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صعود ادلور الصيين يف الرشق الاوسط وانعاكسه عىل ا ألمن
الاقلميي
همند عبد رش يد
قسم العالقات ادلولية وادلبلوماس ية ،لكية القانون والعالقات ادلولية ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
منذ مطلع القرن احلادي والعرشين ،ازداد اهامتم مجهورية الصني الشعبية ابدلور اخلاريج القامئ عىل ادوات اقتصادية بغية الوصول اىل الفائدة القصوى للمصاحل القومية الصينية،
وترافق هذا ادلور مع احتدام التنافس بني ادلول الكَبى يف اقالمي خمتلفة اكن نصيب منطقة الرشق الاوسط هو الاكَب يف هذا التنافس .ترتبط الصني مبصاحل وثيقة يف منطقة
الرشق الاوسط قامئة عىل الطاقة وا ألسواق ،وازدادت هذه املصاحل لتدخل اجملالني الس يايس وا ألمين مع املتغريات احلاصةل يف املنطقة ،حىت وصل ا ألمر اىل مراحل متقدمة يف
منافسة نفوذ القوى الكَبى التقليدية يف املنطقة (الوالايت املتحدة ا ألمريكية واورواب) .ويف العقد ا ألخري ،ازداد جحم الانغامس الصيين يف قضااي املنطقة ،وهو ما بد أأ يشلك هتديداً
اقتصاد ًاي واسرتاتيجي ًا لنفوذ القوى الكَبى التقليدية ،وملا ميثهل هذا الهتديد من انعاكس مبارش عىل ا ألوضاع ا ألمنية يف منطقة رخوة اكلرشق ا ألوسط ،يزداد ا ألهامتم ببحث الآاثر
املس تقبلية املرتتبة عىل هذا الصعود الصيين يف جوانب ا ألمن والاقتصاد والس ياسة.
اللكامت املفتاحية :الرصاع ادلويل ،الرشق الاوسط ،القرن احلادي والعرشين ،التنافس الصيين ،العالقات ادلولية.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
يُ ر
عتَب اقلمي الرشق ا ألوسط واحدً ا من أأ ّمه ا ألقالمي الفرعية يف النظام ادلويل ،اذ يعد
مبمراته املالحية اليت ت ُ ّر من
قلب العامل ،وحلق رة الوصل بني الرشق والغرب ،و ُ
ميتاز ّ
وحضاري هم ّم ،خاص ًة أأن َّه ميتاز ب ِغىن
خيي
ٌ
خاللها غالبية التجارة ادلولية ،كام أأن َّه ٌ
خمزن اتر ٌ
ثرواته ،ال س امي مصادر الطاقة والنفط ،كام اكن أأحد الساحات اليت شهدت منافس ًة
جيو-ساس ية خالل فرتة احلرب الباردةُ ،وربّام هو من املناطق اليت ظلَّت ً
جماال
حتول النظام ادلويل حنو ا ألحادية
لتجا ُذ ٍب بني ال ُقوى ادلولية املؤ ِثّرة ،عىل الرمغ من ُّ
ال ُقطبية ،ال س امي الوالايت املتحدة والصني ،حيث يُ ر
عتَب االقلمي منوذ ًجا مصغَّ ًرا
القوتني عىل الصعيد ادلويل.
للرصاع/التنافُس بني َّ
اهداف البحث
دفع تزايد نفوذ الصني يف املنطقة وتقارهبا مع ايران ،الوالايت املتحدة اىل حماوةل ح ّل
______________________________________________________________
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أأس تمل البحث يف  23أأاير 2022؛ قُبل يف  8توز 2022
ورقة حبث منتظمة :نُرشت يف  20توز 2022
الَبيد االلكرتوين للمؤلف dr.muhanad.a@cihanuniversity.edu.iq :
حقوق الطبع والنرش ©  2022همند عبد رش يد  .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة املشاع
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أأزمة امللف النووي االيراين ،حيث ترى واش نطن أأن تسوية هذه الأزمة سيساعدها
يف حتقيق مجموعة من ا ألهداف من بيهنا تسهيل ادلخول يف رشأاكت اقتصادية و أأمنية
مع ايران ،وتوجيه هجودها اىل حميط الصني اجلغرايف ملواهجهتا ،ابالضافة اىل اماكنية
قطع الطريق عىل الصني يف الانفراد مبامرسة نفوذ اقتصادي أأو س يايس سواء يف ايران
أأو يف منطقة الرشق ا ألوسط لكه ،وعىل هذا ا ألساس ،ميثل صعود ادلور الصيين يف
منطقة الرشق ا ألوسط حتد ًاي ل ألدوار ادلولية ،ولهذا التحدي انعاكسات عىل البيئة
ا ألمنية دلول املنطقة.
مشلكة البحث
تفرض حاةل الصعود الصيين ،اقتصاد ًاي وعسكر ًاي وتكنولوجي ًا ،تساؤالت هممة حول
تأأثري هذا الصعود عىل مس تقبل وشلك النظام العاملي ا ألحادي القطبية الراهن .وحىت
مع افرتاض أأن هذا الصعود س ينهتيي اىل بناء نظام عاملي متعدد ا ألقطاب ،فس يظل
هناك اهامتم حول أليات هذا الانتقال نطرهحا يف التساؤالت التالية:
 .1هل سريتبط حبدوث صدام عسكري حمتي بني الوالايت املتحدة
والصني؟
 .2أأم ميكن أأن حيدث ذكل ابعتباره أأمر ًا واقع ًا من دون وقوع هذا الصدام؟
 .3وما هو املدى الزمين املتوقع حلدوث هذا الانتقال؟
فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان صعود ادلور الصيين أأثر عىل مصاحل القوى
الكَبى الفاعةل يف الرشق ا ألوسط ،ال س امي املصاحل ا ألمريكية واملصاحل ا ألوروبية ،وان
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انعاكسات هذا الصعود عىل الامن الاقلميي ال ينبع من الاداء الس يايس الصيين
املبارش ،امنا بشلك غري مبارش عَب مزامحة النفوذ والتأأثري ادلويل الراخس يف املنطقة.
مناجه البحث املس تخدمة
للوصول اىل مبتغى البحث وحتليل املوضوع يعمتد البحث عىل مهنج التحليل النظمي
ليحلل مدخالت القوة الصينية واىل ماذا سوف تفيض هذه املدخالت من خمرجات
عىل دورها يف منطقة الرشوق الاوسط  ،وايضا مت حتليل املوضوع حسب اسلوب
التفكري الاس تنباطي اذلي يبد أأ من اللك وهذا ا ألسلوب ينقل الباحث بصورة منطقية
من املبادئ والنتاجئ اليت تقوم عىل البدهييات واملسلامت العلمية اىل اجلزئيات واىل
اس تنتاجات فردية معينة .وعليه قسم البحث اىل اربعة مباحث ،تناول الاول اولوليات
الس ياسة اخلارجية الصينية جتاه الرشق الاوسط ،فامي ذهب املبحث الثاين دلراسة
انعاكسات ادلور الصيين عىل الهمينة ا ألمريكية يف املنطقة ،وذهب املبحث الثالث
لبحث تداعيات الصعود الصيين يف املنطقة عىل املصاحل الأوروبية ،واخري ًا حبثنا
انعاكسات هذا الصعود عىل ا ألمن الاقلميي.

 .2اولوايت الس ياسة اخلارجية الصينية جتاه الرشق الاوسط
منذ قياهما عام  1949سعت مجهورية الصني الشعبية اىل عالقات وثيقة بدول الرشق
الاوسط بدءا من مرص ،الىت اكنت أأول دوةل عربية وافريقية تقمي عالقات دبلوماس ية
ببكني عام  .1956ومنذ أأواسط التسعينيات من القرن املاىض ،اجته تركزي بكني فقط
عىل عالقاهتا الاقتصادية وتوس يع جتارهتا مع دول الرشق ا ألوسط ،مبا ىف ذكل تصدير
العامةل واس ترياد النفط .وتأأسست س ياسة الصني ىف املنطقة عىل مبد أأ عدم التدخل ىف
الشأأن ادلاخىل ورفض همينة القوى العظمى عىل مقدرات ادلول ا ألصغر ،وان ظل
هذا املبد أأ جمرد تأأكيد نظرى خاص ًة أأن الصني ظلت دامئا مس تفيدة من احلضور
ا ألمريىك القوى ىف الرشق ا ألوسط ودورها ىف احلفاظ عىل اس تقراره وتأأمني املمرات
البحرية ملرور صادراهتا من النفط للخارج ،وذكل دون احلاجة اىل استامثرات صينية ىف
أأمن املنطقة .وقد دفع ذكل الرئيس ا ألمريىك الاس بق ابراك أأوابما اىل االشارة للصني
"مكس تفيد جماىن من املنطقة يرتك الوالايت املتحدة لتسوية مشالكهتا دون فعل الكثري
للمساعدة ( ".عزت.)2020 ،
وىف الواقع العمىل ،فانه مع توىل الرئيس ىش جينبينج الرئاسة ىف عام  2012لوحظ
النشاط الس ياىس الصيىن املزتايد ىف الرشق ا ألوسط ،حيث بد أأت وفود صينية رفيعة
املس توى تتوافد عىل دول املنطقة مبا فهيا الرئيس نفسه اذلى قام جبوةل مشلت مرص
والسعودية وايران عام  ،2016وىه اجلوةل الىت أألقى خاللها خطابه الشهري ىف جامعة
ادلول العربية ىف القاهرة طرح فيه س ياسة الصني العربية املعمول هبا الآن( .رويرتز
.)2016
 2.1الأمهية اجليو  -اقتصادية للرشق الاوسط يف الس ياسة اخلارجية الصينية
حبمك موقعه اجلغراىف وخطوط املالحة البحرية فهيا من أأفريقيا اىل أأورواب ممث ًةل أأساسا
ىف قناة السويس ،ميثل الرشق ا ألوسط أأمهية حيوية لتنفيذ مبادرة احلزام والطريق
وللتجارة الصينية ل ألسواق املركزية معوما .وخالل العقد ا ألخري ،استمثرت الصني أأكرث
من  150مليار دوالر ىف الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،خبالف الاستامثرات الصينية
ىف ارسائيل (حنو  13مليار دوالر ىف قطاع التكنولوجيا املتقدمة أأساسا) ،وهو ما ميثل
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حنو  %12من اجامىل الاستامثرات الأجنبية الصينية ،وهناك تقديرات عديدة تؤكد أأن
الصني جتاوزت مؤخرا الوالايت املتحدة لتصبِح املصدر الأكَب لالستامثرات ىف املنطقة .
