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َعقَد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة ،يو َمي 21
و 22أيار /مايو  ،2016مؤمتر "العرب والصني :مستقبل العالقة مع
قوة صاعدة" .ويأيت املؤمتر يف سياق مؤمترات "العرب والعامل" التي
دأب املركز عىل عقدها سنويًا منذ تأسيسه .كام يأيت اختيار موضوع
العالقات العربيّة – الصينيّة هذا العام يف إطار االهتامم املتزايد
بدراسة عالقة العرب بهذه القوة اآلسيوية التي يتنامى اإلحساس
بحضورها وتأثريها يف ّ
ظل التح ّوالت اإلقليمية والدولية.
شارك يف املؤمتر باحثون متخصصون ،عرب وصينيون ،إضاف ًة إىل
باحثني من أوروبا وباكستان وتركيا وغريها ،ق ّدموا أوراقًا بحثية
وأكادميية بلغ عددها أكرث من  30ورقة .وناقشت األوراق عد ًدا من
املسائل اإلشكالية يف العالقات العربية  -الصينية؛ وذلك انطالقًا من
املكانة الحقيقية التي يحتلها العامل العريب يف سياسة الصني الخارجية،
واستمرار بقاء الصني غائبة عن مشهد التحوالت اإلقليمية يف املنطقة
لفرتة طويلة
خصوصا موقفها من الثورات العربية ومن األزمة يف
ً
فضل عن الجوانب االقتصادية والتجارية التي
سورية تحدي ًدا .هذاً ،
تكاد تكون غالبة عىل العالقات العرب ّية  -الصينية حتّى اآلن ،إىل
جانب ظواهر أخرى جديدة بدأت تظهر يف األعوام األخرية
خصوصا
ً
يف ظل ارتفاع اعتامد الصني عىل املصادر الرئيسة للطاقة كالنفط
والغاز ،وذلك من أجل رفد منوها االقتصادي الرسيع.

الكلمة االفتتاحية
ألقى كلمة املؤمتر االفتتاحية مدير وحدة تحليل السياسات يف املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مروان قبالن مش ًريا إىل أ ّن االختيار
وقع عىل الصني لتكون محو ًرا لهذا املؤمتر يف هذا العام نتيجة عوامل
عديدة ،أه ّمها :الصعود الرسيع للصني وزيادة حضورها عامليًا ويف
املنطقة العربية وعىل املستويات االقتصادية والسياسية واألمنية،
وتح ّول الصني إىل ثاين أكرب رشيك تجاري للعامل العريب وأول رشيك
لتسع دول يف حني ميثّل العامل العريب سابع الرشكاء التجاريني للصني
وأكرب مورد للنفط وسوقًا مهمة ملشاريع املقاوالت اإلنشائية والبنية
التحتية ،وكذلك موقف الصني من ثورات الربيع العريب واستخدامها
حق النقض الفيتو ثالث مرات لحامية النظام السوري ،وهذا يربز
مدى حساسية الربيع العريب بالنسبة إىل الصني .وبنا ًء عليه ،باتت
الصني تقوم بدور متنامٍ يف املنطقة مع فواعل دولية.
وأكّد قبالن حرص املركز عىل دعم الجهد البحثي واألكادميي؛ لوجود
مربرات أخرى لبحث العالقات العربية – الصينية أبرزها ضعف
الجهد البحثي واألكادميي املبارش مقارن ًة بحجم املصالح بني الطرفني
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كل طرف يتواصل
وبحجم التواصل العريب مع الغرب .وهذا ما جعل ّ
كل هذا يف املوقف الصيني من القضايا
مع اآلخر عرب وسيط ،وأثر ّ
العربية ،ومنها تح ّول الصني يف موقفها من القضية الفلسطينية
وقضايا التحوالت اإلقليمية يف املنطقة العربية.

اإلستراتيجية الصينية
في العالم العربي
خُصصت الجلسة األوىل يف اليوم األول لتقديم قراءة حول اإلسرتاتيجية
الصينية يف العامل العريب .ويف هذا اإلطار أوضح الباحث الصيني وو
بنغ بنغ يف ورقته التي ناقشت "أسس سياسة الصني وعنارصها نحو
العامل العريب" أ ّن الصني ترتكز يف سياستها مع العامل العريب عىل
هدفني هام :املصالح واملبادئ؛ بحيث تشمل مصالحها السعي نحو
تقوية املصلحة اإلسرتاتيجية وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرة "الحزام
والطريق" ،واملصلحة السياسية التي تقتيض قيام الصني بدو ٍر مسؤو ٍل
بوصفها ق ّوة رئيسة إضاف ًة إىل تقديم الدعم املتبادل للدول العربية؛
واملصلحة يف مجال الطاقة ،واملصلحة االقتصادية ،وذلك يف إطار
تسهيل التبادل التجاري واالستثامر؛ واملصلحة األمنية التي تهدف إىل
التعاون يف مواجهة التطرف؛ وأخ ًريا املصلحة الثقافية التي تتمثل
بتعزيز الحوار بني الحضارتني الصينية والعربية.

