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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر—إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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آلثار  اهتمام خاص  إيالء  مع  األمن،  عدسة  من خالل  األوسط  بالشرق  الصينية  االرتباطات  إلى  الحالية  البحوث  من  كثير  نظرت 

في  المتطورة  الصين  عالقة  إلى  النظر  يجب  ذلك،  ومع  وحلفائها.  المتحدة  الواليات  على  وانعكاساتها  الصينية  التفاعالت 

عن  فضاًل  التصدير،  أسواق  وتطوير  الطاقة  من  احتياجاتها  تأمين  في  الخاصة  لمصالحها  نتيجة  أنها  على  رئيسي  بشكل  المنطقة 

الدولية  الدراسات  مركز  وأطلق  العربي.  العالم  في  األحداث  عن  االنفصال  تحمل  يمكنها  ال  كبيرة  عالمية  قوة  أصبحت  كونها 

األمن  عدسات  خالل  من  فقط  ليس  الطرفين،  بين  العالقة  لدراسة  األوسط”  والشرق  “الصين  حول  بحثية  مبادرة  واإلقليمية 

المجاالت  في  المنطقة  مع  األوسع  الصين  تفاعالت  أيضاً  االعتبار  في  األخذ  مع  لكن  واالستثمارات،  واالقتصاد  والطاقة  الدولي 

والثقافية. االجتماعية 

ونظراً إلى ضخامة واتساع مصالحها في الشرق األوسط، ليس من الغريب أن تكثف الصين من ارتباطاتها اإلقليمية خالل 

وتتجاوز  األوسط  الشرق  في  مشاركتها  نطاق  توسع  الصين  كانت  إذا  ما  الواضح  غير  من  زال  ما  ذلك،  ومع  األخيرة.  السنوات 

الناحية  من  عالمية  قوة  الصين  طويلة  فترة  منذ  األوسط  الشرق  دول  َتعّد  واالستثمار.  والتجارة  للطاقة  التقليدية  المعايير 

مهماً لخدمات  أو مزوداً  أمنياً  الصين شريكاً  ُتعّد  ما  األساس. ونادراً  الثنائية معها على هذا  أساساً، ووضعت عالقاتها  االقتصادية 

الوضع  ضمن  ومن  البراغماتية  الخطوط  طول  على  باستمرار  تعمل  المنطقة  في  الصينية  الخارجية  السياسة  أن  والسيما  أمنية، 

الراهن القائم في هيكل األمن اإلقليمي. وسعت الصين إلى التعاون مع مختلف بلدان الشرق األوسط من دون إظهار أي تحيز 

السنوات  مدى  على  ُبذلت  والتي  إيران،  عزل  إلى  الرامية  الكبيرة  الدولية  الضغوط  من  الرغم  وعلى  أيديولوجي.  أو  سياسي 

عالقات  على  الصين  حافظت  نفسه،  الوقت  وفي  اإلسالمية.  الجمهورية  مع  صحية  عالقة  على  حافظت  الصين  أن  إال  الماضية، 

أو  التوترات  مختلف  في  الدخول  دون  من  ذلك  وفعلت  وتركيا،  وإسرائيل  ومصر  السعودية  العربية  المملكة  مع  قوية  ثنائية 

التحليالت  بعض  فإّن  األوسط،  الشرق  في  االضطرابات  تزايد  إلى  ونظراً  بعضاً.  بعضها  البلدان مع  تواجهها هذه  التي  الصراعات 

اإلقليمية  الطويل. وإذا تعمقت االضطرابات  األمد  للصين على  بالنسبة  المحايد قد ال يكون مستداماً  التوازن  أن هذا  إلى  تشير 

مدفوعة  نفسها  تجد  قد  الصين  فإّن  اإلقليمية،  األمنية  الترتيبات  إدارة  من  وشركاؤها  المتحدة  الواليات  تتمكن  ولم  وانتشرت، 

الواليات  بضعف  متزايد  بشكل  األوسط  الشرق  دول  بعض  شعور  ومع  موّسع.  وأمني  سياسي  دور  في  النظر  إلى  مضض  على 

المنطقة. الصين في  لتعزيز دور  إضافي  يكون هناك حافز  قد  باتت منفصلة،  التي  المتحدة 

ينصب تركيز هذا المشروع على تطور العالقات المعاصرة بين الصين وبلدان الخليج العربي، والمشرق العربي، والمغرب 

أصلية)جديدة(  بحثية  أسئلة  لمعالجة  وأوروبا  المتحدة  والواليات  األوسط  والشرق  الصين  من  باحثين  جمع  وجرى  العربي. 

مع دول شرق  للصين  الثنائية  العالقات  الحصر: طبيعة  ال  المثال  على سبيل  ذلك،  في  بما  الصلة،  ذات  المواضيع  من  حول عدد 

األمن  ديناميكيات  وأثر  الطاقة؛  ودور  وتنفيذها؛  األوسط  الشرق  في  الصينية  الخارجية  السياسة  ودوافع  مختلفة؛  أوسطية 

الناشئة؛ والتغييرات واالستمرارية في دور الصين في النظام الدولي وفي الشرق األوسط؛ وظهور الصين كقوة ناعمة في الشرق 

بعنوان:  كتاب  تحرير  إلى  المشروع  هذا  وأدى  األوسط.  والشرق  الصين  بين  والثقافية  والتعليمية  الدينية  والروابط  األوسط؛ 

The Red Star and the Crescent: China and the Middle East (Hurst/Oxford University Press, 2017).
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مقدمة
جيمس ريردون-أندرسون

العربي—وهو  الخليج  مع  حصراً  أكثر  وبشكل  األوسط  الشرق  مع  الصين  عالقات  حول  أخيرة  دراسات  الكتاب  هذا  يجمع 

التركيز  لهذا  وأهم سبب  والعلماء.  السياسات  االهتمام من صانعي  القليل جداً من  اآلن سوى  يجتذب حتى  لم  الذي  الموضوع 

السوق  إلى  الخليج  في  الرئيسيون  النفط  منتجو  ويحتاج  والغاز،  النفط  إلى  الصين  تحتاج  للمصالح:  جديد  التقاء  هو  الجديد 

الخليج  التي يعّد  الطاقة،  النمو االقتصادي في الصين، ال يزال سكانها يعتمدون على واردات  الرغم من انخفاض  الصينية. وعلى 

الخليج—والموردون  من  الخام  النفط  من  الصين  واردات  نصف  من  أكثر  تأتي  الحاضر،  الوقت  وفي  العالم.  في  مورديها  أكبر 

تفاصيل  أن  يتصور  أن  للمرء  ويمكن  والعراق.  وإيران  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة  هم:  )بالترتيب(  الرئيسيون 

ينخفض  أن  المحتمل  غير  من  لكن  اإلمداد،  العالمية وخطوط  النفط  وأسعار  الصين  اقتصاد  يتقلب  ستتغير، حيث  الصورة  هذه 

الشرق األوسط في أي وقت قريب. الطبيعي( من  الغاز  ثانوي  النفط )وبشكل  الصين على  اعتماد 

وال يعني األمر أن الشرق األوسط كان أو من المرجح أن يكون أعلى أولوية لصانعي السياسات الصينيين. ومن المفهوم 

وروسيا  المتحدة  العظمى—الواليات  للقوى  االهتمام  من  مزيداً  مستقباًل،  األرجح  على  وستولي  الماضي،  في  أولت  بكين  أن 

وأوروبا؛ وأن الصين كانت وستبقى قوة إقليمية وليس عالمية، تقف تقاليدها التاريخية ومصالحها المباشرة عند محيط البالد—

براً وبحراً. لكن بعد هذه األولويات، من المرجح أن يظل الشرق األوسط محط اهتمام الصين.

ُيذكر في هذه  شيئاً  تعني  الصين  تكن  لم  قريب،  األوسط. فحتى وقت  الشرق  بلدان  نفسه عن  الشيء  يقال  أن  ويمكن 

الواليات  الرئيسي،  لراعيها وحاميها  بالفضل  الخاصة، ومدينة  كبير—تركز على مشاكلها  إلى حد  تزال  كانت—وال  التي  المنطقة، 

الطاقة، وكانت  على  مناظراً  الصيني خلق طلباً  لالقتصاد  الهائل  النمو  أن  إذ  األخيرة،  السنوات  تغيرت في  األمور  لكن  المتحدة. 

بلدان  وتشهد  تتمناها.  أو  المنطقة  بلدان  تتوقعها  التي  القيادة  توفير  على  قدرة  وأقل  مشتتة  سواء  على حد  المتحدة  الواليات 

في  مهماً  سوقاً  المستقبل  في  وستشهد  الحاضر  الوقت  في  وصادراته  وإنتاجه  النفط  احتياطات  في  العالم  تقود  التي  الخليج 

البلدان(. لهذه  أكبر سوق  )حالياً  الصين 

أو  الناتجة  القضايا  واستكشاف  نفسها،  التجارة  دراسة  من  أكثر  التجارة  آثار  لدراسة  الكتاب  فصول  مت  ُصمِّ وكذلك 

الجانبية. وأحد هذه القضايا هو كيفية التعامل مع القوى الكبرى األخرى التي هي خارج المنطقة، وباألخص الواليات المتحدة. 

التي  اإلمداد  ولخطوط  المنطقة  داخل  لألمن  الرئيسي  الحارس  المتحدة  الواليات  تزال  ال  األخيرة،  التطورات  من  الرغم  وعلى 

الواليات  على  تعتمد  المنطقة  بأن  والصين  الخليج  دول  وتعترف  كلها(.  األخرى  )وأسواقها  الشرقية  بأسواقها  الخليج  تربط 

بثمار  يتمتعون  مجانيون”  “رّكاب  أنهم  بتأكيد  الصينيون  ينعم  قد  اإلمداد.  وتأمين خطوط  اإلقليمي  االستقرار  لتحقيق  المتحدة 

األمني  الوجود  إلى  بحاجة  أنها  تماماً  تدرك  المنطقة  داخل  والدول  بكين  لكن  لحمايتها.  حصتهم  دفع  دون  من  التجارة  هذه 

الجوانب. السياسات في كل  يقّيد صانعي  المتحدة، وهذا اإلدراك  الواليات  إيجابية مع  األمريكي، فضاًل عن وجود عالقة 

المختلفة  النُهج  إجبار  المتطرفتين:  الحالتين  من  أي  تجّنب  وحاولنا  المؤلفين.  بين  كمحادثة  الكتاب  هذا  م  ُصمِّ كما 

كان هدفنا،  االتساق.  والتنوع على حساب  اللون  تقدم  “مئة زهرة”  الحصول على  أو  للموضوع،  رواية موحدة  للمساهمين في 

نفسه مع  الوقت  تتحدث في  بينما  المؤلفين،  وإبداع مختلف  تعتمد على جهد  التي  الفصول  ذلك، وضع مجموعة من  بدالً من 

فهمنا. تثري  منطقية  محادثة  في  بعضاً  بعضها 

يعني  )وهذا  األوسط  الشرق  في  الصين  سياسات  بمستقبل  مختلفة،  زوايا  من  يتنبأ،  أن  الكتاب  هذا  يحاول  وباختصار، 

ضمناً أماكن أخرى(. وهو يجمع بين فصول َكتبها كبار الباحثين في العالقات الدولية الصينية والشرق أوسطية في العام 2017. 