كام جتاوز جحم التبادل التجارى بني الصني وبدلان الرشق ا ألوسط خالل الس نوات
العرش املاضية  230مليار دوالر عام ( ،)2019من  20مليار دوالر فقط قبل عرش
س نوات ،وتغطى الصني حنو نصف احتياجاهتا من النفط والغاز الطبيعى من املنطقة.
وفضال عن ذكل ،و أأخذا ىف الاعتبار المنو الاقتصادى وىف البنية التحتية ىف املنطقة
فان المنو املتسارع ىف عدد الساكن ىف املنطقة ميثل سوقا كبرية واعدة للمنتجات
الصينية .وىف عقدى الامثنينيات والتسعينيات من القرن املاىض ،ابت الرشق ا ألوسط
السوق الرئيس ية للسالح الصيىن ،ومن بني زابئنه الرئيس يني ايران والعراق.
(غومودو.)2013 ،
أ
يعتَب الرشق ا ألوسط من أكرث املناطق أأمهية ابلنس بة للصني ألنه يقع عىل مفرتق
طرق ثالث قارات هممة أأورواب وافريقيا وأآس يا اىل جانب البحر ا ألبيض املتوسط
والبحر ا ألمحر وحبر العرب وحبر قزوين والبحر ا ألسود .يُعتقد أأن لك هذه القارات
مرتبطة مبرشوع مبادرة احلزام والطريق من قبل الصني .تقع هذه املنطقة أأيضً ا عند
تقاطعات طرق النفط اليت تعتَب ذات أأمهية كبرية للصني لتلبية احتياجاهتا املزتايدة من
الطاقة.
ابختصار ،تعرض دول الرشق ا ألوسط أأسواق املصدر احملمتةل للصني من حيث املوارد
وبوابة اىل ا ألسواق ا ألخرى يف العامل ادلويل .ونتيجة ذلكل ،بد أأت الصني يف زايدة
مشاركهتا الاقتصادية والاسرتاتيجية وادلبلوماس ية مع هذه املنطقة املعنية.ال ختدم هذه
الاستامثرات مصاحل الصني حفسب ،بل ختدم أأيضً ا دول الرشق ا ألوسط اليت حتمل
بتحسني وتعزيز اقتصاداهتا دلمع قاعدة الاس تقرار الاجامتعي يف ادلاخل .
كام أأن الرشق ا ألوسط هو ا ألقرب اىل القنوات البحرية االسرتاتيجية ا ألربعة للبوسفور
وادلردنيل وابب املندب ومضيق هرمز اذلي تر عَبه معظم التجارة الصينية .تلعب
دورا رئيس ًيا يف التنس يق ا ألمين والتعاون الاقتصادي والتبادالت
هذه املنطقة أأيضً ا ً
الثقافية حتت مظةل مرشوع مبادرة احلزام والطريق .ابس تثناء لك هذا ،تثل هذه
املنطقة احلرجة أأكرث من  ٪40من واردات الصني من النفط ويه مزود رئييس للغاز
الطبيعي املسال (اخلطيب.)2016 ،
من أأجل حتفزي اقتصادها ،تعمتد الصني بشلك كبري عىل واردات الطاقة من هذه
املنطقة .يأأيت أأكرث من نصف واردات الصني من النفط اخلام من الرشق ا ألوسط.
ابالضافة اىل ذكل ،فان حوايل  ٪20-10من واردات الصني من الغاز الطبيعي تتواجد
أأيضً ا يف هذه املنطقة.
مثة اعتبارات اخرى جتعل املنطقة ذات اولوية قصوى للس ياسة اخلارجية الصينية ،اذ
ال تزال الصني املس تورد الرئيس للنفط والغاز الطبيعي من مصدري الرشق ا ألوسط.
ميثل الرشق ا ألوسط أأكرث من  40يف املائة من واردات الصني من النفط  ،وهو أأيضً ا
مورد رئييس للغاز الطبيعي املسال يف البالد .من املرحج أأن تعمتد الصني بشلك مزتايد
عىل الطاقة من املنطقة يف الس نوات القادمة  ،حيث من املتوقع أأن تزيد ادلوةل بشلك
كبري من اس هتالكها للطاقة و أأن ترفع انتاهجا احمليل بشلك متواضع فقط)(Lons, 2019
لطاملا حافظت الصني عىل هنج متوازن اىل حد ما فامي يتعلق بوارداهتا من الطاقة
اخلليجية .ابلنظر اىل العالقات الوثيقة بني دول اخلليج والوالايت املتحدة  ،تشعر
بكني ابلقلق من أأن واش نطن قد تضغط علهيا لتعطيل تدفق النفط اىل الصني .يزيد
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هذا القلق من الأمهية املتصورة اليران  ،اليت ترى الصني أأهنا أأكرث مقاومة لس ياسة
الوالايت املتحدة .يف الوقت نفسه  ،تؤكد اجلوةل احلالية من العقوابت ا ألمريكية عىل
ايران اعامتد الصني عىل اجلانب العريب من اخلليج .اذ ارتفعت واردات النفط الصينية
من اململكة العربية السعودية اىل الضعف خالل عايم  ،2019 – 2018ومن احملمتل
أأن تكون بكني قلقة بشأأن هذا املس توى من الاعامتد عىل مصدر طاقة واحد.
).)Lons, 2019
 2.2الأمهية الأمنية والس ياس ية للرشق الاوسط يف الس ياسة اخلارجية الصينية.
مثلت ا ألوضاع ا ألمنية املرتدية ىف الرشق ا ألوسط واهنيار بعض دوهل مثل ليبيا
وسوراي والعراق والمين مبثابة حت ٍد ج ِدى للصني ولس ياساهتا االقلميية ،وهتديدا مبارشا
لالستامثرات الصينية ولتدفُق الواردات من النفط واملواد ا ألولية من املنطقة
والصادرات من السوق الصينية الهيا ،ولسالمة املواطنني الصينيني العاملني ىف دول
املنطقة .
وعىل خالف الوالايت املتحدة ،تفتقد الصني خَبة احلضور العسكرى ىف املنطقة ،مبا
ىف ذكل تنفيذ معليات عسكرية معقدة أأو امتالك قواعد عسكرية ىف املنطقة .ومع ذكل
أأدت التغيريات الىت طر أأت عىل ا ألوضاع الاقتصادية وا ألمنية اىل تبىن الصني أأمناطا
جديدة من العمل أأبرزها املشاركة الصينية النشطة ىف قوات حفظ السالم التابعة
ل ألمم املتحدة ىف الرشق ا ألوسط و أأفريقيا .كام لعبت بكني ،منذ عام  ،2008دورا
نشطا ىف العمليات ادلولية ضد القرصنة ىف القرن االفريقى وادلفاع عن طريق التجارة
ادلولية ورعاايها ىف اخلارج ومعليات اجالء من مناطق خطرة ىف أأوقات احلاجة.
واس هتدفت االصالحات العسكرية الىت تبنراها الرئيس الصيىن بناء قدرات عسكرية
صينية قادرة عىل العمل بعيدا عن احلدود وتغيري ا ألولوايت الاسرتاتيجية للبالد .وىف
هذا الس ياق ،أأقامت بكني قاعدة عسكرية لها ىف جيبوىت افتتحهتا ىف أأغسطس
) 2015اخلطيب.)2016 ،
وعىل صعيد الس ياسة اخلارجية ،يص ُعب القول بأأن للصني تأأثري يذكر ىف املنطقة
ومشالكهتا ،حيث يظل هذا التأأثري حمصورا ،واىل ح ٍد كبري ،ىف قوتني اثنتني هام
الوالايت املتحدة ا ألمريكية وروس يا ،واللتني تتحمل لك مهنام أأعباء متفاوتة ىف قياهمام
بدورهام املؤثر ىف االقلمي .وال يبدو أأن الصني مس تعدة ،عىل ا ألقل حىت الآن ،للقيام
بدور س ياىس يتالءم مع اماكانهتا الاقتصادية والتجارية الهائةل ىف املنطقة .وترى بكني
ٍ
أأنه ال يوجد مَبر الستامثر موارد أأو حىت حتمل خماطر بدال من ادلورين ا ألمريىك
والروىس ىف منطقة مثل الرشق ا ألوسط تتعاظم فهيا اخملاطر ،انهيك عن حىت جمرد
التفكري ىف احللول حملهام .وقد جتسد هذا «الالدور» مؤخرا ىف موقف الصني من أأزمة
السد االثيوىب .اذ انه ابلرمغ من الاستامثرات الصينية الضخمة ىف اثيوبيا ،والىت تتجاوز
أأى قوة أأخرى كَبى مبا فهيا الاحتاد ا ألوروىب ،بل وتعاقدها عىل توريد توربينات
السد ألديس أأاباب ،وىف الوقت ذاته تتعها بعالقات م ِمتزية ابلقاهرة ،اال أأن بكني أآثرت
الصمت عىل مدى عق ٍد اكمل رمغ قيام القاهرة حبِثِ ا عىل القيام بدورها ىف الزناع مرارا
وتكرارا .وعندما عرضت القاهرة الأزمة عىل جملس ا ألمن ادلوىل ىف يونيو املاىض
تبنرت الصني مقاربة سلبية تعمتد عىل مصلحة ذاتية ضيِقة مبا ال يتفق ومس ئوليات دوةل
دامئة العضوية ىف جملس ا ألمن ،حيث أأشار ممثلها اىل أأن اجمللس ليس احملفل املناسب
ملناقشة هذه ا ألزمة .وبطبيعة احلال ،وحبمك كوهنا دوةل منبع ،يُمكن تفهُم ِتبىن الصني
هذا املوقف ،اال أأهنا وحبمك اخنراطها ىف املنطقة ومع ادلولتني طرىف الزناع اكن جيب أأن
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تتفهم أأنه مل يكن أأمام مرص سوى اللجوء اىل جملس ا ألمن بعد حنو عق ٍد من املامطةل
والتع ُنت وسوء النوااي من اجلانب االثيوىب .واكن بوسع الصني حبمك هذا الاخنراط
بدور ما ،ىه ابلقطع مؤه ًةل هل،
وعىل هذا املدى الزمىن الطويل فعل ىشء أأو القيام ٍ
يقنعنا بأأن هذا العمالق الاقتصادى يس تطيع فعال الهنوض ببعض مس ئولياته ىف حفظ
السمل وا ألمن ادلوليني كدوةل دامئة العضوية ىف جملس ا ألمن ،خاص ًة أأن ا ألمر يتعلق
بهتديد ألمن واس تقرار اقلمي للصني مصاحل خضمة فيه )شعراوي.)2018 ،
وهكذا فان اخنراط لكٍ من واش نطن وموسكو ىف املنطقة خيدم مصاحل الصني الىت
تكتفى ابلرتكزي ا ألساىس وادخار قدراهتا ملنطقة جوارها املبارش وفناهئا اخللفى ىه رشق
أآس يا الأكرث أأمهية لها من الناحية الاسرتاتيجية .وىف هذا الس ياق ،تتبادل الصني
ا ألدوار مع روس يا الىت تتوىل القيادة ىف الرشق ا ألوسط ووراءها الصني ،بيامن تتوىل
ا ألخرية القيادة ىف رشق أآس يا مؤيد ًة من روس يا.