ويقول وونغ بنغ إ ّن الصني تقوم عىل عدة مبادئ يف عالقتها مع العامل
العريب تتمثل باحرتام السيادة وسالمة األرايض وعدم التدخّل والسعي
حل سيايس وسلمي للنزاعات؛ فهذه املبادئ من شأنها أن
إىل إيجاد ّ
التوصل إىل حالة مربحة لكلٍ من
تضمن االحرتام والتعاون من أجل ّ
الصني والعامل العريب ،وذلك يف إطار املساهمة يف تعزيز املصالح املشرتكة.
ومن ناحيته ،أشار كاظم هاشم نعمة يف مداخلة له بعنوان "الوطن
العريب يف اإلسرتاتيجية الصينية العليا" أ ّن الصني صاغت إسرتاتيجية
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تحكم بها عالقتها مع العامل العريب بعد أن أصبحت قوة دولية
عظمى .وبحسب نعمة ،يعيد ذلك فتح النقاش مجد ًدا بشأن
إسرتاتيجية الصني العليا التي مل تُول التحوالت يف البيئة اإلقليمية
اهتام ًما ،بل غلب عليها الشمولية والعمومية ،ما يؤكد أنّها كانت
إسرتاتيجية غري متامسكة.
ويف مشاركة بعنوان "الوجود العسكري واإلسرتاتيجية الصينية يف
الرشق األوسط" أفاد الباحث ديجانج صن بأ ّن زيادة قوة الصني
وتعاظم دورها يف الرشق األوسط يرتكزان عىل العقيدة اإلسرتاتيجية
التي تع ّد املنطقة "سوقًا تجارية" ضخمة ،وهذا ما يُضعف وجود
إسرتاتيجية واضحة ومتامسكة إلّ من منطلق حامية مصالحها
التجارية واالقتصادية الجغرافية .ويضيف صن أ ّن الصني يف غنى
عن عالقات عسكرية وأمنية يف ظل تنامي العالقات االقتصادية بني
الطرفني وهذا ما يساعد عىل تطوير العالقات العربية – الصينية.
ويف املداخلة األخرية من أعامل الجلسة األوىل ،أوضح الباحث رابح
زغوين يف ورقته "الرؤية الصينية الجديدة للعامل :من الجيواقتصاد إىل
الجيوبوليتيك" الرتكيب الثنايئ بني القوى اإلسرتاتيجية املؤثرة يف العامل
العريب؛ وهام الصني والواليات املتحدة األمريكية؛ فإحداهام صاعدة
واألخرى تقليدية ومهيمنة ،يف ظل ع ّد العامل العريب متغ ًريا تاب ًعا لتأثري
متغيين مستقلّني هام "الصعود الصيني" و"األحادية األمريكية".
ّ
ويذكر الباحث أ ّن التحوالت يف الدور السيايس الصيني يف املنطقة
العربية التي أصبحت منطقة محورية يف سياسة الصني الخارجية
الجديدة تعود إىل إدراك صانع القرار الصيني أ ّن الوجود األمرييك يف
العامل العريب قد يكون مو ّج ًها ضد مصالح الصني.

البعد التاريخي والثقافي
في العالقات الصينية – العربية
ضمن الجلسة الثانية التي خُصصت لقراءة البعد التاريخي والثقايف
يف العالقات الصينية  -العربية ،أوضح الباحث معني صادق يف ورقته
"العالقات العربية  -الصينية والتجارة البحرية من القرن السابع إىل
القرن العارش امليالدي" أ ّن العالقة بني الجانبني عالقة قدمية تعود إىل
عهد الخليفة عثامن بن عفان عندما أرسل وفو ًدا بقيادة الصحايب
سعد بن أيب وقاص إىل أباطرة أرسة تانغ الصينية الحاكمة يف تشانغان.
