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 2030  سنةمستقبل العالقات العربية الصينية 

 د. وليد عبد احلي أ. 
 

 : مقدمة
 

 ينتفي مفهوم الزمن،  فبدون التغّري    وحدة التحليل املركزية يف الدراسات املستقبلية،يشكل التغّري 
  وعبارته   Heraclitusهرقليطس  ، ومن هنا جاء املفهوم النسيب للزمن منذ  احلركة  كمّ   وفالزمن ه

إىل مرتني"  النهر  عبور  تستطيع  ال  "إنك    اً مرور   Albert Einstein   آينشتاين  ألربت   الشهرية 
 ابخلوارزمي وعبارته أيضاً عن أن "املدة تعدها احلركة". 

املستقبلية املعاصرة يف عاملنا العريب هي عدم إدراك ونعتقد بداية أن إحدى ثغرات الدراسات  
العالقة بني التنبؤات الدقيقة يف دراسة الظواهر، وبني منهجية التعامل مع الزمن كمفهوم نسيب ال 
كمفهوم مطلق، فاملفهوم الثاين، املطلق، يفرتض أن الزمن سابق على الظواهر، وابلتايل فهو ليس  

إمربيقياً  ،   Platoعند أفالطون  ل"ــُمـثــ"ال، بل هو موجود يف العقل كحال   Empiricalمفهوماً 
بينما املفهوم األول، النسيب، ال يرى الزمن منفصالً عن احلركة والظاهرة كما أشر� عند اخلوارزمي 
وغريه من الفالسفة والعلماء، فآينشتاين يرى أنك إذا حركت عقارب الساعة لألمام فال يعين أن  

ال بّد من ملء وعاء الزمن ابحلركة، وهو ما يدفع حنو نقطة اثنية هي اإلحساس   عمرك قد زاد، إذ
  Gustav Feschnerابلزمن وإبيقاع احلركة فيه كما يتضح يف مفهوم الفيلسوف جوستاف فيشنر  

عن اإلحساس ابلزمن يف نظريته عن عناصر الفيز�ء النفسية، والذي جيعلنا نستنتج أبن السنة يف  
هي سنة يف نواكشوط أو صنعاء أو بريوت، وعليه تصبح دراسة مستقبل العالقات  بكني ليست  

  1العربية الصينية حباجة ملنهجية جديدة تعتمد نسبية الزمن.
أن   يعين  االلتزام  ذلك  تستوجب  الدولية  العالقات  التغري يف  رصد  النسيب منهجية  ابملفهوم 

طرفني تتفاوت بينهما إيقاعات التغري ودالالت  للزمن، وإدراك تعقيدات التنبؤ بنمط العالقة بني
 الزمن. 
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دراسة   يف  اإلشكاليات  هذه  وحلل 
مستقبل العالقات العربية الصينية ال بّد  
التفاعل بني   التمييز بني مستو�ت  من 

 2: طريف العالقة على النحو التايل 
 منظور التغري وهي: التمييز بني مستو�ت التغري، فثمة أربعة مستو�ت لكل ظاهرة من  .  1

يتمثل يف    : event  احلدث  . أ  التغري أ والذي  العريب    ي قدر من  الطرفني  العالقة بني  يف 
  وفاة شخصية سياسية، (ارتفاع سعر سلعة، أو    أو فرد�ً   مهما كان بسيطاً والصيين،  

 خل). إ ، أو فوز فريق ر�ضي... أو اكتشاف علمي معّني   إشكال ديبلوماسي، أو  

ذات الصلة بظاهرة    " حداث األ " وهو ترابط جمموعة من    : Sub-trend  االجتاه الفرعي  . ب 
تزايد عدد الطالب العرب يف اجلامعات الصينية، وتزايد حركة    ، فمثالً أو بعد معّني 

مراكز كونفوشيوس   إعداد  تزايد  أو  الصينية،  اللغة  إىل  العربية  اللغة  من  الرتمجة 
Confucius   ها البعض اجتاهاً فرعياً يف البعد  يف الدول العربية تشكل عند ربطها ببعض

 الثقايف، وهو ما ميكن تطبيقه على ترابط األحداث االقتصادية أو السياسية...إخل. 

املرتابطة،    : Trend  االجتاه  . ج  الفرعية  التغري يف جمموعة من االجتاهات  التعبري عن  وهو 
الصين تزايد    فمثالً  السواح  نسبة  وتزايد  الصيين،  العريب  الثقايف  العرب  التالقح  أو  يني 

املتجهني للطرف اآلخر، أو تزايد حجم البعثات الديبلوماسية الصينية أو العربية لدى  
الطرف اآلخر، كلها تشري إىل اجتاهات فرعية تتكاتف لتشكل اجتاهاً يف العالقة العربية  

 الصينية. 

األ  . د  ألحد    : Mega-trend  عظم االجتاه  حمدد  مسار  عن  التعبري  الظاهرة أ وهو    ، بعاد 
فمثًال تزايد حجم التجارة الصينية  متداخلة،  بعاداً أ يستمر لفرتة طويلة ويشمل الذي و 

العربية منذ أكثر من أربعة عقود، وتزايد حجم االستثمارات بني الطرفني خالل الفرتة  
حجم   وتزايد  اآلخر،  الطرف  لدى  العمل  أسواق  يف  العمالة  حجم  وتزايد  نفسها، 
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عربية...إ  لدول  الصينية  القطاع  القروض  يف  أعظم  اجتاه  على  مؤشرات  خل، كلها 
 االقتصادي. 

ي يسري يف  أ   ، linear  قد يكون خطياً   يف العالقات العربية الصينية   : فالتغري حركية التغّري . 2
، وهو ما  Non-linearأو غري خطي    جيايب)، وقد يكون متذبذابً إ (سليب أو    اجتاه واحد 

، وابلتايل توظيف تقنية دوالب  رصد التغري واجتاهاته اثر هذه احلركية على  آ يستدعي إدراك  
يف    Futures Wheelاملستقبل   التغّري  حلركية  واملرتابطة  املتالحقة،  التداعيات  لتتبع 

 العالقات العربية الصينية. 

التغّري .  3 العالقات    : Acceleration  تسارع  يف  املستقبلية  الدراسات  يف  الباحثون  يتفق 
إ  أن  على  أو    Pace of Changeالتغّري    يقاع الدولية  فرعية،  اجتاهات  أو  أحداث،  يف 

اجتاهات، أو اجتاهات أعظم ميثل بعداً ال بّد من رصده لتحديد الفرتة الزمنية اليت تستغرقها  
ر قد  ◌ّ هذه األبعاد ألخذها يف االعتبار عند إسقاطها على املستقبل، ومعلوم أن التغي 

(أو ما يسمى   (يتزايد أو  �خذ طابعاً مستقراً  التغّري الرتيب املنتظم)، أو يكون متذبذابً 
أو متسارعاً (تزايد سرعة التغري يف كل مرحلة قياساً للمرحلة    ، يتناقص بني فرتة وأخرى) 

الفرتة الزمنية الفاصلة بني االخرتاعات العلمية املختلفة، وهو ما     تتناقص فمثالً   السابقة)، 
، وعليه ال بّد من أخذ  Logistic Curve  كنولوجي يعرف ابملنحىن السوقي يف التنبؤ الت 

هذا التسارع يف أي قطاع من قطاعات العالقة العربية الصينية يف االعتبار وربطه مبستو�ت  
 إيقاع التغري يف األبعاد األخرى لقياس التأثري املتبادل بني الظواهر. 

 

يف العالقات الصينية    عظم رصد االجتاهات األ يف ضوء املنهجية السابقة، سنعمل على  
العربية من أجل رسم الصورة املستقبلية للعالقات العربية الصينية من خالل عدد من احملاور  

بعاد  أ ثر املتبادل بني مؤشرات و الرئيسية والفرعية، مث بناء مصفوفة التأثري املتبادل لقياس األ 
، لتحديد  Time series، مث توظيف تقنية السالسل الزمنية  لعالقة بني العرب والصني هذه ا 

 . 2030الظاهرة يف سنة  
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االجتاهات   أن  لنا  تبني  أسلفنا،  الفرعية كما  واالجتاهات  األحداث  بني  الربط  خالل  ومن 
 عظم يف العالقات العربية الصينية تتمثل يف اآليت: األ

 

 : الذهنية والذاكرة التارخيية بني اجملتمعني العريب والصيين : الصور أوالً 
 

والثقافة   والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  دراسة   United Nations  )ليونسكو(ايف 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)    الصورة حول 
بعضها  عن  اجملتمعات  ختتز�ا  اليت  الذهنية 

كانرتيلالبعض،   هاديل      Hadleyتوصل 
Cantril  وهي    مهمةالبحثي إىل نتيجة    وفريقه

املتقابلة الذهنية  الصور  تكريس   Mirror أن 

Image   للشعوب عن بعضها البعض هو نتيجة
الطرفني بني  التارخيية  العالقة  ن أأي    3،لطبيعة 

ذهنية متقابلة، أي حيتفظ كل طرف جتاه الطرف اآلخر    العالقات التارخيية بني شعبني ترتك صوراً 
فإذا   اآلخر،  للطرف  القومي  للطابع  ويرسم خصائص  فكرية  وقناعات  ابنطباعات سيكولوجية 

ذا إما  أ،  مام تطور العالقة مستقبالً أن ذلك يعين عقبة  إسليب، ف  الصورة ذات مضمون  تكان
   لتعزيز وتطوير العالقة. قو�ً  يشكل دافعاً  ن ذلك إف جيابية، إكانت الصورة 

اهليدروليكية  النظرية  األ  Hydraulic  وحتاول  العامل  وضعها  ويتفوغيل    ملايناليت   Karlكارل 

