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»مبادرة الحزام والطريق«

أهمية الشرق األوسط في االستراتيجية الصينية الجديدة

رضوان جمول
خبري وكاتب اقتصادي

الداخل  نحو  واالنكفاء  االنطواء  من  طويلة  عقود  بعد 
وأغلبها  املحلية  بالثقافة  يتعلق  بعضها  متعددة،  ألسباب 
سكان  خمس  من  يقرب  ملا  املعيشة  بتأمني  االنشغال 
العامل. وبعدما حققت الصني قفزة اقتصادية وتكنولوجية 
تتعدى  ال  نسبيًا  وجزية  فرتة  خالل  باالنتقال  متمزية، 
الثالثني سنة من دولة زراعية فقرية ومنعزلة إىل ثاين أكرب 
اقتصاديات العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية متصدرة 
بذلك قائمة التجارة اخلارجية الدولية بالبضائع مما مكّنها 
من تكوين احتياطي هائل بالعمالت األجنبية بلغ 5940 
مليار دوالر حىت هناية عام 2013. بعد ذلك باتت الصني 
يميل  مشهد  يف  العاملي،  لالقتصاد  قاطرة  تشكل  اليوم 
عليها حسابات اقتصادية وسياسية وأمنية خارجية خمتلفة 
متامًا. ولذلك، تبدو الصني بخالف تارخيها السابق عازمة 
عىل القيام بدور قيادي عىل الصعيد العاملي كقطب فاعل 
يف السياسة الدولية، ولكن بحذر شديد خشية االصطدام 

بمصالح القطبني األمريكي والرويس.

النامية  الكربى  الدولة  هذه  أن  نجد  اإلطار  هذا  ويف 
حترص منذ العام 2013 عىل طرح نفسها كجرس يصل بني 

الدول املتقدمة املالكة ملفاتيح التكنولوجيا العالية والدول 
الرخيصة،  العاملة  واليد  الطبيعية  باملوارد  الغنية  النامية 
من خالل الرتويج ملبادرتها اجلديدة حتت عنوان »مبادرة 
متطلبات  لتلبية  االستعداد  عن  فضالً  والطريق«.  احلزام 
وأوروبا  وأفريقيا  آسيا  النامية يف كل من  الدول  انخراط 
البىن  يف  االستثمارات  متويل  لناحية  املبادرة،  هذه  يف 
التحتية، وخصوصًا شبكات املواصالت الربية والبحرية، 
األسواق  وتوسيع  الصناعات  وتطوير  واالتصاالت 
الثقافية  والربامج  الواعدة  املحلية  املرشوعات  ومتويل 

والعلمية املشرتكة.

جيدًا  املبادرة  قرأت  قد  املعنية  الدول  غالبية  كانت  وإذا 
باعتبارها عرضًا  للسري هبا  بل متحمسة  وتبدو مهتمة ال 
تنمويًا صينيًا مغريًا، إال أن دوالً أخرى تبدو إما متوجسة 
من هذه املبادرة وتنظر إليها بوصفها حماولة للتوسع غربًا 
عىل حساب مصاحلها كالدول الغربية عمومًا والواليات 
مباالة،  وال  بخفة  معها  تتعاطى  أهنا  أو  حتديدًا،  املتحدة 

كحال الدولة اللبنانية عىل سبيل املثال ال احلرص. 

مقدمة:
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وانطالقًا من ذلك كان ال بد من حماولة دراسة متوضع دول 
الرشق األوسط ضمن االسرتاتيجية 
أمهية  إىل  باإلضافة  اجلديدة،  الصينية 
يف  حيوي  كعامل  الدول  هذه  دور 
حماولة  وهي  فشلها.  أو  إنجاحها 
املنطقة  دول  جهود  النهاية  يف  ختدم 
الفرص  بنفسها  حتدد  كي  بعناية  املبادرة  لدراسة  الرامية 

والتحديات اليت قد تواجهها يف املستقبل املنظور.

أواًل: مضمون مبادرة »الحزام والطريق«:  

 One Built One والطريق«  »احلزام  مبادرة  حتّولت 
اجلديد  الصيين  الرئيس  قبل  من  إعالهنا  منذ   ((Road
تسلمه مهامه  إبان   (Xi Jing Ping) “بينغ ”تيش جينغ 
السياسة  يف  فارقة  عالمة  إىل   2013 العام  ربيع  يف  فعليًا 
اخلارجية للصني. لرتسم بذلك مسارًا اقتصاديًا واجتماعيًا 
وسياسيًا جديدًا وحاسمًا بالنسبة للدولة الصينية من شأنه 
نموذج  طبيعة  يف   عميق  حتّول  إحداث  نجاحه  حال  يف 

التنمية الصيين. 

خالصة  الواقع  يف  والطريق“  احلزام  ”مبادرة  وتعترب 
مبادرتني اسرتاتيجيتني صينيتني، مها: 

 The Silk   ) االقتصادي“  احلزام  احلرير  ”طريق   -
حزام  إحياء  إىل  وترمي   .(Road Economic Built
اقتصادي بري مواز لطريق احلرير التارخيي. وهي تشمل 
وصوالً  آسيا  وغرب  ووسط  شمال  دول  خاص  بشكل 

حىت أملانيا ووسط أوروبا.