 .3حتدي الصعود الصيين للهمينة ا ألمريكية يف الرشق الاوسط.
مع مطلع القرن احلادي والعرشين ،شهد النظام العاملي حتوالت يف مزيان القوى
ادلولية ،وبزوغ قوى دولية جديدة تتنافس عىل املاكنة ادلولية بعدما منيت الوالايت
املتحدة ا ألمريكية ابلفشل يف حرهبا يف أأفغانس تان والعراق ،وتأأكد ذكل بعد تصدع
النظام الر أأساميل العاملي بقيادة الوالايت املتحدة بعد ا ألزمة املالية العاملية .و أأصبح النظام
العاملي يتوجه حنو قيادة التنني الصيين كقوة عظمى .وقد أأدى ذكل اىل تغريات يف
طبيعة العالقات بني القوي الرئيس ية يف هذا النظام ،ويف مقدمهتا العالقات بني
الوالايت املتحدة ا ألمريكية والصني .وحدوث تغري يف اخلطاب العام الصيين جتاه
الوالايت املتحدة ا ألمريكية بعد الأزمة املالية العاملية ،والتعامل معها بشلك أأكرث ندية.
كام تشلك العالقات ا ألمريكية الصينية منوذج ًا جيمع بني الرصاع والتعاون احلذر؛ اذ
تتكل لك مهنام أأبعاد وعنارص القوة ،فالوالايت املتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة
يف العامل ،تريد الاحتفاظ ابلهمينة عىل النظام ادلويل ،والصني بثقلها ادلميوغرايف
والاقتصادي والس يايس والعسكري املزتايد ،تعمل من أأجل الوصول لقمة النظام
ادلويل خالل منتصف هذا القرن )سكوبيل.)2016 ،
ان افتقار الصني النس يب اىل الالزتامات ا ألمنية يف املنطقة  -مقارنة ابلوالايت املتحدة
 ميكن أأن خيلق الانطباع بأأهنا ال تنحاز اىل أأي طرف يف املنافسات االقلميية أأو ترحجكفة املزيان لصاحل أأي من رشاكهئا .لكن وهجة النظر هذه تغفل الطبيعة الهرمية
لرشأاكت الصني  ،حيث تفضل العالقات مع رشاكء اسرتاتيجيني شاملني عىل
الآخرين .كام أأنه ال يأأخذ يف احلس بان تفضيل الصني لالس تقرار يف الرشق ا ألوسط.
تقدم ادلول ذات التوجه الراهن واملتصةل ابلش باكت يف مجيع أأحناء املنطقة لبكني أأكرث
من ادلول املعزوةل .وهكذا  ،عندما زار يش دوةل االمارات العربية املتحدة يف عام
 2018لالرتقاء بعالقة الصني مع ادلوةل اىل أأعىل مس توى  ،أأظهر أأهنا اكنت ركزية
أأساس ية لس ياسة الصني يف الرشق ا ألوسط .يف املقابل  ،عندما زار أأمري قطر محدان
أل اثين بكني يف يناير  ، 2019مل تقم الصني برتقية العالقة بل رصحت بأأهنا تريد
مواصةل العمل مع االطار اذلي مت وضعه يف الرشاكة الاسرتاتيجية لعام  .2014وهذا
يشري اىل تصور الصني لقطر عىل أأهنا أأقل أأمهية من االمارات ) .سكوبيل. )2016 ،
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 3.1منافسة الوالايت املتحدة الأمريكية يف الادراك الاسرتاتيجي الصيين.
تتشلك وهجة النظر السائدة يف الصني جتاه الوالايت املتحدة عىل ثالثة مس توايت:
)Buckley, 2021).
املس توى ا ألول :ين ُبع من قناعة مفادها أأن قدرة ادلول احملايدة عىل عدم الاختيار بني
القطبني الكبريين س تصبح ضئيةل يف املس تقبل ،و أأحد أأمه القطاعات اليت س يكون عىل
هذه ادلول الاحنياز فهيا لطرف عىل حساب الآخر هو "المنوذج التكنولويج" .وي ُش ِبّه
بعض الأاكدمييني الصينيني هذه العملية بـ"الاختيار بني أأبل و أأندرويد" ،مبعىن أأن
الس باق التكنولويج بني اجلانبينب س ينتج معسكرين يقدم الكهام تقنيات خاصة
وخمتلفة عن املعسكر الآخر .وس يتسبب الضغط الس يايس من قبل بيجني
وواش نطن ،أأو ما يعرف بساس ية "الانفصال" ،يف عدم ادلمج بيهنام من قبل ادلول
احملايدة.
املس توى الثاين :ويرتكز عىل قاعدة العالقات الثنائية؛ فقد ابتت القيادة الصينية تدرك
أأن بقاء العالقات مع الوالايت املتحدة عند مس توايت منخفضة أأمر حمتي بسبب
تفاعالت الس ياسة يف واش نطن ،لكن ميكن أأيض ًا ترشحي ادلور الصيين الفعال واملسامه
يف خلق التوافق ادلاخيل ا ألمرييك حول التشدد جتاه الصني ،ويه نقطة ترفض بيجني
احلديث عهنا.
وعىل اجلانب الصيين ،ال ختتلف فلسفة النظرة الصينية ادلاخلية للوالايت املتحدة كثري ًا
عن التوافق ا ألمرييك حول الصني؛ فاملنطلقات ا ألساس ية للس ياسة اخلارجية الصينية،
منذ صعود يش جينبينغ لقيادة احلزب وادلوةل ،تتلخص يف القوة وحاةل "ا ألان" العالية.
فيش يسعى اىل تقدمي نفسه للصينيني ابعتباره قائداً أأقوى من الزعمي دنغ ش ياوبينغ،
ويف نفس الوقت ،حياول يش توظيف املشاعر القومية املكثفة لتصوير نفسه منوذج ًا
حمد ًاث من ماو تيس تونغ.
املس توى الثالث :وينطلق من نظرية صينية عامة وشامةل تقرتح أأن نفوذ الوالايت
املتحدة يرتاجع برسعة ،يف مقابل صعود الصني .وخالل املؤتر التاسع عرش للحزب
الش يوعي ،تعهد يش بـ "جعل الصني قوية وغنية" ،و أأن تتحول اىل القوة ا ألوىل عاملي ًا
حبلول عام  .2050وخالل اجامتع عقد يف ا ألس بوع ا ألول من مارس اجلاري ،ردد يش
يف العلن عبارة "الرشق يهنض والغرب يرتاجع" اليت حتولت يف الآونة ا ألخرية اىل
شعار موحد مضن غالبية خطاابت املسؤولني الصينيني وكشف كذكل عن رؤيته
للوالايت املتحدة ابعتبارها أ"أكَب هتديد عىل التمنية وا ألمن" يف الصني.
وهذه النظرة املركبة تتضمن عنرصاً همامً قد يكون أأقل وضوح ًا ،وهو أأن اعتقاد القيادة
الصينية بأأن "الغرب يرتاجع" ال ينفي امياهنا أأيض ًا بأأن الوالايت املتحدة ما زالت يه
القوة املهمينة يف العامل ،وستبقى كذكل لفرتات طويةل مقبةل .وتتد هذه الواقعية الصينية
استناداً اىل حمدودية القدرات الصينية ،واىل قناعة بأأن الصني ما زالت غري قادرة عىل
أأن تقدم بدي ًال عن الوالايت املتحدة.(Zheng, 2021) .
 3.2اجراءات الصني يف مواهجة الهمينة الأمريكية
رسعت الصني ،خالل عام  ،2020من اجراءاهتا لتعظمي القوة الصينية يف مواهجة
ضغوط واش نطن ،وزادت كذكل من حتراكهتا يف املنظامت ادلولية ،مثل منظميت
الصحة والتجارة العامليتني ،مضن السعي للتأأثري يف تركيبة النظام العاملي ،و أأعادت
توظيف أليات تعاون دويل موجودة ابلفعل ،من قبيل مبادرة احلزام والطريق ،ليك
تتناسب مع اجلاحئة وحتول التكنولوجيا اىل قضية مركزية يف العالقات ادلولية .وكثفت

10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp99-108

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
الصني أأيض ًا تواصلها ادلبلومايس مع ادلول اجملاورة لها ،اكلياابن وكوراي اجلنوبية ودول
احلر مع الاحتاد ا ألورويب.
أآس يان .وابالضافة اىل ذكل ،اقتنصت اتفاق ًا كبري ًا لالستامثر ّ
وابلزتامن ،أأظهرت بيجني ثقة أأكَب ابلنفس ازاء الانتقادات اخلارجية املتعلقة بتعاملها
املتشدد مع قضااي حقوق االنسان يف هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت ،وانهتاكها لس يادة
اتيوان ،وممارساهتا يف حبر الصني اجلنويب.