August Wittfogel  الفرعونية احلضارة  من  يف كل  النهرية  احلضارات  بني    ، مصر)(  املقارنة 
للتقارب    تفسرياً   النظرية  تقدمو (الصني)،    صفروحضارة النهر األ  ،(العراق)  وحضارة ما بني النهرين

مناط التفكري والبنيات السياسية يف هذه اجملتمعات من خالل الربط بني هذه البنية التحتية  أيف  
) و املتماثلة  املياه  مصادر  على  وأدوات  السيطرة  الفوقية  ، نتاجها)إالزراعة  البنية    ،(الفكر  وبني 
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خل) يف اجملتمعني العريب والصيين، ويشكل ذلك قاعدة للتقارب إوامليتافيزيقيا...  ،والفنون  ،دب واأل
 4.وللرؤية املتناغمة بني الطرفني

ول سفري لدولة اخلالفة الراشدة زمن عثمان  ن أأطار العالقات الديبلوماسية اترخيياً، جند إويف 
لرسول حممد "لطلب العلم ولو  ُنِسَبت لبن عفان كانت للصني، وهو امتداد لصورة رمستها دعوة  

سالمية،  وىل انتقلت للدولة العربية اإلغلب االخرتاعات الصينية األأن  أ يف الصني"، �هيك عن  
سالمية  نتجتها احلضارة العربية اإلأبينما وصلت علوم الر�ضيات والطب وغريها من العلوم اليت  

 5للصني.
التحالف   لقرن الثامن امليالدي وصلت حدّ ن العالقات العربية الصينية يف اإمن جانب آخر ف
رسل اخلليفة العباسي هارون الرشيد مساندة عسكرية لضبط االضطراابت يف أبني الطرفني عندما  
الرحالت الرابعة   خصوصاً   Zheng He  ن رحالت البحارة الصيين تشينغ هيأمناطق صينية، كما  

ذلك خضوع   أعقبو   6. 15الـ    لقرنول من اواخلامسة وصلت للشواطئ العربية خالل الثلث األ
كل من املنطقة العربية والصني للسيطرة الغربية، مما شكل للطرفني العريب والصيين ذاكرة مشرتكة 

 جتاه "عدو واحد". 
العريب   التحرر  الناصرية) إىل    1952الفرتة    خصوصاً ويف مرحلة  ت ، مرّ 1970(بداية املرحلة 

 7مها:  طورينالعالقات بني الطرفني ب
  (انتصار الثورة الصينية) إىل 1949مرحلة عدم الفهم املتبادل: وقد استغرقت هذه الفرتة من  .  1

غلب الدول  أ )، ففي هذه الفرتة ذهبت  Bandung Conference  (عقد مؤمتر ابندونغ   1955
الد لالعرتاف  جبمهورية  يالعربية  بلوماسي 

الوطنية خالفاً   الصني  للتطلعات    (اتيوان) 
عالم الصيين يف ن اإلأكما    الصينية الشعبية،

الفلسطيين   املوضوع  مع  تعامل  الفرتة  تلك 
حركة حترر  ن احلركة الصهيونية هي  أكما لو  
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وصاف للرئيس املصري مجال عبد الناصر  غلب األ أ ، بل وكانت  عربياً   غربياً   ن هناك حتالفاً أ وطين، و 
 "الديكتاتور العسكري". ـ نعته ب عالم الصيين يف تلك املرحلة هي  يف اإل 

العالقة اإل .  2 التحول ابجتاه  -Non (بروز حركة عدم االحنياز   جيابية: شكل مؤمتر ابندونغ مرحلة 

Aligned Movement (NAM)  ( عادة تصحيح العالقة بني  إ نقطة حتول يف اجتاه    1955  سنة
لقناة السويس ووقوع    العرب والصني،  الثالثي وبعد أتميم مصر    ، الفرنسي و   ، (الربيطاين   العدوان 

لدى النخب    كثر وضوحاً أ صبحت صورة حركة التحرر الوطين العريب أ ، 1956  سنة سرائيلي)  اإل و 
كنقطة حتول أخرى،    1958  سنة واجملتمع الصيين، مث جاء اعرتاف الصني ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة  

ف ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة، كما تعززت عالقات  ول دولة غري عربية تعرت أ ن الصني الشعبية هي  إ إذ  
الصني مع حركة التحرر الفلسطيين بشكل واسع، وساندت الصني املواقف العربية يف كل احملافل  

و  يف    خصوصاً الدولية  الدائم  ملقعدها  الصني  احتالل  بعد 
األ  الدويل  جملس   United Nations Securityمن 

Council   لذي كانت اجلزائر من  ، وهو املوضوع ا 1971  سنة
  بني الدول املبادرة لعرضه على اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

General Assembly of the United Nations . 
إن مراجعة التاريخ العريب من زاوية الصراعات الدولية يشري بشكل ال لبس فيه إىل أن الصورة  

وهو ما جيعل تطوير    الصورة العربية جتاه الغرب، الذهنية لدى العرب عن اآلسيويني أقل عدائية من  
العالقة العربية مع آسيا متحرراً أكثر من هواجس السيطرة االستعمارية الرأمسالية، والنظرة االستعالئية  

بلوماسي العريب لغّذ اخلطى  ي الغربية اليت ختتز�ا الذاكرة التارخيية العربية، مما يوجد بيئة مواتية ملهمة الد 
راضي العربية منذ احلروب  ، فاملقارنة بني احلروب االستعمارية واالحتالل الغريب لأل دارة شرقاً يف االست 

مروراً  العريب   الصليبية  املغرب  يف  االستيطاين  الغزو  �بليون   ، وفلسطني   ، مبوجات  بو�برت    ومحالت 
Napoleon Bonaparte ... رنة مع إرث  عند املقا   ، كثر وأعمق يف دالالهتا السلبية أ خل متثل ذاكرة  إ
   العالقات العربية الصينية. 
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   Anthropology  (اخلاصة بعلم اإلنسان)  نثروبولوجيةمن جانب آخر، تدل الدراسات األ
�ا أقرب "نسبياً" للمجتمعات العربية  أسيوية على  للبنيات الثقافية واجملتمعية يف هذه اجملتمعات اآل

  ن الوجود اإلسالمي يف عدد كبري من اجملتمعات اآلسيوية يعزز أقياساً للمجتمعات الغربية، كما  
  % 5.74هذا اجلانب، إذ تشري البيا�ت السكانية إىل أن مسلمي آسيا (من غري العرب) يشكلون  

 8.كلها% من سكان آسيا  28من مسلمي العامل، ويشكلون 
الو  املعاصرةمن  رغم  على  املالبسات  عليها الحقاً   بعض  الدراسة) يف    (اليت سنأيت  يف هذه 

ن استطالعات الرأي العام العريب  إ سيوية بشكل عام والصينية بشكل خاص، فالعالقات العربية اآل
لى مستوى جيابية العربية جتاه الصني سواء عتؤكد النظرة اإل  ،ومن مصادر خمتلفة  ،لفرتات خمتلفة

 9النخب العربية، وهو ما يتضح يف نتائج االستطالعات التالية:  ماجلمهور العريب أ
 

 مقارنة املوقف من الوال�ت املتحدة والصني   ي العام العريب: أ : توجهات الر 1رقم  جدول  
 

 )%( الصني )%(الوال�ت املتحدة  املؤشر
 23 7 تفضيلها كقوة عظمى 

 8 7 للعيش فيه مفّضًال  اعتبارها مكا�ً 

 2 20 مكان لتلقي العلم 

   2010  من بالدكأملصاحل و  اً دكثر هتديالدولة األ
 سنة 36لكن لفئة أكرب من 

80 4 

 49 11 قليم العريب القبول هبا كوسيط لتسوية مشكالت اإل
 51 8 القبول هبا كوسيط لتسوية املشاكل الدولية 

 62 20 جيايب)إ( االنطباع العام عن الدولة
 54 24 تطوير العالقة االقتصادية معها 

 57 48 املطالبة بز�دة املساعدات للدول العربية 
 34 21 موقف النخب من تدعيم العالقة مع الدولة 

 88 8 عدالة املوقف من املوضوع الفلسطيين
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هي صورة يغلب   ، وخنبة  مجهوراً ،  ن صورة الصني يف الذهن العريبأىل  إ  ،يشري اجلدول السابق
  ضفنا إىل ذلك الصورة أذا  إمكانيات تطوير العالقة بني الطرفني، فإجيايب مما ييسر  عليها اجلانب اإل

التطور اإل  "سرائيل"إالذهنية للصينيني جتاه   جيايب يف العالقة بني الطرفني، تزداد قوة احتماالت 
%  57سرائيلي يف احلياة الدولية قال  جيابية السلوك اإلإفحول سؤال عن تقييم الفرد الصيين ملدى  

ن ال خيفي بداية ألكن ذلك جيب    10،جيايب% وصفوه ابلدور اإل15قرب للدور السليب مقابل  أنه  إ
الر إحتول   من  اإلأجيايب  العام  في  الصني،  الفرتة بني  سرائيلي جتاه  ، كشفت 2019و  2018في 

سرائيلية جتاه الصني بنسبة تصل إىل  جيابية اإلي الدولية عن تزايد يف النظرة اإل أاستطالعات الر 
  سرائيلية الصينية (سنعود هلا %، وهو مؤشر مهم يعود لتطورات يف شبكة العالقات العربية اإل11

عن  الحقاً  �هيك  واإلأ)،  االستثمارات  حجم  التحتية   سهامات ن  البنية  تطوير  يف    الصينية 
  11سرائيلي.يف تعزيز هذه النظرة لدى الفرد اإل أسهمتسرائيلية اإل

 