 The 21st) “مبادرة القرن الواحد والعرشين البحرية” -
Century Maritime Silk Road). تعتمد هذه املبادرة 
يمتد  بحري  حزام  طول  عىل  الواقعة  الدول  موانئ  عىل 

موانئ  آسيا وصوالً حىت  الصني ودول جنوب  بحر  من 
دول اخلليج ومرص واليونان ورشق أفريقيا مرورًا بالدول 
اصطالحًا  عليها  يطلق  واليت  اهلندي  املحيط  عىل  املطلة 

تسمية ”ممرات البهارات“.

تطرح هذه املبادرة الصينية مروحة واسعة جدًا من جماالت 
والعلمي  والتنموي  واالقتصادي  التجاري  التعاون 
وأوروبا،  وأفريقيا  آسيا  دول  وبقية  الصني  بني  والثقايف 
مع ما تتطلبه من سلسلة ضخمة للغاية من االستثمارات 
يف البىن التحتية، وخصوصًا املوانئ واملطارات وشبكات 
النقل الربي واالتصاالت، باإلضافة إىل األنشطة يف جمال 
وتسوية  السياسات  وتنسيق  الدولية  العالقات  تعزيز 
العلمية  والربامج  التعاون  آليات  وتطوير  املدفوعات 
القارات  يف  دولة   60 عن  يزيد  ملا  والنظم   والترشيعات 
مليار   4,4 حوايل  جمموعها  يف  تضم  املذكورة،  الثالث 
العامل يشكلون 29%  نسبته %63 من سكان  ما  أي  نسمة، 
من الناتج اإلجمايل العاملي وما يقارب %26 من الرشكاء 

التجاريني للصني. 

من أجل فهم أفضل ألمهية منطقة الرشق األوسط بالنسبة 
للمبادرة الصينية اجلديدة ال بد من الوقوف عىل التطلعات 
احلقيقية هلذه املبادرة. فالقيادة الصينية غالبًا ما تنطلق يف 
يف  القائم  التفاوت  واقع  من  املبادرة  هذه  ترويج  سعيها 
املعنية،  الدول  خمتلف  بني  االقتصادي  التطور  مستويات 

مصنفة إياها ضمن جمموعات ثالث عىل الشكل التايل: 

التكنولوجيا  مفاتيح  يمتلك  الذي  املتقدم  العامل   -

نسبيًا لغالء أسعار  يواجه طلبًا حمدودًا  والتجهزي، ولكنه 
منتجاته من جهة وضعف القدرة الرشائية للدول النامية 

من جهة أخرى.

- دول نامية متتلك موارد طبيعية غنية ويدًا عاملة قليلة 

باتت الصين اليوم 

تشكل قاطرة 

لالقتصاد العالمي
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بناها  لتطوير  الالزم  التمويل  إىل  تفتقر  أهنا  إال  التكلفة، 
التحتية وتوفري التجهزيات.

الصني بوصفها أكرب دولة نامية وثاين أكرب اقتصاد يف   -
العامل بإمكاهنا أن تشكل اجلرس الذي يربط بني الطرفني، 
أقل  كلفة  ذات  وهندسية  تصنيعية  قدرات  من  متتلكه  ملا 
من  كبرية  احتياطيات  متتلك  أهنا  كما  الغرب.  من  نسبيًا 

العمالت األجنبية.

هذه  بني  التعاون  الصني  تطرح  الواقع  هذا  إىل  واستنادًا 
وصوالً  رابح  رابح-  قاعدة  عىل  الثالث  املجموعات 
مؤكدة  العاملي.  االقتصاد  ملجمل  مستدام  نمو  حتقيق  إىل 
بصورة متكررة عىل جملة من األهداف املعلنة مثل: تعزيز 
التعاون االقتصادي، حتسني املواصالت، تطوير التجارة 
واالستثمار، تسهيل حتويل العمالت، ودعم التبادل بني 

الشعوب. 

وبطبيعة احلال، فإن هذه الصورة ال تعكس متامًا األهداف 
الرشق  منطقة  خص  فيما  للمبادرة  والكاملة  البعيدة 
السنوات  الصيين بعدما فقد خالل  األوسط. فاالقتصاد 
قدراته  عن  فضالً  النمو  زخم  من  بعضًا  املاضية  القليلة 
والبيئية  االجتماعية  التكلفة  إىل  باإلضافة  التنافسية، 
الصينيني  املسؤولني  وضع  النمو  من  النمط  هلذا  العالية 
أجل  من  األقل  عىل  عليهم،  فرض  جدي  حتد  أمام 
الصني  صورة  وترميم  االقتصادية  باملكاسب  االحتفاظ 
اإلصالحات  من  عريضة  رزمة  اختاذ  العاملي،  وموقعها 
واملبادرات االقتصادية عىل الصعيدين املحيل واخلارجي، 
يصعب حتقيقها من دون السعي لالندماج بشكل أوسع 
ما  ضمن  اجلوار  دول  ذلك  يف  بما  العاملي،  االقتصاد  يف 

يسمى »ديبلوماسية اجلوار«. 