البعض  سُيلتقط  القضايا،  من  مجموعة  بين  من  االختيار  وفي  األخيرة؛  األحداث  وجود  إلى  حتماً  سيفتقر  الكتاب،  يصدر  وحين 

الخليج  تجاه  الصين  نهج  على  وركزت  ترامب،  دونالد  انتخاب  قبل  ُأنِجزت  فصولنا  أن  إلى  نشير  أن  نود  اآلخر.  البعض  ويسقط 

إسرائيل(. مع  الصين  )مثل عالقات  الملموسة  القضايا  بعض  تجاهل  العربي، مع 
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مؤلف  وهو  قطر.  في  جورجتاون  بجامعة  الخارجية  الدراسات  كلية  في  التاريخ  أستاذ  منصب  يشغل  ريردون-أندرسون  جيمس 

خمسة كتب عن التاريخ والسياسة في الصين، كان آخرها كتابه عن توسع دولة الصين ومجتمعها من النواة حتى األراضي الشمالية

Reluctant Pioneers: China’s Northward Expansion (Stanford University Press, 2005).
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تزايد مشاركة  الباردة  الحرب  نهاية  الشرق األوسط منذ  السياسي في  الجغرافي  المشهد  الزلزالية في  التحوالت  أبرز  كان من 

الدبلوماسية  الساحة  في  أّما  حصري؛  شبه  بشكل  اقتصادياً  كان  الصيني  النشاط  فإّن  ذلك،  ومع  الشعبية.  الصين  جمهورية 

األوسط. الشرق  في  للغاية  خجولة  بكين  كانت  فقد  والعسكرية، 

بوصفها  والعشرين  الحادي  القرن  في  الشعبية  الصين  جمهورية  ظهرت  األهمية،  وعدم  الغياب  شبه  من  عقود  وبعد 

مع  الصينية  التجارة  وزادت  االقتصادية.  األنشطة  على  كبير  بشكل  ركز  بكين  دور  لكن  المنطقة،  في  ومؤثراً  رئيسياً  العباً 

من  واعتباراً  2014؛  العام  بحلول  دوالر  مليار   230 إلى  فنمت  سنوات،   10 مدى  على  بالمئة   ٦00 من  أكثر  األوسط  الشرق 

الحال،  وبطبيعة  األوسط.  الشرق  من  نصفها  من  أكثر  العالم—يأتي  في  الخام  للنفط  مستورد  أكبر  الصين  كانت   ،2015 العام 

هائاًل،  نمواً  مثاًل، شهدت  الوسطى،  آسيا  مع  الصينية  فالتجارة  األوسط وحده؛  الشرق  على  التجارة  في  الزيادة  تقتصر هذه  ال 

البيئة  هذه  مثل  في  حتى  لكن   .1992 العام  في  فقط  دوالر  مليون  بـ527  مقارنة   2012 العام  في  دوالر  مليار   4٦ بلغت  إذ 

قفزت  واحد،  لتقدير  ووفقاً  األوسط.  الشرق  في  للصين  المتزايدة  االقتصادية  المشاركة  تبرز  العام،  التجاري  التوسع  من 

٦.8 مليار  المساعدات الخارجية السنوية، المقدمة من الصين إلى الشرق األوسط، من 151 مليون دوالر في العام 2001 إلى 

ماليين  خمسة  حوالي  أصل  من  ألفاً   550 من  يقرب  ما  األوسط  الشرق  في  يقيم  ذلك،  على  وعالوة   .2010 العام  في  دوالر 

تشارك  لم  ذلك،  من  النقيض  وعلى  واحد.  لمحلل  وفقاً  العالم،  أنحاء  كل  في  منتشرين  الشعبية  الصين  جمهورية  من  مواطن 

متواضع. بشكل  إال  المنطقة  في  وعسكرياً  دبلوماسياً  الصين 

في  والعشرين  الحادي  القرن  في  للصين  األكبر  الحزم  مع  صارخ  بشكل  يتناقض  األوسط  الشرق  في  التواضع  وهذا 

توليه  منذ  جينبينغ،  شي  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  وقام  العالم.  أنحاء  كل  في  المناطق  من  وغيرها  جوارها  من  كل 

من  الرغم  وعلى  العالمية.  الشؤون  في  للصين  أبرز  دور  ذلك  في  بما  َطموح،  أعمال  جدول  بوضع   ،2013 العام  في  منصبه 

أكبر  جهوداً  تبذل  ولم  كبيرة،  أمنية  موارد  بعد  الصين  تخصص  لم  األوسط،  الشرق  في  للصين  الموسعة  الكبيرة  المصالح 

الصينيين. المحللين  لبعض  إحباط  مصدر  هو  الصارخ  التباين  وهذا  المنطقة.  في  مصالحها  لحماية 

في  الطاقة  موارد  إلى  الوصول  للصين  العليا  المصالح  تشمل  األوسط؟  الشرق  في  للصين  العليا  المصالح  هي  ما 

في  والسالم  الداخل  في  االستقرار  على  للحفاظ  األوسط  الشرق  في  وسعها  في  ما  كل  وبذل  البترول؛  والسيما  المنطقة، 

كقوة  الصين  مكانة  وإثبات  العالم؛  في  محورية  منطقة  بكين  تعّده  ما  في  نفوذها  وتوسيع  الهادئ؛  والمحيط  بآسيا  جوارها 

في  الصين  مشاركة  وأن  األوسط،  الشرق  في  المهيمنة  الخارجية  القوة  هي  المتحدة  الواليات  بأن  بكين  وتعترف  عالمية. 

واشنطن. مع  والتنافس  التعاون  من  عناصر  بالضرورة  تستلزم  المنطقة 

ولذلك،  األدنى.  حّدها  في  االقتصادية—هي  األنشطة  األصغر—باستثناء  األوسط  الشرق  في  الصين  مشاركة  أن  ويبدو 

الريشة  وزن  ومن  دبلوماسياً،  الخفيف  الوزن  من  تزال  ال  أنها  إال  اقتصادياً،  الثقيل  الوزن  من  هي  الصين  أن  من  فبالرغم 

في  واألمنية  والخارجية  االقتصادية  السياسات  في  بارزة  مكانة  يحتل  األوسط  الشرق  قلب  أن  من  الرغم  على  عسكرياً. وهذا 

ويبدو  رئيسية،  سياسية  جغرافية  أهمية  وذات  الطاقة،  من  المتنامية  الصين  الحتياجات  مهماً  مصدراً  المنطقة  وُتعّد  الصين. 

لجمهورية  الداخلي  باألمن  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  فهو  “أكبر”:  األوسط  الشرق  َتعّد  والعشرين  الحادي  القرن  في  بكين  أن 

القاري. محيطها  حول  واالستقرار  الوطنية،  ووحدتها  الشعبية،  الصين 

المحتملة.  والتهديدات  التهديدات  من  مجموعة  من  كبيرة  مصالح  حماية  كيفية  في  المتمثل  التحدي  الصين  وتواجه 

الدول،  بين  الحرب  مثل  التقليدية،  األمنية  التهديدات  أن  إال  اإلرهاب؛  والسيما  تقليدية،  غير  أمنية  تهديدات  ومعظمها 

لها،  أكبر  وعسكري  دبلوماسي  حضور  إلى  سيؤدي  الصين  تعّلمته  ما  كان  إذا  ما  يبّين  بأن  كفيل  فقط  والزمن  أيضاً.  موجودة 

لحماية  السبل  أفضل  الصين حول  داخل  يدور  حيوياً  نقاشاً  أن  المؤكد  ومن  األخرى.  الدول  مع  الشراكات  تعزيز  إلى  ربما  أو 

األوسط. الشرق  في  الصين  مصالح 

بحث الصين عن األمن في الشرق األوسط الكبير   .1
أندرو سكوبيل  
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 أندرو سكوبيل عالم سياسة أّول في مؤسسة راند. أّلف أكثر من 12 دراسة وتقريراً، فضاًل عن العديد من المقاالت الصحافية وفصول

الكتب. وقام أيضاً بتحرير أو تجميع أكثر من 12 كتاباً حول مختلف جوانب األمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك

(with Phillip Saunders), PLA Influence on China’s National Security Policymaking (Stanford University 
Press, 2015); (with Andrew J. Nathan) China’s Search for Security (Columbia University Press, 2012) and 
China’s Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March (Cambridge University Press, 2003)
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الصين والواليات المتحدة والشرق األوسط   .٢
جون ب. ألترمان  

أثر ضئيل، وتسعى  فيها  لها  التي  العالم  أجزاء من  متزايد على  بشكل  تعتمد  البالد  أصبحت  للصين،  العالمية  البصمة  توسع  مع 

دائم  اتصال  على  نفسها  البالد  تجد  للصين،  العالمية  المصالح  توسع  ومع  كبير.  حد  إلى  آخرون  طوره  نظام  في  االزدهار  إلى 

العالم.  في  الرائدة  العالمية  القوة  أنها  الواضح  من  لكن  واضحاً،  خصماً  وال  واضحاً  منافساً  ليست  التي  المتحدة،  الواليات  مع 

كيفية  هو  التحديات  هذه  أهم  أحد  فإن  الخارجية،  سياستها  في  التحديات  من  العديد  الصين  فيه  تواجه  الذي  الوقت  وفي 

ويتجلى  آسيوية.  قوة  أكبر  باعتبارها  لنفسها  لها  مبرر  ال  أعباء  خلق  أو  المتحدة  الواليات  مع  تصادم  دون  من  إدارة صعودها 

من  اآلخر  الجانب  المتحدة،  الواليات  تعّده  مجال  وهو  األوسط،  والشرق  آسيا  شرق  بين  الواقعة  المنطقة  في  التحدي  هذا 

حقاً. العالم 

الوجود  يأخذون  المراقبين  بعض  أن  حين  وفي  التقّلب.  في  آخذة  آسيا  في  الظروف  ألن  خاصة  بصفة  حاد  والتحدي 

الخيارات  من  بمجموعة  الواقع  في  المتحدة  الواليات  تحتفظ  واقع،  أمر  أنه  على  المجال  هذا  في  المتحدة  للواليات  الدائم 

إلى  تسعى  أن  ويمكنها  تواجهها.  طرق  في  أو  الصين،  طموحات  تكمل  طرق  في  المجال  ذلك  تشغل  أن  يمكنها  فهي  هناك. 