وتوحض هذه الس ياسات أأن املامرسات الصينية املتشددة رمبا تنضوي عىل رغبة القيادة
يف القيام هبا فقط من أأجل االعالن عن امتالك بيجني القدرة عىل فعلها ،وحتدي
الغرب ،وتأأكيد قوهتا .لكن هذا المتوضع املتشدد تسبب يف انتقادات للحكومة الصينية،
ويقول يش يهنونغ ،أأس تاذ العالقات ادلولية يف جامعة ريمنني ،أأن "جمرد قدرة الصني
عىل اختاذ اجراء مضاد ال يعين أأهنا جيب أأن تفعل ذكل دامئ ًا (Writer, 2021) .
النظر اىل هذه املعادةل املعقدة ،ميكن اس تنتاج أأنه مل يعد هناك حوافز أأمام يش جينبينغ
لتغيري سلوك الصني ،ابلنظر للقناعة الصينية بأأن الوالايت املتحدة ال ترغب يف ختفيف
حدة املواهجة .لكن مثة نقطة ضعف قد تس تغلها ادارة ابيدن الجبار احلزب الش يوعي
عىل ّتبين س ياسات أأكرث اعتدا ًال ،ويه التعددية ادلولية .ففي وقت تبدو فيه احامتالت
حتسن العالقات بسبب التواصل عىل املس توى الثنايئ معقدة ،ما زالت الصني غري
ُّ
قادرة عىل الارتقاء ملس توى ال ِنّد مع الوالايت املتحدة وحلفاهئا جممتعني .ويف الوقت
نفسه ،مل تمتكن الصني يف الس نوات املاضية من تشكيل حتالفات متينة مع عدد اكف
من ادلول القوية اليت تكهنا من بناء حتالف مضاد يف وجه نزعة ابيدن حنو التعددية.
(مركز الامارات للس ياسات)2021 :
وحتمل س ياسات التحالفات ا ألمريكية يف طياهتا خطر تصاعُد الزنعة القومية يف الصني،
خصوص ًا وسط تسويق املسؤولني ووسائل االعالم الصينية سعي واش نطن العادة بناء
التحالفات بوصفها خطوة موهجة ضد أأمن الصني ومصاحلها .لكن ،جناح ابيدن يف قيادة
حلفاء الوالايت املتحدة لرمس س ياسات منسقة جتاه بيجني ،ابلزتامن مع تقلص
خيارات قيادة احلزب الش يوعي ،قد ُجي َِب الصني عىل تقدمي تنازالت هممة عىل املدى
البعيد .
تُبدي الصني رغب ًة يف تسوية الرصاع مع الوالايت املتحدة عَب احلوار والتفاهامت
الثُنائية ،وحتاول أأن تتجنَّب ادلخول يف اس تقطاب اسرتاتيجي ،ومع ذكل فا َّن حاةل
التنافُس س تظ ّل قامئة؛ و أل َّن الرشق ا ألوسط هو جما ٌل حيوي تتقاطع فيه مصاحل
الطرفني بصورة مكث َّفة أأكَب من أأ ّي اقلمي أآخر ،و ألهنَّ ا ّ
تتبىن س ياس ًة هادئة حنو الصعود
تر ِّكز أأكَب عىل املبادرات الاقتصادية ،فا َّن الصني س تظ ّل تس تفيد بصورة أأساس ية من
َّ
مظةل امحلاية ا ألمريكية يف املنطقة ،حيث تتّفق الصني والوالايت املتحدة يف أأولوية
ضامن الاس تقرار االقلميي ،واحتواء الرصاعات بني دول املنطقة ،اذ يو ِفّر ذكل
تقرةً ،
فضال عن ضامن امدادات النفط
ملرشوعاهتا بيئ ًة مالمئة ،والستامثراهتا أأسوقًا مس َّ
ملصانعها الهادرة.
ومع ذكل ،لن تتواىن الصني أأو روس يا اذا ما أأتيحت هلام فرصة لتغيري خريطة املنطقة
اجليو-س ياس ية لصاحلهام ،وحتديدً ا تس تع ّد الصني لتوس يع نطاق تعاوهنا مع بعض القوى
االقلميية املؤثرة ،وذكل مضن خططها لتعزيز ماكنهتا الاقتصادية واالسرتاتيجية عىل
الساحة ادلولية ُ
خصوصا بعد ُّ
توهجات ابيدن لبناء
كلكّ ،واحلدّ من الهمينة ا ألمريكية،
ً
حتالُفات يف منطقة جنوب رشق أآس يا ملواهجة اخلطر الصيين .وقد ظهر اس تعداد
الصني الحقام امللف النووي وعالقهتا مع ايران يف التنافُس مع الوالايت املتحدة ،بعدما
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تعهَّدت مؤخ ًَّرا ابلسعي محلاية االتفاق النووي ،وادلفاع ّمعا وصفته مبصاحلها املرشوعة  .4تداعيات الصعود الصيين يف الرشق الاوسط عىل املصاحل ا ألوروبية

يف العالقات مع ايران ،وذكل حسب ما جاء عىل لسان وزير خارجيهتا وانغ يي ،يف
 25مارس  ( .2021أأمحد.)2017 ،
وقد بد أأت ِ ّ
التحرك الصيين بتوقيع اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية مع ايران يف
مؤرشات ُّ
 27مارس 2021م يف طهران ،ويه خطوة موهجة اب ألساس اىل الوالايت املتحدة.
ويبدو وش ًياك -وفقًا لس ياسة الصني وتصمميها املعهود عىل النفاذ اىل قلب مصاحلها -أأ َّن
بكني س تصل اىل الرشق ا ألوسط محمو ًةل عىل جناح هذه املعاهدة ،اليت س تكون
ٍ
ابتفاقات اقتصادية وجتارية لن تقترص عىل ايران ،بل س متتدُ اىل بقية دول
مصحوب ًة
املنطقة.
وال خيتلف ا ألمر مع روس يا ،اليت تبدو مس تعدَّ ًة للعب دو ٍر أأوسع يف الرشق
ا ألوسط ،كام حدث يف سوراي ،وذكل يف اطار ختفيف ضغوط حلف شامل ا ألطليس
خصوصا التحالُف اذلي تسعى ادارة ابيدن لتشكيهل مع
يف مناطق نفوذها التقليدية،
ً
ا ألوروبيني ملواهجهتا .ويبدو موقف روس يا املُعلرن من االتفاق النووي ومن العالقة مع
ايران منسج ًما مع روح التنافُس اجليو-س يايس ،وراغ ًبا يف امتالك مزي ٍد من ا ألوراق
التحرك عىل سوراي ،بل َّمعقت
ملوازنة الضغوط ا ألمريكية املرتقبة .ومل يقترص هذا ُّ
روس يا رشاكهتا مع تركياّ ،
حىت وصل ا ألمر اىل امداد ا ألخرية مبنظومة S-400
حتولٍ عكيس للنفوذ ا ألمرييك وحللف الناتو يف الرشق
ادلفاعية ،وهو أأ ٌمر ي ُشري اىل ُّ
ا ألوسط( .فدلمان.)2016 ،
حىت الآن ال ميكن القول ا َّن الصني أأو ّ
لكن ّ
حىت روس يا أأو أأ ّي ُقوى أأخرى تكل أأ ّي
َّ
مبادرة بديةل ،أأو دلهيا اس تعدا ٌد لتوفري مظةل أأمنية بديةل يف الرشق ا ألوسط ،أأو أأ َّن
دلهيا َّ
خمططات من أأجل توس يع رقعة املنافسة مع الوالايت املتحدة يف االقلمي ،ويف
املقابل دول االقلمي مرت ِدّد ٌة يف منح الصني أأ ّي امتياز ٍات أأمنية ،ال س امي يف ظ ّل
اختالف ُّ
التوهجات بشأأن بعض القضااي ،مثل املوقف الصيين من ايران اذلي تن ُظر
اليه ُ
دول اخلليج بريبة ،وكذكل موقف ارسائيل من الصني اليت تنظر الهيا عىل أأهنَّ ا
دا ٌمع للقضااي العربية ،ومن َّمث فا َّن دول املنطقة ال تريد أأن ُحت ّل الصني حم َّل الوالايت
املتحدة ،لكهنَّ ا بصدد اس تخدام نفوذ الصني الاقتصادي للضغط عىل الوالايت املتحدة؛
من أأجل الاحتفاظ بدمعها أأو تغيري وهجة نظرها بشأأن قضااي اقلميية بعيهنا ،ومن جانهبا
ختىش الصني أأن يؤ ِثّر تدخُّلها يف قضااي املنطقة ورصاعاهتا عىل ماكس هبا ومشاريعها
الاقتصادية وتدفُّق املصاحل االسرتاتيجية ِمن وعَب تكل املنطقة.
مجمل القول ا َّن الصني لن توقف منو عالقاهتا الاقتصادية مع دول الرشق ا ألوسط،
وس تعمل عىل اس تكامل مشاريعها العمالقة اليت تربط اقتصادات دو ِهل ابقتصاد بكني
املتنايم بصور ٍة كبرية ،و أأمهّها مرشوع «احلزام والطريق» ،اذلي س ُيح ِّول بكني ع ً
اجال أأم
أآ ً
جال اىل َّقو ٍة أأكرث تأأ ًثريا يف الس ياسات االقلميية والعاملية ،وهذا بطبيعة احلال س يكون
خص ًما من نفوذ الوالايت املتحدة ،ليس يف املنطقة وحسب ،ولكن من نفوذها
وماكنهتا عىل املس توى ادلويل ُ
كلكّ ،وهو ما س ُتحاول الوالايت املتحدة ايقافه .لهذا
كبريا ،وستتأأثَّر املنطقة هبذا الرصاع
فا َّن املنطقة ستشهد خالل املرحةل املقبةل تنافُ ًسا ً
تسمح ابلتدخُّل اخلاريج،
نظرا للواقع االقلميي املعقَّد ورصاعاته املمتدَّ ة ،اليت ُ
بشدَّ ة؛ ً
جبانب تشابُك احلضور ا ألمرييك-الصيين ،وشدَّ ة تنافُسيته ،انهيك عن كونه ميثل ساحةر
مواهجة خارج اجملاالت احليوية لواش نطن وبكني ،وحديق ًة خلفية للرصاع ادلويل القادم.

