ ار واسيتغالل خاميات معيادن
عديدة مثيل الكوباليت والتنتلييم و الفحيم واليورانييوم واليذهب والمنغنييز وااللمياس ميع دول افريقيية بميا
قيمت  81مليار دوالر.

142

تحيياول الصييين ش ي نها فييي ذل ي ش ي ن القييوى الغربييية ،السيييما الواليييات المتحييدة األمريكييية،
البحيييث عييين دول ومني يياطق جدييييدة لت ي ي مين حاجاتهي ييا الطاقيييية ليييذل عملي ييت علي ييى حشيييد مواردهي ييا
الدبلوماسييية والسياسييية واالقتصييادية والعسييكرية بهييدف السيييطرة علييى الم يوارد النفطييية الجديييدة فييي
افريقيييا ،فقييد انتقلييت الصييادرات النفطييية االفريقييية إلييى الصييين ميين  %11سيينة  8117إلييى %14
سنة  .8111فالنفط أصبس عنص ار استراتيجيا اساسييا مت ازييد االهميية فيي عالقيات الصيين الدوليية،
ويعك ييس ص ييعودها ف ييي مج ييال الطاق يية الحج ييم الهائ ييل لطلبه ييا المت ازي ييد عل ييى ال يينفط ،ولدبلوماس يييتها
االستراتيجية ذات النشاط المتزايد والمصممة لتزويدها بهمدادات الطاقة في المستقبل.141
ت -توسيع النفوذ
تيرى الصييين اني البييد ميين تجميييع وسييائل التكامييل االقليمييي واالسييتراتيجي متعييددة األقطيياب
ميين أجييل إحت يواء القييوة األمريكييية المهيمنيية ،ألن االحت يواء أكثيير مردودييية ميين المواجهيية الص يريحة،
ويييتم ذل ي ميين خييالل فييرض "نظييام أمنييي جديييد" مؤس يس علييى التكييتالت والش يراكات والح يوار والثقيية

 -146نفس المرجع ،ص 61

 -147لحسن الحسناوي ،مرجع سبق ذكرد ص 118
 -142نفس المرجع ،ص .113
 -141نفس المرجع ص 118
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المتبادلة ،بديال عن نظام قديم موروث عن الحرب البادرة .انها تسعى إلى فيرض احقيتهيا فيي إدارة
شؤون العالم ،151ولذا التوج في السياسة الخارجية الصينية بعدين أساسيين:151
دعم الموقف الصيني فيي القضيية التايوانيية ،إذ تعيد تيايوان مين القضيايا الشيائكة التيي ال طالميا
سييببت قلقييا وأرقييا للصييين وحي ّيدت ميين حركتهييا ودبلوماسيييتها علييى السيياحة الدولييية .األميير الييذي
دفعها إلى محاولة تطويق تايوان وتهمي

حركتها على المستوى الدولي.

الحصول على الدعم الدبلوماسي فيي األميم المتحيدة :إذ تمثيل منبي ار مهميا لتحقييق أهيدافها عليى
المسييتوى العييالمي ،فقضييايا مثييل انتهييا حقييوق االنسييان واصييالح االمييم المتحييدة واحتمييال ضييم
الياب ييان ال ييى مجل ييس االم يين بوص ييفها عضي يوا دائم ييا ،و الخ ييالف ح ييول حق ييوق الس يييادة ف ييي بح يير
الصين الجنوبي ..كلها أمور تحتا فيها الصين إلى دعم تثبت ب وجودها وتوسع في نفوذها.
ث خلق بيئة اقليمية خالية من التوترات
تع ييد إقام يية عالق ييات ص ييداقة وحس يين جي يوار م ييع ال ييدول المج يياورة ج ييزء مه ييم م يين السياس يية
الخارجي يية الصي ييينية ،حي ييث تمكنيييت مييين ح ييل قضيييايا خلفه ييا التييياريال مي ييع معظ ييم اليييدول المجي يياورة،
وتطييورت عالقييات التعيياون بينهييا وبييين الييدول المجيياورة تطييو ار مزده ي ار .158ذل ي ان بلييدان سيييا هييي
المجيال االساسيي االول المسيتهدف بشيعار نميو الصييين السيلمي .إذ تلتيزم بسياسية الصيداقة وحسيين
الجوار مع كافية اليدول المجياورة حرصيا عليى إيجياد بيئية محيطية محيطية متناغمية و منية ومزدهيرة،
وتؤدي دو ار مهما في صيانة السالم وتدعيم التنمية المشتركة فيي المنطقية .153وهيذا ميا يتضيس مين
خالل تقديم المسياعدات أثنياء األزمية الماليية االسييوية سينة  1117ودعيم اسيتقرار العملية الشيعبية،
وم يين خ ييالل قيامه ييا بي ي كبر عملي يية إغاث يية خارجي يية تج يياد ال ييدول المنكوب يية أثن يياء الزلي يزال البح ييري ف ييي
المحيييط الهنييدي ،كمييا ويبييرز هييذا الملمييس فييي السياسيية الخارجييية الصييينية ميين خييالل ب يذل الصييين
لجهييود الوس يياطة ب ييين اطي يراف القض ييية النووي يية لشييب الجزيي يرة الكوري يية األم يير ال ييذي تمخض ييت عني ي
المحادثات الثنائية والسداسية وجنب شيب الجزييرة تصيعيد األزمية .ناهيي عين دعيم الصيين للتعياون
 -151نفس المرجع ص 76

 -151ابتسام محمد العيامري ،اليدور الصييني فيي افريقييا:د ارسية فيي دبلوماسيية القيوة الناعمية ،مجلية المسيتقبل العربيي ،ص
.134

 -158باهر مردان ،مرجع سابق ص.1

 -153السييالم والتنمييية والتعيياون ..ارييية الدبلوماسييية الصييينية فييي العصيير الجديييد ،منشييورات و ازرة الخارجييية الصييينية88 ،
غشت  ،8115الرابطhttp://www.fmprc.gov.cn/ara:
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االقليمي مين خيالل منظمية شيانغهاي للتعياون والمتنيدى ايقليميي آلسييان وميؤتمر الحيوار والتعياون
آلسيا على صعيد التعاون ايقليمي.154
وعمل ييت الص ييين عل ييى تس ييوية كاف يية الخالف ييات الحدودي يية بش ييكل كام ييل م ييع روس يييا وال ييدول
المجيياورة األخييرى ميين خييالل التفيياوض وعلييى أسيياس التفيياهم والت ارجييع المتبييادل وااللتيزام باينصيياف
والحق ،كما وقعت مع الهند على وثيقة المباد السياسية التيي ترشيد تسيوية القضيايا الحدوديية بيين
البلييدين ،وتييم توقيييع "اعييالن عمييل كييل األطيراف المعنييية فييي البحيير الجنييوبي" بييين الصييين و سيييان،
وحصييل تقييدم اخت ارقييي فييي التعيياون بييين الصييين وكييل ميين الفيتنييام والفلبييين السييتخ ار الم يوارد فييي
منطقيية البحيير الجنييوبي .155ميين خييالل مييا سييبق تثبييت الصييين ب فعالهييا أنهييا جييارة طيبيية و صييديقة
طيبيية وشي يريكة طيبيية لل ييدول المجيياورة .وبه ييدف إ ازليية مخ يياوف جيرانهييا االقليمي ييين وتجنييب مواجه يية
الواليييات المتحييدة ،حرصييت علييى ان تبعييث برسييائل إلييى هييذد الييدول مفادهييا أن نموهييا االقتصييادي
والعسيكري ال يمثييل تهديييدا للسييلم واالسييتقرار فييي المنطقية ،وأني سييتكون لي انعكاسييات ايجابييية علييى
العالم.156
األليات

-8

تسييتعين الدبلوماسييية الصييينية بمجموعيية ميين اآلليييات لتحقيييق أهييدافها المرسييومة ،ميين بييين
هييذد اآلليييات مييا يييدخل ضييمن نطيياق مايسييمى بييالقوة الناعميية ،و منهييا مييا يييدخل فييي نطيياق القييوة
الصلبة:
أ -القوة الناعمة
اسييتطاعت الصييين فييي السيينوات األخي يرة أن تسييتفيد ميين عث يرات ايدارات األمريكييية ،بييدءا
بييرد الفعييل البطيييء حيييال األزميية المالييية اآلسيييوية فييي عهييد كلينتييون ،وصيوال إلييى قصيير نظيير إدارة
بو

االبن في مواجهة ايرهاب بعد أحيداث  11سيبتمبر  .8111وانعكيس ذلي فيي اتبيا الصيين

لسياسيية القييوة الناعميية ،واسييتخدامها االقنييا بييدال ميين ايك يراد وتعظيييم قييدرتها علييى جييذب اآلخ يرين
عبر وسائل عديدة.157
 -154السالم والتنمية والتعاون..راية الدبلوماسية الصينية في العصر الجديد ،مرجع سابق
 -155نفس المرجع.

 -156حكمات العبد الرحمان مرجع سابق ،ص .66

 -157جوش يوا كورالنتزي ي  ،قييوة الصييين الناعميية مقاصييدها وأخطارهييا ،معهييد االمييام الشيييرازي الييدولي للد ارسييات ،واشيينطن،
http://www.siironline.org
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يعييرف "جوزيييف نيياي" اسييتاذ العالقييات الدولييية القييوة الناعميية بييالقول :هييي فييي جوهرهييا قييدرة
أمية معينيية عليى التي ثير فيي أمييم أخيرى وتوجيي خياراتهيا العاميية ،وذلي اسييتنادا إليى جاذبييية نظامهييا
ايجتميياعي والثقييافي ومنظوم ية قيمهييا ومؤسسيياتها بييدل االعتميياد علييى االك يراد أو التهديييد .152هييذد
الجاذبي يية يمك يين نش ييرها بط ييرق ش ييتى ،الثقاف يية الش ييعبية ،الدبلوماس ييية الخاص يية والعام يية ،المنظم ييات
الدولي يية ،مجم ييل الش ييركات والمؤسس ييات التجاري يية العامل يية .ويحص يير "جوزي ييف ن يياي" عناص يير الق ييوة
الناعمة ألية دولة في المسرح الدولي في ثالث عناصر:

151

الثقافة العامة :هل هي جاذبة أو منفرة لآلخرين
القيم السياسية ومدى جدية ايلتزام بها سواء في الداخل ام في الخار سلما أم حربا
السياس يية الخارجي يية المنتهج يية ودرج يية مش ييروعيتها وقبوله ييا الط ييوعي م يين ط ييرف دول الع ييالم
وشعوب بما يعزز مكانة الدولة.
ومنذ  1117بدأت الصيين تسيتخدم بعيض تطبيقيات القيوة الناعمية ،حييث دشينت ميا عيرف
باس ييم "اس ييتراتيجية توزيي ييع المكاس ييب"  win-winstrategyف ييي سياسيييتها الخارجي يية ،وأعلن ييت أنهي ييا
ترغب عبر ذلي إليى االسيتما لليدول األخيرى فيي منطقية جنيوب شيرق سييا .161واتخيذت مبيادرات
حقيقيية بييالتوقيع علييى اتفاقيييات صيداقة مييع دول شييرق سيييا ،كمييا ألزمييت نفسييها بالعمييل علييى إيجيياد
طريقيية للتعامييل المييرن فييي منطقيية بحيير الصييين الجنييوبي.161واألكثيير ميين ذلي تبييذل الصييين جهييودا
حثيث يية لتعزي ييز لغته ييا وثقافته ييا م يين خ ييالل ايشي يراف عل ييى إنش يياء بي يرام ل ييتعلم اللغ يية الص ييينية ف ييي
جامعييات ارئييدة تمتييد ميين كينيييا إلييى اسييتراليا.168ففييي كمبوديييا ذهبييت و ازرة التعليييم الصييينية إلييى أبعييد
مي يين ذل ي ي عني ييدما قامي ييت بتمويي ييل نوامي ييداد المي ييدارس االبتدائيي يية والثانويي يية الكمبوديي يية بمدرسي ييي اللغي يية
الصييينية ،فضييال عيين اسييتقبال عييدد أكبيير ميين الطلبيية األجانييب فييي الجامعييات الصييينية الييذي ارتفييع
عددهم من  2111قبل عقدين من الزمن إلى  181ألف اليوم.163
 -152اياد خلف عمر الكعود ،استراتيجية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ السياسة الخارجيية االمريكيية فيي المنطقية العربيية،

رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،كانون الثاني  ،8116ص .83
 -151نفس المرجع ،ص .84

 -161جوشوا كورالنتزي  ،قوة الصين الناعمة مقاصدها وأخطارها ،مرجع سبق ذكرد.
 -161جوشوا كورالنتزي  ،قوة الصين الناعمة مقاصدها وخطارها ،مرجع سابق.

 -168جوشيوا كورالنتزيي  ،القييوة الناعمية سيالح الصييين لتعزييز العالقيات مييع اليدول الناميية ،معهييد االميام الشييرازي الييدولي
للدراسات ،واشنطن ،متوفر على الرابط http://www.siironline.org

 -163نفس المرجع.
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وقييد أثبييت هييذا الهجييوم الجييذاب الييذي تمارس ي الصييين نجاح ي البيياهر المتمثييل فييي ارتفييا
شعبية بكين لدى العديد من البلدان كانت تتهيب منها إلى وقت قريب.
ب األخذ بزمام المبادرة لتوسيع النفوذ
تتمثل هذد اآللية في اقتراح مبادرات ومشاريع ضخمة عيابرة للحيدود ويي تي فيي مقدمية هيذد
المبييادرات ،مبييادرة طريييق الحرييير أو "طريييق واحييد ح يزام واحييد" ،وتهييدف هييذد المبيياردة إلييى إنش يياء
ش ييبكة ط ييرق بري يية وبحري يية تجاري يية تي يربط الص ييين م ييع الش ييرق االوس ييط واوروب ييا .164ومش ييرو عق ييد
الآلليت ،والييذي يهييدف إلييى إنشيياء خييط ميين الميوانت البحرييية بطييول المحيييط الهنييدي لتي مين المميرات
البحرية التي عادة ما تمر بها السفن التجارية للصين.
اقترح الرئيس الصيني "شيي جيي بيني " مبيادرة طرييق الحريير الجدييد أو ميا يعيرف اختصيا ار
بي ييالطريق والح ي يزام س ي يينة  ،8113وأطلقي ييت لهي ييذد الغاي ي يية فعاليي يية عالميي يية لمنت ي ييدى الح ي يزام والطري ي ييق
بالعاصمة بكين خالل ييومي 14و 15اييار  8117بحضيور عيدد مين رؤسياء وزعمياء العيالم ،ذلي
أن هيذد المبييادرة أصييبحت المحيير اليرئيس للسياسيية الداخلييية وللدبلوماسييية الصييينية خارجيييا ،ويبييدو
أنه ييا س ييتكون أح ييد أه ييم المح ييددات لتوجه ييات الص ييين تج يياد الع ييالم ومنه ييا المنطق يية العربي يية ومنطق يية
الشييرق األوسييط.تييروم هييذد المبييادرة إحييياء وتطييوير طريييق الحرييير القييديم ميين خييالل إنشيياء وتشييييد
شبكات طرق وسك حديدية ،ومد انابيب النفط والغياز وخطيوط الطاقية الكهربائيية واألنترنيت .ومين
المنتظر ان تنتهي المرحلة األولى من المشرو سنة  8181على أن يكتمل بشكل تيام فيي اليذكرى
المئوية األولى لقيام الجمهورية الشعبية الصينية .8141
وفي هذا الصدد اتهمت الواليات المتحدة األمريكية الصيين بالسيعي لخليق عيالم جدييد ضيد
مصالحها ،حيث يرى "ويليام انكدن" في كتاب الجديد " القرن األوراسي حزام واحد طرييق واحيد" أن
رؤييية الجغ ارفييي "ماكينييدر" حييول الجغرافيييا السياسييية والتييي حييدد معالمهييا ورسييم أبعادهييا فييي مقاالت ي
المنشييورة سيينة  1143بمجليية الشييؤون الخارجييية ،أسييهمت فييي تشييكيل فكيير ايسييتراتيجية العسييكرية
األمريكية من هنري كيسنجر إليى بريجنسيكي إليى فرييدمان ،وضيمنت الهيمنية األمريكيية عليى رقعية
األو ارسيييا فييي عييالم أحييادي القطبييية .فيياآلن مييا ميين قييوة فييي األرض وال ميين قييوة فييي البحيير سييتحدد
أبعاد الهيمنة في عالم جديد متعدد األقطاب من دون المبادرة الصيينية "الحيزام االقتصيادي وطرييق
 -164كمييال الييدين شيييال العييرب ،أبعيياد االهتمييام الصيييني بشييرق أفريقيييا الفييرص والعقبييات ،مركييز الجزييرة للد ارسييات كييانون
الثاني  ،8117ص .5
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الحرييير" ،فالحقيقيية الواضييحة اليييوم ،أن جنيياحي الح يزام والطريييق يبسييطا نفوذهمييا االقتصييادي علييى
المنطق يية المحوري يية ويلتهم ييان األرض المركزي يية ويص ييالن إل ييى ح ييدود الالع ييب الغرب ييي عل ييى رقع يية
الشطرن الكبرى.

165

أمييا مشييرو "عقييد الآللييت" فهييو مبييادرة بمليييارات الييدوالرات تهييدف ميين ورائهييا الصييين إلييى
تعزيييز نفوذهييا فييي منطقيية المحيييط الهنييدي وفييرض قوتهييا االقتصييادية ونفوذهييا علييى طييرق التجييارة
البحرية ،من خالل توطيد العالقات مع بلدان المنطقة لخلق لعقد بحيري مين الميوانت يبيدأ مين بحير
الصييين الجنييوبي ،ميانمييار ،بيينغالد  ،س يريالنكا ،باكسييتان والسيشييل لت ي مين خطييوط سييفن البحرييية
الصينية في الوصول إلى الساحل الشرقي الفريقيا.
ف ييي مقاب ييل ذلي ي  ،تعب يير الهن ييد ع يين ارتيابه ييا وقلقه ييا م يين ه ييذد المب ييادرة ،وت ييرى فيه ييا محاول يية
صينية للهيمنة على منطقية المحييط الهنيدي لبسيط السييطرة عليى شيرق الكيرة األرضيية ،وتعميل فيي
هذا االطار مع الواليات المتحدة األمريكية يحتواء هذا المشرو .
ت التكيف مع التغيرات
إن التح ييول الحاص ييل ف ييي بني يية النظ ييام ال ييدولي جي يراء انته ييا الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية
لسياسة الحسم العسكري في عدييد القضيايا كتحريير الكوييت سينة 1111و غيزو أفغانسيتان 8111
و اجتي يياح العي يراق  ،8113ول ييد ش ييعور باالس ييتياء ل ييدى ك ييل م يين الص ييين وروس يييا ذل أن مخلف ييات
الح ييرب الب يياردة عل ييى مس ييتوى تي يوازن الق ييوى الع ييالمي يتع ييارض م ييع فكي يرة انفي يراد ق ييوة عظم ييى واح ييدة
بالتحكم في قواعد اللعبة العالمية.
هذا الشعور تولد عن القوة ايقتصادية لهذد الدول ومن اييمان بفكرة مفادهيا أن اضيطال
الييدول ال ارئييدة ب ي دوار سييلبية فييي النسييق الييدولي سييوف يجعييل ميين إدارة األزمييات وتجنييب الص يراعات
مس لة أكثر صعوبة و أقل إمكانية ،فيما لو أتيحت الفرصية أميام دول أخيرى ال تقيل طموحيا وليديها
مييا يؤهلهييا لكييي تتييولى دو ار نشييطاَ فييي إدارة شييؤون العييالم فييي المسييتقبل .وفييق هييذا االفت يراض يقييوم
التوج ي الصيييني ال يراهن ،باالعتميياد علييى توظيييف معيييار الجيوبوليتي ي 166ك لييية ميين ليييات السيييطرة
والنفوذ.

 -165م ي يراد العم ارني ييي الزكي يياري ،نهايي يية واشي يينطن علي ييى ح ي يزام بكي ييين ،مقي ييال متي ييوفر علي ييى ال ي يرابط 83كي ييانون االول 8117
http://www.nachrat.com
 -166نوح فسيفس ،الصين والحرب من أجل الوجود...نظرة في محركات الهيمنة ،مدونات الجزيرة1 ،يناير .8112
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ث تقديم القروض والمساعدات
يعد سالح المساعدات الخارجية بنوعي المالي والتنميوي العنصير الحاسيم فيي تعزييز وجيود
الصي ييين وتوسييييع

167

في ييي العدييييد مييين مني يياطق العيييالم ،ففي ييي د ارسييية أعيييدها مركي ييز AIDDATA

لألبحياث فييي تشيرين األول  8117وشييملت تحليييل المسيياعدات المقدميية مييع تطييوير معادليية خاصيية
بالمركز لقياس نتائجها ،أظهرت أن بين اعوام 8111و  8114خصصت الحكومية الصيينية أكثير
ميين  351مليييار دوالر أمريكييي ميين التمويييل الرسييمي ل  141دوليية واقليييم حييول العييالم ،فييي افريقيييا
واسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتينية ومنطقة البحير الكياريبي ،والشيرق االوسيط واوروبيا الوسيطى
والشيرقية.

162

وتعتبير افريقييا فيي الوقيت اليرهن أحيد أبيرز األمثلية عليى ذلي وتقسيم هيذد المسياعدات

إلييى أن يوا متعييددة منهييا :المعون يية المشييروطة والهبييات والقييروض ،فض ييال عيين ليييات جديييدة مث ييل
الضييمانات الحكومييية لالسييتثمار فييي عييدد ميين القطاعييات ،وتنظيير الصييين إلييى المسيياعدات الت ييي
تقييدها ألفريقيييا علييى أنهييا وسيييلة لتحقيييق مكاسييب اقتصييادية وهييو مييا جعلهييا تطبييع سياسييتها الرسييمية
بهيذا الطيابع 161تجياد هيذد البلييدان ،إذ تحيرص الصيين عليى خطييب ود الحكوميات فيي افريقييا واسيييا
وامريك ييا الالتيني يية م يين خ ييالل منحه ييا الق ييروض وتق ييديم المس يياعدات ،متبع يية ف ييي ذلي ي منهج ييا ذكي ييا
لضيمان اسييتثمار هييذد االميوال علييى الوجي األكميل إذ توضييع هييذد األميوال فييي حسييابات مضييمونة
في بكين ثم يتم وضع قائمة بمشياريع البنيية التحتيية المطلوبية ،وبعيد أن تحصيل الشيركات الصيينية
علييى عقييود بنيياء هييذد المشيياريع يييتم تحويييل هييذد األم يوال إلييى حسيياب هييذد الشييركات ،وتييوفر هييذد
الطريقيية ثييالث أمييور أساسييية:أوال ضييمان بنيياء هييذد المشيياريع ،ثانيييا عييدم ضيييا هييذد االم يوال عبيير
سيرقتها ،ثالثيا حصيول الصييين عليى سيمعة طيبيية ليدى شيعوب ومسيؤولي هييذد البليدان ،171وفيي هييذا
الصييدد قامييت الصييين بتخصيييص  81مليييار دوالر ميين المسيياعدات لتمويييل مشييروعات فييي البلييدان
االفريقية ،فقد ساهمت الصيين فيي ميد خطيوط السيك الحديديية فيي انغيوال وزامبييا ،وشييدت السيدود
فيي الموزنبييق والسيودان ،بيل وأصيبحت تنيافس االسيتثمارات اليابانيية فيي بعيض بليدان جنيوب شييرق
اسيييا مثييل الفلبييين التييي التزمييت بكييين نحوهييا بهقاميية مشييرو كبييير للسييك الحديدييية تقييدر قيمت ي ب
 -167ابتسام محمد العامري ،الدور الصيني في افريقيا :دراسة في دبلوماسية القوة الناعمة ،مجلة المستقبل العربي ،متوفر
على الرابط  http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=6208ص 186

 -162جمانة فرحات ،القوة الذكية سالح الصين لغزو العالم ،جريدة العربي الجديد 11 ،نوفمبر 8117
 -161ابتسام محمد العامري ،مرجع سبق ذكرد ،ص .186
 -171نفس المرجع ص 187
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 511مليون دوالر .171كما عملت الصين والتزال على الدفع بقوتهيا المرنية فيي جنيوب شيرق اسييا،
إذ يفييوق ال ييدعم الييذي تقدمي ي بكييين إل ييى الفلبييين أرب ييع أضييعاف حج ييم المسيياعدة األمريكي يية لهييا ف ييي
 ،8113وتف ي ييوق نظيرته ي ييا األمريكي ي يية ف ي ييي الووس ب ي ييثالث أض ي ييعاف ف ي ييي الع ي ييام  ،8118وتس ي يياوت
المس ي يياعدات الص ي ييينية مي ي ييع األمريكي ي يية ألندونس ي يييا ،لكنهيي ييا تفوق ي ييت عليه ي ييا في ي ييي تنوعه ي ييا و تشي ي ييعب
اتجاهاتها.178
إنشاء صناديق لالستثمار
تزيييد العولميية االقتصييادية ميين درجيية االعتميياد االقتصييادي المتبييادل بييين الييدول ميين ناحييية
وتف يياقم حالييية مييين عيييدم التي يوازن مييين ناحيييية أخيييرى ،فتواجي ي بعيييض اليييدول مخييياطر تهميشي ييها .إن
االقتصاد المعولم يتطلب التعاون المعولم الذي يعتبر وحدد وسيلة لتدار الخليل التنميوي فيي العيالم
وتجن ييب المخ يياطر االقتص ييادية والمالي يية بص ييورة فعال يية ،وتمك ييين دول الع ييالم م يين اقتن يياص الف ييرص
الناتجة عن العولمة بما يحقق التنمية المشتركة .وعلى هذا االساس تعميل الصيين عليى عقيد عدييد
الح يوارات االسييتراتيجية مييع التكييتالت االقليمييية والقييوة الصيياعدة ،و تييم إحييداث منزمييات وصييناديق
استثمارية ضخمة من قبيل:
منظم يية ش ييانغهاي  SCOف ييي  8111م يين ط ييرف س ييت دول (الص ييين ،روس يييا ،كازاخس ييتان،
قرغيزيا ،اوزبكستان وطاجيكسيتان) وهيي رابطية متعيددة األطيراف لضيمان األمين والحفياظ عليى
االستقرار عبر األنحاء الشاسعة ألوروبا واسيا ،وتوحييد الجهيود للتصيدي للتحيديات والتهدييدات
الناشييئة ،وتعزيييز التجييارة فضييال عيين التعيياون الثقييافي واينسيياني .وقييد اثبتييت قييدرتها علييى بنيياء
منظومة أمنية حديثة ،وقد تم توسيع عضويتها لتشيمل كيل مين الهنيد وباكسيتان ،وبيذل تصيبس
المنظمة تضيم أربعية دول نوويية ،ونصيف سيكان العيالم فيي أفيق تحقييق تكاميل او ارسيي ،األمير
اليييذي يقليييق االدارة االمريكيييية خصوصيييا بعيييد االنسي ييحاب االمريكي ييي مييين قرغيزييييا بطلي ييب مي يين
المنظم يية س يينة  .8114كم ييا التح ييق بالمنظم يية ك ييل م يين إيي يران ومنغولي ييا وأفغانس ييتان ك عض يياء
مراقبين ،بايضافة إلى سريالنكا وبيالروسيا وتركيا كشركاء استراتجيين في الحوار.

 -171جوشوا كورالنتزي  ،القوة الناعمة سالح الصين لتعزيز العالقات مع الدول النامية ،مرجع سبق ذكرد
 -178جوشوا كورالنتزي  ،قوة الصين الناعمة مقاصدها واخطارها ،مرجع سبق ذكرد.
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مجموع يية البي يريكس ت سس ييت ف ييي حزيي يران  8111وتض ييم روس يييا ،الص ييين ،الب ارزي ييل ،الهن ييد و
جن ييوب افريقي ييا ،وه ييي تض ييم أكثي ير م يين  %48م يين س ييكان الع ييالم ،وتترب ييع عل ييى  1/3مس يياحة
اليابسة في العالم.
بن ي ي التنميي يية المشي ييتر ومقي ي يرد شي ييانغهاي وقي ييد تي ييم تاسيس ي ييها مي يين طي ييرف الصي ييين ومجموع ي يية
البريكسب ارسييمال  111مليييار دوالر ،وقييد خلييق ت سيس ي أزميية حقيقييية تمثلييت فييي كسيير احتكييار
صييندوق النقييد ال ييدولي الييذي يض ييبط الت يوازن النقي يدي فييي الع ييالم ،و يريييد مؤسس ييو بن ي التنمي يية
المشييتر أن يحييل محييل البن ي الييدولي وصييندوق النقييد الييدولي ،وبالتييالي إعييادة تشييكيل الهيكييل
المالي العالمي ،وقد تقدمت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بطلب االنضمام إلي .
البن االسيوي لالستثمار في البنى التحتية :AIIBبن دولي أنش ت الصيين فيي سينة 8114
ب ارسييمال 111مليييار دوالر ،وقييد انضييمت إلي ي دول عديييدة منهييا دول أوروبيييةفي ظييل معارضيية
شرسيية ميين واشيينطن وطوكيييو اللتييان رفضييتا االنضييمام ،حيييث علييق رئيييس البني "جييين ليكييون":
إن واشي يينطن خي يياطرت بتقويي يية تواجي ييدها الي ييدولي بمعارضي ييتها للبن ي ي  ،وحي ييذر مي يين أن ي ي ال توجي ييد
امب ارطورييية حكمييت العييالم إلييى األبييد ،وي يراد لهييذا البن ي أن ينييافس البن ي الييدولي لكسيير الهيمنيية
الغربية.
هكيذا تعميل السياسيية الصيينية ميين خيالل هيذد األدوات االقتصييادية واألذر الماليية ،ي ازحيية
مؤسسيات ونظيم "بريتيون وودز" ،نواحيالل نظيم جدييدة بمنطيق جدييد يعكيس مييزان القيوى الجدييد فييي
النظام الدولي المعاصر.
د القوى الصلبة:القوة العسكرية
بع ييد بل ييو االقتص يياد الصي يييني مكان يية ب ييارزة بي ييين ال ييدول الكب ييرى مييين حي ييث التق ييدم والنمي ييو
االقتص ييادي ،ك ييان م يين الض ييروري أن تق ييوم الص ييين بتنمي يية قوته ييا العس ييكرية للتناس ييب م ييع مكانته ييا
العالميية ولتحميي مصيالحها االقتصيادية الممتيدة عبير العيالم ،وبميا أن الصيين تعتبير أكبير مسييتهل
للطاقية وخاصيية الينفط ،يتوجييب عليهييا حمايية المميرات المائيية وايمييدادات النفطييية والتيي ت تيهييا ميين
دول مييا وراء البحييار ميين القييارات ومنيياطق (الشييرق األوسييط ،أفريقيييا ،أمريكييا الالتينييية ،وسييط اسيييا،
امريك ييا الش ييمالية) وحماي يية االس ييتثمارات الص ييينية المرتبطييية به ييذد الظ يياهرة عالمي ييا ،ه ييذا م ييا جعي ييل
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البحرييية الص ييينية أول بحري يية تنييافس البحري يية األمريكي يية للسيييطرة عل ييى البح ييار بعييد انته يياء الح ييرب
الباردة لضمان تدفق النفط وحماية خطوط االنتا والتوزيع من هذد الدول نواليها.173
لهذا السبب أولت الصن طيوال السينوات الماضيية أهميية خاصية لتعزييز قيدراتها العسيكرية،
فيمييا جيياء المييؤتمر التاسييع عشيير للحييزب الشيييوعي الصيييني ،ليقيير بضييرورة إحييداث "تغي يرات عميقيية
فييي مجييال أميين الدوليية ،وأن ي بايضييافة لمتطلبييات العصيير التييي تقضييي بهقاميية دوليية قوييية وق يوات
مسلحة ذات قدرات قوية ،علينا أن نسير فيي طرييق تعزييز الجيي

ذي الخصوصيية الصيينية" ،بميا

في ذل " تشكيل قوات مسيلحة حديثية ذات قيدرة جبيارة تضيم القيوات البريية والبحريية والجويية وقيوات
الص ي يواريال وق ي يوات الي ييدعم االسي ييتراتيجي ،بايضي ييافة إلي ييى تشي ييكيل هيئي يية قويي يية وفعالي يية للغايي يية يدارة
العمليييات العسييكرية المشييتركة174.ففييي تصيينيف للقييوة العسييكرية لييدول العييالم فييي العييام  8117نش يرد
موقيع  Global Fire Powerتي تي الصيين فيي المرتبية الثالثية بعيد الوالييات المتحيدة االمريكيية و
روسيييا ،فييي حييين تحتييل المرتبيية األولييى عاليييا لجهيية عديييد قواتهييا المقييدر ب  751ألييف عنصيير.
ويشكل نمو القوت البحرية الصيينية بشيكل متسيار إليى جانيب تعزييز الصيناعات الدفاعيية وتطيوير
األسييلحة الفضييائية الخطيير األكبيير ميين وجهيية النظيير األمريكييية ،175ويي تي فييي هييذا االطييار التواجييد
العسييكري الصيييني فييي جيبييوتي ،وفييي مينيياء "غ يوادر" الباكسييتاني ،حيييث تقييول بكين ي ن الهييدف ميين
تواجد البحرية الصينية في هذد المناطق هو ت مين "طرييق الحريير" وسيفنها التجاريية مين الق ارصينة.
ووفقيا لورقية السياسية الدفاعيية للصييين التيي صيدرت فيي يييار  8115فيهن القيوات المسيلحة سييتعمل
على خليق وضيع اسيتراتيجي مالئيم ميع التركييز عليى اسيتخدام القيوات والوسيائل العسيكرية ،وتتوافيق
ه ييذد الص يييغة م ييع مب ييادرتي الص ييين "سلس ييلة الآلل ييت" و"حي يزام واح ييد طري ييق واح ييد" .176حي ييث ي ييرى
المراقب ييون أن قاع ييدة الص ييين ف ييي جيب ييوتي ستض ييمن م ييرور م يين للص ييادرات الص ييينية اليومي يية إل ييى
أوروبا عبر خلي عدن وقناة السويس والبال قيمتها مليار دوالر.177

 -173محمد عطية ،مرجع سبق ذكرد ،ص 158
 -174جمانة فرحات ،مرجع سبق ذكرد
 -175نفس المرجع.

 -176كمال الدين شيال العرب ،مرجع سابق ص 5
 -177نفس المرجع ،ص 5

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

74

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

خاتمة
وفيق ميار ليونيارد الميدير التنفييذي للمجليس االوروبيي للعالقيات الخارجيية ،فيي كتابي فيميا
تفكيير الصييين ،فييهن كييل تحييدي عييالمي تقريبييا ،قييد اكتسييب بعييدا صييينيا :ميين التنمييية االفريقييية إلييى
اصالح نظام االمم المتحدة ،إلى محادثات التجارة العالمية ،..إلى ايبيادة الجماعيية فيي دارفيور...
لييم تعييود الصييين ذل ي البلييد الكبييير الييذي يمكيين أن يختييارد المييرء لييينعم بهقاميية عالقييات تجارييية او
دبلوماسيية معي بيل بيدأت جيزءا مين نسييي السياسية العالميية ووسييطا تجارييا عالمييا نحين مجبييرون
على التحاور مع .
يظه يير مم ييا س ييبق أن التن ييين الص يييني ل ييم يع ييود يقب ييل بالوض ييع الس ييائد ف ييي رقع يية الش ييطرن
العالمييية ،بييل يسييعى بييدأب وثبييات إلييى التموقييع ميين جديييد ولمييا ال انتي از الصييدارة فييي ظييل تقيياعس
النفييوذ االمريكييي والسياسيية االنعزالييية لييودارة األمريكييية الحالييية ،إضييافة إلييى األزمييات التييي تعصييف
باالتحاد األوروبي جراء االنسحاب البريطاني وتنامي النزعيات االنفصيالية والميد الشيعبوي مميا وفير
مناخييا مواتيييا لبييروز الصييين كقييوة عالمييية فاعليية مسييتندة إلييى ثقلهييا االقتصييادي و نفوذهييا السياسييي
الممتد وهو مابرز بعد االنسحاب االمريكي من اتفاقية المنا .
وعلييى مسييتوى منظميية األمييم المتحييدة ،علييى الييرغم ميين أن الصييين لييم تسييتخدم حييق النقييد
الفيتييو رغييم كونهييا عضييو دائييم فييي مجلييس االميين إال فييي حيياالت محييدودة ،اغلبهييا متعلييق بمس ي لة
تييايوان ،ولكيين مييع بييروز الصييين كعمييالق اقتصييادي انعكييس علييى نشيياطها الدبلوماسييي الخييارجي
ووجودهييا العسييكري ميين خييالل االمييم المتحييدة ،وتقييوم بنشيياط ييجيياد حلييول سياسييية لقضييايا اقليمييية
ساخنة كملف كوريا الشمالية النووي والملف السوري في الوقت الحاضر.
إن بدايية ترجمية الصيعود والتوسييع الصييني إليى نفيوذ سياسييي و عسيكري يظهير مين خييالل
المنت ييديات والحي يوارات ايس ييتراتيجية م ييع العدي ييد م يين التجمع ييات ايقليمي يية و الق ييوى الص يياعدة ،وم يين
خييالل تواجييدها العسييكري فييي بعييض المنيياطق الحيوييية كالقاعييدة البحرييية فييي جيبوتيييو أخييرى فييي
مينيياء "غي يوادر" الباكس ييتاني ،مم ييا يش ييكل نقل يية نوعي يية ف ييي عالق ييات الص ييين الدولي يية كق ييوة اقتص ييادية
جدي ي ييدة بهس ي ييتراتيجية عس ي ييكرية فرض ي ييت نفس ي ييها ف ي ييي مح ي يييط دول ي ييي ملته ي ييب و مفت ي ييوح عل ي ييى كاف ي يية
االحتمياالت ،ممييا يسييمس لنييا بييالقول أنهييا تنتظير الوقييت المناسييب يعييالن االنقييالب وانتي از الزعاميية
الدولية على النظام العالمي الجديد من الواليات المتحدة االمريكية.
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قائمة المراجع
 )1جي ييان يي ييون لين ي ي  ،الحزاموالطريي ييق..تح ي يوالت الدبلوماسي ييية الصي ييينية في ييي القي ييرن  ،81دار
صفصافة للنشر ،القاهرة ،ترجمة ية محمد الغازي.8117 ،
 )8ابتسييام محمييد العييامري ،الييدور الصيييني فييي افريقيييا:د ارسيية فييي دبلوماسييية القييوة الناعميية،
مجلة المستقبل العربي.
 )3االكاديميي يية السي ييورية الدوليي يية للتي ييدريب والتطي ييوير ،مفهي ييوم السياسي يية الخارجيي يية والنظريي ييات
المرتبطة بهاhttp://sia-sy.net ،
 )4السييالم والتنمييية والتعيياون ..ارييية الدبلوماسييية الصييينية فييي العصيير الجديييد ،منشييورات و ازرة
الخارجية الصينية88 ،غشت  ،8115الرابطhttp://www.fmprc.gov.cn/ara:
 )5الموس ي ي ي ي ي ي ي ي ييوعة السياسي ي ي ي ي ي ي ي ي ييية ،نظري ي ي ي ي ي ي ي ي يية السياسيي ي ي ي ي ي ي ي يية الخارجييي ي ي ي ي ي ي ي ييةhttp://political- ،
encyclopedia.org
 )6الموس ييوعة العربي يية العالمي يية ،الج ييزء الخ ييامس عش يير ،مؤسس يية أعم ييال الموس ييوعة للتوزي ييع
والنشر ،الطبعة الثانية.1111
 )7أمينيي ي يية محسيي ي يين عميي ي يير أحمي ي ي ييد الزييي ي ييات ،السياسيي ي يية الخارجيي ي ي يية الصي ي ي ييينية تجيي ي يياد افريقيي ي ي ييا
 ،8115/1111المركي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييز االي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييديمقراطي العربي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي 11 ،اغسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييطس ،8116
http://democraticac.de
 )2أنط يوان بروني ي و جييون بييول جيشييار ،التوج ي الصيييني نحييو الهيمنيية العالمييية االمبريالييية
االقتصييادية ،ترجميية ع ييادل عبييد العزي ييز أحمييد ،المرك ييز القييومي للترجم يية ،الطبعيية االول ييى
 ،8116القاهرة.
 )1اييياد خلييف عميير الكعييود ،اسييتراتيجية القييوة الناعميية ودورهييا فييي تنفيييذ السياسيية الخارجييية
االمريكييية فييي المنطقيية العربييية ،رسييالة ماجسييتير ،جامعيية الشييرق االوسييط ،كييانون الثيياني
.8116
 )11بي ي ي ييالل خمي ي ي يييس دروي ي ي ي ي

أبي ي ي ييو ج ي ي ي يرادة ،السياسي ي ي يية الخارجيي ي ي يية الصي ي ي ييينية في ي ي ييي الشي ي ي ييرق

االقصي ييى( ،)8111/1141رسيييالة لنييييل شي ييهادة الماسي ييتر ،كليييية الد ارسيييات العليي ييا العلي ييوم
السياسية ،الجامعة االردنية8113 ،
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 )11ترفيياس نائليية ،البعييد االقتصييادي للسياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد افريقيييا ،بحييث ماسييتر
فييي العلييوم السياسييية والعالقييات الدولييية ،كلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية ،جامعيية محمييد
خيضر بسكرة ،8117/8116 ،الجزائر.
 )18جمان يية فرح ييات ،الق ييوة الذكي يية س ييالح الص ييين لغ ييزو الع ييالم ،جري ييدة العرب ييي الجدي ييد11 ،
نوفمبر 8117
 )13جوش يوا كورالنتزيي ي  ،الق ييوة الناعم يية س ييالح الص ييين لتعزي ييز العالق ييات م ييع ال ييدول النامي يية،
معهد االمام الشيرازي الدولي للدراسات ،واشنطنhttp://www.siironline.org ،
 )14جوشي يوا كورالنتزيي ي  ،ق ييوة الص ييين الناعم يية مقاص ييدها وأخطاره ييا ،معه ييد االم ييام الش يييرازي
الدولي للدراسات ،واشنطنhttp://www.siironline.org ،
 )15حكم ييات العب ييد الرحم ييان ،الص ييعود الس ييلمي للص ييين ،سياس ييات عربي يية ،المرك ييز العرب ييي
لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد  14يونيو .8115
 )16شيياهر اس ييماعيل الشيياهر ،الموق ييع الجغ ارف ييي وأث يرد عل ييى السياسيية الخارجي يية للدول يية88 ،
يونيو 8115متوفر على موقع منظمة صوت العقلhttp://thevoiceofreason.de ،
 )17عائش يية من ييافس ،مح ييددات السياس يية الخارجي يية للص ييين ف ييي الش ييرق االوس ييط بع ييد الحي ي ار
العربي ،منشورات مؤسسة خالد الحسن للدراسات واالبحاث ،الرباط8114 ،
 )12عبييد الرحمييان اوجانيية ،الصييعود الصيييني فييي العييالم المعاصيير ميين خييالل اهييم المؤش يرات
والتقي ي ييارير الدوليي ي يية  ،8116/1111رسي ي ييالة ماسي ي ييتر ،8117/8116 ،جامعي ي يية قاصي ي ييدي
مرباح ،ورغلة ،الجزئر.
 )11عب ييد الكي يريم ص ييالس المحس يين ،الص ييعود الس ييلمي والتي يوازن السياس ييي ف ييي الص ييين ،موق ييع
الحوار المتمدن7 ،يونيو http://www.m.ahewar.org.8118
 )81عدنان خلف ،السياسية الخارجيية الصيينية فيي فتيرة رئاسية كيل مين "ماوتسييطون " و"ديين
تشاو بن " :دراسة مقارنة ،مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد  4يناير .8115
 )81عرب ييي الدم ييي محم ييد ،السياس يية الخارجي يية:د ارس يية ف ييي المف يياهيم ،التوجه ييات والمح ييددات،
المركز العربي الديمقراطي .ديسمبر 8116الرابطhttp://democraticac.de
 )88علي حسن باكير ،مفهوم "الصعود السلمي" في سياسية الصيين الخارجيية ،مركيز الجزييرة
للدراسات 81 ،ابريل .8111
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 )83عمي يياد منصي ييور ،السياسي يية الخارجيي يية الصي ييينية مي يين منظي ييار الثقافي يية االسي ييتراتيجية ،مجلي يية
سياسات عربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،العدد  81يونيو8116
 )84فريي ي ي ييديري معتي ي ي ييوق ،المي ي ي ييارد اآلسي ي ي يييوي يسي ي ي يييطر:مقاربي ي ي يية سوسي ي ي يييو-معرفيي ي ي يية لتجي ي ي ييارب
معاص يرة(اليابييان ،كوريييا ،سيينغافورة والصييين) ،منتييدى المعييارف ،الطبعيية االولييى ،8113
بيروت.
 )85قسييم الد ارسييات واألبحيياث باألكاديمييية ،السياسيية الخارجييية ،األكاديمييية العربييية المفتوحيية
كلية القانون والسياسة.8112/8117 ،
 )86كمال الدين شيال العيرب ،أبعياد االهتميام الصييني بشيرق أفريقييا الفيرص والعقبيات ،مركيز
الجزيرة للدراسات كانون الثاني .8117
 )87لحسن الحسناوي ،استراتيجية الوجود الصيني في افريقييا:اليديناميات واالنعكاسيات ،مجلية
المستقبل العربي ،العدد  ،466ديسمبر .8117
 )82م ييارتن ج ييا  ،حينم ييا تحك ييم الص ييين الع ييالم ،اص ييدارات س ييطور الجدي ييدة ،الطبع يية العربي يية
االولى  ،8111ترجمة فاطمة نصر.
 )81محمد السييد سيليم ،تحلييل السياسية الخارجيية ،مكتبية النهضية المصيرية ،القياهرة ،الطبعية
األولى .1112
 )31محم ييد عطي يية ،التجرب يية االقتص ييادية الص ييينية وتح ييدياتها المس ييتقبلية ،رس ييالة ماجس ييتير،
جامعة األزهر غزة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية.8118 ،
 )31مي يراد العم ارن ييي الزك يياري ،نهاي يية واش يينطن عل ييى حي يزام بك ييين ،مق ييال مت ييوفر عل ييى الي يرابط
83كانون االول http://www.nachrat.com 8117
 )38مصيطفى شيفيق عيالم ،عسييكرة الشيراكة :لمياذا تبنيي الصييين قاعيدة بحريية فيي جيبييوتي؟،
مركز المستقبل للدراسات واألبحاث المتقدمةhttps://futureuae.com ،
 )33موسوعة المقاتلhttp://www.moqatel.com ،
 )34نييوح فسيييفس ،الصييين والحييرب ميين أجييل الوجييود...نظ يرة فييي محركييات الهيمنيية ،مييدونات
الجزيرة1 ،يناير .8112
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35)
Wayne M.Morrison, China's Economic Rise: History,
Trends, Challenges, and Implications for the United States,
February 5,2018,Congressional Reseach Service,www.crs.gov

71

8112  الطبعة األولى، برلين: ألمانيا،إصدارات المركز الديمقراطي العربي

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

إطار نظري ومفاهيمي للسياسة الخارجية الصينية
لبنى عبداهلل محمد على
باحثة علوم سياسية  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة

مقدمة
ت ييدرس السياس يية الخارجي يية م يين خ ييالل مح ييدداتها ،فعل ييى ال ييرغم م يين الج ييدل الكبي يير ح ييول
تص يينيف مح ييددات السياس يية الخارجي يية وس ييماتها إال إنه ييا تعب يير ع يين مجموع يية م يين المتغيي يرات الت ييى
تشييكل السييلو السياسييي ألي دوليية ،والييدور الييذي تلعبي فييي تحديييد خيييارات السياسيية الخارجييية ألي
دوليية .فمحييددات السياسيية الخارجييية هييي التييي تعطييي الطييابع المميييز والخيياص للسياسيية الخارجييية
ألي دوليية ،حي ييث إن التف يياعالت ب ييين ه ييذد المتغيي يرات تييؤدي إل ييى تش ييكيل نم ييط مع ييين م يين الس ييلو
السياسي الخارجي.
وف ييي ه ييذا ايط ييار تش ييكل المح ييددات الداخلي يية والخارجي يية المتغيي يرات الهام يية لد ارس يية السياس يية
الخارجييية ألي دوليية ،فخصييائص وسييمات البيئيية الداخلي يية والمحيطيية ب ي ي دوليية س يواء فييي نطاقه ييا
ايقليمي أو الدولي تؤثر على النظام السائد ،ومن ثيم عليى السياسية الخارجيية للدولية .ويحياول هيذا
الجزء الربط بين محددات السياسية الخارجيية الصيينية مين جهية ،والسيلو السياسيي مين جهية ثانيية
من خالل " د ارسية المحيددات الداخليية والخارجيية للسياسية الخارجيية الصيينية وت ثيرهيا عليى السيلو
السياسي".
فمنذ نهايات القرن العشرين ،وبدايات القرن الواحد والعشرين حدث خلل فيي التوازنيات بيين
الق ييوى الدولي يية ،فبع ييد أن كان ييت الس يياحة الدولي يية تحكمه ييا الثنائي يية القطبي يية ب ييين االتح يياد الس ييوفيتي
والوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية ،إال إني ي وبع ييد انهي ييار االتح يياد الس ييوفيتي انف ييردت الوالي ييات المتح ييدة
ير جلي يا وواضييحا للجميييع .لكيين فييي خضييم الفوضييى التييي
األمريكييية بالسيياحة الدولييية ،وكييان هييذا أمي ا
اجتاحييت العييالم فييي السيينوات األخي يرة والحييروب التييي عصييفت ب ي من واسييتقرار الييبالد والحييرب علييى
ايره يياب ،وج ييدنا دول تخ ييوض مع ييار م يين ن ييو مختل ييف :كمع ييار الطم ييوح االقتص ييادي ،نواثب ييات
الوجود في الساحة الدولية ،وكانت من أهم هذد الدول الصين.
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فالصييين أصييبحت ميين القييوي الصيياعدة التييي تثبييت وجودهييا فييي السيياحة الدولييية ممييا هييدد
هيمنة الواليات المتحدة األمريكية ،وأدى إلى نظام دوليي متعيدد األقطياب ،فهيذا هيو المبيدأ الرئيسيي
لتحركات السياسة الخارجية الصينية.
فق ييد اس ييتطاعت الص ييين أن تح ييدث تغيي يرات كبيي يرة عل ييى المسي يتوى السياس ييي واالقتص ييادي
واالجتم يياعي علي ييى طريقتهيييا الخاصييية ،وهيييذا التطي ييور لدول يية اشي ييتراكية ناميييية أصي ييبس في ييي مواجهي يية
التوجه ي ي ييات السياس ي ي ييية واالقتص ي ي ييادية واالجتماعي ي ي يية الس ي ي ييائدة ف ي ي ييي المجتمع ي ي ييات الغربي ي ي يية المتط ي ي ييورة
والديمقراطية كالواليات المتحدة األمريكية.
فيي إطيار متصييل نجيد أن الصييين ليديها العديييد مين المقومييات التيي تسيياعدها عليى اعييتالء
مركييز القييوة الكبييرى :فهييي تعييد ميين كبييرى دول العييالم سييكانا ،وميين كبييرى الييدول اقتصييادا ،فشييعب
الصين يتميز بالتجانس والتماسي لحيد كبيير ،كميا ليديها مسيتوى تربيية وتعلييم ينيافس اليدول الغربيية
المتقدميية ،كمييا أن لييديها مسييتوى تكنولييوجي متط ييور ،بجانييب قوتهييا العسييكرية الضييخمة وامتالكه ييا
ألسييلحة تقليدييية ونووييية متطييورة ،بجانييب مقعييدها الييدائم فييي مجلييس األميين الييدولي الييذي يسيياعدها
علييى لع ييب دور رئيس ييي وه ييام فييي مج ييرى األح ييداث العالمي يية ،ولييديها عالق ييات م ييع مختل ييف ال ييدول
لدرجة تصل إلى قدرتها على إقامت عالقات بين دول متنافسة كالدول العربيية مين ناحيية نواسيرائيل
من ناحية أخرى.
وسيييتم التركي ييز ف ييي ه ييذا الج ييزء عل ييى مح ييددات السياس يية الخارجي يية الص ييينية ،سي يواء كان ييت
محددات داخلية أو خارجية.
أوالا :المشكلة البحثية والتساؤالت البحثية:
ته ييدف الد ارس يية إل ييى الوق ييوف عل ييى طبيع يية تي ي ثير المح ييددات الداخلي يية والخارجي يية للسياس يية
الخارجييية علييى السييلو السياسييي ،وذل ي بييالتطبيق علييى الحاليية الصييينية ،وميين ثييم تطييرح المشييكلة
البحثي يية تسي يياؤال مي ييؤداد :كي ييف تي ييؤثر المحيييددات الداخلي يية والخارجيييية علي ييى عملي يية صييينع السياسي يية
الخارجية الصينية؟

 -172أحمد قنديل ،التنافس المنضبط :الصعود الصينى وسيناريوهات تحدى القطب األمريكيى ،ملحيق تحيوالت اسيتراتيجية
مجلة السياسة الدولية ،مجلد  ،41عدد  ،112أكتوبر  ،8114ص .83
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حيييث تحيياول الد ارسيية اسييتخدام عييدة مؤش يرات الستكشيياف طبيعيية ت ي ثير محييددات السياسيية
الخارجييية عل ييى السييلو السياس ييي ف ييي الصييين ،وس ييوف تعتمييد الد ارس يية عل ييى عييدد م يين المؤشي يرات
لقي ي يياس السياس ي يية الخارجي ي يية الص ي ييينية:كمؤشي ي يرات المح ي ييددات الداخلي ي يية الت ي ييي تتمث ي ييل ف ي ييي المح ي ييدد
الجيواستراتيجي ،والمحدد االقتصادي ،والمحدد العسكري ،والمحيدد الثقيافي ،والحركيات االنفصيالية:
كمشييكلة تييايوان نواقليييم التبييت نواقليييم شييينجيان وجزي يرة هون ي كون ي  .أمييا بالنسييبة لمحييددات السياسيية
الخارجييية فتنقسييم إلييى محييددات إقليمييية وهييي(:العالقييات الصييينية والهندييية ،العالقييات مييع اليابييان،
والعالق ييات الص ييينية الروس ييية ،والن ازع ييات ف ييي بح يير الص ييين الجن ييوبي ،وتح ييدي وج ييود الجماع ييات
المتطرفيية فييي سيييا الوسييطى) ،أمييا المحييددات الدولييية فتتمثييل فييي العالقييات مييع الواليييات المتحييدة
األمريكية ،والعالقات الصينية األوروبية ،والعالقات الصينية العربية.
انطالق يا ممييا سييبق يصييبس التسيياؤل الرئيسييي فييى الد ارسيية هييو :مييا ت ي ثير محييددات السياسيية
الخارجية الصينية على السلو السياسي؟
وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي جملة من التساؤالت الفرعية على النحو التالي:
 -1ما أهم سمات السياسة الخارجية الصينية؟
-8ما مدى ت ثير المحددات الداخلية على السلو السياسي الصيني؟
 -3كيف تؤثر المحددات ايقليمية على السياسة الخارجية الصينية؟
 -4ما سمات العالقة بين الصين والواليات المتحدة األمريكية؟
 -5ما مؤسسات صنع السياسة الخارجية الصينية؟
ثاني ا :أهمية الدراسة:
ترجع أهمية هذا الجزء إلى عدة اعتبارات وذل على النحو التالي:
 -1أنهيا تتنياول موضيوعي غايية فيي األهميية ،وشيديدي االرتبياط ببعضيها اليبعض وهميا :محيددات
السياسيية الخارحييية والسييلو السياسييي ،حيييث إن كييال منهمييا يييؤثر فييي اآلخيير ويت ي ثر ب ي فييي الوقييت
ذات .
 -8يكتسيييب هيييذا الجيييزء أهميت ي ي مييين أهميييية موضي ييو السياسي يية الخارجيييية الصي ييينية ألن الصي ييين
ومؤثر على السياسة الدولية وفي ظل نظام دولي تحكم التعددية القطبية.
ا
أصبحت فاعالرئيسيا
 -3أن هنييا نييدرة نس ييبية فييي الد ارسييات الت ييي تناولييت بشييكل مباش يير محييددات السياسيية الخارجي يية
الصينية ،ومن ثم فهن هذد الدراسة يمكن أن تمثل إضافة للتراكم العلمي في هذا ايطار.
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ثالث ا :مفاهي الدراسة:
سوف تركز الدراسة على أربعة مفاهيم رئيسة وهم:
 -1مفهوم السياسة الخارجية
 -8مفهوم المحددات الداخلية للسياسة الخارجية
 -3مفهوم المحددات ايقليمية للسياسة الخارجية
 -4مفهوم المحددات الدولية للسياسة الخارجية
وفيما يلى التفصيل:
( )0مفهو للسياسة الخارجية:
هنييا العديييد ميين التعريفييات للسياسيية الخارجييية ،لكيين هييذد الورقيية سييتتبنى تعريييف الييدكتور
"محمييد السيييد سييليم"فهييو يعييرف السياسيية الخارجييية علييى أنهييا" :برنييام العمييل العلنييي الييذي يختييارد
الممثلييون الرس ييميون للوح ييدة الدولي يية م يين ب ييين مجموع يية م يين الب ييدائل البرنامجي يية المتاح يية م يين أج ييل
تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي".

171

( )7مفهو المحددات الداخلية للسياسة الخارجية:
يمكين فهييم السياسيية الخارجييية ميين خييالل فهيم المحييددات الداخلييية حيييث إن فهييم السياسييات
والق اررات الهامة يتم من خالل فهم وتحليل المحددات الداخلية للنظام السياسي.
ومفهوم المحددات الداخلية مثل مثل بقية المفاهيم فيي العليوم االجتماعيية تتعيدد التعريفيات
الخاصة ب  ،ولكن هذد الدراسة سوف تقيس المحددات الداخلية من خيالل مجموعية مين المؤشيرات
وهي كالتالي:
المحللدد الجيللو اسللتراتيجي :الييذي يشييمل جغرافيييا الدوليية ميين حيييث المسيياحة ،والموقييع ،والثييرواتالطبيعييية ،وتعييداد السييكان .فهييذد العوامييل تييؤثر علييى السييلو السياسييي للدوليية 121 ،يقييول نييابليون
بون ي ييابرت " :إن ال ي ييزعيم ال يس ي ييتطيع أن يس ي ييل سياس ي يية خارجي ي يية غي ي يير الت ي ييي تمليي ي ي عليي ي ي جغرافي ي يية

 -171محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثانية  ،1112ص .18

 -121سعود عابد ،الفرق بين االستراتيجية والجيوستراتيجية ،جريدة الرياض ،عدد 85 ،15841مارس.8111
http://www.alriyadh.com/509799
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بييالدد".

121

فهييذد العوامييل هييي الت ييي تحييدد الخيييارات والبييدائل المتاح يية أمييام صييانع الق يرار ،وك ييذل

الفرص والتهديدات التي تحيط بالدولة.
 المحلللدد االقتصلللادي :يع ييد العام ييل االقتص ييادي م ين أه ييم عوام ييل السياس يية الخارجي يية ألى دول يية،فالوضيع االقتصيادي فيي أي دولية يييؤثر عليى بنيتهيا الداخليية ميين جانيب ،وعالقتهيا باليدول األخييرى
وسياستها الخارجية من جانيب خير ،فهيو اليذي يحيدد ميدى اسيتقالليتها فيي صيناعة ق ارراتهيا ،حييث
يحي ي ييدد هي ي ييل سي ي ييتكون دولي ي يية مسي ي يييطرة ومانحي ي يية للمسي ي يياعدات أم سي ي ييتكون دولي ي يية ضي ي ييعيفة مسي ي ييتقبلة
للمساعدات.

128

المحللدد العسللكري :يتمثييل فييي القييدرات العسييكرية سيواء البرييية أو الجوييية أو البحرييية التييي تمتلكهيياالدولة ،بجانب القدرات النووية التي تمتلكها بعض بلدان العالم.

123

المحلللدد الثقلللافي:هييو مجموعيية القيييم والمبيياد والمعتقييدات والمفيياهيم التييي تحك يم السييلو داخ ييلالمجتمع سواء على المستوى الرسمي أو الشعبى ،مما يؤثر على ق اررات العملية السياسية.

124

( )3المحددات اإلقليمية:
علييى الييرغم ميين أن مفهييوم المحييددات ايقليمييية هييو ميين أكثيير المفيياهيم شيييوعا فييي تحليييل
السياسة الخارجية ،فهن ال يوجد حتى اآلن معيار واحد متفق علي مين البياحثين لهيذا االصيطالح.
والدراسة تتبنى مفهوم المحددات ايقليميةالذي يهتم بد ارسية اليروابط الجغرافيية والتاريخيية ومجموعية
التفاعالت التي تحكم مجموعة من الدول تجمعهم رقعة جغرافية واحدة.
( )8المحددات الدولية:
 -121حط يياب عب ييدالمال  " ،السياس يية الخارجي يية الفرنس ييية تج يياد الج ازئ يير  ،"8117-1115رس ييالة ماجس ييتير ،الق يياهرة :كلي يية
االقتصاد والعلوم السياسية ،8111 ،ص .85

 -128أحمد يوسف أحمد ،ومحمد زبارد ،مقدمة فى العالقات الدولية ،القياهرة :مكتبية األنجليو المصيرية ،1116 ،ص ص
.21-21

 -123مايكل هورويتس ،ترجمة :عبدالرحمن بستاني ،انتشار القوة العسكرية :أسباب ونتائج بالنسيبة إليى السياسية الدوليية،

ايمارات :مركز ايمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،8113 ،ص ص .171-172
http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua
_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_178.pdf
 -124عبدالغفار شكر ،الثقافة السياسية وعالقتها بالديمقراطية ،جريدة ايهرام ،ال توجد سنة للنشر.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/607231.aspx
 -125حسيين إبي يراهيم س ييعد حسيين " ،السياس يية الخارجي يية الصييينية تج يياد أفريقي ييا منييذ انته يياء الح ييرب البيياردة" ،معه ييد البح ييوث
والدراسات األفريقية ،رسالة دكتوراد ،8117 ،ص .151
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السياسيية الخارجييية ألي دوليية تت ي ثر بيينمط النظييام الييدولي السييائد فهييو ميين يحييدد عالقتهييا بالييدول
وق ارراتها على السياحة الدوليية ،فمين الممكين أن يكيون النظيام اليدولي نظاميا أحيادي القطبيية تهييمن
عليي دوليية واحييدة ،أو ثنييائي القطبييية تحكمي قوتييان متصييارعتان ،أو متعييدد القطبييية يسييمس بصييعود
العديد من القوى ويحكم مزي من القوى الكبرى.
رابعا :منه الدراسة اقترابها وهدفها:
أ -منه الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنه العلمي اليذي يبيدأ بالمالحظية ثيم طيرح تسياؤالت معينية لوجابية
عنها ،ثم يبدأ بجمع المعلوميات وتحليلهيا للتوصيل إليى النتيائ  .فبعيد مالحظية أن الصيين أصيبحت
دور عل ييى السيياحة الدولي يية والت ييى تتحييدى دول كب ييرى ف ييي بع ييض
ميين الق ييوى الص يياعدة التييي تلع ييب ا
القضايا الدوليية ،كاليذي يحيدث فيي سيوريا ووقيوف الصيين بجانيب روسييا ضيد التحركيات األمريكيية
بشي ي ن القض ييية الس ييورية .وبالت ييالي ك ييان الب ييد م يين البح ييث لفه ييم السياس يية الخارجي يية الص ييينية ل ييذل
تهييدف الد ارسيية إلييى الوقييوف علييى طبيعيية ت ي ثير المحييددات الداخلييية والخارجييية للسياسيية الخارجييية
الصينية على سلوكها السياسي.
ب -اقتراب الدراسة:
يستخدم الباحث في هذد الدراسة منه اتخاذ القي اررات الخارجيية باعتبيارد األنسيب لموضيو
الد ارسية .عليى أسياس أن السياسيية الخارجيية ييتم صييناعتها مين خيالل مجموعيية القي اررات التيي تتي ثر
بالمحددات الداخلية والخارجية.
ويقوم منه اتخاذ الق اررات الخارجية على مقولة أساسية وهي:
إن ال ييدول تتي ي ثر بعوام ييل النظ ييام ال ييدولي ال ييذي ه ييي ج ييزء مني ي  ،وه ييذا التي ي ثر ي يينعكس عل ييى
تفاعلتهييا داخلي  ،كمييا أن العوامييل الداخلييية أيضيا تييؤثر علييى القي اررات التييي تتخييذها الدوليية وبالتييالي
تتخ ييذ الدولييية قي ي اررات بهيييدف حماي يية مصيييالحها ،ورد أي يية تهدييييدات خارجي يية ،أو غيييير ذلي ي مي يين
األهداف التي تضعها الدولة.

126

 هدف الدراسة: -126محمييد محم ييود ربي ييع ،اسييماعيل ص ييبرى مقل ييد (محييرران) ،موس ييوعة العل ييوم السياسييية ،جامع يية الكوي ييت :مط ييابع دار
الوطن ،1114 ،ص ص .685 - 684

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

25

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

ته ييدف الد ارس يية إل ييى وص ييف فيقص ييد بالوص ييف "تقري يير طبيع يية الش يييء ،وتحدي ييد ماهيتي ي ،
وعناصي يرد وأج ازئي ي وعالقاتي ي ".

127

وه ييذا م ييا س ييتقوم بي ي الد ارس يية م يين خ ييالل تتب ييع تط ييورات السياس يية

الخارجييية الصييينية منييذ  ،1141ود ارسيية مؤسسييات صيينع الق يرار فييي السياسيية الخارجييية الصييينية،
ودراسة المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية الصينية وعالقاتها بالسلو السياسي.
كمييا تسييعى أيض يا إلييى التحليييل فيقصييد بالتحليييل " تجزئيية الشيييء أو تفكيك ي إلييى عناص يرد
األولية األساسية نواخضاعها للفحص والتمحيص".

122

أى التعليق على ما تيم جمعي مين معلوميات

وبيانات لوجابة على تساؤالت الدراسة وبالتالي تصل الدراسة إلى اليدوافع واألغيراض وراء قي اررات
السياسيية الخارجييية الصييينية ،ومين ثييم تكييون الد ارسيية قييد توصييلت إلييى صييورة متكامليية حييول أهييداف
السياسة الخارجية الصينية.
خامسا :تقسي الدراسة:
سيييقوم الباحييث بتقسيييم د ارسييت بالطريقيية التييي تتسييق مييع تسيياؤالت الد ارسيية والفييروض التييي
وضي ييعها كي ييي يسي ييتطيع أن يتوصي ييل لوجابي يية علي ييى هي ييذد التسي يياؤالت ولنتي ييائ حي ييول العالقي يية بي ييين
المحددات الداخليية والخارجيية للسياسية الخارجيية الصيينية وت ثيرهيا عليى السيلو السياسيي ،وتنقسيم
الدراسة إلى أربعة أقسام على النحو التالي:
ي ي تي الجييزء األول ميين الد ارسيية بعن يوان":المحييددات الداخلييية للسياسيية الخارجييية الصييينية"،
ويتناول المحدد الجيو استراتيجيي ،والمحدد االقتصادي ،والمحدد العسكري ،والمحدد الثقافي.
ثي ييم ي ي ي تي الجي ييزء الثي يياني مي يين الد ارسي يية بعن ي يوان" :المحي ييددات الخارجيي يية للسياسي يية الخارجيي يية
الصينية" ،ويتناول المحددات ايقليمية ،ثم المحددات دولية.
ث ييم يي ي تي الج ييزء الثال ييث م يين الد ارس يية بعني يوان " :تط ييورات السياس يية الخارجي يية الص ييينية من ييذ
 "8115-1141ويتناول السياسة الخارجية الصيينية منيذ ت سييس الجمهوريية الصيينية فيي ،1141
يرور بمرحل يية االنفت يياح المح ييدود فييي  ،1177كم ييا يتن يياول السياس يية الخارجييية بع ييد انته يياء الح ييرب
مي ا

 -127عبييدالغفار رشيياد القصييبي ،منيياه البحييث فييى العلييوم السياسييية :الكتيياب األول التحليييل السياسييي ومنيياه البحييث،
القاهرة :مكتبة اآلداب ،8114 ،ص .54

 -122المرجع السابق ،ص .54
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البياردة ،وصيوال بالسياسية الخارجيية الصيينية بعييد الربييع العربيي ،واسيتراتيجية طرييق الحريير "طريييق
واحد وحزام واحد".
يتناول الجزء الرابع من الد ارسية بعنيوان "مؤسسيات السياسية الخارجيية الصيينية" المؤسسيات
الرس ييمية ف ييي ص ييناعة السياس يية الخارجي يية كي يرئيس الجمهوري يية ،ومجل ييس الدول يية ،وو ازرة الخارجي يية،
والحييزب الشيييوعي الصيييني ،والمجلييس الييوطني للن يواب .كمييا يتنيياول المؤسسييات الغييير رسييمية التييي
تشار في صناعة السياسة الخارجية كالمنتدى الصيني األفريقي ،ومجلس الخبراء ،والرأي العام.
الجزء األول :المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الصينية
يتنيياول هييذا الجييزء بالتحليييل المحييددات الداخلييية للسياسيية الخارجييية الصييينية المتمثليية فييي
المحدد الجيو استراتيجي ،والمحدد االقتصادي ،والمحدد العسكري ،والمحدد الثقافي ،وتحيدي وجيود
الجماعات المتطرفة في سيا الوسطى ،وفيما يلي التفصيل:
أوالا :المحدد الجيو استراتيجي:
تقييع الصييين فييي شييمال القييارة اآلسيييوية ،ويحييدها ميين الشييمال المحيييط الهييادي ،تعييد ثالييث
أكبر دولة من حيث المساحة بعد روسييا وكنيدا ،حييث تبلي مسياحة اليابسية تسيعة مالييين وسيتمائة
ألييف كيلييو متيير مربييع ،وتبل ي المسييافة بييين الشييرق إلييى الغييرب وميين الشييمال إلييى الجنييوب 5111
كيلييومتر ،أمييا حييدودها تبل ي  88ألف يا و 211كيلييو متيير ،فتحييدها ميين الشييرق كرويييا الشييمالية ،وميين
ناحية الشمال الشرقي روسيا ،ومين الشيمال منغولييا ،ومين الشيمال الغربيي كازاخسيتان وقيرغيزسيتان
وطاجيكسييتان ،وتحييدها ميين الغييرب والجنييوب الغربييي أفغانسييتان وباكسييتان والهنييد ونيبييال وبوتييان،
ومن الجنوب تحدها بورما والوس وفيتنام ،ومن ناحية الشيرق والجنيوب الشيرقي يفصيل البحير بينهيا
وبين كوريا واليابان والفلبين وبروناي وماليزيا نواندونسيا.

121

وتط ييل الص ييين عل ييى أربع يية بح ييار وه ييي :بح يير بوه يياي ،والبح يير األص ييفر ،وبح يير الص ييين
الشيييرقي ،وبحي يير الصي ييين الجني ييوبي ،حيي ييث تبل ي ي مسييياحة البحي ييار في ييي الصي ييين إلي ييى أربعي يية ماليي ييين
وسبعمائة وثالثين ألف كيلومتر مربع.

111

 -121وو دي لي سوي فو مين تشن لي ،ايقتصاد الصيني ،دار النشر الصينية عبر القارات ،8111 ،ص ص .5-4
 -111المرجع السابق ،ص 5
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ويوج ييد بالص ييين العدي ييد م يين الجب ييال ،حي ييث تمث ييل مس يياحة المنطق يية الجبلي يية بم ييا ف ييي ذلي ي
الهضاب والتالل ثلثي المساحة الكليية للدولية ،كميا يوجيد بالصيين العدييد مين األنهيار يصيل عيددها
إلي  1511نهر ،تبل مساحتهم ما يقارب  1111كيلومتر مربع.

111

أميا ثرواتهييا الطبيعيية فتبلي حجيم األ ارضييي الزراعييية فيي الصييين  188ملييون هكتييار ،ممييا
يمكنها من زراعة العديد من المحاصيل كالقمس واألرز والذرة الصفراء وفيول الصيويا واليذرة الرفيعية
الحم يراء والكتييان والبنجيير واللفييت وقصييب السييكر .كمييا أن معييدل المييياد العذبيية فيهييا يصييل إلييى 8
يار و 711مليييون متيير مكعييب ،ولكيين م يوارد المييياد الطبيعييية موزعيية بش يكل غييير
تيريليين و 718مليي ا
متسيياوي ،كمييا أنهييا غنييية بييالثروة المعدنييية فتحتييل المركييز األول فييي االحتييياطي العييالمي ميين 18
نوعي يا وه ييى :الفان يياديوم والتيت ييانيوم والب ييورون والس ييتيييوم وال ييولفرام والجرافي ييت وكبريت ييات الص ييوديوم
المائية والباريت والماغنسيت والجبس ،كما أنهيا تتصيدر المقدمية فيي اميتال االحتيياطي مين الفحيم
والرص يياص والحدي ييد والنح يياس والزني ي والزئب ييق والفض يية والنيك ييل والقص ييدير واألميان ييت والفوس ييفور
وغيرها.

118

أما بالنسبة لعدد السكان فعدد السكان ضيخم فهيي مين أكثير دول العيالم سيكانا ،ففيي نهايية
 8111بل ي عييدد الس ييكان فييي الصييين  1ملي ييار و 334مليييون و 741ألييف نس ييمة .ومع يدل النم ييو
المت ازي ييد ف ييي الس ييكان دف ييع بالص ييين التب ييا سياس ييات تحدي ييد النس ييل مم ييا أدي إل ييى انخف يياض مع ييدل
االنجيياب .وم ييع تحسيين المس ييتوى المعيش ييي وتطييور الرعاي يية الص ييحية ،انخفييض ع ييدد الوفي ييات وزاد
معدل عمر الفرد.

113

وهنا عدد من المالحظات على المحدد الجيو استراتيجي وهي كالتالي:
 أدت المساحة الضخمة للصين إلى جعلهيا دولية تشيتر فيي حيدودها ميع العدييد مين اليدول ،ممياأدى إلييى خلييق العديييد ميين الخالفييات الحدودييية مييع معظييم الييدول المجيياورة سيواء ميين ناحييية البيير أو
من ناحية البحر ،فالصين كانت طرفا في أغلب النزاعات اآلسيوية.
 كميا أن مسيياحة الصييين الضيخمة أدت إليى عييدم قيدرتها علييى توزيييع قواتهيا البحرييية والبرييية علييىطييول حييدودها لعييدم ت يوافر ايمكانيييات لييذل  ،وبالتييالي فييهن الصييين دائم يا تسييعى إلييى زيييادة قييدراتها
 -111المرجع السابق ،ص .5

 -118المرجع السابق ،ص ص .2-6

 -113المرجع السابق ،ص ص .11-1
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العسكرية ،وهذا ما يثير قلق الدول وباألخص دول الجوار ،ولكنها دائميا ميا تبيرر هيذد الزييادة ب نهيا
تسعى إلى حماية أراضيها.
 ساعد انتشار األنهار والمياد العذبية فيهيا إليى نشياط الز ارعية بهيا ،وزييادة معيدل إنتاجهيا الز ارعييوتنييو محاصيييلها .ممييا يييؤثر علييى سياسييتها الخارجييية ويجعلهييا تسييعى يقاميية العديييد ميين العالقييات
االقتصادية مع الدول األخرى.
 كما أن ثروتها المعدنية الضخمة ساعدتها على أن تكون من أكبر احتياطيات العيالم فيي بعيضالمعادن.
 أدى عدم التوازن في توزيع المياد الطبيعيية إليى بعيض المشياكل ،حييث تكثير الميياد فيي الجنيوبوتقل في الشمال مما يعرضها إلى الفيضانات في الجنوب نوالى الجفاف في الشمال.
 نوان ك ييان تع ييداد الس ييكان الض ييخم يمث ييل ث ييروة بشي يرية يمك يين اس ييتغاللها لزي ييادة اينت ييا  ،لكني ي ف يييالمقابيييل يحتيييا إلي ييى مؤسسيييات صي ييناعية عمالقييية ليييدوران عجلييية اينتيييا

لكي ييي تلبي ييي احتياجي ييات

ومتطلب ييات الس ييكان ،وه ييذا م ييا يفس يير س ييعي الص ييين للتوس ييع ف ييي أفريقي ييا والس ييودان نواقام يية عالق ييات
اقتص ييادية م ييع العدي ييد م يين البل ييدان ،كم ييا أن تع ييداد الس ييكان الض ييخم يحت ييا إل ييى جه ييود كبيي يرة م يين
الحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل مما يؤدي إلى خفض معدالت البطالة.
ثاني ا :المحدد االقتصادي:
اسييتطاعت الصييين أن تحقييق معييدل نمييو يتجيياوز المعييدل الييذي اسييتهدفت الحكوميية ،حيييث
وصييل معييداللنمو إلييى  %672فييى نهاييية عييام  .8117نوان كييان هييذا المعييدل متراجع يا عيين المعييدل
الييذي حققت ي الحكوميية فييى  8115 ،8116والييذي كييان يصييل إلييى  ،6،1وكانهييذا الت ارجييع بسييبب
تركيييز الحكوميية علييى ضييبط سييوق العقييارات ومواجهيية مخيياطر الييدين ،فقييد شييكل زيييادة الييدين خطيير
على إمكانية تباطؤ االقتصاد ،ولكنهيا اسيتطاعت أن تزييد مين حجيم صيادراتها بنسيبة  ،%2،1رغيم
ظروفها االقتصادية والمشاكل التي تواجهها.

114

منييذ عييام  8111والصييين تعييد أكبيير مص ييدر للسييلع التجارييية ،كمييا تحتييل المرتبيية األول ييى
عالميا من حيث االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلية إليى اليبالد ،كميا اسيتطاعت أن ترفيع النيات
 -114انظيير :حسييين إسييماعيل ،أولوييية االقتصيياد :انعكاسييات تح يوالت نمييط التنمييية علييى فيياق الصييعود الصييينى ،محلييق
تح يوالت اسييتراتيجية مجليية السياسيية الدولييية ،عييدد  ،817مجلييد  ،58ينيياير  ،8117ص  16-14نمييو االقتصيياد الصيييني

يتجاوز المستهدف رغم التباطؤ الطفيف ،جريدة الشرق األوسط ،عدد  81 ،14816أكتوبر .8117
https://goo.gl/NVRHXt
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الر في عيام  ،8115كميا اسيتطاعت أن تخفيض
المحلي ايجمالي للفرد ليصل إلى نحو  6411دو ا
معدالت الفقر ،وأصبحت مركز تصنيع العالم.

115

االقتصاد الصيني مر بمراحل متعددة ،وهي كالتالي بشت من التفصيل:
 اقتصياد شيب إقطياعي (1241م1111 -م) :تحوليت الصييين مين اقتصياد إقطياعي إليى اقتصييادشييب إقطيياعي منييذ تعرضييها إلييى الغييزوات الخارجييية التييي أدت إلييى إضييعاف المجتمييع ايقطيياعي،
حيييث بييدأ السييعي للتحييول نحييو ال أرسييمالية ف صييبحت الصييين فييي هييذد الفت يرة م يزيس ميين ال أرسييمالية
التي تحتكم إلى ليات السوق في المدن ،في حين يخضع الريف إلى ليات ايقطا .
 اقتصيياد أرسييمالية الدوليية (1111م1141-م) :حيييث تخضييع المشيياريع الكبييرى فييي الييبالد س يواءامتلكها صينيون أو أجانب إلى سيطرة الدولة فيكيون لهيا حيق االسيتغالل وايدارة ،كمشياريع البنيو
والسك الحديدية ،كميا امتيدت سييطرة الدولية إليى مختليف القطاعيات الصيناعية والتجاريية والماليية،
بحيث أصبحت األموال الضخمة في يد موظفي الدولة.
 ملكييية الدوليية لوسييائل اينتييا والتوجي ي المركييزي (1141م1176-م) :حيييث تييم ت ي ميم الملكييياتالخاص يية الزراعيييية وتحوييييل أصيييحابها إل ييى عييياملين فيهيييا مقابيييل حص ييص معينييية ،كميييا خضي ييعت
الصناعة الرأسمالية إلى سيطرة الدولة ،كما تولت الدولة مهمية إدارة التجيارة الخارجيية ،كميا اتجهيت
الصين في ذل الوقت إلى إعادة بناء الصناعات الثقيلة والسيما المرتبطة بالدفا الوطني.
 نظام اقتصاد السوق االشتراكي منذ عام 1172م :حيث أدركت القيادة الصيينية فيي ذلي الوقيتأن استمرار سياسات االنغيالق والمركزيية الشيديدة نواهمالهيا آللييات السيوق يعيوق مين نموهيا وليذل
بيدأت الصييين ت خييذ ب ليييات السييوق وسييمحت لالقتصيادات الفردييية واقتصييادات القطييا الخيياص بي ن
يكون لهما دور في القيام بدور فى مجال اينتا والتدوير ،مع استمرار نظام الملكية العامة.

116

فمنذ القي اررات التيي أعلنهيا اليرئيس "تشيى جينبيني " فيي نيوفمبر 8113م ،والصيين تسيير عليى خطية
إصالح اقتصادي تتضمن:
 -115مايا جريدينى ،كيف تحول اقتصاد الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟ ،العربية 4 ،سبتمبر .8116
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/09/04/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8
%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9 %86%D9%8A.html
 -116انظر :سهرة قاسم محمد حسيين " ،الصيعود الصييني وتي ثيرد عليي الهيمنية األمريكيية فيي الشيرق األوسيط  ،"8111-8111رسيالة
ماجستير ،جامعة القاهرة :كلية االقتصياد والعليوم السياسيية ،8111 ،ص ص  58-46وفياء المهيداوي ،أحميد جاسيم محميد ،االقتصياد

الصيني ومنه التدر فى التحول نحو اقتصاد السوق :سياسات ومؤشرات ،المجلة العراقية للعليوم االقتصيادية ،عيدد  ،8118 ،33ص

ص .121-175

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65427

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

11

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

دور في تخصيص الموارد على صعيد االقتصاد.
 أن تلعب قوى السوق ا زييييادة المنييياطق التجاريييية الح ي يرة داخيييل الصي ييين وعلي ييى حيييدودها ،واالسي ييتفادة مييين عائيييدات هي ييذدالمناطق.
 تطييوير النظييام المييالي لكييي يناسييب كييال ميين الحكومييات المركزييية والحكومييات المحلييية ،والتنسيييقبينهمي ييا ف ي ييي مجي يياالت الض ي ييرائب والميزاني ي ييات ،وتقسي يييم المس ي ييئولية بينهم ي ييا في ييي مج ي يياالت الض ي ييمان
االجتماعي والخدمات العامة ،وزيادة المشروعات القومية العابرة للمقاطعات.
 اتبيييا سياسي ييات التوسي ييع الحضي ييري مييين خي ييالل السي ييماح للم ي يزارعين بنقي ييل ورهييين حي ييق اسي ييتغاللاألراضي ،والسماح بحرية النزوح –ماعدا -إلي المدن الكبرى ،ويقصد بذل بكين وشنغهاي.
 إصالح النظام المالي من خالل تحرير أسعار الفائدة وفيتس الحسيابات ال أرسيمالية ،نواصيالح لييةتحديد سعر الصرف ،والمزيد من العدالة في فرض الضرائب.
 تشييجيع الشييركات األجنبييية ميين خييالل العداليية فييي التعييامالت بييين الشييركات الصييينية ونظيراتهييااألجنبية ،وتشجيع الشراكة بين الملكية العامة والخاصة يقامة المشروعات المختلفة.
 السييماح بهنج يياب طفل ييين مم ييا ي ييؤدي إل ييى زي ييادة حجييم الق ييوة العامل يية ،وه ييذا ي ييؤدي إل ييى انخف يياضاألجييور ،بعييد أن عانييت الصييين ميين انكمييا

القييوة العامليية وزيييادة أجورهييا بسييبب سياسييات الطفييل

الواحد.
 إد خيييال بعيييض ايصي ييالحات القضي ييائية التي ييي تسييياعد علي ييى حمايي يية الملكيييية الفكريييية ممي ييا يحفي ييزاالبتكارات.

117

وهنا عدد من المالحظات على ايصالحات االقتصادية وهي كالتالي:
 يالح ييظ أن مفه ييوم ايص ييالح ف ييي الص ييين لي ي طيييابع خ يياص حي ييث يجم ييع ب ييين مفه ييوم الصي ييينلالشييتراكية ،والمفه ييوم الغرب ييي لل أرس ييمالية ،في خ ييذ ب لي ييات السييوق وف ييي نف ييس الوق ييت تس ييتمر س يييطرة
دور هاما في ادارة االقتصاد.
الدولة التي تلعب ا
 -التركيييز علييى التجييارة الخارجييية ك حييد العوامييل الهاميية النعييا

االقتصيياد ،وهييذا هييو السييبب ميين

وراء زيادة المناطق االقتصادية الخاصة لكي تتحيول بعيض األقياليم إليى بيؤر اقتصيادية وصيناعية
 -117انظر :نزيرة األفندى ،هل تنجس جهود ايصالح االقتصادى فى الصين؟ ،السياسة الدوليية ،مجليد  ،41عيدد ،116

أبريييل  ،8114ص ص  146-144أحمييد عبييداهلل محمييود عطييية الطحييالوي" ،مفهييوم تحييول القييوة فييي نظريييات العالقييات

الدولية :دراسة الحالة الصينية" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة :كلية االقتصياد والعليوم السياسيية ،8111 ،ص ص -46

.52
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تدفع بحركة الصيادرات إليي األميام ،كميا أن الفيائض اليذي يتحقيق مين هيذد المنياطق سيسياعد عليى
تحقيق التنمية الشاملة في البالد.
 كمييا يالحييظ أن الصييين تسييعى للتحييول ميين االعتميياد علييى القطييا الز ارعييي إلييى االعتميياد علييىالقطا الصناعي وذل لتجنب مخاطر القطا الزراعي كمخياطر التخيزين والتليف نتيجية لتعيرض
المحاصيل لألمراض ،مما يؤثر بالسلب على األرباح وامكانية التوسع في التصدير للخار .
 تشيييجيع القطيييا الخي يياص ونمي ييو الطبقييية ال أرسي ييمالية وذل ي ي بسي ييبب االعتمي يياد علي ييى اقتصي ييادياتالسوق ،مما يساعد على جذب االستثمارات األجنبية وتنشيط التجارة الخارجية.
 ح ييل مش ييكلة الملكي يية الفكري يية الت ييي س ييتؤدي إل ييى زي ييادة االبتك ييارات ،والت ييي كان ييت تع ييد أح ييد أه ييمالمشكالت التي تواج االقتصاد الصيني وتدخلي فيي مشيكالت ميع كبيرى اليدول كالوالييات المتحيدة
األمريكية.
ثالثا :المحدد العسكري:
تسييعى الصييين إلييى تطييوير قييدراتها العسييكرية لكييي تييتمكن ميين الحفيياظ علييى أمنهييا واسييتقرارها،
وحماي يية مص ييالحها الخارجي يية .وق ييد اس ييتطاعت أن تط ييور ق ييدراتها العس ييكرية لتحت ييل المرتب يية الثالث يية
عالمي يا بع ييد الواليييات المتح ييدة األمريكييية وروس يييا ميين حي ييث عناصيير الق ييوة الكلييية ،وتحت ييل المرتب يية
األولييى ميين حيييث عييدد ق يوات الجييي  ،وال ت يزال الصييين تعمييل علييى تطييوير قييدرات سييالحها الجييوي
والصواريال البالستي القادرة على حمل رؤوس نووية صينية.
دائم يا تؤك ييد الص ييين عل ييى أن للج ييي

112

الص يييني رسييالة واض ييحة تتط ييور بتط ييور األح ييداث داخ ييل

الييبالد ففييي فت يرة الحييرب قبييل قيييام الصييين كانييت رسييالة الجييي

هييي رد الغييزو األجنبييي وتحقيييق

اسييتقالل األم ية وت سيييس حكييم شييعبي ديمق ارطييي ،وبعييد قيييام جمهورييية الصييين الشييعبية فييي 1141
أصييبحت رس ييالة الج ييي

ال ييدفا ع يين م ييا حققتي ي ث ييورة الش ييعب والمس يياهمة ف ييي بن يياء الدول يية وحماي يية

أ ارضييي الدوليية ووحييدتها ،وبعييد ايصييالح واالنفتيياح علييى العييالم فييي نهايييات السييبعينات ميين القييرن
العش يرين تحولييت رسييالة الج يي

إلييى الييدفا الييوطني ورد أي غييزو والييدفا عيين مصييلحة األميية

والعمييل السييلمي للشييعب ودفييع التغيييير العسييكري مييع االحتفيياظ بالخصوصييية الصييينية ،وأن تسييعى

 -112س ييامى الس ييالمى ،التوس ييع المت ييدر  :الس يييرورة الجدلي يية لتط ييوير الص ييين أدوات سياس ييتها الخارجي يية ،ملح ييق تحي يوالت
استراتيجية مجلة السياسة الدولية ،مجلد  ،58عدد  ،817يناير  ،8117ص ص .88-81
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دائما إلى تطوير قدراتها العسكرية لتكون قادرة لالستجابة ألي أزمات قد تهيدد مصيالس الصيين وأن
تسعي للحفاظ على التعاي
يعييد ق يوام ق يوات جييي

السلمي.

111

التحرييير الشييعبي هييو المكييون الرئيسييي للق يوات المسييلحة الصييينية ،فيصييل

عدد أفرادد إلى ما يقارب  8،31مليون شيخص ،وهيو المسيئول عين المهيام الحربيية والدفاعيية ،كميا
يمكني التييدخل لضيبط نظييام المجتمييع فيي حاليية الضييرورة ،وبيالنظر إلييى هيكييل قيوات جييي

التحرييير

الصيني ،فنجدد ينقسم إلى:
 القي ي يوات البري ي يية :ت ي ييم ت سيس ي ييها ف ي ييي أغس ي ييطس 1187م ،وتض ي ييم القي ي يوات البري ي يية مش ي يياة ،وجن ي ييودالمدرعات ،وجنود المدفعية ،وجنود الدفا الجوي ،والسالح الجوي للقوات البرية ،وسيالح الهندسية،
والسييالح المض يياد للكيماوي ييات ،وجنييود االتص يياالت وغيره ييا م يين األسييلحة بجان ييب س ييالح المكافح يية
ايلكترونية ،ويصل حجم القوات البرية إلى ما يقارب .1،611،111
 القي يوات البحري يية :ت سس ييت ف ييي أبري ييل 1141م ،وتتي ي لف م يين وح ييدة الغواص ييات والس ييفن وس ييالحالطيي ي يران ووح ي ييدة السي ي يواحل والوح ي ييدات األخ ي ييرى ،ويص ي ييل حج ي ييم القي ي يوات البحري ي يية إل ي ييى م ي ييا يق ي ييارب
.835،111
 القي يوات الجوي يية :ت سس ييت ف ييي ن ييوفمبر 1141م ،وتتي ي لف م يين س ييالح الج ييو ،وس ييالح الصي يواريال،والمدفعييية المضييادة للطييائرات ،وسييالح ال يرادار ،والوحييدة المحموليية ج يوا ،وسييالح ايشييارة ،وسييالح
الحييرب ايلكترونييية ،وبعييض األسييلحة المتخصصيية ،ويص ييل حجييم الق يوات الجوييية إلييى مييا يق ييارب
.312،111
 سييالح المدفعييية الثيياني :ت سييس فييي يوليييو 1166م ،ويتكييون ميين وحييدة الص يواريال االسييتراتيجية،ووحدة الضمانات المتخصصة ،ووحدة الصواريال العادية ،ويصل حجيم سيالح المدفعيية الثياني إليى
ما يقارب .111،111
 القوات االحتياطية للدفا الوطني :تعد قوات الميليشيات التي تمثيل القيوات المسيلحة االحتياطييةلج ييي

التحري يير الش ييعبي ج ييزءا ال يتجي ي أز م يين قي يوات الج ييي  ،وازدادت أهمي يية الميليش يييات ف ييي فتي يرة

الحرب الثورية للصيين بعيد أن قاميت بيدور محيوري بجانيب القيوات النظاميية ،واسيتمر دورهيا البيارز
ير ف ييي قي ييام األم يية
دور كبي ي ا
حت ييى بع ييد قي ييام جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ف ييي 1141م ،حي ييث لعب ييت ا
 -111بن قوان تشيان تشاو تش ين لود يون  ،الدفا الوطني للصين ،دار النشر الصينية عبر القارات ،8111 ،ص ص
.61-51
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والنضيييال لحمايييية األمييية ،وقي ييد وصيييل حجيييم الق ي يوات االحتياطيييية لليييدفا الي ييوطني إلي ييى مي ييا يقي ييارب
.511،111
 ق يوات الشييرطة المسييلحة الشييعبية :ت سسييت فييي يونيييو 1128م ،وهييي تتكييون ميين ق يوات الييدفاالييداخلي ،وق يوات الييذهب ،والغابييات والمييياد والكهربيياء والمواصييالت ،وق يوات حييرس الحييدود لألميين
العام ،ومكافحة الحرائق والحراسة ،وقد وصل حجم قوات الشرطة إلى .661،111

811

وبدأت الصين في عام 8115م بعملية إعادة هيكلة القوات المسلحة الصيينية هيدفها كسير
البيروقراطيية السيائدة وتحوييل الجيي

إليى قيوة قيادرة عليى حمايية مصيالس اليبالد فيي منطقتهيا وعليى

مسيتوى العيالم أيضيا ،وتتضيمن الخطية تقلييل تعيداد القيوات البريية ،ويقابيل هيذا التقلييص فيي القيوات
البريي يية تحسي ييين دور الق ي يوات الجويي يية والبحريي يية وقي ييدرات الص ي يواريال والق ي يوات ايلكترونيي يية .فالصي ييين
خصصييت اسييتثمارات كبي يرة لصيينع مركبييات فضييائية عسييكرية وأسييلحة سيييبرانية هجومييية ووس ييائل
الح ييرب ايعالمي يية .وه ييذا التط ييوير يه ييدف إل ييى إعي يادة هيكل يية الج ييي

عل ييى الطي يراز الع ييالمي م ييع

االحتفيياظ بالخصوصييية الصييينية وأن يكييون والؤد المطلييق للحييزب الشيييوعي الصيييني ،وتهييدف هييذد
الخط يية إل ييى تح ييول الج ييي

الص يييني ف ييي 8181م إل ييى ق ييوة سي يريعة الحرك يية تح ييت قي ييادة عصي يرية

مستوعبة للخبرة العالمية.
وقييد أعلنييت الصييين عيين زيييادة ميزانييية إنفاقهييا العسييكري بمييا يعييادل  1،11تريليييون ي يوان (175
ملي ي ييار دوالر أمريك ي ييي) أي زي ي ييادة ميزانيته ي ييا العس ي ييكرية بمق ي ييدار  %2،1لع ي ييام 8112م ،وي ي ييذكر أن
اينفيياق العسييكري الصيييني فييي 8117م قييد بل ي  151مليييار دوالر .وأكييدت علييى أن هييذد الزيييادة
ت ي تي فييى إطييار تطييوير قييدراتها العسييكرية للييدفا ع ين مصييالحها وليييس هييدفها الييدخول فييي سييباق
ير
تسلس مع الواليات المتحدة األمريكية ،نوان كانت ميزانيية الصيين رغيم زيادتهيا ال تشيكل تهدييدا كبي ا
على الواليات المتحدة األمريكية ،حيث إنها تمثل فقط ربع ميزانية اينفاق العسكري األمريكي.
 -811انظر :ين تشون تشين  ،ترجمة :فريدة وان فو ،النظيام السياسيي الصييني ،دار النشير الصيينية عبير القيارات ،8111 ،ص ص

 27-24بن قوان تشيان ،الدفا الوطني للصين ،مرجع سابق ،ص ص 61-45
Ian E.Rinegart, David Gitter, The Chinese military: overview and issues for congress, congressional
research service, 2015, p 2.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2015/CRS_The_Chinese_Militar
y_Overview_and_Issues_for_Congress_15sept2015.pdf
 -811نيزافيسيمايا غازيتا ،ترجمة :كامل توما ،الجي الصيني سيكون األقوى في العالم بحليول عيام  88 ،RTonline ،8181أبرييل
.8117

-https://arabic.rt.com/press/874616الجي -الصيني-سيكون-األقوى-في-العالم-بحلول-عام#/8181-

 -818انظر :حسن عمار ،الصين تدافع عن زيادة ميزانية اينفاق العسكري ،رويترز 2 ،مارس 8112
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ويالحظ بشكل عام على المحدد العسكري مايلي:
ل
ض لمس ييعيها لنم ييو االقتص يياد ،ب ييل إنه ييا اهتم ييت
 -أن الص ييين ل ييم تتجاه ييل ق ييدراتها العس ييكرية ف ييي خ َ

بتط ي ييوير الق ي ييدرات العس ي ييكرية واالس ي ييتفادة م ي يين الخبي ي يرات العالمي ي يية وكس ي يير البيروقراطي ي يية واالس ي ييتعانة
بالتكنولوجييية الحديثيية فييي المجييال العسييكري ميين أجييل بنيياءقوة عسييكرية صييينية متطييورة وقييادرة عل يى
رد أييية هجمييات عدائييية عليهييا وقييادرة علييى حماييية مصييالحها ،وهييذا مييا يثييير قلييق جيرانهييا والييدول
الكبرى.
 كما أن بالرغم من التطور الكبير في القدرات العسكرية الصينية ،لكنهيا ال تيزال غيير قيادرة عليىتحدي قوات الواليات المتحدة األمريكية نوان كانت القوات البرية والجوية والبحريية األمريكيية عيددها
أقييل ميين نظيرتهييا الصييينية إال إن مسييتوى التييدريب والكفيياءة والقييدرة بالنسييبة للق يوات األمريكييية يفييوق
بكثير القوات الصينية.
ير مييا
 وزيييادة القييدرات العسييكرية الصييينية يييؤدي إلييى إثييارة قلييق جيرانهييا كاليابييان وتييايوان التييي كثيي اينظر إليها على أنها منشقة عن الصين.
 كم ييا أن س ييعي الص ييين لزي ييادة ميزاني يية إنفاقه ييا العس ييكري يه ييدف إل ييى تط ييوير ق ييدراتها العس ييكريةوبيياألخص القييدرات البحرييية التييي تمكنهييا ميين حماييية مصييالحها فييي بحيير الصييين الشييرقي ،وبحيير
ير م ييا تثي يير قضييايا نزاعي يية م ييع الييدول المج يياورة للص ييين وال ييدول
الصييين الجن ييوب ،فه ييذد البحييار كثي ي ا
الكبرى ،كقضايا السيادة على هذد البحار وكيفية استغالل ثروات هذد البحار.
رابع ا :المحدد الثقافي:
تمثل الثقافة السياسية الصينية مجموعية األفكيار والمبياد التيي تحكيم سيلو األفيراد داخيل
مجتمعهم ،فالثقافة السياسية الصينية لها طابع خاص ،وهي بالتفصيل:
 تض ييم الص ييين م ييا يبليي  411اس ييم لقومي ييات مختلف يية ،وهن ييا بع ييض المقاطع ييات الت ييي تض ييم م ييايقييارب م يين  861قومي يية كمقاطع يية يونن ييان ول ييذل شييغل موض ييو القومي يية والتع يياي

الس ييلمي ب ييين

القوميات المختلفة ذهن القادة الصينيين لذل كانيت الفكيرة الرئيسية التيي تشيغل ذهينهم هيي تحقييق
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1GI0EU
الصين تعلن عن نيتها في زيادة اينفاق العسكري 5 ،arab 48 ،مارس .8112
https://goo.gl/DCNp5r
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المساواة بين القومييات المختلفية ،تقيوم المسياواة بيين القومييات فيي الصيين عليى ثيالث ركيائز وهيي:
ير لتع ييدد
المس يياواة ف ييي المكان يية ،والمس يياواة ف ييي المج يياالت المختلف يية ،والمس يياواة أم ييام الق ييانون ونظ ي ا
القومييات فييي الصييين فييهن فكيرة التوحييد هييي فكيرة محورييية فييي الثقافية الصييينية ،وفكيرة التوحيييد هييي
فكرة قديمة فبدأت عند أسيالف الصيينيين فيى عيام  881قبيل المييالد ،فيدائما يسيعي القائيد الصييني
إلى االعتراف بالقوميات المختلفة ولكن تحت سيطرت .

813

 إن الصيين دوليية حضيارية عريقيية فقيد شييهدت تكييوين المؤسسيات السياسييية منيذ  1511سيينة قبييلالمي يييالد ،وبالتي ييالي في ييهن الصي ييين يغلي ييب عليهي ييا البيروقراطيي يية واالسي ييتاتيكية والمركزيي يية نتيجي يية لقي ييدم
المؤسسات السياسية بها.
 سيادة الثقافة الكونفوشية التي ترتكز على األخالق والمحافظة على حيياة اينسيان والتيي ال تهيتمبعييالم الميتافيزيقييا ،وبالتييالي فييهن تحقيييق رخيياء األف يراد والعييي
الصينية.

فييي سييالم هييي ميين أهييداف السياسيية

814

 -من أهم ركيائز الثقافية الصيينية هيي تجنيب الحيرب والعيي

فيي سيالم ،فيدائما الصيين تؤكيد عليى

أن الحروب التي دخلتها كانت بهدف رد عدوان خارجي عليها أو للدفا عن وحدة أراضيها.

815

 سيادة األفكار الماركسية -اللينينية فالصين نش ت على أسياس اشيتراكي والتيي تيدافع عين حقيوقالطبق يية العامل يية ف ييي مواجه يية انتش ييار ايمبريالي يية ال أرس ييمالية ،والطبق يية العامل يية تش ييكل قي يوام وأغلبي يية
المجتمع الصيني.

816

وبالتالي فهن المحدد الثقافي يفسر الكثير من السياسة الخارجية الصينيي حيث:

 -813تشن تسيان ،قوميات الصين وديانتها ،دار النشر الصينية عبر القارات ،8111 ،ص ص .31-16

 -814محمود صافي محميود ،توجيهيات سياسيية حيذرة :فياق التعياون الصييني الشيرق أوسيطي والتحيديات الراهنية ،المركيز
العربى للبحوث والدراسات 81 ،مايو .8115

http://www.acrseg.org/38006
 -815عم يياد منص ييور ،السياس يية الخارجي يية الص ييينية م يين منظ ييار الثقاف يية االس ييتراتيجية ،سياس ييات عربي يية ،ع ييدد  ،81يولي ييو

 ،8116ص ص .31-31
_https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document
2C61BA1B.pdf
 -816انظر :روي مكريدس ،ترجمة :حسن صعب ،مناه السياسة الخارجية فى دول العالم ،بيروت :دار الكتاب العربى،
 ،1161ص  418وى تشييى رون ي  ،السياسييات الصييينية تجيياد عييادات األقليييات القومييية وتقاليييدها ،السياسيية الدولييية ،عييدد
 ،817مجلد  ،58يناير  ،8117ص ص .71 -62
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 نتيجية لسييطرة الكونفوشيية عليى الثقافيية الصيينية فليذل فيهن الصييين دولية علمانيية تفصيل الييدينعين الدوليية ،وبالتييالي فيهن الصييين ال تقيييم عالقتهييا ميع الييدول األخييرى علييى أسياس دينييي ،كمييا أنهييا
تدعم فكرة السالم والتعاي  ،وهذا ما يفسير لنيا عيدم تيورط الصيين فيي الحيروب العالميية ،وحرصيها
الدائم على نشر السالم.
 نت يجيية لتعييدد القوميييات فييي الصييين وحييرص الحكييام علييى الحفيياظ علييى وحييدة األ ارضييي الصييينيةميين خييالل السيييطرة علييى القوميييات المختلفيية ،وهييذا مييا يفسيير الطاعيية العمييياء للحيياكم وأن السياسيية
الخارجية الصينية تدار من خالل فرد واحد وهو القائد.
 الثقاف يية ايس ييتاتيكية الت ييي ت ييدعم االس ييتقرار في يي الص ييين تجعله ييا دائمي يا ف ييي مواجه يية م ييع الغ ييربالديناميكي وعلى رأس الواليات المتحدة األمريكية.
 نتيجة لتعرض الصين إليى اعتيداءات متكيررة كانيت تسيتهدف وحيدة الصيين ،فيهن الصيين تسيعىدائم يا إلييى زيييادة قييدراتها العسييكرية لحماييية مصييالحها والييدفا عيين وحييدة وسييالمة أ ارضيييها ،وزيييادة
القيدرات العسيكرية دائميا ميا يثييير قليق اليدول الكبييرى ،ولكين الصييين دائميا تؤكيد علييى أنهيا ال تسييعى
للدخول في أى سباق تسلس مع أي دولة.
 نتيجية لخصوصيية الثقافية الصيينية ،فييهن الصيين تكيون دائميا حييذرة فيي اليدخول فيي أي عالقيياتم ييع دول أخ ييرى مختلف يية معه ييا ثقافيي يا ،كم ييا أنه ييا تؤس ييس عالقته ييا م ييع ال ييدول األخ ييرى عل ييى أس يياس
براجمياتي عمليي ،وهييذا ميا يفسيير أن الصيين تقييي عالقيات مييع دول متصيارعة كعالقاتهييا ميع الييدول
العربي يية م يين جان ييب وعالقته ييا م ييع إسي يرائيل م يين جان ييب أخ يير .فالمص ييلحة الص ييينية وتوس يييع حج ييم
تعامالتها الخارجية هي أهداف السياسة الخارجية الصينية.
 نتيجية لت صييل االشييتراكية فييي الصييين ،فييهن الصييين دائميا تظييل محتفظيية بالطييابع االشييتراكي نوانأخييذت ب ليييات السييوق ،فالصييين ت خييذ ب ليييات السييوق لتشييجع االسييتثمارات وجييذب رؤوس األم يوال
األجنبييية الغربييية والعربي يية علييى حييد سي يواء وتواكييب التط ييورات العالمييية وتكييون أكث يير انفتاح يا عل ييى
العالم ،ولكنها تظل محتفطة ببعض مظاهر االشتراكية وأن يكون للدولة السييطرة فيي النهايية .وهيذا
مييا ي ييدفع ال ييبعض إل ييى تس ييمية النظ ييام االقتص ييادي الص يييني بنظ ييام اش ييتراكية ال أرس ييمالية الت ييي تمي ييز
الصين عن غيرها من دول العالم.
ير ميا تيدخل فيي صيراعات
 نتيجة للثقافة التقليدية المحافظة في الصيين والطاعية للقيادة ،فهنهيا كثي امييع الغييرب حييول مف يياهيم الديمقراطييية والمشيياركة السياسييية والحري يية وحقييوق اينسييان وال يرأي الع ييام
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وحرييية األعييالم والحرييية االلكتروني يية وحرييية تييداول المعلومييات .وض ييرورة تطييوير نظامهييا وحكمه ييا
ليتناسب مع قيم الديمقراطيية ،ولكين الصيين دائميا ميا تبيرر نظامهيا بي ن لهيا خصوصيية تميزهيا عين
الغرب ،وأنها يجب عليها أن تحيتفظ بهيذد الخصوصيية التيي تشيكل هويتهيا وتميزهيا عين غيرهيا مين
اليدول لييذل دائميا ميا تثييار قضييايا الديمقراطيية فييي خالفييات الصيين مييع القييوى الغربيية التييي تسييعى
إلى استغالل قضايا الديمقراطية لتكون ورقة ضغط على الصين.
خامس ا :الحركات االنفصالية:
من التحديات التيي تواجي الصيين وتعيد مين أهيم محيددات السياسية الخارجيية الصيينية هيي
الحركيات االنفصيالية ،فتعيدد القومييات داخيل الصيين كيان مين األسيباب الرئيسية التيي تعرضيها إليى
الحرك ييات االنفص ييالية الت ييي تطال ييب ب ييالحكم ال ييذاتي للحف يياظ عل ييى خصوص يييتها وه ييويتهم ،وه ييذا م ييا
ترفضي ي الحكوم يية الص ييينية الت ييي دائمي يا تؤك ييد عل ييى رفض ييها ألي عم ييل ي ييؤثر بالس ييلب عل ييى وح ييدة
وسييالمة أ ارضيييها ،وفيمييا يلييي سيييتم تنيياول قضييية تييايوان ،نواقليييم التبييت ،نواقليييم شييينجيان  ،وجزي يرة
هون كون .

(أ) المشكلة التايوانية:
مشييكلة تييايوان هييي مشييكلة ممتييدة منييذ الق ييدم:فعنييدما قامييت اليابييان بغييزو الصييين أجب ييرت
الصييين ف ييي ذل ي الوق ييت عل ييى التنييازل ع يين ت ييايوان فييي 1215م ،وق ييد أص ييدرت الصييين وك ييل م يين
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانييا فيي " ،1143إعيالن القياهرة" اليذي يؤكيد عليى ضيرورة إرجيا
الياب ييان األ ارض ييي الت ييي احتلته ييا كت ييايوان للص ييين ث ييم انض ييم االتح يياد الس ييوفيتي للمطال ييب الص ييينية
والت كي ييد عل ييى حقه ييا ف ييي اس ييتعادة أ ارض يييها ،وف ييي أغس ييطس 1145م أعلن ييت الياب ييان استس ييالمها
واسترجعت الصين األراضي المحتلة بميا فييهم تيايوان ،ولكين ميع إعيالن ت سييس الحكومية المركزيية
الشييعبية لجمهورييية الصييين فييي أكتييوبر 1141م ،أسيير القييادة الغييير شيييوعيين إلييى تييايوان وأعلنوهييا
دوليية الصييين الشييعبية ،وفييي ذل ي الوقييت عملييت الواليييات المتحييدة األمريكييية علييى تييوفير الحماييية
لتايوان واعتبرتها الحكومة الشرعية للصين.

817

ومنذ ذل الوقت وهنا انقسام في الداخل األمريكيي بشي ن قضيية تيايوان فييرى اليبعض أن
الموق ييف األمريك ييي تج يياد القض ييية التايواني يية يج ييب أن يرتك ييز عل ييى أن ض ييرورة اس ييتخدام األس يياليب

 -817تشان تشينغمين ،الدبلوماسية الصينية ،دار النشر الصينية عبر القارات ،8111 ،ص ص .84-88
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السييلمية ومعارضيية أى اسييتخدام للقييوة لتسييوية هييذد القضييية ،حيييث إن حييل هييذد القضييية يحتييا إلييى
الكثيي يير مي يين الحي ي يوار والمروني يية تحي ييت مس ي ييمى "الصي ييين الواحي ييدة" ،ويقت ي ييرح أصي ييحاب هي ييذا االتج ي يياد
الكونفدرالييية كحييل لهييذد القضييية حيييث "صييين واحييدة نوادارتييين" ،بحيييث تتنييازل تييايوان عيين السيييادة
المطلقية للصيين فييي مقابيل االعتيراف السياسيي بنظييام الحكيم فيي تييايوان ،بينميا يييرى اليبعض اآلخيير
أن تايوان اسيتطاعت أن تطيور نظاميا ديمقراطييا وتحقيق الكثيير مين اينجيازات االقتصيادية الكبييرة،
ومن ثم يجيب عليى الوالييات المتحيدة األمريكيية أن تحميي حيق الشيعب فيي تقريير مصييرد باعتبارهيا
المدافع عن قيم الديمقراطية في العالم.

812

والقضيية التايوانيية مين القضيايا المعقييدة فيي السياسية الخارجيية الصييينية حييث إني فيي ظييل
تنامي الطميوح الصييني ،والت كييد اليدائم عليى مبيدأ "الصيين الواحيدة" يصيبس مين الصيعب االعتيراف
باسييتقالل تييايوان أو حتييى الموافقيية علييى اقت يراح الكونفد ارييية التييي يعطيهييا نييو ميين أن يوا االسييتقالل
هيذا ميين جانييب ،وبالتييالي فييهن الصييين دائميا تؤكييد علييى ضييرورة عييودة تييايوان إلييى الييوطن األم ،أمييا
الجانييب اآلخيير فتييايوان تييرى نفسييها أنهييا نظييام سياسييي ديمق ارطييي ول ي هوييية وطنييية واضييحة وميين
الصعب أن ترى نفسها مقاطعة صينية من جديد.

(ب) قضية التبت:
ير م ييا تث ييار وتنظ يير الص ييين إليه ييا عل ييى أنه ييا حرك يية
قض ييية التب ييت م يين القض ييايا الت ييي كثي ي ا
انفصييالية وهييذا مييا ال تسييمس ب ي  ،وأنهييا ليسييت بقضييية عرقييية وال دينييية وال تتعلييق بحقييوق اينسييان.
ير ميا
فهقليم التبت هو إقلييم تسيكن أقليية دينيية زعييمهم الروحيي هيو "اليدالي الميا" ،وهيذد األقليية كثي ا
تطالب بالحكم الذاتي تحت ادعاء أنها تتعيرض إليى العدييد مين االنتهاكيات ،ولكين الصيين تيرى أن
اقليييم التبييت هييو جييزء ميين األ ارضييي الصييينية سيياد فيي الحكييم الثيييوقراطي الييذي كييان أشييد ظلميا ميين
العص ييور الوس ييطى ف ييي أوروبيييا ،ول ييذل اس ييتطاعت الص ييين أن تحيييرر ه ييذا ايقل يييم في ييي 1151م،
وتضم إلى أراضيها وتقيم في إصالحات ديمقراطية.

811

ير ميا تسيتخدمها القيوى المناوئية للصيين للضيغط عليى الصيين باعتبيار أن
قضيية إقلييم التبيت كثي ا
التبييت أقلييية دينييية لهييا طييابع خيياص تتعييرض للكثييير ميين انتهاكييات لحقييوق اينسييان ،وأنهييا تتعييرض
لطم ييس م يينظم لهويته ييا الثقافي يية والديني يية م يين خ ييالل تغيي يير التوزي ييع الس ييكاني به ييا ونق ييل الكثي يير م يين
 -812المرجع السابق ،ص ص .82 -84
 -811المرجع السابق ،ص ص .34 -33
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الصييينين إلييى هييذا األقليييم ،وبالتييالي يتحييول السييكان األصييليون إلييى أقلييية علييى أ ارضيييهم وهييذا مييا
يجب التصدي ل .
(ا) إقلي شينجيانغ:
يقييع إقليييم شييينجيان فييي شييمال غييرب الصييين ،ويقطن ي  11مليييون ميين األويغييور وهييم السييكان
األصييليون لوقليييم ،وأغلييب سييكان ايقليييم ميين المسييلمين .وكييان يسييمى إقليييم شييينجيان قييديما بييهقليم
ير م ييا يطالييب سييكان ايقليييم باالنفص ييال تحييت ادعيياءات تعرضييهم للتميي ييز
تركسييتان الشييرقية .وكثيي ا
ضيدهم والقمييع ،وفيي عييام 1111م طالبيت القيوات التركسييتانية باالنفصيال عيين حكومية بكييين ،وفييي
8111م تجددت المطالب وكانت من أشد حركات االحتجا التي يشهدها ايقليم.
وفي ظل تنامي موجة الحرب على ايرهاب عالميا ،قامت الحكومية الصيينية بتشيديد قبضيتها عليى
هييذا ايقليييم .وقامييت بنشيير المزيييد ميين قيوات األميين فييي ايقليييم ،وقامييت بفييرض قيييود علييى ممارسيية
الشييعائر الديني يية للمس ييلمين فييي ه ييذا ايقل يييم كحظ يير الصيييام ف ييي ش ييهر رمضييان لك ييل م يين م ييوظفي
الخدمة المدنية ،والمعلمين ،والطالب.

811

(د) جزيرة هونغ كونغ:
مرتجزيرة هون كون بالعديد من محطات الص ار  ،وهي كالتالي بالتفصيل:
 كانت جزيرة هون كون خاضعة للسييطرة الصيينية إليى أن نشيب الصي ار بيين الصيين وبريطانيياحيييث رفضييت السييلطات الصييينية التجييارة البريطانييية ميين تمرييير تب ي األفيييون إلييى الصييين باسييتخدام
هون كون

مما أدى إلى قيام الحكومة البريطانية باحتالل الجزيرة في 1241م.

 ثي ييم بي ييدأت حقبي يية االحي ييتالل اليابي يياني لهون ي ي كون ي ي حيي ييث اسي ييتطاعت اليابي ييان أن تهي ييزم الجني ييودالبريطانيين في الجزيرة فيي 1141م ،وبالتيالي أصيبحت الجزييرة تخضيع للسييطرة اليانيية .ثيم عيادت
الجزيرة مرة أخرى للسيطرة البريطانية فيي 1145م بعيد أن فشيلت اليابيان فيي السييطرة عليى الجزييرة
وانتشر بها المرض والفقر.
 واس ييتطاعت بريطاني ييا أن تح ييول الجزيي يرة إل ييى منطق يية ص ييناعية متط ييورة .وبالت ييالي عن ييدما وقع ييتالصييين وبريطانيييا فييي 1124م معاهييدة تقضييي بتس ييليم ملكييية هون ي كون ي إلييى الصييين بش ييرط أن
تتمتع بالحكم الذاتي.
 -811الصين :أحداث عام  ،human rights watch ،8115ال توجد سنة للنشر.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286341
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 وميين ثييم اسييتطاعت هون ي كون ي أن تتمتييع بييالحكم الييذاتي باسييتثناء الشييؤون الخارجييية والييدفا .كثير ما تسعى "بكين" إلى أحكام السيطرة على الجزيرة كما حدث فيي 8114م ،حييث اقتيراح
ولكن ا
حزم من ايصالحات االنتخابية مين قبيل التيابعين لحكومية بكيين تسيمس لبكيين بمنيع ترشيس مين ال
ترغ ييب لمنص ييب الي يرئيس التنفي ييذي لوقل يييم ،ولك يين الهيئ يية التشي يريعية ف ييي هونيي كونيي تص ييدت له ييذد
االقتراحات.
ير مييا يشييهد ايقليييم ص يراعات بييين الييداعمين للديمقراطييية فييي هون ي كون ي والم يوالين للصييين
 وكثيي اكمييا حييدث فييي حفييل تنصيييب "كييارى الم" الحاكميية الجديييدة للجزييرة والييذي حضيرد اليرئيس الصيييني،
والييذي يؤكييد دائمي يا علييى رفض ي ألي ص ييورة ميين صييور تح ييدي هون ي كون ي للس ييلطة المركزييية ف ييي
بكين.

811

نخلييص إلييى أن المحييددات الداخلييية لهييا أثيير كبييير فييي تحديييد السياسيية الخارجييية الصييينية ،وتفسيير
الكثير من تحركات السياسة الخارجية ،وتفسرالدوافع وراء إقامة العالقات مع الدول األخرى.

الجزء الثاني :المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الصينية
يتناول هذا الجزء بالتحليل مدى ت ثير المحيددات ايقليميية والدوليية عليى تحركيات السياسية
الخارجييية الصييينية ،وينقسييم هييذا الجييزء إلييى جيزأين رئيسيييين وهمييا :الجييزء األول ويتنيياول المحييددات
ايقليمية ،والجزء الثاني ويتناول المحددات الدولية ،وفيما يلي التفصيل:
أوالا :المحددات اإلقليمية:
يقصييد بالمحييددات ايقليمييية د ارسيية النظييام ايقليمييي الييذي تقييع في ي الدوليية محييل الد ارسيية،
ودراسة الروابط التاريخية والعالقيات التيي تيربط الدولية باليدول الواقعية فيي محيطهيا ايقليميي ،وفيميا
يلي سنشير إلى أهم المحددات ايقليمية للسياسة الخارجية الصينية:
(أ) العالقات الصينية الهندية:
 -811انظر :المرجع السابق الرئيس الصييني يحيذر هوني كوني مين أى خيرو عليى سيلطة بكيين bbc ،عربيي 1 ،يولييو

.8117

http://www.bbc.com/arabic/world-40467614
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ينظيير إل ييى العالق ييات ب ييين العمالق ييين اآلس يييويين عل ييى أنه ييا عالق ييات يغل ييب عليه ييا الط ييابع
التنافسييي أكثيير ميين الطييابع التعيياوني ،فييهن هنييا محف يزات للتعيياون بييين بكييين ونيييودلهي كالعالقييات
االقتصادية حيث تعد الصيين أكبير شيري تجياري اقتصيادي للهنيد ،وكالهميا يسيعيان إليى أن يكيون
لهييم دور فييي السيياحة الدولييية والوصييول إلييى شييروط اقتصييادية توسييع ميين حجييم تجييارتهم الخارجييية،
وأن يك ييون لهميييا دور في ييي إدارة المؤسس ييات الدوليييية وبييياألخص المؤسس ييات االقتصيييادية العالميي يية،
فكالهما يفضالن النظام المتعدد القطبية.

818

لكن على الجانب اآلخر فيوجيد العدييد مين القضيايا التيي تيؤدي إليى تيوتر العالقيات بينهميا
منها الص ار على الحدود ،حيث تدعي الهند أن الصين تحتيل جيزءا مين أ ارضييها الحدوديية ،بينميا
تدعي الصين ب ن الهنيد هيي التيي تحتيل جيزءا مين األ ارضيي الصيينية ،كميا أن تطيوير الهنيد لقوتهيا
العسييكرية يكييون بهييدف رئيسييي لحمايتهييا ميين الصييين وليييس ميين باكسييتان ،ونجييد أن الصييين تسييعى
يقاميية عالقييات وطيييدة مييع باكسييتان وتمييدها بالتكنولوجيييا وتتعيياون معهييا فييي المجييال النييووي وهييذا
يمثيل تهديييد ألمين الهنييد ليذل تسييعى الهنيد لييدعم قائيد إقليييم التبيت ودعييم اسيتقالل إقليييم التبيت عيين
الصييين ،كمييا تسييعى الهنييد يقاميية عالقييات مييع الييدول المجيياورة للصييين وذل ي لتعزيييز موقفهييا عنييد
التفيياوض مييع الصييين ،كالعالقييات بييين الهنييد وفيتنييام حيييث تبيييع الهنييد الص يواريال لفيتنييام وتتعيياون
معها في التنقيب عن المعادن في بحر الصين الجنوبي.

813

يتضس مما سبق أن هنا العدييد مين المحفيزات التيي تيدعو للصي ار  ،واألخيرى التيي تيدعو
للتع يياون ،لك يين يمكنن ييا الق ييول :إن الط ييابع الغال ييب عل ييى العالق ييات ب ييين الهن ييد والص ييين ه ييو الط ييابع
التنافسي فقضايا الخالف أكثر بكثير من قضايا االتفاق.
(ب) العالقات الصينية اليابانية:
يغلييب علييى العالقييات الصييينية اليابانييية التييوتر وذل ي بسييبب تيياريال الحييرب بييين البلييدين،
في ييالحرب األولي ييى التي ييي بموجبهي ييا احتلي ييت اليابي ييان بعي ييض األ ارضي ييي الصي ييينية ومنهي ييا تي ييايوان والتي ييي
استعادتها الصين فيما بعد ،والحرب الثانية كانت عقب الحرب العالمية األوليى حييث سيعت اليابيان
212- Kadira pethiyagoda, china- india relations: millennia of peaceful coexistence meet
modern day geoplotical interests, Brookings, October 13, 2017.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/10/13/china-india-relations-millennia
-of-peaceful-coexistence-meet-modern-day-geopolitical-interests/
 -813انظر :ذكر الرحمن ،الصين والعالقات الهندية األمريكية ،العربية 2 ،يوليو 8117
https://goo.gl/qQ3yWL
kadra pethiyagoda, op.cit.
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إلى احتالل بعض األراضي الصينية مستغلة انشغال الصيين بيالحروب األهليية وقيد تيم إرجيا هيذد
األ ارضييي فيمييا بعييد ،ورغييم عييودة العالقييات الصييينية اليابانييية فييي 1178م ،إال إن ي ال ي يزال هنييا
بعض القضايا التي تثير التوترات بين البلدين كقضيية تيايوان حييث تيرفض الصيين أيية عالقيات أو
تدخالت يابانية في هذد القضية.

814

ير م ييا تنظ يير إل ييى
ير لت يياريال االح ييتالل والح ييروب ب ييين الص ييين والياب ييان ف ييهن الص ييين كثي ي ا
نظ ي ا
الياب ييان عل ييى أنه ييا بل ييد تس ييعي دائمي يا لالعت ييداء عل ييى األ ارض ييي الص ييينية والمس يياس بي ي من واس ييتقرار
نظر ألن سياسيات الصيين براجماتيي تهيتم بالعالقيات االقتصيادية ،فيرغم الخيالف بيين
البالد ،ولكن ا
الصين واليابان إال إن الصين تقيم عالقات اقتصادية مع اليابان.
(ا) العالقات الصينية الروسيا:
يغلييب عل ييى العالقييات الص ييينية الروسييية عالق ييات التنسيييق بينهم ييا ،فالعالقييات بينهم ييا له ييا
تاريال طويل ففيي  1141م أقيميت عالقيات دبوماسيية بيين الصيين واالتحياد السيوفيتي ضيد الوالييات
المتح ييدد األمريكي يية ،وف ييي فتي يرة الس ييتينات ح ييدث ص ييدام بينهم يياحول من يياطق حدودي يية إل ييى أن وق ييع
البل ييدان عل ييى اتفاقي ييات حس يين الجي يوار ،لتع ييود العالق ييات بي يينهم بع ييد انته يياء الح ييرب الب يياردد .فس ييعت
البلييدين إلييى منييع هيمنيية الواليييات المتحييدة األمريكييية وانفرادهييا بقيييادة المجتمييع الييدولي ،بجانييب ذل ي
أن البلييدين يطييوران التعيياون بينهمييا فييي المجييال االقتصييادي والمجييال العسييكري ،فالصييين تعييد أكبيير
ير بييين البلييدين لمواجهيية الحركييات ايسييالمية فييي
سييوق للسييالح الروسييي ،كمييا أن هنييا تعاون يا كبيي ا
المنطقة اآلسيوية ،والتصدي للنزاعات االنفصالية ،وبالتيالي حفيظ أمين واسيتقرار المنطقية اآلسييوية،
والت كيد على عدم تدخل أى طرف في شئون الطرف اآلخر الداخلية.

815

 -814انظر :إبراهيم أبو خزام ،العرب وتوازن القوى فى القرن الواحد والعشرين ،طرابلس :مكتبة طرابلس العالمية،1115 ،

ص  415محم ييد نعم ييان ج ييالل" ،العالق ييات الص ييينية الياباني يية" ،رس ييالة دكت ييوراد ،جامع يية الق يياهرة :كلي يية االقتص يياد والعل ييوم
السياسية ،1172 ،ص ص  35-31محمد نعمان جالل ،الص ار بين اليابان والصين ،القياهرة :مكتبية ميدبولي،1121 ،
ص ص  314 -813تشان وي وي ،ترجمة :محمود مكاوي وماجد شبانة ،الزلزال الصيني ،القاهرة :سما للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى يناير  ،8116ص ص .31-38

 -815انظيير :دالل محمييود السيييد ،القييرن الصييينى؟ االنقييالب التييدريجى لمعييادالت األميين فييى جنييوب وجنييوب شييرق سيييا،

ملح ييق تح ي يوالت اسي ييتراتيجية مجلي يية السياسي يية الدوليي يية ،عي ييدد  ،815مجلي ييد  ،51يوليي ييو  ،8116ص  15عبي ييدالكريم صي ييالس

المحسن ،العالقات الروسية – الصينية التاريال والتطلعات ،مؤسسة الحوار المتمدن ،عدد  1 ،3311يونيو .8111
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262546
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فهن ييا العدي ييد مييين محفي يزات التعييياون ب ييين الص ييين وروسي يييا عل ييى أرسي ييها أن ك ييال البلي ييدين
يرفضان فكرة هيمنة الواليات المتحدة األمريكية عليى السياحة الدوليية ،وهيذا اتضيس جلييا فيي الكثيير
من القضايا :منها القضية السيورية منيذ انيدال الثيورة بهيا فيي 8111م والصيين وروسييا يسيتخدمان
الفيت ييو ض ييد أي اقتي يراح تقدمي ي الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية لح ييل األزم يية ،فمع ييركتهم ف ييي القضي ييية
الس ييورية ليس ييت فق ييط معرك يية حماي يية للمص ييالس ولكنه ييا معرك يية إثب ييات النف ييوذ عل ييى الس يياحة الدولي يية
وتحييدي الهيمنيية األمريكييية .كمييا أن كييل ميين البلييدين يرك يزان علييى فك يرة وحييدة األرض ورفييض أييية
حركات انفصالية لألقليات وبالتيالي يسيعيان التخياذ العدييد مين ايجيراءات الداخليية لحفيظ اسيتقرار
بالدهييم ،فنجييد علييى سييبيل المثييال :روسيييا ال تقيييم أييية عالقييات مييع تييايوان ،ودائم يا تعتييرف أن إقليييم
التبت هو جزء ال يتج أز من األراضي الصينية.

816

أما أهم نقاط الخيالف بيين البليدين فهيي :أنالصيين قيوة صياعدة تيزداد قوتهيا يوميا بعيد ييوم،
وهييذا مييا ت يراد روسيييا قييد يشييكل تهديييدا عليهييا بجانييب الكثافيية السييكانية الصييينية العالييية التييي تقابلهييا
كثافيية سييكانية روسييية منخفضيية ،وبالتييالي فييهن الصييين قييد تسييعى للتمييدد خارجي يا السييتيعاب الزيييادد
الس ييكانية به ييا وبالت ييالي فق ييد تك ييون روس يييا م يين ال ييدول الت ييي تس ييعى الص ييين الس ييتغاللها لح ييل أزم يية
االنفجييار السييكاني ،بجانييب الخالفييات بييينهم حييول التعيياون الروسييي العسييكري مييع الهنييد الييذي قييد
نظر لتاريال الحرب بين اليابان والصين.
يشكل تهديد للمصالس الصينية ا

817

يسيييطر علييى العالقييات الصييينية الروسييية عالقييات التنسيييق لحفييظ أميين واسييتقرار المنطقيية
اآلسيييوية ومواجهيية نفييوذ الواليييات المتحييدة األمريكييية ودعييم النظييام الييدولي الييذي تحكم ي التعددييية
القطبييية هييذا ميين جانييب ،وميين جانييب خيير توجييد بعييض القضييايا التييي تشييكل نقيياط اخييتالف بييين
البلدين.
(د) النزاعات في بحر الصين الجنوبي:
تعتبر الصين بحر الصين الجنوبي من ضمن سيادتها المطلقة وبالتيالي يكيون لهيا مطليق
الس يييادة عل ييى مياهي ي وج ييزرد وش ييعاب وص ييخورد ،كم ييا أن له ييا الحري يية ف ييي إجي يراءات البن يياء والص يييد
 -816انظيير :علييى حسييين بيياكير ،العالقييات االسييتراتيجية الصييينية الروسييية ،الييدفا الييوطني اللبنيياني ،عييدد  ،56نيسييان

8116

https://goo.gl/RmQXZf
يزيد صاب  ،موقف الصين حيال سوريا ،لبنان :مركز كارنيغي للشرق األوسط 11 ،فبراير .8118
http://carnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47151
 -817على حسين باكير ،المرجع السابق.
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والتنقيب والسياحة ،بجانب اتخاذ أية إجراءات إدارية وقانونية ترغب فيهيا ،فتيدعي الصيين أنهيا مين
اكتشييف ذلي ي البح يير منييذ ألف ييي ع ييام وهييي الت ييي أعطتي ي ذل ي االس ييم وكان ييت تمييارس الس يييادة عليي ي
بطريقة سلمية لمدة طويلة إلى أن بدأ الن از علي مع عدد من األطراف ،وفيما يليي التفصييل ألهيم
محطات الص ار في بحر الصين الجنوبي:
 النزاعات بدأت منيذ احيتالل اليابيان ليبعض الجيزر ولكين الصيين اسيتطاعت اسيتعادة هيذد الجيزرمن اليابان.
 كمييا أن تييايوان ال ت يزال تحييتفظ بتواجييد عسييكري لهييا فييي هييذا البحيير ولكيين الصييين ال تعتبيير هييذاتعديا على أراضيها ألنها التزال تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.
 والفلبين أيضا تتناز على هذا البحر ،بل تسمي بحير الفلبيين الغربيي ،وكيذل فيتنيام تطليق علييالبحر الشرقي وتيدعي الفلبيين وفيتنيام أن الصيين تعتيدي عليى حقيوقهم فيي البحير وتيرد الصيين ،إن
كييال ميين البلييدين مارسييتا عييدوانا علييى األ ارضييي والمييياد الصييينية ،وهييذا الص ي ار يشييتعل ميين وقييت
آلخر فقد اقتربيت السيفن الحربيية الفيتناميية لالعتيراض عليى عملييات الصييد التيي تقيوم بهيا الصيين
وهذا ما دفع الصين إلى إطالق النار عليهما.
 اليابان أيضا كانت طرفا في هذا الص ار فعنيدما تسيربت معلوميات عين أن اليابيان ستشيار فييمنيياورات بحرييية فييي بحيير الصييين الجنييوبي ،وجييدنا الصييين تعتييرض وتحييذر اليابييان ميين القيييام بهييذد
األفعال التي تعد اعتداء على أراضيها.
 رفييض الصييين ألي تحكيييم دولييي لهييذا الني از وتؤكييد علييى ضييرورة تسييويت بالمفاوضييات المباش يرةسيواء الثنائيية أو الجماعيية ،كميا حيدث عنيد إصيدار إعيالن سيلو األطيراف بيين الجيانبين فيي عييام
8118م.

812

تقيدر ثييروة بحيير الصييين الجنيوبي ميين المعييادن مييا يصييل إليى  17،7مليييار طيين نفييط خييام،
بييل وتصييل بعييض التقييديرات إلييى أن مجمييو كميييات اليينفط المكتشييفة والغييير مكتشييفة تصييل إلييى مييا
يقارب من  82مليار برميل ،وبعض التقديرات تصل إلى  813ملييار برمييل .أميا ثروتي مين الغياز
الطبيعي فتقدر ﺑ  111تريليون قدم مكعب ،وهذا ما يؤدي إلى تصاعد الص ار حيول حقيوق اليدول

 -812السيييد صييدقى عابييدين ،سياسيية بكييين فييى بحيير الصييين الجنييوبى ،السياسيية الدولييية ،عييدد  ،817مجلييد  ،58ينيياير

 ،8117ص ص .177 -174
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المتنازعي يية علي ييى هي ييذا البحي يير ،والصي ييين تتمتي ييع باحتياطيي ييات قليلي يية مي يين الي يينفط مقارني يية باحتياجاتهي ييا
المتعاظمة.

811

دور فيي هيذا الصي ار بحسييب عالقتهيا باليدول المشيياطئة
تلعيب الوالييات المتحيدة األمريكييية ا
لييذل البحيير كالعالقييات مييع كوريييا الجنوبييية واليابييان والفلبييين وفيتنييام وسيينغافورة وماليزيييا ولضييمان
اس ييتمرار تواجيييدها العسي ييكري في ييي المنطقييية للتص ييدي ألي تميييدد للقي ييوة الصي ييينية .كميييا أن تي ييدخالت
الواليات المتحدة األمريكية في بحر الصين الجنوبي يكون بهدف حماية مصيالحها االقتصيادية ميع
ال ييدول المش يياطئة له ييذا البح يير ،فتج ييارة الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية الت ييي تعب يير ه ييذا البح يير تق ييدر
بتريليون دوالر سنويا.

881

(هل) تحدي وجود الجماعات المتطرفة في آسيا الوسطى:
إن تصيياعد خطيير الحركييات المتطرفيية فييي سيييا الوسييطى كييان نتيجيية للف ي ار األمنييي الييذي
أنتجي ي االنس ييحاب األمريك ييي م يين أفغانس ييتان ،وظه ييور داعي ي

وانض ييمام العدي ييد م يين مي يواطني س يييا

الوسطى لهذا التنظيم .والصين كانت من الدول التي تواجي مخياطر التميدد ايرهيابي فيي منطقتهيا،
فمنذ أن أعلن تنظيم "داع " تعاطف مع مطالب األويغيور شيعرت الصيين بي ن هيذا ايعيالن يمثيل
ير عل ييى مص ييالحها وس يييجعلها عرض يية للهجم ييات ايرهابي يية ،حي ييث إن تم ييدد "داعي ي "
تهدي ييدا مباش ي ا
وزي ييادة نف ييوذد ق ييد يش ييجع الجماع ييات المتطرف يية داخ ييل الص ييين عل ييى القي ييام بعملي ييات إرهابي يية ض ييد
الحكوم يية الص ييينية ،وم ييا يؤك ييد ه ييذد االحتمالي يية ه ييو وج ييود م ييا يق ييارب  311عنص يير م يين األويغ ييور
منضمين لداع  ،وبالتيالي حتيى بعيد القضياء عليى تنظييم داعي

سيتواج الصيين مشيكلة العائيدين

مي يين القتي ييال في ييي داع ي ي  ،وهي ييم محملي ييون باألفكي ييار المتطرفي يية والعنيفي يية التي ييي سي ييتؤثر علي ييى السي ييلم
االجتمياعي ليذل سيعت دول منطقية سييا الوسيطى إليى إصيدار قيوانين داخليية لمواجهية ايرهياب،
وفييي ه ييذا ايط ييار قام ييت الص ييين بهص ييدار قييانون لمكافح يية ايره يياب ف ييي 8115م وق ييد ت ييم تعري ييف
 -811انظر:مدحت أيوب ،النفط وعالقات الصين مع دول الجوار ،السياسة الدولية ،عدد  ،116مجلد  ،41أبريل ،8114
ص ص  141-142عبدالقادر دندن ،استراتيجية عقد اللؤلؤ لت مين ممرات الطاقة الصينية ،السياسة الدولية ،عدد ،116

مجلد  ،41أبريل  ،8114ص .158

 -881السيد صدقي عابدين ،سياسة الواليات المتحدة تجاد بحر الصين الجنوبى ،السياسة الدولية ،عدد  ،815مجلد ،51
يوليو  ،8116ص ص .141-141
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ايره يياب عل ييى أني ي " :أي نش يياط يعم ييل م يين خ ييالل العن ييف ،والتخري ييب ،والتهدي ييد عل ييى إث ييارة ال ييذعر
االجتميياعي ،وتقييويض األميين العييام ،وانتهييا الحقييوق الشخصييية ،وايض يرار بالممتلكييات ،وتهدي ييد
األجه يزة الحكومييية ،والمنظمييات الدولييية بهييدف تحقيييق أغ يراض سياسييية وأيديولوجييية معينيية" .ووفق يا
لهييذا القييانون تييم ت سيييس جهيياز وطنييي لمكافحيية ايرهيياب ،وتييم إعطيياء هييذا الجهيياز سييلطات واسييعة
لمواجهيية ايرهيياب فهييو الييذي يحييدد مييا يوصييف بنشيياط إرهييابي والشييخص الييذي ينطبييق علي ي كلميية
إرهييابي .فتؤكييد الصييين دائم يا علييى أنهييا أحييد ضييحايا ايرهيياب الييذي تصيياعدت وتيرت ي فييي أعقيياب
ثييورات الربيييع العربييي لكييي تحصييل علييى اعت يراف دولييي ب نهييا تتعييرض لورهيياب ممييا يمكنهييا ميين
مواجهي يية الحركي ييات االنفص ي ييالية كي ييالتي في ييي إقل ي يييم شي ييينجيان وغي ي يرد ب ي ييدون أن تتعي ييرض للمس ي يياءلة
الدولية.
وعلى الرغم من مخاطر ايرهاب والحرب الدولية التي أعلنت عليي إال إن الصيين فضيلت
أن تقيدم دعيم لوجيسيتي فيي الحيرب عليى ايرهيياب ألن مين ثوابيت السياسية الخارجيية الصيينية هييو
عدم التدخل العسكري فى الدول األخرى واحترام سيادة الدول.
وكان ي ييت أه ي ييم أس ي ييباب انتش ي ييار ايره ي يياب ف ي ييي س ي يييا الوس ي ييطى (أوزبكس ي ييتان ،كازاخس ي ييتان،
وقيرغيرستان ،وطاجيكستان ،وتركمانستان) ،ما يلي:
 وجود تيارات جهادية في سيا الوسطى تؤمن بالجهاد للقضاء عليى الحكوميات الكيافرة ،وت سييسدولة جديدة تتخذ من الشريعة ايسالمية أساس للحكم.
 وجييود تيييارات تييؤمن بت سيييس دوليية الخالفيية ايسييالمية التييي توحييد بييين تركسييتان الشييرقية (إقليييمشينجيان ) وتركستان الغربية.
 -انتشييار الفسيياد وقمييع المعارضيية والتهمييي

لييبعض الفئييات وغييياب العداليية االجتماعييية وانتشييار

الفقر.
 االنتص ييارات الت ييي تحققه ييا التنظيم ييات ايرهابي يية وعل ييى أرس ييها "داعي ي " و"حرك يية طالب ييان" كان ييتتشجع الكثير لالنضمام إلى صفوفهم من مختلف دول العالم بما فيهم دول سيا الوسطى.

888

 -881خديجيية عرفيية ،محييددات السياسيية الصييينية تجيياد ايرهيياب ،السياسيية الدولييية ،مجلييد  ،51عييدد  ،814أبريييل ،8116
ص ص .143-141

 -888سامي السالمي ،تصاعد مخاطر ايرهاب في دول سيا الوسطى ،المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة 12 ،مايو

.8117

https://goo.gl/oeeJYG
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وبالتالي فهن المحدد ايقليمي يفسر الكثير من السياسة الخارجية الصينيي حيث:
 إن السياس يية الصي ييينية تك ييون ضيييد إييييةحركات انفص ييالية س ي يواء علي ييى أ ارض يييها أو في ييي المنطقي ييةاآلس يييوية بش ييكل ع ييام ،فالص ييين تؤك ييد عل ييى ض ييرورة حف ييظ وح ييدة وس ييالمة األ ارض ييي ،وض ييرورة أن
يحترم جيرانها فكرة الصين الواحدة.
 يغلب طابع التنافس في عالقاتها مع دول الجوار الكبرى كالهند واليابان وروسيا. تسعى الصين إلى إقامة عالقات مع الدول التي تدعم فكرة التعددية القطبية فيي النظيام اليدولي،وهذا ما يفسر التنسيق بينها وبين روسيا في بعض القضايا الدولية.
 الت ييورط ف ييي العدي ييد م يين المش ييكالت الحدودي يية كالتن يياز بينه ييا وب ييين الهن ييد وروس يييا عل ييى بع ييضاألراضي.
 حييرص الصييين علييى إقاميية عالقييات اقتصييادية حتييى مييع أغلييب الييدول حتييى الييدول التييي تتنييافسمعها كالهند ،بل ومع الدول التي تتصار معها كاليابان.
 يمكيين القييول :إن البيئيية ايقليمييية للصييين ليسييت بيئيية مسييتقرة ولكنهييا بيئيية يغلييب عليهييا التنييافسأحيانا ،والص ار أحيانا أخرى.
ثانيا :المحددات الدولية:
دور
ير حتمي يا ،فالصييين أصييبحت تلع ييب ا
أصييبس التواجييد الصيييني علييى السيياحة الدولييية أمي ا
هاما في القضايا المثارة على الساحة الدولية ،وهذا ما يثير قلق الدول الكبرى وجيرانها.
فسياسة الصعود الصيني على الساحة الدولية ترتكز على عدد من العناصر ،وهي كالتالي:
 دف ييع الجهي ييود الراميييية إلي ييى تحقييييق السي ييالم الع ييالمي واألمييين والعدالييية والمسييياواة ،ودعيييم التبي ييادلاالقتصييادي والثق ييافي ب ييين الييبالد ،وتجن ييب الح ييروب البيياردة والتك ييتالت الدولي يية وتل ي الجه ييود الت ييي
تستنفذ ثروات البالد على الصراعات المختلفة.
 عدم التدخل في الشئون الداخلية ألي بليد ،واحتيرام وحيدة أ ارضيي اليدول وسيالمتها ،واحتيرام حيقك ييل دول يية ف ييي أن يك ييون له ييا نظ ييام سياس ييي واقتص ييادي واجتم يياعي يتماش ييى م ييع ثقافته ييا وتاريخه ييا
ومصالحها وأهدافها القومية.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

112

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

 تفعييل دور المؤسسييات الدولييية كهيئيية األمييم المتحييدة ،ومسيياندتها فييي القيييام بييدورها لحفييظ السييالمالع ييالمي ،واحتي يرام الق ييانون ال ييدولي والع ييرف ال ييدولي باعتباره ييا اآللي ييات الق ييادرة عل ييى تحقي ييق الس ييالم
والتعاي

السلمي بين الشعوب المختلفة.

 السعي إلى تحقيق التعديدة القطبية وتحقيق التيوازن ،وعيدم انفيراد أي دولية بيهدارة النظيام اليدوليوبالتالي فهن الصين ترى أن تحقيق المكانة لها في السياحة الدوليية يحتيا منهيا أوال :تحقييق مكانية
في بيئتها ايقليمية وبالتالي فهي تنته سياسات حسن الجوار في محيطها ايقليمي.
 السعي يقامة عالقيات صيداقة وتعياون ميع دول الجيوار ودول العيالم عليى أسياس مبياد خمسيةوهييي :االحتي يرام المتب ييادل للسيييادة ،وس ييالمة األ ارض ييي وعييدم االعت ييداء ،وع ييدم التييدخل ف ييي الش ييئون
الداخلية للغير ،والمساواة والمنفعة المتبادلة ،والتعاي

السلمي.

883

وبالنظر إلى عالقات الصين مع دول العالم نجدها كالتالي:
(أ) العالقات الصينية األمريكية:
أصييبحت الصييين قييوة اقتصييادية تمتل ي الكثييير ميين القييدرات التييي تجعلهييا تنييافس الواليييات
المتحيدة األمريكييية عليى السيياحة الدولييية ،فالصيين تمتلي ميوارد بشيرية ضييخمة قيادرة علييى اينتييا ،
بجانييب أنهييا أصييبحت قييوة تجارييية ضييخمة ،ففييي بعييض األوقييات تتجيياوز حجييم صييادراتها صييادرات
بعض الدول الكبيرى الوالييات المتحيدة األمريكيية ،بيل نوان النيات المحليي ايجميالي لهيا يتسياوى ميع
الواليات المتحدة األمريكية في بعض األحيان ،كما أن الصيين تحيرص عليى إقامية عالقيات سيلمية
مع دول الجوار ،وهيذا يهيدد التواجيد األمريكيي فيي المنطقية اآلسييوية.