ومتكنوا من بناء أول مسجد يف مدينة غوانغتشو .وظهر عدد من
االكتشافات األثرية واملصادر والخرائط التي تؤكد أ ّن العالقة تاريخية
وقدمية وتعود إىل اهتامم العرب منذ القدم بالتواصل مع الصني
ألغراض تجارية .وحافظ العرب خالل العرص األموي عىل عالقات
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مستمرة مع أباطرة الصني .وشهدت العالقات يف العرص العبايس
تطو ًرا كب ًريا بخاصة يف مجال التبادل التجاري.
وأكّد قاو يوتشن يف ورقة بعنوان "العالقات الصينية  -العربية:
تشاركية عرب التاريخ" ما أورده معني صادق حني أوضح أ ّن االهتامم
الصيني بالعامل العريب يعتمد عىل إسرتاتيجية طويلة األمد .وسلّط
الضوء عىل التعاون العريب الصيني والتقارب يف املواقف .وذكّر مبوقف
الصني الداعم للقضايا العربية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.
وضمن السياق ذاته أكّد الباحث شمس الدين الكيالين يف ورقته
"إعجاب العرب بتنظيم الصينيني وحكمتهم يف العرص الوسيط" أ ّن
نظرة العرب إىل الصني يف العرص الوسيط كانت نظرة إعجاب بخاصة
يف ما يتعلق بتنظيم الدولة ،والبناء السيايس ،والحرف الدقيقة .وظهر
ذلك يف اهتامم املؤرخني والرحالة العرب مثل ابن بطوطة والغرناطي
عندما قاموا بدراسة الصني ونقل تجربتها يف بناء الدولة والعلوم
والحرف إىل العامل اإلسالمي.

مبادرة الحزام والطريق والتفاعل
االقتصادي بين العرب والصين
ضمن الجلسة الثالثة التي سلّطت الضوء عىل "مبادرة الحزام
والطريق والتفاعل االقتصادي بني العرب والصني" ق ّدم الباحث
لورنس برام ورقة بعنوان "الحزام الواحد والطريق الواحد واإلجامع
الجديد" أشار فيها إىل أ ّن الصني تولّت إدارة دفة االقتصاد العاملي
يف ظل التحوالت الكبرية التي شهدها النظام املايل العاملي؛ إذ إ ّن
الصني اليوم ،باتت تق ّدم خرب ًة عملية مرتافقة مع رأساملها بعد أن
ح ّدت من مشكلة الفقر ،وبدأت تعيش حالة من االزدهار النسبي.
ومن هنا أكّد برام انبثاق نظام مايل عاملي جديد يعزز صالبة دول
"الجنوب" وشعوبها التي تتبنى الفلسفة الرباغامتية والتنوع املحيل،
مقابل دول محددة ملراكز القوى العظمى تعتنق األيديولوجيا نفسها
وتتبنى عوملة أحادية.
ويف الورقة الثانية "مرشوع 'الحزام الواحد والطريق الواحد' الصيني
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" ،تط ّرق الباحث جوناثان
فولتون إىل عوامل عدة ساهمت يف متكني مرشوع الحزام الواحد
والطريق الواحد ،أبرزها أ ّن دول الخليج العريب متثّل رك ًنا أساس ًيا
يف املبادرة وذلك انطالقًا من موقعها اإلسرتاتيجي الذي يربط الصني
بالعامل العريب واألفريقي واألورويب ،هذا إضاف ًة إىل احتياطيات النفط
والغاز الضخمة التي تعتمد عليها الصني يف صناعتها؛ ما أدى إىل
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تطوير العالقات الثنائية بني الطرفني بحيث تعتمد عىل مصالح
تغطي تبادالت تجارية وسياسية وثقافية وأمنية.
ثم ق ّدم الباحث أمين الحامد ورقة بعنوان "مبادرة طريق الحرير
وآفاق االتصال الثقايف :العوائق والصعوبات" ،ذكر فيها أ ّن البعد
االقتصادي يحتل املرتبة األهم يف شكل املبادرة ،وأ ّن ذلك البعد هو
املدخل الرئيس الداعم ألي تواصل ثقايف وإنساين يساهم يف رفع
مستوى التبادل بني الطرفني .وأكد حامد أ ّن سياسة الصني السلمية يف
محيطها اإلقليمي أو الدويل ،تواجه معضلة مهمة يف ظل املحاوالت
التي تقوم بها الواليات املتحدة األمريكية من خالل دعم مناهيض
الصني يف "الباسفيك" ،وهذا ما يضع الصني أمام تحديات وصعوبات
جمة يف ظل رفد مرشوعها التنموي العاملي من البوابة اإلنسانية
والثقافية األكرث أهمي ًة واستدام ًة بالنسبة إليها.