 12:: اتساع قاعدة العالقات التجارية واالقتصادية بني الطرفني العريب والصييناثنياً 
 

العريب .  1 التجاري  التبادل  حلجم  املقارنة  تشري 
ظاهرتني   إىل  التزايد    مهمتنيالصيين  مها: 

املستمر يف حجم التجارة املشرتكة واليت بلغت  
مليار دوالر    244.3إىل    2018  سنةمع مطلع  

إىل    بز�دة قياساً 28تصل  .  2017  لسنة  % 
مببلغ   دوالر    25.4ومقارنة    2003  سنةمليار 

لبيا�ت وزارة التجارة الصينية    طبقاً   2020 سنة، وارتفع املبلغ يف  2014 سنة مليار    30  حنوو 
وبلغت مليار دوالر،    15  حنو  مليار دوالر، وهو ما يعين ز�دة سنوية تصل إىل  4.266  ىلإ

  % 4.8بز�دة    2019  سنةمليار دوالر أمريكي يف    146الواردات الصينية من الدول العربية  



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات           10        

إىل  العربية  الدول  إىل  الصينية  الصادرات  نفسها، وصلت  الفرتة  ويف  سنوي،  أساس  على 
 . على أساس سنوي %14.7مليار دوالر أمريكي، بز�دة   120.4

بلغت .  2 العربية  الدول  املباشرة يف مجيع  الصينية  الصينية أن االستثمارات  البيا�ت  أوضحت 
وبلغت قيمة    . ةالسابق  سنةعن ال  %18.8بز�دة    2019  سنةمليار دوالر أمريكي يف    1.42

العربية   الدول  الصينية مع  الشركات  وقعتها  اليت  املتعاقد عليها  املشاريع  مليار    32.5عقود 
على أساس سنوي، يف حني بلغت قيمة   % 8.7، ابخنفاض  2018  سنة  دوالر أمريكي يف

على أساس سنوي.  %  9.8مليار دوالر أمريكي، بز�دة    30.5األعمال للشركات الصينية  
مجايل حجم استثمارات الصني يف املنطقة العربية ارتفع  إن أرقام الرمسية الصينية إىل وتشري األ

 . 2018مليار دوالر يف  224.3إىل  2004  سنةمليار دوالر يف   36.7من 
حزمة مساعدات للدول   2018  سنةاملساعدات الصينية للدول العربية: قدمت الصني يف  .  3

% منها على شكل قروض ختصص 87  قرابة مليار دوالر. كان    23  حنو   العربية تصل إىل
مليون دوالر من هذه املساعدات كانت   90.6ن  أفرص عمل، كما    إجيادلتطوير مشروعات و 

وإنشائية لكل من سوري  إنسانية    ولبنان. كما متّ   ،واألردن   ،واليمن  ة،يف صورة مساعدات 
، يصل إىل  كم   68مليار دوالر إلنشاء قطار كهرابئي بطول    1.2إقراض مصر مببلغ يصل إىل  

  برجاً   18ين إلنشاء  العاصمة اإلدارية املصرية اجلديدة، كما حصلت مصر على استثمار صي
  % 85يف منطقة األعمال يف العاصمة اإلدارية، بقيمة ثالثة مليارات دوالر، وقدمت الصني 

 تقريباً.  2030، أي سنة  منها يف صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام
مليار    28اتفاقية جتارة مشرتكة مع الصني، بقيمة    12عت اململكة العربية السعودية  كما وقّ       

، وقد بلغ نصيب 2019فرباير    دوالر، يف شباط/
شركة أرامكو وحدها عشرة مليارات دوالر، إذ  
وقعت الشركة اتفاقا إلنشاء جممع لتصفية النفط  

عت والصناعات البرتوكيماوية يف الصني. كما وقّ 



 11      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

والبيئة. ومشلت   ،والنفط  ،الصني يف جماالت االقتصاد  اتفاقية مع  16اإلمارات العربية املتحدة  
 هذه االتفاقيات إسناد تطوير منطقة سكنية وترفيهية يف حميط مطار داكسينغ الدويل يف بكني 

Beijing Daxing International Airport    لشركة إعمار اإلماراتية من خالل استثمار
 مليار دوالر.  11مارايت قيمته  إ

العالقات الطاقوية: حيتل النفط العريب أمهية كربى ابلنسبة للصني. وبلغ حجم صادرات النفط  .  4
وتقع ثالث دول عربية ضمن    دوالر.  ات مليار   107.7  حنو  2018  سنةالعريب إىل الصني يف  

. وهذه  اذاهت  سنةالدول اخلمسة األوىل اليت تغطي اجلزء الرئيسي للحاجة الصينية للطاقة يف ال
مليار دوالر)، والعراق يف املركز   29.7الدول الثالث هي: السعودية يف املركز الثاين (بقيمة  

(بقيمة   وسلطنة  22.4الرابع  دوالر)،  (بقيمة  عُ   مليار  اخلامس  املركز  يف  مليار    17.3مان 
 دوالر).

منتدى التعاون الصيين العريب  العمالة والسياحة الصينية العربية: أظهرت البيا�ت الصادرة عن  .  5
، أن عدد الزوار املتبادلني  2019  سنة   China-Arab States Cooperation Forum  للسياحة 

بفضل    2019– 2014خالل الفرتة من    سنو�ً   % 16.5بني الصني والدول العربية ارتفع مبتوسط  
  2018  سنة وبلغ عدد الزوار العرب للصني    ، Belt and Road Initiative  مبادرة احلزام والطريق 

زائر صيين إىل الدول العربية للسياحة    مليون   1.456  قرابة بينما اجته   ألف عريب،   338.8ما جمموعه  
. ويصل عدد الرحالت اجلوية بني  2019– 2018للسنوات    % 8.9و   % 0.7كمحطة أوىل بز�دة  

 . رحلة يومياً   28الدول العربية والصني إىل معدل  
العربية الصينية، فقد وقعت   مستقبلياً   فقاً أتشكل مبادرة احلزام والطريق الصينية  .  6 للعالقات 

للمشاركة يف هذه املبادرة، كما انضمت تسع دول عربية  اتفاقات  دولة عربية    18الصني مع  
الطاقة  قطاعات  العالقات  هذه  وتغطي  التحتية،  البنية  لالستثمار يف  اآلسيوي  البنك  إىل 

كما وقعت اجلامعة العربية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون العاملي لتطوير الطاقة    ة،املختلف
 Global Energy Interconnection Development and Cooperation  يف الصني



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات           12        

Organization الذرية للطاقة  الصينية  الوكالة   China Atomic Energy  ، كما وقعت 

Agency  نشاء مركز تدريب لالستخدامات  خرى إلأمع الوكالة العربية للطاقة مذكرة تفاهم
 ية للطاقة الذرية يف املنطقة العربية.مالسل 

بتشكيل   1987ت منذ  أن الصني بدأالتعاون الثقايف العريب الصيين: تكشف البيا�ت الصينية  .  7
دبية الصينية الكالسيكية إىل  ترمجة الكثري من الدراسات األ دب العربية، ومتّ مجعية حبوث األ

بز�دة   العربية  العالقات  تعمقت  وقد  العربية،  يف  أاللغة  والصينيني  العرب  الطالب  عداد 
فحىت   اآلخر،  الطرف  هناك    2019  سنةجامعات  يف   ألف  20,149كان  عريب  طالب 

العربية، كما زادت الصني من    طالب صيين يف اجلامعات   1,129اجلامعات الصينية، مقابل  
إىل    12يف الدول العربية ليصل العدد إىل    Confucius Instituteعاهد الكونفوشية  املعدد  

 ربعة فصول دراسية لتعليم الكونفوشية يف تسع دول عربية. أجانب 
 

 13:: غلبة النزعة السلمية يف العالقات العربية الصينية املعاصرةاثلثاً 
 

اليت   الشواهد  هلا  أ تشري كافة  الصينية هي أعاله، إىل  أشر�  العربية  للعالقة  العامة  السمة  ن 
السمة السلمية، إذ ختلو العالقات العربية الصينية من نزعة التدخل العسكري يف املنطقة العربية  

العمل على   العربية، كما  إأو  املنطقة  ارتكاز عسكرية نشطة للصني يف  �ا ليست أجياد قواعد 
 ة. على يف مبيعات السالح للمنطقضمن الدول األ

لف عسكري أغلبهم يف  أ  35–32ما بني    قرابةن للوال�ت املتحدة  أوتقدر املصادر الغربية  
مع    خصوصاً ردن، وإذا قار� املرافق العسكرية الغربية  واأل  ةدول اخلليج إىل جانب تواجد يف سوري

ري غريب  قاعدة أو مرفق عسك 30 حنوجند أن هناك  ،املرافق العسكرية الصينية يف املنطقة العربية
  ، لروسيا   2و   ، يطاليا إل   4و   ، مرافق لفرنسا   6و   ، للوال�ت املتحدة   مرفقاً   13(   يف الدول العربية 

 ستية يف جيبويت. ي ال قاعدة لوج إ لربيطانيا) بينما ال يوجد للصني    5و 
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فيها حتيد املهام الرئيسية    ، أصدرت الصني أول اسرتاتيجية عسكرية وطنية متّ 2015  سنةويف  
 لقواهتا على النحو التايل: 

راضي الصينية الوطنية والسيادة  وحدة األ  معاجلة مجيع أنواع الطوارئ والتهديدات العسكرية ضدّ .  1
   .اجلوية والبحرية

   . راضي الصينيةدعم إعادة التوحيد الوطين لكل األ. 2
 . واحلفاظ على سالمة املصاحل اخلارجية ،اجلديدة لألمة احلفاظ على أشكال األمن واملصاحل . 3
 . واالستعداد لضرابت نووية مضادة ،مواصلة الردع االسرتاتيجي. 4
 املشاركة يف التعاون األمين اإلقليمي والدويل من أجل السالم اإلقليمي والعاملي.. 5

من السياسي الوطين حلماية األ  ،تعزيز جهود مكافحة االخرتاق ونزعات االنفصال واإلرهاب .  6
 واالستقرار االجتماعي. 