884

فييرى بعيض الميراقبين أن

 -883انظر :الشيماء هشام أبوالوفا ثابت " ،السياسة الصينية في النظام الدولي من  1111إلي  ،"8115رسالة ماجستير،

جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8112 ،ص ص  11-1عبدالقادر محمد فهميي ،دور الصيين فيي البنيية
الهيكلية للنظام الدولي ،دراسات استراتيجية ،عدد  ،48دولية ايميارات العربيية المتحيدة :مركيز ايميارات للد ارسيات والبحيوث

االس ييتراتيجية ،8111 ،ص ص  81-11ميم ييون م ييدهون ،التكي ييف الح يير  :رك ييائز اس ييتراتيجية الص ييعود الس ييلمى للص ييين،
السياسة الدولية ،عدد  ،117مجلد  ،41يوليو  ،8114ص ص .61-52

 -884أنطوان برونية ،وجون بول جيشار ،ترجمة :عادل عبدالعزيز أحمد ،التوج الصيني نحو الهيمنة العالمية :ايمبرالية
االقتصييادية ،القيياهرة :المركييز القييومى للترجميية ،الطبعيية األولييى  ،8116ص ص  36 -81محمييد نعمييان جييالل ،ايحييياء

الحضارى :أى مستقبل للصين فى النظام الدولى؟ ،ملحق تحوالت استراتيجية مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،817مجلد ،58

يناير  ،8117ص ص .1-2
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اس ييتمرار النم ييو الص يييني به ييذا المع ييدل س يييؤدي إل ييى تفوقه ييا ف ييي المس ييتقبل عل ييى الوالي ييات المتح ييدة
األمريكييية ،كمييا أن ي علييى الييرغم ميين أن القييدرات العسييكرية األمريكييية الت يزال متفوقيية علييى القييدرات
الصينية إال إن الفجوة بينهم تتناقص بسبب سعي الصين الدائم إلى تطوير قدراتها العسكرية.
وق ييد وصيييل حجيييم التبيييادل التجييياري بي ييين الصي ييين والوالييييات المتحيييدة األمريكيييية في ييي عي ييام
8116م إل ييى  572ملي ييار دوالر حي ييث بلغ ييت حج ييم الي يواردات م يين الص ييين إل ييى الوالي ييات المتح ييدة
األمريكيي يية  463مليي ييار دوالر ،في ييي مقابي ييل صي ييادرات تبل ي ي قيمتهي ييا  116مليي ييار دوالر لي ييذل في ييهن
الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية تس ييعى إل ييى زي ييادة ص ييادراتها إل ييى الص ييين ،وتطال ييب الوالي ييات المتح ييدة
األمريكيي يية الحكومي يية الصي ييينية بخفي ييض الض ي يرائب علي ييى بعي ييض الي ييورادات األمريكيي يية إلي ييى الصي ييين
كالسيارات ،ورفع الحظر على استيراد بعض السلع األمريكيية كياللحوم ،وتسيهيل دخيول المسيتثمرين
األمريكيين القطيا الميالي ،وفيي المقابيل سيتحمي الوالييات المتحيدة األمريكيية االسيتثمارات الصيينية
فيها والتيي وصيلت منيذ عيام 8111م إليى  111ملييار دوالر ،مينهم  45ملييار دوالر فقيط فيي عيام
8116م ،وهذد االستثمارات وفرت فرص عمل لنحو  141ألف شخص.
وال تزال العالقية غيير واضيحة بينهميا ،فهنيا بعيض العواميل التيي تيؤدي إليى الصي ار بيين
البلييدين كيياالختالف األيييديولوجي الييذي يهييدد بنشييوب ص يراعات بينهمييا ،حيييث إن الص ي ار بينهمييا
سيكون على أساس التناقض في رؤيية دور الدولية وعالقية الحياكم بشيعب وقييم الديمقراطيية وحقيوق
اينسييان .كمييا أن سييعي الصييين للهيمنيية علييى محيطهييا ايقليمييي يهييدد مصييالس الواليييات المتح ييدة
األمريكي يية .كم ييا أن القي ييادة الص ييينية تس ييعى إل ييى تغيي يير القواع ييد الحاكم يية للنظ ييام ال ييدولي باعتباره ييا
وضييعت فييي فت يرات ضييعف الصييين ،وهييذا مييا يهييدد مصييالس الواليييات المتحييدة األمريكييية ،بجانييب
الخيالف حييول بعيض القضييايا االقتصيادية كالملكييية الفكريية ،ودعييم الصيين لصييادراتها وهيذا يسيياعد
الصييين علييى طييرح منتجييات رخيصيية فييي األس يواق العالمييية ،وهييذد القضييايا تهييدد المنييت األمريكييي.
وكييل هييذد المؤش يرات قييد تييدفع النييدال حييرب بييين البلييدين ،فييال يكفييي التفييوق العسييكري األمريكييي
واالدعيياءات ب ي ن الصييين ترغييب فييي منييا سييلمي لتحقييق الرخيياء االقتصييادي لمنييع انييدال الحييرب
بينهما ،حيث إن الصعود الصيني يهدد بشكل مباشر مصالس الواليات المتحدة األمريكية.
 -885انظر :هبة حسام ،ماذا تريد أمريكا من الصين ،اليوم السابع 88 ،أبريل 8117
https://goo.gl/isD6jV
Frank Lavin, China- US. Trade relations: better than you think, forbas, 22 may 2017.
https://www.forbes.com/sites/franklavin/2017/05/22/china-us-trade-issues-how-bad-isit/#5eb6e111e416
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بينمييا توجييد محف يزات أخييرى تشييجع التعيياون بييين البلييدين تتمثييل فييي التعيياون االقتصييادي،
بجانيب التنسيييق بيينهم فييي إدارة منطقية المحيييط الهيادي التييي تشيكل مركييز الجاذبيية للشييئون الدولييية
بيدال ميين المحيييط األطلنطيي .كمييا أن هنييا العديييد مين القضييايا التييي تحتيا للتنسيييق ميين الجييانبين
كييالملف النييووي لكوريييا الشييمالية ومكافحيية التغي يرات المناخييية ومكافحيية ايرهيياب ومحاربيية انتشييار
األصي ييولية ايسي ييالمية ،كمي ييا أن اتجي يياد الصي ييين إلي ييى الليبراليي يية االقتصي ييادية سي يييؤدي إلي ييى الليبراليي يية
السياسية .ويرى أنصار هذا االتجاد أن القوى الصياعدة ال تسيعى إليى تحيدي النظيام اليدولي القيائم،
ولكنهييا فقييط تسييعى ألن يكييون لهييا تواجييد فييي السيياحة الدولييية لييذل يجييب علييى القييوى الكبييرى أن
تستوعب القوى الصاعدة في المنظمات الدولية وتشركها في الحيوار حيول القضيايا الكبيرى بيدل مين
الصدام معها.
(ب) العالقات الصينية األوروبية:
ير ألن سياسيييات الصي ييين الخارجيييية تمتييياز بالبراجماتيييية فهنهيييا تسي ييعى يقامييية عالقي ييات
نظ ي ا
اقتصادية مع دول أوروبا على الرغم مين االختالفيات األيديولوجيية والسياسيية بينهميا ،فالصيين تعيد
ميين أكب يير المسييتثمرين ف ييي بعييض ال ييدول األوروبي يية .كمييا أنه ييا تييرى أن تقوي يية عالقتهييا م ييع أوروب ييا
سيس يياعدها ف ييي ال ييدفع إل ييى نظ ييام متع ييدد القطبي يية ،ب ييل نوان بع ييض ال ييدول األوروبي يية تس ييعى يقام يية
عالقييات مييع الصييين لمواجهيية التمييدد األمريكييي فييى أوروبييا والييذي يييؤثر بالسييلب علييى دور بعييض
الييدول .حيييث إن رغبييةاالتحاد األوروبييي تتالقييى مييع الرغبيية الصييينية فييي إقاميية نظييام دولييي متعييدد
األطراف .غير أن ال يمكن تجاهل بعض القضايا الخالفيية بينهميا كقضيايا حقيوق اينسيان ،ونشير
األسييلحة ،وبعييض الخالفييات التجارييية كقضييية الصييادرات ،وقضييايا البيئيية حيييث تعييد الصييين ثيياني
كبير لقضايا البيئة.
أكبر ملوث في العالم بينما أوروبا تعطي اهتماما ا

886

(ا) العالقات الصينية العربية:
ب ي ييالنظر إل ي ييى العالق ي ييات الص ي ييينية العربي ي يية نج ي ييدها معق ي ييدة ألنها تق ي يييم عالق ي ييات م ي ييع ق ي ييوى
متصييارعة ،فنجييدها تقيييم عالقييات مييع إس يرائيل ميين جانييب وعالقييات مييع فلسييطين ميين جانييب خيير،

 -886انظيير :نيللييى كمييال األمييير ،القيييادة المؤجليية :اسييتراتيجية الصييين لت سيييس ركييائز التعددييية الدولييية ،ملحييق تح يوالت
استراتيجية مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،817مجلد  ،58ينياير  ،8117ص  38الشييماء هشيام أبيو الوفيا ثابيت ،السياسية
الصينية في النظام الدولي ،مرجع سابق ،ص ص .37 -33
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وتقيييم عالقييات مييع إي يران م يين ناحييية وعالقييات مييع السييعودية م يين ناحييية أخييرى .فترتكييز عالق ييات
الصين في منطقة الشرق األوسط على عدد من العوامل وهي كالتالي:
 تسييعى الصييين لحماييية مصييالحها االقتصييادية ،وخصوص يا فيمييا يتعلييق بييالنفط فعلييى الييرغم ميينتعزيز الصين ينتاجها المحلي من النفط إال إنها ال تزال تحتا إلى نفط الشرق األوسط.
 تسييعى الصييين إلييى إثبييات وجييود دور لهييا فييي منطقيية الشييرق األوسييط ،وهييذا كييان واضييحا فيييموقفها من الثورة السورية ووقوفها بجانب روسيا ضد توجهيات الوالييات المتحيدة األمريكيية فيي هيذد
القضية ،فالصين تستغل الشرق األوسط لكي تثبت وجودها كدولة فاعلة في النظام الدولي.
 السعي لبناء عالقات اقتصادية مع دول المنطقة أكثر من بناء تعاون سياسي. تشييجيع الح يوار لحييل األزمييات فييي الشييرق الوسييط ،واسييتبعاد أييية تحركييات صييينية عسييكرية فييىالمنطقة.
 تعزيييز التعيياون فييي مجييال العلييوم والتكنولوجيييا والبيئيية ميين أجييل تحسييين القييدرات العلمييية والتقنيييةللدول العربية ،وتعزيز التعاون بينهم لمكافحة قضايا التلوث.
 تشييجيع الح يوار الثقييافي وح يوار الحضييارات ،وتشييجيع التواصييل بييين الخب يراء والبيياحثين والتواصييلبين مراكز الفكر الصينية والعربية.
 التعيياون ميين أجييل مواجهيية ايرهيياب ،ورفييض ربييط ايرهيياب ب ي ي دييين ،والتنسيييق بييينهم وتبييادلالمعلومات لمواجهة ايرهاب.

887

وهنا عدد من المالحظات على المحددات الدولية للسياسة الخارجية الصينية ،وهي كالتالي:
 أن التواجييد االقتصييادي الصيييني القييوي فييي الكثييير ميين البلييدان يجنبهييا إمكانييية انييدال أي حييربحتييى مييع القييوى الكبييرى التييي أصييبحت الصييين تشييكل تهديييدا لمصييالحهم ،حيييث إن الييدول تفضييل
التعاون والتقارب مع الصين أكثر من التصار معها ،لالستفادة من هذا التعاون.

 -887أنظيير :شيريف علييي شييحات اسييماعيل عيسييى " ،الطلييب علييى اليينفط كمحييدد للسياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد الشييرق
األوس ييط  ،"8115-1113رس ييالة ماجس ييتير ،جامع يية الق يياهرة :كلي يية االقتص يياد والعل ييوم السياس ييية ،8112 ،ص  11الس يييد
لوهايتشيين  ،الع ييرب والص ييين ،عم ييان :منت ييدى الفك يير العرب ييي ،الطبع يية األول ييى  ،1127ص ص  51-55ولي ييد عب ييدالحى،
االنخراط الحذر :هل تقيد سياسة التوازن دور الصين فى الشرق األوسط؟ ،ملحق تحوالت استراتيجية مجلة السياسة الدولية،

عييدد  ،817مجلييد  ،58ينيياير  ،8117ص ص  87 -86جعفيير ك يرار أحمييد ،دالالت وثيقيية سياسيية الصييين تجيياد الييدول
العربييية ،السياسيية الدولييية ،عييدد  ،815مجلييد  ،51يوليييو  ،8116ص ص  137-135جعفيير ك يرار أحمييد ،تقييييم منتييدى
التعاون العربى -الصينى فى عشرة أعوام ،السياسة الدولية ،عدد  ،116مجلد  ،41أبريل  ،8114ص ص .168 -161
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 أن الهدف الرئيسي للسياسية الخارجيية الصيينية هيو تحقييق التعدديية القطبيية ،ولعيب دور رئيسييفي القضايا الدولية.
 إقامة عالقات مع الدول التي تساعدها على ت مين مصادر الطاقة لها وباألخص النفط. اسيتغالل موجيية الحيرب علييى ايرهياب للقضيياء علييى األصيولية ايسييالمية فيي المنطقيية اآلسيييويةوتهديدهم للمصالس الصينية.
 التييروي للصييين علييى أنهييا قييوة اقتصييادية تسييعى يقاميية عالقييات اقتصييادية مييع مختلييف الييدول،وتسعى إلى تحقيق الرخاء والسالم.
 تقي ييوم السياسي يية الخارجيي يية الصي ييينية علي ييى البراجماتيي يية فهي ييي تركي ييز علي ييى التعي يياون في ييي المجي ييالاالقتصادي أكثر من تركيزها على التعاون في المجال السياسي أو العسكري.
الجزء الثالث :تطورات السياسة الخارجية الصينية منذ 7105-0181
يتطييرق ه ييذا الج ييزء إل ييى مالم ييس السياس يية الخارجي يية الص ييينية من ييذ 1141م حت ييى 8115م
حيث مرت السياسة الخارجية الصينية في هذد الفترة بعدة مراحل ،وذل على النحو التالي:
 المرحلة األولى :منذ ت سيس الجمهوريية الصيينية فيي 1141م واأليديولوجيية الشييوعية هيي التييسيطرت على الصين داخلييا وخارجييا ،وتبنيت الصيين فيي ذلي الوقيت سياسية انعزاليية منغلقية عليى
الييذات ،وال تييدخل فييي عالقييات مييع الييدول التييي تتبنييى أيييديولوجيات مختلفيية كال أرسييمالية .وفييي ذل ي
الوقييت سييعت الحكوميية الصييينية علييى توطيييد عالقتهييا بالييدول النامييية ،حيييث كانييت تييرى أن الييدول
الكبييرى تسييعى إلييى تحقيييق مصييالحها علييى حسيياب الييدول النامييية .وميين ثييم يجييب علييى هييذد الييدول
التوحد لمواجهة استغالل القوى الكبرى.
 المرحل يية الثاني يية :وه ييي مرحل يية االنفت يياح المح ييدود من ييذ 1177م حت ييى 1111م ،فف ييي ه ييذد الفتي يرةاتجهييت الصييين إلييى االنفتيياح علييى األس يواق العالمييية واالسييتفادة ميين التكنولوجييية العالمييية ،وفييتس
أبوابه ييا لالس ييتثمارات والتج ييارة ،واتب ييا بع ييض م يين لي ييات الس ييوق م ييع الحف يياظ عل ييى النظ ييام الط ييابع
االشييتراكي للييبالد ،فكانييت السياسيية الخارجييية الصييينية فييي ذل ي الوقييت تسييعى إلييى تحقيييق مكاسييب
اقتصادية دون التورط في القضايا السياسية العالمية.
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 المرحلة الثالثة :التي تبدأ بعد انتهاء الحرب الباردة 1111م حييث تبنيت الصيين سياسية خارجييةمغييايرة لسياسييتها القديميية وابتعييدت عيين فك يرة األيديولوجييية فييي تكييوين حلفائهييا ف صييبحت السياسيية
الخارجييية الصييينية سياسيية براجماتييية نفعييية تقييوم علييى تحقيييق المكاسييب االقتصييادية بغييض النظيير
ع يين األي ييديولوجيات المختلف يية ،واالنفت يياح إقليميي يا واتب ييا سياس يية حس يين الجي يوار وتس ييوية الخالف ييات
الحدوديية نواقاميية شيراكات اقتصييادية وسياسييية مييع جيرانهيا ،بجانييب االنفتيياح عالمييا نواقاميية عالقييات
مع الواليات المتحدة األمريكية نواقامة عالقات اقتصادية وعسيكرية معهيا ،وبالت كييد اتجهيت الصيين
أيضا نحو أوروبا نواقامة عالقات معها ،وكانت نتيجة السياسات الجديدة إلغاء كافية العقوبيات التيي
فرضت على الصيين وتغييرت النظيرة األمريكيية األوروبيية لهيا بيدال مين عيدو اسيتراتيجي إليى شيري
استراتيجي ،كما سعت يقامة عالقات اقتصادية مع الدول العربية لتلبية احتياجاتها من النفط.

882

 المرحلة الرابعية :ميا بعيد الربييع العربيي حييث فضيلت الصيين أن تتخيذ موقفيا متحفظيا مين ثيوراتالربيي ييع العربي ييي خشي ييية انتقي ييال الثي ييورات إليهي ييا ،بجاني ييب تخوفهي ييا علي ييى مصي ييالحها االقتصي ييادية في ييي
المنطقيية لييذل فضييل الحييزب الشيييوعي الصيييني البحييث فييي أسييباب قيييام الثييورات وتوصييل إلييى أن
أهييم عوامييل قيييام ثييورات الربيييع العربييي :هييو عييدم التجييانس داخييل صييفوف النخبيية ،وحرييية ايعييالم
واالنترنييت ،وبالتييالي سييعى الحييزب إلييى تحقيييق قييدر كبييير ميين التوافييق بييين صييفوف النخبيية الحاكميية
حول السياسيات العامية ،كميا سيعى إليى وضيع قييود عليى اينترنيت وايعيالم ،أميا الموقيف الصييني
من سوريا كان أكثر وضوحا حييث اسيتخدم حيق الفيتيو بجانيب روسييا لمنيع أي تيدخل لتغييير نظيام
بشار األسد بيالقوة ،وكيان اليدافع الحقيقيي وراء الفيتيو الصييني هيو التنسييق ميع روسييا لمنيع االنفيراد
األمريكي األوروبي بتقرير مصير الشرق األوسط.
 المرحلية الخامسية :تعيرف هيذد المرحلية بمرحلية "الطرييق الحريير ...حيزام واحيد وطرييق واحيد" تيمايع ييالن ع يين ه ييذد المب ييادرة ف ييي ع ييام 8113ن ،وه ييي مب ييادرة اس ييتراتيجية تنموي يية تس ييعى للتع يياون
والتواصييل مييع الييدول األخييرى عيين طريييق اسييتثمارات فييي البنييى التحتييية التييي ت يربط الصييين بالقييارة
األوروبييية سيييا نوافريقيييا ،وعقييدت أول قميية لهييذد المبييادرة فييي  14مييايو 8117م ،وقييد حضيير القميية
 -882إبراهيم األخرس ،الصين الخلفية االيديولوجية والنفعية البراجماتيية ،القياهرة :دار األحميدي للنشير ،8116 ،ص ص
 ،81-6ص  74ه كريييل ،ترجميية :عبدالحميييد سييليم ،الفكيير الصيييني ميين كونفوشيييوس إلييى ميياوتس تييون  ،القيياهرة :الهيئيية
المصيرية العاميية للكتياب ،1112 ،ص  5أحمييد سيييد أحميد ،الصييين بييين التحيوالت الداخلييية واالنفتيياح عليى الخييار  ،مجليية

الديمقراطية ،مجلد  ،3عدد  ،8113 ،1ص ص  846-845حسن أبو طالب ،السياسة الخارجية الصينية فى ظل النظام
الدولى الجديد ،جامعة القاهرة :مركز الدراسات اآلسيوية ،8116 ،ص .846
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العديد من الزعماء األجانب ،ومصطلس "الحزام الواحيد" يعيود إليى شيبكة طيرق تجاريية كانيت تعيرف
تاريخييا بطريييق الحرييير القييديم التييي كانييت تيربط الصييين بييدول جنييوب وشييرق سيييا والشييرق األوسييط
وتركييا .أمييا مصييطلس "الطريييق الواحييد" فيعييود إلييى الطرييق البحييري اليذي أبحيير فيي األدمييرال "زيني
ه " ب سطول مين السيفن إليى أفريقييا فيي القيرن الخيامس عشير ،وهيذد الرحلية ترميز إليى قيوة البحريية
الصييينية ،وتتضيين المبييادرة بنيياء شييبكة ميين السييك الحديدييية وأنابيييب اليينفط والغيياز وخطييوط طاقيية
كهربائية نوانترنت ،ويصل حجم التمويل على هذد المبادرة إلى ميا يقيارب  111ملييار ييوان ،و321
ملي ي ييار ييي يوان يق ي ييدمهم بنك ي ييان كبيي ي يران عل ي ييى هيئ ي يية ق ي ييروض ،و 61ملي ي ييار يي ي يوان مس ي يياعدات لل ي ييدول
هذد المبادرة ليست مبادرة اقتصادية فحسب بل لهيا مصيالس اسيتراتيجية أيضيا حييث تسيعى
الصيين مين خيالل هيذد المبيادرة تحقييق تكييافؤ اسيتراتيجي ميع الوالييات المتحيدة األمريكيية فيي سيييا،
كما أن هذد المبادرة تنيافس المؤسسيات االقتصيادية الدوليية كصيندوق النقيد اليدولي حييث ال تشيترط
"بكيين" عليى اليدول التيي تحصيل عليى القييروض أن تجيري تغييرات جذريية فيي نظامهيا االقتصييادي.
فالصييين تتب ييع سياسيية ع ييدم التييدخل ف ييي ش ييئون الييدول األخ ييرى ،وبالتييالي ف ييهن الصييين س ييتقدم ه ييذد
القروض بغض النظر عن النظام السياسي السائد في البالد ومبياد حقيوق اينسيان .وييرى بعيض
الخبيراء أن مشييكلة هييذد القييروض فييي أن الييدول التييي سييتعجز عيين سييداد مسييتحقات القييروض سييتقع
عليه ييا أعب يياء مالي يية كبيي يرة ،أو س ييتجبر عل ييى التن ييازل ع يين أص ييول وطني يية رئيس يية لص ييالس الس يييطرة
األجنبية .ومن خالل هذد المبادرة سيتكون الصيين قيادرة عليى إثبيات وجودهيا عليى السياحة الدوليية،
وبالتالي الدفع نحو تحقيق هدفها في نظام دولي متعدد القطبية.

831

الجزء الرابع :مؤسسات السياسة الخارجية الصينية
 -881أنظر :مشرو طريق الحرير الصيني bbc ،عربي 15 ،مايو 8117
http://www.bbc.com/arabic/business-39922326
فريد غارلي ،ما هي مبادرة حزام واحد -طريق واحد 14 ،RT ،مايو .8117
https://goo.gl/Lf2RU2
 -831أنظر :براكيتي غوبتا ،مبادرة طريق الحرير حزام نفوذ صيني جديد ،جريدة الشيرق األوسيط ،عيدد  3 ،14136ميايو

8117

https://goo.gl/cXHih1
Kadirab Pethiyagoda, what's driving china's new silk road, and how should the west respond?,
Broojings, 17 may 2017.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/05/17/whats-driving-chinas-newsilk-road-and-how-should-the-west-respond/
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يتطييرق هييذا الجييزء إلييى مؤسسييات السياسيية الخارجييية الصييينية ،حيييث يتنيياول المؤسس ييات
الرسمية والغير رسمية وذل على النحو التالي:

أو اال :المؤسسات الرسمية:
 رئيييس الجمهورييية :يتمتييع رئيييس الجمهورييية بصييالحيات واسييعة فييي السياسيية الخارجييية الصييينيةحيث يحق ل تعيين وعزل اليوزراء ،ويحيق لي إعيالن الحيرب نواصيدار أوامير التعبئية ،كميا يحيق لي
إصييدار الق يوانين بعييد أن يجيزهييا المجلييس الييوطني لن يواب الشييعب ولجنت ي  ،بايضييافة إلييى أن ي يقييوم
باعتماد ممثلي الدول األجنبية السياسيين.

831

 مجلييس الدوليية (مجلييس الييوزراء) :يقييوم كييل الييوزراء بييدور فييي السياسيية الخارجييية الصييينية حيييثيتواصييلون مييع نظ يرائهم الخييارجيين لتحقيييق األهييداف المختلفيية كتحقيييق مكاسييب اقتصييادية ومالييية
وغيرها من خالل توقيع اتفاقيات تعاون في المجاالت المختلفة.
 و ازرة الخارجييية :هييي المسييئولة عيين تنفيييذ سياسييات الييبالد ،وجمييع المعلومييات ،ورعاييية مصييالسالبالد ،وتحقيق األهداف التي يسعى إليها النظام الحاكم.
دور أساسيييا فييي صييناعة السياسيية الخارجييية
 الحييزب الشيييوعي الصيييني :يلعييب الحييزب الشيييوعي اللييبالد ،كمييا أن الحييزب يعييد لييية لتربييية الك يوادر فييي الدوليية فايضييمام إلييى الحييزب شييرط أساسييي
لتولي الوظائف العامة.
 المجلس الوطني لنواب الشعب :نوان كانت السلطة الحقيقية في ييد الحيزب الشييوعي إال إني بعيدمرحل يية ايص ييالح أص ييبس للمجل ييس دور إل ييى ح ييد م ييا ف ييي ص ييناعة السياس يية الخارجي يية حي ييث يح ييق
للمجلس تعديل الدستور ،نواقالة الوزراء.

838

ثاني ا :المؤسسات الرير رسمية:
 منتيدى التعياون الصييني -األفريقيي :أنشي ت الصيين هيذا المنتيدى عيام 8111م لتعزييز التعياونمييع القييارة ايفريقييية وتحقيييق المنفعيية المتبادليية والتنمييية ،ويسييعى هييذا المنتييدى إلييى الييدفع نحييو مزيييد
 -831أحمد جمال عبدالعظيم" ،التحول الديمقراطي في الصين" ،رسالة ماجستير ،القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

 ،8113ص .48

 -838حسيين إب يراهيم سييعد حسيين " ،السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد أفريقيييا منييذ انتهيياء الحييرب البيياردة" ،رسييالة ماجسييتير،
جامعة القاهرة:معهد البحوث والدراسات األفريقية ،8111 ،ص .116
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ميين التعيياون بييين الصييين وأفريقيييا فييي المجيياالت المخلتفيية :كاالقتصيياد والز ارعيية والتعليييم والتجييارة
والبيئ يية والس ييياحة والعل ييوم والثقاف يية والص ييحة ،وتعزي ييز س ييبل التب ييادل الثق ييافي والحي يوار ب ييين الص ييين
وأفريقييا .وقيد أثييرت ال شيكو حيول نواييا هييذا المنتيدى عنيدما تيم ت سيسي بحجية أن الصيين ستسييعى
إلييى السيييطرة علييى القييارة ايفريقييية وستسييعى فقييط إلييى تحقيييق مصييالحها ،لكيين هييذا المنتييدى عيياد
بييالنفع علييى الييدول ايفريقييية حيييث سيياعد علييى تمويييل مشيياريع تنموييية وتتشيييد العديييد ميين البيييات
التحتية كالطرق والسك الحديدية والمالعب الرياضية والمقرات ايدارية وغيرد.

833

 مجالس الخبراء :هي مراكز تضم أفضيل الخبيراء اليذين يقوميون بهعيداد األبحياث والتقيارير بشي نالقضايا المختلفية بميا فيي ذلي قضيايا السياسية الخارجيية الصيينية ،كميا يقيدمون المشيورة للمسيئولين
الرسميين.
 الرأي العام :يحرص الحزب الشيوعي الصينيي على أن تكون ل قاعيدة جماهيريية عريضية تؤييدسياسات وق اررات  ،وبالتالي فمن الممكن أن تت ثر القيادة بالضغوط الشعبية في بعض األحيان.

 -833حسن بسباس ،منتدى التعاون الصيني ايفريقي ،مجلة البحثية ،عدد  ،3ربيع  ،8115ص ص .6-1
http://revues.imist.ma/index.php?journal=bahtheyya&page=article&op=view&path%5B%5D
=4979&path%5B%5D=3427
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الخاتمة
شييهدت السيينوات األخييرة تطييورات علييى السيياحة الدولييية ،أدت إلييى ظهييور قييوى كبييرى منهييا
الصين .ومن ثم أراد الباحث من خالل األربعية أجيزاء السيابقة ايجابية عليى تسياؤل وهيو :ميا تي ثير
مح ييددات السياس يية الخارجي يية الص ييينية عل ييى س ييلوكها السياس ييي؟ ولوجاب يية عل ييى ه ييذا التس يياؤل ق ييام
الباح ييث بش ييرح المح ييددات الداخلي يية والخارجي يية للسياس يية الخارجي يية الص ييينية ،كم ييا تن يياول تط ييورات
السياسيية الخارجييية الصييينية منييذ ت سيييس الجمهورييية الصييينية وص يوال السييتراتيجية "طريييق الحرييير"،
كما تناول مؤسسات صناعة السياسة الخارجية الصينية.
وميين خييالل مييا ت يوافر لييدى الباحييث ميين معلومييات ،فقييد توصييلت الد ارسيية إلييى عييدد ميين النتييائ
يمكن تلخيصها على النحو التالي:
 أوال :بالنسبة للمحددات الداخلية فلها ت ثير مزدو على السياسية الخارجيية الصيينية ،فمين جانيبأدت المسيياحة الكبي يرة للصييين لييدخولها فييي مشيياكل حدودييية مييع الييدول المجيياورة ،والتعييداد السييكاني
الض ييخم مث ييل ض ييغط عل ييى عجل يية اينت ييا  ،كم ييا أن الثقاف يية ايس ييتاتيكية الت ييي ت ييدعم االس ييتقرار ف ييي
الصين كانت تجعلها في مواجهة الغرب.
ير لت يوافر األنهييار والمييياد العذبيية بهييا،
علييى الجانييب اآلخيير نجييدها تتميييز بقييوة نشيياطها الز ارعييي نظي ا
كما مثل التعداد السكاني الضيخم قيوة بشيرية ضيخمة تسيتخدم فيي زييادة اينتيا  ،كميا سياعد ت صيل
السياسة البراجماتية في الثقافة الصينية إلى إقامة الصين لعالقات مع مختلف الدول.
 ثاني يا :بالنسييبة للمحييددات ايقليمييية فييهن الصييين تقييف دائم يا ضييد أييية حركيية انفصييال س يواء علييىأ ارضيييها أو فييي المنطقيية اآلسيييوية بشييكل عييام ،كمييا تتعيياون الصييين مييع روسيييا لمواجهيية الهيمنيية
األمريكييية ف ييي الس يياحة الدولي يية وتقليييل دوره ييا ف ييي الق ييارة اآلس يييوية ،كمييا تس ييعى الص ييين إل ييى إقام يية
عالقيات اقتصييادية مييع أغلييب الييدول حتييى التييي تتنيافس معهييا كالهنييد بييل ومييع الييدول التييي تتصييار
معها كاليابان.
 ثالث يا :وبييالنظر إلييى المحييددات الدولييية فنجييد أن الصييعود الصيييني الس يريع علييى السيياحة الدوليييةأث ييار العدي ييد م يين التوقع ييات وعل ييى أرس ييها أن النظ ييام ال ييدولي يتح ييول إل ييى التعددي يية القطبي يية ،حي ييث
أخفقت الواليات المتحدة األمريكية في قيادة النظام اليدولي مميا ييدفع إليى صيعود قيوى أخيرى تيرجس
دخييول النظييام الييدولي إلييى حقبيية التعددييية القطبييية ليييس فقييط علييى المسييتوى االقتصييادي بييل أيض يا
على المستوى السياسي.
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 رابعا :وبعد تتبع تطور السياسية الخارجيية الصيينية فييمكن القيول :إن الصيين كانيت تمير بمرحليةطويلة من االنعزال واالنكفاء على الذات ،ثم ما لبثيت هيذد السياسيات أن تتغيير وتتجي الصيين إليى
االنفتيياح المحييدود فييي 1177م ،ثييم تحولييت السياسيية الخارجييية منييذ 1111م إلييى سياسيية براجماتييية
نفعيية .إلييى أن وصييلت الصييين إلييى اسييتراتيجية "الطرييق الحرييير ...حيزام واحييد وطريييق واحييد" التييي
تقوم على التعاون مع مختلف الدول.
 خامس يا :بييالنظر إلييى مؤسسييات صيينع السياسيية الخارجييية الصييينية فنجييد أن أهمهييا هييو الحييزبالشيوعي الصيني الذي يلعب الدور األساسي في صناعة السياسة الخارجية للبالد.
والج ييدير بالمالحظ يية أن الص ييين تتب ييع اس ييتراتيجية يمك يين تس ييميتها باس ييتراتيجية "الس ييلم والتن يياغم"
حي ييث التن يياغم عل ييى المس ييتوي ال ييداخلي :م يين خ ييالل رف ييع مس ييتوى معيش يية الش ييعب ماديي يا ومعنويي يا،
والحفاظ على وحدة األراضي الصينية ،وكسب الرأي العيام ليكيون مؤييدا لقي اررات السيلطة .أميا عليى
المسيتوى الخييارجي :تتبييع الصييين سياسية السييلم والالتييدخل فييي شيئون الييدول وتحقيييق السييلم العييالمي
من خالل التمس بالسياسيات الدبلوماسيية السيلمية ،وتحقييق التنميية مين خيالل تقويية العالقيات ميع
الدول المختلفية ،بجانيب االتجياد نحيو التعدديية القطبيية حييث ت ارعيي الصيين فيي سياسيتها الخارجيية
أن تحقق التوازن بين المنافسة والتعاون مع الدول المختلفة ف كبر مثال على هيذا هيو العالقيات ميع
الوالييات المتحيدة األمريكيية ،فعليى اليرغم مين التنيافس بيين الصيين وأمريكيا عليى المسيتوى السياسييي
في بعض القضايا كالقضية السورية نجدهم توجد بينهما عالقات اقتصادية قوية.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

111

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

قائمة المراجع
أو اال :اللرة العربية:
أ -كتب:
 .1إبيراهيم أبييو خيزام ،العييرب وتيوازن القييوى فييى القييرن الواحييد والعش يرين ،طيرابلس :مكتبيية ط يرابلس
العالمية.1115 ،
 .8إبي يراهيم األخ ييرس ،الص ييين الخلفي يية االيديولوجي يية والنفعي يية البراجماتي يية ،الق يياهرة :دار األحم ييدي
للنشر.8116 ،
 .3أحم ييد يوس ييف أحم ييد ،ومحم ييد زب ييارد ،مقدمييية ف ييى العالق ييات الدولي يية ،الق يياهرة :مكتب يية األنجلي ييو
المصرية.1116 ،
 .4أنط يوان برونييية ،وجييون بييول جيشييار ،ترجميية :عييادل عبييدالعزيز أحمييد ،التوج ي الصيييني نحييو
الهيمن يية العالمي يية :ايمبرالي يية االقتص ييادية ،الق يياهرة :المرك ييز الق ييومى للترجم يية ،الطبع يية األول ييى
.8116
 .5بن ي قوان ي تشيييان تشيياو تش ي ييين لييود يون ي  ،الييدفا الييوطني للصييين ،دار النشيير الصييينية عبيير
القارات.8111 ،
 .6تشان تشينغمين ،الدبلوماسية الصينية ،دار النشر الصينية عبر القارات.8111 ،
 .7تشييان وي وي ،ترجميية :محمييود مكيياوي وماجييد شييبانة ،الزل يزال الصيييني ،القيياهرة :سييما للنشيير
والتوزيع ،الطبعة األولى يناير .8116
 .2تشن تسيان ،قوميات الصين وديانتها ،دار النشر الصينية عبر القارات.8111 ،
 .1حسين أبيو طالييب ،السياسية الخارجيية الصييينية فيى ظييل النظيام اليدولى الجديييد ،جامعية القيياهرة:
مركز الدراسات اآلسيوية.8116 ،
 .11روي مكريدس ،ترجمة :حسين صيعب ،منياه السياسية الخارجيية فيى دول العيالم ،بييروت :دار
الكتاب العربى.1161 ،
 .11السيد لوهايتشن  ،العرب والصين ،عمان :منتدى الفكر العربي ،الطبعة األولى .1127
 .18عبدالغفار رشاد القصيبي ،منياه البحيث فيى العليوم السياسيية :الكتياب األول التحلييل السياسيي
ومناه البحث ،القاهرة :مكتبة اآلداب.8114 ،
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 .13محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجيية ،القياهرة :مكتبية النهضية المصيرية ،الطبعية الثانيية
.1112
 .08محم ييد محم ييود ربي ييع ،اس ييماعيل ص ييبرى مقل ييد (مح ييرران) ،موس ييوعة العل ييوم السياس ييية ،جامع يية
الكويت :مطابع دار الوطن.1114 ،
 .15محمد نعمان جالل ،الص ار بين اليابان والصين ،القاهرة :مكتبة مدبولي.1121 ،
 .16وو دي لييي سييوي فييو مييين تشيين لييي ،ايقتصيياد الصيييني ،دار النشيير الصييينية عبيير القييارات،
.8111
 .17ين تشون تشين  ،ترجمية :فرييدة واني فيو ،النظيام السياسيي الصييني ،دار النشير الصيينية عبير
القارات.8111 ،
 .12ه كرييييل ،ترجمييية :عبدالحميي ييد سي ييليم ،الفكييير الصي يييني مييين كونفوشييييوس إلي ييى مييياوتس تي ييون ،
القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.1112 ،
الدوريات:
 .1أحمييد قنييديل ،التنييافس المنضييبط :الصييعود الصييينى وسيييناريوهات تحييدى القطييب األمريكييى،
ملحييق تح يوالت اسييتراتيجية مجليية السياسيية الدولييية ،مجلييد  ،41عييدد  ،112أكتييوبر ،8114
ص ص .86-83
 .8جعفر كرار أحمد ،تقييم منتدى التعاون العربى -الصينى فيى عشيرة أعيوام ،السياسية الدوليية،
عدد  ،116مجلد  ،41أبريل  ،8114ص ص .171 -161
 .3جعفير كيرار أحمييد ،دالالت وثيقية سياسية الصييين تجياد اليدول العربييية ،السياسية الدوليية ،عييدد
 ،815مجلد  ،51يوليو  ،8116ص ص .131 -134
 .4حس ييين إس ييماعيل ،أولوي يية االقتص يياد :انعكاس ييات تحي يوالت نم ييط التنمي يية عل ييى ف يياق الص ييعود
الصييينى ،محلييق تح يوالت اسييتراتيجية مجليية السياسيية الدولييية ،عييدد  ،817مجلييد  ،58ينيياير
 ،8117ص ص .12-13
 .5خديجية عرفيية ،محيددات السياسيية الصييينية تجياد ايرهيياب ،السياسيية الدوليية ،مجلييد  ،51عييدد
 ،814أبريل  ،8116ص ص .145-141
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 .6دالل محمود السيد ،القرن الصينى؟ االنقالب التيدريجى لمعيادالت األمين فيى جنيوب وجنيوب
شرق سيا ،ملحيق تحيوالت اسيتراتيجية مجلية السياسية الدوليية ،عيدد  ،815مجليد  ،51يولييو
 ،8116ص ص .12-13
 .7س ي ييامى الس ي ييالمى ،التوس ي ييع المت ي ييدر  :الس ي يييرورة الجدلي ي يية لتط ي ييوير الص ي ييين أدوات سياس ي ييتها
الخارجييية ،ملحييق تح يوالت اسييتراتيجية مجليية السياسيية الدولييية ،مجلييد  ،58عييدد  ،817ينيياير
 ،8117ص ص .84-11
 .2السيد صدقى عابدين ،سياسة بكين فى بحر الصيين الجنيوبى ،السياسية الدوليية ،عيدد ،817
مجلد  ،58يناير  ،8117ص ص .177 -174
 .1السيد صدقي عابدين ،سياسة الواليات المتحدة تجاد بحر الصين الجنيوبى ،السياسية الدوليية،
عدد  ،815مجلد  ،51يوليو  ،8116ص ص .143-141
 .11عبييدالقادر دنييدن ،اسييتراتيجية عقييد اللؤلييؤ لت ي مين مم يرات الطاقيية الصييينية ،السياسيية الدولييية،
عدد  ،116مجلد  ،41أبريل  ،8114ص ص .151 -158

 .11عبدالقادر محمد فهمي ،دور الصيين فيي البنيية الهيكليية للنظيام اليدولي ،د ارسيات اسيتراتيجية،
عيدد  ،48دولية ايميارات العربيية المتحيدة :مركيز ايميارات للد ارسيات والبحيوث االسيتراتيجية،
.8111
 .18محمييد نعمييان جييالل ،ايحييياء الحضييارى :أى مس ييتقبل للصييين فييى النظييام الييدولى؟ ،ملح ييق
تحيوالت اسييتراتيجية مجليية السياسيية الدولييية ،عييدد  ،817مجلييد  ،58ينيياير  ،8117ص ص
.18 -7
 .13ميدحت أييوب ،الينفط وعالقيات الصيين مييع دول الجيوار ،السياسية الدوليية ،عيدد  ،116مجلييد
 ،41أبريل  ،8114ص ص .151-142
 .14ميمون مدهون ،التكيف الحر  :ركائز استراتيجية الصعود السلمى للصيين ،السياسية الدوليية،
عدد  ،117مجلد  ،41يوليو  ،8114ص ص .61-56
 .15نزييرة األفنيدى ،هيل تينجس جهيود ايصيالح االقتصيادى فيى الصيين؟ ،السياسية الدوليية ،مجليد
 ،41عدد  ،116أبريل  ،8114ص ص .147-144
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 .16نيللييى كمييال األمييير ،القيييادة المؤجليية :اس ييتراتيجية الصييين لت سيييس ركييائز التعددييية الدولي يية،
ملحق تحوالت استراتيجية مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،817مجليد  ،58ينياير  ،8117ص
ص .36 -31
 .17وليد عبدالحى ،االنخيراط الحيذر :هيل تقييد سياسية التيوازن دور الصيين فيى الشيرق األوسيط؟،
ملحق تحوالت استراتيجية مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،817مجليد  ،58ينياير  ،8117ص
ص .31 -85
 .12وى تشي ييى رون ي ي  ،السياسي ييات الصي ييينية تجي يياد عي ييادات األقليي ييات القوميي يية وتقاليي ييدها ،السياسي يية
الدولية ،عدد  ،817مجلد  ،58يناير  ،8117ص ص .78 -62
ا-رسائل الماجستير والدكتوراه:
 .1أحمييد جم ييال عب ييدالعظيم" ،التحييول ال ييديمقراطي ف ييي الص ييين" ،رسييالة ماجس ييتير ،الق يياهرة :كلي يية
االقتصاد والعلوم السياسية.8113 ،
 .8أحمييد سيييد أحمييد ،الصييين بييين التح يوالت الداخلييية واالنفتيياح علييى الخييار  ،مجليية الديمقراطييية،
مجلد  ،3عدد .8113 ،1
 .3أحمييد عبييداهلل محمييود عطييية الطحييالوي" ،مفهييوم تحييول القييوة فييي نظريييات العالقييات الدولييية:
د ارسيية الحاليية الصييينية" ،رسييالة ماجسييتير ،جامعيية القيياهرة :كلييية االقتصيياد والعلييوم السياسييية،
.8111
 .4حسن إبراهيم سعد حسن" ،السياسة الخارجية الصينية تجياد أفريقييا منيذ انتهياء الحيرب البياردة"،
معهد البحوث والدراسات األفريقية ،رسالة دكتوراد.8117 ،

 .5حط ي يياب عب ي ييدالمال " ،السياس ي يية الخارجي ي يية الفرنس ي ييية تج ي يياد الج ازئ ي يير  ،"8117-1115رس ي ييالة
ماجستير ،القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8111 ،
 .6سهرة قاسم محمد حسين" ،الصعود الصيني وت ثيرد علي الهيمنة األمريكيية فيي الشيرق األوسيط
 ،"8111-8111رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8111 ،
 .7شيريف عليي شيحات اسيماعيل عيسيى" ،الطليب عليى الينفط كمحيدد للسياسية الخارجيية الصيينية
تجي يياد الشي ييرق األوسي ييط  ،"8115-1113رس ي يالة ماجسي ييتير ،جامعي يية القي يياهرة :كليي يية االقتصي يياد
والعلوم السياسية.8112 ،
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 .2الشيييماء هشييام أبوالوفييا ثابييت" ،السياسيية الصييينية فييي النظييام الييدولي ميين  1111إلييي ،"8115
رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8112 ،
 .1محميييد نعميييان جي ييالل" ،العالقيييات الصي ييينية اليابانيي يية" ،رسيييالة دكتي ييوراد ،جامعييية القييياهرة :كليي يية
االقتصاد والعلوم السياسية.1172 ،
د-مواقع على شبكة المعلومات:
.1

براكيتي غوبتا ،مبادرة طرييق الحريير حيزام نفيوذ صييني جدييد ،جرييدة الشيرق األوسيط ،عيدد
 3 ،14136مايو .8117
https://goo.gl/XtvvUH

.8

حسييين عمي ييار ،الصي ييين تي ييدافع عي يين زييييادة ميزانيي يية اينفي يياق العسي ييكري ،رويتي ييرز 2 ،مي ييارس
.8112
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1GI0EU

.3

حسيين بسييباس ،منتييدى التعيياون الصيييني ايفريقييي ،مجليية البحثييية ،عييدد  ،3ربيييع ،8115
ص ص .6-1

=http://revues.imist.ma/index.php?journal=bahtheyya&page=article&op
view&path%5B%5D=4979&path%5B%5D=3427
.4

ذكر الرحمن ،الصين والعالقات الهندية األمريكية ،العربية 2 ،يوليو .8117
https://goo.gl/QubWNC

.5

س ييامي الس ييالمي ،تص يياعد مخ يياطر ايره يياب ف ييي دول س يييا الوس ييطى ،المس ييتقبل لألبح يياث
والدراسات المتقدمة 12 ،مايو .8117
https://goo.gl/qYbHiL

.6

سعود عابد ،الفرق بين االستراتيجية والجيوستراتيجية ،جرييدة الريياض ،عيدد 85 ،15841
مارس .8111
http://www.alriyadh.com/509799

.7

عب ييدالغفار ش ييكر ،الثقاف يية السياس ييية وعالقته ييا بالديمقراطي يية ،جري ييدة ايهي يرام ،ال توج ييد س يينة
للنشر.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/607231.aspx

.2

عب ييدالكريم ص ييالس المحس يين ،العالق ييات الروس ييية – الص ييينية الت يياريال والتطلع ييات ،مؤسس يية
الحوار المتمدن ،عدد  1 ،3311يونيو .8111
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262546
إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

184

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

.1

على حسين باكير ،العالقات االستراتيجية الصينية الروسيية ،اليدفا اليوطني اللبنياني ،عيدد
 ،56نيسان .8116
https://goo.gl/NGGuFy

 .11عم يياد منص ييور ،السياس يية الخارجي يية الص ييينية م يين منظ ييار الثقاف يية االس ييتراتيجية ،سياس ييات
عربية ،عدد  ،81يوليو  ،8116ص ص .41-86
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/
document_2C61BA1B.pdf
 .11فريد غارلي ،ما هي مبادرة حزام واحد -طريق واحد 14 ،RT ،مايو .8117
https://goo.gl/HE2wYY

 .18مايييا جريييدينى ،كيييف تحييول اقتصيياد الصييين إلييى ثيياني أكبيير اقتصيياد عييالمي؟ ،العربييية4 ،
سبتمبر .8116
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/09/04/%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
 .13مايك ييل ه ييورويتس ،ترجم يية :عب ييدالرحمن بس ييتاني ،انتش ييار الق ييوة العس ييكرية :أس ييباب ونتائجي ي
بالنسييبة إلييى السياسيية الدولييية ،ايمييارات :مركييز ايمييارات للد ارسييات والبحييوث االسييتراتيجية،
.8113
http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN
/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_178.pdf
 .14محمييود صييافي محمييود ،توجيهييات سياسييية حييذرة :فيياق التعيياون الصيييني الشييرق أوسييطي
والتحديات الراهنة ،المركز العربى للبحوث والدراسات 81 ،مايو .8115
http://www.acrseg.org/38006
 .15نيزافيسييمايا غازيتيا ،ترجمية :كاميل توميا ،الجيي

الصييني سييكون األقيوى فيي العيالم بحليول

عام  88 ،RTonline ،8181أبريل .8117
-https://arabic.rt.com/press/874616الج ييي -الصي يييني-سي يييكون-األق ييوى-في ييي-العي ييالم-
بحلول-عام#/8181-
 .16هبة حسام ،ماذا تريد أمريكا من الصين ،اليوم السابع 88 ،أبريل 8117
https://goo.gl/PVLx8b
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 .17وفيياء المهييداوي ،أحمييد جاسييم محمييد ،االقتصيياد الصيييني وميينه التييدر فييى التحييول نحييو
اقتصي يياد الس ي ييوق :سياسي ييات ومؤشي ي يرات ،المجلي يية العراقي ي يية للعلي ييوم االقتص ي ييادية ،ع ي ييدد ،33
.8118
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65427
 .12يزيد صاب  ،موقف الصين حيال سوريا ،لبنان :مركز كيارنيغي للشيرق األوسيط 11 ،فب اريير
.8118
http://carnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47151
 .11الرئيس الصيني يحذر هون كون مين أى خيرو عليى سيلطة بكيين bbc ،عربيي 1 ،يولييو
.8117
http://www.bbc.com/arabic/world-40467614
 .81الصين :أحداث عام  ،human rights watch ،8115ال توجد سنة للنشر.
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/286341
 .81الصين تعلن عن نيتها في زيادة اينفاق العسكري 5 ،arab 48 ،مارس .8112
https://goo.gl/nGFxFW
 .88مشرو طريق الحرير الصيني bbc ،عربي 15 ،مايو .8117
http://www.bbc.com/arabic/business-39922326
 .83نمييو االقتصيياد الصيييني يتجيياوز المسييتهدف رغييم التبيياطؤ الطفيييف ،جريييدة الشييرق األوسييط،
عدد  81 ،14816أكتوبر .8117
https://goo.gl/SvVzpD
ثانيا :اللرة اإلنجليزية:
أ -مواقع على شبكة المعلومات:
(1) Frank Lavin, China- US. Trade relations: better than you think,
forbas, 22 may 2017.
https://www.forbes.com/sites/franklavin/2017/05/22/china-us-tradeissues-how-bad-is-it/#5eb6e111e416
(2) Ian E.Rinegart, David Gitter, The Chinese military: overview and
issues for congress, congressional research service, 2015, p 2.
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http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/201
5/CRS_The_Chinese_Military_Overview_and_Issues_for_Congress_15s
ept2015.pdf
(3) Kadira pethiyagoda, China- India relations: millennia of peaceful
coexistence meet modern day geoplotical interests, Brookings, October
13, 2017.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/10/13/chinaindia-relations-millennia-of-peaceful-coexistence-meet-modern-daygeopolitical-interests/
(4)Kadirab Pethiyagoda, what's driving china's new silk road, and how
should the west respond?, Broojings, 17 may 2017.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/05/17/whatsdriving-chinas-new-silk-road-and-how-should-the-west-respond/
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محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية في صنع السل
والسال العالميين
أ .حنان كركوري

مقدمة
لقييد عرفييت السيياحة الدولييية العديييد ميين المتغي يرات التييي نييت عنهييا اخييتالل فييي الت يوازن بييين
القييوى العالمييية وانتقالهييا ميين الثنائييية القطبييية الييى األحادييية القطبييية بعييد انهيييار االتحيياد السييوفييتي
ير لميا شيهدت هيذد الفتيرة األخييرة مين متغييرات
وهيمنية الوالييات المتحيدة األمريكييية عليى العيالم ،ونظي ا
كثيرة كان من أبرز نتائجها أحادية االستقطاب السياسيي فيي المنطقية ،وكيذا االتجياد المتسيار نحيو
تحرييير التجييارة وعولميية االقتصيياد ،فظهييرت العديييد ميين القييوى الصيياعدة وميين أبرزهييا الصييين التييي
أثبتييت مكانتهييا بالييدور البييارز الييذي لعبت ي علييى مسييتوى السيياحة الدولييية فييي العديييد ميين المجيياالت
االقتصادية والسياسية واألمنية بصفة خاصة.
وعل ييى المس ييتوى ايقليم ييي عرفيييت منطق يية الش ييرق األوس ييط تغي ي يرات سياس ييية جذري يية علي ييى
المسييتوى السياس ييي طال ييت ك ييل األنظم يية الدس ييتورية والقانوني يية وحال يية الت ييوتر الت ييي عرفته ييا المنطق يية
العربييية نتيجيية لعملييية عاصييفة الحييزم فيي اليييمن ،وتعثيير مسيييرة السييالم فيي منطقيية الشييرق األوسييط،
نييت عنهييا تكييوين أنظميية سياسييية جديييدة قضييت علييى الهيمنيية التييي كانييت سييائدة فييي نظييام الحكييم،
ورفعت من المستوى االجتماعي واالقتصادي واألمني وتعزيز العالقات الدبلوماسية ميع العدييد مين
اليدول ،ومين هنيا يتجليى دور السياسية الصيينية فيي عالقاتهيا ميع دول الشيرق األوسيط بصيفة عاميية
وفلسيطين بصييفة خاصيية وقييد تجليت مالمييس السياسيية الخارجييية الصيينية فييي عالقتهييا مييع فلسييطين
م يين خ ييالل دعهم ييا للقض ييية الفلس ييطينية ف ييي المحاف ييل والم ييؤتمرات الدولي يية الت ييي قام ييت عل ييى مب ييدأ
ايصالح واالنفتاح االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي بين الدول.
ومن ي اسييتمدت هييذد الورقيية البحثييية أهميتهييا العلمييية والعملييية ميين نيياحيتين ميين ناحييية ميين
خالل الدور الذي لعبت السياسة الخارجية الصينية باعتبارها قوة فاعلية بسيبب ثقلهيا السياسيي عليى
مسييتوى السيياحة الدولييية وقييدرتها علييى التصييدي ومنافسيية الواليييات المتحييدة األمريكييية بالييدفا عيين
منطقيية الشييرق األوسييط ،وتعزيييز والتقييارب الصيييني الشييرق أوسييطي ميين أجييل تحسييين أوضييا دول
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الشرق األوسط ورسم وضع أفضل لها فيي خريطية القيوى العالميية التيي تتغيير بيوتيرة مسيتمرة وخليق
فرص للتعاون وتحقيق التنمية في كافة المجاالت.
ومن ناحية ثانية ،ومن خالل دعم السياسية الخارجيية الصيينية للقضيية الفلسيطينية مسيتمدة
ف ييي ذلي ي قوته ييا م يين حلفائه ييا االس ييتراتيجيين ال ييذين س يياعدوها بالتغلغ ييل وتوطي ييد العالق ييات الص ييينية
العربييية التييي تهييدف بالدرجيية األولييى الييى صيينع ونشيير األميين والسييالم العييالمي ،وتحقيييق األهييداف
المستقبلية التي تسعى من خاللها لف الحصار ايسرائيلي عليى قطيا غيزة "فلسيطين" والقيائم عليى
مبدأ "أي تدخل في الش ن الداخلي ألي دولة يعتبر خرق لقواعد القيانون اليدولي القيائم عليى السيالم
العيالمي ومسيياس بالسييادة الوطنييية ،ذلي أن السياسية الصييينية تؤييد مبييدأ مقييدس وهيو احتيرام سيييادة
الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ومن خالل ما سيبق فيهن ايشيكالية التيي تطرحهيا الورقية البحثيية تتجليى فيي مكانية القضيية
الفلس ييطينية ف ييي منطق يية الش ييرق األوس ييط وم ييدى اهتم ييام السياس يية الخارجي يية الص ييينية به ييا ،باعتب ييار
الصيين قييوة فاعلية فييي النظييام اليدولي بفضييل اسيتراتيجياتها المتبعيية وسياسيياتها فيي جميييع المجيياالت
التنموية واألمنية ،ومن هذا المنطلق نطرح إشكالية الدراسة المتمثلة في :ما هيي محيددات السياسية
الخارجية الصينية تجاد القضية الفلسطينية بعد أحداث الربييع العربيي؟ وميا هيو اليدور اليذي اتخذتي
الصين في سعيها لصنع السلم والسالم العالميين؟
ولوجابيية علييى ايشييكالية التييي تطرحهييا الورقيية البحثييية تييم االعتميياد علييى الميينه المركييب
بداييية ميين الميينه التحليلييي لمختلييف الد ارسييات والوثييائق والميينه االسييتقرائي لوصييف واقييع تشيياب
العالقات الدولية ومشكالتها ،وكذا المنه التاريخي الذي اعتمد بالدرجة األوليى عليى أهيم الم ارحيل
التييي شييهدتها العالقييات الخارجييية الصييينية مييع منطقيية الشييرق األوسييط وفلسييطين ،وقييد ركييزت هييذد
الورقة البحثية في ايجابة على ايشكالية المطروحة على مبحثين أساسين:
يتمثييل المبحييث األول ف ييي التركيييز عل ييى النبييذة التاريخي يية للسياسيية الخارجي يية الصييينية ف ييي
عالقاتهييا م ييع منطق يية الش ييرق األوسييط ،ف ييي ح ييين رك ييز المبح ييث الثيياني عل ييى م ييدى تي ي ثير السياس يية
الخارجييية الصييينية علييى القضييية الفلسييطينية فييي سييبيل سييعيها لصيينع السييلم والسييالم العييالميين بف ي
الحصار ايسرائيلي على قطا غزة ،وهو ما سيتم التفصيل في كما يلي:
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المبحللث األول :نبللذة تاريخيللة للسياسلللة الخارجيللة الصللينية فللي عالقاتهلللا مللع منطقللة الشلللرق
األوسط
إن ارتب يياط الص ييين بال ييدول العربيييية ومنطق يية الش ييرق األوس ييط بعالقيييات مختلف يية ف ييي كافي يية
المجيياالت قديميية قييدم التيياريال تعييود الييى مرحليية المييد ايسييالمي ،حيييث شييهدت العالقييات الصييينية-
الشرق أوسطية تطو ار ملحوظيا عليى مير العصيور المختلفية وتمييزت هيذد العالقيات بكونهيا عالقيات
ذات ط ييابع دبلوماس ييي س ييلمي ،يغل ييب عليه ييا الط ييابع ذات المنفع يية التجاري يية واالقتص ييادية المتبادل يية
وحتى في الجوانب السياسيية واالقتصيادية (المطليب األول) ،كميا ترتكيز العالقية بيين الطيرفين عليى
العديد من الثوابت االقتصادية منها تعزيز عمليات التبادل والتمنية االقتصيادية عبير طرييق الحريير
البح ييري ،والسياسي ييية المتمثلييية ف ييي دعيييم القضي ييية الفلس ييطينية مي ييع مواجهييية معوق ييات تواج ي ي تطي ييور
العالقات الصينية مع دول الشرق األوسط (المطلب الثاني).
المطلب األول :تطور العالقات الصينية الشرق أوسطية على مر التاريخ
لقيييد تطي ييورت عالقي يية الصي ييين بي ييدول منطقييية الشيييرق األوسي ييط بعالقيييات مختلفي يية علي ييى مي يير
العصييور ،وفييي البداييية البييد ميين تحديييد مصييطلس الشييرق األوسييط (الفيير األول) ،ثييم تحديييد جييذور
العالق ييات الص ييينية -الش ييرق أوس ييطية وتطوره ييا ف ييي العق ييود الخم ييس الماض ييية ف ييي إط ييار المنفع يية
المتبادلة بين الطرفين والتي غلب عليها الطابع ذات المنفعية التجاريية واالقتصيادية المتبادلية وحتيى
في الجوانب السياسية واالقتصادية (الفر الثاني) ،وسيتم شرحها على النحو اآلتي بيان :
الفرع األول :مفهو مصطلح الشرق األوسط وموقعه اإلستراتيجي في الخريطة السياسية
منطق يية الش ييرق األوس ييط ه ييي المنطق يية الت ييي تتوس ييط الش ييرق األدن ييى والش ييرق األقص ييى فق ييد
أصبحت محطة أنظار العالم ،وتتوسط هذد المنطقة في إقلييم جغ ارفيي متمييز يتوسيط ثيالث قيارات
سيييا نوافريقيييا وأوروبييا ،وتشييير الد ارسييات السياسييية والتاريخييية بي ن أول ميين اسييتخدم وأبييرز مصييطلس
الشييرق للعيييان هييو الجنيرال ضييابط البحرييية ألفريييد ماهييان فييي مقييال كتبي فييي الفيياتس ميين أيلييول عييام
 1118فييي لنييدن فييي مقاليية ل ي نشييرت فييي المجليية اللندنييية الفصييلية " "National revieuبعن يوان
الخلييي " :الفارسييي" والعالق ييات الدولييية ولييم ي ييذكر الكاتييب ال ييبالد التييي يشييملها ه ييذا االسييم .ويعتب يير
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ماهييان مييؤر ذات أصييول أمريكييية أطلييق هييذد التسييمية علييى المنطقيية المتنيياز عليهييا بييين الييروس
واأللمان والبريطانيين نذا .834
ثم استخدم هيذا المصيطلس مين قبيل تشرشيل وزيير المسيتعمرات البريطياني عنيدما أنشي إدارة
الشرق األوسط عام  1181ليشيرف عليى شيؤون فلسيطين واألردن والعيراق وقيد ازداد اسيتعمال هيذا
المصطلس –الشيرق األوسيط -بعيد الحيرب العالميية الثانيية نتيجية إنشياء مركيز قييادة وتميوين الشيرق
األوسيط للحلفيياء ،ومني نجيد أن مصييطلس الشييرق األوسييط مصيطلس ذات طبيعييية جغرافييية وسياسييية
ش ييا اس ييتخدام من ييذ نهاي يية الق ييرن التاس ييع عش يير وبداي يية الق ييرن العشي يرين باعتب ييار أن ه ييذد المنطق يية
تتوسط خريطة العالم عموما والقارات الثالث – سيا ،إفريقيا وأوروبا -بصفة خاصة.835
وقيد بييرز مصييطلس الشييرق األوسييط بصييفة خاصية نظي ار ألهمييية فلسييطين التاريخييية والدينييية
وموقعه ييا االس ييتراتيجي ب ييين ق ييارتي س يييا نوافريقي ييا ب ييين بل ييدان المش ييرق والمغ ييرب العرب ييي ،فق ييد ق ييرر
االسييتعمار البريطيياني إقاميية إس يرائيل فييي فلسييطين الت يي تعتبيير قلييب الييوطن العربييي ونقطيية ارتكيياز
وانط ييالق لل ييتحكم بالمنطق يية العربي يية األس يييوية ع يين البل ييدان ايفريقي يية ،حي ييث كت ييب ثي ييودور هرس ييتل
مؤسس الحركة الصهيونية عام  1217في يوميات يقول فيها :يجب قيام كومنوليث شيرق أوسيطي،
يكون لدولة اليهود في ش ن قيادي فاعل ،ودور اقتصادي قائم ،وتكيون المركيز لجيذب االسيتثمارات
والبحث العلمي والخبرة الفنية".836
ويستفاد مما سبق ذكرد أن مصطلس الشيرق األوسيط قيد بيرز بصيفة جليية تزامنيا ميع ظهيور
الصهيونية كحركية سياسيية عالميية منظمية أسسيها هرسيتل كميا سيبقت ايشيارة لي نفيا ،وتزخير هيذد
المنطقة بالثروات الطبيعية فهي من أغنى المناطق بالعالم الغنية بيالثروات الطبيعيية كيالنفط والغياز
الطبيع ييي والمع ييادن ،بايض ييافة لتمتعه ييا بمرك ييز اس ييتراتيجي يتوس ييط الق ييارات ال ييثالث وتش ييمل ب ييالد
الجزي يرة العربييية والع يراق وغي يران وأفغانسييتان .كمييا عرفت ي أيضييا الوكاليية الدولييية للطاقيية الذرييية عييام
 1121ب ن ي " المنطقيية الممتييدة ميين ليبيييا غربييا ال ييى إي يران شييرقا ،وميين سييوريا شييماال الييى الص ييين
جنوبييا" .وعرف ي خييرون ب ن ي يظييم جميييع الييدول األعضيياء فييي الجامعيية العربييية نواي يران ويضييم إلي ي
 - 834غييازي حسيين ،الشييرق األوسييط الكبييير بييين الصييهيونية واالمبريالييية األمريكييية –د ارسيية ،-دمشييق ،منشييورات اتحيياد
الكتاب العرب ،8115 ،ص .18

235- Jean Pierr, derriennic: le Moyne orient au XXe siècle, colin 2 édition, paris 1985, p 05.

 -836إنعام رعد ،الصهيونية الشرق أوسطية والخطة المعاكسية ،بييروت ،شيركة المطبوعيات للنشير والتوزييع ،1117 ،ص
.68
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المتخصي ييون في ييي الواليي ييات المتحي ييدة األمريكيي يية الحبشي يية وباكسي ييتان وأفغانسي ييتان والي ييدول ايسي ييالمية
المستقلة حديثا في سيا الوسطى".
حيث يؤكد الباحثون العرب أن المصطلس " الشيرق األوسيط" سياسيي النشي ة واالسيتعمال ال
ينبع من سمات المنطقة السياسية أو الثقافيية أو الحضيارية أو الديموغرافيية ،ويميزق اليوطن العربيي
بضم دوال غير عربيية" ،ويقيوم التصيور الغربيي للشيرق األوسيط عليى افتيراض أن المنطقية ميا هيي
إال عناصيير عرقييية مركبيية تت ي لف ميين خليييط ميين الطوائييف والشييعوب والقوميييات وأن األهييداف التييي
يرمي إليها التصور والوحدة العربية نواضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني.837
ومن تجلييات األهميية المكانيية للشيرق األوسيط منطقية هيو جعلهيا هيدف مباشير لالسيتعمار
األوروبي الغربي منذ نهاية القرن التاسع عشير وبدايية القيرن العشيرين ،كميا أصيبحت المنطقية أكثير
أهمي يية من ييذ أزم يية الطاق يية ع ييام  1173باعتباره ييا م يين أكب يير مص ييادر ال يينفط ف ييي الع ييالم ف ييي الوق ييت
الحاضر فضال عن احتوائها على أكبر مخزون من النفط على مستوى العالم بمقيدار يتجياوز ثلثيي
احتييياطي اليينفط فييي العييالم .وتتجلييى أهمييية منطقيية الشييرق األوسييط فييي عييدة اعتبييارات وهييي علييى
التوالي :832
-0

التكييوين السياسييي لييدول الشييرق األوسييط يتسييم بييالتنو مييا بييين دول ملكييية وجمهورييية ،كمييا

تتنو المنطقة أيضا بتجاربها الديموقراطية.
-7

أن منطقيي يية الشي ي ييرق األوسي ي ييط مي ي يين الناحيي ي يية الجغرافيي ي يية تتقي ي يياطع فيهي ي ييا الجيوبوليتكيي ي يية مي ي ييع

الجيوبوليتكي يية العربي يية وم يين ث ييم ف ييهن ه ييذد المنطق يية تش ييهد مس يياحة كبيي يرة م يين التف يياعالت التاريخي يية
والصراعية والفكرية ،ما يدفع باالعتبارات الدينية في استخدام هذا المصطلس " الشرق األوسط".
-3

أن األهميي يية الجيوسي ييتراتيجية للمنطقي يية خلقي ييت قضي ييايا عديي ييدة فيهي ييا مثي ييل قضي ييية الصي ي ي ار

العربي -ايسرائيلي ،وقضية السيطرة على النفط والتحكم في المنافذ البحريية ايسيتراتيجية ،ميا أدى
بييدورد الييى توسيييع مفهييوم الشييرق األوسييط وتقسيييم الييى دوائيير إسييتراتيجية مثييل دائ يرة دول الطييوق،
ودائرة الخلي العربي ،ودائرة القرن ايفريقي.

 - 837غازي حسن ،المرجع السابق ،ص .11

 - 832صييبري محمييد علييي عبييد المتعييال ،مصييالس جمهورييية الصييين الشييعبية وأهييدافها فييي منطقيية الشييرق األوسييط والرؤييية
المستقبلية لدورها حتى عيام  ،8131عليى الموقيع االلكترونيي ،www.moqatel.com :تياريال االطيال ،8112/13/81 :

وقت االطال .88:11 :
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إعييداد البيئ يية ايقليمي يية ف ييي منطقيية الش ييرق األوس ييط ل ييدم إس يرائيل وتك ييوين ثقاف يية التطيي ييع

-8
معها.
-5

تعتبر منطقة الشرق األوسط ذات أهمية حيوية من الناحية االقتصيادية وذلي لعيدة عواميل

منهيا الينفط والغياز الطبيعيي وبايضييافة اليى األرصيدة النقديية الكبييرة المتمثلية فيي العائيدات النفطييية
وموجودات المنطقة من الثروات المعدنية.
الفرع الثاني :الجذور التاريخية لنشأة العالقة بين الصين ودول منطقة الشرق األوسط
تعييود جييذور العالقيية المتينيية بييين الصييين ودول الشييرق األوسييط خصوصييا والييدول العربييية
عموما الى ما يزيد عن ثالثة عشير ( )13قيرن مين اليزمن حييث ربيط طرييق الحريير القيديم الصيين
بال ييدول العربي يية ربط ييا وثيق ييا بس ييبب التب ييادالت التجاري يية ب ييين الص ييين وب ييالد الع ييرب ،831فق ييد كان ييت
حامالت الشرق التي تتلقاها بالد الشام وكذا ميوانت البحير األبييض المتوسيط تمير بنسيبة كبييرة عين
طريييق بييالد العييرب ،وفييي القييرن السييادس الميييالدي كانييت بييين الصييين وبييالد العييرب نييذا تجييارة
هاميية ع يين طري ييق س يييالن (طري ييق الحري يير البح ييري) ،وفييي بداي يية الق ييرن الس ييابع كان ييت التج ييارة ب ييين
الصين والعرب وبالد فارس بالد العرب التي كانت تعتبر السوق الرئيسية للتجار الصينيين.841
حيث يربط طريق الحرير (البري -البحري) الصيين باليدول العربيية الشيرق أوسيطية ارتباطيا
وثيقا ،وذل عن طريق القوافل التجارية بين غرب سيا والصين وامتدادد بدايية مين تشيانفان – هيي
مدينة شييان بمقاطعية شنشيي الييوم -عاصيمة أسيرة تيان شيرقا ،مخترقيا بيذل قليب قيارة سييا ليصيل
الييى القسييطنطينية – اسييطنبول فييي تركيييا حاليييا -ايمبراطورييية الرومانييية الشييرقية غربييا وعيين طريييق
البحييير بهرسي ييال البعثيييات الدبلوماسي ييية والتجاريييية ،ووفقي ييا للمصيييادر التاريخيي يية أرسيييل ثالي ييث الخلفي يياء
الراشدين عثميان بين عفيان رضيي اهلل عني مبعوثيا اليى مدينية شييان -تشيان

ن -عاصيمة الصيين

يوميذا فيي فتيرة حكيم ايمب ارطييور تيان تشيياو تسيون ميين سياللة تييان الملكيية فييالتقى المبعيوث وهييو
سييعد بيين أبييي وقيياص رضييي اهلل عن ي ايمب ارطييور الصيييني عييام  85ه 651 /م ،وشييرح ل ي عيين

 - 831انظر :محمد الحمامصي ،الصين والعرب ..عالقة تضرب في جذور التاريال ،على الموقع االلكتروني:

 ،http://middle-east-online.comتاريال االطال  ،8112/14/31 :وقت االطال .88:14 :
 - 841حسن إبراهيم حسن ،تاريال ايسالم،

 ،1القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،1153 ،ص .382
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ايسييالم وأطلع ي عيين أح يوال دوليية الخالفيية وعييادات المسييلمين فيياعتبر المؤرخييون ذل ي العييام بداييية
وصول ايسالم الى الصين.841
ومن  ،نالحظ جليا أن فترة العالقة بين كل من الصين والعرب تمتيد اليى أكثير مين 8111
سيينة ،ويعييود السييبب فييي نشي د هييذد العالقييات الصييينية -العربييية لعييدة اعتبييارات مهميية تتمثييل أبرزهييا
في نظرة الدول العربية للصين عليى أسياس أنهيا ارض العليم والع ارقية ،ولوجيود التقيارب الفكيري بيين
األمثال الصينية القديمة وم ثورات العيرب التاريخيية ،وأهمهيا هيي النظيرة المتمييزة فيي الصيين لليدول
العربييية باعتبييار الييدول أو األميية العربييية عمومييا ميين أقييدم الييدول ومهييد الحضييارات اينسييانية ،وان
التقاء هاتين الحضارتين معا ونش ة العالقة الصينية العربيية والشيرق أوسيطية قيد سياهم بشيكل جليي
في تنمية المجتمع البشري وتوفير كنوز الحضارة اينسانية.848
ومن خالل ما سبق ،نالحظ أن العالقة الصينية -الشرق أوسطية قد تطيورت عبير م ارحيل
تاريخي يية مختلف يية وتمي ييزت بكونه ييا عالق ييات ذات ط ييابع س ييلمي ،وك ييذل يغل ييب عليه ييا الط ييابع ذات
المنفعيية التجارييية واالقتصييادية المتبادليية وحتييى فييي الجوانييب السياسييية واالقتصييادية .843فقييد عانييت
الصين سابقا من نير الظلم واالستعمار وخاضيت تجربية مرييرة حتيى تمكنيت بعيد نضيال طوييل مين
الحصييول عل ييى حريته ييا ،وحينئ ييذ أخ ييذت العالق ييات بييين الط ييرفين تتط ييور بالمص ييالس المش ييتركة بع ييد
حصول كل من منطقة الشرق األوسط والصين على االستقالل.844
وقد كان لت سيس الصين الجديدة واستقالل الدول العربية دور بارز فيي إنشياء العالقية بيين
الطرفين الصين والدول العربية البال عيددها  88دول خيالل الفتيرة الممتيدة ميا بيين عيامي 1156
و ،1111ويعييود السييبب الرئيسييي فييي نش ي ة وتوطيييد هييذد العالقييات هييو فييي دعييم الصييين لحركييات
التحرر العربية في سبيل دفاعها عن سيادتها ووحدتها الترابيية وصييانة وحمايية حقوقيا القوميية ،فيي
المقابل قدمت الدول العربية الدعم الالزم الستعادة الصين لمقعدها الشيرعي فيي األميم المتحيدة وقيد
 - 841معين صادق ،العالقات العربية -الصينية والتجارة البحرية مين القيرن السيابع اليى القيرن العاشير المييالدي ،مداخلية

مقدميية فييي مييؤتمر العييرب والصييين (مسييتقبل العالقيية مييع قييوة صيياعدة) ،المركييز العربييي لألبحيياث ود ارسيية السياسييات-81 ،

88أيار/ماي  ،8116ص .14

 - 848حسن إبراهيم حسن ،المرجع السابق ،ص .382

 - 843هاليية خالييد حميييد ،تطييور العالقييات العربييية -الصييينية ،مجليية العلييوم السياسييية بحييوث ود ارسييات ،مركييز الد ارسييات
الدولية –جامعة بغداد ،العدد  ،33ص  ،157تموز.8116 ،

 - 844عاهد مسلم المشاقبة ،البعد السياسي للعالقات العربية –الصينية و فاقها المستقبلية ،مجلة دراسات العلوم اينسانية
واالجتماعية ،عمادة البحث العلمي -الجامعة األردنية ،المجلد  ،41الملحق  ،11ص .8114 ،377
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تعمقي ييت جي ييذور ه ي ييذد العالقي يية الودي ي يية في ييي المج ي يياالت السياسي ييية واالقتص ي ييادية والتجاريي يية والعلمي ي يية
والتكنولوجييية والثقافييية والتعليمييية والعسييكرية والرياضييية وايعالمييية وغيرهييا...الييال .وتطييورت بصييفة
جلية بعد انتهاء الحرب الباردة.
وفييي  14سييبتمبر ميين العييام  ،8114تحديييدا فييي مقيير األمانيية العاميية بالقيياهرة تييم ت سيييس
منتييدى التعيياون العربييي الييذي يعتبيير بمثابيية التك يريس الفعلييي للتعيياون العربييي –الصيييني والييذي يقييوم
علييى أربييع ( )14محيياور أساسييية وهييي علييى التيوالي التعيياون فييي المجييال السياسييي ،وفييي المجييال
االقتصادي ،وفي المجال الثقافي ،وفيي الشيؤون الدوليية ،وتنبثيق عني أكثير مين عشيرة لييات ()11
للتعاون في المجاالت القطاعية في إطار المنتدى.845
ويظهيير لنييا بصييفة جلييية ،أن النصييف الثيياني ميين القييرن العش يرين قييد شييهد تطييو ار كبي ي ار فييي
العالقات الصينية العربية بسبب التشاب الكبير ما بين القضيايا العربيية والقضيايا الصيينية مميا تير
األثيير البييارز فييي تبلييور صييور التضييامن بهييدف إنهيياء السيييطرة األجنبييية بكافيية أشييكالها وص ييورها
والعمي ييل علي ييى إرسي يياء دعي ييائم الوحي ييدة الوطنيي يية ،وتكثيي ييف الجهي ييود يق ي يرار السي ييالم العي ييادل والتنميي يية
االقتصييادية والمتوازنيية فييي ظييل ظييروف دولييية بالغيية الصييعوبة والتعقيييد وتعتمييد فييي اغلييب األحيييان
عل ييى المع ييايير المزدوج يية والت ييدخل ف ييي الش ييؤون الداخلي يية وانته ييا الس يييادة واس ييتخدام الق ييوة واقتي يراح
نظريات لمعالجة المشكالت الدولية.846
وفييي عييام  8111أيضييا تمييت إقاميية عالقييات التعيياون االسييتراتيجي القائميية علييى التعيياون
الش ييامل والتنمي يية المش ييتركة ب ييين الص ييين واليييدول العربي يية ،األم يير ال ييذي ادخ ييل التع يياون الجمي يياعي
الصيييني العربييي الييى مرحليية جديييدة ميين التصييور والتقييدم النييوعي علييى نحييو شييامل .وقييد نييت عيين
المتغييرات العديييدة التييي شييهدتها السيياحة الدولييية مييؤخ ار والتييي ترتييب عنهييا ظهييور األحادييية القطبييية
وتحرييير التجييارة العالمييية وبييروز ظيياهرة العولميية والتحيوالت المتسييارعة فييي النظييام الييدولي التييي نييت
عنهييا تعثيير مسيييرة السييالم فييي منيياطق الشييرق األوسييط والتغييير الجييذري فييي العناصيير الجيوسياسييية
أدت بييدورها الييى توثيييق عالقيية الصييين بمنطقيية الشييرق األوسييط علييى مختلييف األص يعدة السياسييية
واالقتصييادية والثقافييية ،وحتييى ايعالمييية ،وكييذا ت كيييد الصييين علييى موقفهييا العييام فييي دعييم القضييية
 - 845وثيقيية منتييدى التعيياون العربييي -الصيييني ،الصييادرة فييي  14سييبتمبر  ،8114مقيير األمانيية العاميية بالقيياهرة -مصيير،

.8114

 - 846عاهد مسلم المشاقبة ،المرجع السابق ،ص.377
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الفلسييطينية الت ييي كان ييت مح ييل ج ييدال ف ييي دول الشييرق األوس ييط ،فظل ييت مؤك ييدة عل ييى موقفه ييا ال ييذي
تضمن :847
-0

مسيياندة الحقييوق الفلسييطينية وميين بينهييا الحييق فييي إقاميية دوليية مسييتقلة ذات سيييادة باعتبييار

ذل احد شروط إقامة السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط.
-7

تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

المطلب الثاني :مرتكزات العالقة الصينية –الشرق أوسطية
ترتك ييز العالق ييات الص ييينية-الش ييرق أوس ييطية عل ييى العدي ييد م يين الثواب ييت ،بسبببب العالقبببا
التاريخيببة الغوة ببة لبببي التببدع والتببي تعبببود لعببد قبببرو خ بب  ،لبباليوع بصبببب

غنطتببة الشبببرق

اإلستراتيجية الصينية وتتمثل أهيم المرتكيزات التيي تسيتند عليهيا العالقية بيين الطيرفين فيي المجيالين
االقتصييادي والسياسييي (الفيير األول) ،لكيين هنييا عييددا ميين ايشييكاليات والمعوقييات التييي تحييد ميين
استم اررية عالقة الصين بمنطقية الشيرق األوسيط بايضيافة لتشيكيلها تحيديا حقيقييا فيي سيبيل تطيور
هذد العالقات بين الطرفين (الفر الثاني) ،وهو ما سيتم التفصيل في كما يلي:
الفرع األول :ثوابت العالقات الصينية – الشرق أوسطية
تستند العالقة بين الصيين ودول الشيرق األوسيط عليى العدييد مين الثوابيت والتيي تعتبير مين
أهم المرتكزات التيي تعميق جيذور وأواصير هيذا التعياون كميا تخليق العدييد مين الفيرص لتطيوير بنيية
هييذد العالقييات فييي العديييد ميين المجيياالت ولعييل أهييم هييذد المجيياالت المجييال االقتصييادي والسياسييي
وسيتم التفصيل في هذد الثوابت في النقاط الموالية:
أوال :المرتكز االقتصادي في عالقة الصين بدول الشرق األوسط
إن التعياون فييي السيوق االقتصييادية بيين الصييين ودول الشيرق األوسييط تينعكس أثييارد بصييفة
ايجابية على مصالس الطرفين خاصة وأن اليدول العربيية فيي الشيرق األوسيط تسيعى جاهيدة لتحقييق
التطييور والتكام ييل ف ييي المج ييال االقتصييادي كم ييا ته ييدف ال ييى إقاميية س ييوق عربي يية مش ييتركة ،وحس ييب
 - 847مركييز الد ارسييات السياسييية وايسييتراتيجية بيياألهرام" ،النمييور األسيييوية :تجييارب فييي هزيميية التخلييف ،القيياهرة ،مؤسسيية
األهرام ،1115 ،ص  143وما يليها.
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توقع ييات الخبي يراء االقتص يياديين المتخصص ييين ف ييهن الص ييين س ييتكون بمثاب يية الشي يري المث ييالي لل ييدول
العربية في الشرق األوسط نظ ار لكبر حجم االقتصاد والسوق الصينية.
وتتع ييدد المص ييالس الت ييي تكتس ييي طابع ييا دبلوماس يييا س ييلميا ف ييي العالق ييات ب ييين الص ييين ودول
الشيييرق األوسيييط باعتبيييار هي ييذد األخي ي يرة تمثيييل مصيييد ار مي يين مصيييادر التنمي ي ية االقتصيييادية والتنميي يية
المستدامة .وتتجلى الثوابت التي تستند عليها العالقات الصينية –الشرق أوسطية فيما يلي بيان :
-0

التعاون بين الصين ودول الشرق األوسط في مجال االسلتثمارات والتبلادل التجلاري :فيي

السيينوات األخي يرة تطييورت العالقييات الصييينية -الشييرق األوسييطية بصييفة ملحوظيية فييي العييادات ميين
المجياالت منهيا التبيادل التجياري واالسيتثمارات ،فقيد وصييل حجيم التبيادل التجياري بيين الطيرفين الييى
 863مليار دوالر عام  8111خالفا لما كانت علي فيي عيام  8113واليذي قيدر بمبلي  36ملييار
دوالر وم يين المتوق ييع أن يتض يياعف حج ييم التب ييادل التج يياري بحل ييول 8181ال ييى  511ملي ييار دوالر،
ويعييود السييبب الرئيسييي فييي تطييور حجييم التبييادالت التجارييية هييو أن الصييين تعتبيير ميين أكبيير الييدول
المصدرة للشرق األوسط.842
حييث تسييعى الصيين الييى دعيم اقتصييادها وحيل مشييكالتها ايقليميية واالنفتيياح فيي المجييالين
الدبلوماسي واالقتصادي على الوطن العربي بهدف خدمة سياستها الجدييدة فيي كواجهية التكيتالت
االقتصيادية العمالقيية ،غيير أن هييذا التوجي الصييني قييد نالييت مني إسيرائيل حييديثا حظيا وافي ار بسييبب
تنامي العالقات ايسرائيلية في المجاالت االقتصيادية والعسيكرية والدبلوماسيية األمير اليذي اضيعف
التحالفييات العربييية علييى الصييعيد الييدولي لصييالس القضييايا العربييية ،وكشييف عيين اسييتمرار التجيياوزات
العدوانييية ايس يرائيلية المتصيياعدة ،غييير أن الطييرفين وبييالرغم ميين ذل ي يبحثييان عيين ليييات ووسييائل
تسيياهم فييي تحقيييق التعيياون والمصييالس المشييتركة وهييذا مييا كييان حقيقيية خلييف فك يرة إنش ياء المنتييدى
العربي -الصيني.841
-7

التعللاون بللين الصللين ودول الشللرق األوسللط فللي مجللال الطاقللة اإلنتاجيللة :لقييد تطييورت

العالقييات العربي يية الصييينية ف ييي مجييال الطاق يية اينتاجييية بم ييا يحقييق التي يوازن مييع الوج ييود األميرك ييي
ويحقييق األم يين الط يياقوي لمنطق يية الخل ييي العرب ييي بغي يية حماي يية تطوره ييا الص ييناعي ،ذلي ي أن منطق يية
 - 842محمد عبد الفتاح الحمراوي ،السياسة الخارجية الصينية ،على الموقع االلكتروني:

 ،https://www.politics-dz.com/threads/alsias-alxargi-alsini.255ت ي يياريال االط ي ييال  ،8112/14/17 :وقي ي ييت
االطال .11:85 :

 - 841عاهد مسلم المشاقبة ،المرجع السابق ،ص .372
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الشرق األوسط تمثل مصد ار مستداما من مصادر الطاقة التيي تحتاجهيا الصيين بكمييات كبييرة لسيد
احتياجاتهيييا الصي ييناعية وفي ييي المقابي ييل مي يين ذل ي ي تمثيييل دول منطقي يية الشي ييرق األوسي ييط سي ييوقا واسي ييعة
للمنتجييات الصييينية خاصيية فييي أس يواق دول مجلييس التعيياون الخليجييي .851فقييد بييرزت الصييين فييي
العقد ا لماضي من اليزمن كي هم منشيط مين منشيطي أسيواق الطاقية ميع اليدول المنتجية للينفط والغياز
ومن المرجس أن تنمو هذد المصالس االقتصادية بشكل كبير في السنوات المقبلة.
-3

التعلللاون العربلللي –الصللليني فلللي مجلللال العالقلللات المتبادللللة :ش ييهدت العالق ييات العربي يية

الصييينية تطييو ار كبي ي ار خاصيية بعييد إنشيياء منتييدى التعيياون العربييي الصيييني فقييد أنش ي ت بصييددد أكثيير
ميين عش يرة ( )11لي ييات للتعيياون ميين بينه ييا االجتمييا الييوزاري واجتم ييا كبييير المسييؤولين وم ييؤتمر
رجيييال األعميييال وني ييدوة العالقيييات الصي ييينية العربيييية ،والح ي يوار بي ييين الحضي ييارتين الصي ييينية والعربيي يية
ومنتييدى التعيياون العربييي الصيييني فييي مجييال ايعييالم ...الييال .هييذا كل ي دفييع بقييوة التعيياون المشييتر
بين الصين والدول العربية في كافة المجاالت ولعب دور مهم في توج وتطور هذد العالقات.
إن التواصي ييل والثقي يية المتبادلي يية سياسي يييا والتعي يياون والفي ييوز المشي ييتر اقتصي يياديا واالسي ييتفادة
المتبادليية ثقافيييا أسيياس مهييم ،وتجييارب ارئييدة للعالقييات الصييينية العربييية فييي عملييية تطييوير العالقييات
مييع الييدول العربييية وظلييت الصييين حكوميية وشييعبا تحتييرم الييدول العربييية فييي اختيييار طييرق التنمييية
وايصييالح ،الت ييي تتناس ييب مييع ظروفه ييا الوطني يية وبهرادتهييا المس ييتقلة تلت ييزم بييهجراء التع يياون العمل ييي
والنزي ي مييع الييدول العربييية ،علييى أسيياس المسيياواة والمصييالس المتبادليية واالنفتيياح والشييفافية وتعمييل
على دفع الحوار الحضاري والتواصل اينساني بين الجانبين بروح من االنسجام والتسامس.851
-8

التعلللاون الصللليني –العربلللي لتحقيلللق التنميلللة االقتصلللادية :تطييور التعيياون ب ييين كييل م يين

الص ييين ودول الش ييرق األوس ييط ال ييذي ن ييت عني ي تحقي ييق التنمي يية االقتص ييادية واالجتماعي يية بمعالج يية
مشيياكل الفقيير والبطاليية فييي الييدول النامييية فييي منطقيية الشييرق األوسييط ،حيييث تحييرص الصييين علييى
تعزيز التشاور والتنسيق مع الجانيب العربيي للعميل سيويا عليى صييانة المقاصيد والمبياد ل "ميثياق
األمم المتحدة" ميع تطبييق أجنيدة األميم المتحيدة للتنميية المسيتدامة  ،8131بميا يحيافظ عليى العيدل
والعدالة في المجتمع الدولي ويدفع بالنظام الدولي نحو اتجاد أكثر عدال نوانصيافا واحتيرام المصيالس
 - 851أحمي ييد الس ي يييد النج ي ييار ،الص ي ييين والقف ي يزة االقتص ي ييادية العمالق ي يية ،ك ارس ي ييات إسي ييتراتيجية ،مرك ي ييز الد ارس ي ييات السياس ي ييية
وايستراتيجية ،القاهرة ،العدد  ،171ص  ،41سبتمبر .8117

 - 851صبري محمد عبد المتعال ،المرجع السابق.
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الحيويية والهمييوم الكبييرى للجانييب اآلخيير فييي إصييالح األمييم المتحييدة وتغيييير المنييا واألميين الغييذائي
وغيرهيا مين القضيايا الدولييية الصيائبة للجانيب اآلخير والعميل بحيزم علييى حمايية المصيالس المشييتركة
للدول النامية الفقيرة.858
-5

التعللاون الحضللاري وتعزيللز الشلراكة االقتصللادية عبللر طريللق الحريللر :ميين أهييم المبييادرات

التيي أدت الييى تعزييز أواصييل التعيياون والشيراكة االقتصييادية بيين الطييرفين هييو إحيياء طريييق الحرييير
الي ييذي يشي ييكل جس ي ي ار حضي يياريا للتعي يياون والتفي يياهم الي ييذي سي يييزيد مي يين في ييرص تبي ييادل التجي يياري وتي ييدفق
االستثمارات الصينية ينشاء الطرق والموانت وشبكات السك الحديدية في دول المنطقة.
فالتمس ي بمبييدأ التشيياور والتشييار والتنييافع لتعزيييز البنيياء المشييتر ميين الجييانبين الصيييني
والعربييي "الح يزام والطييرق" وتشييكيل معادليية تعيياون " "3+8+1تتخييذ مجييال الطاقيية المحييور الرئيسييي
ومجال البنية التحتية وتسهيل التجارة واالستثمار كجنياحين و 3مجياالت ذات تقنيية متقدمية وحديثية
تشمل الطاقة النووية والفضاء واألقمار الصناعية والطاقات الجديدة كنقاط اختراق بميا طيور مجيال
التعاون العلمي.853
ثانيللا :المرتكللز السياسلي فللي عالقللة الصللين بللدول الشللرق األوسللط :لقيد تي ثرت الصييين بعالقاتهييا
السياسييية الخارجييية مييع دول الشييرق األوسييط نظ ي ار للتغي يرات الجذرييية التييي شييهدها المجتمييع الييدولي
وتصاعد التنافس بين القوى الدولية من جهة وتشاب العالقات الدولة من جهية ثانيية ،حييث ركيزت
الص ييين ف ييي إخض ييا المرتك ييز السياس ييي ف ييي عالقته ييا دول الش ييرق األوس ييط وفق ييا لمب ييدأ االس ييتقرار
وايسالم العالمي لذل هي تسعى لبناء وتطوير مجاالت التعاون في المجيال السياسيي واليذي يقيوم
على عدة اعتبارات تتمثل فيما يلي:
-0

دعل القضللية الفلسللطينية فللي منطقللة الشللرق األوسللط :فييي الوقييت الحييالي ،ونظي ار للنفييوذ

السياسي التي تحظى ب الصين في السياحة الدوليية نجيد أنهيا دعميت العدييد مين القضيايا ايقليميية
السيياخنة فييي دول الش ييرق األوسييط وعل ييى أرسييهم القضييية الفلس ييطينية ،حيييث اس ييتمرت الصييين ف ييي
إتبا سياسة تدعو الى ضرورة التزام الطرفين ايسرائيلي والفلسطيني بوسيلة التفياوض ونبيذ العنيف
واحترام مبدأ الشرعية الدولية.

 - 858وثيقة سياسة الصين تجاد الدول العربية ،المرجع السابق ،ص .17
 - 853وثيقة سياسة الصين تجاد الدول العربية ،المرجع نفس  ،ص .11
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بايضييافة للعمييل علييى تنفيييذ مختلييف الق ي اررات الصييادرة ميين طييرف مجلييس األميين الييدولي،
وتحقييق المبيدأ السيامي وهيو مبيدأ " األرض مقابيل السيالم" حييث أكيد السييد ويين جيابيا رئييس وزراء
الصين على أن القضية الفلسطينية هي محيور الصي ار فيي الشيرق األوسيط ودعيا جيابيا فيي رسيالة
بعيث بهييا اليى مييؤتمر االحتفيال بيياليوم الييدولي للتضيامن مييع الشيعب الفلسييطيني المنعقيد بمقيير األمييم
المتح ييدة ف ييي نيوي ييور ال ييى إع ييادة ب ييدء عملي يية الس ييالم ف ييي الش ييرق األوس ييط واس ييتئناف المفاوض ييات
السياسية ب سر ما يمكن حتى يمكن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعياي

سيلميا ميع إسيرائيل عليى

أساس ق اررات األمم المتحدة المعنية ومبدأ األرض مقابل السالم.
وتعهييد رئيييس الييوزراء الصيييني فييي رسييالت بييان يسييتمر فييي ت ييييد اضييطال األمييم المتحييدة
بييدور اكبيير فييي الصي ار بالشييرق األوسييط باعتبارهييا عضيوا دائمييا بمجلييس األميين ،وفييي التعيياون مييع
الجهود الدولية التي تبذل يحالل السالم واالستق ارر بالمنطقة.854
-7

انتهللاا السياسللة السلللمية فللي دعل الممارسللات الديموقراطيللة علللى الصللعيدين اإلقليمللي

والللللدولي :تني ييته الصي ييين السياسي يية السي ييلمية عي يين طريي ييق دعمهي ييا للممارسي ييات الديموقراطيي يية علي ييى
المسييتويين ايقليمييي والييدولي والقييائم علييى مبييدئي الشييرعية والمسيياواة لنشيير السييلم والسييالم العييالميين
ورفض كافية أشيكال ايرهياب والتنياز التيي تيدعو للتصيادم ورفيع السيالح ،إن هيذد السياسية المتبعية
مين طييرف الصييين خلقييت نوعييا ميين االنسييجام بييين دول الشييرق األوسييط وجمهورييية الصييين الشييعبية
تجلييت ركائزهييا فييي دعييم الصييين للقضييايا العربييية عمومييا كييالعراق وسييوريا وأزميية الخلييي والقضييية
الفلسطينية ،بايضافة لدعمها للقضية التايوانية.855
وحيييث أن القضييية التايوانييية تتعلييق بمصييلحة الصييين بالدرجيية األولييى باعتبييار هييذد األخي يرة
تس ييعى لنش يير مب يياد الوح ييدة وتط ييوير وتعزي ييز العالق ييات الص ييينية -العربي يية الش ييرق أوس ييطية وك ييذا
المنظمييات ايقليمييية ،كييل ذل ي ال يت ي تى إال بتطييوير عالقاتهييا مييع تييايوان ودعمهييا لتعزيييز وتنمي يية
العالقيية علييى مسييتوى السيياحة الدولييية .لييذل تسييعى الصييين لتعزيييز التعيياون حييول الشييؤون الدولييية
والبق يياء عل ييى تواص ييل وك ييذا التنس يييق ب ييين األطي يراف ف ييي القض ييايا الدولي يية وايقليمي يية وتب ييادل ال ييدعم
 - 854الص ييين :القض ييية الفلس ييطينية ه ييي مح ييور الصي ي ار ف ييي الش ييرق األوس ييط ،وف ييا وكال يية األنب يياء والمعلوم ييات الص ييينية
 ،8116/11/31على الموقع االلكتروني ،www.wafa.ps :تاريال االطال  ،8112/14/18 :وقت االطال .16:42 :

 - 855هاليييدي فريييد ،الخطييوط األساسييية فييي نسييي العالقييات العربييية الصييينية ،صييحيفة البيييان ،8111/18/86 ،علييى
الموقي ي ي ييع االلكترون ي ي ي ييي ،www.albayan.co.ae/albayan/2001/12/26. :ت ي ي ي يياريال االط ي ي ي ييال  ،8112/14/18 :وق ي ي ي ييت

االطال .81:11 :
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والت سيييس فيم ييا يتعلييق بالقض ييايا الجوهرييية والهم ييوم الكبييرى ل ييدى الجانييب اآلخ يير وتكثيييف التنس يييق
والتعاون في المنظمات الدولية وحماية المصالس المشتركة للجانبين والدول النامية والفقيرة.856
-3

التواصلللل بلللين األجهلللزة التشلللريعية واألحلللزاب السياسلللية والحكوملللات المحليلللة :يح ييرس

المجل ييس ال ييوطني لني يواب الش ييعب الصي ييني عل ييى مواص ييلة تعزي ييز التواص ييل والتع يياون م ييع األجهي يزة
التشريعية في الدول العربية على مستويات مختلفة وعبر قنوات متعددة على أسياس تبيادل االحتيرام
وتعميق التفاهم وتطوير التعاون.
ويحييرس الحييزب الشيييوعي الصيييني علييى مواصييلة تعزيييز التبييادل مييع األح يزاب والمنظمييات
السياسييية الصييديقة فييي الييدول العربييية بغييية توطيييد األسييس السياسييية لتطييوير العالقييات الصييينية-
العربية وذل على أساس مباد االستقاللية والمساواة الكاملة واالحتيرام المتبيادل وعيدم التيدخل فيي
الشؤون الداخلية ،ومواصلة تعزيز التواصل بين الحكوميات المحليية الصيينية والعربيية ،وتثبييت ليية
منتييدى المييدن الصييينية والعربييية ودعييم إقاميية عالقييات توأميية بييين المزيييد ميين المقاطعييات والواليييات
والمدن ألجل تدعيم التواصل والتعاون الثنائي في مجال التنمية والحوكمة المحلية.857
الفرع الثاني :معوقات تهدد تطور العالقات الصينية مع دول منطقة الشرق األوسط
عل ييى ال ييرغم م يين جمل يية الثواب ييت الت ييي ترتك ييز عليه ييا الص ييين ف ييي عالقته ييا م ييع دول الش ييرق
األوس ييط وكي يذا ف ييرص التع يياون ف ييي ش ييتى المج يياالت والت ييي تتيحه ييا ه ييذد العالق ييات الص ييينية الش ييرق
أوس ييطية ،فيييهن هني ييا ع ييددا مييين ايشي ييكاليات والمعوق ييات التي ييي تحيييد م يين اسيييتم اررية وتطي ييور هي ييذد
العالقات ولعل أبرز تل المعوقات ما يلي:
-0

تطييور العالق ييات الصييينية – ايسي يرائيلية والتييي ك ييان له ييا ت ي ثير كبي يير علييى منطق يية الش ييرق

األوسط وهيو ميا ييؤدي بيدورد اليى إضيعاف ثوابيت العالقيات الصيينية -الشيرق أوسيطية ،فمنيذ بدايية
تعام ييل الص ييين م ييع إسي يرائيل ف ييي ع ييام  1992تط ييورت بي يوادر ه ييذد العالق ييات بص ييورة سي يريعة ،ف ييي
مجاالت متعددة منها الزراعية والثقافية وفي المجال العسكري بشيتى فروعي  ،وهيو ميا يمثيل ضيغطا
أحيانا على الصين في مواقفها السياسية الداعمة للقضايا العربية.
حيث تحرص الصيين عليى عالقيات متوازنية بيين الفلسيطينيين وايسيرائيليين ،فهسيرائيل هيي
أح ييد أه ييم مص ييادر التكنولوجيي يا العس ييكرية المتقدم يية والتكنولوجي ييا الزراعي يية للص ييين كم ييا أنه ييا أح ييد
 - 856وثيقة سياسة الصين تجاد الدول العربية ،المرجع السابق ،ص .11
 - 857وثيقة سياسة الصين تجاد الدول العربية ،المرجع السابق ،ص .11
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مصادر االستثمارات ،فيي ضيوء صيعوبة حصيول الصيين عليى التكنولوجييا العسيكرية المتطيورة مين
الغرب من ناحيية ،ومين ناحيية ثانيية تنيامي حجيم االسيتثمارات ايسيرائيلية فيي الصيين وهيون كيون
في العديد من المجاالت.
ويظيل الخييوف مين تطييور العالقيات الصييينية -ايسيرائيلية قائميا مييع تطيور هييذا التعيياون أو
تحويل ي إلييي تحييالف إسييتراتيجي ممييا يشييكل تهديييد حقيقييي وعييائق فييي اسييتم اررية عالقيية الصييين مييع
منطقية الشييرق األوسييط .فقييد تطييورت عالقيية الصييين االقتصييادية بهسيرائيل وقييد سييجل معييدل التبييادل
التجيياري بييين الجييانبين تطييور كبييير ميين بداييية سيينة  8113قييدر ب  12مليييار دوالر ،فضييال عيين
التعياون العسيكري القيوي بيين الجيانبين فالصيين كعادتهيا تعتميد عليى مبيدأ التيوازن فيي العالقيات ميع
جميع الدول.852
-7

اعتمياد كييال الطيرفين الشييرق أوسييطى والصييني علييى مصييادر المعلوميات وايعييالم الغربييي

في تشكيل رؤيت ومعلوماتي عين اآلخير ،وخصوصيا الوسيائل التيي تسييطر عليهيا الوالييات المتحيدة
وبريطانيا " "CNNو" ،"BBCوالذي يمكن أن ينجم عن ثار سلبية تتمثل فيما يلي:851
أ-

نقييل الصييور المشييوهة ،وتنشييئان سييوء الفهييم لييدى كييل طييرف عيين اآلخيير ،ممييا يزيييد الجهييل

بالطرف اآلخر ويعقد العالقة.
ب-

عالق ييات الص ييين ب ييدول الش ييرق األوس ييط ودوره ييا المس ييتقبلي ف ييي العالق ييات الدولي يية يس ييتلزم

وضوح الرؤيية ضيد محياوالت التشيوي والتشيوي

التيي تقيوم بهيا عناصير دوليية معاديية ،بهيدف بيث

الفرقة والتشكي واالختالفات في عالقات الطرفين.
ت-

إعطييياء االنطبي ييا الخ ي ياطت للقيي ييادات والمفك ي يرين الصيييينيين عي يين منطقييية الشي ييرق األوسي ييط

ودفعه ييم لالبتع يياد ع يين الخ ييوض ف ييي سياس يياتها ،حي ييث تع ييرف المنطق يية وف ييق ه ييذد المص ييادر ،ب نه ييا
منطقة مضيطربة وفيهيا توقيع غيير المتوقيع ،وقضيايا المنطقية معقيدة جيدا وال يمكين حلهيا ،والمنطقية
مليئيية بالمخيياطر والجهييل ،حيييث تعتبيير المنطقيية منبييع ايرهيياب فييي العييالم سيواء ايرهيياب األصييولي
أو الراديكالي.
258- Aron Shai, The Evolution of Israeli-Chinese Friendship, Research Paper No. 7,(Tel
Aviv: The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies, July 2014), p24.
 - 851محمود صافي محمود ،توجهيات سياسيية حيذرة :فياق التعياون الصييني الشيرق أوسيطي والتحيديات الراهنية ،المركيز
العربي ييي للبح ي ييوث والد ارسي ييات ،8115/15/81 ،عل ي ييى الموقي ييع االلكترون ي ييي ،http://www.acrseg.org/38006 :ت ي يياريال

االطال .17:15 ،8112/14/16 :
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تعتبيير العقبييات اللغوييية احييد المعوقييات التييي تحييد ميين تطييور العالقيية بييين الصييين ومنطقيية

الشرق األوسط بسبب صيعوبة تعليم اللغية الصيينية ليدى دول المنطقية مميا يحيول دون انتشيارها فيي
المنطقية العربيية عموميا والشيرق األوسيطية عليى وجي الخصيوص ،إال أن هيذا العيائق ال يشيكل أي
تهديييد فييي اسييتم اررية هييذد العالقيية الن اللغيية اينجليزييية باعتبارهييا لغيية متعييارف عليهييا عالميييا فييي
التعامل بين الدول يمكن أن تعد لغة مشتركة للتفاهم بين كال الطرفين.
المبحلث الثلاني :تلأثير السياسلة الخارجيلة الصلينية عللى القضلية الفلسلطينية فلي سلبيل سلعيها
لصنع السل والسال العالميين بفك الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
يمكن القول أن الصين كان لها أثر ملحوظ فيي دعيم القضيية الفلسيطينية وميازال لهيا تي ثير
بال األهمية وبارز على مجرييات سيير القضيية الفلسيطينية فيي صيراعها ضيد االحيتالل ايسيرائيلي
وال يت تى ذلي إال عين طرييق إتباعهيا لسياسية قائمية عليى مبيدأي السيلم والسيالم العيالميين ،انطالقيا
ميين واقييع مبنييي علييى متانيية العالقيية الثنائييية "الصييينية-الفلسييطينية" (المطلييب األول) ،كمييا عملييت
الص ييين ف ييي سياس ييتها الخارجي يية الس ييلمية الي يى إح ييداث تغييي يرات ايجابي يية وتعزي ييز ف يياق التع يياون م ييع
فلس ييطين ف ييي العدي ييد م يين المج يياالت المختلف يية منه ييا الثقافي يية وايعالمي يية وك ييذا الت يي ييد المب ييادل ف ييي
القضايا العادلة (المطلب الثاني).

المطلللب األول :واقللع العالقللة الثنائيللة (الصللينية -الفلسللطينية) وأثرهللا ذات البعللد العللالمي فللي
مساندة حركات التحرر الفلسطينية
لقييد كانييت الصييين دائم يا تنظيير إلييى فلسييطين بييالنظر لموقعهييا فييي منطقيية الشييرق األوسييط
باعتباره ييا "منطق يية تش يياب " ف ييي الصي ي ار المحت ييدم والمتواص ييل ب ييين الق ييوى الدولي يية المتنافس يية عل ييى
منيياطق النفييوذ ميين جهيية وميين جهيية أخييرى ص يراعها ضييد االحييتالل ايس يرائيلي لييذل تطييورت هييذد
العالقيية التييي كييان لهييا أثيير بييارز علييى الموقييف ايس يرائيلي (الفيير األول) ،وتييرى الصييين أن حسييم
الص ي ار الفلسييطيني -ايس يرائيلي لصييالس أييية قييوة دولييية سيييتحدد فييي رمييال هييذد المنطقيية الملتهبيية
لذل حافظت على ثباتها في دعيم القضيية الفلسيطينية خاصية بعيد انفجيار بيؤر التيوتر فيي المنطقية
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العربييية وظهييور مييا يعييرف بثييورات الربيييع العرب يي (الفيير الثيياني) ،وسيينبحث فييي هييذد المسييائل علييى
النحو اآلتي:
الفللللرع األول :تطللللور العالقللللة الثنائيللللة (الصللللينية -الفلسللللطينية) وانعكاسللللاتها علللللى الموقللللف
اإلسرائيلي
لقد احتلت حركات التحرر الوطني مكانة خاصة لدى السياسية الخارجيية الصيينية انطالقيا
ميين مبييدأ السياسيية الصييينية فييي ت ييييدها لحييق الشييعوب العربييية فييي التحييرر ميين حركييات االسييتعمار
والتبعية ،ويمكن القول أن الرؤيية الصيينية قيد تحيددت بصيفة صيريحة منيذ انتصيار الثيورة الشييوعية
عييام  1141وقييد اس ييتمدت موقعهييا ميين دع ييم القضييايا العربييية انطالق ييا ميين المنظييور ايي ييديولوجي
الشيوعي القائم على محاربة األنظمة الرأسمالية االستعمارية.
وميين أهييم القضييايا العربييية التييي اهتمييت بهييا السياسيية الصييينية منييذ عقييود مضييت هييو دعييم
حركيية التحييرر الفلسييطينية ضييد الص ي ار ايس يرائيلي ومن ي كييان الموقييف الصيييني ص يريس فييي دعييم
حق ييوق الش ييعب الفلس ييطيني ف ييي تقري يير مص يييرد واس ييترجا حقوقي ي المش ييروعة بش ييكل ع ييام والقض ييية
الفلسييطينية بشييكل خيياص ،وذل ي ت سيسييا علييى الحييق التيياريخي للشييعب الفلسييطيني عنييدما قييال "أن
الش ييعب الص يييني يق ييف وراء ال ييدول العربي يية ف ييي نض ييالها ض ييد الع ييدوان االس ييتعماري عل ييى فلس ييطين
ومطالبتها بعودة الحق العربي في ارض األجداد الى أصحاب ".861
وقييد ارتكييزت بداييية العالقييات الصييينية -الفلسييطينية علييى مبييدأين بداييية ميين خييالل حركيية
فييتس وذلي عنييد زيييارة أول وفييد فلسييطيني الييى بكييين فييي  17ذار /مييارس ميين عييام  ،1164وأيضييا
م يين خي ييالل منظمييية التحري يير الفلسي ييطينية برئاسييية أحم ييد الشيييقيري في ييي  17ذار /م ييارس مي يين عي ييام
 ،1165وبييين وفييد فييتس ووفييد منظميية التحرييير الفلسييطينية كييان هنييا زيييارة لوفييد ميين االتحيياد العييام
لطلبة فلسطين برئاسة تيسير قبعة في ب /أغسطس .1164

861

ومني ي ش ييهدت العالق يية الص ييينية -الفلس ييطينية نقل يية نوعي يية ف ييي الزي ييارة الت ييي ق ييام به ييا أحم ييد
الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بناء على الدعوة الرسمية مين الحكومية الصيينية ،وعقيب
زيارتي صيدر البييان المشيتر اليذي أكيدت فيي الصيين دعمهيا الميادي والمعنيوي للشيعب الفلسييطيني
 - 861سليم محمد ،الصين الشعبية والقضية الفلسطينية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،85القاهرة ،ص .1171 ،77

 - 861بهبهاني ،هاشم (ترجمة سامي مسلم) ،سياسة الصين الخارجيية فيي العيالم العربيي  ،1175-1155ط  ،1بييروت،
مؤسسة األبحاث العربية ،ص .45
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في ييي نضي ييال ضي ييد االحي ييتالل ايس ي يرائيلي أل ارضي ييي  ،وبعي ييد ذل ي ي تطي ييورت ب ي يوادر العالقي يية الثنائيي يية
الصينية -الفلسيطينية وبيدأت بالتوطيد بشيكل قيوي وهيو ميا انعكيس عليى إسيرائيل فيي عيدة اتجاهيات
سياسية وعسكرية واقتصادية ،وهي على التوالي:
-0

االنعكاس السياسي في العالقة الصينية -الفلسطينية على إسلرائيل :لقيد أصيبس لمنظمية

التحرير الفلسطينية بعدا دوليا كما اكتسبت ت ييد الدول التي تيدور فيي فلي الصيين الشيعبية وتطيور
مفهوم الحقوق المشروعة للشعب الفلسيطيني مين العيودة اليى وطني اليى درجية اليدعوة الصيينية اليى
إ ازليية إسيرائيل ،إضييافة الييى ذلي اعتميياد الصييين للتعريييف الييذي طرحتي منظميية التحرييير الفلسييطينية
للصييهيونية والييذي نييص علييى أنهييا حركيية اسييتعمارية بطبيعتهييا وهويتهييا ،عدوانييية توسييعية ب هييدافها
عنصرية في تركيبها ،وفاشيية فيي أسياليبها .هيذا بايضيافة اليى تصيويت الصيين فيي األميم المتحيدة
الى جانب الفلسطينيين في الق اررات ذات الخصوص.
-7

االنعكاس االقتصادي في العالقة الصينية -الفلسطينية على إسرائيل :ليم تكين هنيا أي

تعامالت أو عالقيات تبيادل اقتصيادي بشيكل علنيي بيين الصيين نواسيرائيل انطالقيا مين مبيدأ الصيين
في مناهضتها يسرائيل ودعمها لقضايا التحرر الفلسطيني.
-3

االنعكاس العسكري في العالقة الصينية -الفلسطينية عللى إسلرائيل :لقيد دعميت الصيين

حركات التحرر الفلسطيني عن طريق تدريب األفيراد ودعمهيا بالمعيدات العسيكرية الالزمية لمواجهية
العدوان ايسرائيلي.
ويستفاد مما سبق أن الصين قد احترمت ركائز العالقة بينها وبين فلسيطين القليب النيابض
في منطقة الشرق األوسط من خالل تقديمها للدعم الالزم ومسياندة حركيات التحيرر الفلسيطينية فيي
القض يياء عل ييى الع ييدوان ايسي يرائيلي ،وتجل ييى ذلي ي ف ييي دع ييم القض ييية الفلس ييطينية سياس يييا واقتص يياديا
وعسكريا وتكريس سياستها الخارجية في دعم الشعب الفلسطيني ضد االحتالل ايسرائيلي.868
وفي ييي أواخي يير السي ييبعينات ظهي ييرت ب ي يوادر االنفتي يياح بي ييين بكي ييين نواس ي يرائيل وتطي ييورت العالقي يية
الدبلوماسية الصينية -ايسرائيلية ،مع استمرار الصين فيي دعيم القضيية الفلسيطينية ومحاولتهيا فيي
في ي الحص ييار ايسي يرائيلي عل ييى فلس ييطين بالمفاوض ييات الس ييلمية وعل ييى ال ييرغم م يين اعتي يراف الص ييين
 - 868أحمييد موسييى نص ييار " ،السياسيية الخارجييية الص ييينية تجيياد إس يرائيل وانعكاس يياتها علييى القضييية الفلس ييطينية -1113

" ،8115م ييذكرة مقدم يية اس ييتكماال للحص ييول عل ييى درج يية الماجس ييتير ف ييي الدبلوماس ييية والعالق ييات الدولي يية ،أكاديمي يية ايدارة
والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة -فلسطين ،8116 ،ص  81وما يليها.
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بالدولة الفلسطينية فيي عيام  ،1122أي قبيل أربيع سينوات ( )14مين إقامية عالقيات دبلوماسيية ميع
إسرائيل فقد لوحظ في الفترة الممتدة ميابين ثمانينييات وتسيعينات القيرن الماضيي وجيود اتجياد نزوليي
في الموقف الصيني إزاء القضيية الفلسيطينية فعوضيا عين تمسيكها برؤيية مبدئيية منسيجمة إزاء حيل
القضييية الفلسييطينية فهنهييا أخييذت تقتييرب تييدريجيا ميين المواقييف المهادنيية يسيرائيل والواليييات المتحييدة
األمريكية وهو الموقف الذي انطوي عليى تنيازالت مميا شيكل عائقيا فيي تذبيذب العالقيات الصيينية-
الفلسي ييطينية ،863وذل ي ي لفت ي يرة وجي ي يزة مي يين الي ييزمن سي يينحت فيهي ييا الفرصي يية للصي ييين بهقامي يية العالقي ييات
الدبلوماس ييية م ييع إسي يرائيل م ييع اس ييتم اررية ت يي ييدها لح ييل الني ي از الفلس ييطيني -ايسي يرائيلي ع يين طري ييق
التفاوض الودي بين األطراف.
ويسيتفاد مين ذلي أن الصيين اعتميدت فييي سياسيتها الخارجييية تجياد حيل هييذا الصي ار علييى
الوسائل السلمية والتفاوض القائم على مبدأ الحوار بعيدا الكفاح العسكري والمسيلس فيي التحيرر مين
االحيتالل ايسيرائيلي ،فقيد تبنيت الصيين فيي سياسيتها الخارجيية لحيل القضيية الفلسيطينية عليى مبييدأ
االعتدال بتخليها عين أسيلوب الكفياح المسيلس ودعمهيا لشيعار السيالم العيالمي وقيد تبنيت هيذا المبيدأ
طيوال الخمييس العقييود التييي مضييت حتييى نهاييية القييرن العشيرية وبداييية القييرن الواحييد والعشيرين ،أييين
انبثقييت وظهييرت ثييورات الربيييع العربييي فييي دول منطقيية الشييرق األوسييط والتييي انعكييس عنهييا تغي يرات
جذرية في األنظمة السياسية العربية بداية من تغييير نظيام الحكيم فيي بعيض اليدول العربيية وتعيديل
الدسيياتير التييي تكييرس قيييام دوليية الحييق والقييانون وتجسييد المجتمييع الييديموقراطي ،والمطالبيية بتطبيييق
شعارات الحقوق والحريات األساسية لألفراد وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومين اآلثييار التيي خلفتهييا ثيورات الربيييع العربييي فيي منطقيية الشيرق األوسييط هيو جييذب انتبيياد
القوى الدولية الكبرى من بينهيا الصيين التيي كيان لهيا ثقيل سياسيي ودور فعيال فيي مسياندة الشيعوب
وحل القضيايا بيالطرق السيلمية عليى مسيتوى السياحة الدوليية ،ومني تيدخلت هيذد األخيير فيي منطقية
الشرق األوسط بغية حماية مصالحا من أي تهديد مستقبلي.
ويييرى الباحييث األكيياديمي الصيييني "لييي وي تيييان" ن الت يوازن السياسييي فييي منطقيية الشييرق
األوسيط اتخيذ ثالثيية أشيكال هيي الصي ار بيين التيييارات الدينيية والعلمانيية ،والتناقضييات الطائفيية فييي
منطقة الشرق األوسط أو تنافس بعض دول المنطقة كتركيا نواييران عليى النفيوذ الجيوسياسيي ،ومين
ثم فان يستوجب على الصين من أجل الدفا على مصيالحها فيي منطقية الشيرق األوسيط أن تنتقيل
 - 863انظر :بهبهاني هاشم ،المرجع السابق ،ص .14
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ميين االس ييتجابة السييلبية الدبلوماس ييية ،ال ييى اسييتجابة أكث يير ايجابي يية وأن تسييتخدم قوته ييا الناعم يية وأن
تنتهز الفرصة لتوسيع مجال االستثمارات.864
ويمكن تفسير صعود الدور الصيني فيي منطقية الشيرق األوسيط والرغبية بالقييام بيدور أكبير
في قضايا الص ار العربي -ايسرائيلي لألسباب التالية:865
أ-

سيييطرة الل ييوبي المي يوالي يس يرائيل عل ييى السياس يية الخارجي يية األمريكييية تج يياد منطق يية الش ييرق

األوسط وهو ما أفقد تل السياسة صدقيتها ،وأوجد فجوة تريد الصين أن تمالها.
ب-

لم يحدث أي تغيير في السياسة الخارجية األمريكية تجاد القضيية الفلسيطينية خيالل فترتيي

رئاسة أوباما لعدم تحمس األخير يجراء أي تغيير.
ت-

تقدم الصيين نفسيها كصيديق لكين مين فلسيطين نواسيرائيل وتعتبير أن ذلي يمكنهيا مين ت ديية

دور ايجييابي وحيييادي وأكثيير صييدقية ميين الموقييف األمريكييي ،المتحيييز دائم يا يس يرائيل فييي مسيياعي
حييل القض ييية الفلس ييطينية الت ييي تعتبره ييا القض ييية المحوري يية ذات التي ي ثير ف ييي الس ييالم واالس ييتقرار ف ييي
الشرق األوسط.866
ولكيين ،يعيياب علييى حيادييية موقييف الصييين ميين الص ي ار الفلسييطيني -ايس يرائيلي أنهييا غييير
ظاهرة في بعض المواقف والتزامهيا بالسيكوت عليى عكيس األعضياء األربعية اليدائمين اآلخيرين فيي
كبير ومهما في عملية السالم وباعتبيار أن الوالييات
مجلس األمن لألمم المتحدة الذين يلعبون دو ار ا
المتح ييدة األمريكيييية ه ييي الوسي يييط األساس ييي بيييالرغم م يين تحيزهيييا للموق ييف ايس ي يرائيلي ،ف ييهن الي ييدول
األوروبية الرئيسية بما في ذل فرنسا وبريطانيا تيتحمالن المسيئولية فيي االتحياد األوربيي عين تقيديم
حيوافز ومسيياعدات اقتصييادية كبييرة لكييال الطييرفين أي كييل ميين فلسييطين نواسيرائيل ،فييي الوقييت الييذي
يييدعم في ي الييروس الفلسييطينيين بانتظييام ،أمييا الصييين فتبقييى العضييو الوحيييد فييي مجلييس األميين التييي

 - 864انظ يير الموق ييع االلكترون ييي ،http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/104/2701 :ت يياريال االط ييال :
 ،8112/14/17وقت االطال .88:85 :

 - 865عالء عبد الحفيظ محمد ،السياسة الصينية تجاد الص ار العربي -ايسرائيلي :الثوابت والمتغيرات ،مجلية المسيتقبل
العربي ،العدد  ،412ص  ،14كانون األول/ديسمبر .8113

 - 866عالء عبد الحفيظ محمد ،المرجع السابق ،ص  12وما يليها.
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تلعييب الييدور المحايييد كونهييا صييديقة الطييرفين وفشييلها فييي أن تكييون إلييى جانييب هييذا أو ذا بغييية
الحفاظ على مصالحها االقتصادية وعالقاتها الدبلوماسية مع كال الطرفين.867
الفرع الثاني :ثبات الموقف الصيني في دعمه للقضلية الفلسلطينية ملن العلدوان اإلسلرائيلي بعلد
ثورات الربيع العربي
لقد دخلت القضيية الفلسيطينية منعطفيا جدييدا بعيد انيدال ميا يعيرف بثيورات الربييع العربيي
والتيي كانيت انطالقتهيا مين تيونس وبالتحدييد فييي  17مين شيهر ديسيمبر عيام  ،8111وذلي عنييدما
قتل شاب تونسي يعمل كبائع متجول نفس بعد التعيرض للمضيايقات العدييدة مين قبيل مسيؤول أحيد
البليديات فييي الجمهورييية التونسييية ،وهييو األميير الييذي هيز المنطقيية ،وقييد شييكل نجيياح الثييورة التونسييية
السياسييي سييابقة خطي يرة لألنظميية االسييتبدادية فييي بلييدان المنطقيية العربييية ،وانعكسييت تل ي الثييورات
على الشعب الفلسطيني في نضال ضد االحتالل ايسرائيلي.
ثم إن هيذد الحالية المائجية المحيطية بالقضيية الفلسيطينية ،لتفيرض علينيا عيددا مين األسيئلة
الملحة ،علّها تطرق جيدار الخيزان كميا كيان ييدعو دائميا المثقيف الفلسيطيني "غسيان كنفياني" ،ومين
ّ
أهم تل األسئلة ما هو موقف السياسة الصينية تجاد القضية الفلسيطينية خاصية بعيد ثيورات الربييع
العربي في منطقة الشرق األوسط؟
حييول هييذا الموضييو يقييول الدبلوماسييي الصيييني السييابق وعميييد كلييية الد ارسييات العربييية فييي
جامع يية الد ارس ييات "ش ييوي غ ييو تش ييين " أن الش ييعب الص يييني يك ي ّين للش ييعوب العربي يية مش يياعر ودي يية،

ويعتب يرد ميين الشييعوب الص ييديقة فييي الم ارحييل المختلفيية وحت ييى اآلن ،وشييدد تشييين علييى أن موق ييف

بييالدد ميين القضييايا العربييية وخاصيية القضييية الفلس ييطينية هييو موقييف واض يس وليييس غامضييا حي ييث
وجهييت الصييين دعييوة الييى المجتمييع الييدولي مفادهييا مسيياعدة الييدول التييي تشييهد أ ارضيييها مييا يسييمى
بثورات الربيع العربي والنزاعات الدموية من أجل الحفاظ عليى وحيدة الشيعب واألرض ،وبنياء القيدرة
الوطنية ،فهي فقد كان موقفها ثابتا في إقامة الدولة الفلسطينية على حيدود عيام  1967وعاصيمتها
القدس الشرقية.862
267-Ilan Goldenberg, Ely Ratner, China’s Middle East Tightrope, 20/4/2015, retrieved from
https://foreignpolicy.com/2015/04/20/china-middle-east-saudi-arabia-iran-oil-nuclear-deal,
16/04/2018, 20:55.
 - 862انظر :مواقف الصين الملفات العربية الساخنة ،على الموقع االلكتروني:
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وت كيييدا ل يذل أكييد "جون ي يين ي " نائييب وزييير الخارجييية الصيييني لغييرب سيييا وشييمال إفريقيييا،
خيالل لقائي ميع سيفير فلسيطين فيي بكيين "أحميد رمضيان" بتياريال  16تميوز/يولييو مين عييام 8114
إدانة جمهورية الصين الشعبية للعدوان ايسرائيلي وقتل الميدنيين والتسيبب باليدمار الكيارثي ،وثبيات
الموقف الصيني من دعم الشعب الفلسيطيني لتحقييق أهدافي وطموحاتي المشيروعة ،وت يييد القضيية
الفلسطينية فيي منظمية األميم المتحيدة وكافية المنظميات الدوليية ،وتقيديم اليدعم الميادي كلميا سينحت
الفرصيية وقييال أن المطلييوب ميين إس يرائيل اآلن رفييع الحصييار عيين غ يزة بشييكل شييامل بعييد التهدئيية،
مشيددا علييى أن الصيين حريصيية عليى تقييديم المسياعدة لحييل القضيية الفلسييطينية ،ميا يؤكييد ايلحيياح
عليى ضيرورة اسيتئناف المفاوضيات .وأضياف أن الجانيب الصييني ييرى "أن الجانيب ايسيرائيلي هييو
المسي ي ييؤول عي ي يين تجميي ي ييد المفاوضي ي ييات ،وتشي ي ييدد الموقي ي ييف ايس ي ي يرائيلي هي ي ييو العامي ي ييل الي ي ييذي أوقي ي ييف
المفاوضات".861
وف ييي ذات الس ييياق تفق ييد س ييفير جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ل ييدى الس ييلطة الفلس ييطينية "تش يين
شييينغز هون ي " علييى مييدار يييومي  16-15تمييوز /يوليييو ميين عييام 8115قطييا غ يزة واشييرف علييى
توزيييع مسيياعدات غذائييية لمتضييرري الهجييوم ايس يرائيلي األخييير عليي  ،وكييان السييفير الصيييني تشيين
قد دخل الى القطا عبر حاجز "بيت حانون-إيرز" الخاضع للسيطرة ايسرائيلية قادميا مين الضيفة
الغربية ك رفع مسؤول يصل الى غزة منذ انتهاء الهجوم ايسيرائيلي فيي صييف عيام  ،8114وشيدد
تشن على أن "العالقة الصينية الفلسطينية تاريخية وأخوية تمتد جذورها الى القدم".
وأضياف أيضيا "نتمنييى أن نسياهم فيي تخفيييف معانياة أبنيياء شيعب فلسيطين خاصيية فيي غيزة
وان يكيون هنيا مجييال كبيير و فيياق كبييرة للتعيياون فيي المسيتقبل" ،وأكييد السيفير تشيين لوكالية األنبيياء
الصييينية "شييينخوا" علييى مسيياندة الصييين لفلسييطين "فييي كييل الظييروف" ،وأضيياف "قييدمنا نحيين فييي

 ،http://www.aljazeera.net/amp/programs/arab-present-situation/2015/07/1/17تي ي ي ي ي ي ي يياريال االطي ي ي ي ي ي ي ييال :

 ،8112/14/16وقت االطال .12:41 :

 - 861الحياة برس ( ،)8114الصين تستنكر العدوان على غزة وترسل مبعوثها للشيرق األوسيط ،عليى الموقيع االلكترونيي
 ،www.hr.ps/ar/news/51611.html.تاريال االطال  ،8112/14/16 :وقت االطال .81:31 :
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الصين كافة المساعدات للفلسطينيين ليس فقط في المشاريع التنمويية بيل هنيا فيرص تيدريب وكيل
هذا لصالس بناء الوطن وتحسين بناء القدرة لدولة فلسطين".871
وعلي ي يمكيين وصييف السياسيية الخارجييية الصييينية فييي الشييرق األوسييط بعييد الربيييع العربييي
بيياثنين ميين السييمات الرئيسييية تتمثييل السييمة األولييى التييي تتصييف بهييا سياسيية الصييين فييي الشييرق
األوسيط ب نهيا عمليية وواقعيية مين خيالل اسييتم اررية دعمهيا الالمتنياهي للقضيية الفلسيطينية ونبيذ كييل
أشييكال العنييف ايس يرائيلي علييى قطييا غ يزة ،وميين جهيية أخييرى تتمثييل السييمة الثانييية بالثبييات أي أن
موقفها تجاد القضية الفلسطينية ظل ثابتا بدعمها الميادي والمعنيوي للشيعب الفلسيطيني ،بيالرغم مين
العراقيل والتهديدات األمنية التي كانت تواجهها في مجيال الطاقية وانخفياض فرصيها فيي االسيتثمار
التييي تلقاه ييا ف ييي الخييار  ،ذلي ي أ ن ج ييوهر السياس يية الصييينية ه ييو الحف يياظ علييى بيئ يية دولي يية مس ييتقرة
لتس ييهيل اس ييتمرار ايص ييالح والتنمي يية ف ييي ال ييوطن العرب ييي ،ف ييي منطق يية الش ييرق األوس ييط عل ييى وجي ي
الخصوص تسعى بالتالي فهنها تؤيد التعامل مع النزاعات مثل أحيداث الربييع العربيي فيي منيا مين
الصر .
ا
التعاون والتفاوض السلمي نوادارة
المطلب الثاني :أهداف الصين المستقبلية في دع القضية الفلسطينية باالعتماد على السياسة
السلمية
لطالمييا انتهجييت الصييين بخط يوات ثابتيية سياسيية خارجييية سييلمية مسييتقلة نظ ي ار للمكانيية التييي
ل
مستعمرة ،كما تسعى فيي بنياء عالقاتهيا
تتمتع بها في الساحة الدولية ،ومن المعروف أنها قوة غير
الدولية مع فلسيطين بعيد أحيداث الربييع العربيي اليى إحيداث التغييير االيجيابي وتعزييز فياق التعياون
علي ييى عي ييدة مسي ييتويات (الفي يير األول) ،بايضي ييافة لتحديي ييدها لسياسي يية مسي ييتقبلية في ييي دعي ييم القضي ييية
الفلسييطينية وفي الحصييار ايسيرائيلي علييى قطييا غ يزة بانتهييا السياسيية السييلمية القائميية علييى مبييدأ
األمن القومي واألمان العالمي (الفر الثاني) .وسيتم التفصيل فيها كما يلي:
الفرع األول :آفاق تعزيز العالقات الصينية -الفلسطينية
 - 871أمد لوعالم ( ،)8115السفير الصيني تتفقد قطيا غيزة عليى ميدار ييومين وييوز مسياعدات غذائيية ،عليى الموقيع
االلكترون ي ييي ،www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=81585. :ت ي يياريال االط ي ييال  ،8112/14/16 :وق ي ييت

االطال .11:83 :
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أن العالقي ييات الصي ييينية بمنطقي يية الشي ييرق األوسي ييط ت ي يرتبط ارتباطي ييا وثيقي ييا وقي ييد تعي ييززت هي ييذد
العالقات خاصة بعد أحداث الربييع العربيي التيي أبيدت فيهيا السياسية الخارجيية الصيينية موقفيا ثابتيا
في دعيم القضيية الفلسيطينية وحركيات التحيرر عين طرييق امتصياص الصيدمات الناجمية عين تغيير
األوض ييا في ييي المنطق يية منتهجييية ف ييي ذل ي ي سياس يية عيييدم الت ييدخل في ييي س يييادة اليييدول ،ومعارضي ييتها
لالحييتالل ايس يرائيلي ودعييم حييق الشييعب الفلسييطيني فييي إنشيياء دوليية فلسييطينية مسييتقلة عاصييمتها
القدس الشرقية.
وقييد تبنييت الصييين المواقييف الفلسييطينية تجيياد حييل القضييية خييالل عرضييها ومناقشييتها فييي
المحافل الدولية وتبليورت رويتهيا فيي أن أزمية الشيرق األوسيط يتمثيل فيي احيتالل إسيرائيل لأل ارضيي
العربييي ،وأن أي ح ييل ع ييادل يج ييب أن يس ييتند عل ييى انسييحاب إسي يرائيل م يين ه ييذد األ ارض ييي وتطبي ييق
ق اررات الشرعية الدولية وحق تقريير المصيير نواقامية الدولية الفلسيطينية المسيتقلة وعاصيمتها القيدس،
كما أبدت الصين ت ييدها لكافة األفكار المتعلقة بعقد مؤتمر دولي للسالم فيي الشيرق األوسيط لحيل
المشييكالت بييين إس يرائيل وفلسييطين وس ييوريا ولبنييان حتييى يكييون هن ييا سييالما شييامال واسييتق ار ار ف ييي
المنطقة.871
ل
المبادر في زيارات الرئيس الصيني "شيي جينبيني " واليرئيس الفلسيطيني
ويتجلى الدور الصيني
محمود عباس الذي زار الصيين فيي  ،2013ثيم ميؤخ ار فيي تميوز/يولييو 2017حييث التقيى بيالرئيس
الصيييني فييي بكييين وفييي  ،2016قييام شييي بجوليية فييي الشييرق األوسييط وألقييى خطاب يا فييي الجامعيية
العربية أكد في حرص الصين على حل القضية الفلسطينية ،وأثناء زيارة عبياس األخييرة اقتيرح شيي
خطة من أربع نقاط ،على غيرار الخطية التيي طرحهيا فيي 2013تتبنيى خطية  2017حيل اليدولتين،
وتدعو الطرفين إلى مواصيلة المفاوضيات .وبينميا تقير الخطية بالتخوفيات األمنيية ليدى إسيرائيل إزاء
قيييام دوليية فلسييطينية ،فهنهييا تييدعو إس يرائيل إلييى وقييف أنشييطتها االسييتيطانية فييي فلسييطين المحتليية
وتفردد الخطة أيضا المضامين الواردة فيي ورقية سياسياتية حكوميية منشيورة فيي  2016وتينص عليى
أن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.878
وبناء علي  ،يمكن إتبا اآلليات التالية لتعزيز العالقات الصينية -الفلسطينية:
 - 871أحمد موسى نصار ،المرجع السابق ،ص .147

 - 878زي ييد الش ييعيبي ،خط يية الص ييين الجدي ييدة لح ييل الصي ي ار الفلس ييطيني-ايسي يرائيلي 18 ،س ييبتمبر  ،2017عل ييى الموق ييع
االلكترون ييي https://al-shabaka.org/memos/ :خط يية-الص ييين-الجدي ييدة-لح ييل-الصي ي ار -الفلس ييطين ،ت يياريال االط ييال :

 ،8112/14/12وقت االطال .17:13 :
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توطيلد العالقللات الثقافيللة واإلعالميلة بللين الصللين وفلسلطين :يوضييس اسيتعراض السياسيية

-0

الخارجييية الصييينية تجيياد الصي ي ار العربييي -ايس يرائيلي وجييود ع ييدد ميين ايشييكاليات فييي العالق ييات
الصينية العربيية ،مين بينهيا ايشيكاليات الثقافيية وايعالميية مين أهمهيا صيعوبة اللغية الصيينية بميا
يحييول دون انتشييارها فييي األوسيياط العربييية وعلييى العكييس ،واعتميياد الطييرفين العربييي والصيييني علييى
مصييادر المعلومييات وايعييالم الغربييي فييي تشييكيل رؤيت ي ومعلومات ي عيين اآلخيير والييذي يتسييبب فييي
نقل صور مشوهة تؤدي الى سوء فهم لدى كل طرف عن اآلخر.873
وعليي ي ينبغ ييى عل ييى ك ييل م يين الط ييرفين توثي ييق أواص يير العالق يية بتقوي يية تعل ييم اللغ يية والثقاف يية
والحض ييارة ،نوارس ييال فلس ييطين ع ييدد م يين الط ييالب ال ييى الص ييين ف ييي إط ييار اتفاقي ييات التعل يييم الع ييالي
والبحي ييث العلم ي ييي لد ارسي يية اللغ ي يية والهندسي يية والعل ي ييوم نواج ي يراء الد ارس ي ييات حي ييول األوض ي ييا السياس ي ييية
واالقتصادية والثقافية في الصين بغية تغيير المفهيوم الخياطت والصيورة المشيوهة عين الصيين اليذي
تنشرد الدعاية الغربية.
تطللوير التعلللاون والتبلللادل االقتصلللادي بلللين الصلللين وفلسلللطين :يمكيين للصييين أن تحقييق

-7

مكاسب اقتصادية في هذد المنطقة من خالل الصناعات البتروكيماوية واالسيتثمارات وتشيييد البنيى
التحتيييية كميييا أن الشيييرق األوسيييط عموميييا وفلسي ييطين خصوصيييا يي ييوفران للصي ييين سي ييوقا للمنتوجي ييات
الصييناعية ومم يرات بحرييية هاميية ،وذل ي فضييال عيين أن الييدول المنتجيية لليينفط فييي الشييرق األوسييط
تجذبها السوق الصيني ،وخالل العقد المقبل فهن إمكانية إقامة عالقات صينية ميع الشيرق األوسيط
ستعتمد بصورة أساسية عليى إمكانيية التعياون االقتصيادي حييث ترغيب الصيين فيي لعيب دور أكثير
أهمييية فييي القضييايا األمنييية فييي الشييرق األوسييط ،وذل ي يظهييار قييدراتها ومسييؤولياتها كقييوة جديييدة
صاعدة.
ومن العناصر الجديدة فيي خطية الصيين لعيامي 2017و 8112هيو تركيزهيا عليى المجيال
االقتصادي ،حيث تدعو إلى إحالل "السالم مين خيالل التنميية االقتصيادية" ،والهيدف مين ذلي هيو
زيييادة مشيياريعها وت مينهييا فييي المنطقيية ،كمييا يتجلييى ميين مبادرتهييا الطموحيية "الح يزام والطريييق" التييي
تهدف إلى ربط الصين بالقارة األوروبية عن طريق إنشاء مشاريع بنيى تحتيية وتجاريية عبير مميرات

 - 873عالء عبد الحفيظ محمد ،المرجع السابق ،ص  81وما يليها.
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بحرييية وبري يية تعب يير  62دول يية فييي س يييا وأفريقي ييا والش ييرق األوسييط وبتكلف يية تبليي حي يوالي 150ملي ييار
دوالر.874
-3

دع التأ ييد المتبلادل فلي القضلايا العادللة التلي تهل الطلرفين :إن الصيين كدولية صيديقة

حقيقييية للييدول العربييية كانييت وما ازلييت تؤي ييد القضييايا العربييية العادليية وأهمهييا القضييية الفلس ييطينية-
ايس يرائيلية ،وكييذل قضييايا الخلييي والمغييرب العربييي وغيرهييا .وتقييف الصييين الييى الجانييب العرب ييي
ويعمييل الجانييب العربييي أيضييا بالمثييل ولكيين هييذا ال يكفييي لتييدعيم العالقييات العربييية الصييينية ،فعلييى
الجانب العربي زييادة القيوة فيي تيدعيم الت يييد المتبيادل وخاصية ت يييد الصيين فيي مواقفهيا مين قضيية
حقييوق اينسييان وقضييية تييايوان وقضييية انضييمامها الييى المنظميية العالمييية للتجييارة وبالت ييييد المتبييادل
يتم إقامة نظام دولي جديد قائم على تعددية األقطاب.875
الفللرع الثللاني :مسللتقبل السياسللة الخارجيللة الصللينية فللي صللنع السللال العللالمي وانعكاسلله علللى
القضية الفلسطينية
توجييد هنييا العديييد ميين التخمينييات عديييدة لييدى المفك يرين السياسيييين والخب يراء االقتصيياديين
ح ييول النت ييائ المس ييتقبلية المحتمل يية لل ييدور الص يييني المتن ييامي والقليل ييون يعتق ييدون أن الص ييين ل ييديها
طميوح عسييكري طويييل األميد لتحييل محييل الواليييات المتحيدة فييي المنطقيية العربييية ،لكين مييا هييو ثابييت
ومؤك ييد أنه ييا تري ييد الحف يياظ عل ييى اس ييتم اررية عالقته ييا م ييع منطق يية الش ييرق األوس ييط وتنمي يية المص ييالس
الحي ييوي ،كالحف يياظ عل ييى ام يين الط ييرق البحري يية الت ييي تعتب يير مم يير للتب ييادالت التجاري يية واالقتص ييادية
ومجال حيوي لالستثمار بينها وبين دول المنطقة.
وربمييا يييرى الييبعض أن الييدور الصيييني المتصيياعد فييي منطقيية الشييرق األوسييط يمثييل يمثييل
مؤش ي ار الييى تنييافس مييع الواليييات المتحييدة وقييد ي يراد خييرون فرصيية لتحييالف مصييالس جديييد لييم يكيين
موجودا في الماضي بين الغرب الذي تمثل الواليات المتحدة ،والشيرق الصياعد اليذي تمثلي الصيين
وه ييو م ييا يمك يين التوص ييل م يين خاللي ي ال ييى حل ييول س ييلمية لمش ييكالت المنطق يية فيم ييا يتعل ييق بالصي ي ار

 - 874انظر :زيد الشعيبي ،المرجع السابق.