واختتمت الجلسة بورقة الباحث سمري سعيفان "تجربة الصني
وتجربة العرب يف التنمية االقتصادية" التي شدد فيها عىل أ ّن تجربة
الصني يف التنمية االقتصادية متثّل التجربة التنموية األبرز خالل
الخمسني سنة األخرية؛ إذ استطاعت الصني خالل "القفزة الكربى"
ملاو تيس تونغ يف الفرتة  1976 - 1949أن تتنقل بني الجوع والفقر،
بينام استطاعت أن تقفز أثناء فرتة اإلصالح بعد سنة  1978من الفقر
املحل اإلجاميل من نحو  %6من
إىل الغنى النسبي ،ويقفز ناتجها ّ
ناتج الواليات املتحدة إىل ما يزيد عىل  %60منه عام  ،2015وتتحول
إىل ثاين أكرب اقتصاد يف العامل بفارق كبري بينها وبني اليابان.
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تتجاوز السعودية ،ولكن ازدياد املخاوف من السعودية يف ظل تزايد
تأثريها الفكري يف الجامعات اإلسالمية يف الصني ودون البحث يف
املوقف اإليراين ضمن إسرتاتيجية الصني تجاه املنطقة ،قد يؤدي إىل
خسارة سياسية.
ويرى الباحث أ ّن األثر املد ّمر لهذه العنارص الهيكلية واملعيارية
يفاقمه افتقار السعودية ،عىل نح ٍو خاص ،إىل فهمٍ عميقٍ للصني
وإلجراءاتها السياسية (ما يعرف بـ "الفجوة املعرفية") ،وإن كان ذلك
يصح عىل دول الخليج بوج ٍه عا ّم .مام ساهم يف بلورة تص ّورات خاطئة
ّ
لدى العواصم الخليجية عن أهداف الصني وخطابها ،وتسبّب يف
توقّعات زائفة بشأن نهجها وسياستها الخارجية تجاه الرشق األوسط
يفس االنحراف الذي شهدته العالقات الصينية  -السعودية خالل
(ما ّ
أي استثامر مستدام يف
الفرتة  .)2014-2011يُضاف إىل ذلك غياب ّ
التعامل مع املؤسسات األكادميية والسياسية الصينية امله ّمة ،ما
أ ّدى إىل نرش نقاشات ومحادثات مثرية للجدل ،واألهم من ذلك
أنّها ال تخضع للمساءلة ،وذلك عىل حساب مصالح دول الخليج
البعيدة املدى.

العالقات الصينية – الخليجية
ضمن الجلسة الختامية لليوم األول التي ق ّدم فيها الباحثون قراءة
يف العالقات الصينية – الخليجية ،ق ّدم الربوفيسور تيمويث نبلوك
مداخلة بعنوان "موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من
الدور الصيني املتحول يف آسيا" أوضح فيها كيف أصبحت الصني
اليوم الرشيك التجاري الثاين لدول مجلس التعاون بعد االتحاد
األورويب .ومن املرجح أن تتف ّوق عىل االتحاد األورويب خالل السنتني
علم أ ّن الغموض ال يزال
أو السنوات الثالث املقبلة يف هذا املجالً ،
يكتنف عملية تك ّيف مجلس التعاون مع شبكة التعاون والتنسيق
األوسع التي تبنيها الصني يف جميع أنحاء آسيا الوسطى واملحيط
الهندي ضمن مبادرة "الطريق والحزام".
ورأى الباحث محمد السديري يف ورقته "العالقات الصينية -
السعودية :الحاجة إىل مقاربة جديدة؟" أ ّن املشاريع الصينية
الحالية املتعلقة مببادرة الحزام الواحد والطريق الواحد بإمكانها أن

وأكّد حسن عيل يف مداخلة له تحت عنوان "استخدام منوذج العرض
غري املحدود للعمل :مقارنة بني التجربتني الصينية والخليجية"،
مستن ًدا إىل منوذج آرثر لويس الذي يعتمد عىل انتقا ٍل أو هجرة
للعاملة من الريف إىل الحرض (وهذا ما اعتمد عليه االقتصاد الصيني
يف النمو) ،أ ّن اقتصاد الخليج اعتمد عىل العرض غري املحدود من
العاملة املستوردة من دول العامل املختلفة .وأشار عيل إىل أنّه استخدم
منوذج لويس األسايس من أجل توضيح عنارصه األساسية وما َع ّده
لويس رضوريًا لتحقيق النمو املتوازن .فالنموذج االقتصادي آلرثر
كل من االقتصاد
لويس يساعد عىل توضيح كيفية العمل بالنموذج يف ٍّ
الصيني واقتصاد دول الخليج العربية والفروق األساسية بينهام.