 .نسانيةشاركة يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث اإلامل. 7
 

رغم ابل، و 1953منذ  "  تبين الصني لسياسة "عدم التدخل العسكري اخلارجيمن  رغم  على الو 
املبدأ مبا  ورود النص على هذا املبدأ يف ديباجة الدستور الصيين، فإن مؤشرات تكييف هذا  من  

يتناسب والتطورات اجلديدة يف العامل تتزايد بشكل واضح، وميكن تقدمي مؤشرات عدة كأمثلة 
 : على هذا التكييف

مساه  أعن ما    2004  سنة   Hu Jintaoنتاو  يج  عالن الرائسة الصينية على لسان الرئيس هوإ.  1
الشعيب   التحرير  جليش  جديدة"  اترخيية  حلماية  "مهام  الصيين 

املصاحل الصينية احليوية يف اخلارج، وهو ما بدأ يتجسد بتزايد قواعد 
مداد الصينية يف مناطق حبرية خارج احلدود الصينية واليت أشارت اإل

عن أن    ،2013يناير  كانون الثاين/  هلا وكالة شينخوا الصينية يف  
ون  (وقد تك  البحار  قاعدة صينية يف أعايل  18هناك توجه لبناء  

 هو جينتاو
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إىل جانب تزايد التوجه لبناء حامالت    ، وطرابلس اللبنانية مرشحة ملثل ذلك)  ،بورسعيد املصرية
 .طائرات مساندة للحركة حنو اخلارج

يف ،  وزير اخلارجية الصيين  ،Wang Yi  يي  تصريح وانغ.  2
ن أعن أن بالده ميكن "   ،2014ديسمرب  كانون األول/  
أنه مل حيدد من  رغم  " على الهلزمية داعش تساعد العراق  

املساعدة هذه  ابستعداد آلية  يوحي  التصريح  لكن   ،
قوى   مع  مشرتكة  قتالية  مهام  يف  عند  أللمشاركة  خرى 

من القومي واملصاحل الصينية. ولعل ابأل  حساس ابملسّ اإل
مؤشر على هذا   ،2011  تصريح  ،لف فرد)أ  36  حنو(  تدخل الصني يف ليبيا إلنقاذ رعا�ها

مليار دوالر كاستثمارات جعلتها تدرك    20  قرابة ن الصني خسرت يف ليبيا  أ  خصوصاً التوجه،  
من   خرى، لذا ال بدّ أيف مناطق    هاأن التخلي عن مناطق أخرى قد يقود لتكرار التجربة نفس 

 .تكييف مبدأ عدم التدخل العسكري يف اخلارج
من رجال املشاة    700رسال  إعن   ،2014سبتمرب  ، يف أيلول/  علنت الصني عن استعدادهاأ.  3

% من احتياجات  5رغم أن السودان ال يقدم أكثر من  ابلجلنوب السودان ضمن قوات دولية  
ما  نفسه  هو  ، و رسلت الصني قوات جلنوب لبنان ضمن القوات الدوليةأكما    .الصني النفطية

  2011بني سنة  قائد البعثة الدولية يف جزيرة قربص    وقد كان .فعلته يف مايل وجنوب السودان
 .ضابط صيين  2014و

، وهي  2014  سنة سبتمرب  أيلول/  قيام الصني إبجراء تدريبات عسكرية مشرتكة مع إيران يف  .  4
يران وروسيا  إ، وقد تكررت التمارين العسكرية املشرتكة مع  تدريبات هلا إحياء سياسي واضح

يران يؤكد  إبني الصني و   2021مارس  آذار/  ن االتفاق االسرتاتيجي يف  إ، بل  2021  سنةيف  
ن االتفاق  أ خصوصاً وسط مين يف الشرق األ"سياسة التكيف الصيين" مع تطورات الوضع األ

بينما تشري بعض التقارير   14،لصناعات الدفاعيةمنية أو تعاون يف جمال اأبعاد  أال يشري إىل  

 وانغ يي
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و أإىل   العسكري  للتعاون  احتماالت  هناك  اإليف جمايل    خصوصاً ن  احلركات  رهابية مواجهة 
 15والتعاون االستخبارايت. 

 

 :قليمي العريب: اهلواجس الصينية من عدم االستقرار اإلرابعاً 
 

قاليم العامل  أ تشري البيا�ت املتوفرة من خمتلف املراجع إىل أن املنطقة العربية تعد من أكثر  
فاستناداً - اجليو  سياسي،  استقرار  عدم    ، واقتصاد�ً   ، سياسياً   مؤشراً   45  نحو ل   سياسية 

منها    رئيسياً   وعسكر�ً   ، واجتماعياً  الدولية    300  حنو يتفرع  املقاييس  تعتمدها  فرعي  مؤشر 
مستو�ت    5م االستقرار الذي يتكون من  نه على سلّ أ يتبني    ، املعنية بقياس درجة االستقرار 

 16) ما يلي: 5.2-   - 0ومثلها سلبية من (   ، ) 5.2+   - 0جيابية (  إ 
وسلطنة   ،العربيةمارات واإل ،ربع دول فقط تقع ضمن دائرة االستقرار السياسي (قطرأهناك . 1

. واحتلت هذه 0.13إىل  0.7جيابية يف هذه الدول بني والكويت) وتراوحت نقاط اإل ،مانعُ 
املراتب   و 54و   ، 53الدول  تشكل    83، و59،  الدول  وهذه  % من جمموع  4.7ابلرتتيب). 
 السكان العرب. 

% من السكان العرب ضمن منطقة عدم االستقرار ومبعدل  95.3دولة عربية متثل    14  تقع.  2
مراتب   يف قوائم عدم االستقرار السياسي  ، واحتلت الدول العربية 1.3–  حنوسليب يصل إىل  

 دولة جرى رصدها يف العامل. 195من بني  195وبني املرتبة   127تراوحت بني املرتبة 

على  .  3 العريب  العسكري  االنفاق  مؤشرات  اإلن  أتدل  قياساً معدل  العريب  العسكري    نفاق 
%، وهو ما  2.2نفاق عاملي يصل فقط إىل  إ% مقابل معدل  5.4مجايل الناتج احمللي هو  إل

ن الوال�ت املتحدة  أ% من املعدل العريب، ومعلوم  40.7نفاق الدويل يصل إىل  ن اإلأيعين  
   لدول الكربى.سلحة للمنطقة العربية وبفارق كبري عن بقية اهي املزود األول لأل
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الحتمال انعكاس    ن هذه البيئة العربية تشكل مصدر قلق للسياسة اخلارجية الصينية، نظراً إ
الصينية العربية  العالقة  تطور  على  اجلوانب  هذه  وتطور    ،كل  التجاري  التدفق  على  والتأثري 

 االستثمار وتطور مسار مبادرة احلزام والطريق عرب املنطقة العربية. 
 

ضرورات قد تدفع الصني للتحول حنو مزيد من التدخل اخلارجي "الناعم"  ذلك يعين أن هناك  
 17التالية: للتطورات، ويكفي التأمل يف املؤشرات  طبقاً  والقابل ألن "خيشوشن" الحقاً  أوالً 

أقلية إسالمية.  1 الصني  أ،  يعيش يف    يغور اإلقلية  منها 
تركية  اليت لغة  الغريب،   تتحدث  سينكيانغ  إقليم  يف 

عددهم   ولديهم    11  بنحوويقدر  نسمة،  مليون 
حركات سياسية تطالب ابالنفصال عن الصني وإقامة 
مجهورية تركستان اإلسالمية، ومن أبرز هذه احلركات  
يف  ذراع  هلا  اليت  اإلسالمية  تركستان  شرق  حركة 

اإلإ احلزب  وهناك  تركستان،  لشرق  والرتبية  التضامن  مجعية  خلف  يتوارى  سالمي ستانبول 
مين الظواهري على الصني أ  سابق مارسه  �هيك عن حتريض  ،هللا منصور  يقوده عبد،  الرتكستاين

  200 حنوقتل فيها  ،2009  سنةوقد عرفت املنطقة اضطراابت حادة  .يف عدد من املناسبات 
يف ميدان تيا�منني يف بكني ويف    2013  سنةأغلبهم من اهلان، كما وقع هجوم انتحاري يف  

حزيران/  يف   صينياً  13وقد أعلنت الصني عن إعدام بسيارات متفجرة،  2014  سنةأورومكي 
ن الصني تدرك أن هناك يف داخلها بيئة  أبتهم االنضمام جلماعات إرهابية، أي    2014يونيو 

املتطرفة مثل  قد حتتضن   الداخلي، التنظيمات  أمنها  العربية تشكل أو   داعش وهتدد  البيئة  ن 
  زعيم داعش السابق أبو بكر  ففي إحدى خطب  رهابية،قاعدة خلفية ملثل هذه التنظيمات اإل

، يغوراإلللمسلمني من ضطهاد الصني امساه أ، حتدث عن ما 2014يوليو  متوز/ البغدادي يف 
الصني الدولة األوىل   تضطهد املسلمني جاعالً   ، اهتمها أب�ا دولة  20تضم أمساء    وعدد قائمة 

 السورية  حلبمدينة  دعا بيان لفرع داعش يف    2014  سنة يوليو من  متوز/  يف قائمته، ويف أواخر  
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لد�رها.   واهلجرة  اخلالفة  لدولة  لالنضمام  الصينيني  املسلمني 
الدعوات على   الصينية كانت أتخذ هذه  احلكومة  أن  واألرجح 