 - 875أحمد موسى نصار ،المرجع السابق ،ص .142
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العرب ي ييي -ايسي ي يرائيلي ،وعل ي ييى وجي ي ي الخص ي ييوص إيج ي يياد ط ي ييرق مفاوض ي ييات س ي ييلمية لفيي ي الحص ي ييار
ايسرائيلي على قطا غزة.876
حيييث أن سياس يية الص ييين الي ييوم وف ييي المس ييتقبل المنظييور عل ييى األق ييل ترك ييز عل ييى ض ييرورة
تسيوية مشيكلة الشيرق األوسيط بييالطرق السيلمية ،فليم تعيد بالحيدة نفسييها التيي كانيت عليهيا أييام "ميياو
تس ييي توني ي " ،ولكنه ييا وان تخل ييت ع يين لغ يية التش ييدد بقي ييت محافظ يية عل ييى الثواب ييت الوطني يية للش ييعب
الصيني التي تؤيد الشعب الفلسطيني في قضيت العادلة وتيدعو اليى تسيوية مشيكلة الشيرق األوسيط
كضرورة البد منها لتحقييق األمين ايقليميي ،كميا تؤييد تعزييز دور مجليس األمين بعييدا عين وصياية
هييذد الدوليية أو تل ي

ليكييون أكثيير فاعلييية فييي حييل قضييايا الشييعوب ومعالجيية الن ازعييات القائميية فيمييا

بينها وفي المساهمة في تثبيت دعائم األمين والسيلم اليدوليين ،هيي وان عرفيت نوعيا مين التغيير فيي
سياستها تجاد األمم المتحيدة بعيد عيام  ،1172حييث ليم تكين تنظير اليى المؤسسية الدوليية الميذكورة
ك داة من بين األدوات ذات األهمية التي عملت على توظيفها لتعزيز مركزها الدولي.877
وانطالقا من الركائز التي تبنتها السياسة الخارجية الصينية في عالقتهيا ميع منطقية الشيرق
األوسط فلسطين خاصة بعيد ثيورات الربييع العربيي التيي كانيت ولييدة الحي ار السياسيي وانفجيار بيؤر
التوتر في العديد من دول اليوطن العربيي والتيي نيت تغيييرات جذريية فيي األنظمية السياسيية نوارسياء
دعائم دولة الحق والقانون في المجتمع الديموقراطي القائم على احترام الحقوق والحرييات األساسيية
للفييرد وحييق الشييعب فييي تقرييير مصيييرد ومبييدأ سيييادة الييدول علييى ترابهييا الييوطني ،فان ي يمكيين توقييع
السياسي يية الخارجيي يية الصي ييينية في ييي سي ييبيل سي ييعيها لصي يينع السي ييالم العي ييالمي ودعي ييم حركي ييات التحي ييرر
الفلسطيني وحق في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وف الحصيار ايسيرائيلي عليى
قطا غزة.
ويظهيير ممييا سييبق ان ي يمكيين بشييكل رئيسييي اعتبييار التوجهييات العربييية العامييل الحاسييم فييي
تحديييد مسييتقبل السياسيية الخارجي يية الصييينية تجيياد القضييية الفلس ييطينية فييي ص يراعها مييع االح ييتالل
ايسرائيلي على الرغم من وجود عالقات تبادل اقتصادي وتجاري وعالقات دبلوماسية بيين الصيين
نواسيرائيل ،وانعكاسييات هييذد األخييرة علييى قضييية الشييرق األوسييط والعييرب المركزييية أال وهييي القضييية
الفلسييطينية ،وكييذل فييان الح ي ار الشييعبي العربييي المعاصيير أي ثييورات الربيييع العربييي سييتجعل ميين
 - 876انظر :عالء عبد الحفيظ محمد ،المرجع السابق ،ص .11
 - 877أحمد موسى نصار ،المرجع السابق ،ص .141
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الصين أكثر اهتماما بتطور هذد الثورات إذ أن التحول نحو نظيم ديموقراطيية فيي اليدول العربيية قيد
يق ي ييود لتغي ي يير ف ي ييي من ي يياه ادارة ال ي ييدول العربي ي يية للصي ي ي ار العرب ي ييي -ايسي ي يرائيلي باتج ي يياد ادارة أكث ي يير
عقالنية.872

 - 872أحمد موسى نصار ،المرجع نفس  ،ص .144
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الخاتمة
لقد تبيوأت المحيددات السياسيية الخارجيية الصيينية مكانية متمييزة عليى السياحة الدوليية تجياد
دعهم ييا للقض ييية الفلس ييطينية بانتهاجه ييا السياس يية الس ييلمية المس ييتقلة واتخاذه ييا موقف ييا ايجابي ييا بامتي يياز
خاصيية بعييد ثييورات الربيييع العربييي ودعييم القضييايا العربييية فييي منطقيية الشييرق األوسييط وعلييى أرسييها
القض ييية الفلس ييطينية ع يين طري ييق دع ييوة الص ييين يسي يرائيل بوس يييلة التف يياوض الس ييلمي وتطي يير س ييبل
التعاون العربي والصيني في مختلف المجياالت منهيا االقتصيادية والسياسيية وحتيى الدبلوماسيية فيي
المجتمع الدولي عن طريق دعم القضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية.
وتوصييلنا بخصييوص د ارسيية موضييو محييددات السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد القضييية
الفلسطينية في صنع السلم والسالم العالميين إلى النتائ اآلتية:
-0

تتميز السياسة الصينية تجاد منطقة الشرق األوسط وفلسطين خيالل تطورهيا عبير الم ارحيل

التاريخي يية ب ييالتطور المتناس ييب ط ييردا م ييع المتغيي يرات الحاص ييلة عل ييى الس يياحة الدولي يية وأه ييدافها ف ييي
تحقيييق األميين الق ييومي والسييالم الع ييالمي بانتهييا سياسيية العم ييل الييدولي المش ييتر لتييدعيم سياس ييتها
الخارجية وفوتها االقتصادية.
-7

اسييتمرار السياس ية الصييينية بالمحافظيية علييى ثوابييت ومرتك يزات العالقييات الصييينية -الشييرق

أوس ييطية وثباته ييا ف ييي دع ييم القض ييية الفلس ييطينية وال ييدعوة لتس ييوية الصي ي ار الفلس ييطيني -ايسي يرائيلي
بانتها الطرق السلمية وتجنب الكفاح العسكري والمسلس.
-3

اهتم ييام الص ييين بتط ييوير واس ييتم اررية العالق ييات الص ييينية-العربي يية في يي المج ييال االقتص ييادي

والسياسييي والتجيياري وكييذا فييي مجييال اليينفط والطاقيية اينتاجييية لتحقيييق المكاسييب المشييتركة والعمييل
علييى تطييوير العالقيية ذات البعييد الحضيياري القييائم علييى زيييادة مسييتوى التبييادل عبيير طريييق الحرييير
البحري الذي يعتبر جس ار للتواصل بين الحضارتين.
وميين خ ييالل النتييائ المتوص ييل إليهييا ف ييي ه ييذد الد ارسيية ،ن ييرى أن ي م يين المفيييد تق ييديم بع ييض
المقترحات وهي:
-0

تطي ييوير عالقي ييات التبي ييادل بي ييين الصي ييين ومنطق ي يية الشي ييرق األوسي ييط وفلسي ييطين علي ييى وجي ي ي

الخصييوص باعتبارهييا القلييب النييابض فييي المنطقيية فييي مختلييف المجيياالت وص يوال للمجييال الثقييافي
وتوسيع نسبة التبيادل فيي هيذا المجيال عين طرييق تشيجيع البحيث ود ارسية الحضيارة الصيينية وكسير
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الحي يواجز ب ييين البل ييدين ب ييتعلم اللغ يية الص ييينية وتق ييديم م يينس وتش ييجيع الب يياحثين بالد ارس يية بالجامع ييات
الصينية واالستفادة من تجاربها واستغالل المهارات في تطوير الدول العربية.
-7

وجوب الحد مين تطيوير العالقيات الصيينية -ايسيرائيلية التيي قيد تينعكس ثارهيا سيلبا عليى

العالقييات الصييينية -الشييرق أوسييطية وتييؤثر علييى موقفهييا فييي دعييم القضييية الفلسييطينية وحييق حييق
الشي ييعب الفلسي ييطيني في ييي إقامي يية دولي يية فلسي ييطينية مسي ييتقلة عاصي ييمتها القي ييدس ،والعمي ييل علي ييى تقويي يية
العالقات الصينية مع فلسطين بخدمة القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية.
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قائمة المراجع
اللرة العربية:
أوال :الكتب
إنع ييام رع ييد ،الص ييهيونية الش ييرق أوس ييطية والخط يية المعاكس يية ،بي ييروت ،ش ييركة المطبوع ييات

-0

للنشر والتوزيع.1117 ،
بهبهي يياني ،هاشي ييم (ترجمي يية سي ييامي مسي ييلم) ،سياسي يية الصي ييين الخارجيي يية في ييي العي ييالم العربي ييي

-7

 ،1175-1155ط  ،1بيروت ،مؤسسة األبحاث العربية.
 ،1القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.1153 ،

-3

حسن إبراهيم حسن ،تاريال ايسالم،

-8

غ ييازي حس يين ،الش ييرق األوس ييط الكبي يير ب ييين الص ييهيونية واالمبريالي يية األمريكي يية –د ارس يية،-

دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب.8115 ،
مركييز الد ارسييات السياسييية وايسييتراتيجية بيياألهرام" ،النمييور األسيييوية :تجييارب فييي هزيميية

-5

التخلف ،القاهرة ،مؤسسة األهرام.1115 ،
ثانيا :المذكرات
أحميد موسيى نصييار" ،السياسية الخارجييية الصيينية تجيياد إسيرائيل وانعكاسيياتها عليى القضييية

-0

الفلس ي ييطينية  ،8115-1113م ي ييذكرة مقدم ي يية اس ي ييتكماال للحص ي ييول عل ي ييى درج ي يية الماجس ي ييتير ف ي ييي
الدبلوماسية والعالقات الدوليية ،أكاديميية ايدارة والسياسية للد ارسيات العلييا ،جامعية األقصيى ،غيزة-
فلسطين.8116 ،
ثالثا :الدوريات
أحم ييد الس يييد النج ييار ،الص ييين والقفي يزة االقتص ييادية العمالق يية ،ك ارس ييات إس ييتراتيجية ،مرك ييز

-0

الدراسات السياسية وايستراتيجية ،القاهرة ،العدد  ،171سبتمبر .8117
س ييليم محم ييد ،الص ييين الش ييعبية والقض ييية الفلس ييطينية ،مجل يية السياس يية الدولي يية ،الع ييدد ،85

-7
القاهرة.
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-3

عاهد مسلم المشاقبة ،البعد السياسي للعالقات العربية –الصينية و فاقهيا المسيتقبلية ،مجلية

د ارس ييات العل ييوم اينس ييانية واالجتماعي يية ،عم ييادة البح ييث العلم ييي -الجامع يية األردني يية ،المجل ييد ،41
الملحق .8114 ،11
-8

عييالء عبييد الحفيييظ محمييد ،السياسيية الصييينية تجيياد الص ي ار العربييي -ايس يرائيلي :الثوابييت

والمتغيرات ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،412كانون األول/ديسمبر .8113
-5

هال يية خاليييد حمييييد ،تطي ييور العالقيييات العربي يية -الصي ييينية ،مجلييية العلي ييوم السياسي ييية بحي ييوث

ودراسات ،مركز الدراسات الدولية –جامعة بغداد ،العدد  ،33تموز.8116 ،
رابعا :الملتقيات
-0

معييين صييادق ،العالقييات العربييية -الصييينية والتجييارة البحرييية ميين القييرن السييابع الييى القييرن

العاشيير الميييالدي ،مداخليية مقدميية فييي مييؤتمر العييرب والصييين (مسييتقبل العالقيية مييع قييوة صيياعدة)،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات88-81 ،أيار/ماي .8116
خامسا :الوثائق
-0

وثيقيية منتييدى التعيياون العربييي -الصيييني ،الصييادرة فييي  14سييبتمبر  ،8114مقيير األمانيية

العامة بالقاهرة -مصر.8114 ،
سادسا :المواقع االلكترونية
1- Ilan Goldenberg, Ely Ratner, China’s Middle East Tightrope,
20/4/2015, retrieved from https://foreignpolicy.com/2015/04/20/chinamiddle-east-saudi-arabia-iran-oil-nuclear-deal, 16/04/2018, 20:55.
-7

محم ييد الحمامص ييي ،الص ييين والع ييرب ..عالق يية تض ييرب ف ييي ج ييذور الت يياريال ،عل ييى الموق ييع

االلكتروني يييhttp://middle-east-online.com:

 ،تييياريال االطي ييال  ،8112/14/31 :وقي ييت

االطال .88:14 :
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-3

محمييد عب ييد الفت يياح الحمي يراوي ،السياس يية الخارجي يية الص ييينية ،عل ييى الموق ييع االلكترونييي:

 ،https://www.politics-dz.com/threads/alsias-alxargi-alsini.255ت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياريال
االطال  ،8112/14/17 :وقت االطال .11:85 :
-8

أمي ييد لوعي ييالم ( ،)8115السي ييفير الصي يييني تتفقي ييد قطي ييا غ ي يزة علي ييى مي ييدار يي ييومين ويي ييوز

مساعدات غذائية ،على الموقع االلكتروني:
 ،www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=81585.تي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياريال االط ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال :
 ،8112/14/16وقت االطال .11:83 :
-5

انظر الموقع االلكتروني:

 ،http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/104/2701تيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياريال
االطال  ،8112/14/17:وقت االطال .88:85 :
-9

الحياة برس ( ،)8114الصين تستنكر العدوان على غزة وترسيل مبعوثهيا للشيرق االوسيط،

عل ي ي ي ي ي ييى الموق ي ي ي ي ي ييع االلكترون ي ي ي ي ي ييي  ،www.hr.ps/ar/news/51611.html.ت ي ي ي ي ي يياريال االط ي ي ي ي ي ييال :
 ،8112/14/16وقت االطال .81:31 :
-2

زيييد الشييعيبي ،خطيية الصييين الجديييدة لحييل الص ي ار الفلسييطيني-ايس يرائيلي 18 ،سييبتمبر

 ،2017علي ي ي ييى الموقي ي ي ييع االلكتروني ي ي ييي https://al-shabaka.org/memos/ :خطي ي ي يية-الصي ي ي ييين-
الجديدة-لحل-الص ار -الفلسطيني ،تاريال االطال  ،8112/14/12 :وقت االطال .17:13 :
-4

صييبري محمييد علييي عبييد المتعييال ،مصييالس جمهورييية الصييين الشييعبية وأهييدافها فييي منطقيية

الشي ي ييرق األوسي ي ييط والرؤيي ي يية المسي ي ييتقبلية لي ي ييدورها حتي ي ييى عي ي ييام  ،8131علي ي ييى الموقي ي ييع االلكتروني ي ييي:
 ،www.moqatel.comتاريال االطال  ،8112/13/81 :وقت االطال .88:11 :
-1

الصييين :القضييية الفلسييطينية هييي محييور الص ي ار فييي الشييرق األوسييط ،وفييا وكاليية األنبيياء

والمعلومي ي ييات الصي ي ييينية  ،8116/11/31علي ي ييى الموقي ي ييع االلكتروني ي ييي ،www.wafa.ps :تي ي يياريال
االطال  ،8112/14/18 :وقت االطال .16:42 :
 -01محمييود صييافي محمييود ،توجهييات سياسييية حييذرة :فيياق التعيياون الصيييني الشييرق أوسييطي
والتحديات الراهنة ،المركز العربي للبحيوث والد ارسيات ،8115/15/81 ،عليى الموقيع االلكترونيي:
 ،http://www.acrseg.org/38006تاريال االطال .17:15 ،8112/14/16 :
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 -00مواقيي ي ي ي ي ييف الصي ي ي ي ي ي ييين الملفيي ي ي ي ي ييات العربيي ي ي ي ي ي يية السيي ي ي ي ي يياخنة ،علي ي ي ي ي ي ييى الموقيي ي ي ي ي ييع االلكتروني ي ي ي ي ي ييي:
http://www.aljazeera.net/amp/programs/arab-present ،situation/2015/07/1/17تاريال االطال  ،8112/14/16 :وقت االطال .12:41 :
 -07هالي ي ييدي فري ي ييد ،الخط ي ييوط األساس ي ييية ف ي ييي نس ي ييي العالق ي ييات العربي ي يية الص ي ييينية ،ص ي ييحيفة البي ي ييان،

 ،8111/18/86عل ي ييى الموقي ي ييع االلكتروني ي ييي،www.albayan.co.ae/albayan/2001/12/26. :
تاريال االطال  ،8112/14/18 :وقت االطال .81:11 :
.I

باللغة الفرنسية:
Les ouvrages:

1- Aron Shai, The Evolution of Israeli-Chinese Friendship, Research
Paper No. 7,(Tel Aviv: The S. Daniel Abraham Center for International
and Regional Studies, July 2014).
2- Jean Pierr, derriennic: le Moyne orient au XXe siècle, colin 2
édition, paris 1985.
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المنظور الصيني للقضايا العربية المحددات والمواقف:
القضية الفلسطينية نموذج ا
أ .وفاء بوكابوس
باحثة دكتوراد في العلوم السياسة – جامعة تونس

مقدمة
تع ييرف العالق ييات العربي يية االس يييوية عمق ييا تاريخي ييا وحض يياريا ،ك ييان لي ي ال ييدور الي يرئيس ف ييي
تشييكيل حاليية ميين التقييارب و ال ارحيية بييين الطييرفين ،فقييد عرفييت العالقييات عييدة محطييات مثييل مييؤتمر
بانييدون التييي سيياهمت فييي تقريييب الييرؤى و االيييديولوجيات ،تكتسييي هييذد العالقييات أهمييية خاصيية
بالنسبة لالطراف العربية خاصة وان هنا فواعل ترقى لمصياف العالميية تسيتطيع أن يعتميد عليهيا
العييرب كبييديل للنظييام الييدولي الحييالي و الييذي يصييف الكثييير بان ي منحيياز و غييير عييادل ،وعلي ي فييان
مسالة الص ار في الشرق االوسط تحتا الى فواعل اكثر اتزانا وعقالنية.
وباعتبارهيييا القطي ييب االسييييوي االكثي يير بي ييرو از وقي ييوة ،تلعي ييب الصي ييين دو ار مهميييا في ييي الشي ييرق
االوسييط ،وهييذا نتيجيية عييدة اعتبييارات منهييا االقتصييادي واعتبييار المنطقيية مصييد ار للطاقيية التييي تقييوم
عليهييا المنظوم يية االقتصييادية الص ييينية ،وايض ييا سييوقا للبض ييائع و المش يياريع الصييينية ،إض ييافة إل ييى
العمييق التيياريخي والحضيياري بييين الحضييارتين الصييينية و ايسييالمية ،كييل هييذا كييان ل ي الييدور فييي
بع ييث االرتي يياح للص ييين كشي يري غي يير مس ييتغل او مخت ييرق للمنطق يية ،كم ييا تلع ييب العوام ييل الداخلي يية
الصيينية وت يييد العييرب للصيين فيي قضيياياها الداخليية كقضييية تيايوان ،و الوقيوف العربييي فيي صييف
الصين نوادخالها لألميم المتحيدة ،دو ار مهميا فيي تعزييز العالقيات و تحدييد مواقيف الصيين اليى تايييد
القضايا العربية.
االشكالية:
تشييكل القض ييية الفلس ييطينية القضييية المحوري يية الت ييي ق ييد تعصييف باالس ييتقرار الص يييني ف ييي
المنطقة وذل الن الصين تقيم عالقات عربية متميزة وفي الوقت ذات ليديها عالقيات ومصيالس ميع
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اسيرائيل ،االميير الييذي يشييكل خطي ار علييى العالقييات الصييينية العربييية ،لكيين ومييع ذلي تطييرح الصييين
مقاربتها الخاصة تجاد القضية واطرافها تقتصي البحث و التفسير ،وهنايبرز االشكال التالي:
ما هي مكانة القضية الفلسطينية في الفكر االستراتيجي الصيني عليى ضيوء المسيتجدات الدوليية و
االقليمية الراهنة؟
التساؤالت الفرعية:
وكتساؤالت التمام معنى االستفهام نطرح االسئلة التالية:
 فيما تتمثل جوانب االنسجام في العالقات العربية االسيوية؟
 كيف تنظر الصين الى منطقة الشرق االوسط؟
 ماهو المقاربة التي تطرحها الصين تجاد القضية الفلسطينية؟
الفرضيات:
وكهجابات افتراضية تحتمل الصحة و البطالن نرصد الفرضيات التالية:
 تع ييرف العالق ييات الص ييينية-العربيييية عمق ييا تاريخي ييا ل ي ي االث يير الب ييارز في ييي تحقي ييق الوف يياق بي ييين
الطرفين.
 نظ ار الهمية الشرق االوسط االستثنائية ،فان يكتسي مكانة خاصة بالنسبة للصين.
 مقاربة الصين للقضية الفلسطينية تعتبر مقاربة براغماتية نظ ار لمصالس الصين في المنطقة.
المقاربة المنهجية:
ولمعالج يية ه ييذد االش ييكالية ف ييان الد ارس يية تتبن ييى مقارب يية منهجي يية تتض ييمن ك ييال م يين "الم يينه
التاريخي" الذي يتيس لنا دراسة العالقات الصينية -العربية و المنظيور الصييني للقضيية الفلسيطينية
عبير مراحلهيا التاريخيية و تعاقباتهيا الزمانيية ،وذلي مين خيالل الت صييل التياريخي للسياسية الصييينية
تجياد المنطقية منيذ ايييام االسير الحاكمية مثييل "التيان " و "الميني " و كييذل الم ارحيل التاريخيية كمرحليية
"الماوي يية" وصي يوال ال ييى وقتن ييا الحاض يير ،و لفه ييم ال ييدور الص يييني ف ييي المنطق يية اعتم ييدنا ك ييذل عل ييى
"نظرييية الييدور" التييي ميين خاللهييا يمكيين رص ييد وتحليييل التحيير الصيييني و دورد فييي المنطقيية ،ام ييا
"منه دراسة الحالة" فاعتمدناد في الجانب التحليلي من الدراسة باعتبار القضيية الفلسيطينية كحالية

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

164

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

نطبق عليها االستراتيجية الصينية ،وهنيا "المينه االسيتقرائي" اليذي نيدرس بي موضيو الد ارسية و
متغيرات باالنتقال من الجزء الى الكل للوصول الى حقائق اكثر موضوعية و منطقية.
خطة الدراسة:
ولالجابة عن االشكال المطروح نرصد الخطة البحثية التالية:
 الفصل االول :تاريال العالقات الصينية-العربية. المبحث االول:العمق التاريخي للعالقات الصينية-العربية.
 المبحث الثاني:أهداف الصين من عالقاتها بالعرب ومحدداتها.
 المبحث الثالث :أبعاد ومراحل العالقات العربية -الصينية.
 الفصل الثاني :الدور الصيني في منطقة الشرق االوسط. المبحث االول :جيوتاريخية مصطلس الشرق االوسط.
 المبحث الثاني :الدور الصيني في منطقة الشرق االوسط
 المبحث الثالث :الشرق االوسط من منظور صيني.
 الفصل الثالث :المقاربة الصينية للقضية الفلسطينية. المبحث االول :العمق التاريخي للموقف الصيني تجاد القضية الفلسطينية.
 المبحث الثاني :العالقات الصينية-االسرائيلية.
 المبحث الثالث :واقع الدور الصيني تجاد الص ار العربي -االسرائيلي.
 خاتمة و توصيات.الفصل االول :تاريخ العالقات الصينية -العربية.
المبحث األول :العمق التاريخي للعالقات الصينية العربية:
كانت الصين لمدة نصف قيرن مين اليزمن مقسيمة إليى مقاطعيات ودوييالت خاضيعة لحكيام
عسيكريين نتيجيية ّينهيييار إمبراطورييية "تللان " ،ليييتمكن أول إمب ارطييور ميين سياللة "سللان " عييام 161
ميين توحيييد الييبالد ميين جديييد ونييت عيين ذل ي فقييدان الصييين الكثييير ميين األ ارضييي التييي إحتلتهييا إثيير
فتوحات تيان فيي أسييا ماجعلهيا فيي بدايية األمير تركيز إهتماماتهيا عليى اليداخل ،وهكيذا فيهن العيودة
إلييى التمس ي بالتقاليييد الكونفوشيوسييية التييي كانييت فييي الواقييع ميين قلييب الصييين وروحهييا تبل ي ذروة
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المجييد ،حيييث وسييعت الحركيية الكونفوشيوسييية الجديييدة التعيياليم األخالقييية لهييا وحولتهييا إلييى فلسييفة
شاملة تقيرر الحيياة فيي الصيين وتقيوم عليهيا الدولية و المجتميع حتيى نهايية القيرن  ،11التيي حوليت
المجتمييع الصيييني ميين منفييتس فييي عهييد "تللان " إلييى منغلييق فييي عقيدتي الكونفوشيوسييية لتصييبس هييذد
األخي ي يرة مملي ييوءة بيييالقوة والحيي يياة ،بحلي ييول سي يياللة "سللللون " ،871وقيييد حصي ييل نشييير الثقافي يية والتعي يياليم
الكونفوشيوسيية علييى زخييم جديييد بعيد إختي ار طباعيية الكتييب وقييد ربطيت الييدول العربييية هييي األخييرى
منييذ القييدم عالقييات وتب ييادالت تجارييية مييع الصييين عب يير فت يرات وحقييب تاريخييية متسلس ييلة ،التبلللادل
التجاري بين الصلين والبللدان العربيلة عللى طريلق الحريلر القلدي  :يمكين تقسييم الفتيرات التاريخيية
للتبادالت العربية الصينية إلى مايلي:
 .0فترة بداية حك أسرة تانغ :ترجع هذد الفترة إلى  132قبل المييالد بعيدما بيدأ "نشلانغ نيشلان"
تجيارة طريلق الحريلر بيين الصيين والبليدان العربيية ،حييث عيرف التواصيل الصييني العربيي فتيرة
سياطعة ،وفيي  611بعييد ظهيور ايسيالم فييي شيب الجزييرة العربيية كيان للمنتجييات الصيينية أثيير
عميق بعد إنتشارها في كل مكان كت كيد واضس على التبادالت العربية الصينية.
 .8فتللرة حكل أسللرة تللانغ( )112/904وسللونغ ( )0720/112ويلوان ( :)0394/0720أهييم
م يياميز ه ييذد الفتي يرة إرس ييال العدي ييد م يين بعث ييات الع ييرب والمس ييلمين إل ييى الص ييين ليتول ييد التب ييادل
المتناغم آلآلف األعوام بين الحضارتين العالميتين.
 .3فتللرة حك ل أسللرة مينللغ ( :)0988/0394لقييد سيياهم توحيييد اس يرة "ي يوان" نوازدهارهييا فييي فييتس
المواصيالت البحريية ميانت عني تسيهيل األنشيطة التجاريية للتجيار والمسيلمين مين بيينهم العييرب
ليص ييبحوا واح ييدة م يين الق ييوى األساس ييية ف ييي الص ييين وش ييملت التج ييارة ع ييدة مج يياالت كالسياس يية،
االقتصاد ،الثقافة ،الدبلوماسية ...التي دفعت لتطورها بين الصين والبلدان العربية.
 .4فترة الكساد :حيث فقدت التبادالت التجارية بين الصيين والبليدان العربيية رونقهيا ومجيدها بعيد
إنتهاء رحالت "تشين " وعرفت حالة ركود كبيرة.

 -871ازي ييتس ك ييونراد ،الص ييين ع ييودة ق ييوة عالمي يية( ،ت يير :س ييامي ش ييمعون) ،االم ييارات:مرك ييز ايم ييارات للد ارس ييات والبح ييوث
ايستراتيجية ،.8113 ،ص.83
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 .5العصللللر الحاضللللر :عن ييدما ت سس ييت جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ع ييام  ،1141كان ييت البل ييدان
العربي يية تس ييتقل الواح ييدة تل ييوى األخ ييرى ،فعرف ييت التج ييارة الثنائي يية ب ييين الص ييين والبل ييدان العربي يية
مرحلة تاريخية جديدة ظهرت في  4نقاط:
-

 1156كانييت هنييا صييفقة قطيين بييين مصيير والصييين كانييت مقدميية لعديييد التبييادالت التجارييية
بين الصين والبلدان العربية.

-

أثن يياء فتي يرة ايص ييالح واينفت يياح  1156إل ييى غاي يية  1172بلغ ييت التج ييارة العربي يية -الص ييينية
مستوى تجارة الرسمية.

-

منذ تطبيق ايصالح واينفتاح عيام  1172حتيى  8114أخيذت التجيارة بيين الصيين والبليدان
العربية التوسع.821

 تم إنطالق ت سيس منتدى تعاون الصين والبلدان العربيية  8114والمنتيدى االقتصيادي للصيينوالبلدان العربية  8111ومعرض الصين والبلدان العربية .8113

821

 الحلللوار الحضلللاري :ونس ييتنت مم ييا س ييبق أن ال ييرحالت البحري يية إل ييى الص ييين س يياهمت إض ييافة إل ييى
الكتابيات الجغرافيية والميدونات التاريخيية الصيينية عين التبيادالت التجاريية والدبلوماسيية ميع المنطقية
العربية في ت سيس نمط الحوار الحضاري الممتد بين الثقافتين العربية والصيينية ،وقيد ذهيب العيرب
إلييى الصييين وفييي حييوزتهم ذخي يرة ميين المعييارف والخب يرات حيييث عبيير عيين أنفسييهم بكييل موضييوعية
نوانفتيياح ،وقييد كييان لخطييوط التجييارة البحرييية مييع الصييين محيياور إلتقيياء وتفيياهم حضيياري أكثيير منهييا
سياحة للتنيافس والصي ار  ،وكانيت المالحية البحريية التييي إلتقيى عليهيا الحيوار الحضياري بيين العييرب
والصييين أكثيير أمانييا ميين طريييق التجييارة البرييية التييي حافظييت علييى طابعهييا السييلمي ،وقييد تراكمييت
المعييارف العربي يية عيين الش ييرق األقصييى عب يير خط ييوط التجييارة البحري يية وبقيييت إتص يياالتهم بالص ييين
مفتوحة طوال فترة إبان العصير الوسييط أي العصير اليذهبي للعالقيات العربيية الصيينية دون نسييان
التعاون العربي الصييني فيي العصير الحيديث أي مطليع القيرن العشيرين ،وأوجبيت هيذد الفتيرة تنسييقا
في أشباد المستعمرات بهدف التحرر ،يمكن القول أن أكبر درجة من التيدخل أو الحيوار الحضياري

 -821لكرين ي ييي ادري ي ييس و اخ ي ييرون ،العالقلللللات العربيلللللة-الصلللللينية ،بي ي ييروت :مرك ي ييز د ارس ي ييات الوح ي ييدة العربي ي يية،8117 ،
ص ص .61-52

 -821المرجع نفسه ،ص .61
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النشييط بييين الصييين والييوطن العربييي كييان فييي العصيير الوسيييط  ،1368/1861وبصييفة عاميية كييان
لطرق التجارة البحرية داللة مهمة بوصفها خبير إتصال دبلوماسي بين العرب والصين.

828

 .6فتلرة حكل ماوتسلي تللون ( :)0129/0181فيي  1أكتييوبر  1141أعلين ماوتسييي تيون قيييام
جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ،وظه يير كمح ييرر وطن ييي ليطل ييق عل ييى الج ييي

األحم يير إس ييم ج ييي

التحري يير الش ييعبي ،حي ييث أع يياد للص ييين بع ييد مئ يية ع ييام م يين ايذالل إس ييتقاللها ووح ييدتها ،وف ييي
الييذكرى السيينوية الرابعيية لت سيييس جمهورييية الصييين الشييعبية تييم إعييالن الحكوميية اينتقييال إلييى
ايش ييتراكية ،وأص ييبحت أفك ييار ماوتس ييي ت ييون ج ييزء اليتجي ي أز م يين العقي ييدة الحزبي يية ،وبع ييد ت ارج ييع
اينتا الزراعي وظهور المجاعية ،إنسيحب مياو مين الحيياة السياسيية ( )1165/1161نواسيتلم
القيادة ليوشاوجي ودن هيساوبين وعمل على دفع عجلة ايقتصاد إلى األميام وبوفياة مياو فيي
 1س ييبتمبر  1176إنته ييى عه ييدد ال ييذي ميي يزد التركي ييز عل ييى األي ييديولوجيا والتقوق ييع عل ييى ال يينفس
ومحاربة ايسيتعمار ،ليي تي اينفتياح عليى الخيار كركييزة أساسيية قاميت عليهيا إصيالحات دني
هيساوبين بعد مراهنة ماو تسي تون على مبدأ ايعتماد عليى الينفس والتنميية بايعتمياد عليى
القدرات الذاتية ،وعرفت الصين تقدما واسعا في عهيد دني لتصيبس سيابع قيوة تجاريية فيي العيالم
خييالل ربييع قييرن فقييط ،وتييم اينفتيياح ميين خييالل ايعتميياد علييى القييروض الخارجييية ،823وتعتمييد
الصييين علييى السياسيية الدبلوماسييية المسييندة إلييى ايسييتقالل وأخييذ زمييام المبييادرة التييي تسييتهدف
حماييية إسييتقالل الصييين وسيييادتها ووحييدة أ ارضيييها وتييوفير ظييروف جيييدة لوصييالح واينفتيياح
وبناء التحديثات وحماية السلم العالمي ودفع النمو المشيتر ،

824

وركيزت الدبلوماسيية الصيينية

إهتماماتهيييا بعيييدة جوانيييب منهي ييا ايسي ييتثمارات والبعثيييات التجاريي يية واينفتييياح علي ييى دول الخلي ييي
العربييي وتطييور العالقييات االقتصييادية مييع دول المغييرب العربييي ،نواسييتمرت الصييين فييي مواقفهييا
الداعمة للجانب العربي وظلت تعلن وقوفها مع شرعية النظام العربي.825

وهكييذا إنطلقييت الصييين نحييو لعييب دور أكثيير ت ي ثي ار فييي الشييؤون ايقليمييية والدولييية فييي ظييل تعيياظم
نموهييا االقتصييادي ،بفضييل فعالييية سياسيية ايص يالح واينفتيياح المبك يرة ،وبعييد ايعت يراف المتواصييل
للييدول العربييية بالصييين ،إتجهييت الحكوميية الصييينية التييي تحييرر شييعبها ميين ايسييتعمار وايضييطهاد
 -828المرجع نفس  ،ص ص .41-35
 -823زايتس كونراد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .318 -042

 -824الشواف عبد المعين ،الصين المارد القادم من الشرق ،الرياض :دار الشواف ،8116 ،ص.71
 -825الزيدي مفيد ،العرب و القور الدولية ،عمان :دار اسامة للنشر و التوزيع ،8113 ،ص 825.114
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إلى ت ييد الشعوب العربية في كفاحها ضد ايستعمار ووقفت كيذل بجانبهيا ضيد إسيرائيل ،بالمقابيل
قييدمت الييدول العربييية مسيياهمة إيجابييية فييي سييبيل إعييادة المقعييد الشييرعي للصييين فييي األمييم المتحييدة
في  31مارس .1156

826

المبحث الثاني :أهداف الصين من عالقاتها مع العرب ومحدداتها:
 .1االهداف:
تغيييرت مالمييس السياسيية الخارجييية للصييين تجيياد الكثييير ميين منيياطق العييالم المختلفيية بسييبب
نموهييا إقتصيياديا وحاجتهييا المت ازيييدة إلييى األس يواق الخارجييية وايسييتثمارات والم يواد األولييية ،ويمكيين
تقسيم األهداف الصينية في المنطقة العربية إلى:
أ -تلأمين الطاقللة :حييث أن أكثيير مين  %75ميين وارداتهيا النفطيية ت تيهييا مين منطقيية الشيرق األوسييط
عاميية والمنطقيية العربييية خاصيية ،وأصييبحت مشييكلة نقييص الطاقيية أكثيير بييرو از بسييبب نمييو ايقتصيياد
الصيني المسيتمر والسيريع حييث أصيبحت منيذ عيام  1113خيامس مسيتوردا للبتيرول ،وتعيد منطقية
الشييرق األوسييط المصييدر الرئيسييي لليينفط ينبغييي للصييين األعتميياد عليهييا فهييي سييوق كبييير لليينفط ذو
إقتصاد قوي يجذب الدول العربية إليها بسبب تجارة البتيرول ،وفيي ظيل تنيامي حاجية الصيين للينفط
أصبس أمن الطاقية يمثيل إعتبيا ار رئيسييا فيي سياسيتها تجياد المنطقية العربيية وسيترتفع نسيبة إميدادات
الينفط ميين األسيواق الخارجييية بالنسييبة للصييين بحلييول  ،8181وبهزدييياد الطلييب العييالمي علييى اليينفط
وتقلييص المنييت النفطيي أو تييدهورد ،تسيتطيع دول الخلييي العربيية التييي تمتلي الم ارتييب والخامسيية و
والسادسيية ميين ايحتييياطي النفطييي العييالمي(السييعودية ،ايمييارات والكويييت)تسييتطيع أن تمييد الصييين
كما تحتا من النفط ولفترات طويلة.
ب -اإلسلتثمارات :وفيي إطيار السياسية التجاريية الخارجيية وايسيتثمارية إرتكيزت الصيين عليى مبيدأ ت ازييد
الالمركزية الشاملة منذ عام  1125وعرف قطا ايستثما ارت األجنبية في الصيين نميوا فيي مجيال
التقنيييات وفييتس الطييرق أمييام التكييتالت الدولييية ،ف يزاد تييدفق رأس المييال وايسييتثمار األجنبييي ،وتبييدو
هنييا فرصيية كبييرى يعييادة النظيير فييي العوائييق س يواء فييي الصييين نفسييها أو فييي بلييدان العربييية التييي
تحد من جلب ايستثمارات المتبادلة ،ويشمل ايستثمار العميل عليى إنشياء مصيافي جدييدة والبحيث

 -826ميتكيس هدى ،عابدين صدقي ،العالقات العربية -االسيوية ،مركز دراسات االسيوية ،8115 ،ص .131
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عن حقول جديدة حيث قامت بعض الدول العربية البترولية بايسيتثمار فيي مجيال إنشياء المصيافي
في الصين.
تأمين األسلواق :حييث تتمتيع المنطقية العربيية مين المنظيور ايسيتراتيجي الصييني بمييزتين

ت-

مهمتييين م يين حي ييث قييرب األسي يواق العربي يية ميين األسي يواق الص ييينية مقارنيية ب سي يواق الع ييالم األخ ييرى،
وطموح الصين في إعادة طرييق الحريير الجدييد اليذي يعبير أ ارضييها إليى طاجكسيتان وشيمال إييران
ليتفير إلييى العيراق وسيوريا وتركيييا ،هييذا مييايعزز نقيل البضييائع الصييينية إليى أسيواق المنطقيية العربييية
السييما الثريية منهييا ،كميا تعييد المبيعيات العسييكرية الصيينية جييزء مين قييوة جيذب فييي السيوق العربييي،
حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة عالميا في حجم المبيعات العسكرية للمنطقة.
.7

827

المحددات:

إنقس ييمت مح ييددات السياس يية الخارجي يية الص ييينية لجمهوري يية الص ييين إل ييى مح ييددات داخلي يية وأخ ييرى
خارجية:
أ-

المحللللددات الداخليللللة :ه ييي مجموع يية مييين العوام ييل الت ييي تي ييؤدي دو ار م ييؤث ار ف ييي السياسي يية

الخارجية الصينية وهي:
 التيياريال والتقاليييد :حيييث أن فكيرة الصييين التقليدييية القائميية علييى أساسييي أنهييا تتمتييع بتفييوق وأنهييا
الرائدة والمملكة الوسطى التي يدور حولهيا الغيير مايجعلهيا قيادرة عليى أن تكيون قائيدا لآلخيرين
ويمكن للعالم التعلم منها.
 اييييديولوجيا :التييي تعييد العامييل الحاسييم فييي إدارة وتوج ي سياسييتها الخارجييية فييي عهييد ال يرئيس
"ماوتس ييي ت ييون " حي ييث ك ييان الخ ييط الع ييام يتب ييع فك يير الماركس ييية اللينيني يية وفك يير ماوتس ييي ت ييون
بهعتبارها الموج لسياستها الخارجية.
 القيييادة والنظييام السياسييي :حيييث يييرى الييبعض أنهمييا كانييا فيياعلين أساسيييين فييي تحديييد سياسييتها
الخارجية.

 -827البدراني عدنان خلف حميد ،السياسات الخارجية للقوى اآلسيوية الكبرى تجاد المنطقة العربية (دراسة مقارنة لكل من
اليابان والصين والهند) ،عمان:األكاديميون للنشر والتوزيع ،8116 ،ص ص.128-162
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 التنميية االقتصييادية :التيي تبنتهييا قيادتهييا فيي مرحليية حكييم اليرئيس "دييين تشيياو بيين " فييي أواخيير
الس ييبعينات م يين الق ييرن العشي يرين وذلي ي لتحقي ييق التنمي يية االقتص ييادية تحق ييق النم ييو ف ييي مختل ييف
المجاالت وسياسة اينفتاح االقتصادي المتبناة منذ فترة.
ب -المحللددات الخارجيللة :شييهد النظييام العييالمي منييذ نهاييية الثمانينييات ميين القييرن العشيرين تغي يرات
جذرييية إتسييمت هييذد التغييرات أنهييا فاصييلة وت سيسييية ،ألنهييا جيياءت للتفصيييل بييين مييرحلتين ميين
مراحل تطور النظام الدولي بين الثنائية القطبية  1145واألحادية القطبية.
ويتمثل المحدد الخارجي المؤثر في السياسة الخارجية الصيينية فيي شيكل النظيام اليدولي ومصيادر
تهديدها هذان العامالن كان لهما الدور األبيرز فيي تحدييد سياسيتها الخارجيية تجياد العيالم والمنطقية
ا لعربية والسيما في عهد الرئيس ماوتسيي تيون وكميا كيان للحيرب البياردة تي ثير حييث شينت الصيين
حمليية ضييد الواليييات المتحييدة األمريكييية بوصييفها دوليية إسييتعمارية أو مركييز اينحييالل العييدائي فييي
العييالم فضييال عيين إدانتهييا عالميييا ،أمييا مرحليية الحييرب الكورييية فهنهييا تركييت ثييا ار بالغيية عمقييت عييدم
الثقيية بييين البل ييدين ويتبييين مم ييا سييبق أن ي هن ييا مجموعيية م يين العوامييل شييكلت فيم ييا بينهييا ضي يوابط
لسياسيية الخارجييية للصييين تجيياد العييرب وأسييهمت فييي محدودييية العالقييات ،وكييذل تطورهييا البطييت
وهذد الضوابط على المستويات الداخلية وايقليمية والدولية تعد أيضا محيدد لسياسيات العربيية تجياد
الصين.

822

المبحث الثالث :أبعاد ومراحل العالقات الصينية العربية:
تشمل العالقات الصينية العربية عدة مجاالت:
 -1البعد السياسي :إن عالقات الصين السياسيية بالمنطقية العربيية قيد ميرت بي ربع م ارحيل إختلفيت
خالله ييا ردود فعله ييا ومواقفه ييا السياس ييية تج يياد القض ييايا العربي يية والصي ي ار العرب ييي -ايسي يرائيلي
خصوصا ومرت العالقات الصينية العربية بمراحل كان أبرزها:
أ -عدم الفهم المتبادل منذ عام  :1155/1141إمتيدت هيذد المرحلية منيذ إنتصيار الشييوعية
حيث أخذت األنظمة العربية موقفا عدائيا من الصين في ظل عدم إعتراف أي بليد عربيي بالصيين
وتصييويت مجلييس الجامعيية فييي  1151علييى ايعت يراف بتييايوان علييى أنهييا الممثييل الشييرعي للشييعب
الص يييني ،وم يين جه يية أخ ييرى إعترف ييت إسي يرائيل بالص ييين ف ييي ع ييام  ،1151وترحي ييب الص ييين بقي ييام
 -822المرجع نفس  ،ص ص 127-123
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إسرائيل ،ولقد فسرت الصين الحرب العربية ايسرائيلية عيام  1142عليى أنهيا صي ار بيين بريطانييا
المساندة للعرب والواليات المتحدة األمريكية المساندة يسرائيل.
وقييد تصييرفت الصييين مييع المنطقيية العربييية وفقييا لمييا املت ي مقتضيييات الرؤيييا للبيئيية الدولييية وعملييت
علييى الحصييول علييى إعت يراف بوصييفها دوليية جديييدة ورأت فييي الييدول العربييية أنهييا مشييابهة لهييا فييي
كفاحها من أجل ايستقالل والتحرر.

821

ب -التحول الجذري في العالقات  :1166/1156بدأت مالمس التوج اييجيابي فيي الظهيور
من خالل مساندتها معنوييا للحملية فيي مصير ضيد بريطانييا ومسياندة النظيال الج ازئيري ضيد فرنسيا،
رغبة في ايتساق مع التوجهيات السيوفيتية وقيد شيكل العيدوان الثالثيي عليى مصير نقطية تحيول فيي
نظرتها إلى النظام الناصري ،وبيدأ ايعتيراف الدبلوماسيي بيين الطيرفين  1156تيالد إعتيراف سيوريا
والي يييمن نوانتقي ييدت الصي ييين التي ييدخل األمريكي ييي في ييي لبني ييان والبريطي يياني في ييي األردن وأقيمي ييت عالقي ييات
دبلوماس ييية ب ييين الع ي يراق والص ييين وف ييي  1161عالقيييات م ييع المغ ييرب والسي ييودان والص ييومال ،وتي ييم
ايعتيراف المبكيير للصييين بهسييتقالل الج ازئيير ،وقييد وصيفت الصييين غسيرائيل طيليية هييذد المرحليية ب"
األداة ايمبريالييية" فييي الشييرق األوسييط ،بييدأت الييدول العربييية بعييد مييؤتمر بانييدون  1155ايعت يراف
بجمهورية الصين الشعبية وسحب إعترافها بحكومة الصين الوطنية وقيد حكميت العالقيات الصيينية
العربيي يية مبي يياد خمسي يية هي ييي - :ت ييي ييد نضي ييال الي ييدول العربيي يية في ييي مكافحي يية ايمبرياليي يية ومحاربي يية
االستعمارين القديم والجديد من اجل ايستقالل الوطني - ،ت ييد سييادة الحيياد وعيدم اينحيياز التيي
تتبعه ييا ال ييدول العربي يية - ،ت يي ييد الطري ييق ال ييذي تخت ييارد الش ييعوب العربي يية لتحقي ييق الوح ييدة - ،ت يي ييد
الحلول التيي تتفيق عليهيا لحيل الخالفيات بيالطرق السيلمية - ،إحتيرام اليدول كافية ايسيتقالل وسييادة
الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.
ت -ايرتبييا الصيييني ال ييداخلي :1176/1166 :إتسييمت الحي يياة الصييينية فييي ه ييذد المييدة ب ييثالث
عناصر:
 الثورة الثقافية.
 حدة التنافس مع ايتحاد السوفياتي.
 تراخي قبضة ماوتسي تون ثم موت .811
 -821المرجع نفس  ،ص ص 821 .56-55
 -811المرجع نفس  ،ص ص .51-56
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التحييديثات األربعيية 1172 :بعييد وفيياة ماوتسييي تييون  ،خلف ي دن ي شييياو بنييي الييذي تييولى

ث-

قيييادة الصييين الشييعبية فييي ديسييمبر  ،1172ووج ي الحييزب إلييى هييدف مركييزي واحييد فقييط هييو تنمييية
االقتصيياد والبنيياء ايشييتراكي ورفعييت أربييع شييعارات "تحييديث الز ارعييي ،تحييديث الصييناعة ،تحييديث
العل ييوم والتقني ييات وتح ييديث القي يوات المس ييلحة" كم ييا يتض ييس موق ييف الص ييين المؤي ييد للتس ييوية الس ييلمية
للقضييية الفلسييطينية وأمييا عيين التعيياون العربييي الصيييني فييي القييرن الحييادي والعش يرين فكييان محييور
التعيياون تبييادل الطييرفين ايحت يرام والت ييييد والتعامييل بصييدق والعمييل علييى التضييامن والتعيياون ،وفييي
ظ ييل التح ي يوالت السياسي ييية المحوريييية التي ييي شي ييهدتها المنطق يية العربيييية ومالهيييا مييين إنعكاسيييات علي ييى
الساحتين ايقليمية والدولية أصبس المزيد من التنسيق والدعم المتبادل بيين البليدان العربيية والصيين
لتحقيييق التوافييق الييدولي حييول طييرق المعالجيية السياسييية لألزمييات القائميية ودعييم تطلعييات الشييعوب
العربية نحو الحرية والتنمية.811
 -8البعيد االقتصيادي :تتفييق معظيم اليدول العربييية ميع الصيين فييي أن الهيدف األساسيي لسياسييتها
الخارجييية هييو خدميية إسييتراتيجية التنمييية طويليية طويليية المييدى ممييا يعطييي أساسييا قويييا لصييالس
عالقييات التعيياون االقتصييادي والتجيياري والتقنييي بينهمييا ،وتتمتييع الييدول العربييية ميين المنظ ييور
ايستراتيجي الصيني بميزتين مهمتين من حيث السوق
أ -قرب األسواق العربية من األسواق الصينية مقارنة باألسواق األمريكية واألوروبية وايفريقية.
تيوفر القييدرة الشيرائية السيييما فيي الييدول البترولييية ،وتعييد التجيارة والتعيياون االقتصييادي أحييد

ب-

الرك ييائز األساس ييية أو المحوري يية ف ييي قض ييايا التع يياون لل ييدول العربي يية والص ييين ،ومن ييذ بداي يية الص ييين
تطبيقه ييا لسياس يية اينفت يياح االقتص ييادي إرتف ييع حج ييم التب ييادل التج يياري ب ييين الج ييانبين وش ييهدت فتي يرة
التسييعينيات ميين الق ييرن  81ت ازيييدا مس ييتم ار فييي حجييم العالق ييات االقتصييادية والتجاري يية بييين الص ييين
والييدول العربييية نوارتفعييت الصييادرات بينهمييا ،ومييع حلييول القييرن  81وتغي يرات الحاصييلة فييي الوضييع
الدولي السيما التغيرات الجذرية في المنطقة العربية أصيبحت العالقيات الصيينية العربيية فيي تطيور
مستمر.
-3

818

البعييد الثقييافي :هييذا الجانييب الييذي يعتبيير هييو اآلخيير ميين أهييم محيياور التعيياون وأكثرهييا أث ي ار

في العالقات العربية الصينية ويرجع هذا إليى قدمي نواسيتم ارريت ورخيص تكاليفي  ،ويمكين القيول أني
 -811المرجع نفس  ،ص ص .65-51
 -818المرجع نفس  ،ص ص.73-61

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

173

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

كييان لظهييور ايسييالم تحفيييز للعييرب لوتجيياد نحييو الصييين ،ودخييول اللغيية العربييية وتعليمهييا بييدأ فييي
الص ييين من ييذ الق ييرن  7م يييالدي حي ييث كان ييت المس يياجد تق ييوم به ييذا ال ييدور التعليم ييي ،ونقل ييت الكت ييب
التاريخي يية الصي ييينية أخب ييار اليييبالد العربي يية في ييي ظ ييل ايسي ييالم ،ودرس ييت اللغييية العربي يية إلي ييى جاني ييب
الصيينية ،نواحتييل المجيال الثقييافي فيي العالقييات العربيية الصييينية أهميية خاصيية منيذ ت سيييس الصييين
الجديدة عام .1141

813

وترجمت عدة أعمال عربية وأعميال صيينية إليى اللغية العربيية والصيينية التيي إزدهيرت فيي
الثمانينييات ميين القييرن  81وترجم يت كييذل الكتييب ايسييالمية ،وميين خييالل التعيياون الصيييني العربييي
في المجال الثقافي واليذي نشيط فيي النصيف الثياني مين القيرن  81حييث تيم عقيد نيدوات وميؤتمرات
صينية عربية فيي عيدة دول عربيية مثيل الخرطيوم  1122وأقيميت النيدوة الثقافيية العربيية الثالثية فيي
بك ييين  1117وت ييم خ ييالل  8111عق ييد الحي يوار الثق ييافي ب ييين الش ييعوب ،عق ييدت ال ييدورة األول ييى ن ييدوة
العالقيات الصييينية العربيية والحيوار بيين الحضييارتين فيي إطييار منتيدى التعيياون الصييني العربييي فييي
بكين يومي  18و  13ديسمبر .8148115
-4

البعييد العسييكري :يلعييب الجانييب العسييكري دو ار مهمييا فييي العالقييات العربييية الصييينية ألن ي

يساهم وب درجة عالية في تعديل الميزان التجياري الصييني وتيوفير فيرص عميل للعميال الصيينين فيي
مجييال التصيينيع العسييكري فضييال عيين تييوفيرد للعمليية الصييعبة ،وقييد شييهدت عييدة السيينوات عالقييات
تسيليحية بيين العيرب والصيين ففيي عييام  1122باعيت الصيين المملكية العربيية السيعودية صيواريال،
وخالل الحرب العراقية اييرانية باعت الصين السالح للعراق نوايران في وقيت واحيد سيعيا للحصيول
علييى العمليية الصييعبة الضييرورية لش يراء التكنولوجيييا الغربييية ،وقييد بلغييت عقييود التسييلس للصييين مييع
الدول العربية والشرق األوسط خالل الفترة  5 1117/1115عقود ،مع إيران  4عقود والييمن عقيد
واحييد ،وقييد فضييلت الييدول العربييية التعيياون مييع الصييين فييي المجييال العسييكري ألسييباب عديييدة منهييا:
الس ييعي لتنوي ييع مص ييادر الس ييالح ،وم يين غي يير المحتم ييل أن تش ييهد عالق ييات التع يياون التس ييليحي ب ييين
الع ييرب والص ييين تط ييو ار كبيي ي ار نظي ي ار يحك ييام ال ييدول الغربي يية الس يييطرة عل ييى معظ ييم س ييوق الس ييالح،
بايضافة إلى ذل تعد الصين مشاركتها في سيوق السيالح الدوليية محيدودة مقارنية باليدول الكبيرى،

 -813المرجع نفس  ،ص ص .73 -61
 -814المرجع نفس  ،ص ص .21-72
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وقييد أدت سياس يية اينفت يياح عل ييى الغ ييرب والحص ييول علييى التقني ييات الحديث يية خ ييالل مس ييار التص يينيع
المشتر .

815

الفصل الثاني :الدور الصيني في منطقة الشرق األوسط.
المبحث االول :جيوتاريخية مصطلح الشرق األوسط:
وهييذا يعنييي الت صيييل التيياريخي لهييذا المفهييوم ،بوصييف مفهومييا غييير مسييتحدث ،نوانمييا سييبق
طرحي فييي م ارحييل تاريخييية سييابقة ،فهييو يرجييع إلييى عييدة قييرون مضييت ،وينسييب تاريخيييا إلييى وضييع
المنطقة بالقياس إلى مناطق أخرى ،وهي منطقة أوروبا الغربيية بالتحدييد ثيم إتسيعت منطقية القيياس
بعيد ذلي لتشيمل غيرب أوروبيا و الوالييات المتحييدة األمريكيية وكنيدا ،وهيو التجميع اليذي يطليق عليي
أحيانيا مصييطلس "مجتمللع األطلسللي" ففييي عهييد ايمبراطورييية الرومانيية تمحييورت إسييتراتيجيتها العليييا
حول إحتواء الخطر القادم من الشرق و المتمثل فيي إمبراطوريية الفيرس ،ثيم تغيير رميز هيذا الخطير
الشييرقي مييع إنتشييار ايسييالم إبتييداءا ميين القييرن السييابع ميييالدي ،فجيياءت الحييروب الصييليبية لتجسييد
صراعا تقليديا بين الغرب و الشرق متمثال هذد المرة بين الغرب المسيحي و الشرق المسلم.
كييذل فييهن قيييام المييؤتمر األوروبييي فييي مطلييع القييرن التاسييع عشيير ،لييم يكيين بهييدف تنظيييم
العالق ييات ب ييين ال ييدول األوروبي يية فحس ييب ،ولكني ي ج يياء ب ييدافع مواجه يية دول يية الخالف يية العثماني يية ف ييي
الشرق ،وهو التوج الذي عرف منذ منتصف القرن 11ب"المسألة الشرقية".
.0

816

أول ملللن تنلللاول المصلللطلح :هنييا خلييط بش ي ن أول ميين تطييرق للمفهييوم إذ يييذهب معظييم

الباحثين و األكاديميين ل"ألفريد ماهان" لكن هنا من سبقود للمصطلس بفترات سابقة.
ونظ ار ألهمية فلسطين التاريخية و الدينية وموقعهيا ايسيتراتيجي بيين سييا و إفريقييا ،بيين بليدان
المشييرق و المغييرب العربييي قييرر ايسييتعمار البريطيياني إقاميية "إس لرائيل" فييي فلسييطين ،قلييب الييوطن
العرب ييي كنقط يية إرتك يياز و إنط ييالق لل ييتحكم بالمنطق يية العربي يية وثرواته ييا نواراداته ييا ،وكهس ييفين لفص ييل
البلدان العربية اآلسيوية عن ايفريقية.

 -815توفيق سعد حقي ،عالقات العرب الدولية في مطلع القيرن الحيادي والعشيرين ،عميان:دار وائيل للنشير ،8113 ،ص
ص .834-838

 -816عيسييى السيييد الدسييوقي ،الشللرق األوسللط و أمريكللا بعللد الحللرب البللاردة ،القيياهرة :دار األحمييدي للنشيير و التوزيييع،

 ،8111ص.15
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 ثيلللودور هرتلللزل :وه ييو مؤس ييس الص ييهيونية و أول م يين تكل ييم ع يين المص ييطلس وذلي ي ف ييي ع ييام1217م في يوميات إذ يقول في :

"يجللب قيللا كومنولللث شللرق أوسللطي ،يكللون لدولللة اليهللود فيلله شللأن قيللادي فاعللل ودور
إقتصادي قائد ،وتكون المركز لجلب اإلستثمارات و البحث العلمي والخبرة الفنية".

712

تومللاس جللوردن :نشيير مقيياال عييام 1111م فييي القييرن التاسييع عشيير ،أي قبييل عييامين ميين

-

مقالية "ماهلان" تحيت عنيوان" ،"the problem of the middle eastوكيان قيد خيدم فيي الهنيد
أربعية عقييود ،وهيو ي ارقييب الهنيد ويييدافع عين المصييالس البريطانيية ،ويشييار فيي المعييار التيي شيينتها
بريطانيا على المسلمين في الهند ،وقد تجيول فيي سييا ،ليذا فيهن مقالية "جلوردن" تركيز عليى الشيرق
األوس ييط ال ييذي ف ييي نظي يرد ب ييالد ف ييارس و أفغانس ييتان ،أي أني ي أدخ ييل إيي يران و أفغانس ييتان ف ييي مفه ييوم
الشرق األوسط إذ يقول:
« It may be assumed that the most sensitive port of our external
policy in the middle east is the preservation of the independence
and integrity of persia and afghanistan »298
ماهللان وشلليرول وكيللرزون :إسييتخدم تعبييير "الشللرق األوسللط" إصييطالحا ألول م يرة عييام

-

1118م بواسييطة الضييابط األمريكييي الكييابتن"ألفريللد ماهلللان" صيياحب نظرييية "القلللوة البحريللة فلللي
التاريخ" وذلي فيي مقيال صيدر لي فيي لنيدن بعنيوان ":الخللي الفارسلي فلي السياسلة الدوليلة" وفيي
العام نفس كتب "فالنتاين شيرول" مراسل جريدة "التلايمز" اللندنيية سلسيلة مقياالت بعنيوان"المسلألة
الشلرق أوسلطية" ،ثيم جمييع هيذد المقياالت فيي كتياب يحمييل نفيس العنيوان عيام 1113م ،وفيي عييام
1111م صييدر فييي لنييدن كتيياب بعن يوان "مشللاكل الشللرق األوسللط" ل"هللاملتون" ثييم تحييدث اللييورد
"كيللرزون" الحيياكم العييام للهنييد عييام 1111م عيين الشييرق األوسييط بهعتبييارد مييدخال للهنييد 811.وأشييار
إلى مناطق تركيا و الخلي العربي و إيران في سيا بهعتبارها تمثل الطريق إلى الهند.

311

 -817غيازي حسييين ،الشللرق األوسللط بللين الصللهيونية العالميللة و اإلمبرياليللة األمريكيللة ،دمشيق :منشييورات إتحيياد كتيياب
العرب ،8115 ،ص.18

 -812أحمد سليم البرصان" ،تطيور مفهيوم الشيرق األوسيط و التفكيير ايسيتراتيجي الغربيي" ،مجللة جامعلة الشلارقة للعللو
الشرعية و اإلنسانية ،المجلد( ،)13العدد ( ،)13ايمارات:جامعة الشارقة ،أكتوبر ،8116ص ص .147-146

 -811محمد برهام المشاعلي ،موسوعة العللو السياسلية و اإلقتصلادية(مصلطلحات وشخصليات) ،القياهرة:دار األحميدي
للنشر ،8117 ،ص.833

 -311ممدوح ممدوح مصطفى منصور ،الصراع األمريكي السوفياتي في الشرق األوسط ،القاهرة:مكتبة مدبولي ،د.ت.ن،
ص.31
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كييذل وزي يير المس ييتعمرات البريط يياني "ونسلللتون تشرشلللل" ف ييي أعقيياب الح ييرب أنشي ي إدارة الش ييرق
األوسييط لوش يراف علييى شييؤون فلسييطين وشييرق األردن و الع يراق ،وشييا إسييتخدام المصييطلس فييي
بريطانييا فيي فتيرة الحيربين ،وصيار مصييطلحا جغرافييا سياسييا إبييان الحيرب العالميية الثانييية ،قبيل بي
الكثيرون في الغرب ،ولم تلبث فرنسا أن إستخدمت بعد أن كانت تسيتخدم مصيطلحي "المشلرق" و
"الشلللرق" وهم ييا " "livantو " "orientوأنشي ي ف ييي و ازرة خارجيته ييا قس ييم الش ييرق األوس ييط مختص ييا
بمنطقة تمتد من اليمن حتى إيران.
كما نواعتمدت الواليات المتحدة األمريكية حين إنتقليت إليهيا الزعامية هيذا المصيطلس وأصيبس يشيير
جغرافيييا إل ييى جن ييوب ايتح يياد الس ييوفياتي ،نواتص ييل إسييتخدام بسياس يية أمريك ييا النفطي يية ف ييي المنطق يية
وتبنيهييا يسيرائيل وقيامهييا ،ثييم سياسييتها المائييية فييي المنطقيية لتييوفير الميياء للكيييان كمييا وقبييل ايتحيياد
السوفياتي إستخدام المصطلس.

311

 .7التقسي التاريخي للمصطلح:
ربم ييا ك ييان الش ييرق األوس ييط م يين المص ييطلحات ايقليمي يية الغامض يية بالمقارن يية بكثي يير م يين األق يياليم
الرئيسية في العالم ،فقيد إسيتخدم كتياب وبياحثون وهيئيات حكوميية ودوليية عيدة مصيطلحات لوشيارة
إلييى كييل ايقليييم أو جييزء مني  ،وميين المصييطلحات التييي تتييداولها الكتابييات المختلف ية ،أو التييي كانييت
متداولة في وقت ما ،ويتداولها الكتاب بمفهوم معين وهي:
 الليفانت (.)levant
 الشرق القديم أو األقدم (.)ancient east,most ancient east
 الصحاري الكالسيكية (.)classical deserts
 جنوب غرب سيا (.)south-west asia
 الشرق القريب (.)hither east
 الشرق األدنى (.)near east, near osten, nahost
 الشرق األوسط (.)middle east: moyen orient

 -311أحميد صيدقي الييدجاني ،الجللذور التاريخيللة للشلرق أوسللطية ،فييي:مجموعية ميين البياحثين ،الشللرق أوسللطية مخطللط
أمريكي صهيوني -دراسات حول مخاطر التطبيع و العمل العربي في المواجهة ،القاهرة:مكتبة مدبولي ،1112 ،ص.84
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أوال :الليفانلت ( :)livantويسيمى "المكلان اللذي تشلرق منله الشلمس" إصيطالح قيديم لعلي يعييود
إلييى العصيير ايغريقييي الروميياني ،وكييان يشييير إلييى سييكان البحيير المتوسييط الشييرقي(سييوريا-لبنييان-
فلسييطين) ،وبييذل فهييو ال يعبيير عيين ايقليييم كلي  ،وال ي يزال هييذا المصييطلس مسييتخدما بمعنيياد القييديم،
وقد يستخدم في العربية كمصطلس مختصر بديال لمصطلس شرق البحر المتوسط.

318

ثانيللا:الشللرق القللدي أو األقللد (:)most ancient eastويسييتخدم بصييورة عاميية للدالليية علييى
المنطقيية الممتييدة ميين مصيير إلييى األناضييول وغييرب إييران ،بحيييث تشييمل المنيياطق التييي نش ي ت فيهييا
حضارة العصر النيوليني ،الذي إكتشيف فيهيا اينسيان الز ارعية وتربيية الحييوان وأيضيا هيذد المنطقية
نش ت فيها الحضارات العالمية القديمة ،على هذا فهن هذا المصطلس مصطلس بحت.
ثالثللا:الصللحاري الكالسلليكية (:)classical desertsويعنييي منطقيية الصييحراء العربييية وه يوام
األراضي الزراعية فيما بين النيل و الفرات.

313

رابعللا:جنللوب غللرب آسلليا (:)south west asiaفهييو مصييطلس جغ ارفييي بحييت يشييمل المثلييث
األرضي الممتد من أفغانستان في الشرق إلى األناضول في الغرب و اليمن في الجنوب.
خامسا:الشرق القريب ( :)hither eastوقد شا في فترة زمنية بيديال للشيرق األوسيط أو األدنيى
ولم يعد مستخدما اآلن.
سادسلللا:الشلللرق األدنلللى ( :)near eastإسييتخدم البريطييانيون فييي أواخيير القييرن التاسييع عشيير
للدالليية علييى ايمبراطورييية العثمانييية بهمتييدادها فييي البلقييان ميين ألبانيييا وشييمال اليونييان إلييى الجزي يرة
العربية ومصر و السودان ووالية طرابلس.
سللابعا:الشللرق األوسللط ( :)middle eastمصييطلس أطلقي مؤرخييون أمثييال "ألفريللد ماهللان" كمييا
تطرقن ييا س ييابقا وال ييذي ك ييان م يين األوائ ييل ال ييذين إس ييتعملوا المص ييطلس ،ف ييي إط ييار رؤي ييتهم لتط ييورات
ايس ييتراتيجية البريطانيييية وتحركه ييا ،وفي ييي إطيييار رؤي ييتهم للتنسي يييق السياس ييي الهيكلي ييي لوسي ييتراتيجية
البريطانييية مييع األنشييطة الروسييية و المشييروعات األلمانييية ،وفييي منيياطق الخالفيية العثمانييية ،وكييانوا

 -318محمد رياض ،األصول العامة في الجررافية السياسية و الجيوبوليتيكا ،القاهرة :مؤسسية هنيداوي للتعلييم و الثقافية،

 ،8118ص.881

 -313يحيى أحمد الكعكي ،الشرق األوسط وصراع العولمة ،بيروت:دار النهضة العربية ،8118 ،ص.185
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يعن ييون به ييذا المص ييطلس المنطقييية الجيوبوليتيكي يية المحص ييورة بي ييين الش ييرق األدن ييى و األقصي ييى ،وال
ينطبق عليها أي من المصطلحين السابقين.

314

وعلي فهن يمكن تقسيم وتفكي مصطلس الشرق األوسط إلى ثالث مصطلحات وهي:
 الشلرق األدنللى (:)proche orientتعبيير سياسييي جغ ارفيي غالبييا ميا يسييتعمل لييدل إمييا
على مجموعة بالد ما يسيمى بيالهالل الخصييب ،نواميا عليى مجموعية بيالد تتعيدى الهيالل
الخصيب.
و الشييرق األدنييى يشييمل البلييدان الواقعيية فييي غربييي المتوسييط وشييرقي الخلييي العرب ييي و
البليدان الواقعيية عليى حييدود تركييا نواييران ،وهكيذا يتطييابق هيذا التحديييد ميع مييا يسيمى بييدول
اله ييالل الخص يييب وبش ييكل تفص يييلي يعن ييي ال ييدول التالي يية :لبن ييان -س ييورية – فلس ييطين –
األردن –العراق.

315

 الشللرق األقصللى :بييدأ هييذا المصييطلس بييالظهور فييي منتصييف القييرن الثييامن عشيير أي منييذ
عييام 1751م عنييدما حولييت بريطانيييا الهنييد كمركييز لهييا للعبييور إلييى بقييية البلييدان األخييرى،
ويشييمل هييذا المصييطلس شييرق سيييا مييا عييدا كوريييا و اليابييان وبعييض األج يزاء ميين الصييين
ويشمل الهند و البليدان األخيرى المنتشيرة فيي المحييط الهيادي ،ومنياطق واسيعة تطيل عليى
المحيطين الهندي و الهادي
 الشلللرق األوسلللط :ب ييرز م ييع ظه ييور الحرك يية الص ييهيونية كحرك يية سياس ييية عالمي يية منظم يية
ويشمل منطقة تشكل إمتداد للشرقين األدنى و األقصى ،وهي أغنى منياطق العيالم بيالنفط
و المعادن ،وتتمتع بمركز إستراتيجي هام بين القارات الثالث.

316

 .3تعريف الشرق األوسط:
إنقسمت التعاريف إلى ماهو عالمي وما هو إقليمي وما يعتبر دراسة حول المصطلس ومنها:
 -التعاريف العالمية:

 -314صالس يحيى الشاعري ،تسوية النزاعات الدولية سلميا ،القاهرة:مكتبة مدبولي ،8116 ،ص.151
 -315عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة السياسية ،الجزء الثالث ،بيروت :المؤسسة العربيية للد ارسيات و النشير دار الهيدى،
د.س.ن ،ص.454

 -316غازي حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص.11

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

171

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

أوال:التعريلللف األمريكلللي :تحييدد الموسييوعة األمريكييية ( )ancyclopidia americanالمنطقيية
عليى أنهييا تشييمل الييبالد اآلتييية:إييران ،تركيييا ،قبييرص ،إسيرائيل ،الكويييت ،البحيرين ،قطيير ،ايمييارات،
سييلطنة عمييان ،السييعودية ،الع يراق ،سييوريا ،لبنييان ،األردن ،مصيير ،السييودان ،أمييا المعهييد الييوطني
للد ارس ي ييات ايس ي ييتراتيجية ( )inssبجامع ي يية ال ي ييدفا ال ي ييوطني (واش ي يينطن) فق ي ييد إس ي ييتثنى ف ي ييي تقييمي ي ي
ايسييتراتيجي السيينوي كييال ميين السييودان و القبييرص ميين هييذا التحديييد ،و أضيياف إلي ي دول المغييرب
العربييي (ليبي ييا -ت ييونس -الج ازئ يير -المغ ييرب -موريتاني ييا) ،يعتب يير أن مص ييطلس الش ييرق األوس ييط ه ييو
مصطلس مرن ،بحيث يمكن أن يتسع أو يضيق وفقا للمصالس األمريكية.

317

ثانيلا:التعريلف البريطلاني :ويضيم هيذا التعرييف إليى الشيرق األوسيط بايضيافة إليى البليدان السييابقة
كييل ميين أفغانسييتان و باكسييتان،

312

وبعييض منيياطق روسيييا وسييمي بالشييرق األدنييى لتفرقت ي علييى

الش ييرق األقص ييى لبع ييد األخي يير ع يين إنجلتي ي ار ،كم ييا و ي ييدخل المستش ييرق البريط يياني "برنلللارد للللويس"
جمهوريات سيا الوسطى ايسالمية في حدود الشرق األوسط.
ثالثللللا:التعريللللف الفرنسللللي :جييياء ف ييي موسي ييوعة "كييلللله "quillet-الفرنسي ييية أن مص ييطلس "الشي ييرق
األوسييط" يطلييق ميين الوجهيية السياسييية علييى بلييدان عربييية عييدة ،هييي :مصيير -األردن – لبنييان –
سيوريا – العيراق -الكويييت – البحيرين – قطيير – ايمييارات – سييلطنة عمييان – اليييمن – السييعودية،
وبل ييدان غي يير عربي يية مث ييل :إيي يران -تركي ييا – قب ييرص – إسي يرائيل .ويمك يين أن تتس ييع التس ييمية أحيان ييا
لتشمل :أفغانستان -باكستان.
رابعلللا:التعريلللف األمملللي(األمللل المتحلللدة) :يتس ييم نعري ييف األم ييم المتح ييدة لمنطق يية الش ييرق األوس ييط
بالتشييوي

وعييدم الدقيية ،فهييذد المنطقيية ال زال يطلييق عليهييا داخييل األمييم المتحييدة وهيئاتهييا المختلفيية

مسييمى "المنطقلللة العربيلللة" أمييا مصييطلس الش ييرق األوسييط فهييو ميين واقييع ق ي اررات مجلييس األم يين و
الجمعية العامة ل منطوقان مختلفان هما:
 عني ييد ايشي ييارة إلي ييى منطقي يية الص ي ي ار العربي ييي -ايس ي يرائيلي ،بحيي ييث ال يتجي يياوز حي ييدود دول
المواجهة(مصر -فلسطين – األردن -سوريا – لبنان – إسرائيل).

 -317عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .84-83

 -312محمد علي حوات ،مفهو الشرق أوسلطية وتأثيرهلا عللى األملن القلومي العربلي ،القياهرة:مكتبية ميدبولي،8118 ،
ص.84
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 عن ييد د ارس يية س ييبل إنش يياء منطق يية خالي يية م يين أس ييلحة ال ييدمار الش ييامل يص ييبس التعري ييف أكث يير
شموال.

311

خامسلا :تعريلف الوكاللة الدوليلة للطاقلة الذريلة (:)I A E Aعرفتي عيام 1121م ب ني المنطقية
الممتدة من ليبيا غربا إلى إيران شرقا ،ومن سورية شماال إلى اليمن جنوبا.

311

سادسلللا :تعريلللف موسلللوعة البريطانيلللة(بريتانيكلللا) :)Encyclopædia Britannica(:ه ييو
المنطقيية الممتييدة ميين المغييرب إلييى شييب الجزي يرة العربييية نواي يران ،والجييزء المركييزي ميين هييذد المنطقيية
العام يية ك ييان يس ييمى س ييابقا الش ييرق األدن ييى ،وه ييو االس ييم ال ييذي يطل ييق م يين قب ييل بع ييض الجغي يرافيين
والميؤرخين الغيربيين ،اليذين يميليون إلييى تقسييم ميا يسيمى الشيرق إلييى ثيالث منياطق .الشيرق األدنييى
المطبييق علييى المنطقيية األقيرب ألوروبييا ،وتمتييد ميين البحيير األبيييض المتوسييط إلييى الخلييي الفارسييي
الشرق األوسط ،من الخلي الفارسيي إليى جنيوب شيرق سييا والشيرق األقصيى ،تلي المنياطق التيي
تواج المحيط الهادي.

311

 التعريفات اإلقليمية:أوال:تعريف جامعة الدول العربية :وهو تعريف أمني بحت ،جاء في سيياق مشيرو إخيالء المنطقية
من أسلحة الدمار الشامل ،نواذ تيرى أني يمثيل األقياليم الخاضيعة لسييادة أو سييطرة اليدول األعضياء
في جامعة الدول العربية بايضافة إلى إسرائيل و إيران.
ثانيا:التعريف المصري :يقدم مركيز بحيوث الشيرق األوسيط ( )MERCبجامعية عيين الشيمس فيي
دوريتي ي رب ييع س يينوية ،تعريف ييا للمنطق يية بهعتباره ييا تش ييمل ك ييل ال ييدول األعض يياء ف ييي الجامع يية العربي يية
بايضافة إلى إيران -تركيا -إسرائيل -إثيوبيا -إيريتيريا.
ثالثا :التعريف اإلسرائيلي :يبرز مركز"جافي" للدراسات ايسيتراتيجية ( )JCSSبجامعية تيل أبييب،
ضييمن تقرييير المي يزان العسييكري السيينوي ،إطييار جغرافيييا لمصييطلس الشييرق األوسييط ،بحيييث يتضييمن
 -311عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.85
 -311غازي حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص.11

311- The Editors of Encyclopædia Britannica, »Middle East Region, Asia and Africa”, Encyclopædia
Britannica:. Browsing History:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/381192/Middle-East date of view: 15/04/2018.
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ك ييل ال ييدول العربي يية ع ييدا موريتاني ييا وجيب ييوتي و الص ييومال وج ييرز القم يير ،بايض ييافة إل ييى دول غي يير
عربي يية إيي يران نواسي يرائيل وتركي ييا ،أم ييا مرك ييز "موشلللي دايلللان" للد ارس ييات الش ييرق أوس ييطية و ايفريقي يية
( )DCMEASبجامعيية تييل أبيييب ،تعريفييا للمنطقيية مشييابها لتعريييف مركييز "جللافي" إال أني يسييتثني
جميع دول المغرب العربي من هذا التحديد.

318

 التعريفات الفردية لبعض المتخصصين:أوالا :دراسة "بيتر بيومنت :"peter beaument-وعرف في د ارسية لي مصيطلس الشيرق األوسيط
علييى أن ي يمثييل المنطقيية الممتييدة ميين إي يران شييرقا وحتييى ليبيييا غربييا ،وميين تركيييا شييماال حتييى اليييمن
جنوبا.
ثانيل ا :دراسلة "كلانتوري وشلبيرل:"cantori and spiegl -وقيدم كيل منهميا تقسييما للمنطقية إليى
مركييز يضييم مصيير -السييودان -األردن – لبنييان -سييورية – الع يراق -شييب جزي يرة العييرب ،وحييدودا
خارجية وتشمل كال من إسرائيل – تركيا – إيران – أفغانستان.

313

تعاريف منطقة الشرق األوسط.
 التعريف اإلسرائيلي.

 -318محمد علي حوات ،مرجع سبق ذكره ،ص.86

 -313عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.82
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 التعريف البريطاني.

 التعريف األمريكي:
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 التعريف الروسي:

المصللدر :عميير كامييل حسيين ،النظللا الشللرق اوسللطي وتللاثيره علللى االمللن المللائي العربللي:
دراسللللة فللللي الجررافيللللا السياسللللية و الجيوبوليتيللللك ،ط ،0دار رسللللالن للطباعللللة و النشللللر و
التوزيع ،7114 ،ص ص .34-33
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ثالثلل ا :دراسللة "فرديريللك إينسللل:"frediric encel-حييدد فييي د ارسيية عنوانهييا"التركيللب الجيلللو-
إستراتيجي الجديد في الشرق األوسط" ،البعد ايقليميي لمصيطلس الشيرق األوسيط عليى أني يغطيي
314.

المنطقة الممتدة من إيران شرقا وحتى مصر غربا ،ومن تركيا شماال حتى اليمن جنوبا

رابعللل ا :دراسلللة "أحملللد نوفلللل" :إن مفه ييوم الش ييرق األوس ييط ف ييي الكتاب ييات الغربي يية يض ييم خليط ييا م يين
القومييييات و اليييديانات و اللغيييات القوميييية ،ولهيييذا فهي ييو يظهييير متعيييددا ومختلفيييا ال جامعيييا وموحي ييدا
لشعوب المنطقة.

315

خامسللل ا :سلللعد اللللدين وهبلللة :أن المش ييرو الشييرق أوسييطي هييو مشييرو تفرض ي الواليييات المتح ييدة
األمريكييية ،يبعيياد العييرب عيين هييويتهم ،.وذهييب فييي نفييس ايتجيياد "مجللدي أحمللد حسللين"" ،أحمللد
يوسف"" ،محمود عبد الفضيل" وغيرهم.

316

 .8البناء الهيكلي إلقلي الشرق األوسط:
هنييا ثييالث منيياطق متداخليية تشييكل جميعهييا مييا يسييمى ب"الشللرق األوسللط الكبيللر" وهييي
على النحو التالي:
 منطقلللة القللللب الحيلللوي ( :)heart areaوتض ييم مجموع يية ال ييدول الت ييي تتف ييق حوله ييا كاف ييةايجتهييادات و األراء السييابقة ،وتشييمل كييل ميين مصيير وفلسييطين نواس يرائيل بحكييم قيامهييا ك ي مر
واقع ومعا  ،األردن ،لبنان ،سوريا ،العراق.

302

 منطقة الهالل اللداخلي( :)inner crescent areaوتضيم مجموعية اليدول المحيطية بمنطقيةالقليب وتكياد تتفيق حولهيا كافية ايجتهيادات و اآلراء السيابقة وهيي ليبييا و السيودان و السييعودية
و اليمن و عمان و ايمارات و قطر و البحرين و الكويت و إيران و تركيا.

 -314عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.82

 -315كميل حبيب ،الشرق األوسط وفلسطين في الرؤية األمريكية ،بيروت :مجيد المؤسسية الجامعيية للد ارسيات و النشير
و التوزيع ،8118 ،ص.64

 -316محمد السيد سليم ،مشروع النظا الشرق األوسطي وموقف العرب واإليرانيين منه وموقعه فيه (الورقة العربية)،

في:مجموعة من المؤلفين ،العالقات العربية -اإليرانية :اإلتجاهات النظرية وآفاق المسلتقبل ،ط ،8بييروت :مركيز د ارسيات
الوحدة العربية ،8111 ،ص.285

 -317أسامة الغزالي حرب ،الشرق أوسطية :أصولها وتطوراتها ،في:سالمة أحمد سالمة و خرون ،الشرق أوسلطية هلل
هي الخيار الوحيد ،القاهرة:مركز األهرام للترجمة و النشر ،1115 ،ص.85
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 المنطقللة الهامشللية ( :)rim areaوتمثلهييا مجموعيية الييدول التييي يثييار حييول إنضييمامها إلييىمنطقة الشرق األوسيط العدييد مين ايشيكاليات ،وت خيذ هيذد اليدول عيدة إتجاهيات فيي إمتيداداتها
هنا :
 إمتداد إفريقي نحو الررب :ويشمل تونس و الجزائر و المغرب وموريتانيا.

312

 إمتداد إفريقي نحو الجنوب :ليشمل أثيوبيا و إريتيريا و جيبوتي والصومال وجزرالقمر.
 إمتلداد آسلليوي نحللو الشللرق :ويضييم أفغانسييتان و باكسيتان وربمييا قييد يتعيدى ذلي ليشييمل
الجمهوريات ايسالمية في سيا الوسطى و القوقاز.
 إمتداد شرق أوسطي :وهو تجاد الجنوب الشرقي ألروبا ليشمل قبرص.

 -312عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.31-81
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المصدر:عمر كامل حسن ،مرجع سبق ذكره ،8112 ،ص.85
وعلي فيمكن ضبط البناء الهيكلي يقليم الشرق األوسط وفق ثالثة مجموعات وهي:
 المجموعة األولى :وهيي مجموعية األقطيار العربيية وتضيم سيبعة عشيرة قطي ار عربييا ،وهيي
حس ييب الترتييييب األبج ييدي :األردن ،ايميييارات ،البحي يرين ،جيبي ييوتي ،الس ييعودية ،السي ييودان،
سورية ،الصومال ،العراق ،عمان ،فلسطين ،قطر ،الكويت ،لبنان ،مصر ،اليمن.

 -311يحيى أحمد الكعكي ،مرجع سبق ذكره ،ص.138

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

127

311

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

 المجموعللة الثانيللة :مجموعيية الييدول ايسييالمية وتضييم أربييع دول وهييي:أفغانسييتان ،إي يران،
باكستان ،تركيا.
 المجموعة الثالثة :وهي مجموعة متفرقة وتضم أثيوبيا و قبرص نواسرائيل.
وبنياء عليى ذلي فهننيا حينميا نتحييدث عين الشييرق األوسيط ،ونعنيي بييذل دول منطقية القلييب
ودول الهالل الداخلي والمحيطة ب  ،ومن ثم يتسنى تعريف المنطقة على أنها المنطقية الممتيدة مين
إي يران شييرقا وحت ييى ليبيييا غربييا ،وم يين تركيييا شييماال حت ييى السييودان جنوبييا ،وه ييي بييذل تضييم ال ييبالد
اآلتي يية(:إيي يران ،تركي ييا ،إسي يرائيل ،الكوي ييت ،البحي يرين ،قط يير ،األم ييارات ،عم ييان ،ال يييمن ،الس ييعودية،
الع يراق ،سييورية ،لبنييان ،األردن ،فلسييطين ،مصيير ،الس ييودان ،ليبيييا) ،وتعتبيير أهييم الييدول الهامش ييية
المرشحة لونضمام إلى هذا التكتيل ايقليميي حسيب ميا تقتضيي الد ارسية ،هيي دول المغيرب العربيي
وخصوص ييا ت ييونس و الج ازئ يير و المغ ييرب وذلي ي بحك ييم أنه ييا تن ييدر عل ييى مح ييور األكث يير كثاف يية م يين
تفاعالت .

381

المبحث الثاني :الدور الصيني في منطقة الشرق األوسط:
تتحيدد مكانيية الصييين عليى أسيياس الكيفييية التيي سييتتطور بهييا ،وعليى الحجييم الييذي ستصييير
إليي بوصييفها قييوة إقتصييادية وعسييكرية ،فييي هييذا الصييدد تبييدو التوقعييات التييي تنتظيير الصييين واعييدة
بشييكل عييام ،إن لييم تكيين خالييية ميين بعييض مسيياحات الش ي الكبييرى ،تييوفر سييرعة النمييو ايقتصييادي
في الصين وحجم ايستثمارات األجنبية فيها ،وكالهما من أعليى ميا هيو متحقيق فيي العيالم ،كميا و
أن القاعييدة ايحصييائية للتوقعييات التقليدييية التييي تفيييد ب ي ن الصييين ستصييبس قييوة عالمييية خييالل مييا
يق ييرب عق ييدين ،وتض ييع ك ييل ه ييذد التوقع ييات الص ييين بع ييد إنقض يياء ه ييذد الفتي يرة الص ييين ف ييي مص يياف
الواليييات المتحييدة األمريكييية و أوروبييا ويتوقييع عنييدها أن يتخطييى النييات ايجمييالي المحلييي للصييين
مثيل ي فييي اليابييان ،كمييا وتخط ييى نظي يرد الروسييي بهييام

كبي يير ،وميين ش ي ن الييزخم االقتص ييادي أن

يسمس للصين بالحصول على القوة العسكرية بمعدالت تثير مخاوف جاراتها جميعيا ،وغيير جاراتهيا
مي يين الي ييدول البعيي ييدة جغرافيي ييا و التي ييي تقي ييف ضي ييد طموحي ييات الصي ييين ،فالصي ييين التي ييي سي ييتزداد قي ييوة
بضيم"هونغ كونغ" و"مكلاو" وربميا بالسييطرة السياسيية عليى تيايوان فيي نهايية المطياف سيترتقي لييس

 -381عيسى السيد الدسوقي ،مرجع سبق ذكره ،ص.31
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إليى مصيياف الييدول المهيمنية فييي الشييرق األقصييى فحسيب بيل إلييى مصيياف قيوة عالمييية ميين الطيراز
األول.

381

 .0محددات قوة الصين:
سياسلليا :إن العامييل السياسييي مهييم فييي توجي ي مكونييات القييوة ،فل يوال ايدارة السياسييية كمييا

أ-

وجييد التنييافس علييى المكانيية و ايضييطال بيياألدوار ،فالصييين ميين الييدول التييي تتمتييع بقييوة النظييام
السياسيي ،إذ تتمتييع بقيوة جيياءت مين قلييب الحضيارة الصييينية التيي تفاعلييت عواميل عييدة فيي تكوينهييا
وتشيكيلها ،و تشييتر فيي ثييالث عناصير فييي صيياغتها .عييالوة عين إحييتالل الصيين لمقعييد دائيم فييي
مجل ييس األم يين و ال ييذي أعطاه ييا دفع ييا لقوته ييا ،ويمك يين إجم ييال خص ييائص الق ييوة السياس ييية الص ييينية
في:

388

 الثقافة الكونفوشيوسية. الثقافة الماركسية. -التوجهات الليبيرالية المعاصرة.

383

ب -إقتصلللاديا :أص ييبحت الص ييين اآلن ه ييي أكب يير ق ييوة تجاري يية ف ييي الع ييالم ،متج يياوزة الوالي ييات
المتحييدة األمريكييية ،حيييث فيياق التبييادل التجيياري السيينوي للم يرة األولييى أربعيية الف مليييار
دوالر أمريكي ،أي نحو ثالثة الف مليار يورو ،و هكذا تربعيت الصيين عليى قمية تجيارة
البضييائع العالمييية ،وقييد إتخييذ التبييادل التجيياري الصيييني صييو ار مختلفيية ،إذ إنخفييض قليييال
مييع األس يواق التقليدييية كايتحيياد األوروبييي و الواليييات المتحييدة األمريكييية و اليابييان ،بينمييا
حدثت زيادة ملموسة مع األسواق الناشئة.

384

وفي عام 8113م إستمر ايتحاد األوروبي ك كبر شيري تجياري ميع الصيين تليي الوالييات
المتحدة األمريكية جنبا إلى جنب مع دول منطقة جنوب شرق سيا.

 -381زبغنيييو بريجنسييكي ،رقعللة الشللطرن الكبللرر ،األوليللة األمريكيللة ومتطلباتهللا الجيوسللتراتيجية ،ترجميية:أمييل الش يرقي،

عمان :األهلية للنشر والتوزيع ،1111 ،ص.112

 -388محم ييد ياس يير خض ييير ،الص ييين ومس ييتقبل النظ ييام السياس ييي ال ييدولي" ،المجللللة السياسلللية و الدوليلللة ،الع ييدد (،)84
العراق(جامعة المستنصرية):كلية العلوم السياسية ،8114 ،ص.6

 -383المرجع نفسه ،ص.6
 -384عليي اليدين هيالل و خيرون ،حلال األملة العربيلة :7108-7103مراجعلات مابعلد الترييلر ،بيلروت :مركلز دراسللات
الوحدة العربية ،7108 ،ص.68
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ت -تكنولوجيللا :تنامييت القييدرات الصييينية فييي هييذا المجييال بصييورة ملحوظيية ،إذ تييم إنشيياء 38
منطقيية تنمييية ايقتصيياد و التكنولوجيييا ،و 58منطقيية لصييناعة التكنولوجيييا المتطييورة ،كمييا
يوج ييد بالص ييين الف الش ييركات األجنبي يية و المش ييتركة الت ييي تق ييوم بنق ييل التكنولوجي ييا إل ييى
الي ييبالد ،وتهي ييدف ايسي ييتراتيجية الصي ييينية إلي ييى ايس ي ي ار في ييي الحصي ييول علي ييى التكنولوجيي ييا
الغربية ،بما في ذل تل التي يمكن إستخدامها ألغراض عسكرية.

385

ونظ ار لقدراتها على إطيالق األقميار الصيناعية نواسيتيعاب تقنيية إسيتعادة األقميار الصيناعية
نواطالقه ييا ع ييدة أقم ييار بص ييارو واح ييد و ال ييتحكم ف ييي حركته ييا ف ييي الم ييدار الس يياكن ،أخ ييذت الص ييين
مكانتها العالمية في مجاالت التقنية.

386

ث -عسكريا:تشير التقارير إلى أن وعلى إمتداد عقد أو عقدين على أبعيد إحتميال ،يمكين أن
تنتز من اليابان لقب أكبر قوة عسكرية إقليمية في شيرق سييا كميا تؤكيد عليى أن تنيامي
قييوة الص ييين العس ييكرية ،ال سيييما القي يوات البحري يية و الجوي يية يتطلييب تواج ييدا بحري ييا وجوي ييا
مكثفا قياد ار عليى تحقييق التيوازن ،وفيميا يتعليق بهسيتراتيجية القيوات المسيلحة الصيينية فيهن
الصين تتج نحو بنياء جيي
أفراد الجي

أصيغر حجميا لكني أقيوى تسيليحا وعتياد وقيدرة قتاليية ،فعيدد

الصيني يبل حوالي  878مليون جندي.

387

 .7نظرية الصعود السلمي الصيني:
ونذكر هنا أهم مالمحها:
 األخذ بمبدأ التيدر فيي تطبييق ايصيالحات و التيي بيدأت بالشيق ايقتصيادي ،وخطيت الصيينفي طريق ايصالح بخطوات شديدة الحذر.
 جاءت المبادرة بايصالح من الحزب الشييوعي الصييني الحياكم ذاتي وليم تكين مفروضية بحكيمقوى خارجية أو في إطار إنقالب على مباد الحزب.
 -385محمد خنو  " ،الفواعل الدول المؤثرة في النظام اليدولي" ،مجللة المفكلر ،العيدد( ،)11جامعية محميد خيضير بسيكرة
(الجزائر) :كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جانفي ،8114ص.813

 -386هشييام بيين عبييد العزيييز العمييار" ،مكانيية الصييين الدولييية:د ارسيية تحليلييية فييي عوامييل البييروز  ،"8116-1111مللذكرة

مقدمللة لنيللل شللهادة الماجيسللتير ،جامعيية الملي سييعود ،كلييية األنظميية و العلييوم السياسييية ،قسييم العلييوم السياسييية،8112 ،

ص.23

 -387علييي العطييري " ،أهمييية الطاقيية ودورهييا فييي توجيي السياسيية الخارجييية الصييينية  ،"8117-1113مللذكرة مقدمللة لنيللل
شهادة الماجيستير ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،كلية العلوم السياسية وايعيالم ،قسيم العليوم السياسيية و العالقيات
الدولية ،تخصص العالقات الدولية ،8111 ،ص.82
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 تمثلييت خصوصييية التجربيية الصييينية فييي إسييتمرار سيييطرة القطييا الز ارعييي الييذي يحتييل النسييبةاألكبيير ميين النييات ايجمييالي المحلييي فييي الصييين و إسييتحوذ علييى النسييبة الغالبيية ميين العماليية
لتصل إلى  21بالمائة.
 مثل تنو العالقات الخارجية للصين مييزة خاصية تمييزت بهيا تجربية ايصيالح االقتصيادي فقيدأدى إرتبيياط الصييين بايقتصيياد العييالمي و العالقييات التجارييية مييع كييل ميين اليابييان و الواليييات
المتحدة األمريكية إلى ضمان أوسع للصادرات.

382

 .3المرتكزات اإلستراتيجية للصين في الشرق األوسط:
أ .المرتكللز الحضللاري :و الييذي يشيكل جسيير للتعييارف و التفيياهم ،وقيد سيياهمت الحضييارة العربييية
ايسي ييالمية في ييي زيي ييادة أواصي يير العالقي ييات و التفي يياهم بي ييين الطي ييرفين ،وتجلي ييي ذل ي ي بالتواصي ييل
الحضاري بين األمتين من خالل طريق الحرير بشقي البري و البحري.
ب .المرتكلللز السياسلللي :إذ س يياندت الصييين الع ييرب فييي قض ييايا عادليية وعل ييى رأس ذل ي القض ييية

الفلسييطينية ،وقييد إس ييتمرت الصييين بهتبييا سياس يياتها الداعييية لضييرورة إلتي يزام الطييرفين بط ييرق
المفاوضييات ونب ييذ الح ييرب و العنييف و إحتي يرام الش ييرعية الدولي يية فييي القض ييية ،و العم ييل عل ييى
تنفيذ ق اررات مجلس األمن ،وتحقيق مبدأ األرض مقابل السالم.
كم ييا أن الص ييين تن ييته سياس يية س ييلمية وتح يياول دع ييم أش ييكال الممارس يية الديمقراطي يية ،كم ييا
وتيدعم مييا تقيوم بي دول الشيرق األوسييط مين أدوار علييى الصيعيد العييالمي ،ليذا فقييد خلقيت هييذد
السياسيية نوعييا ميين اينسييجام بييين العييرب و الصييين يحصيير فييي دعييم الصييين للقضييايا الشييرق
أوسطية ودعم الجانب الشرق أوسطي الصين في القضية التايوانية.

381

ت .المرتكز االقتصادي :تبحث الصين عن أسواق لمنتجاتها التي تجذب المسيتوردين فيي الشيرق

األوس ييط نظي ي ار ألس ييعارها التنافس ييية للغاي يية و بص ييفة دائم يية ،األم يير ال ييذي يجعله ييا تتوجي ي إل ييى
الشرق األوسط.

331

المبحث الثالث :الشرق األوسط في المنظور الصيني:
 -382محمد خنو  ،مرجع سبق ذكره ،ص811

 -381عاهد سالم المشاقبة " ،البعد السياسي للعالقات العربية الصينية و فاقها المستقبلية" ،مجلة دراسات العللو اإلنسلانية
و اإلجتماعية ،المجلد( ،)41ملحق( ،)11األردن(الجامعة األردنية) ،8114 ،ص.372

 -331المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ،الكتاب السنوي للبحر األبيض المتوسط :المتوسطي ،7101عمان:دار
فضاءات للنشر و التوزيع ،8111 ،ص.84

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

111

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

.0

التصور الصيني للمنطقة:

تعنييي القيييادة الصييينية بتعريييف نفسييها كقييوة إقليمييية فييي محيطهييا الجيييو-سياسييي ،وال تنظيير إل ييى
التغي يرات فييي الشييرق األوسييط ميين منظييور مفيياهيم الديمقراطييية وحقييوق اينسييان بييل ميين حساسيييتها
تجيياد مقيياييس بتقييدم أو ت ارجييع الواليييات المتحييدة األمريكييية ،وعليي فييهن ايرادة السياسييية للقيييام بييدور
فاعل وريادي في هذد المنطقة ،سيجعل الحضور الصييني جيوسيتراتيجيا محكوميا باليدور األمريكيي
مع ميل الصين للتصدي ألي إحتمالية للتقدم األمريكي.

331

كما وتميل الصين عادة إليى إسيتخدام مصيطلس "غلرب آسليا و شلمال إفريقيلا" كبيديل عين الشيرق
األوسييط لتعريييف تل ي المنطقيية ،ووفييق هييذا التقسيييم الجغ ارفييي تقييوم بهيكليية مؤسسيياتها الحكومييية و
الحزبية المعنية بهدارة العالقات مع دول المنطقة.
تنظر الصين دائما إلى الشرق األوسط بثروات وموقعي ايسيتراتيجي بهعتبيارد "منطقلة تشلابك" فيي
الص ي ار المحت ييدم و المتواص ييل ب ييين الق ييوى الدولي يية المتنافس يية عل ييى من يياطق النف ييوذ وت ييرى أن حس ييم
الص ار لصالس أية قوة دولية سيتحدد في رمال هذد المنطقة الملتهبة.

338

كما وتستند الصين في إستراتيجيتها تجاد الشرق األوسط إلى أبعاد هي:
أ.

الطاقلللة :إنتقل ييت الص ييين م يين دول يية مكتفي يية بالطاق يية إل ييى دول يية مس ييتوردة له ييا نظي ي ار لنموه ييا

ايقتصييادي ،ويحتييل الشييرق األوسييط نسييبة  45بالمائيية ميين إجمييالي وارداتهييا الطاقوييية األميير الييذي
يجعييل ميين المنطقيية ،مكييان مهييم فييي ايسييتراتيجية الصييينية ،كمييا وتسييعى الصييين إلييى التييدخل فييي
المنطقية للحفيياظ علييى مواردهييا الطاقويية:مثييل خطيير سيييطرة الوالييات المتحييدة األمريكييية علييى اليينفط
ف ييي الش ييرق األوس ييط ،وع ييدم إس ييتقرار العالقيييات ب يييم الم ييوردين الرئيس يييين له ييا بالطاق يية (السي ييعودية
نوايران) ،األمر الذي يدفعها إلى التوج للشرق األوسط و الحفاظ على مواردها الطاقوية.
ب.

األسلواق :يتمتييع الشييرق األوسييط ميين المنظييور ايسييتراتيجي الص ييني بمي يزتين هييامتين ميين

حي ييث الس ييوق :األول ييى ق ييرب ه ييذد األسي يواق م يين األسي يواق الص ييينية قياس ييا باألسي يواق األمريكي يية و
األوروبية و ايفريقية ،و الثانية توفر القدرة الشرائية ال سيما في الدول البترولية.

333

 -331وحييدة تحليييل السياسييات" ،التوازنلللات و التفلللاعالت الجيوسلللتراتيجية و الثلللورات العربيلللة" ،بيييروت :المركييز العرب ييي
لألبحاث ودراسة السياسات ،أبريل  ،8118ص.82

 -338ع ي ييزت ش ي ييحرور" ،الصلللللين و الشلللللرق األوسلللللط:مالملللللح مقاربلللللة جديلللللدة" ،الدوح ي يية :مرك ي ييز الجزيي ي يرة للد ارس ي ييات،
11يونيو ،8118ص ص .3-8
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ت.

العالقللات الخارجيللة :وتتمثييل فييي عالقتهييا مييع موسييكو وواشيينطن ورؤيتهييا الخطيير المهييدد

لمصالحها كان ل األثر البال في تحديد السياسة الصينية تجاد الشرق األوسط.
ث.

متطلبلللات النملللو االقتصلللادي :وذلي ي م ييردد لض ييخامة ايقتص يياد الص يييني و ال ييذي يتطل ييب

لويفاء بمتطلبات مجاال إقتصاديا مثل المنطقة.
.

334

الربيلللع العربلللي :ال يش ييير الت يياريال السياس ييي الص يييني إل ييى س ييجل مبج ييل ف ييي مج ييال دع ييم

توجهيات الديمقراطيية سيواءا داخلييا أو خارجييا ،فالحكوميات الصيينية تيرى فيي اليدعوات الديمقراطييية
الغربييية ب نهييا أدوات للتغلغييل فييي الييدول األخييرى تحييت سييتار تنمييية المجتمييع المييدني والتركيييز علييى
الحرية ايعالمية وغيرها من مقوالت حقوق اينسان ومرد هذا الموقف إلى:
 تغيير البنية السياسية لألنظمة العربية قد يغير من فرص الصين التجارية.
 الخشية الصينية من أن تؤدي التغيرات في الشرق األوسط إلى تغيرات في داخل الصين.
 شكو في طبيعة القوى المحركة للربيع العربي.

335

 .8مصالح الصين في الشرق األوسط:
حاج يية الصي ييين لت ي ي مين عالقيييات وروابيييط قويييية ومسي ييتقرة مي ييع دول الشيييرق األوسيييط ،ال سي يييما

أ.

المصدرة للنفط في ظل حاجتها المتزايدة إلى النفط.
ب.

ض ييمان حي يياد دول الش ييرق األوس ييط و الحص ييول عل ييى تطمين ييات عل ييى أن ال تك ييون دوله ييا

مي ييالذا لمعارضي ييي إقلي يييم سي ييينغيان -أوغي ييور الي ييذين يخوضي ييون ص ي يراعا مي ييع الحكومي يية الصي ييينية
للحصول على مطالبهم بتوسيع صالحيات ايقليم.
ت.

حاجة الصين إلى جوكر لممارسية قواعيد اللعبية السياسيية ميع الوالييات المتحيدة األمريكيية،
وبميا أن هيذد األخييرة تلعيب بورقيية تيايوان للضيغط عليى الصييين ،فيهن الصيين بالمقابيل يمكيين أن

تلعب بورقة الشرق األوسط يقالق واشنطن.

336

 -333وليييد عبييد الحييي" ،متريلرات اإلسللتراتيجية الصللينية فللي الشللرق األوسللط" ،الدوحيية :مركييز الجزييرة للد ارسييات ،كييانون
األول ،8111 ،ص ص .5-4

 -334محمييد ب يين هوي ييدن " ،مح ييددات السياسيية الخارجي يية الص ييينية تج يياد منطقيية الخل ييي العرب ييي" ،المجللللة العربيلللة للعللللو
السياسية ،العدد( ،)13بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ،ديسمبر  ،8117ص.76

 -335وليد عبد الحي" ،متريرات اإلستراتيجية الصينية في الشرق األوسط" ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .7-5
 -336محمد كريم كاظم ،إبتسام العامري " ،السياسة الصينية حيال منطقة الشيرق األوسيط بعيد عيام  ،"8111مجللة قضلايا
سياسية ،العدد( ،)33-38العراق(جامعة النهرين):كلية العلوم السياسية ،8113 ،ص.115
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الفصل الثالث :المقاربة الصينية تجاه القضية الفلسطينية.
المبحث االول :العمق التاريخي للموقف الصيني تجاد القضية الفلسطينية:
كمييا ذكرنييا سييابقا بعييد تاسيييس جمهورييية الصييين الشييعبية 1141م ،كييان الهييدف ال يرئيس
لص ييانع القي يرار الص يييني ه ييو البح ييث ع يين االعتي يراف و الش ييرعية بالجمهوري يية الفتي يية ،فك ييان توجهه ييا
لمنطق يية الش ييرق االوس ييط متمح ييو ار ح ييول كس ييب اعتي يراف دول المنطق يية الت ييي تعتب يير غالبيتهي ييا دول
معترفيية بتييايوان ،ماجعييل الصييين تعتمييد اسييتراتيجية تييدعيم حركييات التحييرر كمييدخل لهييا ،و السييعي
الييى اسييتقاللية شييعوب المنطقيية فييي ادارة ازماتهييا بعيييدا عيين اي قييوى خارجييية ،هييذا الموقييف وهييذد
الظروف هي التي تحدد االستراتيجية الصينية تجاد الص ار العربي االسرائيلي.
شييكلت محطيية بانييدون 1155م متغي ي ار رئيسييا جعييل ميين السياسيية الصييينية تجيياد المنطقيية
تكتسيي طابعيا ايييديولوجيا اذ اعتبيرت الصييين ان دول العيالم الثالييث المسيتعمرة هييي رييف العييالم وان
الدول الغربيية االسيتعمارية هيي ميدن العيالم ،ومين هيذا المنطيوق اصيبحت تيرى فيي ان الفلسيطينيين
هي ييم ريي ييف العي ييالم وعلي يييهم محاص ي يرة مي ييدن العي ييالم التي ييي تعتب ي يرد إس ي يرائيل ،واعتبارهي ييا لهي ييا (المقاومي يية
الفلسطينية جزء من الحركة الثورية العالمية).
ليم يسيتمر هيذا الموقيف تجياد القضيية طيويال ،اذ بيدء يعيرف تنيازال وهبوطيا بعيد رحييل "ميياو
تسيي توني " و "شييو ايين الي" ،اذ سييجلت الصيين مواقييف تاكيد علييى اتجاههيا النزولييي تجياد القضييية
الني ي يتن يياغم وع ييداءها م ييع االتح يياد الس ييوفياتي ،اذ رحب ييت بمعاه ييدة الس ييالم ب ييين مص يير و اسي يرائيل
باعتبارهييا تقلييص ميين التواجييد السييوفياتي فييي المنطقيية ،كمييا اقامييت عالقييات دبلوماسييية مييع اس يرائيل
فييي فيفييري 1118م بعييد ان اعلنييت برفضييها ،ودعمييت التفيياوض كحييل لفييض الن ي از بعييد ان كانييت
تؤيييد المقاوميية و التحييرر ،وبهييذا عييرف الييدور الصيييني تجيياد القضييية باني يتصييف بالسييطحية اذ لييم
تتدخل في تفاصيل الص ار وسبل تسويت  ،وهو ما يفسر عدم تواجيدها فيي اللجنية الرباعيية المكلفية
بتس يييير المفاوض ييات ب ييين الفلس ييطينيين و ايسي يرائيليين ،و م ييا يفس يير اتجاهاته ييا االكث يير تناس ييقا م ييع
السياس ييية االمريكي يية ه ييو دع ييوة ه ييذد االخيي يرة له ييا للمش يياركة ف ييي م ييؤتمر ان ييابوليس اله ييادف الحي يياء
العملية التفاوضية و التي الهدف منها إقامة دولة فلسيطينية او عليى االقيل رسيم مالمحهيا النهائيية.
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المبحث الثاني :العالقات الصينية – االسرائيلية:
يجييدر بال ييذكر التنويي ي للعالق ييات ايسي يرائيلية -الص ييينية و الت ييي تعتب يير عالق ييات نوعي يية ،اذ
يعتبر التواجيد اليهيودي فيي الصيين قيديما ويعيود للقيرن السيابع مييالدي ،كميا ان اسيرائيل كانيت اول
دوليية شييرق اوسييطية تعتييرف بالصييين فييي 1151م ،لكيين الصييين اقامييت عالقييات معهييا فييي وقييت
متاخر سنة 1118م ،ومرد ذلي الن طيابع البراغماتيية حيل مكيان الينمط االييديولوجي فيي السياسية
الصييينية تجيياد المنطقيية ،اذ لييم يعييد بعييد الحييرب البيياردة البعييد االيييديولوجي يضييبط السياسيية الدولييية
بقييدر مييا يضييبطها المتغييير البراغميياتي ،فالصييين كانييت تتطلييع للتكنولوجيييا ايس يرائيلية فييي مجيياالت
الصناعة و الزراعة و المجال العسكري خاصة.

332

تؤكيد االحصيائيات و االرقييام التقيارب الصيييني االسيرائيلي فييي عدييد ميين المجياالت ويمكيين
رصدد كالتالي:
الجدول  :11الميزان التجاري بين الصين و اسرائيل
السنوات

0117

7111

7115

7114

7101

7100

الميزان التجاري

51

261

473

575

675

 7ملي ي ي ي ييار 2758

ملي ي ي ي ي ي ي ي ي ييون ملي ي ي ي ي ي ي ي ي ييون ملي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييار ملي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييار ملي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييار دوالر
دوالر

دوالر

دوالر

دوالر

7108

دوالر

دوالر

سياسات عربية ،العدد ( ،)77سبمتمبر  ،7109المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات.
الجدول  :18الصادرات الصينية السرائيل.
السنوات
صلللللللللللللادرات الصلللللللللللللين
السرائيل

7114
 478مليار دوالر

 477مليار دوالر

7108
 5715مليار دوالر

7105
 671مليار دوالر

المصييدر :محمييود مح ييارب ،العالقلللات االسلللرائيلية الصلللينية بعلللد انتهلللاء الحلللرب البلللاردة ،مجللللة
سياسات عربية ،العدد ( ،)77سبمتمبر  ،7109المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات.
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7101

7105
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الجدول  :13الصادرات االسرائيلية للصين.
السنوات
صادرات اسرائيل للصين

7114
 173مليار دوالر

7101

7108

 172مليار دوالر

7105

 8757مليار دوالر

 371مليار دوالر

المصدر :محمود محارب ،العالقات االسرائيلية الصينية بعد انتهاء الحرب الباردة ،مجلة سياسات عربية ،العدد
( ،)77سبمتمبر  ،7109المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات.

الجدول  :14اتفاقيات التعاون المتبادل بين اسرائيل و الصين
السنة
0117

االتفاقية
اتفاقييية التبييادل التجيياري و حصييول كييال الييدولتين علييى مكانيية الدوليية المفضييلة عنييد
بعضهما.

0113

اتفاقية التعاون في مجال الصحة و الطب.

0118

اتفاقي ي يية تع ي يياون ف ي ييي مج ي ييال االوص ي يياف و المق ي يياييس ،و المالح ي يية ،و الطيي ي يران ،و
الضرائب

0115

ثالث اتفاقيات:
-

تشجيع االستثمارات وضمانها.

-

البروتوكول المالي لتمويل مشاريع الشركات المشتركة بين البلدين.

-

اتفاقية تطوير االبحاث المشتركة بين الدولتين.

7111

اتفاقية تعاون وتعزيز مجاالت العلم بين و ازرتي التعليم الخاصة بكال البلدين.

7112

اتفاقية تعزيز السياحة.

7114

اتفاقية تعاون في مجال االبحاث وتطويرها في اقليم جيان سو الصيني.

7101

اتفاقييية بييين و ازرة االقتصيياد و الصييناعة االسيرائيلية وبييين و ازرة العلييوم و التكنولوجيييا
الص ييينية لترقي يية التع يياون ف ييي مج يياالت التكنولوجي ييا و االبح يياث و االخت ارع ييات ب ييين
البلدين.

7100

وقعييت الحكوميية االس يرائيلية العديييد ميين االتفاقيييات فييي مييدن صييينية القاميية مشيياريع
مشتركة في مجاالت االبحاث و التطوير.

7107

اتفاقيات دعم الشراكات بين البلدين في العديد من المجاالت
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7109

-

اتفاقية استصدار تاشيرة دخول بين الدولتين لمدة عشر سنوات.

-

اتفاقية بين معهد وايزمن و االكاديمية الصيينية للعليوم الطبيية لتطيوير االبحياث
المشتركة بينهما.

-

اتفاقييية ب ييين ك ييل م يين معه ييد التخني ييون و الجامع يية العبري يية و المجل ييس الص يييني
للمنس الجامعية لتمكين طالب الدكتوراد وما بعيد اليدكتوراد الصيينيين مين اجيراء
ابحاث في التخنيون و الجامعة العبرية.

-

اتفاقي يية الستضي يافة اسي يرائيل بعث ييات ص ييينية تض ييم ش ييبابا ص ييينيين م يين الق ييادة و
الدبلوماسيين.

-

اتفاقييية التعيياون التكنولييوجي بييين الييدولتين لتطييوير االبحيياث فييي مجيياالت المييياد
و الطاقة.

-

اتفاقية اقامة مركز ثقافي صيني في اسرائيل.

-

اتفاقية اقامة مزرعة في الصين لتطوير تكنولوجيا الزراعة.

-

اتفاقية طويلة االمد بين و ازرتي الصيحة فيي اليدولتين لترقيية التعياون بينهميا فيي
المجاالت المختلفة.

-

اقفاقية تبادل الطالب الجامعيين بين الدولتين.

-

اتفاقييية التعيياون بييين الجامعييات االس يرائيلية و الصييينية فييي مجيياالت البحييث و
التجديد و االخت ار .

المصدر :محمود محارب ،العالقات االسرائيلية الصينية بعد انتهاء الحرب الباردة ،مجللة سياسلات عربيلة ،العلدد (،)77
سبمتمبر  ،7109المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات.

يتضييس جليييا ميين هييذد االحصييائيات ،مييدى االد ار االس يرائيلي للبيئيية العالمييية و تغيراتهييا،
لييذل نجييد اس يرائيل تحييرص علييى ربييط نفسييها بقطييب عييالمي خيير ،وهييذد الم يرة تتوج ي الييى العمييق
االس يييوي ،متغلغل يية لتعزييييز مكانته ييا االقليميييية و الدولي يية ،وه ييو ميييا يتض ييس في ييي االتفاقي ييات وحجي ييم
المبييادالت التجاري يية ب ييين البل ييدين ،الييذي ي ييوحي ب ييان هن ييا اختطيياف اسي يرائيلي للص ييين ف ييي الش ييرق
االوسط على حساب العرب.
المبحث الثالث :واقع الدور الموقف الصيني تجاه الصراع العربي االسرائيلي:
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لقييد شييكل التغيييير فييي السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد قضييية فلسييطين ،نموذجييا للبراغماتييية فييي
السياسة الدولية ،فكما اشيرنا فيي السيابق فييمكن ان نخليص اليى اهيم مالميس الموقيف الصييني تجياد
القضية:
-

س ييلمية الط ييرح الص يييني :تتجي ي الص ييين ف ييي مقاربته ييا لح ييل القض ييية ب ييدعم قني يوات التف يياوض و
الحوار السلمي السياسي لحل القضية وتنبذ أي عمل صلب من كال الطرفين.

-

الموائميية بييين االطي يراف المتناقضيية :دبلوماسييية الص ييين فييي القضييايا الش ييرق اوسييطية معروف يية
بعدم االنحياز وذل لضمان عالقاتها المتميزة مع كل االطراف.

هييذد المالمييس لييم وليين تكييون صييدفة او تلقائييية وانمييا هييي وليييدة محييددات يمكيين رصييدها فييي الشييكل
التالي:
الشكل  :11محددات الموقف الصيني تجاد القضية الفلسطينية
اي صراع
سيؤثر على
االمن الطاقوي
الصيني

في حال خسارة
اسرائيل ستخسر
الصين شريك
عسكري و
تكنولوجي

بخسارة االطراف
الفلسطينية
ستتهدد التجارة
الصينية مع
العرب

دخول اطراف عربية
لعملية سالم مع
اسرائيل لذلك لم يعد
يجدي دعم الصين
للقضية ضد اسرائيل
لذلك تبنت مقاربة
اكثر انفتاح

غ ددا
الغوقف
الصيني

ديبلوماسية الموائمة
افضل حل لالبقاء
على االمتيازات
المتناقضة المصدر

المصدر :اعداد صاحبة البحث



الرؤية الصينية للقضية الفلسطينية:
وعلي ي فاني ي يمكننييا تق ييديم ورص ييد عقيييدة الص ييين و منظوره ييا للقضييية الفلس ييطينية بت كي ييدها
علييى انهييا قضييية ال يجييوز تهميشييها ،وال يجييب وضييعها فييي زاوييية النسيييان ،كمييا تييدعم الصييين
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عملييية السييالم فييي الشييرق االوسييط ،وتؤكييد علييى اقاميية دوليية فلسييطينية ذات سيييادة كامليية علييى
حدود  1167وعاصمتها القدس الشرقية.
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بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،8117 ،ص.41
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الخاتمة
مين خيالل العيرض السيابق يمكننيا ان نخليص بيان الصيين و عالقتهيا بيالعرب عرفيت وفاقيا
و انسيجاما ايييديولوجيا ،كمييا عرفييت عييدة محطييات تاريخييية ،كييان لهييا االثيير البييارز فييي دعييم الصييين
للقضايا العربية ،لكن المتغيرات االقليمية و الدولية التيي عرفتهيا المنطقية وحالية التقهقير التيي عرهيا
العييرب ،جعلييت الصييين امييام معضييلة كييون شييركائها التقليييديين اصييبحوا ال يمكيين االعتميياد عليييهم،
لييذل ش ييعرت الص ييين بتهدي ييد ض يييا موارده ييا الطاقوي يية ف ييي المنطق يية ،ف ارح ييت تنسي ي عالق ييات م ييع
الكيييان االسي يرائيلي لييدعم التي يوازن و الطييرح الس ييلمي ف ييي المنطقيية ،وبالت ييالي فييان الص ييين اخض ييعت
سياسيتها الييى البراغماتييية و الموائميية بيين االضييداد ،وعليي فاننييا نتوصيل الهييم النقيياط ونوجزهييا فيمييا
يلي:
-

تعتب يير العالقيييات الصي ييينية -العربيييية عالقيييات تتي ييوفر علي ييى قيييدر غيييير يسي ييير مييين التوافي ييق و
االنسييجام و ذل ي نتيجيية التقييارب الحضيياري و العمييق التيياريخي ،كمييا ان الثقييافتين االسييالمية و
الكونفوشيوسية شكلتا نوعا مين القبيول بيين االطي ارف ،وتكيوين ارحية سياسيية بيين الطيرفين وهيو
ماتجسد في مختلف م ارحيل هيذد العالقيات ،فالصيين دعميت العيرب فيي قضياياها القوميية ،كميا
ساهمت اطراف عربية مثل الجزائر على ادخال الصين الى االمم المتحدة.

-

نظ ي ي ار لتطورهيييا االقتصيييادي المتسيييار  ،فيييان الصي ييين اصي ييبحت بحاجييية الي ييى اس ي يواق لتص ي يريف
المنتجييات ،كمييا ان طلبهييا علييى الطاقيية اصييبس مت ازيييدا اذ تعتبيير ميين االوائييل ميين حيييث اسييتيراد
الميوارد الطاقوييية ميين الشييرق االوسييط ،كمييا أن الحييياة السياسييية السييائدة فييي الشييرق االوسييط قييد
تؤثر على الداخل الصيني وخاصة في قضية تايوان ،لذل ترى الصين بان يجيب التواجيد فيي
الشرق االوسط وصياغت وفق ما يخدم مصالحها ويضمنها.

-

يجدر بالذكر ان القضية الفلسطينية تزامنت بداياتها مع تاسييس جمهوريية الصيين ،فكيان هنيا
دعم صيني للقضية كيون الطيرفين ضيحايا االسيتعمار االمبرييالي ،فعرفيت القضيية دعميا نوعييا
م يين ط ييرف الصي ييين ،لك يين برحي ييل "مييياو" ب ييدأت الصي ييين ف ييي سياس يية االنفت ي ياح و التخل ييي عي يين
االيديولوجية وتزامن ذل مع التقهقر العربيي ،بيدأت الصيين فيي التحيول تيدريجيا و التعيديل فيي
مواقفهييا تجيياد القضييية ،وبمطلييع التسييعينيات ودخييول اس يرائيل فييي اتفاقيييات سييالم مييع االط يراف
العربية و الفلسطينية ،اعترفت الصين رسميا باسيرائيل كدولية وباشيرت معهيا العالقيات الثنائيية،
وف ييي نف ييس الوق ييت ابق ييت عل ييى عالقاته ييا المرتفع يية المس ييتوى م ييع ال ييدول العربي يية ،وه ييذا نتيج يية
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البراغماتية في السياسة الصينية التي تريد شرق اوسط من وضامن الميدادات الينفط و الطاقية
ومسييتقبال لبضييائعها و منتجاتهييا ،وهييذا ليين يكييون اال بانجيياح السييالم فييي الشييرق االوسييط ودعييم
حل الدولتين بحدود ماقبل .1167
و كتوصيات نختم بها هذد الدراسة يمكننا ان نطرح التالي:
-

يمتل ي العييرب ق ييدرات و امكانييية جيوبوليتيكييية و طاقوي يية وحتييى ثقافييية تمك يينهم ميين لع ييب دور
مح ييوري ف ييي تف يياعالت السياس يية الدولي يية الحالي يية ،ل ييذل يج ييب اس ييتغاللها االس ييتغالل االمث ييل و
االصلس.

-

تعكيف اسيرائيل علييى ربيط نفسييها بعالقييات نوعييية ميع كبييرى الييدول ،االمير الييذي يهملي العييرب،
ولذل على الفواعل العربية بناء عالقات مصلحية تبادلية مع فواعل اقليمية و دولية.

-

وجييوب بنيياء قيراءة عربييية سييليمة للسياسيية الدولييية ومعادليية القييوى فيهييا ،لتفييادي خسييارة دعييم أي
قوة مستقبال ،وكذل الستقطاب دعم قوى جديدة.
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قائمة المراجع
 باللرة العربية:
الموسوعات:
 .1عب ييد الوه يياب الكي ييالي ،الموسلللوعة السياسلللية ،الج ييزء الثال ييث ،بي ييروت:المؤسس يية العربي يية
للدراسات و النشر دار الهدى ،د.س.ن.
 .8محم ي ييد بره ي ييام المش ي يياعلي ،موسلللللوعة العللللللو السياسلللللية و اإلقتصلللللادية (مصلللللطلحات
وشخصيات) ،ط ،1القاهرة :دار األحمدي للنشر.8117 ،
-

الكتب:
 .3أحميد صييدقي اليدجاني ،الجللذور التاريخيللة للشللرق أوسلطية ،فييي:مجموعية ميين البيياحثين،
الشللرق أوسللطية مخطللط أمريكللي صللهيوني -دراسللات حللول مخللاطر التطبيللع و العمللل
العربي في المواجهة ،القاهرة:مكتبة مدبولي.1112 ،
 .4احمييد يوس ييف أحم ييد ،حلللال االملللة العربيلللة  7102-7109الحلقلللة المفرغلللة :صلللراعات
مستدامة واختراقات فادحة ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.8117 ،
 .5أسييامة الغ ازلييي حييرب ،الشلللرق أوسللطية :أصللولها وتطوراتهلللا ،فييي:سييالمة أحمييد سييالمة
و خييرون ،الشلللرق أوسلللطية هلللل هلللي الخيلللار الوحيلللد ،القيياهرة:مرك ييز األهي يرام للترجم يية و
النشر.1115 ،
 .6البييدراني عييدنان خلييف حميييد ،السياسييات الخارجييية للقييوى اآلسيييوية الكبييرى تجيياد المنطقيية
العربيي يية (د ارسي يية مقارني يية لكي ييل مي يين اليابي ييان والصي ييين والهني ييد) ،عمي ييان:األكي يياديميون للنشي يير
والتوزيع.8116 ،
 .7تحلييل السياسيات " ،التوازنللات و التفلاعالت الجيوسلتراتيجية و الثللورات العربيلة" ،بيييروت:
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أبريل .8118
 .2توفيق سيعد حقيي ،عالقيات العيرب الدوليية فيي مطليع القيرن الحيادي والعشيرين ،عميان:دار
وائل للنشر.8113 ،
 .1ازيي ييتس كي ييونراد ،الصي ييين عي ييودة قي ييوة عالميي يية ،ترجمي يية :سي ييامي شي ييمعون ،االمي ييارات:مركي ييز
ايمارات للدراسات والبحوث ايستراتيجية.8113 ،
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 .11زبغني ي ي ي ييو بريجينس ي ي ي ييكي ،رقع ي ي ي يية الش ي ي ي ييطرن الكب ي ي ي ييرى ،االولوي ي ي ي يية االمريكي ي ي ي يية ومتطلباته ي ي ي ييا
الجيوس ي ييتراتيجية ،ترجم ي يية :أم ي ييل الش ي ييرقي ،ط ،1عم ي ييان :دار االهلي ي يية للنش ي يير و التوزي ي ييع،
.1111
 .11الزيدي مفيد ،العرب و القور الدولية ،عمان :دار اسامة للنشر و التوزيع.8113 ،
 .18الشواف عبد المعين ،الصين المارد القادم من الشرق ،الرياض :دار الشواف.8116 ،
 .13صالس يحيى الشاعري ،تسوية النزاعات الدولية سلميا ،القاهرة:مكتبة مدبولي.8116 ،
 .14علي الدين هالل و خرون ،حال األمة العربية :7108-7103مراجعات مابعد الترييلر،
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.7108 ،
 .15عمر كامل حسن ،النظا الشرق اوسطي وتاثيره على االمن المائي العربي :دراسلة فلي
الجررافيلللللا السياسلللللية و الجيوبوليتيلللللك ،دار رسلللللالن للطباعلللللة و النشلللللر و التوزيلللللع،
.7114
 .16عيس ييى الس يييد الدس ييوقي ،الشلللرق األوسلللط و أمريكلللا بعلللد الحلللرب البلللاردة ،الق يياهرة :دار
األحمدي للنشر و التوزيع ،8111 ،ص.15
 .17غ ييازي حس ييين ،الشلللرق األوسلللط بلللين الصلللهيونية العالميلللة و اإلمبرياليلللة األمريكيلللة،
دمشق :منشورات إتحاد كتاب العرب ،8115 ،ص.18
 .12كمييل حبييب ،الشللرق األوسلط وفلسلطين فللي الرؤيلة األمريكيللة ،بييروت :مجيد المؤسسيية
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع.8118 ،
 .11لكرينييي ادريييس و اخييرون ،العالقللات العربيللة-الصللينية ،بيييروت :مركييز د ارسييات الوحييدة
العربية.8117 ،
 .81محمييد السيييد سييليم ،مشللروع النظللا الشللرق األوسللطي وموقللف العللرب واإلي لرانيين منلله
وموقعه فيه (الورقة العربية) ،في:مجموعة من الميؤلفين ،العالقات العربيلة -اإليرانيلة:
اإلتجاهلللات النظريلللة وآفلللاق المسلللتقبل ،ط ،8بي ييروت :مرك ييز د ارس ييات الوح ييدة العربي يية،
.8111
 .81محم ييد ري يياض ،األصللللول العامللللة فللللي الجررافيللللة السياسللللية و الجيوبوليتيكللللا ،الق يياهرة:
مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة.8118 ،
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 .88محمييد عل ييي حي يوات ،مفهلللو الشلللرق أوسلللطية وتأثيرهلللا عللللى األملللن القلللومي العربلللي،
القاهرة :مكتبة مدبولي.8118 ،
 .83المعهييد األوروبييي للبحيير األبيييض المتوسييط ،الكتللاب السللنوي للبحللر األبلليض المتوسللط:
المتوسطي ،7101عمان:دار فضاءات للنشر و التوزيع.8111 ،
 .84ممييدوح ممييدوح مصييطفى منصييور ،الص لراع األمريكللي السللوفياتي فللي الشللرق األوسللط،
القاهرة:مكتبة مدبولي ،د.ت.ن.
 .85ميتكيس هيدى ،عابيدين صيدقي ،العالقلات العربيلة -االسليوية ،مركيز د ارسيات االسييوية،
.8115
 .86يحيييى أحمييد الكعكييي ،الشللرق األوسلللط وصللراع العولمللة ،بيييروت:دار النهضيية العربييية،
.8118
المجالت:
 .1أحمد سليم البرصان" ،تطور مفهوم الشرق األوسط و التفكير ايسيتراتيجي الغربيي" ،مجللة
جامعللللللللة الشللللللللارقة للعلللللللللو الشللللللللرعية و اإلنسللللللللانية ،المجلي ي ي ييد( ،)13العي ي ي ييدد (،)13
ايمارات:جامعة الشارقة ،أكتوبر.8116
 .8عاهد سالم المشاقبة" ،البعد السياسي للعالقات العربيية الصيينية و فاقهيا المسيتقبلية" ،مجللة
دراسلللات العللللو اإلنسلللانية و اإلجتماعيلللة ،المجل ييد( ،)41ملح ييق( ،)11األردن(الجامع يية
األردنية).8114 ،
 .3عالء عبد الحفيظ محمد ،السياسة الصينية تجاه الصراع العربي-االسرائيلي :الثوابلت و
المتريرات ،مجلة المسيتقبل العربيي ،العيدد ،412 :مركيز د ارسيات الوحيدة العربيية ،ديسيمبر
.8113
 .4محمييد ب يين هويييدن" ،مح ييددات السياس يية الخارجييية الص ييينية تج يياد منطقيية الخل ييي العرب ييي"،
المجللللة العربيلللة للعللللو السياسلللية ،العييدد( ،)13بيييروت:مركييز د ارسييات الوحييدة العربييية،
ديسمبر .8117
 .5محمييد خنييو " ،الفواعييل الييدول المييؤثرة فييي النظييام الييدولي" ،مجلللة المفكللر ،العييدد(،)11
جامعة محمد خيضر بسكرة (الجزائر):كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جانفي.8114
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 .6محمييد ك يريم كيياظم ،إبتسييام العييامري" ،السياسيية الصييينية حيييال منطقيية الشييرق األوسييط بعييد
ع ييام  ،"8111مجللللة قضلللايا سياسلللية ،الع ييدد( ،)33-38العي يراق(جامع يية النهي يرين):كلي يية
العلوم السياسية.8113 ،
 .7محمييد ياس يير خضييير ،الص ييين ومس ييتقبل النظييام السياس ييي ال ييدولي" ،المجللللة السياسلللية و
الدولية ،العدد ( ،)84العراق(جامعة المستنصرية):كلية العلوم السياسية.8114 ،
رابعا/المذكرات و الرسائل:
 .1عل ييي العط ييري" ،أهمي يية الطاق يية ودوره ييا ف ييي توجيي ي السياس يية الخارجي يية الص ييينية -1113
 ،"8117مللذكرة مقدمللة لنيللل شللهادة الماجيسللتير ،جامعيية بيين يوسييف بيين خييدة ،الج ازئيير،
كلييية العلييوم السياسييية وايعييالم،

قسييم العل ييوم السياسييية

و العالقييات الدولييية ،تخصييص العالقييات

الدولية.8111 ،
 .8هشييام بيين عبييد العزيييز العمييار" ،مكانيية الصييين الدولييية:د ارسيية تحليلييية فييي عوامييل البييروز
 ،8116-1111مذكرةمقدمللللة لنيللللل شللللهادة الماجيسللللتير ،جامعييية الملي ي س ييعود ،كليي يية
األنظمة و العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية.8112 ،
التقارير:
 -1عزت شحرور" ،الصين و الشرق األوسط:مالمح مقاربلة جديلدة" ،الدوحية :مركيز الجزييرة
للدراسات11 ،يونيو.8118
 -8وليييد عبييد الحييي" ،متري لرات اإلسللتراتيجية الصللينية فللي الشللرق األوسللط" ،الدوحيية:مركييز
الجزيرة للدراسات ،كانون األول.8111 ،
شبكة االنترنت:
1. The Editors of Encyclopædia Britannica, »Middle East Region,
Asia
and
Africa”,
Encyclopædia
Britannica:Browsing
History:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/381192/Mi
ddle-East ,dat of view: 15/05/2018.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

815

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

الفصل الثالث
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الصين ومسالة أمن الخلي العربي :المواقف واألهداف.
د .عدنان خلف حميد البدراني
أستاذ العالقات الدولية
كلية العلوم السياسية /جامعة الموصل/العراق

مقدمة
لم يرق مفهوم األمن القومي الصيني إلى درجة حماية المصالس وظيل محكوميا لعيدة عقيود
منذ ت سيس جمهورية الصين الشعبية بقناعة راسخة تقتصر على حمايية الحيدود أو ميا يطليق عليي
"نظرييية سييور الصييين العظيييم" ،وهييو كناييية عيين التقوقييع داخييل الحييدود واالكتفيياء عيين أداء أي دور
حيوي خار هذد األسوار .لكن التطورات التي حدثت في البنية الداخلية للصين ،يبيدو أنهيا وسيعت
رؤيتهيا لمفهييوم األميين القييومي خيذة باالعتبييار النمييو المتسييار القتصيادها ،واتسييا رقعيية مصييالحها
في الخار  ،وبروز أمن الطاقة واحدا من أهم مرتكزات األمن القيومي اليذي يضيمن اسيتمرار عجلية
اقتصيادها بالييدوران .وتبعيا لييذل بيدأ اهتمامهييا بالمنطقية العربييية السييما منهييا منطقية الخلييي العربييي
أكبيير ميين السييابق -لكيين دون االنخ يراط الفاعييل فييي قضيياياها م ارعيياة لألسييس التييي تحكييم سياسييتها
الخارجية -ألنها من أهم مصادر الطاقة في العالم فضال على أنها أحد أهيم األسيواق االسيتهالكية
لمنتجاتها.
وال تيزال الصييين تحصير اهتماماتهييا األمنيية فييي منيياطق شيرق سيييا والباسيفي  ،فضييال عيين
اهتمامها بقضيتها األساسية وهيي عيودة جزييرة تيايوان ،إذ تركيز اهتماماتهيا عليى المشياكل اآلسييوية
ايقليمية ،مثل مشاكل الحدود والتوترات بينها وبيين اليابيان والصي ار بيين الكيوريتين والمليف النيووي
الكوري الشمالي.
عل ييى ال ييرغم تعاطفه ييا م ييع القض ييايا العربي يية الس يييما الصي ي ار العرب ييي–ايسي يرائيلي ،إال أنه ييا
تسييتخدم السياسيية والدبلوماسييية ،وال تضييع القضييايا العربييية ضييمن أولوياتهييا ،علييى الييرغم ميين أنهييا
اسييتطاعت أن تقييييم تعاونييا عسييكريا مييع بعييض الييدول العربييية ،لكيين "إسيرائيل" اسييتطاعت أن تشييكل
قوة ضاغطة عليها لمنعها من تصدير أسلحة متطورة ومتقدمة إلى الدول العربية ،فيي الوقيت اليذي
يتنييامى فيي التعيياون العسييكري الصيييني  -ايسيرائيلي ،السيييما فييي مجييال األسييلحة والحصييول علييى
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التكنولوجي ييا العس ييكرية المتقدم يية م يين "إسي يرائيل" ف ييي مج ييال الط ييائرات والفض يياء ،وه ييو م ييا ث ييار قل ييق
الواليييات المتحييدة األمريكييية م يين هييذا التقييارب .ممي يا جعلهييا تييتهم "إسي يرائيل" بنقييل التقنييية األمريكي يية
وتهريبها إلى الصين.
أو اال :أهمية البحث:
ت ي تي أهمييية د ارسيية اثيير ميين السياسيية الخارجييية الصييينة تجيياد مس ي لة أميين الخلييي العربييي.
للمكانة التيي تحتلهيا الصيين فيي العالقيات الدوليية ،التيي يرشيحها المختصيون الحيتالل مركيز ميؤثر
على المستويين ايقليمي والدولي ،وعلى هذا ف ن أهمية البحث تنبع من عدة اعتبارات أهمها:

 -1يتن يياول البح ييث بالتحلي ييل موق ييف السياس يية الخارجي يية الص ييينية م يين قض ييايا عالمي يية ذات طبيع يية
دولية ترتكز في منطقة الشرق األوسط ،السيما منطقة الخلي العربي.
 -8فضييال عيين ذل ي إن البحييث اسييتخدم تحليييل السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد منطقيية الخلييي
العربي.
ثاني ا :إشكالية البحث:
ونظي ي ار لم ييا تمثلي ي منطق يية الخل ييي العرب ييي م يين أهمي يية جيوسياس ييية واقتص ييادية ،فض ييال ع يين
كونهييا بييؤرة تييوتر مسييتمر وص ي ار خلقييت علييى الييدوام حاليية ميين التييدخل الخييارجي متمييثال ب "القييوى
الدوليية" فييي مرحليية الحييرب البيياردة .إال أن بعييد انتهياء هييذد المرحليية وتفكي االتحيياد السييوفييتي أدى
القييول إلييى إن انفيراد الواليييات المتحييدة األمريكييية بالسيياحة الدولييية ،قييد شييجع قيوى دولييية جديييدة ميين
بينها الصين أن تكون لهيا مواقيف وسياسيات مين قضيايا دوليية عدييدة ،لعيل مين أبرزهيا مسي لة أمين
الخلي العربي.
وتنطل ييق اشي ييكالية الد ارس يية باألسييياس م يين مقولييية رئيس يية مفادهيييا م ييا ميييدى تي ي ثير السياسي يية
الخارجية الصينية في القضايا الدولية؟ ومن طرح التساؤالت اآلتية:
 ما هو الموقف الصيني من التهديدات ايقليمية ألمن الخلي العربي؟ ما مدى جدية الموقف الصيني من التهديدات اييرانية  -العراقية ألمن الخلي العربي؟ ما ت ثير العقوبات الدولية على إيران؟ وما هو موقف الصين منها.؟ ما هو الجهد الذي شاركت في الصين لت مين إمدادات الطاقة؟إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112
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ثالثا :فرضية البحث:
م يين خ ييالل ايش ييكالية الت ييي تتناوله ييا الد ارس يية ،و مختل ييف األس ييئلة المتفرع يية عنه ييا ،وض ييع
الباحث الفرضيات التالية:
 إذا كاني ييت الصي ييين تتمتي ييع بمسي ييتوى كبيي يير مي يين القي ييوة وايمكانيي ييات ،واسي ييتراتيجية واضي ييحة،وتص ييور متكام ييل لكيفي يية توظي ييف تلي ي ايمكاني ييات ،م ييع وج ييود إد ار ل ييدى ص يينا القي يرار
السياسي الصييني لطبيعية اليدور اليذي تسيعى لت ديتي فيي النظيام اليدولي ،فهني سييؤدي إليى
تميز دورها في ذل النظام بالفعالية واالستم اررية.
-

وميين ثييم تبييرز فرضييية أساسييية أخييرى ،وهييي أن السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد منطقيية
الخليي العربيي تميير بمرحلية ميين التحيول الجيوسياسييي واالسيتراتيجي ،ووضييع قواعيد جديييدة
ف ييي تعامله ييا م ييع الق ييوى الكب ييرى الت ييي له ييا مص ييالس ف ييي المنطق يية إذا كان ييت منطق يية الخل ييي
العربي تمتاز بتشاب وتعقد تفاعالت  ،مع غلبة التفاعالت ذات الطابع النزاعي.

رابعا :منهجية البحث:
نظ ي ار لد ارسيية السياسيية الخارجييية الصييينية علييى مييدى الم ارحييل التييي مييرت بهييا ،والتغيي يرات
التي حدثت لسياستها تجاد المنطقة .ولكون الدراسة تنهض على فكيرة التكاميل المنهجيي ،بميا يعنيي
ذل ي ميين اسييتخدام أكثيير ميين ميينه أو اقت يراب أو مييدخل للد ارسيية والتحليييل .يمكيين القييول إن هنييا
ثييالث مقتربييات ،أو منيياه أو أدوات تحليلييية رئيسيية تييم توظيفهييا هييي :مقتييرب المصييلحة الوطنييية،
ومنه تحليل النظمي "اقتراب تحليل النظمي" ،والمنه التاريخي.
خامسا :هيكلية البحث:
انطالقا من إشكالية الدراسة ،وما تثيرد مين تسياؤالت عليى نحيو ميا سيبق توضييح  ،وكيذل
من انطباق المناه والمقتربيات المتبنياة مين قبيل الباحيث .تيم تقسييم الد ارسية إليى أربيع نقلاط جياءت
النقطة األولى الموقيف الصييني مين التهدييدات االيرانيية ألمين الخليي العربيي .والثانيية تطرقيت إليى
الصييين والعقوبييات علييى إي يران .وركييزت النقطيية الثالثللة ،الموقييف الصيييني ميين التهديييدات العراقييية
ألمن الخلي العربي ،وحملت النقطة الرابعة ت مين إمدادات الطاقة "أمن الطاقة"
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اوالا :الصين والتهديد اإلقليمي
أصييبحت مس ي لة أم يين الخلييي العرب ييي ميين المسييائل المطروح يية بشييكل ق ييوي فييي العالق ييات
العربييية الصييينية أثنيياء وبعييد الحييرب العراقييية اييرانييية .فقييد هييددت تل ي الحييرب تييدفق اليينفط عبيير
الخليي العربييي ،كمييا انعكسيت علييى األميين اليداخلي لييبعض الييدول العربيية الخليجييية .وقييد أدي ذلي
إلييى سييعي تل ي الييدول لييدعم أمنهييا عيين طريييق ش يراء تكنولوجيييا الص يواريال فييي مواجهيية التهديييدات
اييرانييية والعراقييية ،وهييذا األميير الييذي اعترضييت علي ي الواليييات المتحييدة األمريكييية .وميين ثييم دخلييت
الصين لدعم أمين اليدول العربيية الخليجيية ،مين خيالل بييع صيواريال مين نيو Dongfeng (SS)-2
المزودة بقواعد إطالق أرضية للسعودية(.)341
ومثلييت حييرب الخلييي الثانييية للصييين فرصيية ،لفييرض نفسييها علييى سيياحة الق ي اررات الدولييية،
وكانييت ترضييي جميييع األط يراف بنسييب مختلفيية ،األميير الييذي تبينييت في ي مالمييس السياسيية الخارجييية
الصينية تجاد المنطقة ،ومثل االمتنا عين التصيويت إحيدى مالميس السياسية الخارجيية للصيين فيي
العديد من القضايا التيي اسيتدعت اجتميا مجليس األمين والتيي ارتبطيت بياألمن فيي الخليي العربيي
من ناحية .ومن المنطقة العربية من ناحيية ثانيية ،ويتجليى ذلي مين خيالل امتناعهيا عين التصيويت
عيين الق ي اررات التييي اتخييذتها هيئيية الطاقيية الذرييية ضييد إي يران ،إذ تحييتفظ بعالقييات قوييية مييع األخي يرة.
كما أنها ال تعطل الق اررات الصادرة من مجلس األمن الدولي ضد إيران وهذا ما سنالحظ الحقا.
أسس العالقة بين الصين وايران:
تعد العالقات الصيينية – اييرانيية مين الركيائز المهمية فيي سياسية الصيين الخارجيية ،فهيي
عالقات قديمة وعميقة ومتنوعة ومتشعبة فهي ترجع إلى عصير الدولية الساسيانية ،وتتمحيور أسيس
العالقيية بييين الصييين نواييران بمسييائل الطاقيية وتصييدير اليينفط والغيياز ايي ارنييي إلييى الصييين ،وبالمقابييل
تطوير برنامجها النووي بمساعدة الصيين ،فضيال عين التجيارة واالسيتثمارات والتعياون العسيكري فيي
شؤون التسليس والتدريب ،وكذل الدعم السياسي واالقتصادي.

( )341د .محمد السييد سيليم " ،السياسية الصيينية إزاء القضيايا العربيية :وجهية نظير عربيية" ،مجللة الفكلر السياسلي ،دمشلق،
العدد  ،0111 ،2ص .153
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وتتمح ييور أس ييس العالق يية ب ييين الص ييين نوايي يران ف ييي مس ييائل الطاق يية وتص ييدير ال يينفط والغ يياز
ايي ارن ييي إل ييى الص ييين ،وبالمقاب ييل تط ييوير برنامجه ييا الن ييووي بمس يياعدة الص ييين ،فض ييال ع يين التج ييارة
واالستثمار والتعاون العسكري في شؤون التسليس والتدريب.
واعترفييت الصييين بحركيية ت ي ميم اليينفط ايي ارنييي التييي قادهييا الييزعيم الييوطني ايي ارنييي محمييد مصييدق
للميدة مين  ،1153 – 1151واعترفيت إييران بجمهوريية الصيين الشييعبية عيام  1171مميثال وحيييدا
للصين واتبع ذل إقامة عالقات دبلوماسية معها(.)341
وتشهد العالقات الصينية اييرانيية تنامييا ملحوظيا ،وهيو ميا تبديي عبير عالقيات ثنائيية بيين
البلييدين يتقاسييم كييل منهمييا مصييالس جيوبوليتيكييية متشييابهة ،فضييال عيين رفييض كييل منهمييا للهيمنيية
األمريكية نوان أهميية إييران باعتبارهيا الدولية الثانيية المصيدرة للينفط بعيد السيعودية ،وهيو ميا قياد إليى
أن تشيغل إييران موقعييا محوريييا فييي السيييادة الصيينية للطاقيية .وقييد توقييع بعييض المحللييين أن يتجيياوز
اسييتهال الصييين ميين اليينفط الواليييات المتحييدة األمريكييية إذ تصييل إلييى اسييتهال  %75ميين إنتييا
النفط العالمي في عام .)348( 8115
وتعييد أهمييية إيي يران بكونهييا ارب ييع أكبيير من ييت لليينفط وثيياني أكب يير منييت للغ يياز الطبيعييي ف ييي
العييالم ،وميين هنييا أصييبحت الصييين الغطيياء الييدولي يي يران فييي مجلييس األميين منييذ احتييدام األزميية
النووية وهذا ما يرى في موقع إيران في االستراتيجية الصينية ،وحاجية الصيين إليى الينفط ايي ارنيي.
وأن االحتيا الصيني للطاقة وقلقها من نقص قيد ييؤثر عليى خططهيا التنمويية ،وهيذا ميا يعييد إليى
األذهيان الصيعوبات التيي عانتهيا اليدول الكبيرى أبيان الصيدمة األوليى للينفط ،نوان التحيالف الصيييني
ايي ارنيي يمكيين أن ييؤدي إلييى مزييد ميين عييدم االسيتقرار فييي المنطقية العربييية – وجهية نظيير أمريكييية
وخليجية .-
لييم يكيين للصييين دور مييؤثر فييي منطقيية الخلييي العربييي فييي عقييدي الخمسييينيات والسييتينيات
من القرن العشرين في عهد اليرئيس الصييني األسيبق "مياو تسيي تيون " ،إذ أن العاميل األييديولوجي
والفكييري والخييط الواضييس الييذي نش ي ت علي ي الصييين بهتبييا أفكييار شيييوعية والميييل األولييي لالتحيياد
السوفييتي كان عامال مهما في تحديد سياستها مع العالم .أما فيي منتصيف الخمسيينيات مين القيرن
( )341ممدوح عبد المنعم ،رياح من الشرق الصين – كوريا – اليابان ،مركز األهرام للنشر والترجمة ،القاهرة ،8111 ،ص
.27

( )348د .هييدى ميتك يييس" ،الصييين والش ييرق األوسييط" ،ف ييي هييدى ميتك يييس (محييرر) ،العالق ييات اآلسيييوية– اآلس يييوية ،مرك ييز
الدراسات اآلسيوية ،كلية األقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة 811 7 ،ص .16
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العشيرين ،شيهدت هيذد الميدة تطييو ار ملموسيا فيي عالقيات الصيين مييع المنطقية ،والسييما أثنياء انعقيياد
مييؤتمر بانييدون عييام  .1155فقييد أدت الصييين فييي تل ي المييدة دو ار مهمييا فييي دعييم حركييات التحييرر
الوطنية في الخلي العربي مثل حركة التمرد اليسارية في ظفيار العمانيية ،وواجهيت قيوات السيلطات
العمانية وحلفائها (.)343
موقف الصين من التهديد االيراتي ألمن الخلي العربي
بعد احيتالل إييران للجيزر ايماراتيية فيي الخليي العربيي ،كيان الموقيف الصييني لحيل أزمية
الج ييزر ب ييالطرق الس ييلمية ،وسياس ييية الص ييين م يين ه ييذد المسي ي لة تتس ييم بالح ييذر ،وال تمي ييل إل ييى اتخ يياذ
مواقف متسرعة والبعض يصفها بسياسة مرنية تميارس أنصياف الحليول وتتفيادى المواجهية مميا دفيع
صيانعوا القيرار الصييني للسيعي إليى الحفياظ عليى تيوازن المصيالس ميع كيل اليدول والتكيتالت الدوليية
المتنافسة(.)344
وف ييي عق ييد الس ييبعينيات م يين الق ييرن العشي يرين ،اتس ييمت ه ييذد المرحل يية بنقل يية نوعي يية ب ييين دول
الخلييي العربييي والصييين ،حيييث التقييارب الصيييني – األمريكييي الييذي حييدث عييام  ،1178أثيير علييى
تطور العالقات الخليجية الصينية ،ودخول الصين الشعبية إلى األمم المتحدة مميثال وحييدا للشيعب
الص يييني وعل ييى إث يير ه ييذد التط ييورات أص ييبحت السياس يية الص ييينية أكث يير م يييال للتق ييارب م ييع الوالي ييات
المتحييدة األمريكييية ،وزاد االهتمييام الصيييني بمنطقيية الخلييي العربييي لمواجهيية النفييوذ السييوفييتي فييي
المنطقيية ،وفييي هييذد المرحليية حييدث أول تطييور دبلوماسييي مييع دول المنطقيية إذ أقامييت دوليية الكويييت
عام  1171عالقات دبلوماسيية ميع الصيين ،واسيتمرت السياسيات الصيينية عليى هيذا االتجياد حتيى
كسبت عالقات دبلوماسية جديدة مع سلطنة فعمان عام .)345(1172

وفي ييي عقي ييد السي ييبعينيات حي ييدثت تطي ييورات مهمي يية في ييي المنطقي يية منهي ييا االحي ييتالل السي ييوفييتي

ألفغانسييتان ،وسييقوط الشيياد ،وميين بعييد ذل ي حييدثت الحييرب العراقييية اييرانييية ،وجييدت الصييين فييي
الحرب فيما لو استمرت عامال مهما في إبقاء بيئية نزاعيي فيي المنطقية ،تيؤدي إليى زعزعية اسيتقرار
دولهييا ،وتعطييي ميين ثييم فرصيية للحركييات الراديكالييية للتحيير ضييد الحكومييات القائميية وميين المحتمييل
( )343عف يراء أحمييد البييابطين" ،ابعيياد وواقييع العالقييات الصييينية فييي عييالم متغييير" ،مجلللة أراء حللول الخلللي  ،مركللز الخلللي
لالبحاث ،دبي ،ص .84

( )344د .محمد عبد الوهاب الساكت ،التعاون العربي – الصيني في القرن الحادي والعشرين ،مجلة السياسة الدولية ،العيدد
 ،152القاهرة ،8114 ،ص.147

( )345عفراء أحمد البابطين" ،ابعاد وواقع العالقات الصينية في عالم متغير" ،مصدر سبق ذكره ،ص .85
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أيضيا فييي إطييار مشيهد دعييم الواليييات المتحييدة األمريكيية لييدول مجلييس التعياون الخليجييي ميين جهيية،
واالتحاد السوفييتي والعراق من جهة أخرى ،وأن الصين توثيق عالقاتهيا ميع إييران وميدها باألسيلحة
والعتيياد ،لزيييادة قييدرتها علييى زعزعيية االسييتقرار ايقليمييي فييي المنطقيية مباش يرة ،وبشييكل غييير مباشيير
عبر األطراف المؤيدة ييران(.)346
وعلى إثر تطور العالقات بين الصين نوايران ونموها بشكل متسار شكلت الصيين مصيد ار
مهمييا وأساسيييا لتسييليس إييران فييي الحييرب مييع العيراق التييي اسييتمرت ثمانييية أعيوام .واعتبييرت مبيعييات
األسييلحة عنص ي ار مهمييا فييي العالقييات بينهمييا فقييد قييدر حجييم صييفقات السييالح التييي وفرتهييا الصييين
وحليفتهييا كوريييا الشييمالية نهاييية الثمانينيييات ميين القييرن العشيرين بحيوالي  %71ميين احتياجييات إييران
والتييي أدت إلييى قطييع عالقييات الع يراق الدبلوماسييية مييع كوريييا الشييمالية .وفييي الوقييت نفس ي حاولييت
الصين من خالل موقفها الرسمي المعلن من الحرب أن تبدو كعادتها أنها تقف عليى الحيياد وعليى
مسييافة متسيياوية ميين طرفييي الن ي از  ،بمطالبتهييا إياهمييا وقييف الحييرب وتسييوية الن ازعييات عبيير الح يوار
والتف يياوض ،ومعارض يية أي ت ييدخل للق ييوى العظم ييى ،وع ييدم توس يييع رقع يية الصي ي ار بم ييا يه ييدد األم يين
واالستقرار في منطقة الخلي العربي (.)347
وكانييت لمييدة الحييرب ومييا نجييم عنهييا ميين خسييائر كبي يرة ،فضييال عيين الحظيير الييذي فرضييت
الواليييات المتحييدة األمريكييية وحلفاءهييا علييى واردات السييالح يي يران السييبب ال يرئيس فييي توج ي إي يران
اعتب ييا ار م يين الثمانيني ييات م يين الق ييرن العشي يرين إل ييى الحص ييول عل ييى احتياجاته ييا التس ييليحية م يين دول
أوروب ييا الش ييرقية وكوري ييا الش ييمالية والص ييين ،وبع ييد انته يياء الح ييرب ع ييام  ،1122ب ييدأت إيي يران تنفي ييذ
برنام شامل يعادة بناء وتحديث القوات المسلحة عليى نطياق واسيع ،وكشيفت عين تعاونهيا خيالل
الحييرب مييع الصييين وحصييلت علييى ص يواريال سييكود – ب فييرو –  7وتعاونييت مييع الصييين وكوريييا
الشمالية في تصنيع نماذ لصواريال قصيرة المدى يتراوح مداها بين 151- 61كم (.)342

( )346د .ناصف يوسف حتى ،القوى الخمس الكبرى والوطن العربي دراسة مستقبلية ،مركز دراسات الوحد العربية ،بيروت،
 1172ص .186

( )347عزت شحرور " ،الصين والشرق األوسط مالمس مقاربة جديدة ،مركز الجزيرة للدراسات" 11 ،يونيو  /حزيران ،8118
ص .6

( )342د .محمد نبيل محمد فؤاد " ،الصناعات العسيكرية الصيينية ومبيعاتهيا ليدول الشيرق األوسيط" ،السياسلة الدوليلة ،العيدد
 ،141أبريل  ،8111ص .815
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وانقل ييب وض ييع العالق ييات الص ييينية – اييراني يية ف ييي الثمانين ييات م يين الق ييرن العشي يرين بس ييبب
أربعيية اعتبييارات وه ييي :التوجهييات السياسييية الداخلي يية لل يرئيس الصيييني األس ييبق "دييين شييياو بي يين "
الخاصة بهطالق عمليات التحديث مع الثورة الثقافية التيي فرضيها سيلف اليرئيس األسيبق "مياو تسيي
ت ييون " ،ب ييالتوافق م ييع التغيي يير ف ييي السياس يية الخارجي يية الص ييينية باتج يياد الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية
وصوال إلى تطبيع العالقات معها .وفي المقابيل دشينت الثيورة اييرانيية عيودة متعاظمية ليدور الدولية
فيي الييتحكم فييي االقتصياد ،وفسييس النظييام السياسيي الجديييد المجييال أميام أيييديولوجيا معادييية للواليييات
المتحدة األمريكية .ما أطلق توجها داخليا طبع سياستها الخارجية على نحو غيير مالميس العالقيات
األمريكي يية – اييراني يية م يين تح ييالف اس ييتراتيجي إل ييى ع ييداوة مس ييتحكمة وس ييببت التحي يوالت لسياس ييتها
الداخلية والخارجية في الصين نوايران تصادما في أولويات السياسة الخارجية (.)341
م ييع نهاي يية الثمانين ييات وبداي يية التس ييعينيات م يين الق ييرن العشي يرين ،وخض ييو العي يراق لس يينوات
الحصييار الييدولي وميين ثييم الحييرب التييي شييهدتها منطقيية الخلييي العربييي ،فييهن تل ي المييدة ومييا رافقتهييا
من ظروف موضوعية فرضتها المصلحة المشتركة ،ومعانياة الجيانبين الصييني وايي ارنيي مين عزلية
سياسية وعقوبات دولية شكلت فرصة ذهبية أمامهميا لتطيوير وازدهيار العالقيات بينهميا بشيكل غيير
مسيبوق ،وبييدخول قييوي للشييركات الصييينية إلييى إييران للمسيياهمة فييي إعييادة ايعمييار ومشيياريع البنييية
التحتي ي يية الت ي ييي دمرته ي ييا الح ي ييرب .وك ي ييذل مس ي يياعدة إيي ي يران ف ي ييي إع ي ييادة بن ي يياء ص ي ييناعتها العس ي ييكرية
وتطويرها(.)351
يتبييين ميين ذل ي حجييم التعيياون الصيييني – ايي ارنييي فييي مجييال التسييليس والتصيينيع ألغ يراض
عسي ييكرية ،وهي ييذا التعي يياون في ييي المحصي ييلة هي ييو موج ي ي إلي ييى تهديي ييد دول المنطقي يية والمم ي يرات المائيي يية
ايستراتيجية في الخلي العربي– .من وج النظر األمريكية الخليجية.-
نوان حرب الخلي الثانية عام  ،1111عمقت مين الشيراكة الصيينية – اييرانيية ،إذ توصيل
البلييدان إلييى االسييتنتاجات نفسييها .لييم يكيين غييزو الع يراق للكويييت واحتاللهييا أم ي ار مقب يوال ،ويجييب أن
ينتهيى باالنسيحاب ،كميا ينبغييي أال تتيدخل الوالييات المتحيدة األمريكييية عسيكريا أو تحشيد قواتهيا فييي
المنطقية .وتييرى كييل ميين إييران والصييين أن الحمليية العسيكرية األمريكييية علييى العيراق جييزء ميين دافييع
( )341مصييطفي اللبييادة" ،االقتصيياد السياسييي للعالقييات الصييينية – اييرانييية ولحظيية االختيييار" ،صلللحيفة الحيلللاة اللندنيلللة،
.8117/11/31

( )351عزت شحرور " ،الصين والشرق األوسط مالمس مقارنة جديدة" ،مصدر سبق ذكره ،ص .6
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هيمنة أوسع لوضع المنطقة العربيية وميا يجاورهيا تحيت الهيمنية األمريكيية رغيم ذلي عقيدت الصيين
صييفقة مييع أمريكييا تقضييي بعييدم اسييتخدام حييق اليينقض – الفيتييو – ضييد مشييرو الق يرار األمريكييي،
وذل في مقابل إلغاء العقوبات األمريكية المفروضة على الصين غيداة مجيزرة "تييان ان ميين" عيام
 1121وهييذا مييا كييان ،فبعييد تعليييق الصييين لمبيعييات ص يواريال سيييلكروم فييي عييام  .1127إذ كانييت
إيران تتلقى درسا في الحدود البرغماتية لدعم الصين لها في مواجهة الضغوط األمريكية(.)351
فكييل ميين الطييرفين كييان ميين وقييت آلخيير يخضييع هييذد العالقيية لمقتضيييات تحقيييق أهييداف
أخيرى ،إن إييران كانيت إبيان السيبعينيات مين القيرن العشيرين تصير عليى رهين عالقاتهيا ميع الصيين
بعالقاتهييا مييع االتحيياد السييوفييتي ،وعلييى نحييو مماثييل ،أصييرت الصييين فييي التسييعينيات ميين القييرن
نفس على جعل عالقاتها ميع إييران مرهونية بمتطلبيات عالقاتهيا األشيد أهميية ميع الوالييات المتحيدة
األمريكية (.)358
وبعد انتهاء األعمال العسيكرية فيي المنطقية ،أخيذت دولية ايميارات العربيية بالمطالبية بحيل
سلمي لمس لة الجزر العربية المحتلة وتسيويتها مين خيالل المفاوضيات الثنائيية ميع إييران وأكيدت أن
دولية ايميارات العربيية المتحيدة كيان تثيير هيذد المسي لة فيي المنتيديات الدوليية ،مثيل مجليس التعيياون
ل ييدول الخل ييي العربي يية وجامع يية ال ييدول العربي يية ،لك ييي تش ييجع إيي يران عل ييى المش يياركة ف ييي مفاوض ييات
ثنائيية .لكيين الوالييات المتحييدة األمريكيية لييم تكين تريييد اتخياذ موقييف المطالبيات القانونييية المتعارضيية
ح ي ييول الج ي ييزر .فض ي ييال ع ي يين أن العم ي ييل العس ي ييكري األمريك ي ييي ل ي ييم يك ي يين خي ي ييا ار مطروح ي ييا ف ي ييي ع ي ييام
.)353(1118
وفييي منتصييف ع ييام  ،8111عقييد الطرف ييان مجلييس التع يياون الخليجييي والص ييين فييي بك ييين
الجولة األولى من الحوار االسيتراتيجي عليى تعزييز العالقيات االقتصيادية والمفاوضيات حيول اتفياق
التجيارة الحيرة بيين الطييرفين ،نوانميا تعييداد إلييى بحيث قضييايا سياسيية ذات أهمييية بالغية تتعلييق بقضييية
الجزر ايماراتية الثالث المحتلة من قبل إيران (.)354

( )351جييول جييارفر ،الصللين واي لران شللركيان قللديمان فللي عللال مللا بعللد اإلمبرياليللة ،مركييز ايمييارات للد ارسييات والبحييوث
ايستراتيجية ،8111 ،ص .481

( )358المصدر نفسه ،ص.432
( )353توماس مياتير ،الجزر الثالث المحتلة لدوللة اإلملارات العربيلة المحتللة :طنلب الكبلرر وطنلب الصلررر وأبلو موسلى،
مركز ايمارات للدراسات والبحوث ايستراتيجية ،أبو ظبى  ،8115ص .563

( )354المصدر نفسه ،ص .563
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وكان ييت الص ييين تق ييدر قيم يية العالق ييات الدبلوماس ييية والتجاري يية م ييع دول يية ايم ييارات العربي يية
المتحييدة ،فهنهييا أعطييت األولوييية لعالقاتهييا الدبلوماسييية والتجارييية مييع إي يران ،وكييان غييير راغبيية فييي
دعم دولة ايمارات العربية المتحدة في قضية الجيزر لكين فيي سيبتمبر /أيليول عيام  ،1118طلبيت
جامعة الدول العربية من أمين عيام األميم المتحيدة أن يسيتخدم مسياعي الحمييدة لبحيث القضيية فيي
 8ينيياير  /كييانون الثيياني عييام  ،1114قييال األمييين العييام بطييرس بطييرس غييالي "إن األمييم المتحييدة
س ييتؤدي أي دور مناس ييب لح ييل الني ي از وق ييد س ييعى إل ييى عق ييد اجتم ييا م ييع اييي يرانيين لبح ييث مسي ي لة
الجييزر ،غييير أن إي يران لييم تكيين مسييتعدة السييتقبال "

()355

وفييي ينيياير  /كييانون الثيياني عييام 8111

جييددت الص ييين ت كي ييد دعمه ييا لجه ييود دول يية ايمييارات العربي يية المتح ييدة لح ييل قض ييية الج ييزر سي يليما،
عنيييدما قيييال نائي ييب وزيييير خارجيتهيييا األسي ييبق " "A.J.B.Dengفي ييي أبي ييو ظبي ييي " إن أسي ييلوب دولي يية
ايمارات العربية المتحدة حكيم ،وينسجم مع ايتفاقيات واألعراف الدولية "

()356

وتندر سياسة الصيين تجياد مسي لة احيتالل الجيزر مين قبيل إييران ضيمن سياسيتها التقليديية
الداعييية إلييى عييدم السييماح بانحييدارها إلييى مواقييف غييير محسييوبة ،والصييين التييي تعيياني ميين مشيياكل
تعتقييد أنهييا مماثليية .فيمييا يتعلييق ب ي مر السيييادة علييى جييزر فييي بحيير الصييين ،والسيييما جزي يرة تييايوان،
ترى مصلحة عربية في تجميد الن از في حيال تعيذر التوصيل إليى حيل سيلمي مقبيول لي  ،وهيو أمير
لم تتردد هي نفسها القيام ب حيال مس لة السيادة حول تايوان (.)357
يتبييين أن موقييف الصييين ميين مس ي لة احييتالل الجييزر ايماراتييية يميييل إلييى الحييل السييلمي،
وعدم جديتها ألنهاء األزمة .ويتصف موقفها دائما بايشيادة بيالموقف ايمياراتي تجياد هيذد المسي لة،
وميين هنييا يتضييس أن الصييين ال تريييد أن تكييون طرفييا فييي هييذد المس ي لة خوفييا علييى مصييالحها مييع
طرفييي الن ي از  ،وأيضييا ال تريييد أن يكييون موقفهييا ضييد موقييف الواليييات المتحييدة األمريكييية المسيياندة
لومارات العربية المتحدة.