كمصدر  أوالً   األوسط،  الرشق  منطقة  أمهية  تأيت  وهنا 
ديمومة  عىل  املحافظة  يف  الرضورية  للطاقة  رئييس 

واستقرار عجلة االقتصاد الصيين الذي يعتمد عىل النفط 
إىل  ما بني 46%  أن  75 %، علمًا  إىل  بنسبة تصل  املستورد 
الصينية مصدرها منطقة الرشق  النفط  %52 من واردات 

االستثمار  فرص  وثانيًا  األوسط. 
اهلائلة، خصوصًا يف جماالت الصناعة 
اليت  التحتية  البنية  النفطية ومشاريع 
الصينية  الرشكات  لتنفيذها  تتطلع 
وثالثًا  املنطقة.  دول  يف  الضخمة 
حاجة  احلرص  ال  البيان  سبيل  عىل 
الطبيعي  الغاز  إىل  الشديدة  الصني 
للحد  للطاقة  نظيف  كبديل  املسال 
من الكلفة البيئية املرتفعة الستخدام 
الفحم بكثافة يف الصناعات الثقيلة. 
بالنسبة  املنطقة  أمهية  من  زاد  وقد 
للصني حتديدًا عىل هذا الصعيد الغاز 

املنطقة باحتياطيات ضخمة  الطبيعي املكتشف حديثًا يف 
يف دول مثل سوريا ولبنان ومرص وفلسطني املحتلة.

احلزام  »مبادرة  ومهندسو  الصينية  القيادة  فإن  ولذلك، 
والطريق« بطبيعة احلال يدركون جيدًا أن ضمان املالحة 
أفريقيا  رشق  بني  املواصالت  خطوط  وكذلك  البحرية 
بما  آسيا،  ورشق  جهة  من  األوسط  والرشق  وشماهلا 
 ، اهلندي من جهة أخرى  املحيط  الصني مرورًا عرب  فيها 
وبقية  الطاقة  موارد  تدفق  الستمرار  حيوية  مسألة  يعترب 
من  الصني  ختّوف  يفرس  الذي  األمر  الطبيعية.  املوارد 
املناطق، فضالً عن حرصها عىل  نشوء الزناعات يف هذه 
ترسيخ أسس ومبادىء للتعاون بني الدول املعنية، ويبدو 
أن »مبادرة احلزام والطريق« باتت تشكل اإلطار املناسب 

هلذه الغاية.

تطرح هذه 

المبادرة الصينية 

مروحة واسعة 

جدًا من مجاالت 

التعاون التجاري 

واالقتصادي 

والتنموي 

والعلمي 

والثقافي
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 - اقتصادي  جسر  كرأس  آسيا  غرب  ثانيًا: 

سياسي 

الرشق  منطقة  إزاء  الوضوح  وعدم  الرتدد  استمر 
للصني  اخلارجية  السياسة  تطبع  فارقة  عالمة  األوسط 
آراء  يف  تضارب  وسط  املاضية،  القليلة  السنوات  حىت 
املفكرين والديبلوماسيني الصينيني يف الدوائر األكاديمية 
والديبلوماسية، ما بني اجتاه ال يرى فائدة أو حىت إمكانية 
اإلمكانيات  الصني  متلك  ال  مضطربة  منطقة  يف  للتورط 
األمريكي  النفوذ  وجماراة  فيها  للتأثري  الكافيني  والنفوذ 
عىل هذا الصعيد، حيث متلك اإلدارة األمريكية عالقات 
حكومات  غالبية  مع  راسخة  وديبلوماسية  اسرتاتيجية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يمنح  الذي  األمر  املنطقة. 
املنطقة  هذه  يف  للتأثري  ليس  اللوجستية  اإلمكانيات 
االقتصادي  النمو  اجتاهات  يف  للتحكم  بل  وحسب، 
رئييس  كمحرك  املنطقة  نفط  عىل  يعتمد  الذي  الصيين 

لعجلة االقتصاد. 

نفسها  الطاقة  إشكالية  من  ينطلق  فإنه  اآلخر  االجتاه  أما 
نشطة  ديبلوماسية  لبناء  الصني  تدعو  طروحات  لبلورة 
الصينية  اهلند  ضمن  التقليدية  حدودها  تتجاوز  جديدة، 
اآلخذة  بالتطورات  لالهتمام  آسيا  رشق  وجنوب 
أحداث  بعد  خصوصًا  األوسط،  الرشق  يف  بالتدحرج 
التنظيمات  وسيطرة   ،2001 أيلول  من  عرش  احلادي 
وليبيا  والعراق  سوريا  من  أجزاء  عىل  مؤخرًا  املتطرفة 
ومرص وتونس، وبما يتناسب مع موقع الصني الطبيعي 
وقدراتها البرشية واملالية واالقتصادية والعلمية من جهة، 
املستوى  عىل  واالقتصادية  األمنية  احتياجاتها  ولتلبية 
الصينية  القيادة  فإن  ولذلك  أخرى.1  جهة  من  العاملي 

العام  ربيع  يف  والطريق«  احلزام  »مبادرة  بإعالهنا  احلالية 
2013 تكون قد حزمت أمرها ملصلحة تبين التوجه الثاين، 

حاسمة خياراتها بالتوجه غربًا.