تحليل مفاده أ ّن اختالف الهبات أو املوارد الطبيعية،
ويقدم النموذج ً
كل من االقتصادين (الصيني ،والخليجي)،
وأسلوب إدارة االقتصاد يف ٍّ
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تحليل للعوامل التي
ً
أ ّدى إىل نتائج مختلفة .وق ّدم حسن عيل
تؤدي إىل التنبؤ بهبوط معدالت النمو يف الصني من جهة ،والعوامل
التي ميكنها أن تؤدي إىل استمرار املعدالت املرتفعة يف الخليج من
جه ٍة أخرى.
واختتم اليوم األول جلسته األخرية بورقة تبحث يف "العالقات الكويتية
– الصينية :دور اإلعالم والدبلوماسية الناعمة يف تنمية املصالح
املشرتكة" للباحثَني حامد العبد الله وحسن جوهر .أكّد الباحثان أ ّن
الصني تُع ّد قو ًة أساسية وفاعلة عىل الساحة الدولية ،نظ ًرا لنم ّوها
االقتصادي وثقلها السيايس والعسكري والتاريخي ،إضاف ًة إىل انهيار
مفهوم القطب الحاكم الواحد عىل مستوى السياسة الدولية ،ويف ما
يخص العالقات الكويتية الصينية ،كانت الكويت أول دولة خليجية
تقيم عالقات دبلوماسية مع دول املنظومة االشرتاكية ومنها الصني.
وأشار الباحثان إىل أ ّن مسرية العالقة شهدت كث ًريا من التطور عىل
املستويني االقتصادي والسيايس ،واستطلعا آراء ع ّينة من الطالب
تخصص العلوم السياسية واإلعالم والعالقات العامة
الكويتيني يف
َ
حول واقع العالقات الكويتية  -الصينية ،استنا ًدا إىل البعد اإلعالمي
والثقايف والسياحي واالقتصادي والسيايس؛ وذلك من خالل استبانة
ُمع َّدة لهذا الشأن ركزت عىل دور الدبلوماسية الناعمة ووسائل
اإلعالم يف تقوية العالقات بني الدول وتعزيزها ،بالتوازي مع الدور
السيايس الذي يقوم به رؤساء الدول وكبار املسؤولني.

الصين
والصراع العربي – اإلسرائيلي
افتتح اليوم الثاين للمؤمتر بجلسة تناولت "املوقف الصيني من
استهل الباحث محمود محارب
ّ
الرصاع العريب – اإلرسائييل" .وقد
بورقة عنوانها "العالقات اإلرسائيلية – الصينية بعد انتهاء الحرب
الباردة" ،أشار فيها إىل أ ّن العالقات السياسية واالقتصادية والتجارية
والعسكرية قد تطورت بني الدولتني يف العقدين املاضيني؛ بحيث
ظلّت إرسائيل تحاول تطويرها لتعزيز العالقات الثنائية بني الدولتني
عىل أساس املصالح املشرتكة بينهام .وسعت إرسائيل إىل تغيري مواقف
الصني منها ومن حقوق الشعب الفلسطيني ،عرب تسويق مفاهيم،
يرد يف مق ّدمتها ،ال سيام منذ بدء الثورات العربية ،أ ّن إرسائيل دولة
مستقرة ال تتعرض لثورات تُهدد استقرارها ،وأنّها دولة متطورة
اقتصاديًا وصناعيًا.
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وأضاف محارب أ ّن العالقات اإلرسائيلية – الصينية ،م ّرت منذ عام
 1950حتى اليوم ،بأربع مراحل رئيسة هي :أولً  ،مرحلة بداية
العالقات ومحاوالت تطويرها التي امتدت خالل الفرتة .1955–1950
ثانيًا ،مرحلة ال ِعداء التي امتدت من عام  1955إىل أواخر السبعينيات.
ثالثًا ،مرحلة محاوالت التقارب والسعي لتطبيع العالقات التي امتدت
خالل الفرتة  .1992–1980وراب ًعا ،مرحلة العالقات السياسية الكاملة
ومتتني العالقات بني الدولتني يف مجاالت مختلفة .وقد امتدت من
عام  1992حتى اليوم.