( )355د .محمييد بيين هويييدن " المحييددات السياسييية للعالقييات ايمارتييية – الصييينية" ،مجلللة آفللاق المسللتقبل ،مركييز ايمييارات
للبحوث والدراسات ايستراتيجية ،أبو ظبي ،العدد  ،12ابريل  /مايو  /يوليو  ،8113ص.48

( )356تومياس ميياتير ،الجييزر الييثالث المحتليية لدوليية ايمييارات العربيية المحتليية :طنييب الكبييرى وطنييب الصييغرى وأبييو موسييى،
مصدر سبق ذكره ،ص .571

( )357علي حسين باكير" ،العالقات الخليجية – الصيينية ايسيتراتيجية" تحيت المجهيرة مجلية أراء حلول الخللي  ،العيدد ،21
مايو  ،8111ص.16
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إن إنشياء دولية ايميارات العربيية المتحيدة لعالقييات قويية ميع الصيين ،وذلي بغيرض التي ثير
على إيران لمصلحة القضايا العالقية بينهميا ،والسييما احيتالل إييران للجيزر ايماراتيية ،وهيي القضيية
التي كانت الصين تعلق ضرورة حلها سلميا بعيدا عن التهديدات العسكرية ،وأن كان ذلي ليم ييؤت
ثمارد ولكن على أقل تقدير أمر تضع اليدول فيي الحسيبان عنيد التعاميل ميع دولية مثيل الصيين ،إذ
اتسييمت العالقييات السياسييية بييين ايمييارات والصييين بالمثالييية ،قامييت علييى المبيياد األساسييية ألي
عالقيية سياسييية ناجحيية بييين الييدول ولعييل الحادثيية الوحيييدة التييي تعرضييت لهييا العالقيية بييين البلييدين،
وكييادت تييؤدي إلييى تييوتر بينهمييا ،هييي زيييارة ال يرئيس التييايوانى "لييي تين ي هييوي" لدوليية ايمييارات فييي
نيس ييان  /أبري ييل عي يام  ،1115وق ييد رفض ييتها الص ييين وقت ييذا واعتبرته ييا ت ييدخال ف ييي شي ي نها ،ولك يين
ايمارات استطاعت أن تنقذ الموقف وتبدد سوء الفهم بش ن الزيارة.
وموق ييف دول مجل ييس التع يياون الخل ييي العربي يية م يين سياس يية الص ييين الخارجي يية ذات الص ييلة
بهنقيياذ إي يران ميين ورطتهييا مييع المجتمييع الييدولي ،وتسييهيل الطريييق أمامهييا لاللتفيياف علييى العقوبييات
الدوليية المفروضيية عليهييا ،ليم تسييتطع إرسييال رسييالة واضيحة إلييى الصييين الباحثية عيين اليينفط والغيياز
البييديل لليينفط ايي ارنييي المعييرض لفييرض عقوبييات علييى تصييديرد تحييت طائليية العقوبييات الدولييية علييى
إيران ومثيال عليى ذلي ليم تحير دول المجليس سياكنا حينميا رضيخت الصيين لمطليب إييران بتغييير
مسمى الخلي من عربي إلى فارسى أثناء أولمبياد عام  8112التي استضافتها الصين (.)352
أما فيما يخص موقف الصين من التدخالت اييرانية في البحرين ،إذ أكد السيفير الصييني
لييدى مملكيية البحي يرين "لييي تشيين" "إن أي حل ييول سياسييية لمملك يية البحرييية ليين تتحق ييق خييار طاول يية
الح يوار ،حيييث ال سييبيل االسييتقرار الشييعوب ميين دون التفيياوض والديمقراطييية" وأوضييس أيضييا خييالل
اجتماعي ب عضيياء لجنيية الصييداقة البرلمانييية البحرينييية الموقييف الصيريس للييبالد تجيياد األحييداث التييي
تجري في البحرين ،مؤكدا على "أن الصين ال تتيدخل فيي شيؤون أي دولية مين اليدول ،وأنهيا تحتيرم
خصوصييية البلييدان وتييدعم كييل ايج يراءات التييي ميين شييانها الحفيياظ علييى اسييتقرار البح يرين ورفييض

( )352عبييد اهلل المييدنى " ،دول الخلييي والتعامييل مييع الصييين" ،جريللدة إيللالف اإللكترونيللة ،لنييدن ،العييدد  82 ،4311فب ارييير
 ،8113وعلى الرابطwww.wlaph.com/web/newspapers/2013/1/78463.htm.:
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العنييف ،وأن بييالدد ت مييل فييي نجيياح الح يوار ميين أجييل توطيييد دعييائم الوحييدة الوطنييية وترسيييال األميين
وتحقيق االستقرار من أجل تنمية طويلة األمد" (.)351
 -0الموقف الصيني من التهديد النووي والصاروخي اإليراني لمنطقة الخلي العربي:

تعد العالقات بين البلدين من العالقات المتميزة لحاجية كيل طيرف لآلخير والجانيب األهيم فيي هيذد
العالقات التعاون الفنيي فيي مجيال التكنولوجييا النوويية إذ وقعيا فيي  81ينياير /كيانون الثياني1111
اتفاقية لبناء مفاعل لألبحاث النووية بمركز أصفهان وهو ميا اسيتفادت مني إييران فيي التعيرف عليى
تكنولوجيي ييا التخصي يييب وتحويي ييل اليورانيي ييوم إلي ييى يورانيي ييوم "هيكسي ييا فلوريي ييد" ينتي ييا الوقي ييود والكعكي يية
الصفراء.
من هذا المنطلق التزمت الحكومة الصينية بمبدأين أساسيين (:)391
ينطلق األول من ضيرورة التيزام إييران بمطاليب المجتميع اليدولي والعيودة إليى تعلييق أنشيطة
تخصيب اليورانيوم إذ دعت الصين في  83فبراير/شباط عيام  8116إييران إليى تعلييق كيل أشيكال
تخصيب اليورانيوم والثاني رفض فكرة فرض عقوبيات عليى إييران والتمسي بضيرورة اتبيا الوسيائل
الدبلوماسية.
إن الصي ييين ال تسي ييتطيع عمليي ييا أن تقي ييف بوج ي ي الوالييييات المتحي ييدة األمريكيييية فيمي ييا يخي ييص
العقوبات عليى إييران ،وذلي السيتخدام الوالييات المتحيدة األمريكيية كيل سيبل التي ثير فيي موقفهيا بميا
في ذل ايعالم والدبلوماسية والتجارة.
وال ييدور األس يياس الص يييني ف ييي إنش يياء المف يياعالت النووي يية ف ييي إيي يران يع ييود تاريخي ي بع ييد أن
تخلت الوالييات المتحيدة األمريكيية وفرنسيا فيي عيام  1171بعيد الثيورة اييرانيية عين التعياون النيووي
بينهم ييا .اتجهيييت إي ي يران إلي ييى الص ييين وذل ي ي في ييي عيييام  1125ق ييررت إي ي يران إطي ييالق برني ييام سي ييري
لتخصيب اليورانيوم لم يكشف عن للوكالة الدولية للطاقة الذريية إال فيي عيام  .8113وفيي يونييو /
حزيي يران ع ييام  1125خ ييالل زي ييارة الي يرئيس ايي ارن ييي األس ييبق "محم ييد عل ييي رج ييائي" للص ييين ،وق ييع
الطييرفين س ي ار بروتوك يوال للتعيياون فييي االسييتخدامات السييلمية للطاقيية النووييية وبموجييب هييذد االتفاقييية
سياعدت الصيين إييران فيي تطييوير مركيز البحيوث النوويية فيي أصييفهان وكانيت معظيم أنشيطة إييران
(" )351حوار مع السفير الصيني في المنامة لي تشن" ،صحيفة الوطن البحرينية ،العدد  81 ،8631فبراير  ،8113وعليى
الرابط httpi//www.alwatannews.net

( )361د .جمال مظلوم ،د .ممدوح حامد عطية ،أزمة البرنام النووي اإليراني وأملن الخللي  ،المكتبية األكاديميية ،القياهرة،
 ،8111ص.41
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النووييية التييي سيياعدتها الصييين بموجييب اتفاقييية عييام  1125قائميية علييى مركييز البحييوث النووييية فييي
أصفهان .ولم يعلن مركز أصفهان للبحوث النووية للوكالة األولية للطاقة الذريية منشي ة نوويية حتيى
عام .)361(1118
وف ييي ع ييام  1113ت ييم توقي ييع عق ييد ينش يياء مف يياعلين ن ييووين يعم ييالن بهع ييادة التش ييغيل ب ييين
الصييين نواي يران فييي منتصييف عييام  1113بلغييت قيمت ي  1,8مليييار دوالر علييى أن تكييون قييدرة كييل
مفاعل " "311ميجاوات في مدينة بوشهر اييرانية (.)368

شكل التعاون النووي عنص ار جديدا من عناصر التعاون بيين الجيانبين فيي التسيعينيات مين
القرن العشرين ،وأعدت الصين الشري النووي اليرئيس يييران عيام  ،1117لكين سيرعان ميا تخليت
الصين عن ذل تحت وط ة الضغوط األمريكية ،وانتقل التعياون ايي ارنيي إليى كورييا الشيمالية ،رغيم
أن الصين ظلت ملتزمة بالدفا عن البرنام النووي اييراني في مجلس األمن والمنظميات الدوليية
طالما كانت إيران تؤكد على سلميت وبقائها في إطار معاهيدة الحيد مين االنتشيار النيووي ،ونجحيت
الصييين عييدة م يرات فييي الحيلوليية دون إحاليية الملييف إلييى مجلييس األميين وابقائ ي فييي إطييار الوكاليية
الدولية للطاقة الذرية دون أن تضطر إلى استخدام الفيتو (.)363
والضييغوط األمريكييية عل ييى الصييين ييقيياف عق ييود تشييييد المفيياعالت النووي يية السيييما عق ييد
إنشاء مفاعلين في بوشهر الذي تم التعاقد علي بين الصين نواييران فيي عيام  ،1113وجياءت زييارة
ال يرئيس الصيييني األسييبق "جيييان زيمييين" إلييى الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي نهاييية عييام ،1117
مقايضيية الصييين بييين أن توقييف العقييد مييع إييران مقابييل تزويييدها بالتكنولوجيييا النووييية المتقدميية ،وقييد
جرت مفاوضات أدت إليى أن تراجعيت الصيين عين اسيتكمال المشيرو وت كيد ذلي أثنياء زييارة وزيير
الدفا األمريكي األسبق "ولييام كيوهن" للصيين فيي شيهر ميارس  /أذار عيام  .1112ولكين الصيين
قاميت بهتميام التشيييد عيين طرييق طيرف ثاليث – كوريييا الشيمالية – التيي كانيت طرفييا فيي إتفياق عييام
.)364( 1113

( )361جون جارفر ،الصين نوايران شريكان قديمان في عالم ما بعد ايمبريالية ،مصدر سبق ذكره ،ص.811
( )368د.جمال مظلوم ،د.ممدوح حامد عطية ،أزمة البرنام النووي اييراني وأمن الخلي العربي ،مصدر سبق ذكره.
( )363عزت شحرور" ،الصين والشرق األوسط :مالمس مقاربة جديدة" ،مصدر سبق ذكره ،ص .6

( )364د .جمال مظلوم ،د .ممدوح حامد عطية ،أزمة البرنيام النيووي ايي ارنيي وأمين الخليي  ،مصلدر سلبق ذكلره ،ص ص
.124 – 123
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وتؤيييد الصييين وفقييا لتص يريحات مسييؤوليها الحييق القييانوني يي يران بالبحييث والتطييوير النييووي
ألغراض سلمية إذا كان يتطابق مع اتفاقية عدم االنتشار النووي وال يخر عين إطارهيا ،وهيي تؤييد
حييل الن ي از النييووي ايي ارنييي عيين طريييق الح يوار والتشيياور فييي إطييار الوكاليية الدولييية للطاقيية الذرييية
وتعييارض اس ييتخدام الق ييوة أو حت ييى التهدي ييد باس ييتخدامها ضييد إيي يران عل ييى أس يياس أن ذلي ي ل يين تح ييل
المشيكلة أبيدا وسيتعقدها ،إذ تصيير عليى موقفهيا فييي حيل الن ازعيات فيي إطييار الوكالية الدوليية للطاقيية
الذرييية .لكيين توافييق جميييع القييوى الدولييية علييى إحاليية ملييف إي يران النييووي إلييى مجلييس األميين يحيير
الصين كثي ار(.)365
علييى رغييم كييل هييذد الحقييائق المييتال إيي يران برنييام نييووي وبتعيياون مييع كييل ميين الص ييين
وروسيييا وكوريييا الشييمالية تفكيير إي يران فييي امتالكهييا لبرنييام صييناعة السييالح النييووي ،وهييذا مييا نفيياد
ال يرئيس ايي ارنييي األسييبق "محمييد خيياتمي" وأنكيير بشييكل قيياطع وجييود ني ي لييدى بييالدد لصيينع سييالح
نووي كما أيدد في ذل وزير الخارجيية األسيبق "كميال خيرازي" فيي تصيريس لي فيي أكتيوبر  /تشيرين
أول عييام  1117إذ قييال " :إننييا ال نعمييل بالت كيييد علييى تطييوير سييالح نييووي ،ألننييا ال نييؤمن بهييذا
السييالح أننييا نييؤمن ونسييعى لييدعم فك يرة إقاميية شييرق أوسييط خييال ميين األسييلحة النووييية وميين أسييلحة
اليدمار الشييامل األخييرى ،لكننييا مهتمييون بتطييوير تكنولوجيييا نووييية خاصيية بنييا أننييا بحاجيية إلييى تنويييع
مصييادر الطاقيية لييدينا خييالل عقييود سينضييب احتييياطي اليينفط والغيياز لييدينا ،وسيينتحول إلييى مصييادر
أخرى من الطاقة ،وهنا استعماالت أخرى للطاقة النووية في الطيب والز ارعية ،ووضيعنا فيي إييران
ال يختلف عن الوضيع األمريكيي فيي الوالييات المتحيدة ليديها مخيزون كبيير مين الينفط والغياز ،وهيذا
لم يمنعها من بناء عدد كبير من محطات نووية إذ ال ضرر من الطاقة النوويية إذا كانيت ألهيداف
سلمية"(.)366
ثاني ا :الصين والعقوبات على إيران.
مثلييت العقوبييات االقتصييادية التييي وقعتهييا الواليييات المتحييدة األمريكييية أو عقوبييات مجلييس
األمي يين قيي ييودا علي ييى التنميي يية والنمي ييو االقتصي ييادي في ييي إي ي يران مني ييذ الثي ييورة اييرانيي يية ،واتخي ييذت ايدارة

( )365علي حسين باكير" ،العالقات الصينية – اييرانية والملف النيووي" ،مجلة آراء حلول الخللي  ،مركيز الخليي لألبحياث
وايمارات ،العدد  ،88تموز  ،8116ص.83
(366) Nuciear program of Iran.http:en.wikipedia.org/wiki
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األمريكييية ف ييي نهاييية م ييارس  /أذار عييام  1115قي ي ار ار بف ييرض حظيير اقتص ييادي شييامل عل ييى إيي يران
يكمييل العقوبييات االقتصييادية المفروضيية عليهييا منييذ منتصييف الثمانينيييات ميين القييرن العش يرين ،أدى
إلييى منييع الشييركات األمريكييية ميين التعامييل مييع إييران ب ييية صييورة ،فتوقفييت الشييركات األمريكييية عيين
تسويق النفط اييراني بعد أن بلغت حصتها في التسويق نحو ربع الصيادرات اييرانيية عيام 1114
وفيي بدايية عيام  1115أصيدر اليرئيس األمريكيي األسيبق "بييل كلنتييون" قي ار ار بمنيع شيركات البتييرول
األمريكييية ميين التعامييل مييع إي يران ،وفييي منتصييف العييام نفس ي  ،فرضييت الواليييات المتحييدة األمريكييية
الحصييار االقتصييادي الشييامل علييى إي يران وهييو مييا رفضييت دول أوربييا واليابييان ونهاييية العييام ،رصييد
الكونجرس األمريكي  81مليار دوالر إلى CIAلتقويض أركان النظام اييراني(.)367
وتؤيييد الصييين وفقييا لتص يريحات مسييؤوليها الحييق القييانوني يي يران بالبحييث والتطييوير النييووي
ألغراض سلمية إذ كان يتطابق مع اتفاقية عدم االنتشيار النيووي وال يخير عين إطارهيا ،وهيي تؤييد
حييل الن ي از النووييية ايي ارنييي عيين طريييق الح يوار والتشيياور فييي إطييار الوكاليية الدولييية للطاقيية الذرييية
وتعييارض اس ييتخدام الق ييوة أو حت ييى التهدي ييد باس ييتخدامها ضييد إيي يران عل ييى أس يياس أن ذلي ي ل يين يح ييل
المشكلة أبيدا وسييعقدها ،حييث تصير عليى موقفهيا القياض بحيل الن ازعيات فيي إطيار الوكالية الدوليية
ل لطاقيية الذرييية لكييي توافييق جميييع القييوى الدولييية علييى إحاليية ملييف إي يران النييووي إلييى مجلييس األميين
يحر الصين كثي ار (.)362
وته ييدف الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية إل ييى ممارس يية الض ييغط عل ييى إيي يران لك ييي تتخل ييى ع يين
برنامجه ييا الن ييووي ،وذلي ي م يين خ ييالل ف ييرض العقوب ييات عليه ييا ،ولغاي يية ع ييام  8116ظل ييت الص ييين
بوصفها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن اليدولي تهيدف باسيتخدام (الفيتيو) ضيد أي
ق يرار يفييرض العقوبييات وعملييت الصييين ميين موقفهييا واعتبارهييا أحييد أعضيياء مجلييس حكميياء الوكاليية
الدولية للطاقة الذرية بمنع قرار الوكالة بهحالة برنيام إييران النيووي إليى مجليس األمين التيابع لألميم
المتحييدة .وعلييى الييرغم ميين أن الصييين تؤيييد فييرض عقوبييات ميين األمييم المتحييدة علييى إي يران ،فهنهييا
تصر على حق إيران في الحصول على برنام نووي لألغراض السلمية (.)361
( )367نقال عند .جمال مظليوم ،ود .مميدوح حاميد عطيية ،أزمية البرنيام النيووي ايي ارنيي وأمين الخليي  ،مصلدر سلبق ذكلره،
ص.73

( )362علي حسين باكير" ،العالقات الصينية – اييرانية والملف النووي" ،مصدر سبق ذكره ،ص.83

( )361نان لي " ،الجغرافية السياسية وقوى السيوق العواقيب السياسيية لمحدوديية" ،األميدادات الصيين والهنيد والوالييات المتحيدة
األمريكية التنافس على موارد الطاقة ،مركز االمرات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي ،8112 ،ص .141
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فالصييين قبييل عييام  8116كييان موقفهييا هييو التهديييد باسييتخدام (الفيتييو) ضييد الق ي اررات التييي
سييتخذها مجلييس األميين ضيد إييران ولكنهييا ليم تسييتخدم  ،وكانييت مؤييدة لقي اررات مجلييس األميين ذات
الصلة بالملف النووي اييراني وهذا ما سنالحظ من خالل التتبع لموقفها مين القي اررات ،والموضيس
في الجدول رقم (.)4
 -0دور مجلس األمن في العقوبات على إيران:
قرر مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالية المليف النيووي ايي ارنيي إليى مجليس
األم يين ف ييي  4فب اري يير  /ش ييباط ع ييام  8116كم ييا أن المفاوض ييات ب ييين ال ييدول دائم يية العض ييوية ف ييي
مجلييس األميين وألمانيييا التييي بييدأت بعييد شييهر ،انتهييت بييدعم مجلييس االميين قيرار الوكاليية الدولييية ،إذا
حثييت إييران علييى تعليييق نشيياطاتها فييي تخصيييب اليورانيييوم .وفييي مسييعى ميين الصييين لتخفيييف حييدة
األزميية ،أطلقييت بعييض الجهييود الدبلوماسييية بحثييا عيين تسييوية سياسيية مييا ،وكييان الصييينيون ي ي ملون
انطالقييا ميين قلقهييم بش ي ن مناقشيية العقوبييات فييي مجلييس األميين ،وتخييوفهم ميين أي تصييعيد للص ي ار ،
واتخاذ إجراءات عسيكرية أحاديية فيي الحصيول عليى موافقية إيرانيية ،عليى اتفياق مين شي ن أن يبقيى
المليف النييووي ايي ارنييي فييي فيينييا ،فييال ينقييل إلييى نيويييور كمييا كييان الصييينيون يي ملون فييي أن تقييديم
التقرير قبل اجتما مجليس حكمياء الوكالية األوليية للطاقية الذريية فيي  6ميارس  /أذار عيام 8116
يمثل إشارة إلى تحقييق تقيدم بشيان توضييس القضيايا العالقية حيول البرنيام النيووي ايي ارنيي غيير أن
اآلمال تالشت شيئا فشيئا (.)371
ونظ ار للق اررات الصادرة من مجلس األمين والتيي توضيس ميدى االلتيزام ايي ارنيي مين عدمي ،
والمواقييف الصييينية ميين تل ي الق ي اررات يمكيين توضيييس هييذد الق ي اررات ميين خييالل الج يدول المييرقم ()4
والذي يمثل ق اررات مجلس األمن الدولي ونسبة التصويت والموقف الصيني من تل الق اررات.
الجدول
الق اررات الصادرة من مجلس األمن الدولي بخصوص العقوبات عللى إيلران وموقلف الصلين منهلا
لألعوا 7100-7119
ذ

القرار

الجلسة

التاريخ

التصويب

موقف

طبيعة القرار

( )371لود جارد" ،هل يمكن تجنب قصف إيران؟"( ،مجموعة بياحثين) ،البرنام النلووي اإليرانلي الواقلع والتلداعيات ،مركيز
ايمارات للدراسات ايستراتيجية ،أبو ظبي ،8117 ،ص ص .155 – 153
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الصين
5511 1616 1

 31يوليي ي ي ي ييو  /تمي ي ي ي ييوز 15

مؤيد

8116

أكييد علييى أهمييية الجهييود السياسييية والبعييد الرامييية إلييى
التوصييل إلييى حييل عيين طريييق التفيياوض يكفييل ضييمان
أن برن ييام إيي يران الن ييووي مك ييرس لألغي يراض الس ييلمية
بصي ييفة خاصي يية ويهيي ييب بي ييهيران أن تتخي ييذ مي يين ت ي ي خير
التييدابير التييي طلبهييا مجلييس األميين ،ويطالييب بتعليييق
إيي يران جميي ييع أنشي ييطتها المتص ييلة بالتخصي يييب نواعي ييادة
التجهيز.

5618 1737 8

 83ديس ييمبر  /ك ييانون 15

مؤيد

األول 8116

منيع اليدول ببيييع ونقيل أيية عناصيير تسياهم فيي تطييوير
إييران لبرنامجهيا النييووي وتجمييد أميوال شيركات إيرانييية
وفي ي ييرض عقوبي ي ييات عل ي ي ييى األط ي ي يراف المتورطي ي يية ف ي ي ييي
البرنام النووي اييراني من أشخاص وشركات.

5647 1747 3

 84ذار  /م ي ي ي ي ي ي ي ي ييارس 15

مؤيد

8117

من ييع ال ييدول م يين بيي ييع مع ييدات قتالي يية ييي يران وتجميي ييد
أصي ي ييول وشي ي ييركات مسي ي يياهمة في ي ييي البرني ي ييام الني ي ييووي
اييراني

5242 1213 4

 3مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارس  /ذار 14

مؤيد

8112

رفي ييع عي ييدد الشي ييركات المتهمي يية بالتعي يياون في ييي تطي ييوير
البرنيام النيووي ومنيع اليدول مين بييع أسيلحة ومعيدات
قتالي ي ي يية ومن ي ي ييع ال ي ي ييدعم الم ي ي ييالي ومراقب ي ي يية المع ي ي ييامالت
المصرفية اييرانية.

6335 1181 5

 1يوني ي ي ي ي ي  /حزي ي ي ي ي يران 18

مؤيد

8111

تضييمن هييذا الق يرار ارتفاع ييا كبي ي ار فييي عييدد الش ييركات
واألشييخاص المتهم ييين بالتعيياون ف ييي تطييوير البرن ييام
الن ييووي وتجمي ييد أص ييولهم المالي يية وك ييذل من ييع الس ييفر
لعدة أشخاص متهميين أيضيا بتطيوير البرنيام النيووي
اييراني

6558 1124 6

 1يوني ي ي ي ي ي  /حزي ي ي ي ي يران 14
8111

مؤيد

تمديي ييد واليي يية فريي ييق الخب ي يراء الي ييدوليين العي يياملين علي ييى
برنام إيران النووي.
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الجي ي ي ي ييدول مي ي ي ي يين إعي ي ي ي ييداد الباحي ي ي ي ييث اسي ي ي ي ييتنادا إلي ي ي ي ييى معلومي ي ي ي ييات جلسي ي ي ي ييات مجلي ي ي ي ييس األمي ي ي ي يين وعلي ي ي ي ييى
الموقعWWW.un.org./arabic/sc:
ولبي ييان موق ييف الص ييين م يين العقوب ييات عل ييى إيي يران داخ ييل مجل ييس األم يين خ ييالل مناقش ييات
الق اررات التي أصدرها مجلس األمن المذكور والموضحة بالجدول اعالد وكما ي تي:
القي يرار  1616لس يينة  ،8116ج يياء موق ييف الص ييين م يين قب ييل "لي ييو زنم ييين" الممث ييل ال ييدائم
للصييين فييي مجلييس األميين "لييم يسييتجب الجانييب ايي ارنييي بعييد باييجيياب لطلبييات مجلييس محييافظي
الوكالية ونييداءات مجلييس األميين ،ونهيييب بجميييع األطيراف األخييرى إتبييا مسييل مسييؤول للغاييية إزاء
السالم واألمن واالستقرار في العالم و لية عيدم االنتشيار ،واالحتفياظ بالثقية والهيدوء وممارسية ضيبط
النفس ،واستكشاف سبل تفكير جديدة ،ومواصلة تنفيذ الجهيود الدبلوماسيية بطريقية مبتكيرة مين أجيل
تس ييوية تقني يية إيي يران النووي يية .ونرح ييب بي ي ي أفك ييار وجه ييود تفض ييي إل ييى المحادث ييات وكس يير الجم ييود،
والتواصييل إلييى حلييول توافقييية ...وأثنيياء هييذد الفت يرة الحساسيية ميين الضييروري أال تتخييذ إي يران وجميييع
األطراف المعنية األخرى أي خطوات من ش نها إلحياق الضيرر بيالجهود الدبلوماسيية ...وستواصيل
الصييين كعهييدها دائمييا ،بييذل الجهييود ميين أجييل المسيياعدة علييى الحفيياظ علييى السييلم واالسييتقرار علييى
الصعيدين العالمي وايقليمي" (.)371
الق يرار  1737لسيينة  ،8116وكييان موقفهييا ميين الق يرار وكمييا جيياء ب ي "وان ي غونغيييا" ممثييل
الصين الدائم في مجليس األمين هيو "تيود الصيين أن تؤكيد عليى أن فيرض الجيزاءات ال يمثيل غايية
بل هو وسيلة لحث إيران على استئناف المفاوضات .وتدابير الجزاءات التي اتخيذها مجليس األمين
هييذد المي يرة ت ييدابير مح ييدودة ويمكيين عكس ييها .وتس ييتهدف االنش ييطة النووييية واس ييتحداث نظ ييم إيص ييال
األس ييلحة النووي يية الحساس يية لالنتش ييار كم ييا أن هن ييا أحكام ييا صي يريحة تب ييين أني ي إذا علق ييت إيي يران
أنش ييطتها المتص ييلة بتخص يييب اليوراني ييوم نواع ييادة معالجتي ي وامتثل ييت للقي ي اررات ذات الص ييلة لمجلي ييس
األمين ،وأوفيت بمطاليب الوكالية الدولييية للطاقية الذريية ،فيهن مجلييس األمين سييعلق تيدابير الجيزاءات
بيييل سييييلغيها ...وظليييت الصي ييين علي ييى اليييدوام تؤييييد حمايييية اآلليي يية الدوليييية لمني ييع االنتشيييار الن ي يووي
وتعي ييارض انتشي ييار األسي ييلحة النوويي يية ...والصي ييين مسي ييتعدة لمواصي ييلة العمي ييل المشي ييتر مي ييع جميي ييع
األط يراف المعنييية ولوسييهام فييي المحافظيية علييى السييالم واالسييتقرار الييدوليين وايقليميييين ،ولحماييية
(" )371كلميية الممثييل الصيييني ليييو زنمييين" ،الجلسيية  ،8551يوليييو  /تمييوز  ،8116مجلللس األمللن ،نيويللورك ،علييى ال يرابط
WWW.un.org/arabic/sc.
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وتوطيييد اآللييية الدولييية لمنييع انتشييار ولتسييوية المس ي لة النووييية يي يران ميين خييالل الجهييود السياسييية
الدبلوماسية" (.)378
القيرار  1747لسيينة  ،8117رحبييت الصييين وميين خييالل ممثلهييا الييدائم لييدى مجلييس األميين
"كييان يون ي " "بالتواصييل إلييى حييل هييذد المس ي لة عيين طريييق التفيياوض ويشييجع إي يران علييى التعامييل
بهيجابية مع المقترحات التي تقدم بها األعضاء في حزيران  /يونييو  8116واليواردة فيي هيذا القيرار
والتييي أيييدها مجلييس األميين فييي ق ي اررد  1616لسيينة  ،8116ومالحظيية التقرييير المقييدم يي يران يظييل
مطروح ييا ،م يين أج ييل التوص ييل إل ييى اتف يياق ش ييامل طوي ييل األج ييل يفس ييس المج ييال لتط ييوير العالق ييات
والتعي يياون مي ييع إي ي يران اسي ييتنادا إلي ييى االحت ي يرام المتبي ييادل ،ويي ييوفر الثقي يية الدوليي يية في ييي الطي ييابع السي ييلمي
المخصص لبرنام إيران النووي" (.)373
الق ي يرار  1213لسي يينة  ،8112إذ أكي ييد مني ييدوب الصي ييين "وان ي ي غوانغيي ييا" ،علي ييى "إن في ييرض
إجيراءات ال يمكيين أبييدا أن يحسييم المس ي لة بشييكل أساسييي .وأنهييا ال يمكيين أن تكييون وسيييلة لتشييجيع
المصيالحة والمفاوضيات ويبقيى أفضيل السيبل لتسيوية المسي لة هيو المفاوضيات الدبلوماسيية .ونناشيد
وبنيياء بدرجيية عالييية ،نوابييداء المرونيية الالزميية علييى
جميييع األط يراف المعنييية اتخيياذ موقييف مسييؤول ّ
النحيو المناسيب ،نوافسياح المجيال الكاميل للمبيادرة وايبيدا نواظهيار التصيميم والصيدق فيي اسيتئناف
المفاوضييات ونناشييد األط يراف بييذل جهييود مسييتمرة لتعزيييز المسيياعي الدبلوماسييية الشيياملة ،والسييعي
ييجاد حل يكفل حق إيران في االسيتخدام السيلمي للطاقية النوويية بحسيب بيل يعيال أيضياَ الشياغل
ال ييدولي حي ييال االنتش ييار الن ييووي ،ويس ييعى جاه ييدا للتوص ييل إل ييى ح ييل مبك يير وطوي ييل األج ييل وش ييامل
ومناسب للمس لة النووية اييرانية ،ونناشد إيران االمتثال الكامل لق اررات الوكالة ومجليس األمين فيي
أقرب وقت ممكن"(.)374
القي يرار  1181لس يينة  ،8111أك ييد من ييدوب الص ييين "ل ييي ب يياودون ""عل ييى "إن وح ييدة مجل ييس
األميين ضييرورية لحييل المسي لة النووييية اييرانييية .ويؤكييد دائمييا علييى أهمييية مجلييس األميين ،ونحيين ال
نؤيد اتخاذ إجراءات متعجلية .ونعتقيد أني يجيب علينيا بيذل جهيد أكبير للمحافظية عليى وحيدة مجليس
األم يين ...وق ييد التزم ييت الص ييين عب يير الس يينين بح ييل المسي ي لة النووي يية اييراني يية س ييلميا بالمفاوض ييات
(" )378كلمة الممثل الصيني وانع غوانغيا" ،الجلسة  83 ،5618ديسمبر  /كانون األول  ،8116المصدر نفسه
(" )373كلمة كان يون " ،الجلسة  83 ،5646مارس /ذار  ،8117المصدر نفسة.

(" )374كلمة وان غوانغيا" ،الجلسة  3 ،5242ذار  /مارس  ،8112المصدر نفسه.
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الدبلوماسييية وهييي تبييذل جه ييودا دؤوبيية بهييذا الخصييوص ...وترح ييب الصييين باالتفيياق الثالثييي بي يين
الب ارزيل وتركيا نوايران بش ن تبادل الوقيود النيووي لمفاعيل طهيران للبحيوث وتقيدرد كثيي ار ...وت ميل أن
تستفيد األطراف المعنية بصورة كاملة من الزخم اييجيابي اليذي وليدد االتفياق وال تيدخر وسيعا لحيل
(.)375

المس لة النووية اييرانية سلميا بالحوار والمفاوضات"

القرار  1124لسنة  ،8111جاءت كلمة "ليي بياودون " أكيد فيهيا عليى إلتيزام فرييق الخبيراء
وجاء في "ت مل الصين أن يتقييد الفرييق بالمبياد والمتطلبيات بصيرامة وأن يضيطلع باليدور المنيوط
ب في تعزيز التنفيذ الشامل والفعال لق اررات المجلس ذات الصلة"(.)376
يتض ييس م يين خ ييالل الج ييدول الم ييذكور ف ييي اع ييالد ،وكلم ييات الممثل ييين ال ييدائمين للص ييين ف ييي
مجلس األمن عبر السينوات الميذكورة التيي صيدرت بهيا القي اررات الدوليية ضيد إييران ،إن موقفهيا فيي
مجلييس األميين هييو مؤيييد لتل ي القي اررات .وكلمييات ممثليهييا بييالمجلس دائمييا تؤكييد علييى الحييل السييلمي
لألزميية داعيييا األط يراف إلييى التهدئيية وعييدم االنج يرار نحييو التصييعيد ،ومطالبيية إي يران بالتعيياون لحييل
المس لة سلميا بالحوار والمفاوضات .هيذا موقفهيا فيي مجليس األمين .أميا موقفهيا بمسياندة إييران مين
خالل تزويدها بالتكنولوجيا النووية وصناعة الصواريال بكافة أنواعهيا .ييدلل بي ن الصيين غيير جيادة
في أمر التعاون بعدم انتشار األسلحة النووية.
والموقف الصيني من العقوبات الدولية هو معارضتها استخدام القوة ضيد إييران وجياء ذلي
م يين خ ييالل تصي يريس "تش يين ش ييياو دوني ي " م ييدير إدارة غ ييرب س يييا وش ييمال أفريقي ييا ف ييي و ازرة الش ييؤون
الخارجية في  11يناير  /كانون الثاني عام " 8118إن الصين تعارض اسيتخدام القيوة ضيد إييران،
كما تعارض قيام بعض الدول بتنفييذ عقوبيات اقتصيادية وطاقويية بصيفة منفيردة عليى إييران" وأشيار
إلييى"أن التعيياون الصيييني ايي ارنييي فييي مجيياالت االقتصيياد والتجييارة والطاقيية عييادي وشييفاف ،وفييي
صييالس تطييور اقتصيياد البلييدين ،ويخييدم مصييالس شييعبي البلييدين وال يضيير بمصييالس أي دوليية ثالثيية".
وشدد على " معارضة الصين ألي عقوبات أحادية غير مسؤولة تضر بالمصالس الصينية" (.)377
وجددت الصين دعوتها إلي إيران والوكالية الدوليية للطاقية الذريية إليى تعزييز التعياون عقيب
إنهييياء الطي ييرفين لمحادثاتهمي ييا في ييي  12يني يياير  /كي ييانون الثي يياني عيييام  8113وقي ييال المتحي ييدث باسي ييم
(" )375كلمة لى باودن " ،الجلسة  1 ،6335يونية  /حزيران  ،8111المصدرنفسه.
(" )376كلمة لي باودن " 6 ،6558 ،يونيو  /حزيران ،8111 ،المصدرنفسه.

( )377صللحيفة الشللعب اليوميللة أو فاليللن الصللينية" ،التعيياون الصيييني ايي ارنييي فييي مجيياالت االقتصيياد والتجييارة والطاقيية"،
 8118/1/11على الرابطArabic@peopledaily.com.cn :
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الخارجية الصينية "هو ن لي" خالل ميؤتمر صيحفي دوري "إن الصيين ت ميل فيي أن اجتميا إييران
ومجموعيية خمس يية ازئييد واح ييد بريطانيييا والص ييين وفرنس ييا وروسيييا والوالي ييات المتحييدة األمريكي يية ازئ ييد
المانيا لعقيد جولية جدييدة مين المحادثيات فيي وقيت قرييب ...نيؤمن دوميا بي ن السيبيل الصيحيس لحيل
المس لة النووية اييرانية بشكل مالئم هو تعزيز الحوار والتعاون"(.)372
وعلييى الييرغم ميين أن الصييين قييد أعلنييت إلتزامهييا بالعقوبييات التييي تقييررت فييي ق يرار مجلييس
األمن الدولي بش ن إيران فهنها أكدت صيراحة معارضيتها العقوبيات األمريكيية األوربيية عليى أسياس
أنهيا عقوبييات خييار إطييار األمييم المتحييدة ثييم تصيبس الصييين فييي مواجهيية ضييغط أمريكييي – أوروبييي
مشيتر يجعيل رفضيها التيزام العقوبيات األمريكيية األوربيية عليى إييران ذا ثمين كبيير ربميا لين يمكنهيا
احتمالة كثي ار ،ال سيما في ثالثة عوامل:
أ -مص ييالس الص ييين االقتص ييادية والتجاري يية الكبيي يرة م ييع الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية وأورب ييا،
فضال عن أوراق الضغط العديدة والمؤلمة التي يمكن أن تستخدمها أمريكا في مواجهتها.
ب -أن الغ ييرب ي ييرى ف ييي إث ييارة الص ييين لقض ييية احتياجه ييا النفط ييي إل ييى إيي يران أم يير مب ييال فيي ي ،
السييما ميع التقيارير التيي أشيارت إليى أن الغيرب مسيتعد لتيوفير مصيادر بديلية للصيين عيين
النفط اييراني.
ت -أن الصين تبدو واقفة بمفردهيا فيي اليدفا عين إييران فيي قضيية العقوبيات ،إذ أن الموقيف
الروسي أقرب إلى موقف الغرب في قضية العقوبات.
ولهيذا فييهن عالقيية الصييين مييع إييران سييتظل مهمييا بلغييت ميين التقييارب مجييرد ورقيية تفاوضييية
ولن تتحول ب ي شكل من األشكال إلى عالقة اسيتراتيجية عليى األقيل فيي الميدى المنظيور ،وكيذل
عالقيية الصييين بالمنطقيية ككييل ،علييى الييرغم ميين تنييامي أهمييية المنطقيية فيمييا يخييص الصييين إال أنهييا
تظل جزءا من عالقتها مع القوى الكبرى.
وترتك ييز إيي يران ف ييي منظوره ييا االس ييتراتيجي عل ييى بع ييض الق ييوى الدولي يية والت ييي له ييا مص ييالس
حيوييية وفييي مقدميية هييذد القييوى الصييين ،والتييي تييرى فييي إي يران أكبيير الشييركاء فييي المنطقيية كييل ذل ي
كان يعطيي إييران قيوة فيي التعبيير والتحيدي عين مفيردات قرارهيا السياسيي ،أميام ذلي ليم تجيد ايدارة
األمريكية أمامها إال شكال من أشكال صراعها مع إييران ،اليذي أنصيب حيول برنامجهيا النيووي مميا
( )372صحيفة  NEWSالصينية " ،الصين تحث إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعياون"،8113/1/12 ،
وعلى الرابطArabic.news.cn :
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شييكل أزميية سياسييية تلقييي بظاللهييا علييى المنطقيية واحتمالييية انييدال أخطييار جسيييمة علييى كييل دول
المنطق يية سي يواء انته ييت ب ييالطرق الس ييلمية أم غي يير الس ييلمية .وب ييات م يين الواض ييس أن الظ ييرف الزمن ييي
يييؤدي لصييالس إييران واسييتراتيجيتها العسييكرية والسياسييية ،وهنييا اعتقيياد عنييد بعييض القييوى السياسييية
الم ييؤثرة داخ ييل المؤسس يية اييراني يية تحب ييذ اس ييتغالل الفرص يية التاريخي يية لف ييرض الهيمن يية عل ييى الق ييوى
الميؤثرة والمنافسيية فييي المنطقيية العربييية لصييالس اسيتراتيجيتها الشيياملة المتمثليية بالهيمنيية والنفييوذ حتييى
باتت تمثل أكبر خطر يواج ايدارة األمريكية وحسب ما رأت ولألسباب اآلتية:

()371

 العالقة الوثيقة بين إيران وتنظيم القاعيدة بياعتراف "رامسيفيلد" التيى تعيود إليى زمين طالبيانفي أفغانستان عندما كانت في تل المدة تقدم إيران الدعم للحركة ضيد الوجيود السيوفييتي
في أفغانستان في الثمانينات من القرن العشرين.
 استمرار إيران في تطوير السالح النووي والصاروخي..

 -النفوذ اييراني الواسع في العراق

أمييا فيمييا يخييص التعيياون فييي مجييال األسييلحة غييير النووييية بييين إي يران والصييين فقييد كانييت
الحرب العراقية اييرانية وما نجم عنها من خسائر كبيرة ،فضال عن الحظير اليذي فرضيت الوالييات
المتحييدة األمريكييية ،وحلفاؤهييا علييى واردات إي يران ميين السييالح ،السييبب ال يرئيس فييي توج ي األخي يرة
اعتبييا ار ميين الثمانينيييات ميين القييرن العش يرين للحصييول علييى احتياجاتهييا التسييليحية ميين دول أوروبييا
الش ييرقية وكوري ييا الش ييمالية والص ييين رغ ييم أن ه ييذد األس ييلحة ف ييي أغلبه ييا غي يير متط ييورة ،وبع ييد انته يياء
الحرب بيدأت إييران فيي تنفييذ برنيام شيامل يعيادة بنياء وتحيديث قواتهيا عليى نطياق واسيع ،وكانيت
قد كشيفت عين تعاونهيا ميع الصيين أثنياء الحيرب ميع العيراق وحصيولها عليى صيواريال "سيكود – ب
خرو –  ."7وفي عام  1111وعقب حرب الخلي الثانية ازدادت قوة دفع بيرام التسيليس اييرانيية
عق ييب تفكيي ي االتح يياد الس ييوفييتي ،قام ييت بتكثي ييف تعاونه ييا م ييع الص ييين حي ييث وقع ييت معه ييا اتفاق ييا
تسي ييليحيا عي ييام  1111شي ييمل  71ط ي يائرة "إن "7فض ي يالف عي يين التعي يياون في ييي مجي ييال تقنيي يية المدفعي ي يية
والصواريال(.)321

( )371د .محمود سالم السامرائي" ،احتالل العراق والتحديات الجي نواستراتيجية ألمن الخلي العربي ( ،")8-8مجلة أراء حول
الخلي  ،مركز الخلي لألبحاث ،العدد  ،28يوليو  ،8111ص.71

( )321د .محمييد نبيييل محمييد فيؤاد " ،الصييناعات العسييكرية الصييينية ومبيعاتهييا لييدول الشييرق األوسييط ،مجليية السياسيية الدولييية،
ابريل ،8111 ،ص .815
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وفي المدة من عام  1118حتى عام  1112حصلت إييران عليى  14طيائرة نقيل عسيكرية
ن ييو " "11 y – 7وزوارق دوري يية سي يريعة طي يراز "ه ييودن " فض ييال ع يين تركيزه ييا عل ييى التع يياون م ييع
الصييين فييي نقييل الخبيرة لتصيينيع الص يواريال قصيييرة المييدى وتطييوير النوعيييات اييرانييية مثييل "عقيياب"
وأيضا إنتيا الصيواريال "سيلكروم –  "C80.C801وتيوفير المنظوميات التقنيية والحواسييب الخاصية
باألنظمة الصاروخية اييرانية "زلزال– شهاب" وتطوير أيضا الصواريال البالسيتية "سيكود8 s –13
.)321("s s
والتجربة اليي أجرتهيا و ازرة اليدفا اييرانيية يطيالق صيارو "شيهاب –  "3عيام  1112قيد
اثييارت ردود فعييل غاضييبة فييي العديييد ميين الييدول التييي وجييدت فييي التجييارب اييرانييية تهديييدا للت يوازن
االسيتراتيجي فييي المنطقية ،وذلي الميتال إييران لترسيانة ضييخمة مين الصيواريال البالسيتية التكتيكييية
ومنها الصواريال ذات المنش الصيني نو ".)328("CSS/8
وبع ييد أح ييداث س ييبتمبر /أيل ييول ع ييام  8111ش ييددت الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية الض ييغوط
عليى الصيين وذلي لنشيرها أسيلحة غيير تقليديية وتكنولوجييا صيواريال إليى إييران.وفيي ينياير  /كيانون
الث يياني ع ييام  ،8118أعل يين "ك ييالر ارن ييدت" الس ييفير األمريك ييي ل ييدى الص ييين "أن ممارس ييات نش يير
األسلحة الصينية هي مس لة لها مساومة بش نها بالنسبة لنا" (.)323
يتبييين أن الواليييات المتحييدة األمريكييية لييم تسييتطع إيقيياف تييدفق األسييلحة والتقنييية المتطييورة
لصناعة الصيواريال الصيينية إليى إييران ،رغيم ت كييدها عليى ذلي  .مميا سيمس يييران بيامتال أسيلحة
متطورة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية ذات قدرات تدميري هائلة.
باعت الصين ييران صواريال كروز سطس سطس ،وقيدمت مسياعدات فيي تطيوير صيواريال
بالسييتية بعيييدة المييدى ،وبحلييول نييوفمبر /ك يانون أول ميين عييام  ،8113بعييد عييام ميين إج يراء إي يران
تجربة ناجحة يطالق صارو "شهاب  "3الذي يمكن حمل حمولية زنتهيا  1111كيليو غيرام وذات
م ي ييدى  1311كيل ي ييو مت ي يير .مم ي ييا أث ي ييار غض ي ييب الوالي ي ييات المتح ي ييدة األمريكي ي يية ،إذ أص ي ييدرت وكال ي يية

( )321المصدر نفسه ،ص .815

( )328عييزت عبييد الواحييد سيييد ،أميين الخلييي العبييي فييي التسييعينيات :د ارسيية للسياسييات األمنييية لكييل ميين السييعودية والكويييت
وايمارات ،اطروحة دكتوراه غير منشوره ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،8112 ،ص .143

( )323نقييال عيين وان بلومينثييال" ،امييداد األسييلحة الصييين والشييرق واألوسييط ،السياسيية الصييينية فييي الشييرق األوسييط" ،مجللللة
ترجمات ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية األستراتيجية ،القاهرة ،ص .41
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المخييابرات المركزي يية األمريكييية تقريي ي ار أشييارت إل ييى أن الصييين إل ييى جانييب روس يييا وكوريييا الش ييمالية
كانوا الموردين الرئيسين للمساعدات التي قدمتها إلى برنام الصواريال البالستية اييرانية (.)324
واسيتمرت الصييين فييي تزويييدها بمعييدات تكنولوجييية عسييكرية متطييورة بمييا فييي ذلي تكنلوجيييا
الصواريال ،وهو ما اضطر الواليات المتحدة األمريكيية لفيرض عقوبيات عيام  8114عليى عيدد مين
الشييركات الص ييينية ف ييي مج ييال الس ييالح " "Michael Winesودخل ييت إيي يران ف ييي مج ييال ص ييناعة
الصيواريال بعيييدة المييدى القيادرة علييى حمييل أقمييار صيناعية إلييى الفضيياء .وكشيف عيين ذلي تصيريس
للرئيس اييراني السابق "محمود أحمد نجاد" "إن إيران تعتزم إطالق قمر صيناعي أكبير حجميا إليى
الفضاء يحمل صارو يصل مداد إلى  1511كيلو متر" ،وفعال أطلقت إيران قمي ار صيناعيا محليي
الصنع في مدار حول األرض للمرة األولى في فبراير  /شباط عيام " 8111سيفير  "8وفيي خطياب
"محمييود أحمييدي نجيياد" أمييام مجموعيية ميين الطلبيية نقلت ي وكاليية أنبيياء اييرانييية إذ قييال "إن صيياروخا
يتراوح مداد بين  711و  1511كيلو متر من المقرر أن يحمل قم ار صناعيا أكبير مين أمييد "أميل"
إلى الفضاء ،وأشار أن القوى العالمية تعتقد أن "سيفير "8صياروخنا األخيير لكننيا نعميل عليى إنتيا
صي يواريال أخ ييرى وذك ييرت وس ييائل إع ييالم حكومي يية ف ييي م ييارس  /إذار ع ييام  8111أن "أمي ييد" أكم ييل
مهام في الفضاء بعد سبع أسابيع من إطالق إلى المدار (.)325
من المالحظ أن اهتمام إيران بالصيناعات الصياروخية مين كافية األنيوا قصييرة ومتوسيطة
وطويلة األمد وبناء ترسانة عسكرية تجعلهيا تهييمن عليى المنطقية ب سيرها بعيد أن أخير العيراق مين
المعادلة .مما ولد ليدى دول المنطقية ،السييما دول مجليس التعياون ليدول الخليي العربيي تخوفيا مين
التنيامي المت ازيييد للقيوة النووييية اييرانيية واألسييلحة الصياروخية ،معييز ار ليديها التخييوف ،وجعلهيا تيرتبط
باتفاقيات أمنية متعددة مع قوى دولية كبرى مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.
وقييد اسييتفادت إي يران ميين ظييروف حاليية السييلم ،وعملييت علييى الييدخول إلييي مجيياالت جديييدة
لونت ييا الحرب ييي التقلي ييدي ،وقام ييت ف ييي ه ييذا ايط ييار بتكي يريس الحي ييز األكب يير م يين نش يياط معاه ييدها
التعليمية ومراكز البحيث والتطيوير القائمية ليديها ،وأعطيت تركيزهيا عليى مجياالت األسيلحة التقليديية
وفوق التقليدية والطيائرات ،إذ اهتميت بتطيوير قيدراتها فيي مجيال أجهيزة االتصيال ،والتيي تعياني مين
( )324المصدر نفسه ،ص .41

( )325نقال عن د .جمال مظلوم و د .ممدوح حامد عطية ،أزمة البرنام النووي اييراني وأمن الخلي  ،مصلدر سلبق ذكلره،
ص .348
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تخليف واضييس ،وقامييت باالتفياق مييع الصييين للحصيول علييى تكنولوجيييا متطيورة فييي مجييال االتصييال
واألقمار الصناعية(.)326
ولييم يقتصيير التعيياون العسييكري بييين الصييين نواي يران علييى الصييناعات الحربييية الصيياروخية
والتع ي يياون الني ي ييووي ب ي ييل دخيي ييل كيي ييل مج ي يياالت األسيي ييلحة ،ومنهيي ييا الم ي ييدفع السي ي يياحلي ايي ارني ي ييي Hy-
" "2seaEagle2إذ اس ييتخدم خ ييالل ح ييرب الخل ييي األول ييى ض ييد أه ييداف عراقي يية ،كم ييا ت ييم تص يينيع
ط ي ارزات ص يواريال سييطس بحيير " ،"80IK C802,Cوالتييي تيينظم الييدفا السيياحلي بالص يواريال ،هييذا
وكانت مصيادر أمريكيية قيد صيرحت أن إييران اختبيرت صيارو جيو  /بحير صييني مين طيراز " s
"8في يونيو /حزيران عام  1117أطلق من طيائرة مقاتلية أمريكيية الصينع "إف –  "4مميا اعتبرتي
الواليات المتحدة األمريكية تهديدا للمالحة في الخلي العربيي .ونشيرت صيحيفة واشينطن تيايمز فيي
 1أغسيطس /ب عييام " 1111إن الصييين نواييران وقعتييا عقييدا لمسيياعدة إييران فييي تصيينيع صيواريال
بحري يية مض ييادة للس ييفن يمك يين إطالقه ييا م يين الط ييائرات الهليك ييوبتر وال ييزوارق اييراني يية .وت ييم تجربي يية
الصارو من الجو في مارس  /أذار من العام نفس " (.)327
وحصلت إيران من الصين أيضا على أنظمية صيواريال مضيادة للسيفن مين طيراز "802 /
" sذات كثافة نارية عالية مع الدقة النسبية فيي إصيابة األهيداف ،كميا قيدمت أيضيا مسياعدات فيي
مجييال التصيينيع والتطييوير والتكنولوجيييا ،فضييال عيين المسيياهمة الحقييا فييي التعاقييد لصييناعة "شييهاب
 ،"4لذل عميدت و ازرة الخ ازنية األمريكيية إليى فيرض عقوبيات عليى شيركات السيالح الصيينية والتيي
يعتقييد أنهييا وردت إلييى إي يران قطييع غيييار والتكنولوجيييا الخاصيية بالص يواريال ميين ط يراز "فيياتس "111
وأنظميية الص يواريال ميين ط يراز "فجيير" ومييع ذل ي جيياءت الصييين فييي المركييز الثيياني بعييد روسيييا فييي
توريييد السييالح إلييى إي يران ط يوال المييدة ميين  1115إلييى  8115إذ وردت  %12فقييط ميين حاجييات
إيران من الصواريال لكنها قدمت خبرات عملية نادرة إلى مصانع السالح اييرانية (.)322
ثالث ا :الموقف الصيني من التهديدات العراقية ألمن الخلي العربي:

( )326المصدر نفسه ،ص .182
( )327المصدر نفسه ،ص ص .141-131

( )322ممدوح عبد المنعم ،رياح من الشرق الصين – كوريا – اليابان ،مصدر سبق ذكره ،ص .22
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تواج ي منطقيية الخلييي العربييي الكثييير ميين التهديييدات الخارجييية والتييي لهييا ثييار سييلبية علييى
دول المنطق يية وم يين ه ييذد التهدي ييدات ايقليمي يية ومنه ييا التهدي ييد الع ارق ييي لألم يين ف ييي الخل ييي العرب ييي،
والموقف الصيني من هذا التهديد.
ويمك يين الق ييول أن حرب ييي الخل ييي األول ييى والثاني يية مثلت ييا ايط ييار ال ييذي وج ييدت الص ييين م يين
خالل أنها في قلب التحوالت الدولية الجديدة ،فضال عين بدايية حضيورها األول فيي منطقية الخليي
العرب ييي .م يين خ ييالل ح ييرب الخل ييي األول ييى والت ييي اس ييتمرت م يين ع ييام  ،1122 – 1121ص ييدرت
الص ييين أس ييلحة للعي يراق .وك ييان المس ييتوردون الرئيس ييون للس ييالح الص يييني م يين الم ييدة م يين – 1126
 1111هم العراق نوايران والسعودية.
نواذا كانييت حييرب الخلييي األولييى قييد مثلييت بداييية دخييول سييوق السييالح إلييى منطقيية الخلييي
العربييي ،ف ييهن حييرب الخل ييي الثانييية مثل ييت دخ ييول الصييين ف يياعال جديييدا ف ييي الق ي اررات الدولي يية الت ييي
تخص المنطقة .وتحدد درجة االستقرار فيها.
فييي حييرب الخلييي الثانييية ،اسييتخدمت الصييين البرغماتييية السياسييية بدرجيية كبي يرة ميين أجييل
الحفاظ على مصالحها االقتصادية في المنطقة ،ف نها لم تعارض الق اررات الدوليية المتخيذة مين قبيل
مجلييس األميين الييدولي ضييد الع يراق ،وفييي المقابييل أصييرت بدرجيية كبي يرة علييى الحفيياظ علييى سييالمة
المدنيين العراقيين.
لقد أصبحت مسي لة أمين الخليي العربيي مين المسيائل المطروحية بشيكل قيوي فيي العالقيات
العربييية الصييينية أثنيياء وبعييد الحييرب العراقييية اييرانييية ،التييي دامييت لمييدة  2سيينوات ،والسييتمرار فييي
هييذد الحييرب اصييبس تييدفق ايمييدادات النفطييية عبيير الخلييي العربييي مهييددا ،وبييدورد انعكسييت علييى
األمن الداخلي لبعض الدول العربية الخليجيية ،وقيد سيعت تلي اليدول ليدعم أمنهيا عين طرييق شيراء
التكنولوجيي ييا المتقدم ي يية للصيي يواريال لمواجه ي يية التحي ييديات ايقليمي ي يية – اييراني ي يية والعراقي ي يية – وعق ي ييدت
االتفاقيات األمنية مع القوى الكبرى وبعض دول حليف النياتو .وليم يكين هنيا تهدييد ع ارقيي واضيس
لدول المنطقة .أثناء الحرب العراقية اييرانية.
عندما اندلعت االزمة بين العراق والكويت ،اتبعت الصين موقفا يتسيم بالت كييد عليى احتيرام
أمن الخلي العربي ،والتكامل ايقليمي لدول مع الحيل السيلمي للمشيكلة الناشيئة عين دخيول القيوات
العراقييية للكويييت .فبعييد يييوم واحييد ميين المشييكلة اسييتدعت و ازرة الخارجييية الصييينية السييفير الع ارقييي
والق ييائم ب عم ييال الكوي ييت ف ييي بك ييين وس ييلمتهما م ييذكرتين رس ييميتين طالب ييت فيهم ييا انس ييحاب القي يوات
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العراقييية ميين الكويييت بييدون قيييد أو شييرط وطالبييت الع يراق بيياحترام سيييادة الكويييت .وعنييدما اسييتدعت
السعودية القوات األمريكية للمساعدة فيي حمايية أ ارضييها ،أكيدت الصيين للسيعودية تفهمهيا للموقيف
وذل أثناء لقاء وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصيل" ونظييرد الصييني "تتشييان تشيي تشين" فيي
بك ييين ف ييي س ييبتمبر  /أيل ييول ع ييام  1111وف ييي  6س ييبتمبر  /أيل ييول م يين الع ييام نفسي ي أص ييدرت و ازرة
الخارجية الصينية بيانا يتضمن أربع نقاط هي(:)321
 -1شعور الحكومة الصينية باألسف للغزو العراقي للكويت.
 -8وجوب احترام استقالل الكويت وسيادتها ووحدة أراضيها.
 -3ضرورة تسوية الخالفات بين الدولتين من خالل المفاوضات.
 -4مطالبيية الع يراق بقبييول وسيياطة جامعيية الييدول العربييية واالسييتجابة للنييداءات الدولييية بسييحب
قوات من الكويت في أقرب فرصة ممكنة.
علييى الييرغم ميين المصييالس الصييينية فييي الع يراق إال أن تص يريحاتها لييم تتعييد حتييى الخطييوط
الحمراء التي رسمتها لتعاملها مع الواليات المتحيدة األمريكيية ،وهكيذا قاميت الصيين بت يييد أول أحيد
عشر ق ار ار لمجلس األمن والمتعلقة باحتالل العراق للكويت بما فيها القرار  .661وقيد أبيدت مرونية
واضييحة فييي التعامييل مييع هييذد األزميية حييين تغيبييت عيين التصييويت علييى الق يرار  672والييذي سييمس
لقوات التحالف باستخدام القوة يخ ار العيراق مين الكوييت .وقيد سيوغت الصيين موقفهيا هيذا بيالقول
" إن القرار يتيس لألمم المتحيدة حقيا غيير مسيبوق للتيدخل فيي الشيؤون الداخليية لليدول ،األمير اليذي
يشكل سابقة خطيرة في المستقبل" (.)311
وموقفها من حرب الخلي الثانية على الرغم من عيدم معارضيتها الحيرب عليى العيراق عيام
 ،1111إال أنها أصرت على تبني موقف مستقل ،واتجهت إليى التنسييق ميع روسييا لممارسية مزييد
م يين الض ييغوط عل ييى الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية ،ورفض ييت المش يياركة ف ييي قي يوات التح ييالف ال ييدولي
واعترضت عندما تجاوزت القوات األمريكية وحلفائها مهمة إخ ار الجي

الع ارقيي مين الكوييت إليى

(" )321التقرير ايستراتيجي العربي" ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باالهرا  ،القاهرة ،1111 ،ص .111

( )311كامل صيالس أبيو جيابر " ،الحيوار بيين الثقافية الصيينية والثقافية العربيية فيي القيرن الحيادي والعشيرين موقيف الصيين مين
بعض القضايا العربية" ،مجلة الفكر السياسي ،دمشق العدد  ،1111 ،7ص .167
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احييتالل الع يراق ،وبعييد نهاييية الحييرب طالب يت بانسييحاب الق يوات األجنبييية ميين المنطقيية وتيير دولهييا
تنظم أوضاعها بنفسها (.)311
امتنعييت الص ييين عيين التص ييويت لصييالس القي يرار  626المتعلييق بش ييرط وقييف إط ييالق الن ييار
والييذي صييدر فييي  1111/4/3كييان اعت يراض الصييين علييى اسييتعمال القييوة العسييكرية ضييد الع يراق
ورغبتهيا فيي الحييل السيلمي نيابع ميين تخيوف الصييين أن ييؤدي اسيتعمال الواليييات المتحيدة األمريكييية
القييوة إل ييى هيمنتهييا عل ييى منطقيية الخل ييي العرب ييي حفاظييا عل ييى مصييالحها ،كم ييا كانييت تتخ ييوف م يين
احتمياالت مشيياركة اليابييان بقيوات غييير قتالييية فييي حييرب الخلييي الثانييية ،ممييا يمكيين أن يعنييي إعييادة
بعث العسكرية اليابانية بكل تراثها المعادي للصين.
إن الموقف الصيني من مس لة أمن الخلي العربيي ليم يخير عين إطيار سياسيتها الخارجيية
الهادفة إلى خدمة مصيالحها االقتصيادية قبيل كيل شيت وانتظيار ميا سيتؤول إليي األحيداث للحصيول
على أقصى المنافع وب قل الخسائر من األطراف جميعها .فموقفها حييال قضيية العيراق فيي مجليس
األمن كان قائما على رؤيت "الرافضة الستخدام القوة في العالقات الدولية" وت ييدها اسيتخدام الحيل
التكتيكييي الدبلوماس يي ،اعتمييدت في ي الشييجب أو ايع يراب عيين القلييق وضييرورة التوصييل إلييى ق يرار
متوازن مع ت كيدها على سيادة العراق ووحدة أرض (.)318
ومنذ أن اعترف العيراق باسيتقالل الكوييت عيام  ،1114قاميت الصيين بيدعم مبيادرة روسييا
وفرنسا الداعية لوضع نهاية تدريجية للحصار على العراق .ودعمت أيضا مشيرو روسيي قيدم إليى
مجل ييس األم يين يقض ييي بتعلي ييق العقوب ييات المفروض يية عل ييى العي يراق لم ييدة  111ي ييوم قابل يية للتجدي ييد.
وسياسيتها تجياد أزميية حيرب الخلييي الثانيية تنييدر ضيمن سياسييتها التقليديية ،وبييالرغم مين معارضييتها
لسياسية االحتواء المزدو إال أنها ال يمكن أن ترقي إلى مجابهة صينية غربية وعليى سيبيل المثيال
يمكين تفسيير الموقييف الصييني اليرافض لعمليية فييرض الحظير الجيوي علييى العيراق ،لعييدم اتفاقي مييع

( )311نزار عبد المعطي زيدان" ،العالقات األمريكية الصينية أوج التقارب وأوج التباعيد" ،السياسة الدوليلة ،العيدد ،138
أبريل  ،1112ص .188

( )318د .كاظم هاشم نعمة" ،العراق والصين" ،في العراق والفوضى الكبرر ،دراسات إستراتيجية ،العيدد  ،3بغيداد،1117 ،
ص .441
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ميث يياق األم ييم المتح ييدة والق ييانون ال ييدولي ،فض ييال ع يين القل ييق الص يييني الش ييديد إزاء الخس ييارة البشي يرية
والمادية جراء الحظر والقصف الجوي المترتب علي (.)313
ولي ييم تبي ييادر الصي ييين بتقي ييديم أي مشي ييرو إلي ييى مجلي ييس األمي يين بخصي ييوص تخفيي ييف أو رفي ييع
العقوبييات ع يين العي يراق ،وذل ي يدراكه ييا أن الموق ييف الييدولي ل ييم يحس ييم ،نوان األحييداث تحم ييل ل ييديها
تحيوالت خطييرة تسييتحق االنتظييار ورؤييية مييا سييتؤول إليي األمييور إلييى أن يحييين فييهن االنتظييار خييير
وسيلة للكسب –استخدام عامل الزمن– غير أن موقفها شهد تغيي ار واضحا بعيد عيام  1117تجسيد
ف ييي امتناعه ييا ع يين التص ييويت للمش يياريع األمريكي يية والبريطاني يية ودع ييم مواق ييف ال ييدول المؤي ييدة لرف ييع
العقوبات (.)314
ولكن الموقف الصيني ال يتعدى الخطوط الحمراء التيي رسيمتها القييادات الصيينية لنفسيها،
وهييي التعبييير السياسييي المجييرد ،األميير الييذي عبيير عن ي البيييان المشييتر الصييادر فييي أعقيياب زيييارة
الي يرئيس اليمن ييي الس ييابق "عل ييى عب ييد اهلل ص ييالس" للص ييين ف ييي  11فب اري يير  /ش ييباط ع ييام  ،1112إذ
أع ييرب الجانب ييان عي ين "اهتمامهم ييا الب ييال باألزم يية الناجم يية ع يين التفت ييي

ع يين األس ييلحة العراقي يية...

ورفض ييهما الس ييتخدام الق ييوة ،أو التهدي ييد به ييا .ألي س ييبب .وس ييجل الجانب ييان تعاطفهم ييا م ييع الش ييعب
العراقي في معانات " (.)315
كما رفضت الصين اسيتمرار العقوبيات االقتصيادية عليى العيراق ،وأكيد منيدوبها فيي مجليس
األمين فييي  82أبريييل  /نيسييان عيام  1112علييى ضييرورة رفييع العقوبيات ب سيير وقييت بسييبب معانيياة
الشييعب الع ارقييي .وشييدد علييى أن يعبيير مجلييس األميين عيين مرونيية إزاء ذلي وأن يقييوم برفييع تييدريجي
للعقوبييات طبقييا لتنفيييذ الع يراق لق ي اررات األمييم المتحييدة .وحييول تشييكيل لجييان التفتييي
موقفها عن طريق و ازرة خارجيتها ب نها تريد تشيكيال أكثير توازنيا لفيرق التفتيي

أكييدت الصييين

الدوليية ،ألن التيوازن

من ناحية الجنسيات المشاركة سيحمل على إنجاز مهمة اللجنة (.)316
( )313د .كامل صالس أبو الخير" ،الحوار بين الثقافة الصينية والثقافة العربية في القرن الحادي والعشرين موقف الصين من
بعض القضايا العربية" ،مصدر سبق ذكره ،ص .162

( )314هالة خالد حميد ،سياسات القور اآلسيوية في المنطقة العربية وميزان القور الدولي مستقبالا ،أطروحة دكتوراد غير
منشورد ،جامعة صدام ،كلية العلوم السياسية ،ص .814

( )315د .كامل صالس أبو الخير " ،الحوار بين الثقافة الصينية والثقافة العربية في القرن الحادى والعشرين موقف الصين من
بعض القضايا العربية" ،مصدر سبق ذكره ،ص .162

( )316نقييال عيين د .سييعد حقييي توفيييق ،عالقييات العييرب الدولييية فييي مطلييع القييرن الحييادي والعش يرين ،وائللل للنشللر ،عمييان،
 ،8113ص ص .888 – 881
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والق يرار الصيييني كييان ل ي الفضييل الكبييير علييى االسييتمرار والت كيييد علييى التقييارب بييين دول
الخلييي العربييي والصييين علييى المسييتوى السياسييي والدبلوماسييي ،السيييما أن تبييادل الطييرفين الزيييارات
الرسيمية علييى أعلييى المسيتويات دليييل علييى اسيتمرار هييذا اليينه  ،ولعيل أهييم تلي الزييارات هييي زيييارة
الي يرئيس الص يييني األس ييبق "جي ييان زم ييين" للمملك يية العربي يية الس ييعودية ع ييام  ،1111وك ييان الموق ييف
الصيييني اييجييابي – فيمييا يخييص دول مجلييس التعيياون الخليجييي – ميين احييتالل الع يراق للكويييت –
والذي القى استحسانا خليجيا كبي ار ،إذ أن الصيين كيان بهمكانهيا أن تسيتخدم حيق الينقض ،ومين ثيم
تنتهي التطلعات الخليجية نحو تحرير الكويت في إطار عمل أممي ذي صيغة شرعية (.)317
وكانييت الصييين فييي مقدميية ال ييدول التييي تسيياند رفييع العقوب ييات عيين الشييعب والحفيياظ عل ييى
سيادة ووحدة أراضي ومعارضة أية أعمال تخالف ذل  ،وتؤييد الحليول الدبلوماسيية فيي هيذا الصيدد
وتدين الهجمات الجوية التي يتعيرض لهيا العيراق مين جانيب الوالييات المتحيدة األمريكيية وبريطانييا،
كمييا تييرفض وجييود مييا يسييمى بمنطقتييي الحظيير فييي شييمال وجنييوب الع يراق باعتبارهييا مساسييا بسيييادة
ووحييدة أ ارضييي الع يراق ،كمييا تييرى ضييرورة تطبيييق الع يراق لكافيية ق ي اررات األمييم المتحييدة ،وقييد نفييت
الصييين اتهامييات الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي مييارس  /أذار عييام  8111بوجييود خب يراء لهييا فييي
العراق لتطوير أنظمة الدفاعات الجوية العراقية وزيادة فاعليتها (.)312
وبع ييد أح ييداث الح ييادي عش يير م يين س ييبتمبر  /أيل ييول ع ييام  8111وت ييداعياتها عل ييى الع ييالم
والسيييما المنطقيية العربييية ،وتحديييدا فييي الخييامس والعش يرين ميين أكتييوبر  /تش يرين أول عييام 8118
تقيدمت الواليييات المتحييدة األمريكييية بمشييرو قيرار يطاليب ضييمنيا بتفييويض مجلييس األميين باسييتخدام
القوة العسكرية ضد العيراق فيي حالية عيدم قبيول وتعياون العيراق ميع فرييق التفتيي

اليدولي .وأعلنيت

الص ييين صي يراحة عل ييى ع ييدم رض يياها ع يين ه ييذا المش ييرو  ،م ييالم ت ييدخل الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية
تعييديالت عليي ي  ،وطالبييت الص ييين بضييرورة اعتم يياد التس ييوية السييليمة واالبتع يياد عيين اس ييتخدام الق ييوة
العسييكرية .وقييد صييدر بايجمييا الق يرار رقييم  1441فييي الثييامن ميين نييوفمبر  /تش يرين الثيياني عييام
 ،8118والذي حذر العراق من تعرض إلى عواقب وخيمة إذا فشل فيي الوفياء بالتزاماتي المحيددة.
وصيوتت الصيين لصيالس القيرار وعدتي خطيوة فييي طرييق الحيل السييلمي للموضيو الع ارقيي .ورحبييت
( )317د .محمد بن هويدن " ،المحددات السياسية للعالقات ايماراتية – الصيينية ،افياق المسيتقبل ،مركيز االميارات للد ارسيات
والبحوث ،العدد 8113 ،12ص .44

( )312عاطف سالم سيد األهل ،العالقات العربية الصينية ،مصدر سبق ذكره ،ص .156
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الص ييين بقب ييول العي ي ارق لقي يرار مجل ييس األم يين وعدتي ي تحرك ييا إيجابي ييا م يين ش ييان أن ي ييدفع نح ييو ح ييل
الموضو العراقي سلميا (.)311
أعلنت الصين رفضها للعدوان األمريكي على العراق فيور بدايية حملتهيا العسيكرية فيي 81
مي ييارس  /أذار عي ييام  ،8113ودعي ييت ايدارة األمريكيي يية لوق ي ييف األعمي ييال العسي ييكرية ضي ييد العي ي يراق،
وت ييدها لمبدأ "شيعب العيراق يحكيم العيراق" مؤكيدا ضيرورة احتيرام واسيتقالل العيراق ووحيدة أ ارضيي ،
نوافساح المجال كامال لدور األمم المتحدة (.)411
ظلييت الصييين وباعتبارهييا عض يوا دائمييا فييي مجلييس األميين الييدولي تييولي أهتمامييا كبي ي ار لمييا
يجيري فيي العيراق ،وشياطرت دول مجليس التعيياون الخليجيي قلقهيا ومخاوفهيا وتطيابق موقفهميا تجيياد
قضية العيراق ،كالهميا دعيا جمييع األطيراف إليى التوصيل إليى حيل سيلمي فيي المرحلية التيي سيبقت
انيدال الحييرب .وبعيد الحييرب شييدد الجانبيان علييى ضيرورة المحافظيية علييى وحيدة وسييالمة األ ارضييي
العراقييية نواعييادة السيييادة إلييى الشييعب الع ارقييي فييي أسيير وقييت ممكيين ،كمييا طالييب الجانبييان بضييرورة
منس الشعب العراقي كامل الحرية من أجل تقرير مسيتقبل بيالدد نوانهياء األحيتالل فيي أقيرب فرصية،
فض ييال ع يين تمك ييين األم ييم المتح ييدة م يين أن تي ييؤدي دو ار رئيس ييا ف ييي عملي يية إع ييادة البن يياء السياسي ييي
واالقتصادي(.)411
أكييدت الصييين أهمييية الحفيياظ علييى اسييتقالل الع يراق وأن يييتم تشييكيل حكوميية عراقييية تتييولى
تقاليييد السييلطة هييذا وقييد تقييدمت بيياقتراح لمجلييس األميين حييول القضييية فييي  86أبريييل  /نيسييان عييام
 8114تعك ييس أه ييداف وتوجه ييات الموق ييف الص يييني ويمث ييل تحس ييين األحي يوال األمني يية ف ييي العي يراق
وتحقي ييق الس ييالم واالس ييتقرار م ييع مس يياعدة الش ييعب عل ييى إع ييادة البن يياء والتنمي يية م ييع الحف يياظ عل ييى
االسيتقالل السياسيي للعيراق ووحييدة أ ارضيي  ،فضيال عيين إرسياء دعيائم نظييام ديمق ارطيي يحيافظ علييى
الوحدة الوطنية وعلى عالقات الجوار مع مساعدة العراق على تحقييق عودتي إليى المجتميع اليدولي

( )311د .محمد بن هوييدن" ،السياسية الصيينية تجياد العيراق" ،مجلية السياسية الدوليية ،العيدد  ،167ينياير ،القياهرة،7112 ،
ص .11

( )411د .غييث الربيعيي" ،تطيور العالقيات العراقيية – الصييينية" ،مجلية العليوم السياسيية ،جامعية بغيداد ،العييدد ،8111 ،41
ص .3

( )411ليى غييو فييو" ،العالقييات بيين دول المجلييس والصييين ،التقريللر السللنوي األول الخلللي فللي عللا  ،7113مركييز الخلييي
لألبحاث ،دبى ،يناير  ،8114ص .352
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ميع الحفياظ عليى السييالم واالسيتقرار فيي منطقية الخلييي العربيي وذلي فيي إطييار قييام األميم المتحييدة
بدور فاعل (.)418
لم فيعد التهديد العراقي لدول الخليي العربيي كميا كيان فيي السيابق مين التيدخل العسيكري أو

حشيد القيوات العراقيية عليى الحيدود الكوييت أو السيعودية مين أجيل الضيغط عليى تلكميا اليدولتين بييل
أصبس التهديد بعيد احيتالل العيراق مين قبيل الوالييات المتحيدة األمريكيية مين نيو أخير اصيبس يطليق
علي ي بييالمتغير الع ارقييي أو بتعبييير أخيير أدق المتغييير األمريكييي فييي الع يراق وتداعيات ي  ،هييو األكثيير
برو از في منظومة متغيرات األمن فيي الخليي العربيي ،إذ ييؤثر الوضيع فيي العيراق فيي دول مجليس
التعاون الخليجي.
منيذ الغيزو األمريكييي للعيراق فييي ميارس  /أذار عييام  8113يطغيي التييوتر وعيدم االسييتقرار
على المشهد األمني في الخلي العربي ،فقد أفيرز الغيزو بيئية أمنيية جدييدة مغيايرة لتلي التيى كانيت
سيائدة قبلي  ،بيئيية تتسيم بعيدم االسييتقرار اليذي يصيل إلييى حيد االنفيالت ،كمييا هيو الحالية العراقييية ،أو
بسيييطرة الش ي والتييوجس المتبييادل ،كمييا فييي العالقييات بييين الواليييات المتحييدة األمريكييية نواي يران علييى
خليفيية أزميية الملييف النييووي ،الييذي قييد ينييذر فييي تفاعالت ي بمواجه ي جديييدة سييتلقي بتييداعياتها علييى
جميييع دول المنطقيية ،ويييدحض ه ييذد التصييورات التييي تييرددت قب ييل الحييرب علييى الع يراق وايطاح يية
بنظام ي سييتؤدي إلييى انتف يياء مصييادر تهديييد األم يين ايقليمييي ،وسييتهيت لبيئ يية جديييدة مواتييية لألم يين
واالسييتقرار ،لكيين الييذي حصييل بعييد هييذد الحييرب يشييير إلييى أن المنطقيية معرضيية لالنفجييار ،السيييما
مع غياب رؤيية واضيحة حيول مسيتقبل الترتيبيات األمنيية للمنطقية بيين دول المنطقية والقيوى الكبيرى
من ناحية .وتصاعد حيدة األزميات ايقليميية الداخليية "التطيرف وايرهياب" مين ناحيية ثالثية .ويمكين
القول أن الوضع األمني الراهن في منطقة الخلي العربي يواج تحديات تشتر معظمهيا فيي سيمة
رئيسية ،هي قابليتها لالنفجار(.)413
إن اخ ييتالف وتني ييو التهدييييدات إذ تشي ييمل تهدييييدات واقع يية بالفعيييل كميييا هي ييو الحيييال نتيجي يية
االح ييتالل األمريك ييي للعي يراق وتداعياتي ي  ،وال ييذي ن ييت عني ي التع ييرض لحال يية "ايره يياب" ،وتع يياني مني ي
معظيم دول منطقية الخليي العربيي ،والتهدييد اآلخير اليواقعي هيو التقيارب الع ارقيي ايي ارنيي وميا ينييت
( )418د .هدى ميتكيس" ،الصين والشرق األوسط " ،د .في هدى ميتكيس (محيرر) ،العالقيات اآلسييوية– اآلسييوية ،مصلدر
سبق ذكره ،ص ص 16-15

( )413د .أشرف سعد العيسوي" ،أمن الخلي  ..تحديات ومخاطر جديدة" ،السياسة الدولية ،العدد  ،171يناير  ،8112ص
ص .71-71
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ع يين ه ييذا التق ييارب  -م يين وجه يية النظ يير االمريكي يية والخليجي يية  -ف ييي حال يية تعرض ييت إيي يران لتهدي ييد
باسييتخدام القييوة العسييكرية ميين جانييب الواليييات المتحييدة األمريكييية وحلفائهييا .وهنييا تهديييدات كامنيية
مثل العالقات العراقية الكويتية فالخالفات بين الطرفين قائمة رغيم زوال السيبب – إنهياء الحكيم فيي
العراق قبل نيسان عام  -8113وفي مقدمة هيذد الخالفيات الحيدود والتعويضيات واليديون .وانيدال
أزمة جديدة هي أزمة ميناء مبار الكبييرة والتيي تخللتهيا بعيض التصيريحات والتيي وصيلت إليى حيد
التهدي ييد بعملي ييات إرهابي يية .والتهدي ييد اآلخ يير ه ييو تفجي يير المش ييكلة الطائفي يية ف ييي بع ييض ال ييدول مث ييل
السي ييعودية والبح ي يرين والكوي ي ييت واحتماليي يية انتقاله ي ييا إلي ييى دول الخلي ييي العربي ي يية األخي ييرى ،والمس ي يياندة
الخليجية للمعارضة في سوريا وما ينت عنها في حالة تي زم الوضيع فيي هيذا اليبالد وتداعياتي عليى
دول المنطقة.
فالموقف الصيني مين هيذد التهدييدات واضيس – وجهية النظير الخليجيية  -وهيو أن الصيين
ال تتييدخل مباش يرة ولكيين تقييديم الييدعم الكبييير للبرنييام النييووي ايي ارنييي ،وصييناعة األسييلحة الثقيليية
والصاروخية ما هيو إليى تهدييد ألمين المنطقية .والوقيوف إليى جانيب سيوريا حليفية إييران فيي مجليس
األمن واستخدام الفيتو ضد الق اررات األممية حول المشكلة في سيوريا ،ال سييما أن قطير والسيعودية
تقودان الحملة الدولية ضد الحكومة السورية.
رابع ا :تأمين إمدادات الطاقة (أمن الطاقة)
تنظر معظم دول العالم إلى منطقية الخليي العربيي إنهيا منطقية إميداد رئيسية للينفط والغياز.
وتشييير إحصييائيات شييركة اليينفط البريطانييية لعييام  8111إلييى أن هييذد المنطقيية تحتييوي علييى %65
م يين االحتي يياطي الع ييالمي لل يينفط %33,2 ،م يين االحتي يياطي الع ييالمي للغ يياز .وتح ييتفظ دول مجل ييس
التعيياون السييت ب %35ميين االحتييياطي العييالمي لليينفط .وتمثييل منطقيية الخلييي العربييي واحييد ميين
أكبيير منيياطق االحتييياط نسييب إلييى االنتييا ( ،)RPإذ تبلي هييذد النسييبة  %25وهييذا يعنييي نظريييا أن
احتياطي المنطقة يستهل بشيكل أقيل مين بقيية اسيتهال احتيياطي المنياطق األخيرى مين العيالم .إذ
تصل هذد النسبة في تل المناطق إلى %31 – 15

(.)414

( )414نقال عن د .صالس بن عبد الرحمن الميانع ،العالقات العالمية لمجلس التعلاون للدول الخللي العربيلة ،جامعية الملي
سعود ،الرياض ،8111 ،ص.18
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والطييرح الصيييني ألميين الطاقيية ،يقييوم علييى مبييدأ أن تتخييذ الدوليية كافيية الوسييائل السياسييية
واالقتصادية والعسكرية لت مين أمن الطاقة لديها .ويقترح بعض الباحثين الصينيين في هيذا ايطيار
أن تق ييوم الحكوم يية الص ييينية بهتب ييا النم ييوذ الروس ييي واألمريك ييي والياب يياني مع ييا فيم ييا يتعل ييق بي ي من
الطاق وهو (.)415
 -1تطيوير سياسية ألمين الطاقية تكيون مرتبطية فيي ن الوقيت نفسي بياألمن القيومي وبرؤيية
استراتيجية.
 -8زيادة اهتمام الدولة بقطا وأمن الطاقة.
 -3تشجيع النشاطات واالستثمارات الصينية النفطية في الخار .
 -4تشجيع المشاركة الثنائية فيما يتعلق بهذد المشاريع.
 -5اعتماد سياسة لتنويع مصادر وأماكن االستيراد النفطية.
 -6إنشاء احتياطي استراتيجي نفطي.
 -7االنخراط في مشاريع تعاون ثنائي ومتعدد األطراف فيما يتعلق بالطاقة.
إن لمنطقة الخلي العربي أهميية اسيتراتيجية للصيين ،فاالسيتمرار فيي تيدفق الينفط الخليجيي
إليهيا نواليى العيالم هيو مصيدر لتحقييق النميو االقتصيادي للجيانبين معيا .ومين ثيم أن المحافظية علييى

مثل هذا األمر هو وضع استراتيجي للصين التى بدأت تتبع مجموع سياسات أهمها (.)416

أ -تقويي عالقتهييا الدبلوماسييية بييدول المنطقية المنتجيية لليينفظ ،السيييما السيعودية ،فييي مقابييل تخليهييا
نوعا ما عن عالقتها بهيران.
ب -تقوية عالقتها مع الواليات المتحدة األمريكيية ،وعيدم المواجهية معهيا حيول المنطقية الخليجيية،
إذ أن المصي ييلحة المشي ييتركة بينهمي ييا حي ييول المنطقي يية مي يين جه ي ي ضي ييرورة الحفي يياظ علي ييى األم ي يين
واالستقرار فيها ،لضمان أمن ايمدادات النفطية إلى العالم وبضمن الصين.
ت -العميل الدبلوماسييي يبعيياد المنطقيية الخليجييية عيين شيبس حييرب جديييدة تييؤثر فييي إمييدادات اليينفط،
وتلقي بضاللها على سعرد ،وذل من خالل دعوتهيا المسيتمرة إليى ضيرورة حيل الخيالف القيائم

( )415عليى حسيين بياكير ،التنيافس الجييو إسيتراتيجي للقيوى الكبيرى عليى ميوارد الطاقي دبلوماسيية الصيين النفطيية – األبعيياد
واالنعكاسات ،دار المنهل ،لبنان ،7101 ،ص .168

( )416د .محمد بن هويدن" ،العالقيات الصيينية – الخليجيية مين األييديولوجيا إليى المصيالس" ،مجللة آفلاق المسلتقبل ،مركيز
ايمارات للبحوث والدراسات ايستراتيجية ،ابو ظبي ،العدد  ،2نوفمبر  /ديسمبر  ،8111ص.73
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بييين الغييرب نواي يران حييول برنييام األخي يرة الن ييووي ،بييالطرق السييليمة مييع ضييرورة االبتعيياد ع يين
المواجهة العسكرية.
ث -العمييل علييى حماييية خييط سييير شييحن اليينفط ميين منطقيية الخلييي العربييي إلييى الصييين ميين خييالل
تقوييية الوجييود العسييكري الصيييني مييع الييدول المطليية علييى طريييق الشييحن النفطييي ،وذل ي عبيير
تقوي يية عالقته ييا م ييع ك ييل م يين باكس ييتان وسي يريالنكا والوس ،وف ييرض وجوده ييا ف ييي بح يير الص ييين
الجنوبي.
ك ييل ه ييذا يش ييير إل ييى أن ثم يية أبع ييادا اسي ييتراتيجية قائم يية ف ييي العالق يية ب ييين الص ييين والي ييدول
الخليجي يية العربي يية ،إذ أن مص ييلحة الج ييانبين متالقي يية أكث يير مم ييا ه ييي متباع ييدة ف ييي الوق ييت الح ييالي،
والريب في أن هنا مصالحا واضحة ومتصلة ب من األطراف جميعها.
ولحاجيية الص ييين لمزي ييد م يين الطاقيية ولع ييدم ق ييدرتها عل ييى تييوفير مي يواد الطاق يية م يين ال ييداخل.
اتجهت الى عقيد بروتوكيوالت نفطيية خارجيية لتزوييدها بيالنفط والغياز ،مميا جعلهيا تتعاقيد ميع أغليب
دول منطقة الخلي العربيي ،واخيذت تهيتم باالسيتق ارر واألمين فيهيا .وغيدت سياسية المشياركة الهيدف
األمثل للتعامل مع قضاياها ،السيما المشاركة مع روسييا وفرنسيا فيي معادلية أمين الخليي  ،وتحقييق
التيوازن فييي مواجهي تي ثير السياسية األمريكييية ،وأصييبحت المصيلحة الصييينية تتطليب دعييم أي جهييد
إقليمي أو دولي لتحقيق األمن واالستقرار فيي المنطقية ،ميع ضيرورة عيدم إغفيال إسيناد أي دور لهيا
في ييي هي ييذا االطي ييار ،إذ تقتضي ييي مصي ييلحتها عي ييدم تع ي يريض أمنهي ييا االقتصي ييادي للخطي يير ،السي يييما أن
إمييداداتها النفطييية ميين المنطقيية أصييبحت ضييرورية بعييد أن تحولييت إلييى دوليية مسييتوردة ،وألن حال ي
عدم اسيتقرار المنطقية أمنييا ييؤثر عليى عمليية التنميية ليديها ،فضيال عين أنهيا ستضيطر إليى مجياراة
الواليات المتحدة األمريكيية ،واليابيان فيي تي مين المميرات المائيية للحفياظ عليى أمين واسيتقرار منطقية
الخلي العربي(.)417
فاعتمادها على ما يتوافر من النفط في المنطقية العربيية السييما فيي منطقية الخليي العربيي
يزداد بازدياد حاجتها للنفط المستورد ،مع ت كل احتياطاتها من سنة إليى أخيرى ،فقيد اسيتوردت نحيو
 %41من إجمالي اسيتهالكها النفطيي فيي عيام  ،8113فيميا ارحيت حاجاتهيا تزييد بمعيدل % 7,5

( )417د .سعد حقي توفيق ،عالقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين ،مصدر سبق ذكره ،ص .812

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

841

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

سيينويا مقابييل زيييادة إنتييا بمعييدل  ،%8حتييى بل ي اسييتهالكها اليييومي فييي العييام  8112نحييو 2,5
مليون برميل يوميا ،يتم استيراد نصف تقريبا من المنطقة العربية نوايران(.)412
وانتقال الصين من دولة مكتفية بقدراتها اينتاجية لمصادر الطاقة إلى دولية مسيتوردة لهيذد
المصييادر عييام  ،1113نظ ي ار للنمييو االقتصييادي الييذي ت يراوح خييالل المييدة ميين  8111- 8116مييا
ب ييين  %14 ،8–4 ،2وت ييدل المؤشي يرات االقتص ييادية الصي يينية أن ال ييبالد تس ييتورد حي يوالي  %5م يين
حاجتها الطاقوية .وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنها ستكون الدولة األوليى عالمييا فيي اسيتيراد الطاقية
عييام  .8185بينمييا تسييتورد حسييب إحصييائيات أغسييطس  /أب عييام  8111ح يوالى  4,15مليييون
برميل يوميا ،منها  %46من منطقة الشرق األوسط و %11من روسيا و سيا الوسطى(.)411
وانطالقييا ميين تعزيييز مفهييوم أميين الطاقيية سييعت الصييين مثييل غيرهييا ميين البلييدان المسييتهلكة
إلييى ضييمان إمييدادات اليينفط ،وفييي هييذا السييياق نجييد أن الشييركات النفطييية الصييينية قييد كثفييت ميين
نش يياطاتها االس ييتثمارية ف ييي القط ييا األس يياس للطاق يية االستكش ييافات والتنقي ييب ف ييي البل ييدان العربي يية،
السي يييما الخليجيي يية منهي ييا مي يين جهي يية .بينمي ييا أصي ييبس لشي ييركات الي يينفط الوطنيي يية العربيي يية مصي ييالس في ييي
الصييناعات الالحقيية فييي الصييين التكرييير والبتروكيمياويييات ميين جهيية أخييرى .إن بروزهييا بلييد رئيييس
مسييتهل ومسييتورد فييي سييوق اليينفط العييالمي أصييبس يثييير االهتمييام ،فضييال عيين قربهييا الجغ ارفييي ميين
ب لييدان الخلييي العربييي المالكيية ألكبيير االحتياطيييات العالمييية المؤكييدة ميين اليينفط وذلي يمنحهييا مكانيية
اقتصادية خاصة (.)411
ولت ي مين اسييتم اررية التييزود بييالنفط ،فييهن الصييين سييتكون حريصيية جييدا علييى المسيياعدة فييي
أم يين المص ييادر النفطي يية والنق ييل البح ييري والمض ييائق ف ييي الخل ييي العرب ييي ،ومكافح يية ايره يياب ال ييذي
يس ييتهدف مص ييادر الطاق يية ،وك ييذل مكافح يية القرص يينة البحري يية ،وف ييي ه ييذا المج ييال فهنه ييا تتف ييق م ييع
الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية وباس ييتثناء ذلي ي ف ييهن المص ييالس الص ييينية ق ييد تتض ييارب م ييع المص ييالس

( )412نقال عن د .وليد عبد الحي" ،متغيرات ايستراتيجية الصينية مين الشيرق األوسيط" ،مركلز الجزيلرة للدراسلات ،الدوحية،
ديسمبر  /كانون األول  ،8111ص .8

( )411سامر خير أحمد ،العرب ومستقبل الصين من الالنموذ التنموي إلى المصاحبة الحضارية ،ثقافة للنشر والتوزيع ،ابو
ظبي 8111 ،ص .815

( )411د .سيعد حقيي توفييق " ،التنيافس اليدولي وضيمان أمين الينفط" ،مجلللة العللو السياسلية ،كليية العليوم السياسيية ،جامعيية
بغداد ،العدد  ،8118 ،43ص.83
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األمريكي يية نتيج يية التن ييافس ف ييي الحص ييول عل ييى ال يينفط ف ييي المنطق يية العربي يية وجواره ييا ايقليم ييي ،إذ
تحرص الصين على خلق عالقات تجارية الستيراد النفط الخام الثقيل(.)411
وفييي العييام  8115ت سييس الح يوار االسييتراتيجي الييذي توصييل إلي ي مسيياعد وزييير الخارجييية
األمريكي األسبق "روبرت زولتي " مع الهيئة الوطنية للتنمية وايصيالح الصييني  ،NDRCواليذي
تم في جعل أمن الطاقة أحد البنود الرئيسية عليى جيدول أعميال المباحثيات الجاريية جنبيا إليى جنيب
مع مسائل أمنية واقتصادية أشمل .وقد جرى هذا األمر وبدأ بداية واعدة فيي أول اجتميا عقيد فيي
أغسي ييطس  /ب عي ييام  ،8115ولي ييم يي ييتم اكتمي ييال أعمي ييال المباحثي ييات لمغي ييادرة المسي ييؤول األمريكي ييي
منصييب  ،وت ي خر تعيييين خلييف ل ي كييان النهاييية لهييذا الجهييد .أمييا قيميية هييذد المبييادرة فكانييت احتمييال
مناقشة مسائل أمن الطاقة في سيياق التفاعيل المتبيادل بيين المصيالس والنواييا النفطيية واالسيتراتيجية
لكل من الواليات المتحدة األمريكية والصين (.)418
ويتبين مما تقدم أن الصين متفقية ميع الوالييات المتحيدة األمريكيية عليى تي مين خطيوط نقيل
الطاق يية م يين ش ييمال الخل ييي العرب ييي ،ومض يييق هرم ييز إل ييى بالده ييم ،رغ ييم وج ييود كثي يير م يين األم ييور
المختلييف عليه ييا ف ييي المنطق يية مث ييل اح ييتالل العي يراق وتداعياتي ي والبرن ييام الن ييووي ايي ارن ييي .ويمث ييل
الحص ييول علي ييى الطاقييية مييين المنطقييية أحيييد أهيييم أركيييان السياسييية البرغماتيييية الصي ييينية المعاص ي يرة.
فاعتمادهييا الواس ييع عل ييى الطاق يية جعله ييا تمث ييل ث يياني أكبيير مس ييتهل لل يينفط ف ييي الع ييالم بع ييد الوالي ييات
المتحدة األمريكية.
وللتط ييورات الهائل يية الت ييي ح ييدثت ف ييي الص ييين امت ييدت اس ييتثماراتها عل ييى نط يياق واس ييع ف ييي
المنطقية العربييية وفيي حييوض بحير قييزوين وأطيراف أخيرى مثييل إييران وتركيييا واليونيان وتييرجم التمييدد
االقتص ييادي المتن ييامي إل ييى تواج ييد عس ييكري واس ييع للج ييي

الص يييني لحماي يية مش يياريع الطاق يية الت ييي

شكلتها الصيين ميع دول العيالم .إذ وقعيت إييران بيين عيامي  8111-8115ميع الشيركات الصيينية
عقييودا بقيميية  181مليييار مييع قطييا اليينفط والغيياز ،و وأهمييية إي يران لييدى الصييين كونهييا تقييع علييى
( )411د .هشييام الخطيييب " ،العالق ييات االقتصييادية والتجارييية العربي يية الصييينية و فاقه ييا :التحييديات فييي مج ييال الطاقيية وال يينفط
العربيي" ،الحلوار العربلي الصليني الثاللث ،عملان ،7118 ،فلي العلرب والصلين أفلاق جديلدة فلي االقتصلاد والسياسلة،

أعداد منتدر الفكر العربي ،عمان ،8117 ،ص.57

( )418ميكال هيربر " ،مثلث مصالس الطاقة ايسيتراتيجية :الصيين والهنيد والوالييات المتحيدة األمريكيية :المنظيور األمريكيي"،
ف ييي الص ييين والهن ييد والواليي ييات المتح ييدة األمريكي يية التني ييافس عل ييى مي يوارد الطاقي يية ،مركللللز االمللللرات للدراسللللات والبحللللوث
االستراتيجية ،ابو ظبي ،7114 ،ص .412
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الحدود مع بحر قزوين والخلي العربي ،واالستراتيجية الصينية للتعاون مع إيران فيي مجيال الطاقية
تجعله ييا من يية ف ييي حال يية غل ييق مض يييق هرم ييز ،طالم ييا أن إيي يران تس يييطر عل ييى المض يييق ،كم ييا أن
األ ارضييي اييرانييية طييرف رئيييس فييي طريييق الحرييير البييري والبحييري ،إذ تتطلييع الصييين إلييى زيييادة
اليييروابط بواسي ييطة خطي ييوط السي ييك الحديديي يية ،واحتماليي يية إنشي يياء قاعي ييدة بحريي يية في ييي إحي ييدى الجي ييزر
اييرانية(.)413
ولالهتمييام المت ازيييد ألميين ايمييدادات النفطييية ،أعطييت الصييين أهمييية كبييرى لهييذا الموضييو
فييي األمييم المتحييدة إذ قييدمت ورقيية إلييى ال ييدورة  67للجمعييية العاميية لألمييم المتحييدة موضييحة فيه ييا
موقفهييا ميين أميين الطاقيية وأهميت ي إذ كييان ملخييص الورقيية فييي الفق يرة الخامسيية ميين الورقيية الصييينية
ينص على "أن أمن الطاقة لي عالقية مباشيرة باالسيتقرار والنميو لالقتصياد العيالمي ورفاهيية شيعوب
العالم ...ويكتسب ضمان أمن الطاقة في العالم أهمية كبيرة ...وتحقييق االنتعيا

والتنميية الطويلية

المدى لالقتصاد العالمي ...وتحقيقا لهذد الغايية ينبغيي للمجتميع اليدولي تكيريس مفهيوم أمين الطاقية
الجدي ييد ال ييذي يتمي ييز بالتع يياون المتب ييادل والمنفع يية والتنمي يية المتنوع يية والتنس يييق المس ييتمر ...وت ييولي
الصييين دائمييا اهتمامييا كبي ي ار بقضييية الطاقيية وأميين الطاقيية ...إن الصييين مسييتعدة للعمييل مييع الييدول
األخييرى ميين أجييل إنشيياء لييية فعاليية للتعيياون فييي مجييال الطاقيية بمييا يسييهم فييي ضييمان أميين الطاقيية"
(.)414
أما فيما يخص ت مين أمن ايمدادات أو ما يسمى ب من الطاقة البد من تيوفير لييات لهيذا
الغييرض وميين أهييم هييذد اآلليييات هييو وجييود ق يوات عسييكرية قييادرة علييى حماييية منييابع اليينفط وطييرق
سيرها البريية منهيا والبحريية وحمايية المميرات والمضيائق لنياقالت الينفط العمالقية الناقلية لهيذد الميادة
الحيوية ،وهذا ما دعا قوى دولية كبرى مثل الوالييات المتحيدة األمريكيية وحليف النياتو ،ودول أخيرى
إلى تواجد قواتها في المنطقية ،ومين أهيداف الوجيود العسيكري فيي الخليي العربيي ضيمان االسيتقرار
في المنطقة بغية الحصول على استثمارات أفضل وحماية خطوط إمدادات الطاقة.

( )413كريسييتينا ل ييين " ،طري ييق الحرييير الجدي ييد إس ييتراتيجية الطاق يية الصييينية ف ييي الش ييرق ميين الش ييرق األوس ييط األكب يير" ،معهلللد
واشنطن 4 ،أبريل  /نيسان  ،8111وعلى الرابطhttpil/www.washingtoninstitute.org:

(" )414ورقيية موقييف جمهورييية الصييين الشييعبية" ،فللي الللدورة ال  92للجمعيللة العامللة لألم ل المتحللدة ،8118/1/81 ،علييى
شي ي ي ي ي ي ييبكة المعلومي ي ي ي ي ي ييات الدوليي ي ي ي ي ي يية (اينترني ي ي ي ي ي ييت) وعلي ي ي ي ي ي ييى ال ي ي ي ي ي ي يرابطhttpi//www.arabsino.com/articles/12-09-:
24/8903.htm1.
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أما فيما يخص الموقف الصيني من الوجود العسكري في منطقة الخلي العربي.
السياس يية الص ييينية تق ييوم عل ييى معارض يية الهيمن يية وسياس ييات الق ييوة والح ييرب ،كم ييا تع ييارض
محاولية أي دوليية فييرض نظامهييا السياسيي وأيييديولوجيتها علييى الييدول األخيرى ،كمييا تعييارض التوسييع
العسكري ،فهنها ال تحتفظ ب ي قاعدة عسكرية فيي أي بليد أجنبيي ،وهيي ضيد سيباق التسيلس لغيرض
حماييية السييالم العييالمي ،والعييدوان علييى الييدول هييذا مييا تقييوم علي ي السياسيية الصييينية فييي خطابييات
قادتها ونه سياساتها تجاد دول العالم فموقفها يقوم على هذا األساس.
وميع تنيامي النفيوذ األمريكيي فيي المنطقية بعييد احيتالل أفغانسيتان والعيراق واليذي تيزامن مييع
تص يياعد ه ييذا التواج ييد ف ييي جن ييوب ش ييرق س يييا ،تيقن ييت الص ييين إن الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية ف ييي
استم اررية الهيمنة العتبارات اقتصادية واستراتيجية ومن بينها السيطرة على طيرق المالحية وهيو ميا
أدى إل ييى التي ي ثير بش ييكل مباش يير ف ييي السياس يية الخارجي يية الص ييينية تج يياد المنطق يية العربي يية ،الس يييما
الخليجيييية منهيييا وتشي ييير األرقيييام المتاحييية إلي ييى أن ح ي يوالي  %21مييين حاجي ييات الصي ييين مييين الي يينفط
المسييتورد دائم ييا يي ي تي عب يير البحيير ويع ييد مض يييق هرم ييز ومض يييق ملقييا أه ييم م ييوقعين بحي يريين عل ييى
االطييالق فيمييا يخييص الصييين كونهمييا يتعييامالن مييع معظييم شييحنات اليينفط المسييتورد والقادميية إليهييا
عبيير البحيير ،ويخشييى دومييا علييى أميين الطاقيية لييديها بشييكل عييام وعلييى أميين المم يرات البحرييية التييي
تنقل إليها النفط بشكل خاص من أية عمليات قرصنة أو إرهياب أو انيدال أزميات وحيروب إقليميية
أو دولية من ش نها تعطييل وصيول اليواردات النفطيية ،ليذل قيررت منيذ سينوات عدييدة تبنيي سياسية
تقوم على بناء قوة بحرية عسكرية ،ونشير قواتهيا فيي اليدول الحليفية والصيديقة التيي تقيع عليى طيول
هذا الخط الساحلي وذل لت مين حركية الميرور وحمايية ايميدادات الصيينية التيي تتعيرض ألى نيو
من التهديد.
وعلييى الييرغم ميين أن الصييين ليسييت العبييا عسييكريا مهمييا فييي منطقيية الخلييي العربييي لكيين
محاوالتهييا إنشيياء بعييض الييروابط مييع دول الخلييي العربييي ذات الصييلة ب ي من الطاقيية والقييوة البحرييية
الس يييما بع ييد الزي ييارات الت ييي قام ييت به ييا قط ييع م يين األس ييطول البح ييري الص يييني للمي يرة األول ييى عل ييى
ايطييالق عييام  ،8111إلييى كييل ميين ايمييارات والسييعودية لمييا لهييا ميين دالالت سياسييية وعسييكرية،
علما أن الصيين كانيت أبيدت فيي أواخير عيام  8111اهتماميا بهقامية قاعيدة بحريية دائمية فيي خليي
عييدن ،كمييا تحييدثت بعييض األوسيياط اييرانييية عيين إمكانييية السييماح للصييين بهقاميية قاعييدة علسييكرية
بحرية لها على الشيواطت اييرانيية ردا عليى قييام ايميارات باستضيافة قاعيدة عسيكرية فرنسيية .لكين
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الصييين تحيياول انته ييا سياسيية متوازن يية بييين دول مجلييس التع يياون الخليجييية نوايي يران لتحقيييق األم يين
واالستقرار في المنطقة على أميل أال تخسير طرفيا خير فيي أي صي ار قيادم قيد يينعكس سيلبا عليهيا
السيما فيما يتعلق بهمدادات النفط والغاز إليها (.)415
كيان إعييالن الصيين عزمهييا إقاميية قاعيدة عسييكرية فييي خليي عييدن علييى األرجيس فييي مينيياء
عييدن ،بمثابيية إنييذار مبكيير ب ي ن الصييين تسييعى إلييى إكمييال سلسييلة نقيياط االرتكيياز البحرييية لهييا فييي
المحييط الهنييدي ،امتييدادا مين سيواحل ميانمييار إلييى خليي عييدن علييى طيول سيواحل المحيييط الهنييدي
فقييد أقامييت الصييين نقيياط ارتكيياز ألسييطولها فييي المحيييط الهنييدي فييي ميانمييار ،س يريالنكا ،وباكسييتان
هذد النقاط ليست قواعد عسكرية دائمة ولكنها توفر لألسطول الصييني تسيهيالت بحريية مين خيالل
المنش ة البحرية التيي أنشي تها الصيين فيي تلي اليبالد ،ولهيذا جياء ايعيالن األنجليو – أمريكيي تجياد
اليييمن يقطييع الطريييق أمييام التحيير الصيييني نواحكييام السيييطرة الغربييية علييى المم يرات البحرييية لنقييل
ال يينفط إذ يس ييهل قطعه ييا ف ييي حال يية ح ييدوث تص ييادم ب ييين الق ييوى الغربي يية والص ييين .واس ييتكماال له ييذا
المخط ييط قام ييت الهن ييد المتحالف يية م ييع الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية بم ييد نط يياق عم ييل أس ييطولها إل ييى
مضيق ملقا(.)416
وفييي أواخ يير عييام  8111أعلن ييت الصييين ع يين إرسييالها موف ييدين عسييكريين لزي ييادة التع يياون
العسييكري ومبيعييات األسييلحة لكييل ميين األردن وسييوريا وايمييارات ،السيييما بعييد نجيياح بعثييات مماثليية
إلى كل من تونس وقطر والكويت وعمان ،مصر ،والسعودية ،ورغيم أن الصيين تتحير فيي منطقية
نفوذ الوالييات المتحيدة األمريكيية ،فهنهيا تعيي ميدى أهميية االسيتقرار فيي منياطق تيدفق الينفط واليدور
األمريكي في ت مين ما يلزم من أجيل ذلي كميا أنهيا ال تعيارض دو ار صيينيا أكبير بميا يخيدم أهيدافها
مين حييث المشياركة فيي تحميل األعبياء الماليية واألمنيية ،إذ يليزم ذلي دون أن يعنيي غيض الطييرف
نوانما المراقبة عن كثب (.)417
أما فيما يخص المنافسة بين الصين والوالييات المتحيدة األمريكيية عليى التواجيد فيي منطقية
الخلييي العربييي ،فقييد شييهد عقييد التسييعينيات ميين القييرن العش يرين تييدفقا كبي ي ار للق يوات األمريكييية إلييى
( )415علي حسين باكير" ،العالقات الخليجية – الصينية ايستراتيجية تحت المجهر" ،مجلة أراء الخلي  ،العدد  ،21مايو،
 ،8111ص .11

( )416د .محمد السيد سليم ،واقع ومستقبل التحالفات في سيا ،مجلةالسياسة الدولية ،العدد  ،123يناير  ،8111ص.58

( )417علي ييي حسي ييين بي يياكير" ،مفهي ييوم الصي ييعود السي ييلمي في ييي سياسي يية الصي ييين الخارجيي يية" ،مركللللز الجزيللللرة للدراسللللات ،الدوحي يية،
أبريل/نيسان ،8111ص.11
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منطقية الخلييي العربيي ،وذلي فيي ثالثيية سيياقات دولييية يتمثيل أولهللا فيي الكميييات الكبييرة ميين اليينفط
والغاز التي كانت الصين تستوردها مين المنطقية ،وكانيت التوقعيات تشيير إليى أني مين شيب المؤكيد
أن هيذد اليواردات كانييت تسيير فيي نحييو مطيرد ،وأي دولية كييان بهمكانهيا ايشيراف علييى تيدفق اليينفط
والغياز ميين المنطقيية يكييون بمقييدورها التي ثير وممارسيية نفيوذ كبييير فييي المنطقيية ميين مصييادر الطاقيية،
أم ييا الس ييياق الثلللاني فيتمث ييل ف ييي دينامي ييات تي يراكم رأس الم ييال الت ييي قوض ييت وبش ييكل مط ييرد الهيمن يية
األمريكية على االقتصياد اليدولي مميا تير الوالييات المتحيدة األمريكيية ،وعليى نحيو مت ازييد ،عرضية
لمنافس يية ق ييوى وم ارك ييز ص ييناعية ومالي يية جدي ييدة ،والس ييياق الثاللللث يتمث ييل ف ييي التهدي ييد ال ييذي ش ييكلت
المب ييادرات االقتص ييادية والعسي ييكرية للص ييين في ييي منطق يية الخلي ييي العرب ييي والمحي يييط الهن ييدي لحمايي يية
مصييالس الصييين وذل ي علييى حسيياب الواليييات المتحييدة األمريكييية وباتييت اسييتجابة صيينا السياسييات
في أمريكا لهذا التراجع الواضس فيي الموقيف السياسيي واالقتصيادية للوالييات المتحيدة األمريكيية فيي
العييالم تعتمييد علييى المصييدر الييذي احتفظييت ب ي األخي يرة وهييو التفييوق النسييبي فييي قواتهييا المسييلحة
(.)412
إن االستقرار ايقليمي الخليجي يعيد شيرطا ضيروريا لتحقييق االسيتقرار اليدولي بميا ييدحض
مقي يوالت ت ارج ييع األهمي يية ايس ييتراتيجية لمنطق يية الخل ييي العرب ييي ض ييمن أولوي ييات السياس يية الخارجي يية
األمريكية ،صحيس أن االزمة االقتصادية التيي تواجههيا الوالييات المتحيدة األمريكيية ،وتنيامي النفيوذ
الصيييني ربمييا اسييتوجبا تغيي ي ار نوعيييا فييي السياسيية الدفاعييية للواليييات المتحييدة األمريكييية مفادهييا أن ي
بحل ييول ع ييام  8181س ييتعيد البحري يية األمريكي يية النظ يير ف ييي نش يير قواته ييا م يين نس ييبة حي يوالي %51
للمحيط الهادى و %51للمحييط األطلسيي إليى نسيبة  %41 %61لصيالس المحييط الهيادي ،وذلي
وفقا لما أعلن وزير الدفا األمريكي السابق "ليون بانيتا" ،ذل ال يعني تراجع اليدور األمريكيي فيي
المنطقة العربية السيما في الخلي العربي (.)411
إن الصييين تييدر أن سيييطرة الواليييات المتحييدة األمريكي يية علييى منييابع اليينفط وطييرق نقلي ي ،
تعنييي قييدرتها علييى الييتحكم فييي هييذا المصييدر المهييم والييذي تت ازيييد الحاجيية الصييينية ل ي  ،وهييو مييا قييد
( )412فريييد ه الوس ييون" ،ف ييي ظ ييل التوجي ي ايس ييتراتيجيى األمريك ييى ش يرقا :ه ييل س ييتقلل واش يينطن م يين وجوده ييا العس ييكري ف ييي
الخلي " ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 12 ،مارس  /ذار ،8113 ،ص .5

( )411د .أشييرف محمييد كش ي  " ،األميين ايقليمييي الخليجييي وأميين العييالم" ،مركلللز البحللرين للدراسلللات اإلسللتراتيجية والدوليلللة
والطاقللللللللللللللللللللة ،فب اري ي ي ي ي ي ي ي ي يير  ،8113عل ي ي ي ي ي ي ي ي ييى ش ي ي ي ي ي ي ي ي ييبكة المعلوم ي ي ي ي ي ي ي ي ييات الدولي ي ي ي ي ي ي ي ي يية (األنترن ي ي ي ي ي ي ي ي ييت) وعل ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الي ي ي ي ي ي ي ي ي يرابط:
httpi//www.arabsino.com/articles/12-09-24/8903.htm1.
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تسييتثمرد أمريكييا فييي حاليية وق ييو أييية مواجهيية مسييتقبلي مييع الص ييين حييول تييايوان بشييكل خ يياص أو
تعطيييل اسييتمرار النهييوض االقتصييادي للصييين بشييكل عييام ،لعييل هييذد المواجهيية المحتمليية هييي التييي
تفسيير الرغب يية الص ييينية ف ييي عييدم التض ييحية ب ه ييداف ف ييي المنطقيية العربي يية  -إيي يران وس ييوريا – إل ييى
جانب تعرض  %21من واردات النفط الصينية التي تمر عبر الممرات البحرية للخطر (.)481
وسي ييعت الصي ييين للحصي ييول علي ييى مزيي ييد مي يين وجودهي ييا العسي ييكري مي يين خي ييالل زيي ييادة قواتهي ييا
المشاركة في عمليات حفظ السالم أو في مجال مكافحة الق ارصينة ،وسيعيها يقامية قواعيد عسيكرية
لحماي يية إم ييدادات ال يينفط ،وب ييدأت بالفع ييل العم ييل م ييع باكس ييتان ف ييي تط ييوير مين يياء جي يوادر ف ييي إقل يييم
بلوشس ي ييتان ف ي ييي خل ي ييي عم ي ييان ،وي ي ييوفر المين ي يياء للص ي ييين م ي ييوطت ق ي ييدم ب ي ييال األهمي ي يية االقتص ي ييادية
واالسيتراتيجية علييى بعيد  851ميييل مين مضيييق هرميز ،مييزة المينياء للصييين يتضيمن الوصييول إلييى
م ارفييق الم يوانت للسييفن التجارييية والبحرييية بييالقرب ميين الخلييي العربييي والطريييق الجديييد الييذي ي يربط
ال تجيارة الدوليية بالمنياطق النائيية بغيرب الصيين إلييى المحييط عبير الطيرق وخطيوط السيك الحديدييية
عبر باكستان ،فضال عن تعزيز نفوذ الصين في المحيط الهندي والخلي العربي(.)481
يتبي ييين أن الصي ييين متمسي ييكة بسياسي ييتها تجي يياد الخلي ييي العربي ييي مزودهي ييا ال ي يرئيس للطاقي يية إذ
تواجييدها ومشيياركتها الجهييود الدولييية لتي مين طييرق ايمييدادات وذلي لمصييلحتها الكبييرى التييي تجنيهييا
ميين وراء اسييتقرار المنطقيية ،اقتصيياديا وسياسيييا وأمنيييا وذل ي لمييا يييوفر لهييا مزيييدا ميين تييدفق الم يواد
الطاقوية عبير المميرات البحريية التيي تسيير فيهيا سيفنها العمالقية الناقلية لتلي الميواد ،فمنافسيتها ميع
الواليييات المتحييدة األمريكييية ال تصييل إلييى حييد المواجهيية بييل تعمييل الصييين علييى السياسيية الناعميية
التييي انتهجتهييا لعييدم اثارتهييا أي طييرف ممكيين يييؤدي إلييى تعطييل مصييالحها فييي المنطقيية ،وانتهجييت
سياسة جديدة تواجد على أطيراف البحيار ،إذ إقامية بعيض النقياط التجاريية فيي بعيض الميوانت عليى
ش يواطت الخلييي العربييي والمحيييط الهنييدي بمييا تسييمية (الاللييؤ) .فضييال عيين تعاونهييا مييع دول مثييل
إيران وباكستان لعميل قواعيد تجاريية وهيذا ميا تيم فعيال فيي باكسيتان مينياء "جيوادر" .اليذي تسيتخدم
لتسهيل عمل تجارتها .وهذا ما أثار حفيظة الواليات المتحيدة األمريكيية ،محاولية إعاقية الصيين مين

( )481د .وليد عبد الحي" ،متغيرات االستنراتيجية الصينية في الشرق األوسط" ،مركز الجزيلرة للدراسلات ،الدوحية ،ديسيمبر/
كانون األول ،8111 ،ص .3

( )481مركللز الدراسلللات األفللر -شلللرق اوسللطية " ،أميين الطاقيية وطييرق ايمييداد ين يزال المحيير ال يرئيس لسياسيية بكييين تجيياد
المنطقة" ،على شبكة المعلومات الدولية (اينترنت) وعلى الرابطhttpi//www.raya.com:

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

842

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

خالل عقد اتفاقيات مع الهند المنافس الرئيس لباكستان من أجل تحجييم اليدور الصييني فيي منطقية
المحيط الهندي والخلي العربي.
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الخاتمة
ورؤية الصين ألمين منطقية الخليي العربيي هيي الحفياظ عليى تي مين اسيتم اررية تيدفق الينفط
ألنهييا تسييتورد أكثيير ميين  %75ميين احتياجاتهييا النفطييية ميين المنطقيية ،نوانهييا سييتكون حريصيية جييدا
على المساعدة في ت مين المصادر النفطية والنقل البحري والمضائق فيي الخليي العربيي ،ومكافحية
ايرهاب الذي يستهدف مصادر الطاقية ،وكيذل مكافحية القرصينة البحريية ،وفيي هيذا المجيال فهنهيا
تتفييق مييع الواليييات المتحييدة األمريكييية ،وباسييتثناء ذل ي فييهن مصييالحها قييد تتضييارب مييع المصييالس
األمريكي يية نتيج يية التن ييافس ف ييي الحص ييول عل ييى ال يينفط م يين المنطق يية العربي يية وجواره ييا ايقليم ييي ،إذ
تحرص الصين على خلق عالقات تجارية الستيراد موارد الطاقة.
ويتبين أن الصين متمسيكة بسياسيتها تجياد الخليي العربيي ألنهيا المجهيز اليرئيس للطاقية إذ
تواجيدها فيي الميياد الدوليية ومشياركتها الجهيود الدوليية لتي مين طيرق ايميدادات ،وذلي للحفياظ عليى
مصيلحتها الكبييرى التيي تجنيهييا مين اسييتقرار المنطقية ،اقتصيياديا وسياسييا وأمنيييا وذلي لمييا ييوفر لهييا
مزيدا من تدفق المواد الطاقوية عبر الممرات البحرية.
وبينييت الد ارسيية ايضييا أن الموقييف الصيييني ميين مس ي لة أميين الخلييي العربييي لييم يخيير عيين
إطييار سياسييت الخارجييية الهادفيية لخدميية مصييالحها االقتصييادية قبييل كييل شييت ،ولحاجتهييا لمزيييد ميين
الطاقيية ولعييدم قييدرتها علييى تييوفير م يواد الطاقيية ميين الييداخل .اتجهييت إلييى عقييد بروتوك يوالت نفطييية
خارجيية لتزوييدها بيالنفط والغياز ،مميا جعلهيا تتعاقيد ميع أغليب دول منطقية الخليي العربيي ،وأخيذت
تهتم باالستقرار واألمن في المنطقة ،وغدت سياسة المشاركة الهيدف األمثيل للتعاميل ميع قضياياها،
السيييما المشيياركة مييع روسيييا وفرنسييا فييي معادليية أميين الخلييي  ،وتحقيييق الت يوازن فييي مواجهيية ت ي ثير
السياسة األمريكية ،وأصيبحت المصيلحة الصيينية تتطليب دعمي وجهيد إقليمييا ودولييا لتحقييق األمين
واالسييتقرار فييي المنطقيية ،مييع ضييرورة عييدم إغفييال إسييناد أي دور لهييا فييى هييذا ايطييار ،إذ اقتضييت
مص ييلحتها ع ييدم تعي يريض أمنه ييا االقتص ييادي للخط يير ،الس يييما إن إم ييداداتها النفطي يية م يين المنطق يية
أصبحت ضرورية بعد أن تحولت إليى دولية مسيتوردة ،وألن حالية عيدم اسيتقرار المنطقية أمنييا ييؤثر
عل ييى عملي يية التنمي يية ل ييديها ،فض ييال ع يين أنه ييا ستض ييطر إل ييى مج يياراة الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية،
واليابان فى ت مين الممرات المائية للحفاظ على أمن واستقرار الخلي العربي.
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المصادر
او اال :الوثائق.
" -1كلمة الممثل الصيني لييو زنميين" ،الجلسية  ،8551يولييو  /تميوز  ،8116مجليس األمين،
نيويور  ،على الرابط .WWW.un.org/arabic/sc
" -8كلمة الممثل الصيني وانع غوانغييا" ،الجلسية  83 ،5618ديسيمبر  /كيانون األول ،8116
المصدرنفس .
" -3كلمة كان يون " ،الجلسة  83 ،5646مارس /ذار  ،8117المصدر نفسة.
" -4كلمة لى باودن " ،الجلسة  1 ،6335يونية  /حزيران  ،8111المصدر نفس .
" -5كلمة لي باودن " 6 ،6558 ،يونيو  /حزيران ،8111 ،المصدر نفس .
" -6كلمة وان غوانغيا" ،الجلسة  3 ،5242ذار  /مارس  ،8112المصدر نفس .
ثاني ا :الكتب العربية والمعربة.
 -1أشرف سعد العيسوي" ،أمين الخليي  ..تحيديات ومخياطر جدييدة" ،السياسية الدوليية ،العيدد ،171
يناير .8112
 -8التقرير االستراتيجي العربي ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1111 ،

 -3توميياس ميياتير ،الجييزر الييثالث المحتليية لدوليية ايمييارات العربييية المحتليية :طنييب الكبييرى وطنييب
الصغرى وأبو موسى ،مركز ايمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبى .8115
 -4جمييال مظلييوم ،د .ممييدوح حامييد عطييية ،أزميية البرنييام النييووي ايي ارنييي وأميين الخلييي  ،المكتبيية
األكاديمية ،القاهرة.8111 ،
 -5ج ييول ج ييارفر ،الص ييين نوايي يران ش ييركيان ق ييديمان ف ييي ع ييالم م ييا بع ييد ايمبريالي يية ،مرك ييز ايم ييارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية.8111 ،
 -6سييامر خييير أحمييد ،العييرب ومسييتقبل الصييين ميين الالنمييوذ التنمييوي إلييى المصيياحبة الحضييارية،
ثقافة للنشر والتوزيع ،ابو ظبي.8111 ،
 -7سييعد حقييي توفيييق ،عالقييات الع ييرب الدولييية فييي مطلييع الق ييرن الحييادي والعش يرين ،وائييل للنش يير،
عمان.8113 ،
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 -2سييعد حقييي توفيييق" ،التنييافس الييدولي وضييمان أميين اليينفط" ،مجليية العلييوم السياسييية ،كلييية العلييوم
السياسية ،جامعة بغداد ،العدد .8118 ،43
 -1صالس بن عبد الرحمن المانع ،العالقيات العالميية لمجليس التعياون ليدول الخليي العربيية ،جامعية
المل سعود ،الرياض.8111 ،
 -11صييالس بيين عبييد الييرحمن المييانع ،العالقييات العالمييية لمجلييس التعيياون لييدول الخلييي العربييية،
جامعة المل سعود ،الرياض.8111 ،
ثالثا :البحوث والدورات العلمية.
 -1عزت شحرور" ،الصيين والشيرق األوسيط مالميس مقاربية جدييدة ،مركيز الجزييرة للد ارسيات"11 ،
يونيو  /حزيران .8118
-8

عف يراء أحمييد البييابطين" ،ابع يياد وواقييع العالقييات الصييينية ف ييي عييالم متغييير" ،مجليية أراء ح ييول
الخلي  ،مركز الخلي لألبحاث ،دبي ،العدد  ،21مايو.8111

 -3علييى حسييين ب يياكير ،التنييافس الجي ييو اسييتراتيجي للقييوى الكب ييرى علييى مي يوارد الطاقيية دبلوماس ييية
الصين النفطية – األبعاد واالنعكاسات ،دار المنهل ،لبنان.8111 ،
 -4علييي حسييين بيياكير" ،العالقييات الخليجييية – الصييينية االسييتراتيجية تحييت المجهيير" ،مجليية أراء
الخلي  ،العدد  ،21مايو.8111 ،
 -5علييي حسييين بيياكير" ،العالق ييات الخليجييية – الصييينية االس ييتراتيجية" تحييت المجه يرة مجل يية أراء
حول الخلي  ،العدد  ،21مايو .8111
 -6عليي حسييين بيياكير" ،العالقييات الصييينية – اييرانيية والملييف النييووي" ،مجليية راء حييول الخلييي ،
مركز الخلي لألبحاث وايمارات ،العدد  ،88تموز .8116
 -7علييي حسييين بيياكير " ،مفهييوم الصييعود السييلمي فييي سياسيية الصييين الخارجييية" ،مركييز الجزي يرة
للدراسات ،الدوحة ،أبريل/نيسان.8111
 -2غيييث الربيعييي" ،تطييور العالقييات العراقييية – الصييينية" ،مجليية العلييوم السياسييية ،جامعيية بغييداد،
العدد .8111 ،41
 -1فري ييد ه الوس ييون" ،ف ييي ظ ييل التوجي ي االس ييتراتيجي األمريك ييي ش ييرقا :ه ييل س ييتقلل واش يينطن م يين
وجودها العسكري في الخلي " ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 12 ،مارس  /ذار.8113 ،
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 -11كاظم هاشم نعمة" ،العراق والصين" ،في العيراق والفوضيى الكبيرى ،د ارسيات اسيتراتيجية ،العيدد
 ،3بغداد.1117 ،
 -11كام ييل ص ييالس أب ييو ج ييابر" ،الحي يوار ب ييين الثقاف يية الص ييينية والثقاف يية العربي يية ف ييي الق ييرن الح ييادي
والعشرين موقف الصين مين بعيض القضيايا العربيية" ،مجلية الفكير السياسيي ،دمشيق العيدد ،7
.1111
 -18لييود جييارد" ،هييل يمكيين تجنييب قصييف إي يران؟"( ،مجموعيية بيياحثين) ،البرنييام النييووي ايي ارنييي
الواقع والتداعيات ،مركز ايمارات للدراسات االستراتيجية ،أبو ظبي.8117 ،
 -13ل ييى غ ييو ف ييو" ،العالق ييات ب ييين دول المجل ييس والص ييين ،التقري يير الس يينوي األول الخل ييي ف ييي ع ييام
 ،8113مركز الخلي لألبحاث ،دبى ،يناير .8114
 -14محميد السييد سييليم" ،السياسية الصييينية إزاء القضيايا العربيية :وجهيية نظير عربييية" ،مجلية الفكيير
السياسي ،دمشق ،العدد 1111 ،7
 -15محمييد السيييد سييليم ،واقييع ومسييتقبل التحالفييات فييي سيييا ،مجليية السياسيية الدولييية ،العييدد ،123
يناير .8111
 -16محم ييد ب يين هوي ييدن" ،السياس يية الص ييينية تج يياد العي يراق" ،مجل يية السياس يية الدولي يية ،الع ييدد ،167
يناير ،القاهرة.8117 ،
 -17محمد بن هويدن" ،العالقات الصينية – الخليجية مين األييديولوجيا إليى المصيالس" ،مجلية فياق
المس ييتقبل ،مرك ييز ايم ييارات للبح ييوث والد ارس ييات االس ييتراتيجية ،اب ييو ظب ييي ،الع ييدد  ،2ن ييوفمبر/
ديسمبر .8111
 -12محمد بن هويدن" ،المحددات السياسية للعالقات ايماراتيية – الصيينية ،افياق المسيتقبل ،مركيز
االمارات للدراسات والبحوث ،العدد.8113 ،12
 -11محميد عبييد الوهيياب السيياكت ،التعياون العربييي – الصيييني فييي القيرن الحييادي والعشيرين ،مجليية
السياسة الدولية ،العدد  ،152القاهرة.8114 ،
 -81محم ييد نبي ييل محم ييد في يؤاد" ،الص ييناعات العس ييكرية الص ييينية ومبيعاته ييا ل ييدول الش ييرق األوس ييط"،
السياسة الدولية ،العدد  ،141أبريل .8111
 -81محمود سالم السامرائي" ،احتالل العيراق والتحيديات الجي نواسيتراتيجية ألمين الخليي العربيي (-8
 ،")8مجلة أراء حول الخلي  ،مركز الخلي لألبحاث ،العدد  ،28يوليو .8111
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 -88ممي ييدوح عبي ييد المي يينعم ،ريي يياح مي يين الشي ييرق الصي ييين – كوريي ييا – اليابي ييان ،مركي ييز األه ي يرام للنشي يير
والترجمة ،القاهرة.8111 ،
 -83ميك ي ييال هيرب ي يير " ،مثل ي ييث مص ي ييالس الطاق ي يية االس ي ييتراتيجية :الص ي ييين والهن ي ييد والوالي ي ييات المتح ي ييدة
األمريكييية :المنظييور األمريكييي" ،فييي الصييين والهنييد والواليييات المتحييدة األمريكييية التنييافس علييى
موارد الطاقة ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي.8112 ،
درسيية مسيتقبلية ،مركيز د ارسييات
 -84ناصيف يوسيف حتيي ،القيوى الخميس الكبييرى واليوطن العربيي ا
الوحد العربية ،بيروت.1172 ،
 -85نييان لييي" ،الجغرافييية السياسييية وقييوى السييوق العواقييب السياسييية لمحدودييية" ،ايمييدادات الصييين
والهن ييد والوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية التن ييافس عل ييى مي يوارد الطاق يية ،مرك ييز االمي يرات للد ارس ييات
والبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي.
 -86نزار عبد المعطي زيدان" ،العالقات األمريكية الصينية أوجي التقيارب وأوجي التباعيد" ،السياسية
الدولية ،العدد  ،138أبريل .1112
 -87هيدى ميتكييس" ،الصييين والشيرق األوسيط" ،فييي هيدى ميتكييس (محييرر) ،العالقيات اآلسيييوية–
اآلس يييوية ،مرك ييز الد ارس ييات اآلس يييوية ،كلي يية االقتص يياد والعل ييوم السياس ييية ،جامع يية الق يياهرة7 ،
.811
 -82وان بلومينثي ييال" ،امي ييداد األسي ييلحة الصي ييين والشي ييرق واألوسي ييط ،السياسي يية الصي ييينية في ييي الشي ييرق
األوسط" ،مجلة ترجمات ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية االستراتيجية ،القاهرة.8115 ،
 -81ولي ي ييد عب ي ييد الح ي ييي" ،متغيي ي يرات االس ي ييتراتيجية الص ي ييينية م ي يين الش ي ييرق األوس ي ييط" ،مرك ي ييز الجزيي ي يرة
للدراسات ،الدوحة ،ديسمبر /كانون األول .8111

رابع ا :الرسائل العلمية.
 -1عيزت عبيد الواحيد سييد ،أميين الخليي العبيي فيي التسيعينيات :د ارسيية للسياسيات األمنيية لكيل ميين
السيعودية والكوييت وايميارات ،اطروحيية دكتيوراد غيير منشيورد ،كلييية االقتصياد والعليوم السياسييية،
جامعة القاهرة.8112 ،
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 -8هاليية خالييد حميييد ،سياسييات القييوى اآلسيييوية فييي المنطقيية العربييية ومييزان القييوى الييدولي مسييتقبال،
أطروحة دكتوراد غير منشورد ،جامعة صدام ،كلية العلوم السياسية ،بغداد.8111 ،
خامس ا :الصحف.
" -1حوار مع السفير الصيني في المنامية ليي تشين" ،صيحيفة اليوطن البحرينيية ،العيدد 81 ،8631
فبراير  ،8113وعلى الرابط httpi//www.alwatannews.net
 -8ص ييحيفة  NEWSالص ييينية" ،الص ييين تح ييث إيي يران والوكال يية الدولي يية للطاق يية الذري يية عل ييى تعزي ييز
التعاون" ،8113/1/12 ،وعلى الرابط.Arabic.news.cn :
 -3صييحيفة الشييعب اليومييية أو فالييين الصييينية" ،التعيياون الصيييني ايي ارنييي فييي مجيياالت االقتصيياد
والتجارة والطاقة" 8118/1/11 ،على الرابطArabic@peopledaily.com.cn :
 -4عبيد اهلل الميدنى" ،دول الخليي والتعاميل ميع الصيين" ،صيحيفة إييالف ايلكترونيية ،لنيدن ،العيدد
 82 ،4311فب اريي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير  ،8113وعل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرابط:
.www.wlaph.com/web/newspapers/2013/1/78463.htm
 -5مصطفي اللبيادة" ،االقتصياد السياسيى للعالقيات الصيينية – اييرانيية ولحظية االختييار" ،صيحيفة
الحياة اللندنية.8117/11/31 ،
سادسا :شبكة المعلومات الدولية (األنترنت)
 -1أشي ييرف محمي ييد كشيي ي " ،األمي يين ايقليمي ييي الخليج ي ييي وأمي يين العي ييالم" ،مرك ي ييز البح ي يرين للد ارس ي ييات
ايسيتراتيجية والدولييية والطاقية ،فب ارييير  ،8113علييى شيبكة المعلومييات الدوليية (األنترنييت) وعلييى
الرابطhttpi//www.arabsino.com/articles/12-09-24/8903.htm1. :
 -8كريستينا لين" ،طريق الحريير الجدييد إسيتراتيجية الطاقية الصيينية فيي الشيرق مين الشيرق األوسيط
األكبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير" ،معهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد واش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يينطن 4 ،أبريي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل  /نيسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان  ،8111وعل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى
الرابطhttpil/www.washingtoninstitute.org:
 -3مركييز الد ارسييات األفيير -شييرق اوسييطية" ،أميين الطاقيية وطييرق ايمييداد ين يزال المحيير

ال يرئيس

لسياسي ي ي يية بكي ي ي ييين تجي ي ي يياد المنطقي ي ي يية" ،علي ي ي ييى شي ي ي ييبكة المعلومي ي ي ييات الدوليي ي ي يية (اينترني ي ي ييت) وعلي ي ي ييى
الرابطhttpi//www.raya.com:
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 -4هشام الخطيب" ،العالقيات االقتصيادية والتجاريية العربيية الصيينية و فاقهيا :التحيديات فيي مجيال
الطاقيية واليينفط العربييي" ،الح يوار العربييي الصيييني الثالييث ،عمييان ،8114 ،فييي العييرب والصييين
أفاق جديدة في االقتصاد والسياسة ،أعداد منتدى الفكر العربي ،عمان ،8117 ،ص.57
 -5ورق يية موق ييف جمهوري يية الص ييين الش ييعبية" ،ف ييي ال ييدورة ال  67للجمعي يية العام يية لألم ييم المتح ييدة،
 ،8118/1/81علي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى شي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييبكة المعلومي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات الدوليي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية (اينترني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت) وعلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى
الرابطhttpi//www.arabsino.com/articles/12-09-24/8903.htm1.:
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السياسة الخارجية الصينية تجاه إيران
وردة مساعد علي عثمان الشاعري
كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

المقدمة
تعييد العالقييات الصييينية اييرانييية ميين الركييائز المهميية فييي سياسيية الصييين الخارجييية ،فهييي عالقييات
قديمة وممتدة ،كونها ترجع إلى عصر الدولية الساسيانية ،وفيي العصير ايسيالمي كيان ليبالد فيارس
دور هاميا فييي انتشييار ايسييالم فيي الصييين عبيير طريييق الحرييير القيديم .وعنييد ظهييور الدوليية الحديثيية
ا
بدأت العالقات الصينية اييرانية في بدايية السيبعينات عنيدما كانيت إييران تحيت حكيم الشياد الميوالي
ألمريكا ،وكانت الصين تحت ت ثير االتحاد السوفيتي السابق.
وميين ثييم عملييت الثييورة ايسييالمية اييرانييية علييى تبييديل التوازنييات ايقليمييية وحثييت الصييين
على االهتمام بيهيران عين قيرب ،حييث شيكلت إييران إحيدى نقياط القيوة فيي سياسية الصيين الخارجيية
ميين خييالل :الموقييع الجغ ارفييي ،الطاقيية واليينفط ،التسييليس .واكبيير دليييل علييى ذلي  ،قيييام الصييين بييدعم
إيييرن فييي حييرب الخلييي االولييى والتييي كييان ميين نتائجهييا تعيياون بالسييتي وبيييع ص يواريال وضييعت فييي
الخل ييي الفارس ييي .وحت ييى نهاي يية الح ييرب ،كان ييت الص ييين ق ييد حقق ييت أعل ييى مبيعاته ييا م يين األس ييلحة
(دبابات ،طائرات ،مدافع ثقيلة ،وسفن من الحجم الصغير ... ،الال).

488

مصدر رئيسيا للسلع المصينعة واآلالت ايلكترونيية والسييارات
ا
وقد أصبحت الصين بدورها
والمعيييدات المنزليييية يي ي يران ،كميييا إن الصي ييين مصيييدر رئي يييس لألسيييلحة يي ي يران و زودتهيييا بمعي ييدات
تكنولوجييية عسييكرية متطييورة بمييا فييي ذل ي تكنولوجيييا الصيواريال ،واسييتمرت العالقيية إلييى أن انخفييض
التعاون في عام  8114نتيجة فرض الواليات المتحيدة األمريكيية عقوبيات عليى عيدد مين الشيركات
الصييينية العامليية فييي مجييال السييالح المصييدرة الي يران .وفييي عييام  8116فرضييت العقوبييات الدولييية
على طهران مما ادى الى تقليص التعاون الصيني -اييراني.

483

 -488برنار اوركار ،فاطمية عليى الخوجية (متيرجم) ،جغرافيية إييران السياسيية .لبنيان :جيروس بيرس ناشيرون ،8118 ،ص
ص.371-371

 -483إسالم إبراهيم محمود عيادي" ،التعاون الصيني-ايسرائيلي وأثرد عليى األمين ايقليميي فيي الشيرق األوسيط -1118

 ،"8113رسالة دكتوراد ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،8116 ،ص.818
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ثانيا :المشكلة البحثية:
شييكلت االضييطرابات السياسييية فييي المنطقيية العربييية مييع نهاييية عييام  8111وحتييى 8117
نقطية حيوار معقمية فييي اليدوائر الصييينية حييول كيفيية حماييية المصيالس الصييينية وتطويرهيا فييي شييرق
اوسط تتناز قواد ايقليمية فيما بينها بكل وسائل القوة الناعمة والصيلبة .وتعيد العالقية الوثيقية التيي
ت يربط بييين الصييين نواي يران أحييد العوام يل التييي تنطييوي علييى ت ي ثير بييال األهمييية فييي التطييورات التييي
تشهدها منطقة الشرق األوسط ،وهيو ميا يشيكل مصيدر إزعيا للعدييد مين القيوى ايقليميية والدوليية.
وفي هذا ايطار يمكن دراسة السياسة الخارجية الصينية تجياد إييران ،ويرجيع ذلي للعيب إييران دور
أساسي ومحوري في الشرق األوسط وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي.
والس لؤال البحثللي يييدور حييول :ميياهي محييددات السياسيية الخارجييية لجمهورييية الصييين الشييعبية تجيياد
الجمهورية ايسالمية اييرانية؟

ثالث ا :االسئلة الفرعية:
 -1إلى اي مدى يؤثر المحدد االقتصاديعلى السياسة الخارجية الصينية تجاد إيران؟
 -8كيف لعب المحدد الجيوستراتيجي دو ار في السياسة الخارجية الصينية تجاد إيران؟
 -3ما ت ثير المحدد العسكري في السياسة الخارجية الصينية على إيران؟
 -4ميياهي القضييايا التييي تتضييارب فيهييا المصييالس الصييينية اييرانييية وكيييف أثييرت فييي سياسيية
الصين الخارجية تجاد إيران؟

رابعا :مفاهي الدراسة:
-0مفهو السياسة الخارجية:
أن أهم رواد هذا االتجاد ،الدكتور ”محمد السيد سيليم” ،إذ عيرف السياسية الخارجيية ب نهيا ”برنيام
العم ييل العلن ييي ال ييذي يخت ييارد الممثل ييون الرس ييميون للوح ييدة الدولي يية م يين ب ييين مجموع يية م يين الب ييدائل
البرنامجية المتاحة من اجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي “.

484

 -484محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية .القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،1117 ،ص.7
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ويع ييرف ص ييبري مقل ييد السياس يية الخارجي يية ب نه ييا ":مجموع يية االه ييداف ،المب يياد  ،الخط ييط
واالس ييتراتيجيات الت ييي تتبناه ييا الدول يية ،ويتح ييدد ع يين طريقه ييا الكيفي يية الت ييي ت ييدير به ييا الدول يية نم ييط
عالقاتها وسلوكها الخارجي".

485

وع ييرف ميل يير السياسييية الخارجي يية ب نهيييا " مجم ييو ك ييل السياسيييات الت ييي لهيييا تي ي ثير علي ييى
العالقات الوطنية الحكوميية ميع الحكوميات الوطنيية االخيرى" .وهيي ايضيا مين وجهي نظير ميلير "
انهييا اهييم تفيياعالت السياسيية الخارجييية هييي تل ي التفيياعالت الدبلوماسييية ،التييي تحييدث يوميييا بييين
حكومات الدول".

486

وتعيرف السياسيية الخارجيية ب نهييا االداة او الوسييلة التييي مين خاللهييا تسيتطيع الدوليية حماييية
مصالحها لمدد طويلة وتحقيق اهداف محددة او بشكل خر يمكين ان تكيون خطية الدولية الموجهية
للخار والتي تهدف الى مواجهة االحداث الخارجية او التكيف والت قلم معها.

487

وبالتييالي ،في ن الد ارسيية تتبنييى مفهييوم السياسيية الخارجييية والييذي ه يو مجمييل مواقييف دوليية مييا
فييي مواجهيية دوليية او دول اخييرى بهييدف حماييية مصييالحها عيين طريييق قيييام عالقييات تشييمل مختلييف
المجاالت (سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،تجارية ،ثقافية ،عسكرية ،دبلوماسية.. ،الال).
 -7مفهو الجيوستراتيجية:
الجيوسي ييتراتيجية مصي ييطلس علمي ييي ولفغي ييوي يت ي ي لف مي يين مقطعي ييين «جيي ييو» وتعني ييي األرض،
و«اسييتراتيجي» وتعنييي فيين اسييتخدام القوةالعسييكرية لكسييب أهييداف الحييرب ،غييير أن مفهومهييا تغييير
وتطور واكتسب قاعيدة شيمولية ،وأصيبس يعنيي االسيتخدام األمثيل للمعطييات السياسيية واالقتصيادية
والعسكرية لوقليم أو الدولة.

482

 -485إسماعيل صبري مقلد ،العالقات السياسية الدولية :النظرية الواقع .القاهرة :المكتبةاألكاديمية ،8118 ،ص.114
426- T.B Millar, Abdul Monem Al. Mashat (Ed.), On Writing about Foreign Policy: Selected
Readings in Foreign Policy Theory. Cairo University: Faculty of Economic and Political
Science, p.57.
 -487يييا ار محمييد شييفيق بسيييوني" ،التغييير واالسييتم اررية فييي السياسيية الخارجييية الفرنسيييةفي ظييل رئاسيية جييا شييي ار تجيياد
القضية الفلسطينية" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8118 ،ص .81

 -482صييالح الييدين أبييوبكر الزيييداني ،الجغرافييية االسييتراتيجية (الجيوسييتراتيجية) ،مجليية المسييلس ،تيياريال النشيير 11 :مييارس

 ،8113متي ي يياح عل ي ي ييى الي ي ي يرابط الت ي ي ييالي،http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/120-2013-07-03-22-50-33 :
تاريال الدخول 81 :نوفمبر .8117
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وتفعييرف الجيوسييتراتيجية -أيض يا -بييالتخطيط السياسييي واالقتصييادي والعسييكري ،الييذي يهييتم بالبيئيية
الطبيعية من ناحيية اسيتخدامها فيي تحلييل أو فهيم المشيكالت االقتصيادية أو السياسيية ذات الصيفة
الدولية.
أو تبح ييث الجيوس ييتراتيجية ف ييي المرك ييز االس ييتراتيجي للدول يية أو للوح ييدة السياس ييية ،متناول يية
بالتحليل عناصرد أو عوامل الجغرافية العشيرة :الموقيع ،الحجيم ،الشيكل ،االتصيال بيالبحر ،الحيدود،
العالقة بالمحيط ،الطبوغرافيا ،المنا  ،الموارد ،السكان.

481

فالجيوستراتيجية مسرح مركب يحوي عددا من المستويات السياسيية واالقتصيادية الخاصية بعالقيات
الييدول مييع بعضييها الييبعض ،وتحييدد أنميياط مسييارح العمليييات الرئيسييية فيمييا بينهييا ،بمييا يتماشييى مييع
أهدافها للوصول إلى النتائ المرجوة منها.

431

وهنييا م يين فيعرفهييا ب نه ييا تعن ييي د ارسيية الموق ييع االس ييتراتيجي للدوليية أو المنطق يية ايقليمي يية،

ومدى ت ثير هذا الموقع في العالقات السلمية

والحربية.

والمحيدد الجيوسيتراتيجي -اليذي تتبنيياد الد ارسية -هيو يمثيل دو ار أساسيييا فيي تحدييد السياسيية
الخارجي يية الخارجي يية الي دول يية ،م يين خ ييالل التفاع ييل الطبيع ييي ب ييين مقوماته ييا الجغرافي يية ،بمعناهي ييا
الواسع ،ونظامها السياسي ،بما يؤثر على عالقاتها الدوليية ميع الوحيدات الدوليية األخيرى .فجغرافييا
الدولية لهيا وزن وأثيير كبيير فييي طبيعية السييلو الخيارجي للدوليية.

438

فتنيو الثييروات الطبيعيية وعظييم

المس يياحة وموق ييع الدول يية ق ييد يش ييكل سياس يية الدول يية الخارجي يية .ف ييالموقع الجغ ارف ييي ي ييؤثر ف ييي سياس يية
الدولية ،فهيو ميين جانيب يحيدد ايطييار الحييوي اليذي تتحيير فيي  ،كميا يحييدد طبيعية التهدييدات التييي
قد تواجهها.
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 -481ناظم عبد الواحد الجاسور ،موسوعة علم السياسية .مان :دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،8111 ،ص.152
 -431صالح الدين أبوبكر الزيداني ،مرجع سبق ذكرد.

 -431خضير ياس خضير عباس " ،الموقع الجيوستراتيجي ييران وأثرد فيي االتحياد السيوفيتي :د ارسية جيوبولتيكيية" ،رسيالة
ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم العلوم السياسية ،1111 ،ص .7 - 6

 -438عليي الييدين هييالل ،بهجييت قرنييي (محييرران) ،السياسييات الخارجيية للييدول العربييية .القيياهرة :مركييز البحييوث والد ارسييات
السياسية ،1114 ،ص ص .38-31

 -433عبد الرؤوف مصطفى جالل حسن " ،أثر التغيير فيي البنييان اليدولي عليى السياسية الخارجيية الصيينية تجياد السيودان
في الفترة  ،"8112-1121رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8111 ،ص ي.
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خامسا :منه الدراسة(دراسة أقتراب المصلحة من خالل المنظور الواقعي)
سوف تقوم الدراسة بهستخدام أقتراب المصلحة القومية والذي هو أساس المدرسية الواقعيية،
فقييد ركييزت االخي يرة علييى ان كييل دوليية تسييعى لتحقيييق مصييالحها الخاصيية وان هنييا تضييارب فييي
المصيالس اليى درجية تقيود للحييرب ويمكين تفسيير االسيتمرار فيي السياسيية الخارجيية لليدول رغيم تبييدل
الزعامات السياسة او تغير النمط األيديولوجي المسيطر والقيم السائدة وذل بسيبب وجيود مجموعية
م يين المص ييالس األساس ييية لك ييل دول يية تمث ييل مص ييالس علي ييا للدول يية وه ييذد المص ييالس ثابت يية وق ييد تتغي يير
الوسائل لخدمة هذد الغاية فتكون سلمية او حربية ولكن الغاية نفسها التتغير.

434

فم يينه المص ييلحة القومي يية هوالس ييعي نح ييو تحقي ييق المص ييلحة القومي يية للدول يية وه ييو اله ييدف
النهييائي والمسييتمر لسياسييتها الخارجييية .اي ان المصييلحة القومييية تشييكل عامييل االرتكيياز االساسييي
في تخطيط السياسة الخارجية الي دولة في العيالم ،كبييرة كانيت او صيغيرة.