خيارات  أيضاً  لديها  والصين  آخر.  مكان  في  تقع  الحيوية  مصالحها  أن  تقرر  أن  يمكنها  أو  المنطقة،  على  قوية  بصمة  إيجاد 

المالمح  تقبل  أن  يمكنها  أو  بمصالحها،  للنهوض  المجال  تشكيل  إلى  تسعى  أن  ويمكنها  المجال.  هذا  في  تحركها  كيفية  حول 

تركز  أن  يمكنها  أو  واحد،  وقت  في  المجال  هذا  في  والعسكرية  والدبلوماسية  االقتصادية  قدراتها  تطوير  ويمكنها  هي.  كما 

أن  يمكنها  أو  الدولي،  للتفاعل  األطراف  متعددة  عريضة  ُأطر  وضع  على  تعمل  أن  ويمكنها  االقتصادية.  المسائل  على  أساساً 

الثنائية. العالقات  تؤكد 

المجال  األوسط وفي  الشرق  المتبادلة في  والصين، مع مصالحهما  المتحدة  الواليات  تعامل  كيفية  أن  ما هو مؤكد هو 

سيؤثر  بل  العالمي،  الصعيد  على  بعضاً  ببعضهما  الدولتين  ارتباط  لكيفية  مهماً  مؤشراً  فقط  يكون  لن  إليه،  المؤدي  اآلسيوي 

السياسية  الجغرافيا  مستقبل  على  عميق  أثر  المجال  هذا  في  السياسية  للجغرافيا  وسيكون  األوسع.  عالقاتهما  على  بشدة  أيضاً 

نطاقاً. األوسع 

ويصف  الماضي،  في  األوسط  الشرق  مع  والصينية  األمريكية  الحكومتان  بها  تعاملت  التي  الطرق  الفصل  هذا  يتناول 

في  ينظر  وهو  اتبعاها.  التي  المتناقضة  والطرق  للبلدين  المشتركة  األهداف  يحلل  وهو  هناك.  الصين  في  الصاعدة  المصالح 

القائم  المجال  تأمين  وهي  إلحاحاً،  األكثر  الصين  مهمة  يحلل  ثم  نفوذها،  وحدود  اإلقليمية  الحكومات  إلى  الصين  جاذبية 

وكيف  آسيا،  في  المتحدة  الواليات  دور  فهم  على  جزئياً  التحليل  هذا  وينطوي  نفسها.  والصين  أوسطية  الشرق  مصالحها  بين 

تمكن  كيفية  في  الفصل  يبحث  ثم  أرضية.  بدائل  اتباع  إلى  الصين  يدفع  البحري  الطريق  على  األمريكي  العسكري  الوجود  أن 

التعبير  إلى  الصين  يدفع  وأن  الصين  أمن  على  عميق  أثر  له  يكون  أن  من  البحري  المجال  تجاه  األمريكي  النهج  في  التحول 

بعض  الفصل  يحلل  كذلك  الصينية.  المصالح  ويخدم  جيد  بقبول  يحظى  أن  يمكن  آسيا  في  صيني”  “نظام  عن  أقوى  بشكل 

العالمية. مصالحها  تعمق  مع  مواجهتها  الصين  على  يتعين  التي  الجديدة  الحقائق 

لدورها  الصين  رؤية  كيفية  حول  مهمة  نافذة  األوسط،  الشرق  مع  المتنامية  عالقاتها  لتأمين  الصين،  جهود  وتتيح 

إلى  الصينية  الحكومة  بها  تنظر  التي  الطريقة  على  ثاقبة  نظرة  فقط  أوسطية  الشرق  الصين  استراتيجية  تقّدم  وال  العالمي. 

العالمية  الحرب  المتحدة وبيئة ما بعد  الواليات  اتخاذ خيارات حول عالقاتها مع  أيضاً على  البالد  لكنها تجبر  األمنية،  مصالحها 

بنائها. في  المتحدة  الواليات  ساعدت  التي  الثانية 

األمن  بشأن  اتخاذها  المتحدة  والواليات  الصين  على  يتعين  التي  الخيارات  عدد  هو  األحيان  من  كثير  في  ُينسى  وما 

المقبل،  العقد  مدى  على  تتغير  التي  السلوك  أنماط  هي  ما  بعد.  ُتتَّخذ  لم  التي  الخيارات  وعدد  العالم،  من  الجزء  هذا  في 

كل  في  الكبرى  القوى  عالقات  وهيكل  المتحدة،  الواليات  ونوايا  الصينية،  النوايا  مؤشرات  أهم  بين  من  هي  ستكون،  وكيف 

العالم. أنحاء 
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ومدير  السياسية،  والجغرافيا  العالمي  األمن  في  برجنسكي  كرسي  وشاغل  األول،  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  ألترمان  ب.  جون 

المؤلف  أو  والمؤلف  كتب؛  خمس  محرر  وهو  واشنطن.  في  والدولية  االستراتيجية  الدراسات  مركز  في  األوسط  الشرق  برنامج 

األوسط  المتحدة والشرق  الصين والواليات  كتابه مع جون غارفير حول  بما في ذلك  األوسط،  الشرق  المشارك ألربعة كتب عن 

The Vital Triangle: China, the United States and the Middle East (CSIS, 2008).
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نموذج الصين والشرق األوسط  .٣
مهران كامراوا  

يتعين على البلدان النامية أن تختار على نحو متزايد أحد نمطي التنمية: أحدهما الذي تدعو إليه الواليات المتحدة، والمعروف 

باسم “توافق واشنطن”، واآلخر الذي تمثله الصين، ويشار إليه عموماً باسم “توافق بكين” أو “نموذج الصين” )جونغو موشي(. 

موحد  بشكل  البلدان  اقتربت هذه  التنمية،  وعملية  االقتصاد  في  اإلحصائي  النشاط  في  األوسط  الشرق  بلدان  تقاليد  إلى  ونظراً 

تقريباً من اعتماد نموذج الصين. هذا على الرغم من حقيقة أن كثيراً من هذه البلدان سعت خطابياً إلى تصنيف نفسها على أنها 

السياسية  االقتصادات  أعمق في  تضارب هيكلية  أوجه  إلى  والواقع  المظهر  بين  التناقض  واشنطن. ويشير هذا  توافق  إلى  أقرب 

في  كبير  حد  إلى  الناجح  التنمية  نمط  وتنفيذ  اعتماد  على  قدرتها  تقّوض  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الموجودة 

الصين. وإذا تعّزز نموذج الصين، من خالل الروابط التبادلية والتجارية والسياسية الواسعة بين الصين والشرق األوسط، قد يكون 

له جاذبية كبيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. غير أن قابلية نقله كنمط قابل للتطبيق لتنظيم الترتيبات االقتصادية 

التيقن. بعيدة عن  والسياسية 

نموذج  يملك  حاضراً،  سنرى  وكما  األوسط.  الشرق  في  عدمها  أو  الصين  نموذج  تطبيق  إمكانية  في  الفصل  هذا  يبحث 

الشامخة  الصروح  على  الحكومية  بالسيطرة  تتميز  التي  الدولة،  رأسمالية  تشمل  وهي  ومتعاضدة.  متشابكة  عناصر  ثالثة  الصين 

صارمة؛  لرقابة  الخاضعة  السياسية  والساحة  االستبدادية،  الدولة  وآليات  بالحياة؛  النابضة  السوق  رأسمالية  جانب  إلى  لالقتصاد 

وهما  السمات،  هذه  من  اثنتان  وُتمّيز  الشيوعي.  الحزب  خالل  من  الجدارة  على  القائمة  الترقيات  من  مستمد  للجدارة  وقياس 

وفي  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  في  السياسية  األنظمة  غالبية  أيضاً  االستبدادية،  السياسية  والسيطرة  الحكومية  الرأسمالية 

الوقت الذي تراجعت فيه جاذبية توافق آراء واشنطن بشكل مطرد عبر الشرق األوسط بسبب أعبائه األيديولوجية والدبلوماسية 

السياسية  النظم  إلى نجاح. فقد فشلت  ُتترجم  الجاذبية لم  الصين بشكل معاكس. غير أن هذه  المتصورة، زادت جاذبية نموذج 

مقارنة  والسيما  والمكثفين،  السريعين  والتصنيع  االقتصادية  التنمية  تعزيز  إلى  الرامية  جهودها  في  عام  بشكل  أوسطية  الشرق 

الالتينية وشرق آسيا. أمريكا  بنظيراتها في 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمحاكاة نجاح الصين، من غير المرجح أن يبدو جزء كبير من العالم مثل الصين اليوم بعد 

بضعة عقود من اآلن. لكن مصدر القوة الرئيسي للصين هو فكري أكثر من أي شيء آخر. وبشكل أكثر تحديداً، تقوم الصين بتصدير 

واشنطن.  لتوافق  األساسية  للمبادئ  تحديه  عن  فضاًل  بساطته،  في  كبير  إلى حد  جاذبيته  تستند  الذي  السوقي”،  “االستبداد  فكرة 

الليبرالي  الديمقراطي  النموذج  التي يواجه فيها  المنطقة  اقتصادية واسعة، وباعتباره  الصين بمصالح  تتمتع فيها  وباعتباره منطقة 

النحو، فإن  العالميين للصين. وعلى هذا  للوزن واألثر  المستقبل  الشرق األوسط كموقع اختبار في  تحدياً خطيراً، يمكن أن يظهر 

فكرة نموذج الصين وتكرار معجزته االقتصادية هي ما ُيحتَمل أن تستحوذ على خيال األجيال المقبلة من الشرق أوسطيين. 

بجامعة  الدولية  الشؤون  بكلية  اإلقليمية  و  الدولية  الدراسات  مركز  مدير  و  أستاذ  منصب  حالياً  يشغل  كامروا  مهران 

ضمنها: من  آخرين،  أكاديميين  بمشاركة  أو  شخصية  بصورة  المؤلفات  من  العديد  وتحرير  بتأليف  قام  قطر.  في  جورجتاون 

 The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016); Qatar: Small State, Big
 Politics (2nd ed, 2015); The Modern Middle East: A Political History since the First World War (3rd ed,
 2013); The Political Economy of the Persian Gulf (2012); Migrant Labor in the Persian Gulf (2012)
 (edited with Zahra Babar); The Nuclear Question in the Middle East (2012); The International Politics
 of the Persian Gulf (2011); Innovation in Islam: Traditions and Contributions (2011); Iran’s Intellectual

Revolution (2008).
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لحماية  األوسط  الشرق  في  مكانة ضعيفة  تحتل  العسكرية  قوتها  ولذلك ظلت  “سوقاً”.  األساس  في  األوسط  الشرق  الصين  ترى 

مصالحها االقتصادية واالجتماعية، مثل الطاقة واالستثمارات والتجارة؛ وهذا التكتيك هو نتيجة استراتيجيتها الجغرافية االقتصادية 

الموجهة نحو التنمية. وحتى اآلن ال تحتاج الصين إلى قواعد عسكرية في الشرق األوسط للتأثير على الحكومات المحلية. وتوّفر 

العالقات  أشكال  وتشمل  الفعلية.  العسكرية  القواعد  من  أقوى  نفوذ  قناة  العسكرية  والتبعيات  الثنائية  االقتصادية  العالقات 

المياه  الصيني في  البحري  األول األسطول  األمد. ويشمل  الشرق األوسط وجوداً عسكرياً مخصصاً وطويل  الصينية مع  العسكرية 

العسكرية  التبادالت  الثاني  ويشمل  األوسط.  الشرق  في  السالم  حفظ  وقوات  بجيبوتي،  الخاص  اللوجستي  والموقع  الصومالية، 

والمشاركة  الخارج،  في  المقيمين  المواطنين  وإخالء  المشتركة،  العسكرية  والتدريبات  األمن،  مقاولي  ونشر  األسلحة،  ومبيعات 

في بعثات مجلس األمن الدولي األخرى التي تهدف مؤقتا إلى حماية المصالح العملية لبكين. ومن غير المرجح أن يتحول هذا 

موقعاً  بالفعل  أنشأت  قد  الصين  أن  الرغم من  على  المنظور،  المستقبل  في  فعلية  قواعد عسكرية  إلى  الناعم  العسكري  الوجود 

لوجستياً في جيبوتي في العام 2017.