هناك العديد من اجملاالت اليت من املرحج أأن يكون الخنراط الصني فهيا مع الرشق
ا ألوسط عواقب هممة عىل املصاحل الاقتصادية وا ألمنية ا ألوروبية عىل املدى املتوسط
والطويل .من خالل تقدمي منوذج للتمنية غري ادلميقراطية واملشاركة الاقتصادية مع
املنطقة  ،تعمل الصني ببطء عىل ترس يخ نفسها مكنافس للنفوذ الغريب يف الرشق
ا ألوسط .وسط الاضطراابت االقلميية الشديدة  ،من املهم ابلنس بة ل ألوروبيني
الاعرتاف هبذا التحول  ،ومراقبة تطور الوجود الاقتصادي وا ألمين للصني هناك ،
واجياد طرق جديدة للتعامل مع البالد يف شؤون الرشق ا ألوسط .ان القيام بذكل
سيساعدمه عىل اقناع بكني بدمع اطار معل متعدد ا ألطراف مس تقر حيمي املصاحل
ا ألوروبية (سلامين.)2019 ،
 4.1التداعيات الاقتصادية للصعود الصيين عىل املصاحل الأوروبية.
حىت لو ظلت الصني حذرة يف مشاركهتا الس ياس ية وا ألمنية يف الرشق ا ألوسط  ،مفن
احملمتل أأن يكون للوجود الاقتصادي للبالد هناك تداعيات هممة عىل ا ألوروبيني .تَبز
الصني الكعب امنايئ حامس يف املنطقة  ،من خالل الاستامثر املبارش ودمع التمنية.
أأمهيهتا الاقتصادية للمنطقة دلهيا القدرة عىل التفوق عىل الوالايت املتحدة و أأورواب.
س تحتاج دول الرشق ا ألوسط  -ال س امي تكل املترضرة من الزناعات  -اىل ا ألموال
الصينية لتطوير البنية التحتية احليوية  ،وقد يكون لهذه املساعدة عواقب بعيدة املدى
علهيا (ارش يد.)2017 ،
ختتلف معايري الصني بشأأن جدوى مشاريع التمنية والرشوط املرتبطة هبا  -فامي يتعلق
ابحلمك الرش يد  ،والبنية التحتية الاقتصادية  ،وس يادة القانون  ،واحرتام حقوق
االنسان  -عن معايري الغرب .وكام ذكر دجياجن  ،تعتقد الصني أأن التمنية الاقتصادية
وتوفري السلع العامة همامن للسالم والاس تقرار ولكن االصالحات ادلميقراطية ليست
كذكل .يف هذا الهنج  ،ختاطر مشاريع التمنية اليت تركز عىل اس تخراج املوارد بتعزيز
ا ألنظمة الاستبدادية  ،والش باكت الزابئنية  ،وعدم املساواة الاجامتعية  -مع عواقب
طويةل ا ألجل عىل الاس تقرار الس يايس والاقتصادي للبدلان املعنية (شعراوي،
.)2018
يُذهل المنوذج الصيين للر أأساملية الاستبدادية ابلفعل العديد من أأنظمة الرشق
ا ألوسط  ،اليت ترى التعاون مع الصني وس يةل ملقاومة الضغط الغريب ملتابعة
اصالحات احلومكة واملساءةل يف جمال حقوق االنسان مقابل مساعدات التمنية
والاستامثر .ميكن لصادرات الصني من السلع مثل تكنولوجيا املراقبة املتقدمة أأن تعزز
ا ألنظمة الاستبدادية يف الرشق ا ألوسط.
 4.1التداعيات الأمنية للصعود الصيين عىل املصاحل الأوروبية.
هناك العديد من العنارص غري املعروفة يف العواقب ا ألمنية احملمتةل القتناء دول الرشق
ا ألوسط لش باكت  G5والتكنولوجيا الصينية عىل نطاق أأوسع .مع قيام الوالايت
املتحدة ابلفعل اباثرة خماوفها بشأأن هذه اجلهبة  ،جيب عىل ا ألوروبيني متابعة القضية
عن كثب يف الس نوات القادمة.
يف هذا الس ياق  ،ميكن ل ألوروبيني فعل املزيد العادة تركزي دور الصني الاقتصادي
عىل اجلهود البناءة .عىل سبيل املثال  ،تقوم العديد من واكالت التمنية ا ألوروبية ابلفعل
بتجربة التعاون مع الصني يف البدلان ا ألفريقية .ميكن أأن يساعد توس يع هذه الرشأاكت
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اىل الرشق ا ألوسط ا ألوروبيني عىل فهم املامرسات التمنوية الصينية وتعزيز معايري
احلومكة ا ألوروبية .عالوة عىل ذكل  ،ميكن ل ألوروبيني تزويد اجلهات الفاعةل الصينية
ابملعرفة واخلَبة والش باكت اليت يسعون الهيا يف املنطقة مقابل ادلمع الاقتصادي .اذا
طور اجلانبان عالقة بناءة هبذه الطريقة  ،ميكن للصني أأن تدمع مبادرات الاس تقرار
ا ألوروبية يف الرشق ا ألوسط .ومن شأأن هذا التعاون أأن يوفر أأيضً ا فرصة لتشكيل
املشاركة الس ياس ية للصني مع املنطقة .حىت لو أأعطت الصني ا ألولوية للتمنية
الاقتصادية فوق االصالح الس يايس  ،فال ينبغي ل ألوروبيني أأن ينظروا اىل ذكل عىل
أأنه منافسة حمصلهتا صفر( ارش يد.)2017 ،
عىل املس توى الس يايس ا ألوسع  ،اكنت مشاركة الصني احملدودة يف الرشق ا ألوسط
مدفوعة ابلرغبة يف ابراز صورة لنفسها كقوة عاملية جديدة .وقد أأدى ذكل اىل توقعات
غري واقعية حول نفوذ ادلوةل يف املنطقة  ،مما منح بكني قوة رمزية ال تعكس دامئ ًا
قدراهتا وطموحاهتا احلقيقية.
وقد اس تفادت دول الرشق ا ألوسط من ذكل  ،ابس تخدام الصني كورقة مساومة يف
تفاعلها مع الوالايت املتحدة و أأورواب .عىل سبيل املثال  ،يف وقت سابق من هذا العام
 بعد أأشهر قليةل فقط من مقتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي  -بدا أأن ويلالعهد السعودي محمد بن سلامن يس تخدم جولته يف أآس يا للتأأثري عىل املناقشات يف
الوالايت املتحدة وادلول ا ألوروبية حول مبيعات ا ألسلحة لبالده .بد ًال من السعي
فقط لتنويع الرشأاكت السعودية مع القوى الآس يوية  ،اكن هيدف اىل اصدار رد قوي
عىل منتقديه الغربيني .ويف س ياق مماثل  ،دفعت مشرتايت دول اخلليج للطائرات
العسكرية الصينية بدون طيار الوالايت املتحدة اىل خفض عتبة بيع أأسلحة من هذا
النوع خاضعة للرقابة (امحد.)2017 ،
جيب عىل ادلول ا ألوروبية أأال تبالغ يف تقدير التأأثري الس يايس للصني يف الرشق
ا ألوسط أأيضً ا .تيل دول املنطقة  -خاصة تكل اليت عىل خالف مع الوالايت املتحدة ،
مثل ايران وسوراي  -اىل املبالغة يف عالقاهتا مع الصني لتخفيف عزلهتا .الصني ليست
بنفس ا ألمهية للرشق ا ألوسط كام تبدو يف بعض ا ألحيان.
مت التخيل عن العديد من املشاريع والاستامثرات اليت أأعلنت عهنا الصني يف اطار
مبادرة احلزام والطريق أأو تأأخرت بشدة .ويف الوقت نفسه  ،يف جماالت مثل مبيعات
ا ألسلحة  ،فان الرشاكت الصينية بعيدة لك البعد عن أأن تكون بدائل موثوقة
للموردين الغربيني.
قل
ذلكل  ،جيب عىل ا ألوروبيني أأن يدركوا قمية اخنراطهم مع الفاعلني اال مييني .ال تزال
الصني  -مثل روس يا  ،وحىت الوالايت املتحدة يف عهد الرئيس ترامب  -أأقل من
توقعات دول الرشق ا ألوسط  ،مما مينح ا ألوروبيني مساحة لتعزيز مواقفهم ومصاحلهم.
احملس نة للمشاريع االقلميية يف الصني من شأأهنا أأن تساعد
وكجزء من هذا  ،فان املراقبة ّ
ا ألوروبيني عىل فهم كيفية قيام ادلوةل ببناء نفوذها يف املنطقة .كام أأنه سيساعدمه أأيضً ا
عىل جتنب أأن يصبحوا أأكرث عرضة للتأأثر بتكتياكت املساومة لرشاكهئم يف الرشق
قواي كام يبدو يف البداية (فدلمان.)2016 ،
ا ألوسط حيث ال يكون النفوذ الصيين ً
يتعني عىل ادلول الأوروبية البحث عن طرق جديدة للتعامل مع الصني يف الرشق
ا ألوسط .يف بعض النوايح  ،يريد الك اجلانبني اليشء نفسه  -نظام اقلميي مس تقر -
وقد يكون هلام جمال لتعزيز الس ياسات املشرتكة يف السعي لتحقيق هذا الهدف .لن
تمتكن ادلول الأوروبية من الناحية الواقعية من مواهجة القوة الاقتصادية الصينية
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الطاغية يف املنطقة  ،لكهنا قد تكون قادرة عىل مواصةل العمل حنو رشق أأوسط أأكرث
نظرا لرغبة الصني يف
اس تقر ًارا مع تعويض ا ألبعاد الاستبدادية للتوسع االقلميي للصنيً .
الابتعاد عن رصاعات الرشق ا ألوسط  ،ميكن ألورواب أأن تكون رش ًياك مفيدً ا بسبب
عالقاهتا طويةل ا ألمد وش باكهتا الشخصية وقرهبا الثقايف وفهمها العميق للمنطقة اليت ما
زالت الصني تفتقر الهيا .جيب عىل ا ألوروبيني التفكري يف كيفية اقامة رشاكة بناءة مع
الصني  -رشاكة تربط ادلوةل بنظام تعاوين متعدد ا ألطراف بيامن تواصل صعودها عَب
الرشق ا ألوسط.