أما عزت شحرور فتناول يف ورقته "تحوالت الرأي العام الصيني تجاه
العرب والرصاع العريب – اإلرسائييل" املوقف الصيني املتحول من
العرب وذلك عندما أشار إىل أنّه يف ظل التطورات اإلقليمية والدولية
وعىل إثر مراقبة التحوالت يف الرأي العا ّم الصيني تجاه العرب والرصاع
العريب – اإلرسائييل ،يتضح أ ّن هناك تطو ًرا ملحوظًا يف العالقات
الصينية  -اإلرسائيلية يف موقف النخب األكادميية والثقافية الصينية
ورشيحة واسعة من الشباب .ويظهر ذلك التحول ،عىل نح ٍو واضح،
يف وسائل اإلعالم الرسمية الصينية ووسائل التواصل االجتامعي.
ففي وقت تنشط فيه حمالت املقاطعة إلرسائيل ،اقتصاديًا وأكادمييًا
وثقافيًا وعسكريًا ،يف عدد من دول االتحاد األورويب ،يحصل العكس
يف الصني؛ من جهة قوة العالقات والتأييد واإلعجاب بالنموذج
اإلرسائييل ،وارتباط ذلك مبوجة من العداء للمسلمني والعرب بأسلوب
متطرف يصل إىل حد استخدام عبارات عنرصية ضد الفلسطينيني
حتى يف اعتداءات إرسائيل عليهم.
واختتم الباحث منصور هويوشانغ الجلسة بتقديم ورقة بعنوان
"دور الصني يف عملية السالم يف الرشق األوســط يف ظل مبادرة
الحزام والطريق" .فالصني اتخذت موقفًا مسان ًدا لحقوق الشعب
الفلسطيني ،إذ التزمت منذ اغتصاب األرض الفلسطينية وإنشاء
الكيان الصهيوين برفض االعرتاف بإرسائيل ،وذلك أل ّن القيادة الصينية
الشيوعية حينها رأت فيه تجسي ًدا "لإلمربيالية" يف املنطقة .وظلت
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الصني تقاطع الكيان الصهيوين لعقود قبل أن تبدأ يف التعامل
الدبلومايس معه يف عام  ،1992وتطورت بعدها العالقة بني الطرفني
باطّراد يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
األمنية ،وتزايدت املبادالت التجارية بينهام لتصل يف عام  2015إىل
 10مليارات دوالر.

السياسة الصينية
تجاه الثورات العربية
ضمن الجلسة الثانية التي ق ّدم فيها الباحثون "قراءة يف السياسة
الصينية تجاه الثورات العربية" استعرض الباحث جن ليانغ شيانغ
مداخلة بعنوان" :السياسة الصينية تجاه العامل العريب يف سياق
إقليمي متغري" .و َخلُصت الورقة إىل أ ّن الصني تحاول أن تضطلع
مساهم
بدور مسؤول وب َّناء يف املنطقة لك ّنها ال تزال تسعى للبقاء
ً
اقتصاديًا ووسيطًا يتفادى لفْت األنظار .ويف املستقبل ستتّسم سياسة
الصني تجاه الرشق األوسط بالثبات والتنمية يف آنٍ واحد .أ ّما عىل
صعيد التنمية ،فمن املؤكد أ ّن الصني ستعزز عالقاتها بدول املنطقة
ولن تقترص يف ذلك عىل الطاقة ،وستعزز أيضً ا عالقاتها بدول املنطقة
بطريقة أكرث شمولية ،وخالفًا للقوى العظمى األخرى ،ال تبحث الصني
عن تحالف مع دول الرشق األوسط ،كام أنّها ال ترغب يف إنشاء
عالقات بالوكالة معها.

وق ّدمت الباحثة أي وي جنيفري شانغ ورقتها "السياسة الصينية إزاء
الرصاع يف سورية" التي أوضحت فيها أ ّن الرصاع يف سورية بات ميثّل
أحد التح ّديات األكرث إلحا ًحا عىل الصعيدين األمني واإلنساين التي
تواجه العامل العريب اليوم .وتواجه الصني اليوم تح ّدي الرصاع يف
توسع فيه نشاطها الديبلومايس والسيايس
سورية يف الوقت الذي ّ
واالقتصادي يف منطقة الرشق األوسط واملرسح الدويل ،وعىل الرغم
من أ ّن الصني تب ّوأت موق ًعا فري ًدا يخ ّولها اإلعالن عن سياساتها
وأهدافها يف ما يتعلّق بالرصاع السوري؛ إذ هي تسعى لالضطالع
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مبسؤولياتها الدولية بوصفها ق ّوة صاعدة ،وتجهد لحامية مصالحها
القومية ،إضاف ًة إىل إدارتها مجموعة معقّدة من العالقات تربطها
بالقوى األساسية ،ولكن تط ّور السلوكيات السياسية الصينية بشأن
الرصاع يف سورية عىل مدى السنوات الخمس املاضية ،سلّط الضوء
عىل حسابات بكني الكامنة وراء تصويتها عىل قرارات مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة بشأن سورية ،وإدارتها عالقاتها بالقوى األساسية
األخرى واملبادرات الدبلوماسية التي قد تحقّق تسوية سياسية.