وفي بداية سياستها لإلصالح واالنفتاح في أواخر السبعينات، حددت الصين نفسها على أنها “متفرج” و“متسابق حر” في 

تترك  بينما  اقتصادية  منافع  “تجني  التي  أوالً”  “األعمال  بتكتيكات  األوسط  الشرق  في  الصين  سياسة  واتسمت  األوسط،  الشرق 

العام 2008، أصبح تفاعل الصين مع الشرق األوسط أكثر كثافة.  العالمية في  المالية  التشابك السياسي”. لكن منذ اندالع األزمة 

وإسرائيل  لتركيا  الرئيسي  االقتصادي  والشريك  وإيران،  العربية  للجامعة  تجاري  أكبر شريك  الصين  كانت  مثاًل،   ،2014 العام  ففي 

أيضاً. وكان للوجود االقتصادي الكبير لبكين في الشرق األوسط أثر كبير على سياساتها الدبلوماسية التقليدية، ممثلة في “الالءات 

الخارج.  أجنبية في  انحياز، وال شروط سياسية مرفقة، وال قواعد عسكرية  الداخلية لآلخرين، وال  الشؤون  األربع”: ال تدخل في 

ويفضل الصينيون ترتيبات أمنية منخفضة التكلفة مع الدول المجاورة، إذ أن التحالفات وأشكال الشراكة األخرى ال تكون لصالح 

ستصبح  االقتصادي،  بوجودها  مقارنة  نسبياً  ضعيفة  كانت  وإن  األوسط،  الشرق  في  للصين  العسكرية  البصمة  أن  ويبدو  الصين. 

المقبلة. السنوات  أكثر وضوحاً في 

وتتوافق البصمة العسكرية الناعمة للصين في الشرق األوسط مع المبادئ الدبلوماسية الصينية التقليدية: ال نشر لقاعدة 

وهي  األوسط.  الشرق  في  مصالحها  لحماية  العملية  االحتياجات  تلبي  أنها  كما  قوة.  سياسة  أو  هيمنة  وال  الخارج،  في  عسكرية 

القرن الحادي والعشرين، شكلت الواليات المتحدة وأوروبا واليابان  النموذج الجديد لعالقات القوى الكبرى. وفي  األساس لبناء 

األساسيتان  المنطقتان  وهاتان  جديدة”.  أساسية  “منطقة  والبرازيل  والهند  الصين  شكلت  حين  في  تقليدية”،  أساسية  “منطقة 

األوسط  الشرق  تهميش  يجري  ذلك،  من  النقيض  وعلى  البشرية.  التنمية  محّركي  لتصبحا  العولمة،  من  أعلى  بدرجات  تتمتعان 

وآسيا الوسطى وأفريقيا. فهي تشكل تهديداً مباشراً أو غير مباشر للمنطقتين األساسيتين وتأتي بالتحديات، لتصبح مناطق رئيسية 

العالمية. للحوكمة 

وروسيا  وفرنسا  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  مثل  التقليدية  القوى  تعّد  والعشرين،  الحادي  القرن  أوائل  منذ 

واليابان الشرق األوسط عموماً “منطقة معركة”، ونشرت قواعد عسكرية فعلية في الشرق األوسط لتعزيز مصالحها، بما في ذلك 

وفقاً  والقيم  الديمقراطية  ونشر  األسلحة،  وانتشار  اإلرهاب  لمكافحة  تكتيكات  وتنفيذ  للمنطقة،  السياسية  الهيمنة  على  الحفاظ 

للنمط الغربي، والدفاع عن الحلفاء، ومنع الراديكاليين المناهضين للغرب من تحدي النظام اإلقليمي. وكان كل هذا تحت ستار 

األمن. نحو  الموجهة  السياسية  الجغرافية  االستراتيجيات 

تحمي  التي  الناعمة  العسكرية  البصمات  أشكال  وأصبحت  متزايد،  نحو  على  غنية  الخارجية  الصينية  المصالح  داللة  إن 

اإلصالح  تعزيز  في  المتمثلة  الهائلة  المهمة  تواجه  وهي  نامياً.  بلداً  الصين  تزال  ال  واليوم،  متنوعة.  الخارجية  الصينية  المصالح 

في  للصين  األساسية  السياسة  االقتصادي  البناء  ويبقى  االجتماعي.  االستقرار  على  الحفاظ  مع  المحلي،  الصعيد  على  والتنمية 

العالقات العسكرية الصينية مع الشرق األوسط  .4
ديغانغ صن  
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الشرق  في  أو  الهادئ  والمحيط  آسيا  مناطق  في  سواء  االقتصادية،  الجغرافية  االستراتيجية  أن  يعني  وهذا  القريب.  المستقبل 

األوسط، ستكون هي االستراتيجية طويلة األمد لبكين. وكنتيجة لهذه االستراتيجية، ستعتمد الصين على بصمتها العسكرية اللينة 

لبناء طريق الحرير البحري من بحر الصين الجنوبي إلى البحر المتوسط في القرن الحادي والعشرين.

ديغانـغ صـن يشـغل منصـب أسـتاذ معهـد الدراسـات الشـرق أوسـطية فـي جامعـة شـنغهاي الدوليـة للدراسـات بالصيـن. وتشـمل 

اهتماماته البحثية القوى العظمى والشـرق األوسـط، وأمن الشـرق األوسـط، وسياسـة الصين تجاه الشـرق األوسـط. ومقاالته األخيرة 

 (with Yahia H. Zoubir) are “China’s Response to the Revolts in the Arab World: A Case of Pragmatic
 Diplomacy,” in Mediterranean Politics (2014); and “China’s Economic Diplomacy towards the Arab
 Countries: Challenges Ahead?” in Journal of Contemporary China (2015). He is also co-editor of Building a

New Silk Road: China and the Middle East in the 21st Century (World Affairs Press, 2014).
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تحقيق  إلى  تهدف  اقتصادية  بمبادرات  الجانبين  ترحيب  مع  وجزر،  مد  عالقة  أنها  هو  وتركيا  الصين  بين  للعالقة  وصف  أفضل 

ومع  بعضاً؛  لبعضهما  و“أهميتهما”  العالمي  النظام  في  الدولتين  “صعود”  حول  الخطابات  من  كثير  ويتخللها  المتبادلة.  المنفعة 

السياسية  القضايا  بسبب  تماماً  تخرج عن مسارها  أو  االنتظار  في  إال  المطاف  نهاية  في  العالقة  ُتوضع  ال  الخطوات،  بعض  اتخاذ 

البلدان  العام 1971 عندما اعترف  ابتداًء من  البلدين،  التقدير، كما هي الحال في كثير من األحيان. وتتطّور العالقات بين  وسوء 

رسمياً ببعضهما بعضاً؛ لكن أفضل وصف لطبيعة هذا التطور هي التأرجح، بدالً من اتباع تقّدم خطي.

الدولتين  بين  أكبر  تعاون  إلى  الداعي  الخطاب  الجانبان  ويؤيد  االستراتيجي،  التعاون  في  شريكتان  وتركيا  الصين  وُتعّد 

الواحد  “الحزام  مشروع  مثل  مبادرات  وتساهم  اآلسيوية.  القارة  طرفي  عند  والواقعتين  العشرين،  مجموعة  في  العضويتين 

التي تستفسر عن  الدراسات  وُتقّدم  الفكرة،  تعزيز هذه  كبيرة، في  تركيا بحماسة  به  الذي رحبت  الصين،  الواحد” في  والطريق 

ديناميكيات العالقة بين الصين وتركيا كثيراً من التفاؤل للمستقبل. وعلى الرغم من هذه النظرة اإليجابية والتفاؤل العميق الذي 

ال يرعاه فقط السياسيون بل أيضاً العديد من األكاديميين، يبدو أن الصين وتركيا مترددتان إلى حد ما عندما يتعلق األمر بالتقدم 

العملي في العالقة. وتقع النوايا بسهولة فريسة للشواغل السياسية، والتصورات، وسوء الحسابات؛ وُتقام حواجز ضد التقدم في 

أو عدمها ومدى  نتائج ملموسة  إلى  التوقعات  أما ترجمة  الكبرى”،  “التوقعات  التركية هي واحدة من  الصينية  العالقة. والعالقة 

مختلفة. فمسألة  الترجمة،  هذه 

يقّدم هذا الفصل منظوراً حاسماً للعالقة الصينية التركية. يبدأ التحقيق من الفرضية المقبولة على نطاق واسع بأن البعد 

بما  قوياً  حافزاً  يعطي  ال  البلدين  بين  االقتصادي  التفاعل  مستوى  أن  ويحاجج  الجانبان،  عليها  يؤكد  التي  للعالقة هي  االقتصادي 

بين  كبيرة  اقتصادية  تبعية  يوجد  ال  المظهر،  من  الرغم  على  وكما سيظهر،  بينهما.  انقطاع  دون  تقدم مستقر ومن  تحقيق  يكفل 

الصين وتركيا، وهو ما يتناقض مع معظم الحاالت الثنائية األخرى بين الصين وبلدان الشرق األوسط. وتعتمد الصين بشكل عميق 

على الهيدروكربونيات في المنطقة، وتعتمد بلدان المنطقة بالمثل على رأس المال والبنية التحتية الصينيين. ويؤدي عدم وجود 

مستوى معين من الترابط االقتصادي إلى مزيد من الضعف في العالقة في مقابل العوامل غير االقتصادية.

الرغم من  وعلى  السياسية.  المواءمة  أو  السياسي  الصراع  واحتماالت  االقتصادي  التفاعل  بين  العالقة  الفصل  يتناول هذا 

العالقة عرضة  الصين وتركيا، مما يجعل  بين  األدنى  االقتصادي  االعتماد  يوجد سوى  نسبياً، ال  المرتفعة  التجارة  وأرقام  المظهر، 

العالقة  اقتصاديا،  أثراً  أكثر  الصين  كون  عن  الناجم  العالقة،  في  التكافؤ  عدم  ويجعل  األويغور.  قضية  في  التطورات  مثل  آلثار 

اإليجابي  األثر  يظل  أن  المرجح  من  لكن  المستقبل،  في  واالستثمار  التجارة  توقعات  الجانبين  كال  ويتشارك  للصراع.  عرضة  أكثر 

إلى ذلك،  وباإلضافة  نتائج.  إلى  التوقعات  لتحويل  ُتتَّخذ خطوات ملموسة  لم  إذا  اإلجمالية محدوداً  العالقة  التوقعات على  لهذه 

البلدين. المتبادلة بين المواطنين األتراك والصينيين سلبية بشكل واضح، مما يؤثر سلباً على تطور العالقات بين  التصورات  فإن 

حول  مقررات  ُيدرس  مساعد  وأستاذ  سابانجي،  بجامعة  إسطنبول  سياسات  مركز  في  مشارك  باحث  منصب  يشغل  أتله  ألتاي 

للبحوث في  الهادئ. عمل منسقاً  والمحيط  آسيا  الدولية في منطقة  والعالقات  اآلسيوية  الدولي واالقتصادات  السياسي  االقتصاد 

وهو عضو  األعمال.  لمجتمع  االستشارية  والخدمات  التدريب  تقديم  في  ويستمر  التركية،  الخارجية  االقتصادية  العالقات  مجلس 

لألخبار  دولية  بوابة  وهي  تايمز،  آسيا  في  عمود  وكاتب  واألعمال،  للصناعة  التركية  للرابطة  التابعة  الصينية  الشبكة  في  خبير 

والرأي مقرها هونغ كونغ.