الدا  خصوصاً حممل اجلد،   املاليزي  بعد أن ذكر وزير  محد أخلية 
صيين    300  قرابةأن    Ahmad Zahid Hamidi  زاهد محيدي 

لداعش،  االنضمام  إىل  طريقهم  يف  بالده  اعتقلت   18عربوا  كما 
يقومون    ،من األتراك   عدداً   2015  سنةالشرطة الصينية يف بداية  

كما    19بتوفري جوازات سفر مزورة لصينيني لالنضمام إىل داعش،
يف رغبتهم ابهلروب من   عدامهم بعد الشكّ أن ثالثة من اإلسالميني الصينيني قامت داعش إب

ومن �حية أخرى،  .  من الصني يدرس يف جامعة تركية   اً جامعي  باً حدهم طالأوكان    20، ةسوري
  2014  يوليو  / يف متوز  National Space Administration  حتدثت هيئة الفضاء الصينية

 21. نفاق يف سينكيانغ لتهريب السالح واملتدربني من دول جماورةعن التقاط صور أل

22: يتسالمية املسلحة على املصاحل الصينية اخلارجية: وتتمثل هذه يف اآلأتثريات احلركات اإل.  2
F 

اجلديد .أ احلرير  البحري  ، Silk Roadهتديد مشروع طريق  والطريق  الربي  وميتد :  الطريق 
(من بكني إىل روتردام)، لكنه سيتقاطع مع مكو�ت دولة   طريق احلرير الربي عرب أوراسيا

تضم اليت  مسته خراسان (أمن نقطة ما    سابقاً،  للخريطة اليت نشرهتا داعش  اخلالفة طبقاً 
ما  أوالعراق،    ة إيران وسوري  خصوصاً   بدول غرب آسيا اإلسالمية  مروراً   ،جزاء من الصني)أ

  من مقاطعة فوجيان يف اجلنوب الشرقي من الصني مروراً الذي ميتد    طريق احلرير البحري
صوالً إىل و   ،بعد توسعتها مؤخراً   خصوصاً   وقناة السويس  ،محروالبحر األ   ، ابحمليط اهلندي

على متاس يف نقاط عدة مع   يضاً أ يلتقي ابلطريق الربي يف إيطاليا، وهو  لالبحر املتوسط  
(يف آسيا ويف صحراء سيناء)، ذلك يعين أن   خلريطة داعش  مشروع دولة اخلالفة طبقاً 

  .للمشروع الصيين شكل هتديداً سالمية املتطرفة تأو مشاريع احلركات اإل مشروع داعش

 أمحد زاهد محيدي
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وز�دة قوهتا  — وهو أمر واضح—فغانستان ألمية  احلركات اإلسالالقلق الصيين من انتقال   .ب 
(الناتو)    بعد  خصوصاً  األطلسي  مشال  حلف   North Atlantic Treatyانسحاب 

Organization (NATO)  النشاط ملمر  احتمال  مريكية من هناك و والقوات األ عودة 
واألفغانية الصينية  احلدود  بني  الذي كانت  Wakhan Corridorواكان  املمر  وهو   ،

اليت تتصل أبتستخ لتدريب وتسليح مقاتلي سينكيانغ  فغانستان عن  دمه حركة طالبان 
 .طريق هذا املمر

 ة: املوضوع الطاقوي: ويتمثل هذا املوضوع يف جوانب عد .ج

ول يف قطاع النفط العراقي، لتقديرات املصادر النفطية فإن الصني هي املستثمر األ  طبقاً  •
ب الصني  تقريباً 20  ـوتتزود  أن    %  العراق، كما  من  النفطية  احتياجاهتا  عشرة   قرابة من 

آالف صيين كانوا يعملون يف القطاع النفطي العراقي عند صعود داعش للواجهة، وهو  
صادر مل   رئيسياً   اً ديهتدقد تشكل    احتماالت عودة نشاط احلركات اإلسالمية   نأما يعين  

 لالستثمارات الصينية.  هتديدها  الطاقة للصني �هيك عن

القطاع الطاقوي يف مناطق اجلوار اإلسالمية يف غرب  • اتساع دائرة املصاحل الصينية يف 
وهو ما سيجذب الصني حنو السعي سط)،  % من برتوهلا �يت من الشرق األو 60(   آسيا

النفطية وارداهتا  مصادر  استقرار  احلركات صبحت  أن  أبعد    خصوصاً   لضمان  بعض 
 ة. % من برتول سوري60ى عل —يف إحدى الفرتات —تسيطراإلسالمية 

ر من سينكيانغ،  متمن أ�بيب الغاز الطبيعي القادمة من آسيا الوسطى    مهمةإن نسبة   •
 .هلذه اإلمدادات الصينية ن اضطراب هذا اإلقليم سيشكل هتديداً أمما يعين 

داخلياً  • الصني  مصاحل  وحلماية  التطورات،  هلذه  النفقات  وخارجياً   استجابة  تنامت   ،
ملفت سنو�ً  الصينية بشكل  واألمنية  مما خيفيه  مما    ، الدفاعية  بتوجسات صينية  يوحي 

فمثالً  األمنية   املستقبل،  النفقات  الصني    ارتفعت  الداخلي يف  األمن  بني على    ما 
مليار دوالر، بينما ارتفع اإلنفاق   135مليار دوالر إىل   87من  2014– 2010 سنة 
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نفس   الدفاعي  الفرتة  إىل  84.6من    ها يف  دوالر  دوالر  131.57  مليار  (ومن ،  مليار 
نتاج  إالضروري التنبه إىل أن النظام احملاسيب الصيين للنفقات الدفاعية ال يدخل نفقات  

ن  أيضعها ضمن وزارة الصناعات الثقيلة، كما    حيث  الطائرات احلربية والسفن احلربية
حيسب مع بل    ،اعيةالف من العسكريني ال حيسب ضمن النفقات الدفتقاعد مئات اآل

االجتماعية... الشؤون  األإ  وزارة  أن  يعين  مما  حساب خل)،  يف  املعهودة  ابلطرق  خذ 
 .رقام املعلنةكرب من األ أنفاق الصيين النفقات الدفاعية سيجعل اإل

بيا�ت       ستوكهومل  وتشري  (سيربي)  الدويل  معهد  السالم   Stockholmألحباث 

International Peace Research Institute (SIPRI)   اإلنفاق معدالت  أن  إىل 
تتزايد بشكل خطي منذ    التقديرات   ، وتشري2020إىل سنة    2010العسكري الصيين 

بكثري من   أعلى  يكون  قد  الفعلي  اإلنفاق  أنإىل    الصيين  العسكري  لإلنفاق  األجنبية
  رمسية   دفاع   ميزانية   عن  الصينية  احلكومة  أعلنت،  2019  سنة   األرقام الرمسية الصينية، ففي 

 السالم  ألحباث   الدويل  ستوكهومل  معهد   يقدر  بينما ،  دوالر  مليار  178  عن  قليالً   تقل
قّدر.  دوالر  مليار  261  بنحو)  اإلمسي(  الفعلي  (سيربي) إلنفاق   الدويل   املعهد   بينما 

االسرتاتيجية   أن  International Institute for Strategic Studies  للدراسات 
 23دوالر.  مليار 225 يبلغ الصيين الدفاعي اإلنفاق

به مع روسيا    ي ي تنادذومن الطبيعي أن تدرك الصني أن جناح مبدأ "التعددية القطبية" ال •
يُ  النجاح دون  قدَّ ال  له  الدويل  اإلسهامر  املركزية  خصوصاً   ،مع اجملتمع  أعباء    ،قواه  يف 

 نفقات القرارات الدولية، ومن هنا فإن الصني لن ترتدد يف تكييف مفهوم التدخل ضدّ 
سالمية العسكرية مبا يتناسب مع مصاحلها اليت أشرت هلا وبشكل يراعي التنظيمات اإل

على هدى    سرياً   ، ضمان هذه املصاحل من �حية، والتدرج من التدخل ابألدوات الناعمة
، إىل التدخل اخلشن أحيا� من الصعود السلمي  Bijian  Zhengيان  نظرية تشينغ بيج

   �حية أخرى.
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 24: طار النظري الصيين للعالقات الدولية: اإلخامساً 
 

بعد  تكشف األ الصينية يف فرتة ما  السياسية  الرؤية   عن قدرٍ   1978دبيات  التحول يف  من 
  هم هذه القسمات اجلديدة يف أاالسرتاتيجية لبنية العالقات الدولية والنظام الدويل، وميكن حتديد  

 التوجهات التالية: 
فحىت التسعينيات من القرن    25:نظر�ت النزعة الربامجاتية على حساب املنظور األيديولوجي.  1

األدبيات السياسية الصينية حول طبيعة النظام الدويل، وتركزت العشرين، دارت املناقشات يف  
واملتمثلة يف    1978سنة    QIN  كني  املفكر الصيين  هذه املناقشات على األسئلة اليت طرحها 

 ،عدد من التساؤالت االسرتاتيجية حول كيفية النظر للنظام الدويل من زاوية احلرب والصراع
لتساؤل حول هل حتقق الصني أهدافها من خالل االندماج  أم من زاوية السالم والتنمية؟ أو ا

 أم من خالل التنافس والقوة؟ ،يف النظام الدويل
الفكرية  وسعت   اإلشارة هلا يف  األدبيات  اسرتاتيجية متت  أهداف  ثالثة  الصينية إىل حتقيق 

التنمية   نظرية  واليت حتولت إىل  السلمي،  الصعود  السلمية،  نظرية 
صياغة   ساسأعلى   واليت صاغ أسسها املفكر الصيين تشينغ بيجيان

التحول من  نظام دويل طبقاً ملنظور يقوم على التعددية القطبية، مث
القائم الدويل  النظام  تغيري  تريد  فرتة   ،دولة  يف  احلال  كما كان 

تونغ يف ،  Mao Zedong  ماوتسي  لالندماج  تسعى  دولة  إىل 
العوملة، ولكن    القائم إىل حدّ النظام   تقدمي نفسها كقائدة ملسرية 

القبول هبا كدولة تريد مكانة  هذه الدولة تشرتط يف هذا اإل طار 
 خاصة يف النظام الدويل تتناسب ومكانتها الدولية الصاعدة.