435

فالمصيلحة القوميية

هي الحاجات والرغبات التي تدركها دولة ذات سييادة وعالقية ذلي بيدول اخيرى ذات سييادة وعالقية
ذلي بيدول اخيرى ذات سييادة تشييكل المجيال الخيارجي لهيذد الدوليية ،وتتمثيل أنيوا المصيالس القومييية
ف ييي المص ييلحة السياس ييية ،المص ييلحة االقتص ييادية ،المص ييلحة العس ييكرية وايس ييتراتيجية ،المص ييلحة
االيديولوجية ،المصلحة الثقافية ،مصلحة النظام الدولي.

436

وييتم تطبيييق المينه عيين طريييق اسيتخدام د ارسيية المصيلحة القومييية للصييين تجياد اييران ميين
خييالل ان مفهييوم المصييلحة القومييية للصييين متسعوخصوصييا بعييد التغييير فييي بنييية النظييام الييدولي
وسييعي الصييين الييى تحقيييق مصييلحتها االقتصيياديةو لعييب دو ار فييي تييوفير بيئي منيية ومنييا مسييتقر
علييى المييدى الطويييل ميين اجييل ضييمان اسييتكمالها لمش يوارها فييي االصييالح االقتصييادي واالنفتيياح
على العالم.
ومن هنيا يتضيس ان النظريية الواقعيية التقليديية تعتبير االسياس النظيري لهيذد الد ارسية ،حييث
نج ييد ان ك ييل تحرك ييات السياس يية الص ييينية تج يياد إيي يران تحكمه ييا المص ييالس والمح ييددات الت ييي تس ييعى
 -434منيى دردييير محميد " ،السياسيية الخارجيية الروسييية تجياد إييران خيالل الفتيرة  ،"8111-8111رسيالة ماجسييتير ،جامعيية
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8113 ،ص .11

 -435محمد محمود ربيع ،إسماعيل صبري مقلد (محرران) ،موسوعة العلوم السياسية .الكوييت :جامعية الكوييت،1114 ،
ص.684

 -436منى دردير محمد ،مرجع سبق ذكرد ،ص ص .88-81
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الصييين لتحقيقهييا ميين توجههييا نحييو إي يران وكلمييا تغيييرت هييذد المصييالس تغيييرت توجهييات السياسيية
الصينية تجاد إيران.

سادس ا :تقسي الدراسة
تنقس ييم د ارس يية السياس يية الخارجي يية الص ييينية تج يياد إيي يران ف ييي ه ييذا الكت يياب ال ييى اربعمح يياور
رئيسية:
المحور االول :المحدد االقتصادي(:الطاقة والنفط) و (التجارة).
المحور الثاني:المحدد الجيوستراتيجي( :طريق الحرير)
المحور الثالث :المحدد العسكري( :التسليس والبرنام النووري اييراني)
المحورالرابع :تضارب المصالس الصينية اييرانية.
ويمكن التركيز على السياسة الخارجية الصينية تجاه إيران من خالل األربع محاوراآلتية:
ا -المحدد االقتصادي:
أ -الطاقة والنفط:
ف ساس العالقة بين الصين نوايران ترتكيز عليى الطاقية وتصيدير الينفط والغياز ايي ارنيي اليى
الص ييين وعل ييى م ييدى الس يينوات الماض ييية ،أص ييبحت الص ييين أكب يير مش ييتري لل يينفط ايي ارن ييي وأكب يير
شييركائها االقتصيياديين .فهييي تعيياني ميين محدودييية مصييادر الطاقيية -بهسييتثناء الفحييم -ويعييد الت ازيييد
في استهال الصين من مصادر الطاقة المختلفة نتيجة منطقية لت ازييد فيي عيدد السيكان ،فالصيين
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان .وكذل تزايد مستوى النميو االقتصيادي فيي اليبالد ،إذ
تعييد الصييين واحييدة ميين اكثيير االقتصييادات نم يوا فييي العييالم فييي الوقييت الحييالي .فخييالل الفت يرة ميين
 1121وحتييى عييام  8111بلي متوسييط نمييو النييات المحلييي االجمييالي فييي الصييين  ،%1733وقييد
بل أعلى معدل ل في  1118مسيجال  ،%1478وكيان اقيل معيدل لي فيي عيام  1111حييث بلي
 .% 372وميين ثييم خييالل الفت يرة ميين عييام  8115وحتييى  8115سييوف يبل ي متوسييط معييدل النمييو
السيينوي فييي النييات المحلييي ايجمييالي  ،%674وتشييير التوقعييات الييى ان ي ميين عييام  8115وحتييى
عام  8185سوف يبل معدل النمو السنوي في النات المحلي االجمالي .%573

437

 -437خديج يية عرف يية محم ييد أم ييين" ،أم يين الطاف يية والسياس يية الخارجي يية :د ارس يية تطبيقي يية لسياس ييات بع ييض ال ييدول المص ييدرة
والمستوردة للطاقة" ،رسالة دكتوراد ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8118 ،ص.111
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ففي عام  1115بدأت الصين بهستيراد كميات كبيرة من النفط الخيام مين إييران .وفيي عيام
 ،8118وقعيت الصييين نواييران علييى الميدى الطويييل لمييدة  11سيينوات عليى اتفاقيييات تجييارة اليينفط.
وبحل ييول ع ييام  8112اجم ييالي حج ييم التج ييارة ب ييين الص ييين نوايي يران بلغ ييت حي يوالي  81ملي ييار دوالر
امريكي وكانت إيران ثالث اكبر مصيدر للينفط اليى الصيين بعيد المملكية العربيية السيعودية وانغيوال.
لقييد حقييق التعيياون الصيييني-ايي ارنييي فييي مجييال اليينفط الكثييير ميين التقييدم فييي العقييد الماضييي وذل ي
نتيجة سماح إيران لشركات الصينية باستغالل حقول الينفط والغياز بهيا .وتيم مينس شيركة CNPC
اكبير شييركة وطنييية فييي الصييين علييى حييق االسييتخدام فييي  .8114فييي حييين وقعييت SINOPEC
عل ييى اتف يياق ال يينفط والغ يياز الطبيع ييي ب  71ملي ييار دوالر ،وتعتب يير ه ييذد اكب يير ص ييفقة للطاق يية م ييع
إيران.ولقد اشترت-SINOPECبموجب مذكرة التفاهم التي وقعت عام  – 8114مليون طين مين
الغاز الطبيعي المسال على مدى  31عاما وتطوير حقل يادافارن العمالق.

432

وفييي عييام  ،8111حضييرت  166شييركة صييينية معييرض إي يران للييتفط وفييي عييام السييابق
حضرت  111شيركة صيينية وهكيذا يكيون الصيينيون اكثير المشياركين االجانيب فيي هيذا المعيرض
التجاري الدولي.
وكيذل شييكلت إييران لجنيية مشييتركة لليينفط والغيياز ميع الصييين ميين أجييل توسيييع التعيياون فييي
مجال الطاقة نواسراع .إضافة الى ذل  ،في ميايو  ،8111وقعيت الصيين عليى اتفاقيية قيمتهيا 81
ملييار دوالر امريكييي ليدعم التعيياون الثنيائي فييي قطياعي الصييناعة والتنقييب – حيييث تعتبير الصييين
اه ييم ط ييرف فع ييال اجنب ييي ف ييي إي ي يران للعملي ييات الس ييابقة لالنت ييا (التنقي ييب واالس ييتخ ار ) -وايضي ييا
سيياعدت الصييين إي يران فييي انتييا وتكييرر وبيييع البتييرول االي يران الخييام الثقيييل ،حيييث ان  61بالمئيية
من احتياطي النفط االيراني هو نو من الخام الثقيل.
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ممييا سييبق يتضييس ان احتيييا الصييين للطاقيية هييو احييد أهييم العوامييل التييي شييكلت العالقييات
الصيينية اييرانييية والتييي تهييدف لتي مين الطاقيية الالزميية لييدعم االقتصيياد الصيييني .فتييرى الصييين أن
االسيثمارات فييي قطيا الطاقيية فييي إييران يمثييل وعييدا بميورد نفييط مضييمون للسينوات القادميية.إضييافة
438- Yu Guoqing, China’s foreign energy policy towards Iran, The Newsletter, No.62, winter
2012, P.27,Available at: https://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL62_27.pdf, Accessed in
12/4/2018.
439- Scott W. Harold, Alireza Nader, China and Iran: Economic, Political, and Military
Relations, RAND corporation, 2012,p.10, Available at:https://www.rand.org/pubs/occasional
_papers/OP351.html, Accessed in 12/4/2018.
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إل ييى ذلي ي  ،ل ييم تنحص يير نت ييائ اس ييتثمارات الص ييين ف ييي إيي يران ف ييي عق ييود مربح يية لش ييركات الص ييين
الوطنييية الكبييرى ،مؤسسيية البتييرول الصييينية ،وسييينوبي  ،المؤسسيية الوطنييية الصييينية لليينفط البحييري
لكنهييا كييذل عييززت بقييوة اميين الطاقيية الصييينية عبيير ت سيييس عالقيية قوييية بمييورد اليحتمييل ان يييتم
ترهيب ي  ،فيقطييع صييادرات اليينفط الييى الصييين فييي حاليية نشييوب ن ي از مسييلس بييين الواليييات المتحييدة
والصين.

441

ب -التجارة:
كما ان اهتميت الصيين فيي العالقيات التجاريية فيي غيير مجيال الطاقية بيين الصيين نواييران،
حيييث ارتفييع التبييادل التجيياري بييين الييدولتين فييي عييام  8111إلييى مييا يقييرب ميين  373مليييار دوالر،
متضاعفا أربع مرات خيالل السينوات مين .8111-1112

441

كميا أن اشيت ار الصيين فيي تطيوير

البنية التحتية اييرانية ،قد تنو بين تشيد مترو طهران الى االسيتثمارات فيي عملييات التعيدين إليى
انشياء السييدود وتطييوير الميؤاني إلييى جانييب بنياء السييفن التجارييية وبييع البضييائع االسييتهالكية ،وهنييا
يييرى ان المصييلحة الصييينية غالبيية أيضييا ،حيييث يرجييع التجييارة واالسييتثمار فييي غييير مجييال الطاقيية
دور المحفييز الكبييير للصييين لتوسيييع عالقاتهييا مييع إي يران ،النهييا تييزود الشييركات الصييينية المملوكيية
للدولية بييالقروض وبييالعقود االجنبييية وبييع بضييائعها فييي الخييار ميع المسيياهمة فييي تييوفير الوظييائف
للعمالة الصينية.

448

فطالمييا رغبييت الصييين فييي مي يزان تجيياري مت يوازن ،وفييي صييادرات صييينية وعقييود لشييركاتها
العامل يية ف ييي إيي يران والت ييي عرف ييت انتش ييا ار واس ييعا ف ييي م ييدة قص يييرة .وم يين خ ييالل سياس ييتها ،متابع يية
استغالل النفط والغاز ،وجدت إيران فيي الصيين شيريكا إسيتراتيجيا جدييدا بحاجية إليى عقيود طويلية
األجيييل ف صي ييبحت شي ييركة سي ييينوبي الفاعي ييل الجديي ييد في ييي الصي ييناعة النفطيي يية اييرانيي يية مي يين خي ييالل
اسيتغاللها لحقييول الغيياز ميين أجييل اسييتخ ار غيياز طبيعييي مسييال ،او بييار اليينفط (حقييول ياد ارفييان).
امييا شييركات االشييغال العاميية الصييينية فقييد حصييلت علييى عقييود لبنيياء سييدود (تليغييان) ،وطرق ييات
وخط ييط س ييك حديدي يية ،أو مت ييرو االنف يياق (طهي يران ومش ييهد) ،ف ييي ح ييين ان المنتوج ييات الص ييينية
440- Ibid; p.18.
 -441موسى عبيد اليوالي أبيو قياعود " ،اليدور ايقليميي يييران فيي الشيرق األوسيط خيالل الفتيرة مين  1111وحتيى ،"8111

رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8118 ،ص .134

442- Ibid; p.18.
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االستهالكية فقد أغرقت االسواق اييرانية التي كانت تعاني من صعود التيزود عين طرييق أوروبيا،
بسبب الحظر االقتصادي على البالد.

443

 -7المحدد الجيوستراتيجي:
تقدم الجغرافيا اييرانية للصيين عيدة ممييزات تتيراوح بيين موقعهيا ايسيتراتيجي عليى طرييق
الحرييير القييديم وبييين إمييتال إي يران لحقييول اليينفط فييي الجنييوب والتييي تييؤمن جييزء معقييول ميين نفييط
ير جوهرييا
الشرق األوسط ،فضالعن إطالل الشمال اييراني على بحر قيزوين ،مميا يجعلهيا عنص ا
للصين في تحقيق مصالحها االقتصادية.

444

إن الموقع الجيوستراتيجي يييران ليم يفقيد أهميتي أبيدا بالنسيبة يييران ،فالشيرق األوسيط هيو
فييي نظ يير الص ييين امت ييداد لمحيطه ييا الجغ ارف ييي ،بينم ييا إيي يران ه ييو اول بل ييد ف ييي الش ييرق االوس ييط يح ييد
الصين ب ار .وتعتبر إيران موقعا مهما في طريق الحرير القديم واليذي يعيد مين اقيدم الطيرق التجاريية
وهو الطرييق البيري مين أواسيط سييا والصيين واليذي يلتقيي بالهنيد ويسيير حتيى بخيارى ،حييث يتفير
الييى فرعييان االول إلييى بحيير قييزوين ونهيير الفولجييا وبييالد البلغييار ،والثيياني يتجي الييى البحيير االسييود
وموانيي ي ث ييم ال ييى القس ييطنطينية واورب ييا وتخ يير م يين ف ييرو جانبيي ي ال ييى ب ييالد الش ييام وس يياحل البح يير
المتوسط ،و خر الى بغداد ودييار بكير ،وثاليث غيير مطيروق ويعبير أرمينييا و سييا الصيغرى بي ار إليى
القسطنطينية وقد استخدم هذا الطريق منذ القرن الثالث قبل الميالد.

445

كم ييا اظه ييرت إي ي يران والص ييين ودول اخيييرى م ييؤخ ار ،اهتماميييا كبيي ي ار بهعيييادة إحي يياءد ،ويقي ييوم
المشرو الصيني بهذ الصدد على اساس ربط الموانت الصينية الواقعة على بحير الصيين والمحييط
الهادي بميناء روتردام الهولنيدي فيي اوروبيا مين خيالل سلسيلة مين الخطيوط البريية وخطيوط السيك
الحديدييية ،وذل ي باسييتغالل الطييرق القائميية بالفعييل – بم يا فييي ذلي بعييض أج يزاء ميين الجسيير القيياري

443- Ibid; p.371.
 -444شريف علي شحات  ،مرجع سبق ذكرد ،ص.16

 -445جييالل الحفنيياوي" ،طريييق الحرييير القييديم" فييي محمييد السيييد سييليم و خييرون (محييررون) :طريييق الحرييير الجديييد (مركييز
الدراسات األسيوية بجامعة القاهرة  )8111ص.11
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االورو اسيييوي االول(طريييق الحرييير القييديم) -نوانشيياء وتطييوير طييرق وخطييوط اخييرى لسييد الثغ يرات
على إمتداد الجسر الجديد.

446

والجي ييدير بالي ييذكر ،ان طريي ييق الحريي يير الجديي ييد بالنسي ييبة للصي ييينيين لي ييم يعي ييد مجي ييرد تصي ييور
للمس ييتقبل ،بيييل منظومييية ضيييخمة م يين مشيييروعات البنيييية التحتيييية داخ ييل اال ارضي ييي الصي ييينية التي ييي
اسيتكملت بالفعيل او فيي مراحلهيا النهائيية ،والتيي بيدأت تيربط الصيين ب وروبيا عبير سييا الوسييطى و
روسيييا نواي يران ومييا وراءهييا .وميين هنييا ينظيير الصييينيون الييى هييذا الجسيير علييى ان ي واحييد ميين اهييم
محيياور التجييارة العالمييية .وتتطلييع الصييين الييى ادخييال إي يران الييى النظييام العييالمي ،فييي حييين رحبييت
طه ي يران بخطييية ال ي يرئيس الصي يييني (شي يييجينبين )التي ييي اطلقيييت في ييي عيييام  8113وهي ييي ربيييط الصي ييين
باألسواق العالمية من خالل مجموعة واسعة من طرق التجارة البرية والبحريية عبير او ارسييا (طرييق
الحريير الجدييد) واليذي كيان تكلفتية  1تريلييون دوالر فييي خيالل  11اليى  15سينة لوضيع إييران فييي
قلب الخطط العالمية للصين.

447

وميين ناحييية ثانييية ،يعتبيير الموقييع الجيوسييتراتيجي يييران مهييم جييدا للصييين ميين اجييل ت ي مين
أقلييم شيمال غيرب الصيين (إقلييم شيينجيان ) حييث تعياني الصيين مين االنفصيالين االيغيور منيذ فتيرة
طويليية .ويقييع إقليييم شييينجيان فييي منطقيية الحييدود وتحتييل مسيياحت  176641مليييون كييم مربييع وهييو
مايمثييل  1/6ميين اال ارضييي الصييينية ويتكييون نصييف سييكان المنطقيية تقريبييا ميين المسييلمين النيياطقين
بالتركي يية .بم ييافي ذلي ي اكث يير م يين  1ملي ييون كازاخس ييتاني وحي يوالي  1مالي ييين ايغ ييوريين .وف ييي ع ييام
 1111بدأت الحركيات المكونية مين القيوات التركسيتانية بالمطالبية باالنفصيالعن حكومية بكيين ،مميا
جعل الصين تقوي عالقاتها مع الدول المسلمة المجاورة لها وخاصة تركيا نوايران.

442

ومن ناحية ثالثة ،الذي جعل من إيران العيب مركيزي فيي السياسية الصيينية هيو جغرافيتهيا
التيي لهيا أهميية كبييرة وفائيدتها كشيري

مين مسيتقر نسيبيا فيي شيرق اوسيط مضيطرب .فموقيع إييران

 -446جابر سعيد عوض" ،طريق الحرير الجديد :أهم المشروعات المطروحة على الساحة فيي الوقيت اليراهن" ،فيي محميد

السيد سليم و خيرون (محيررون) :طرييق الحريير الجدييد (مركيز الد ارسيات األسييوية بجامعية القياهرة  )8111ص ص -31

.41
447- Alex Vatanka, China Courts Iran: Why One Belt, One Road Will Run Through Tehran,
Foreign Affairs, 1November 2017, Available at:https://www.foreignaffairs.com/articles/china
/2017-11-01/china-courts-iran, Accessed in 12/4/2018.
448- FAN Hongda, China’s Policy Options towards Iran, Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies (in Asia) Vol. 5, No. 1, 2011, p.51.
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الجغرافي يجعلها الجسر البري الوحيد الذي ييربط بيين الخليي الفارسيي و دول سييا الوسيطى(والتيي
تقييدر بح يوالي  65مليييون نسييمة) عبيير الش يواطت السيياحلية ،والواليييات الييثالث فييي القوقيياز (ارمينيييا
واذربيجان وجورجيا) والتيي تلتيزم الصيين بي ن تصيبس القيوة االقتصيادية والسياسيية المهيمنية فيي هيذد
المناطق.

441

كما تعتبر إيران مجاال حيويا لها في الشرق األوسط ،حيث ان حيدوث مواجهية امريكيية او
إسرائيلية مع إيران قيد ييؤدي اليى اغيالق مضييق هرميز ،مميا يجعيل البير ايي ارنيي اكثير أهميية فيي
حاالت التوتر.
 -3المحدد العسكري:
أ -التسليح:
يرجييع تيياريال العالقييات العسييكرية بييين البلييدين إلييى  ،1121حيييث تعييد المؤسسيية العسييكرية
الصييينية ميين أكبيير المؤسسييات العسييكرية فييي العييالم ،بفضييل مييا تتميييز ب ي ميين تفييوق عييددي و ميين
حي ييث التس ييلس (سي يواء االس ييتراتيجي أو التقلييييدي) و ك ييذل التقني يية و الكف يياءة التكنولوجي يية .وتحي ييوز
الص ييين عل ييى "نظ ييم إط ييالق" ( ،)Deliverysystemsمتطي ييورة وعالي يية الدق يية ،خاص يية الص ي يواريال
الباليسييتية الع ييابرة للق ييارات مثييل ( )DF-4ال ييذي يص ييل مييداد إل ييى  7الف ك ييم ،وص ييارو ()DF-5
الق ييادر عل ييى حم ييل رؤوس نووي يية متع ييددة ،وه ييي صي يواريال متحرك يية يمك يين تحريكه ييا ح ييول الص ييين،
وبالتالي إصابة أهداف في دول كاليابيان وروسييا والهنيد ،بايضيافة إليى الصيواريال متوسيطة الميدى
مثي ييل( :دونجفي ييان  15و  ،)81وص ي يواريال (1

 )Julangو(2

االسترتيجية ( ،)H-6والغواصات النووية الحاملة للصواريال النووية.

 ،)Julangوكي ييذل القاذفي ييات
451

وتمل الصين تاريخا طويال من التعاون مع إيران في مشياريع مختلفية للصيواريال المضيادة
للسفن التي تغطي نطاقات تتراوح ما بين  35كيلومتر إلى ما يزيد عين  311كيليومتر .وقيد يطيور
هيذا النييو ميين التعيياون بقييدرات إييران إليى مسييتوى جديييد ،إذ أرسييلت الصييينانماط جديييدة لصيواريخها
449- Alex Vatanka, China Courts Iran: Why One Belt, One Road Will Run Through Tehran,
Foreign Affairs, November 1, 2017, Available at:https://www.foreignaffairs.com/articles
/china/2017-11-01/china-courts-iran, Accessed in 12/4/2012.
 -451عبيد العزييز حميدي عبيد العزييز ،قيوة الصيين النوويية و وزنهيا االسيتراتيجي فيي سييا ،السياسية الدوليية ،العييدد ،145

سبتمبر  ،8111ص ص .21-71
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األسر من الصوت مثل " "CM-302و " "CX-1أو " ."YJ-22وهيذد األسيلحة فعالية جيدا لحظير
ال ييدخول إل ييى منطق يية الخل ييي  .وق ييد تح ييدثت إيي يران م ييؤخ ار ع يين اللج ييوء إل ييى الصي يواريال األس يير م يين
الصوت لمنع الدخول الى هذد المنطقة ،ولكن من غير المعروف ما إذا كانت قيد ط ّيورت مثيل هيذا
النو من القدرات بالفعل.

451

وق ييد تس ييتفيد القي يوات البحري يية اييراني يية أيض ييا م يين التكنولوجي ييا الص ييينية م يين أج ييل تجهي ييز
تصيياميم السييفن الخاصيية بهييا وتحييديثها .وتنييت إي يران حتييى اآلن سييفن مبنييية علييى تصيياميم قديميية
تفتقيير للمعييدات المتقدميية الفعاليية ك نظميية الييدفا الجييوي المتعييددة الطبقييات .ونظ ي ار لت ازيييد التعيياون
الصيييني ورغبيية طه يران فييي الحفيياظ علييى صييناعة ناجحيية للسييفن ،قييد يقييرر اييرانيييون التخلييي عيين
أنظمتهم المكررة والبحث عن أجهزٍة صينية عصرية من أجل تعزيز قيدرات تصياميم السيفن الحربيية
اييرانية.
وتعم ييل القي يوات البحري يية اييراني يية أيض ييا من ييذ ع ييدة س يينوات عل ييى تط ييوير ث ييالث غواص ييات
مختلفية متوسييطة الحجيم ،وقييد تيدل التي خيرات المتكييررة فيي إنتاجهييا إليى مشيياكل فيي دمي األنظميية.
لذل  ،قد تسعى إلى الحصول على غو ٍ
اصات صينية مصممة خصيصا على غيرار سيفينة مين فئية
" "Yuanالمييزودة بمحركاتالييدفع المسييتقل الهوائييية وهييو نظييام أكثيير هييدوءا بالمقارنيية مييع غواصييات
روسية من فئة " "Kiloالتي تستخدمها إييران فيي الوقيت الحيالي .نواذا اختيارت إييران أن تسيتمر فيي
"نموذ الشراكة االسيتراتيجية" التيي حيددها ميؤخ ار وزيير اليدفا حسيين دهقيان ورئييس هيئية األركيان
للقي يوات المس ييلحة اييراني يية محم ييد ب يياقري ،م يين المحتم ييل أن تس ييعى إل ييى الجم ييع م ييا ب ييين تص يياميم
الغواص ييات الروس ييية ذات الهيك ييل الواح ييد وتكنولوجي ييا ال ييدفع المس ييتقل الهوائي يية الص ييينية م يين أج ييل
تحسين تطويرها الخاص للغواصات.

458

ففي ييي الوقي ييت الحي ييالي ،يعتبي يير تطي ييوير العالقي ييات العسي ييكرية الصي ييينية-اييرانيي يية هي ييي أحي ييد
االولويات الرئيسية الدبلوماسية اييرانية ،والدليل على ذل هيو توقيع وزيير اليدفا ايي ارنيي ونظييرد
الص يييني اتفاق ييا ف ييي  14ن ييوفمبر  8116يتعه ييد ان فيي ي بتوثي ييق التع يياون العس ييكري ف ييي ع ييدد م يين

451- FarzinNadimi, Iran and China Are Strengthening Their Military Ties, The Washington
Institute, 22 November 2016, Available at:http://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/iran-and-china-are-strengthening-their-military-ties,Accessed in 12/4/2018.
;452- FarzinNadimi, Op. Cit.
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الحاالت بما فيها التدريب العسكري وعملييات مكافحية األرهياب .كميا تعهيد الجانبيان بعقيد تيدريبات
عسكرية مشتركة في المستقبل القريب.

453

والجييدير بالييذكر أن التعيياون الصيييني ايي ارنييي فييي المجييال االقتصييادي والتجيياري أدى إلييى
تعاون في المجيال العسيكري أيضيا ويرجيع ذلي لسييطرة الحيرس الثيوري شيب المطلقية عليى صيناعة
اليينفط والغيياز فييي إي يران ،وخاصيية العقييود التجارييية التييي عقييدتها الجمهورييية ايسييالمية بعييد انتهيياء
الحييرب اييرانييية–العراقييية فييي عييام  ،1122فكييان الحييرس الثييوري هييو ميين يييتحكم فييي هييذد العقييود
التجاريية ،مميا أدى إلييى فيرض رغباتي علييى الشيركات ،واليدول التييي ترغيب فيي أن تسييتثمر فيي هييذا
القطا الصناعي العمالق في إيران .كما أن الصين تعتبر أهم الدول التي تعتميد فيي الطاقية عليى
البترول اييراني كما فذكر سيابقا ،فهيذد الحاجية الملحية للصيين أعطيت الحيرس الثيوري إمكانيية بنياء
عبر عنها القادة العسكريون والسياسييون فيي أكثير مين مناسيبة
عالقة استراتيجية عسكرية مع بكين ّ

في كال البلدين.

454

ب -البرنام النووي اإليراني:
دخلت الصين النادي النووي عيام  ،1164وهيي تعيد الييوم أكبير قيوة عسيكرية فيي سييا ،و
أنهييا الدوليية الوحيييدة التييي قامييت بنشيير أسييلحة نووييية ،و لهييا قييوة نووييية بهمكانهييا أن تكييون رادع يية
للواليات المتحيدة األمريكيية.و رغيم أن التقيديرات الغربيية تيرى أن الترسيانة النوويية الصيينية ،ال تزييد
نسييبتها عيين  10/ 1ميين الترس ييانة األمريكييية أو الروسييية ،إال أن ذل ي ال يقل ييل ميين أهميتهييا ،فه ييي
تتييوفر علييى ثالييث أكبيير مركييب نييووي فييي العييالم ،و تمتل ي حسييب تقييديرات احتمالييية ح يوالي 311
رأس نووي و  8411قنبلة نووية.

455

قامييت الصييين عييام  1125بييالتوقيع علييى اتفاقييية مييع إي يران مثلييت البداييية الحقيقيية الثن ييى
عشيير عامييا ميين التعيياون النييووي الملحييوظ ،حيييث كانييت إي يران تبييدأ برنامجهييا التييووي ميين جديييد بعييد
453- Franz-Stefan Gady, Iran and China Sign Military Cooperation Agreement, The
Diplomat, 15 November 2016, Available at:https://thediplomat.com/2016/11/iran-china-signmilitary-cooperation-agreement/, Accessed in 12/4/2018.
 -454جم ييال عبي ييدي ،العالق يية الص ييينية – اييراني يية :عالق يية اس ييتراتيجية أم عالق يية مص ييلحية؟ ،مس ييتقبل الش ييرق للد ارس ييات
والبح ييوث ،ت يياريال النش يير 83 :أكت ييوبر ،8114 ،مت يياح عل ييى الي يرابط ،/http://falsharq.com :ت يياريال ال ييدخول 11 :م ييايو

.8112

 -455عبد العزيز حمدي عبد العزيز ،مرجع سبق ذكرد ،ص.21
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الثييورة اييرانييية  ،1171وكانييت الصييين فييي بداييية عملييية االصييالح االقتصييادي وتسييعى للحصييول
علييى فييرص لتحقيييق المكاسييب التجارييية ميين خييالل القييدرات النووييية العسييكرية ،ومثييل إلت يزام الصييين
بمساعدة البرنام النووي اييراني نوعا من تقوية العالقة بين البلدين.

456

وبالتييالي زودت الصييين إي يران بالمسيياعدة الالزميية لبنيياء المنش ي ت والم اركييز البحثييية السيييما
في أصفهان ،كما قامت بتدريب العديد من العلماء والتقنيين االيرانيين فيي الصيين بنياء عليى اتفياق
التعياون النيووي السيري .وفيي عيام  1111زودت الصييين إييران بالمسياعدة التقنيية والتيدريب والعديييد
م يين منشي ي ت تخص يييب وتحوي ييل اليوراني ييوم ،حي ييث باع ييت الص ييين  172ط يين م يين اليوراني ييوم الخ ييام
اليران.

457

كم ييا وق ييع الطرف ييان الص يييني وايي ارن ييي في ييي ع ييام  1118اتفاقي يية التع يياون الن ييووي الثنائيي يية
المشييتركة والتييي اسييتمرت الصييين وفقييا لهييذد االتفاقييية بتزويييد إي يران بالمعييدات والمسيياعدات التقنييية
خالل عقد كامل تالد توقيع البلدان على العديد من المذكرات واتفاقيات التعاون النووي الثنائية.
ومين ثييم فرضييت الواليييات المتحييدة علييى الشيركات المتعامليية مييع إييران عقوبييات كبييرة ،إلييى
أن أعلنييت الصييين فييي رسييالة موجهيية ميين وزييير الخارجييية الصيييني الييى نظيرتي األمريكييية فييي عييام
 1117يتعهيد فيهيا بي ال تقييوم بيالدد بتوقييع أي صييفقات جدييدة بعيد ذلي  .وبنيياء عليي تكميل الصييين
بنيياء ال مفيياعلين فيمييا تمتنييع عيين عقييد اي صييفقات فييي مييايخص بنيياء منش ي ت لتخصيييب اليورانيييوم
وتحويل .

452

وم يين ث ييم ت ييم ف ييرض عقوب ييات عل ييى إيي يران نفس ييها بس ييبب برنامجه ييا الن ييووي ويش ييمل ت يياريال
العقوبات الدوليية ضيد إييران اربعية قي اررات لمجليس االمين اليدولي  1737فيي عيام 1747 ،8116
فييي  1213 ،8117فييي عييام  ،8112و  1181فييي عييام  .8111وتضييمنت هييذد الق ي اررات حظيير
بيييع الميواد والتكنولوجيييا يييران والتييي يمكيين اسييتخدامها فييي عمليييات تخصيييب اليوارنيييوم ونشيياطات
المييياد الثقيليية وتطييوير الص يواريال البالسييتية ،وعييدم التعامييل مييع بعييض المصييارف اييرانييية ،وتوقييف
 -456سالي نبيل شعراوي " ،أثر تحول النظام الدولي عليى العالقيات الصيينية األمريكيية منيذ عيام  ،"8111رسيالة دكتيوراد،
جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8116 ،ص.176

 -457شيريف عليي شيحات  " ،الطليب عليى الينفط كمحيدد للسياسية الخارجيية الصيينية تجياد الشيرق األوسيط :8115-1113

دراسة في االقتصاد السياسي الدولي" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعليوم السياسيية ،8112 ،ص ص

.118-111

 -452المرجع السابق ،ص.118
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بيع انظمة التسلس يييران ،ونظي ار لتلي القي اررات ألغيت الصيين تعاملهيا ميع إييران فيي هيذد المجياالت
الى ان تم توقيع االتفاق النووي في عيام  8115بيين إييران ومجموعية ( )1+5وهيي اليدول الخميس
دائمة العضوية في مجلس األمن بايضافة إلى ألمانيا.

451

وقد كان موقف الصين من هيذد العقوبيات هيو معارضيتها اسيتخدام القيوة عليى إييران ،عليى
الرغم من الضغوط الدولية المتواصلة والمستمرة التي تعرضت لها الصيين ،يقناعهيا بتلييين موقفهيا
غير انها ال تيزال تيرفض مبيدأ فيرض العقوبيات ،وتؤكيد ان البياب ليم يغليق بعيد اميام حيل دبلوماسيي
يقضي الى تسوي مقبولة لالزمة.

891

وبع ييد االتف يياق الن ييووي ،رجع ييت الص ييين مي يرة أخ ييرى يحي يياء العالق يية م ييع إيي يران .فق ييد دع ييا
وزيرالدفا الصيني في االجتماعات األخيرة اليى "نقطية تحيول" فيي الشيراكة ايسيتراتيجية ،فيي حيين
واصييلت اي يران تقييديم نفسييها باعتبارهييا مييوردا لليينفط المعتمييد الوحيييد للصييين .كمييا ذكرمسييؤولو و ازرة
ال ييدفا ون يياق

توسييييع اس ييتخدام الصي ييين القواع ييد الجوي يية اييرانيييية والم ارف ييق البحريييية ف ييي الخلي ييي

الفارسي-العربيي ،ألغيراض التيدريب واللوجسيتية .كميا اتفيق الطرفيان عليى تبيادل-الخبيرة العسيكرية،
وذكر أمثلة كمواجهة الجي

األمريكي في البحر أوفي الجو.

461

-8تضارب المصالح الصينية-اإليرانية:
رغم تعاون إيران والصين فيالطاقة والتجيارة والتسيليس والمصيالس الجيوسيتراتيجية المشيتركة،
لييديهما مص ييالس متباع ييدة فيمييا يخ ييص ع ييدد م يين القضييايا ،مم ييا ق ييد يح ييد ميين نط يياق تعاونهم ييا .فق ييد
يختلفان في عدة نقاط اهمها:

 -451سيعد مجبيل فيالح الهبييدد" ،البرنيام النيووي ايي ارنييي واثيرد عليى توجهيات السياسية الخارجيية الكويتيية للفتيرة -8113

 ،"8118رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،8113 ،ص.32
 -461إسالم إبراهيم محمود عيادي ،مرجع سبق ذكرد ،ص.813

 -461ف ي ييرزين ني ي ييادمي ،إي ي ي يران والصي ي ييين ال ي ييى تعزيي ي ييز العالقي ي ييات العسي ي ييكرية االس ي ييتراتيجية والصي ي ييناعية ونقي ي ييل التكنولوجيي ي ييا،
منت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدى التكنولوجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا العس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييكرية والفض ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياء 6 ،ديس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييمبر  ،8116مت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياح عل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرابط:

 http://army-tech.net/forum/index.php?threads/إيي ي ي ي ي يران-والص ي ي ي ي ييين-ال ي ي ي ي ييى-تعزي ي ي ي ي ييز-العالق ي ي ي ي ييات-العس ي ي ي ي ييكرية-

االستراتيجية-والصناعية-ونقل-التكنلوجيا ،/11131.تاريال الدخول.8112/4/8 :
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أ -الواليات المتحدة:
رغييم أن الصييين نواي يران تبييدوان متحييدتان فييي معارضييتهما لهيمنيية الواليييات المتحييدة تختلييف
بشدة مصالحهما المنفردة إزاء الواليات المتحدة ،حييث تعتميد الصيين عليى الوالييات المتحيدة لنموهيا
االقتصادي ،بينما تعد إيران منقطعة الصلة تماما عن االقتصاد األمريكيي وواجهيت عقوبيات دوليية
قاسية نظمتها الواليات المتحدة.
فعلى الرغم من ان للصين مصيالس اقتصيادية هامية ميع إييران وخصوصيا فيي مجيال الينفط
والطاقيية ،حيييث تصييدر إي يران لصييين ح يوالي  %18ميين اسييتهالكها النفطييي بمعييدل ح يوالي مليييون
برميل يوميا .ولكن مصالس الصين مع الواليات المتحدة أكبير مين مصيالحها ميع إييران فهيي تسيعى
باألسيياس إلييى حماييية مصييالحها االقتصييادية مييع الواليييات المتحييدة ،خاصيية أن حجييم االسييتثمارات
االمريكييية فييي الصييين يبل ي ح يوالي  42بليييون دوالر ،فضييال عيين ان الفييائض فييي المي يزان التجيياري
الصيني االمريكي لصالس الصين بل  351بليوندوالر.

468

وهذا يفسر تصويت الصين ضد إيران في مس لة إحالة الملف النووي االي ارنيي اليى مجليس
االميين وفييي الق ي اررات الثالثيية السييالف ذكرهييا ،ولكنهييا اعترضييت وبشييدة علييى فييرض العقوبييات للم يرة
الرابعيية فييي يونيييو  8111وجيياء ذل ي ردا علييى التييدخالت االمريكييية فييي شييؤونها الداخلييية .فتتييدخل
الواليييات المتحييدة فييي الصييينفيما يتعلييق بقضييايا تييايوان ومبيعييات السييالح الصيييني ،و التييي تعتبيير
محو ار مهما في السياسة الخارجية الصينية تجاد الواليات المتحدة .فمنذ فتيرة التسيعينات حتيى بدايية
عيام  ،8111باتيت السياسيات التيي تحكيم العالقييات المتبادلية يشيوبها القليق و التيوتر ،و ترجيع تلي
المخيياوف إلييى إمكانييية تسييلل الفكيير االسييتقاللي إلييى تييايوان ،و فييي ردهييا علييى هييذد األخي يرة قامييت
الصييين باسييتخدام األسييلوب الجبييري المكثييف ،فييي مواجهيية هييذا الفكيير الييذي يعيييق الجهييود الصييينية
لتوحيد البالد ،و لذل رفضت الصين أي توطيد للروابط العسيكرية األمريكيية ميع تيايوان 463 ،التيي
تسييعى الواليييات المتحييدة الييى توطيييدها .فقييد عقييدت صييفقة أسييلحة مييع تييايوان قيمتهييا ح يوالي 674
بليون دوالر.

464

 -468سييهرة قاسييم محمييد حسييين " ،الصييعود الصيييني وت ي ثيرد علييى الهيمنيية األمريكييية فييي الشييرق االوسييط ،"8111-8111

رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8111 ،ص.26
 -463سهرة قاسم محمد حسين ،مرجع سبق ذكرد ،ص.18

 -464محمد السيد سليم ،الموقف الصيني من العقوبات الدولية على إيران ،العربي ،العدد  ،8111 ،11816ص.83
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وميين ناحييية اخييرى ،بييدءا ميين عقييد التسييعينيات ظهييرت قضييية مبيعييات االسييلحة الصييينية
وانتشييار االسييلحة الص ييينية عبيير العييالم كمش ييكلة رئيسييية فييي إط ييار العالقييات الصييينية األمريكي يية،
حيييث تييتحفظ الواليييات المتحييدة علييى قيييام الصييين بتصييدير األسييلحة الييى بعييض الييدول مثييل إي يران
وكوريا الشمالية ،مما يتعارض مع المصالس ايستراتيجية األمريكيية ولكين الصيين تنفيي ذلي وتؤكيد
انه ييا تق ييوم ببي ييع اس ييلحة تقليدي يية دفاعي يية وفق ييا لش ييروط معين يية لل ييدول الص ييديقة ،وان تج ييارة االس ييلحة
الصينية –ش نها ش ن تجارة السالح االمريكية -تمثل مصد ار من مصادر اليدخل القيومي 465.وانهيا
تضييع ضيوابط وقيييود عليى نقييل االسييلحة فييي حاليية مييا إذا كييان هنييا مخالفيية لالتفاقيييات الدولييية أو
االلت ازمييات الدولييية فييي هييذا االطييار ،كمييا اني اليجييوز ان تمييس الصييادرات االميين الييوطني الصيييني
والمصالس االجتماعية الخاصة بها على مستوى مباشر او غير مباشر ،كميا اليجيوز التصيدير فيي
حالة ما إذا كانت الدولة المستوردة خاضعة للحظر من مجلس األمن.

466

والجي ييدير بالي ييذكر ،زادت صي ييادرات االسي ييلحة الرئيسي ييية الصي ييينية بنسي ييبة  %74في ييي الفت ي يرة
 8111-8117اليى الفتيرة  ،8116-8118وزادت حصية الصييين فيي صييادرات االسيلحة العالمييية
من  372الى .%678

467

مما يجعل من هذد القضيية سيبب فيي تيوتر العالقيات األمريكيية الصيينية

ير لمصيالحها
على غرار إمتال أسلحة نووية من طرف إيران ،حييث تعتبيرد تهدييدا اسيتراتيجيا مباش ا
في منطقة الخلي  ،فضال عن التهديد المباشر ألمن اسرائيل خاصة تخوفهيا مين وصيول هيذا النيو
من االسلحة إلى منظمات معادية لها في حال تفاقم الص ار بين طهيران و واشينطن مسيتقبال ،كميا
قد يدفع دوال أخرى في المنطقة لمحاول امتالك .

462

ب -إسرائيل:

 -465سالي نبيل شعراوي ،مرجع سبق ذكرد ،ص ص .175-174
466- Mark Bromley, Mathieu Duchatel, Paul Holtom (eds.), China Exports of Small Arms
and Light Weapons, Stockholm International Peace Research Institute, No. 38, October 2013,
p.31.
 -467سيييمون ت .ويزمييان و خييرون" ،التطييورات فييي نقييل األسييلحة  ،"8116فييي عميير سييعيد االيييوبي وأمييين سييعيد األيييوبي
(مترجمان) :التسلس ونز السالح واألمن الدولي( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،معهد سيتوكهولم ألبحياث السيالم اليدولي

 )8117ص.446

 -462شي يريفة ش ييودار" ،العالق ييات اييراني يية-األمريكي يية وت ييداعياتها عل ييى منطق يية الش ييرق األوس ييط  ،"8116-8113رس ييالة
ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8117 ،ص .71
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عالقات التعاون الصينية ايسرائلية تيؤثر بالسيلب عليى العالقيات اييرانيية الصيينية ،وذلي
لمييا يمثل ي البرنييام النييووي ايي ارنييي خط ي ار علييى دوليية إس يرائيل ميين ناحييية ،وماتمثل ي اييديولوجييية
اييرانية تهديدا لشرعية الدور ايسرائيلي من ناحية ثانية.
تم إعالن العالقات الدبلوماسية الصينية ايسرائيلية عام  1118ويرجع ذ لي لعيدة اسيباب
ان الدول العربية لم تكن قد فاقت من صدمة حيرب الخليي الثانيية وانشيقاق الصيف العربيي ميا بيين
مؤيييد ومعييارض وحييدوث خلييل وتعييارض ج يوهري فييي المصييالس والتطلعييات ،بييل فييي مفهييوم األميين
الق ييومي ب ييين ال ييدول العربي يية ،وبالت ييالي في ي ن ال ييرد ال ييذي توقعتي ي الص ييين م يين إع ييالن قي ييام عالق ييات
دبلوماسييية كامليية مييع إس يرائيل هييو الصييمت العربييي ولكيين هييذا اليعنييي ان العييرب هييم العييدو الوحيييد
السرلئيل في المنطقة فتعتبر إيران حاليا اشد عداوة بالنسية السرائيل من الدول العربية.461
فق ييد بي ييدأ المح ييور ايي ارني ييي يلع ييب في ييي اوائ ييل تسي ييعينيات الق ييرن العش ي يرين دو ار أساس يييا في ييي
عالق ييات إس ي يرائيل الخارجيييية ،وأضي ييحت إي ي يران تش ييكل دو ار مهمي ييا في ييي الجهي ييد السياسي ييي ايس ي يرائيلي
الحتيواء برنامجهييا النييووي والحفيياظ علييى تفوقهييا االسييتراتيجي فييي المنطقيية ،وميين ثييم سييعت لتطويييق
إيران عن طريق إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول المحيطة بها.

471

وق ييد اعرب ييت إسي يرائيل ع يين مخاوفه ييا حييييال االتف يياق األمريك ييي – ايي ارن ييي الن ييووي ،وتقي يييم
إسيرائيل الييدور األمريكييي نحييو إي يران ب ن ي مختلييف خييالل فترتييي حكييم بييا ار اوبامييا ،فالوالييية االولييى
غيير الثانيية ،خاصية فيي ظيل اقتيراب موعيد االنتخابيات الرئاسيية االمريكيية ،حييث تؤكيد ان امريكيا،
من خالل هيذا االتفياق ،التسيعى يقنيا إييران بياالقال عين طموحاتهيا النوويية ،والحيد مين تخوييف
إسيرائيل ،بيل فييي المقابيل سييتمنحها األميان االقتصيادي ،عبيير رفيع العقوبييات االقتصيادية المفروضيية
عليهيا ،فهييذا االتفيياق ال يسييفر إال عيين وضييع بعييض القيييود علييى إييران للحييد ميين التخصيييب النييووي
لليورانييوم وهييذد القيييود لين تمنييع إييران مين انتييا القنبليية النوويية ،هييي فقييط تطييل المييدة الزمنييية امييام
ترم ي ييب) ال ي ييى وضي ي ييع
إيي ي يران ينتاجه ي ييا 471.ولك ي يين حالي ي ييا تس ي ييعى االدارة االمريكي ي يية الحالي ي يية (إدارة ا
إستراتيجية الحتواء إيران مرة اخرى.
 -461مصطفى علوي ،أمن الخلي رؤية مصرية ،دراسات في األمن وايستراتيجية ،العدد الثاني ،يناير  ،1116ص.1

 -471هبية اهلل جمييال عبييد الناصيير حيافظ" ،التقييارب الصيييني -ايسيرائيلي واألمين القييومي العربييي  ،"8116-1111رسييالة
ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،8111 ،ص .31

 -471هب جمال الدين ،إسرائيل والدور ايي ارنيي بعيد االتفياق النيووي ،السياسية الدوليية ،العيدد  ،818اكتيوبر  ،8115ص
ص .185-184
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عالوة على ذل  ،تنظر إسيرائيل الييران كدولية راعيية لورهياب تتجي يميتال قيدرات نوويية
عس ييكرية ،وت ييرى ان النظ ييام ايي ارن ييي مع يياد للغ ييرب ويسي يرائيل .ول ييذل  ،في ي ن ام ييتال إيي يران للس ييالح
الن ييووي ام يير ش ييديد الخط ييورة عل ييى اسي يرائيل .م يين وجهي ي النظ يير ايسي يرائيلية ،ان المش ييرو الن ييووي
ايي ارن ييي ينب ييع م يين اه ييداف إيديولوجي يية له ييا ت ييداعيات سياس ييية واقتص ييادية نواس ييتراتيجية ،ف يياييرانيون
سيستخدمون قدراتهم النووية لفرض ايسالم على العالم .كميا يعتقيدون بوجيود منافسية إيرانيية بشي ن
مهمة شعب اهلل المختار بينهم وبين الشعب اييراني ،فهيران هنا تهدد شرعية اليدور االسيرائيلي مين
الناحية اييديولوجية.

478

ك ييل س ييبق يوض ييس طبيع يية العالق يية المت ييوترة ب ييين إسي يرائيل نوايي يران مم ييا ي ييؤدي ال ييى تض ييارب
المص ييالس الص ييينية اييراني يية وذلي ي نتيج يية التق ييارب الص يييني ايسي يرائيلي ف ييي ع ييدة مج يياالت ،حي ييث
اتجه ييت السياس يية الخارجي يية الص ييينية ال ييى توطي ييد العالق يية م ييع إسي يرائيل بس ييبب الحاج يية للتكنولوجي ييا
ايس يرائيلية المتقدميية ف ييي مجيياالت عدي ييدة وخصوصييا فييي مج ييال التكنولوجيييا العس ييكرية ،ميين اج ييل
تعزيز وتطوير عقيدتها العسكرية الجديدة التي ترتكيز عليى عيدم التعوييل عليى الكيم واعتميدت عليى
فكرة إيجاد جي

قوي أقل عددا لكن أكثر ذكاء ،ومسلس ب حدث التقنيات العسكرية.

473

 المملكة العربية السعودية:يع ييد البع ييد االقتص ييادي ع ييامال مهمي يا مح ييددا أساس يييا للعالق ييات العربي يية-الص ييينية ،فال ييدول
العربية وخصوصيا الخليجيية تشيكل اكبير قيوة نفطيية فيي العيالم ،والتيي تشيكل المصيدر الرئيسيي فيي
العييالم .فميين وجهيية النظيير الصييينية هنييا عييدة عوامييل تحييدد سييلو الصييين فييي المنطقيية العربييية:
العاميل االول هيو تعميييق العالقيات االقتصييادية ميع دول المنطقية .والعامييل الثياني هييو وجيود عامييل
األم يين ف ييي منطق يية غ ييرب الص ييين الت ييي يوج ييد به ييا المس ييلمين ولهي يؤالء امت ييدادات ثقافي يية وديني يية م ييع
شعوب المنطقة العربية ومع شعوب سياالوسطى المسلمة ايضا.

474

 -478إسالم إبراهيم محمود عيادي ،مرجع سبق ذكرد ،ص ص .817-815
 -473هب اهلل جمال عبد الناصر حافظ ،مرجع سبق ذكرد ،ص .41

 -474فارس بريزات " ،هل الصين تتج الى إتبا سياسة مناقصة سياسة مناقصة لسياسات الواليات المتحدة في المنطقية
العربي ي ي يية " ،مرك ي ي ييز الس ي ي ييالم للثقاف ي ي يية الدبلوماس ي ي ييية ،مت ي ي يياح عل ي ي ييى الي ي ي يرابطwww.siiroline.org/alawab/diplomacy-:

 ،center/019.htmlتاريال الدخول 17 :ابريل .8112
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وت ي تي المملكيية العربييية السييعودية فييي الترتيييب االول بييين كافيية الييدول المصييدرة لليينفط إلييى
الصين وبل ما صدرت للصين فيي عيام  231 ،8111أليف برمييل يومييا وهيو ميا مثيل  %11مين
واردات الصين النفطية في هذا العام.

475

وتحتييل منطقيية الخلييي عمومييا أهمييية إسييتراتيجية بالنسييبة للصييين وهييو مييا أسييهم فييي تطييور
عالقييات الطييرفين خييالل ال  31عامييا الماضييية .إذ تنظيير الصييين الييى الييدول الخليجليييس فقييط ميين
منظور قيمتها كمصدر للنفط بل ايضا في إطار إمكاناتهيا الضيخمة كسيوق للخيدمات النفطيية .فقيد
دخلت شركات خدمات العمالة الصينية االسواق الخليجية في عام  8111و وقعت الصيين حيوالي
ثالث يية الل ييف عق ييد ف ييي جمي ييع دول مجل ييس التع يياون الخليج ييي لخ ييدمات العمال يية بقيم يية  877ملي ييار
دوالر.

476

وبعد الربيع العربي ،اهتمت الصيين بتي مين ايميدادات النفطيية مين منطقية الخليي العربيي،
فقييد قييام رئيييس الييوزراء الص يييني "ون جيييا بيياو" بزييياردة المنطق يية العربييية فييي ينيياير  8118ش ييملت
السييعودية واالمييارات وقطيير ،وذل ي لتعزييير عالقييات بييالدد مييع تل ي الييدول التييي تييوفر للصييين نسييبة
كبيرة من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ،السييما فيي ظيل التطيورات ايقليميية والدوليية ،إذ تحصيل
الصين على نصف مليون برميل من النفط اييراني ،وميا يجعلهيا اكبير مسيتوردي الطاقية اييرانيية،
ولكيين مييع تهديييد إي يران بييهغالق مضيييق هرمييز وتصيياعد التييوتر ايقليمييي والييدول معهييا ،فييهن القلييق
يييزداد فييي الصييين تجيياد مسييتقبل أميين الطاق يية وتييدفع هييذد التطييورات الصييين للبحييث عيين مص ييادر
جديدة للطاقة يمكن معها الحد من مخاطر التقلبات السياسية ،ومين خيالل زييارة "ون جييا بياو" اليى
الس ي ييعودية جيي ييرى التوقي ي ييع علي ي ييى سلس ي يية عقي ي ييود بقيم ي يية  11ملييي ييارات دوالر لبن ي يياء مصيي ييفاة جديي ي ييدة
للينفط477.كميا أصييبحت السيعودية أكبير شيري تجياري للصييين فيي المنطقية العربييية ،إذ وصيل حجييم
االستثمارات السعودية للقطا الخاص في الصين الى  73مليار دوالر خالل العام .8118

472

 -475خديجة عرفة محمد أمين ،8118 ،مرجع سبق ذكرد ،ص.183

 -476عدنان خلف حميد البدراني ،السياسات الخارجية للقوى اآلسيوية الكبرى تجاد المنطقة العربية :دراسة مقارنة لكل من
اليابان والصين والهند .القاهرة :االكاديميون للنشر والتوزيع ،8116 ،ص .121

 -477عدنان خلف حميد البدراني ،مرجع سبق ذكرد ،ص ص .177-176

 -472قني ي يياة العربيي ي يية 73" ،ملي ي ي ييار دوالر اسي ي ييتثمارات س ي ي ييعودية في ي ييي الص ي ي ييين" 85 ،مي ي ييايو  ،8113مت ي ي يياح علي ي ييى الي ي ي يرابط:

 ،www.alarabiya.net/ar/aswaq/economyتاريال الدخول 17 :ابريل .8112
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يار هام يا للتعيياون بييين الجييانبين حيييث أن
ميين ناحييية اخييرى ،يعييد مجييال الطاقيية النووييية إطي ا
توقيييع الس ييعودية والص ييين اتفاقييية بشي ي ن الطاق يية النووي يية السييلمية يع ييد تط ييو ار مهمييا ف ييي ظ ييل س ييعي
المملكة لبناء  16مفاعال نوويا خيالل العشيرين عاميا المقبلية بتكلفية تتجياوز  21ملييار دوالر وذلي
لمواجهيية النمييو المت ازيييد فييي الطلييب علييى إنتييا الكهربيياء بمعييدل نمييو سيينوي يصييل لنحييو  %2بمييا
ير ملح يا س يواء بالنسييبة للمملكيية أو دول
يعنييي أن إنتييا الطاقيية النووييية لألغ يراض السييلمية بييات أمي ا
مجلس التعاون عموما.

471

ومثلييت حييرب الخلييي الثانييية للصييين فرصيية لفييرض نفسييها علييى

ساحة الق اررات الدولية ،وكانت ترضي جميع األطراف بنسب مختلفة ،األمر اليذي تبيين فيي مالميس
السياس يية الخارجي يية االص ييينية تج يياد المنطق يية ،421وخي يير دلي ييل عل ييى ذلي ي ه ييو سياس يية الص ييين تج يياد
مس لة احتالل الجزر من قبل إيران والتي تندر ضمن سياستها التقليدية الداعيية اليى عيدم السيماح
بهنح ييدارها إل ييى مواق ييف غيييير محس ييوبة ،حي ييث يتبي ييين موق ييف الص ييين مييين مسي ي لة اح ييتالل الجي ييزر
ايماراتي يية ب ني ي يمي ييل الي ييى الح ييل الس ييلمي إذ أن إيي يران التوافيييق عل ييى قب ييول المفاوض ييات الثنائيي يية
بخص ييوص ح ييل المسي ي لة ويتص ييف موق ييف الص ييين دائم ييا بايش ييادة ب ييالموقف االم يياراتي تج يياد ه ييذد
المسي لة وميين هنييا يتضييس ان الصييين التريييد ان تكييون طرفيا فييي هييذد المسي لة خوفييا علييى مصييالحها
ميع طرفييي الني از .

421

كمييا مثييل ايمتنييا عيين التصييويت إحييدى مالمييس السياسيية الخارجييية للصييين

فييي العديييد ميين القضييايا التييي اسييتدعت اجتمييا مجلييس األميين والتييي ارتبطييت بيياألمن فييي الخلييي
العربييي .ويتجلييى ذلي ميين خييالل امتناعهييا عيين التصييويت عيين الق ي اررات التييي اتخييذتها هيئيية الطاقيية
الذرييية ضييد إي يران ،و تحييتفظ بعالقييات قوييية مييع االخي يرة .كمييا أنهييا التعطييل الق ي اررات الصييادرة ميين
مجلس األمن ضد إيران.

428

فييي حييين ان الحييديث عيين العالقييات االيرانييية-الخليجييية يتخلل ي التعقيييد والرتابيية ،فطبيعيية
التنييافس علييى الخلييي يشييكل محييور اتهامييات بييين الطييرفين .وبعييد صييعود ال يرئيس حسيين روحيياني،
 -471أشرف محمد كش  " ،االستراتيجية الصينية تجاد إيران ودول الخلي معضلة تحقيق التوازن بين المصالس والمباد "،
اراء حول الخلي  ،العدد  ،116ابريل  ،8116متاح على الرابط:

 ،32&Itemid=172&option=com_content ،http://araa.sa/index.php?view=article&id=3724:2016-04-03-10-30تيياريالالدخول 17 :ابريل .8112

 -421عدنان خلف حميد البدراني " ،السياسات الخارجية للقوى اآلسيوية الكبيرى تجياد المنطقية العربيية :د ارسية مقارنية لكيل
من اليابان والصين والهند" ،رسالة دكتوراد ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،8113 ،ص.352

 -421المرجع السابق ،ص.363
 -428المرجع السابق ،ص.352
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والحييديث عيين تقييارب غربييي-إي ارنييي ،ت ازيييد القلييق عنييد بعييض االطيراف فثميية دول فييي المنطقيية تييرى
ان تحس يين ص ييورة إيي يران ل ييدى الغ ييرب س ييوف ي يينعكس س ييلبا عليه ييا ،كم ييا هي يو ح ييال المملك يية العربي يية
السييعودية وبعييض الييدول العربييية االخييرى ،بالمقابييل هنييا دول خييرى مثييل الع يراق وسييلطنة عمييان
تييرى ان تحسيين طبيعيية العالقيية بييين إي يران والغييرب سييوف ينييت عن ي اسييتقرار فييي المنطقيية وتعيياون
إقليمي 423.وبالنظر إليى سياسية الصيين تجياد دول مجليس التعياون نيرى انهيا ليم تصيل بينفس القيدر
ميين الم ييردود االقتصييادي أو السياس ييي بالنسييبة ييي يران ،ل يييس بسييبب سياس يية الصييين فحس ييب نوانم ييا
لزييادة حييدة الخييالف بييين دول مجلييس التعيياون نواييران وعليى نحييو خيياص فييي أعقيياب توقيييع االتفيياق
النووي األمر اليذي يعيد معضيلة حقيقيية أميام الصيين فيي سيعيها لتحقييق التيوازن فيي سياسيتها تجياد
الطرفين.424
فالصين تحاول السير على سياسة التوازن بين المتخاصمين ايقليمييين (إييران والسيعودية)
(إي يران نواس يرائيل) ممييا يتطلييب منهييا انتهييا سياسييات محييددة تتوافييق مييع جميييع االط يراف حتييى لييو
تتطلب األمر مراجعة أسس السياسة الخارجية لها.

 -423ياسر عبد الحسين ،السياسة الخارجية اييرانية :مستقبل السياسة في عهد حسن روحاني .بيروت :شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر ،8115 ،ص .833

 -424أشرف محمد كش  ،مرجع سبق ذكرد.
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الخاتمة
قامت الدراسة بايجابة عن التساؤالت البحثية ،من خالل توضيس أنالصين سيعت لتحقييق
مصلحتها القومية قي سياستها الخارجيية تجياد إييران عين طرييق :االسيتفادة مين العاميل االقتصيادي
المتمثل في الطاقة والنفط والعالقات التجارية بينهما ،حيث أن اسيس الشراكةاالقتصيادية بيين إييران
والصيين هييي ميوارد إييران الييوفيرة مين الطاقيية واحتياجيات الصييين المت ازيييدة لهيا كمييا هيو موضييس فييي
إجابي يية الس ي يؤال األول .ومي يين ثي ييم تي ييم ايجابي يية عي يين الس ي يؤال الثي يياني مي يين خي ييالل إب ي يراز دور العامي ييل
الجيوس ييتراتيجي ف ييي سياس يية الص ييين الخارجي يية تج يياد إيي يران المتمث ييل ف ييي الموق ييع الجغ ارف ييي ييي يران
وأهميتهيا فيي طرييق الحريير القييديم والجدييد .أميا فيي إجابية السيؤال الثاليث تيم توضييس تي ثير المحييدد
العس ي ييكري عل ي ييى التع ي يياون ب ي ييين ال ي ييدولتين ،فتعتب ي يير إيي ي يران م ي يين أكث ي يير ال ي ييدول المس ي ييتوردة لألس ي ييلحة
الصينية.ومن جانب خر ،تدعم الصين إيران في ملفها النيووي ،فيهيران ال تشيكل أي خطيورة نوويية
عسكرية على الصين ،كما ان الصين ترغيب بتجنيب أي صي ار سياسيي او عسيكري ضيد إييران قيد
يييدوم او عقوبييات قييد تتسييبب فييي ارتفييا اسييعار المحروقييات يعجييز االقتصيياد الصيييني عيين تحمل ي .
واخي ي ار تييم ايجابيية عيين الس يؤال ال اربييع عيين طريييق توضيييس القضييايا التييي تتعييارض فيهييا المصييالس
الصينية مع المصالس اييرانية ،فهيران كقيوة اقليميية فيي منطقية الشيرق االوسيط لهيا تي ثير مهيم ولهيا
سياسات قد تختلف ميع قيوى كبيرى ترغيب فيي تحقييق مصيالحها فيي ايقلييم وقيوى إقليميية تتعيارض
مع إيران في سياسيتها .وهنيا تقيف الصيين ميع مصيلحتها القوميية اوال ،رغيم أخيتالف تلي المصيلحة
مع إيران ولكين هيذا الييؤدي بي ي شيكل مين االشيكال إليى تيوتر العالقية بينهميا .ففيي المقابيل ،إييران
تغييض الطييرف عمييا تقييوم ب ي الصييين الن إي يران تييرى أن الصييين قييدمت لهييا نموذجييا سياسيييا فريييدا
عرف كيف يجمع بين سيطرة سياسية دقيقة داخل البالد وانفتاح اقتصادي دولي خارج .
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قائمة المراجع
او اال :المراجع باللرة العربية:

أ-

الكتب:

 .1إسي ييماعيل صي ييبري مقلي ييد ،العالقي ييات السياسي ييية الدوليي يية :النظريي يية الواقي ييع .القي يياهرة :المكتبي يية
األكاديمية.8118 ،
 .8برنار اوركار ،فاطمة على الخوجة (مترجم) ،جغرافيية إييران السياسيية .لبنيان :جيروس بيرس
ناشرون.8118 ،
 .3جيابر سييعيد عيوض" ،طريييق الحريير الجديييد :أهيم المشييروعات المطروحية علييى السياحة فييي
الوقييت ال يراهن" ،فييي محمييد السيييد سييليم و خييرون (محييررون) :طريييق الحرييير الجديييد (مركييز
الدراسات األسيوية بجامعة القاهرة .)8111
 .4جيالل الحفنياوي" ،طرييق الحريير القيديم" فيي محميد السييد سيليم و خيرون (محيررون) :طريييق
الحرير الجديد (مركز الدراسات األسيوية بجامعة القاهرة .)8111
 .5سي يييمون ت .ويزمي ييان و خي ييرون" ،التطي ييورات في ييي نقي ييل األسي ييلحة  ،"8116في ييي عمي يير سي ييعيد
االيييوبي وأم ييين سييعيد األي ييوبي (مترجم ييان) :التسييلس ون ييز الس ييالح واألميين ال ييدولي( ،مرك ييز
دراسات الوحدة العربية ،معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي .)8117
 .6عييدنان خل ييف حمي ييد الب ييدراني ،السياس ييات الخارجييية للق ييوى اآلس يييوية الكب ييرى تج يياد المنطق يية
العربيي يية :د ارسي يية مقارني يية لكي ييل مي يين اليابي ييان والصي ييين والهني ييد .القي يياهرة :االكي يياديميون للنشي يير
والتوزيع.8116 ،
 .7علييي الييدين هييالل ،بهجييت قرنييي (محييرران) ،السياسييات الخارجييية للييدول العربييية .القيياهرة:
مركز البحوث والدراسات السياسية.1114 ،
 .2محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية .القاهرة :مكتبة النهضة المصرية.1117 ،
 .1محمد محمود ربيع ،إسيماعيل صيبري مقليد (محيرران) ،موسيوعة العليوم السياسيية .الكوييت:
جامعة الكويت.1114 ،
 .11ناظم عبد الواحد الجاسور ،موسيوعة عليم السياسيية .عميان :دار مجيدالوي للنشير والتوزييع،
.8111
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 .11ياسر عبد الحسين ،السياسة الخارجيية اييرانيية :مسيتقبل السياسية فيي عهيد حسين روحياني.
بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.8115 ،
ب-

الرسائل العلمية:

 .1إسيالم إبيراهيم محميود عيييادي" ،التعياون الصيييني-ايسيرائيلي وأثيرد علييى األمين ايقليمييي فييي
الشيرق األوسييط  ،"8113-1118رسييالة دكتيوراد ،كلييية االقتصيياد والعليوم السياسييية ،جامعيية
القاهرة..8116 ،
 .8خديجة عرفة محمد أمين" ،أمن الطافة والسياسية الخارجيية :د ارسية تطبيقيية لسياسيات بعيض
الييدول المصييدرة والمسييتوردة للطاقيية" ،رسييالة دكتييوراد ،جامعيية القيياهرة ،كلييية االقتصيياد والعلييوم
السياسية.8118 ،
 .3خضييير ييياس خضييير عبيياس" ،الموقييع الجيوسييتراتيجي يي يران وأث يرد فييي االتحيياد السييوفيتي:
د ارسي يية جيوبولتيكيي يية" ،رسي ييالة ماجسي ييتير ،معهي ييد البحي ييوث والد ارسي ييات العربيي يية ،قسي ييم العلي ييوم
السياسية.1111 ،
 .4سييالي نبيييل شييعراوي" ،أثيير تحييول النظييام الييدولي علييى العالقييات الصييينية األمريكييية منييذ عييام
 ،"8111رسالة دكتوراد ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8116 ،
 .5سييعد مجبييل فييالح الهبيييدد" ،البرنييام النييووي ايي ارنييي واث يرد علييى توجهييات السياسيية الخارجييية
الكويتية للفترة  ،"8118-8113رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط.8113 ،
 .6سييهرة قاسييم محمييد حسييين" ،الصييعود الصيييني وت ي ثيرد علييى الهيمنيية األمريكييية فييي الشييرق
االوسييط  ،"8111-8111رسييالة ماجسييتير ،جامعيية القيياهرة ،كلييية االقتصيياد والعلييوم السياسييية،
 ،8111ص.26
 .7ش يريف علييي شييحات " ،الطلييب علييى اليينفط كمحييدد للسياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد الشييرق
األوسييط  :8115-1113د ارسيية فييي االقتصيياد السياسييي الييدولي" ،رسييالة ماجسييتير ،جامعيية
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8112 ،
 .2شي ي يريفة ش ي ييودار" ،العالق ي ييات اييراني ي يية-األمريكي ي يية وت ي ييداعياتهاعلى منطق ي يية الش ي ييرق األوس ي ييط
 ،"8116-8113رس ي ييالة ماجس ي ييتير ،جامع ي يية الق ي يياهرة ،كلي ي يية االقتص ي يياد والعل ي ييوم السياس ي ييية،
.8117
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 .1عبد الرؤوف مصطفى جالل حسن" ،أثير التغيير فيي البنييان اليدولي عليى السياسية الخارجيية
الصييينية تجيياد السييودان فييي الفت يرة  ،"8112-1121رسييالة ماجسييتير ،جامعيية القيياهرة ،كلييية
االقتصاد والعلوم السياسية.8111 ،
 .11عييدنان خلييف حميييد البييدراني " ،السياسييات الخارجييية للقييوى اآلسيييوية الكبييرى تجيياد المنطقيية
العربي يية :د ارس يية مقارن يية لك ييل م يين الياب ييان والص ييين والهن ييد" ،رس ييالة دكت ييوراد ،معه ييد البح ييوث
والدراسات العربية ،القاهرة.8113 ،
 .11منى دردير محميد" ،السياسية الخارجيية الروسيية تجياد إييران خيالل الفتيرة ،"8111-8111
رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية.8113 ،
 .18موسى عبد الوالي أبو قاعود" ،الدور ايقليميي يييران فيي الشيرق األوسيط خيالل الفتيرة مين
 1111وحتيى  ،"8111رسييالة ماجسييتير ،جامعيية القيياهرة ،كلييية االقتصيياد والعلييوم السياسييية،
.8118
 .13هبيية اهلل جمييال عبييد الناصيير حييافظ" ،التقييارب الصيييني -ايس يرائيلي واألميين القييومي العربييي
 ،"8116-1111رس ي ييالة ماجس ي ييتير ،جامع ي يية الق ي يياهرة ،كلي ي يية االقتص ي يياد والعل ي ييوم السياس ي ييية،
.8111
 .14يييا ار محمييد شييفيق بسيييوني" ،التغييير واالسييتم اررية فييي السياسيية الخارجييية الفرنسييية فييي ظييل
رئاسي يية جي ييا شي ييي ار تجي يياد القضي ييية الفلسي ييطينية" ،رسي ييالة ماجسي ييتير ،جامعي يية القي يياهرة ،كليي يية
االقتصاد والعلوم السياسية.8118 ،
ا-

الدوريات:

.1

عبييد العزيييز حمييدي عبييد العزيييز ،قييوة الصييين النووييية و وزنهييا االسييتراتيجي فييي سيييا،
السياسة الدولية ،العدد  ،145سبتمبر .8111

.8

محميد السيييد سييليم ،الموقييف الصيييني ميين العقوبييات الدولييية علييى إييران ،العربييي ،العييدد
.8111 ،11816

.3

مصييطفى علييوي ،أميين الخلييي رؤييية مصيرية ،د ارسييات فييي األميين وايسييتراتيجية ،العييدد
الثاني ،يناير .1116
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.4

هب جمال الدين ،إسرائيل والدور ايي ارنيي بعيد االتفياق النيووي ،السياسية الدوليية ،العيدد
 ،818اكتوبر .8115

د-

المواقع اإللكترونية:

 .1أش ييرف محم ييد كشي ي " ،االس ييتراتيجية الصي ييينية تج يياد إيي يران ودول الخل ييي معض ييلة تحقيي ييق
التي يوازن ب ييين المص ييالس والمب يياد " ،اراء ح ييول الخل ييي  ،الع ييدد  ،116ابري ييل  ،8116مت يياح
عل ي ي ييى الي ي ي يرابطhttp://araa.sa/index.php?view=article&id=3724:2016-04-:
 ،32&Itemid=172&option=com_content ،03-10-30ت ي ي يياريال اليي ي ييدخول17 :أبريل .8112
 .8جم ييال عبييييدي ،العالقييية الصي ييينية – اييراني يية :عالقييية اسي ييتراتيجية أم عالقييية مصي ييلحية؟،
مسي ييتقبل الشي ييرق للد ارسي ييات والبحي ييوث ،تي يياريال النشي يير 83 :أكتي ييوبر ،8114 ،متي يياح علي ييى
الي ي يرابط/http://falsharq.com :العالق ي يية-الص ي ييينية-اييراني ي يية-عالق ي يية-اس ي ييت ،/تي ي يياريال
الدخول 11 :مايو .8112
 .3صييالح الييدين أبييوبكر الزيييداني ،الجغرافييية االسييتراتيجية (الجيوسييتراتيجية) ،مجليية المسييلس،
ت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياريال النش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير 11 :م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارس  ،8113مت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياح عل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرابط
التي ي ي ي ي ي ي ي يياليhttp://www.almusallh.ly/ar/thoughts/120-2013-07-03-22-50-:
 ،33تاريال الدخول 81 :مارس .8112
 .4فييارس بري يزات " ،هييل الصييين تتج ي الييى إتبييا سياسيية مناقصيية سياسيية مناقصيية لسياسييات
الوالي ييات المتح ييدة ف ييي المنطق يية العربي يية " ،مرك ييز الس ييالم للثقاف يية الدبلوماس ييية ،مت يياح عل ييى
الي ي ي ي ي ي يرابط ،www.siiroline.org/alawab/diplomacy-center/019.html:تي ي ي ي ي ي يياريال
الدخول 17 :ابريل .8112
 .5فرزين نادمي ،إيران والصين الى تعزيز العالقيات العسيكرية االسيتراتيجية والصيناعية ونقيل
التكنولوجي ي ييا ،منت ي ييدى التكنولوجي ي ييا العس ي ييكرية والفض ي يياء 6 ،ديس ي ييمبر  ،8116مت ي يياح عل ي ييى
ال يرابطhttp://army-tech.net/forum/index.php?threads/:إيررر
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 تيياريال،/11111.  لايعلوج ر- ونقر- و لصررع ة-  السررا ت ة-  لعسرري ي-  لعالقر-تعزيررز
.8112  أبريل8 :الدخول
 متيياح،8113  مييايو85 ،" مليييار دوالر اسييتثمارات سييعودية فييي الصييين73" ، قنيياة العربييية.6
17 : تيي ي يياريال اليي ي ييدخول،www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy:علي ي ي ييى ال ي ي ي يرابط
8112 أبريل
: المراجع باللرة االنجليزية:ثاني ا
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Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 5, No. 1, 2011,
p.51.
2. Mark Bromley, Mathieu Duchatel, Paul Holtom (eds.), China
Exports of Small Arms and Light Weapons, Stockholm
International Peace Research Institute, No. 38, October 2013.
C) Electronic Studies:
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السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب العربي :المررب نموذجا
أ .علي نافعة
جامعة ابن زهر

مقدمة
()425

أَدت التح ّيوالت السياسييية واالقتصيادية واألمنييية التييي شيهدتها السيياحة العالميية

فييي نهاييية

الق ييرن العشي يرين إل يياختالل ف ييي التوازن ييات ب ييين الق ييوى الدولي يية/العالمي يية ،نوال ييى زوال وانهي ييار قط ييب
االتحيياد السييوفييتي ،وبقيياء قطييب الواليييات المتحييدة األمريكييية وانف يرادد بالهيمنيية .لكيين مييع ذلكبييرزت
بعييض القييوى الدولييية التييي تعمييل علييى فييرض اسييتراتيجيتها علييى السيياحة الدولييية س يواء كييان ذل ي
بشييكل خفييي أو معليين( .)426وهييذد القييوى هييي :الصييين التياتبعتسياسيية خارجيييةترتكز باألسيياس علييى
المحدد االقتصادي ،كمحر جديد للسياسات الخارجية لغالبية دول العالم.
وأثار هذا التحول فيالسياسية الخارجيية الصيينية بعيد انتهياء الحيرب البياردة اهتميام العدييد مين
الباحثين والدارسين ،للبحث وراء محركيات هيذا التحيول ،وكشيف محدداتي  ،وكيذا ك ْشيف الغايية التيي

ل
احمتله يياألهم
اهي يا الص ييين الش ييعبية بسياس ييتها الخارجي يية الجديدةبس ييعيها للري ييادة،
تَتَغي َ
َ
ومنافسي يتها أو مز َ
الالعبيين اليدوليين فيي مجموعية مين المناطقالجيوسييتراتيجية بالعيالم .هيذا بايضيافة أن الصيين كييان
لها دائما دور مؤثر على الصعيد اليدولي فيي مجموعية مين القضيايا الحساسية دولييا ،مين أهمهيا ميا
يش ييغل المجتم ييع ال ييدولي ،المل ييف الك ييوري الش ييمالي ،ال ييذي تح يياول فيي ي الص ييين أن تلع ييب فيي ي دور
الوسيط منذ سنة .)427(8117
وفي ْر لجع األكاديميين هذا االهتمام األكاديمي بالصين وبسياسيتها الخارجيية ،إليى مجموعية مين

المحددات الجوهرية ،والتيي يبقيى أهمها المحيدد االقتصيادي اليذي بيرز فيي ظيل المبياد ال أرسيمالية
التجاري يية ،المتجس ييدة ف ييي االنفت يياح الالمح ييدود للس ييوق العالمي يية.فق ييد "ظه ييرت الص ييين كق ييوة تجاري يية،

( )425نفضل تسمية النظام العالمي بدل النظام الدولي ،ألن هذا األخير يقصد ب تفاعل جميع الوحدات الدولية والتي هي
الييدول فيمييا بينهييا .لكيين التحييول الييذي طي أر علييى هييذا النظييام ،جعييل فيياعلين أخيرين يزاحمييون الفاعييل األصييلي،

(الشييركات

العابرة للحدود والمنظمات الغير الحكومية وفاعلين أخرين مؤثرين على اييقا العادي للنظام الدولي القديم...وغير ذل ).
(486) http://democraticac.de/?p=2434
تاريال الولو 8112/18/85 :
(487) Axelle Degans « Les pays émergents: de nouveaux acteurs, BRIC’s: Brésil, Russie,
Inde, Chine… Afrique du sud », Collection dirigée par pierre Dallenne et Alain Nonjon,
Ellipses, P: 67.
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وبيياألخص مصييدرة لسييلع تنافسييية ،اسييتفادت ميين سييوق عملداخلييية مضييبوطة ،ومالئميية ينتييا كييم
هائل من السلع ذي تكلفة منخفضةمقارنة مع دول صناعية عديدة ،وباألخص في الشمال"(.)422
وم يين ب ييين المن يياطق الجيوس ييتراتيجية الت ييي نال ييت حظ ييا وفيي ي ار م يين سياس يية الص ييين الخارجي يية،
()411

هييي"المنطقيية المغاربييية" أي منطقيية المغييرب العربييي( .)421وذلكبعييد انهيييار الجييدار اييييديولوجي

الييذي كانمحييددا للتوجهييات العاميية للسياسيية الخارجييية للصييين الشييعبية ،حيييث كانييت الج ازئيير الدوليية
المغاربية الوحيدة على األقل التي كانت تربطها بالصين عالقات خارجيية وثيقةومتجيذرة ،وذلي فيي
أو فتيرة الهيمنيية الثقافييية .بالتييالي فبعييد زوال الييوهم اييييديولوجي بمختلييف دول العييالم ،بييرز العامييل
االقتصي ييادي كمحي ييدد جديي ييد للعالقي ييات الدوليي يية ،وبالمناسي ييبة هني يياكمرجع يحلي ييل هي ييذد األهميي يية التي ييي
أصبحت "للسوق والشركة والفائدة االقتصادية"( ،)411وهو ميا يجعيل منتبليور هيذا الموجي أو المحيدد
الجديد ذو أهمية بالغة في العالقات الدولية.
والدوليية المغاربييية التييي سييتكون موضييو د ارسييتنا فييي هييذد الد ارس ية هييي ،المغييرب .وسيينحاول
البحييث ف ييي المحييدد الي يرئيس الهتم ييام الصييين كق ييوة عظمييى به ييذا البل ييد ،وهييو المح ييدد االقتص ييادي،
المي ْيد َخالَت األخييرى للسياسيية الخارجييية الصييينية .أي
وأيضييا باعتبييار هييذا المحييدد مييدخال ميين بييين ف

لم يياذا ه ييذا االهتم ييام الص يييني ب ييالمغرب؟ وم ييا ه ييي التفس يييرات العقالني يية له ييذا االختي ييار؟ وم ييا ه ييي
االس ييتراتيجيات والرهان ييات وراء ه ييذا التوجي ي الجدي ييد للص ييين؟ ك ييل ه ييذد التس يياؤالت وغيره ييا منطقي يية
وواقعي يية ،وه ييذا ه ييو اله ييدف المح ييوري له ييذد الد ارسي ية ،لكونه ييا تقص ييد ط ييرح األس ييئلة واالستش ييكاالت
الجوهرييية ،أكثيير م يين كونهييا تسييعى للبح ييث عيين ايجاب ييات .هييذد التسيياؤالت ال نح يياول عبرهييا بن يياء
إش ييكالية الورق يية ،إنم ييا ه ييي تس يياؤالت ت ييؤرق ب ييال الباح ييث العرب ييي بص ييفة عام يية ،والمغرب ييي بص ييفة
خاصة.
أهمية الدراسة
( )422د .عماد منصور "السياسة الخارجية الصينية من منظار الثقافة االستراتيجية" ،مجلة سياسات عربيية ،العيدد ،81

يوليوز  ،8116ص .87

( )421الدول الخمس المغاربية هي :المغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،وموريتانيا.

( )411نقصد هنا ،أن بعد انتهاء الحرب الباردة ،التي كانت فيها اييديولوجية المحيدد الرئيسيي للسياسيات الخارجيية لليدول

االشتراكية ،أصبس المحدد االقتصادي الموج الرئيس للسياسات الخارجية ألغلب دول العالم.
(491) Antoine Bernard de Raymond et Pierre-Marie Chauvin « Sociologie économique,
HISTOIRE ET COURANTS CONTEMPORAINS » CURSUS, ARMAND COLIN, 2014.
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إذن ميا األهميية التيي تكتسييها هيذد الد ارسية؟ يمكين القيول إن األهميية التيي يكتسييها موضيو
السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد المغييرب العربييي ،ميين خييالل أنمييوذ المغييرب ،هييي أن السياسيية
الخارجية الصينيةتجاد المغرب ،باعتبارهيذد السياسية مخير مين فم ْخ َرجيات النظيام الشيعبي الصييني،

البد من أن تكون ل مدخالت أدت إلى األخيذ بهيذا البيديل ،طبعيا إليى جانيب بيدائل أخيرى .بالتيالي

الم ْخير  ،بمعنيى
ياديالم َو ذجهلهذا ف
ت تي أهمية هذد الدراسة ،في السيعي إليى البحيث فيي المحيدد االقتص ف
أخر وعلى شكل سؤال ،ما هيي أبيرز المحيددات الموجهية للسياسية الخارجيية الصيينية تجاهيالمغرب
العربي ،والمغرب كنموذ ؟
المفاهي المركزية في الدراسة:
من المفاهيم األساسية والمحورية في هذد الدراسة ،هي مفهوم "السياسية الخارجيية" ،ومفهيوم
"االستراتيجية االقتصادية":
 oمفهوم السياسة الخارجية:Foreign Policy
يقصيد بالسياسيية الخارجييية فييي العالقيات الدولييية ،قيييام الدوليية المسيتقلة ،برسييم المعييالم العاميية
لسياسييتها الخارجييية بنيياء علييى مصييلحتها القومييية ،والبحييث عيين الكيفيييات التييي عبرهييا سيييتم تطبيييق
هيذد السياسية خارجيييا/دولييا( ،)418أي أنهيا تشييمل تصيورات الدوليية للعيالم الخيارجي/الييدولي ،فيي ظييل
ميا يعرفي المجتميع الييدولي مين تطييورات وتحييوالت ،وفيي حييدود ايمكانيات التييي تتيوفر عليهييا ،سيواء
علييى المسييتوى االقتصييادي أو الدبلوماسييي أو العسييكري .والسياسيية الخارجييية بحسييب جييون باتيسييت
ديروزي ييل أه ييم ص ييورة م يين ص ييور أو مظه يير م يين مظ يياهر العالق ييات الدولي يية ،ح ييين ح يياول توض يييس
المقصود بهذد األخيرة ،بيالقول بي ن العالقيات الدوليية هيي العالقيات السياسيية بيين دولتيين أو أكثير،
ومظهرها األول هو :السياسة الخارجية(.)413
أم ييا بالن ييدوا ولت ييون فيقص ييد بالسياس يية الخارجي يية " ،Foreignpolicyم يينه تخط يييط للعم ييل
يطييورد صييانعو الق يرار فييي الدوليية تجيياد الييدول أو الوحييدات الدولييية األخييرى ،بهييدف تحقيييق أهييداف
محددة في إطار المصلحة الوطنية" .وحيدد بالنيدوا ولتيون خميس عواميل محيددة للسياسية الخارجيية
( )418الدكتور محمد منذر " مبادئ في العالقات الدولية ملن النظريلات إللى العولملة" ،مجيد المؤسسية الجامعيية للد ارسيات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الثانية8118 ،م ،ص .47

( )413نفس المرجع ،ص .17
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ألي دوليية مسييتقلة فييي العييالم ،وهييي :الموقييع الجغ ارفييي ،وعييدد السييكان ،والم يوارد الطبيعييية ،والقييوة
(المادية والالمادية) ،والنظام الداخلي للدولة أي البيئة الداخلية للدولة .دون إغفال ميا تشيهدد البيئية
الدولية من تفاعالت ،خصوصا ميع بيروز فياعلين ج فيدد مين قبييل ايرهياب ،كعاميل سياهم فيي خليق
ردود أفعال محددة من لقَبل صانعي القيرار السياسيي لتوجيي وتعيديل مسيار سياسيتهم الخارجيية نحيو
هذا الفاعل الجديد(.)414

واليييوم فييي ظييل مييا تعرف ي العالقييات الدولييية ميين تطييور ،وتحولهييا ميين عالقييات دولييية ،إلييى
عالقي ييات دوليي يية وال دوليي يية ،إذا استحض ي يرنا االنعكاسي ييات واآلثي ييار التي ييي تفحي ييدثها المنظمي ييات الغيي يير
حكوميي يية واألفي ي يراد والتنظيمي ييات ايرهابي ي يية والشي ييركات الع ي ييابرة لألوطي ييان ...عل ي ييى الي ييدول ب ي يياختالف
أحجامهيا .صيارت أجنييدة السياسيات الخارجيية لجميييع اليدول بييدون اسيتثناء تضيم إلييى جانيب الييدول،
فيياعلين جييدد مييؤثرين فييي العالقييات الدولييية أكثيير ميين الييدول ،سيواء عبيير سييعيها إلييى االسييتفادة ميين
الع ْبيير وطنييية ،أو سييعيها للتعامييل معهييم ،إذا كييانوا ميين جانييب
ه يؤالء الفيياعلين خصوصييا الشييركات َ
المنظمات الغير حكومية ،أو مواجهة فاعلين من مستوى التنظيميات ايرهابيية ،خصوصيا وأن هيذد
األخيرة أصبحت تحتكر القوة الصلبة التي كانت فيما مضى حك ار على الدول فقط.
 oمفهوم االستراتيجية:
بايضي ي ييافة إلي ي ييى المفهي ي ييوم المحي ي ييوري السي ي ييابق (السياسي ي يية الخارجيي ي يية) ،فهنني ي ييا نعتبي ي يير مفهي ي ييوم
االستراتيجية بدورد مفهوما محورييا فيي هيذد الد ارسية البحثيية ،وهيو جيوهر التحلييل االسيتراتيجي عنيد
ميش يييل كروزييي ي  .فق ييد تم ييت مقارب يية ه ييذا المفه ييوم م يين زاويت ييين ،أوال هن ييا م يين قاربي ي م يين الزاوي يية
الكالسيييكية حيييث دائمييا مييا ارتييبط بييالحروب والتخطيطييات العسييكرية والقتالييية ،باعتبييار أن أصييل
هييذا المفهييوم هييو الحييروب والقتييال .وهنييا أيضييا ميين اقترب ي ميين الزاوييية الحديثيية ،بعييد الت ارجييع عيين
النظري يية الس ييابقة المرتبط يية ب ييالحرب .فكي ييف قارب ييت إذن ك ييل م يين المق يياربتين الكالس يييكية والحديث يية
مفهوم االستراتيجية؟
-1

المقاربة الكالسيكية لمفهوم االستراتيجية:

( )414دة .عائشة محمد أحمد محمد الجمييل " السياسة الخارجية األمريكية واإلصالح التعليمي في المنطقة العربية مصر
كحالة دراسة ( ،")7101-7110الناشر :المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية االقتصادية ،برلين،

ألمانيا ،الكبعة األولى ،8112 ،ص.13
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ارت ي ييبط أص ي ييل مفه ي ييوم "االس ي ييتراتيجية"  Strategyباالس ي ييتعداد والتحض ي ييير للح ي ييروب ،ورس ي ييم
الخطي ييط العسي ييكرية وتقي ييدير تحركي ييات الجيي ييو

المعاديي يية .ويعي ييود أصي ييل كلمي يية االسي ييتراتيجية ،إلي ييى

 Strategosسييتراتيغوس بايغريقييية ،والتييي تنقسييم إلييى قسييمين Stratus :وهييي الق يوات العسييكرية
المسيلحة (الجيييو ) .و Egosتعنييي القيييادة .ويقصييد كليوزفيتس باالسييتراتيجية ،ب نهييا" :فيين اسييتخدام
المعييار كوسيييلة للوصييول إلييى هييدف الحييرب" .بمعنييى أخيير ،أن االسييتراتيجية هييي وضييع مخطييط
شامل للحرب ،وتقدير مختلف المعار التي يت لف منها الحرب(.)415
وتشير كيذل كلمية االسيتراتيجية فيي قياموس  Webster’s new worldإليى "عليم تخطييط
وتوجيي للعملييات الحربيية .كميا عرفهيا  Alfred Chandlerفيي مؤلفي بالفرنسيية «Stratégies
» et structures de l’entrepriseعليى أنهيا" :إميا إعيداد األهيداف والغاييات األساسيية الطويلية
األجييل ،أو تحديييد خطييط عمييل مييع تحديييد الم يوارد  Resourcesالضييرورية لتحقيييق هييذد الغايييات
واألهداف" .وأما  Ansoffفينظير إليهيا عليى أنهيا "تلي القي اررات التيي تهيتم بعالقية المؤسسية بالبيئية
المحيطة ،بحيث تتسم الظيروف التيي ييتم فيهيا اتخياذ القي اررات بجيزء مين عيدم الت كيد ،ومين هنيا يقيع
على عاتق ايدارة عبء تحقيق التكيف مع هذد البيئة".
وتف َعييرف االسييتراتيجية حسييب مدرسيية هييارفرد  Harvardأنه يا "تحديييد األهييداف األساسييية

طويل يية الميييدى ،وتبني ييي الخط ييط ،وتخصي يييص الم ي يوارد الضيييرورية والكافي يية لتحقييييق هيييذد األهي ييداف
والخطط" .وتعتبر هذد المدرسة مهد المدخل الحديث لالستراتيجية(.)416
بالتالي فهن مفهوم االستراتيجية يتشكل من ثالثة عناصر(:)417
 تحديد األهداف الرئيسية البعيدة المدى.
 تحديد خطط العمل وتكييف ايمكانيات والقدرات التنظيمية.
 تخصيص الموارد الضرورية وتعبئتها بغية الوصول إلى الغايات واألهداف.

) (415ب .ه .ليدل هارت "االستراتيجية وتاريخها في العال " ،تقديم أكرم عزة ديري ،ترجمية الهييثم األييوبي ،دار الطليعية
للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة الرابعة ،8111 ،ص .874

) (416د .عبييد القييادر شيياللي ،ود .قرومييي حميييد "محاضللرات فلللي مللادة :االسلللتراتيجية والتخطلليط الملللالي" ،كلييية العلييوم
االقتصييادية ،التجارييية ،وعلييوم التسيييير ،قسييم علييوم التسيييير ،جامعيية العقيييد كلييي محنييد أولحييا – البييويرة ،الج ازئيير ،السيينة

الجامعية  ،8117 – 8116ص  5و.6

( )417نفس المرجع ،ص  5و.6
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والعملي ي يية التخطيطي ي يية ،ال ينبغ ي ييي أن تك ي ييون "س ي ييطحية" ،ب ي ييل يج ي ييب أن ترتك ي ييز عل ي ييى أس ي ييس
موض ييوعية وعقالنيييية ،قص ييد تحقييييق "األربييياح المرج ييوة" .بالتيييالي ف ثنييياء تص ييور األهيييداف ،يتبع ي ي
ضرورة توفير ايمكانيات الكافية لتحقيق تل األهداف(.)412
بعد ذلي انتقيل مفهيوم االسيتراتيجية والتخطييط ،إليى مجياالت أخيرى غيير الحيروب والجييو
إلى مجاالت االقتصاد والسياسة وغيرها من المجاالت.
-8

المقاربة الحديثة لالستراتيجية:

بع ي ييد توس ي ييع مفه ي ييوم االس ي ييتراتيجية ،إل ي ييى جوان ي ييب أخ ي ييرى كاالقتص ي يياد ،والسياس ي يية ،والت ي ييدبير،

وايدارة ،...انتقييل هييذا المفهييوم ميين "التقللدير واسللتعمال القللوة" إلييى "التقللدير والتخطلليط فللي كيفيللة
بلوغ األهداف"(.)411
فبعييد الحييرب العالمييية الثانييية ،ط ي أَر تَ َحييول فييي مفهييوم االسييتراتيجية علييى غ يرار مجموعيية ميين

المفيياهيم األخييرى ،كمحصييلة لتغيييير األوضييا والظييروف( .)511وهكييذا تراجعييت المقاربيية التقليدييية،

التي كانت تنظر إلى هذا المفهوم من جانب التخطيط المرتبط بتوظيف القيوة ،قصيد بليو األهيداف
المرسومة والموضوعة.
وحسيب هييذد المقاربيية ،يييرى  Mintzbergأن االسيتراتيجية مرتبطيية "بيينمط أو نمييوذ محييدد،
يعبر عن تدفق الق اررات" ،فاالستراتيجية هي "محصلة الق اررات المخططة أو غيير المخططية خيالل
الممارسييية الفعليي يية لألهي ييداف والغايي ييات" ،باعتبي ييار أن مي ي يزة هي ييذد الق ي ي اررات هي ييي التكامي ييل والديناميي يية
والمرونيية .بالتييالي فكييل تحي ّيول يقييع فييي المح ييط ،يييؤدي حتْمييا إلييى تغيييير فييي االسييتراتيجية أو تغيييير
في جزء منها ،بهدف ضمان مالءمتها للمحيط ،وضمان تكيفها المستمر مع البيئة(.)511
إن وض ييع االس ييتراتيجية االقتص ييادية ،يقتض ييي معي ي وض ييع مجموع يية م يين اآللي ييات واألدوات
المساعدة على تحقيق هذد االسيتراتيجية الموضيوعة ،والمجيال االقتصيادي هيو مجيال واسيع ،يشيمل
العدي ييد مي يين المكوني ييات التي ييي تفَؤّلففي ي  ،منه ييا المؤسسيييات الماليييية/البنكيييية ،واالسي ييتثمارات ،والتبي ييادالت

التجاري يية ،والمس يياعدات االقتص ييادية ،والتع يياون االقتص ييادي ،...وغيره ييا م يين العناص يير .إذن فبل ييو

( )412نفس المرجع ،ص  5و.6
( )411نفس المرجع ،ص .6
( )511نفس المرجع ،ص .7
( )511نفس المرجع ،ص .7
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االس ييتراتيجية االقتص ييادية يقتض ييي االس ييتثمار ف ييي ك ييل ه ييذد المكون ييات ،كي ي دوات ووس ييائل مس يياعدة
لتحقيق ما تروم إلي االستراتيجية.
والييوم عنييدما ييتم اعتميياد اسييتراتيجية اقتصيادية ميين طيرف فاعييل دولييي محيدد ،يييتم اعتمادهييا
الم ْر فج ّيوة.
باستحضار القدرات المتاحة للدولة في تحقيق هيذد االسيتراتيجية ،والوصيول إليى األهيداف َ

()518
ألن اعتمياد اسيتراتيجية محيددةَ ،يينلم عين وعيي تيام ،بي ن
واالستراتيجية االقتصيادية هيي كيذل
ّ ،

هني ييا فييياعلين أخرينمنافسي ييين ،يعتميييدون اسي ييتراتيجيات معينييية ،بالتيييالي ينبغي ييي اعتمييياد اسي ييتراتيجية

مضييادة ،أي بمعنييى أخيير ،أن الص ي ار والتنييافس ،انتقييل ميين مجييال الحييروب إلييى مجييال االقتصيياد
ومجاالت أخرى (أي أن هنا تحديات ،بالتالي ينبغي وضع استراتيجيات لمواجهتها).
إذن فاالسييتراتيجية االقتصييادية ،هييي عملييية اتخيياذ الق ي اررات والخيييارات والبييدائل االقتصييادية،
الرفَيياد لشييعب الدوليية.
قصييد تحقيييق نفييع عييام للنظييام االقتصييادي للدوليية ،وبلييو مسييتوى معييين ميين ّ

الم َركَبات التي تفَؤّلف النظيام االقتصيادي مين قبييل
وكما سبقت ايشارة ،هنا جملة من العناصر و ف

االس ييتثمار ،والمب ييادالت التجاري يية ،واتفاقي ييات للتب ييال الح يير ،واينت ييا  ... ،إل ييال ،والت ييي عليه ييا تق ييوم
االسييتراتيجية وتت س ييس ،والتييي عل ييى أساسييها أيض ييا تقييوم ببن يياء أولوياتهييا بم ييا يضييمن بل ييو أه ييداف
االستراتيجية االقتصادية الموضوعة ،حسب ايمكانيات والقدرات المتوفرة.
اإلشكالية المحورية للدراسة:
إذن ميين خييالل التوطئيية العاميية ،التييي سييبق أن تحييدثنا عنهييا ،تبييرز لنييا ايشييكالية الرئيسييية
التالية:
إلللى أي مللدر يسلللاه المحللدد االقتصلللادي فللي توجيهالسياسللة الخارجيلللة الصللينية تجلللاه
منطقة المررب العربي والمررب تحديدا؟
وعلي نطرح التساؤلين الفرعيين التاليين:
 ما الرهانات المتحكمة في أجندة السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب؟
 وما ملدر فعاليلة اسلتراتيجية المحلدد االقتصلادي فلي السياسلة الخارجيلة الصلينية تجلاه
المررب؟

( )518أي أنها استراتيجية ،ألنها استف ْق لد َمت من مجال الحروب والمواجهات العسكرية المسلحة ،إلى مجال االقتصاد.
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فرضية الدراسة:
فيما يتعلق بفرضية هذد الدراسة ،وبناء على ايشكالية التي ثرناهيا والتسياؤالت الفرعيية التيي
تفرعت عنها ،نفترض الفرضية الرئيسية التالية:
 أن الموجه العا للسياسة الخارجية الصينية تجاه المررب هو المحرك االقتصادي.
منه الدراسة:
يهتييدي الباحييث العلم ييي/األكيياديمي فييي أي موض ييو بحثييي يسييبر أغي يوارد إلييى ميينه علم ييي
يؤسييس عليي بحثي  ،كييي يصييل إلييى الحقيقيية العلمييية النسييبية ،والميينه حسييب تصييور إدغييار مييوران
هو "رؤيا توج الباحيث أو اليدارس"( .)513كميا اعتبرتميادلين غرافيتيز المينه رؤييا تتي لفمن مجموعية
متناسقة من العمليات المستخدمة لبلو هدف محدد أو مجموعة من األهداف المحددة .وهيو جملية
ميين المبيياد والمرتك يزات التييي توج ي كييل بحييث أو د ارسيية منظميية ،عبيير اختيييار جمليية ميين التقنيييات
المنس ييقة .والمقارب يية يمك يين اعتباره ييا حس ييب غرافيت ييز أنه ييا موق ييف ينط ييوي عل ييى المرون يية والح ييذر،
ويتصف بحالة من اليقظة الكبيرة واالحتيرام معيا للحيدث أو الموضيو ( .)514وبهيذا فيهن أي موضيو
بحييث أو د ارس يية أكاديمييية ،الب ييد لهييا م يين ميينه تَتك ييتف علي ي لبل ييو الحقيقيية العلمي يية ،وال يس ييتقيم أن
يشتغل باحث ما من دون منه معلن عن  ،وتوظيف فعليا في الدراسة.

بالتالي فهن المقاربة المعتمدة في هذد الدراسة ،هيي مقاربية التحلييل االسيتراتيجي Strategic
 Analysisلميشيل كروزيي  .فالتحليل االستراتيجييتحقق عندما تتم معاينية سيلو الفياعلين المتعليق
باألهداف الواضحة والواعية التي يضعونها ،وضغوط المحيط والموارد المتاحية لهيم( .)515والمقاربية
االستراتيجية تتيس لنا إمكانية كشف الصراعات التي َحي َدثت وتَ ْحي فدث فيي السياحة الدوليية بيين القيوى
العظمى حول منطقة ما من المناطقالجيوستراتيجية بالعيالم ،كميا نسيتطيع عبير نفيس المقاربية قيياس
مدى عقالنيية اختييارات السياسية الخارجيية الصيينية تجياد المغيرب ،وكذاالكشيف عين الرهانيات التيي
تحكم هذد االختيارات.
(503) Edgar Morin, "La voie", Paris: Fayard, 2011.
( )514مادلين غرافيتز "مناه العلو االجتماعية" ،الدكتور سام عمار ،مراجعة األستاذة الدكتورة فاطمة الجيوشي ،الطبعة
األولى ،1993 ،المركز العربي للتعريب والترجمة والت ليف والنشر بدمشق ،مطبعة طبرين ،ص 10.و 11و.12

( )515عبييد القييادر خ يريب

والثاني .2011

"التحليللل االسللتراتيجي عنللد ميشللال كللروزي" ،مجليية جامعيية دمشييق ،المجلييد  ،27العييدد األول
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خطة الدراسة:
يحاطة بهذد الدراسة تم اعتماد الخطة التالية:
أوال :الرهانات المتحكمة في أجندة السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب
ثانيا :فعالية استراتيجية المحدد االقتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب
أوال :الرهانات المتحكمة في أجندة السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب
تتحكم مجموعة من الرهانات في السياسة الخارجية الصينية تجياد المغيرب ،بيل وتجياد جمييع
دول العي ييالم التي ييي كاني ييت ال تربطهي ييا بالصي ييين أيي يية عالقي يية ،س ي يواء علي ييى المسي ييتوى االقتصي ييادي أو
الدبلوماسي أو غيرد ...أثناء الحرب البياردة( ،)516حييث كيان المحيدد نيذا هيو المرجعيية الشييوعية
كمحير إيييديولوجي ،وأهييم الرهانييات المتحكميية فييي أجنيدة السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد المغييرب
ه ييو الره ييان االقتص ييادي/التج يياري ،ال ييذي يس ييتهدف ض ييمان األم يين االقتص ييادي والتج يياري والط يياقي
للصين على الميدى الطوييل .وال شي أن وليو إفريقييا إليى حلبية الصي ار فيي السياحة الدوليية ،كيان
لي األثيير الجلييي فييي تحيول السياسيية الخارجييية الصييينية ورسييمها لخريطية العييالم ميين جديييد ،متجيياوزة
المرجعي يية الش يييوعية للدول يية ،وب ييروز المح ييدد االقتص ييادي ،كمح ييدد يرتك ييز عل ييى الفلس ييفة العقالني يية
البراغماتية التي تحكم سياستها الخارجية.
البد أوال أن نشيير إليى ت ارجيع المحيدد ايييديولوجي فيي السياسية الخارجيية الصيينية ،ثيم بعيدد
الحديث عن الص ار أو التنافس الدولي بين أهم الفاعلين في النظام العالمي.
 .1تآكل المحرك األيديولوجي في السياسة الخارجية الصينية:
تعتبيير د ارس يية الكيفي يية الت ييي تص يينع به ييا السياسيية الخارجي يية الص ييينية ،م يين العملي ييات المعق ييدة
والمتشييابكة والمتداخليية فيمييا بينهييا .ويرجييع ذلي للعديييد ميين المييؤثرات والمتغييرات ،أبرزهييا المرجعييية
اييديولوجي يية الت ييي ت ّس ييس عليه ييا النظ ييام السياس ييي الص يييني ،والت ييي كان ييت تاريخي ييا تفَو ّجي ي الف يياعلين
المت ييدخلين ف ييي ص يينع القي يرار Making

 Decisionف ييي السياس يية الخارجي يية الص ييينية ،وه ي يؤالء

أي ميين هييذد المسييتويات التييي ذكرناهييا ،لكيين مييا نقصييدد هنييا هييو أنهييا ال ترقييى
( )516وهنييا ال ننفييي وجييود عالقييات علييى ّ
لعالقات اقتصادية جدية ،فهي فقط عالقات محدودة وضيقة النطاق.
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الف يياعلون المت ييدخلون ف ييي رس ييم السياس يية الخارجي يية الص ييينية بص ييورة عام يية ينقس ييمون إل ييى قس ييمين
فاعلين مدنيين ،وفاعلين عسكريين ،بالنسبة للصنف األول ،يتشكل من(:)517
 المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني:
حي ييث يعم ييل عل ييى وض ييع التوجه ييات السياس ييية واألمني يية الص ييينية ،نوادارة السياس يية الخارجي يية
صييا فييي هييذا المكتييب ومن ي تخيير إلييى
الصييينية .ف ي هم الق ي اررات المهميية واالسييتراتيجية للصييين ،تف َ
حيز التنفيذ.

 و ازرة الخارجية الصينية:
أدى صعود الصين في مختلف المجاالت ،إلى مضاعفة األدوار التي تقوم بهيا هيذد اليو ازرة،
الحساسة ،وهو األمر الذي ساهم في زييادة تي ثير هيذد اليو ازرة عليى المسيتوى العيالمي
نوادارة الملفات
ّ
من خالل مساهمتها في عملية صنع الق اررات المتصلة بالمسائل والقضايا العالمية.
 و ازرة التجارة الصينية:
المتغييير الييذي سيياهم فييي زيييادة فاعلييية و ازرة التجييارة الصييينية فييي صيينع الق يرار الصيييني هييو:
انضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة .إضافة إليى نميو االقتصياد الصييني ،ودخيول الصيين
عمليات التفاوض للتبادل التجاري الحر.
 مجموعات القادة:
تتشييكل هييذد المجموعييات ميين" :مجموعيية إدارة السياسيية الخارجييية" ،و"مجموعيية قيييادة األميين
القييومي الصيييني" ،و"مجموعيية إدارة مس ي لة تييايوان وهون ي كون ي " ،هييذد المجموعييات الييثالث تخضييع
لس ييلطة الي يرئيس الص يييني .و"مجموع يية إدارة قض ييية مك يياو" تخض ييع لس ييلطة نائ ييب الي يرئيس من ييذ س يينة
 .8113بايضافة إلى هذد المجموعات ،هنا مجموعات أخرى غيير هيذد األربعية فقيط ،مين قبييل
"مجموعيية الق ييادة المكلف يية بييهدارة الطاق يية" ف ييي عييام  ،8115و"مجموع يية ق ييادة العمييل المس ييؤولة ع يين
التغير المناخي وتوفير الطاقة" في عام .8117
 الرأي العام الصيني:

( )517حكمات خضر العبد اليرحمن "السياسية الدولية للصلين بلين االنلدماا وارادة القلوة" ،مجلية سياسيات عربيية ،العيدد

-86أيار/ماي  ،8117ص  141و.141
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بحكييم أن ال يرأي العييام الصيييني ال ي يزال خاضييعا يرادة النخبيية السياسييية القييادرة علييى توظيف ي
كي ي داة "قومي يية" بحس ييب حاجته ييا ،ف ييهن م يين أه ييم وظائفي ي ه ييي التعبئ يية لص ييالس الحكوم يية الصي ييينية
وبرامجها وسياساتها الخارجية.
وبالنسبة للهيئة أو الفاعل العسكري ،فتمثل :
 اللجنة المركزية العسكرية:
فصيييالحيات هي ييذد اللجني يية ،تتركيييز علي ييى الجواني ييب والقضيييايا ذات الطي ييابع العسي ييكري ،إال أن
طبيعة عمل هذد الهيئة العسكرية ،لم يعد كمجلس لألمن القومي أو الهيئية العلييا لصينع القيرار كميا
في عهد ماوتسي تون أو خالل العشر السنوات األوليى مين األوليى مين إصيالحات ديني سيياوين ،
لكيين دورد ال زال حاض ي ار فييي رسييم السياسيية الخارجييية الصييينية وفييي الق ي اررات االسييتراتيجية المهميية
للصين.

إن الصييين وقبييل س ييبعينات القييرن الماضييي خ ييالل فت يرة الحييرب الب يياردة ،كانييت وعلييى غي يرار
تكت ييل ال ييدول المتبني يية للمعتق ييد الش يييوعي ،توجهه ييا خلفيته ييا اييديولوجي يية ك س يياس أو كقاع ييدة لفع ييل
الدولية الخييارجي .فالييدول ذات نفييس التوجي اييييديولوجي ،هييي التييي كانيت تهييتم بهييا الصييين وتحتييل
أجنييدة سياسييتها الخارجييية ،وأمييا بيياقي الييدول المخالفيية لمرجعيتهييا ،فلييم تكيين ضييمن اهتماماتهييا .لكيين
ومنييذ تسييعينات القييرن الماضييي لييم يعييد للمرجعييية اييديولوجييية أي أثيير ،س يواء للييدول االشييتراكية أو
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حتى للدول الرأسمالية ،ولهيذا فت كيل المحير ايييديولوجي فيي السياسية الخارجيية الصيينية ،كيان لي
األث يير اييج ييابي ف ييي تط ييور دبلوماس يييتها عل ييى المس ييتوى ال ييدولي ،خصوص ييا تج يياد منطق يية المغ ييرب
العربي ،وبالتحديد تجاد المغرب موضو هيذد الد ارسية ،وهيذا الت كيل ،حيدث بعيد نهايية حقبية الحيرب
الباردة تحديدا .بالتالي فهن المتتبيع للعالقيات الصيينية ايفريقيية ،سييالحظ أني منيذ خمسيينات القيرن
الماضييي ،دخلييت الصييين إلييى شييمال إفريقيييا عبيير البوابيية المص يرية ،حيييث كانييت مصيير علييى نفييس
اليينه الثييوري االشييتراكي للصييين ،وكانييت بييؤرة لحركييات التحييرر الييوطني .فقييد دخلييت الصييين إذن
إليى شييمال إفريقييا عبيير مصيير ،خصوصيا بعييد دعييم الصيين لهييا فيي قضييية تي ميم قنياة السييويس فييي
عهييد ال يرئيس عبييد الناصيير ،إضييافة إلييى تبييادل البعثييات العلمييية بييين البلييدين( ،)512وميين ثييم زحييف
الصين إلى باقي دول شيمال إفريقييا كيالجزائر ،بعيد دعمهيا لثيوار حركية التحريير اليوطني الجزائريية،
واعترافهييا بالحكوميية المؤقتيية فييي الج ازئيير فييي نهاييية خمسييينات القييرن الماضييي( .)511ومنهييا توغلييت
الصييين إلييى بيياقي دول إفريقيييا لييدعمها رمزيييا علييى التحييرر ومقاوميية االسييتعمار .ولييذا فقييد شييكلت
الييدول المغاربييية فييي عييز الحييرب البيياردة فضيياء للص ي ار والتنييافس والم ازيييدة العقائدييية بييين روسيييا
والصين ،في أعقاب الخالف اييديولوجي بين هاذين العمالقين ايييديولوجيين( ،)511وهيو االختييار
الذي سيتم تجاوزد الحقا ،وتعويض بالبديل العقالني الذي يجسدد المحدد االقتصادي.
وأعلنيت الصيين نفسيها فييي منتصيف تسيعينات القيرن الماضييي قيوة اقتصيادية دوليية صيياعدة،
وقد ساهم هذا المعطى في تطوير العالقات االقتصادية ميع إفريقييا ،عبير رفيع المبيادالت التجاريية،
ونمو عدد الشركات الصينية العاملة بهفريقيا( .)511هذا التطور الحاصيل عليى المسيتوى االقتصيادي
 At the economic levelسييينعكس بت سيييس المنتييدى الصيييني-ايفريقييي  FOCACسيينة
 ،8111بهدف المساهمة في:
 .0في إرساء نظام سياسي واقتصادي دولي جديد للقرن الحادي والعشرين.
 .7وتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين نوافريقيا في إطار السياق الجديد.
( )512ترفاس نائلة" ،البعد االقتصادي للسياسة الخارجيلة تجلاه إفريقيلا" ،ميذكرة لنييل شيهادة الماسيتر فيي العليوم السياسيية
والعالقات الدولية ،تخصص عالقات واستراتيجية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،8117 ،ص.54

( )511نفس المرجع ،ص .54
(510) http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/04/201441916577266546.html
تاريال الزيارة8112/18/87 :
( )511ترفاس نائلة" ،البعد االقتصادي للسياسة الخارجية تجاه إفريقيا" ،المرجع السابق ،ص .57
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ومييا يمكيين استخالص ي أن ي فييي مرحليية مييا بعييد الحييرب البيياردة التييي انتهييت فييي أواخيير القييرن
الماضييي ،هييو ت فكييل المعطييى اييييديولوجي لمختلييف دول العييالم ،وبييروز المحييدد البراغميياتي كموج ي
بديل للسياسات الخارجية .ينطلق هذا المحيدد مين رهيان اقتصيادي ،ييروم توسييع حجيم تجارتهيا ميع
مختلييف االقتصيياديات التييي ستضييمن للصييين ،أمنهييا االقتصييادي والتجيياري والطيياقي علييى المييدى
البعيد.
كييل هييذد المعطيييات التييي أش يرنا إليهييا ،لييم تكيين ميين مبيياد السياسيية الخارجييية الصييينية فييي
منتصييف القييرن الماضييي ،بييل بييرزت فقييط فييي فت يرة الحييرب البيياردة .لكيين بييالرجو إلييى تيياريال الفكيير
السياسيي الصيييني ،فسيينجدد أني يرتكييز علييى المرونية السياسييية لتحقيييق مصييالس الدوليية فقييط ،فحتييى
البراغماتية أو باألحرى السياسة البراغماتية التي تنتهجها الدول اليوم ،تجد جيذورها فيي الصيين فيي
كتابييات الفيلسييوف الصيييني الو ،ويطلييق مصييطلس السياسيية البراغماتييية أو الدوليية البراغماتييية علييى
الدوليية التييي تَت لبييع "سياسيية خارجييية تض ييع المصييلحة الوطنييية أساسييا لعملهييا ،دون الت يزام بتوجي ي أو
س ي ييلو مع ي ييين ،ودون االعتب ي ييار لمب ي يياد أو مثيي ييل مح ي ييددة كحق ي ييوق اينس ي ييان أو مص ي ييلحة الي ي ييدول
السي ييالم وبي ييين البراغماتيي يية السياسي ييية في ييي
األخيييرى"( .)518واسي ييتطاعت الصي ييين الجمي ييع بي ييين مبي يياد
ّ
سياستها الخارجية( ،)513وهذا الذي جعل المحيدد ايييديولوجي يت كيل فيي سياسية الصيين الخارجيية،

وتع ييود ب ييذل إل ييى الطبيع يية المميي يزة للهوي يية الص ييينية ،وبالت ييالي يي ي تي اعتم يياد الص ييين ف ييي سياس ييتها
الخارجية استراتيجية التغيير و"استراتيجية التقيارب" ،بهيدف تحقييق مصيالحها ،دون اعتبيار لتحيالف
مع ييين أو مب ييدأ مح ييدد ،المتغي يير ال ييذي يس ييمس له ييا بتب ييديل تحالفه ييا بسالس يية" ،وبمعارض يية الس ييلو
السياسي لدولة معينة من جهة ،نواقامة عالقات اقتصادية معها من جهة أخرى"(.)514
بالت ييالي ف ييهن تتب ييع مس ييار السياس يية الخارجي يية الص ييينية ،نج ييد ب نه ييا م ييرت م يين م ييرحلتين )1
مرحلية االنغييالق اييييديولوجي ،خيالل فتيرة الحييرب البياردة ،حينمييا كانييت تعتميد علييى روسيييا كشيري
استراتيجي وثقافي ،وذلي فيي عهيد الثيورة الثقافيية بالصيين ،وذلي فيي إطيار عهيد مين العزلية التامية
()515
غييرت فيهيا الصيين اسيتراتيجية سياسيتها الخارجييية،
عين المجتميع اليدولي  )8 .والمرحلية الثانيية ّ

( )518سنية الحسني" ،سياسة الصين تجاه األزمة السورية ،هل تعكلس تحلوالت جديلدة فلي المنطقلة؟" ،مجلية "المسيتقبل
العربي" ،العدد  ،441تشرين األول/أكتوبر  ،8115ص.41

( )513نفس المرجع ،ص .41
( )514نفس المرجع ،ص .41
( )515نفس المرجع ،ص .41
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عبييير االنفتييياح علي ييى دول العيييالم المخالفي يية يييييديولوجيتها بعي ييد توجههيييا نحي ييو التطي ييور االقتصي ييادي
والتصيينيع ،خصوصييا وأن ي بعييد انتهيياء الحييرب البيياردة صييارت الصييين تتطلييع إلييى فييرض ذاتهييا فييي
الخريطة الدولية ،والبحث عن دور ونفوذ سياسي ،يتالءم مع موقعها االقتصيادي اليذي نجحيت فيي
تحقيق  .وتمكنت من جعل نفسها أحد األقطاب العالمية على الساحة الدولية(.)516

إذن كيف يحضر الرهان االقتصيادي عليى مسيتوى صي ار أو تنيافس الفواعيل الكبيرى عليى
المستوى الدولي؟ أي ما العالقة بين الرهان االقتصادي ،وص ار الفاعلين الدوليين في المغرب؟
 .7الرهللان االقتصللادي وص لراع أو تنللافس الفواعللل الكبللرر علللى المسللتور الللدولي :سللؤال
العالقة؟
تطمييس الصييين إلييى أن تصييبس قييوة اقتص ييادية علييى المسييتوى الييدولي ،بهييدف تحقيييق الرف يياد
وجهيا لسياسية الصيين الخارجيية لعقيود أخيرى.
واالزدهار لدولة الصين .وهو المتغيير اليذي سييظل فم ّ

وترتكييز مصييالس الص ييين الخارجييية عل ييى تييوفير وتمتييين س ييبل تطييوير اقتص ييادها وتقويت ي  ،وتحقي ييق

عالقي ييات سياسي ييية ودبلوماسي ييية مي ييع مختلي ييف حكومي ييات العي ييالم ،وت سي يييس تحالفي ييات وتوافقي ييات في ييي
المص ييالس .بالت ييالي فق ييد اهتم ييت الص ييين بهيج يياد م ييوطت ق ييدم ف ييي الخريط يية الدولي يية ،وتحدي ييدا ف ييي

( )516نفس المرجع ،ص .41
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المني يياطق االسي ييتراتيجية في ييي العي ييالم كالشي ييرق األوسي ييط نوافريقيي ييا ومنطقي يية المغي ييرب العربي ييي وغيرهي ييا،
خصوصا وأن عامل الجيوبوليتي من أهم المتغيرات في السياسة الخارجية الصينية(.)517

ويحتي ي ي ييل الشي ي ي ييرق األوسي ي ي ييط أهميي ي ي يية بالغي ي ي يية في ي ي ييي أجني ي ي ييدات الصي ي ي ييين الخارجيي ي ي يية بالخريطي ي ي يية
العالمييية/السياسييية واالقتصييادية واألمنييية ،وبالتييالي فييهن المنطقيية المغاربييية عمومييا والمغييرب علييى
الخص ييوص ،ظ ييل دائم ييا م يين اهتمام ييات الص ييين ،كمس ييرح يتفاع ييل فيي ي الفاع ييل الص يييني م ييع ب يياقي
الفاعلين الدوليين األخيرين ،خصوصيا الفاعيل األوروبيي ،وتحدييدا فرنسيا الشيري المغربيي التياريخي
فيي مختليف المجياالت (السياسيية واالقتصيادية واألمنييية والثقافيية .)...وتضيع الصيين مجموعية ميين
االس ي ييتراتيجيات لف ي ييرض وجوده ي ييا االس ي ييتراتيجي ،وأه ي ييم ه ي ييذد االس ي ييتراتيجيات ،المب ي ييادالت التجاري ي يية
واالستثمارات(:)512
 المبادالت التجارية:
أوال بالنس ييبة يفريقي ييا عموم ييا فقيييد اس ييتغل الص ييينيون زي يياراتهم لت كييييد اهتم ييامهم به ييذد القي ييارة
وتمت ييين العالق ييات عل ييى مختل ييف المس ييتويات .فخ ييالل األزم يية المالي يية العالمي يية لس يينة  8111الت ييي
أشغلت العالم ،كان صنا القرار الصيني منشغلون بتطيوير وتنميية التعياون االقتصيادي ميع القيارة،
وخييالل مييؤتمر للمنتييدى التعيياون الصيييني ايفريقييي ،قييدمت الصييين ورقيية تضييمنت أسييس النهييوض
بالعالقات الصينية ايفريقية ،التي ترتكز على(:)511
 oدعم التعاون العلمي والتقني.
 oتقديم المساعدات فيما يتعلق بالتمويل.
 oقيام الثين بفتس أسواقها أما المنتجات ايفريقية.
 oدعم الصين إفريقيا في المجاالت الزراعية والصحية والطبية والثقافية.
 oتنمية الموارد البشرية وتطوير التعليم.
 oالعمل على إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا على ما نسيبت  %15مين المنتجيات ايفريقيية
الواردة إلى الصين.

( )517نفس المرجع ،ص .58
( )512حكمات العبد الرحمن "استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا" ،مجلة سياسات عربية ،العيدد  ،88أيليول /سيبتمبر،

 ،8116ص .77

( )511نفس المرجع ،ص .77
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وهك ييذا ف ييهن الص ييين ف ييي سياس ييتها الخارجي يية تج يياد الق ييارة ،انتهج ييت سياس يية التب ييادل التج يياري
الضخم الغير المشروط ،نظ ار لما تنتج إفريقيا مين فيرص للشيركات الصيينية المسياهمة فيي إنعيا
النش ي يياط االقتصيي ييادي للقيي ييارة ،خصوص ي ييا وأن هني ي ييا مصيي ييالس أجنبي ي يية حيوييي يية تنافسي ي ييها المصي ي ييالس
الصينية(.)581
 االستثمارات الصينية:
بفعي ييل النمي ييو الكبيي يير والمت ازيي ييد لالسي ييتثمارات المباش ي يرة الصي ييينية الخارجيي يية ،والنمي ييو المطي ييرد
لالقتصاد الداخلي ،تمكنت الصين من أن تحجز لها مكانيا فيي المغيرب ،بيل عليى المسيرح العيالمي
عموما(.)581
فق ييد شي ييكل المغ ييرب مسيييرحا اس ييتراتيجيا للصي ييين ،وه ييي بيييذل تن ييافس بييياقي الف يياعلين الي ييذين
يعتبرون المغرب شريكهم االستراتيجي .وبطبيعة الحال فهن كل هيؤالء الفياعلين ييدركون بي ن اليرابط
بي يينهم ه ييو مص ييالحهم االقتص ييادية.وبالت ييالي َفم ْش ي فيرو للص ييين كفاع ييل دول ييي م ييؤثر ولوجي ي للمغ ييرب
وتثبيت مصالح في هذا البلد ،ما دام يرتكز على براغماتيية متبادلية .ففيي إفريقييا عموميا َن َميا حجيم
()588

التب ييادل التج يياري بينه ييا وب ييين الص ييين بعشي يرات الماليي يير

ف ييي ظ ييرف وجي ييز ،وتمكن ييت بفض ييل

المساعدات االقتصادية ،إضافة إلى االستثمارات التي ضختها في إفريقيا من أن تحجيز لهيا موقعيا
()583

مهما داخل القارة ،وتطوير حصتها

في السوق ايفريقية(.)584

وتمكنييت الصييين م يين عقييد مجموع يية ميين االتفاقي ييات مييع مختل ييف الييدول ايفريقي يية بمييا فيه ييا
المغرب ،التي تهيدف إليى تشيجيع االسيتثمار وتطيويرد ،فالمسيتثمرون الصيينيون كيانوا قيد وجيدوا فيي
عام  8114في أكثر من تسعة وأربعين بلدا إفريقيا بمبل  1,2مليار دوالر تقريبيا ،مميا سيمس ألزييد
ميين  211شييركة صييينية بالتواجييد بييدول إفريقيييا ومنهييا المغييرب ،حيييث تركييزت مشيياريع االسييتثمار
الصييينية فييي المشيياريع المشييتركة :كالتعييدين ،واليينفط ،والز ارعيية ،والتصيينيع ،والتجييارة ،واالتصيياالت،
وايلكترونيات ،والمنتوجات ،والنقل ،والبناء ،واألشغال العامة(.)585
( )581نفس المرجع ،ص .72
( )581نفس المرجع ،ص .72

( )588من  11مليار دوالر سنة  8111إلى  37مليار دوالر سنة .8115

( )583من  8,7في المائة في العام  8113إلى  11,2في المائة في العام .8114
( )584حكمات العبد الرحمن "استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا" ،المرجع السابق ،ص .72
( )585نفس المرجع ،ص .72
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وبمييا أن المغييرب بلييد إفريقييي ،فقييد كييان طبيعيييا أن يكييون جييزءا ميين العمييل أو ميين المشييرو
الصيييني فييي إفريقيييا ،وهييو البلييد الييذي أقييام معي الفاعييل الصيييني شيراكات واسييعة( ،)586مزاحمييا بييذل
الوجييود األمريكييي والفرنسييي ،باعتبارهمييا فيياعلين يسييعيان إلييى الحفيياظ علييى مصييالحهما وضييمانها،
خصوصا لما يتمتع ب المغرب من موارد معدنية وبحرية وفالحية.
ومث َل المغرب على الدوام مصد ار للموارد األولية لخدمة الدول الغربية (وكيذل الحيال لجمييع
َ

ص ّينف الخبيراء
البلدان ايفريقية) ،وكون المغرب بلدا مصيد ار السيتهال المنتجيات الغربيية .وبيذل في َ
األمي يريكيين التوجي ي الصي يييني وتواج ييدد ف ييي المغيييرب وتبنيه ييا اس ييتراتيجية اقتصيييادية ،إل ييى صي يينفين:

الصيينف األول هييو "معللانقو البانللدا"؛ الييذين يعتقييدون ب ي ن التواجييد الصيييني ال يمثييل خط ي ار وتهديييدا
لمص ييالس الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية .والص يينف الث يياني "مه للاجمو التن للين"؛ ال ييذين ينظ ييرون إل ييى
الصي ييين علي ييى عكيييس الصي يينف األول ،حييييث يي ييرى هيييذا الصي يينف ب ي ي ن الخطييير األول اليييذي يتهي ييدد
مصالحهم وبالدهم هو الصين" ،وهم بذل يتنبؤون بحرب عالمية ثالثة"(.)587
كش ييفت وثيق يية لموق ييع ويكيل يييكس حقيق يية الموق ييف األمريك ييي م يين الوج ييود الص يييني ف ييي عم ييوم
الساحة ايفريقية والمغرب تحديدا ،هذا الموقف يتمثل في المراقبية الحيذرة والدقيقية للوالييات المتحيدة
األمريكييية علييى الصييين ودورهييا االقتصييادي/والسياسييي المتنييامي .وهييو األميير الييذي أ ّكدت ي الواليييات
المتحييدة األمريكييية ،ميين خييالل اعتبارهييا ب ي ن الصييين بييالرغم ميين منافسييتها االقتصييادية لمصييالحها
الحيوييية ،فييهن الواليييات المتحييدة ال تنظيير إلييى الصييين علييى أنهييا تمثييل تهديييدا لهييا علييى المسييتوى
األمني والعسكري .إال أن هنا بعض الخطيوط الحميراء التيي ال يمكين للوالييات المتحيدة األمريكيية
أن تسمس للصين بتجاوزها وتخطيها(.)582
بالتيييالي مي ييا هي ييي الفعاليي يية المتحققي يية مي يين االسي ييتراتيجية االقتصي ييادية في ييي السياسي يية الخارجيي يية
الصينية؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول ايجابة عن في الشق الثاني من هذد الدراسة.

( )586مفهوم الشيراكة الواسيعة عنيد الفاعيل الصييني هيي" :التعلاون اللدائ البعيلد الملدر اللذي يكلون متسلاويا فلي جميلع
االتجاهات وعلى نطاق واسلع ،وعللى مسلتويات متعلددة ،فهلي شلراكة ترطلي جميلع المجلاالت؛ كمجلال االقتصلاد والعللو

والتقنيللة والسياسللة والثقافللة ،...وعلللى المسللتويين الثنللائي والمتعللدد األط لراف ،ويمكللن أن يقللو التعللاون بللين الحكومللات
والتنظيمات غير الحكومية".

( )587حكمات العبد الرحمن "استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا" ،المرجع السابق ،ص .28
( )582نفس المرجع ،ص .72
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ثاني ا :فعالية استراتيجية المحدد االقتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاه المررب
ال ش ي أن هييذا الت َوغييل الصيييني فيييالمغرب ،فيعتب يير خيييا ار عقالنيييا براغماتيييا ،درس ي الفاع ييل
الصيييني ميين مختلييف أبعييادد ،حتييى يييتمكن ميين تحقيييق رهان ي االقتصييادي الييذي وضييعهمن أجل ي ،
كي داة بديليية للبييديل العسييكري العنيييف/المييادي .إال أني أثنيياء االشييتغال علييى هييذد االسييتراتيجية ،البييد
أن تجيد أمامهيا إك ارهيات وتحييديات كثييرة ،عليى اعتبيار أن هييذد االسيتراتيجيةتتهدد ،أو يمكننيا القييول
إنهييا ت يزاحم مصييالس الالعبييين الييدوليين األخ يرين .بالتييالي نتسيياءل عيين ماهييية هييذد ايك ارهييات التييي
تواجهها االستراتيجية االقتصادية الصينية؟ و لم ْن لقَب لل َم ْن؟ وأي تقييم لهذد االستراتيجية؟
 -1إكراهات ومعيقات الرهانات االقتصادية للسياسة الخارجية الصينية:

خالل الثالثة عقود الماضية شهدت الصين منعطفات وتحيوالت عليى المسيتوى االقتصيادي،
بالمقارنة مع مرحلة التزمت اييديولوجي خيالل السييطرة الشييوعية .هيذد التحيوالت ،شيهدتها الصيين
بيالنظر إلييى تي ثير ثالثيية أبعياد :ميين التخطيييط المركيزي إلييى اقتصياد السييوق ،ومين االقتصيياد الريفييي
إليى االقتصياد الحضييري الصيناعي ،ومين االكتفيياء اليذاتي إلييى سياسية االنفتياح علييى الخيار  ،الييذي
ن ييت عني ي ان ييدما الص ييين ف ييي االقتص يياد ال ييدولي/الع ييالمي ،خصوص ييا بع ييد تس ييجيل عض ييويتها ف ييي
المنظمة العالمية للتجارة(.)581
()531

وم يين خ ييالل تركي ييز الص ييين

عل ييى المغ ييرب ف ييي الس يينوات األخيي يرة ،ال شي ي أنه ييا تواجي ي

تحديات نواكراهات تقف عائقا أمام تحقيق نقطية كاملية لهيدفها االقتصيادي ،وهيو التخيوف الفرنسيي،
الش يري التجيياري األول للمغييرب ب وروبييا ميين تغيييير المغييرب توجه ي نحييو أقصييى الشييرق أي نحييو
الصييين ،وبالتييالي فقداني ي لش يريك االس ييتراتيجي األول بالمنطقيية المغاربييية .ويبق ييى ايك يراد والتح ييدي
األكب يير للفاع ييل الص يييني ،ل يييس فق ييط ف ييي المغ ييرب ب ييل ف ييي الع ييالم ب سي يرد ،وه ييو الوالي ييات المتح ييدة
األمريكييية ،التييي تربطهييا بييالمغرب عالقييات اقتصييادية متجييذرة وقوييية ،واتفاقيييات للتبييادل الحيير ،وهييو
الفاع ييل ال ييذي ي ييرفض ه ييذا الول ييو الص يييني إل ييى المغ ييرب ،بع ييد أن احتك يير مختل ييف أسي يواق ش ييمال
إفريقية ،خصوصا الجزائر ومصر .فعلى مدى العقيود الثالثية األخييرة ،ليم تكين العالقيات بيين هيذي
الالعب ييين ال ييدوليين( ،وعل ييى مختل ييف المس ييتويات) ،ل ييم تك يين عالق ييات مس ييتقرة وثابت يية ،ب ييل تعرض ييت
( )581حكمات العبد الرحمن "الصعود السلمي للصين" ،مجلة سياسات عربية ،العدد -14أيار/ماي  ،8115ص .71

( )531يمكننا القول أيضا نوان جاز التعبير "بداية تركيزها" على المغرب ،ألن نسبة االستثمارات الصينية بالمغرب بالمقارنة
مع باقي الدول العربية وايفريقية نجدها عالية جدا بالمقارنة مع المغرب التي تبقى في بداية نموها وتصاعدها.
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لهزات وذبذبات ،وحاالت من الصعود والهبوط ،تخللها جيدل أمريكيي حيول طبيعية العالقية ميع هيذا
الفاعييل األسيييوي ،عبيير النظيير إلي ي ميين زاوييية هييل هييو منييافس ينييافس المصييالس األمريكييية يتوجييب
()531

احت يواءد والحييذر من ي ؟ أم هييو ينظيير إلي ي ميين زاوييية أن ي ش يري يييدعو إلييى التعيياون والمشيياركة؟

بالتالي فهن نظر الواليات المتحدة األمريكية إلى الصين ،ال يرتكيز عليى نيو مين االرتيياح ،وليو أن
النق ييد يك ييون عل ييى مس ييتويات أخ ييرى ،كمسي ي لة حق ييوق اينس ييان وقض ييايا أخ ييرى ،خصوص ييا أن ه ييذا
التن ييافس ب ييين ه ييذين الالعب ييين ال ييدوليين ف ييي الس يياحة المغربي يية ،ك ييان ب ييدافع االس ييتفادة م يين الس ييوق
المغربية ،بما تزخر ب من مواد طبيعية وأرض خصبة لالستثمارات الضخمة(.)538
إذن فهييذا هييو ايك يراد األبييرز الييذي يعيييق تقييدم الصييين فييي رهانهييا بييالمغرب .خصوصييا وأن
الواليييات المتحييدة األمريكييية ،تعييي جيييدا ب ي ن االسييتراتيجية الصييينيةتهدد مصييالحها ،ليييس فقييط فييي
المغييرب ،بييل فييي المنطقيية المغاربييية وعمييوم الشييرق األوسييط ،Middle Eastفالواليييات المتحييدة
األمريكي يية ت ييدر بي ي ن هن ييا "رغب يية ص ييينية ف ييي ت س يييس ق ييوة ثالث يية لمواجه يية منافس يييها ،خصوص ييا
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا .فالفاعل األمريكي يجد دوميا أن االقتصياد الصييني يعيد مصيدر
الخطيير الييدائم الييذي يتهييدد مصييالحها .خصوصييا بعييد نجيياح الصييين فييي إحييداث نمييو اقتصييادي ،ال
يس ييتهان بي ي  .والي ييوم أص ييبحت الص ييين أكب يير األسي يواق التجاري يية ف ييي الع ييالم"( ،)533وه ييي ب ييذل ق ييوة
اقتصادية أولى بالعالم.
عموميا ،فيهن نظير الغيرب إليى الصيين وصيعودها ،هيو النظير إليهيا عليى أنهيا قيوة اسييتعمارية
جديييدة فييي القييارة بييل وفييي العييالم ب سيرد .وبالتييالي فالصييين هييي مصييدر قلييق ل ي (أي للغييرب) ،فوفقييا
لهيذد الرؤيية فييهن الصيين تشييكل عائقيا أميام األميين والسيالم فييي عميوم القيارة ،وفييي نفيس اآلن تشييكل
قييوة داعم يية لألنظميية االس ييتبدادية "ذات الصيييت الس يييء فييي مج يياالت حقييوق اينس ييان" .كم يا ي ييتهم
الغيرب الصييين باالنتهازيية فييي اسيتغالل فسيياد الحكوميات وعييدم كفاءتهيا لتحقيييق مكاسيبها التجارييية،

( )531د .خليود خمييس "السياسلة الخارجيللة الصلينية تجللاه القلارة اإلفريقيلة" ،مجليية كليية التربيية للبنيات ،المجلييد )4( 84

 ،8114جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية ،قسم الدراسات ايفريقية ،ص .1155
( )538نفس المرجع ،ص .1156

()533ن فس المرجع ،ص .1157
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وأمييا بيئيييا ،فييالغرب ينظيير إلييى الصييين علييى أنهييا المسيياهم األكبيير فييي تلويييث البيئيية ،لعييدم احترامهييا
معايير الحفاظ على البيئة وقوانينها(.)534
بايضافة إلى هذا ايكراد ،هنا تحيدي أخير ،يتمثيل هيذد الميرة فيي إرادة المغيرب ،فيي إقامية
يرددا فيي المواقفية عليى الطليب الصييني
منطقة تجارية حرة مع الفاعل الصيني .فالمغرب ال يزال مت ّ
تخييص التبييادل الحيير مييع الصييين .ويمكيين إرجييا التخييوف المغربييي إلييى
فييي التوقيييع علييى اتفاقييية ف

التفيياوت الكبييير الييذي يدرك ي الفاعييل المغربييي ،بييين االقتصيياد الصيييني والمغربييي .فواقعيييا ال يقييدر
االقتصياد المغربييي علييى مجياراة اييقييا الييذي يسييير بي االقتصيياد الصيييني ،بعيد أن يييتم فعليييا خلييق
منطقيية تجارييية للتبييادل الحيير .والشيييء الوحيييد الييذي يمكيين للمغييرب االسييتفادة من ي اقتصيياديا هييو:
حجييم االسييتثمارات التييي ت ي تي بهييا الصييين إلييى المغييرب ،والتييي تسيياهم فييي خفييض معييدالت البطاليية
بهييذا البلييد.بييالرغم بعييض السييلبيات التييي سيينتطرق إليهييا فييي الشييق الثيياني ميين هييذا المحييور ،والتييي
يمك يين أن تفس ييجل ح ييول ض ييخامة االس ييتثمارات الص ييينية ،وه ييل فع ييال تفس ي ل
ياهم ف ييي خف ييض مع ييدالت
َ
البطالة أم ال؟

 -8االستراتيجية االقتصادية للسياسة الخارجيةالصينية تجاد المغرب :سؤال الحصيلة؟
ال ش أن اعتماد الصين لالستراتيجية االقتصادية ،سييكون لي تي ثير عليى اقتصياد الطيرفين
المغربي ييي والصي يييني ،وهي ييي األداة البديلي يية اليي ييوم للقي ييوة أو للخيي ييار العنيي ييف الكالسي يييكي ،الي ييذي ظي ييل
الالعبون الدوليون كالواليات المتحدة األمريكية تعتمدد كخيار على المستوى الدولي فيي العدييد مين
المنيياطق الجيوسييتراتيجية .إذن فسيؤال الحصيييلة حييول الخيييار العقالنييي ،الييذي انتهجتي الصييين بعييد
خروجهييا عيين خيييار التزمييت اييييديولوجي ،ليييس بالس يؤال بالسييهل ،وليين يمكيين ايحاطيية ب ي  ،اللهييم
بعض النتائ التي تبدو ملموسة للطرفين أو للفاعلين الصيني والمغربي.
وبصييورة عاميية ،يهييدف الفاعييل الصيييني إل تنمييية اقتصيياد سييوق الداخلييية ،وهييو نفييس الهييدف
اليييذي يرغيييب في ي ي المغيييرب .وبالتي ييالي فهن ي ي باعتبيييارد –أي المغي ييرب -فييياعال محوريي ييا في ييي المنطقي يية
المغاربييية ،فهن ي ل ي القابلييية فييي أن يصييبس قطبييا لالسييتثمارات األجنبييية الضييخمة ،باعتبييارد الوجهيية
فاعألس ل
ل
اسييي للدينامييية
األولييى فييي شييمال إفريقيييا ،وأول مسييتثمر فييي إفريقيييا الفرانكفونييية .وهييو بييذل
َ

ايقليمييية ،قييد يشييكل مييدخال رئيسيييا للفاعييل الصيييني يفريقيييا الفرانكفونييية .بالتييالي هييذد هييي النظ يرة
( )534حكمييات عبييد الييرحمن "اسللتراتيجية الوجللود الصلليني فللي إفريقيللا" ،مجليية سياسييات عربييية ،العييد -88أيلييول/سييبتمبر

 ،8116ص .23
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التقييمييية األولييى لالسييتراتيجية الصييينية بييالمغرب ،فتييدفق االسييتثمارات الصييينية علييى المغييرب ،لييم
يكن اعتباطيا ،بل تحقق بعد دراسة دقيقة من طرف الفاعل الصيني ،حول الفعاليية المضيمونة مين
هييذد االسييتراتيجية.فبييالنظر إلييى حجييم المبييادالت التجارييية لسيينة  ،8113يمكيين القييول إن هنييا نييو
من التطور المطيرد فيي الخييار اليذي اعتميدد الالعيب الصيين للوليو إليى المغيرب ،ومني إليى بياقي
إفريقيييا الفرانكفونييية (كمييا أسييلفنا الييذكر) ،بييالرغم ميين اعتبييار حجييم المبييادالت (الصييادرات/ال يواردات)
صييد َر إلييى المغييرب مييا
لييم يكيين متكافئييا بييين الجييانبين ،إال أن ي مهييم بالنسييبة للفاعييل الصيييني الييذي َ

قيمت 13ر 3مليار دوالر مقابل  552مليون دوالر(.)535

بالتييالي فييهن هييذا التقييييم الييذي كشييف عييدم تكافئييية المي يزان التجيياري الصيييني والمغربييي ،دفييع
الفاعييل الصيييني إلييى المراهنيية علييى تعزيييز اسييتراتيجيت االقتصييادية ،مييع التطلييع إلييى إرسيياء ش يراكة
رابس-رابس ،وتوسيع التعاون مع المغرب(.)536
إجميياال ،وبصييورة عاميية ،البييد ميين استحضييار البعييدين اييجييابي والسييلبي ميين االسييتراتيجية
االقتص ييادية الص ييينية تج يياد المغ ييرب .فالبع ييد اييج ييابي ،يتجس ييد ف ييي النم ييو ال ييذي ش ييهدد االقتص يياد
الصيييني ،الييذي أسييهم بصييورة جلييية فييي ارتفييا الطلييب الصيييني علييى الم يوارد األولييية فييي المغييرب،
ص ي ذدر لهييا فييي العييالم .وباعتبييار الصييين
وأهييم مييا يمتلك ي المغييرب هييو مييادة الفوسييفاط ،وهييو أول فم َ

سوق تجارية ضخمة ،بالتالي بهمكان االقتصاد المغربي أن يستفيد منها(.)537

والوجي ي األخ يير اييج ييابي ،ه ييو "س ييرعة الص ييين ف ييي تلبي يية مختل ييف الحاجي ييات م يين الخ ييدمات
العام يية والبنيييية التحتيييية (الطرقيييات ،والمبييياني ،والجسي ييور ،والميييدارس ،والمستشيييفيات ،والجامعي ييات،
واالتصاالت) ،إضيافة إليى سيرعة توزييع الخيدمات التيي تمييزت بهيا الشيركات الصيينية"( .)532األمير
الذي يستطيع ب االقتصاد المغربي االستفادة من على المدى البعيد.
أم ييا البع ييد الس ييلبي م يين ه ييذا الول ييو الص يييني إل ييى المغ ييرب ،فه ييو معان يياة الش ييركات واألو ار
المحلية من منافسة نظيراتها الصينية ،ويمكن القيول عيدم القيدرة عليى منافسية الشيركات الصيينية –

(535) http://www.maroc.ma/ar/content
الزيارة-الرسمية-لصاحب-الجاللة-إلى-الصين ،تاريال زيارة 8112/14/16

( )536نفس المرجع.

( )537حكمات العبد الرحمن "استراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا " ،المرجع السابق ،ص .23
( )532نفس المرجع ،ص .23

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

312

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

ولي يييس المعاني يياة فقي ييط -خصوصي ييا بعي ييد تخفي يييض الرسي ييوم الجمركيي يية( .)531بايضي ييافة إلي ييى تفضي يييل
المستثمرين الصينيين جلب اليد العاملة من الصين ،وبالتالي عدم استفادة اليد العاملية المحليية مين
كل هذد االستثمارات ،وهو ما ال يسهم بالتالي في خفض معدالت البطالة.

( )531نفس المرجع ،ص .23
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خاتمة الدراسة
ختام ييا ،ف ييهن السي يؤال ال ييذي يط ييرح نفسي ي ه ييو إذا ك ييان الفاع ييل الص يييني يتب ييع ف ييي سياس ييت
الخارجييية الخيييار االقتصييادي ،ميين أجييل تحقيييق الرفاهييية لونسييان الصيييني ،فمييا هييي االسييتراتيجية
البديليية التييي يجييب علييى الفاعييل المغربييي أن يضييعها كييي ال يصييير مجييرد وسيييلة يشييبا حاجييات
الفاعل الصيني ،بل ومختلف الفاعلين الدوليين األخرين؟
عموما فهننا نخلص إلى أن اعتماد الصيين للخييار النياعم ،وهيي اسيتراتيجية اقتصيادية ،كيان
عيين وعييي ب هميتهييا فييي التوغ ييل إلييى مختلييف منيياطق العييالم ،ب ييل وحتييى التوغييل إلييى الييدول الت ييي
تعييادي الصييين اقتصيياديا وحقوقيييا وسياسيييا .وتركيزنييا علييى المغييرب ،ليييس بييداعي أن العالقيية بييين
ه ييذين البليييدين جدييييدة علي ييى مسيييتوى طاولييية العالق ييات الدوليييية ،بيييل إن العالقيييات علي ييى المسي ييتوى
الدبلوماس ييي متج ييذرةفي الت يياريال ب ييين الص ييين والمغ ييرب .إال أني ي عل ييى المس ييتوى االقتص ييادي وبه ييذا
الحجم هو الذي يثير انتباد الباحث .خصوصا بعد أن أصبحت الصين األوليى عليى مسيتوى العيالم
ميين حي ييث الق ييوة االقتص ييادية ،نواعالنه ييا ك ييذل ميين ط ييرف ص ييندوق النق ييد ال ييدولي ،وتَطَ ييور العالق يية
االقتصييادية ب ييين الفاع ييل الص يييني والمغرب ييي ،بعييد أن أص ييبس المغ ييرب الوجه يية المفض ييلة والخص ييبة
للمسييتثمرين الصييينيين ،بعييد أن كانييت تركييز فييي مرحليية ميين الم ارحييل ونقصييد هنييا مرحليية السيييطرة
الشيوعية ،على مصر والجزائر ،كبلدين قريبين من نفس المعتقد السياسيواييديولوجي الصيني.
ومن النتائ التي يمكن تسجيلها في هذد الدراسة هي:
 أن الص ييين نجح ييت إل ييى ح ييد م ييا ف ييي بل ييو ه ييدفها ال ييذي وض ييعت ف ييي إط ييار اس ييتراتيجيتها
االقتصيادية ،وهييو إيجيياد ميوطت قييدم لهييا فيي السييوق المغربييية ،خصوصيا وأن الصييين ال تتييدخل
فييي الن ي از حييول الصييحراء المغربييية ،وال تحيياول أن تلعييب في ي أي دور ،باعتبييار أن لهييا نفييس
المشاكل الحدودية والمناطقية في التيبت وفي مناطق أخرى.
 أن المغرب قد يكون مجرد أداة أو وسيلة توظفها الصيين مين أجيل أن تصيبس قيوة عالميية،
وه ييو م ييا نلمسي ي ف ييي أن المغ ييرب ل ييم يحق ييق بع ييد النم ييو االقتص ييادي المرج ييو ،بايض ييافة إل ييى أن
معدالت البطالة ال تزال في مستوياتها.
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الملحق رق :0
يبين الجدول التالي طبيعة وحجم العالقة على المستوى االتفاقي بيين الصيين والمغيرب ،منيذ
نهاية تسعينات القرن الماضي لغاية سنة :(541)8114
التوقي ي ييع بالرب ي يياط عل ي ييى اتفاقيي ي يات للتع ي يياون ف ي ييي مي ي ييدان
المالحة البحرية.
 74أكتوبر 0111

والتعاون االقتصادي والتقنيي فيي أعقياب المحادثيات بيين
المل محمد السادس والرئيس الصيني جيان زيمين.

24مارس 7111

التوقيع على اتفاقية تعاون تقني واقتصادي.
التوقيي ييع علي ييى اتفاقيي يية تعي يياون في ييي مجي ييال التعلي يييم بي ييين

ماي 7111

المدرسة العليا الدولية للتدبير بيالمغرب والجامعية الدوليية
لألعمال واالقتصاد بالصين.

يونيو 7111

التوقيي ييع ببكي ييين علي ييى عقي ييد يتعلي ييق ببني يياء ثالثي يية مسي ييابس
مغطاة بكل من مدن :القنيطرة وفاس ومراك .
التوقيي ييع ببكي ييين علي ييى مي ييذكرة تفي يياهم في ييي مجي ييال ايدارة

أبريل 7110

العموميية تهيدف إليى تيدعيم العالقيات الثنائيية فيي مجيال
التدبير ايداري والتنمية البشرية.
التوقيي ييع ببكي ييين علي ييى مي ييذكرة تفي يياهم في ييي مجي ييال ايدارة

أبريل 7110

العموميية تهيدف إليى تيدعيم العالقيات الثنائيية فيي مجيال
التدبير ايداري والتنمية البشرية.

13أبريل 7110

التوقييع بالربيياط علييى اتفاقييية تعيياون لبنيياء ثالثيية مركبييات
رياضية بكل من مدن:مراك

وفاس والقنيطرة.