 .5انعاكسات الصعود الصيين عىل التفاعالت ا ألمنية يف الرشق الاوسط
يذخر به من موارد للطاقة ،حيظى الرشق
مبوجب مو ِقعه اجليو-اسرتاتيجي وما ُ
ا ألوسط ابهامت ٍم مجّ دلى ال ُقوى ادلولية اكفَّة ،عىل اختالف رؤاها و أأيديولوجياهتا
طيب جديد يُ ِ ّغري ال ُبنية ادلولية بصعود الصني
حتسب اخلَباء ُّ ٍ
الس ياس ية .وان َّ
لتشلك قُ ٍ
كقَّو ٍة اقتصادي ٍة معالقة ،فاقلمي الرشق ا ألوسط س يكون أأحد املناطق املتأأ ِثّرة
لتحول القطبية ادلولية من أأحادية اثبتة
ابلتطورات املصاحبة ،سلبي ًة اكنت أأم اجيابيةُّ ،
ُّ
ِ
ُ
اىل قطبية ثنائية أأو متعدّدة (فدلمان.)2016 ،
جراء الاس تقطاب ا ألمرييك-الصيين،
هُنا نتناول ا ألثر املُحمترل عىل دول املنطقة ،من ّ
القوتني ادلوليتني للتنابُذ املبارش ابالبقاء عىل
بمتحيص ّاجتاهني خمتلفني :ا أل َّول تفادي َّ
الوضع الراهن دون تعديل ،والثاين تفاقُم س ياسات التصعيد واملناكفة ً
رب
وصوال اىل ح ٍ
القوتني ،وعىل ر أأسها منطقة الرشق ا ألوسط ،مبا يُعيد
ابردة تعرتي مناطق الامتس بني َّ
رمس خارطة التحالُفات واسرتاتيجيات دول املنطقة
 5.1الاجتاه حنو التحوالت السلمية يف الرشق الاوسط.
كقوة ذات تأأثري يف
تأأخذ ادلراسة يف الاعتبار الاحامتالت ِالسلْمية لصعود الصني َّ
جمرايت الرشق ا ألوسط ،مىت ما تيقَّظت اىل عدم املساس مباكنة الوالايت املتحدة
القوتني
ونفوذها يف املنطقة .والعالقات التبادُلية الصديقة اليت تارسها دول املنطقة مع َّ
الصينية وا ألمريكية عىل السواء ،تسامه يف اس تدامة الوضع الراهن .فالعديد من دول
الرشق ا ألوسط ،ما عدا ايران وسوراي ،حتظى بعالقات متينة مع الوالايت املتحدة ،ال
س امي عىل املس توايت ا ألمنية والعسكرية والاقتصادية ،فامي تتشارك معظم ادلول مع
ٍ
عالقات اقتصادية متنامية ّ
ابطراد ( .فدلمان)2016 ،
الصني
مبنطق مشابه ،يع ّ ِزز ّ
الجتاه تفادي الصدام يف املنطقة ،ما تو ِلّيه الوالايت املتحدة
يؤرقهام تعطيل انس ياب صادرات
والصني من أأ ِّمهية ابلغة ألمن الطاقة ،فادلولتان ّ ِ
النفط ،وانعاكسات ذكل عىل ا ألسواق العاملية .هذا التوافُق خيلق مساح ًة من الهدوء
النس يب يف معادةل التنافُس الضاري بني الطرفني ،واذلي يشهده العامل الآن مع تزايُد
الس ُبل عىل الت ِنّني الصيين
َّقوة الصني الاقتصادية ،وعزم الوالايت املتحدة قطع ُ
للحيلوةل دون حتقيقه الهمينة االقلميية يف رشق أآس يا.
حاةل الوضع الراهن خت ِّول دو رل االقلمي اغتنا رم املاكسب امل ُ ر
عتَبة من الطرفني الصيين
وا ألمرييك؛ فالصني برعت يف اجلوانب التكنولوجية املتط ِّورة) ، (5Gواالسهام يف
انشاء ال ُبىن التحتية ،واقامة مشاريع الطاقة املتج ِّددة الشمس ية والنووية بأأق ّل ت ُلكفة.
فعىل سبيل املثال ال احلرص ،الصني يف عام 2019م اكنت الرشيك الاقتصادي الأ َّول
للمملكة العربية السعودية ،والثاين الرسائيل ) (Wojciech, 2021كام أأهنَّ ا وقَّعت
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ِ
اتفاقيات رشاك ٍة متن ِّوعة مع ثالثة عرش دو ًةل يف االقلمي Sachs ) .
خالل العقد املايض
et al., 2020).
وعىل اجلانب الآخر ،فالوالايت املتحدة ب ُعلو كعهبا يف اجملاالت العسكرية وا ألمنية
القوة ال ُعظمى يف العامل،
ومدى نفوذها يف منطقة الرشق ا ألوسط منذ عقود؛ كوهنا َّ
أأاتحت الفرصة لدلول احلليفة ابقامة الرشأاكت ا ألمنية والتسليحية والاقتصادية
والاستامثرية ،اليت عادت ابلنفع عىل أأمن ورفاهية شعوب املنطقة.
وجيدُ ر التنويه هُنا اىل أأ َّن ِ ّ
متغري ٍات اقلميية حديثة قد تُساعد يف االبقاء عىل الوضع
الراهن ،و أأمهَّها اتفاقات « أأبراهام» املوقَّعة بني عدَّة دولٍ عربية مع ارسائيل ،حيث أأهنَّ ا
تع ّ ِزز من ماكنة واش نطن يف االقلمي يف وجه أأ ّي َّقو ٍة مناهضة .الوالايت املتحدة
بس ياسات التحش يد وامجلع بني ُرشاكهئا ملواهجة أأطراف مناوئة لها مثل ايران ،تس تفيد
من هذه االتفاقيات لتوطيد ماكنهتا وختفيف أأعباء حفظ ا ألمن ضدّ ا ُلرشاكء املتنازعني
يف املنطقة ،ال س امي العرب وارسائيل ( .ارش يد.)2017 ،
ب ْيد أأ َّن الوالايت املتحدة ا ألمريكية وعَب ادارهتا احلالية واالدارتني السابقتني ،أأرسلت
اشار ٍات مضطربة بشأأن ضامن السالم والاس تقرار يف املنطقة ،فالرئيس أأوابما تردَّد
يف التدخُّل يف سوراي ،و رخلرفه الرئيس دواندل ترامب اذلي انسحب مهنا بشلكٍ
مفاجئ؛ ما أأاثر خماوف وشكوك النُّخب القيادية يف املنطقة ازاء الالزتام ا ألمرييك بأأمن
املمرات املائية يف االقلمي ( .فدلمان.)2016 ،
املالحة البحرية وحامية َّ
يف ظ ّل الوضع الراهن وتزايُد الشكوك حيال املوقف ا ألمرييكّ ،اجتهت ُ
دول االقلمي حنو
القوتني العامليتني ا ألخريني؛ روس يا والصني ،بتفعيل الزايرات الرمسية عىل أأعىل
َّ
املس توايت ،وارساء قواعد الرشاكة يف جماالت متف ّ ِرقة .روس يا بطموحات اعادة َّقوهتا
العاملية ،وبتوا ُجدها العسكري يف سوراي وليبياً ،
فضال عن ترابُط اقتصادها مع دولٍ
مثل مرص واجلزائر والسعودية (عَب منظومة أأوبك بلس) ،جنحت يف ترممي عالقاهتا
الثُنائية مع دول املنطقة ،وابراز ذاهتا كوس يطٍ حمايد يف نزاعات االقلمي .كام أأ َّن مساعدهتا
لبشار ا ألسد ضدّ الضغوط الغربية مكّنهتا من حتقيق أأ ٍ
هداف عدَّ ة ،اكن أأمهَّها ابلنس بة
كقو ٍة تُراعي الس يادة الوطنية ،وتسعى للحفاظ عىل حاةل الوضع
دلول املنطقة ظهورها َّ
الراهن ،عالو ًة عىل تزايُد اهامتم بعض ادلول ابلسالح الرويس (اكلسعودية وقطر
خريا ادلفع بعضو حلف الناتو امله ّم ،تركيا ،ضدّ مصاحل الوالايت املتحدة
ومرص) ،و أأ ً
واحللف ).(Wojciech, 2021
ً
نفتاح عىل الصني اكن داف ُعه -فضال عن االشارات ا ألمريكية
يف س ٍ
ياق مو ٍاز ،الا ُ
املضطربة-مبادئ «عدم التدخُّل» وامتثال «احلياد» أك ُأس ٍس يتبنّاها اجلانب الصيين يف
متحزيا يف التنافُس االقلميي الرشس بني
س ياس ته اخلارجية .فالصني مل تتّخذ موق ًفا ِ ّ ً
السعودية وايران ،كام أأهنَّ ا مل ر ِحتد عن موقف احلياد جتاه املعضةل الفلسطينية-
االرسائيلية؛ ويف املقابل ،فان مبادرهتا املوسومة بـ«احلزام والطريق» تُر ِغّب دو رل االقلمي
يف اقامة الرشأاكت مع الصني ،وادلخول يف ِ ّ
حزي النطاقات املس تفيدة من ماكسب هذا
المتدُّ د الاقتصادي.
وقبل الانتقال اىل ّ
الاجتاه الآخر يف هذه املعادةل ،نُشري اىل تزايُد القلق ا ألمرييك من
الرشاكء املعتادين.
القوة الاقتصادية الصينية يف االقلمي ،ال س امي مع احلُلفاء و ُ
تغلغُل َّ
ٍ
ودراسة احلاةل تس تعرض هُنا بلمحة رسيعة ر ّد الفعل ا ألمرييك جتاه عالقة ارسائيل مع
القو ِة ا ألمريكية يف ضامن وجودها و أأمهنا ،تنامت
الصني؛ فارسائيل اليت تع ِّول عىل َّ
رشاكهتا الاقتصادية مع الصني من خطط بنا ِء َّ
حمطة حتلية ،اىل مشاريع التوا ُجد يف

105
دوراي ل ألسطول البحري ا ألمرييك السادسً ،
وصوال اىل
ميناء حيفا ،اذلي مي ِث ّل مرفأً ً
ٍ
اتفاقيات مس تقبلية لالس تفادة من تقنية ( )G5الصينية.