أن  يمكنها  ال  الصني  فإن  األخرية  الطروحات  وبحسب 
اجليو  التشكيل  إعادة  عملية  تأثريات  عن  بمنأى  تبقى 
أوراسيا،  يف  حاليًا  اجلارية   (Geopolitics) سياسية 
مستحرضة حقيقة أن الصني هي مستورد صاف للنفط. 
فرغم حماوالتها لالعتماد عىل مصادر طاقة بديلة كالفحم 
إمدادات  مصادر  تنويع  عن  فضالً  النووية،  والطاقة 
عرب  خاص  وبشكل  األوسط،  الرشق  عن  بعيدًا  النفط 
إال  اإلفريقية،  البلدان  يف  الصينية  االستثمارات  تكثيف 
لنفط  للنفط جتعلها بحاجة مزتايدة  املزتايدة  أن حاجاتها 
عليها  حيّتم  مما  مقبلة.  لعقود  األقل  عىل  األوسط  الرشق 
مع  بالتعاون  وسياسيًا  اقتصاديًا  آمنة  بيئة  عىل  احلفاظ 
القوى الغربية املتواجدة يف املنطقة كخيار أنسب، وذلك 
متهيدًا للمشاركة يف االستثمارات الضخمة اليت تشهدها 
ونقل  الستخراج  التحتية  البىن  إقامة  صعيد  عىل  املنطقة 
حديثًا،  واملكتشفة  املوجودة  والبرتول  الغاز  ثروات 
اخلليج  ومنطقة  آسيا  وغرب  وسط  دول  يف  وخصوصًا 
لبنان  ومؤخرًا  واإلمارات،  وقطر  وإيران  كالسعودية 
وسوريا وقربص وفلسطني املحتلة، باإلضافة إىل مرص يف 

شمال أفريقيا. 

والطريق“  احلزام  ”مبادرة  إن  القول  فيه  مبالغًا  وليس 
للصني،  اخلارجية  السياسة  توجهات  تطبع خمتلف  باتت 
ال بل تعترب يف الواقع إيذانًا بدور صيين أكرب عىل الصعيد 
الرشق  منطقة  دول  مع  آخر  نوع  من  وبعالقات  العاملي 
األوسط، تقوم عىل اتفاقيات ثنائية ختدم املبادرة، بدالً من 

1 - Zhang Xiaodong,  Kanstantin Antipov,  Aspects of the “Evolution of China’s Middle East Policy”, Institute of Far 
Eastern Studies,  2014
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واليت  اسرتاتيجي،  أفق  بدون  التقليدية  التعاون  أشكال 
اخلرباء  من  العديد  بحسب  للصني  جدواها  عدم  ثبت 

املؤثرين يف السياسات اخلارجية والديبلوماسية الصينية.2

لقد بات الصينيون ينظرون إىل غرب آسيا بوصفه املنفذ 
ومنصة االنطالق الرضورية لتحّول الصني إىل قوة عاملية. 
وهبذا الشأن يعلق أحد اخلرباء الصينيني بالقول: » إن إعادة 
منطقة  عىل  بعيد  حد  إىل  تعتمد  الكربى  الصني  انبعاث 
املنطقة  املستقبل ستكون هذه  وأفريقيا.. ويف  آسيا  غرب 
تنمية  عملية  يف  رضوري  كرشيك  أمهية  أكرث  بالتأكيد 
الصني«3. ولذلك نجد أن وزير اخلارجية الصيين نفسه ال 
يرى أية إمكانية للرتاجع يف املنطقة حيث » الصني ناشطة 
ليس يف اإلطار االقتصادي وحسب، لكنها مستعدة أيضًا 
لتطوير التعاون يف احلقول العسكرية والسياسية واألمنية، 

خصوصًا مع العامل العريب«4.

ثالثًا: الصين والعالم العربي: قاعدة 1+2+3

السياسية  العالقات  أفضل  ببناء  فعالً  راغبة  الصني  تبدو 
جميع  مع  والثقافية  والعسكرية  والعلمية  واالقتصادية 
الدول العربية. وهو ما عكسته الوثيقة السياسية اخلاصة 
بالعالقات املنشودة بني الصني والدول العربية، الصادرة 
الثاين 2016 حتت  الصينية يف كانون  عن وزارة اخلارجية 
 China Arab) »عنوان »ورقة السياسة الصينية-العربية
Policy Paper)5، أي قبل أيام معدودة من زيارة الرئيس 

(حتديدًا  املنطقة  دول  لبعض  بينغ  جينغ  يش  الصيين 
السعودية وإيران ومرص كما أرشنا سابقًا). وهذه الوثيقة 

تستند إىل قاعدة يسميها الصينيون »قاعدة 3+2+1« حتدد 
األوسط  والرشق  جهة  من  الصني  بني  التعاون  جماالت 
الشكل  عىل  وذلك  خصوصًا  العربية  والدول  عمومًا، 

التايل: 

التعاون يف جمال الطاقة كمحور أسايس.) 1

  البىن التحتية، التجارة واالستثمارات.) 2

والطاقة ) 3 كالفضاء  العالية  التكنولوجيا  حقول 
النظيفة.