التوقي ييع عل ييى اتفاقيي يية ق ييرض بقيمي يية  151ملي ييون ي ي يوان
30نونبر 7110

(حوالي  115مليون درهم) بيين المغيرب وبني االسيتيراد
والتصي ي ييدير الصي ي يييني "ايكي ي ييزم بان ي ي ي " مخصصي ي يية لبني ي يياء
وتجهيز مصحات متعددة االختصاصات بالمغرب.
التوقيي ييع بقصي يير الشي ييعب ببكي ييين علي ييى خمي ييس اتفاقيي ييات

(540) http://ahdath.info/36207
تاريال الزيارة8112-14-17 :

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

311

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

للتع يياون ب ييين المغ ييرب والص ييين ،ويتعل ييق األم يير بتب ييادل
5فبراير 7117

الرسييائل بخصييوص التعيياون االقتصييادي والتقنييي واتفيياق
للتع ي يياون االقتص ي ييادي والفن ي ييي وبرتوك ي ييول للتع ي يياون ف ي ييي
المجي ي يياالت االجتماعيي ي يية والتشي ي ييغيل والتكي ي ييوين المهني ي ييي
وباتفاق للتعاون في الميدان الصحي.
التوقيع ببكين على ثيالث اتفاقييات للتعياون بيين المغيرب

 9فبراير 7117

والصييين علييى هييام

زيييارة الدوليية التييي قييام بهييا المل ي

محمييد السييادس لدوليية الصييين .ويتعلييق األميير باتفيياقيتي
تعيياون فييي مجييالي السييياحة والتلفيزة وباتفاقييية تعيياون بييين
وكاليية المغييرب العربييي لألنبيياء المغربييية ،ووكاليية الصييين
الجديدة لألنباء "شينغوا".
التوقييع بشينغهاي عليى ميذكرة تفياهم بيين رجيال األعمييال
 2فبراير 7117

المغارب يية ونظي يرائهم الص ييينيين م يين أج ييل تفعي ييل التع يياون
التجاري بين البلدين.
التوقيع بالرباط على خمس اتفاقيات تعياون بيين المغيرب

 72غشت 7117

والص ييين .ويتعل ييق األم يير باتفاقي يية للتع يياون االقتصي ييادي
والتقني بخصوص قرض بدون فائدة.
اتفاقية بش ن تفادي االزدوا الضريبي الموقعة.

أبريل 7117

اتفاقي ي يية فيمي ي ييداني :التعمي ي يير وايس ي ييكان ب ي ييين ال ي ييو ازرتين
المعنيتين بكال البلدين.
تبي ييادل المي ييذكرات ببكي ييين بي ييين المغي ييرب والصي ييين حي ييول

3شتنبر 7117

ايعف يياء المتب ييادل م يين الت ش يييرة لح يياملي جي يوازات سي ييفر
مغربية وجوازات سفر هون كون .
التوقيييع بالربيياط علييى عقييد فييي مجييال السييك الحديدييية

 00فبراير 7113

ب ييين المغ ييرب والص ييين يتعل ييق بحف يير نف ييق "ب يير مي يوالي
عميير" الييذي شييكل مرحليية أساسييية يتمييام أشييغال تثنييية
الخط السككي الرابط بين سيدي قاسم ومكناس.
التوقيييع بالييدار البيضيياء علييى اتفاقييية بييين االتحيياد العييام
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لمق يياوالت المغ ييرب والمجل ييس الص يييني ينع ييا
21أبريل 7113

التج ييارة

الدولي ي يية ،ترم ي ييي إل ي ييى إح ي ييداث مجل ي ييس أعم ي ييال مغرب ي ييي
صيييني .وبموجبهييا يلتييزم الطرفييان بييدعم ش يراكة األعمييال
في ييي عي ييدة قطاعي ييات تهي ييم مجي يياالت :السي ييياحة وتقنيي ييات
ايعالم والنسي واأللبسة والصيد البحري.

فاتح دجنبر 7113

التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بيين أكاديميية المملكية
المغربي يية ومعه ييد د ارس ييات إفريقي ييا و س يييا الغربي يية الت ييابع
ألكاديمييية العلييوم االجتماعييية فييي الصييين .حيييث تيينص
هي ي ييذد االتفاقيي ي يية علي ي ييى تبي ي ييادل الزيي ي ييارات بي ي ييين أعضي ي يياء
األكيياديميتين وتبييادل المطبوعييات ميين المجييالت والكتييب
واألبحاث والوفود مين البياحثين اليذين يرغبيون فيي إنجياز
دراسات حول قضايا تهم المغرب والصين.
التوقيييع بم يراك

30غشت 7118

علييى اتفاقييية تعيياون بييين غرفيية التجييارة

والصي ييناعة والخي ييدمات بم ي يراك

ومكتي ييب التجي ييارة لجهي يية

"كسيييان" الصييينية ميين أجييل تطييوير التعيياون االقتصييادي
والتقني بين الطرفين.
16ماي 7115

التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بيين المغيرب والصيين
في مجاالت متعددة.
التوقيي ييع بالي ييدار البيضي يياء علي ييى اتفاقيي يية تجاريي يية ومي ييذكرة

 8شتنبر 7115

تفياهم بيين المكتيب الشيريف للفوسيفاط بيالمغرب والشييركة
الص ي ي ييينية "صينوش ي ي يييم كوربورايش ي ي يين" به ي ي ييدف ص ي ي ييناعة
الحامض الفوسفوري بالمغرب.
التوقيع بالرباط عليى اتفياقيتي تعياون فيي مجيالي التعياون
االقتص ييادي والتقن ييي والتك ييوين المهن ييي .ويتعل ييق األمي يير

5شتنبر 7115

باتفاقييية تهييم التعاوناالقتصييادي والتقنييي والمتضييمنة لهبيية
مالية بقيمة  81مليون يوان صيني.
واتفاقيي ي يية ثانيي ي يية تهي ي ييم تكي ي ييوين  61مغربيي ي ييا في ي ييي مجي ي ييال
صناعات النسي بالصين.
التوقيي ييع بسي ييطات علي ييى مي ييذكرة تفي يياهم لتعزيي ييز عالقي ييات
التع يياون والص ييداقة ب ييين جهي ية نينغيش يييا بالص ييين وجه يية

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

313

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

الشاوية ورديغة بالمغرب .ويلتيزم الطرفيان بمقتضيى هيذد
3يناير 7119

االتفاقييية بتقوييية وتعزيييز عالقييات التعيياون والش يراكة فييي
مج يياالت االقتص يياد والتج ييارة والثقاف يية والتعل يييم والس ييياحة
والفالحة وغيرها من القطاعات األخرى مع الحفاظ عليى
االتصيياالت المتبادليية والمنتظميية من جييل تبييادل الخب يرات
والتجيارب حيول مختلييف القضيايا المرتبطيية بالتعياون بييين
الجانبين.
التوقي ييع بال ييديوان الملك ييي بالرب يياط ،تح ييت رئاس يية الملي ي
محمد السادس والرئيس الصيني هو جينتاو ،على سيبعة

24أبريل 7119

اتفاقيات تعياون بيين المغيرب وجمهوريية الصيين الشيعبية
ف ي ييي قطاع ي ييات الس ي ييياحة والص ي ييحة والثقاف ي يية واالقتص ي يياد
واألشغال العمومية والبحث العلمي والتجارة.
التوقي ييع بالرب يياط عل ييى م ييذكرة تف يياهم للتع يياون ف ييي مج ييال
الميوارد المائييية ،فييي مجيياالت تنميييةوتطوير التعيياون بييين

يوليوز 7119

البل ي ي ي ي ي ي ي ييدين وتهيئ ي ي ي ي ي ي ي يية األودي ي ي ي ي ي ي ي ييةوالبحيرات وت ي ي ي ي ي ي ي ييدبير
الفيضاناتوالجفاف واسيتغالل وحمايية الميياد الجوفيية (بميا
ف ي ي ييي ذلي ي ي ي التطع ي ي يييم االص ي ي ييطناعي للطبق ي ي ييات المائي ي ي يية
الجوفية).
التوقيع بمراك

عليى بروتوكيول للتعياون الالمركيزي بيين

المجليس الجميياعي لميراك
أكتوبر 7119

ونظييرد ب"نينغبييو" الصيييني،

وذليي خ ييالل الزي ييارة الت ييي ق ييام بهييا وف ييد م يين بلدي يية ه ييذد
المدينة الصينية لمدينة مراك .
التوقيييع بم يراك

3نونبر 7119

م ي يراك

علييى اتفاقييية ش يراكة بييين مجلييس جهيية

تانسي يييفت الحي ييوز ومنطقي يية شي يينغهاي الصي ييينية،

وتهي ييدف هذهاالتفاقيي يية إلي ييى تشي ييجيع الش ي يراكة والتعي يياون
الثني ييائي بي ييين المقي يياوالت والمؤسسي ييات والجامعي ييات بي ييين
المغرب والصين.
التوقيييع بالييدار البيضيياء علييى اتفاقييية تعيياون بييين المييدير
5ماي 7112

العييام للمكتييب الييوطني المغربييي للسييياحة والمييدير العييام
لمكت ييب الس ييياحة بغوانغ ييدون وذلي ي م يين أج ييل الت ييروي
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للوجهة السياحية المغربية بالصين.
التوقيييع ببكييين علييى اتفاقييية للتعيياون بييين وكاليية المغييرب
العرب ييي لألنب يياء ووكال يية أنب يياء الص ييين الجدي ييدة ،تتعل ييق
بتبي ي ييادل األخبي ي ييار والصي ي ييور والمعطيي ي ييات .كمي ي ييا اتفقي ي ييت
30نونبر 7112

الوكالتييان علييى تنظيييم زيييارات لبلييديهما لفائييدة صييحافيين
وأط يير م يين كلت ييا الوك ييالتين لم ييدة تتي يراوح م ييا ب ييين أس ييبو
وعشي يرة أي ييام ،وك ييذا توس يييع تعاونهم ييا ف ييي مج ييال تك ييوين
األط ي ي ي يير الص ي ي ي ييحافية والتقني ي ي ي يية وايعالمي ي ي ي يية ،وتب ي ي ي ييادل
المعطييات ،واسيتقاء المعلوميات المتعلقية باألحيداث التيي
تقع في المغرب أو في الصين.
التوقيع بالرباط عليى اتفاقيية للتعياون االقتصيادي والتقنيي

26مارس 7114

بيين المغيرب والصيين تهييم هبية بقيمية حيوالي  33مليييون
درهم ،وتبادل مذكرات بخصيوص هبية بقيمية  11ملييون
درهم تتعلق بتقديم أجهزة لقطا التعليم.
التوقي ييع بالرب يياط عل ييى اتفاقي يية ب ييين المق يير الع ييام لمعه ييد
"كونفوشييوس" الصيييني وجامعيية محمييد الخييامس -أكييدال

26مارس 7114

يحييداث فيير للمعهييد بهييذد الجامعيية .حيييث تهييدف هييذد
االتفاقييية إلييى تعزيييز التعيياون بييين الصييين والمغييرب فييي
المجال التربوي ودعم تعلييم اللغية ونشير الثقافية الصيينية
بالمغرب.
التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بيين المغيرب والصيين
تهييم تمويييل مجموعيية م يين مشيياريع التعيياون التقنييي ب ييين

19مارس 7111

البلدين ،بموجبها منحيت الحكومية الصيينية هبية للمملكية
قيمتهييا نحييو  18مليييون درهييم ميين أجييل تمويييل مشيياريع
للتعاون التقني بين البلدين.
التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية شيراكة بيين مجموعية
المعه ي ييد الع ي ييالي للتج ي ييارة نوادارة المقاوالتوجامع ي يية ننج ي ييين

11ماي 7101

للفحييص المحاسييبتي الصييينية ،سييتمكن ميين خلييق قن يوات
للتواصل من ش نها تسهيل تبادل الزيارات والتجارب بيين
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الطلبي يية واألسي يياتذة وكي ييذا تطي ييوير األنشي ييطة في ييي ميي ييدان
التكوين والبحث بين المؤسستين.
التوقي ي ييع بالرب ي يياط عل ي ييى م ي ييذكرة تف ي يياهم لتموي ي ييل مش ي ييرو
14فبراير 7100

الطريييق السيييار برشيييد-بنييي مييالل ،بغييالف مييالي يصييل
إلى  842مليون دوالر.
التوقيع بالرباط على ميذكرة للتفياهم بيين الوكالية المغربيية
لتنمية االسيتثماراتوالوكالة الصيينية للنهيوض باالسيتثمار،

22مارس 7100

تندر في إطار دينامية العالقات بين المغيرب والصيين،
تتوخى تعزيز الشيراكة فيي مجيال النهيوض باالسيتثمارات
عبر تبادل المعلومات والخبرة بين البلدين.
التوقي ي ييع بال ي ييدار البيض ي يياء عل ي ييى م ي ييذكرة تف ي يياهم لتموي ي ييل

21أبريل 7100

المقاوليية المغربييية الصييغرى والمتوسييطة بييين مجمييوعتي
بن التنمية الصيني والبن المغربي للتجارة الخارجية.
التوقي ي ييع بس ي ييطات عل ي ييى بروتك ي ييول التع ي يياون ب ي ييين جه ي يية

25ماي 7100

الش ي يياوية ورديغي ي يية والجه ي يية المسي ي ييتقلة ه ي ييوي دو نيجييي ي ييا
بجمهورييية الصييين الشييعبية ترمييي إلييى تشييجيع التق ييارب
بين الجماعات المحلية لكلتا الجهتين.
التوقيييع بالربيياط علييى مييذكرة تفيياهم بييين الوكاليية المغربييية

15يونيو 7107

لتنميي ي يية االسي ي ييتثمارات وبن ي ي ي التنميي ي يية الصي ي يييني لتنميي ي يية
االس ييتثمارات به ييدف تعزي ييز الشي يراكة ب ييين الطي يرفين ف ييي
مجال االستثمار.

18يونيو 7107

التوقي ي ييع ببك ي ييين عل ي ييى اتف ي يياق ب ي ييين الص ي ييين والمغ ي ييرب،
يحداث متحف وطني للشاي بمدينة الصويرة المغربية.

20يوليوز 7107

التوقي ييع ببك ييين عل ييى م ييذكرة تف يياهم ترس ييي لي يية للتع يياون
الثنائي في مجال تدابير الحماية التجارية.
التوقييع باليدار البيضياء علييى ميذكرة تفياهم بيين مجموعيية
البني ي ي ي المغرب ي ي ييي للتج ي ي ييارة الخارجي ي ي يية وغرف ي ي يية التج ي ي ييارة

20يونيو 7103

والصييناعة الصييينية بهفريقيييا ترمييي إلييى تعزيييز العالقييات
االقتصييادية بييين المملكيية والصييين ،وتسييهيل التعييامالت
التجارية بين هذد األخيرة وباقي بلدان القارة ايفريقية.
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التوقيييع ببك ييين عل ييى اتفيياق اس ييتراتيجي ب ييين المؤسس ييتين
24يونيو 7103

البنكيتييين" :التج يياري وف ييا بن ي " و"بني ي الص ييين" ،لتعزي ييز
المبادالت التجارية واالستثمارات بين إفريقيا والصين.
التوقيع بالرباط على رسالة نوايا لبناء شراكة صداقة بيين

29يونيو 7103

الربي يياط ومديني يية جيني ييان الصي ييينية وذل ي ي بهي ييدف تعزيي ييز
وتطوير التعاون الودي بين المدينتين.
التوقي ييع بالرب يياط عل ييى عق ييد لبن يياء محط يية جدي ييدة لتولي ييد

26يوليوز 7103

الطاقيية الكهربائييية بجيرادة بييين المكتييب الييوطني للكهربيياء
والماء الصالس للشرب والشركة الصينية (سيبكو).
التوقيييع بالربيياط علييى اتفيياق بييين المغييرب والصييين حييول

23دجنبر 7103

ايعف ي يياء م ي يين الت ش ي يييرة لفائ ي ييدة ح ي يياملي ج ي ييوزات الس ي ييفر
الدبلوماسية والخدمة ،واتفاقا خر يهم منس هبة للمغرب.
التوقيييع بالربيياط علييى مييذكرة تفيياهم بييين الوكاليية المغربييية

فاتح أبريل 7108

لتنمييية االسييتثمارات ومكتييب التجييارة لبلدييية " تشييينغداو "
الصينية من أجل تعزيز الشراكة في مجال االستثمار.
التوقيع بالرباط على اتفاقية شيراكة بيين المكتيب المغربيي

 08ماي 7108

للس ييياحة والمكت ييب الص يييني للس ييياحة ،حي ييث ت ييروم ه ييذد
االتفاقية تشيجيع التعياون السيياحي والثقيافي بيين المغيرب
والصين.
التوقي ييع بالرب يياط عل ييى م ييذكرة تف يياهم ته ييم إح ييداث وح ييدة

22يوليوز 7108

تابعيية للمجموعيية الص ييينية (شييانغدون شييانغان ) ال ارئ ييدة
عالميييا فييي مجييال صييناعة الصييلب ،فييي المنطقيية الح يرة
"طنجة أوتوموتيف سيتي".
التوقييع بالييدار البيضياء علييى اتفاقييية قيرض بييين المكتييب

24شتنبر 7108

الوطني للكهرباء والمياء الشيروبوبن صييني بقيمية تفيوق
 811مليون دوالر.
التوقيييع ببكييين علييى مييذكرة تفيياهم بييين الوكاليية المغربييية

 23أكتوبر 7108

لتنمي ي ي ي يية االس ي ي ي ييتثمارات والجمعي ي ي ي يية الص ي ي ي ييينية لتنميي ي ي ي يية
االسي ييتثمارات الخارجيي يية ،وذل ي ي بهي ييدف دعي ييم المشي يياريع
االستثمارية بين البلدين.
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السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة المراربية
أ .اسماعيل رزاوي

مقدمة
تحييرص الصييين دائمييا علييى تطييوير عالقاتهييا الدبلوماسييية والتواصييل االقتصييادي والثقييافي
مييع دول العييالم الت ازمييا بييروح ميثيياق األمييم المتحييدة والمبيياد الخمسيية للتعيياي

السييلمي ،وتعييارض

دائما الحرب العدوانية.
إن فتي يرة الس ييبعينات ل ييدى الص ييين ه ييي بمثاب يية فتي يرة انتقالي يية ب ييين س يينوات العزل يية واالنغ ييالق
وسيينوات االنفتيياح والتحييديث الصيييني ،كمييا أن توج ي الصييين نحييو العييالم النييامي عمومييا ومنطقتييي
الشرق األوسيط وشيمال إفريقييا عليى وجي الخصيوص كيان محكوميا بمحيدد العزلية ،غيير إن الطيابع
الييذي غلييب علي ي فييي البداييية تمثييل فييي ت ييييد الصييين للبلييدان الواقعيية تحييت االسييتعمار ،وذل ي ميين
منطلق مساندة حركات التحرر في إفريقيا واسيا وبقية بلدان العالم الثالث.541
وفييي ظييل الظييروف الدولييية الجديييدة ،تعمييل الصييين علييى دفييع تعيياون جنييوب جنييوب وكييذا
حيوار شييمال جنيوب ،وتبحييث عين مجيياالت جدييدة وسييبل جدييدة لتفعيييل التعياون مييع اليدول النامييية
علييى أسيياس المنفعيية المتبادليية ،548وتسييتمر الصييين بتقييديم المسيياعدة لهييذد الييدول ك ي داة ميين أدوات
القوة الناعمة .وقد شيكلت مبيادرة طرييق الحريير الجدييدة التيي أطلقتهيا الصيين فيي عشيرينيات القيرن
الحالي حدثا بار از وأداة مهمة لالنفتاح االقتصادي الصيني على العالم.
وعليي ي تح يياول الورق يية رص ييد م ييدى أهمي يية المنطق يية المغاربي يية ض ييمن مخطط ييات السياس ييية
الخارجييية الصييين علييى اعتبييار أن الصييعود الصيييني الييذي يعرف ي النظييام الييدولي ل ي تييداعيات علييى
هييذد المنطقيية ميين العييالم ،إلييى جانييب تقيياطع المجييال المغيياربي مييع مجموعيية ميين المجيياالت العربييية
المتوسطية وايفريقية..
وتنقسم الدراسة إلى ثالث محاور رئيسية:

 -541محمد غربي ،القوى االقتصادية اآلسيوية ،طوب بريس ،الطبعة الثالثة 8111 ،ص 831

 -548فيراس محمييد احمييد ،الدبلوماسييية العاميية والقييوة الناعميية الصييينية ،المجليية السياسييية الدولييية ،العييدد  ،3334الجامعيية
المستنصرية ،العراق ،8116 ،ص.655
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المحلور األول ينيياق

الصيعود الصيييني وتي ثيرد فييي السياسية الخارجييية الصيينية ثييم المحللور الثللاني

الذي يرصد عالقات الصين بالمغارب وأخي ار محور ثالث يسلط الضوء عليى مبيادرة طرييق الحريير
الجديدة وانعكاسها على دول المغرب العربي.
المحور األول :الصعود الصيني و تأثيره في السياسة الخارجية الصينية
تعي

الصين منذ أواخر السبعينات من القيرن الماضيي عليى إيقاعيات تحيوالت اقتصيادية وسياسيية

هادئيية ومنفتحيية علييى النظ ييام ال أرسييمالي فييي ع ييالم سييمت االضييطراب والتس ييار  ،ذل ي أنهييا راكم ييت
تجربة متميزة على صعيد التطور االقتصادي و ايصالح السياسيي وتحدييد انتشيارها االسيتراتيجي،
فعملييت علييى تخفيييف حييدة االحتكييار الييذي كانييت تبسييط الدوليية علييى االقتصيياد الييوطني و اتخييذت
مجموعة من المبادرات و ايصالحات والتسهيالت " إدارية وجمركيية وغيرهيا " ،عيالوة عليى إنشياء
مجموعيية ميين المنيياطق االقتصييادية الح يرة التييي كييان لهييا دور كبييير فييي تشييجيع وتطييوير المبييادالت
التجارية مع العالم.543
ويالحظ أن الصين قد اعتمدت إستراتيجية تدريجية مكونة من ثالث مراحل وهي:
المرحلة األوللى ،تحقيلق اسلتقرار الدوللة الصلينية داخليلا وتحقيلق رفلاه المجتملع :حييث ليم تتجي
الص ييين نحي ييو اعتمييياد إص ييالحات سياسي ييية كميييدخل لبن يياء الدولييية ،نوانمي ييا لجي ي ت إلي ييى خيي ييار البني يياء
االقتصييادي عبيير ايصييالح والتحييديث الييداخليين ،واالنفتيياح علييى العييالم الخييارجي باعتبييارد انسييب
وسيلة إلى تحقيق بناء الدولة ،لحين استكمال مقومات القوة السياسية الشاملة.
المرحلية الثانيية :بنلاء نظللا إقليملي تللابع ،ويشيوب هيذا االتجياد الحييذر ،بحكيم وجيود أسيباب العييداء
مييع بعييض دول ايقليييم لييذا فهييي تحيياول إزالت ي  ،عيين طريييق االنييدما االقتصييادي وخلييق تكييتالت
جهويية اقتصيادية مين جهية ،لكيين مين جهية أخييرى سيعت الصييين إليى تعزييز قد ارتي العسيكرية تكفييل
لها االنتشار والسيطرة على األقاليم المجاورة عند الضرورة.

 -543إدريس لكريني " ،تحوالت الصين ومستقبل النظام الدولي " مجلة فاق المستقبل) مركز ايمارات للدراسات والبحوث
ايستراتيجية ( ،العدد  ) ،17كانون الثاني  /يناير اذار /مارس  ، (8113ص 16
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المرحلة الثالثة ،إيجاد مجاالت نفوذ دولية تسلبغ الشلرعية عللى مطالبهلا الالحقلة باعتبارهلا قلوة
عظملللى الحقلللة :لق ييد أض ييحت الص ييين تؤس ييس لعالق ييات اقتص ييادية وعس ييكرية م ييع العدي ييد م يين دول
العالم ،وفي األقاليم ذات األهمية العالمية ،كالمنطقة العربية مثال نوافريقيا...

544

السياسة الخارجية الصينية :قراءة في التحوالت
في عهد مياو تسيي توني كيان ييتم اتخياذ معظيم قي اررات السياسية الخارجيية الصيينية بطريقية
فردييية ال مشيياركة لآلخ يرين فيهييا ،ثييم جيياء حكييم دين ي شييياو بين ي ليفييتس فاقييا جديييدة حيييث توطييدت
روابي ييط الصي ييين بي ييالمجتمع الي ييدولي ،بيي ييد أن الق ي ي اررات النهائيي يية للسياسي يية الخارجيي يية ظلي ييت تتصي ييف
بالمركزية الشديدة ،بعد ذل جاء خلفي جييان زيميين محياوال التخفييف مين هيذد المركزيية ،وقيد حقيق
شيئا مما أراد ،أما اليوم فقد أصبحت السياسة الخارجية ذات طابع مؤسسيي أو هيي عليى األقيل قيد
اقتربت إلى ذل .545
اعت ييادت السياس يية الخارجي يية الص ييينية أن تط ييور نفس ييها بش ييكل دائ ييم م يين خ ييالل التح ييديث
المسييتمر لمجموعيية ميين المبيياد والمحييددات والمفيياهيم الحاكميية لسياسييتها الخارجييية ،التييي تنطلييق
بالطبع مين القييم الثقافيية والحضيارية واألخالقيية لألمية الصيينية ،ومين االشيتراكية ذات الخصيائص

الصييينية ،والتييي أفييرزت بالفعييل مييا يعييرف بالدبلوماسييية ذات الخصييائص الصييينية ،546فلقييد أصييبس
مجييال التحيير و الت ي ثير ملحوظييا ،و يتجلييى ذل ي ميين خييالل دورهييا المت ازيييد فييي العالقييات
الدوليي يية ،و انضي ييمامها لمختلي ييف المنت ي يديات الدوليي يية و ايقليميي يية ،كالمنظمي يية العالميي يية للتجي ييارة ،و
منظم يية ش يينغهاي ،و اآلبي ي  ،و اآلس يييان ،و ت سيس ييها لمنت ييدى الص ييين إفريقي ييا ،و توجيي ي اهتمامه ييا
ألمريكا الالتينية خاصة بعد تصاعد المد اليساري في القارة.
و ح ييول الجه ييات المتحكم يية ف ييي رس ييم السياس يية الخارجي يية للص ييين ،ي ييرى ف ييي ه ييذا الص ييدد
البروفيسييور ج ييون بيييير كابيس ييتان  ،Jean-Pierre Cabestanإن الجهييات والهيئ ييات المتحكم يية
برسم القرار الصيني متعددة ،بعضها مدني واآلخر عسكري ،وهي منفصيلة و معقيدة ومتشيابكة فيي
 -544خضير عبياس عطيوان ،الفاعليية السياسييية الخارجيية فيي عصير المعلوماتيية ،المجليية العربيية للعليوم السياسيية ،العييدد
 ،17مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان ،8112 ،ص 113

 -545فراس محمد احمد ،مرجع سابق ،ص 642

 -546عماد األزرق ،شي جين بين الطريق إلى القمة ،بيت الحكمة لالستثمارات الثقافية ،الطبعة األولى ،القاهرة مصر،

 ،8117ص .131
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الوق ييت نفسي ي  ،إض ييافة إل ييى أن طريق يية عمله ييا غامض يية وغي يير واض ييحة ،إال أنه ييا م ييع ذلي ي تتمت ييع
بسييلطات حاسييمة ،والمالحييظ فييي طبيعيية العالقييات فييي صيينع الق ي اررات السياسييية هييو التييداخل فييي
عمل هذد الهيئات وعدم قدرة إحداها على اتخاذ قرار بمفردها..
ويمكن إيجاز الجهات المسيؤولة عين رسيم القيرار الخيارجي الصيين فيي ،المكتلب السياسلي
للحزب الشيوعي ،فالق اررات األهم ما تزال تخضع للجنة الدائمية لهيذا المكتيب ،ثيم اللجنلة المركزيلة
العسلللكرية حي ييث ينحصيير صييالحياتها فييي القضييايا األمني يية والعسييكرية التييي تمييس األميين الق ييومي
الصيني ،وزارة الخارحية فالدور الحيوي الذي باتيت تلعبي الصيين الييوم فيي العيالم و حجيم نشياطها
الدبلوماس ييي المت ازي ييد م ييا ك ييان ليك ييون ل ييولى حنك يية ه ييذد المؤسس يية بايض ييافة إل ييى وزارة التجلللارة إذ
س يياهمت مجموعييية م يين العواميييل ف ييي زييييادة فعاليته ييا في ييي عملي يية صييينع القي يرار السياسي ييي الصي يييني
كانضمام الصيين إليى منظمية التجيارة العالميية) (8111والنميو االقتصيادي الكبيير ،ودخيول الصيين
عمليييات تف يياوض للتب ييادل التج يياري الح يير ،واس ييتثمار االحتياط ييات األجنبي يية المت ازي ييدة باس ييتمرار ف ييي
الخار  ..إلى جانب ذل يوجيد ميا يسيمى بمجموعلات القلادة ،فالمجموعيات المسيؤولة عين الشيؤون
الدولييية تمثلييت فييي أربييع مجموعييات هييي :مجموعيية إدارة السياسيية الخارجييية ،مجموعيية قيييادة األميين
القييومي ،مجموعيية إدارة مس ي لة تييايوان وهون ي كون ي  ،ومجموعيية إدارة قضييية ماكيياو ..وأخي ي ار ال يرأي
العييام حيييث ال ييزال عاطفيييا وخاضييعا للنخبيية السياسييية القييادرة علييى اسييتخدام كي داة قومييية بحسييب
حاجتها وأحوالها.547
وبخصوص بلدان المغرب العربي فهنها تخضع إلى المتابعة من طرف إدارات عدة:
و ازرة الخارجية وداخلها مديرية سيا نوافريقيا الشمالية مع التمييز بين المغارب والمشارق.
و ازرة التجارة عبر مديرية سيا الغربية نوافريقيا.
اللجنة الوطنية للتنمية وايصالح التي تهتم باألمن الطاقي.

 -547حكمت خضر العبد الرحمن ،السياسة الصينية بين االندما نوارادة القوة ،سياسات عربية ،العدد  ،86مايو ،8117

ص  132ص 146
Voire:Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la chine entre intégration et volonté
de puissance , Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politique, 2015
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مكتيب العالقيات الخارجييية للجيي

الشيعبي للتحرييير اليذي يهييتم ببييع األسيلحة وقضييايا التعياون فييي

المج ييال العس ييكري .والمالح ييظ أن لك ييل ه ييذد المؤسس ييات طريق يية عم ييل خاص يية ،ول يييس هن ييا بينه ييا
تنسيق مستمر فيما يخص عالقة الصين بشمال إفريقيا.542
عالقات الصين الخارجية
من ييذ وص ييول إل ييى الحك ييم ،أول ييى الي يرئيس ش ييي جينيي بينيي اهتمام ييا كبيي ي ار بعالق ييات الص ييين
الخارجيي يية في ييي إطي ييار حرص ي ي علي ييى انتهي ييا سياسي يية ايصي ييالح واالنفتي يياح وتي ييدعيم مي ييا يعي ييرف ب
"الدبلوماسيية ذات الخصييائص الصييينية" التيي تعتمييد علييى إقامية عالقييات تعيياون وشيراكة مييع جميييع
دول العييالم وتحقيييق المنييافع المتبادليية والمصييالس المشييتركة ،وهييو مييا أكييد عليي شييي فييي كلمتي أمييام
المييؤتمر األول للمجلييس الييوطني الثيياني عشيير لن يواب الشييعب فييي  17مييارس  ،8113عنييدما قييال
"إن الشييعب الصيييني يحييب السييالم ،وسيينرفع عاليييا ارييية السييالم والتنمييية والتعيياون وال يربس المشييتر ،
وسنسل دوما والى األبد طريق التنمية السيلمية ،وسيننه عليى اليدوام إسيتراتيجية االنفتياح وسينعمل
علي ييى تنميي يية التعي يياون ال ي ييودي مي ييع مختلي ييف دول العي ييالم ،ونلت ي ييزم بالمسي ييؤوليات والواجبي ييات الدولي ي يية
المستحقة علينا ،ونشار سائر الشعوب في دفع القضايا السامية للسالم والتنمية البشرية.541
إذن فاالهتمي ييام الصي يييني بالمنطقي يية المغاربيي يية ال يخي يير عي يين دائ ي يرة االهتمامي ييات الصي ييينية
الم ييؤطرة تج يياد بل ييدان الع ييالم العرب ييي ،حي ييث ي ييرى اح ييد الب يياحثين الص ييينيين أن الص ييين ترتك ييز ف ييي
سياس ي ييتها م ي ييع الع ي ييالم العرب ي ييي

551

عل ي ييى ه ي ييدفين أساس ي ييين هم ي ييا :المص ي ييالس والمب ي يياد  ،المصللللللحة

اإلستراتيجية المرتبطة بتقوية وتعزيز التعاون لتنفيذ مبيادرة "الحيزام والطرييق" والمصللحة السياسلية
التي تقتضي قيام الصين بدور مسؤول بوصفها قوة رئيسية عين طرييق تقيديم اليدعم المتبيادل لليدول
العربييية ،والمصلللحة االقتصللادية التييي تسييعى إلييى تي مين إمييدادات الطاقيية " نفييط ،غيياز" إلييى جانييب

 -542فتس اهلل ولعلو ،نحن والصين الجواب على التجاوز الثاني ،المركز الثقافي ،الطبعة األولى ،8117 ،الدار البيضياء
 -المغرب ،ص.856

 -541عماد األزرق ،مرجع سابق ،ص .127

 -551عززت الصين تعاونها مع مختلف التجمعات ايقليمية ،والسيما من خالل اللقاءات السنوية مع الجامعة العربية من
خالل إنشاء منتدى التعاون الصيني  -العربي عام  8114على مستوى وزراء الخارجية ،ولم تكتف الصين بعالقيات ممييزة
مع الدول الصديقة تقليديا كهيران والجزائر بل عملت على تعزيز عالقاتها مع مختلف الدول العربية المهمة من خالل توقيع

اتفاقيات الشراكة ايستراتيجية كما حصل مع مصر والسعودية والمغرب.
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تسييهيل المبييادالت التجارييية وزيييادة االسييتثمارات فييي المنطقيية العربييية..أمييا المصييلحة األمنييية فهييي
تهدف إلى التعاون في مجال مكافحة ايرهاب ،وأخي ار المصلحة الثقافيية الراميية إليى تعزييز الحيوار
بين الحضارتين الصينية والعربية ..إلى جانب المصالس الصيينية تبيرز مجموعية مين المبياد التيي
تحكييم السياسيية الخارجييية تجيياد الييدول العربييية وميين جملتهييا احت يرام سيييادة وسييالمة األ ارضييي ،عييدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثم العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات.551
وبيالرغم ميين صييعوبة التنبيؤ بالمسييتقبل ،فييان صيعود الصييين ال ييزال يثيير جييدال كبيي ار حييول
التوجهييات المسييتقبلية لبكييين ،وطبيعيية هييذا الصييعود ،هييل سيييكون سييلميا كمييا تؤكييد القيييادة الصييينية
دائمييا ،ام أن الصييين تسييير علييى خطييى الواليييات المتحييدة والقييوى األوروبييية التقليدييية فييي الهيمنيية
والسيطرة.558
المحور الثاني :العالقات الصينية المغاربية :بين الماضي والحاضر
ت يرتبط الصييين فييي الييذاكرة العربييية منييذ زميين بعيييد مثييال للخييير و المحبيية والفكيير ،وحييديث
الرسييول ص يلّى اهلل علي ي وسييلم" :اطلب يوا العلييم ولييو فييي الصييين" تعبيير عيين هييذا التجييذر والحضييور،
وهو حضور مقترن بصورة بلد في عليم و ثقافية ولي تياريال عرييق.553و كيان لطيرق التجيارة البحريية
داللة مهمة بوصيفها جسير اتصيال دبلوماسيي ميا بيين العيرب والصيين ،حييث الطيرق المالحيية إليى
الصييين والمميرات برييية ناقليية للسييفارات ذهابييا نوايابييا حيييث كانييت تصييل إلييى مجمييل المنطقيية الممتييدة
من غرب الصين إلى شمال إفريقيا وشرقها

554

فعليى سيبيل المثييال ،ظليت الللذاكرة المرربيللة مؤثثية طيوال التياريال بحضييور الصيين وعملييت
علييى ص يييانة ذلي ي ع ييدة عناص يير يح ييار الم ييؤر ف ييي تص يينيفها وترتيبه ييا ،فم يين ش ييهادات كتبه ييا رواد

 -551وون بن  ،أسس سياسة الصيين وعناصيرها نحيو العيالم العربيي ،ميؤتمر " العيرب والصيين" العالقية ميع قيوة صياعدة،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 81 ،و  88مايو .8116

 -558ناصر تميمي ،صعود الصين :المصالس الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملية ،نيدوة فكريية بعنيوان العالقيات العربيية
الصينية عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بيرت لبنان ،8117 ،ص 558 387

 -553د .يسرى موسى احمد جمال الدين ،قراءة في تاريال العالقات الصينية العربية ،مؤتمر فاق التعاون العربي ايفريقي
الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق ،الخرطوم في  88 81نوفمبر  ،8117السودان

 -554محسن فرجاني ،العالقات العربية الصينية :مسارات الحوار الحضاري بين العيرب والصيين (فيي العصير الوسييط)،
ندوة فكرة بعنوان العالقات العربية الصينية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان ،8117 ،ص .41
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للصيين قصيدوها مين األنيدلس منيذ القيرن  6الهجيري مين أمثيال أبيي الحسين سيعد الخيير األنصياري
البلنسي الذي كان يلقب نفس بالصيني.
وفيي هييذا السييياق يييرى اليدكتور عبييد الهييادي التييازي بي ن الفضييل األول واألخييير فييي اقتحييام
الصين لبيوتنا نحن المغاربة يرجع لذل النابغة المبيد اليذي أنجبتي طنجية فيي أوائيل القيرن السيابع
الهجري .ان الرحالة المعروف :ابن بطوطة الذي تر لنيا عميال رفيعيا تمثيل فيي كتابي اليذي عرفنيا
على أهيل الصيين :الحضيارة ،الصيناعة ،األسيطول ،الفين ،األدب ،الفكير ،الثيروة ،الجياد  ،وقيد كيان
ذل ي بمناسييبة تعيييين ابيين بطوطيية ميين قبييل إمب ارطييور الهنييد محمييد شيياد سييفي ار ل ي لييدى إمبراطورييية
الصين توهوان تيمور.

وتع ييود العالقيييات المعاصي يرة بي ييين الصي ييين دول المغ ييرب العربي ييي إل ييى مطلي ييع الخمسي ييينات،
وتعتبيير مصيير أول دوليية عربييية أنش ي ت العالقييات الدبلوماسييية مييع جمهورييية الصييين الشييعبية (مييايو
 )1156وعين دول المرلرب العربلي أقاميت المرلرب العالقيات الدبلوماسيية ميع الصيين فيي (نيوفمر
 ،(1958الجزائللللر في ييي (ديسي ييمبر  ،)1152تللللونس في ييي (يني يياير  ،)1164موريتانيللللا في ييي (يوليي ييو
 ،)1165وأخي ار ليبيا في (ابريل .556)1978
ومنييذ السييتينات كانييت عالقييات الصييين بييالمنطقللة المراربيلللة مرتبطيية بمواقفهييا إزاء العييالم
العربييي .فلقييد عملييت علييى أن تكييون مسيياندة للقضييية الفلسييطينية ،وان تكييون لهييا فييي نفييس الوقييت
عالقات منظمة مع الجامعة العربية.
وشييهدت علييى امتييداد هييذد السيينوات وثييائر متباينيية ميين التطييور ميين دوليية إلييى أخييرى ،يييرى
كثيييرون أنهييا مييرت بمييرحلتين مهمتييين حيييث تميييزت المرحلللة األولللى بنييو ميين التضييامن السياسييي
ودعم حركات التحرر الوطني ،و امتدت هيذد المرحلية إليى غايية نهايية الحيرب البياردة وتمييزت بميد
ثيوري سياهمت فيي االشيتراكية بقييوة فيي تقييديم اليدعم لحركييات التحيرر الييوطني فيي المرللرب وتللونس
والجزائلللر ..552فالملف ييت لالنتب يياد ف ييي ه ييذد الفتي يرة أن التوجي ي الش يييوعي المتش ييدد للص ييين ل ييم يس ييمس
بتطييور العالقييات بشييكل كبييير مييع بلييدان مثييل تييونس والمغييرب نظ ي ار لتوجهاتهمييا الغربييية لكيين علييى
 -555عبد الهادي التازي " ،بين الصين والمغرب منذ اقدم العصور " ،شؤون مغربية ،العدد  ،12دجنبر  ،1117ص.14
 -556د .يسرى موسى احمد جمال الدين ،مرجع سابق ،ص 32

 -557العالقييات بييين الج ازئيير والصييين قديميية فييي امتييدادها ،إذ ترجييع فييي جييذورها إلييى سيينة  1155تيياريال مشيياركة الوفييد
الج ازئيري فيي ميؤتمر بانيدون اليذي عقيد باندونيسييا ،وعمليت الصييين ابتيداء مين هيذد السينة عليى مسياندة ودعيم ثيورة التحرييير

الجزائرية بشتى الطرق وعبر مختلف المنابر الدولية ايقليمية والعالمية.
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الرغم من ذل لم يمنع المنا المشحون إيديولوجيا من قيام أشكال تعاون ميع الصيين فيي مجياالت
مختلفة همت المساعدات الطبية ،انجاز العديد من المشاريع في األشيغال العموميية " بنياء مالعيب
رياضييية ،سييدود ..الييال ،غييير أن مجيياالت التعيياون ظلييت محييدودة خييالل هييذد الفت يرة .أمييا المرحلللة
الثانيللة فكانيت مقرونيية باالنفتيياح الصييني وتطييور ليييات التعيياون الصييني المغيياربي ،حيييث تطييورت
العالقييات الصييينية مييع دول المغييرب العربييي بسييرعة ملحوظيية وبمعييدالت تراوحييت مييابين  31إلييى
 41بالمائة في السنة ،غير أنها تختلف من بلد آلخر.552
الموقف الصيني من ثورات الربيع العربي :حالتي تونس وليبيا
شهدت المنطقة العربية منذ بدايات العقد الثاني من القرن الحيادي والعشيرين ،ح اركيا شيعبيا
وسياسيا في عدد من الدول العربيية حييث انيدلعت شي اررتها األوليى فيي تيونس ثيم امتيدت إليى مصير
وليبي ييا وغيره ييا ،..وق ييد أس ييفرت نتائجه ييا ع يين دخ ييول النظ ييام العرب ييي ف ييي مرحل يية جدي ييدة م يين م ارح ييل
تاريخها السياسي..
والمالحييظ أن الص ييين كانييت ق ييد اتخييذت موق ييف الصييمت المب ييدئي حيييال األح ييداث بداي يية،
وعرضييت عيين االعتيراف بهييذد األحييداث كثييورات ،ورفضييت التييدخل بكافيية أشييكال  ،والسيييما التييدخل
العسكري ،باعتبار أن ما يحدث في المنطقة العربية يعد من الشؤون الداخلية للدول.
ويمكيين اعتبييار أن الموقييف الصيييني ميين الحاللللة التونسلللية قييد اتصييف بييالحيلللادي وغيلللر
المنحلللاز ،ف ثنيياء انييدال االحتجاجييات فييي تييونس اتخييذت الصييين موقييف الحييياد تجيياد مييا يج ييري،
وأعلنت أن ما يحدث شان داخلي ،وبعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظيام بين عليي فيي كيانون
الثيياني /ينيياير ميين عييام  ،8111أعربييت الصييين عيين ت ييييدها لخيييار الشييعب التونسييي .وكييان تشيياى
جيون نائب وزير الخارجية الصينى قد قام بزيارة إلى تونس فيي السيابع مين ميارس  8111واجتميع
مع المسيئولين فيى الحكومية االنتقاليية وعليى أرسيهم رئييس الحكومية .وأكيد المسيؤول مين خيالل هيذد
الزيي ييارة أن تي ييونس شي ييهدت مي ييؤخ ار تغي ي يرات سياسي ييية عظيمي يية ،وأن الصي ييين تحتي ييرم إختيي ييار الشي ييعب
التونسي وترغب فى تطوير وترسيال الصداقة التقليدية والتعاون الثنائى المفيد للبلدين.

 -552عميار جفييال" ،العالقييات الصييينية العربييية :توظيييف القييوة الناعمية يقاميية شيراكات واعييدة " د ارسيية مقدميية إلييى مييؤتمر

العالق ييات العربي يية ايقليمي يية والدولي يية .الواق ييع واآلف يياق .تنظ يييم مرك ييز د ارس ييات الش ييرق األوس ييط ،8116/11/1315 :عم ييان

األردن.
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وعقد وزير الخارجية الصينى مباحثيات ميع نظييرد التونسيي فيى  81ميايو  ،8111وشيملت
المباحثات الوضع السياسى فى تونس ،وأكد جيتشى أن الصين سوف تظيل تلتيزم بتطيوير عالقيات
الصداقة ميع تيونس .واتفيق الجانبيان عليى تعزييز العالقيات الثنائيية وتعمييق التعياون البراجمياتي فيي
كافة المجاالت.551
أما فيما يخص الحالة الليبية فيجوز القول أن موقف الصين قد صنف فيي خانية التوافلق
مع القور الدولية ،فمع اندال االحتجاجات في ليبيا في شباط /فب اريير مين عيام  ،8111ووصيول
األزميية فييي ليبيييا إلييى مجلييس األميين الييدولي ،توافقييت الصييين مييع القييوى الغربييية فييي إصييدار ق ي اررات
دولييية ضييد نظييام القييذافي نييذا  ،كمييا فييي التصييويت علييى الق يرار  1171الخيياص بفييرض عقوبييات
علييى النظييام الليبييي ،561واالمتنييا عيين التصييويت علييى القيرار  1173561فييي ذار /مييارس 8111
والخيياص بفييرض حصييار جييوي علييى نظييام القييذافي إذ لييم تقييف بكييين ضييد تمري يرد ،ممييا سييهل تبنييي
القيرار ميين مجلييس األميين ،والييذي أدى فيمييا بعييد إلييى تييدخل حلييف النيياتو يسييقاط نظييام القييذافي فييي
تشرين األول /أكتوبر من عام .8111
وييرى اليبعض أن هيذا الموقيف حاوليت ميين خاللي الصيين أن تضيمن اسيتمرار العالقية مييع
النظييام الليبييي ،فييي ظييل إشييارات قوييية إلييى إمكييان صييمودد لفت يرة طويليية ،وال سيييما أن العقيييد ال ارحييل
معمر القذافي فتس أمام الشركات الصينية أبواب الهضبة األفريقية لالستثمار في قطاعات عديدة.
لكن الصين حاولت تبرير هذد الخطوة الوسطية ب نهيا ت خيذ بعيين االعتبيار اينصيات جييدا
آلراء ال ييدول العربي يية واألفريقيييية عن ييد اتخييياذ أي قي يرار أو إج ي يراءات بشي ي ن ليبييييا ،حس ييبما أوضي ييحت
المتحدث يية باس ييم و ازرة الخارجي يية ،جي ييان ي ييوي .م ييع ايصي يرار عل ييى تحفظه ييا الش ييديد عل ييى التح يير
العسكري في ليبيا..

 -551أمينيية محسيين عميير احمييد الزيييات ،السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد افريقيييا "  ،" 11118115المركييز الييديمقراطي
العربي ،بحث منشور بتاريال  11اغسطس http://democraticac.de/?p=35916 ،8116

 -561يحظر القرار تصدير األسلحة لليبيا كما يفرض عقوبات أخرى تستهدف العقيد الراحل القذافي وأفراد أسيرت المقيربين
من :

للمزيد من التفاصيل حول القرار 1171راجع الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة.www.un.org .

 -561فضلت الصين االنضمام إلى روسيا و ألم انيا و الهند و الب ارزيل في االمتنا عن التصويت عن هذا القرار.
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م يين جه يية أخ ييرى انتق ييدت الص ييحف الص ييينية والت ييي تعك ييس دائم ييا الموق ييف الرس ييمي بش ييدة
الغيارات التيي شينها حليف شيمالي األطلسيي عليى ليبييا ،متهمية اليدول التيي تيدعم الضيربات بانتهيا
األحكام الدولية والمغامرة بهحداث اضطرابات جديدة في الشرق األوسط.
م يين الناحيلللة االقتصلللادية ،وفيم ييا يي يرتبط بالمب ييادالت التجاري يية ب ييين دول المغ ييرب العرب ييي،
تشيكل كيل مين الج ازئير أوال والمغيرب ثانييا أهييم شيريكين تجياريين للصيين فيي المنطقية المغاربيية فييي
الفترة الممتدة بين سنتي  8113و  8116كما يوضس الرسم البياني أسفل
الرسم البياني ()1،1

حصة دول المغرب العربي من المبادالت التجارية مع
الصين بين سنتي  2013و)%( 2016
0.095
الجزائر

0.12

0.36

الغغر
0.065

تونس
ليبيا
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Source: Elaborated by the Student based on the World Intergrated Solution statistics

أميا بخصييوص االسييتثمارات الصيينية المباشيرة ،فبييين الفتيرة الممتيدة ميين سيينتي  8111إلييى
 ،8118أت ييت الج ازئ يير ك ييذل ف ييي المرتب يية األول ييى م يين حي ييث اس ييتقطابها ل ييرؤوس األمي يوال الص ييينية
وبفارق كبير عن باقي دول المغرب العربي مما يوضس بيالملموس قيوة العالقيات الجزائريية الصيينية
خاصة في شقها االقتصادي.

الرسم البياني ()1،8
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االستثمار األجنبي المباشر للصين في دول المغرب العربي بين
سنتي  2009و( 2012مليون دوالر أمريكي)
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Source: UNCTAD FDI/TNC database, based on data from the Ministry of Commerce
(MOFCOM).

وتسعى الصين إلى ربط عالقات ثقافيلة ميع دول المغيرب العربيي ،عليى غيرار ميا تقيوم بي
فييي القييارة ايفريقييية .ويتجلييى ذلي فييي تبييادل زيييارات الفييرق الفنييية ،نواحييداث قنيوات الشيراكة والتوأميية
مييع المييدن المغاربييية ،نواحييداث معاهييد " كونفوشيييوس" لتييدريس اللغيية الصييينية فييي المغييرب)الربيياط
 )8111و ت ي ييونس) ص ي ييفاقس  ،568)8111ف ي ييي إط ي ييار أس ي ييال اللغ ي ييات األجنبي ي يية ف ي ييي الجامع ي ييات

المغاربية.563
فعلى سبيل المثال تم تنظيم أكثير مين  51تظياهرة ثقافيية مغربيية صيينية فيي سينة ،8116
كم ييا زار حي يوالي  15فنان ييا ص ييينيا المغ ييرب الس يينة الماض ييية مقاب ييل زي ييارة  15بعث يية ثقافي يية مغربي يية
للصين.564
عليى المستور الشعبي ،حيرص الحيزب الشييوعي الصييني عليى الحضيور فيي كيل محافيل
التضامن االفريقي اآلسيوي وفي المحاولة التي كانت تيدعو فيي أواسيط السيتينات إليى تكيوين شيبكة
تضيم ممثليي الشييعوب القيارات الييثالث .وفيي كييل محطيات هيذا المسييار كيان للصييينيين عالقيات مييع

562- Alice Ekman , Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux , Ifri , février 2013, p14
 -563فتس اهلل ولعلو ،مرجع سابق ،ص 825
 -564ندوة فكريية بعنيوان "ابين بطوطية وطرييق الحريير" بطنجية المغيرب بتياريال ...8117 \18\85عين موقيع طنجية نييوز
 http://tanjanews.com/news.php?extend.10451خر اطال 8112\13\81

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

331

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

الق ي ييوى السياس ي ييية المغاربي ي يية ذات التوجي ي ي التق ي ييدمي ،جبه ي يية التحري ي يير الج ازئ ي ييري االتح ي يياد ال ي ييوطني
(االشتراكي) المغربي واألحزاب الشيوعية المغاربية.565
المقاربة الثنائية في تعامل الصين مع البلدان المراربية.
تعييد تجربيية بنيياء المغييرب العربييي ميين التجييارب المهميية فييي مجييال التكامييل ايقليمييي علييى
صعيد منطقة شمال إفريقيا.وبالرغم مين تيوافر المقوميات المحليية) السياسيية ،االقتصيادية و الثقافيية
(لقييام هيذا التكتيل الجهييوي ،فيان مجموعية ميين المعوقيات تحيول دون قيامي وتفعليي حتيى يكيون فييي
مسييتوى التعبييير عيين مييال وتطلعييات الشييعوب المغاربييية ،وفييي مسييتوى االسييتجابة للتحييديات التييي
تواجهه ييا المنطق يية .566أم ييام ه ييذد المعطي ييات ج يياء تعام ييل الص ييين م ييع بل ييدان المغ ييرب العرب ييي وف ييق
مقاربيية ثنائييية

567

وليييس كاتحيياد كمييا هييو الش ي ن بالنسييبة للييدول األوروبييية مييثال التييي تتفيياوض تحييت

مظلة االتحاد األوروبي.
وسنوصيف بشيكل مييوجز عالقيات الصييين ميع بعيض األقطييار المغاربيية ،حيييث يعتبير احييد
ّ

الباحثين أن العالقات الجزائرية الصينية ترقيى إليى ميا يعيرف ب"تعلاون اسلتراتيجي" قيوي وبخاصية
ف ييي المج ييال االقتص ييادي حي ييث احتل ييت جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ترتي ييب ال ييدول المص ييدرة لس ييلعها
للج ازئيير منييذ  ،8113إذ بل ي حج ييم المبييادالت التجارييية المسييجلة ب ييين البلييدين خييالل س يينة 8114
أكث يير م يين  11ملي ييارات دوالر ،مقاب ييل  6،1ملي ييار دوالر س يينة  8111فق ييط .وأض يياف إن مجموع يية
الشييركات (الحكومييية والخاصيية) التييي اسييتثمرت فييي مجيياالت البنيياء ،األشييغال العمومييية ،االسييتيراد
والتصدير بالجزائر ابتداء من  1171يفيوق  721شيركة ،وقيد اسيتحوذت هيذد الشيركات عليى اكبير
المشيياريع التييي طلقتهييا الج ازئيير مقارنيية بغيرهييا ميين الشييركات األجنبييية

562

كييالطريق السيييار شييرق

غرب حيث تحصلت فيي الشيركات الصيينية عليى اكبير صيفقات  ،ومسيجد الج ازئير الكبيير ،ومشيرو

 -565فتس اهلل ولعلو ،نفس المرجع ،ص .858

 -566د /عادل المسياوي د /عبيد العيالي حيامي اليدين ،المغيرب العربيي :التفياعالت المحليية وايقليميية وايسيالمية ،مجلية
البيان ،8111 ،ص 377ص.372

 -567يبق ييى االتح يياد المغ يياربي إقليم ييا ب ييدون إقليمي يية وبالت ييالي فالمقارب يية الثنائي يية تض ييعف الق ييدرة التفاوض ييية ل ييدول االتح يياد
المغاربي.

 -562إسماعيل دب

مداخلة بعنوان " عوامل التكامل في العالقات العربية الصينية "" ،ندوة العالقيات الصيينية العربيية:

حالة الجزائر" مخبر البحوث والدراسات في العالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،3ابريل .8116
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أوبي ي ار الج ازئ يير ،وانج يياز محط يية تكري يير ال يينفط بوالي يية ادرار إل ييى جان ييب مش ييرو مين يياء الحمادي يية

561

المتوسطي بوالية تيبازة.
ويمك ي يين الق ي ييول إن لي ي ييات التغلغ ي ييل الص ي يييني ف ي ييي الج ازئ ي يير تتمث ي ييل ف ي ييي مج ي ييال المق ي يياوالت
واالس ييتثمارات الص ييناعية ،تعتب يير الج ازئ يير ث يياني اكب يير شي يري للص ييين بع ييد الس ييعودية حي ييث رك ييزت
الص ييين عل ييى ع ييدة لي ييات م يين بينه ييا الدبلوماس ييية لتحقي ييق ن ييو م يين النف ييوذ م يين خ ييالل بروتوكي يوالت
التعاون :البعد الفكري والقيمي وما يسيمى بال أرسيمال البشيري ..إليى جانيب ذلي تيم توقييع بروتوكيول
االتفيياق ف ييي  8111يرس ييال بعث يية طبي يية ص ييينية فييي ثم يياني والي ييات جزائري يية لتب ييادل الخبي يرات ب ييين
الطييرفين .واتفاقييية للتبييادل البحثييي واألكيياديمي وذل ي بعييد زيييارة هوجينتيياو إلييى الج ازئيير وميينس الميينس
الدراسية المتبادلة بين البلدين.
ميين جهيية أخييرى فقييد صييار النمييوذ الحضيياري الصيييني يطغييى فييي ش يوار الج ازئيير فهنييا
صينيون كثر في الجزائر وفي سنة  8111فتحيت السيفارة الصيينية للج ازئيريين ليتعلم اللغية الصيينية
لكن المالحظ ان هنا شرائس أخرى ترغب في تعلم هذد اللغة.571
وبالحييديث عيين ليبيللا فمنييذ وصييول العقيييد ال ارحييل معميير القييذافي إلييى السييلطة سيينة 1161
وارتباط في البداية بالمد الناصري عملت الصين على التعامل ميع الجماهيريية الليبيية عليى شياكلة
التعام ييل مي ييع مصييير ك حيييد البل ييدان الممثلييية لعيييدم االنحيييياز والمعادي يية لالمبرياليييية .ويعيييد التعي يياون
المتبيادل منفعية بيين الصيين وليبييا لي أسياس متيين ،571وبيدأت المبيادالت التجاريية بيين البليدين منييذ
عييام  ،1151وارتفييع حجييم التبييادل التجيياري ميين عش يرات ماليييين دوالر فييي أوائييل ثمانينيييات القييرن
الماضيي إليى  272ملييارات دوالر فيي عيام  ،8118وقاوليت الشيركات الصيينية مشياريع قيمتهييا 81
التوسع إلى مجاالت مختلفة.578
مليار دوالر في ليبيا .اآلن ،يشهد التعاون المشتر بين البلدين
ّ

أم ييا موريتانيلللا فترتك ييز العالق ييات الص ييينية الموريتاني يية عل ييى ركيي يزتين أساس ييتين العالق ييات

السياسية المتعلقة بتقيارب وجهتيي نظير الطيرفين فيي القضيايا الدوليية ،واألسياس الثياني هيو التعياون
 -561سنتعرض لهذا المشرو في المحور الثالث من هذد الورقة.

 -571أسماء بن مشيرح ،استراتيجيات التغلغل الصيني في الج ازئير :د ارسية فيي اآللييات والرهانيات المسيتقبلية ،ورقية علميية
قدمت ضمن اشغال مؤتمر الصين والعرب في الدوحة بقطر بتاريال  88مايو .8116

 -571يعتبر التعاون الطاقي بين البلدين سمة أساسية من سمات التعاون الثنائية.

 -578كلمة السفير لي تشيقود في حفلة االستقبال بمناسبة العيد الوطني الصيني ال 64لجمهورية الصين الشعبية يوم 31

سي ي ي ي ييبتمبر عي ي ي ي ييام  8113منشي ي ي ي ييورة علي ي ي ي ييى موقي ي ي ي ييع سي ي ي ي ييفارة جمهوريي ي ي ي يية الصي ي ي ي ييين الشي ي ي ي ييعبية لي ي ي ي ييدى ليبيي ي ي ي ييا http://ly.china-
embassy.org/ara/sbgx/t1083762.htm
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االقتصادي الذي انطليق مبكي ار ميع اتفاقيية التعياون فيي المجيال ايقتصيادي والتجياري سينة 1167م
والتيي تييم تجديييدها سيينة  8114كميا تييم تي طير ورعاييية هييذد العالقيات االقتصييادية ميين خييالل إنشيياء
اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية سنة .1124
ومنيذ ت سيسييها طفيرة كبييرة وذلي ميين خيالل االهتمييام الصييني المبكيير لموريتانييا ميين خييالل
مساعدتها في انجاز مجموعة من المشاريع التنموية " الميناء البحري الوحيد الذي تطيل مين خاللي
موريتانيييا عل ييى الع ييالم ،عييدد م يين المستش ييفيات الكبيي يرة ،مبيياني ع ييدد م يين الييو ازرات بم ييا فيه ييا ال ييو ازرة
األولييى وو ازرة الخارجييية ،بييل والقصيير الرئاسييي وقصيير المييؤتمرات )..وكلهييا تمثييل اليييوم أهييم معييالم
البنية التحتية للدولة الموريتانية.
وعنننن المغنننرب فالعالقييات الثنائييية متمي يزة بفضييل التقييارب الحاصييل فييي المواقييف والييرؤى
والييدعم المتبييادل فييي المنظمييات الدولييية ميين جهيية ،والرغبيية المشييتركة فييي مواصييلة تعزيييز أواصيير
الصييداقة وتنويييع التعيياون ميين منظييور الت ي زر والمنفعيية المتبادليية ميين جهيية أخييرى .كمييا يتميييز تيياريال
البليييدين بقواسيييم مشي ييتركة خاصييية في ييي بدايي يية القيييرن التاسي ييع عشييير ،فكلتيييا الي ييدولتين كانتيييا تقاومي ييان
االسيتعمار األوروبيي ،ومين ثيم اقتصيرت العالقيات بييين البليدين فيي تلي الفتيرة عليى اليدعم المتبييادل
والعالق ييات الودي يية ب ييين الش ييعوب الت ييي تك ييافس ض ييد االس ييتعمار ،وق ييد ع ييرف التب ييادل التج يياري ف ييي
السينوات الخميس الماضيية نميوا كبيي ار مكين الصييين مين أن تصيبس الشيري التجياري الثاليث للمغييرب
بع ييد االتح يياد األوروب ييي والوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية .وتظه يير بع ييض األرق ييام ف ييي ه ييذا الس ييياق إن
الصييادرات المغربييية إلييى الصييين بلغييت ح يوالي  833مليييون دوالر نسييبة  1،1بالمائيية ميين إجمييالي
الصادرات ،أما الواردات فبلغت  3مليارات دوالر.
وتميز موقف الصيين فيميا يخيص قضيية الصيحراء بالحيياد ،573خاصية فيي دعوتي أطيراف
الن از إلى ضرورة مواصيلة الجهيود لليتمكن مين التوصيل لحيل سيلمي متوافيق عليي  .فعنيد كيل طيرح
لملييف الصييحراء أمييام األمييم المتحييدة كانييت دائمييا الصييين تسيياند مقترحييات هييذد األخي يرة .غييير أن

 -573محمد علوان ،محددات السياسة الخارجية المغربية تجاد بلدان شرق سيا ،نموذ  :جمهورية الصيين الشيعبية ،رسيالة
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة محمد الخامس ،السنة الجامعية  8111/8112ص  63ص .64
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الموقييف الصيييني كييان خاضييعا للمتغي يرات وللتوازنييات الدولييية داخييل منظميية األمييم المتحييدة .وكييان
المغرب دائما مرتاحا لموقف الصين تجاد قضية الصحراء.574
فالصين مكون مهم في عمليات حفيظ السيالم فيي بعيض المنياطق ،مثيل لبنيان و الصيحراء
الغربية ،وجنوب السودان نواقليم دارفيور ،وهيي تتبنيى كميا ييرى بعيض البياحثين مواقيف غيير منحيازة
.575

وقييد شييكلت سيينة  8116منعطفييا بييار از فييي تيياريال العالقييات المغربييية الصييينية حيييث ق ييام
العاهل المغربي المل محمد السادس 576بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشيعبية توجيت بتوقييع
اتفاقية الشراكة ايستراتيجية.
المحور الثالث :طريق الحرير الجديد في امتداداته المراربية
قبييل أن نخييوض فييي تفاصيييل مبييادرة طريييق الحرييير الجديييد

577

ال ب ي س أن نييذكر بطريييق

الحريير القييديم ( علييى اعتبييار أن هيذد المبييادرة الجديييدة جيياءت إحيياء لطريييق الحرييير القييديم) و الييذي
اعتبيير طريقييا تجاريييا ي يربط بييين سيييا و إفريقيييا وأوروبييا قبييل ألفييي عييام ،ول ي مسييارين بييري وبحييري،
المسيار البيري ينطلييق مين مقاطعيية تشيي ن وسييط الصيين مييرو ار بممير خي شيي فييي سييا الوسييطى
ثم إلى البحر األبيض المتوسط وشيمال إفريقييا ،أميا المسيار البحيري فيبيدأ مين جنيوب شيرق الصيين
بم يوازاة الس يياحل مييرو ار بمض يييق ملق ييا علييى ط ييول المح يييط الهنييدي ث ييم إل ييى الخلييي العرب ييي والبح يير
األحم يير ،ويع ييود س ييبب تس ييمية طري ييق الحري يير به ييذا االس ييم إل ييى أن طري ييق الحري يير ك ييان م يين أه ييم

 -574تندر مقاربة الحكم الذاتي المغربية التي تبناها المغرب كحل لهذا الن از  ،في إطار مجتمع تعددي ديمقراطي حداثي
يرتك ييز عل ييى مقوم ييات دول يية الق ييانون ،والحري ييات الفردي يية والجماعي يية ،وتنمي يية اقتص ييادية واجتماعي يية واع ييدة بمس ييتقبل مش ييرق
للصحراويين في كنف السيادة المغربية ،مع ضمان خصوصية الصحراويين الثقافية المتميزة ،وبالتالي ستضمن هذد المبادرة
لسكان إقليم الصحراء تدبير شؤونهم ب نفسهم من خالل هيئات تشريعية وقضائية وتنفيذية نابعة مين إرادة الصيحراويين ،كميا

توفر لهم الموارد الضرورية لتنمية ايقليم في جميع المجاالت ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية ..لالسيتزادة انظير :الداهيية

ولد محمد فال ،قضية الصحراء الغربية :مقاربة للحلول ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد 8113 ،37

 -575سون ديغان  ،ندوة فكرية بعنوان العالقات العربية الصينية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان ،ص .85
 -576سبق للعاهل المغربي أن زار الصين في زيارة رسمية فيي فب اريير  8118حييث كانيت تلي الزييارة الرسيمية األوليى لي
منذ اعتالءد عر المملكة المغربية.

 -577تسمى " الحزام والطريق " OBOR One Belt – One Road
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البضييائع التييي تييم نقلهييا عبيير هييذا

الطريييق572

وكييان التبييادل الصيييني العربييي عبيير طريييق الحرييير

مكثفا ومزده ار من خالل تجارة الحرير والخزف والشاي واللبان وغيرهيا مين المنتجيات المحليية ،كميا
كييان الصييينيون والعييرب القييدماء تبييادلوا علييوم الفل ي والرياضيييات والطييب وصييناعة البييارود والييورق
والطباعة والبوصلة...الال.571
وتشييمل مبييادرة الطريييق والح يزام إسييتراتيجية تنموييية تتمحييور حييول التواصييل والتعيياون بييين
الييدول ،وخصوصييا بييين الصييين ودول غييرب سيييا وحييوض البحيير األبيييض المتوسييط وأوروبييا ،ميين
خالل فرعين رئيسيين ،هما "حزام طريق الحرير االقتصادي" البري و"طريق الحرير البحري".
وقي ييد طي ييرح ال ي يرئيس شي ييي جين ي ي بين ي ي في ييي سي ييبتمبر  8113رؤيت ي ي الجديي ييدة لبني يياء الح ي يزام
االقتصييادي لطريييق الحرييير وطريييق الحرييير البحييري للقييرن الحييادي والعش يرين .تسييمى هييذد المبييادرة
اختصييا ار " الح يزام والطريييق " وتهييدف إلييى بنيياء نهضيية اقتصييادية وثقافييية كبييرى علييى طييول طريييق
الحرييير القييديم وبنيياء ليييات للتعيياون االقتصييادي و الثقييافي واينسيياني تسييعى إلييى رفيياد كييل الييدول
المطلة على هذا الطريق.521
وسيمر هيذا الطرييق بي كثر مين  111دولية ،ويشيمل  63 %مين سيكان العيالم 81% ،مين
النات المحلي ايجمالي العالمي من سلع وخدمات ،وسيتركز الحيزام االقتصيادي وفيق هيذد المبيادرة
عليى ثالثيية خطييوط رئيسييية :الخيط األول ييربط بييين الصييين وأوروبيا مييرو ار ب سيييا الوسييطى وروسيييا،
والخط الثاني يمتيد مين الصيين إليى منطقية الخليي والبحير األبييض المتوسيط ميرو ار ب سييا الوسيطى
وغرب سيا ،والخط الثالث يبيدأ مين الصيين ويمير بجنيوب شيرقي سييا والمحييط الهنيدي .ومين بيين
أهم مجاالت التعاون الدولي التي تتبناهيا هيذد المبيادرة إنشياء شيبكات البنيية التحتيية التيي تيربط بيين
شتى المناطق التي يمر بها الطريق والتي وقع اغلبها عليى االتفاقيية ،ميا يعنيي بنياء مشياريع تتعليق
بشق الطرييق وميد سيك الحدييد فيي المنياطق المسيدودة ،وبنياء المنشيات األساسيية لضيمان سالسية
الشيحن البيري والبحيري والجيوي وسييالمت  ،والحفياظ المشيتر عليى اميين أنابييب الينفط والغياز ،وبنيياء
 -572انظر ،معهد كونفوشيوس ،المبادرة الصينية " الحزام والطريق" والدة حقبة جديدة من العالقات العربية الصينية ،العدد
الرابع ،مطبعة مكة القاهرة مصر ،8114 ،ص 16

 -571قيياو يوتش يين " ،الحي يزام االقتص ييادي وطري ييق الحري يير واالرتقيياء بالعالق ييات الص ييينية العربي يية " ن ييدوة الفكري يية بعني يوان "
العالقات العربية الصينية " مركز دراسات الوحدة العربية ،بعنوان ،بيروت ،لبنان ،8117 ،ص.114

 -521جعفر كرار احمد ،الحزام الثقافي :تاريال التبادل الثقافي بين الصين والعرب ،العالقات العربية الصينية( ،ملف ،)1
مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،451مايو  ،8117ص .51
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المم يرات الع ييابرة للح ييدود للطاق يية الكهربائييية ،إض ييافة إل ييى توص يييل كييابالت ش ييبكات االتص ييال الت ييي
تسمى مجا از " طريق الحرير المعلوماتية" .521

Source: CHINA DAILY
وتسييتهدف الصييين الوصييول بحجييم التجييارة الثنائييية بالنسييبة يفريقيييا إلييى  411مليييار دوالر
بحلييول  8181والوصييول بتجارتهييا مييع الييدول العربييية إلييى  611مليييار فييي األع يوام القادميية ،ورفييع
رصييد اسييتثماراتها الغيير مالييية فيي الييدول العربيية ميين  11ملييارات إلييى أكثير ميين  61ملييار خييالل
السنوات العشر القادمة حسب دراسة أجرتها جمعية رجال األعمال المصريين.528
وعلى هام

المنتدى الصيني ايفريقي لالستثمارات الذي عقد في ميراك

المغربيية ييومي

 82و 81ن ييوفمبر  8117بع ييد مص يير نواثيوبي ييا و كيني ييا وجيب ييوتي وجن ييوب إفريقي ييا ،دخ ييل المرللللرب
القائمة الرسمية للدول األعضياء للطيرق الحريريية الجدييدة وييرى بعيض المختصيين أن عيدد البليدان
ايفريقييية الطامحيية فييي االنضييمام لمبييادرة طريييق الحرييير سيتضيياعف فييي المسييتقبل القريييب لتكييون
جييزءا ميين هييذد المبييادرة .ميين جهيية أخييرى يييرى رئيييس الييوزراء التونسييي السييابق الييذي حضيير إل ييى
منتدى مراك

أن بلدان المغرب العربي ينبغي أن تستفيد من االستثمارات القادمية مين الصيين وأال

 -521نهلة محمد احمد جبر ،طريق الحرير ...إستراتيجية القوة الناعمة ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،171خريف ،8117
ص 168

 -528نهلة محمد احمد جبر ،مرجع سابق ،ص 164
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تكون هنا منافسة بين دول  ،فالمنطقية المغاربيية عامية تفتقير إليى البنيية التحتيية وهيي بحاجية إليى
هذد االستثمارات.523
والجييدير بالييذكر أن المغييرب كييان قييد وقييع مييذكرة 524انضييمام إلييى المبييادرة الصييينية وذل ي
على اثر زيارة الوزير الخارجية المغربية إلى الصين أواخر العام الماضي.
وتعتب يير المملك يية المغربي يية أول دول يية أفريقي يية تنخ ييرط ف ييي مب ييادرة "الحي يزام والطري ييق" ،الت ييي
أطلقهيا اليرئيس الصيييني شييي جييين بيني فييي عييام  ،8113وتتضييمن تخصيييص الصييين العتمييادات
هائلية مين أجييل تنفييذ اسيتثمارات فييي البنيى التحتيية علييى طيول طرييق الحرييير ،اليذي يربطهيا ببلييدان
حوض البحر األبيض المتوسط.525
طريق الحرير الجديد يدق أبواب البحر األبيض المتوسط
مميييا ال ش ي ي في ي ي أن منطقي يية البحييير األبي يييض المتوسي ييط تمثي ييل اليي ييوم فضي يياء تتقي يياطع في ي ي
وتتصييادم مص يالس القييوى الكبييرى ،حيييث تييرى كيياترين اشييتون ان أوروبييا ملتزميية باالضييطال بييدور
نش ييط ف ييي منطق يية البح يير األب يييض المتوس ييط ،وم يين خ ييالل سياس يية الجي يوار األوروبي يية ،فهم ييا ليت ييان
مكملت ييان ومس يياعدتان ته ييدفان إل ييى تعزي ييز التنمي يية للجيي يران الجن ييوبيين ألوروب ييا .526وم يين المنظ ييور
األمريكي فان منطقة المغرب العربي تندر ضمن ما يسمى بالشرق األوسط الكبيير ،و أميام جهيود
الهيمنيية األمريكييية فييي بسييط سيييطرتها علييى العييالم وت ارجييع العامييل اييييديولوجي مقابييل تقييدم العامييل
االقتصييادي الييذي أصييبس محركييا أساسيييا للمنافسيية بييين األقطيياب العالمييية شييكلت منطقيية المتوسييط
قضية لتدافع المصالس األمريكيية األوربيية .ذلي اني ليم تني الحيرب البياردة دور أمريكيا فيي المنطقية

 -523طريق الحرير الجديد ..مشرو الصين للهيمنة على التجيارة العالميية ،جرييدة المسياء المغربيية ،العيدد  ،3451تياريال

11/18/8117

 -524تنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصيينية بشيكل يمكين المملكية مين إقامية شيراكات متعيددة األطيراف فيي
قطاعييات اقتصييادية واعييدة وذات قيميية مضييافة كالبنييية التحتييية والصييناعات المتطييورة والتكنولوجيييا ،إضييافة إلييى تعزيييز دور

المغرب في تحقيق التنمية ب فريقيا ،اعتبا ار لموقع الجغرافي وأهمية البنى التحتية التي يتوفر عليها (مطارات ،طرق ،موانت)
والتي تؤهل المملكة للقيام بدور هام في التوج نحو أفريقيا.

 -525المغي ييرب والصي ييين يوقعي ييان مي ييذكرة تفي يياهم حي ييول مبي ييادرة الح ي يزام والطريي ييق ،علي ييى موقي ييع البوابي يية الوطنيي يية المغربيي يية -
 ،www.maroc.maتاريال الزيارة  84مارس .8112

 -526الكتاب السنوي IEMed .للبحر االبيض المتوسط  ،8111دار فضاءات للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.14
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المتوسطية ،بل ازدادت أهميتها بفعل األحداث الدولية التي كشيفت أهميية البحير األبييض المتوسيط
في ايستراتيجية األمريكية سواء كانت عسكرية ،أمنية أم اقتصادية.527
وتكتسييي البلييدان الخمسيية ممي يزات طبيعييية متجانسيية ،فوحييدة تضاريسييها ظيياهرة للعيييان فييي
مجمييو الييدول المغاربييية ،وتمتل ي فييي الوقييت نفس ي منيياطق صييحراوية مترامييية األط يراف ،وواجهيية
بحرية مهمة ،إذ لها ساحل على البحر األبيض المتوسط طول أكثر مين  3111كليم ،و خير عليى
المحيييط األطلسييي يفييوق طول ي  8111كلييم ،كمييا أنه ييا تمتييد علييى مييا يزيييد علييى  4111كلييم م يين
الصحاري ،انطالقا من موريتانيا غربا إلى ليبيا شرقا.522
إن الموق ييع الجغ ارف ييي للمغ ييرب العربي ييي يع ييد م يين بي ييين المواق ييع ذات األهمي يية ايسي ييتراتيجية
والجيوسياس ييية ،فه ييو يمث ييل همي يزة وص ييل ب ييين أوروب ييا نوافريقي ييا م ييا جعلي ي ممي ي ار للتواص ييل الحض يياري
والديني ،ومرك از للتبادالت االقتصادية والثقافيية بحكيم موقعي المطيل عليى البحير األبييض المتوسيط
حيييث يعتبيير هم يزة وصييل إسييتراتيجية لكثييير ميين الطييرق المائييية والتجييارة الدولييية ،مثييل جبييل طييارق
ناهي عن ميناء طنجة المتوسط و قناة السويس.521
أمييام هييذد المعطيييات يطفييو علييى السييطس اهتمييام صيييني قييوي بالمنطقيية المتوسييطية وذل ي
العتب ييارات جيوسياس ييية واقتصيييادية ك ييذل  ،فالنش يياط الصي يييني يمك يين تلخيصي ي في ييي ث ييالث محي يياور
أساسيية يتجليى المحللور األول فيي إحييداث أو ار

قطاعيية للتعيياون الصييني مييع دول جنيوب أوروبييا

ثيم المحلور الثلاني الييذي يسيعى إليى زييادة االسيتثمارات الصييينية فيي مجياالت النقيل ،البنيية التحتييية
الطاق يية المتج ييددة واالتصييياالت ..و المح ييور األخي يير اليييذي يرم ييي إل ييى زييييادة الحض ييور العسي ييكري
الصيييني عبيير المشيياركة س يواء عبيير القيييام بتييداريب عسييكرية فييي المتوسييط ،511أو ميين خييالل إب يرام
اتفاقيات تعاون في المجال العسكري مع حوض المتوسط.

 -527توفيييق بييوكرين ،المغييرب واالتحيياد األوروبييي ميين اتفاقييية الش يراكة إلييى نظييام الوضييع المتقييدم ،أطروحيية لنيييل شييهادة
الدكتوراد ،جامعة محمد الخامس الرباط ،السنة الجامعية  ،8115/8114ص .881

 -522د /عادل المساوي د /عبد العالي حامي الدين ،مرجع سابق ،ص 372

 -521هنون نصر الدين ،التنافس األمريكي الفرنسي في المنطقة المغاربيية) مقاربية أمنيية (ميذكرة لنييل شيهادة الماسيتر فيي

العلوم السياسية ،جامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة ،السنة الجامعية  ،8115/8114ص .34
590- Alice EKMAN , La Chine en Méditerranée: une présence émergente , IFRI , Février
2018.p3
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لقييد أصييبحت الصييين حاض يرة فييي القييارة ايفريقييية .511نواقرارهييا يسييتراتيجية طريييق الحرييير
الجديييدة يييدفعها لتييدق أب يواب البحيير األبيييض المتوسييط ،وميين بينهييا األب يواب المغاربييية .ففييي األفييق
المنظور ستسعى الصين الستعمال شمال إفريقيا بيالمفهوم الواسيع كفضياء وسييط تيدخل مين طريقي
إلييى أوروبييا ،اعتبييا ار لعالقييات الش يراكة بييين هييذد األخييرة وبلييدان جنييوب المتوسييط ،وتسييتعملها كييذل
لتقوييية حضييورها فييي بلييدان إفريقيييا الغربييية ،التييي تجيياور جنوبييا بلييدان شييمال إفريقيييا ،وبخاصيية دول
المغرب العربي ،في هذا ايطار ستعمل الصين على ترسييال العالقيات القويية ميع الج ازئير) مشيرو
مينيياء الحمادي يية (بوالي يية تيب ييازة وتوظي ييف التوجه ييات المتوس ييطية والص ييناعية لك ييل م يين المغ ييرب م يين
خالل مصر) قناة السويس (وتونس ،لتقوية تدخلها التجاري في بلدان االتحاد األوروبي.
وتييم توقي ييع ف ييي ينيياير  8116ب ييين الط ييرفين الج ازئييري والص يييني عل ييى مشييرو بن يياء مين يياء
ضييخم يييدعى "الحمادييية" بغييالف مييالي اسييتثماري يقييدر ب 3،3مليييار دوالر 518ممييول فييي إطييار
قييرض صيييني طويييل األمييد ،ولقييد أحييدثت ميين اجييل انجييازد شييركة بييين الطييرفين علييى أسيياس قاعييدة
( .)41% / 51%وتقدر ميدة البنياء سيبع سينوات تتكليف بعيدد شيركة ميوانت شيانغهاى Ports de
 ))Shanghaiبتسيييير المينيياء الجديييد ،ويتكييون المينيياء ميين ثالثيية وعش يرين حوضييا وسييتكون قييدرة
خدمات ي فييي حييدود سييتة ماليييين وخمسييمائة حاوييية و خمسيية وعش يرين مليونييا و سييبعمائة ألييف طيين
س يينويا م يين الس ييلع .كم ييا تق ييرر ان تح ييدث ح ييول المين يياء منطقت ييان ص ييناعيتان عل ييى مس يياحة ألف ييي
كيلييومتر . 9بييالموازاة مييع ذل ي  ،يشييكل مينيياء طنجيية المتوسييطي أهمييية إسييتراتيجية بالنسييبة للصييين
حي ييث يق ييع ف ييي منطقييية المتوس ييط المطل يية علي ييى الفض يياء األوروب ييي وكيييذل يش ييكل نقط يية انطي ييالق
للصادرات المتجهة نحو إفريقييا جنيوب الصيحراء فضيال عين كوني سيسياعد فيي جيذب االسيتثمارات

 -511فيي مطليع هيذا القيرن ،عرفييت العالقيات الصيينية – ايفريقيية طفيرة نوعييية بت سييس منتيدى التعياون الصييني ايفريقييي
( )From for China-Afica Cooperatiopnفيي أكتيوبر مين العيام  ،8111واليذي شيكل ايطيار الرئيسيي للتشياور بيين
صييانعي الق يرار األفارقيية ونظ يرائهم الصييينيين ،وعمييل علييى تعميييق العالقيية فييي العديييد ميين المجيياالت :السياسيية ،االقتصيياد،

االستثمار ،التجارة ،تعاون جنوب-جنوب ،المساعدات... ،الال

لالسيتزادةDr. Sven Grimm, The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) – Political :
rationale and functioning, Policy Briefing, Centre for Chinese Studies, Stellenbosch - South
Africa, May 2012
 -518ف يؤاد فرحيياوي " ،المللوانا المتوسللطية فللي اإلسللتراتيجية الصللينية" ،مداخليية نوقشييت خييالل النييدوة الدوليييةThe :
& Second International: Conference on « the Mediterranean and East Asia: Challenges
»  ،Dynamicsمن  12الى  81اكتوبر  8117بجامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق سال .المغرب
 -513فتس اهلل ولعلو ،مرجع سابق ،ص 864
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و زي ييادة حج ييم التج ييارة الدولي يية .ويت ييوفر مين يياء طنج يية عل ييى بني يية تحتي يية مينائي يية مهم يية حي ييث تبلي ي
المس يياحة ايجمالي يية لألحي يواض  62هكت ييا ار موزع يية ب ييين المين يياء ال ييداخلي ال ييذي تض ييم مس يياحت 6
هكتارات وحوض الرصيف التجياري بمسياحة  2هكتيارات ،ثيم الحيوض الكبيير بمسياحة شاسيعة 54
هكتا ار . 9
إذن فالصييين اليييوم حاض يرة ميين خييالل سياسيية الم يوانت وذل ي فييي إطييار إسييتراتيجية تييروم
تعزي ييز تواج ييد الص ييين تجاري ييا ف ييي االتح يياد األوروب ييي ،فالمق يياوالت الص ييينية ب ييدأت باس ييتعمال بواب يية
روسييا البيضياء و اليونيان يقيرار هيذا الحضيور ،عبير اليتحكم فيي بعيض الميوائت)بيريي (  ،نواحيداث
منيياطق صييناعية فييي هييذد البلييدان ميين اجييل ضييمان الولييو المكثييف إلييى السييوق األوروبييية .ويعتبيير
بعض المهتمين إن شمال إفريقيا ستكون القاعدة الثانية في انجاز هذد ايستراتيجية.515

 -514للمزيد حول ميناء طنجة المتوسطي ،انظر :موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%
D9%86%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D
8%B7
 -515فتس اهلل ولعلو ،نفس المرجع ،ص .855
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خاتمة
ركزت الورقة على ثالث مسائل أساسيية ،المسي لة األوليى مرتبطية بالصيعود الصييني حييث
ش ييكل ه ييذا الص ييعود ح ييدثا هام ييا عل ييى مس ييتوى النظ ييام ال ييدولي خاص يية بع ييد نهاي يية الح ييرب الب يياردة،
وانعك ييس ه ييذا الص ييعود عل ييى لي ييات اش ييتغال السياس يية الخارجي يية الص ييينية حي ييث أص ييبحت الص ييين
بمناطق جديدة من العالم بحكم اتسا نشاطاتها االقتصادية بميا فيي ذلي المنطقية المغاربيية محيور
الد ارسيية ،أم ييا المسلللألة الثانيلللة فق ييد كش ييفت النقيياب ع يين أهييم مج يياالت التعيياون ب ييين الص ييين ودول
المغرب العربي ،فالعالقات الصينية المغاربيية عموميا عرفيت تطيو ار ملحوظيا ميع ميرور اليزمن وكيذا
م يين حي ييث تن ييو المج يياالت وه ييي اآلن تنتق ييل م يين إط ييار التع يياون إل ييى الشي يراكة وذلي ي ض ييمن رؤي يية
ص ييينية ت ييروم الحض ييور بش ييكل اكب يير ف ييي منطق يية البح يير األب يييض المتوس ييط كم ييا طرح ييت المسلللألة
الثالثللة ميين خييالل إسييتراتيجية طريييق الحرييير الجديييد والتييي تعتبيير المنطقيية المغاربييية جييزءا ميين هييذد
ايستراتيجية .فالصين توظف الموانت المتوسطية لتعزيز تجارتها في هذد الرقعة من العالم.
إن تعزيز عالقات دول المغارب مع الصين هو أمر مفييد بيال شي  ،فاالهتميام متبيادل بيين
الطرفين والمؤشرات تفيد ب ن الصين ستزيد من حرصها على تطوير هذد العالقيات ،لكين مين جهية
أخيرى عليى دول المغيرب العربييي أن تتحيد فعلييا فييي إطيار االتحياد المغياربي لكييي تسيتفيد أكثير ميين
هييذد الش يراكة ولكييي تجنييي قييدر اكبيير ميين المكاسييب ،فالييدول عمومييا تسييعى إلييى تحقيييق مصييلحتها
الوطنية.
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قائمة المراجع
الكتب والمؤلفات:
 عم يياد األزرق ،ش ييي ج ييين بيني ي الطري ييق إل ييى القم يية ،بي ييت الحكم يية لالس ييتثمارات الثقافي يية،
الطبعة األولى ،القاهرة مصر8117 ،
 ف ييتس اهلل ولعل ييو ،نح يين والص ييين الجي يواب عل ييى التج يياوز الث يياني ،المرك ييز الثق ييافي ،الطبع يية
األولى ،8117 ،الدار البيضاء المغرب
 الكتي ي يياب السي ي يينوي IEMed .للبحي ي يير األبي ي يييض المتوسي ي ييط  ،8111دار فضي ي يياءات للنشي ي يير
والتوزيع ،عمان ،األردن
 محمد غربي ،القوى االقتصادية اآلسيوية ،طوب بريس ،الطبعة الثالثة8111 ،
األطروحات والرسائل الجامعية:
 توفيق بوكرين ،المغيرب واالتحياد األوروبيي مين اتفاقيية الشيراكة إليى نظيام الوضيع المتقيدم،
أطروح ي يية لنييي ييل شي ي ييهادة ال ي ييدكتوراد ،جامعيي يية محميي ييد الخ ي ييامس الربيي يياط ،السي ي يينة الجامعيي ي يية
8115/8114
 هنون نصر الدين ،التنافس األمريكي الفرنسي في المنطقة المغاربية) مقاربية أمنيية (ميذكرة
لنيييل شييهادة الماسييتر فييي العلييوم السياسييية ،جامعيية الييدكتور م يوالي الطيياهر بسييعيدة ،السيينة
الجامعية 8115/8114
 محم ييد علي يوان ،مح ييددات السياس يية الخارجي يية المغربيييية تج يياد بل ييدان ش ييرق س يييا ،نمي ييوذ :
جمهوري يية الص ييين الش ييعبية ،رس ييالة لني ييل دبل ييوم الد ارس ييات العلي ييا المعمق يية ،جامع يية محم ييد
الخامس ،السنة الجامعية 8111/8112
المجالت
 إدريييس لكرينييي " ،تحيوالت الصييين ومسييتقبل النظييام الييدولي " مجليية فيياق المسييتقبل) مركييز
ايم ييارات للد ارسيييات والبح ييوث ايسي ييتراتيجية ( ،الع ييدد  ،17كيييانون الث يياني  /ينييياير اذار/
مارس 8113
 حكميييت خضي يير العبي ييد اليييرحمن ،السياسي يية الصي ييينية بي ييين االني ييدما نوارادة القي ييوة ،سياسي ييات
عربية ،العدد  ،86مايو 8117
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 عبييد الهييادي التييازي " ،بييين الصييين والمغييرب منييذ اقييدم العصييور " ،شييؤون مغربييية ،العييدد
 ،12دجنبر 1117
 د /ع ييادل المس يياوي د /عب ييد الع ييالي ح ييامي ال ييدين ،المغ ييرب العرب ييي :التف يياعالت المحلي يية
وايقليمية وايسالمية ،مجلة البيان8111 ،
 معهييد كونفوشيييوس ،المبييادرة الصييينية " الح يزام والطريييق" والدة حقبيية جديييدة ميين العالقييات
العربية الصينية ،العدد الرابع ،مطبعة مكة القاهرة مصر8114 ،
 جعفيير ك يرار احمييد ،الح يزام الثقييافي :تيياريال التبييادل الثقييافي بييين الصييين والعييرب ،العالقييات
العربية الصينية ) ،ملف  ،( 1مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،451مايو 8117
 خضر عباس عطوان ،الفاعلية السياسية الخارجية في عصير المعلوماتيية ،المجلية العربيية
للعلوم السياسية ،العدد  ،17مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان.8112 ،
 نهليية محمييد احمييد جبيير ،طريييق الحرييير ...إسييتراتيجية القييوة الناعميية ،مجليية شييؤون عربييية،
العدد  ،171خريف .8117
الندوات والمؤتمرات العلمية:
 في يؤاد فرح يياوي " ،المي يوانت المتوس ييطية ف ييي ايس ييتراتيجية الص ييينية" ،مداخل يية نوقش ييت خ ييالل
النييدوة الدولييية:

The Second International: Conference on « the

»  ،Mediterranean and East Asia: Challenges & Dynamicsمين  12اليى
 81اكتوبر  8117بجامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق سال .المغرب
 م ييؤتمر " الع ييرب والص ييين" العالقييية م ييع ق ييوة ص يياعدة ،المركيييز العرب ييي لألبح يياث ود ارسي يية
السياسات 81 ،و  88مايو .8116
 مؤتمر أفاق التعاون الصيني العربي ايفريقي ،الخرطوم في  88 81نوفمبر 8117
 مييؤتمر العالقييات العربييية ايقليمييية والدولييية .الواقييع واآلفيياق .تنظيييم مركييز د ارسييات الشييرق
األوسط ،8116/11/1315 :عمان األردن.
 نييدوة فكرييية بعن يوان العالقييات العربييية الصييينية عيين مركييز د ارسييات الوحييدة العربييية ،بيييرت
لبنان8117 ،
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 حاليية الج ازئيير" مخبيير البحييوث والد ارسييات فييي العالقييات: نييدوة العالقييات الصييينية العربييية
.8116  ابريل،3 جامعة الجزائر،الدولية
:المواقع االلكترونية
 المركز الديمقراطي العربيhttp://democraticac.de/?p=35916
 الموقع الرسمي لهيئة ألمم المتحدةwww.un.org
. الموقع الرسمي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةhttp://unctad.org
 موقع طنجة نيوزhttp://tanjanews.com
 موقع االلكتروني للسفارة الصينية في ليبياhttp://ly.china-embassy.org
 البوابة االلكترونية الرسمية للمملكة المغربيةwww.maroc.ma
 موسوعة ويكيبيديا/https://ar.wikipedia.org
المراجع باللرات األجنبية
 Alice EKMAN , La Chine en Méditerranée: une présence
émergente , IFRI , Février 2018
 Alice Ekman , Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux ,
Ifri , février 2013
 Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la chine entre
intégration et volonté de puissance , Presse de la Fondation
Nationale des Sciences Politique, 2015
 Dr. Sven Grimm, The Forum on China-Africa Cooperation
(FOCAC) – Political rationale and functioning, Policy Briefing,
Centre for Chinese Studies, Stellenbosch - South Africa, May 2012
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األبعاد االستراتيجية للشراكة الصينية – المرربية بعد الربيع العربي
د .هشام بولنوار
دكتوراد القانون العام و العلوم السياسية
جامعة القاضي عياض – المغرب

مقدمة
من ييذ نح ييو عق ييدين م يين ال ييزمن عل ييى األق ييل ،ازداد االهتم ييام األك يياديمي والسياس ييي الع ييالمي
بالسياس يية الخارجي يية الص ييينية ،وه ييذا م ييردد ع ييدة أس ييباب فعل ييى الص ييعيد االقتص ييادي ،وم ييع انته يياء
الحييرب البيياردة وانخفيياض مسييتوى التييوتر العييالمي فييي الحقبيية الثانييية منهييا فييي عقييد الثمانينيييات ميين
القرن المنصرم ،توسعت رقعة اللعب والتبادل تحت ليواء مبياد ال أرسيمالية التجاريية ،وأهمهيا انفتياح
األسواق على بعضها ،وظهرت الصين قوة تجارية وباألخص مصيدرة لسيلع تنافسيية ،اسيتفادت مين
سوق عمل داخلية مضبوطة قانونيا ومالئمة ينتا ٍ
كم هائيل ،ذي تكلفية منخفضية مقارنية ميع دول
صناعية عديدة وباألخص في الشمال العالمي ،في هذا ايطار ،مثّليت السياسية الخارجيية الصيينية
لية مهمة لبناء عالقات مع أسيواق اسيتهالكية فهيي حاوليت ترسييال شيراكات موجيودة تاريخييا (ميع
دول عدييدة فيي الشيرق األوسييط) إضيافة إليى السيعي الييدؤوب وراء أسيواق جدييدة (دول شيمال القييارة
ايفريقية).
و بهعالنها أول قوة اقتصيادية عالميية فيي أكتيوبر  8114مين قبيل صيندوق النقيد اليدولي،
تكييون الصييين قييد أبانييت حقييا عيين كونهييا تسييير بخط يوات ثابتيية علييى درب ايقييال التنمييوي ،فمنييذ
انفتيياح الصييين علييى العييالم الخييارجي ،طغييت األولويييات االقتصييادية علييى األولويييات األيديولوجييية،
مميا أفييرز نموذجييا أصيييال أطلييق عليي إسييم" :إشييتراكية السييوق" ،و قييد مكنييت هييذد السياسيية التنموييية
البلد من أن يصبس في غضون ثالثة عقود قوة كبرى يهابها العالم أجمع.
و فيي هيذا ايطيار ،يفيرض المغيرب ،اليذي تربطي بالصيين عالقيات دبلوماسيية متجيذرة فيي
التيياريال ،نفس ي كفاعييل محييوري ضييمن الش يراكات االسييتراتيجية التييي تنهجهييا الصييين فييي إفريقيييا فييي
إطار تعاوني يستند على مبيدأ اربيس  -اربيس و بيدون شيروط ،إذ أن المملكية المغربيية بحكيم موقعهيا
الجغ ارفييي المتميييز و مواردهييا البش يرية و اتفاقييات التبييادل الحيير الموقعيية بينهييا و بييين عييدد مهييم ميين
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اليدول ،لهييا مين ايمكانييات ميا يؤهلهييا ليصيير قطبييا جاذبيا لالسييتثمارات األجنبيية ،فضييال عين كونهييا
الوجهة الرابعة لالستثمارات األجنبية في إفريقيا ،و الوجهة األولى في شمال إفريقيا.
والج ييدير بال ييذكر ،أن تعمي ييق العالق ييات ب ييين المغ ييرب والص ييين وأهميته ييا وض ييرورة تنميته ييا
أصييبحت تمثييل ثوابييت السياسيية الخارجييية لكييال البلييدين ،ألن كالهمييا سييعيان ألجييل تك يريس التنويييع
الجغ ارف ييي للدبلوماس ييية ،وه ييو م ييا أك ييدت عليي ي الزي ييارة الملكي يية االخيي يرة لس يينة  8116إل ييى جمهوري يية
الصييين الشييعبية ،و التييي تميييزت بتوقيييع االعييالن المشييتر المتعلييق بهقاميية ش يراكة اسييتراتيجية بييين
البلييدين ،إذ تصييبو المملكيية عبيير هييذد الش يراكة إلييى أن تكييون عالقاتهييا مييع الصييين أساسييا للت ي ثير
كرفي ييد لهي ييذا الطمي ييوح وهي ييذا البعي ييد
اييجي ييابي في ييي التنميي يية ايقليميي يية والجهويي يية ،واسي ييتثمار موقعهي ييا ا
االسييتراتيجي المشييتر  ،كمييا إ ن التفاعييل بييين الحضييارة المغربييية ونظيرتهييا الصييينية ليييس بجديييد بييل
هو قائم منذ فجر التاريال.
ويعتبيير العمييل علييى إب يرام ش يراكة ميين هييذا القبيييل دليييال علييى االهتمييام الييذي تولي ي القييوى
العظمى للمغرب ،اليذي أصيبس بفضيل ايصيالحات التيي باشيرها تحيت قبيادة الملي محميد السيادس
في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،مثار اهتمام مختلف الشركاء.
فعلييى المسييتوى السياسييي ،يشييدد المسييؤولون الصييينيون علييى أن تطييابق عناصيير السياسيية
الخارجييية لكييل ميين البلييدين ،فييي مييا يتعلييق باالعتييدال وتغليييب التسييوية السييلمية للخالفييات ،يسييمس
للبلييدين بتنسيييق جهودهمييا ميين أجييل مزيييد ميين المسيياواة والسييالم واالسييتقرار والييدفا عيين مصييالس
البلدان النامية في ظل النظام العالمي الجديد المتسم بالتجاذبات القوية.
ويطم ييس المغ ييرب ف ييي أن تش ييكل شي يراكت االس ييتراتيجية م ييع الص ييين إط ييا ار جدي ييدا للتع يياون
الثن ييائي ف ييي المي ييادين المرتبط يية باالس ييتثمار والتنمي يية وب يياألمن ،وتعمي ييق التش يياور السياس ييي وتعزي ييز
العالقييات االقتصييادية وتقوييية التعيياون فييي الميييادين الثقافييية والتقنييية والعلمييية ،كمييا تصييبو المملكيية،
عبر هذد الشراكة ،إلى أن تكون عالقاتها ميع الصيين أساسيا للتي ثير اييجيابي فيي التنميية ايقليميية
والجهوية ،واستثمار موقعها كرافد لهذا الطموح المشتر وهذا البعد االستراتيجي المشتر .
أهداف الدراسة:
تهدف دراسة هذا الموضو إلى:
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 محاوليية الوقييوف علييى خلفيييات السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد المملكيية المغربييية و أبييرزمحدداتها و مرتكزاتها
 مقاربة فاق تطوير العالقات الصينية المغربية و متغيراتهيا االسيتراتيجية مين خيالل اتفاقييةالشراكة الموقعة بين البلدين سنة .8116
إشكالية الدراسة:
إن س ييعي الص ييين للب ييروز كق ييوة اقتص ييادية عالميي ية يجعله ييا توجي ي سياس ييتها الخارجي يية نح ييو
الييدول ايفريقييية و منهييا المغييرب التييي تمتل ي إمكانييات جغرافييية و مقومييات اقتصييادية تجعلهييا محييط
اهتمييام و اسييتقطاب دولييي .فييهلى أي حييد يمكيين اعتبييار المملكيية المغربييية منطقيية جاذبيية و مهميية و
سامحة لبلورة عالقات تعاونية صينية مغربية في إطار شراكة استراتيجية؟
انطالقا من ذل سنحاول مقاربة هذد ايشكالية من خالل  4محاور:
أوال :محددات السياسة الخارجية الصينية تجاد المملكة المغربية
ثانيا :أهمية البعد السياسي في الشراكة الصينية المغربية
ثالثا :العالقات االقتصادية بين الصين و المغرب الواقع و اآلفاق
رابعا :موقع المغرب من طريق الحرير الصيني الجديد ..المشرو و الرهانات
أو اال :محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه المملكة المرربية
يرج ييع االهتم ييام المت ازي ييد للص ييين ب ييالمغرب ،إل ييى المرجعي ييات السياس ييية الجدي ييدة لتوجه ييات
سياسييتها الخارجييية عمومييا والعربييية واالفريقييية علييى وج ي الخصييوص التييي أقرهييا الحييزب الشيييوعي
الصيني في ظل قيادتي الجدييدة ،التيي أسسيت لرؤيية اسيتراتيجية جدييدة للصيين كقيوة دوليية عظميى
تحظييى بمكانيية أساسييية فييي العالقييات الدولييية وفييي النظييام الييدولي الجديييد ،وهييي االسييتراتيجية التييي
تعتمدها الحكومة الصينية رسميا في مجال السياسة الخارجية.

96

فمنييذ بداييية مرحليية االنفتيياح وايصييالح عييام  ،1172تبنييت الصييين اسييتراتيجية جديييدة تقييوم
علييى تعظيييم القييوة الناعميية لتطييوير اينتييا والقييوى المنتجيية ،والييدعوة إلييى حييل سييلمي للمش ييكالت
 -516التقرييير االسييتراتيجي المغربييي  ،8113-8111مركييز الد ارسييات واألبحيياث فييي العلييوم االجتماعييية ،مطبعيية النجيياح
الجديدة ،8114 ،ص .31
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ايقليمية والدولية في عصر العولمة ،و الزيادة في اينتا و الرفع من نسب النميو السينوي ميا بيين
 %11-7لسيينوات طويليية متتالييية ،حيييث احتلييت الصييين المرتبيية الثانييية فييي االقتصيياد العييالمي منييذ
عام  ،8111ثم أشارت تقارير علمية إلى أنها باتت القوة االقتصادية األولى منذ مطلع .8114
و ق ييد تخوف ييت دول إقليمي يية كثيي يرة ،خاص يية الياب ييان وكوري ييا الجنوبي يية ،م يين ص ييعود الص ييين
االقتصيادي والعسييكري ،الشييء الييذي جعيل القيييادة الصيينية تعمييل عليى طم نيية دول الجيوار والعييالم
كلي  ،وأكييدت أن صييعود الصييين االقتصييادي ليين يشييكل تهديييدا ألي دوليية فييي العييالم ،كمييا أن قواهييا
العس ييكرية المتنامي يية ه ييي لل ييدفا ع يين ح ييدود الص ييين المعت ييرف به ييا دولي ييا ،وع يين مص ييالس الش ييعب
الصيني األساسية ،وبالتالي لن تستخدم إال تحت راية األمم المتحدة ،ولضمان السلم العالمي.

يشير التقرير الذي أصدرد معهد سياسة األمين والتنميية فيي سيتوكهولم وأعيدد جيور تيي ييو
حييول الصييين وأفريقيييا إلييى التوجي الصيييني نحييو أفريقيييا فييي السيينوات األولييى ميين القييرن الحييالي ،أو
كمييا يصييف مغييامرة السياسيية الخارجييية الجديييدة للصييين فالصييين ال تسييعى سييعيا حثيثييا للبحييث عيين
م يوارد الطاقيية ومصييادرها وت مينهييا فحسييب ،بييل تسييعى إلييى السيييطرة عليهييا ،فاألولوييية االسييتراتيجية
للصييين وسياسييتها مييع الييدول األخييرى – األفريقييية منهييا – تقومييان علييى ضييرورة االحت يرام المتبييادل
للسيادة و وحدة األراضي الصينية.

517

وقد بنيت استراتيجية الصين الجديدة على مقوالت نظرية هامة ،أبرزها:

512

أوال :أن صييعود الصييين ف ييي المرحليية الراهن يية قييام علييى تعظ يييم اينتييا االقتص ييادي ،دون
السي ييعي إلي ييى نشي يير اييي ييديولوجيا السياسي ييية الصي ييينية أو اسي ييتعمار شي ييعوب أخي ييرى ،ويلعي ييب الحي ييزب
الشيييوعي الييذي يزيييد تعييدادد علييى ثمييانين مليييون عضييو ،الييدور المركييزي فييي حماييية وحييدة الصييين
الجغرافييية والقومييية ،وهييو نمييوذ يصييعب تصييورد خييار إطييار دوليية قوييية مترامييية األط يراف ،تبل ي
مسيياحتها تسييعة ماليييين وسييتمائة مليييون كيلييومتر مربييع ،ولييديها كثافيية سييكانية باتييت تقييارب المليييار
وثالثمائة وخمسين مليون صيني ،موزعين على ست وخمسين قومية.

597-George T. Yu, "China, Africa, and Globalization: The 'China Alternative'," Institute for
Security and Development Policy (June 2009), accessed on 14/14/2012, at:
http://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2009_yu_china-africa-andglobalization.pdf
 -512عميياد منصييور " ،السياسيية الخارجييية الصييينية ميين منظييار "الثقافيية االسييتراتيجية"" ،سياسلللات عربيلللة ،العييدد ،81

تموز/يوليو  ،8116ص .87
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ثانيللا :أعلنييت الصييين م ي ار ار رفضييها للحلييول العسييكرية فييي زميين العولميية وتييداخل المصييالس
بيين اليدول عليى المسيتوى الكيوني ،وطم نيت العييالم إليى أنهيا لين تسيتخدم النميو االقتصيادي لتحقيييق
أهداف عسكرية توسعية والسيطرة على اليدول األخيرى ،بيل لتعزييز عالقاتهيا السياسيية واالقتصيادية
والثقافييية مييع جميييع الييدول والشييعوب ،بهييدف تحقيييق المنفعيية المتبادليية للجييانبين ،ونجحييت فعييال فييي
فتس فاق جديدة مع جميع دول العالم ،لضمان نموهيا االقتصيادي فيي اليداخل وبالتعياون ميع جمييع
دول العالم.
ثالثلللللا :تك ي ييرر الصي ييين في ييي وثائقهي ييا الرسي ييمية مف ي يياهيم الحي ييل السي ييلمي ،والسي ييالم الع ي ييالمي،
واالسي ي ييتقرار الي ي ييداخلي ،والعي ي ييي

المشي ي ييتر  ،والمنفعي ي يية المتبادلي ي يية ،والتنميي ي يية البش ي ي يرية واالقتصي ي ييادية

المسي ييتدامة ،وتخلي ييت عي يين اس ي ييتعمال المصي ييطلحات الغربيي يية التي ييي تش ي ييير إلي ييى الهيمني يية ،والتس ي ييلط،
واالسيتعمار الجدييد ،وايمبرياليية ،وغيرهيا .وبشيرت بمرحليية جدييدة فيي تياريال الصيين والعيالم ،تنبنييي
على تحقيق االنسجام بين مكونات الشعب الصيني الداخليية ،وضيمان المصيلحة المشيتركة للشيعب
الصيني مع مصالس الشعوب األخرى ،ورفض كل أشكال االستغالل والتبعية واالستيالب.
رابعلا :تيدعو الصييين إليى بييذل جهيود دوليية مشييتركة لمواجهية تحيديات العولميية التيي تعييي
اليوم أزمات عالميية فيي مجياالت عيدة ،منهيا قضيايا البيئية ،التنميية ،التصيحر ،االحتبياس الحيراري،
نقيص الغييذاء ،مواجهيية كيوارث الطبيعيية ،الخلييل الحياد علييى مسييتوى توزييع الييدخل ،الفقيير ،ايرهيياب،
واألمراض المستعصية والسريعة االنتقال ،والتوترات األمنية في مناطق عيدة مين العيالم خاصية فيي
منطقة الشرق األوسط.
خامسللللا :ميييا ازليييت الصي ييين تصي يينف نفسي ييها دولييية ناميييية كبي ي يرة ،تمتل ي ي قيييدرات اقتصي ييادية
وعسكرية تؤهلها للعب دور مركزي في النظام العالمي الجدييد ،لكنهيا تيرفض اسيتخدام قواهيا الذاتيية
لفرض هيمنتها على الدول األخرى ،أو للسيطرة على ق اررات المنظمات الدولية عليى غيرار ميا تقيوم
بي ي الوالي ييات المتح ييدة األميركي يية ،وتطال ييب الصي ييين ب ييدعم وتط ييوير منظم يية األم ييم المتح ييدة وبي يياقي
المنظمييات الدولييية ،لكييي تحييافظ علييى اسييتقالليتها وحيادهييا التييام ،بحيييث ال تفقييد مصييداقيتها حييين
تكيييل بمكيييالين فييي ظ ييل هيمنيية قط يب أوح ييد ،وتعلييق ميياال كبي يرة عل ييى تطييوير المنظمييات الدولي يية
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نواعطائهييا الصييالحيات التاميية لحييل المشييكالت الدولييية بييالطرق السييلمية ،ورفييض الحلييول العسييكرية
التي تهدد السالم العالمي.

511

وبييدأت الصييين فييي تطبيييق سياسيية و أجنييدة " القييوة الناعميية " التييي تسييعى ميين وراء نشييرها
في العالم إطالق "حلم الصين" ،ففي أبريل  /نيسيان عيام  ،8116نظيم ميؤتمر بكيين يطيالق "حليم
الصييين" التييي يعتقييد أن "التجديييد الثقييافي" هييو الطريييق للحصييول علييى شييرعية أكبيير علييى السيياحة
الدولييية ،فتق ييديم "حل ييم الص ييين" للع ييالم ك ييان محاوليية لي يربط الجمهوري يية الش ييعبية ب ييثالث أفك ييار قوي يية:
التنمية االقتصادية ،االستقالل السياسي ،والقانون الدولي.

611

و تعد المنطقة العربية و ايفريقية محور اهتمام في االستراتيجية الصينية ،وميع ذلي  ،فيهن
دول هيذد المنياطق مين جانبهيا ليم تنظير إليى الصيين كالعيب دوليي يجيب االعتمياد عليي  ،فقيد ظيل
الدور الصيني محدودا وهامشيا يقتصر عليى التبيادالت التجاريية ،والثقافيية ،وقيد كانيت الصيين دائميا
تنظير إليى اليدول العربيية و ايفريقيية بثرواتهيا وموقعهيا االسيتراتيجي باعتبارهيا "منطقية تشياب " فيي
الصي ار المحتيوم بيين القيوى الدوليية المتنافسية عليى منياطق النفيوذ ،وميع تطيور أسياليب الهيمنية
األمريكيية ،اتجهيت األنظيار للبحيث عمين يمكين أن يكيون المنيافس لتلي القيوة المهيمنية عليى النظيام
العيالمي ،وأثبتيت التقيارير األمريكيية أن الصيين ليديها ميا يمكنهيا ألن تكيون صياحبة مكانية دوليية لهيا
ثقلها السياسي إضافة إلى قوتها االقتصادية.
فمين الناحيية االقتصيادية ،يعيد االقتصياد الصييني أكبير اقتصياد حقيق نميوا فيي التياريال
المنظيور خيالل الخمسية والعشيرين عاميا الماضيية ،حييث حقيق بشيكل سينوي نميوا (،)%1-2
واسيتطاعت الحكومية الصيينية خيالل هيذد السينوات تخلييص ثالثمائية ملييون صييني مين الفقير،
وتضياعفت دخيول األفيراد أربيع ميرات ،كميا أن الصيين تحيتفظ بثياني أكبير احتيياطي عيالمي مين
العمالت األجنبية ،وعلى رأسها الدوالر األمريكي.
وأميا مين الناحيية التجاريية ،فقيد أصيبحت البضيائع الصيينية تشيكل قلقيا لليدول الصيناعية
الكبيرى بسيبب أسيعارها المنافسية ميع سيهولة وصيولها إليى األسيواق المسيتوردة ،كميا أن الصيين تفيتس
أسيواقها ب فضيلية خاصية لمنتجيات اليدول العربيية ،بيل تشيجع دخيول هيذد المنتجيات إليى أسيواقها،
 -511مسعود ضاهر" ،ركائز السياسة الصيينية فيي عصير العولمية" ،صلحيفة البيلان اإلماراتيلة 11 ،فب اريير  ،8114عليى
الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرابط https://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-19-1.2064178 :ت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياريال االط ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال

8112/13/85

 - 611مار ليونارد ،في َ تفكر الصين؟ ،ترجمة هبة عكام ،العبيكان ،الرياض ،8111 ،ص 13
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وترفيع القييود الجمركيية عنهيا وتسيهل انسييابها إليى أسيواقها ،لتشيعر اليدول الناميية بخصوصيية
العالقات مع الصين ولتتبلور حقيقة دعم الصين للدول العربية إلى واقع ملموس.

611

فيي هيذا الصييدد ،فيهن العالقييات المغربيية الصييينية تركيز عليى خلفييية تاريخيية تمتييد عبير مييا
يزيد عن ألفيتين مين اليزمن حييث شيكل طرييق الحريير القيديم جسي ار للتواصيل التجياري والثقيافي بيين
المغييرب والصييين ،وزاد زخييم هييذد العالقييات حييديثا وبخاصيية منييذ طييرح القيييادة الصييينية فك يرة إنشيياء
طريق الحرير الجديد.

618

فتعتبيير العالقييات الصييينية المغربييية ،ضيياربة فييي القييدم منييذ القييرن الثييامن الميييالدي ،حيييث
زار المغرب عدد من الصينيين خصوصا سنة  ،1436وكيذل وصيول أحيد الرحالية الصيينيين إليى
المغرب ،وبعيد عشير سينوات أي سينة  1446أقيام ابين بطوطية المغربيي الرحالية المشيهور بالصيين
لمييدة ثييالث سيينوات علمييا ب ي ن المغييرب كييان صييلة الوصييل بييين الصييين وأوروبييا .وبعييد االعتي يراف
بالصين ،كانت المملكة المغربية الدولة الثانية التي أقامت عالقات ديبلوماسية ميع الصيين الشيعبية
في فاتس نونبر سنة  ،1152ومنيذ نصيف قيرن مين العالقيات بيين البليدين تيم تطيوير هيذد العالقيات
نحييو األفضييل ،حيييث تبييادل جالليية المل ي محمييد السييادس وال يرئيس الصيييني الزيييارات تباعييا مييابين
 8118و  8116ميين أجييل إعطيياء دفعيية قوييية للعالقييات بييين البلييدين خصوصييا القضييايا المتعلقيية
بالقضييايا المشييتركة منهييا السيييادة والوحييدة الترابييية للمملكيية وحقييوق اينسييان ومشييكل الشييرق األوسييط
وغيرها من القضايا.
ونرى أنها بدأت تتشكل شيبكة مصيالس الصيين ميع المملكية المغربيية عليى خلفيية تي ثير عيدد
من العوامل الحيوية التي يتمثل أبرزها في اآلتي:
 -1تلأثير العامللل التجلاري :سيعيا إلييى الحفياظ عليى نموهييا االقتصيادي المتسيار  ،وجييدت
الصييين التييي أضييحت فييي حاجيية ملحيية للم يواد األولييية نفسييها مجب يرة علييى تنويييع شييركائها واالنفتيياح
عليى أسيواق جديييدة فييي أفريقيييا وأوروبييا عبيير المغيرب وعييدم حصيير تواجييدها فييي األسيواق التقليدييية،
حبث المغرب الشري التجاري الثاني للصين في إفريقيا ،فيميا تمثيل الصيين الشيري التجياري ال اربيع
للمملكيية ،إذ بل ي حجييم المبييادالت التجارييية بييين البلييدين من يذ سيينة  8113مسييتوى قياسيييا ب 3761
 -611عاهييد المشيياقبة " ،البعييد السياسييي للعالقييات العربييية – الصييينية و فاقهييا المسييتقبلية" ،مجللللة العللللو اإلنسلللانية و
االجتماعية ،المجلد  ،41ملحق  ،8114 ،1ص371 :

 -618فاطم ي يية لمحرح ي يير " ،العالق ي ييات المغربي ي يية الص ي ييينية :نم ي ييوذ جدي ي ييد للتع ي يياون جن ي ييوب جن ي ييوب" ،عل ي ييى الي ي يرابط:

 http://www.chinainarabic.org/?p=34399تاريال االطال 8112/14/11 :
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مليييار دوالر ،و بييالرغم ميين ذل ي  ،فقييد سييجل المي يزان التجيياري بييين المغييرب والصييين عجي از منييذ مييتم
شهر شتنبر  ،8115لذل كان من الضروري العزم عليى تعزييز عالقاتهميا االقتصيادية ميع التطليع
إلييى إرسيياء ش يراكة “ اربييس – اربييس” وتوسيييع تعاونهمييا ميين خييالل االنفتيياح علييى أس يواق إقليمييية فييي
قطاعات واعدة.

613

 -8تلللأثير العاملللل الجيواسلللتراتيجي :إذ يتعل ييق األم يير بالتق يياء البل ييدين ف ييي اهتمامهم ييا
االستراتيجي بالقارة ايفريقية انطالقا مين ميوقعين مختلفيين :موقيع الصيين كقيوة عظميى و بليد يتهيي
ليحتييل ف ييي العقييد الثال ييث مكانيية االقتص يياد األول ف ييي العييالم ،بل ييد فييي حاج يية إلييى المي يواد األولي يية و
الطاقيية التيي توجيد فيي القيارة ايفريقيية ،و يسييعى إليى منافسية الوالييات المتحيدة األمريكيية و أوروبييا
و البلييدان الصيياعدة داخييل هييذد القييارة ،و وضييع أسييس تعيياون قييوي و متعييدد األشييكال مييع األقطييار
ايفريقي يية ،ث ييم موق ييع المغ ييرب كبل ييد ص ييغير المس يياحة مقارن يية م ييع الص ييين و الحج ييم ال ييديمغرافي و
االقتص ييادي ،و لك يين بل ييد يطم ييس إل ييى القي ييام ب ييدور متمي ييز داخ ييل الق ييارة ايفريقي يية لع ييدة اعتب ييارات
كيالموقع الجغ ارفيي فيي شيمال القيارة ،حييث يلتقييي المتوسيط باألطلسيي ميع ارتبياط بالصيحراء جنوبييا،
و التييي كانييت تاريخيييا منفييذا لعالقييات ذات طييابع روحييي بييين المغييرب و العديييد ميين بلييدان الغييرب
ايفريقييي،

614

و هييو مييا أكييدد المل ي محمييد السييادس فييي خطيياب ل ي بمناسييبة انعقيياد القميية الثانييية

لمنتييدى التعيياون الصيييني ايفريقييي فييي جوهانسييبور الجنييوب إفريقييية لسيينة  8115بقول ي  " :يمكيين
للمملكة المغربية ،بفضل موقعهيا الجييو -اسيتراتيجي ،أن تلعيب دو ار بنياء فيي ضيمان امتيداد طرييق
الحرييير البحييري ،ليييس فقييط نحييو الواجهيية األطلسييية ألوروبييا ،بييل وبصييفة خاصيية نحييو بلييدان غييرب
إفريقيا ،التي تجمعها ببلدي روابط متعددة األبعاد".

615

 4تأثير العامل األميركي :خالل حقبة الحيرب البياردة كانيت الصيين قيادرة عليى المنياورة بميا
جعلهيا فيي مي من مين تيداعيات صي ار غربيي – شيرقي ،ولكين بعيد تفكي االتحياد السيوفيتي سيابقا
وصعود قوة الواليات المتحدة األمريكية و بروز التعريف باالستراتيجية األميركية الجديدة التي تنظير
 -613هشام بولنوار " ،البعد االستراتيجي للشراكة المغربية الصينية و منافعها المتبادلة" ،جريلدة العلرب ،العيدد ،11874

السنة  ،32الجمعة  ،8116/15/13ص18 :

 -614فييتس اهلل ولعلييو ،نحللن و الصللين الج لواب علللى التجللاوز الثللاني ،المركييز الثقييافي العربييي ،الييدار البيضيياء ،الطبعيية

األولى ،8117 ،ص876 :

 -615مقتطييف ميين خطيياب المل ي محمييد السييادس الموج ي إلييى المشيياركين فييي قميية منتييدى التعيياون الصيييني -ايفريقييي

جوهانسبور 8115-18-15

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

353

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

للصيين بوصيفها مصيد ار للخطير المحتميل ضيدها ،فضيال عين قييام األخييرة بمحياوالت اسيتهداف
الصيين عين طرييق إذكياء تي ثيرات االضيطرابات واقامية األحيالف العسيكرية -األمنيية مين أجيل
تطويقهيا ،وبيدت األخييرة أكثير تفهميا واسيتيعابا لمقولية نيابليون الشيهيرة القائمية "بي ن مين يبقيى خليف
الخنادق ستحل ب الهزيمة" ،ومن تم فقد لج ت الصين إلى خيار الخرو والسعي لمقابلية العيدو فيي
الخار .616
انطالقيييا مييين هيييذد االعتبيييارات تتجلي ييى ضي ييرورة وضي ييع ش ي يراكة اسي ييتراتيجية بي ييين الصي ييين و
المغييرب ،لصييالس التنمييية االقتصييادية و االسييتثمار الصييناعي فييي المغييرب ،مييع الت كيييد علييى الييدور
الييذي يمكيين لهييذا الخييير أن يلعب ي فييي هييذد المقاربيية المثلثيية األط يراف ،السيييما و أن الربيياط شييرعت
فييي السيينوات األخييرة فييي سي ّين دبلوماسييية تعتمييد علييى مبييدأ تنويييع شييركاء المغييرب الييدوليين ،وبعييدما

كييان األميير مقتص ي ار علييى فرنسييا نواسييبانيا بشييكل أساسييي ،ثييم الواليييات المتحييدة األميركييية ،أطلقييت
المملك يية توجه ييا دبلوماس يييا يه ييدف إل ييى التوجي ي نح ييو ق ييوى دولي يية عظم ييى ،وتقري ييب الص ييالت معه ييا
اقتصاديا وسياسيا ،من قبيل الصين.

617

ثانيا :أهمية البعد السياسي في الشراكة الصينية المرربية:
تتمي ييز العالق ييات الص ييينية المغربي يية بكونه ييا ل ييم تش ييبها ش ييائبة ،من ييذ إقامته ييا قب ييل  61س يينة،
وبتطورهييا بشييكل مط ييرد ،مييا يؤهله ييا لتحقيييق طفي يرة نوعييية تت ييرجم طمييوح البل ييدين الصييديقين يقام يية
ش يراكة اسييتراتيجية قوييية بينهمييا ،فييالمغرب كييان ميين أول البلييدان العربييية و ايفريقييية التييي اعترفييت
بالصين الشعبية الموحدة في نونبر  1152في عهيد الملي محميد الخيامس ،و منيذ إقيرار العالقيات
الدبلوماس ييية حيييرص البليييدان علي ييى أن تتسيييم عالقتهميييا بييياالحترام المتبيييادل ،رغيييم نوعيييية األنظمي يية
السياسية و االقتصادية على األقل قبل المنعر االنفتاحي للصين نهاية السبعينات.

612

 -616عيدنان خليف حميييد البيدراني " ،أثير االسييتم اررية و التغييير فيي السياسيية الخارجيية الصيينية تجيياد عمليية السيالم فييي
الشرق األوسيط" ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية" ،جامعية المستنصيرية ،العيراق ،العيدد  ،8115 ،41ص:

11

 -617حسن األشرف" ،القمة المغربية الصينية :شراكة "رابس رابس" ،جريدة العربي الجديد ،العدد  ،612السنة الثانية11 ،

ماي  ،8116ص2 :

 -612فتس اهلل و لعلو ،نحن و الصين الجواب على التجاوز الثاني ،مرجع سابق ،ص871 :
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ويتفيق البلييدان سياسيييا بشي ن السياسية الخارجييية لكييل منهمييا ،والمتسيمة بتغليييب النييزو نحييو
السيلم فيي حييل الن ازعيات الدولييية ،وهيو مييا يتييس للطييرفين العميل علييى ترسييال تلي العالقيات الداعييية
إلى مزيد من إرساء مباد المساواة والسالم واالستقرار في العالم ،فيي خضيم وضيع إقليميي ودوليي
يتسم باالضطرابات والتحوالت العميقة.
وال شي أن الزيييارة الرسييمية التييي قييام بهييا الملي محمييد السييادس سيينة  8116إلييى الصييين،
شييكلت بداييية حقيقييية لمرحليية جديييدة و متطييورة للعالقييات بييين المملكيية المغربييية وجمهورييية الصييين
الشعبية ،و التي فتحت فاقا ومجاالت جديدة ومتعددة لتحقيق شراكة متبادلة المنافع بين البلدين.
قبييل ذل ي  ،شييهد العييام  8115حييدثين بييارزين فييي عالقييات البلييدين ،تمييثال فييي الرس ييالتين
اللتين تبادلهما المل محميد السيادس ميع اليرئيس شيي جيين بيني  ،واللتيين كيان لهميا دور حاسيم فيي
تسي يريع وتيي يرة س ييير البل ييدين نح ييو إقام يية ه ييذد الشي يراكة ،وق ييد نق ييل رس ييالة ملي ي المغ ييرب إل ييى الي يرئيس
الصييني وفييد مغربييي رفييع المسييتوى ،ت أرسي المستشيار الملكييي السيييد الطييب الفاسييي الفهييري ،والتييي
شييدد فيهييا عاهييل المغييرب علييى ضييرورة الرقييي بالعالقييات الثنائييية ،و قييد اسييتعرض الوفييد المغربييي،
بمناسبة تل الزيارة ،مع نائب الرئيس الصيني ليي ييوان تشياو عالقيات الصيداقة الدائمية التيي تيربط
بين البلدين والتي يطبعها التضامن المتواصل ويعززها التبادل المنتظم للزيارات من مستوى عال.
وميين جانب ي  ،سييلم وزييير الشييؤون الخارجييية الصيييني ،السيييد وان ي يييي ،خييالل زيييارة رسييمية
للمغييرب ،ملي ي المغييرب رس ييالة ص ييداقة وتقييدير م يين ال يرئيس الص يييني ،وق ييد أبييرز ال ييوزير الص يييني،
خيالل اسييتقبال ميين قبييل العاهيل المغربييي ،إرادة القيييادة الصييينية فيي "إعطيياء دفعيية جديييدة للعالقييات
العريقة والممتازة التي تجمع البلدين".

611

ولم ي ت هذا التبادل النوعي لالتصياالت مين في ار  ،فقيد تيم فيي مسيار التطيور اليذي عرفتي
العالقييات المغربييية الصييينية ،خييالل العشيرية األخي يرة ،والييذي ينييدر بييدورد فييي إطييار الرؤييية الملكييية
لتنويع شركاء المغرب وتعزييز اليروابط ميع القيوى الصياعدة ،مميا دفيع بالمملكية المغربيية إليى العميل
على إد ار عالقاتها مع الصين في أفق شراكة استراتيجية.

611

 -611عبي ييد الك ي يريم مفكي يير" ،المغي ييرب الصي ييين :عالقي ييات اقتصي ييادية تعي ييد بمسي ييتقبل ازهي يير" ،البوابللللة الوطنيللللة ،أنظي يير:

8112/14/11 http://www.maroc.ma
 -611المرجع نفس
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وحرص المغرب دوما على أن تقوم شراكت مع الصين عليى أسياس حيوار سياسيي منيتظم،
يهييم مختلييف المبييادرات الثنائييية علييى المسييتوى ايقليمييي والمتعييدد والييدولي ،ح يوار يمكيين ميين إقاميية
تنسيق جيد لتحر البلدين ولمواقفهما في المحافل والمنتديات الدولية.
وممي ي ييا يع ي ي ييزز ه ي ي ييذد التطلعي ي ييات ،تس ي ي ييجيل العالق ي ي ييات الثنائيي ي يية عل ي ي ييى المس ي ي ييتوى السياس ي ي ييي
والدبلوماسي ،خالل السنوات الماضية ،تزايدا في تبادل الزيارات من مستوى عيال ،حييث منيذ بدايية
القييرن الواحييد و العش يرين ،نظمييت  3زيييارات علييى مسييتوى رؤسيياء الييدولتين ،زيييارة تييي الملي محمييد
السييادس (فب ارييير  8118و  )8116و زيييارة ال يرئيس الصيييني هوجينتيياو (أبريييل  ،)8116كمييا أن ي
تع ييددت أيض ييا بع ييض المب ييادرات السياس ييية ن ييذكر م يين أهمه ييا :تب ييادل زي ييارات البرلم ييانيين ،إح ييداث
جمعيي يية صي ييداقة مغربيي يية صي ييينية ،و مجموعي يية صي ييداقة برلمانيي يية صي ييينية ،و جمعيي يية صي ييداقة ابي يين
بطوطة ،و جمعية مغربية صينية للتبادل سنة .8118

611

بايضييافة إلييى ذل ي  ،يمكيين القييول أن الثقيية السياسييية المتبادليية بييين البلييدين ،التييي تشييكل
الحجر األساس لكل عالقية متينية صيادقة ،تعمقيت أكثير وتعيزز التشياور والتعياون داخيل المنتيديات
الدولييية ،س يواء علييى المسييتوى الثنييائي أو المتعييدد ،حيييث خرجييت العالقييات المغربييية -الصييينية ميين
إطارها الثنائي إلى ايطار ايقليمي ،ويعد منتدى التعاون الصييني – األفريقيي ،اليذي كيان المغيرب
مي يين أول البلي ييدان ايفريقيي يية التي ييي صي يياحبت تدشي ييين في ييي ملتقي ييى أكتي ييوبر  8111في ييي بيكي ييين ،أداة
دبلوماس ييية و لي يية استش ييارية فعال يية تجم ييع ب ييين الص ييين و  41دول يية أفريقي يية ،فض ييال ع يين ع ييدد م يين
المنظم ييات الدوليييية وايقليميييية ،وممثلي ييي القطيييا الخييياص .ويهيييدف المنتيييدى إلي ييى تعزييييز التعي يياون
االقتصادي بين الطرفين ،األمر الذي يسمس للصيين بتجيذير صيورتها بوصيفها أكبير دولية فيي دول
الجنوب النامية.

618

فمع تزايد أهمية العوامل االقتصادية في العالقات الدوليية وارتباطهيا بي من اليدول ووحيدتها،
مييا فتييت صيينا السياسيية الخارجييية فييي كييل ميين المغييرب والصييين يؤكييدون أن السييالم والتنمييية فييي
أفريقيييا ميين األهييداف األساسييية لهييذد السياسيية ،حيييث يعتب يران "منتييدى التعيياون الصيييني -األفريقييي"
لية فعالة لتعزييز الشيراكة االسيتراتيجية الصيينية األفريقيية ،وهيو بالنسيبة للمغيرب "يميز بتيوازن بيين
 -611فتس اهلل ولعلو ،نحن و الصين الجواب على التجاوز الثاني ،مرجع سابق ،ص877 :

 -618حكميات العبيد الرحميان " ،اسيتراتيجيات الوجيود الصييني فيي إفريقييا" ،سياسلات عربيلة ،المركيز العربيي لألبحياث و

دراسات السياسات ،قطر ،العدد  88أيلول/سبتمبر  ،8116ص71 :
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كون منب ار للحوار السياسيي فيي إطيار تعياون جنيوب -جنيوب ،وبيين اعتميادد ك ليية للتعياون الثنيائي
بين الصين وأفريقيا ،على أساس المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة".

613

كما يشكل "منتدى التعاون العربي الصيني" ،الذي ينخيرط فيي كيل مين المغيرب و الصيين،
فضيياء للحيوار بييين العييالم العربييي ،ممييثال بجامعيية الييدول العربييية وجمهورييية الصييين الشييعبية ،يرمييي
إليى تعزييز التعيياون بيين الجيانبين والييدفع بالتنميية والتقيدم فييي كليهميا بميا يتناسييب وظيروف كيل بلييد.
وتم توقيع وثيقية ايعيالن عين مييالد هيذا المنتيدى فيي  14شيتنبر  ،8114فيي مقير األمانية العامية
لجامعيية الييدول العربييية ،وذل ي علييى إثيير زيييارة قييام بهييا فييي ينيياير ميين نفييس السيينة رئيييس جمهورييية
الصين الشعبية لمقر الجامعة.
وقد مكن هذا المنتدى العربي والصيني منذ ت سيس  ،من تحقيق منجزات هامة جعليت مني
مثياال يحتييذى بي يقاميية منتيديات أخييرى للتعيياون بيين الجامعيية العربيية وأطيراف دوليية أخييرى ،ولعييل
أبرز االنجازات التي تحققت بفضل هذد الفضاء العربي الصييني للحيوار ،إنشياء لييات للتعياون فيي
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وايعالمية والتنموية.
وانعقد االجتما الوزاري العربي الصيني السادس واألخير ،برئاسة وزيير الشيؤون الخارجيية
والتع يياون المغرب ييي ،عل ييى اعتب ييار أن المغ ييرب ك ييان يي يرأس مجل ييس جامع يية ال ييدول العربي يية ،وأس ييفر
االجتما الذي انعقد برئاسية المغيرب ،عين نتيائ مهمية تمثليت فيي التوقييع عليى عيدد مين الوثيائق،
وهي إعالن أطلق علي اسم (إعالن بكين) ،والخطة التنموية العشرية للمنتيدى ،والبرنيام التنفييذي
للمنتدى بين عامي  8114و  ،8116كما تيم التوقييع عليى خطية عميل بشي ن التعياون فيي المجيال
الصحي للفترة  ،8116 / 8114ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التصحر.

614

ميين جهيية أخييرى ،يييولي الجانبييان الصيييني و المغربييي أهمييية كبي يرة لمس ي لة الوحييدة الترابييية
للييدولتين حيييث يتفقييان ،فييي إطييار المشيياورات السياسييية الدورييية ،علييى تبييادل المعلومييات حييول خيير
التط ييورات المتعلق يية بقض يياياهما الوطني يية ،وعل ييى دع ييم بعض ييهما ال ييبعض إذ م ييا تفتي ي الص ييين تؤك ييد
حرص ييها وتش ييبثها ال ييدائم ودفاعه ييا المس ييتميت عل ييى مب ييدأ الس يييادة الوطني يية والوح ييدة الترابي يية لل ييدول
كضامن لألمن واالستقرار وكحق أساسي في التنمية والعي

الكريم.

 -613فؤاد الغزيزر" ،العالقات المغربية -الصينية وتعاون الجنوب -الجنوب" ،الصحيفة اإللكترونية الصين اليو  ،أنظر:

 http://arabic.chinatoday.com.cn/se/2016-03/22/content_718206.htmتاريال االطال 8112/13/84
 -614عبد الكريم مفكر" ،المغرب الصين :عالقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر" ،مرجع سابق
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فالرب يياط تنظ يير إل ييى بك ييين كق ييوة إقليميييية ودولي يية ذات وزن حي ييوي ،يمك يين أن تكس ييبها في ييي
صفها ،ال سيما فيي مليف ني از الصيحراء ،باعتبيار الصيين عضيوا دائميا فيي مجليس األمين اليدولي.
وينتظر المغرب من الصين ،بحكم حجمها الدولي المتنيامي ،القييام بي دوار فيي اتجياد تسيوية مشيكلة
الصيحراء التيي عميرت طيويال منيذ  ،1175حييث كيان موقيف الصيين دائميا فيي تعاملهيا ميع قضيية
وحيدة التيراب رافضيا لمبيدأ تقريير المصيير و لمبيدأ اسيتفتاء السيكان حيول موضيو ارتبياطهم بييالوطن
األم.

615

في ما يحاول التقرب مين الصيين بشيكل أكبير ،وربيس مواقفي الداعمية للطيرح المغربيي لحيل

ني از الصييحراء ،والمتمثييل فييي إرسيياء الحكييم الييذاتي الموسييع ألقيياليم الصييحراء ،خييذا بعييين االعتبييار
توج بكيين اليداعي إليى احتيرام السييادة الوطنيية والوحيدة الترابيية لليدول كضيامن لألمين واالسيتقرار،
فضال عن رغبة المسؤولون الصينيون في تطابق عناصر السياسة الخارجيية لكيل مين البليدين ،فيي
ما يتعلق باالعتدال وتغلييب التسيوية السيلمية للخالفيات ،يسيمس للبليدين بتنسييق جهودهميا مين أجيل
مزيد من المساواة والسيالم واالسيتقرار واليدفا عين مصيالس البليدان الناميية فيي ظيل النظيام العيالمي
الجديد المتسم بالتجاذبات القوية.

616

في الحقيقية يمكين فهيم اهتماميات الصيين الحقيقيية ودوافيع نشياطها فيي أفريقييا خصوصيا و
المغرب عموما من خالل مختليف المعيايير الجيوسياسيية ،فاليدول األفريقيية تعيد ضيرورية للمصيالس
الصيينية التييي تسيعى إلييى تطبييق سياسيية «الصييين الواحيدة» ،وذلي مين أجييل عيزل تييايوان ،وتعييديل
الت يوازن لمصييلحتها فييي مقابييل الهيمنيية الغربييية التييي تقودهييا الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي مجييال
العالقات الدولية و السيما في ما يخص حقوق اينسان.

617

فتتمثييل أحييد أهييم أهييداف اسييتراتيجية الصييين األفريقييية بتشييكيل أغلبييية مناص يرة للصييين فييي
هيئ يية األم ييم المتح ييدة ،به ييدف س ييد الطري ييق أم ييام القي ي اررات المناهض يية للص ييين الت ييي يق ييدمها الغ ييرب،
وبخاصة تل الق اررات التي تخص مجال حقوق اينسان .وقد عملت الصيين عليى اسيتغالل بعيض
القضايا األفريقية لتعزييز وجودهيا عليى المسيرح اليدولي ،واسيتغلت الفي ار اليدولي اليذي بيدأت تعيشي

 -615فتس اهلل ولعلو ،نحن و الصين الجواب على التجاوز الثاني ،مرجع سابق ،ص875 :

 -616هشام بولنوار " ،البعد االستراتيجي للشراكة المغربية الصينية و منافعها المتبادلة" ،جريلدة العلرب ،العيدد ،11874

السنة  ،32الجمعة  ،8116/15/13ص18 :

 -617أالولييي إسييماعيل" ،العالقييات الصييينية األفريقييية ..شيراكة أم اسييتغالل وجهيية نظيير أفريقييية" ،تقللارير مركللز الجزيللرة

للدراسات ،الدوحة 11 ،أبريل/نيسان  ،8114ص3:
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القارة األفريقية بعد تراجع النفوذ الفرنسي من جهة ،وانهييار القطبيية الثنائيية مين جهية ثانيية ،لتطيرح
نفسها بديال عن الغرب بوصفها قوة يمكن لها أن تمثل حامية للدول األفريقية
إض ييافة إل ييى ذلي ي  ،تع ييول الص ييين عل ييى الكتل يية التص ييويتية ل ييدول الق ييارة األفريقي يية للمطالب يية
بتعييديل عييدة اتفاقيييات دولييية ،وميين أهمهييا اتفاقييية الملكييية الفكرييية ،التييي مييا ازلييت تعتبيير أهييم نقيياط
الخييالف فييي العالقييات بييين الواليييات المتحييدة األمريكييية والصييين ،حيييث تييتهم األولييى الثانييية بسييرقة
البرمجي ييات األمريكي يية للحاس ييوب واألقي يراص المدمج يية .ومم ييا زاد المسي ي لة ت جيج ييا ارتباطه ييا ب بع يياد
أخييرى تتمثييل بكييون األم يريكيين يعولييون علييى حقييوق الملكييية الفكرييية والت يراخيص لتعييويض عجييزهم
التجياري اتجيياد الصييين ،فييي الوقييت الييذي ييرى فيي الصييينيون أن االتفاقيييات الدولييية لحماييية الملكييية
الفكرية تجسد قانون األقوى.

612

كم ييا ته ييدف الص ييين ،ف ييي إط ييار تط ييوير عالقاته ييا م ييع دول الق ييارة األفريقي يية ،إل ييى مواجه يية
محاولة انضمام اليابان والهند إلى العضيوية الدائمية فيي مجليس األمين ،فيي ظيل ت ازييد طيرح مسي لة
إصالح العديد مين المؤسسيات الدوليية ،وترحييب الوالييات المتحيدة بهيذا االنضيمام اليذي تسيعى مين
خالل إلى منع ظهور مراكز قوى عالمية منافسة.

611

فم يين الواض ييس إذن ،أن تغي يير البني يية الهيكلي يية للنظ ييام ال ييدولي ق ييد ح ييرر الحرك يية السياس ييية
الخارجييية للصييين ميين جمليية قيييود كانييت تكبلهييا ،و فييتس أمامهييا هامشييا واسييعا و فرصييا جديييدة كييي
تتعام ييل م ييع جمل يية م يين القض ييايا ،ربم ييا كان ييت ف ييي عه ييد القطبي يية الثنائي يية تع ييد حكي ي ار عل ييى الق ييوتين
العظميين الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفياتي سابقا.
فقييد ارتكييز ايد ار الصيييني للتح يوالت العالمييية علييى الرغبيية فييي حماييية تجربيية ايصييالح
االقتصييادي و المحافظيية علييى طابعهييا الخيياص و إيجيياد الشييروط المالئميية السييتمرارها و الالزميية
ينجاحها ،لما لها من أهمية في بناء دور الصيين المسيتقبلي فيي نظيام دوليي أخيذت معالمي ترتكيز
عليى معطيييات اقتصييادية ،و كييذل أدركيت الصييين ضييرورة أن يكييون لهيا دور متميييز فييي تفيياعالت
البيئتييين ايقليمييية و الدولي يية ،و لهييذا تحركييت باتج يياد مجموعيية ميين القض ييايا كانييت بمنزليية مح يياور
أساسية تعين على كشف حقيقة التغيرات في نمط التفكير الصيني و نماذج السيلوكية للتحيول مين
 -612شمامة خير الدين ،العالقات االستراتيجية بين قور المستقبل في القرن  ،70دار قرطية ،الج ازئير ،8111 ،ص:

612

 -611لحسين الحسيناوي " ،اسيتراتيجية الوجيود الصييني فيي إفريقييا :اليديناميات و االنعكاسيات" ،المسلتقبل العربلي ،مركيز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العدد  466كانون األول/ديسمبر  ،8117ص111:
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موقييع " االنحسييار النسييبي" فييي مرحليية القطبييية الثنائييية ،إلييى االنفتيياح النشيييط فييي مرحليية القطبييية
األحادية ،األمر الذي فيرض عليى الصيين أن تجهيز نفسيها للبحيث عين مقوميات دور جدييد ييتالءم
و حقيقة التغيير.

681

ثالثا :العالقات االقتصادية بين الصين والمررب الواقع واآلفاق
ج يياءت الع ييودة الص ييينية إل ييى أفريقي ييا ف ييي إط ييار النظي يرة االس ييتراتيجية للقي ييادة الص ييينية ف ييي
التعامييل مييع الخييار  ،والتييي بييدأت منييذ التسييعينيات ميين القييرن الماضييي ،كمرحليية ثالثيية فييي مسلسييل
ايصي ييالحات ،إذ ربطي ييت بي ييين التنميي يية الداخليي يية و االنفتي يياح الخي ييارجي و االنخ ي يراط في ييي االقتصي يياد
العي ييالمي ،فقي ييد س ي ييعت القيي ييادة الصي ييينية خ ي ييالل هي ييذد المرحلي يية إل ي ييى االنضي ييمام للمنظمي ييات الدولي ي يية
االقتصييادية ،ف ييدخلت ف ييي منظميية التج ييارة العالمي يية ع ييام  8111بهييدف ت ييدعيم تجارته ييا الخارجي يية
وتوفير حاجاتها من الطاقة.

681

ه ييذد النظ ي يرة االسي ييتراتيجية محكومييية بمتغي ي يرات البنيييية الدوليييية مييين ناحيييية ،و باألولويي ييات
الملحة في السياسة الخارجية الصيينية مين ناحيية أخيرى ،فبكيين تطيرح نموذجيا للشيراكة وفيق شيعار
"المشيياركة فييي الحصييول علييى المكاسييب" (ربييس – ربييس ) win–winوهييو معييارض بشييكل مباشيير
للنموذ الغربي و الياباني.

688

في هذا السياق ،يرسم المغرب مالمس عالقية جدييدة ميع الصيين متسيلحا بموقعي الجغ ارفيي
ومواردد البشرية واتفاقات التبادل الحير التيي وقعهيا ميع عيدد مين اليدول ،كميا لي مين ايمكانييات ميا
يؤهل ليصير قطبا لالستثمارات األجنبية في القارة السمراء ،كميا وجيدت الصيين ،التيي أضيحت فيي
حاجيية ملحيية للم يواد األولييية ،نفسييها مجب يرة علييى تنويييع شييركائها واالنفتيياح علييى أس يواق جديييدة فييي
أفريقيا وأوروبا عبر المغرب وعدم حصر تواجدها في األسواق التقليدية.
فاقتصيياديا ،يعييد المغييرب الش يري التجيياري الثيياني للصييين فييي إفريقيييا ،فيمييا تمثييل الصييين
الش يري التجيياري الثالييث للمملكيية ،إذ بل ي حجييم المبييادالت التجارييية بييين البلييدين منييذ سيينة 8113
مسي ييتوى قياسي يييا ب  3761مليي ييار دوالر ،أي بزيي ييادة بنسي ييبة  472في ييي المائي يية مقارني يية مي ييع السي يينوات
 -681عبييد القيادر محميد فهميي ،دور الصللين فلي البنيلة الهيكليللة للنظلا الللدولي ،مركيز ايميارات للد ارسيات و البحييوث

االستراتيجية ،أبوظبي ،الطبعة األولى ،8111 ،ص.16 :
621- Thierry Sanjuan, “comprendre la chine contemporaine par les mots des science
sociales,” Hérodote, no. 125 (second trimestre 2007), pp. 7- 8.
 -688توفيق عبد الصادق" ،مرتكزات السياسة الخارجية للصين في أفريقييا" ،سياسات عربية ،المركيز العربيي لألبحياث و
دراسات السياسات ،قطر ،العدد  5تشرين الثاني/نوفمبر  ،8113ص112:
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السييابقة .وقييد صييدرت الصييين إلييى المغييرب مييا قيمت ي  3713مليييار دوالر ،فيمييا لييم تتجيياوز وارداتهييا
 552ملي ي ييون دوالر ،وتتمث ي ييل الص ي ييادرات الص ي ييينية إل ي ييى المغ ي ييرب أساس ي ييا ف ي ييي منتوج ي ييات النس ي ييي
والتجهي يزات المنزلييية والصييناعية والشيياي ،فيمييا يمثييل الفوسييفاط و مشييتقات  ،بييالرغم ميين أن الصييين
منتجة و مصدرة لهذد المادة فقيط للتقلييل مين العجيز التجياري ،والمنتوجيات البحريية أهيم المنتوجيات
المغربية المصدرة إلى الصين.

683

بالنسييبة للمغييرب ،يمكيين القييول أن العنصيير األساسييي الييذي فييتس المجييال القتحييام المنتجييات
الصييناعية الصييينية لألسيواق الوطنييية ،يكميين فييي تكلفيية اينتييا والتصيينيع التييي تظييل جييد منخفضيية
مييع قريناتهييا األوروبييية واألمريكييية ،وفييي إمكانياتهييا التنافسييية العالييية ميين حيييث األسييعار والجييودة،
فالمنتج ييات الص ييناعية تص ييل إل ييى المغ ييرب ب س ييعار منخفض يية ،مم ييا يجعله ييا تتق ييدم عل ييى المنتج ييات
األوروبي يية أو األمريكي يية أو الياباني يية ،ناهيي ي عل ييى المرون يية الناتج يية ع يين طبيع يية وأس ييلوب التب ييادل
التجيياري الييدولي للصييين اللييذان يعتب يران متكيفييين بشييكل جيييد مييع حاجيييات وأنميياط التبييادل التجيياري
في البلدان النامية وفي بليد مثيل المغيرب ،ويرجيع ذلي أساسيا إليى ايمكانيية التيي يتيحهيا هيذا النيو
من التبيادل التجياري بمقايضية السيلع الصيينية المسيتوردة بسيلع محليية كالفوسيفات ،أو بعيض الميواد
المعدنييية أو الكيماوييية كالكوبالييت أو الحييامض الفسييفوري دون اللجييوء إلييى األس يواق المالييية ،فعلييى
مييدى ح يوالي أربعيية عقييود نجييس هييذا العمييالق األسيييوي فييي الحفيياظ علييى نسييبة نمييو مهميية ،وأكييد
صييندوق النقييد الييدولي فييي أكتييوبر ميين السيينة الماضييية توقعات ي للصييين بتحقيييق نسييبة نمييو تقييدر ب
 %7،4مع نات داخلي خام على أساس ميا يسيمى تعيادل القيدرة الشيرائية يصيل  17،638تريلييون
دوالر متجاوزة بذل ولألول مرة الواليات المتحدة األمريكية.

684

و بالرغم من أن هنا ال تكافؤ واضس في حجم المبادالت بين البليدين يتجليى فيي مسيتوى
بني يية المب ييادالت ،و تس ييجيل الميي يزان التج يياري ب ييين المغ ييرب والص ييين عجي ي از من ييذ م ييتم ش ييهر ش ييتنبر
 ،8115فقييد كييان ميين الضييروري العييزم علييى تعزيييز عالقاتهمييا االقتصييادية مييع التطلييع إلييى إرسيياء
شراكة "رابس – رابس" وتوسيع تعاونهما من خيالل االنفتياح عليى أسيواق إقليميية فيي قطاعيات واعيدة
على غرار سوق الطاقة والتكنولوجيات الحديثة بهدف إعادة التوازن للميزان التجاري بين البلدين.

 -683فتس اهلل ولعلو ،نحن و الصين الجواب على التجاوز الثاني ،مرجع سابق ،ص871 :

 -684فاطم ي ي يية لمحرحي ي يير " ،السياسي ي يية الخارجيي ي يية المغربيي ي يية تج ي ي يياد الصي ي ييين" ،المركي ي ييز الي ي ييديمقراطي العربي ي ييي ،أنظ ي ي يير:
http://democraticac.de/?p=46826
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كميا أن مين شي ن المغييرب االسيتفادة مين هييذد الشيراكة خاصية مين خييالل اسيتقبال جيزء ميين
االسييتثمارات الصييينية فييي إفريقيييا ،علمييا بي ن الصييين اسييتثمرت ،حسييب إحصييائيات نشييرت فييي هييذا
الصييدد ،أزيييد ميين  75مليييار دوالر فييي القييارة خييالل الفت يرة مييا بييين  8111و ،8111محتليية بييذل
المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية.