الصين وتركيا: اإلبحار في مياه مضطربة  .٥
ألتاي أتله  
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الصين والمفاوضات النووية اإليرانية: جهود بكين للوساطة  .٦
جون دبليو. غارفر  

يحلل هذا الفصل سياسات الصين تجاه المفاوضات حول األنشطة النووية اإليرانية—بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية 

األطراف  “محادثات  تسمى  التي  المفاوضات،  هذه  وتمتّد   .)P5 + 1 باسم  )المعروفة  ألمانيا  إلى  باإلضافة  األمن،  مجلس  في 

يوليو   14 في  المشتركة  الشاملة  العمل  وتوقيع خطة   2009 يناير  في  المتحدة  الواليات  رئاسة  أوباما  باراك  تولي  بين  السبعة”، 

2015. ويسعى هذا الفصل إلى تحديد مالمح وتطور السياسة الصينية تجاه تلك المفاوضات، باإلضافة إلى الحسابات التي تستند 

الصينية. السياسات  تلك  إليها 

والفرضية هنا هي أن سياسات الصين شهدت تحوالً كبيراً في بداية والية أوباما الثانية التي بدأت في يناير 2013، إذ أّدت 

الصين دوراً أكثر نشاطاً وموضوعيًة في المحادثات. وفي وقت سابق، بما في ذلك خالل فترة والية أوباما األولى، لكن باتباع نهج 

األمر  يتعّلق  الكبرى حين  القوى  دبلوماسية  بأن تظل متفرجة على  تكتفي  بكين  كانت   ،1979 العام  الرهائن في  أزمة  إلى  يعود 

بإيران. وحذت حذو الواليات المتحدة وموسكو والعواصم األوروبية، ونالت مكافآت على وضعها كقوة مسؤولة مستعدة للعمل 

في  مصالحها  حماية  إلى  الصين  سعت  نفسه  الوقت  وفى  المهمة.  األمنية  الشواغل  لمعالجة  األخرى  الرائدة  القوى  جانب  إلى 

مجالي التجارة/الطاقة مع جمهورية إيران اإلسالمية. وقبل أوائل العام 2013، سعت بكين إلى إبقاء الطرفين )واشنطن وطهران( 

سعيدين بالحد األدنى، ولم تتخذ المبادرة إال عندما تعرضت مصالحها التجارية مع إيران للتهديد بعقوبات مدفوعة من الغرب. 

وفي الجوهر، سعت بكين إلى موازنة العالقة بين واشنطن وطهران.

لكن في أوائل العام 2013، بعد إعادة انتخاب أوباما، عّدلت الصين سياستها فجأة. وبدأت في استخدام مساعيها الحميدة 

الخاصة، مع “سلة  مقترحاتها  تقدم  وبدأت  العدوانيين.  واإليرانيين  األمريكيين  المفاوضين  بين  التواصل  التوتر وتسهيل  لتخفيف 

اقتراح” تستوعب الشواغل األساسية لكال الجانبين. وكانت هذه الشواغل هي عدم سعي إيران إلى امتالك األسلحة النووية وعدم 

العسكرية  غير  واالستخدامات  البحوث  في  النووية  األسلحة  انتشار  من  الحد  معاهدة  بموجب  بـ“حقها”  واالعتراف  امتالكها؛ 

وبدأ  األمن.  التي فرضها مجلس  العقوبات  بدأت  200٦، عندما  العام  منذ  إيران  المفروضة على  العقوبات  النووية؛ ورفع  للطاقة 

كبار القادة الصينيون، بمن فيهم شي جينبينغ، الضغط علناً على طهران بشأن ضرورة معالجة—وبشكل مرضي—الشواغل الدولية 

بـ“وساطة نشطة” )جيجي ووكسوان(  يي  وانغ  الخارجية  اإليرانية. وقام وزير  النووية  للبرامج  المحتملة  العسكرية  األبعاد  حول 

في  بعضاً  بعضهما  ومالقاة  توافقي  حل  إلى  التوصل  على  الجانبين  وشجع  وأوروبا،  المتحدة  والواليات  طهران  بين  النزاع  في 

مستعدة  الصين  أن  اإليرانيين  للقادة  صينيون  ممثلون  أوضح  الجهد،  هذا  من  وكجزء  شينغ(.  إر  شيانغ  )شيانغ  الطريق  منتصف 

اإليرانية.  النووية  للقضية  كان حاًل مرضياً  المشاركة  أساس هذه  اإليرانية، ولكن  التنمية  كبير وسخي في جهود  للمشاركة بشكل 

ونظراً إلى األهمية السياسية واالقتصادية للصين بالنسبة لجمهورية إيران اإلسالمية، يبدو من المرجح أن نهج بكين األكثر نشاطاً 

أّدى دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق 14 يوليو 2015.

لها عالقات  كانت  اإليرانية.  األمريكية  العالقات  في  للتوسط  التي وضعتها  األصول  فريدة من  الصين مجموعة  لدى  وكان 

الصين  لقادة  المنطقي  من  وكان  لكليهما.  قيماً  ومحاوراً  استراتيجياً  شريكاً  وكانت  وإيران.  المتحدة  الواليات  من  كل  مع  جيدة 

لبالده،  المتزايدين  والنفوذ  القوة  الصين  شعب  أمام  وإلظهار  الخاصة،  الصين  مصالح  لحماية  الفريدة  األصول  تلك  استخدام 

العالمي. السالم  والمساهمة في 

وُتعد جهود الصين للتوسط في الصراع األمريكي اإليراني من خالل محادثات األطراف السبعة مثاالً على استخدام الصين 

المتحدة.  والواليات  اإلسالمية  إيران  جمهورية  بين  الحرب  وضوحاً—لتجنب  أكثر  أو—بشكل  السالم  لتعزيز  المتنامية  لقوتها 

عندما  حتى  الكبرى،  القوى  بين  المصالحة  لتعزيز  الدولة  رجل  بجهد  شبيهاً  جهداً  المرحلة  هذه  في  الصين  دبلوماسية  وتقدم 

النظام  لدعم  الصينية  الصادقة  الجهود  مثاالً على  تقّدم  للصين. وهي  االستراتيجية  المزايا  فقدان بعض  إلى  المصالحة  تؤدي هذه 
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العالمي الخاص بالحد من انتشار األسلحة النووية. وهي تقّدم مثاالً واضحاً على حساسية الصين الحادة إزاء األثر المحتمل للحرب 

السالم  لدعم  باستمرار  المتزايدة  قوتها  ستستخدم  الصين  أن  على  األخرى  للدول  مطمئناً  مثاالً  تقّدم  وهي  لالستقرار؛  المزعزع 

عمل  كيفية  على  مثاالً  اإليرانية  النووية  القضايا  تجاه  المتوازية  واألمريكية  الصينية  السياسات  نجاح  ويقّدم  الدوليين.  واالستقرار 

البلدين جنباً إلى جنب لمعالجة القضايا األمنية من الدرجة األولى، حتى عندما تكون لديهما اختالفات خطيرة في النهج والمصالح 

السياسية. الجغرافية 

جون دبليو. غارفر يشغل منصب أستاذ فخري في مدرسة سام نان للشؤون الدولية بمعهد جورجيا للتكنولوجيا. أحدث منشوراته هي  

China’s Quest, The History of the Foreign Relations of the People’s Republic of China (Oxford University Press, 2016).
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الصين والعراق  .٧
جوزيف ساسون  

النامية—مثل  الدول  مع  وودية  قوية  عالقات  على  الصين  حفاظ  كيفية  حول  ثاقبة  نظرة  والعراق  الصين  بين  العالقات  تعطي 

ومن   .2003 العام  في  للعراق  األمريكي  الغزو  مثل  الجذرية  التغيرات  من  االستفادة  اضطراباته—وتستطيع  عقود  العراق خالل 

مثل  العظمى  القوى  أو  السابقة  االستعمارية  القوى  مع  بالعالقات  مقارنة  جداً  مختلفاً  نموذجاً  الصين  تمثل  العراق،  نظر  وجهة 

ى بـ“نموذج الصين” يجذب دوالً مثل العراق، أي: النمو السريع في ظل االستبداد—أو ما ُيعَرف اآلن  الواليات المتحدة. وما ُيسمَّ

باسم االستبدادية التنافسية—من دون التعقيدات التي يجلبها “النموذج األمريكي”. ومما يعزز ذلك، خيبة أمل العديد من الدول 

العربية من افتقار الواليات المتحدة إلى التزام طويل األمد بالمنطقة. ويرى هذا الفصل أن العالقات الصينية العراقية يمكن أن 

الصين، على  لنمو  الضرورية  بالموارد  الغنية  المستقرة،  البلدان غير  التعامل مع  الجديدة في  الصينية  للقيادة  مهماً  اختباراً  تكون 

الطويل. األمد 

الخمسينات.  إلى  يعود  البلدين،  بين  للعالقات  تاريخي  استعراض  مع  والعراق،  الصين  بين  العالقات  الفصل  هذا  يتناول 

اإلثني عشر  في  البلدين  بين  العالقات  تطور  كيفية  ويحلل   ،2003 العام  في  العراق  غزو  على  الفعل  رد  على  الضوء  يسلط  وهو 

التجارة  الغزو:  منذ  انقضى  الذي  العقد  في  للصين  استراتيجياً  شريكاً  العراق  جعلت  جوانب  لثالثة  تقييم  ويجري  الماضية.  عاماً 

تجارته  في  للعراق  الصين  تصور  كيفية  لفهم  حاسمة  العوامل  وهذه  األسلحة.  من  واإلمدادات  والنفط،  االقتصادية،  والتعامالت 

الثنائية  عالقاتها  في  الصين  تواجهها  التي  والتحديات  المخاطر  على  الضوء  تسليط  يجرى  كذلك  العالمية.  واستراتيجيته  الشاملة 

العراق. مع 

وإلى جانب إيران، كانت الصين البلد اآلخر الذي جنى أكبر الفوائد من الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين. لقد فتحت 

موارد العراق الغنية بالنفط والغاز إمكانات جديدة للصين لتنّوع إمداداتها وتكون أقل اعتماداً على المملكة العربية السعودية. 

وفي الوقت نفسه، كان العراق، بعد عقود من الحرمان والحروب والعقوبات، في أمس الحاجة إلى طائفة واسعة من الواردات 

الرخيصة. وهكذا، تطّور تكافل بين البلدين، مدعوماً بحقيقة أن الصين ليست لديها “أعباء” تاريخية في المنطقة. وكانت العالقة 

المتبادلة. المنفعة  تقوم على  ثنائية  أساساً عالقة 

وبمجرد أن أعلنت اإلدارة األمريكية عزمها على سحب جميع الجنود األمريكيين من العراق، بدأ النفوذ األمريكي يتالشى. 