وباإلجمال تتألف هذه الوثيقة من خمسة أجزاء تتضمن 
مبادىء عامة حول تعزيز التعاون الشامل والتنمية املشرتكة 
إقامة  ودعم  املتبادل  االحرتام  عىل  مبنية  عالقات  وإقامة 
وعاصمتها   1967 حدود  ضمن  مستقلة  فلسطينية  دولة 
القدس الرشقية، وبالطبع االستفادة من مزايا وإمكانيات 
جانب  إىل  والطريق«،  احلزام  »مبادرة  بناء  يف  الطرفني 
التواصل والتشاور أيضًا عىل  مستوى احلكومات  تأكيد 
السلم  وصيانة  الدولية  القضايا  يف  والتنسيق  واألحزاب 
جماالت  يف  التعاون  تعزيز  وكذلك  الدوليني.  واألمن 
الطاقة واالستثمار والتبادل التجاري والزراعة والسياحة 
ومشاريع البنية التحتية والقضايا املالية والتعليم والعلوم 

وحماية البيئة بني املراكز الفكرية والثقافية واإلعالمية. 

العالقات مع دول الرشق  بتعزيز  الصني  اهتمام  أن  غري 
األوسط عمومًا والدول العربية خصوصًا يتعدى الشأن 

االقتصادي ليطال املوضوعني السيايس والثقايف. 

ففي املوضوع السيايس، بقيت الديبلوماسية الصينية حىت 
وقت قريب جدًا تعاين من فراغ كبري حيال قضايا منطقة 

2 - Kanstantin Antipov, Aspects of the Evolution of China’s Middle East Policy, Institute of Far Eastern Studies, 2014
3 - Ibid 
4 -  Ibid
5 - China Arab Policy Paper, Foreign Ministry of Popular Republic of China, January 2016. www.fmprc.gov.cn
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الرشق األوسط وتعقيداتها. حىت أن املسؤولني الصينيني 
للخرباء  بافتقادهم  يعرتفون  أنفسهم 
والكوادر املتخصصني بقضايا املنطقة 
وتركيبتها  وأوضاعها  وتارخيها 
مما  والثقافية.  السياسية واالجتماعية 
بكفاءة  التعاطي  دون  حائالً  يشكل 
يف  ويتسبب  املنطقة  شؤون  مع 
قاتلة،  اسرتاتيجية  أخطاء  ارتكاب 
جتلت بشكل صارخ خالل  التعاطي 
الشعب  وثورة  الليبية  األزمة  مع 
ال  البيان  سبيل  عىل  وذلك  مبارك،  نظام  عىل  املرصي 

احلرص.

انعكس هذا  فقد  إليه  املشار  الفراغ  أسباب  وبمعزل عن 
جتاه  وواضحة  متكاملة  صينية  السرتاتيجية  غيابًا  الواقع 
املنطقة، بحيث بقيت الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفيايت السابق الالعبني الرئيسيني فيها. وقد بقي هذا 
الرئيس  تسلم  حني   2013 العام  حىت  مستمرًا  الغياب 
بذلك  لرتتسم  مهامه.  بينغ  جينغ  يش  اجلديد  الصيين 
معامل اسرتاتيجية صينية جديدة جتاه املنطقة، من عناوينها 

»مبادرة احلزام والطريق«. 

أما يف املوضوع الثقايف فيبدو واضحًا وجود رغبة صينية 
شديدة للتوسع يف فهم الديانات واألعراق األخرى، بما 
وطريقة  سلوكياتها  يف  املؤثرة  الثقافية  العنارص  ذلك  يف 
التعاطي  تفكريها، وصوالً لالهتداء إىل الطريقة املثىل يف 
الثقايف  املكون  بوصفه  اإلسالم  ذلك  يف  بما  معها، 

اجلوهري ملعتقدات الشعوب العربية. 

والواقع أن هذه الرغبة الصينية ال تعين بالرضورة اهتمامًا 

والتجربة.  املعتقد  استلهام  سبيل  عىل  حقيقيًا  معرفيًا 
فاألديان عىل اختالفها ال وجود هلا أصالً يف احلياة اليومية 
عقود  طوال  كانوا  عمومًا  املتدينني  أن  بل  ال  للصينيني. 
الصينية  السلطات  قبل  من  لالضطهاد  عرضة  ماضية 
باختالف  الصينيني  غالبية  حرص  عن  فضالً  السابقة. 
كانوا  حال  يف  دينية  ميول  أية  إظهار  جتنب  عىل  مراتبهم 
احلزب  سلطات  فعل  ردة  من  خوفًا  ربما  حقًا،  مؤمنني 

الشيوعي احلاكم.