685

وهكذا ،يحرص الجانب الصيني على تشجيع مقاوالتي الصيناعية عليى االسيتثمار بيالمغرب
في ييي قطاعي ييات السي يييارات والنسي ييي واأللبسي يية والتجهي ي يزات المنزليي يية والطي ي يران والصي ييناعات الغذائيي يية
والمعييادن والطاقييات المتجييددة بهييدف زيييادة القيميية المضييافة لهييذد القطاعييات وتحفيييز وتييرة التصيينيع
والنمو االقتصادي للمملكة.
وكانييت البنييو المغربييية منييذ سيينوات هييي السييباقة إلييى التقييارب ميين العمييالق اآلسيييوي ال
سييما ميين أجييل مصيياحبة صيادرات المكتييب الشيريف للفوسييفاط والتعرييف أكثيير باقتصيياد الييبالد ،فييي
حي ييين ب ي ييدأ المسي ييتثمرون الص ي ييينيون في ييي غ ي ييزو الس ي ييوق المغربيي يية بش ي ييكل واضي ييس ،ك ي ييهعالن ش ي ييركة
"دونغفيني " ،ثيياني مصينع صيييني فيي قطييا السيييارات ،عين اسييتقرارها فيي المغييرب فيي إطييار شيراكة
تجمعها مع المصنع الفرنسي "بي.إس " .في موقع بالقنيطرة شمال البالد.
أم ييا ف ييي قط ييا االتص يياالت فق ييد افتتح ييت ش ييركة "هي يواوي" الص ييينية الت ييي تعم ييل ف ييي مج ييال
صي ييناعة الهواتي ييف المحمولي يية واالتصييياالت والمتواجي ييدة في ييي المغي ييرب منيييذ سي يينة  8116في ييي يونيي ييو
الماضييي مكتبييا ثانيييا لهييا فييي الييدار البيضيياء ،بينمييا افتتحييت شييركة "لينوفييو" مكتبييا إقليميييا لهييا فييي
المغرب.
وعلى صعيد خر ،أنجز الصيينيون اسيتثمارات هامية فيي مشياريع كبيرى للبنيية التحتيية مين
بينها المحطة الح اررية للفحم المزميع إنجازهيا فيي جيرادة فيي شيمال شيرق اليبالد بقيوة  311ميغياوات
وييتم تي مين جييزء مين تمويلهييا المقيدر بنحييو  361ملييون دوالر مين "تشيياينا إكسييم بني " ،كميا قامييت
مجموع يية "ش يياينا أوفرس يييس إنجينريينيي كوفيي ي " بتش ييييد الجس يير المعل ييق عل ييى نه يير أب ييي رقي يراق ف ييي
الرباط والذي يمكن من ت مين الربط بالطريق االلتفافي للعاصمة.

686

 -685هشام بولنوار " ،البعد االستراتيجي للشراكة المغربية الصينية و منافعها المتبادلة" مرجع سابق ،ص18:
 -686جسر اقتصادي مغربي بين الصين وكل من أوروبا وأفريقيا ،جريلدة العلرب ،األربعياء  ،8116/16/11السينة ،32

العدد  ،11878ص11 :
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ف ي ييي الواق ي ييع ،ال تي ي يزال االس ي ييتثمارات الص ي ييينية ف ي ييي المغ ي ييرب مح ي ييدودة ف ي ييي حجمه ي ييا و دون
ايمكاني ييات الموض ييوعية الت ييي يمت يياز به ييا موق ييع المغ ييرب الجي ييو-اقتص ييادي كوس يييط ب ييين أوروب ييا و
أفريقيا ،حيث يذهب خبراء اقتصاد مغاربية إليى أن الصيين ،كانيت تمييل لفتيرة طويلية لالسيتثمار فيي
الج ازئيير ،بسييبب مخزونهييا ميين اليينفط ،إذ كييان للشييركات الصييينية نصيييب مهييم ميين إجمييالي 511
مليييار دوالر ميين االسييتثمارات العمومييية فييي الج ازئييز منييذ وصييول ال يرئيس عبييد العزيييز بوتفليقيية إلييى
الحك يم ،غييير أنهييم يييرون أن إطييالق المغييرب للمنطقيية المالييية بالييدار البيضيياء والمنطقيية الصييناعية
بطنج يية ،يخل ييق نوع ييا م يين التي يوازن ف ييي المنطق يية ،حي ييث يتعل ييق بمن يياطق اقتص ييادية موجه يية لج ييذب
االستثمارات التي تخلق القيمة المضافة وفرص العمل محليا.
وقييد ارهيين المغييرب علييى خلييق  111ألييف فرصيية عمييل فييي طنجيية باسييتثمارات متوقعيية فييي
حييدود  11مليييار دوالر ،وهييي اسييتثمارات للصييينيين نصيييب منهييا ،مييا دام يوا حصييلوا علييى 8111
هكتار ستستقبل  811شيركة مقاولية ،ويتصيور الباحيث االقتصيادي حسين مينعم ،أن المغيرب يغيري
الص ييينيين باالس ييتثمار فيي ي  ،م ييادام يت ييوفر بطنج يية عل ييى ثال ييث مين يياء اس ييتراتيجي ،وه ييو موق ييع مه ييم
للصينيين الذين يتطلعون إلى االستثمار في أفريقيا مع وضع أعينهم على السوق األوروبية.

687

رابعا :موقع المررب من "طريق الحرير الصيني الجديد" ..المشروع و الرهانات
من المعروف أن طريق الحريير هيو مجموعية مين الطيرق المترابطية ،كانيت تسيلكها القوافيل
والسفن تمر عبر جنوب سيا رابطة تشيان في الصيين ميع عيدن فيي الييمن إليى مواقيع أخيرى ،ففيي
القرن  15قاد البحار الصيني تشن خ  ،األسطول البحري عدة ميرات إليى عيدن وأمكنية أخيرى فيي
العالم العربيي ،وحتيى اآلن ال ييزال النصيب التيذكاري للبحيار الصييني تشين خي موجيودا فيي عيدن،
فكييان طريييق الحرييير القييديم ي يربط الصييين والعييالم العربييي اللييذين يقييع أحييدهما فييي الطييرف الشييرقي،
واالخ يير ف ييي الط ييرف الغرب ييي للطري ييق 682 ،وبفض ييل طري ييق الحري يير ،نش ييرت ص ييناعة ال ييورق وف يين
الطباعية والبييارود والبوصيلة ميين الصييين إليى أوروبييا عبيير المنطقية العربييية ،بينمييا دخليت ميين خيالل

 -687مصييطفى قميياس " ،المغييرب أم الج ازئيير ..أيهمييا يفييوز بطريييق الحرييير ،العربللي الجديللد ،العييدد  1 ،1857فب ارييير

.8112
628 -Federico Mayor, L’influence historique des routes de la soie, Etude intégrale des route
de la soie, UNESCO, Paris, p:7
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هذا الطريق إلى الصين علوم الفل  ،والتقويم والطب ،واألدوية العربية ،األمر اليذي عيزز الحضيارة
اينسانية بهسهام الجانبين الصيني والعربي.
و م يين أجيييل إحي يياء روح طرييييق الحريييير الق ييديم ،نواث ي يراء مقومي ييات العص يير الجديي ييدة ،طي ييرح

ال يرئيس الصيييني شييي جييين بين ي مبييادرة إنشيياء ” الح يزام االقتصييادي لطريييق الحرييير” أثنيياء زيارت ي

لكزاخسييتان فييي  ،8113و إنشيياء ”طريييق الحرييير البحييري فييي القييرن  ”81خييالل زيارت ي الندونيسييا
فييي أكتييوبر ميين العييام نفس ي  ،وميين أجييل سييهولة التعبييير سييمى ذل ي بعييض النيياس ب” الح يزام مييع
الطريييق” أو ”الح يزام و الطريييق” وسييماد بعضييهم اآلخيير ب ”ح يزام واحييد وطريييق واحييد” ،أو ”طريييق
الحرير الجديد”.

681

وعلييى ميير ألفييي عييام ،كانييت التجييارة الثنائييية الوحيييدة البدائييية بييين الصييين والبلييدان العربييية
هي تجارة األدوات الخزفية والحرير و البهيارات وغيرهيا مين األدوات اليوميية ،وتطيورت هيذد التجيارة
في يومنا هذا لتتنو بين صناعة الطاقة الكيميائيية وتقنيية المالحية الجويية واالقتصياد الميالي وميواد
البنيياء والمع ييدات الكهربائي يية .وبع ييد دخ ييول الق ييرن الجدي ييد ،وتح ييت إط ييار المنت ييدى الص يييني-العرب ييي
والمنتييدى الصيييني -االفريقييي تييم تطييوير عالقييات التعيياون االسييتراتيجي بييين الصييين وشييركائها فييي
الشرق االوسط وأفريقيا.
عل هذا األساس ،يقوم مشرو الحزام طريق الحرير على جملة من األسس منها:

631

أوال :تعزيي ييز تنسي يييق اسي ييتراتيجيات التنميي يية االقتصي ييادية واالني ييدما االقتصي ييادي ايقليمي ييي،
وتنس ي يييق السياس ي ييات التجاري ي يية والجمركي ي يية والضي ي يريبية والمالي ي يية وسياس ي ييات النق ي ييل والبيئ ي يية والقي ي يياس
وايحصاء وغيرها
ثانيييا :تعزيييز ربييط منش ي ت البنييية التحتييية للييدول المشيياركة ،وربييط الطييرق البرييية لتسييتكمل
الشييبكات القائميية ،وتفييتس منيياطق االختنيياق وطييرق قطييارات فائقيية السييرعة ،وتعزيييز خطييوط الطي يران
وخطيوط النقييل البحييري والميوانت البحرييية والجوييية ،وبنيياء شييبكة مواصييالت واتصيياالت ومييد كييابالت
أليياف ضييوئية برييية وبحرييية (طريييق حرييير معلوميياتي) وأفكييار صييناعية (خطييوط معلومييات جوييية)،
ت يربط شييرقي سيييا وغربهييا وجنوبهييا تييدريجيا ،وت يربط شييبكات نقييل الطاقيية واليينفط والغيياز ،ميين أجييل
 -681فاطمة لمحرحر ،العالقات المغربية الصينية :نموذ جديد للتعاون جنوب -جنوب ،مرجع سابق
 -631سييمير سييعيفان " ،الصييين ..مشييرو الحيزام و الطريييق و دور العييرب" ،العربللي الجديللد ،العييدد  ،682السيينة الثانييية،
السبت  81ماي/أيار  8116ص81:
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تس ييهيل النق ييل وتسي يريع وخف ييض تكاليفي ي  ،نواح ييداث مم يير كبي يير للش ييحن م يين المح يييط اله يياد إل ييى
أوروبا .
ثالث ييا :تس ييهيل انس ييياب التج ييارة ف ييي البض ييائع والخ ييدمات واالس ييتثمار نوا ازل يية الحي يواجز م يين
أمامهي ييا ،وبني يياء مني يياطق ح ي يرة لالسي ييتثمارات الصي ييناعية والخدميي يية ،وتسي ييهيل ايج ي يراءات الجمركيي يية
والفحييص نواج يراءات الحجيير الصييحي وتبييادل المعلومييات نواقاميية منيياطق صييناعية وخييدمات تجارييية
ولوجسييتية علييى ط ييول مسييارات طييرق األحزم يية البرييية الثالثيية والطري ييق البحييري ،وتوحيييد المع ييايير
والفحييص والحجيير ومعييايير القييياس وايحصيياء وشييهادات المنش ي وحماييية الملكييية الفكرييية والتحكيييم
التجيياري وحماييية البيئيية ،نواقاميية مشييروعات التعيياون فييي مجيياالت البحييث العلمييي والتطييوير واينتييا
والتسويق وغيرها .
رابعييا :تسييهيل التمويييل واالسييتثمار وتبييادل العمييالت وتنسيييق أسيواق السييندات ،نوانشيياء بن ي
االس ييتثمار اآلس يييوي وهيئ يية التموي ييل التابع يية لمنظم يية ش يينغهاي للتع يياون ،وتش ييغيل ص ييندوق طري ييق
الحري يير والتعييياون في ييي قض ييايا االسي ييتثمار والتصييينيف االئتمييياني ،وتعزي ييز التيييداول النقيييدي بالعملي يية
المحلييية وتسييوية الحسيياب الجيياري وحسيياب رأس المييال بالعمليية المحلييية ،بمييا يخفييض كلفيية التييداول،
ويقّل ييص المخ يياطر المالي يية ،ويرف ييع الق ييدرة التنافس ييية لالقتص يياد ايقليم ييي ،واأله ييم يع ييزز دور اليي يوان
الصيني عملة عالمية رئيسية ،ما يمنس الصين دو ار أكبر ،ويحقق لها أرباحا ريعية هائلة .
خامسييا :تعزيييز التب ييادل الثقييافي و لمي َينس التعل يييم والتبييادل األكيياديمي ووف ييود الشييباب وت ييروي

السياحة وتوأمة المدن وحماية البيئة وغيرها على طرفي الطريق ،أي "ربط القلوب بالجيوب".

حتيى اآلن ،أبرميت الصييين أكثير مين مائيية عقيد يقاميية مشياريع عليى مسييار مشيرو الحيزام
والطريييق ،مثييل بنيياء م يوانت فييي اليونييان وجيبييوتي ،وطييرق سييك حديدييية فييائق السييرعة فييي شييرق
أوروبيا وتركيييا ،وتشيار الصييين فييي مناقصيات المشييروعات التيي تطرحهييا تلي اليدول ،علييى أسيياس
تج يياري ،إن وج ييدت المش ييرو يتناس ييب م ييع مش ييرو الحي يزام والطري ييق ومص ييالس الص ييين .وسيش ييكل
المش ييرو  ،ف ييي ح ييال نجاحي ي  ،جسي ي ار يي يربط جن ييوب س يييا وش ييرقها ب س يييا الداخلي يية وبجن ييوب المح يييط
الهاد وب فريقيا وأوروبا ،وخصوصا ب سيا الداخليية وأفريقييا التيي ما ازليت تحميل طاقيات نميو هائلية،
ويجعييل البضييائع الصييينية تصييل إلييى كييل منيياطق مسييارات األحزميية خييالل أيييام ،بييدال ميين أسييابيع،
فتصل إلى الخلي العربي خالل  42ساعة فقط ،عبير القطيارات فائقية السيرعة ،وتيوفر فيي تكياليف
النق ييل ،م ييا يجع ييل س يييا مركي ي از للتج ييارة العالمي يية ،إذ م يين شي ي ن المش ييرو أن يس يياهم ف ييي رف ييع حص يية
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التجارة البرية إليى  ،%11وربميا  ،%81بيدال مين نسيبتها الحاليية التيي ال تزييد عين  ،%5ميا يعنيي
كميات وقيما هائلة وسوقا ضخما تفتس أسواقا كبيرة للمنتجات الصينية.
و بحسييب الد ارسييات التييي أجريييت ،فييهن هييذا الطريييق ميين شي ن أن ي يربط  65دوليية بعضييها
بيبعض ،ويحقيق تبيادال تجارييا يزييد عين 21تريلييون دوالر مين البضيائع ،وينشيت سيوقا تجاريية يزيييد
ع ييدد س ييكانها ع يين  474ملي ييار نس ييمة ،نواذا تحق ييق ه ييذا المش ييرو ف ييهن كلف يية ش ييحن البض ييائع س ييوف
تيينخفض بنسييبة مييا بييين  41و% 61مقارنيية بكلفتهييا الحالييية .وبييالنظر إلييى هييذد األرقييام ،يمكننييا أن
نتصور حجم األرباح التي سيدرها طريق الحرير الجديد على الدول التي سيمر عبرها.

631

يطمس المغرب إلى توظييف موقعي الجغ ارفيي بيين أفريقييا الغربيية أوروبيا الغربيية ،ليكيون لي
حضييور داخييل مسييار طريييق الحرييير البحييري ،الييذي يعتبيير اليييوم قاعييدة تعامييل الصييين مييع العييالم،
انطالقييا ميين الفضيياء األسيييوي و عبيير الق يرة األفريقييية ،وص يوال إلييى القييارة األوروبييية ،و هييو مييا أكييد
علي الخطاب الملكي في القمة الصينية األفريقية الثانيية بجوهانسيبور فيي ديسيمبر  .8115و هيو
مييا تزكيي ي أيض ييا الزي ييارة الملكييية ع ييام  8116للص ييين الت ييي ن ييت عنهييا توقي ييع حي يوالي خم ييس عشي يرة
اتفاقييية فييي شييكل مييذكرات تفيياهم ،تخييص هييذد االتفاقيييات إق يرار شييركة اقتصييادية و صييناعية تجعييل
ميين المغ ييرب قاعييدة أنش ييطة اقتص ييادية موجهيية للتص ييدير إلييى أوروب ييا و أفريقي ييا ميين خ ييالل إح ييداث
منطق يية صي ييناعية و اقتصيييادية ح ي يرة في ييي مدينييية طنج يية ،تهي ييم عيييدة قطاعيييات :السي يييارات ،النسي ييي ،
ايلكتروني  ،صناعات الطائرات ،اللوجستي  ،الطاقات المتجددة..

638

و تتويج ييا له ييذد الشي يراكة االس ييتراتيجية ب ييين البل ييدين الص يييني و المغرب ييي ،فق ييد تمي ييزت س يينة
 ،8117بتوقيييع الطييرفين علييى مييذكرة تفيياهم حييول المبييادرة الصييينية "الح يزام والطريييق" التييي تيينص
علييى انضييمام المغييرب للمبييادرة الصييينية بشييكل يمكيين المملكيية والصييين ميين إقاميية ش يراكات متعييددة
األطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتيية والصيناعات المتطيورة و
التكنولوجيييا .ويعتبيير التوقيييع علييى هييذد المييذكرة لبنيية جديييدة تييدعم أرضييية تعزيييز التعيياون المغربييي
الصيني باعتبار أن مبادرة "الحزام والطريق" ،التي أطلقها اليرئيس الصييني شيي جيين بيني فيي عيام
 ،8113والتييي ك ييان المغييرب م يين أوائييل ال ييدول ايفريقييية الت ييي انضييمت إليه ييا ،تشييكل أداة لتحقي ييق
 -631عماد بشناس " ،مبادرة طريق الحرير البري و البحري الصينية من منظور إي ارنيي" ،تقارير مركز الجزيرة للدراسلات،
الدوحة 11 ،مايو /يار  ،8117ص5 :

 -638فتس اهلل ولعلو ،نحن و الصين الجواب على التجاوز الثاني ،مرجع سابق ،ص822:

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

366

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

ب يرام للتنمييية خاصيية وأنهييا ترصييد مبييال هائليية السييتثمارات فييي البنييى التحتييية علييى طييول طريييق
الحرير الذي يربطها بالبحر األبيض المتوسط.
و يمك يين الت كي ييد أن مين يياء طنج يية المتوس ييط سيس يياهم مس يياهمة فعال يية ف ييي مب ييادرة الي يرئيس
الصييني يعيادة إحييياء "طرييق الحريير" القييديم،

633

فضيال عين وجييود عيدد مين الميوانت التيي يمكيين

تطويرهييا علييى البحيير المتوسييط والتييي ميين ش ي نها أن تتكامييل مييع هييذا الطريييق وتسيياهم فييي تحقيييق
أهداف ي المرجييوة السيييما و أن الصييين قييد فطنييت إلييى أن االسييتثمار علييى مسييتوى البنيييات التحتييية
المتواجيييدة بالمتوسيييط سي يييعود بيييالنفع علي ييى عالقاتهيييا التجاريي يية مي ييع دول االتحي يياد األوربي ييي الش ي يري
التجيياري األول للصييين ،ميين حيييث تقليييص كلفيية و زميين النقييل البحييري للمنتجييات الصييينية ،السيييما
وأن  21في المائة من التبادل التجاري الصيني مع االتحاد األوربي يتم عبر الطريق البحري.

634

633 - Ekman Alice, La Chine en Méditerranée: Une présence émergente, Note de l’IFRI,
OCP Policy Center,Février 2018, p:18
634 -E.Sellier, « China's Mediterranean Odyssey », The Dipmomat, April 19, 2016,
accessed on 13/14/201 2at: https://thediplomat.com/2016/04/chinas-mediterranean-odyssey/
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الخاتمة
ال شي أن المغييرب ،وبفضيل روح التسييامس والتعياي

التييي ميزتي تاريخيييا ،مؤهيل أكثيير ميين

غي يرد ميين البلييدان ايفريقييية الصييديقة للصييين ،ليكييون البوابيية الرئيس يية فييي تعزيييز الييروابط السياسييية
واالقتصييادية والتجارييية و غيره ييا بين ي و ب ييين القييوة االقتصييادية الثاني يية فييي الع ييالم (الصييين) ،وف ييي
تكيريس قيييم التعيياي

والحيوار بييين مختلييف اليديانات والثقافييات بييالرغم ميين مشيياكل المنطقيية العربييية،

كييون المغ ييرب يتييوفر عل ييى إمكانييات تس ييمس ل ي لبن يياء المسييتقبل ،ب ييالنظر لموقع ي االس ييتراتيجي ب ييين
أوروب ي ييا وأفريقييي ييا و نعي ي يييم االسي ي ييتقرار .فتجيي ييذر المغ ي ييرب في ي ييي إفريقييي ييا ومتانيي يية العالقيي ييات السياسي ي ييية
واالقتصادية التي تربط بالعديد من البلدان ايفريقية ،والشراكة جنوب جنيوب التيي يتبناهيا ،وتواجيد
شبكة هامة من المؤسسات المالية والبنكيية المغربيية فيي القيارة ،كيل ذلي يجعيل مين المغيرب شيريكا
أساسيييا بالنسييبة للصييين ،ألن التنويييع فييي العالقييات الدولييية صييمام مييان لالسييتقرار ،ألن التعوي ييل
عليى عالقيية اسييتراتيجية واحييدة ال يخييدم قضيايا الييوطن االقتصييادية والسياسييية و ال يخييدم الجغرافييية
السياسية للمغرب.
إن مييا يميييز ايعييالن المغربييي الصيييني والتوقيييع علييى الش يراكة االسييتراتيجية لسيينة 8116
تحديييد المغييرب والصييين القطاعييات االكثيير اسييتراتيجية وحيوييية وربحييا بالنسييبة لهمييا معييا ،فلييو أخييذنا
بعضا منها على سبيل المثال ،وتساءلنا عين االسيقاطات والنتيائ الناجمية عنهيا ،ألدركنيا أهميية أن
ترتبط مع العميالق الصييني بمصيالس متبادلية مبنيية عليى االحتيرام واالسيتفادة المتبادلية .ففيي مجيال
السياحة ،وهو من القطاعات االسيتراتيجية بالنسيبة للمغيرب أساسيا ،عرفيت الصيين طفيرة نوعيية فيي
اقيدام مواطنيهيا علييى السيفر خييار قيارتهم ،إذ قيارب عييددهم عيام  8111السييتين ملييون وينتظيير أن
يصييل هييذا الييرقم إلييى المائيية مليييون سيينة  ،8181لييذل جييدير بييالمغرب الييذي يييروم الوصييول إلييى
جلب عشرين ملييون سيائس إليى بليدد ،أن يشيتغل عليى هيذد االمكانيية التيي تفتحهيا الشيراكة المغربيية
الصيينية .إلييى جانيب ذلي هنيا قطاعييات رياديية مثييل الطاقيات المتجييددة والصيناعات االلكترونييية،
البنيات التحتية ،مجال البناء ،المصارف ،المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما قطعت التبادالت بيين الشيعبين الصيديقين ،عليى المسيتوى اينسياني والثقيافي ،خطيوات
كبييرة ،مقدميية بييذل دفعيية قوييية للعالقييات الثنائييية ،وتييم بهييذا الخصييوص فييتس معهييدي كونفوشيييوس"
في كل من الرباط والدار البيضاء ،كما تم توقيع عشر اتفاقيات توأمة بين مدن البلدين.
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هيذد الخطيوات رفعييت مين وتييرة تحقييق طميوح البلييدين الصيديقين يقاميية شيراكة اسييتراتيجية
قويية بينهمييا وفييتس فيياق ومجيياالت جديييدة ومتعييددة لهيذد الشيراكة الشيياملة التييي تشييكل إطييا ار متجييددا
للتعيياون الثن ييائي فييي المي ييادين المرتبطيية باالس ييتثمار والتنمييية وب يياألمن ،وتعميييق التش يياور السياس ييي
وتعزيييز العالقييات االقتصييادية وتقوييية التعيياون فييي الميييادين الثقافييية والتقنييية والعلمييية ،كييل ذلي فييي
ظييل عمييل مشييتر  ،علييى مييدى سيينوات ،مكيين ميين وضييع إطييار قييانوني صييلب ميين أزيييد ميين 831
اتفاقييية وعالقييات صييداقة تجمييع بييين الشييعبين تضييرب جييذورها فييي عمييق التيياريال إضييافة إلييى إرادة
مشييتركة لالنخ يراط لفائييدة تطييوير إفريقيييا وتعزيييز العالقييات الثنائييية والمتعييددة األط يراف القائميية علييى
المساواة في التعامل ومباد االمتيازات المتبادلة والتنمية المشتركة.
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قائمة المصادر
أو اال :باللرة العربية:
 -1االولييي إسييماعيل" ،العالقييات الص ييينية األفريقييية ..ش يراكة أم اس ييتغالل وجهيية نظيير أفريقي يية"،
تقارير مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 11 ،أبريل/نيسان 8114
 -8التقري ي يير االس ي ييتراتيجي المغربي ي ييي  ،8113-8111مرك ي ييز الد ارس ي ييات واألبحيي يياث ف ي ييي العلي ي ييوم
االجتماعية ،مطبعة النجاح الجديدة8114 ،
 -3توفيييق عبييد الصييادق" ،مرتك يزات السياسيية الخارجييية للصييين فييي أفريقيييا" ،سياسلللات عربيلللة،
المركي ييز العرب ي ييي لألبحي يياث و د ارس ي ييات السياسي ييات ،قط ي يير ،العي ييدد  5تشي ي يرين الثي يياني/ن ي ييوفمبر
8113
 -4جس يير اقتص ييادي مغرب ييي ب ييين الص ييين وك ييل م يين أوروب ييا وأفريقي ييا ،جريلللدة العلللرب ،األربع يياء
 ،8116/16/11السنة  ،32العدد 11878
 -5حسن األشرف" ،القمة المغربيية الصيينية :شيراكة " اربيس اربيس" ،جريلدة العربلي الجديلد ،العيدد
 ،612السنة الثانية 11 ،ماي 8116
 -6حكم ييات العب ييد الرحميييان " ،اس ييتراتيجيات الوج ييود الصي يييني ف ييي إفريقي ييا" ،سياسللللات عربيللللة،
المركز العربي لألبحاث و دراسات السياسات ،قطر ،العدد  88أيلول/سبتمبر 8116
 -7سيمير سييعيفان " ،الصيين ..مشييرو الحيزام و الطرييق و دور العييرب" ،العربللي الجديللد ،العييدد
 ،682السنة الثانية ،السبت  81ماي/أيار 8116
 -2شمامة خير الدين ،العالقات االستراتيجية بين قلور المسلتقبل فلي القلرن  ،70دار قرطيية،
الجزائر8111 ،
 -1عاهييد المشيياقبة " ،البعييد السياسييي للعالقييات العربييية – الصييينية و فاقهييا المسييتقبلية" ،مجلللة
العلو اإلنسانية و االجتماعية ،المجلد  ،41ملحق 8114 ،1
 -11عبد القادر محمد فهمي ،دور الصين في البنية الهيكلية للنظلا اللدولي ،مركيز ايميارات
للدراسات و البحوث االستراتيجية ،أبوظبي ،الطبعة األولى8111 ،
 -11عيدنان خلييف حميييد البييدراني " ،أثيير االسيتم اررية و التغيييير فييي السياسيية الخارجييية الصييينية
تجاد عملية السيالم فيي الشيرق األوسيط" ،مجللة المستنصلرية للدراسلات العربيلة و الدوليلة"،
جامعة المستنصرية ،العراق ،العدد 8115 ،41
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 -18عم يياد بش ييناس" ،مب ييادرة طري ييق الحري يير الب ييري و البح ييري الص ييينية م يين منظ ييور إي ارن ييي"،
تقارير مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 11 ،مايو /يار 8117
 -13عميياد منصييور" ،السياسيية الخارجييية الصييينية ميين منظييار "الثقافيية االسييتراتيجية"" ،سياسللات
عربية ،العدد  ،81تموز/يوليو 8116
 -14فييتس اهلل ولعلييو ،نحللن و الصللين الج لواب علللى التجللاوز الثللاني ،المركييز الثقييافي العربييي،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى8117 ،
 -15لحسيين الحسييناوي " ،اسييتراتيجية الوجييود الصيييني فييي إفريقيييا :الييديناميات و االنعكاسييات"،
المستقبل العربي ،مركز د ارسيات الوحيدة العربيية ،بييروت ،العيدد  466كيانون األول/ديسيمبر
8117
 -16مار ليونارد ،في َ تفكر الصين؟ ،ترجمة هبة عكام ،العبيكان ،الرياض8111 ،

 -17مصطفى قماس " ،المغرب أم الجزائر ..أيهما يفوز بطريق الحريير ،العربي الجديلد ،العيدد
 1 ،1857فبراير 8112
 -12هشام بولنوار " ،البعد االستراتيجي للشراكة المغربيية الصيينية و منافعهيا المتبادلية" ،جريلدة
العرب ،العدد  ،11874السنة  ،32الجمعة 8116/15/13
 -11مسعود ضاهر" ،ركائز السياسة الصيينية فيي عصير العولمية" ،صلحيفة البيلان اإلماراتيلة،
 11فبراير  ،8114على الرابط:
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-19-1.2064178
 -81فاطم يية لمحرح يير " ،العالق ييات المغربي يية الص ييينية :نم ييوذ جدي ييد للتع يياون جن ييوب جن ييوب"،
على الرابطhttp://www.chinainarabic.org/?p=34399 :
 -81ف ي يؤاد الغزيي ييزر" ،العالقي ييات المغربيي يية -الصي ييينية وتعي يياون الجني ييوب -الجني ييوب" ،الصللللحيفة
اإللكترونيللللة الصللللين اليللللو  ،أنظي ييرhttp://arabic.chinatoday.com.cn/se/2016- :
03/22/content_718206.htm
 -88عب ييد الكي يريم مفك يير" ،المغ ييرب الص ييين :عالق ييات اقتص ييادية تع ييد بمس ييتقبل ازه يير" ،البوابلللة
الوطنية ،أنظرhttp://www.maroc.ma :
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: باللرة األجنبية:ثاني ا
1- Ekman Alice, La Chine en Méditerranée: Une présence
émergente, Note de l’IFRI, OCP Policy Center,Février 2018
2- Federico Mayor, L’influence historique des routes de la soie,
Etude intégrale des route de la soie, UNESCO, Paris
3- George T. Yu, China, Africa, and Globalization: The 'China
Alternativ, Institute for Security and Development Policy (June
2009)
4- Thierry Sanjuan, “comprendre la chine contemporaine par les mots
des science sociales,” Hérodote, no. 125 (second trimestre 2007)
5- E.Sellier, « China's Mediterranean Odyssey », The Dipmomat, April
19, 2016, accessed on 13/14/ 8112 at:
https://thediplomat.com/2016/04/chinas-mediterranean-odyssey/
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السياسة الخارجية الصينية اتجاه دول المررب العربي
()7109-0141
د .خلفة نصير
أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة ابن خلدون – الجزائر

مقدمة
منييذ الربييع األخييير ميين القييرن العش يرين ،شييهدت السيياحة الدولييية تغي يرات جذرييية ومتسييارعة
س يواء ميين الناحييية السياسييية ،االقتصييادية ،وحتييى االجتماعييية والثقافييية ،وميين أهييم هييذد التحي يوالت
االتجاد نحو عالمية العالقات الدولية في إطار عولمة شياملة مسيت مختليف الوحيدات السياسيية ،و
انتقييل فيهييا الص ي ار والتنييافس ميين اييييديولوجي والعسييكري فييي فتيرة الحييرب البيياردة إلييى االقتصييادي
والتكنولييوجي ف ييي القييرن العشي يرين ،وه ييذا مييا جع ييل اغل ييب الييدول الي ييوم تس ييعى إلييى ض ييرورة تكيي ييف
أنظمتهييا وسياسيياتها كمحاوليية لتنظيييم نفسييها والييدخول مييع بعضييها الييبعض ضييمن تكييتالت وأقطيياب
متنوعة ومختلفة وخلق فضاءات اقتصادية وسياسية للتعاون و التكامل.
وييدخل الصيعود الصيييني الكبيير الييوم فييي مسيايرة هيذد التحيوالت ،ومحاولية فيرض سياسيية
خارجي يية تتواف ييق وطبيع يية ه ييذد المنظوم يية الدولي يية ،فق ييد أص ييبحت الص ييين محط ييا لالهتم ييام الع ييالمي
بقييدراتها االقتصييادية ،السياسييية وحتييى الثقافييية والييذي دفييع بييالكثيرين إلييى التنبييؤ بقييرن صيييني ق يادم
ين ييافس فيي ي الق ييوى التقليدي يية الكب ييرى بم ييا فيه ييا الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية وروس يييا ودول االتح يياد
األوربي ككل.
فقد دشنت الصين خالل العقود األخيرة مجموعية مين ايصيالحات االقتصيادية ،ف صيبحت
حاليييا تفعتبيير ميين أكبيير اقتصيياديات العييالم ،بحيييث تفشييير ايحصييائيات إلييى معييدل النم يو فييي ناتجهييا
المحل ي ييي ايجم ي ييالي ق ي ييد ارتف ي ييع خ ي ييالل الفتي ي يرة  ،8114-1111بنس ي ييبة  174بالمئ ي يية ،ليص ي ييل س ي يينة
8111الى  1175بالمئة نتيجة استحواذها على  275بالمئية مين إجميالي الصيادرات العالميية خيالل
نفييس السيينة ،بييل أكثيير ميين ذل ي تحولييت الصييين فييي عييام  8118إلييى اكبيير قييوة تجارييية فييي العييالم
بحجم تجارة بل  3721تريليون دوالر أمريكيي ،للتجياوز ألول ميرة الوالييات المتحيدة األمريكيية ،كميا
ارتفع ييت نسي ييبة الصيييادرات العالمي يية ،مييين 477بالمئييية سي يينة  8111لتص ييل إلي ييى 8471بالمئي يية سي يينة
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 ،8113في حين تراجعت نظيراتها األمريكية واألوربيية مين  8478بالمئية و 8176بالمئية إليى 178
بالمئيية و 8178بالمئيية علييى الت يوالي حسييب صييندوق النقييد الييدولي ليقييارب النييات ايجمييالي الصيييني
164171ملي ييار دوالر س يينة  8114رغ ييم تب يياطؤ النم ييو ال ييذي عرفتي ي ف ييي الس يينوات األخيي يرة ،وب ييذل
أصبحت ثاني اكبر اقتصاد في العالم متقدمة على اليابان.635
وأمييام ازدييياد أهييداف الصييين الخارجييية العالمييية ،والنوايييا السياسييية ميين وراء ذلي  ،ومحاوليية
سعيها إلى القيام -و ربميا فيرض -دور رييادي عيالمي ينيافس اليدور اليذي تبوأتي الوالييات المتحيدة،
تشييكل منطقيية المغييرب العربييي بموقعهييا الجغ ارفييي االسييتراتيجي دافعييا قويييا و رئيسيييا للصييين ،فهييذد
المنطقييية تمثي ييل محي ييور تالقي ييي ثالثي يية أبعييياد جيواسي ييتراتيجية ،موسي ييعة ومترابطييية بالبعي ييد المتوسي ييطي
وامتدادات ي األوربييية شييماال ،فالبعييد ايفريقييي جنوبييا ،والبعييد األطلسييي غربييا ،هييذا مييا جعلهييا كموقييع
استراتجي كبير بالنسبة للدول الكبرى.
ونتيجة للوعي المشيتر فيي العالقيات بيين دول المغيرب العربيي و دولية الصيين مين جهية،
وكييذا المصييالس المتبادليية والتييي تعتبيير محصييلة تركيبيية ميين العناصيير التاريخييية والثقافييية والسياسييية
ميين جهيية ثانييية ،فقييد ت ي ثرت هييذد العالقييات سييلبا أو إيجابييا بتل ي التطييورات ايقليمييية التييي فرضييتها
العولمة بما فيها مصالحها الداخلية والدولية والدور الذي يمكن أن يمارس كيل منهميا عليى السياحة
الدولية ،والضغوط التي يتعرض لها كالهما من المجتمع الغربي.
على هيذد الخلفيية ازدادت التسياؤالت أيضيا بميا فيمكين أن تقدمي الصيين مين مسياعدة أمنيية

وعسييكرية فييي ن يواح متعييددة ،وميين دون أن تكييون هييذد ايمكانييية حقيقيية واقعيية بالضييرورة ،بقييدر مييا
هيي افتيراض ليدول المغيرب العربيي هيذد ،وهنيا البيد مين ايشيارة إليى اني فيي مقابيل انيدفا السياسية
الخارجييية الصييينية فييي المجييال االقتصييادي ،ال تيزال عالقاتهييا األمنييية والعسييكرية محافظيية ومتييرددة
بص ييورة عام يية ،وف ييي الحقيق يية ،أن م ييا يه ييم الكثي يير م يين دول الجن ييوب كك ييل ف ييي البح ييث ع يين دواف ييع
السياسة الخارجية الصينية هو ما قد يميزها عن باقي القوى العظمى.636
أوال -إشللللكالية الدراسللللة:إن معرفييية توجهيييات أيي يية قي ييوة صي يياعدة تمييير عبييير تتبي ييع مسيييار سياسي ييتها
الخارجي يية ،ك ييذل س ييعت الص ييين ف ييي ظ ييل التحي يوالت الجيوسياس ييية الت ييي ش ييهدها الع ييالم م ييع بداي يية
 -635سنية الحسني " ،سياسة الصيين تجياد األزمية السيورية هيل تعكيس تحيوالت إسيتراتيجية جدييدة فيي المنطقية" ،المسلتقبل
العربي ،عدد  ،441تشرين األول/اكتوبر ،8115ص.41

 -636عمي يياد منصي ييور " ،السياس ي يية الخارجيي يية الصي ييينية م ي يين منظي ييار الثقافي يية ايس ي ييتراتيجية" ،سياسلللللات عربيلللللة ،ع ي ييدد81.

تموز/يوليو ،8116ص .87
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تس ييعينيات الق ييرن الماض ييي ،إل ييى بع ييث العدي ييد م يين العالق ييات ولع ييل أبرزه ييا ك ييان م ييع دول المغ ييرب
العربي ،حيث استغلت الصين العالقات التاريخية الراسخة ميع هيذد اليدول خاصية فيي دعمهيا ليدول
التحرر ضد االستعمار في خمسيينيات القيرن الماضيي وكيذا مسياعدتها فيي تخطيي أزميات الم ارحيل
االنتقالي يية وموجي ييات التح ي يوالت الديمقراطي يية التي ييي شي ييهدتها ه ييذد الي ييدول بي ييدءا م يين تسي ييعينيات القي ييرن
الماضي وصوال إلى ثورات الح ار العربي اليديمقراطي  ،8111فسيعت إليى تقويية الحيوار والتعياون
مييع ه ييذد ال ييدول ،ومييع ذلي ي ف ييهن مس ييتوى العالقييات الص ييينية م ييع دول المغييرب العرب ييي ف ييي الوق ييت
الحيييالي بالمقارني يية مي ييع العالقي ييات التاريخيي يية ال ارسيييخة وبمقارني يية عالقي ييات الصي ييين مي ييع المجموعي ييات
ا يقليمية األخرى تبقى محدودة ونسيبية وتغلييب معيايير جدييدة تتماشيى وتوجهيات الصيين الخارجيية
المستقبلية ،إذا وعلى ضوء هذد الحركية تمحورت إشكالية الدراسة حول السؤال المركزي التالي:
-

ما هي أه محددات سياسية الصين وتوجهاتها الخارجية اتجاه دول المررب العربي؟

ضمن هذد ايشكالية تندر مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما واقع وطبيعة مسار العالقات الصينية  -المغاربية؟
 .8كي ي ييف ت ي ييؤثر المقارب ي يية االقتص ي ييادية الص ي ييينية ف ي ييي سياس ي ييتها الخارجي ي يية عل ي ييى دول المغ ي ييرب
العربي؟ وهييل هييذا الييدور يحكم ي عمييق العالقييات التاريخييية والثقافييية ال ارسييخة بييين الطييرفين أم
تحكمي ي توجه ييات الص ييين ورؤيته ييا ايس ييتراتيجية ف ييي بني يية التن ييافس والصي ي ار ال ييدولي علي ييى
مناطق النفوذ؟
 .3فيم ييا تجل ييت مواق ييف سياس يية الص ييين الخارجي يية اتج يياد ث ييورات الحي ي ار المغ يياربي ال ييديمقراطي
8111؟
 .4ما مستقبل العالقات الصينية  -المغاربية في ظل التطورات الراهنة؟
إن محاولة ايجابة عن التساؤالت السالفة الذكر ،يقتضي طرح الفرضية التالية:
 تييؤثر عناصيير قييوة الصييين االقتصييادية والتجارييية علييى طبيعيية توجهييات سياسييتها الخارجييية
اتجاد دول المغرب العربي.
ثانيا -أهميلة الدراسلة :يكتسيي موضيو الد ارسية طابعيا خاصيا ذلي أن د ارسية والتعميق فيي طبيعية
السياس يية الخارجي يية للص ييين اتج يياد دول المغ ييرب العرب ييي يعتب يير مس يياهمة علمي يية ف ييي بن يياء األطي يير
النظرية والفكرية في هذا الموضو  ،وتكمن أهمية الدراسة أيضا في األهداف التالية:
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 التعميق فييي د ارسيية أبعيياد وأهييداف إسييت ارتيجية الوجيود الصيييني فييي دول المغييرب العربييي ،مييع
توضيس لياتها ووسائلها ومدى ت ثيرها في تزايد حدة التنافس الدولي بالقارة ايفريقية ككل.
 محاوليية تقييديم تصييورات أولييية حييول األسييس الفكرييية والتاريخييية والسياسييية المكونيية للسياسيية
الخارجية الصينية تجاد دول المغرب العربي.
 ال مساهمة في بناء والت سييس لحيوار أكياديمي بحثيي حيول الصيين واليروابط المرتقبية ميع دول
المغرب العربي ودول القارة ايفريقية عموما.
ثالثل ا -أهللداف الدراسللة:يختييار الباحييث موضييو د ارسييت ألهييداف واعتبييارات كثي يرة ،قييد تكييون ذاتييية
والمتمثل يية ف ييي رغبتي ي لتجس يييد فكي يرة أو لتحقي ييق أغي يراض معين يية يه ييدف إليه ييا أو ق ييد تك ييون أس ييباب
موضييوعية فيقييدمها ويفرضييها الواقييع الييذي فيعتبيير المحفييز األساسييي للبحييث عيين حلييول المش ييكالت
ولعل من أهم األهداف األساسية التي دفعتنا دراسة هذا الموضو والبحث في :

 .1الرغبة الذاتية والقناعة الشخصية التي تتوافق و تخصص الباحث من جهية  -د ارسيات مغاربيية
 وكييذا اليينقص الموجييود علييى مسييتوى األعمييال العلمييية والبحثييية وبالييذات فييي العلييوم السياسيييةوالعالقات الدولية لدراسة هذد المواضيع.
 .8محاولة إستقراء بعمق علميي ،وت صييل منهجيي مينظم ليبعض ايسيهامات المعرفيية المقدمية مين
ط ييرف العدي ييد م يين الب يياحثين ض ييمن حق ييل العالق ييات الدولي يية للتع ييرف عل ييى مض ييمون السياس يية
الخارجية الصينية اتجاد القضايا الدولية في منطقة المغرب العربي.
 .3محاولة المساهمة في صياغة أنموذ فكري حيديث مبنيي عليى التحلييل ايسيتراتيجي فيي د ارسية
أهييم التحييديات والرهانييات فييي العالقييات الصييينية – المغاربييية س يواءا علييى المسييتوى المحلييي أو
الدولي.
رابعا -الدراسات السلابقة:تفعيد الد ارسيات السيابقة مين األجيزاء المهمية فيي موضيو الد ارسية الحاليية،
فق ييد ت ييم االعتم يياد عليه ييا ف ييي اش ييتقاق بعيييض األفك ييار والفرض يييات واألطروح ييات ،وم يين ب ييين هي ييذد
الدراسات:


دراسة موسومة بعنوان:العالقات العربيلة  -اآلسليوية( )637تحريلر هلدر ميتكليس والسليد

صللدقي عابللدين:هييي عبييارة عيين د ارسيية لمجموعيية ميين البيياحثين صييادرة بمركييز الد ارسييات اآلسيييوية
 -637هييدى ميتك يييس والس يييد صييدقي عاب ييدين ،العالقلللات العربيلللة -األسللليوية ،الق يياهرة :مرك ييز الد ارسييات األس يييوية ،كلي يية
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.8115 ،

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

376

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

بكلييية االقتصيياد والعلييوم السياسييية بجامعيية القيياهرة ،تناولييت هييذد الد ارسيية تيياريال العالقييات العربييية -
اآلسيوية بميا فيهيا العالقيات الصيينية ميع دول المغيرب العربيي ،وواقعهيا ميع تقيديم صيورة لميا يمكين
أن تكون علي هذد العالقات في المستقبل بما يحقق المصالس بين الطرفين.


دراسلللة ابتسلللا محملللد العلللامري الموسلللومة ب "اللللدور الصللليني فلللي إفريقيلللا:دراسلللة فلللي

دبلوماسية القوة الناعمة:)632(.تناولت هذد الدراسة أبعاد ومحيددات التوجهيات الصيينية اتجياد دول
الق ييارة ايفريقي يية بم ييا فيه ييا دول المغ ييرب العرب ييي وم ييا ه ييي ال ييدوافع الت ييي أدت إل ييى تغي يير اهتمام ييات
الصييين الخارجييية خييار منطقيية شييرق أسيييا إلييى منيياطق أخييرى فييي العييالم ،ف صييبحت تتحيير بعيييدا
عن عالمها القديم من اجل توسيع نفوذها وخياراتها نوايجاد بدائل لسياساتها الخارجية.


نلللدوة":العالقللللات الصلللينية –العربيللللة:حاللللة الجزائللللر:والت ييي انعق ييدت ف ييي مخب يير البح ييوث

والد ارسييات ف ييي العالق ييات الدولييية ،جامع يية الج ازئ يير 3بت يياريال 14نيسييان/ابري ييل ،8116نظم ييت ه ييذد
النييدوة بالتعيياون مييع جمعييية الصييداقة:الج ازئيير -الصييين وصييحيفة المسييار العربييي ،وتمثييل الهييدف
اليرئيس ميين عقييد هييذد النييدوة ببحييث ومناقشيية أبعيياد عالقييات التعيياون السياسييية واالقتصييادية القائميية
بين كل من جمهورية الصين الشعبية-باعتبارها قوة دولية صياعدة -والبليدان العربيية بميا فيهيا دول
المغرب العربيي بشيكل خياص.وأكيد فيي هيذد النيدوة اليدكتور دبي

إسيماعيل أسيتاذ العالقيات الدوليية

بجامعيية الج ازئيير  ،3ورئيييس جمعييية الصييداقة الج ازئيير-الصييين التييي ت سسييت سيينة  1113بهييدف
تسهيل وتنسيق وتعزيز العالقات الثنائية بين الطرفين.
خامسا -نطاق الدراسة :فيعال هذا الموضو في مجاالت ثالثة هي:

أ  -اإلطللار الزمللاني:شييهدت عالقييات التعيياون بييين الصييين ودول المغييرب العربييي وخاصيية الييدول

المحوري يية الج ازئ يير ،ت ييونس والمغ ييرب ح يياالت م يين المس يياندة وال ييدعم الكام ييل لحرك ييات التح ييرر ض ييد
االسييتعمار ميين جهيية فييي فت يرة خمسييينيات القييرن الماضييي ،والتعيياون والح يوار ميين جهيية ثانييية مييع
مطلييع التسييعينيات إلييى اليييوم ،وعلي ي د ارسييتنا سييتبدأ ميين هييذا التطييور التيياريخي وص يوال إلييى فت يرة مييا
بعد ثورات الح ار العربي  8111محاولين فيها تقييم وحوصيلة أهيم ميا توصيلت إليي هيذد العالقيات
من جهة ومحاولة استشراف مستقبل السياسة الخارجية للصين و فاقها من جهة ثانية.

 -632ابتسام محمد العامري ،الدور الصيني في إفريقيا دراسة في دبلوماسية القيوة الناعمية ،المسلتقبل العربلي ،عيدد 466
كانون األول/ديسمبر.8117
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ب  -اإلطار المكاني:يتحيدد هيذا ايطيار بالحيدود الجغرافيية ليدول المغيرب العربيي فيي عالقتهيا ميع
الصين ،وهذا بطبيعة الحال ال ينفي وجود بعيض المنياطق األخيرى التيي قيد تيدخل مين حيين ألخير
يثراء المقارنة في البحث.
ا  -اإلطلللار الموضلللوعي:تهييتم الد ارسيية فييي مجالهييا الموضييوعي بد ارسيية وتتبييع توجهييات السياسيية
الخارجييية الصييينية تجيياد دول المغييرب العربييي وتييداعياتها علييى مسييار التنمييية واالسييتقرار السياسييي
واألمني في المنطقة.
سادس ا -اإلطار المفاهيمى:تفمثل المفاهيم عنص ار أساسييا لمعالجية وتحلييل الفكير المطيروح للتيداول
وهييي القطييب النافييذ فييي مسييار البحييث الموضييوعي الجيياد ،ف دبيييات البحييث فييي الد ارسييات العلمييية
الجادة تبدأ بتعريف مصطلحات ومفاهيم الد ارسية تعريفيا إجرائييا ،الن ذلي يمثيل خطيوة أساسيية مين
خطوات عرض األفكار 631 ،وانطالقا من ذل سيتم في هذد الدراسة تعريفها على النحو التالي:
 .0السياسللة الخارجيللة:يعيياني مفهييوم السياسيية الخارجييية كغي يرد ميين المفيياهيم المطروحيية فييي حقييل
العلوم السياسية من عدم وجود تعريف محدد ومتفق علي من طرف الباحثين والمختصين فيي عليم
السياسة بشكل عام وحقيل العالقيات الدوليية بشيكل خياص ،إذ تتعيدد تعريفاتي بتعيدد البياحثين اليذين
تعرضوا لدراسة السياسة الخارجية ،فهنا من يرى ب ن السياسية الخارجيية تحيدد مين خيالل أهيدافها
فهي توصف من خالل المصالس المرجوة من نشاطاتها في المحيط اليدولي ،وعالقاتهيا ميع وحيدات
النظام الدولي.

641

كما يعرفها حامد ربيع ب نهيا جمييع صيور النشياط الخرجيي ،حتيى وليو ليم تصيدر

عن الدولة كحقيقة نظامية ،إن نشاط الجماعية كوجيود حضياري أو التعبييرات الذاتيية كصيور فرديية
للحركة الخارجية تنطوي وتندر تحت هذا الباب الواسيع اليذي نطليق عليي اسيم السياسية الخارجيية،
طبقا لهذا التعريف ،تنصيرف السياسية الخارجيية إليى "النشياط الخيارجي"أو "الحركية الخارجيية"للدولية
أو غيرها من الوحدات.

641

وهنا من يعرفها ب نها السلوكيات السياسيية الهادفية والناجمية عين عمليية التفاعيل المتعلقية
بعملييية صيينع القيرار الخييارجي للوحييدات الدولييية ،فالسييلو السياسييي الخييارجي ألييية وحييدة دولييية هييو
 -631محمود شاكر سعيد وخالد بن عبد العزيز ،مفاهي أمنية ،الرياض:جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،8111 ،ص
.7

 -641دخالة مسعود " ،السياسة الخارجية األمريكية تجاد منطقة القرن ايفريقي بعد نهاية الحرب الباردة" ،أطروحة دكتوراه،
جامعة قسنطينة  ،13كلية العلوم السياسة ،8115 -8114 ،ص.87

 -641محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،ط ،8.القاهرة:مكتبة النهضة المصرية ،1112 ،ص.7
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عبييارة عيين حييدث أو فعييل ملمييوس تقييوم ب ي هييذد الوحييدات الدولييية بصييورة مقصييودة وهادفيية للتعبييير
عن توجهاتها في البيئة الخارجية ،فالسياسة الخارجية تحيدد النقياط الرئيسيية للخطيط السياسيية التيي
تق ييرر الدول يية أو الوح ييدة الدولي يية إتباعه ييا عل ييى الم ييدى القري ييب والبعي ييد ف ييي عالقاته ييا م ييع الوح ييدات
الدوليي يية األخي ييرى وفقي ييا لمصي ييالحها المشي ييتركة في ييي ضي ييوء الظي ييروف الدوليي يية القائمي يية ،في ييي حي ييين أن
الدبلوماسية المعروفة ،فالسياسة الخارجية تتعلق بمجموعية مين المخططيات المرسيومة عليى أسياس
مباد معينة لتحقيق أهداف خارجية.648
 .7المرلللرب العربلللي:هييو مجموع يية إقليمييية متجانسيية إلييى حييد بعي ييد ،حيييث يسييودد سييمات طبيعي يية
ومناخية متقاربية ،ويتمييز بميوارد متنوعية ومتكاملية ،كميا يقطني سيكان متقياربون مين حييث المالميس
البشي ي يرية ،وتق ي ييع منطق ي يية المغ ي ييرب العرب ي ييي)*( ،643أو ش ي ييمال إفريقي ي ييا ،كم ي ييا تس ي ييمى ف ي ييي األدبيي ي ييات
االنجلوسكسونية على الضفة الجنوبية الغربية للبحير األبييض المتوسيط ،حييث يمكين تحدييد منطقية
المغيرب العربييي ،جغرافيييا بييين خطييي الطيول  85درجيية شييرقا -أي الحييدود الليبييية المصيرية -و17
درجية غربييا ،والمتمثليية تحديييدا فييي السيياحل األطلسيي لموريتانيييا ،ويتحييدد ميين الشييمال إلييى الجنييوب،
بي ييين دائرت ي ييي الع ي ييرض  37درج ي يية ش ي ييماال -أي بن ي ييزرت – و12درج ي يية جنوب ي ييا-أي ح ي ييدود الج ازئ ي يير
الصييحراوية -وبييذل يتربييع المغ ييرب العربييي علييى مسيياحة إجمالي يية تقييدر بح يوالي 6ماليييين كل ييم،8
تتوز على دول كاآلتي:644
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية8321741:كلم
 الجماهرية العربية الليبية1751541:كلم
 الجمهورية التونسية163611:كلم
 المملكة المغربية446551:كلم

8

8

8

8

 الجمهورية الموريتانية1138455:كلم.8

 -648دخالة مسعود ،مرجع سابق ،ص ص.82 ،87

 (*) -643دول المغرب العربي ،هي مجموعة إقليمية بمساحة إجمالية قدرها 671687141كلم مربع ،هيذد المسياحة تشيمل
بلدان المغرب العربي الكبير(الجزائر ،المغرب ،تونس ،ليبيا ،موريتانيا ،نقال عن:

Hatem Bensale ،"le Maghreb sur l’échiquier méditerranéen "،études international, No.40

)March 1991(.p.26. )643(.

 -644إس ييماعيل بي يوالروايس " ،األبع يياد ايس ييتراتيجية للسياس يية الخارجي يية األمريكي يية ف ييي المغ ييرب العرب ييي(الج ازئ يير ،المغ ييرب،
تونس) ،8112-8111رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية وايعالم ،8111-8111 ،ص.82
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سابع ا -األدوات واألطر التحليلية للدراسة:تم االعتماد على العدييد مين األدوات التحليليية والنظريية
ويمكن إيجازها فيما يلي:
.0الملللنه المسلللتخد :فييي إط ييار التكام ييل المنهجييي ت ييم االعتم يياد علييى أكث يير م يين ميينه ف ييي ه ييذد
ويمكن اختصارها فيما يلي:
الدراسة ف

أ-

المللنه التللاريخي :فيعييد هييذا الميينه ميين أكثيير المنيياه اسييتخداما فييي السياسيية الخارجييية،

ي ييولي أهمي يية كب ييرى عل ييى د ارس يية الت يياريال الدبلوماس ييي ،بس ييبب أن العالق ييات الدولي يية المعاصي يرة له ييا
جذورها وامتداداتها التاريخية السابقة ،ولهذا الغرض تم استخدام لدراسة تطيور العالقيات التاريخيية
والسياسية بين الصين الشعبية ودول المغرب العربي و ايحاطة بها وبكل جوانبها.
ب-

المللنه المقللارن :يهييدف هييذا الميينه إلييى التمييييز بييين أو وصييف الخصييائص والصييفات

المش ييتركة أو المختلف يية لش يييئين أو أكث يير ،وك ييان الغ ييرض م يين اس ييتخدام تقص ييي نق يياط التش يياب أو
االخييتالف بييين الصييين ودول المغييرب العربييي ميين خييالل الوحييدات السياسييية والتجييارب الماضييية،
ويمكيين القييول أن المقارنيية تحييل أحيانييا محييل التعريييف أو تكمل ي  ،وقييد تعنييي المقارنيية أيضييا النتيجيية
التي قد تتمخض عن أي من تل الدراسات.

645

.7النظريللللات:تحيييدد النظري يية للباح ييث مج يياال للتوجيي ي يسي ييتطيع ف ييي ض ييوئ أن يخت ييار المعلومي ييات
والبيانييات ،ومييا يصييلس للتجربيية وهييي تقييدم ايطييار التصييوري الييذي ييينظم ويصيينف الظ يواهر ،ويبييين
العالقييات المتبادليية بينهييا ،ونظ ي ار لألهمييية البالغيية للنظرييية فييي البحييوث العلمييية إضييافة إلييى تحقيقهييا
لنتائ مهمة ،ارت ينا أن نعتمد في دراستنا على النظريات التالية:
أ -نظرية اتخاذ القرار:تم االعتماد على هذد النظرية في د ارسية سيلو صيانع القيرار ليدى السياسية
الخارجييية فييي الصييين ودول المغييرب العربييي وتقييارب الييرؤى بييين الطييرفين ،بييرزت هييذد النظرييية فييي
تحليييل السياسيية الخارجييية مييع "ريتشللارد سللنايدر ،إذ يييرى أن األسيياس فييي الوحييدة النهائييية لتحليييل
السياسيية الخارجييية هييي عملييية صيينع القيرار ،فحييوى هييذد النظرييية هييو أن الحركيية السياسييية ال تعييدو
أن تكون لموقف تحدد زمانا ومكانيا وموضيوعا ،وهيذا يعنيي أن صيانع القيرار السياسيي ،سيواء عليى
مسيتوى الحركيية أو علييى مسيتوى التنبييؤ البييد و أن يقيوم بتحديييد المتغييرات التيي تييتحكم فييي الموقييف
ومنهييا العوامييل الداخلييية والخارجييية ،وكييذا ايمكانييات الموضييوعية الدائميية وشييب الدائميية ،المتغي يرات
 -645احمد موري النعيمي" ،تدريس السياسة الخارجية في جامعة بغداد" ،مجلة العلو السياسة ،عدد  ،37جامعة بغداد،
(ب.س.ن) ،ص.168
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الجغرافية واالقتصادية والسكانية والعسكرية ،المتغييرات االجتماعيية بميا فيهيا الطيابع القيومي واليرأي
العام واألحزاب السياسية و جماعات الضغط..الال.646
ا -النظريلللة الواقعيلللة الجديلللدة:وتع ييرف أيضييا بالواقعي يية البنيوي يية أو الواقعييية العصي يرية وم يين أه ييم
مؤيييدها "كنيللث والتللز" و"سللتيفن كريزنللر" وروبللرت جيلللبن" ،وروبللرت تللاكر" ،و"جللورا مودلسللكي،
تؤكد هذد النظرية على اهمية العالقات االقتصادية الدولية ،وقد ذهبيت الواقعيية الجدييدة إليى القيول
ب ن كل من المدرسة الليبراليية والمدرسية الراديكاليية فيي االقتصياد أخفقيت فيي إد ار وفهيم العالقيات
االقتصييادية عنييدما تناولتهييا بمعييزل عيين العالقييات بييين الييدول ،وقييدمت البنيوييية أو االرتبيياط السييببي
بين الوسائل واألهداف التي تيؤدي إليى نشيوء السييطرة أو اضيمحاللها ،وبالتيالي تحدييد مؤشيرات أو
معايير للتنبؤ بالنشوء واالضمحالل.647
د.النظريللة الوظيفيللة الجديللدة  :neo-functionalismلقييد كييان غييرض بداييية العالقييات الصييينية
– المغاربية هو تحقيق الشراكة والتعاون ،والنظرية الوظيفية الجديدة والتي ظهيرت فيي الخمسيينيات
ميين القييرن الماضييي ،ميين أهييم منظييري هييذد النظرييية نجييد كلللارل دويلللت

 k.deutshفييي تطييويرد

لنظرييية "االتصللاالت االجتماعيللة "تركييز أساسييا علييى مختلييف التبييادالت واالتصيياالت التييي تييتم بييين
الفئ ييات المختلف يية ،وم يين خ ييالل تحدي ييد ن ييو وحج ييم ه ييذد االتص يياالت وك ييذل وتيرته ييا 642.وم يين ه ييذا
المنط ييق أس ييس"دويللللت " K.dutchلنظري يية المبيييادالت وه ييي الت ييي تهي ييتم بمج يياالت الت ييداخل بي ييين
أعض يياء المجتم ييع ال ييدولي ،وف ييي أريي ي أن وج ييود مب ييادالت متين يية وسي يريعة وقابل يية للتط ييور ب ييين ه ييذد
المجموعة من الدول يشكل ركيزة أساسية ألية عملية تكامل فيما بينها.
.3االقترابللات:االقت يراب هييو المييدخل وايطييار التييوجيهي للباحييث وقييد تييم االعتميياد علييى أكثيير ميين
اقتراب ومنها:
أ-

اقتراب تحليل النظ :مين ابيرز مفكيري هيذد االقتيراب نجيد" دافييد اسيتون "D. EASTON

حيييث يييرى ب ي ن النظييام يتكييون ميين تفاعييل أج يزاء ووحييدات مرتبطيية ومتفاعليية مييع بعضييها الييبعض،
الغييرض ميين توظيييف هييذا االقتيراب هييو د ارسيية تي ثيرات البيئيية المحيطيية سيواء الداخلييية أو الخارجييية
 -646المرجع نفس  ،ص.164

 -647احمد موري النعيمي ،مرجع سابق ،ص.161

 -642مرسييي مشييري " ،التح يوالت السياسييية نواشييكالية التنمييية فييي الج ازئيير:واقييع وأفيياق " ،مداخليية مقدميية فييي إطييار الملتقييى
اليوطني حيول:التحيوالت السياسيية نواشييكالية التنميية فيي الج ازئير:واقيع وافيياق17-16ديسيمبر(8112جامعية حسييبة بين بييوعلي
الشلف:كلية العلوم القانونية وايدارية ،)8112 ،ص.6
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لليييدول المغاربيي يية ،فييياقتراب تحليي ييل الي يينظم يسي ييمس بتخطي ييي الفاصيييل بي ييين الشي ييؤون الداخليي يية للدولي يية
والسياس ييية الدوليييية ،ويعميييل علي ييى كافييية المسيييتويات الدوليييية ايقليميييية والوطنيييية وي ي يربط بي ييين هي ييذد
المستويات أيضا.
ثامنل ا -تقسليمات الدراسلة:تسييعى هيذد الد ارسية إليى رصيد وتحليييل واقيع السياسيية الخارجيية للصييين
تجياد دول المغييرب العربييي واهييم مواقفهييا تجيياد ثييورات الحي ار العربييي الييديمقراطي ،انطالقييا ميين هييذد
المعطييات وفييي سييبيل ذلي قامييت الد ارسيية ببنيياء خطية بحثييية لمعالجيية الموضييو بداييية بمقدميية إلييى
اسييتنتاجات للد ارسيية مييرو ار بهطييار منهجييي حييددت في ي مختلييف االقت يراب والمنيياه والمفيياهيم التييي
اعتمدت في إطار تحليل الموضو  ،وقسمت الدراسة إلى المحاور التالية:
الفصلللل األول موسلللو بعني يوان :الس ييياق الع ييام ف ييي العالق ييات الص ييينية – المغاربي يية:وفيي ي ت ييم بل ييورة
وتني يياول الجواني ييب التاريخيي يية والسياسي ييية لنش ي ي ة العالقي ييات الصي ييينية – المغاربيي يية و التي ييي كي ييان مي يين
الضروري تحديد أفطرها لمسياعدة القيار عليى فهيم ميا ترميي إليي الد ارسية ،فيتم تقسييم الفصيل األول
إلييى ثييالث مباحييث ،عييال المبحييث األول :كرونولوجيييا العالقييات الصييينية المغاربييية ،أمييا المبحييث
الث يياني فع ييال خصوص ييية منطق يية المغ ييرب العرب ييي ف ييي ظ ييل التن ييافس ال ييدولي للق ييوى الكب ييرى ،وف ييي
المبحث الثالث تم تسليط الضوء على أبعاد االهتمام الصيني بمنطقة دول المغرب العربي.
أما الفصلل الثلاني فكيان تحيت عنيوان :توجهيات السياسية الخارجيية الصيينية تجياد دول المغيرب
العربييي فييي ظييل ثييورات الربيييع العربييي وفي ي تييم التعييرض لمالمييس ومظيياهر السياسيية الخارجييية
الصيينية تجياد المنطقية المغاربيية ،تيم تقسييم هييذا الفصيل إليى ثيالث مباحيث ،فيي المبحييث األول
تييم التطييرق إلييى محييددات السياسيية الخارجييية الصييينية تجيياد دول المغييرب العربييي ،فييي المبحييث
الثياني تيم التطيرق إليى موقيف الصيين مين ثييورات الربييع العربيي والتيي كيان لهيا انعكاسيات علييى
اليييدول المغاربيييية.أميييا المبحيييث الثاليييث فعيييال مسي ييتقبل السياسييية الخارجيييية الصي ييينية تجييياد دول
المغرب العربي.
وف ييي النهاي يية أوردن ييا خالص يية واس ييتنتاجات لم ييا توص ييلنا إليي ي ف ييي إط ييار تناولن ييا للموض ييو ،
أجملنا فيها أهم نتائ البحث والتحليل لوشكالية محل الدراسة ،ثم قدمنا توصييات واقت ارحيات نعتقيد
أنهييا ستفسيياهم فييي إثيراء حقييل السياسيية الخارجييية خاصيية بالييدول المغاربييية والتييي تييدفع البيياحثين إلييى
مواصييلة إج يراء مزيييد ميين البحييوث العلمييية التييي فيمكيين أن تختبيير مييدى ت ي ثير البيئيية الخارجييية علييى
أوضا الدول الداخلية وعلى كل المستويات السياسية وايقتصادية وايجتماعية والثقافية.
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الفصل األول :السياق العا في العالقات الصينية -المراربية
لسنوات خلت تشكلت عن الصين نظيرة نمطيية هيي أن اهتماماتهيا الخارجيية تتمحيور حيول
العيالم الصييني اليذي يقيع فييي شيرق أسييا فقيط ،نواذا كييان هيذا التصيور صيائبا لمييدة ميا ،فهني ليم يعييد
كيذل فييي السيينوات األخييرة ،إذ بييدأت الصييين تتحيير بعييدا ميين عالمهييا القييديم وتييدق أبيواب عالمهييا
الجديد بقوة من أجل توسيع نفوذها وخيارتها نوايجاد بدائل لسياساتها.
فييي هييذا السييياق ،يكتسييب الحييديث ع يين العالقييات الصييينية مييع دول المغييرب العربييي ف ييي
الفت يرة الحالييية أهمييية خاصيية نظ ي ار للمتغي يرات الكثي يرة التييي تشييهدها الحقبيية الحالييية ،والتييي كييان ميين
أبييرز نتائجهييا أحادييية االسييتقطاب السياسييي والعسييكري األمريكييي ،واالتجيياد المتسييار نحييو تحرييير
التجييارة وعولميية االقتصيياد ،والح ييديث عيين ترتيبييات إقليمييية أمني يية واقتصييادية فييي المنطقيية العربي يية
ككل.
فمع تنامي قوة الصين وتعياظم دورهيا السياسيي واالقتصيادي األمير اليذي يرشيحها ألداء دور
متميز في التخفيف من هيمنة الواليات المتحدة وثقلهيا العسيكري واالقتصيادي فيي المنطقية ،خاصية
أن الص يين قييد أبييدت قلقهييا ومعارضييتها فييي أكثيير ميين مناسييبة لمحيياوالت الواليييات المتحييدة السيييطرة
علييى النظييام العييالمي ،نوابقائ ي علييى أسيياس ميين أحادييية القطبييية ،وان كانييت هييذد المعارضيية تتسييم
بالهييدوء والحييذر العتبييارات تتعلييق بمحاوليية بنيياء مكانتهييا ايقليمييية واألسيييوية لتكييون قاعييدة انطييالق
لتحقيق المكانة العالمية.641
كييل هييذد العوامييل والقضييايا بايضييافة إلييى تطلييع الصييين لالضييطال بييدور يناسييب مكانتهييا
وتحمييل مسييؤوليتها يجعلهييا تعمييل علييى بنيياء عالقييات وش يراكة خاصيية مييع دول القييارة ايفريقييية بمييا
فيها دول المغرب العربي.
المبحث األول :كرونولوجيا العالقات الصينية  -المراربية

 -641خليل إبراهيم حجا و صايل فالح السرحان " ،السلو التصويتي بين المجموعة العربية والدول دائمية العضيوية فيي
مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة  ،"8117-1111دراسات ،العلو اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد ،36

 ،8111ص.214
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إن العالقيات التاريخيية والدبلوماسييية بيين الصييين ودول المغيرب العربييي ،ليسيت جديييدة،
فمنذ قيامهيا سينة  ،1141عمليت الصيين الشيعبية عليى تقيديم نفسيها إليى شيعوب العيالم النيامي،
خاصة في إفريقيا ،على أنها مجرد إحدى دول العالم ،وعلى أنها تمثل حلقة مهمية فيي النضيال
لمقاومية االسييتعمار والهيمنية ،وكنمييوذ لقيدرة حركيية تحريرييية شيعبية علييى ت كييد الهوييية الوطنييية
واالستقالل ،وقد استلهمت بعض المسيتعمرات ايفريقيية ،ومين بينهيا دول شيمال إفريقييا النميوذ
الصي يييني في ييي ذل ي ي  ،خاصي يية الت كيي ييد علي ييى البعي ييد االشي ييتراكي وسي يييطرة الدولي يية والت ي ي ميم نوالغي يياء
االمتيييازات األجنبي يية نواتبييا سياس يية وطنييية.

651

لك يين بعييد انتق ييال الصييين إل ييى مييا يش ييب النظ ييام

ال أرسي ييمالي في ييي االقتص ي يياد وانفتاحهي ييا علي ييى الع ي ييالم ،أصي ييبحت أكثي يير براغماتي ي يية في ييي تعامالته ي ييا
الخارجييية ،وأقييل تركي ي از علييى الجوانييب اييديولوجييية ،ولمييا كانييت القييارة ايفريقييية ككييل جييد غنييية
بمص ي ييادر الطاق ي يية ،وس ي ييوقا اس ي ييتهالكية كبيي ي يرة ،أولته ي ييا الص ي ييين أهمي ي يية خاص ي يية ف ي ييي تعامالته ي ييا
الخارجية.651
المطلب األول:لمحة تاريخية عن تطور العالقات الصينية – المراربية
فيعتب يير طري ييق الحري يير"العني يوان الرئيس ييي للتب ييادل التج يياري والثق ييافي ب ييين الع ييالم العرب ييي

وش ييرق أس يييا ويرج ييع إل ييى فتي يرات تاريخي يية قديم يية ج ييدا ،لك يين العالق ييات العربي يية ومنه ييا م ييع دول
المغييرب العربييي الرسييمية م ييع الصييين الشييعبية تع ييود فييي بييدايتها إل ييى عييام 1141م ،حييين ب ييدأ
ت سيييس جمهورييية الصييين الشييعبية ،وقييد مييرت هييذد العالقييات منييذ تل ي الفت يرة وحتييى اآلن بعييد
م ارحييل ارتبطييت بمحييددات النظييام الييدولي والظييروف الداخلييية لكييال الطييرفين ،ففييي الفت يرة التييي
امتييدت مييا بييين ( )1155-1141لييم تفقييم أي عالقييات دبلوماسييية مييا بييين الصييين الشييعبية وأي
م يين ال ييدول العربي يية بس ييبب انش ييغال المنطق يية العربي يية بمقاوم يية االس ييتعمار والس ييعي إل ييى التح ييرر
الييوطني ،وكييذل بقضييية الص ي ار العربييي -ايس يرائيلي ،إضييافة إلييى عييدم رغبيية الجانييب العربييي
إقامية مثييل هيذد العالقييات نظي ار لتييولي الحييزب الشييوعي السييلطة فيي بكييين ولعالقتي غييير الودييية
مييع "تييايون" ،فيمييا أعلنييت إس يرائيل اعترافهييا بالصييين الشييعبية فييي ب عييام  ،1151وفييي الفت يرة
ميين أواسييط الخمس ييينيات حتييى منتصييف الس ييتينيات ،شييهدت العالقيية العربي يية -الصييينية تط ييو ار
 -651علييي العطييري" ،أهمييية الطاقيية ودورهييا فييي توجي ي السياسيية الخارجييية الصييينية  ،"8117-1113مللذكرة ماجسللتير،
جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،كلية العلوم السياسية وايعالم ،8111 ،8112 ،ص.118

 -651علي العطري ،مرجع سابق ،ص.113
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ايجابييا عليى ضيوء ميؤتمر"بانيدون " ليدول عيدم االنحيياز ،ومين ثيم تطيور موقفهيا باتجياد القضييايا
العربية خاصة القضية الفلسطينية والعدوان الثالثي على مصر عام .1156

658

ومييين أواسي ييط السيييتينيات حتي ييى أوائي ييل الثمانينييييات مي يين القي ييرن الماضي ييي تي ييدنى مسي ييتوى
العالق ييات الدبلوماسي ييية بي ييين الصي ييين واليييدول المغاربي يية بسي ييبب الظيييروف الداخليييية في ييي الصي ييين
والمتعلقي يية ب ي ييالثورة الثقافيي يية ع ي ييام  ،1166أمي ييا الفتي ي يرة مي يين  1111-1121فق ي ييد شي ييهدت ع ي ييودة
الدبلوماسية الصينية اتجاد اليدول العربيية ككيل و اتخيذت منحيى ايجابييا ،وبحليول  1111كانيت
الصين تقييم عالقيات دبلوماسيية ميع كافية اليدول العربيية ،وازداد حجيم التبيادل التجياري ومسيتوى
التمثيل الدبلوماسي.

653

كما شهدت السنوات األخيرة تطو ار جيديا فيي التقيارب بيين الطيرفين ،وكيان مين مؤشيرات
ت ازي ييد الزي ييارات المتبادل يية ب ييين الج ييانبين عل ييى المس ييتوى الرفي ييع ،حي ييث تض يياعف حج ييم التب ييادل
التج يياري عش يير مي يرات ف ييي الفتي يرة م ييابين ( )8116-1116في يزاد ع يين  81مليي يار دوالر س يينويا،
وت ارفييق ذل ي مييع توسييع ملحييوظ بييين الجييانبين فييي المجيياالت الثقافييية والتعليمييية ،وقييد تييم إقاميية
"منتييدى التع يياون العرب ييي -الص يييني" ،تح ييت مظل يية األمانيية العام يية لجامع يية ال ييدول العربي يية ع ييام
 8116فيي عميان بهيدف التنسيييق عليى المسيتوى السياسيي لبحييث سيبل دعيم وتطيوير العالقييات
والمواقف من القضايا ايقليمية والدولية والموضوعات ذات التي ثير واالهتميام المشيتر للجيانبين
وتدعيم العمل في المجال االقتصادي والتجاري.

654

وخالصية القيول أن التوجي الصييني نحييو اليدول المغاربييية فيعتبير ميين األولوييات المهميية

في سياستها الخارجية ،وهذا ما تعززد المواقيف واليرؤى و الزييارات العدييدة التيي قيام بهيا اليرئيس
الصيني إلى هذد الدول ،وتجربة التحديث والتنمية الصينية وحاجتها إلى األسواق النفطية.
المطلب الثاني :المصالح المشتركة في العالقات الصينية – المراربية
إن انطييالق الصييين نحييو عالمهييا ايفريقييي عاميية ودول المغييرب العربييي بصييفة خاصيية بييدأ
بعييد أن أصييبس اقتصييادها قويييا ولكني ي كييان و ال ي يزال بحاجيية إل ييى إفريقيييا السييتكمال شييروط بنائي ي
 -658خليل إبراهيم حجا و صايل فالح السرحان ،مرجع سابق ،ص.214
 -653المرجع نفس  ،ص.214
 -654المرجع نفس  ،ص.215
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وقوت ي  ،وهييذا مييا تحقييق ،إذا مهييدت ل ي هييذد المنطقيية بمواردهييا نوامكانياتهييا االقتصييادية السييبل لبلييو
مجياالت التفيوق اليذي احتيا إليى سينوات طويلية و جهيودا مين الجيانبين ،و إذا كانيت دول المغيرب
العربي فتحت فاقيا جدييدة للصيين لتحقييق طموحاتهيا وأهيدافها ،فيهن األخييرة ليم تبخيل عليهيا بشييء
بييل سيياعدتها ووقفييت إلييى جانبهييا فييي مواقييف شييتى تثمينييا لجهودهييا وردا لجميييل عطائهييا واحت ارمييا
لمجمييل مواقفهييا االيجابييية ،وقييد دفييع التوافييق القيمييي والمصييلحي الطييرفين إلييى االنخيراط فييي سلسييلة
ميين النشيياطات والمبييادرات التعاونييية المتنوعيية التييي أرسييت عهييدا جديييدا يتسييم بااليجابييية فييي نظرت ي
وحييدودد و فاق ي فييي التعامييل مييع قييوى كبييرى ال تشييب مثيالتهييا ميين القييوى الكبييرى التييي تعاونييت مييع
إفريقيا بمنطق ال إنساني وال عقالني خلق لديها شعو ار سيلبيا يصيعب تجياوزد655.وفيي النقياط التاليية
يمكن إعطاء لمحة وجيزة عن العالقات الصينية مع دول المغرب العربي:
.1

العالقلللات الصلللينية -الجزائريلللة:تفعتب يير العالق ييات الص ييينية الجزائري يية ذات ج ييذور تاريخي يية

متين يية ،حي ييث أن الص ييين ه ييي أول دول يية غي يير عربي يية تعت ييرف بالحكوم يية الجزائري يية المؤقت يية ،وتق يييم
عالقات دبلوماسية معها في 81ديسمبر 1152أي قبل أن تتحصل الجزائر عليى اسيتقاللها ،حييث
دعمت الصين الثيورة الجزائريية سياسييا ومادييا ،وبعيد أن تحصيلت الج ازئير عليى اسيتقاللها اسيتمرت
العالقات الجيدة بين الدولتين ،ومنذ ذلي الحيين تشيهد تطيو ار مضيطردا ،6 6مين جانيب خير لعبيت
الص ييين دو ار مهم ييا ف ييي إس ييما ص ييوت الث ييورة الجزائري يية ف ييي المنت ييديات والمحاف ييل الدولي يية ،حي ييث
اعتبييرت كف يياح الش ييعب الج ازئ ييري دفاع ييا ع يين قض ييية عادليية تتجس ييد ف ييي ح ييق الش ييعوب ف ييي الحري يية
واالسييتقالل ،حيييث لييم تعتبيير هييذد القضييية جزائرييية فقييط بييل اعتبرتهييا قضييية عالمييية ،و أن نجاحهييا
هو نجاح لكل الشعوب المضطهدة التي تبحث عن الحرية واالستقالل.

6

يمكيين القييول فييي هييذا السييياق أن أهمييية الج ازئيير ايسييتراتيجية واألمنييية بالنسييبة للصييين تكميين فييي
المحاور المتعددة والمتقاطعة التي تقودهيا الج ازئير عليى مسيتويات إقليميية فيالجزائر تتوسيط المغيرب
العربييي ،وتشييكل بييذل محييور اتصييال بييين قطبي ي الشييرقي والغربييي ،وميين الصييعب بنيياء أي مشييرو
سي يواءا اقتص يياديا أو سياس يييا أو أمني ييا ف ييي ه ييذد المنطق يية دون مش يياركت  ،وم يين جه يية أخ ييرى تنتم ييي
 -655ابتسام محمد العامري ،الدور الصيني في إفريقيا دراسة في دبلوماسية القوة الناعمة ،المستقبل العربي ،عدد،466 .
كانون األول/ديسمبر ،8117ص.185

 -656سيييليني ياسييين" ،العالقييات الجزائرييية -الصييينية:دعييم متبييادل" ،رسللالة ماجسللتير ،كلييية العلييوم السياسييية وايعييالم،
جامعة الجزائر ،8111-8111 ،13ص.23

 -657المرجع نفس  ،ص.26
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الج ازئ يير إل ييى ح ييوض البح يير المتوس ييط حي ييث جع ييل منه ييا الت يياريال ،كم ييا الجغرافي ييا ،ارف ييدا م يين رواف ييد
الحضيارة المتوسيطية ،وأصيبحت محييو ار هاميا للتبيادل والتعيياون ميع القيارة ايفريقييية ،يتجليى ذلي فييي
ربط أسواق إستهال المحروقات بحقول الغاز الطبيعي في الجزائر .6
.8

العالقلات الصلينية – التونسللية:شيهدت العالقيات التونسيية الصييينية معيالم بيارزة إبتييداء

بتطورهييا الس يريع ،فقييد كييان االعت يراف المتبييادل بييين الييدولتين نواقاميية العالقييات
بت سيسييها ومييرو ار
ّ

الدبلوماسية والسياسية وتوطيدها نتيجة مباشرة لزيارة رئييس مجليس الدولية الصييني ال ارحيل (شيو

إن الي) إلى تونس ،في سنة .1164

651

ترتكييز عالقييات تييونس بالصييين إلييى مبيياد واضييحة وثابتيية حاكميية لهييا ،ودالليية علييى
ذلي  ،قييال األميين العييام اليرئيس "شيي جييين بيني "بمناسييبة ذكييرى نصيف قييرن عليى ت سيييس هييذد
العالقات ،أن الصين وتونس تتمتعيان بصيداقة تقليديية ،وبي ن العالقيات بينهميا قيد شيهدت تنميية
س ييليمة ومط ييردة ض ييمن التع يياون المثم يير ف ييي ش ييتى المج يياالت ،عل ييى أس يياس االحتي يرام المتب ييادل
والمسيياواة والمنفعيية المتبادليية ،وتييثمن تييونس وقييوف الصييين معهييا فييي مكافحيية ايرهيياب ب شييكال
المختلفة ،وتشيد بمواقفها في هذا المجال ،وبخاصية خيالل السينوات األخييرة ،ولجهودهيا الهادفية
إلى تحقيق التنمية الجهويية وتطيوير االقتصياد ،ومين المحطيات المشيهودة للعالقيات بيين بليدينا،
زيييارة وزييير الشييؤون الخارجييية الصيييني السيييد وان ي ييييى إلييى تييونس فييي ميياي أيييار  ،8116وقييد
مثّلت دفعا كبي ار لعالقات التعاون الثنائي بين البلدين.
.3

661

العالقلات الصللينية -المرربيللة:بييرزت مالمييس العالقيات المغربييية الصييينية األوليى منييذ سيينة

 ،1151حيث قامت العالقات الدبلوماسية بين البلدين عبر وضيع لييات للتعياون والتشياور الثنيائي
الدائم حول مختلف القضايا التي تهم البلدين وأيضا القضايا ايقليميية والدوليية فضيال عين الزييارات
الرئاسية الشب السينوية التيي تحكيم عالقيات البليدين فيي نطياق روتينيي ال يرقيى إليى مسيتوى تحقييق
األهيداف ايسيتراتيجية مميا يطيرح تغييير نميط التعاميل غيير المتكيافت ،حييث يصيدر المغيرب الميواد
األولييية إلييى الصييين ويسييتورد منهييا الم يواد المصيينعة ،بايضييافة إلييى المعونييات الفنييية التييي يتلقهييا
المغيرب ،فلييم يشييهد التعياون بييين البلييدين تطيو ار إال فييي السيينوات األخييرة فييي المجيياالت االقتصييادية
 -652سيليني ياسين ،مرجع سابق ،ص.14

 -651سي ي ي ي ييناء كلي ي ي ي ييي " ،تي ي ي ي ييونس والصي ي ي ي ييين تواصي ي ي ي ييل الصي ي ي ي ييداقة والتعي ي ي ي يياون" ،متي ي ي ي ييوفر علي ي ي ي ييى ال ي ي ي ي يرابط التي ي ي ي ييالي:

 http://www.chinainarabic.orgتاريال االطال .8112/14/18:
 -661المصدر نفس .
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والتجارية حيث بل حجم التبادل التجاري أزييد مين  571ملييار دوالر سينة  8115بزييادة قيدرها 82
فييي المائيية بالمقارنيية مييع سيينة  ،8114ولقييد احتلييت الصييين سيينة  8115المرتبيية السادسيية كمييزود
للمغيرب والمرتبيية العشيرين كزبييون لي  ،وميين أهيم المجيياالت األكثير إسييتراتيجية فيي أولويييات التعيياون
بييين البلييدين هييو مجييال الصيييد البحييري ،حيييث يتييوفر المغييرب والصييين علييى أكثيير ميين  81شييركة
مختلطة تشيغل  77بياخرة لصييد الرخوييات ،فضيال عين التنقييب عليى البتيرول فيي الواجهية البحريية
(شييمال كييادير) حيييث اعتبييرت الش يراكة بييين المكتييب الييوطني المغربييي للهيييدروكاربورات والمعييادن
والمجموعي ي ي يية البتروليي ي ي يية "شي ي ي ييينا ناشي ي ي يييونال أوف شي ي ي ييور أويي ي ي ييل كوربورايشي ي ي يين" نمي ي ي ييوذ للعالقي ي ي ييات
ايستراتيجية.661
.4

العالقللات الصللينية -الليبيللة :تييولي الصييين اهتمامييا خاصييا باسييتقرار البلييدان التييي تحييتفظ

معهييا بعالقييات اقتصييادية وتجارييية واسييتثمارية ذات ش ي ن ،ومنه ييا ليبيييا التييي ت يرتبط مييع الصييين
بعالقييات اقتصييادية واسييتثمارية منييذ إقاميية العالقييات بينهييا عييام  ،1172إذ شييهدت العالقييات بييين
البلدين تطو ار سريعا ،فواردات الصين من النفط الليبيي زادت عشير ميرات عيام 8111مقارنية بالعيام
 8111لتتحيول ليبيييا إلييى خييامس مييزود نفطييي للصييين بواقييع () 341،111برميييل يوميييا) ،إضييافة
إلى الحضيور الصييني القيوى بقطيا الطاقية والبنيى التحتيية بليبييا واليذي عكسي عيدد الصيينيين مين
الفنييين والعميال اليذين تيم إجالؤهيم واليذي نياهزت أعيداهم أربعييين ألفيا.668وقيد تي ثرت العالقيات بييين
البلدين من جراء األزمة الليبية:وخاصة الصين نظ ار لوجود مجموعة من الهواجس ومنها:663
أ -الهلاجس األول المتعليق باليدول التيي تزودهيا بيالبترول سيواء ب فريقييا أو خارجهيا فيي وقييت
تسيتورد فيي أكثير ميين نصييف اسيتهالكها ميين الطاقية النفطييية ميين السيعودية وأنجيوال وليبيييا ،فقضييية
أميين الطاقيية تمثييل اهتمامييا خاصيية ل"الدبلوماسييية الصييامتة والفعاليية" التييي تعتمييدها الصييين للحفيياظ
على مصالحها وعلى مصادر تدفق الطاقة إليها.
ب -الهاجس الثاني المتمثل باآلثار السياسية ،إذ تيرى بكيين بي ن واشينطن تحياول ابيتال العيالم
مرة تلو مرة غير بهة بمصالس باقي الدول العالم ،وهيو أمير حصيل فيي العيراق وغيير العيراق ،وهيو
 -661هنيد بطلميوس ،المغييرب والصييت:تفاعييل دبلوماسيي ،متييوفر عليى اليرابط التياليwww.arabrenewal.info :تيياريال
االطال .8112/113/18:

 -668عل ي ي ي ييي ب ي ي ي ييدوان"الص ي ي ي ييين نواش ي ي ي ييكالية الموق ي ي ي ييف تج ي ي ي يياد الح ي ي ي ييدث الليب ي ي ي ييي" ،مت ي ي ي ييوفر عل ي ي ي ييى الي ي ي ي يرابط التالي ي ي ي يية:

 https://www.maghress.comتاريال االطال .8112/13/18:
 -663المصدر نفس .
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ميا يقليق بكييين التيي تشييهد عالقاتهيا ميع واشينطن صيراعات خفيية عليى كيل المسيتويات السياسييية
واالقتصادية وحتى العسكرية في بحر الصين حيث تقتيرب حيامالت الطيائرات األميركيية ،فيي وقيت
تزود في واشنطن دولة (تايوان) بالمزيد من الصواريال طويلة المدى.
.5

العالقات الصينية – الموريتانية :رغم عراقة العالقات الدبلوماسيية بيين موريتانييا والصيين

والمسيتمرة منيذ العيام  1165حتيى الييوم إال أنهيا ليم تينعكس بالدرجية الكافيية عليى جانيب االسيتثمار
حيث تعتبر موريتانيا من اليدول األقيل احتضيانا لالسيتثمارات الصيينية كميا أنهيا تمثيل نسيبة ضيعيفة
ويتوقيع لي أن يصييل
مين حجيم التبيادل الصيييني ايفريقييي اليذي تخطيى حيياجز ال811ملييار دوالر ف

ل 411مليار دوالر في عام  ،8181ويلعيب تغلييب المصيالس الشخصيية وغيياب االسيتقرار األمنيي
والسياسيي دو ار كبيي ار فيي إفشيال العشيرات مين المشياريع األجنبيية التيي كيان فيتوقيع لهيا إن فنفيذت أن

تفيينع

الييدورة االقتصييادية وتفسييهم فييي خلييق وظييائف جديييدة لجييذب االسييتثمارات الصييينية وتقوييية

وتعزيز حجم التبادل التجاري ،الذي مازال حتى اليوم يقتصر على الشاي والصم العربي.664
المبحث الثاني:منطقة المررب العربي في ظل التنافس الدولي للقور الكبرر

تت يييس الجغرافي ييا االط ييال عل ييى حقيق يية أن المغ ييرب العرب ييي مرك ييز لتالق ييي وتفاع ييل عي يوالم
مختلفة التوجهات واييديولوجيات والمصالس ،حيث يمتد المغيرب العربيي إليى بعيد عربيي-إسيالمي،
وبعييد إفريقييي ،وبعييد أوروبييي -متوسييطي ،وعليي ي  ،إذا كييان المغييرب العربييي مركييز اهتمييام ت يياريخي
للقيارة األوربيية -وهيو ميا تجسييد فيي الحركية االسيتعمارية -فيهن المثييير لالنتبياد ،حالييا ،هيو االهتمييام
المتزايد من طرف القوى الدولية األخرى كروسيا ،الصين ،الهند ،الوالييات المتحيدة األمريكيية ،ومين
ثييم ،فييهن مصييير المغييرب العربييي(التغي يرات التييي ط يرأت علي ي أو التييي يحتمييل أن تحصييل) م يرتبط
بنشيياطات وتوجهييات ومصييالس المجموعيية الدولييية ،وعلييى هييذا األسيياس ،665نسييعى فييي هييذد النقطيية
إلييى الوصييول إلييى تحليييل وضييبط مواقييف السياسيية الصييينية ميين خييالل تحليييل أهييم محيياور التنييافس
األوربي واألمريكي على منطقة المغرب العربي.
لم تتوقف الصين عند تحدي الواليات المتحيدة فيي بحيري الصيين الشيرقي والجنيوبي ،حييث
أعلنيت عين إسييتراتيجية بعييدة المييدى لمزاحمية واشيينطن وموسيكو وحتييى االتحياد األوربييي فيي مجييال
 -664المصطفى ولد البو" ،موريتانيا والصين وطريق الحرير ،متوفر على الرابط التالي.aljazeera.net/blogs :
تاريال االطال .8112/13/88:

 -665إسماعيل بوالروايس ،مرجع سابق ،ص .8
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الفضيياء ،ع ييالوة عل ييى س ييعيها للع ييب أدوار مهم يية فييي ملف ييات دولي يية ومن يياطق أخ ييرى ،ولع ييل أهمه ييا
منطقيية ش ييمال إفريقي ييا بمييا فيه ييا دول المغ ييرب العرب ييي ،فييي نف ييس الس ييياق أثييار ق ييرب موق ييع القاع ييدة
الصيينية ميين القاعييدة األمريكييية فييي جيبييوتي ،األكبيير فييي إفريقيييا ،حفيظيية أوسيياط أمريكييية ،حيييث ال
تتجاوز المسافة بين الموقعين  2أميال( )1872كيلومت ار.666
المطلب األول:التنافس الصيني – األمريكي على منطقة المررب العربي
تسيعى الواليييات المتحييدة األمريكييية للسيييطرة علييى الينفط ايفريقييي ميين أجييل محاصيرة النفييوذ
ايي ارنييي فييي القييارة وكييذا الصيييني فضييال عيين سيييطرتها علييى مخزونييات اليينفط العالمييية ،ممييا فيسييهل

تحكمه ييا ف ييي اقتص يياديات ال ييدول الكب ييرى المنافس يية بش ييكل أكب يير ،667وتن ييدر المنافس يية ب ييين الص ييين

والوالييات المتحييدة األمريكييية فييي نطياق مييا فيسييمى بالمنافسيية الجيوبوليتيكيية ،وهييي نييو ميين التنييافس

بين الدول على األ ارضي والمصادر الطبيعية والمعالم الجغرافية الحيوية.

إن الصييين وباعتبارهييا أصييبحت دوليية مسييتوردة لمصييادر الطاقيية الصيييني هييو عامييل مهييم
فيمكيين للواليييات المتحييدة اسييتغالل للضييغط علييى الصييين ،خصوصييا وأنهييا تفسيييطر علييى الممي يرات

البحرييية الممتييدة ميين الخلييي الفارسييي إلييى غاييية بحيير الصييين الجنييوبي ،وهييي المم يرات التييي تنقييل

عبرهييا الصييين مييا تسييتورد ميين نفييط الشييرق األوسييط نوافريقيييا ،لييذل فييهن الصييين قلقيية ميين احتمييال
حيدوث أي اسيتخدام أمريكييي لقوتهيا العسييكرية المتفوقية فيي المنطقيية يعاقية تييدفق اليواردات النفطييية
الصييينية ،إذ أن الواليييات المتحييدة قييد تلج ي إل ييى سياسييية احت يواء الصييين اقتصيياديا بعرقليية وص ييول
الطاق يية ،و اسيييتعمالها كورقييية ضي ييغط لمراقبييية الص ييين ،فالرؤيييية الصي ييينية تكمييين في ييي أن الشي ييركات
األمريكييية التييي تحتك يير أس يواق ال يينفط والغيياز العالمي يية سييوف تس ييعى إلييى إعاق يية وصييول الش ييركات
الصينية إلى هذد المصادر.662
هييذا علييى الييرغم ميين أن الواليييات المتحييدة لييم تسييتعمل بعييد سياسيية االحت يواء هييذد ،إال أن
الصيينيين يييرون فييي السيييناريو متوقيع الحييدوث متوقييع فييي المسيتقبل ،ولييذل ولتجنييب هييذا االحتمييال

 -666كمييال الييدين شيييال عييرب" ،أبعيياد االهتمييام الصيييني بشييرق إفريقيييا:الفييرص والعقبييات" ،مركللز الجزيللرة للدراسللات11 ،
يناير/كانون الثاني ،8117ص.2

 -667سييعد حقييي توفيييق " ،التنييافس الييدولي وضييمان اميين اليينفط" ،مجلللة العلللو السياسللة ،الع يراق ،عييدد( ،43ب.س.ن)،
ص.15

 -662سعد حقي توفيق ،مرجع سابق ،ص.16
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وميا قييد يسييبب مين مخيياطر علييى الصييين ،فهنهيا تسييعى لتنويييع مصيادرها إمييداداتها بتكثيييف عالقتهييا
الدبلوماسية ،والبحث عن خطوط نقل أكثر أمانا وفعالية ضد المخاطر.661
إن الصين صاحبة أسر نمو اقتصادي في العيالم ،وثياني مسيتورد للينفط تيرى فيي الوالييات
المتحيدة األمريكييية ،اكبيير خطير يهييدد أمنهييا الطيياقوي ،فالوالييات المتحييدة هييي أقيوى دوليية فييي العييالم
ميين جميييع الجوانييب العسييكرية ،االقتصييادية ،والتكنولوجييية ،والصييينيون يييرون بي ن الواليييات المتحييدة
غي يير ارض ييية ع يين تن ييامي الق ييوة الص ييينية ،وب نه ييا س ييوف تعي ييق نم ييو الص ييين باعتباره ييا ق ييوة منافس يية
ومعادييية ،والييدليل علييى ذل ي ان ي ميين بييين أهييم المبيياد التييي ييينص عليهييا مشييرو دليييل التخطيييط
االسييتراتيجي األمريكييي ،ضييرورة أن تمتلي الواليييات المتحييدة األمريكييية كافيية الوس يائل الالزميية لمنييع
أي دولة منافسة من التطلع إلى دور دولي أو إقليمي.671
م ييع اعتبيييار أن الصي ييين وروس يييا تميييثالن الخطييير المحتميييل ،فيض يياف إلي ييى ذل ي ي مجموعي يية

المواقيف األمريكييية ميين السياسيات الصييينية ،بييدءا باالنتقياد المتواصييل ألوضييا حقيوق اينسييان فييي
الصييين ،ودعييم تييايوان سياس يييا وعسييكريا ،وتقوييية العالقييات م ييع اليابييان ،العييدو التيياريخي للص ييين،
إضافة إلى بعض األعمال التيي قاميت بهيا الوالييات المتحيدة ،كقصيف السيفارة الصيينية فيي بلغيراد،
كيل هيذد العواميل وغيرهيا تؤكيد عليى أن الوالييات المتحيدة تنظير إليى الصيين عليى أسياس أنهيا قويية
ومعادية وتخشى من صعودها ،رغم أن الرؤية األمريكية حيول الصيين هيو أنهيا ميا تيزال بعييدة عين
التحول إلى قوة عالمية.671
ولع ييل م ييا يقل ييق الوالي ييات المتح ييدة ،ه ييو حج ييم الحض ييور الص يييني الق ييوي ف ييي إفريقي ييا ،فف ييي
الس يينوات األخيي يرة م يين الق ييرن العشي يرين ،وبع ييد انتق ييال الص ييين إل ييى م ييا يش ييب النظ ييام ال أرس ييمالي ف ييي
االقتصاد واالنفتاح الكبير على العيالم ،بيدأت بكيين تتخليى عين سياسية تقيديم المسياعدات ألغيراض
سياسييية فييي إفريقيييا ،وأصييبحت تركييز علييى العالقييات التجارييية ،وشييهدت صييادراتها إلييى دول إفريقيييا
طفي يرة قوي يية ،ففيم ييا وص ييل الحج ييم ايجم ييالي للتج ييارة البيني يية الص ييينية -االفريقي يية ع ييام  8111إل ييى
 1176بليون دوالر ،قفز حجم التبادل عام  8115ليبل نحو  81746بليون دوالر.

 -661علي العطري ،مرجع سابق ،ص.111
 -671المرجع نفس  ،ص ص.118 ،111
 -671المرجع نفس  ،ص.118
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كما هو الحال مع الوالييات المتحيدة ،فيهن عالقيات الصيين ميع دول القيارة ايفريقيية متعيددة
الجوانييب ،سياسييية ،واقتصييادية ،وعس ييكرية ،هييذد العالقييات يييتم توظيفه ييا لخدميية المصييالس النفطي يية
الصييينية ،حيييث تقييوم الصييين بالحصييول علييى ال ينفط ،مقابييل تزويييد هييذد الييدول بالسييالح والمنتجييات
الكهربائية واالليكترونية ،فضال عن مشاركتها في مشروعات البنية األساسيية بعيدد مين دول القيارة،
وال يجب أن ننسى أن عالقات الصين السياسية بالقارة ايفريقيية قديمية ،حييث سياندت بكيين العدييد
من الدول في صراعها ضد االستعمار ،كما دعمت الكثير من حركات التحرر ايفريقية.
تقييدم الصييين قروضييا غييير مشييروطة بالييدوالر للوصييول إلييى إمكانيييات إفريقيييا الكبي يرة ميين
الم يواد األولييية ،ممييا يجعييل لعبيية السيييطرة الكالسيييكية التييي تمارسييها الواليييات المتحييدة عبيير البن ي
الييدولي وصييندوق النقييد الييدولي غييير مييؤثرة وفييي هييذا المجييال جيياء فييي التقرييير الييذي أعييدد مجلييس
العالقييات الخارجييية الصيييني سيينة 8115مييا يلييي"أن المسيياعدات واالسييتثمارات الصييينية فييي إفريقيييا
له ييا األفض ييلية ل ييدى ال ييدول ايفريقي يية ألنه ييا تق ييدم ب ييدون ش ييروط متعلق يية بطبيع يية الحق ييوق والش ييروط
الجبائييية ،وهييي أمييور تشييترطها المسيياعدات الغربييية ،فالييدول االفريقييية سييوف تتجي أكثيير في كثر إلييى
عدم الرضو للشيروط التيي يفرضيها صيندوق النقيد اليدولي مقابيل مسياعدات  ،الن الصيين تقيدم لهيم
شييروطا تفضيييلية ،وتبنييي إضييافة إلييى ذل ي الطييرق و المييدراس ومشيياريع البنييية التحتييية ،678وتحقيقييا
لذل عقدت الصين في  8116قمة استثنائية لزعماء أربعين دولة افريقية اسيتقبلت قيادة بليدان مثيل
الجزائر ونيجريا ومالي و انغوال وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا وجنوب إفريقيا.
لقيد رفعيت الصيين مين وتييرة عالقاتهيا بهفريقييا فيي السينوات األخييرة ،فهيي تعتميد عليى هيذد
الق ييارة بتزوي ييدها حالي ييا بم ييا تحتاجي ي م يين ال يينفط الخ ييام ،ل ييذل ب ييدأت بتعزي ييز عالقته ييا ب ييبعض ال ييدول
ايفريقييية ،مييا بييدا وك ن ي بدييية التحييدي لت ي ثير الواليييات المتحييدة األمريكييية ودورهييا الكبييير فييي القييارة
السييوداء ،فالصييين هييي المنييافس األقييوى للواليييات المتحييدة علييى اليينفط ايفريقييي السيييما أن حاجتهييا
البترولية ستصل إليى خمسية أضيعاف الوضيع الحيالي بحليول  8131وتسيتورد بكيين أكثير مين 85
بالمئة من وارداتها النفطية من القارة السمراء.673
المطلب الثاني :التنافس الصيني – األوربي على منطقة المررب العربي.
 -678علي العطري ،مرجع سابق ،ص.111
 -673المرجع نفس  ،ص.181
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يرجع التنافس الدولي الصيني – األوربي على دول المغرب العربي باألسياس حيول الينفط،
فدول االتحاد األوربي حسب ايحصائيات كانت تستورد في عام  8116ما ينياهز  71بالمئية تمين
اسيتهالكها مين اليينفط و 41بالمئية ميين اسيتهالكها للغيياز ،وتشيير التقييديرات الموضيوعية الحتميياالت
المس ييتقبل إل ييى أن ه يياتين النس ييبتين يمك يين أن تتص يياعدا إل ييى  11بالمئ يية لل يينفط و 71بالمئ يية للغ يياز
بحلييول  ،8181وتنطل ييق دول االتح يياد األوربييي ب ييان إنش يياء س ييوق موحييدة أوربي يية للطاق يية يمك يين أن
يساهم في تعزيز امن الطاقة.674
وتعتبر أوربا من المناطق الفقيرة نفطيا حيث تسيتورد نصيف احتياجاتهيا النفطيية ،باسيتثناء النيروي
وبريطاني ييا وروماني ييا ،ب ييل أن بريطاني ييا س ييتتحول إل ييى دول يية مس ييتوردة بش ييكل كام ييل ،وه ييو م ييا يفس يير
انسيياق رئييس وزراء بريطانييا "بليير وراء مخططيات اليرئيس "بيو

فيي احيتالل العيراق فييي ،8113

وانطالقييا ميين ممييزات القييرب الجغ ارفييي لليينفط فييي شييمال إفريقيييا تعتمييد أوربييا بشييكل كبييير علييى هييذد
الييدول ،خاصيية ليبيييا بح يوالي 71بالمئيية ميين إنتاجهييا الييى أوربييا ،وازدادت أهمييية الصييناعة النفطييية
الليبية بعد رفع العقوبات عليها في عام .8113

675

المبحث الثالث :أبعاد االهتما الصيني بمنطقة دول المررب العربي
لق ييد أص ييبحت الص ييين تب ييدي اهتمام ييا مت ازي ييدا ب ييدعم اقتص ييادها وح ييل مش ييكالتها ايقليمي يية،
وتطبيق سياسة االنفتاح في المجالين الدبلوماسي واالقتصيادي خدمية ألهيدافها ومصيالحها وتحقييق
غاياته ييا ف ييي الع ييالم ،وتعتب يير منطق يية المغ ييرب العرب ييي م يين المن يياطق الجيواس ييتراتيجية وه ييي المم يير
األفضل لضمان خرو الصين من المحيط ايقليمي األسيوي في قضية تحقيق أمنها الطاقوي.
لقيد عجليت األهميية ايسيتراتيجية لمنطقية المغيرب العربيي بتسيار وتييرة التنيافس بيين القيوى
العظمي ييى حي ييول المنطقييية وذل ي ي لميييا تلعب ي ي مييين أهميي يية بالغييية للي ييدول المسيييتوردة للطاقي يية ولعجلتهي ييا
الص ييناعية ،خاص يية وان الطاق يية تعتب يير عنص يير أساس ييي ف ييي النش يياط الي ييومي للحرك يية االقتص ييادية
للسييوق ال أرسييمالي ،بايضييافة إلييى الييدور الكبييير الييذي تلعب ي الطاقيية فييي رسييم معييالم العالقييات بييين
الدول المصدرة والدول المستوردة ودعم االعتماد المتبيادل فيميا بينهيا ،وعليي تحتيل اليدول المغاربيية
مكانة خاصة لدى القوى الكبرى.ويمكن اختصار ابعاد االهتمام الصيني في األبعاد التالية:
 -674سعد حقي توفيق ،مرجع سابق ،43 ،ص.2
 -675المرجع نفس  ،ص.1
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.0البعلللد االقتصلللادي :إن المنظ ييور الصيييني الخيياص للقييارة ايفريقي يية ككييل ودول المغييرب العرب ييي
بصيفة خاصية تفمثييل عنصي ار مركزيييا فيي اسييتدامة نموهيا وتطيويرد علييى الميدى البعيييد أعطيى العامييل
االقتصادي األولوية وجعل العامل األساسي واالهم في تفاعل الصين مع هذد اليدول ،ليذا اعتميدت
األولى في سياستها تجاد الثانية على مفهيومي القيوة الناعمية وبنياء شيراكات اقتصيادية نواسيتراتيجية،

ويمكن تقسيمها إلى ما ي تي:676
وتتميز العالقات الصينية  -المغاربية بالتعدد والتنو والكثافة ف

أ -المسللللاعدات الماليللللة والتنمويللللة :فيعي ييد س ييالح المسي يياعدات الخارجي يية بنوعي ي ي الم ييالي والتنمي ييوي

العنصيير الحاسييم فييي تعزيييز وجييود الصييين وتوسيييع فييي المنطقيية ،ميين أجييل هييذا حضيييت الييدول

ايفريقييية ومن ي دول المغييرب العربييي بنسييبة كبي يرة ميين المسيياعدات الرسييمية الصييينية ،وتقسييم هييذد
المساعدات إلى أنوا عديدة منها المعونة المشروطة والهبات والقيروض ،فضيال عين لييات جدييدة
مثييل الضييمانات الحكومييية لوسييتثمار فييي عييدد ميين القطاعييات ،وهييو مييا يجعييل الصييين شيريكا ثابتييا
في المنطقة ،وتنظر الصين إلى هذد المساعدات على أنها وسيلة لتحقيق مكاسيب اقتصيادية ،وهيو
ما جعلها تطبع سياستها الرسمية تجاد إفريقيا بهذا الطابع منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي.
تتبييع الصييين فييي هييذا ايطييار منهجييا ذكيييا فييي تقييديم مسيياعداتها المالييية والتنموييية للييدول
ايفريقية لضمان استثمارها على الوج األكمل ،إذ توضيع هيذد األميوال فيي حسيابات مضيمونة فيي
بكييين ،ثييم يييتم وضييع قائميية بمشيياريع البنييية التحتييية المطلوبيية ،وبعييد أن تحصييل الشييركات الصييينية
علييى عقييود بنيياء هييذد المشيياريع تييتم تحويييل هييذد األم يوال إلييى حسييابات هييذد الشييركات ،وتييوفر هييذد
الطريقة ثالثة أمور أساسية هي ضمان بناء هذد المشاريع ،وعدم ضيا هيذد األميوال عبير سيرقتها
ميين قب ييل المس ييؤولين الفاسييدين ،وحص ييول الص ييين علييى س ييمعة جي ييدة لييدى ش ييعوب الق ييارة ايفريقي يية
ومسؤوليتها ،وقد تناميت المسياعدات التيي تفقيدمها الصيين إليى إفريقييا ومين ضيمنها القيروض بشيكل
كبي يير ،إذ ارتفع ييت م يين  211ملي ييون دوالر ف ييي الع ييام  8115إل ييى  11ملي ييارات دوالر أمريك ييي ف ييي
المدة .8118-8111
ب-

اإلطللار المؤسسللي للتعللاون والش لراكة:تحمييل المسيياعدات التييي تقييدمها الصييين إلييى إفريقيييا

طابعا مؤسسيا رسميا ،إذ تشتر عدة و ازرات ومؤسسات ودوائير خاصية فيي تقيديم هيذد المسياعدات
ك ييل حس ييب دورد ،مث ييل و ازرة الخارجي يية والمالي يية والتج ييارة ،إض ييافة إل ييى المص ييارف المملوك يية للدول يية
واللجني يية الوطنيي يية للتنميي يية وايصي ييالح في ييي مجلي ييس الدولي يية والمستشي ييارين الصي ييينيين في ييي السي ييفارات
 -676ابتسام محمد العامري ،مرجع سابق ،ص.186
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الصينية ،وتفشكل المسياعدات الصيينية الرسيمية أنموذجيا مالئميا وجييدا القتصياديات القيارة ايفريقيية
كك ييل العتب ييا ارت كثيي يرة ،أوله ييا ،ام ييتال الص ييين خبي يرة واس ييعة ف ييي مج ييال التنمي يية ،وثانيهم ييا ،تتس ييم
مشيروعاتها بجيودة نسيبية وتكياليف منخفضية ،وهيو ميا فيالئيم اليدول المغاربيية التيي ال يمكنهيا تحمييل

نفقات تنموية عالية.

تجسييد تعيياون الصييين بالييدول المغاربييية ميين خييالل الدبلوماسييية المتعييددة األط يراف المسييماة
منتييدى التع يياون الصيييني -ايفريق ييي( )FOCACال ييذي ت سييس ف ييي  11تش يرين األول/أكت ييوبر م يين
عيييام  ،8111وهي ييو فيمثي ييل ليي يية للتشي يياور الثني ييائي تهي ييدف إلي ييى تعميي ييق العالقي ييات وتشي ييجيع التعي يياون

المشيتر  ،والسيعي إليى تييوطين التنميية المشيتركة ،وقييد مثيل هيذا المنتيدى خارطيية طرييق لمئيات ميين
اتفاقيييات التكام ييل لتق ييديم المس يياعدات االقتص ييادية الت ييي تنوع ييت م ييا بي ييت التع يياون التقن ييي ومش يياريع
الدعم والمنس المالية.
.7البعلد السياسلي :بعييدا عين ايعالنيات الرسييمية ،فيمكين فهيم اهتماميات الصيين الحقيقية فييي دول

المغ ييرب العرب ييي م يين خ ييالل المع ييايير الجيوسياس ييية أساس ييا ،فال ييدول ايفريقي يية بصي يفة عام يية ودول
المغرب العربي بصفة خاصة تفعد ضرورية للمصالس الصيينية التيي تسيعى لتطبييق سياسية "الصيين
الواحييدة" ،وذل ي ميين أجييل عييزل تييايوان ،وتعييديل الت يوازن لصييالحها فييي مقابييل الهيمنيية الغربييية التييي
تقودهييا الواليييات المتحييدة فييي مجييال العالقييات الدولييية ،علييى أن السييياق األوسييع هييو الييدعوة التييي
تتبناهييا الصييين برفييع مسييتويات التعيياون بييين سييكان الجنييوب ،وتفشييكل مجموعيية البييركس"(البرزيييل،
وروسيييا ،الهنييد ،الصييين ،وجنييوب إفريقيييا) ،كمنتييدى يطالييب بهصييالح المؤسسييات الدولييية الرئيسييية،
من أجيل نظيام يضيم الجمييع ،ويحقيق مزييدا مين العيدل والمسياواة 677.تماشييا ميع هيذا الطيرح يمكين
الق ييول أن زي ييادة االرتب يياط الص يييني – المغ يياربي يرجي ييع إل ييى أربع يية أس ييباب فيمك يين اختص ييارها فيمي ييا

يلي:672
.1

وجود صدى للعالقيات التاريخيية والسياسيية الصيينية حيول تياريال العالقيات الوديية ،واحتيرام

االسييتقالل السياسييي وفلسييفة عييدم التييدخل ،وباختصييار ،فييهن ميينه الصييين القييائم علييى ميينه "عييدم
إمالءات الشروط السياسية" ،واعتماد منه تفاعل اقتصادي قريب من المنه التقلييدي الغربيي فيي
 -677االولي إسماعيل" ،العالقات الصينية ايفريقية..شراكة أم استغالل وجهة نظر افريقية" ،مركز الجزيرة للدراسات11 ،
ابريل/نيسان ،8114ص.3

 -672المرجع نفس  ،ص.4
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النشاط االقتصادي مع إفريقيا لقي قبوال لدى الدول المغاربية وذلي لثالثية أسيباب ،األول هيو تياريال
االسييتعمار ورغبيية الييدول ايفريقييية بصييفة عاميية فييي حماييية فعاليية السييتقاللها السياسييي ،والثيياني هييو
تفضيييل هييذد الييدول ألنظميية وسييلطات سياسييية مركزييية ،وليييس مثييل األنظميية الغربييية القائميية علييى
النظام الديمقراطي التفويضي الذي تفضل الحكومات الغربية ،والثالث هو ميا تعرضي الصيين عليى
القادة األفارقة من مسارات بديلة للتنمية ،وليس فيها مجال للهيمنة الخارجية.
وعييد الصييين بش يراكة تحقييق "الكسييب للجميييع" ،خاصيية عييزم الصييين االسييتثمار والييدعم فييي

.8

مجييال التنمييية فييي البنييى التحتييية االجتماعييية واالقتصييادية ،وتعيياني الييدول فييي افريقيييا بصييفة عاميية
من عجز في البنية التحتية.
اعتمياد الصيين لميينه فرييد فييي تقيديم المعونييات التنمويية والتمويييل ،حييث تمييز بيين الميينس

.3

الخاصييية ،والقي ييروض الخاليييية مي يين الفوائيييد ،وتخفي يييض اليييدين والقي ييروض ايمتيازيييية لتمويي ييل المي يينس
الد ارسييية ،وبنيياء منش ي ت البنييية التحتييية وتجهي يزات االتصيياالت ،وبنيياء القييدرات فييي مجييال الز ارعيية
والتعدين.
تزوي ييد الص ييين ال ييدول المغاربي يية وقادته ييا بب ييديل معتب يير لخريط يية الطري ييق الغربي يية التقليدي يية

.4

للتنمي يية االجتماعي يية واالقتص ييادية والتط ييوير ،فالص ييين ال تش ييترط الليبرالي يية السياس ييية واالقتص ييادية
كمتطلب مسبق للتنمية االقتصادية ،ذل أن المنه الصيني قائم عليى إمكانيية التنميية االقتصيادية
واالجتماعية دون لبرالية سياسية ،وترغب الدول المغاربية في تنمية اقتصيادية ميع لبراليية اقتصيادية
محدودة.
.3البعد التجاري :إذا كان للحضور الصيني في إفريقيا بصفة وعامية ودول المغيرب العربيي بصيفة
خاصية أهييداف وأوجي متعيددة ،فييهن الوجي الطيياغي لهيذا الحضييور هييو الوجي التجيياري ،فقييد عرفييت
التبيادالت التجارييية طفيرة كبييرة ،إذ انتقلييت ميين  18ملييار دوالر أمريكييي فييي العيام 8111الييى أكثيير
مي يين  811مليي ييار في ييي نهايي يية العي ييام ،8118لتتب ي يوأ الصي ييين بي ييذل المرتبي يية الثالثي يية ضي ييمن الشي ييركاء
التجيياريين يفريقيييا بعييد االتحيياد األوربييي( 431مليييار دوالر) ،أمييام الواليييات المتحييدة األمريكييية منييذ
الع ي ي ييام  671.8118نواذا كان ي ي ييت الوالي ي ي ييات المتح ي ي ييدة بالع ي ي ييام  ،8112أول م ي ي ييزود ع ي ي ييالمي يفريقي ي ي ييا
(112ملي ييار دوالر) أم ييام الص ييين( 56ملي ييار دوالر) ،ف ييان الص ييادرات الص ييينية يفريقي ييا ف ييي الع ييام
 -671يحييي اليحييياوي " ،الصييين فييي إفريقيييا:بييين متطلبييات االسييتثمار ودوافييع االسييتغالل" ،مركلللز الجزيلللرة للدراسلللات1 ،
يونيو/حزيران ،8115ص.3
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 8111قد وصلت إلى 73مليار دوالر ،حين ارتفعت اليواردات منهيا إليى  13ملييار دوالر ،أي بميا
مجموع  166مليار دوالر ،مقابل 115مليار دوالر فقط للواليات المتحدة األمريكية.

621

إن الذي يهييمن عليى اليواردات الصيينية إنميا الميوارد الطبيعيية(أكثير مين  21بالمئية بنهايية
العام  ،)8111ثم النفطيية(ميا بيين  65و 71بالمئية) ،ثيم المعيادن(ميابين  5و15بالمئية) ،ثيم السيلع
الفالحييية والغذائييية (ميين  5إلييى  11بالمئيية) ،فييي حييين أن اليواردات ميين السييلع المصيينعة ال تتعييدى
11ال ييى 15بالمئ يية ،و بالمقاب ييل ف ييهن بني يية الص ييادرات تفظه يير هيمن يية ل يييس الس ييلع االس ييتهالكية (81
بالمئيية فقييط ميين صييادرات الصييين) ،بييل لم يواد التجهيييز (36بالمئيية) والسييلع الوسيييطة ( 35بالمئيية)،
والتي تذكيها بقوة حاجيات البلدان ايفريقية بما فيها المغاربية إلى دعامات البنى التحتية).

621

.8ثقافيا ودبلوماسيا :تفشكل العقيدة الكونفوشية مرتكي از رئيسييا للفكير الصييني ومحيددا مهميا للهويية
الص ييينية ،وتق ييوم السياس يية الخارجي يية الص ييينية عل ييى أس يياس ع ييدد م يين مب يياد تلي ي العقي ييدة ،ف س ييهم
اعتيزاز الصييينيين بهييويتهم ،معييززين تلي الفكييرة بالعامييل السييكاني الكبييير الييذي تمتلكي الصييين ،فييي
ويييؤمن الصييينيون ب ي ن جميييع المييذاهب الفكرييية والسياسييية التييي
إب يراز تمييايز الشخصييية الصييينية ،ف
دخلت الصين على مر العصور ،ذابت في إطار الفكر الصيني ،وشكلت رؤى جديدة.

628

تحييث العقي ييدة الكونفوش ييية عل ييى الت ي خي والس ييالم وفع ييل الخي يير ،األميير ال ييذي فيفس يير س يييادة

طابع التعامل بالقوة الناعمة بدال من القوة الصلبة في سياسية الصيين الخارجيية عموميا ،كميا تعتميد
الصين في سياستها الخارجية على المباد الخمسة للتعاي

السلمي ،التيي أقرهيا الحيزب الشييوعي

الصيييني منييذ نش ي ة جمهورييية الصييين الشييعبية عييام  ،1141والتييي تتقيياطع تمامييا مييع تل ي المبيياد
الكونفوشييية ،فاعتميياد الفكيير السياسييي الصيييني منييذ قيييام جمهورييية الصييين بقيييادة "ماوتسييي توني ي "
بشكل أساسي على اييديولوجية الشيوعية ،التي تركت أث ار واضيحا فيي سياسيتها الخارجيية ،وتتمثيل
المب يياد الخمس يية الت ييي تق ييوم عليه ييا السياس يية الخارجي يية الص ييينية عل ييى االحتي يرام المتب ييادل للس يييادة،
وسالمة األراضي ،وعدم االعتداء والتدخل في شؤون الغير ،والمساواة والمنفعية المتبادلية والتعياي
السلمي.

623

 -621المرجع نفس  ،ص.4
 -621المرجع نفس  ،ص.5

 -628سنية الحسني ،مرجع سابق ،ص.48
 -623سنية الحسني ،مرجع سابق ،ص.43
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شياركت الصييين فييي مجييال التعليييم والثقافيية ،حيييث تمتلي فروعييا لمعهييد"كونفوشيييو " ،وهييو
عبيارة عين مؤسسية ثقافيية تتييس لألجانيب إمكانيية تعليم اللغية الصيينية واالطيال عليى ثقافية شيعبها،
ويعتبيير ميين أبييرز روافييد "القييوة الناعميية"الصييينية ،فيمييا ال يقييل عيين  88بلييدا إفريقيييا ،بحسييب وكاليية
ف
األنباء الصينية"شينخوا" ،منها كينيا التيي يوجيد فيهيا هيذا المعهيد ،فضيال عين بيرام لتيدريب ثالثيين

ألييف موظييف إفريقييي فييي مختلييف المج ياالت ،وتقييديم نحييو  12ألييف منحيية د ارسييية مجانييية للطلبيية
األفارقة.

624

ويبدو أن "بيجين" وعيت دور الثقافية فيي تعزييز العالقيات بيين الشيعوب واليدول فعمليت

علييى تييدريب نحييو  31ألييف فييرد ميين الييدول ايفريقييية ككييل فييي مختلييف المجيياالت ،وتبنييي الصييين
رؤيتها على أساس أن"الغزو الثقافي"هو البديل المضمون والحقيقي للصين.625
.5جيوسياسلللي ا وأمنيللل ا:تنظيير الص ييين إلييى دول المغ ييرب العربييي نوافريقي ييا ،بمييا فيح ييافظ علييى نموه ييا

االقتص ييادي وص ييعودها الجي ييو -سياس ييي عل ييى المسيييتويين خاص يية ف ييي ظ ييل مبادرته ييا"الحي يزام مي ييع

الطريييق"كرؤييية جديييدة تطرحهييا الصييين لييدورها العييالمي ،والتواجييد الصيييني مييثال فييي جيبييوتي مؤشيير
إلى أمور أهمها الملف األمني ،حيث تسعى بكين من خالل قاعدتها العسيكرية الجدييدة إليى تي مين
طرييق الحريير وسييفنها التجاريية ميين الق ارصينة ،ووفقييا لورقية السياسيية الدفاعيية للصييين التيي صييدرت
في مايو/أيار  ،8115فهن القوات المسلحة ستعمل على خلق وضيع إسيتراتيجي مالئيم ميع التركييز
عل ييى اس ييتخدام القي يوات والوس ييائل العس ييكرية ،وتتواف ييق ه ييذد الص يييغة م ييع مب ييادرتي الص ييين"سلس ييلة
اللؤلؤ"

626

و"حزام واحد ،طريق واحد ،627وحسب ما يراد المراقبون ،فهن قاعيدة الصيين فيي جيبيوتي

ستسيياعد عل ييى تحقي ييق اله ييدف األخي يير حي ييث تم يير ص ييادرات ص ييينية يومي ييا م يين خل ييي ع ييدن وقن يياة
السويس إلى أوربا تبل قيمتها مليار دوالر.622
الفصل الثلاني :توجهلات السياسلة الخارجيلة الصلينية تجلاه دول المرلرب العربلي فلي ظلل ثلورات
الربيع العربي

 -624كمال الدين شيال عرب ،مرجع سابق ،ص.5
 -625المرجع نفس  ،ص.6

 -626تهدف مبادرة "سلسلة اللؤلؤ" إلى إنشاء خط الموانت البحرية بطول المحيط الهندي لتامين الممرات البحرية التي عادة
ما تمر بها السفن التجارية للصين.

 -627تهدف مبادرة حزام واحد ،طريق واحد إلى إنشاء شبكة طرق برية وبحرية تجارية تربط الصين مع الشرق األوسط.
 -622كمال الدين شيال عرب ،مرجع سابق ،ص .5
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إن ماضييي الصييين وتاريخهييا األسييطوري ايمب ارطييوري ،يلقييي بظالل ي اليييوم ،فوضييع النظييام
العالمي الجدي أحادي القطبيية مهيي لتسيتعيد الصيين مركزهيا كمنافسية للوالييات المتحيدة األمريكيية،
ومين جهية ثانيية ثمية حاجيية عميقية يفرزهيا النظيام العيالمي القييائم وعالقيات الصيين باليدول ايفريقييية
عمومي ييا و السي يييما دول المغي ييرب العربي ييي ،إلي ييى د ارسييية العواميييل والمحي ييددات التي ييي تحييير السياسي يية
الصينية ،والتي تجعلها قادرة على أن تكون العبا كبي ار في المنطقة خاصة فيي ظيل ثيورات الحي ار
العربي الديمقراطي  ،8111مع أنها لم تفعل ذلي إليى الييوم ،فهيل بهمكيان الصيين أن تغيير موقفهيا
وتقيدم سياسية خارجييية جدييدة تجياد دول المغييرب العربيي فيي ظييل زييادة التنيافس الييدولي اليذي تقييودد
القوى الكبرى مثل الواليات المتحدة األمريكية والدول األوربية.
المبحث األول :محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه دول المررب العربي
تقييوم السياسيية الخارجييية الصييينية علييى عييدد ميين المحييددات التييي تسيياعد علييى استش يراف
توجهاتها تجاد قضايا دولية محددة بصفة عامة وفي عالقتها بدول المغيرب العربيي بصيفة خاصية،
فتييؤدي اعتبييارات اييديولوجييية وتحقيييق المصييالس دو ار رئيسيييا فييي تحديييد سياسيية خارجييية توصييف
عمومييا بالبراغماتييية ،كمييا أن هنييا عالقيية وثيقيية ت يربط بييين سياسيية الصييين الخارجييية وبييين فكرهييا
السياسييي القييائم علييى أسيياس رؤيتهييا لمكانتهييا نوايمانهييا بعقيييدتها واسييتفادتها ميين تجربتهييا التاريخييية،
بايضيافة إليى ذلي باتيت الصيين تتعاميل وفيق سياسية خارجيية تتناسيب ميع دورهيا المتصياعد ك حيد
األقطاب المؤثرة في المنظومة الكونية ،621وتعتمد الدول الكبيرى فيي ضيمان أمين نفطهيا عليى عيدد
من الوسائل ومن بينها:611
أ-

االعتماد على حلفاء موثوق به :فقد كان النفط سببا لنشوب الحيروب فيي القيرن العشيرين

للحصول على مصادر الطاقة ،ولكن هذد الحروب تطورت إلى صراعات خيالل فتيرة اسيتثمار هيذد
المصييادر ،ولكونهييا أكبيير مسييتهل للطاقيية بوصييفها دول صييناعية كبييرى سييعت إلييى أن يكييون لهييا
الدور في صياغة السمات الجيوسياسية للعالقات الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرين.

 -621سنية الحسيني ،مرجع سابق ،ص.48

 -611سعد حقي توفيق ،مرجع سابق ،ص ص.88 -1 ،
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ب-

سياسللللة الخلللللزين االسلللللتراتيجي :لقي ييد حفي ييزت أزمتي ييا الي يينفط المتتي ييابعتين()1171-1172

و 1123األوسيياط السياسييية الدولييية إلييى اتخيياذ إجيراءات بشي ن تجنييب صييدمات نفطييية جديييدة مثييل
األزمتين فعملت على إنشاء الخزين االستراتيجي النفطي.
ت-

االسلتقرار السياسلي وضلمان أمللن اللنفط:إن وضيع الطاقية علييى صيعيد العيالم أصيبس اقييل

أمنا من أي وقت مضيى ،فالشيرق األوسيط ،اليذي فيعيد مصيد ار للكثيير مين إميدادات الينفط دخيل فيي

اض ييطرابات ش ييديدة ،وحت ييى دول المغ ييرب العرب ييي بم ييا فيه ييا ليبي ييا والج ازئ يير وم ييا عاش ييت بع ييد ث ييورات

الح ار العربي  8111أثر على أمن النفط في المنطقة.
ث-

تنويع مصادر استيراد النفط :توجهت الدول الكبيرى إليى تنوييع مصيادر اسيتيرادها للطاقية،

والسيما النفط وذل لتالفي الضغوط التي قد تتعرض لها عند مواجهتها لالزمات النفطية.
-

توسيع سياسة االستثمارات:دخلت اليدول الكبيرى المسيتوردة للينفط فيي منافسيات حيادة مين

أجييل ت ي مين مصييادر للطاقيية أمينيية وبعيييدة عيين األزمييات ،ففييي إفريقيييا تسييعى الواليييات المتحييدة إلييى
زيييادة اسييتهالكها ميين نفييط دول الس يواحل ايفريقييية لألطلسييي بسييبب قرب ي ميين س يواحلها نسييبة إلييى
منطقيية الشييرق األوسييط ،اآلن الص ييين تسييعى للقيييام بييبعض المش يياريع مثييل مسيياعدة نيجيريييا عل ييى
إقامة مشرو لتكرير النفط مع تقديم أسلحة نواصالح السك الحديدية فيها.
المطلب األول:مصادر الطاقة
فيعيد اقتصيياد الصيين األسيير نميوا فييي العيالم فييي الربيع األخييير مين القييرن الماضيي ممييا زاد

تحولييت الصييين ميين فمصييدر لليينفط
ميين حاجتهييا إلييى طاقيية هائليية ،وفييي غضييون عشيرة سيينوات فقييط َ
إلي ي ييى دولي ي يية تحتي ي ييل المرتبي ي يية الثانيي ي يية بي ي ييين كبي ي ييار المسي ي ييتهلكين النفطيي ي ييين في ي ييي العي ي ييالم ،إذ تسي ي ييتهل
الصين( )613مليون برميل مين الينفط يومييا ،وعليى اليرغم مين أن الوالييات المتحيدة ال ازليت تسيبقها
كثي ي ار ألنه ييا تسييتهل أكث يير ميين  81ملي ييون برميييل يومي ييا ،وميين المتوق ييع أن يييزداد مع ييدل اس ييتهال
الصييين إل ييى  11مالي ييين برمي ييل يوميييا ف ييي العق ييدين المقبل ييين ،ويييرى بع ييض المحلل ييين بي ي ن الس ييوق
الصييينية وحييدها مسييؤولة ع يين  41بالمئيية ميين الزي ييادة العالمييية فييي الطلييب عل ييى اليينفط منييذ الع ييام
 ،8111ولكن من المؤكد أن اقتصاد الصين واسيتهالكها المت ازييد للطاقية لين يتبياطت فيي المسيتقبل
المنظور ،وعلى الرغم من مواصلة االقتصياد الصييني نميود بنسيبة تتيراوح بيين( )171(-)175بالمئية
في السينوات القليلية الماضيية قفيزت وارداتهيا النفطيية بنسيبة( )375بالمئية فيي العيام  8114و()373
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في العام  ،8115وتفيد التنبؤات طلب الصيين عليى الخيام سييتزايد سينويا بنسيبة ( )18بالمئية حتيى
عام .6118181
إن الحاجة إلى مصادر الطاقية ،هيي الييوم ،وأكثير مين أي وقيت مضيى ،المحيدد األساسيي
لتوجي ي السياسيية الخارجييية الصييينية ،فعلييى مسييتوى التنمييية االقتصييادية والصييناعية الضييخمة التييي
تعرفه ييا الص ييين من ييذ حي يوالي  31س يينة تقريب ييا ،بنس ييبة نم ييو س يينوي تق ييارب ( )11بالمئ يية ،ه ييذا النم ييو
االقتصادي الهائل تطلب توفير كميات ضخمة من مصادر الطاقة ،التي عليى أرسيها الينفط ،حييث
أصبحت صناعة الطاقية فيي الصيين عياجزة عين تلبيية هيذا الطليب ،وبميا أن الصيين تسيعى لتعيديل
سياستها الخارجية حسيب متطلبيات إسيتراتيجيتها التنمويية ،انتهجيت ميا يعيرف "بدبلوماسيية الطاقية"،
وس ييعت إل ييى تش ييجيع شي يراكتها الطاقوي يية عل ييى االسي يتثمار واالستكش يياف الخ ييارجي ،نوابي يرام اتفاقي ييات
مباشرة مع الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي ومختلف المصادر األخيرى ،618وفيي نفيس الوقيت،

قامييت الصييين بمسيياعدة نشيياط هييذد الشييركات بتطييوير عالقييات التعيياون االقتصييادي والسياسييي مييع
الدول المنتجة في مختلف المجياالت ،مين اتفاقييات تجاريية ،إليى إعفياء لليديون ،وتقيديم مسياعدات،
وبهذا نجحت الصين للوصول إلى مصادر الطاقة في مختلف مناطق العالم.613
وخييالل السيينوات األخي يرة ،قامييت الصييين بتكثيييف نشيياطاتها ومبادراتهييا السيياعية إلييى ت ي مين
حاجاتهييا الطويليية المييدى لمصييادر الطاقيية ،فييي واحييدة ميين أهييم المنيياطق الطاقوييية فييي العييالم وهييي
إفريقيا بصفة عامة ودول المغرب العربي بصفة خاصة.
في هذا السياق أصبحت الجزائر محل اهتمام مكثيف لصينا القيرار فيي السياسية الخارجيية
الصينية كدولة منتجة ومصدرة لمصادر الطاقية مين الينفط والغياز الطبيعيي ،وأيضيا باعتبارهيا سيوقا
اس ييتهالكية واس ييتثمارية واع ييدة ، ،حي ييث أن الص ييين وف ييي إط ييار دبلوماس يييتها للطاق يية ق ييد ب ييدأت ف ييي
السنوات األخيرة بالدخول إلى األسواق الجزائرية بصيورة مكثفية ،فقاميت بتصيدير منتجاتهيا المختلفية
إلييى الج ازئيير وب سييعار تنافسييية ،كمييا قامييت بييهطالق العديييد ميين المشيياريع االسييتثمارية فييي مختلييف
الميييادين والقطاعييات خصوصييا فييي البنييى القاعدييية والمشيياريع الكبييرى ،كبنيياء الطرقييات ،الجسييور،
الشركات وغيرها ،كل هذا مهد لبدء الصين باليدخول فيي المنافسية عليى مصيادر الطاقية الجزائريية،
 -611سعد حقي توفيق ،مرجع سابق ،ص.6
 -618علي العطري ،مرجع سابق ،ص.18
 -613المرجع نفس  ،ص.18
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على الرغم من أن الصيين ليم تصيبس بعيد مسيتوردا ومنافسيا قوييا عليى الطاقية فيي الج ازئير ،وتيذهب
اغلب كمياتها إلى أوربا الغربية.614
إن الحضور الصيني في الجزائر في مجال الطاقة يتطيور تيدريجيا ،حييث تيم توقييع العدييد
ميين االتفاقيييات الصييينية -الجزائرييية فييي قطييا الطاقيية والمحروقييات فييي السيينوات األخي يرة ،وتعييزز
بييذل حضييور الشييركات الصييينية تييدريجيا ف ييي قطييا اليينفط و الغيياز الج ازئييري ،ففييي س يينة 8118
اشتركت شركة  Sinopecالصينية مع شركة سيوناط ار الج ازئير sonatrachفيي السيتثمار حيوالي
 585مليي ييون دوالر أمريكي ييي لتطي ييوير حقي ييول في ييي الصي ييحراء الجزائريي يية ،كمي ييا قامي ييت شي ييركة cnpc
الصييينية ف ييي جويلي يية  8113بتوقي ييع عق ييد بقيميية  351ملي ييون دوالر الس ييتيراد ال يينفط م يين الج ازئ يير،
وقام ييت ه ييذد األخيي يرة ف ييي ديس ييمبر 8113بهقام يية عق ييد شي يراكة م ييع ش ييركة س ييونط ار تق ييوم الش ييركة
الصييينية بموجب ي باسييتثمار ح يوالي  31مليييون دوالر خييالل  3سيينوات للتنقيييب عيين البتييرول والغيياز
في الجزائر.615
المطلب الثاني:االستثمار
تهدف الصين في عالقاتها ميع دول المغيرب العربيي فيي سيد احتياجاتهيا للينفط بحكيم اآللية
االقتصييادية الهائليية التييي تملكهييا ،وقييد اتجهييت الصييين لوسييتثمار فييي مجييال البحييث عيين البتييرول
ايفريق ييي بص ييفة عام يية ودول المغ ييرب العرب ييي بم ييا فيه ييا الج ازئ يير وليبي ييا بص ييفة خاص يية ،وتس ييتثمر
الشيركات الصييينية فييي جميييع اليدول دون اسييتثناء عكييس الشييركات الغربيية التييي تتجنييب الييدول ذات
البيئيية الصييعبة ،كمييا تسييتهدف الصييين القطيياعين العييام والخيياص علييى حييد س يواء دون العمييل بمبييدأ
تركيز االستثمار وهي في هذا ليسيت مدفوعية بقيوى السيوق ولكين مدفوعية بهيدف المصيلحة وهيدف
خلييق فييرص اقتص ييادية للدوليية المضيييفة لالس ييتثمار ،فضييال ع يين أن الصييين تفعييد م يين أكثيير ال ييدول
اسييتثما ار فييي االقتصيياديات عالييية المخيياطر لتحقيييق مكاسييب ضييخمة عيين طريييق ايسييتحواذ علييى

 -614المرجع نفس  ،ص.116

 -615علي العطري ،مرجع سابق ،ص.13
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الش ي ي ييركات والمش ي ي ييروعات بتكلف ي ي يية منخفض ي ي يية والحص ي ي ييول عل ي ي ييى امتي ي ي ييازات اس ي ي ييتثنائية ف ي ي ييي مقاب ي ي ييل
االستثمارات.616
حيث سجل االستثمار المباشر فيي القطيا الخياص ( )1477ملييار دوالر فيي عيام 8118
بنسيبة نمييو ( )61بالمئية منييذ سينة  ،8111وتفشيير ايحصيائيات إلييى أن رأس الميال فييي القيارة عييام
 8115وصيل إليى  182ملييار دوالر بزيييادة قيدرت بنحيو ( )136بالمئيية مين عيام  8113بمتوسييط
يقدر ب 6772مليون دوالر ،كما أن االستثمارات الصينية في إفريقييا بصيفة عامية ليم تقتصير عليى
النفط فقط بل استثمرت فيي قطاعيات أخيرى حييث سيجلت  137مشيروعا يعميل فيي مجيال الز ارعية
و133مشييروعا فييي مجييال البنييية التحتييية ،617يمكيين القييول أن حجييم االسييتثمارات والمشيياريع التييي
أقدمت عليها الصين في منطقة دول المغرب العربي تحكمها إثنين من المسوغات وهي:612
المسوغ األول :ويتمثل في تجاوز الصين لمبدأ"المساعدة" وتعويضي بمصيطلس برغمياتي ،مصيطلس
"اليربس للجميييع" ،لييذل عمييدت الصييين – بنيياءا علييى هييذا الطييرح -إلييى ميينس العديييد ميين دول إفريقيييا
قروضييا بييدون فائييدة ،أو بنسييب فائييدة تفضيييلية ،وهبييات عينييية مجانييية ميين قبيييل بنيياء المستشييفيات
والمدارس ومراكز التكوين التقني ،وهكذا ،فايحصيائيات الصيينية حسيب معطييات "منظمية التعياون
والتنمي يية االقتص ييادية" تفي ييد بي ي ن الص ييين ق ييد ق ييدمت معون ييات لل ييدول ايفريقي يية كك ييل(م ييابين 1141
و )8111بمييا مقييدارد  32مليييار دوالر  16منهييا هبييات جزافييية ،و 11قييروض فائييدة ،و 11اخييرى
قروض تفضيلية.
أملا المسللوغ الثللاني :فييكمن فييي الخاصيية الثانييية"اينسيانية"التييي تطبيع العالقيية بيين الصييين والييدول
المغاربييية والتييي تفعبيير عنهييا هج يرات اليييد العامليية المتبادليية بييين الطييرفين ،ناهي ي عيين تعيياي

اليييد

العاملة والتجار الصينيين مع الثقافات المحلية ،والتكيف التدريجي مع العائدات والتقاليد.

المبحث الثاني:موقف الصين من ثورات الربيع العربي

 -616غالم نجيب" ،دور المتغير االقتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاد افريقيا في فتيرة  ،"8115-1111ملذكرة
ماستر ،المدرسة العليا للعلوم السياسية ،الجزائر ،8112-8117 ،ص.71

 -617المرجع نفس  ،ص.71

 -612يحي اليحياوي ،مرجع سابق ،ص.2
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خلقت ثورات الربيع العربي 8111مراكز جديدة لعدم االستقرار في الشيرق األوسيط وشيمال
إفريقيا ،وجدت الصين نفسها مضطرة لتغييير المواقيف والبحيث عين فيرص جدييدة أميام هيذا الوضيع
المعقييد ،فبوصييفها عضييو دائييم فييي مجلييس األميين الييدولي ،تعي َيين عليهييا أن تتصييرف كقييوة مسييؤولة

للمساعدة في الحفاظ على االستقرار ايقليمي ،ويمكن وصيف السياسية الخارجيية الصيينية فيي دول

المغيرب العربييي بيياثنين ميين السييمات الرئيسييية ،السييمة األوليى التييي تتصييف بهييا سياسيية الصييين هييي
أنه ييا عملي يية واقعي يية ،والس ييمة الثاني يية ه ييي الثب ييات من ييذ نهاي يية الح ييرب الب يياردة ،فق ييد ظل ييت السياس يية
الخارجية الصينية في الشرق األوسط ككل مدفوعة في المقيام األول بالبحيث عين األمين فيي مجيال
الطاقيية والرغبيية فييي زيييادة أس يواقها وفييرض االسييتثمار التييي تلقاهييا فييي الخييار  ،أن جييوهر السياسيية
الخارجية الصينية هو الحفاظ على بيئة دولية مستقرة لتسهيل اسيتمرار ايصيالح والتنميية ،وبالتيالي
السياس يية الص ييينية ف ييي منطق يية الش ييرق األوس ييط تس ييعى إل ييى دف ييع العالق ييات االقتص ييادية ف ييي مج ييال
الطاقية ،وبالتيالي فهنهييا تؤييد الت ميل مييع الن ازعيات مثيل أحييداث الربييع العربيي فييي منيا مين التعيياون
والتفاوض نوادارة الص ار .611
من الواضس أن الموقف الصيني الرسمي غير مطمئن على ايطالق من مواقف الوالييات
المتحييدة والغييرب األوربييي بشي ن معالجيية أزمييات ثييورات الربيييع العربييي ،ففييي الحاليية الليبييية ،الصييين
كانت قد تحفظيت فيي مجليس األمين عليى قيرار الحظير الجيوي المفيروض عليى ليبييا ،واعتبيرت أن
العمليات العسكرية الغربية التي يقودها حلف الناتو ضيد قيوات العقييد القيذافي غيير مبيررة وال تنيدر
تحييت سييقف قيرار الحظيير الجييوي وتفتييرق عني  .711وقييد عبييرت الصييين عيين قلقهييا ومخاوفهييا بشييكل
أوضس تجياد ميا يجيري فيي ليبييا مين خيالل اجتماعيات مجموعية (بيريكس) الدوليية ،فيي مدينية سيانيا
الصيينية التيي التقيى فيهيا زعمياء اليدول الخميس األعضياء فيي مجموعية بيريكس (الب ارزييل وروسييا
والهند والصيين وجنيوب إفريقييا) .وأكثير مين ذلي  ،فقيد عبير اليرئيس الصييني "هيو جينتياو" عين نقيدد
الشديد لسلو الغرب تجاد ليبيا.711.

 -611مردخ ي ي ي يياي خزيي ي ي ي ي از " ،كي ي ي ي ييف اث ي ي ي يير الربي ي ي ي ييع العرب ي ي ي ييي عل ي ي ي ييى السياس ي ي ي يية الص ي ي ي ييينية؟ مت ي ي ي ييوفر عل ي ي ي ييى الي ي ي ي يرابط:

 http://raqeb.co/2014/10/%D9%83%D9%8Aتاريال االطال .8112/18/81:

 -711علي ي ي ييي ب ي ي ي ييدوان "الص ي ي ي ييين نواش ي ي ي ييكالية الموق ي ي ي ييف تج ي ي ي يياد الح ي ي ي ييدث الليب ي ي ي ييي" ،مت ي ي ي ييوفر عل ي ي ي ييى الي ي ي ي يرابط التالي ي ي ي يية:

 https://www.maghress.comتاريال االطال 8112/13/18:
 -711المصدر نفس .
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في خضم هيذد المعطييات شيهدت العدييد مين دول المغيرب العربيي أوضياعا داخليية صيعبة هيددت
أمنها واستقراها ومشاريعها التنموية وحتى العالقات العربية البينية شهدت أسوء أحولهيا خاصية بعيد
ث ييورات الربيي ييع العربي ييي ،فقبيييل الثي ييورات كانيييت المنطق يية في ييي عمومهيييا منقسي ييمة وسييييولة شيييديدة في ييي
الخالفييات العربييية ،أوصييلت العمييل العربييي ومؤسس ييات إلييى حاليية ميين العطاليية الكامليية ،فالجامع يية
العربيية فييي حالية شييلل ،واالتحيياد المغياربي معطييل ،ولييم يبيق ميين مؤسسييات العميل ايقليمييي الفاعليية
نسبيا سوى مجلس التعاون الخليجي ،لهذا فهن زيارة الرئيس "شي جينبين " ،إليى مقير جامعية اليدول
العربيية فييي  81ينيياير  ،8116علييى أهميتهييا ،لييم تتجيياوز فبعييدها الرمييزي والبروتوكييولي ،مييع التنويي

ب همية الوثيقة التي أصدرتها الصين في 13يناير  8116تجاد العيالم العربيي والتيي مهيدت للزييارة،
فقييد رسييمت تل ي الوثيقيية إطييا ار يمكن ي أن فيسييهم فييي تطييوير العالقيية العربييية الصييينية متييى تييوفرت

الظروف المالئمة.718

وتخش ييى الص ييين م يين وص ييول ص ييدى الث ييورات العربي يية إل ييى أ ارض يييها وك ييذل م يين س يييطرة
األحي يزاب الديني يية ف ييي دول الش ييرق األوس ييط ،خوف ييا م يين أن فيش ييكل ذلي ي تص ييعيدا لحي ي ار ع ييدد م يين

الحركييات االنفصييالية فييي الصييين ،وعلييى أرسييها المسييلمون ،وميينهم متشييددون صييينيون ميين قومييية
األغور تلقيوا تيدريبا عليى ييد مسيلحي الدولية ايسيالمية فيي العيراق والشيام لتنفييذ أعميال إرهابيية فيي
الييداخل الصيييني ،وتعتقييد الصييين أن اسييتقبال الواليييات المتحييدة "الييداللي المييا" زعيييم األقلييية البوذييية
عييام  8111فيعتبيير بمنزليية تشييجيع للجماعييات االنفصييالية ،بمييا ال ينفصييل عيين توجههييا للمصييالحة

م ييع ايسي ييالم السياس ييي ،وشي ييكال م يين أشي ييكال التي ييدخل ف ييي سياس ي يتها الداخلي يية ،وتفعتبي يير الصي ييين أن

انتقادات الواليات المتحدة لها بزيادة إنفاقها العسيكري ،ومطالبتهيا برفيع أسيعار عملتهيا وبهصيالحات
داخلية ،واتهامها بانتها حقوق اينسان والحريات العامة ،هو تدخل في شؤونها الداخلية.

713

وتفعتبر الصين أيضا أن محياوالت الوالييات المتحيدة لزعزعية اسيتقرار المنطقية العربيية يي تي
لسييد الطريييق أمييام إمييدادات اليينفط التييي تصييل إليهييا ،وخصوصييا أن ذل ي جيياء بعييد ت ارجييع اهتمييام
الواليييات المتحييدة بمنطقيية الشييرق األوسييط وسييعيها للخييرو منهييا ،بعييد إكتشيياف كميييات هائليية ميين
النفط في كندا و الب ارزيل وتطوير العديد من التقنييات السيتخدام الطاقية البديلية والطاقية الكامنية فيي
 -718ش ي ييفيق ش ي ييقير " ،طريي ي ييق الحري ي يير الجدي ي ييد في ي ييي س ي ييياق العالق ي ييات العربيي ي يية الص ي ييينية" ،مركللللللز الجزيللللللرة للدراسللللللات،
11مايو/ايار ،8117ص.4

 -713سنية الحسني ،مرجع سابق ،ص.42
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بيياطن األرض كبييديل مسييتقبلي لليينفط ،فييي حييين تعتقييد الصييين أن التعيياون االقتصييادي يحتييا إلييى
توافر األمن والسيلم فيي العيالم ،األمير اليذي فيفسير مسياعيها للتهدئية وحيل المشيكالت الدوليية بطيرق
دبلوماسية من خالل إستراتيجية تقوم على أساس عالقة صفر مشاكل مع العالم الخارجي.714

لق ييد ك ييان النش يياط الص يييني قب ييل الربي ييع العرب ييي يس ييتند ف ييي الغال ييب إل ييى الت يياريال السياس ييي
والثقييافي الييذي يجمييع الييدول العربييية ككييل مييع الصييين ،أمييا بعييد تبنييي الصييين لمبييادرة"طريييق الحرييير
الجديد ،"715فهن العالقة االقتصادية خذة فيي التطيور ،ويبيدو أن نطاقهيا سيتسيع ليشيمل كيل اليدول
العربييية وعلييى أرسييها الييدول المغاربييية والخليجييية باعتبارهييا مصييد ار للطاقيية ،ثييم بقييية الييدول ك س يواق
للمنتجيات الصيينية أو لمشيياريع بنيى تحتييية وبيالطبع ،ميع أي تحسيين سياسيي فييي دول ثيورات الربيييع
العربي ،لن تتردد الصين في طيرح نفسيها ك حيد رعياة ايعميار فيهيا ،سيواء فيي سيياق مبيادرة طرييق
الحرير الجديد أو من خارجها.