مثاًل، تجاهل العراقيون العديد من النداءات التي وجهها كبار المسؤولين األمريكيين بعدم السماح بالهبوط في العراق للطائرات 

العراقية،  القيادة  الشعور داخل  إلى نظام بشار األسد. وكان  إلى سوريا، وتحمل أسلحة وذخائر  التي كانت في طريقها  اإليرانية 

كان  تركيزها  أن  أي  عليه،  كانت  كما  بالمنطقة  مهتمة  ليست  المتحدة  الواليات  أن  العربي،  العالم  في  الجهات  من  العديد  وفي 

أكثر على آسيا. وهذا ترك بالتأكيد فراغ نفوذ استفادت منه الصين منذ العام 2008 فصاعداً. وهكذا، فإن االستثمارات الصينية في 

بناء عالقات مع العراق على مدى عقود عديدة؛ والتغير الجذري في احتياجات العراق بعد الغزو؛ وفراغ النفوذ المذكور أعاله؛ 

أدى إلى تعزيز هيكلي للعالقة بين العراق والصين. ويعّد العراقيون الصين قوة إيجابية تحقق الرخاء االقتصادي من دون تكلفة 

كيفية  حول  العراقيين  على  يقوموا ب“المحاضرة”  أو  للعراق  الداخلية  الشؤون  في  يتدخلوا  لن  الصينيين  أن  إذ  كبيرة؛  سياسية 

اعتناق  الصين في  البلدين، وهو رغبة  العالقات بين  انفتاحاً وحرية. وثمة عامل حاسم آخر يعزز  أكثر  إدارة مؤسساتهم بطريقة 

نظرة طويلة األمد بشأن استثماراتها، وهو ترف ال تستطيع الشركات الغربية تحمله.

ولسوء الحظ بالنسبة للبلدين، لم يحظ العراق بكثير من االستقرار السياسي منذ سقوط البعث. فقد اندلعت حرب أهلية 

دموية لمدة عامين، ولم يؤّد الشقاق الطائفي، الذي شجعه حكم نوري المالكي لثماني سنوات، إال إلى تفاقم الوضع. وفي العام 

من  عناصر جديدة  إلى  البالد  من  أخرى  وأجزاء  الموصل  على  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أدت هجمات   ،2014

إلى  التفكك  لخطر  أكثر عرضة  بعده،  أو   2003 العام  غزو  قبل  فترة  أي  من  أكثر   ،201٦ العام  في  العراق  وكان  االستقرار.  عدم 

ثالثة أجزاء.
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وأخيراً، قد تؤثر العوامل االقتصادية على العالقات الثنائية: على الجانب الصيني، سيؤدي التباطؤ في النمو االقتصادي إلى 

انخفاض كبير في استهالك الطاقة؛ وعلى الجانب العراقي، النهيار أسعار النفط في األسواق العالمية آثار مأساوية على البلد بعدما 

أهدر سنوات من االزدهار النفطي في الكسب غير المشروع وسوء اإلدارة. ومع ذلك، فإن العالقة ضرورية لكال البلدين على العديد 

من المستويات، ويمكن للمرء أن يتوقع أن تكون للصين مشاركة أكثر، سياسياً واقتصادياً، في العراق في العقد المقبل، على الرغم 

من التحديات التي يواجهها اآلن.

جوزيف ساسون يشغل منصب أستاذ مشارك يف جامعة جورجتاون، ويتوىل كريس الصباح يف السياسة واالقتصاد السيايس يف العامل العريب. 

للباحثني  الدرايس 2014-2015، اختري زمياًل يف مركز وودرو ويلسون  العام  أنتوين، أكسفورد. خالل  وهو عضو مشارك يف كلية سانت 

األوسط الرشق  حول  كتاب  ألفضل  املرموقة  الكويتية  الربيطانية  بالجائزة  كتابه  فاز   ،2013 العام  يف  العاصمة.  واشنطن  يف  الدوليني 

 Saddam Hussein’s Ba‘th Party: Inside An Authoritarian Regime (Cambridge University Press, 2012). His
most recent book is Anatomy of Authoritarianism in the Arab Republics (Cambridge University Press, 2016).
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طرق الحرير واالستراتيجية العالمية: سعي الصين  .٨
ستيفن بالنك  

المناسب  الوقت  في  يؤدي  أن  يمكن  الموانئ  لبناء  عالمي  برنامج  في  شرعت  الصين  أن  الواضح  من  الوسطى،  آسيا  عن  بعيداً 

إلى شبكة بعيدة المدى ليس فقط من الموانئ المخصصة لـ“الرسو المؤقت”، لكن للقواعد البحرية. وتقوم الصين بالفعل ببناء 

لوزير  تقرير  أكد  األفريقي. وعالوة على ذلك،  القرن  الهندي وقاعدة في جيبوتي في  المحيط  التحتية في  البنية  النوع من  هذا 

الخارجية وانغ يي مؤخراً وبشكل علني أن الصين تتطلع إلى بناء مرافق البنية التحتية وقدرات الدعم، أي القواعد. كذلك تقوم 

الوقت  للصين في  المتزايدة  األمنية  أفغانستان  األفغاني، مما يدل على أهمية  للجيش  العسكرية  بزيادة مساعداتها  الصين حالياً 

الذي تتقدم فيه في مشروع “الحزام الواحد والطريق الواحدً”. وُتظهر مشاركة الصين في العام 2015 مع روسيا، في المناورات 

وبالمثل،  أبعد.  يكن  لم  إن  األوسط  الشرق  على  القوة  بإسقاط  اهتماماً  أيضاً  المتوسط،  البحر  منطقة  في  المشتركة  البحرية 

للدول  الخارجية  المساعدة  لتقديم  الحاجة  أثيرت  األوسط، حيث  الشرق  الروسي حول  فالداي  نادي  مؤخراً  عقده  مؤتمر  وفي 

هناك، الحظ مشارك صيني لم يذكر اسمه أن بكين، في حين أنها تريد أن تكون صديقة للجميع وليست لديها نية للتدخل في 

الواحد  باالقتران مع مشروع “الحزام  إيران والسعودية، ستقدم مساعدة كهذه واستثماراً، ويفترض أن يكون ذلك  التنافس بين 

الوسطى،  آسيا  خالل  من  الصين،  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  يربط  أن  ُيفترض  ما  وبمقدار  وبالفعل،  الواحد”.  والطريق 

أدناه غير مفهومة. المذكورة  المشاريع وغيرها  تبدو هذه  المتوسط والشرق األوسط، ال  بأوروبا والبحر 

العربية  اإلمارات  مع  للعملة  مبادلة  على  وتفاوضت  كبيرة  باستثمارات  الصين  تقوم  إيران،  في  استثماراتها  جانب  وإلى 

والطريق  الواحد  “الحزام  مشاريع  لصالح  اإلمارات  عبر  جداً  المهمة  النقل  وطرق  الموانئ  إلى  الوصول  لها  يتيح  مما  المتحدة، 

الواحد”. وسعت الصين من دون جدوى إلى الحصول على ميناء للمياه العميقة على الساحل الجورجي للبحر األسود، باالقتران 

تبرز  وبالمثل،  الواحد”.  والطريق  الواحد  “الحزام  من  كجزء  جورجيا  إلى  البري  والنقل  الحديد  السكك  خطوط  تشييد  مع 

دعمت   ،201٦ يناير  وفي  األوروبي.  االتحاد  مع  الحرة  للتجارة  اتفاقية  لديها  باتت  إذ  الصيني  التفكير  في  بارز  بشكل  أوكرانيا 

المعاكس(،  االتجاه  في  هناك  يكون  أن  )وُيفترض  والصين  كازاخستان  إلى  أوكرانيا  من  الشحن  لقطارات  مساراً  رسمياً  الصين 

اعتباراً من مارس  الطريق  المرور على هذا  الذي يتجاوز روسيا. وبدأت حركة  البحر األسود وبحر قزوين،  ويشمل عبارات عبر 

النقل  لزيادة قدرة  الحرير؛  لجنة حول عمل طريق  لمناقشة تشكيل  أوكرانيين  201٦. واجتمع مسؤولون صينيون مع مسؤولين 

ل“الحزام  البري  البعد  لتوفير  التحتية  والبنية  الحديد  السكك  مشاريع  من  العديد  بناء  على  أيضاً  الصين  وتساعد  األوكرانية. 

بسكيد  نفق  فتح  بإعادة  أوروبياً  اهتماماً  أيضاً  الخطط  وتشمل  البندقية.  مدينة  النهائية،  وجهته  إلى  الواحد”  والطريق  الواحد 

في  المستمرة  االضطرابات  إلى  ونظراً  وأخيراً،  البلطيق.  بحر  دول  إلى  الحرير  طرق  وبتوسيع  بأوكرانيا،  أوروبا  جنوب  لربط 

الربط مع شبكات  ثم  المنطقة ومن  تلك  أجزاء من  الواحد”  الواحد والطريق  “الحزام  باجتياز  الكفيلة  األوسط والخطط  الشرق 

األوسط  بالشرق  للصين  المتزايد  باالهتمام  يرتبط  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  أن  الواضح  فمن  فرعية،  طرق  أو  أخرى 

المنطقة. على  التأثير  على  والقدرة 

عن  التحدث  على  والقدرة  المعزز  السياسي  الجغرافي  الوصول  مع  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  التقاء  أن  ويبدو 

عن  فضاًل  االقتصادي،  الجغرافي  الترهيب  استخدام  في  جينبينغ  شي  رغبة  تعكس  ذلك،  في  والرغبة  “الصعبة”،  األمنية  الُنهج 

الموعود  أن  نفترض  أال  ينبغي  ذلك،  ومع  المراقبة.  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  يستحق  ولذلك،  االقتصادية.  المكافآت 

بالسخاء  الوعود  من  العديد  من  الرغم  وعلى  فعاًل.  تنفذه  وما  الصين  به  تعد  ما  بين  كبيرة  مسافة  هنالك  الواقع،  في  ذ.  سُينفَّ

في  حدث  ما  وهذا  الطريق،  منتصف  في  يتأخر  أو  المشروع  يتوقف  أو  المال  تخصيص  يجري  ال  ما  غالباً  الكبيرة،  والمشاريع 

المقصودة  المشاريع  كل  ببناء  لها  سيسمح  للصين  المتعثر  المحلي  االقتصاد  كان  إذا  ما  الواضح  من  وليس  البلدان.  من  العديد 

من الصين إلى أوروبا. وأخيراً، لم يكن يتعين على الصين حتى اآلن أن تتعامل بعمق شديد مع كل المشاكل والقضايا السياسية 

كيف  األحوال  من  حال  بأي  الواضح  من  وليس  مشاريع،  ببناء  فيها  تقوم  التي  المتداخلة  البلدان  كل  في  ستنشأ  التي  الكثيرة 

الحالي. أعمالها  المشاكل على رأس جدول  تلك  الصين مع كل  ستتعامل 



1٦   النجمة الحمراء والهالل: الصين و الشرق األوسط | تقرير موجز

وجغرافي  اقتصادي  جغرافي  تغيير  إحداث  إلى  فقط،  جزئياً  تحقق  لو  حتى  الجريء،  المشروع  هذا  سيؤدي  ذلك،  ومع 

والجغرافية  واالقتصادية  الجغرافية  واآلثار  الجريء  اكتساحه  إلى  ونظراً  فيها.  يتشكل  التي  المناطق  كل  في  كبير  استراتيجي 

الصين  أن  وحقيقة  مسؤوليتنا.  على  نتجاهله  الواحد”،  والطريق  الواحد  “الحزام  ومشاريع  رؤية  في  المتأصلة  االستراتيجية 

المقياس، هي في حد ذاتها، عالمة ذات أهمية كبيرة. التفكير على هذا  وحدها اآلن تستطيع 

في  القومي  األمن  لشؤون  سابق  وأستاذ  األمريكي،  الخارجية  السياسة  مجلس  في  أول  زميل  منصب  يشغل  بالنك  ستيفن 

السوفياتية/ واألجنبية  العسكرية  السياسات  عن  ودراسة  مقالة   900 من  أكثر  نشر  وقد  األمريكية.  العسكرية  الحرب  كلية 

الصين و  روسيا  بين  الطاقة  عالقات  عن   200٦ عام  مقالته  منشوراته  أهم  وتشمل  واألوروبية.  واآلسيوية  واألمريكية  الروسية 

Russo-Chinese Energy Relations: Politics in Command (Global Markets Briefing, 2006).
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من  ألي  وضوحاً  األدوار  أقل  من  واحداً  الصينية  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  مبادرة  في  األوسط  الشرق  دور  ُيعّد 

تتالقى  الواحد”  والطريق  الواحد  ل“الحزام  األساسية  األهداف  من  العديد  أن  المؤكد  ومن  المخطط.  يشملها  التي  المناطق 

رئيسي  تنسيق  ومركز  أوروبا،  إلى  بري  وجسر  للطاقة،  حاسم  مصدر  وهي  كبيرة،  تحتية  بنية  تتطلب  منطقة  وهي  هناك. 