الجلسة الثالثة :العالقات مع
القوى الكبرى واإلقليمية
افتتح الباحث منوشهر دراج أعامل الجلسة الثالثة بورقة عنوانها
"عالقات الصني مع إيران والسعودية :محاولة إنشاء توازن دقيق".
ويف هذا اإلطار ،تركّزت العالقات الصينية بإيران والسعودية بوصفهام
الدولتني الكبريتني الغنيتني بالطاقة اللتني تُع ّدان أه ّم ركنني لسياسة
الصني يف منطقة الرشق األوسط ،فالعالقات الصينية الثنائية يف مجال
الطاقة والتبادل التجاري ،ويف املجال السيايس ،ويف املجال العسكري،
أقامت توازنًا إسرتاتيج ًيا لهذا الدور الحساس الذي تقوم به الصني
لإلبقاء عىل التوازن بني هاتني الدولتني املتخاصمتني.
ويف حني نجد عوامل عدة أدت إىل توسيع رقعة نفوذ الصني وتكريس
وجودها يف منطقة الرشق األوسط كمعدل النم ّو امله ّم الذي حققته
الصني منذ عام  1978الذي راوح بني  6و 10يف املئة ،فقد أدى
تراجع النفوذ األمرييك واألورويب يف املنطقة الذي تسارعت وتريته
بعد انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من العراق عام  2011إىل
فراغ يف املنطقة .وما س ّهل عملية دخول الصني املنطقة أنّها ال متلك
تاريخًا استعامريًا ،وسياساتها قامئة عىل احرتام السيادة وعدم تدخّل
فضل عن عالقاتها االقتصادية املربحة لكل األطراف وذلك
أي طرفً ،
ّ
قوي مناهض لالستعامر.
شعور
فيها
يسود
منطقة
يف
ّ
ويف السياق نفسه ،ق ّدم الباحث تغرل كشكن ورقة "العالقات
الصينية – الرتكية والصعود القومي لإليغور" حيث أشار إىل أ ّن
العالقة بني البلدين تقوم عىل بُعدين مه ّمني؛ وهام التجارة بخاصة
يف مجال التصنيع ،وانضامم تركيا إىل حلف شامل األطليس .غري أ ّن
عد ًدا من األكادمييني ينىس تسليط الضوء عىل جانب آخر مه ّم – وقد
يكون الجانب األه ّم – يف هذه العالقة املعقّدة واملتع ّددة األبعاد،
هو مسألة قوم ّية األويغور؛ إذ ال تستطيع الصني وتركيا تفادي
تناول هذه املسألة عندما تتعامالن مع بعضهام البعض .فعالقات
التبادل التجاري والشؤون الخارجية والتبادل الثقايف وجميع جوانب
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العالقة التي تربط الصني برتكيا ،متأث ّرة بقومية األويغور وبدينامية
القومية الرتكية .بحيث يؤكد كشكن أ ّن مسألة األويغور هي يف
الواقع من أه ّم العوامل التي تتحكّم يف العالقات السياسية والثقافية
واالقتصادية بني البلدين.
ويف ورقة بعنوان "تأثري صعود الصني يف مثلث الخليج وإيران
وباكستان" يؤكد الباحث سعيد شفقت أ ّن النهوض الذي شهدته
الصني خالل العقود الثالثة املاضية ،يعطي تفسريات متباين ًة بشأن
كيفية تأثري هذا النهوض يف عالقاتها بدول الخليج والرشق األوسط.
تنكب فيه الصني
فأصبحت قضايا األمن والطاقة محوريةً ،يف وقت ّ
عىل تنفيذ مرشوعها الطموح "الطريق الواحد والحزام الواحد"؛ ذلك
أنّها آثرت صوغ سياسة استباقية صلبة تجاه املنطقة عىل الصعد
الثقافية واالقتصادية والعسكرية .فهي تسعى لتنفيذ هذه السياسة
يف إطار النيوليربالية ،وهي بصدد إعادة تشكيلها بإتقان أيضً ا .وضمن
هذا السياق اإلقليمي الواسع ،تُفهم أيضً ا عالقة دول الخليج وباكستان
وإيران عىل نح ٍو خاص ،والهند بوجه عام ،مع نهوض الصني .وهذا ما
ميكن أن يعزز احتامالت إنشاء عالقات اقتصادية وعسكرية وثقافية
جديدة قد تع ّزز فرص السالم والتعاون والتنمية وتسهم يف تغيري
الديناميات الجيوسياسية إليران وباكستان والهند.