الرغبة الصينية املشار  ومن الدوافع اليت يمكن أن تفرس 
إليها وجود أقلية مسلمة مكونة من عرش قوميات غرب 
الصني، بعضها يف مقاطعة نينغشيا وبعضها اآلخر واألهم 
يف مقاطعة شينجيانغ االسرتاتيجية6 عند احلدود املشرتكة 
مع كل من باكستان وأفغانستان وقريغزييا وكازاخستان. 
ويسود التوتر وعدم الثقة إىل حد الصدام املسلح العالقة 
األصول  ذات  اإليغورية  واألقلية  الصينية  احلكومة  بني 
الرتكية، خصوصًا مع تغلغل تنظيمات متطرفة حتمل فكرًا 
وأفغانستان.  أوزبكستان  مثل  دول  من  متشددًا  وهابيًا 
إعادة  عىل  تعمل  احلالية  الصينية  السلطات  كانت  وإن 
وحتويلها  عمومًا،  املسلمة  باألقليات  العالقة  تصويب 
دول  مع  وطيدة  اقتصادية  عالقات  نحو  عبور  جرس  إىل 
العربية عمومًا،  والدول  اخلليجي حتديدًا  التعاون  جملس 
(تعترب عملية إعادة تأهيل مدينة ينتشوان عاصمة مقاطعة 
نينغشيا اليت تقطنها أقلية اإليغور املسلمة مثال عىل ذلك. 
إىل  املدينة  إىل حتويل هذه  الصينية  تطمح احلكومة  حيث 
قبلة للسياح املسلمني عمومًا والعرب خصوصًا. وتشهد 
حتت  سنتني  كل  مرة  يعقد  مشرتكًا  دوريًا  معرضًا  املدينة 
عنوان »معرض الصني والدول العربية« لتشجيع التبادل 

6 - متثل هذه املقاطعة نحو سدس مساحة الصني، وحتتوي ما يقارب ربع ثروات البالد النفطية. كما تعترب ممرًا بريًا ال غىن عنه ملرور األنابيب اليت 
تنقل النفط والغاز من دول آسيا الوسطى نحو املراكز الصناعية يف وسط البالد ورشقها . باإلضافة إىل وجود املنشآت النووية الصينية يف هذه املقاطعة.

"مبادرة الحزام 

باتت  والطريق" 

تطبع مختلف 

توجهات السياسة 

الخارجية للصين
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الرشيك  تعترب  الصني  أن  علمًا  الطرفني،  بني  التجاري 
التجاري الثاين للدول العربية ).

وقد أطلق الرئيس الصيين تيش جينغ بينغ يف خطابه أمام 
جامعة الدول العربية يف القاهرة، عىل هامش زيارته ملرص 
ملستقبل  معًا  »العمل  عنوان  وحتت   ،2016 العام  مطلع 
من  جمموعة  العربية«7  الصينية–  العالقات  يف  مرشق 

املواقف الالفتة، أبرزها ما ييل:

- دعوة دول الرشق األوسط إىل بناء التوافق عرب احلوار 
وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية املشرتكة الطويلة 
والرفاهية  السالم  إىل  مستقالً  منفذًا  يمنحها  بما  األمد 

بعيدًا عن العنف واإلرهاب واإليديولوجيات املتطرفة.

أي   –RMB–يوان مليون   280 تقديم  عن  اإلعالن   -
حوايل 45 مليون دوالر، كمساعدات إنسانية للفلسطينيني 

والسوريني واألردنيني واليمنيني والليبيني. 

ملشاريع  خمصصة  مالية  مساعدات  حزمة  -تقديم 
استثمارية  كصناديق  دوالر  مليار   20 تضم  اقتصادية، 
مشرتكة مع كل من اإلمارات العربية املتحدة وقطر، و35 

مليار دوالر خمصصة لربامج جتارية وقروض ميرسة.

- دعوة الدول العربية للمشاركة يف مشاريع البىن التحتية 
والطريق“  ”احلزام  الصينية  املبادرة  ضمن  العمالقة 
لترسيع  ودافعًا  جهة،  من  العاملية  للتنمية  إطارًا  بوصفها 
التحتية، وبالتايل زيادة  التنمية االقتصادية وحتديث البىن 

القدرات اإلنتاجية هلذه الدول.

كفرص  ومثلها  دراسية  منحة  آالف  عرشة  ختصيص   -
تدريبية للطالب والعمال من دول املنطقة.

الساحة  عىل  مستجد  معطى  إىل  االلتفات  من  بد  ال  هنا 
الدولية، يضفي عىل منطقة الرشق األوسط أمهية خاصة 

كهدف من أهداف السياسية الصينية 
اهلندسة  يف  يتمثل  وهو  اخلارجية، 
بالتشكل  اآلخذة  اجلديدة  املالية 
(اليوان-  الصينية  العملة  عوملة  بعد 
صندوق  قبل  من  وتبنيها   (Yuan
دولية. ولذلك  احتياط  النقد كعملة 
األوسط  الرشق  منطقة  دول  فإن 
مرشحة للعب دور أسايس يف عملية 
دوليًا  متبادلة  رئيسية  سلع  تسعري 

باليوان (خصوصًا النفط والغاز). 

تنظر  الصني  باتت  اإلطار  هذا  ويف 
إىل دول اخلليج عمومًا بوصفها مركزًا ماليًا متقدمًا كمنفذ 
نحو الساحل اإلفريقي، حيث متلك الصني مصالح هائلة 
ومعقدة. وبالتايل فهذه املنطقة، وال سيما اإلمارات العربية 
املتحدة بما لدهيا من سوق مالية متطورة نسبيًا يمكن أن 
تشكل للصني قاعدة انطالق يف التوسع باستخدام اليوان 

كوسيلة لتسوية املدفوعات بني دول آسيوية  وأفريقية.