الغموض حول  العديد من  لكن  التطّرف.  تهديدات  األوسع ومعالجة  االستقرار في جوارها  إلى تحقيق  الرامية  الصينية  للجهود 

الواحد”.  والطريق  الواحد  “الحزام  على  قوة  أكثر  بشكل  تنطبق  األوسط  الشرق  في  نطاقاً  األوسع  الصين  استراتيجية  مستقبل 

من  كثير  ويستند  أيضاً.  األخرى  المناطق  من  كثير  في  بها  محيطة  يقين  عدم  أوجه  ثمة  لذلك  المبكرة،  مراحلها  في  والمبادرة 

على  التطورات  عن  تفصيلية  نظرة  من  بدالً  وأهدافها،  ومبرراتها  المبادرة  دوافع  تقييم  إلى  تداعياتها  حول  القائم  التحليل 

السياسة  تعقيدات  واالقتصاد عن  التجارة  للصين هو فصل  الرئيسية  األهداف  أحد  كان  األوسط،  الشرق  في  لكن  الواقع.  أرض 

لخدمة  االقتصادية  األدوات  نشر  هو  الواحد”  والطريق  الواحد  ل“الحزام  المميزة  الخصائص  أحد  أن  حين  في  المنطقة،  في 

والسياسية. االستراتيجية  األهداف 

التي  والتحديات  تطبيقها،  وكيفية  الواحد”،  والطريق  الواحد  “الحزام  مبادرة  ومبررات  نشأة  دراسة  إلى  وباإلضافة 

واإلطار  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  بين  المحتملة  التناقضات  تحل  أن  للصين  يمكن  كيف  الفصل  هذا  يبحث  تواجهها، 

الخيارات السياسية في  التناقضات من خالل مواكبة  التقليدي للسياسة الصينية في الشرق األوسط. وقد تسعى الصين إلى حل 

األولوية  يعطي  الذي  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  تحقيق  خالل  من  وذلك  قبل،  من  لها  تنكرت  قد  كانت  التي  المنطقة 

عليه في  تواضعاً مما هي  األكثر  األنشطة  أو من خالل مجموعة من  األخرى؛  واالقتصادية  السياسية  األهداف  لـ“التوازن” على 

العسكري  الدور  تعميق  إلى  تؤدي  التي قد  والعوامل  األهمية.  بالغ  السياسي شاغاًل  الحياد  فيها  التي ال يكون  األخرى  المناطق 

التركستاني  اإلسالمي  الحزب  ضد  المباشرة  اإلجراءات  من  مزيد  اتخاذ  إلى  الحاجة  المنطقة—مثل  في  الصيني  واالستخباري 

التي  تلك  التحديد  وجه  على  واليمن—هي  ليبيا  في  حدث  الذي  النوع  من  الموّظفين  إجالء  عمليات  من  مزيد  أو  سوريا،  في 

من شأنها أن تحول دون زيادة كبيرة وواسعة النطاق في الوجود االقتصادي للصين. وحتى في حالة انتهاء الحرب في سوريا، 

للمنطقة؛  السياسية  الديناميكيات  وسط  في  الوقوع  لمخاطر  التعرض  بشأن  بالحذر  الصين  رد  يّتسم  أن  المرجح  من  يزال  ال 

إلى  التوصل  جرى  إذا  النطاق  واسعة  باستثمارات  الصين  وعدت  حيث  مثاًل،  أفغانستان،  في  حصل  مما  النقيض  على  وهذا 

سلمية. تسوية 

“الحزام  يّتخذ  أن  المرجح  من  األوسط،  الشرق  في  أكثر وضوحاً  استراتيجية  خيارات  اتخاذ  في  الصين  ترغب  أن  وإلى 

المبادرات  وتشمل  بالصين.  المحيطة  المناطق  من  العديد  في  شكله  من  تواضعاً  أكثر  شكاًل  فيه  الواحد”  والطريق  الواحد 

المحتملة األخرى ما يلي: محاولة لتطوير طرق النقل عبر إيران وتركيا؛ وارتفاع مستوى المشاركة في القطاعات الصناعية في 

في  االستثمارات  وتوسيع  الخليج؛  دول  من  الممولين  مع  االستثماري  والتعاون  نسبياً؛  والمستقرة  نسبياً  المتقدمة  الخليج  دول 

في  الجديدة  العسكرية  القاعدة  ذلك  في  بما  المنطقة،  موانئ  في  المشاركة  وزيادة  وإيران؛  مصر  في  والسيما  التحتية،  البنية 

االقتصادية  العالقات  عن  فضاًل  الطبيعي،  والغاز  النفط  مصدري  كبار  مع  الطاقة  عالقات  في  االستمرارية  من  ودرجة  جيبوتي؛ 

الصين  بأن  القول  إلى  اآلن  حتى  الصينيين  المحللين  بعض  وذهب  إسرائيل.  مع  العالقات  مثل  المنطقة،  في  األخرى  المهمة 

جدول  يزال  ال  جداً.  قوي  أنه  الواضح  من  قول  وهو  األوسط،  الشرق  الواحد”  والطريق  الواحد  “الحزام  “يتجاوز”  أن  تعتزم 

تحّولياً. أعمال  يكون جدول  أن  عن  البعد  كل  بعيد  لكنه  األعمال هذا حقيقياً؛ 

اختيار عدم االختيار: مبادرة الحزام والطريق والشرق األوسط  .٩
  أندرو سمول
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أنشأه  الذي  المتحدة،  للواليات  آسيا  لبرنامج  األلماني  مارشال  في صندوق  األطلسي  عبر  أقدم  زميل  منصب  يشغل  أندرو سمول 

آسيا،  جنوب  في  الصينية  والسياسة  الصينية،  األوروبية  والعالقات  الصينية،  األمريكية  العالقات  على  بحوثه  تركز   .200٦ العام  في 

والتطورات الحدودية في السياسة الخارجية واالقتصادية للصين. ظهرت مقاالته في عدد من المجالت ووسائل اإلعالم، بما في ذلك

 The New York Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, and the Washington Quarterly. He is the author of
The China-Pakistan Axis: Asia’s New Geopolitics (Oxford University Press, 2015).
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الحجاج والالجئون والدعاة السلفيون، وعدد ال يحصى غيرهم: دراسة لالرتباطات اإلسالمية في   .1٠
العالقات الصينية السعودية

محمد تركي السديري  

ركزت غالبية األعمال الموثوقة التي تتناول العالقات الصينية السعودية إلى حد كبير على تحليل أبعادها االقتصادية والسياسية 

والصعود  للهيدروكربونيات،  منتظماً”  “منتجاً  باعتبارها  )المتراجع(  المملكة  لوضع  نتيجة  الحال  بطبيعة  وهذا  واالستراتيجية. 

ما  أي  القضايا،  من  بسلسلة  متزايد  بشكل  “المترابطة”  مشاركتها  على  تترتب  قد  التي  التداعيات  عن  ناهيك  للصين،  العالمي 

يتعلق بدور الواليات المتحدة في الشرق األوسط؛ والموقف والتوازن والنفوذ، إزاء إسرائيل وإيران؛ وحتى الهيكل المستقبلي 

ألمن الخليج. ويسّجل اإلسالم—ربما بشكل ال مفر منه—أيضاً وجوداً في مناقشات كهذه، وإن كان بطريقة خافتة نوعا ما. وينبع 

ذاتياً  معلنة  سنية  كسلطة  السعودية  والسياسية  الوطنية  للهوية  بالنسبة  الدين  مركزية  هما:  منهما  مفر  ال  عاملين  من  إدراجه 

مجموع  من  بالمئة  واثنين   1.٦ بين  ما  )تشكل  الصين  داخل  ديناميكية  مسلمة  أقليات  ووجود  الشريفين؛  الحرمين  خدمة  مع 

السعودية. العربية  المملكة  بما في ذلك  العالم اإلسالمي،  السكان( مع روابط معقدة ومزدهرة مع أجزاء كثيرة من 

بشكل  ملونة  اإلسالم  حول  المحادثات  تكون  ما  غالباً  واالستراتيجية،  االقتصادية  السياسية  الخطابات  هيمنة  وبسبب 

اإلسالم  دور  قيمة  أن  يعني  وهذا  دقة.  أكثر  اهتماماً  إيالئه  فيها  يجري  التي  األعمال  في  حتى  الدولة،  على  تركز  بعقلية  كبير 

هذه  وتنتج  الدولتان.  حددتها  التي  االقتصادية  والسياسية  االستراتيجية  باألهداف  النهوض  تسهيل  أو  تعقيد  مدى  يحددها 

العقلية منظورين. فمن ناحية، ُيعّد اإلسالم أداة للدولة. ويجري اختصار “أجزائه المكّونة”، أي الرموز والمنظمات والمؤسسات 

الضغط عليه التخاذ  أو  للطرف اآلخر  التودد  إما  إلى تحقيق أهداف معينة تستهدف  السعي  ُتستخَدم في  أدوات  إلى  والوكالء، 

ف بأنه تهديد خارجي. وهذا يعني  موقف أكثر مؤاتاة، كوسيلة للحصول على هدف معين حددته الدولة. ومن ناحية أخرى، ُيعرَّ

واستراتيجياً—لتنمية  وسياسياً  وأيديولوجياً  تحدياً—أمنياً  يشكل  باالضطراب  ومتسم  للسيطرة  قابل  غير  عاماًل  ر  ُيتصوَّ اإلسالم  أن 

هوياتها،  بحكم  الدول،  هذه  عالقة  أن  ومفاده  الضمني  الفهم  أيضاً  المفهوم  هذا  ويحمل  البلدين.  بين  األمد  طويلة  العالقات 

ُيعَلن دائماً. الرغم من أن هذا األمر ال  سيشّوهها تناقض وتوتر كبيرين، على 

التي  المهمة  التفاعالت  أنواع  إلى كل  يشير  الذي  اإلسالمية”،  “االرتباطات  الفصل تحت عنوان  التحليل في هذا  ويجري 