التوجهات ملنظور فكري حددته نظريتان سادت الفكر الصيين املعاصر   وقد استندت هذه 
  26وتسي تونغ، وهي:بعد موت ما

 ماوتسي تونغ
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، واليت تقوم Deng Xiaoping  اليت طرحها  bird-cage theoryقفص العصفور  نظرية   .أ
على فكرة عدم التخلي عن االشرتاكية مع توظيف بعض ميكانيزمات الرأمسالية، أي أن 

 . مع ضرورة توسيع مساحة القفص "قفص االشرتاكية"تبقى الصني يف 
صاغ   .ب  اليت  القط  لون  جيوينظرية  لوي  النزعة Lou Jiwei  فكرهتا  عن  التعبري  وهي   ،

الربامجاتية يف التوجهات الصينية لفرتة ما بعد ماوتسي تونغ، فليس مهماً لون القط، املهم  
اللون "أن يصطاد الفئران، أي أن املهم هو النتائج االقتصادية والسياسية بغض النظر عن  

 ".العقائدي
بتنامي نزوع قومي صيين جتسدت مالحمه    ت النزوع الربامجايتذا  تعززت التوجهات الفكرية.  2

قبل    2200واليت تعود إىل    Xia (Hsia)   الشروع يف إحياء الرتاث الصيين منذ عهد هسيا  يف
، وترافق ةامليالد، وهو ما يتضح يف العمل على بناء أكثر من مئة مركز وطين إلجناز هذه املهم

س مؤشرات ذات داللة؛ مثل: استبدال تفسري بناء السور  تغيري يف املناهج اليت تعك مع ذلك 
الصيين العظيم من صّد الغزاة، إىل تعبري عن النزوع للوحدة الوطنية، وتفسري أن أبراج املراقبة  
الوحدة   املختلفة كتعبري عن  الصينية  التواصل بني اجلماعات  لتسهيل  السور هي  على طول 

  Westphaliaو بعض من مالمح املنظور الويستفايل  ، وهو ما يشري إىل عودة صينية حنالوطنية
 لدور الدولة. 

 

 :والوال�ت املتحدة " سرائيل"إالعالقة الصينية مع  اجتاه : سادساً 
 

شر� له يف بداية هذه الدراسة عن مرحلة "سوء الفهم" بني العرب والصني يف  أا  ممرغم  على ال
االعرتاف العريب بتايوان يف ذلك الوقت الذي اعرتفت فيه من  رغم  على ال، و 1955- 1949مرحلة  

 جيايب الحقاً ن العالقة عادت لتوجهها اإلأال  دون أن تعرتف بتايوان، إ  ابلصني الشعبية  "سرائيل"إ
ن)، وبروز مشروع مبادرة احلزام والطريق  اآل–2010(   ، لكن فرتة ما بعد الربيع العريبشر�)أ(كما  

سرائيلية املصرية)  (املعاهدة اإل  1979سرائيلي منذ  ، واتساع قاعدة التطبيع العريب اإل2013  سنة
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العريب مع    ،والفلسطينية  ،ردنيةابملعاهدات األ  مروراً  التطبيع  ، إىل جانب  "سرائيل "إمث موجات 
مريكي والغزو األ  ،يرانيةواحلرب العراقية اإل  ،يرانيةوسطي بعد الثورة اإلأتداعيات املشهد الشرق  

ثري النسيب أفرزت سلسلة من التداعيات ذات التأ  ؛ كانت كلها متغريات خرىأللعراق ولدول عربية  
 27على العالقات العربية الصينية على النحو التايل: 

والطريق �يت يف وقٍت تـَُلوح إن مشروع احلزام  .  1
يف  تتمثل  أمريكية  اسرتاتيجية  اجتاهات  فيه 

وهبدوء من النزوع األ للتحلل تدرجيياً  مريكي 
الشرق   الشأن  يف  األمريكي  االخنراط  ُعمق 

الشرق   للمنطقة  جتاري  األول كشريك  املركز  الصني  احتالل  ظل  يف  خصوصاً  أوسطي، 
الطاقو  الشرق األوسط،  أوسطية، وتزايد ظروف االستقالل  لنفط  ي األمريكي عن احلاجة 

والتلكؤ األورويب يف توسيع دائرة عمل حلف الناتو خارج اإلطار األورويب، مبا يزيد من األعباء 
على الوال�ت املتحدة، إىل جانب السعي الروسي لضمان بيئة شرق أوسطية آمنة كحزام  

ركة لالسرتاتيجية األمريكية، يف  اسرتاتيجي ملشروعها األوراسي، وهو ما سيضيق مساحة احل 
ظل القدر العايل من التناغم الصيين الروسي، عرب تداخلهما يف عدد من التنظيمات الدولية  
اإلقليمية والعابرة للقارات، �هيك عن تداخل املشروع األوراسي الصيين مع مشروع احلزام 

 والطريق. 

للمشروع الصيين بكل ما ينطوي عليه    "العسكرة التدرجيية "القلق اإلسرائيلي من احتماالت  .  2
الذي بدأت  التعاطي مع هذا االحتمال  العميق لكيفية  التفكري  التوجه من ضرورات  هذا 

للبنتاجون     متّ   Pentagonبوادره إبقامة الصني لقاعدة عسكرية يف جيبويت. كما أن تقريراً 
األمريكي رجح هذا االحتمال. ويشري إىل احتمال بناء قواعد    Congress  ستقدميه للكوجنر 

اليت هلا جتارب سابقة يف استضافة قواعد  الدول  أو تسهيالت عسكرية يف ابكستان ويف 
 وسط.عسكرية أجنبية، وحتديداً يف الشرق األ
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على  .  3 الصيين  املشروع  أتثري  يف كيفية  اإلسرائيلي  اإلسرائيلية،  التفكري  األوروبية  العالقات 
الفعل احلاد من بعض الدول األوروبية والوال�ت املتحدة على إعالن    خصوصاً يف ضوء ردّ 

إيطاليا عن مشاركتها يف املشروع الصيين، لتكون الوحيدة من بني دول جمموعة السبع اليت 
 أخذت هذا املوقف.

 

 28: شروع الصيينحدود الدور اإلسرائيلي يف املاجتاه : سابعاً 
 

يف بنية حتتية تتمثل يف   ،احلزام والطريق،  ميكن حتديد اإلسهام اإلسرائيلي يف املشروع الصيين
 املالمح التالية: 

بناء سكة حديد تصل بني ميناء إيالت وإسدود   محر ابلبحر املتوسط من خاللربط البحر األ.  1
 يف فلسطني احملتلة.

 فيها.  اإلسهام مسوق شركات التأمني اإلسرائيلية سواء ابلشراء أالرغبة الصينية يف دخول . 2

تسعى الصني للحصول على عقد مدته عشرين سنة لتوسيع وتشغيل ميناء إسدود وميناء   .3
 . حيفا

اإل.  4 إىل  الصني  األ  سهام يف شقّ تسعى  احملتلةشبكة من  فلسطني  ومتديد خطوط   نفاق يف 
أن يكتمل متديد    2021  سنة  . ومن املقرر مع �اية"إسرائيل"أ�بيب لنقل الطاقة إىل خارج  

الكابل الكهرابئي الذي مير من حتت سطح 
بني   ويربط  وقربص    "إسرائيل"البحر 

ويصبح قيد التشغيل الكامل، مما    ،واليو�ن
من   لتصدير   "سرائيل"إجيعل  مصدراً 

فإذا   ن  أضفنا لذلك  أ الكهرابء إىل أورواب، 
ميجاوات من الطاقة من خالل الطاقة الشمسية    200نتاج ما يزيد عن  إتستطيع    "سرائيل"إ

مع بر�مج أوراسيا اخلاص ابلطاقة    2022  سنة مع    فإن هذا املشروع سيتكاتف   ،يف اجلنوب 
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املشرو   "إسرائيل"النظيفة من   وهو  أورواب،  مع إىل  ربطه  للعمل على  الصني  الذي ختطط  ع 
 مشروع مبادرة احلزام والطريق.