716

ولييذل عييززت الصييين عالقاتهييا الدبلوماسييية مييع المنيياطق والييدول الغنييية بييالنفط ميين خييالل
الزيييارات التييي يقييوم بهييا زعميياء الدوليية وتقييديم امتيييازات اقتصييادية وتجارييية ،وكييذل تخشييى الصييين
مين زييادة تركيز مصيادر مسيتوردات الصيين ميين عشير دول ،وجياء  61بالمئية مين هيذد الكميية ميين
خمييس دول الشييرق األوسييط نوافريقيييا وهييي منيياطق يحتمييل أن تحييدث فيهييا إنقطاعييات اليينفط بسييبب
فقييدان االسييتقرار السياسييي كمييا تخشييى الصييين أيضييا ميين احتمييال تعييرض خطييوط المالحيية البحرييية
للمخياطر ألن طيرق المالحيية البحريية للمخيياطر ،ألن طيرق المالحية البحرييية التيي تميير مين خاللهييا
شي ييحنات الي يينفط الخاصي يية بهي ييا يمكي يين أن تتعي ييرض للمخي يياطر ،و السي يييما فيمي ييا يعي ييرف باسي ييم(نقي يياط
االختنياق) مثييل مضيييق ملقيا ،إذ يمكيين أن تتعييرض شيحنات اليينفط لالختنيياق عليى يييد ايرهييابيين أو
عن طريق منافسين جيو سياسيين محتملين في أوقات األزميات فيي الوقيت الحاضير يجيب أن يمير
أربعة أخماس النفط الذي تستوردد الصين عبر مضيق ملقا.
 -714المرجع نفس  ،ص.42

 -715طريق الحرير الجديد هي مبادرة اقترحها الرئيس الصيني "شي جينبين "وتسمى أيضيا "حيزام واحيد ،طرييق واحيد ،او

ب"بالطريق والحزام"عام  8113ويهدف المشرو إلى زيادة تعزيز التعاون االقتصادي الدولي ،ويحتل هذا المشرو رأس سلم
أولويات الصين من اجل التنمية العالمية في المستقبل ،وتقوم المبادرة على دينامية تجعل التعاون في مجيال الطاقية وانشياء
البنيى التحتييية هييو أسيياس لعولمية أكثيير شييموال وانفتاحييا ،وتقيوم علييى التبييادل االقتصييادي والتجياري الميينظم علييى طييول مسييار

طريق الحرير الجديد.نقال عن وان جيان" ،العالقات الصينية -الشرق أوسطية من منظور "الحزام والطريق" ،مركز الجزيلرة

للدراسات11 ،مايو/ايار ،8117ص.8
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المبحث الثالث :مستقبل السياسة الخارجية الصينية تجاه دول المررب العربي
إن مستقبل السياسة الخارجيية الصيينية حالييا وكميا تصيرح دائميا فيي مواقفهيا الرسيمية ب نهيا
تنييته سياسيية خارجييية سييليمة مسييتقلة ،هييدفها هييو صيييانة السييلم العييالمي ودفييع التنمييية المشييتركة،
ومن محتوياتها:717
-

حماية المصالس المشتركة للبشرية برمتها مع مسايرة التييار التياريخي ،حييث ترغيب الصيين

في ييي أن تشي ييار المجتمي ييع الي ييدولي في ييي بي ييذل الجهي ييود لحفي ييز التعدديي يية القطبيي يية في ييي العي ييالم بنشي يياط،
وللمحافظة على استقرار المجتمع الدولي.
-

ت سيييس نظييام سياسييي واقتصييادي دولييي جديييد عييادل ومعقييول ،حيييث يجييب أن تفحتييرم في ي

كافة الدول بعضها بعضيا وتتشياور سياسييا ،وال ينبغيي فيرض ايرادة الذاتيية عليى اآلخيرين ،وتحفيز
الدول بعضها بعضا اقتصاديا للتنمية المشتركة.
-

مقاومة ايرهاب بشتى أشيكال  ،وتيدعو الصيين إليى تعزييز التعياون اليدولي فيي هيذا الصيدد

والمعالجة الفرعية والجذرية لألعمال ايرهابية ومنع ومكافحة ايرهاب.
-

تحسييين وتطييوير العالقييات مييع الييدول المتطييورة ،وتوسيييع نقيياط االلتقيياء للمصييالس المشييتركة

وتسوية الخالفات بطريقة مالئمة ،وذل انطالقا من المصيالس األساسيية لمختليف الشيعوب وبغيض
النظ يير ع يين االختالف ييات ف ييي األنظم يية االجتماعي يية والم ييذاهب اييديولوجي يية وعل ييى أس يياس المب يياد
الخمسة للتعاي
-

السلمي.

تعزيز عالقات حسين الجيوار ،والتمسي بمبيدأ حسين معاملية اليدول المجياورة باعتبارهيا دوال

شريكة ،وتعزيز التعاون ايقليمي.
وكدولية صياعدة فيي االسيتهال النفطيي أدركيت الصيين ضيرورة التعاميل وفيق معيايير تقليل
مي يين أث ي ييار مخ ي يياطر عي ييدم االس ي ييتقرار السياس ي ييي في ييي البل ي ييدان المنتج ي يية وذل ي ي بتطبي ي ييق العدي ي ييد م ي يين
االستراتيجيات بهدف التخفيف من المخاطر التيي تتعيرض لهيا ،فبايضيافة إليى شيراء الينفط مباشيرة
من سوق النفط العالميية وتنوييع مصيادر ايميداد بيدأت الشيركات النفطيية الحكوميية الصيينية بشيراء
أسهم وحصص في مشاريع النفط والغاز الطبيعي في الخار  ،وتهدف الصين مين خيالل االميتال
الفعلي ألصول نفطية أجنبية إلى التقليل من اعتمادهيا عليى اينتيا النفطيي العيالمي اليذي تسييطر
 -717سيليني ياسين ،مرجع سابق ،ص.65

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

417

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

علي ي الشييركات الغربييية ،وميين أجييل تقليييل االعتميياد علييى السييوق المفتوحيية لش يراء احتياجاتهييا ميين
النفط وبذل تقلل من التعرض للتقلبات السعرية.
إذا سييتبقى االعتبييارات االقتصييادية حالي ييا ومسييتقبال العامييل األكثيير أهمي يية ميين غيرهييا ف ييي
تشييكيل العالق ييات الص ييينية – المغاربي يية والييتحكم ف ييي مس يياراتها ،فحاج يية الصييين إل ييى ال يينفط وزي ييادة
المبي ييادالت التجاريي يية وتوسي يييع مجاالتهي ييا سي ييتكون أهي ييم المتغي ي يرات المي ييؤثرة في ييي إسي ييتراتيجية الصي ييين
المستقبلية حيال هذد المنطقة ،فيي خضيم هيذد االعتبيارات سيتواج جهيود الصيين فيي سيبيل تطيوير
سياسي ييتها تجي يياد دول المغي ييرب العربي ييي بصي ييفة خاصي يية ودول القي ييارة ايفريقي ي ية بصي ييفة عامي يية بعي ييض
المعوقات التي يمكن أن تقلل المكاسب التي تحققها ،ويمكن إيجازها فيما يلي:712
.1

ضيعف المكيون الثقيافي فيي عالقية الصيين بهفريقييا ،اليذي يرتكيز عليى عيدد مين العناصير،

منها عدم انتشار اللغة الصينية عالميا ،عدم إلمام النخبية الصيينية المثقفية باللغيات المسيتخدمة فيي
هذد الدول ،عدم إيالء الصين اهتماما كبي ار بالديانات المنتشرة في هيذد اليدول والتنظيميات المتعيددة
المروجة لها ،وتجاهل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الخدمة االجتماعية.
.8

ضييعف االهتمييام ايعالمييي واألكيياديمي الصيييني بالقييارة ايفريقييية ،مثييل محدودييية اهتمييام

ايعالم الصيني بهذد المنطقة ،وقلة عيدد الم اركيز والبيرام البحثيية المتخصصية فيي د ارسية كيل ميا
يتعليق بهيذد الييدول مين ناحييية ثقافتهيا وقيمتهيا ودياناتهييا وعالقاتهيا الخارجييية السياسيية واالقتصييادية،
واسييتقاء الصييين معلوماتهييا وبياناتهييا عيين هييذد الييدول ميين الم اركييز والب يرام البحثييية الغربييية ،األميير
الذي نقل لها صورة غير دقيقة عنها.
.3

إن اسييتمرار اعتميياد الصييين علييى الم يواد الخييام وم يوارد الطاقيية ميين إفريقيييا ودفييع شييركاتها

عموالت للمسئولين السياسيين في هذد الدول نظير تسهيلهم ايجيراءات المتعلقية باالسيتثمار سيشيود
صورتها ويضيعها فيي خانية اليدول االسيتعمارية ،وهيو ميا يعرقيل جهودهيا فيي الحفياظ عليى عالقيات
متوازنة مع الدول المغاربية.

 -712ابتسام محمد العامري ،مرجع سابق ،ص.143
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خاتمة
لقييد كشييفت التحليييالت ال يواردة فييي سييياق هييذا المقييال أن فلسييفة الصييين فييي سياسيياتها
الخارجية تقوم على تجنب الصدام مع القوى الكبرى تجياد المسيائل الكونيية الخالفيية ،وتفضيل عليى
الييدوام إدارة الخالفييات والتباينييات بطريقيية هادئيية دون تصييادم مباشيير بييالرغم ميين حييدة االفتيراق التييي
قد تقع ،ففي ثورات الح ار العربي الديمقراطي تبنت الصين موقف السياسيات الغيير تدخليية ،والتيي
تختلييف عيين السياسييات الغربييية واألمريكييية ،التييي تفييرض علييى ال يدول معييايير خاصيية بالديمقراطييية
وحقيوق اينسييان ،فهييي تقييدم مسيياعداتها بيدون فييرض الشييروط وايصييالحات السياسييية واالقتصييادية
التييي تفرضييها الييدول الغربييية ،كمييا أن الصييين وبسييبب اسييتخدامها للطاقيية تقييدم فرصييا تعاونييية اكبيير
أساسها المصلحة المتبادلة ،بعيدا عن سياسة الهيمنة وتقديم االمتالءات.
لقد مثلت السياسة الخارجية الصينية لية مهمة لبناء عالقات ميع أسيواق اسيتهالكية ،فهيي
حاولييت ترسيييال شييركات موجييودة تاريخيييا مييع دول عديييدة فييي الشييرق األوسييط ،إضييافة إلييى السييعي
اليدءوب وراء أسيواق جديييدة مييثال فييي القييارة ايفريقيية بمييا فيهييا دول المغييرب العربييي ،فعلييى الصييعيد
االقتص ييادي وم ييع انته يياء الح ييرب الب يياردة ب ييرزت الص ييين كدول يية ذات اقتص يياد ق ييوي وكق ييوة تجاري يية
وبيياألخص كمصييدرة لسييلع التنافسييية ،وعلييى الصييعيد األمنييي ،ازداد االهتمييام بالصييين خاصيية مييع
ضعف المقدرات الروسية بعد الحرب الباردة ،فضال عن اينفاق الملحيوظ عليى التسيلس ،والمقيدرات
العسكرية النووية ،أضف إلى ذل القوة السياسيية الممييزة بوصيفها أحيد حياملي إدارة الينقض(الفيتيو)
فييي مجلييس األميين الييدولي ،فضييال عمييا قامييت ب ي الصييين علييى مييدى عقييود ميين تنفيييذ العديييد ميين
المشيروعات الناجحيية للبنيية األساسييية فييي هيذد المنطقيية ،وتزوييد الكثييير ميين اليدول باحتياجاتهييا ميين
الخبيرات الفنييية والمهنييية ،واهتمامهييا بييدول التعيياون الثقييافي وتبييادل البعثييات معهييا ،وكييذل تشييجيعها
لرجال األعمال الصينيين على االستثمار في دول المغرب العربي.
ختامييا فيمكيين القييول أن السياسييية الخارجييية الصييينية فييي السيينوات األخي يرة ،أصييبحت أكثيير

اعتي ييداال ،و بالتيييالي أكثي يير فعاليييية ،أكثييير مروني يية ،أكثي يير احترافيي يية وأكثي يير انفتاحي ييا في ييي العي ييالم ،هي ييذد
الدبلوماسيية مدعومية بخطابيات أقيل عدائييية مين قبيل ،حييث تفضييل الحليول" اربيس -اربيس"و"االنسييجام
الدولي" ،و"تفادي النزاعات" ،حيث تبدو الصين وك نها ال تمل أعداء.

قائمة المصادر والمراجع
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 .1األولييي إسييماعيل" ،العالقييات الصييينية ايفريقييية..ش يراكة أم اسييتغالل وجهيية نظيير افريقييية"،
مركز الجزيرة للدراسات11 ،ابريل/نيسان.8114
 .8إسي ييماعيل ب ي يوالروايس " ،األبعي يياد ايسي ييتراتيجية للسياسي يية الخارجيي يية األمريكيي يية في ييي المغي ييرب
العربي(الجزائر ،المغرب ،تيونس) ،8112-8111رسالة ماجستير ،جامعية الج ازئير ،كليية
العلوم السياسية وايعالم.8111 -8111 ،
 .3إبتسييام محمييد العييامري" ،الييدور الصيييني فييي إفريقيييا د ارسيية فييي دبلوماسييية القييوة الناعميية"،
المستقبل العربي ،عدد  466كانون األول/ديسمبر.8117

 .4أحميييد مي ييوري النعيمي ييي" ،تيييدريس السياسي يية الخارجيي يية في ييي جامعي يية بغي ييداد" ،مجلل للة العلل للو
السياسة ،العدد  ،37جامعة بغداد( ،ب.س.ن).
 .5جمييال عبييد الناصيير مييانع ،اتحللاد المرللرب العربللي دراسللة قانونيللة سياسللية الج ازئيير :دار
العلوم للنشر والتوزيع.8114 ،
 .6دخالة مسعود" ،السياسة الخارجية األمريكية تجاد منطقة القيرن ايفريقيي بعيد نهايية الحيرب
الباردة" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة قسنطينة  ،13كلية العلوم السياسة.8115-8114 ،
 .7ه ييدى ميتك يييس والس يييد ص ييدقي عاب ييدين ،العالق للات العربي للة -األسللليوية ،الق يياهرة :مرك ييز
الدراسات األسيوية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.8115 ،
 .2هني ييد بطلمي ييوس ،المغي ييرب والصي يييت:تفاعي ييل دبلوماسي ييي ،متي ييوفر علي ييى ال ي يرابط التي ييالي:
 www.arabrenewal.infoتاريال االطال .8112/113/18:

 .1وانيي جي ييان" ،العالق ييات الص ييينية-الش ييرق أوس ييطية م يين منظ ييور "الحي يزام والطري ييق" ،مرك للز
الجزيرة للدراسات11 ،مايو/ايار.8117
.11

يحي اليحياوي " ،الصين في إفريقييا:بيين متطلبيات االسيتثمار ودوافيع االسيتغالل"،

مركز الجزيرة للدراسات 1 ،يونيو/حزيران.8115
.11

كمال الدين شيال عرب" ،أبعاد االهتمام الصييني بشيرق إفريقييا:الفيرص والعقبيات"،

مركز الجزيرة للدراسات11 ،يناير/كانون الثاني.8117
.18

محمي ييد السي يييد سي ييليم ،تحليي ييل السياسي يية الخارجيي يية ،ط ،8.القي يياهرة:مكتبي يية النهضي يية

المصرية.1112 ،
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.13

محمود شاكر سعيد وخالد بين عبيد العزييز ،مفلاهي أمنيلة ،الريياض:جامعية نيايف

العربية للعلوم األمنية.8111 ،
.14

مرسييي مشييري " ،التح يوالت السياسييية نواشييكالية التنمييية فييي الج ازئيير:واقييع وأفيياق" ،

مداخلة مقدمة في إطار الملتقى اليوطني حيول:التحلوالت السياسلية واشلكالية التنميلة فلي
الجزائلر:واقلع وافلاق17-16ديسيمبر(8112جامعية حسييبة بين بيوعلي الشيلف:كليية العليوم
القانونية وايدارية.)8112 ،
.15

المص ييطفى ول ييد الب ييو" ،موريتانييييا والص ييين وطري ييق الحريييير ،مت ييوفر عل ييى ال ي يرابط

التاليaljazeera.net/blogs.:تاريال االطال .8112/13/88:
.16

مردخيياي خزي ي از" ،كيييف اثيير الربيييع العربييي علييى السياسيية الصييينية؟ متييوفر علييى
تي ي ي ي ي ي يياريال

ال ي ي ي ي ي ي يرابطhttp://raqeb.co/2014/10/%D9%83%D9%8A :
االطال .8112/18/81:
.17

س ييناء كل ييي " ،ت ييونس والص ييين تواص ييل الص ييداقة والتع يياون" ،مت ييوفر عل ييى الي يرابط

التالي http://www.chinainarabic.org:ت ريخ االطال .8112/14/18:
.12

سيييليني ياسييين" ،العالقييات الجزائرييية -الصييينية:دعييم متبيياد"ل ،رسللالة ماجسللتير،

كلية العلوم السياسية وايعالم ،جامعة الجزائر.8111-8111 ،13
.11

س ي يينية الحس ي ييني ،سياس ي يية الص ي ييين تج ي يياد األزم ي يية الس ي ييورية ه ي ييل تعك ي ييس تحي ي يوالت

إسي ي ي ي ي ييتراتيجية جديي ي ي ي ي ييدة في ي ي ي ي ييي المنطقي ي ي ي ي يية ،المسي ي ي ي ي ييتقبل العربي ي ي ي ي ييي ،عي ي ي ي ي ييدد  ،441تش ي ي ي ي ي يرين
األول/اكتوبر.8115
.81

سعد حقي توفيق" ،التنيافس اليدولي وضيمان امين الينفط" ،مجللة العللو السياسلة،

العراق ،عدد ( ،43ب.س.ن).
.81

عل ييي العط ييري" ،أهميييية الطاق يية ودورهيييا ف ييي توجيي ي السياسييية الخارجي يية الصي ييينية

 ،"8117-1113م للذكرة ماجس للتير ،جامع يية الج ازئ يير ب يين يوس ييف ب يين خ ييدة ،كلي يية العل ييوم
السياسية وايعالم.8111 ،8112 ،
.88

عم يياد منص ييور" ،السياس يية الخارجي يية الص ييينية م يين منظ ييار الثقاف يية ايس ييتراتيجية"،

سياسات عربية ،عدد 81.تموز/يوليو.8116
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األداء الصيني تجاه المتريرات اإلقليمية في الشرق األوسط :الفاعلية والتأثير
د /جمال خالد الفاضي
أستاذ مساعد في العالقات الدولية

مقدمة
لطالميا اعتبيرت جمهوريية الصيين الشيعبية الشيرق األوسيط منطقية ثانويية وقليلية األهميية
يز أوسيع بكثيير مين أي وقيت مضيى فيي حسيابات
حي ا
نسيبيا ،أميا الييوم فيتّخيذ هيذا الجيزء مين العيالم ّ
األمن القومي الصييني ،ويزييد اهتميام الصيين ومشياركتها غيير المسيبوقين فيي الشيرق األوسيط مين

احتمال امتالكها لخطط طموحة في المنطقة.
لقد شي ّكلت المتغييرات ايقليميية التيي يشيهدها الشيرق األوسيط نقطية تحيول بالنسيبة للسياسية
الدولية وفيما يخص القوى الكبرى التي يشكل لها الشرق األوسيط أحيد أهيم المجياالت الحيويية التيي
تييؤثر فييي رسييم السياسيية الدولييية ،إذ شييهد والزال يشييهد الشييرق األوسييط حييدوث تغي يرات بنيوييية فييي
هيكلية المنطقة ،بل يشهد تحوالت على مستوى موازين القوى فيي المنطقية ،وعليى مسيتوى عالقيات
اليداخل والخييار  ،السي ّييما بعيد حييدوث مييا فيسييمى بثيورات الربيييع العربييي ،األمير الييذي يفييرض حاجيية
ملحة إلى بلورة وصياغة رؤية صينية تنسجم وحجيم المتغييرات فيي المنطقية ،التيي تشيكل جيزءا مين

مجالها الحيوي.
فيياليوم ،هنييا متغي يرات لييم تعييد تقتصيير علييى منطقيية الشييرق األوسييط ،بييل أصييبحت تَطييال
منظوميية بنييية النظييام الييدولي ومسييتقبل العالقييات الدولييية ،وطبيعيية األط يراف الفاعليية فييي بنييية هييذا
النظييام ،خصوصييا فييي ظييل االهتمييام الكبييير الييذي بييدأ يسييتحوذ علييى وجهييات نظيير الكثي يرين ،فيمييا
أن
أن تؤديي فيي منطقية َحبليى بيالمتغيرات التيي فيمكين ْ
يتعلق بالدور المسيتقبلي اليذي يمكين للصيين ْ

فهنهييا تعييد دوليية
تيينعكس علييى طموحييات الييدول الكبييرى فييي ت دييية دور حيييوي فييي السياسيية الدوليييةّ ،
كب ي ييرى ال ينحص ي يير دوره ي ييا اتج ي يياد تي ي ي ثير سياس ي ييي واقتص ي ييادي ،نوانم ي ييا يش ي ييمل أبع ي ييادا جيوبوليتكي ي يية

واستراتيجية ،فضال عن األبعاد الثقافية.
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أهمية الدراسة:
جمي ية ش ييهدها الش ييرق األوس ييط ت يينعكس عل ييى بني يية المنطق يية
ف ييي ظ ييل متغيي يرات دراماتيكي يية ّ

وعالق ييات دولي ي م ييع المجتم ييع ال ييدولي ،ف ييهن الح ييديث ع يين أداء الص ييين الفاع ييل والم ييؤثر ،ف ييي ظ ييل
المتغي يرات التييي تعصييف بالمنطقيية ،وت ي ثير ذل ي عل ييى دورهييا ونفوذهييا ،علييى مسييتقبل بنييية النظ ييام
الدولي التي تسعى ألن تكون أحد أقطاب .

إشكالية الدراسة:
تنطلييق الد ارس يية م يين إشييكالية مفاده ييا أن المتغيي يرات الت ييي يشييهدها الش ييرق األوس ييط منح ييت
ثير أميام امتحيان جيدي فيي كيفيية التعاميل ميع هيذد التطيورات بميا يخيدم طموحهيا
الصين فاعليية وتي ا
اتجاد تعزيز دورها في المنطقة ،التي تشكل أهم المناطق منافسية بيين دول النظيام اليدولي ،مين هنيا
ي تي السؤال الرئيس للموضو كما يلي :ما نظرة الصين اتجاه المتريرات التي عصفت بالمنطقة؟
وبعض األسئلة المتفرعة منه وهي:
أن
م ييا م ييدى تي ي ثير ذلي ي عل ييى طموحه ييا كعم ييالق اقتص ييادي وسياس ييي ،وكي ييف يمك يين له ييا ْ

تسي ييتثمر هي ييذد المتغي ي يرات بمي ييا يخي ييدم طموحهي ييا الي ييدولي؟ ومي ييا العوامي ييل الداعمي يية لي ييدور صي يييني في ييي
المنطقة؟ ،وما التحديات التي تواجهها من أجل دور فاعل في الشرق االوسط؟
منهجية الدراسة:
اعتمييدت اسييتخدام الميينه التحليلييي الوصييفي ،بايضييافة للميينه االسييتقرائي ،لفهييم األداء الصيييني
حيز مهما في المجال الحيوي الصيني.
وعالقت بالمتغيرات ايقليمية في منطقة تشكل ا
محتويات الدراسة:
رّك يز الموضييو للوصييول إلييى غايت ي  ،بتن يياول المبحييث األول ،الرؤييية والفلسييفة التييي يبن ييى
عليهييا الييدور الصيييني ،وت ي ثير ذل ي علييى السياس يية الخارجييية ،فيمييا تنيياول المبحييث الثيياني ،أهمي يية
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الشرق األوسط في االستراتيجية الصيينية ،ومحيددات السياسية الخارجيية الصيينية للتعياطي ميع هيذد
المنطقة الحيوية.
وماهيية
بينما ركز المبحث الثالث ،على موقف الصين من المتغيرات فيي الشيرق األوسيط،
ّ

أن تواجي
العواميل الداعمية لفاعلييية أي دور صييني فييي المنطقية ،وكيذل التحييديات التيي يمكيين لهيا ْ

األداء الصيني في منطقة مليئة بالصراعات.

المبحث األول :الصين رؤية وفلسفة لطبيعة الدور والمكانة
تيرى الصيين ،أني منيذ بدايية القيرن ال ي  ، 21تمير األوضيا الدوليية بتغييرات متواصيلة
وعميقة ،وتتطور وتتعدد في بنيية النظيام اليدولي ،وتيزداد العولمية تطيو ار وربميا تغيوال عليى العالقيات
البشيرية ،وترتفيع وتييرة تحيديث واسيتخدام التكنولوجييا ،وتتسيار خطيوات تقيدم المجتميع البشيري،
وتظهير األوضيا الجدييدة والتناقضيات غيير المسيبوقة بيين حيين و خير ،بينميا ميا ازليت صييانة
السالم العالمي ،وتدعيم التنمية المشتركة مهمة موحدة لكل الشعوب.
فالص ييين ،ت ييرى أن التع يياون ب ييين الش ييعوب والحكوم ييات ه ييو األداة األكث يير أهمي يية وفاعلي يية لمواجه يية
التهديييدات األمنييية وخلييق حاليية ميين الت يوازن التنمييوي ،واسييتثمار الفييرص الناتجيية عيين العولميية بمييا
يحقييق الرفيياد المشييتر  ،بينمييا االسييتمرار باتخيياذ عقلييية الحييرب البيياردة ،والنزعيية الفردييية ،والغطرسيية
ل
مسدود.711
العسكرية ،ستقود حتما لطريق
أوالا /الرؤية والفلسفة للسياسة الصينية:
تَؤكييد الصييين ،أن تحقيييق التعيياي

نوايجيياد حاليية ميين التنيياغم بييين مختلييف الشييعوب علييى

اختالف حضاراتهم وأعراقهم ال يمكن ل أن يكون بيدون التعياون ،وتعزييز فيرص التواصيل والحيوار
على أساس االحترام المتبادل والتسامس المتبادل ،وتحرص الصيين عليى االلتيزام بيروح ميثياق األميم
المتحييدة ،والمبيياد الخمسيية للتعيياي

السييلمي ،وتييرفض الحييرب العدوانييية ،ونزعيية الهيمنيية ،وسياسيية

 -711كلم يية الي يرئيس "ه ييو ج ييين ت يياو" ف ييي اجتم ييا القم يية لرؤس يياء الص ييناعة والتج ييارة ف ييي منظم يية يبي ي .8114/11/11 ،
http://www.fmprc.gov.cn/ara/wjdt/zyjh/t171838.shtml
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القوة ،وترى أن الحب والسالم والوفاء بالعهد ،واييمان بحسن الجوار ،واالعتزاز بالصداقة مع كل
دول العالم ،يمثل ركيزة أساسية من ركائز الثقافة الصينية التقليدية.711
وضمن هذد المفاهيم ذات الطابع اينساني ،تلتزم الحكومة الصينية ،بكيل ثبيات بالسياسية
الخارجيية السيلمية المسيتقلة ،وتيدعو إليى المسياواة والتعياي

السيلمي بيين دول العيالم ،سيواء أكانيت

دول كبيرة أم صغيرة ،فقيرة أم غنية ،قوية أم ضعيفة ،وتدعو إلى ضيرورة تيدعيم تعدديية األطيراف،
وديمقراطيية العالقيات الدوليية ،وترسييال مبياد القيانون اليدولي ،والعميل عليى بنياء المجتميع اليدولي
العيادل والعقالنيي ،وتؤكيد عليى ضيرورة صييانة التعدديية الحضيارية فيي العيالم ،باعتبارهيا التيراث
المشيتر للمجتميع البشيري ،ومصيدر القيوة الثمينية للبشيرية للتقيدم نحيو االزدهيار ،وتعلين التزامهيا
اليدائم بسياسية الصيداقة ،وحسين الجيوار ميع اليدول المجياورة كافية  ،حرصيا منهيا عليى إيجياد بيئية
محيطة متناغمة ،و منة ومزدهرة ،وستستمر في العميل عليى دفيع تعياون الجنيوب والجنيوب وحيوار
الجنيوب والشيمال ،وسيتحرص دوميا عليى العالقيات المسيتقرة ميع اليدول الكبيرى وتطويرهيا ،وتعميل
عليى صييانة وترسييال االسيتقرار االسيتراتيجي العيالمي ،والعميل عليى صييانة مصيداقية ودور األميم
المتحدة ،ومجلس األمن ،وتوفير كل سبل التعاون اليدولي عليى نطياق واسيع فيي مكافحية ايرهياب،
والحد من التسلس ،وحفظ السالم والتنمية ،وحقوق اينسان.
ثانيا /تأثير الفلسفة الصينية على السياسة الخارجية الصينية
ا

لقيد أثّير امتي از الفلسيفة واألفكيار الميذكورة سيابقا فيي نظيرة الثقافية االسيتراتيجية الصيينية،

وأهداف الدولة لعالقاتهيا ميع العيالم الخيارجي ،وقيد انعكسيت هيذد المبياد عليى تولييد أنمياط عامية
فيي عالقيات الصيين الدوليية فعليى سيبيل المثيال ،ليم ترسيل الحكوميات الصيينية مستكشيفين إليى
األطيراف للبحيث عين أر ٍ
اض جدييدة واسيتعمارها ،وبياألخص خيار المحييط اآلسييوي ،وليم ترسيل
بعثات دبلوماسية يقامة عالقات مع الدول األخرى ،وكانت تحالفات الصين الخارجية ،وتبادالتهيا
الدبلوماسيية والتمثيليية فيي الخيار محيدودة مقارنية ميع اليدول األوروبيية ،وهيي ظياهرة ممييزة إذا ميا

710- Yitzhak Shichor, Fundamentally Unacceptable yet Occasionally, Unavoidable:
China’s Options on External Interference in the Middle East, China Report journal , part 49,
no1, 2013
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تخولهيا إقامية دائيرة واسيعة
أخذنا فيي الحسيبان قيدرات الصيين البيروقراطيية وايداريية والماديية التيي ّ

من التمثيل والتحالفات وصيانتها.711

تسي َع يقامية منظومية لنشير أفكارهيا
ومين ثيم ،ليم تفحيدث الحضيارة الصيينية رسيالة حضيارية ،وليم ْ

وتعامليت ميع المحييط بوصيف مجموعية مين الب اربيرة ،اليذين عليى حكوماتهيا احتيواؤهم ،كيي ال
يعرضوا الداخل للعنف والغزو ،وقد تجلى أحيد أهيداف بنياء السيور العظييم لييس فقيط منيع اليدخول
ّ
أن عالقية الصيين
أن الخيار غيير مهيم ،لكين ،وميع ّ
الغيزاة ،بيل ّإني عكيس أيضيا فكيرة االنطيواء ،و ّ

ير ،وقيد
ير كبي ا
بالعيالم ليم توليد فيي القيرن التاسيع عشير ،فقيد تير القرنيان التاسيع عشير والعشيرون أث ا
شكال مرحلة فاصلة في تاريال الصين ،وفيي اليذاكرة الجماعيية الصيينية ،التيي لين يكيون مين السيهل
العودة عنها.718
أن الصيين ،تنظير بعيين الريبية إليى النظيام العيالمي ،اليذي تهييمن عليي دول
فيالواقع الييوم ،هيو ّ

ير للتيدخل فيي سياسيات الصيين
الغيرب ،خصوصيا وهيي ال تنسيى أن هيذد اليدول الغربيية سيعت كثي ا
الداخلية في القرن الماضي ،وقيد جياءت ردة الفعيل األوليى للصيين ،بشي ن نظرتهيا للعيالم الخيارجي
فيي بدايية العصير الجمهيوري ،حييث رفضيت أي نظيام عيالمي قيد فشيكل أو هيو قييد التشي فكل يطغيى
عليي انعيدام التكيافؤ .ولع ّيل سياسية االنفتياح التيي دعيا إليهيا اليرئيس الصييني األسيبق "دني شيياو
بين " ،والتي كانت تعني بناء اشتراكية ذات خصائص صينية ،تعكس هذا التردد ،وهذد الريبية مين
الغرب.713
يقول بعض المطلعين على الش ن الصيني ،إذا كانت الصين ،قيد قبليت الواقيع اليذي يقيوم
أن الواليات المتحدة هي رأس الهرم في النظام الدولي ،ومن ثم يتعين على الصيين االنيدما
على ّ

يهن هيذا ال يعنيي تخليهيا عين تص ّيورها ألهميية العالقية
فيي الوضيع اليراهن للفوائيد االقتصيادية ،ف ّ

ايقليميية ميع دول مماثلية ،أو اتّباعهيا سياسيات خارجيية تيدفع بهيا إليى أمياكن فيي فضياء السياسية
العالمية ،ال ترى نفسها جزءا منها ،كما ال ترى هي الكثير من الدول الفاعلية الييوم فيي سييا جيزءا
يدخل .وبقيراءة سيريعة للتياريال الصييني الحيديث ،نجيد أن هنيا درسيان
حقيقيا مين سييا يحيق لي الت ّ
 -711عماد منصور ،السياسلة الخارجيلة الصلينية ملن منظلار الثقافلة االسلتراتيجيية ،مجلية سياسيات عربيية ،العيدد ،81

يوليو  ،8116ص36 ،
712- Kaufman Alison Adcock, “The ‘Century of Humiliation’ Then and Now: Chinese
Perceptions of the International Order,” Pacific Focus, Vol. 25, no. 1 (April 2010), p. 5.
 -713عماد منصور ،السياسة الخارجية الصينية من منظار الثقافة االستراتيجية ،مرجع سابق ،ص.37 ،
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يساعدان على فهم الصين اليوم ،مرتبطان بتبعات أواخر القرن التاسع عشر ،وحتى نصيف القيرن
العشرين.
ت مني مين
أن ليديها مي اررة مميا عانتي مين وييالت االسيتعمار الغربيي ،وميا تي ّ
األول ،هيو ّ

بتعرضيها
هزائم ،فموقفها الحالي تجياد األ ارضيي فيي جنيوب بحير الصيين وشيرق  ،ينبيع مين شيعورها ّ
لظلٍيم تياريخي ،وب هميية أن تسيترد ميا أفخيذ منهيا بيالقوة نيذا  ،بطريقية قانونيية الييوم ،ميع أهميية أن

قوتهييا ،وقييد أكييدت الصييين بكييل المناسييبات ،أن هييذا الموقييف ال يعكييس عقلييية توسييعية
تفظهيير ّ
استعمارية تريد قلب النظام القائم.

وهذا يؤكد أن نهجها في العالقات الدوليية عامية ،وتجياد الوالييات المتحيدة األمريكيية عليى
وج الخصيوص ،يقيوم (إضيافة إليى كيون جيزء أساسيي مني هيو اهتماميات وأولوييات داخليية ،مثيل
ايبقاء على صحة االقتصاد) على حساسية تاريخية يشوبها الشعور بالضعف.714
أن فشيل النظيام السياسيي تحيت حكيم أسيرة تشيين ) (1911-1644
أما الدرس اآلخر ،فهيو يعيد ّ
ّ
فيي تطيوير االقتصياد والقيدرات العسيكرية ،تبعتي عواقيب وخيمية عليى الصيين ،تمثّليت بعيدم قيدرتها
أن ثقافتهيا االسيتراتيجية ،تيدعو إليى حسياب تي ثيرات
عليى ص ّيد أي تيدخل خيارجي ،ميع العليمّ ،

فهن الدرس الذي ترك هذا التاريال هو التشديد
السياسة الخارجية ،مثل الحرب ،على موارد الدولةّ ،
عليى الحكوميات بالحفياظ عليى سييادة الدولية ،وعيدم اليدخول فيي أي مغيامرات غيير محسيوبة

العواقب.
المبحث الثاني /أهمية الشرق األوسط في االستراتيجية الصينية
تتمتييع منطقيية الشييرق األوسييط ب همييية اسييتراتيجية كبي يرة ،فهييي المنطقيية األولييى عالمي يا ميين
حيييث الثييروات والم يوارد ،وميين حيييث وجودهييا فييي وسييط العييالم القييديم ،واحتكارهييا لخطييوط المالحيية
الم َقيدرة بثلثيي احتيياطي
العالمية خاصية قنياة السيويس ،وكيذل توفرهيا عليى الثيروة النفطيية الهائلية ،و ف

العالم من هذد المادة الحيوية لالقتصاد العالمي ،وللدول الصناعية على وج الخصوص.715

714- Avery Goldstein, “An Emerging China’s Emerging Grand Strategy: A NeoBismarckian Turn?” in G. J. Ikenberry & Michael Mastanduno (eds.), International Relations
Theory and the Asia-Pacific (New York: Columbia University Press, 2003).
 -715ماجد كيالي ،النظا اإلقليمي في الشرق األوسط ومفهو التسوية ،مجلة الفكر االستراتيجي ،عدد  ،41تموز يوليو

 ،1118ص68 :
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عليى اليرغم مين وجيود العالقيات التاريخيية الموغلية فيي القيدم بيين الصيين ومنطقية الشيرق
أن هيذد المنطقية ليم تكين يوميا ميا محيور اهتميام فيي
األوسيط ،والتيي تعيود لقيرون عيدة خليت ،إ ّ
ال ّ
االسيتراتيجية الصييينية كمييا هييي عليي

يؤثر فييي قضييايا
اليييوم ،الييذي أصييبس فحضييورها فيياعال ومي ا

المنطقة ،716كميا أن دول المنطقية مين جانبهيا ليم تنظير إليى الصيين كالعيب دوليي يمكين االعتمياد
عليي  ،فقيد ظيل الحضيور الصييني محيدودا وهامشييا يقتصير عليى التبيادالت التجاريية والثقافيية،717
تسع الصين إلى وجود فعلي أو إلى إقامية منياطق نفيوذ لهيا فيي المنطقية ،أسيوة بيالقوى الدوليية
ولم َ
األخرى.

فالصيين ،كانيت وال ازليت تنظير دائميا إليى الشيرق األوسيط بثرواتي وموقعي االسيتراتيجي
باعتبارد "منطقة تشاب " في الص ار المحتدم والمتواصل بين القوى الدولية المتنافسية عليى منياطق
النفوذ ،وتيرى أن حسيم الصي ار لصيالس أي قيوة دوليية ،سييتحدد فيي رميال هيذ المنطقية الملتهبية.712
يدخل عليى سيبيل المثيال فيي عمليية السيالم ايسيرائيلي
وأن ميا يعيزز هيذد الرؤيية ،أنهيا ليم تت ّ
تجنبت االنضمام إلى التحالف ضد "الدولة ايسالمية فيي العيراق
الفلسطيني على نحو فيذكر ،وقد ّ

وسوريا"  ،إذ يش ّكل مبدأ عدم التدخل أحد المباد الشاملة للسياسة الخارجية الصيينية الييوم ،ولكين
يق أهميية كبيرى للشيرق األوسيط ،عليى الييرغم مين
وفيي ظيل طفيرة اقتصيادية أصيبحت الصييين تعل ّ
تركيزهيا فيي المقيام األول عليى األمين اليداخلي ،فضيال عين اسيتقرار محيطهيا المباشير ،وال س ّييما

منطقة سيا والمحيط الهياد و سييا الوسيطى ،فهيي تف ّكير وتتص ّيرف عليى نحيو مت ازييد عليى صيعيد
عالمي.711

ووفقيا ألحيد المحلّليين األمنييين اليدوليين ( ،)*Gao Zuguiويعميل فيي مدرسية الحيزب
الشييوعي المركزيية فيي بكيين ،إن مصيالس الصيين عليى الصيعيد الجغ ارفيي السياسيي واالقتصيادي
 -716مدين علي ،مرجع سابق ،ص161 :
717- Evan S. Medeiros, China’s International: Behavior: Activism, Opportunism, and
Diversification, California , Santa Monica ,rand coperation , MG-850-AF, 2009, p:160-161
 -712لمزيد من التفاصيل حول موقف الصين من الص ار في المنطقة ،انظر:
-محمييود صييافي محمييود ،توجهللات سياسللية حللذرة ،آفللاق التعللاون الصلليني الشللرق أوسللطي والتحللديات الراهنللة ،المركييز

العربي للبحوث والدراسات ،رابطwww.acrseg.org :
Andrew Scobell, Alireza Nader, China in the Middle East: The Wary Dragon, Santa
Monica, Calif, rand cooperation, 2016, For more information on this publication, visit
www.rand.org/t/RR1229
719- Andrew J. Nathan, China’s Search for Security, New York, Columbia University
Press, 2012,
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تتوسيع باسيتمرار .781وأن هيذد المنطقية ،هيي عبيارة عين ملتقيى
والطاقية واألمين فيي الشيرق األوسيط ّ
طييرق اقتصييادي ولوجسييتي حيييوي ي يربط بييين أس يواق أوروبييا و سيييا معييا ،781وميين جانييب خيير ،يييرى

بعييض الم يراقبين أن سييعي ورغبيية الواليييات المتحييدة فييي تقليييل اهتماماتهييا فييي الشييرق األوسييط ،قييد
عيزز مين هيذد الرؤيية الصيينية للمنطقية .788وفيي ظيل التطيورات األخييرة يبيدو أن الصيين شيرعت
بتوسييع رؤيتهيا لمفهيوم األمين القيومي خيذة باالعتبيار النميو المتسيار القتصيادها ،وأني تبعيا ليذل ،
يبيدو أن اهتمامهيا بمنطقية الشيرق األوسيط سييكون أكبير مين السيابق ،كونهيا تشيكل أهيم مصيادر
الطاقية فيي العيالم ،وأحيد أهيم األسيواق االسيتهالكية ،لكين دون االنخيراط الفاعيل فيي قضياياها،
مراعاة لألسس التي تحكم سياستها الخارجية.783
وبنظيرة عيابرة بعييدا عين التفاصييل ،فيمكين رؤيية أن مييزان التبيادل التجياري ميع أي دولية،

هيو المقيياس الوحييد لمسيتوى تطيور العالقيات ميع اآلخيرين مين وجهية النظير الصيينية ،ليذا ،فقيد
هيمنيت العالقيات االقتصيادية عليى معظيم تحركاتهيا ،وسيلوكها الدبلوماسيي فيي منطقية الشيرق
ّ
األوسيط ،فيي ت كييد عليى تصيدر هيذ العالقية أولوييات ص ّينا

القيرار فيي الصيين ،ووفقيا ألحيد

المحللييين الصييينيين وهييو ( )Niu Xinchunمؤلييف كنيياب مصييالس الصييين فييي الشييرق األوسييط
ونفوذها في المنطقة ،سيبقى الشرق األوسط أكبر مصدر للواردات النفطية إلى الصين ،وهذد هيي

أهمية الشرق األوسط االستراتيجية بالنسبة لها ،784فضال عن ذل  ،هنا اعتقياد بي ن دول الشيرق
األوسيط ،ستصيبس عليى األرجيس مين أهيم المؤييدين السياسييين للصيين عليى السياحة العالميية،785
فالشيرق االوسيط مفتيرق طيرق عيالمي ،والمنطقية تتمتّيع ب هميية جغرافيية اسيتراتيجية كبيرى ،وييرى
بعيض البياحثين فيي "مركيز ارنيد" واليذي يتبيع و ازرة اليدفا األمريكيية "البنتياغون" مينهم ( Andrew
720- Gao Zugui, Development of China’s Relations with the Middle East in the Context
of Profound Changes] ،Heping yu fazhan, No 4,2014.p:45
*Dr. GAO Zugui, Deputy Director & Professor, International Institute for Strategic Studies,
Party School of the Central Committee of CPC.
 -781سياسة الصين الخارجية ،نشرة مسارات ،مركز المل فيصل ،السعودية ،عدد فبراير  ،8114ص18 :
722- Geoffrey Kemp, The East Moves West: India ,China, and Asia’s Growing Presence in
the Middle East, Washington D.C, Brookings Institution, 2010,p:18
723- See to: Chu Shulong, Jin Wei, China’s Foreign Affairs Strategy and Policy, Shishi
Chubanshe, 2008, pp: 263-264 ,and see to: Jon B. Alterman, John W. Garver, The Vital
Triangle: China, the United States, and the Middle East,, Washington D.C, Center for
Strategic and International Studies, 2008, P 7.
724- Niu Xinchun, China’s Interests in and Influence over the Middle East, translate:
Haibing Xing, Contemporary International Relations, part 24, No1, Jan/Feb 2014, P 39.
725- Li Weijian, Bilateral Relations Between China and the Middle East and the
Importance of the Middle East in China’s Strategy, XiYa Feizhou, no,6, 2014, p 20
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 ،) Beckley Michae & Ely Ratner & Scobellأن م اركيز األبحياث فيي بكيين ،بيدأت
تهتم بهضافة المزيد من باحثيها من محّللي الشرق األوسط.786
كيذل  ،تكمين أيضيا المصيلحة الصيينية فيي الشيرق األوسيط ،فيي الحفياظ عليى األمين
الداخلي في الدولة ،ومحيطها ،ويخشى قادة الحزب الشييوعي الصييني مين االسيتياء اليداخلي ،وهنيا
يقييول "لييي ويجيييان" ميين معهييد شيينغهاي للد ارسييات الدولييية ،إن الشييرق األوسييط فيشييك فل امتييدادا
اسيتراتيجيا لمحييط الصيين ،نوان األوضيا

المسييطرة عليى الوضيع فيي الشيرق األوسيط ،وأن

ير علييى أمين الصييين
ثير مباشي ا
التناقضيات القومييية واأليديولوجيية الدينييية المتطرفيية ييؤثر تي ا
واستقرارها.787
وبالنظر إلى التحوالت والمتغيرات الكبيرة التي أنتجتها ثورات ما يسمى بالربيع العربي فيي
المنطقية ،أصيبحت هنيا حاجية للصيين يعيادة صيياغة خطابهيا السياسيي ،ليكيون أكثير وضيوحا،
وربميا تضيطر بكيين إليى الخيرو أحيانيا مين المنطقية الرماديية ،إذا دعيت الحاجية ،بميا ييتال َءم ميع

التطيورات الجاريية وفيي إطيار حسياباتها الجدييدة للمصيلحة الوطنيية ،سيعت الصيين إليى ت كييد

مكانتها في عالقاتها بالقوى ايقليمية والدولية ،782وهيي تخشيى عليى وجي الخصيوص مين انتشيار
ينية المتش ّيددة فيي صيفوف األوغيور المسيلمة ،ويق ّير بعيض المحلليين
األيديولوجيية الجهاديية الس ّ

الصينين ،ب ن ما فينظر إلي بوصف محنة المجموعية العرقيية المضيطهدة فيي غيرب الصيين ،يلقيى

تعاطفا في الشرق األوسط.781

فاالهتميام الصييني بالمنطقية العربيية جعلهيا مين أهيم محاورهيا االسيتراتيجية ،وميع ذلي  ،فيهن دول
المنطقية مين جانبهيا ليم تنظير إليى الصيين كالعيب دوليي يجيب االعتمياد عليي  ،فقيد ظيل دورهياف
محدودا وهامشيا يقتصر على التبادالت التجارية ،والثقافية.731
وعليى اليرغم مين اسيتمرار تركييز السياسية الخارجيية الصيينية عليى العالقيات بيالمحيط
ايقليمي ،إال أن اهتمامها بمناطق أخرى بدأ يت ازييد وال س ّييما بمنطقية الشيرق األوسيط ،والتيي شيمل

726- Andrew Scobell, Alireza Nader, China in the Middle East: The Wary Dragon,2016,
page: 11
727- Li, 2014, p 18-19
728- Robert Benewick and Paul Wingrove, China in the 1990s (London: MacMillan Press,
1995, p. 28.
729- Look: Niu Xinchun , 2014, p: 40
 -731جواد ،احمد ،العالقات العربية الصينية في  60عام ا ،جريدة الشرق األوسط ،العدد  ،1174أكتوبر .8111
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االهتميام بهيا المجياالت االقتصيادية والسياسيية والعسيكرية ،731وأصيبحت الصيين تفبيدي اهتماميا
متزايدا بدعم اقتصادها ،وحل مشكالتها ايقليمية ،واالنفتاح في المجالين الدبلوماسي واالقتصادي
عليى اليدول العربيية فيي المنطقية لخدمية سياسيتها الجدييدة ،ودعمهميا فيي مواجهية التكيتالت
االقتصادية العمالقة.
المبحث الثالث :محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه الشرق األوسط:
على الرغم من أن الصين لم تكن طرفا في نظيام "وتسيفاليا (1642م)" ،738إال أن نظرتهيا
للعالقات الدولية بقيت نظيرة تقليديية نظيرة ترتكيز عليى مبيدأ السييادة للدولية القوميية بمعناهيا الجاميد،
والتييي ال يجييب المسيياس بهييا أو التييدخل فييي شييؤون الييدول الداخلييية ،حتييى نوا ْن ارتكبييت هييذد الدوليية

جيرائم ضييد اينسيانية ،وضييد حقيوق اينسييان ،وتؤكيد رفضييها المطليق السييتخدام القيوة خييار الحييدود
ايقليمية للدولة .733ولمحاولة فهيم موقيف الصيين مين الشيرق األوسيط وقضياياد المركبية ،ال فبيد مين
فهيم المحيددات التيي تقيوم عليهيا سياسيتها الخارجيية ،والتيي تسياعد عليى استشيراف توجهاتهيا تجياد

دور رئيسييا فيي تحدييدها فيي
فتؤدي اعتبارات األيديولوجيا وتحقييق المصيالس ا
قضايا دولية محددةّ ،
سياسية خارجيية توصيف عموميا بالبراغماتيية ،كميا أن هنيا

عالقية وثيقية تيربط بيين سياسيتها

الخارجية وبين فكرها السياسي القائم على أساس رؤيتها لمكانتهيا نوايمانهيا بعقييدتها واسيتفادتها مين
تجربتهيا التاريخيية ،فضيال عين ذلي  ،فقيد باتيت الصيين تتعاميل ميع القضيايا الدوليية وفيق سياسية
خارجية تتناسب مع دورها المتصاعد ك حد األقطاب المؤثرة في المنظومة العالمية.
تكز رئيسا للفكير الصييني ،ومحيددا مهميا للهويية
ومن المعلوم ،تفشكل العقيدة الكونفوشية مر ا
الصيينية ،وتقيوم سياسيتها الخارجيية عليى أسياس عيدد مين مبياد

يث عليى
تلي العقييدة ،التيي تح ّ

التي خي والسيالم وفعيل الخيير ،كميا تعتميد فيي سياسيتها الخارجيية عليى المبياد الخمسية للتعياي
الس ييلمي ،والت ييي التزم ييت به ييا من ييذ الع ييام ( ،)1154ف ييي إط ييار م ييؤتمر "بان ييدون " ،والت ييي تق ييوم عل ييى

 -731حول عالقة الصين بمحيطها ايقليمي ،انظر :الصين في محيطها اإلقليمي ،تكاميل اقتصيادي وتنيافس اسيتراتيجي،
السياسة الدولية ،العدد  ،123يناير .8111

 -738عادل أحمد الطيائي ،القلانون اللدولي العلا  :التعريلف ،المصلادر ،األشلخاص ،عميان ،دار الثقافية للنشير والتوزييع،

 ،8111ص64:

 -733الصعود الصيني وتأثيراته االستراتيجية ،مقال ضمن التقرير االستراتيجي العربي ،8111 ،ص72:
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االحتيرام المتبيادل للسيييادة ،وسيالمة األ ارضيي ،وعييدم االعتييداء أو التيدخل فيي شيؤون الغييير،
والمساواة والمنفعة المتبادلة ،والتعاي

السلمي.734

تَ ْعتبر الصين منطقة الشرق األوسط منطقية ذات أهميية اقتصيادية واسيتراتيجية وأمنيية لهيا،

أن أصيبس إنتاجهيا مين الينفط ال يغطيي
وسيعت وال ازليت للحصيول عليى الميوارد النفطيية بعيد ْ

حاجتهيا ،735وبيرز االهتميام الصييني بي من الطاقية ك حيد مرتكيزات أمنهيا القيومي اليذي يضيمن

استمرار دوران عجلة اقتصادها ،فجاء اهتمام الصين بمنطقة الشرق األوسط انطالقيا مين أهميتهيا
كي هم مصيدر مين مصيادر الطاقية فيي العيالم ،ناهيي عين كونهيا إحيدى أهيم األسيواق االسيتهالكية
لمنتجاتها.736
فضييال عيين ذل ي  ،فقييد رأت الصييين فييي الشييرق األوسييط المميير ايجبيياري والجسيير التييي
ستسير علي من أجل إحياء طريق الحريير ،واليذي يمكين أن يسيهم فيي بنياء منطقية جدييدة للتنميية
االقتصيادية فيي غيرب الصيين ،تكيون بمنزلية جسير ييربط سييا والمحييط الهياد

شيرقا بالمنطقية

العربيية فيي الوسيط ومنياطق أوروبيية أخيرى غربيا ،وتشيكل بيذل أطيول مم ّير اقتصيادي رئييس فيي

العالم ،ونمطا جديدا النفتاحها على العالم.737

وفي ضوء ذلك ،بدأت الصين بانتهاا سياسة خارجيلة جديلدة ملع دول منطقلة الشلرق األوسلط،
تشكل مالمحها على خلفية تأثير عدد من العوامل الحيوية التي يتمثل أبرزها في اآلتي:

 -734مييدين علييي ،مسلللتقبل دور الصلللين فلللي السياسلللة الدوليلللة ،مجل يية د ارسييات اسييتراتيجية ،العييددان  ،81-11الس يينة
السادسيية ،ربيييع صيييف  ،8116ص  ،174-173أنظيير أيضييا :ع يزة شييحرور ،الصلللين والشللرق االوسلللط :مالمييس مقاربيية

جديدة ،مركز الجزيرة للدراسات 11 ،جزيران 8118

 -735محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،ط  ،8القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،1112 ،ص 118-111

 -736عزة شحرور ،الصين والشرق األوسط ،مالمس مقاربية جدييدة ،مركيز الجزييرة للد ارسيات 11 ،جزييران  ،8118شيوهد

في :8112/3/81
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012611142554206350.htm
 -737عبد الصمد سعدون عبد اهلل ،الصراع على الموارد :دراسة لمقومات القوة في السلو الدولي للصين ،المجلة العربية
للعل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوم السياس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييية ،الع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدد  ،15ص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييف  ،8117ص ،12-15:ش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوهد ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي ،8112/3/85

 www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=5533أيضا انظر:
Les principes de la politique étrangère de la chine
http://french.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40201.htm
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دور فمهما في االقتصاد الوطني ونمود ،وتحتل هيذد
 تأثير العامل النفطي :تؤدي صناعة النفط ا
الصيناعة المرتبية الخامسية فيي العيالم مين ناحيية اينتيا  ،والرابعية مين ناحيية التكريير ،وتشيير

التقديرات إلى إمكانية تخطي الصين لليابان كثاني أكبر مستهل للنفط في سيا خالل الخمس
عشرة سنة القادمة.732
 تأثير العامل التجاري :تتميز الصين بوفرة كبيرة من اينتا  ،وانخفاض التكاليف ،وعلى خلفية
حاجتها المتزايدة للنقد األجنبي ،فقد بدأت أسواق الدول العربيية أكثير جاذبيية لقطيا الصيادرات
الصيينية ،وأني عليى اليرغم مين التحيول الجيوسياسيي فيي رؤيتهيا لليدول العربيية ،إال أن مظياهر
اعتماد الصين على المنطقة العربية من الناحية االقتصادية في ازدياد مستمر ،حيث بل حجم
التبادل التجاري بينها والمنطقة العربيية نحيو ) (4.2ملييار دوالر فيي العيام (2015م) وحيدد،731
وأعلنت الحكومة الصينية ومجتمع األعمال الصيني أن الشيرق األوسيط هيو أحيد أهيم األسيواق
الجديدة للمنتجات الصينية مقارنة بحجم التجارة الصينية مع دول ومناطق جغرافية أخرى.741
 تأثير العامل الجيو-استراتيجي :حتى وقيت قرييب كانيت الصيين تكتفيي باليدور االقتصيادي فيي
نشياطها بالمنطقية العربيية ،ملتزمية مبيدأ عيدم التيدخل فيي السياسية الداخليية ،ومدركية أن هيذد
المنطقة من النياحيتين السياسيية واالسيتراتيجية هيي منطقية خالصية للوالييات المتحيدة األمريكيية،
ومعبيرة عين عيدم رغبتهيا فيي هيذا الوقيت فيي منافسية الوالييات المتحيدة األمريكيية ،السييما وأن
الواليات المتحدة األمريكية هيي السيوق األكبير اسيتيعابا للصيادرات الصيينية فيي وقيت يعيد بنيد
الصادرات هو َم ْن يقود النمو االقتصادي السريع في الصين ،كما تحاشت دوما عيدم إغضياب

أي طيرف مين األطيراف المتصيارعة فيي المنطقية حفاظيا عليى اسيتم اررية مصيالحها المتمثلية
أساسيا فيي العقيود النفطيية ،بعيد أن غيدت الصيين ثياني أكبير مسيتورد نفطيي فيي العيالم ،فهيي

مستهلكة كبيرة للطاقة األمر الذي يتطلب وجود شركاء يمدادها بيالنفط والغياز الطبيعيي عليى
 -732منصور ،سامي ،تجارة السالح واألمن القومي العربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1111 ،ص64-63:

 -731عييالء عبييد الحفيييظ محمييد ،السياسللة الصللينية اتجللاه الص لراع العربللي اإلس لرائيلي ،مجليية المسييتقبل العربييي ،العييدد
 ،412ديسمبر  .8113ص 11

 -741ابن طالل ،الحسن ،رئيس منتدى الفكر العربي ،سلسلة الحوارات العربيية العالميية ،آفلاق العالقلات العربيلة الصلينية فلي القلرن

معلا حل از طريلق الحريلر األمنلي وطريلق
الواحلد والعشلرين ،عميان  .2003ص .43:انظير أيضيا :انظير“ الرؤيلة واألعملال تبنيلان ا
الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين ،بيان صحافي ،اللجنة الوطنية للتنمية وايصالح وو ازرة الخارجية وو ازرة التجارة في جمهورية
الصين الشعبية بتفويض من مجلس الدولة28 ،مارس .2015
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نحو شب ثابت ،وقد ازدادت نسبة االستيراد من الدول العربية خاصة ،من النفط الخام ميا يزييد
على ( )111مليون طن حتى نهاية عام (8111م) حسب التقديرات.741
وفي إطار سياستها المتوازنة فقد وقفت الصين إلى جانيب شيعوب المنطقية ،وتجليى ذلي
كبير للموقف العربي ،وقد أعلنت
بوقوفها إلى جانب ق اررات معادية يسرائيل ،وسجلت بذل ت ييدا ا
ار أن إسيرائيل أداة لومبرياليية بعيد عيدوانها عليى مصير عيام (1156م)  ،وأبيدت اسيتعدادها
مير ا
يرسيال المتطيوعين لليدفا عين الحركية الثوريية فيي مصير ،وأفعتبير الموقيف الصييني مين حيرب
السويس نذا نقطة تحول بارزة ،وانطالقة عالمية للصين التي وجدت فيي قضيايا التحيرر اليوطني
أرضيا خصيبة للتصيدي لومبرياليية األمريكيية ،وهيذا سييعود عليهيا بيالنفع لييس بزييادة وزنهيا وثقلهيا
عالمييا بيل سييؤثر ذلي فيي قضياياها الخاصية مثيل مسي لة التمثييل فيي األميم المتحيدة ،واسيتعادة
تيايوان ،والحيد مين النفيوذ األمريكيي بشيرق سييا .748تتمييز المنطقية العربيية بوجيود المميرات
االسيتراتيجية ،ذات التي ثير عليى حركية النقيل البحيري اليدولي ،وعليى وجي الخصيوص ممير قنياة
السويس ،وممير بياب المنيدب ،فضيال عين مضييق هرميز ،وت سيسيا عليى ذلي  ،أدركيت الصيين أن
ت مين المالحة في هذد الممرات يضمن للصيين اسيتم اررية النفياذ ،والوصيول إليى األسيواق العالميية،
وعليى وجي الخصيوص أسيواق االتحياد األوروبيي وشيمال أفريقييا وبليدان شيرق المتوسيط ومنطقية
الخليي العربيي ،ويعيد العاميل الجيواسيتراتيجي مين أهيم العواميل التيي سياهمت فيي تطيور العالقيات
بيين الطيرفين ،إذ أن اليدول العربيية تحتيل موقعيا جغرافييا اسيتراتيجيا بيال األهميية ،بايضيافة لوجيود
منطلقات ثقافية حضارية تختلف جذريا عن قيم ومنطلقات الثقافة والحضارة الغربيية ،وهيو ميا يفييد
فيي تغلييب فكيرة حيوار الحضيارات ،اليذي ينسيجم ومفهيوم التعياي  ،وخليق البيئية الدوليية السيلمية
الالزمة للتنمية والتحديث.743
ليذل يمكين القيول ،إن ازديياد أهميية الشيرق األوسيط فيميا يخيص الصيين قيد بيدأت منيذ أوائيل
تسيعينيات القيرن الماضيي فيي وقيت ت ارفيق فيي ارتفيا

طلبهيا عليى الطاقية ،وتنيامي الرهانيات

 -741عاهد مسلم المشابقة ،البعد السياسي للعالقات العربية الصينية وأفاقها المستقبلية ،الجامعة األردنية ،مجلة العلوم
اينسانية واالجتماعية ،المجلد ،41ملحق  ،8114 ،1ص.321 :

 -748مار هاينز دانيال  ،عال محفوف بالمخاطر ،استراتيجيات الجيل القاد في عصر العولمة ،تعريب أدهم شاكر،
مكتبة العبيكان ،ص .8

 -743خمييس ،كيرم ،الصلين والصلراع العربلي – اإلسلرائيلي الجلذور واألبعلاد والتلداعيات ،مركيز ا زييد العيالمي للتنسييق
والمتابعة ،دولة ايمارات العربية المتحدة ،8113 .ص.32 :
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االقتصيادية ميع مصيالس جغرافيية اسيتراتيجية دائمية ،ويكمين هيدف الصيين هنيا عليى ميا يبيدو فيي
ضيمان الحصيول عليى الميوارد والوصيول لألسيواق فيي المنطقية ،ويؤ ّكيد االنطيالق الرسيمي لمبيادرة
طريق الحرير الجديد على أن االقتصاد هو من أولويتها القصوى.
أن
وتسعى الصين إليى تحقييق التيوازن ،أميام نفيوذ الوالييات المتحيدة فيي الشيرق األوسيط ولكين دون ْ

يعني ّأنهَا ترغب في التصدي الفعلي ألمريكا ،أو توسيع نطاق وجودهيا العسيكري بدرجية كبييرة بيل

هيي تسيعى بيدال مين ذلي إليى التعياون ميع الوالييات المتحيدة ألنهيا تعتبير أن أمريكيا قيوة ضيرورية
لفرض االستقرار في المنطقة ،على اليرغم مين اخيتالف العاصيمتين حيول تحدييدهما للشيروط التيي
تؤدي إلى نو من االستقرار.744
المبحث الرابع :موقف الصين من المتريرات في الشرق األوسط:
خلق ما أفطلق علي الربيع العربي مراكز جديدة لعدم االسيتقرار فيي الشيرق األوسيط وشيمال أفريقييا،
ووجدت الصين نفسها مضطرة اآلن لتغيير المواقف والتكتيكات ،وللبحث عن فرص جديدة.745
لقييد كييان ومييا زال الشييرق األوسييط دائم يا محييل تركيييز اسييتراتيجي رئيسييي للواليييات المتحييدة،
وأوروبييا ،وروسيييا ،فييي حييين أن المنطقيية – فيمييا يخييص الصييين -ليسييت بييذات أهمييية جيرانهييا فييي
منطقيية سيييا والمحيييط الهيياد ومنيياطق أخييرى ،وميين ثييم ،يتشييكل نهي الصييين حيييال المتغي يرات فييي
الشرق األوسط من عالقاتها مع الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا .تدر الصيين أن وجيود الوالييات
المتحيدة فييي الشييرق األوسييط يعتبير مصييلحة اسييتراتيجية فييي أمريكيا ،وأن هييذا الوجييود سييوف يسييتمر
لعقييود ،وأن سياسيية الواليييات المتحييدة أميير حاسييم السييتقرار المنطقيية .746وميين ثييم ،فهنهييا تسييعى إلييى
أن تضيعها فيي موضيع مواجهية مباشيرة ميع الوالييات المتحيدة ،وفيي
تجنب األعمال التي من شي نها ْ
الوقييت نفسي تريييد الحفيياظ علييى عالقييات سياسييية مييع كييل ميين األنظميية الجديييدة والقديميية فييي بلييدان

الشرق األوسط من أجل ضمان الحصول على الموارد واألسواق ،لكن التطورات األخيرة قيد مثّليت
تحيديا لسياسيية الصييين ألن المصيالس االقتصييادية لبكييين تشيكل العامييل األبييرز فيي تحديييد سياسيتها

744- Andrew Scobell, Alireza Nader, 2016, page: 20
 -745مردخاي خزي ار ،كيف أثر الربيع العربي على السياسة الصينية ،الخميس 31 /أكتوبر ،8114 /الرابط:
http://raqeb.co/2014/10/ accessible at: 12/4/2018
746- Evan S. Medeiros ،China’s International Behavior: Activism, Opportunism, and
Diversification( Palo Alto, CA: RAND Corporation, 2009), p. 167.
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الخارجييية تجيياد المنطقيية ،التييي تتمثييل فييي جوهرهييا فييي االسييتقرار ميين أجييل ضييمان الوصييول إلييى
الموارد الطبيعية دون عائق.
ففي السنوات األولى التي تلت األلفية ،بنى الصينيون عالقات أوثيق بكثيير ميع العدييد مين
الييدول ال ارئييدة فييي الشييرق األوسييط وذل ي لتلبييية احتياجاتهييا المتنامييية ميين الطاقيية بشييكل أساسييي،
وأيض ييا لتحقي ييق طموحاته ييا الجيوسياس ييية عل ييى الم ييدى الطوي ييل .ب ييدأت بص ييورة بطيئ يية ال ييدخول ف ييي
سياسات المنطقة ،سواء من خالل تعيين مبعوث خياص بهيا إليى الشيرق األوسيط أو المسياهمة فيي
دوريييات لمكافحيية القرصيينة فييي المييياد بييين اليييمن والصييومال .747ومييع ذل ي  ،ال تبييدو الصييين حتييى
دور أكبر في االضيطرابات السياسيية الجاريية فيي دول المنطقية ،بيدال مين
اآلن على استعداد ألداء ا
ذل ي  ،ن ي ت نفسييها بشييكل غريييزي بعيييدا عيين التييدخل فييي جميييع أنحيياء العييالم وعييدم التييورط فييي أي
اضطرابات سياسية.
نتيجيية الحي ار العربييي الييذي تشييهددف العديييد ميين الييدول العربي ية ،وعلييى غيرار تفيياعالت بيياقي

القيوى الدولييية وايقليمييية ،وحضييورها فييي مشيياهد التغييير هييذد ،ظلييت الدبلوماسييية الصييينية حاضيرة،

وقييد عرفييت مواقفهييا تباينييا شييديدا لحيالهييا ،إذ تميييزت بالحييذر والتييردد حينييا فييي انتظييار معييالم النظييام
الجديد ،وحتى يتبين لها مسار هذد الح ار .742
وعنييد اسييتقراء توج ي الدبلوماسييية الصييينية فييي الشييرق األوسييط فييي ضييوء جمليية المتغي يرات،
يتبييين أن وضييعها بييات حرجييا ومثي ي ار لالهتمييام ،وأن مييا تصييبو إلي ي ميين وراء ذل ي  ،هييو محاولتهييا
ضمان حصيتها مين الينفط والوصيول بسالسية لمصيادر الطاقية ،وذلي عبير اتبيا مقاربية تمييل إليى
اختيييار التعيياون فييي إدارة الشييؤون الدولييية ،وتبنييي مواقييف تعتمييد الح يوار منهجييا فييي حييل الن ازعييات،
ورفض مبدأ التدخل العسكري.741
ففيم ييا يتعل ييق باألح ييداث ف ييي ليبي ييا ،كان ييت تتخ ييذ مواق ييف متذبذب يية تق ييوم عل ييى دور الم ارق ييب
والمحاي ييد ،وأبع ييدت نفس ييها ع يين حال يية التفاع ييل والتن ييافس ف ييي تبن ييي موق ييف ط ييرف ض ييد خ يير ،وق ييد

747- Mordechai Chaziza, The Arab Spring: Implications for Chines Policy, Middle East
Review of International Affairs, Vol. 17, No. 2 (Summer 2013) , p: 74.
 -742عائشة منيافس ،محددات السياسة الخارجية للصين في الشرق األوسط بعد الحراك العربي ،منشيورات مؤسسية خاليد
الحسن مركز الدراسات واألبحاث ،المغرب ،المجلد األول ،8114 ،ص .6

 -741يزيد صاي  ،موقف الصين حيال سوريا ،معهد كارينغي للشرق األوسط ،بيروت ،شوهد في.8112/4/11 :
http://carnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47151
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امتنعيت عين التصيويت فيي مجليس األمين إبيان قيرار ف ل
يرض منطقيةَ حظ ٍير َجيوي فيوق ليبييا ،751لكين
الالفييت فييي األميير فيمييا يتعلييق بييالملف السييوري ،حيييث أن الصييين خرجييت ميين مربييع الحييياد الييذي

طبعيت بي تعاطيهيا ومواقفهيا مييع الحي ار العربيي ،قيد بيرز ذلي بشيكل واضيس حييال تلي األزميية ،إذ
أدركييت الصييين درس ليبيييا حينمييا انفييردت والواليييات المتحييدة وحلفائهييا الغيربيين ب خييذ زمييام المبييادرة،
وظلييت الصييين بعيييدة عيين المشيياركة فييي الترتيبييات األمنييية ،وي ي تي اسييتخدامها للفيتييو فييي التصييويت
على قرار التدخل الخارجي في سوريا انعكاسيا السيتيائها مين السياسية األمريكيية فيي المنطقية ،التيي
تحيياول ميين خاللهييا األخي يرة الحييد وربمييا من ييع أي نفييوذ صيييني فييي المنطقيية أو الوصييول لمص ييادر
الطاقيية ،وأيضييا كورقيية تلعبهييا الصييين لمنييع أي تييدخل غربييي فييي سييوريا قييد يعيييد سيييناريوهات مييا
حييدث فييي أفغانسييتان والع يراق

751

لييذل كييان عليهييا الخييرو ميين المنطقيية الرمادييية ،وتبنييي موقييف

إيجابي.
مرت بهيا المنطقية كانيت حاضيرة فيي
ويمكن مالحظة أن جملة التحوالت والمتغيرات السياسية التي ّ
النقييا

أن يكييون هنييا موقفييا صييينيا
داخييل المؤسسييات األكاديمييية الصييينية ،ودفعييت تجيياد أهمييية ْ

مغيياي ار يحفييظ لهييا مصييالحها ،ويتبنييى دبلوماسييية مرنيية تحقييق نفييوذا فييي المنطقيية ضييمن إطييار قييائم
على التعاون مع الفياعليين وميع اليدول المعنيية بيالمتغيرات التيي تشيهدها المنطقية ،وهيذا واقيع جدييد
دور ايجابيا ،وتتخلى عن سياسة الحيياد واالنتظيار التيي
أن تؤدي ا
تطلب من الصين التكيف مع  ،و ْ
طبعت مواقفها إزاء كثير من التطورات لصالس القوى الغربية الكبرى.758

أوالا :العوامل الداعمة لفاعلية الدور الصيني في المنطقة:
تتعييدد العوامييل الداعميية لفاعلييية الييدور الصيييني فييي منطقيية الشييرق األوسييط ،والتييي ت يرتبط
بيدافع المنافسية السياسيية واالقتصيادية ،واليدفا عين مصيالحها وارتباطاتهيا فيي المنطقية ،وتيداعيات
سياسييتها الخارجييية تجيياد المنطقيية ال ّسيييما بعييد المتغي يرات التييي تشييهدها المنطقيية واالزميية السييورية،

والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

 -751مسعود ضاهر ،تطورات الموقف الصيني من انتفاضات الربيع العربي ،دخول في8112/4/4 :
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-11-09-1.1533892
 -751يزيد صاي  ،موقف الصين حيال سوريا ،مرجع سابق
 -758عائشة منافال ،محددات السياسة الخارجية للصين في الشرق األوسط بعد الحراك العربي ،ص ،7 :مرجع سابق.
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دافع المنافسة مع الواليات المتحدة األمريكية:
تييتحكم ه يواجس عييدة ف ييي السياسيية الصييينية تجيياد الربي ييع العربييي عموم يا ،والثييورة الس ييورية
بشكل خاص ،وتحديدا ما يتعلق منهيا بميا أنتجتي التغييرات التيي تشيهدها المنطقية ،ويمكين رد جيذر
تل ي الهي يواجس ألس ييباب تتعلييق بالمنافس يية م ييع أمريكييا ،إذ تي يزامن م ييع عهييد الث ييورات العربي يية إع ييالن
الواليييات المتحييدة عيين تمركييز اسييتراتيجيتها الخارجييية خييالل القييرن الحييادي والعشيرين فييي االسييتثمار
ير للصيين فيي
الدبلوماسي واالقتصادي ضمن منطقة المحيط الهاد  ،األمير اليذي يعيد تهدييدا مباش ا
منطقييية نفوذهي ييا ،حييييث دعي ييا بي ييا ار أوباميييا عي ييام (8118م) الواليي ييات المتحيييدة األمريكيي يية لمراجعي يية
منظومتها الدفاعية في سيا ومنطقة المحييط الهياد  ،كميا اعتبيرت الصيين أن المنياورات العسيكرية
األمريكييية المشييتركة مييع اليابييان وكوريييا الجنوبييية تشييكل تهديييدا يهييدف إلييى تطويقهييا أمني يا ،كمييا لييم
تف ْخ ل
ف َقلقها من بيع الواليات المتحدة أسلحة لتايوان في صفقة قيمتها ستة مليارات دوالر.753
البحث عن نفوذ سياسي واستثمار اقتصادي:
منذ عقد من الزمن والصيين تسيعى لتعزييز مكانتهيا ونفوذهيا السياسيي فيي الشيرق األوسيط،
وتقوييية عالقاتهييا االقتصييادية والتجارييية ،حيييث زاد حجييم التبييادل التجيياري بييين الصييين ودول الشييرق
األوسييط خييالل هييذا العقييد مييا نسييبت ( ،)%611فيمييا بلغييت االسييتثمارات الصييينية فييي المنطقيية مييا
يعادل ( )161مليار دوالر خالل عام (8116م) .754
مؤخر عن المؤسسية العربيية لضيمان االسيتثمار وائتميان الصيادرات
ا
فيما ذكر تقرير صادر
(ضيمان) للعيام (8117م) ،أن الصيين تجياوزت الوالييات المتحيدة لتصيبس أكبير مصيدر لالسيتثمار
البنييى التحتيية والمواصييالت والتكنولوجييا والصييناعة
فيي الييدول العربيية ،وأن المشيياريع تتنيو مييا بيين ف

والز ارعيية واالتصيياالت وغيرهييا ،وبل ي حجييم االسييتثمارات الصييينية غييير المالييية المباش يرة فييي الييدول
العربييية نسييبة ( )%3171ميين إجمييالي االسييتثمارات األجنبييية المباش يرة التييي جييذبتها الييدول العربييية،

 -753ساشا العلو ،اللدور الصليني فلي المللف الصليني :األسلباب واللدوافع ،العيدد  ،116ابرييل  ،8116مجلية راء حيول
الخلي  ،تاريال الدخولhttp://goo.gl/ZJYnJc 8112 /3/31 :

 -754النفللللللوذ الصلللللليني فللللللي الشللللللرق األوسللللللط ..كمللللللون أ ترقللللللب؟ مركي ي ييز س ي ييميث للد ارسي ي ييات 2 ،فب اريي ي يير .8112
http://smtcenter.net/archives/
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وبقيميية بلغييت ( )8175مليييار دوالر ،وفييي المقابييل ،لييم تتعييد االسييتثمارات األميركييية السييبعة مليييارات
دوالر بحصة تصل إلى ( )%776من إجمالي االستثمارات في الدول العربية.755
خط الدفاع عن آسيا الوسطى يبدأ من الشرق األوسط
فيش ّكل الشرق األوسط فيما يخص الصين امتدادا للمنياطق المتاخمية لحيدودها الغربيية فيي

سييا الوسيطى ،أي محييط الصيين األوسيع نطاقيا ،وهيي تسيعى إليى اعتمياد سياسية خارجيية وأمنيية
متوازنة أكثر من الناحية الجغرافية االستراتيجية ،وتعمل على إعادة فرض التوازن غربا ،لتصيحيس
ما كان أشب بتركيز مفرط وغير متكافت عليى الشيرق مين ناحيية النميو االقتصيادي ،وحمايية األمين
القيومي ،وهيي تعميل أيضيا عليى حمايية مصيالحها الكبييرة فيي المنطقية مين خيالل االسيتفادة مين
العالقات التي تربطها بقوى إقليمية بارزة.756
وتشي ّكل هيذد الجهيود بشيكل أساسيي امتيدادا لينه الصيين تجياد سييا الوسيطى اليذي يرّكيز
عليى توسييع نطياق العالقيات االقتصيادية ،وتحدييدا عالقيات التجيارة وتحسيين النقيل ،ومين خيالل
استخدام تلميحات مباشرة إلى طرق التجارة البرّية التي تعيود إليى قيرون غيابرة ،والتيي تفعيرف جملية

بلطرييق الحريير  ،ع ّيزز القيادة الصيينيون رؤيية تنميية اقتصيادية مشيتركة وفائيدة متبادلية عبير البير
والبحير ،ونتيجية لهيذد المخياوف ،يعتبير المحلليون والقيادة الصيينيون أن الشيرق األوسيط يشيكل
امتيدادا لمحييط الصيين وعمقهيا االسيتراتيجي فيي سييا الوسيطى والجنوبيية ،757ويشيير االسيتخدام

المتكيرر لعبيارة الشيرق األوسيط الكبيير بوضيوح إليى هيذا المخطيط ،وييرى أحيد المحلليين الصيينيين
وهييو "لييي ويجيييان" أن خييط الييدفا األول عيين مصييالحها فييي سيييا الوسييطى يقييع فييي منطقيية الشييرق
األوس ييط ،ل ييذل  ،ف ييهن الموق ييف الص يييني يق ييوم عل ييى أس يياس معادل يية جي ييو-سياس ييية ش ييرق أوس ييطية،
نواسقاطاتها المحتملة في منطقة سيا الوسطى والقوقاز.752

 -755منى الحسن ،بكين األولى في االستثمار في الدول العربية ،جريدة العربي الجديد 1 ،أغسيطس  .8117دخيول فيي
 .8112/4/18الرابط:

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/1/
756- Andrew Scobell, Alireza Nader, China in the Middle East: The Wary Dragon,2016,
page: 12
757- Liu Zhongmin, Testing the Waters in the Middle East: China’s Foreign Relations
Under Turbulent Change. Shijie Zhishi.no 5, 2013, p48.
758- To see a lot of details look: Susan Shirk, China: Fragile Superpower, Oxford University
Press, 2007
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الخشية الصينية من تأثير الثورات العربية على الداخل الصيني:
يوجيد فيي الصيين نحيو ( )85ملييون مسيلم ،ليذا ،هنيا خشيية صيينية لل َميا يحيدث فيي

المنطقية سيواء تعليق األمير بوصيول صيدى الثيورات العربيية إليى أ ارضييها ،أو مين سييطرة األحيزاب
الدينية في دول الشرق األوسيط ،وهيو ميا قيد يشيكل تصيعيدا لحي ار عيدد مين الحركيات االنفصيالية
في الصين ،وعلى رأسها المسلمون ،ويحارب بعض أفراد من األقليات الصينية المسلحة الموجودة
فيي الصيين إليى جانيب المعارضية فيي سيورية ،ومينهم متشيددون صيينيون مين قوميية األغيور ،قيد
يد مسلحي الدولة ايسالمية في العراق والشيام "داعي " لتنفييذ أعميال إرهابيية فيي
تلّقوا تدريبا على ّ
الداخل الصيني.
مين جهية أخيرى ،تعتقيد الصيين أن اسيتقبال الوالييات المتحيدة "اليدالي الميا" زعييم األقليية
توجههيا
البوذيية عيام (8111م) يعتبير بمنزلية تشيجيع للجماعيات االنفصيالية ،بميا ال ينفصيل عين ّ

للمصالحة مع ايسالم السياسي ،وشكال من أشكال التدخل في سياستها الداخليية ،وتَ ْعتبير الصيين،

أن انتقيادات الوالييات المتحيدة لهيا بزييادة إنفاقهيا العسيكري ،ومطالبتهيا برفيع أسيعار عملتهيا
وبهصيالحات داخليية ،واتهامهيا بانتهيا

حقيوق األقلييات وحقيوق اينسيان والحرييات العامية ،هيو

تدخل في شؤونها الداخلية.751
األزمة السورية وتداعياتها:
الص ييين الت ييي ت ييرى ف ييي نفس ييها أم يية ذات ق ي ٍ
يدر ت يياريخي ،وص يياحبة دور مت ازي ييد ف ييي الشي ي ن
الييدولي ،وهييي تييرى أن علييى العييالم والمجتمييع الييدولي أن يتعييود علييى سييما صييوتها تتحييدث عيين
حقييائق فم ي ّرة فيمييا يتعلييق بص يراعات دولييية مثييل األزمييات المتعييددة فييي الشييرق األوسييط ،وعلييى وج ي

الخصوص األزمية السيورية ،وأن اسيتخدامها حيق الينقض الفيتيو لعرقلية قي اررات مجليس األمين بشي ن

سوريا ،يظهر أن الصين لم تعد تقبل الحياد السلبي.761

 -751سنية الحسييني ،سياسة الصين تجلاه األزملة السلورية هلل تعكلس تحلوالت اسلتراتيجية جديلدة فلي المنطقلة؟ مجلية
المستقبل العربي ،بيروت العدد ،8117 :ص.45 :

الصليني ملن األزملة فلي سلورية  ،المركيز العربيي ألبحياث ود ارسية السياسيات ،
الروسلي و
يحلدد الموقلف
 -761ما اللذي د
د
د
تقدير موقف ،الدوحة 2 ،فبراير  ،8118دخول8112/3/84 :
http://www.dohainstitute.org/release/17eb9c98-db79-4b1e-8d46-60a66332fba2
انظر أيض ا :مقابلة مع المبعوث الصيني للشرق األوسط ،جريدة الراية القطرية ،8118/8/2 ،ص.37:
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وقي ييد جي يياء إعي ييالن للخارجيي يية الصي ييينية فيمي ييا يتعلي ييق باألزمي يية السي ييورية ،والتي ييدخل الروسي ييي
واييراني ،أن سوريا بلد مهم في الشرق األوسط ،وأن يجب الحفاظ على االسيتقرار فيي  ،ويجيب أن
يكيون الحيوار هيو الحيل لكيل أنيوا الخييالف والمشياكل ،مين دون أي تيدخل خيارجي ،ألن مين شي ن
أي تدخل خارجي أن يؤدي إليى تعقييد األزمية ،وهيو موقيف عيزز مين اليدور الروسيي وايي ارنيي إليى
حد شكل موقف مضاد للواليات المتحدة.761
وت ييرى الص ييين أن موقفه ييا الثاب ييت والمتم يياهي م ييع الموق ييف الروس ييي م يين األزم يية الس ييورية
ي يرتبط باألسيياس بطبيعيية التوازنييات الدولييية والرغبيية الصييينية فييي كييبس جميياح الواليييات المتحييدة فييي
ف ي ييرض توجهاته ي ييا عل ي ييى المنظوم ي يية الدولي ي يية ،فض ي ييال ع ي يين تخوفه ي ييا م ي يين تن ي ييامي التي ي ييار االس ي ييالمي
المتط ييرف ،768إذ ت ييرى الص ييين أن هن ييا تخ ييوف م يين وج ييود تح ييالف جدي ييد ب ييين الغ ييرب وايس ييالم
السياسي حتما سينعكس سلبا على طموحاتهيا فيميا يتعليق بيدرها المسيتقبلي فيي منطقية تشيكل جسير
العبور إلى قمة النظام الدولي.
ثاني ا :تحديات األداء االستراتيجي الصيني اتجاه المتريرات اإلقليمية:
تبييرز علييى السيياحة الدولييية جمليية ميين التحييديات التييي تقييف أمييام طمييوح ومحورييية أي دور
ص يييني ف ييي المنطق يية ،وم ييا ق ييد يترت ييب عل ييى ذلي ي م يين تي ي ثيرات عل ييى أدائه ييا سي يواء تعل ييق الموض ييو
ب يياألطراف ايقليمي يية أو بال ييدول الكب ييرى ،وعل ييى أرس ييها الوالي ييات المتح ييدة ،واعتب ييار منطق يية الش ييرق
األوسييط جييزء ميين المج ييال الحيييوي لهييا ،وميين ث ييم وجييود منافسييين مثييل الص ييين سيييخلق حاليية م يين
التنافس ال ترغب الواليات المتحدة بوجودها أو محاولة ترسيخها ،ومن هذد التحديات:
 معضلة الال تدخل والحياد السلبي:
تنبيع هييذد المعضييلة ميين صييعوبة مواصييلة الصيين سياسييتها الالتدخلييية ،والتييي يعتمييد عليهييا
جانييب مهييم ميين تصيياعد مكانتهييا االقتصييادية العالمييية ،وفييي حييال تبنيهييا أي نزعيية يحييداث تحييول
 -761مييوم ميي ار فايسييبا  ،جمييال واكيييم ،السياسللة الخارجيللة التركيللة تجللاه الللدقور العظمللى والللبالد العربيللة منللذ عللا

 ،8118ط ،1بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر  ،8114ص.111:

 -768دور القللور اإلقليميللة والدوليللة وانعكاسللاتها علللى األوضللاع فللي سللوريا ،جريييدة أخبييار الحلييي  ،العييدد ،81785

البحرين .8113 ،تاريال الدخول ،8112/3/88 :الرابط:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12725/article/4411.html
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قطبييي عييالمي النطيياق ذل ي أن مثييل هييذا التحييول سيييحفز العديييد ميين عمليييات المراجعيية والص ي ار ،
عب ي يير العدي ي ييد م ي يين أق ي يياليم الع ي ييالم ،الت ي ييي تع ي ييد ذات أهمي ي يية حيوي ي يية لمص ي ييالس الص ي ييين االقتص ي ييادية
واالسييتراتيجية ،مثلمييا تشييهد منطقيية الشييرق األوسييط فييي اللحظيية الراهنيية .نواذا كانييت مكانيية الصييين
االقتصيادية العالميية تعيززت بفضيل سياسية الالتيدخل والحيياد تلي  ،فيهن الالتيدخل الصييني فيي حييد
ذات ال يضمن تسوية وحل الصراعات التيي تهيدد المصيالس الصيينية .763وفيي ظيل تلي المعضيلة،
حاوليت الدبلوماسييية الصيينية تبنييي نهي الوسيياطة والمسيياعي الحمييدة لخفييض حيدة التييوتر والصي ار
فييي المنيياطق التييي تمييس مصييالحها ،مثلمييا حييدث حييين استضييافت مباحثييات سييالم بييين الحكوميية
األفغاني يية وحرك يية طالب ييان ،لك يين دبلوماس ييية الوس يياطة الس ييلمية تلي ي ال يمكنه ييا أن تج ييدي ف ييي ك ييل
الصي يراعات ،فض ييال ع يين أنه ييا ب ييذاتها ق ييد تثي يير قل ييق أطي يراف دولي يية أخ ييرى تخشي يى م يين تع يياظم دور
الصين مما يدفعها لتعقيد تل الصراعات يعاقة الدور الصيني.
وفي هذا السيياق وجيدت نفسيها مضيطرة لتبنيي مواقيف جديية وحاسيمة فيي مواجهية المسي لة
السورية بما يمثل تخليا حقيقيا عن سياسة الحياد ،وبدرجة ما عن سياسة الالتدخل.
 معضلة االستنزاف نتيجة تحولها لقطب عالمي:
أن تتخيذد الصيين مين سياسيات نواجيراءات
يرتبط بالمعضلة السابقة معضلة مدى ميا يمكين ْ

ذات طبيعيية تدخلييية فبينمييا قييد يفتييرض الييبعض بشييكل قاصيير أن ت ارجييع القيييادة األمريكييية للنظييام
الييدولي قييد يمثييل مصييلحة لي ي "قطييب صيييني" صيياعد ،فييهن الف ي ار األمنييي والسياسييي النييات عيين هييذا
الت ارجييع األمريكييي سيييفرض مزيييدا ميين األعبيياء علييى السياسيية الصييينية لت ي مين مصييالحها الحيوييية
المتعاظمة حول العالم ،764ويبيدو أن التصيور الصييني المبيدئي فيي هيذا الصيدد ينصيرف مين جهية
إلييى تعزيييز قييدراتها البحرييية لت ي مين مم يرات التجييارة الدولييية ،إضييافة إلييى تعزيييز حضييورها ومطالبهييا
ايقليمية في منطقة بحر الصين الجنيوبي ،وكيذل  ،إليى بنياء شيراكات أمنيية دوليية مين جهية أخيرى
مثلم ييا ورد ف ييي الورق يية البيض يياء األولي يى ف ييي الت يياريال ،الت ييي أص ييدرتها الص ييين بشي ي ن اس ييتراتيجيتها
العسكرية في شهر مايو من عام (8115م).
 -763مال عوني ،السياقات الرالبة :الصعود الصيني إلى الالقطبية ،مجلة السياسة الدولية ،ملحق تحيوالت اسيتراتيجية،

القاهرة ،العدد  8117/1/16 ،817دخول على الرابط في .8112/4/11
http://www.siyassa.org.eg/News/11996.aspx
 -764مال عوني ،السياقات الرائبة ،مرجع سابق
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وبغض النظر عين ميدى فاعليية تلي ايجيراءات وكفاءتهيا ،فيهن السياسية الصيينية أضيحت
تي ييدر مع ي ييامالت االس ي ييتنزاف المحتملي يية ،نتيج ي يية أي تح ي ييول قطب ي ييي عي ييالمي ض ي ييمن بن ي يياء سياس ي ييتها
الخارجييية ،إجميياال يمكيين القييول ،إن بنييية النظييام العييالمي الراهنيية ،والتحييديات التييي تواجههييا الصييين
داخليا وخارجيا ،ستدفعان سياساتها الخارجيية لالنخيراط بدرجية أكبير فيي شيبكة تفياعالت ال قطبيية،
في األمدين القريب والمتوسط ،ب كثر مما ستسعى إلى إعادة بنياء قطبيي شيامل فيي النظيام العيالمي
بانتظييار وضييوح الرؤييية بالنسييبة لحييدود صييعود القييوى الدولييية األخييرى فييي النظييام الييدولي السيييما
روسيا ،واكتمال ت سيس ركائز الحضور ايقليمي الصيني ،من خالل العودة للشرق األوسط.
 اعتبار الشرق األوسط حصري لهيمنة الواليات المتحدة
عليى اليرغم مين أن السيعي اليرئيس للصيين هيو الوصيول اآلمين والحير لألسيواق الخارجيية،
ولكن حين تنفجر المشكالت السياسية فهن الصينيين يفضلون البقاء على الحياد أو االمتنا مين
التصيويت ،وخصوصيا فيي ظيل أي قضيية تكيون الوالييات المتحيدة طرفيا فيهيا  765وذلي ألن هنيا
كما ذكر "كيسنجر" ،توازن ميا بيين الصيين والوالييات المتحيدة مين حييث القيوة ،واالمتيداد الجغ ارفيي،
أن تسييطر عليى اآلخير،
والخصوصية التاريخية والثقافية ،ما يجعل مين المسيتحيل عليى أي منهميا ْ
أن
ويرى أن الجانبين لن يجنيا سوى الخسارة إذا تحولت العالقة بينهما إلى الصدام ،وأن عليهميا ْ

يخلقا مناخا عالميا يسمس لكل منهما بالحركة والتطور دون صدام .766واستنادا إلى ذل  ،يطاليب
محلليون اسيتراتيجيون أمريكييون ايدارة األمريكيية بتوجي اسيتراتيجي جدييد تجياد الصيين يجميع بيين
التعياون واالحتيواء ،والقييام بعمليية مراجعية ،نواعيادة تقيييم دوريية للمصيالس األمريكيية ،كلميا حيدث
تطور في ايمكانات الصينية.767

 الموقف من الصراع العربي اإلسرائيلي
إن الموقيف الصييني المتيوازن ربميا ال يجعيل مين دورهيا فيي قضيايا الصي ار العربيي
ايسيرائيلي محيل ترحييب داخيل إسيرائيل ،ووفقيا ل ي ي"جي ارليد سيتينبير " أسيتاذ العليوم السياسيية فيي
أن
أن يكونيوا أوروبييين ،إنهيم يحياولون ْ
جامعية بيار إييالن فيي إسيرائيل ،فيهن الصيينيين يحياولون ْ
 -765نورهان الشيال ،سوريا وميالد النظا العالمي الجديد ،جريدة االهرام .8113/1/6
766- Henry Kissinger, The Future of US - Chinese Relations, Foreign Affairs (March-April
2012).
767- Michael D. Swaine, America’s Challenge: Engaging a Rising China in the TwentyFirst Cen- tury (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2011).
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يكونوا فاعلين عالميين ،والطريق نحو التحيول إليى العبيين عيالميين يمير عبير االدعياء بي ن ليديهم
ميا يقدموني بشي ن بعيض المشياكل العالميية المستعصيية .إن للصيين عالقيات تجاريية جييدة ميع
إسرائيل ،ولكن هنا فجوة ضخمة فيما يتعلق بفهم طبيعة المنطقية فالصيين لييس ليديها الصيالت
وال اآللييات وال مييراث مين التيدخل فيي قضيايا المنطقية ،كميا أني ال توجيد دولية باسيتثناء الوالييات
المتحدة تحظى بثقة مين الجيانبين للعميل كي ار ٍ للسيالم ،وخصوصيا بالنسيبة إليى إسيرائيل التيي تيرى
أنهيا فيسياء فهمهيا فيي عيالم ال َيفهيم الوضيع ايسيرائيلي كميا تفعيل الوالييات المتحيدة ،وليم تعتيرف

الصين بهسرائيل إال عندما أدركيت أن القفيوى الكبيرى تعيد لميؤتمر مدرييد للسيالم ففضيلت أال تبقيى

وحيدة .762وكانيت الصيين قيد اعترفيت بهسيرائيل عيام  ،1158ولكين ليم تقيم بعالقيات معلنية إال قبيل
مؤتمر مدريد وبطليب مين اليرئيس الفلسيطيني ال ارحيل ياسير عرفيات حتيى يكيون لهيا دور فيي عمليية
السالم .وعلى الرغم من الت ييد الصيني لتسوية تاريخية للص ار العربي ايسرائيلي ،إال أنها تتعمد
االبتعياد عين تفاصييل هيذد العمليية التيي كانيت تعتبرهيا تحيت الوصياية المباشيرة للوالييات المتحيدة
األمريكي ية ،وكييان الموقييف الغالييب للصييين ،وقييد تمثييل موقفهييا غالبييا بت ييييد مييا هييو متصييل
بالمفاوضيات العربيية ايسيرائيلية دون التيدخل المباشير فيي تفاصييلها ،ميع االسيتمرار فيي نسي
عالقات قوية مع أطراف الص ار دون االنحياز ألحد في مواجهة اآلخر.761
وربما تكون الصين راضية تماما عن قيام الواليات المتحدة بهذا اليدور لمصيلحة االسيتقرار
ايقليمي ،إال أن النفوذ السياسي للواليات المتحدة ،وتبعا لسياساتها القاصرة ،هو الذي يت كل ،ولن
يطول الوقيت اليذي سيتكون فيي الصيين وقفيوى سييوية أفخيرى شيركاء فياعلين فيي دبلوماسيية الشيرق
أمر حسنا.771
ا
األوسط ،وسيكون ذل
 حالة عد االستقرار في المنطقة:
جيذبت الثيورات التيي حيدثت فيي بعيض البليدان العربيية فيميا أفطليق عليي الربييع العربيي،
انتباد دوائير صينع القيرار الصييني ،كميا جيذبت انتبياد األكياديميين ،حييث ييرى الباحيث الصييني "ليي
768- World Time (7 May 2013), <http://world.time.com/2013/05/07
 -761حسن أبو طالب ،الصين والشرق األوسط بين رمزيو السياسة وتكامل االقتصاد ،السياسة الدولية السنة  ،44العدد
 ،173يوليو  ،8112ص143 :

 -771مايكيل هدسيون ،تحلوالت جيلو سياسلية :صلعود آسليوي وتراجلع أمريكلي فلي الشلرق األوسلط ،حلقية نقيا  ،حيول
الصعود اآلسيوي والتراجع األمريكي في الشرق األوسط ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،414اغسطس  ،8113ص114:
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أن تيدافع عين مصيالحها فيي منطقية الشيرق األوسيط،
وي تييان" إن المطليوب مين الصيين مين أجيل ْ

أن تسيتخدم قوتهيا
أن تنتقيل مين االسيتجابة الدبلوماسيية السيلبية إليى اسيتجابة أكثير إيجابيية ،و ْ
ْ

أن تنتهز الفرصة لتوسيع مجال االستثمارات.771
الناعمة ،و ْ

وعليى المسيتوى الرسيمي ،أخيذت الصيين فيي بدايية التطيورات السياسيية موقفيا متحفظيا

صامتا ،وهو ما فسر في البداية ب ني خشيية مين انتقيال عيدوى هيذد األحيداث إليهيا ،إال أنهيا َسيعت
عقيب تلي التطيورات السياسيية فيي المنطقية إليى صيو دبلوماسيية جدييدة فيي تعاملهيا ميع الفياعلين

الجيدد فيي المنطقية ،لتي مين المصيالس المشيتركة والبحيث عين لييات أخيرى للتعياون ميع البليدان
األخيرى التيي تمير بم ارحيل انتقاليية فيي المنطقية كتيونس ومصير وليبييا والييمن ،وقيد أدليى رئييس
أن تفحتيرم ،وأنهيا
الوزراء الصيني "وين جياباو" تصريحا قال في  :إن مطالب الثورات العربية يجب ْ
يجب أال تفواج بالعنف.778

وتزامن ذل مع تصريح أيضا ،ب ن الصين تقف عند مرحلة مفصلية ،يهيدد فيهيا تجاهيل
ضيرورات ايصيالح السياسيي بههيدار ميا أنجزتي فيي مجيالي التنميية واالقتصياد ،مميا يعيرض
المجتمع لتجيارب ذات تيداعيات كارثيية ،773وفيي ايطيار ذاتي  ،ذهيب "ميارتن جيا " مؤليف كتياب :
عنيدما تحكيم الصيين العيالم إليى أن مسيتقبل الصيين سيوف تحيددد تفياعالت المجتميع والسياسية
واالقتصاد بداخلها ،وسوف يرتكز هذا المستقبل بشكل كبير على تجربتها التاريخية الفريدة ،وعليى
رصيدها الثقافي والحضاري.774
 التوازن بين المحاور اإلقليمية في المنطقة:
تسعى الصين للحفياظ عليى عالقاتهيا ميع مختليف األطيراف ضيمن المحياور ايقليميية ذات
المصالس المتعارضة ،إذ إن العالقات الوثيقة بينها ٍ
وكل من إيران وتركيا نواسيرائيل تيؤثر عليى فياق
تطور العالقات الصيينية العربيية فيي ظيل تبياين المصيالس بيين هيذد األطيراف ،وتهدييد بعيض القيوى
771- http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/104/2701, accessible 22/3/2018
 -778عالء عبد الحفيظ محمد ،السياسة الصينية اتجاه الصراع العربي اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص17 :
 -773كارين أبو الخير ،الخصوصية الصينية :هل تنجح قيادات بكين في إدارة تحوالت مصيرية ،السياسة الدولية ،السنة

 ،42العدد  ،122ابريل  ،8118ص.151 :
774- Martin Jacques, When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and the
End of the Western World (London: Penguin Books, 2009).
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ايقليمية لألمن واالستقرار في الشرق األوسط ،وفي هذا ايطار ،هنا العديد مين التسياؤالت حيول
الموقف الصيني من األزمة السورية ،وتصويتها الدائم تجياد دعيم النظيام السيوري بميا ال يتوافيق ميع
الموقف العربي الداعم للشعب السوري.775

 عملية بناء القدرات الصينية ستكون شاقة وطويلة األجل:
التحيدي اليرئيس اليذي تواجهي الصيين فيي الشيرق األوسيط ،هيو التعيارض بيين اسيتمرار
وتوسييع المصييالس الخارجييية فيي المنطقيية ،ومحدوديية الوجييود السياسييي والعسيكري ،فميين ناحييية
جمة في الشرق األوسط منهيا اسيتمرار تي ثير
امتالكها للدبلوماسيةّ ،
فهن الصين ستواج تحديات ّ

الينمط الغربيي للحكيم اليديمقراطي والقييم الغربيية المسيتمر عليى الدولية العربيية التيي تمير بمرحلية

انتقاليية ،وكيفيية تعزييز قيدرة التشيكيل االجتمياعي لليدول العربيية التيي تمير بمرحلية انتقاليية ،وسيعي
الجيانبين لتحقييق توافيق عليى القييم واآلراء ،وكيفيية شيرح مفهيوم الدبلوماسيية الصيينية فيي الشيرق
األوسط وتعزيز الت ثير المعنوي للصين ،وتشكيل الصورة الدولية لدولة كبيرة مسؤولية .نوان مشاركة
الصين في شؤون المنطقة في ظل المتغيرات الجديدة بحاجة إليى حكمية دبلوماسيية حتيى تسيتطيع
تحقييق التيوازن بيين عالقتهيا ميع روسييا وعالقتهيا بالوالييات المتحيدة األمريكيية ،وكيفيية تحقييق
التوازن بين العالم العربي نواسرائيل.776
 طبيعة اإلدراك الصيني للنظا الدولي ولمتريرات الشرق األوسط:
إن تغيييير بيئيية النظييام الييدولي الناتجيية عيين انتهيياء نظييام القطبييية ،تيير َ للصييين حيي َيز ميين

المرونيية والفرصيية والهييام  ،التييي تسييتطيع ميين خالل ي التحييرر ميين قيييود كانييت تكبحهييا ،وقييد تمثييل
دور
أن يكيون لهيا ا
ايد ار الصيني لهذد التحوالت في بيئة المنظومة الدولية ،من خالل الرغبية فيي ْ

يز فييي تفيياعالت البيئت ييين ايقليمييية والدولييية ،وذلي ي ميين خييالل التح ييول ميين مرحليية االنحس ييار
متميي ا

 -775النفوذ الصيني في الشرق األوسط ..كمون أ ترقب ،قراءات خاصة  ،العدد  ،55مركز سمت للدراسات 6 ،فبراير

 ،8112ص.4:

 -776عدنان خلف حمييد البيدراني ،أثلر االسلتمرارية والترييلر فلي السياسلة الخارجيلة الصلينية تجلاه عمليلة السلال فلي
الشرق األوسط ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد ،41العراق ،8115 ،ص.12-17 :
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خييالل مرحليية القطبييية الثنائييية إلييى االنفتيياح النشيييط خييالل مرحليية القطييب األحادييية ،األميير الييذي
فرض عليها البحث عن مقومات دور جديد يتالئم وحقائق التغييير ،ويثبيت مين مكانتهيا الدوليية فيي
عييالم انهييارت في ي أسييس االحتكييار الييدولي لقييوتين عظميييين .777ولمييا كانييت المشيياركة فييي الشييرعية
يرر للس ييلو الص يييني ف ييي ض ييوء مع ييايير الش ييرعية ،ف ييهن المعض ييلة الت ييي
الدولي يية تقتض ييي ش ييرحا وتب ي ا
واجهييت الصييين إمييا مواجهيية هييذد الشييرعية والتنيياقض معهييا ،نوامييا التوافييق معهييا وقبييول معاييرهييا،

وكييان ذل ي هييو مييا تبنت ي الصييين خدميية لمصييالحها القومييية .772وقييد أدركييت الصييين أن االنطييالق
أن تسييبقها مكانيية إقليمييية
نحييو العالمييية ،والمسيياهمة الفعاليية فييي تشييكيل بنييية النظييام الييدولي ،ال فبييد ْ
تشكل لها نقطة ارتكاز نحو العالمية ،مين هنيا حرصيت الصيين عليى انتهيا سياسية حسين الجيوار،

كييذل تبنييت عالقييات متوازنيية تقييوم علييى التعيياون والتقييارب والتعيياي

وفقييا لمبادئهييا ،771نوان ي علييى

الرغم من خالفاتها مع الواليات المتحيدة ،إال أن الصيين تتير مسياحة كبييرة للتوافيق وبنياء عالقيات
اقتصادية قوية تشكل لها رافعة نحو العالمية.721

777- Xie, Fuzhan . The Improvements, Challenges And Policies Of China's Statistical
Reform, Chinese Statistic, 2007, p:17
 -772وليييد عبييد الحييي ،المكانلللة المسلللتقبلية للصلللين فلللي النظلللا اللللدولي  ،7101-0124أبييو ظبييي ،مركييز ايمييارات
للدراسات االستراتيجية ،ط! ،8111 ،ص.17:

779- Xie, Fuzhan, p: 26

أمريكيللا ،ترجمية مييدني قصيري ،المؤسسيية العربيية للد ارسييات والنشيير،
 -721بييس بيييار ،القلرن الواحللد وعشللرين لللن يكللون
ا
بيروت ،8113 ،ص.15 :

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

431

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

الخاتمة
تقيدم المتغييرات فييي الشيرق األوسييط تحييديات وفرصييا للسياسية الخارجييية الصييينية فالصييين
يمكنهييا أن تسييتفيد ميين هييذد المتغييرات لتحقيييق المزيييد ميين الفوائييد االقتصييادية والم ازيييا االسييتراتيجية،
أن توفر عددا من الفيرص للصيين للوصيول إليى أسيواق اسيتهالكية جدييدة غيير مسيتغلة
ويمكن لها ْ

لصادراتها والستثمارات المربحة ،وكذل لزيادة القدرات االستطالعية العسيكرية والنفيوذ االسيتراتيجي
ٍ
ياطر ق ييد تتع ييرض له ييا السياس يية الخارجي يية
ف ييي المنطق يية .عل ييى ال ييرغم م يين أن هن ييا تح ييديات ومخ ي َ

الصينية في المدى القصير ،بالرغم من أن بهنتظارها مستقبل واعد على المدى الطويل.

وقيد شيكلت منطقية الشييرق األوسيط أهميية اسيتراتيجية للصييين ،بيالرغم مين جملية المتغييرات
التييي تتعييرض لهييا ،ويرجييع ذل ي لوجييود منييافع اقتصييادية يمثلهييا مصييدر الطاقيية ،إلييى جانييب المنييافع
الثقافيييية والسياسي ييية ،وقيييد اختيييارت الصي ييين سياسي يية تجييياوزت فيهيييا سياسييية الحيييياد السيييلبي كمي يينه
لسياسياتها الخارجيية ،وهيي سياسية قائمية عليى رفيض التيدخل األجنبيي الغربيي وأهميية الحفياظ علييى
أن يك ييون م يين ال ييداخل ،واالهتم ييام
س يييادة الدول يية ،والت كي ييد عل ييى أن أي تغيي يير ف ييي األنظم يية يج ييب ْ
باالنفتاح على جميع األطراف.

وق ييد أمل ييت المص ييالس الص ييينية ف ييي الشيييرق األوس ييط عل ييى بل ييورة موقفه ييا الي يراهن إزاء كي ييل
المتغي يرات والتطييورات المختلفيية :ب ي ن الصييين تييرفض أي متغي يرات تقييود لزعزعيية اسييتقرار المنطقيية،
وتييرى ب ي ن التمس ي بعوامييل التعيياي

السييلمي والحفيياظ علييى قن يوات اتصييال بييين الجميييع هييو أح ييد

الضمانات لالستقرار ،ولقد توصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات يمكن إجمالها:
 هني ييا إد ار صي يييني عمييييق ب هميييية صي ييياغة رؤيييية ودور صي يييني يتكييييف والتغي ي يرات التي يييتشهدها المنطقة ،وتتناسب مع الصين قدرة نوامكانات وطموح دولة عظمى فاعلة.
 هن ييا قناع يية ص ييينية أن الس ييعي ل ييدور فاع ييل وم ييؤثر ف ييي منطق يية الش ييرق األوس ييط يتطل ييبالخي ييرو مي يين المنطقي يية الرماديي يية ،واتخي يياذ مواقي ييف واضي ييحة تحي ييدد مي يين خاللهي ييا مصي ييالحها
االستراتيجية.
 أهمي يية تغيي يير م يينه السياس يية الخارجي يية التقلي ييدي للص ييين للتعام ييل م ييع كثي يير م يين القض يياياأصبس من باب الضيرورة ،ولييس طرفيا فكرييا ،واألزمية
الدولية وايقليمية في الشرق األوسط
َ
السورية أنموذ لذل .
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أن تواجي الصيين فييي المنطقيية ،ولكيين الرؤييية الصيينية
 هنيا مجموعيية ميين التحييديات يمكيين ْالقائمة على مباد التعاي

جسر للعب دور فاعل ومؤثر في المنطقة.
ا
السلمي تشكل لها
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قائمة المراجع
المراجع العربية:
 .1ابين طيالل ،الحسين ،رئييس منتيدى الفكير العربيي ،سلسيلة الحيوارات العربيية العالميية ،فياق
العالقات العربية الصينية في القرن الواحد والعشرين ،عمان.2003 ،
 .8الصعود الصيني وت ثيرات االستراتيجية ،مقال ضمن التقرير االستراتيجي العربي.8111 ،
 .3الصييين فييي محيطهييا ايقليمييي ،تكامييل اقتصييادي وتنييافس اسييتراتيجي ،السياسيية الدولييية ،العييدد
 ،123يناير .8111
 .4النف ييوذ الص يييني ف ييي الش ييرق األوس ييط ..كم ييون أم ترق ييب؟ مرك ييز س ييميث للد ارس ييات 2 ،فب اري يير
.8112
 .5بييس بيييار ،القييرن الواحيد وعشيرين ليين يكيون أمريكيييا ،ترجميية ميدني قصييري ،المؤسسيية العربييية
للدراسات والنشر ،بيروت.8113 ،
 .6جيواد ،احميد ،العالقيات العربيية الصيينية فيي  60عاميا ،جرييدة الشيرق األوسيط ،العيدد
 ،1174أكتوبر .8111
 .7حسيين أبييو طالييب ،الصييين والشييرق األوسييط بييين رمزيييو السياسيية وتكامييل االقتصيياد ،السياسيية
الدولية السنة  ،44العدد  ،173يوليو .8112
 .2خميس ،كرم ،الصين والص ار العربي – ايسرائيلي الجذور واألبعاد والتداعيات ،مركز ا زيد
العالمي للتنسيق والمتابعة ،دولة ايمارات العربية المتحدة.8113 .
 .1ساشا العلو ،اليدور الصييني فيي المليف الصييني :األسيباب واليدوافع ،مجلية راء حيول الخليي ،
العدد  ،116ابريل .8116
 .11سنية الحسيني ،سياسة الصين تجاد األزمة السورية هل تعكس تحوالت استراتيجية جديدة في
المنطقة؟ مجلة المستقبل العربي ،بيروت العدد.8117 :
 .11سياسة الصين الخارجية ،نشرة مسارات ،مركز المل فيصل ،السعودية ،عدد فبراير .8114
 .18ع ييادل أحم ييد الط ييائي ،الق ييانون ال ييدولي الع ييام :التعري ييف ،المص ييادر ،األش ييخاص ،عم ييان ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع.8111 ،
 .13عاهييد مسييلم المشييابقة ،البعييد السياسييي للعالقييات العربييية الصييينية وأفاقهييا المسييتقبلية ،الجامعيية
األردنية ،مجلة العلوم اينسانية واالجتماعية ،المجلد ،41ملحق .8114 ،1
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 .14عائشيية منييافس ،محييددات السياسيية الخارجييية للصييين فييي الشييرق األوسييط بعييد الح ي ار العربييي،
منشورات مؤسسة خالد الحسن مركز الدراسات واألبحاث ،المغرب ،المجلد األول.8114 ،
 .15عبد الصمد سعدون عبد اهلل ،الص ار على الموارد :د ارسية لمقوميات القيوة فيي السيلو اليدولي
للصين ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،15صيف .8117
 .16عيدنان خليف حمييد البيدراني ،أثير االسيتم اررية والتغييير فيي السياسية الخارجيية الصيينية تجياد
عمليية السيالم فيي الشيرق األوسيط ،مجلية المستنصيرية للد ارسيات العربيية والدوليية ،العيدد،41
العراق.8115 ،
 .17عيزة شييحرور ،الصييين والشييرق االوسييط :مالمييس مقاربيية جديييدة ،مركييز الجزي يرة للد ارسييات11 ،
جزيران .8118
 .12عي ييالء عبي ييد الحفي يييظ محمي ييد ،السياسي يية الصي ييينية اتجي يياد الص ي ي ار العربي ييي ايس ي يرائيلي ،مجلي يية
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 .11عميياد منصييور ،السياسيية الخارجييية الصييينية ميين منظييار الثقافيية االسييتراتيجية ،مجليية سياسييات
عربية ،العدد  ،81يوليو .8116
 .81كارين أبو الخيير ،الخصوصيية الصيينية :هيل تينجس قييادات بكيين فيي إدارة تحيوالت مصييرية،
السياسة الدولية ،السنة  ،42العدد  ،122ابريل .8118
ييني مين األزمية فيي سيورية  ،المركيز العربيي ألبحياث
يي والص ّ
 .81ميا اليذي يح ّيدد الموقيف الروس ّ
ودراسة السياسات  ،تقدير موقف ،الدوحة 2 ،فبراير .8118
 .88ماجد كيالي ،النظام ايقليمي فيي الشيرق األوسيط ومفهيوم التسيوية ،مجلية الفكير االسيتراتيجي،
عدد  ،41تموز يوليو .1118
 .83مالي ي ع ييوني ،الس ييياقات الغالب يية :الص ييعود الص يييني إل ييى الالقطبي يية ،مجل يية السياس يية الدولي يية،
ملحق تحوالت استراتيجية ،القاهرة ،العدد 8117/1/16 ،817
 .84مايكيل هدسيون ،تحيوالت جييو سياسيية :صيعود سييوي وت ارجيع أمريكيي فيي الشيرق األوسيط،
حلقة نقا  ،حيول الصيعود اآلسييوي والت ارجيع األمريكيي فيي الشيرق األوسيط ،مجلية المسيتقبل
العربي ،العدد  ،414اغسطس .8113
 .85محميد السييد سيليم ،تحلييل السياسية الخارجيية ،ط  ،8القياهرة :مكتبية النهضية المصيرية،
.1112
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 .86محمي ييود صيييافي محمي ييود ،توجهيييات سياسي ييية حيييذرة ،فييياق التعييياون الصي يييني الشيييرق أوسي ييطي
والتحديات الراهنة ،المركز العربي للبحوث والدراسات ،رابطwww.acrseg.org :
 .87مردخ يياي خزيي ي ار ،كي ييف أث يير الربي ييع العرب ييي عل ييى السياس يية الص ييينية ،الخم يييس 31 /أكت ييوبر/
.8114
 .82مييدين علييي ،مسييتقبل دور الصييين فييي السياسيية الدولييية ،مجليية د ارسييات اسييتراتيجية ،العييددان
 ،81-11السنة السادسة ،ربيع صيف .8116
 .81من ييى الحسييين ،بك ييين األولي ييى ف ييي االسي ييتثمار ف ييي اليييدول العربي يية ،جرييييدة العرب ييي الجديي ييد1 ،
أغسطس .8117
 .31منصور ،سامي ،تجارة السالح واألمن القومي العربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.1111 ،
 .31مييوم مي ي ار فايسييبا  ،جمييال واكيييم ،السياسيية الخارجييية التركييية تجيياد الييدقوى العظمييى والييبالد
العربية منذ عام  ،8118ط ،1بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .8114
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معضالت السياسة الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي
وتوجهاتها المستقبلية
أسماء شوفي ومريم شوفي
طالبتا دكتوراد – جامعة قسطنطينية

مقدمة
ظهييرت الكثييير ميين التغي يرات السياسييية علييى السيياحة الدوليييةKخييالل الفت يرة مييا بييين نهايييات
القيرن العشيرين وبييدايات القييرن الواحييد والعشيرين ،نييت عنهيا خلييل فييي التوازنييات بييين القييوى الدولييية،
حيث أدت إلى انهيار قطب االتحاد السيوفيتي وانفيراد الوالييات المتحيدة األمريكيية بالهيمنية ،ونتيجية
للتطورات التي شهدها العالم بشكل عيام ومنطقية الشيرق األوسيط بشيكل خياص فيي اآلونية األخييرة،
ظهييرت بعييض القييوى التييي حاولييت فييرض نفسييها علييى السيياحة الدولييية سيواء كييان بشييكل مسييتتر أو
معليين ،وميين األمثليية التييي ظهييرت واضييحة فييي وقتنييا علييى الصييعيد الييدولي الصييين ،التييي جييذبت
الكثير من األنظار إليها ،حيث عملت على تغيير سياستها في العدييد مين األقياليم ومين بينهيا إقلييم
الشرق األوسط.
عند النظير إليى الن ازعيات واألزميات التيي تزليزل الشيرق األوسيط ،فيال يبيدو أن للصيين دور
رئيسييي فيهييا فس يواء ت ملنييا الحييرب ضييد تنظيييم الدوليية ايسييالمية ،أو الن ي از فييي ليبيييا ،أو الحصييار
المفييروض علييى قطيير أو الحييرب فييي اليييمن ،أو أحييداث الربيييع العربييي ،ال يظهيير أن الصييين لهييا
مص ييلحة ب ييارزة ف ييي أي م يين ه ييذد القض ييايا ،لك يين ك ييل ه ييذد التص ييورات خاطئ يية ،فس ييرعان م ييا قام ييت
الصين بهقامة العدييد مين االسيتثمارات فيي المنطقية ،وأصيبحت بالفعيل الشيري التجياري األهيم لعيدة
دول في الشرق األوسط.
لقييد خلييق الربيييع العربييي م اركييز جديييدة لعييدم االسييتقرار فييي المنطقيية ،حيييث وجييدت الصييين
نفسها مضطرة اآلن لتغيير المواقف والتكتيكات وللبحث عن فرص جديدة ،فقد خليق الربييع العربيي
وضييع جديييد أدى إلييى خلييق العديييد ميين التييداعيات التييي تجعييل الصييين مجب يرة علييى مواجهيية هييذا
الوضع المعقد ،مما اضطرها لتغيير إستراتيجيتها بحثا عن فرص جديدة.
وعلي ومن خالل هذد الدراسة أردنا ايجابة على ايشكالية التالي:
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 ما هو تأثير الربيع العربي على السياسات الصلينية وتوجهاتهلا المسلتقبلية فلي الشلرق
األوسط؟

المحور األول:اإلطار المفاهيمي
قب ييل التط ييرق إل ييى المعض ييالت الت ييي فرض ييها الربي ييع العرب ييي عل ييى توجه ييات الص ييين نح ييو الش ييرق
األوسط ،كان البد أوال من ضبط المفاهيم األساسيية التيي تضيمنها عنيوان هيذد الورقية والتيي تمثليت
في:
أوال /مفهو الربيع العربي:
الشي ي أن م ييا اص ييطلس عليي ي ب ييالربيع العرب ييي ،ح ييدث كبي يير وش ييديد األث يير ال مثي ييل لي ي ف ييي
الت يياريال العرب ييي المعاص يير ،اس ييتطاعت أح ييداث الش ييار العرب ييي قل ييب المع ييادالت المحلي يية والدولي يية
المتعلقة بالمنطقة721.فالربيع العربي مصطلس أطلقي الغيرب عليى ميا يجيري فيي البليدان العربيية مين
حي ار شيعبي ،والييذي كانيت بدايتي فييي تيونس ليشييمل فيميا بعيد العديييد مين اليدول ،وقييد اسيتعمل هييذا
المصطلس"الربيع" سابقا لوشارة إلى ربيع بي ار عيام  ،1162وهيي جملية ايصيالحات التيي شيهدتها
تشيكوسييلوفاكيا ميين خييالل التمييرد علييى الحكييم الشيييعي دول أوروبييا الشييرقية ،وقييد أحييبط هييذا الربيييع
من قبل ايتحاد السوفيتي ،وقد تم استعادة توظيف هذا المصيطلس فيي سينة 1989عليى إثير انهييار
االتحاد السوفييتي وتفك الكتلة االشتراكية ،وانتشار االحتجاجيات الشيعبية فيي دول أوروبيا الشيرقية
ضييد أنظميية االسييتبداد والفسيياد ،والمطالبيية بهصييالحات سياسييية شيياملة ،وانتهيياء االحتجاجييات إلييى
تهاوي أنظمة تل الدول الواحدة تلو األخرى عام.1990

728

من هذا المنطلق يمكن القول أن الربيع العربيي هيو ":تللك الثلورات واالحتجاجلات السللمية
التللي قامللت ألسللباب عديللدة أبرزهللا:الركللود االقتصللادي ،وسللوء األح لوال المعيشللية ،إضللافة إلللى

 –721عبد الرزاق مقيري ،الثورات العربيلة و العالقلات البينيلة المراربيلة ،الدوحية ،مركيز الجزييرة للد ارسيات ،فيفيري،8113
ص.13

 -728عبي ي ي ي ي ي ييد المي ي ي ي ي ي يينعم سي ي ي ي ي ي ييعيد ،إسلللللللللللللللرائيل والربيلللللللللللللللع العربلللللللللللللللي ،األه ي ي ي ي ي ي يرام المسي ي ي ي ي ي ييائي ،نقي ي ي ي ي ي ييال عي ي ي ي ي ي يين موق ي ي ي ي ي ي ييع

( http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=504168&eid:في ي ي ي ي ييي  8112-13-16علي ي ي ي ي ييى السي ي ي ي ي يياعة

)15:11
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التضللللييق السياسللللي والظللللل واالسللللتبداد ،وقامللللت هللللذه الحركللللات لتنللللادي بإسللللقاط األنظمللللة
القائمة".243
ويعرف أيضا على أن ":يعبر عن حركلة شلعبية ضلخمة و قويلة تهلدف إللى ترييلر جلدري
في أوضاع عدد من األقطار العربية.بدأت الشلرارة األوللى ملن تلونس ،وتصلاعدت بلوتيرة سلريعة
إلى الحد الذي مكنها من اإلطاحة برأس النظا و نخبته في أيلا قليللة"724 .وقيد أطليق مصيطلس
الربيع العربي من قبل وسائل ايعالم على التحركيات الشيعبية التيي تنيادي بالحريية والك ارمية ،والتيي
انطلقت في معظم البلدان العربية في أواخر عام .8111
ثانيا-/مفهو الشرق األوسط:
ان منطقيية الشييرق األوسييط ميين المنيياطق التييي تتمتييع ب همييية إسييتراتيجية بالغيية ،س يواء ميين
حيث موقعها الجغرافي أو من حيث أهميتها االقتصيادية ،فهيي أكثير األقياليم فغيي فيي العيالم تنوعيا
وسرعة فيي التغييير ،وقيد شيهدت هيذد المنطقية حروبيا كبييرة ،وصيراعات دوليية نواقليميية مسيتمرة بيال
توقيف وال اسيتقرار ،ولهيذا فيان إقليييم الشيرق األوسيط كبيير ب حداثي  ،وخطيير ب هميتي بعيد أن أصييبس
محيور وبييؤرة كييل السياسييات واالسييتراتيجيات والصيراعات العاليمية للغييرب والشييرق جميعييا بييال تحفييظ
وال استثناء.

725

يرتبط مفهوم الشرق األوسط وانتشيارد بتطيور الفكير االسيتراتيجي اينجلييزي ،حييث اسيتخدم
هذا التعبير أول مرة عام  1118بواسطة ضابط بحري أمريكي هيو "ألفريد ماهان" صياحب نظريية
القوة البحرية في التاريال ،وتطور استخدام هذا المفهوم حتى جاءت الحيرب العالميية الثانيية لتؤكيدد،
ف نشي مركييز تميوين الشييرق األوسيط وقيييادة الشيرق األوسييط ،وذا هيذا المفهييوم فيي الفتيرة التيي تلييت
الح ييرب العالمي يية الثاني يية ،وم ييع ذلي ي ف ييال تي يزال هن ييا اختالف ييات عدي ييدة ح ييول تحدي ييد ه ييذا المفه ييوم
 -723منتدى األعمال الفلسطينية" ،الربيع العربي سيناريوهات المستقبل" ،قسم البحوث و الد ارسيات االقتصيادية ،ديسيمبر

 ،8111ص .14

 -724مصطفى علوى" ،كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،124أبريل  ،8111ص
ص.41 31

 -725عبيد الجلييل عبييد الواحيد عميران" ،إسيتراتيجية التيوازن فيي منطقيية الشيرق األوسييط" ،مجللة كليللة المللأمون ،العييدد،17

 ،8111ص.11
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والمنطقة التي يشيار لهيا بهيذا المصيطلس ،ويتضيس ذلي مين خيالل اسيتعراض العدييد مين التعريفيات
ويرجع ذل إلى:

726

أ -أن هييذد المنطقيية ال تسييمى فييي الكتابييات الغربييية باسييم ينبثييق ميين خصائصييها أو طبيعتهييا،
ولكن سميت دائما من حيث عالقتها بالغير.
ب -أن هذا المصطلس لييس مين المنياطق الجغرافيية المتعيارف عليهيا ،بيل هيو فيي المقيام األول
تعبي يير سياس ييي يترت ييب عليي ي  ،دائم ييا إدخ ييال دول غي يير عربي يية ف ييي المنطق يية ،وف ييي أغل ييب
األحيان خرو دول عربية منها.
ت -أن الشي ييرق األوسي ييط يبي ييدو في ييي الكتابي ييات الغربيي يية كمنطقي يية تضي ييم خليطي ييا مي يين القوميي ييات،
والسييالالت واألديييان ،والشييعوب ،واللغييات .فالقاعييدة في ي هييي التعييدد والتنييو  ،وليييس الوحييدة
أو التماثل.
ث -برز مفهوم الشرق األوسط خالل الخمسين عاما الماضية كصييغة إقليميية مناقضية للنظيام
ايقليمييي العربييي وللمصييلحة العربييية ،ولييذل ارتييبط هييذا المفهييوم بمحاوليية تحقيييق مصييلحة
إس ي يرائيل ،ألن الشي ييرق األوس ي ييط هي ييو المفه ي ييوم الي ييذي يمكي يين أن يحق ي ييق يس ي يرائيل االنتم ي يياء
للمنطقيية ،فهس يرائيل يمكيين ان تكييون دوليية شييرق أوسييطية ،ولكنهييا ال يمكيين أن تكييون دوليية
عربية .فالشرق أوسطية هي فكرة غربية باألساس وضعها الغرب.
فقبيل ظهييور مصييطلس الشيرق األوسييط واشييتقاقات كيان هنييا مصييطلس الشيرق ،هييذا الشييرق
عموم ييا يي ي تي وك ني ي امت ييداد يغط ييي الرقع يية الجغرافي يية الكب ييرى م يين الكي يرة األرض ييية ممت ييدا ف ييي بع ييدد
الجغ ارف ي ييي والت ي يياريخي.في ي ي كثر ت ي يياريال البشي ي يرية ه ي ييو ت ي يياريال ش ي ييرقي ف ي ييي ال ي ييديانات واآلداب والتقالي ي ييد
واألسياطير وفييي األجنيياس البشيرية ولغاتهييا ،وحتييى أولئي الييذين ننعييتهم بيالغربيين ينتمييون دينيييا إلييى
الشرق.
جغرفيي يطليق عليى
لقد أشار القاموس السياسي إلى أن مفهوم الشيرق األوسيط مصيطلس ا
ايقليم الذي يضم الدول اآلسيوية واالفريقية المتجياورة القريبية مين أوروبيا ويطيل أكثرهيا عليى البحير

 -726علي الشرعة" ،الرؤى ايقليمية والدولية للشرق األوسط" ،مجلة المنارة ،المجلد  ،14العدد  ،8112 ،18ص.131
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المتوسييط وتتمثييل فييي :إي يران ،الع يراق ،الجزي يرة العربييية ،ثييم تركيييا وسييوريا ولبنييان وفلسييطين واألردن
ومصر وجمع هذد الدول عربية نواسالمية.

727

وهو مصطلس جغرافي وسياسي شا استخدام فيي أجيزاء العيالم المختلفية منيذ بدايية القيرن
العش يرين ،ويعتبيير إقليييم ميين الصييعب تحديييدد بصييورة واضييحة وال يرجييع السييبب فييي ذل ي إلييى أن
ايقليييم مجييرد ابتكييار لفظييي فييي قيياموس السياسيية الدولييية منييذ أوائييل القييرن العشيرين ،ولكيين السييبب
الرئيس ييي ف ييي كوني ي مفه ييوم زئبق ييي ،بمعن ييى أني ي يمك يين أن يتس ييع أو يض يييق عل ييى خريط يية الع ييالم،
وأصبس هذا المفهوم واسع االنتشار في األدبيات السياسية وايعالمية الغربية.

722

وعلى الرغم من ان هذا المفهوم ظهر في مطلع القرن العشرين إال ان نهاية القيرن شيهدت
شيييو مفيياهيم أخييرى مرتبطيية بالشييرق أوسييط ومشييتقة مني مثييل:الشييرق أدنييى والشييرق أقصييى وص يوال
إلى الشرق األوسط ،وأوجدت أوروبيا االسيتعمارية هيذد المصيطلحات انطالقيا مين قيرب المنياطق أو
بعدها عن أوروبا ،ف طلقوا على المناطق القريبة من أوروبا والممتدة مين الهنيد "بالشلرق األقصلى"،
وعلى المناطق القريبة من شرق البحر المتوسط "الشلرق األدنلى" ،وأصيبحت المنطقية التيي تتوسيط
الشرقين األقصى واألدنى ب "الشرق األوسط".

المحور الثاني :الشرق األوسط في اإلستراتيجية الصينية
تميييل الصييين عييادة السييتخدام مصييطلس "غييرب سيييا وشييمال إفريقيييا" كبييديل عيين مصييطلس
"الش ييرق األوسيييط" لتعري ييف تل ي ي المنطق يية ،ووفيييق هيييذا التقس يييم الجغ ارفي ييي تق ييوم بهيكلييية مؤسسي يياتها
الحكوميية والحزبييية المعنييية بيهدارة العالقييات مييع دول المنطقية ،فعلييى الييرغم مين العالقييات التاريخييية
الموغليية فييي القييدم والتييي تعييود لعييدة قييرون خلييت ،إال أن منطقيية "الشييرق األوسييط" لييم تكيين يوم يا مييا
محيور اهتميام فيي ايسييتراتيجية الصيينية كميا هييي عليي الييوم ،كميا أن دول المنطقيية مين جانبهيا لييم
تنظيير إلييى الصييين كالعييب دولييي يمكيين االعتميياد عليي  ،فقييد ظييل الييدور الصيييني محييدودا وهامشيييا

 -727عبييد الوهيياب الكيييالي و خ ييرون ،موسلللوعة السياسلللة ،ط ،13 ،18المؤسس يية العربييية للد ارسييات والنش يير،1113 ،
ص.456

 - 722محمد علي سويب ،المشروع الشرق األوسط دراسة في ظل المتريرات الراهنة .طرابلس :منشورات اللجنة الشعبية
العامة للثقافة الجماهيرية العظمى ،8116 ،ص ص .41-37
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يقتصر على التبادالت التجارية والثقافية ،ولم تسعى الصيين إليى وجيود فعليي أو إليى إقامية منياطق
نفوذ لها في المنطقة.

721

كان ييت الص ييين دائمي يا تنظ يير إل ييى الشيييرق األوس ييط بثرواتي ي وموقعي ي ايس ييتراتيجي باعتبي ييارد
"منطقة تشابك" في الص ار المحتيدم والمتواصيل بيين القيوى الدوليية المتنافسية عليى منياطق النفيوذ،
وتييرى أن حسييم الص ي ار لصييالس أييية قييوة دولييية سيييتحدد انطالقييا ميين هييذد المنطقيية ،وبعييد ت سيييس
جمهوريية الصييين الشيعبية عييام  ،1141ظييل اهتميام الصييين فيي المنطقيية منصي ّيبا عليى البحييث عيين
شرعيتها وتوسيع دائرة االعتراف الدبلوماسي بها في منطقة كانت معظم دولهيا تعتيرف بتايوان لهيذا

ركيزت الدبلوماسيية الصيينية فيي بييداياتها عليى محاولية اليدخول إليى المنطقيية مين بوابية الوقيوف إلييى
جان ييب حرك ييات التح ييرر ال ييوطني ،والس ييعي للح ييؤول دون خض ييو المنطق يية لهيمن يية ش يياملة م يين قب ييل
القوى الخارجية.

711

ظييل السييلو الصيييني يقييوم علييى أسييس "المبيياد الخمسيية للتعيياي
الزعيم الراحل شوان الي ،وهي:

السييلمي" التييي أطلقهييا

711

 االحترام التبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها. عدم االعتداء المباشر. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى. المساواة والمنفعة المتبادلة. -التعاي

السلمي.

وظلّت بكين متمسكة بشعار "مشاكل الشلرق األوسلط يجلب أن تحلل علن طريلق شلعوب
المنطقللة وبعيللد ا عللن أيللة تللدخالت خارجيللة" .لكيين مييع التطييورات األخييرة يبييدو أن الصييين شييرعت
بتوسيييع رؤيتهييا لمفهييوم األميين القييومي خييذة باالعتبييار النمييو المتسييار القتصييادها ،واتسييا رقعيية
المصالس الصينية في الخار  ،وبروز "أمن الطاقة" ك حد أهم مرتكزات األمن القيومي اليذي يضيمن
اسييتمرار عجليية االقتصيياد الصيييني بالييدوران ،وتبع يا لييذل يبييدو أن اهتمييام الصييين بمنطقيية الشييرق
األوسييط سيييكون أكبيير ميين السييابق -لكيين دون االنخيراط الفاعييل فييي قضيياياها م ارعيياة لألسييس التييي
 - 721عزت شحرور ،الصين والشرق األوسط مالمح مقاربة جديدة.مركز الجزيرة للدراسات 11 ،يوني ،8118ص.8
 -711نفس المرجع ،ص ص.3-8

 -711عائشة منيافس ،محددات السياسة الخارجية للصين في الشرق األوسط بعد الحراك العربي .منشيورات مؤسسية خاليد
الحسن ،مركز الدراسات واألبحاث ،المجلد األول ،8114 ،ص.14
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تحكييم سياسييتها الخارجييية -ألنهييا أهييم مصييدر ميين مصييادر الطاقيية فييي العييالم كمييا أنهييا أحييد أهييم
األسواق االستهالكية.718

المحور الثالث :معضالت السياسة الروسية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي
تتمثييل أهييم المعضييالت التييي واجهييت الصييين فييي الشييرق األوسييط بعييد ،8111فييي سييقوط
الحلف يياء التس ييلطيين ،ص ييعود ايس ييالم السياس ييي والمق يياتلين األجان ييب ،تغيي يير دور الوالي ييات المتح ييدة
األمريكي يية ،ولع ييل أهمه ييا جميع ييا المخ يياطر االقتص ييادي ،وس يينحاول تن يياول ك ييل معض ييلة بن ييو م يين
التفصيل على النحو التالي:
أوال-/سقوط الحلفاء التسلطيين:
افتقرت الصين حتى عيام  1156للعالقيات الدبلوماسيية ميع أي دولية مين الشيرق األوسيط،
حي ييث كان ييت تنظ يير إل يييهم باعتب ييارهم دول معارض ييين للث ييورة ،وف ييي نهاي يية المط يياف أقام ييت الص ييين
عالقيات دبلوماسيية تقريبيا ميع كيل دول ايقلييم ،كميا سيعت للحفياظ عليى عالقاتهيا الوديية لييس فقيط
مييع حكومييات تل ي الييدول ،نوانمييا أيضييا مييع العديييد ميين الجهييات الفاعليية تحييت الدوليية مثييل حميياس
وحزب اهلل ،على الرغم من الهوة االديولوجية التي تفصلها عن هذد المجموعات.

713

سعت الصين ومن أجل تحقييق تلي الغايية ،لتجنيب الوقيوف إليى جانيب أحيد األطيراف فيي
الن ازع ييات ايقليمي يية ،وب ييدال م يين ذلي ي عمل ييت عل ييى توجيي ي عالقاته ييا ايقليمي يية م يين خ ييالل تركيزه ييا
اقتصياديا"ايطيار  ،"3+8+1التيي عبير عنهيا اليرئيس الصييني شلين جلين بينلغ Xi jinpingفيي
 8114فيي منتييدى التعياون الييوزاري الصييني العربييي ،أو المبياد األربعيية التيي أعليين عنهيا اليرئيس
السييابق هلللوجين تلللاو Hu Jintaoبعييد زيارت ي للمنطقيية عييام ،8114ومييع ذل ي بعييد أن أمضييت
الصيين عقيود يقامية تحالفيات فيي الشيرق األوسيط ،جرفيت االنتفاضيات العربيية معظمهيم ،ميا جعيل

 - 718عزت شحرور ،مرجع سبق ذكرد ،ص.13
793-Michael Singh,Chinese policy in the Middle East in the wake of the arabuprisings.
The Washington institute for near east policy.December2014,p06.
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الصييين فييي موقييع مشيياب تمامييا لموقييع الواليييات المتحييدة األمريكييية ،مييا جعلهييا تواج ي تحييدي متمثييل
في إعادة بناء العالقات ،وغالبا ما أفقدها دعم األنظمة السابقة.

714

ثانيا-/صعود اإلسال السياسي والمقاتلين األجانب
ن ييت ع يين س ييقوط العدي ييد م يين األنظم يية التس ييلطية الت ييي كان ييت قائم يية ف ييي الش ييرق األوس ييط،
واسييتبدالها فييي كثييير ميين الحيياالت ب ي حزاب سياسييية أو ميليشيييات ،كمييا هييو الحييال فييي تييونس ليبيييا
ومصيير ،بايضييافة إل ييى ظهييور العدي ييد ميين الق ييوى الفاعليية تح ييت الدوليية أو الع ييابرة للحييدود ،والت ييي
كانييت إمييا تن ييافس علييى السييلطة ،ولع ييل أحسيين مث ييال هنييا هييو الميليش يييات ايسييالمية الس ييورية ،أو
تعميل عليى مصيادرة األ ارضيي كمييا هيو الحيال بالنسيبة لتنظييم الدوليية ايسيالمية فيي العيراق والشييام،
إلييى تخييوف الصييين ميين االديولوجييية ايسييالمية التييي تعتبرهييا تهديييدا محييتمال فييي حييال انتشييارد فييي
الشييرق األوس ييط ،وتمييددد إل ييى الص ييين عبيير س يييا الوسييطى ،إذ تقل ييق الص ييين ميين احتم ييال اش ييت ار
المق يياتلين الص ييينيين م ييع جماع ييات داعي ي  ،ث ييم تع ييود للص ييين الرتك يياب أعم ييال إرهابي يية .715حي ييث
تحييدث الس ييفير الصيييني الس ييابق ل ييدى تركيييا يلللاوكيونجي Yao Kuangyعيين ك ييون الجماع ييات
ايسييالمية المتطرفيية أحييد أهييم التحييديات الخطي يرة التييي تواجههييا الصييين":مثلمللا تخسللر الحكومللات
االستبدادية في الشلرق األوسلط ،قلد تكلون فرصلة للقاعلدة والجماعلات المتطرفلة األخلرر لزيلادة
النشللاط نسللبيا ،والتللي قللد تكثللف أنشللطة المتطللرفين المحليللين واألجانللب والقللور االنفصللالية فللي
الصين".

716

تشعر الصين بقلق بال إزاء العيدد المت ازييد مين المتشيددين مين األويرلور الصيينيين ،اليذين
أنظميوا للدوليية ايسييالمية وتييدربوا ميع المتطييرفين السييوريين ، ،ليعييودوا إليى الصييين لتغذييية الحركييات
الجهادية المحلية ،حيث أن الروابط والعالقات التي أقيمت بين األويغور وداعي  ،قيد أثيرت بالفعيل
على األمن الداخلي للصيين ،وأدت إليى انتشيار ايرهيابيين فيي مقاطعية شلينجيانغ و سييا الوسيطى،
حييث قيال تشلانغ تشلون شليان Zhang chunscianسيكرتير الحيزب الشييوعي":لتنظلي داعل

794- Michael Singh,opcit,p07.
795- ibid,p07
796- Gamal M.Selim ,theSyriancrisis and the dynnamics of new cold war. Paper presented
at the 2016 annualconference of the Canadian political science association, Calgary,
Alberta,31May-2June,2016-,p07.
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تللأثير دولللي ضللخ  ،وشللينجيانغ ال يمكللن أن تبقللى بمعللزل عللن ذلللك ،بللل هللي مسللبقا قللد تللأثرت
ذلك212".وعلى الرغم من تخيوف الصيين مين هيذد االديولوجيية ،فيذل ليم يمنعهيا مين االسيتمرار فيي
النه الذي لطالما تبنت  ،والمتمثل في السيعي يقامية عالقيات وديية ميع الحكوميات ايسيالمية مثيل
حكومة ايخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي في مصر.

712

ثالثا-/المخاطر االقتصادية:
انتقلييت الصييين منييذ عييام  ،1171عنييدما أعليين الييزعيم الصيييني دنللغ شللياوبينغ Deng
 "xiaopikgاإلصالح واالنفتاح" ،من موقفها االديولوجي الجامد إلى تعزييز النميو االقتصيادية ميع
دول العالم ،وأصبس للشرق األوسط أهمية متزايدة للتنمية االقتصادية الصيينية ،تعتبير الصيين أكبير
دول يية ف ييي الع ييالم م يين حي ييث ع ييدد الس ييكان ،وم ييع النم ييو السي يريع القتص ييادها ،أص ييبحت أكب يير من ييت
ومسييتهل للطاقيية فييي العييالم ،األميير الييذي تطلييب زيييادة الطلييب علييى اليينفط711 ،ولسييد الفجييوة بييين
االسيتهال واينتيا  ،أصييبس الشيرق األوسيط يمثييل واحيدا مين أولويييات السياسية الخارجيية الصييينية،
إذ ي تي أكثر من211 %51من احتياجات الطاقة الصينية مين هيذا ايقلييم تشيكل دول الخليي أكبير
مصييدر للطاقيية الصييينية ،حيييث ارتفعييت صييادرات الصييين ميين  3.4مليييار دوالر عييام  1111إلييى
 091مليي ييار دوالر عي ييام  ،8118ومي ييع المملكي يية العربيي يية السي ييعودية وحي ييدها ارتفعي ييت بمقي ييدار 01
أضييعاف منييذ عييام  ،8113ووفقييا لألرقييام الرسييمية للسييعودية حلييت الصييين محييل الواليييات المتحييدة
األمريكية باعتبارها أهيم شيري تجياري ،وقيد تحيدث جلين بينلغ Jin Pingعين "إسلتراتيجية طريلق
الحريللر الجديللدة" ،وهييي إسييتراتيجية يحييياء اللوجسييتية القديميية وطييرق التجييارة بييين الصييين وأوروبييا
عبيير سيييا الوسييطى والشييرق األوسييط ،ونييذكر هنييا التعيياون الصيييني-المصييري فييي تطييوير منطقيية
اقتصادية خاصة حول قناة السويس ،كما ارتفع حجيم التجيارة بيين الصيين ودول المنطقية مين8575

797-Mordechai Chaziza,” Syria’s civil war:stage for great Chinese involvement in the Middle
East». Middle East review of international affair,Vol20,N02,Summer2016,p03.
798-Ibid,p03.
799-Wang Jin ,”selective engagement:China’s Middle East policy after the Arab spring “.
Strategic assessment, volume19,N02,July2016,p105.
800- Kerry Brown,” mixed signals:China in the Middle East”.policy Brief, N190, December
2014,p03.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا :برلين ،الطبعة األولى 8112

454

السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق األوسط بعد الربيع العربي

مليار دوالر عام  ،8114إلى  111ملييار دوالر عيام  ،8111وصيوال إليى  888ملييار دوالر عيام
 ،8118و 83271مليار دوالر عام .2118113
رابعا-/ترير دور الواليات المتحدة األمريكية
رغم معارضة الصين لدور الواليات المتحدة األمريكية في الشرق األوسط من جهية ،لكنهيا
اس ييتفادت م يين جهوده ييا لت ييوفير االس ييتقرار ايقليم ييي وحماي يية الممي يرات المالحي يية م يين جه يية أخ ييرى،
ورفضي ي الت ييدخل األمريك ييي والس ييعي لتقيي ييد نف ييوذ الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية عل ييى نط يياق واس ييع،
واستعدادها للعمل مع أي جهة مخالفة للنه األمريكيي ،فالصيين عارضيت تيدخل الوالييات المتحيدة
األمريكييية عييام  8113فييي العي يراق ،ولكيين بعييد ذلي ي أيييدت باسييتمرار وج ييود الق يوات األمريكييية ف ييي
العراق كقوة استقرار.
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المحور الرابع :سيناريوهات مستقبل السياسة الصينية تجاه الشرق األوسط
ل يين ن ييذهب إل ييى اس ييتعراض االحتم يياالت المختلف يية لتط ييور السياس يية الص ييينية تج يياد الش ييرق
األوسط ،بل نذهب مباشرة إلى ما نعتقد أن االحتمال األرجس خالل السنوات الخمس القادمة:213
 إن القي ييادة الص ييينية القادم يية ف ييي ع ييام  8118تش ييير إل ييى أنالسياس يية البراغماتي يية الس يياعيةلضمان النفط والسوق في الشرق األوسط ستبقى هي السائدة ،وستسعى لتني ى بنفسيها عين
االنغم يياس ف ييي الصي يراعات الداخلي يية ف ييي المنطق يية ،ولع ييل ع ييدم وج ييود الص ييين ف ييي اللجن يية
الرباعية المكلفة بتسوية الص ار العربي الصهيوني مؤشر على هذا التوجي  ،ألنهيا ترييد أن
تحيافظ عليى مسييافة متسياوية مين المتصييارعين ألسيباب أشيرنا لهييا فيي مقيال سييابق لنيا عيين
العالقييات الصييينية ايس يرائيلية .وسييتبقى الصييين مسيياندة يي يران فييي توجهاتهييا ايسييتراتيجية
دون موافقتهييا علييى بعييض تفاصيييل هييذد ايسييتراتيجية ،نظ ي ار لألهمييية القصييوى يي يران ميين
حيييث السييوق واليواردات النفطييية والقييوة المعرقليية لتنييامي النفييوذ األميركييي فييي المنطقيية التييي

 -211كريم المفتي ،مرجع سبق ذكرد ،ص ص.31-81
802- Kerry Brown,opcit,,p07.
 - 213وليييد عبييد الحييي ،متريراتاإلسللتراتيجية الصللينية فللي الشللرق األوسللط.مركييز الجزي يرة للد ارسييات4 ،ديسييمبر،8111
ص.17
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تع ييد مج يياال حيوي ييا للص ييين ،ل ييذا فه ييي ت ييرى أن البرن ييام الن ييووي ايي ارن ييي ال يش ييكل خطي ي ار
عسكريا حتى اآلن ،كما أن الحصار على إيران لن يوقف .
 قد تبدي الصين بعض الليونة ميع التوجي اليدولي والعربيي فيي الموقيف مين سيوريا ،السييماإذا حصلت عليى مقايضية مجزيية مين الوالييات المتحيدة خاصية فيي المليف التيايواني ،غيير
أن الموقف الروسي قد يكون مؤث ار على تصليب الموقف الصيني في هذا المجال.214
 يشير التقييم الصيني العيام للسياسية األميركيية فيي المنطقية إليى أنهيا سياسية "م لهيا الفشيل،إذ أن الواليي ييات المتحي ييدة لي ييديها إحسي يياس سي يييكولوجي مبي ييال في ي ي بي ييالقوة ،وأن ايمكانيي ييات
األميركية هي أقل من هذا ايحساس" ،طبقا لما قال الدبلوماسيي الصييني المخضيرم كييان
كيشيييان

)Qichen

(Qian

في ييي ني ييوفمبر/تش ي يرين الثييياني  8114في ييي صي ييحيفة

ChinaDailyذل ي يعنييي أن ايسييتراتيجية الصييينية ال تمييانع فييي غييرق الواليييات المتحييدة
فيي المزيييد ميين المشيكالت فييي الشييرق األوسيط ،بالقييدر الييذي يقليل القيييود علييى الدبلوماسييية
الصينية.215
 سيييبقى التوج ي الصيييني نحييو الربيييع العربييي متحفظييا إلييى حييد بعيييد ،وسييتعمل بيجييين علييىإبقياء هييذا الموضيو خييار أولوييات اهتماماتهييا ،وسيتتفاعل معي اسيتنادا لدرجيية تي ثيرد علييى
نصيبها من الطاقة والسوق.216

 - 214نفس المرجع ،ص.17

 - 215وليد عبد الحي ،مرجع سبق ذكرد ،ص.17
 -216نفس المرجع ،ص.12
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خاتمة
فييي األخييير وكهجابيية علييى ايشييكالية المطروحيية سييابقا يمكيين القييول ب ي ن الصييين أصييبحت
قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية متصاعدة ،تؤثر عليى النظيام السياسيي اليدولي ،حييث تمكنيت مين
إقاميية العديييد ميين التحالفييات مييع دول الشييرق األوسييط وأصييبحت لهييا الهيمنيية علييى الشييرق األوسييط
القائم على عالقات التحالفات وليس الغزو العسكري ،من هنا يمكن القول بي ن الصيين لهيا مسيتقبل
فيي كونهييا سييتكون المهيييمن الفعيال فييي الشييرق األوسييط ميين خيالل نشييرها للدمقراطييية .وبالتييالي فييهن
اهتمييام الصييين بالشييرق األوسييط خييالل الفت يرة القادميية سييوف يتركييز بصييورة كبي يرة علييى السياسييات
االقتصادية والثقافية.
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