 5.2الاجتاه حنو التحوالت التصعيدية يف الرشق الاوسط
يف س ياق التنافُس املزتايد بني الطرفني ،جند أأ َّن الشقاق احلقيقي فامي يتعلَّق بدول
متظهر بشلكٍ صارخ يف املناكفات الس ياس ية داخل أأروقة َّ
املنظامت
الرشق ا ألوسط ي ُ
ادلولية؛ مكجلس ا ألمن ادلويل والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية .عىل سبيل املثال ،جند
الاختالف قامئًا بني الطرفني حيال امللف النووي االيراين والقضية السوريةً ،
فضال
عن اس تخدام ُ ّ
لك طرف لهذه ا ألوراق بشلكٍ خيدم مصاحله اذلاتية .فلطاملا توازنت
توزاانً ان ًمعا -حبسب املقاربة الواقعية يف العالقات ادلولية-ضدّ الوالايت
الصني وروس يا ُ
املتحدة دول ًيا؛ بُغية تقويض هجودها ،أأو تشويه رشعيهتا القانونية ،مىت ما س نحت هلام
ال ُفرصة (مثل معارضة «س ناب ابك» ا ألمرييك ضدّ ايران) (فدلمان.)2016 ،
يأأخذ هذا ّ
تطورات احلاةل الراهنة والنامجة عن اسرتاتيجيتني
الاجتاه يف الاعتبار ُّ
متضادّتنيّ ِ ،
تعَبان عن فعلٍ ور ِ ّد فعل ،واليت تمتث َّل يف اسرتاتيجية الوالايت املتحدة
« ّ
الاجتاه رشقًا» الرامية اىل احتواء المتدُّد الصيين ّ
املط ِرد ،وما جنم عنه من اسرتاتيجي ٍة
صينية بـ « ّ
الاجتاه غر ًاب»؛ هبدف خلق تعقيدات س ياس ية يف مناطق نفوذ الوالايت
املتحدة املعتادة ،للحدّ من ابزتازاهتا وكب ِح خططها لتطويق الصني.
يتحرى أأوالً املبادئ واملعايري ،اليت
انعاكس التنافّس الصيين-ا ألمرييك عىل دول املنطقة َّ
تؤ ِّطر ال ُن ُظم الس ياس ية ادلاخلية والس ياسة اخلارجية ُ ٍّ
للك من ادلولتني؛ فالوالايت
املتحدة بأأبعادها الفكرية واملعيارية ترى يف انتشار ادلميقراطية ا
حال انج ًعا لرصاعات
غرس النُّ ُظم ادلميقراطية الغربية يف العراق و أأفغانس تان
املنطقة ،وس بق أأن حاولت ر
دون جدوى ملموسة .ابلتايل تعي املنطقة تا ًما مبوجب خَباهتا التارخيية يف التعاطي مع
تتحوط جتاه مساعيه
الرشيك ا ألمين ا ألمرييك ،ماهية املبادىء الليَبالية اليت حيملها ،و َّ
تغيري ن ُُظم املنطقة والتدخُّل يف شؤؤهنا ادلاخلية ،ال س امي ما يعتَبها انهتأ ٍ
اكت حلقوق
االنسان ( .ارش يد.)2017 ،
جراء املناورات ادلبلوماس ية اليت تفرضها أأيديولوجية
برمغ تأأثُّر دول املنطقة سل ًبا من ّ
االدارات ا ألمريكية ،عىل وجه التحديد ادلميقراطية ،ا ّال أأ َّن الرشاكة ا ألمنية والعسكرية
مع الطرف ا ألمرييك ال ميكن أأن ت ر
ُضاىه ببديل ،ولن يكون مبقدور ادلول ُ
الرشاكء يف
املنطقة أأن َّ
تتخىل عن الامتيازات ا ألمنية اليت حتظى هبا ،لتذهب وت ِكّن ق َّو ًة أأخرى
مثل الصني من احالل مق َّدراهتا العسكرية املق ِّوضة ملس ِ
توايت النفوذ ا ألمرييكُ .ربّام اكن
بوسع بعض ادلول اس تخدام العالقة مع الصني كورقة ضغطٍ عىل اجلانب ا ألمرييك،
للقوة ا ألمريكية ،وابلتايل
القوة الرشقية مفادُه ا ُ
شهار العداء َّ
لكن امليل التا ّم جتاه َّ
خسارهتا ٍ
كحليف أأمين .
غراب» يه حماوةل صينية جملاهبة اسرتاتيجية الاحتواء ا ألمريكية « ّ
« ّ
الاجتاه
الاجتاه ً
رشقًا» ،وهُنا جند الصني ح ِذر ًة جدا ا يف تفعيل قُواها العسكرية والس ياس ية يف مناطق
النفوذ املعتادة للوالايت املتحدة .لكن ا ِ ّ
بتطور يف الس ياس ية
ملؤرشات الراهنة ِتيش ُّ
اخلارجية الصينية ،ال س امي جتاه الرشق ا ألوسط ،واالتفاقية ا ألخرية املوقَّعة مع ايران
خري شاهد .اتفاقية الصني وايران مل تقترص فقط عىل جوانب اقتصادية ،بل اهنَّ ا
املرسبة ،تش متل عىل اتفاقيات خت ِّول الصني تشييد موائن يسهُل
حبسب البنود َّ
املمرات املائية ذات ا أل ِّمهية البالغة لتدفُّق شنات
اس تخداهما كقواعد عسكرية ،مبحاذاة ّ
الطاقة ل ألسواق العاملية ).)Fassihi et al., 2021
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وقد سعت ادلوةل الصينية اىل ارساء قواعد العالقات املشرتكة ،اببرام العقود
الاستامثرية وانشاء ال ُبىن التحتية ملشاريع الطاقة املتج ِّددة ومشاريع التكنولوجيا احلديثة،
ً
فضال عن عقد الصفقات التسليحية ،كام أأشري سابقًا .وال َّ
شك أأ َّن اخنفاض ت ُلكفة
استامثراي مرحبًا لعدي ٍد من ادلول ،كام أأ َّن
اخلدمات الصينية جيعل مهنا رش ًياك
اقتصاداي و ً
ً
االحباط املزتايد دلى دول املنطقة من التلوحي ا ألمرييك ابخنفاض أأ ِّمهية الرشق
ا ألوسط ،يدفع هبذه ادلول حنو الطرف الصيين.
عىل ُ ّ
لك حال ،تغلغُل النفوذ الصيين هل اعتباراته ابلنس بة دلول االقلمي؛ فالصني وان
اخلاصة ابحرتام
اكنت مغري ًة يف رشاكهتا مبوجب ارتاكزها عىل املبادئ «ال ِوس تفالية» َّ
س يادة ادلول ،خبالف الوالايت املتحدة اليت تضغط بأأوراق املبادئ الليَبالية ،ا ّال أأهنَّ ا
تناولها للقضااي احملورية مع
ذات قاعد ٍة أأيديولوجية ش يوعية ،ودلهيا سلوكٌ عدايئ يف ُ
مناطق ودول اجلوار يف رشق أآس يا ،ال س امي ذات الهنج املغاير ،مثل اتيوان وهونغ كونغ
ّ
وحىت كوراي اجلنوبية والياابن .عالو ًة عىل ذكل ،فاطالق العنان لليد التكنولوجية
الصينية للتغلغُل يف ادلاخل الوطين دلول املنطقة ،قد حيمل يف ط ّياته مثالب عدَّ ة،
أأمهَّها الاخرتاقات الاس تخباراتية ،وتكني الصني من أأوراق ضغطٍ متف ّ ِرقة ض ّد مصاحل
هذه ادلول ( .فدلمان.)2016 ،
وفامي يتعلَّق ابلبيئة االقلميية ا ألمنية ،فاملسأأةل ذات تشابُ ٍك تداخُيل .الوالايت املتحدة ال
ترى يف الصني َّقو ًة عسكري ًة قادرة ابالضطالع بضامن ا ألمن يف املنطقة ،وف ّك
الاشتباك النامج عن خمتلف الرصاعات ادلامئة يف هذه املنطقةُ ،وربّام اكن هذا ا ألمر
أأحد دواعي الصني الس تخدام عنرص املفاجأأة بنقل املعركة القامئة بني الطرفني اىل ختوم
النفوذ ا ألمرييك يف الرشق ا ألوسط .ودول املنطقة ،كام يه الصني ،يدركون مدى
خطورة التداعيات عىل املنطقة ،يف حال تزايُد التنافُس ومقارعة الصني للوالايت
عسكراي.
املتحدة
ً
ب ْيد أأ َّن تغيري الوضع الراهن حيمل يف طيّاته مساوئ عدَّة للصني ذاهتا ،ويه اليت تنعم
ابستامثرات املنطقة واس ترياد موارد الطاقة الرضورية دون حت ُّمل أأ ّي أأعبا ٍء أأمنية أأو
ر
تاكليف عسكرية ،كام هو احلال دلى النظري ا ألمرييك .هذه ا ألطروحة يه اليت تبن ّاها
ورصح هبا يف يناير 2019م ،عندما أأشار اىل أأن َّه َّ
يتعني عىل الصني
الرئيس ترامب َّ
وبقية دول العامل حامية شنات البرتول العائدة هلم خالل عبورها يف مضيق هرمز،
املمرات املائية ،بيامن تس تأأثر دو ٌل أأخرى ابالستامثرات
وتساءل ملاذا يقوم بدله حبامية َّ
والعوائد املادية ).(Alex, 2021
له
الصني مع ُ
تعاظم دورها ادلويل ،تشرتك مع روس يا يف الرغبة بكرس ا مينة ا ألمريكية
عىل خطوط املالحة البحرية يف املنطقة ،ويه برمغ امتالكها لقاعدة عسكرية يف
املمرات املائية ،مل تتحدَّ بعد
جيبويت واهامتهما بتس يري معليات الشحن ادلويل عَب ّ
الهمين رة ا ألمريكية العسكرية يف املنطقة .مع ذكل ،فالصني خبططها طويةل ا ألمد ،دلهيا
طموح لتعظمي دورها يف ضامنة ا ألمن املتع ِلّق بتجارهتا ومنتجاهتا مع دول العامل،
ٌ
وحماوالت تشييد قواعد عسكرية جديدة سوا ًء يف اخلليج العريب أأو حبر العرب وغريه،
تعين مثو رل احلرب الباردة بني الطرفني.