 

 29: سرائيلي للصنيعناصر اجلذب االسرتاتيجي اإلاجتاه : اثمناً 
 

سرائيلي للصني، وتتمثل هذه العناصر يف  إ مثة جمموعة من املتغريات اليت تشكل عناصر جذب  
 يت:اآل
اجليو.  1 واجليو-املوقع  ل-سياسي  تعد  "سرائيلـ"إاسرتاتيجي  إذ  بني   "سرائيل"إ:  وصل  نقطة 

) الثالث  وهو    ،وآسيا  ،فريقياإالقارات  من  موقعوأورواب)،  جذب   "إسرائيل"  جيعل  نقطة 
 شبكة املشروع الصيين ابجتاه القارات الثالث فيها.   موقعها مع  لتقاطع  للمشروع الصيين نظراً 

املرتبة الثانية    "إسرائيل"حتتل  إذ    من االستثماري"،ث "األمن حي  "سرائيلـ"إاملكانة املتقدمة ل.  2
اليت يغطيها املشروع الصيين،    63يف قائمة الدول األقل خماطر على االستثمار من الدول الـ  

 للصينيني.إضايف وهو ما يشكل عامل جذب 

للصني كمنفذ للوصول إىل التكنولوجيا الغربية    " إسرائيل"أمهية  .  3
اشتداد احلصار األمريكي على هذا اجلانب يف   خصوصاً يف ظلّ 

للشركات  العديدة  للشراكات  ونظراً  الصني،  مع  العالقة 
واألوروبية   خاص  بشكل  األمريكية  الشركات  مع  اإلسرائيلية 

 ة. بشكل عام، تويل الصني هذا اجلانب قدراً كبرياً من األمهي

أمر يوسع اخليارات  .  4 املتوسط، وهو  الطاقة احملتملة عند شواطئ  تزايد االكتشافات ملصادر 
التقارب االقتصادي بني   تزايد مؤشرات  مع  الطاقة خصوصاً  للوصول إىل مصادر  الصينية 

 وقربص.  ، واليو�ن "،إسرائيل"

لتجارية اجلديدة بني الدول ، أضحت املمرات ا"إسرائيل"تزايد االنفتاح العريب على    يف ظلّ .  5
 للصني.أكثر موضع عناية  " إسرائيل"العربية و
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 30: لعالقة مع املشروع الصييناجتاهات الرؤية االسرتاتيجية االسرائيلية ل :اتسعاً 
 

الفكر االسرتاتيجي اإل تيارات  تيارات  انقسمت  إىل  الصني  للعالقة مع  توجهها  سرائيلي يف 
سرائيلية الصينية خالل  هذه التيارات على اآلفاق املستقبلية للعالقة اإلثالثة، ويرتكز اجلدل بني  

 العقود الثالثة القادمة.
 

 :التيار األمينالتيار األول: 
 

التيار األ اليت ترى أن املشروع  يتمركز ممثلو  العسكرية واألمنية اإلسرائيلية  املؤسسات  ول يف 
وشرق    ،قواها الناعمة للسيطرة على جنوب شرق آسياالصيين ينطوي على اسرتاتيجية توظيف  

الضعيفة منها، ويعقد هذا التيار    خصوصاً والشرق األوسط وصوالً لالقتصاد�ت األوروبية    ،إفريقيا
جيابية اليت كانت للوال�ت مقارنة بني ما يبدو أنه صورة إجيابية للصني حالياً وبني تلك الصورة اإل

وقبل انغماسها يف احلروب الدولية، ويؤكد هذا التيار    ،ب العاملية األوىلاملتحدة يف العامل قبل احلر 
على التغري الذي جرى مع الوال�ت املتحدة فيما بعد حيث تقف أمريكا حالياً على رأس الدول  

 األكثر كراهية يف العامل، وهو ما قد يتكرر مع الصني يف مراحل الحقة.
منية يف  يصطبغ بشكل كبري ابهلواجس األ  سرائيلياً إ  اً ر وملا كانت رؤية هذا التيار تعكس منظو 

ملخاوف هذا التيار    نظراً   ،العالقات الدولية، فإنه يدعو لعدم الذهاب بعيداً مع املشروع الصيين
العالقات  يضر  بشكل  اإلسرائيلية  الصينية  العالقات  تنامي  على  ترتتب  سلبية  تداعيات  من 

توتر العالقات األمريكية الصينية، وملا كان هذا التيار يرجح    يف ظلّ   خصوصاً األمريكية اإلسرائيلية  
التجارية  املنافسة األمريكية الصينية  عميق العالقة مع الصني قد  خصوصاً، فإنه يرى أن ت  تزايد 

من   وجيعل  اإلسرائيلية،  األمريكية  العالقة  لتخفيف   "إسرائيل"يهدد  الصني  تستغله  خلفياً  ابابً 
جرى   اجملال، كما  هذا  سوابق يف  ومثة  عليها.  األمريكية  أجربت   1999  سنة العقوابت  عندما 

لحصول من خالهلا على على إلغاء صفقة مع الصني كانت تسعى ل  "إسرائيل"الوال�ت املتحدة  
 ."إسرائيل"طائرات جتسس من 
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القلق األمريكي من أن العالقة الصينية   آخر يتمثل يف  من جانب آخر، يثري هذا التيار بعداً 
للوصول للتكنولوجيا األمريكية احلساسة، خصوصاً يف اجملال   اإلسرائيلية قد تكون معرباً صينياً 

والكومبيوتر واألمين  و ...إخلالعسكري  اإلسرائيلية  ،  العالقة  استقرار  على  خطراً  يشكل  أمر  هو 
التيار اإل التواجد الصيين يف حيفا ومنحها تسهيالت سرائيلي "األاألمريكية، ويربط هذا    ، مين" 

هذه النقطة إىل بؤرة صينية جلمع املعلومات عن األسطول األمريكي السادس   لابحتماالت حتو 
 نطن يف غاية اخلطورة. املرابط يف املنطقة، وهو أمر تراه واش

وحيذر هذا التيار من نتائج تغلغل الصني يف االقتصاد اإلسرائيلي حملياً أو يف بعض املؤسسات 
فيها شراء    وهي الصفقة اليت متّ   ،Tnuvaاألكادميية، ويشريون يف هذا اجملال إىل مشروع تنوفا  

مليار دوالر، علماً    2.5اوي  % من أسهم شركة تنوفا اإلسرائيلية لأللبان بقيمة تس 56الصني لـ  
% من سوق األلبان اإلسرائيلي. وقد واجه املشروع مقاومة شرسة  70  قرابة   أن الشركة تسيطر على

اإلسرائيلي الذي رأى فيه    Knessetيف الكنيست  
خماطر كبرية يف حالة تعميمه. وهناك تقارير تفيد  
أبن احلكومة اإلسرائيلية تدرس إنشاء آلية مراقبة،  
على غرار ما هو موجود يف الوال�ت املتحدة (جلنة  

ين لتقييم املخاطر على املصاحل اإلسرائيلية من املستثمر   ،االستثمار األجنيب يف الوال�ت املتحدة)
 األجانب، مع الرتكيز على املؤسسات االستثمارية الصينية. 

املوضوع   العربية خصوصاً  القضا�  من  الصيين  املوقف  موضوع  بطرح  رأيه  التيار  هذا  ويعزز 
  " املواقف السياسية"ن تطور العالقات الصينية اإلسرائيلية مل يرتك أثره على  أالفلسطيين، مما يعين  

 ، ويشريون يف هذا اجملال للمؤشرات التالية: "إسرائيل"اسية اليت هتم  الصينية من املوضوعات السي
الفلسطيين منه  .  1 للموقف  الفلسطينية، وهو موقف أقرب  املعلن من احلقوق  الصيين  املوقف 

 للموقف اإلسرائيلي.
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بني  .  2 الديبلوماسية  العالقات  إقامة  منذ  املتحدة،  األمم  يف  الصني  تصويت  منط  تغري  عدم 
 يف الصني. "إسرائيل"، وبعد فتح القنصلية الثانية لـ 1992  سنةوالصني  "إسرائيل"

 ضعف االكرتاث الصيين ابلقلق اإلسرائيلي من بيع الصني أسلحة لدول عربية وإليران. .  3

استمرار أتييد الصني لالتفاق النووي اإليراين، �هيك عن أن درجة انصياعها للعقوابت على   .4
 دون الرضا اإلسرائيلي. إيران ما تزال

انضمام   .5 تعارض  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  اآلسيوي،    "إسرائيل"أن  التنمية  بنك  إىل 
والذي متثل الصني فيه قوة أساسية، كما تعارض تقدمي الدعم للمؤسسات اإلسرائيلية اليت  

 تسعى للحصول على فرص من هذا البنك.

 

 :التيار الربامجايت التيار الثاين: 
 

كثر رغبة  أمنية اليت تسيطر على توجهات التيار األول، يبدو التيار الثاين  للهواجس األ خالفاً 
، ويشري هذا التيار إىل إن العالقة الصينية اإلسرائيلية ال ةسرائيلييف تطوير العالقات الصينية اإل

زاد    2015– 2012ل الفرتة بني  سّيما يف اجملال التجاري تنمو بشكل مضطرد ومتسارع، فخال
إىل    2018% لكل سنة، ووصل حجم التبادل التجاري مع �اية  100التبادل التجاري مبعدل  

مليار دوالر، وهو قابل لقفزات أكرب مبجرد تعزيز املشاركة اإلسرائيلية يف املشروع الصيين.   14
يرتافق مع اجتاه عام لرتاجع االستثمارات    "إسرائيل "ومن املالحظ أن تزايد االستثمار الصيين يف  

 خطي)  ض الرتاجع (ولو أنه غري. وهو ما يعين أن استثمارات الصني تعوّ "إسرائيل"اخلارجية يف  
% من املشروعات االستثمارية األجنبية  50. بل إن الصني مشاركة يف  "سرائيل"إلالستثمار يف  

مليار    200إىل    " إسرائيل"، مع ضرورة التنبه إىل أن التخطيط اإلسرائيلي يشري حلاجة  "إسرائيل"يف  
 .دوالر لالستثمار خالل الثالثني سنة القادمة، وهو ما يعزز التوجه حنو الصني

فكار هذا التيار ابجتاه العمل على جعل  أ، تعززت  "إسرائيل"ومع تنامي االنفتاح العريب على  
التحتية    "إسرائيل" البنية  تطوير  يستوجب  ما  وهو  أورواب؛  إىل  العريب  املشرق  من  عبور  نقطة 
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التطبيع  اإلسرائيلية وربطها ابمتداداهتا مع فروع املشروع الصيين يف الدول العربية. ومع اتساع رقعة  
تصبح التوجهات الصينية السياسية يف القضا� العربية أقل أمهية من �حية،    "إسرائيل"العريب مع  