رابعًا: تجنب المحاور والمناورة فوق التوازنات

االسرتاتيجية  يف  األوسط  الرشق  منطقة  ألمهية  نظرًا 
تترصف  كربى  نامية  كدولة  الصني  أن  نجد  الصينية 
فهي  املنطقة.  يف  حضورها  لتعزيز  عالية  برباغماتية 
يف  بما  األطراف،  خمتلف  مع  ودية  عالقات  لبناء  تسعى 
الوسيط  دور  للعب  حماولة  يف  الصهيوين8  الكيان  ذلك 

7 - President Xi›s Speech at Arab League Headquarters, english.cntv.cn, Jan 22, 2016
8 - نذكر يف هذا املجال أن ثاين أكرب رشكة صينية يف جمال القانون (ينغي –Yingke) أطلقت عملياتها يف الكيان الصهيوين عرب االندماج مع الرشكة 

.Hi-Tech املتخصصة بتقديم االستشارات القانونية للرشكات التجارية، بما فيها رشكات التكنولوجيا العالية (Eyal Khayat Zolty) اإلرسائيلية

بقيت 

الديبلوماسية 

الصينية حتى وقت 

قريب جدًا تعاني 

من فراغ كبير حيال 

قضايا منطقة 

الشرق األوسط 

وتعقيداتها
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االستقرار  تضمن  تسويات  وإجياد  التوتر  من  للحد 
الفعيل  التطبيق  لنجاح  الرضوري 
وعىل  والطريق«..  »احلزام  ملبادرة 
الرغم من املراحل املتقدمة نسبيًا اليت 
قطعتها الصني لتعزيز عالقاتها بالعامل 
العريب، وحتديدًا دول جملس التعاون 
العالقات  هذه  أن  إال  اخلليجي، 
بمحدوديتها  تتسم  زالت  ما  عمومًا 

وضعفها. 

ويف حماولة لطمأنة الواليات املتحدة 
الدول  من  وغريها  األمريكية 
الصني  حترص  املنطقة  يف  النافذة 
اندفاعها يف منطقة الرشق األوسط  أن  التأكيد دومًا  عىل 
أية دولة أخرى. ولذلك فإن احلضور  ليس عىل حساب 
شهدته  الذي  املستويات  أعىل  عىل  الصيين  الديبلومايس 
ذو  سياق  يف  يأيت  تارخيه  وحىت   2013 العام  منذ  املنطقة 
أخطاء  يف  الوقوع  جتنب  أوهلما  التعاطي،  من  مستويني 
فادحة قد تتسبب ليس فقط يف استفزاز احلضور األمريكي 
األمريكي–  الرصاع  يف  بالتورط  أيضًا  ربما  بل  وحسب، 
عىل  التأكيد  وثانيهما  حاليًا.  اجلاري  املكشوف  الرويس 
أمهية املنطقة يف احلسابات اجلديدة للقيادة الصينية وعدم 

وجود نية بالتهاون أو الرتاجع يف هذا املوضوع.

احليوي  بالنفط  إمدادها  خطوط  أن  جيدًا  تعلم  فالصني   
باإلجمال  تقع  األوسط  الرشق  منطقة  من  القتصادها 
املحيط  يف  املنترش  األمريكي  األسطول  وتأثري  نظر  حتت 
الرتاجع  أيضًا  تستطيع  العرب. ولكنها ال  اهلندي وبحر 
لالعتبارات املشار إليها أعاله. وقد بلغ االهتمام الصيين 
باملنطقة ذروته مع زيارة الرئيس يش جينغ بينغ لكل من 

حيث   .2016 الثاين  كانون  يف  ومرص  وإيران  السعودية 
جرى  اليت  الضخمة  االتفاقيات  الطاقة  موضوع  تصّدر 

توقيعها عىل هامش الزيارة.

ففي السعودية أرشف الرئيس الصيين عىل افتتاح مصفاة 
النفط يف مدينة ينبع الصناعية عىل البحر األحمر. وهذه 
املصفاة هي مرشوع مشرتك صيين- سعودي تصل قيمته 
إىل 10 مليارات دوالر. كذلك جرى توقيع اتفاقية بقيمة 
مليار ونصف املليار دوالر بني عمالقي النفط السعودي 
Sino- (سينوبك–  والصيين   (Aramco  أأرامكو–
التجارة  صفقة  إنجاز  عىل  االتفاق  إىل  باإلضافة   .(pec
احلرة الشاملة بني دول جملس التعاون والصني يف غضون 
العام 2016. كما وقعت اتفاقية للتعاون يف جمال مساعدة 
السعودية إلقامة 16 مفاعالً نوويًا يعمل بالغاز املرّبد عايل 
احلرارة يف غضون العام 2032. ويذكر أن السعودية تعترب 
املصدر الرئييس للنفط اخلام الذي تستورده الصني ( 16% 

من واردات الصني النفطية). 