“االرتباطات  هذه  فحص  ويجري  والهدف.  األساس  عن  النظر  بغض  واستطرادي،  رمزي  بشكل  اإلسالم  نشر  خاللها  من  جرى 

أربعة  إلى  فضفاض  زمني  تقسيم  خلفية  وعلى  محددة،  وقنوات  مواضيع  على  تقوم  وظيفية  خطوط  أساس  على  اإلسالمية” 

)الخمسينات-  الباردة  والحرب  األربعينات(،  إلى  عشر  التاسع  القرن  )أواخر  الجمهورية  وعهد  تشينغ  ساللة  عهد  أواخر  عصور: 

الحادي  القرن  من  األول-الثاني  )العقد  سبتمبر   11 بعد  ما  وفترة  )الثمانينات-التسعينات(،  واالنفتاح  واإلصالح  السبعينات(، 

والعشرين(. ويعني هذا النهج الفضفاض أن أقساماً معينة، تدرس ارتباطات محددة، ستتجاوز أحياناً فترة محددة لصالح تحليل 

يغطي فترة زمنية أطول. أما التقسيمات الزمنية في حد ذاتها، فتبررها ثالثة أسباب: أوالً، هي تضع هذه الروابط في سياقاتها 

نقل  على  التاريخي  النهج  هذا  يساعد  ثانياً،  منها.  ظهرت  التي  والدولية  المحلية  الظروف  على  الضوء  تسلط  أنها  أي  المناسبة، 

الدول  بين  والتصورات  األدوار  تغيير  عن  ناهيك  مختلفة،  زمنية  فترات  خالل  السعودية  الصينية  للعالقات  المتغير  “المزاج” 

يجري  قد  )التي  الخاصة  االرتباطات  وطبيعة  اإلسالم،  دور  وتعقيد  تطور  بتتبع  لنا  يسمح  هو  ثالثاً،  األخرى.  الفاعلة  والجهات 

االرتباطات  كل  استنفد  أنه  الكاتب  يدعي  وال  الحاضر.  الوقت  إلى  العالقة  هذه  بدايات  منذ  مختلفة(،  فترات  في  استنساخها 

تحليلها. بأهمها في سياق  أن يمسك  يحاول  لكنه  الفصل،  والمواضيع في هذا 

الثقافية  األمنية  المقارنة والممارسات  السياسات  السديري مرشح دكتوراه في جامعة هونغ كونغ متخصص في  أ.  محمد تركي 

األوسط.  الشرق  مع  الصين  عالقة  جوانب  مختلف  واسع حول  نطاق  على  أعماله  نشر  السعودية.  العربية  والمملكة  الصين  في 

بالمملكة  الرياض،  في  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  في  اآلسيوية  الدراسات  وحدة  في  مقيم  غير  زميل 

السعودية. العربية 
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األويغور الصينيون: قنبلة موقوتة محتملة  .11
  جيمس إم. دورسي

صينية  نفوذ  منطقة  باعتبارها  ليوراسيا  الواحد”،  والطريق  الواحد  “الحزام  من  النابعة  جينبينغ،  الصيني شي  الرئيس  رؤية  وراء 

أمده  طال  الذي  الرفض  محتملة:  موقوتة  قنبلة  تكمن  الصين،  تمولها  التي  واالتصاالت  للنقل  التحتية  البنية  من  بشبكة  مدعومة 

نسيج  في  الهوي،  المسلمين،  عمومتهم  أبناء  بها  ذاب  التي  نفسها  بالطريقة  الستيعابهم  للصين  الغربي  الشمال  في  لألويغور 

المجتمع الصيني. وتأمل الصين في أن تزيد البنية التحتية الصينية في باكستان ووسط آسيا من الترابط وتحفز التنمية االقتصادية 

الصارمة  اإلجراءات  أثارت  بالموارد؛ حيث  والغني  المضطرب  البالد  غرب  في شمال  الجديدة،  الحدود  أو  شينجيانغ،  إقليم  في 

المولَّد  الوظائف في شينجيانغ،  ازدهار  المضطربين عنفا،ً إسالمياً وقومياً. ومن شأن  الثقافية والدينية لألويغور  الممارسات  ضد 

األويغور. غير  المنطقة من خالل هجرة  في  لألويغور  السكانية  الكتلة  بتخفيف  للحكومة  يسمح  أن  التحتية،  البنية  تطوير  من 

و22  النفط  من  المؤكدة  الصين  احتياطات  من  بالمئة   15 شينجيانغ  تستضيف  ضخماً.  شينجيانغ  في  الصين  رهان  وُيعّد 

شينجيانغ،  وُتعّد  الشعبية.  الصين  في جمهورية  الموجودة  الـ147  الخام  المواد  من  مادة  و115  الغاز  من  احتياطاتها  من  بالمئة 

التي تقع على 2,800 كيلومتر من الحدود مع دول آسيا الوسطى، بوابة الصين إلى أوراسيا. وتمّثل مساحتها البالغة 1.٦ مليون 

األكثر  الصينية  العسكرية  المنشآت  لبعض  موطناً  شينجيانغ  ُتعد  كذلك  الصينية.  األراضي  مساحة  من  بالمئة   1٦.٦ مربع  كيلومتر 

النووية. ترسانتها  ذلك  في  بما  حساسية، 

مليون   22 عددهم  البالغ  شينجيانغ  سكان  من  بالمئة   4٦ حالياً  الصينية  من  بدالً  بالتركية  الناطقون  األويغور  ويشكل 

نسمة، ويشكلون 52 بالمئة إذا ُأضيف إليهم أبناء عمومتهم المتحّدرون من آسيا الوسطى وتتارستان. وفي حين ال يزالون أكبر 

مجموعة في شينجيانغ، شهد األويغور تضاؤل أعدادهم النسبية على مدى عقود نتيجة لجهود الحكومة لتهميشهم في موطنهم. 

سكان  من  فقط  بالمئة   5 يوماً  مثلوا  الذين  والهان  البالد.  في  الهان  غالبية  النمو  تعزيز  إلى  الرامية  االقتصادية  السياسة  وتحّبذ 

بالمئة.  40 بنسبة  شينجيانغ  في  عرقية  مجموعة  اكبر  ثاني  اليوم  يشكلون  المنطقة، 

وتظهر  الحكم.  الذاتية  األويغور  لمنطقة  السكاني  التعداد  مكتب  نقلها  التي  اإلحصاءات  في  األويغور  حرمان  ويتجلى 

األرقام أن نسبة األويغور العاملين في الزراعة تساوي 80.51 بالمئة، وهي أعلى من المعدل الوطني البالغ ٦1.٦ بالمئة وأعلى 

وتقنية،  فنية  وظائف  إلى  األويغور  من  فقط  بالمئة   5.3 انتقل  وبالمثل،  المنطقة.  في  بالهان  الخاصة  بالمئة  الـ7.3٦  من  بكثير 

في حين ارتقى 11.1 بالمئة من الهان إلى تلك المجاالت. وينطبق الشيء نفسه على الوظائف اإلدارية: إذ يشغل أقل من واحد 

الهان. العاملة في صفوف  القوى  بالمئة من  بـ3.9  الوظائف، مقارنة  األويغورية هذه  العاملة  القوى  بالمئة من 

مثل  األخرى  الرئيسية  والمدن  شينجيانغ،  عاصمة  أورومتشي،  فيها  تقع  منطقة  في  بأهمية  الديموغرافيات  وتتسم 

بعد  وعلى  بكين،  من  كيلومتر   2400 بعد  على  أورومتشي  وتقع  بكين.  في  أهميتها  تفوق  الوسطى،  آسيا  من  بالقرب  كاشغار، 

الواقعة  القيرغيزية بيشكيك، و1800 كيلومتر من كابول. كذلك تقع مدينة كاشغار األويغورية  العاصمة  1000 كيلومتر فقط من 

غرباً على بعد 400 كيلومتر من بيشكيك و800 كيلومتر من كابول. ولتعويض هذا الضعف الجغرافي االستراتيجي في ما تعّده 

لإلنتاج  شينجيانغ  فيلق  بإرسال  وذلك  والتسعينات،  الثمانينات  في  شينجيانغ  على  قبضتها  الصين  عززت  الرخوة،  بكين خاصرتها 

الصين، وما لبث أن سيطر  تأمين حدود  البداية على  الفيلق في  الهان. وركز  والتعمير، وهو عبارة عن قوات شبه عسكرية من 

ليشمل  تركيزه  الفيلق  األويغور، وسع  احتجاجات  واندالع  السوفياتي  االتحاد  زوال  ومنذ  أراضي شينجيانغ.  من  بالمئة   48 على 

الداخلية. االضطرابات  إخماد 

أوسطية  الشرق  الدول  مع  الصين  عالقات  الوقت،  مرور  مع  تعقد،  أن  يمكن  شينجيانغ  في  ناشئة  حالة  هي  والنتيجة 

بكين  تؤكد  إذ  األمر،  هذا  صعوبُة  تزداد  وقد  الطرف.  لغض  الحالي  استعدادها  من  الرغم  على  اإلسالمية،  الدول  من  وغيرها 

ثقافة  على  القضاء  إلى  وتسعى  والثقافية؛  السياسية  للمظالم  التصدي  دون  من  لألويغور  المعيشة  مستويات  تحسين  على 

األويغورية  اللغة  تعليم  وتهّمش  اللحى؛  إطالة  الرجال  على  وتحظر  اللبن؛  واستهالك  رمضان  شهر  الصيام خالل  بتقييد  األويغور 

شينجيانغ. في  للهان  الصينية  الهيمنة  لضمان  وتتحرك  والقضاء؛  الحكومة  مع  التعامالت  في  استخدامها  أو 
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الصين،  مع  العالقات  تعكير  عدم  قررت  التي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  حكومات  تلتزم  الحالي،  الوقت  وفي 

تعاون  إلى  شياندونغ  تشانغ  الصيني  الباحث  دعوة  تؤكد  مواقفها  أن  ويبدو  األويغور.  محنة  عن  كبير  حد  إلى  الصمت  جانب 

القمع في شينجيانغ إذا أدى ميل  سياسي واقتصادي صيني وثيق مع دول الشرق األوسط في محاولة لخلق بيئة مواتية لحملة 

االقتصادية في شمال  لالستقرار االجتماعي والتنمية  يثير تحدياً كبيراً  أن  إلى تطور من شأنه  االنفصال  الصينيين نحو  المسلمين 

الصين. غرب 

التكنولوجية،  نانيانغ  وجامعة  الدولية  للدراسات  راجارتنام  مدرسة  في  أّول  زميل  منصب  يشغل  دورسي  إم.  جيمس 

أهمهما: المقاالت  و  الكتب  من  متنوعة  مجموعة  بتأليف  قام  قد  و  والثقافة.  للفنون  ورتسبورغ  لمعهد  المشارك  والمدير 

 The Turbulent World of Middle East Soccer (Oxford University Press, 2014) and a blog with the same 

 title, Comparative Political Transitions between Southeast Asia and the Middle East and North Africa
 (Palgrave Macmillan, 2016), co-authored with Teresita Cruz-del Rosario, and Shifting Sands: Essays

on Sports and Politics in the Middle East and North Africa (World Scientific, 2017).
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