ا القضا� من �حية أخرى، وهو أمر جيعل  التقليدية من هذه  مبواقفها  فجوة بني لوأقل متسكاً 
 .اً قل اتساعأوالصني يف هذا اجملال  "سرائيل"إ

ويرى هذا التيار اتساع التغلغل الصيين يف الشركات اإلسرائيلية، مما يعزز من القوة التنافسية لالقتصاد  
اليت   مثل تنوفا اإلسرائيلي، وهو ما يتضح يف تزايد حجم الدور الصيين يف بعض الشركات اإلسرائيلية 

سابقاً،  هلا  أجان    أشر�  وشاحال  Makhteshim Aganوماكتشيم   ،Shahal ،   يكستيك  ون
Nextec ...  إخل. وتربز يف هذا اجملال مشاريع التعاون اإلسرائيلي الصيين يف نطاق املياه خصوصاً لتطوير

يغور؛ وتسعى  مسلمو اإل    ال سّيما أن هذه املناطق يسكنها   ، املقاطعات الغربية اإلسالمية (سينكيانغ) 
سلحة من قبل تنظيمات  الصني الستقرارها؛ حيث سبق هلا أن شهدت بعض أعمال املعارضة امل 

 ، وهو ما أشر� هلا يف الصفحات السابقة. أهداف حكومية صينية   إسالمية ضدّ 

إىل بنك البنية التحتية اخلاص ابملشروع    "إسرائيل"ابإلضافة النضمام  ويرى التيار الثاين أنه  و 
جلنة خاصة    "إسرائيل"شكلت    ،الصيين (بتقدميه تسهيالت بنكية للدول املشاركة يف املشروع)

يوجني كاندل   الربوفيسور  برائسة  الصني  مع  الدور    Eugene Kandelللتعاون  تطوير  هبدف 
اإلسرائيلي يف جمال مشروع ربط احمليط اهلندي والبحر املتوسط عرب خليج السويس من �حية،  

اثنية الطرفني من �حية  االستثمار بني  لالومراقبة قطاعات  إجيابياً  ما ميثل دعماً  قتصاد  ، وهو 
 اإلسرائيلي.
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 :التيار التوفيقي التيار الثالث: 
 

ول والتيار تيار األالجهات  و تقوم رؤية التيار الثالث على فكرة حمددة وهي النظرة التوفيقية بني ت
مهها التوفيق بني املنظور األمين  أ  ،الثاين، وتقوم ركائز هذه االسرتاتيجية التوفيقية على قواعد مركزية

 واملنظور االقتصادي الربامجايت، على النحو التايل:
استمرار التعاون اإلسرائيلي الصيين يف جمال التكنولوجيا املدنية مع توخي احلذر الشديد يف  .  1

الوال�ت  تستفز  اليت  التكنولوجيا  االبتعاد عن  أي  العسكرية،  التكنولوجية  العالقات  جمال 
وتطوير    ،أخرى مثل قطاع مصادر الطاقة اجلديدة والزراعةاملتحدة والرتكيز على قطاعات  

 . ...إخل تكنولوجيات وسائط النقل أو العلوم احلياتية
تعميق العالقات التجارية واالستثمار املتبادل، دون الوصول إىل تغلغل صيين يف القطاعات  .  2

 . "سرائيل"إاحلساسة أو ابلقدر الذي يهدد قطاعات اسرتاتيجية يف 
عن سياسة احلذر يف التعامل مع املشروع الصيين، وتنخرط معه، وتعزز   "سرائيل"إتخلى أن ت. 3

حماوالت تسوية النزاعات    العالقة مع الصني، وأن تفسح اجملال أمام بكني لالخنراط أكثر يف
 الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي والنزاع اخلليجي اإليراين.  اإلقليمية خصوصاً 

 

 : العالقات العربية الصينية وتداعياهتا املستقبلية التأثري املتبادل يف  مصفوفة
 

مؤشراً، مث جرى استخدام   13استناداً لالجتاهات األعظم يف العالقات العربية الصينية ّمت حتديد  
 األخرى، وذلك هبدف حتديد ما يلي: 12معامل االرتباط بني كل مؤشر واملؤشرات الـ 

 ثرياً إجيابياً. املؤشر األكثر أت . 1

 املؤشر األكثر اتثرياً سلبياً. . 2

 املؤشر األكثر أتثراً إجيابياً. . 3

   املؤشر األكثر أتثراً سلبياً.. 4
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وقد ّمت حتليل االحتماالت املستقبلية على أساس تفاعل هذه املؤشرات الستة، من خالل قياس  
 31على أساس تقنية السالسل الزمنية.  2030قيمها وتسارع تغريها، مث حتديد الوضع سنة  

 

 لعالقات العربية الصينيةبني مؤشرات ا التأثري املتبادل: 2جدول رقم  
 

رقم  
 املؤشر

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املؤشر
 جمموع
 التأثري 

1 

النزعة 
اتية مجالربا

 الصينية
* -1 +2 +3 -1 -1 +3 -2 -2 +2 +2 +2 -1 6 

2 

التنافس  
مريكي  األ

 الصيين
-2 * +2 0 +2 +1 +1 +3 +1 +2 +1 -2 +1 10 

3 

التطبيع 
العريب مع  

 " سرائيل"إ
+3 -1 * +3 +1 -3 +1 -3 +1 -2 +1 +1 -2 0 

4 

تسارع  
العالقت 
الصينية 

 سرائيليةاإل

+2 +1 +2 * -1 -2 +1 -1 -1 -1 +1 +3 -1 3 

5 
الدور 
 الروسي

-1 +1 +1 +1 * -1 -1 +2 -1 -2 +1 0 -1 -1 

6 
التيارات 

 سالميةاإل
-1 +1 -1 +2 -1 * -1 +2 -1 -1 0 0 +1 0 
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 32: حتليل مصفوفة التأثري املتبادل للعالقات العربية الصينية
 

بعد حتليل معامل الرتابط بني متغريات العالقة العربية الصينية استناداً للمؤشرات الكمية املعربة  
كشفت مصفوفة التأثري املتبادل للعالقات العربية الصينية أن املؤشرات األكثر عن هذه العالقات،  

 يف حتديد مستقبل العالقات العربية الصينية هي:  أتثرياً 
 .مريكي الصيين يف املنطقةالتنافس األمستوى . 1
للوصول للتكنولوجيا الغربية املتطورة    لتكون جسراً   "سرائيل"إالنزوع الصيين لتعميق العالقة مع  .  2

 يف نطاق مبادرة احلزام والطريق. "سرائيلـ"إاسرتاتيجي ل-ولتوظيف املوقع اجليو

اإل.  3 العالقات  اإلطبيعة  الص يرانية  وحماولة  تطور  سرائيلية  على  العالقة  هذه  أتثريات  جلم  ني 
 وسطية. أالعالقات الصينية الشرق 

 يف توجهات العالقات العربية الصينية فهي:   أما املؤشرات األكثر أتثراً 
 سرائيلية الصينية خالل العشر سنوات القادمة.احتمال تسارع تطور العالقات اإل. 1

إذا    خصوصاً احتمال عسكرة نسبية للوجود الصيين على طول حمطات مبادرة احلزام والطريق  .  2
 كثر.أمريكي الصيين احتدم التنافس األ

12 

الوصول  
الصيين 

للتكنولوجيا 
الغربية من 

خالل 
 " سرائيل"إ

+2 +2 +1 +3 0 -1 +1 +1 +1 0 +1 * +1 12 

13 
العالقات  

يرانية اإل
 سرائيليةاإل

+1 +1 +1 0 +1 +1 -1 +2 +1 +1 0 +1 * 9 

  0 2 8 1- 2- 8 6 7- 0 13 5 7 6 جمموع "التأثر" 
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 قل يف العقد القادم.استمرار احلاجة الصينية ملصادر الطاقة العربية على األ. 3

ستميل    صفوفة التأثري املتبادل،استناداً ملن الصورة املستقبلية للعالقات العربية الصينية  إف  ،وعليه
 : 2030ابجتاه سنة   حنو املشهد التايل

الصيين   بعض مرافق مشروع احلزام والطريقل   والبطيئة   العسكرة النسبية استمرار نزوع صيين حنو  .  1
من املصاحل الصينية دون الوصول إىل درجة املواجهة مع القوى الدولية  ألضمان    ،يف املنطقة

، وأن اتساع جغرافية املشروع  2035، مع التنبه إىل أن املشروع مقدر له االكتمال سنة  الكربى
 دولة حىت اآلن جيعل العسكرة أمراً أكثر ضرورة.  147إىل 

عدم دخول الصني   اسرتاتيجية  على  ثبات وال  ، اتية يف السياسة الصينيةمجاستمرار قوة النزعة الربا.  2
اإل القوى  بني  الثنائية  الصراعات  أوسطية    قليميةيف  أو    يران/إ(الشرق    يران/ إالسعودية، 

 ). ، أو فلسطني/ "إسرائيل"...إخل. خلإمصر... أو تركيا/  "،سرائيل"إ

الد.  3 من  نسيب  الدولية  ياخنراط  للعالقات  التدرجيي  التحويل  العمل على  الصينية يف  بلوماسية 
وتعزيز  أالشرق   الصفرية،  غري  املباراة  مستوى  إىل  الصفرية  املباراة  مستوى  من  دارة إوسطية 

33خالقي للحرب.األ املعادل William Jamesجيمس وليم  مساهأالتنافس مبا 
F 

   

وبناء على هذه النتائج، فإن على الدول العربية، منفردة أو جمتمعة، أن تبين اسرتاتيجية عالقاهتا  
مع الصني على أساس هذه القواعد الثالث اليت نرى أ�ا ستزداد ثبااتً يف االسرتاتيجية الصينية  

 . 2030جتاه املنطقة حىت سنة  
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