ويف إيران جرى توقيع 17 اتفاقية تغطي قطاعات الطاقة 
وغريها  والتكنولوجيا  والبيئة  والصناعة  والتجارة 
التجارة  حجم  زيادة  إىل  خالهلا  من  الطرفان  ويطمح 
بينهما إىل 600 مليار دوالر خالل العقد القادم. ومن هذه 
طهران-  الرسيع  القطار  خط  مرشوع  متويل  االتفاقيات 
مشهد بطول 900 كلم والذي ربما يصبح جزءًا رئيسيًا 
بمدينة  اإليرانية  العاصمة  لربط  الرسيع  القطار  خط  من 

تشينجيانغ  مقاطعة  عاصمة   (Urumqi) أورومكي 

مبادرة  مواصالت  شبكة  إطار  ضمن  املقرتح  الصينية، 
أيضًا  االتفاقيات  هذه  أبرز  ومن  والطريق“.  ”احلزام 
مرشوع إلقامة منشأتني للطاقة النووية بقيمة 10 مليارات 

تخصيص عشرة 

آالف منحة دراسية 

ومثلها كفرص 

تدريبية للطالب 

والعمال من دول 

المنطقة
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دوالر قرب ميناء جاهبار اإليراين املطل عىل خليج عمان. 

إقامة عدة معامل  منها  الطاقة،  ومشاريع أخرى يف جمال 

بقوة 100 ميغاوات إلنتاج الطاقة وحتديث مفاعل آراك 

أن  أيضًا  ذكره  واجلدير  أخرى..  نووية  طاقة  وأبحاث 

الصني بقيت تتصدر قائمة مشرتي النفط اإليراين (جوايل 

%40 من صادرات إيران النفطية) رغم العقوبات الغربية 

يتم تسديد ثمن  اليت كانت مفروضة عليها، بحيث كان 

هذا النفط عينيًا، عرب تطوير مشاريع الطاقة اإليرانية من 

قبل الصني.

أما يف مرص فقد تم توقيع 21 اتفاقية بلغت قيمتها اإلجمالية 
15 مليار دوالر يف جماالت الطاقة والنقل والبىن التحتية، 
دوالر  مليار  بقيمة  صيين  قرض  اتفاقية  توقيع  ومنها 
للبنك املركزي، وآخر بقيمة 800 مليون دوالر لكل من 
للدولة.  اململوكني  املرصي  الوطين  والبنك  مرص  بنك 
الكهرباء والنقل  اتفاقيات لتمويل مشاريع  باإلضافة إىل 
ملرص.  اجلديدة  اإلدارية  للعاصمة  التحتية  والبىن  اجلوي 
واجلدير ذكره أن زيارة الرئيس الصيين ملرص جاءت بعد 
أشهر قليلة من إعالن اكتشاف أكرب حقل غاز طبيعي يف 

املنطقة قبالة السواحل املرصية.

مقاربتها  من  لالنتقال  حماوالت  جملة  الصني  ُتظهر 
يف  اإلقليمي  النظام  لتحوالت  املتجاهلة  التقليدية 
أكرث حيوية هبدف  مقاربة  إىل  العريب،  والعامل  آسيا  غرب 
يف  ذلك  يظهر  املقبلة.  املرحلة  شكل  صياغة  يف  املسامهة 
تطور املوقف الصيين من احلرب السورية واحلديث عن 
املسامهة يف إعادة اإلعمار والتدريب والدعم االقتصادي 
واإلغايث، وكذلك تدريبات رمزية مشرتكة مع السعودية 

بخصوص مكافحة اإلرهاب. 

 إال أن التحول املحدود يف املقاربة الصينية يبدو إكراهيًا، 
بمعىن أن الصني ُتقبل عليه مكرهة وليس من باب الرغبة 
أو النضج، وُيستدل عىل ذلك ببطء هذا التحول وحذره 
الشديد. ترغب الصني أن تكون املنطقة مساحة استزناف 
وإشغال للواليات املتحدة ال سيما عرب التنافس مع إيران 
االستقرار  يف  جوهرية  مصالح  للصني  أن  إال  وروسيا، 
اإلقليمي. وترتكز سياسات الصني اإلقليمية يف دعم لعبة 
مزيد  مع  املتحدة،  الواليات  بوجه  اإلقليمية  التوازنات 

لتطوير  الكلفة  منخفضة  فرص  واستكشاف  اجلرأة،  من 
وجتنب  االستقرار  بناء  إىل  والدعوة  اإلقليمي،  نفوذها 
العنف، والتشبيك االقتصادي مع دول املنطقة، ورفض 

االنزالق إىل لعبة املحاور بني القوى اإلقليمية. 

للصني رغبة ومصلحة بقيام نظام إقليمي مستقر ومتوازن 
نظامًا  كونه  وآسيا،  الغرب  بني  اخليارات  لتنويع  يتطلع 
املرور  ويسّهل  األسواق  وينعش  الطاقة  خطوط  يضمن 
تفتقد  زالت  ما  الصني  أن  إال  وأفريقيا.  أوروبا  نحو 
يف  للمسامهة  الكافية  واإلرادة  واإلمكانات  الرغبة  إىل 
ترسيع  إىل  مضطرة  نفسها  جتد  قد  ولكنها  املرشوع،  هذا 
وطأة  حتت  االجتاه  هذا  يف  اإلقليمي  نفوذها  وتعميق 
واإلرهاب  الفوىض  بفعل  إما  عليها  املزتايدة  الضغوط 
املنبعث من املنطقة أو بفعل السياسات العدائية األمريكية 
املزتايدة ضمن جماهلا احليوي يف بحر الصني اجلنويب أو يف 
إطار »احلرب االقتصادية« اليت يمكن أن يؤجهها الرئيس 

األمريكي اجلديد دونالد ترامب. 

خاتمة