ويف ورقته "تداعيات تحول اإلسرتاتيجية العاملية للواليات املتحدة
عىل العالقات الصينية الخليجية" أكّد الباحث جورج جياوزيو دوان
أنّه يف ضوء الزيارة التي قام بها مؤخ ًرا الرئيس الصيني إىل كلٍ من
اململكة العربية السعودية وإيران من جهة ،وانطالقًا من السياسة
الخارجية الحالية للرئيس األمرييك أوباما التي توحي مبستوى من ّ
فك
االرتباط بالرشق األوسط من جهة أخرى ،بدأت الصني حينها ترسم
رؤية انطالقًا من موقعها اإلسرتاتيجي يف منطقة الخليج ،وانطالقًا من
تخل الواليات املتحدة عن مصالحها .ويوضح دوان أ ّن لذلك تداعيات
ّ
سياسية عىل مستقبل متكني العالقة بني الصني ودول مجلس التعاون.

نماذج من العالقات
العربية – الصينية
استعرضت الجلسة الختامية بعض مناذج العالقات العربية – الصينية،
وافتتحت بورقة ابتسام عبد ياس "توجهات السياسة الصينية حيال
العراق بعد  "2003التي أوضحت فيها أ ّن السياسة الصينية تجاه
العراق بعد االحتالل األمرييك يف عام  ،2003أخذت طاب ًعا متّصفًا
مبعايشة الوضع العراقي والدعوة إىل الجنوح للسلم وتغليب الحل
السيايس واتخاذ إج ـراءات سياسية تالئم هذه املرحلة الحافلة
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بالتقلبات .بحيث أ ّن تحليل سلوك الصني يبني أنّها غري مستع ّدة بعد
للتخيل عن عالقاتها بالواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،وإن
كانت تحاول القيام بدور محدود ومعارض للهيمنة األمريكية.
وعىل
جانب آخر ليس بأقل أهمية ق ّدم الباحث محمود زكريا
ٍ
إبراهيم مداخلة بعنوان" :العالقات املرصية –الصينية منذ انتهاء
الحرب الباردة" .وجد إبراهيم أ ّن العالقات بني البلدين (مرص،
والصني) منذ انتهاء الحرب الباردة حظيت بقد ٍر كبري من االستمرارية
والثبات ،منذ نشأتها يف منتصف العقد الخامس من القرن العرشين.
تغي األوضاع الدولية واإلقليمية منذ انتهاء الحرب
وعىل الرغم من ّ
الباردة ،فإ ّن العالقات املرصية – الصينية اتسمت بالتطور اإليجايب
واالزدهار يف جميع املستويات.

ويف سياقٍ آخر متصل ق ّدم الدبلومايس السوداين السابق عيل يوسف
الرشيف ورقة بعنوان "العالقات الصينية – السودانية :رشاكة أم
تبعية؟" أشار فيها إىل أ ّن العالقات اتصفت باملتانة خالل العقدين
األخريين ،وتستخدم الصني أدوات القوة الناعمة يف السودان من
واقع استثامراتها الكبرية حيث تعمل عىل حامية مصالحها النفطية
خصوصا .ومن واقع محاوالتها إنشاء رشاكات محلية لالستفادة من
ً
موارد أفريقيا ،تحاول الصني التخفيف من حدة تغ ّولها يف القارة
السمراء مبا يحول دون الدخول يف صدام مع الغرب.
وأشارت الباحثة أسامء بن مشريح يف ورقتها بعنوان "إسرتاتيجيات
التغلغل الصيني يف الجزائر :دراسة يف اآلليات والرهانات املستقبلية"
إىل أ ّن التغلغل الصيني يف الجزائر قام عىل أساس القوة الناعمة ،إذ
بدأت الصني يف منافسة الواليات املتحدة األمريكية والدول الكربى
األخرى عىل األقاليم واملناطق ذات األهمية اإلسرتاتيجية؛ مستخدم ًة
وسائل القوة الناعمة للتوسع والحضور يف مشاريع اقتصادية كربى
متصلة بالبنية التحتية أو مشاريع الطاقة ،فالنموذج الصيني للصعود
خلق نو ًعا من التغلغل يف العامل من خالل ق ّوته الناعمة .وبهذا
بكل أبعاده.
الشكل يوصف الوجود الصيني يف الجزائر ّ