ُ
دول املنطقة وان اس تفادت من حدَّة التنافُس لتحقيق املصاحل النفعية عَب هذا الطرف
أأو الآخر ،ا ّال أأّ َّن مثو رل احلرب الباردة يق ِلّص مساحات املناورة ادلبلوماس ية اليت تلكها
ادلول ِ ّ
اضطرت ُ
للتخيل عن احلياد،
اىل أأدىن درجاهتا ،ال س امي اذا تصاعد التوتُّر و َّ
حرب
مبجرد دخول املنطقة يف ٍ
و أأ ِرِغت عىل الانضامم ألحد املعسكرين ضدّ الآخر ،و َّ
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ابردة بني الطرفني؛ فالناجت ابلتأأكيد تغذي ُة الرصاعات ،واطا ُةل أأمدها يف االقلمي.
عند ذكل املس توى من التصعيد ،س تجدُ الصني نفسها أأمام حمتية الاختيار بني
أأطراف الزناعات االقلميية ،وهو ا ألمر اذلي سيُشعل فتي رل احلرب الباردة ،ال س امي اذا
ما دمعت الصني والوالايت املتحدة معسكر ٍات متناقضة ،والضغط الأكَب س يكون
عىل عاتق ادلول الرشيكة للوالايت املتحدة ،عندما تُ ر
رمغ عىل الاصطفاف مع هذه
القوة أأو تكل ،وما ميكن أأن ي ُسفر عنه ذكل القرار من خسارة احدى املزيتني؛ الرشاكة
َّ
ا ألمنية مع الوالايت املتحدة ا ألمريكية ،أأو الاستامثرات الاقتصادية والتكنولوجية مع
الصني  (.امحد.)2017 ،
ٍ
معضالت متشابكة ،فهو يُدرك أأ َّن ما
عىل اجلهة املقابةل ،فصان ُع القرار ا ألمرييك يواجه
يكتنف العامل من تنافُس ،س ينسحب ال حماةل اىل تنافُ ٍ
ُ
سات اقلميية قد يتفامق انقسا ُمها
مع مرور الوقت بني ٍ
حليف رشيق وأآخر غريب ،وكيف هل أأن حيتوي الصني ،يف
الوقت اذلي ينبغي هل أأ ّال َّ
يتخىل عن منطق ٍة حيوية اكلرشق ا ألوسط ،وال ي ُك ّف عن
موازنة الرصاعات بني ال ُقوى االقلميية؛ لضامن عدم احنيازها ّ
ابجتاه الت ِنّني الصيين.
التحراكت ا ألمريكية الرامية اىل كب ِح
مباحثات االتفاق النووي االيراين يه من أأ ّمه ُّ
المتدُّ د الصيين ،ال س امي بعد توقيع االتفاقية االيرانية-الصينية ،واليت يف مضموهنا تُتيح
منوعة؛ ما يزيدُ من حدَّة التوتُّرات يف املنطقة.
اليران النفوذ يف أأنظم ٍة تسليحي ٍة َّ

 .6اخلاتة
ميكن القول ان الرشق ا ألوسط ميثل ابلنس بة للصني اقلاميً حيو ًاي ذا أأمهية متنامية،
حيث دخلت اليه بكني من بوابة الاستامثرات والتعاون الاقتصادي ،مع االبقاء عىل
اجلانب ا ألمين يف حدوده ادلنيا ،مما خلق صورة حس نة عن «الرشيك الصيين» ،اال
أأن هذه الصورة ليست مضمونة مع تزايد حدة الاس تقطاب الس يايس والعسكري بني
أأكَب اقتصادين يف العامل ،حيث من املمكن أأن تضطر الصني اىل الاصطفاف بشلك
علين مع دوةل حمور ضد أأخرى بعد مفاضةل مصاحلها ،أأو عىل ا ألقل أأن تضمن عدم
التعدي عىل مصاحلها يف ادلوةل اليت احتضنت الاستامثرات الصينية الأكَب والأمه،
وميثل موقعها الاسرتاتيجي بعد ًا اثبت ًا يف املصاحل الصينية ،وهذا ما س يفتح الباب حامتً
ملواهجة علنية بني الصني والغرب يف اقلمي معني ،أأو حيال فرصة ساحنة أأو قضية
معينة .
ومن هجة أأخرى س تدمع الصني اس تقرار البنية الس ياس ية دلول الرشق ا ألوسط ،وهو
درس تعلمته الصني بعدما تعرضت مصاحلها الاقتصادية يف ليبيا للخطر ،وان اكن عدم
التدخل يف الشؤون ادلاخلية لدلول هو أأحد املبادئ الشامةل لس ياسة الصني ولكن
دلهيا س ياس هتا اخلاصة الأكرث اس تدامة عىل املدى الطويل .وتُظهر الصني حرصها عىل
عدم التدخل يف النظام االقلميي ادلقيق واملتقلب ،ويه تقمي أأيض ًا عالقات متوازنة مع
اكفة املتضادين يف املنطقة دون أأن تقوم بتنفري أأي طرف من الالعبني االقلمييني
الرئيس يني ،ودون أأن يمت هتديد املاكسب اليت حققهتا .ومن نواحٍ عديدة ،يمتثل اهامتم
الصني مبنطقة الرشق ا ألوسط يف اجملال الاقتصادي ،اذ تلعب «مبادرة احلزام
والطريق» دور ًا رئيس ي ًا يف س ياسة الصني اخلارجية يف املنطقة ،ابالضافة اىل اعامتد
الصني عىل موارد الطاقة من الرشق ا ألوسط ،مبا أأن الصني دلهيا متطلبات هائةل يف
ما يتعلق مبجال الطاقة ،بيامن قد يويح املس تقبل بتغريات كبرية يف س ياسات الصني
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جتاه املنطقة ،ويأأيت ذكل مع تزايد الفراغ ا ألمين اذلي قد خيلفه الانسحاب ا ألمرييك
من املنطقة ،وهذه الس ياسات تمتثل يف زايدة تركزي الصني عىل مصاحلها احليوية ،وهو
ما يعين أأن الصني س تكون حباجة اىل تأأمني جتارهتا واستامثراهتا يف الرشق ا ألوسط
بنفسها ،وهذا يويح أأيض ًا بأأن علهيا أأن تزيد من مشاركهتا ا ألمنية والعسكرية
وادلبلوماس ية يف تعقيدات املنطقة ونزاعاهتا ،ابلتوازي مع سعهيا للحفاظ عىل مصاحلها
احليوية.
فاحلفاظ عىل الاس تقرار يف منطقة الرشق ا ألوسط ممكن من الناحية النظرية ،اال أأن
املامرسة العملية لرؤية الصني يف منطقة اكلرشق ا ألوسط يه أأكرث تعقيداً مما يبدو عليه
الوضع القامئ ،وعليه ،فان تزايد النشاط ادلبلومايس الصيين وا ألمين يف املنطقة ابت
حمسوس ًا بشلك مزتايد ،عىل الرمغ من قلق الصني حول أأن يكون ذكل عىل حساب
ا ألرواح وا ألموال ،وعىل حساب مسعهتا كدوةل صديقة للجميع حترتم الشؤون ادلاخلية
دلول املنطقة ،وال تتدخل يف الزناعات واخلالفات يف املنطقة .توهجات الصني
املس تقبلية سرتكز عىل تنايم القوة الصينية التنافس ية اقتصاد ًاي والصناعة النوعية
والرايدة الابتاكرية والتكنولوجيا املتقدمة والعلوم املعرفية احلديثة ،وس باق الفضاء،
وادارة البياانت الكَبى واذلاكء الصناعي ،وتسخري قوى الطبيعة و أأسلحة اخليال
العلمي.
ومن أأجل ضامن أأمن الطاقة وتأأميهنا حلاجاهتا اليت تفرضها العملية االنتاجية ،لرمبا تسعى
الصني يف الرشق ا ألوسط لطرح نفسها مكوا ٍز وحائط صد أأمام املصاحل ا ألمريكية،
وتستند بكني يف هذا اىل س ياسة مغايرة ابملقارنة مع نظريهتا ا ألمريكية ،حيث تتجنب
الصني اعالن اسرتاتيجية واحضة مؤيدة أأو متنازعة مع دول بعيهنا ،وتعمل عىل نرش
استامثراهتا يف ادلول املتنازعة ،مضن مبد أأ مجع املتناقضات ،وابالس تفادة من ضعف
الطلب ا ألمرييك عىل الطاقة مقارنة ابلطلب الصيين .بكني تقدم قوهتا النامعة لدلول
الرشق أأوسطية بشلك ليس ابلرضورة أأن يرتبط بتغيريات بنيوية يف ا ألنظمة
الس ياس ية ،خالف ًا ملا تقوم به وحتبذه الوالايت املتحدة ا ألمريكية.
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Abstract
Since the beginning of the twenty-first century, the People’s
Republic of China’s interest in the external role based on
economic tools has increased in order to reach the maximum
benefit for the Chinese national interests. This role has been
accompanied by the intensification of competition between the
major countries in different regions. The Middle East region’s
share was the largest in this competition. China has close
interests in the Middle East based on energy and markets, and
these interests have increased to enter the political and security
fields with the changes taking place in the region, until it has
reached advanced stages in competing with the influence of
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region such as the Middle East, the interest in examining the
future effects of this Chinese rise has increased. In the aspects
of security, economics and politics.
Key words: International conflict, the Middle East, the
twenty-first century, Chinese competition, international
relations.
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the traditional major powers in the region (the United States of
America and Europe). In the last decade, the extent of Chinese
involvement in the region's issues have increased, which has
begun to pose an economic and strategic threat to the
influence of the traditional major powers, and as this threat
represents a direct reflection on the security situation in a soft
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