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 دور الصين يف تحقيق السالم يف الشرق األوسط 
 بثينة محمد الزواهرة 

 ملخص 
السنوات   ككل، شهدت  األوسط  الشرق  في  واالقتصادي  السياس ي  الصعيدين  على   

ً
كبيرة تحوالٍت  األخيرة  العشر 

)أو  العربي  بالربيع  بات يعرف  ما  تبعاته  اقتصادي، فاقم من  السياس ي، وترٍد  بحالة من عدم االستقرار  تجسدت 

يكية على الدوام راعية للسالم الحراك العربي(. وفي خضم حالة عدم االستقرار تلك، كانت الواليات املتحدة األمر 

ودولة  العرب  بين  النزاع  في  الدوليين، السيما  الوسطاء  بين  األقوى  الوسيط  اعتبرت  ولطاملا   .
ً
معا آن  في  والفوض ى 

 في النزاع الفلسطيني
ً
 غير نزيه، إذ ظهر ذلك جليا

ً
اإلسرائيلي، باإلضافة إلى -االحتالل اإلسرائيلي. إال أنها كانت وسيطا

لنزاعات، مما شكل لدى الجانب العربي قناعة بأن أمريكا غير قادرة على إحالل السالم في املنطقة. من هنا  غيره من ا

، والذي أظهر الصين بصورة الوسيط النزيه ٢٠٢١برز الدور الصيني، السيما بعد الحرب األخيرة على غزة في مايو  

 الذي يسعى بشكل جدي إلحقاق الحق وصنع السالم.

الو  الدور الذي عجزت أمريكا عن تهدف هذه  بإمكانية لعب الصين  الرئيس ي املتمثل  التساؤل  إلى اإلجابة على  رقة 

النزاعات.  إيجاد أساليب جديدة لحل  إلى  التنمية االقتصادية  تلجأ من خالل  الصين  أن  الدراسة  أدائه. وتفترض 

لصين في رسم سياستها الخارجية تجاه وتستند في ذلك إلى منهج الدور، الذي يوضح األساليب املستخدمة من قبل ا

الشرق األوسط. وقد خلصت الورقة إلى أن الصين قادرة على لعب دور في عملية السالم ال تستطيع أمريكا مجاراته  

لدى    
ً
 موثوقا

ً
تكون طرفا يؤهلها ألن  الخارجية، والذي  في رسم سياستها وعالقاتها  تمتلك خصوصية  الصين  لكون 

 األوسط. أطراف النزاع في الشرق 

 مقدمة
أمريكية منافسة  إلى ساحة  األوسط  الشرق  تحول  األخيرة،  اآلونة  أمريكا  -في  العظميان،  فالقوتان  صينية جديدة. 

األو  الشرق  في  تتنافسان  اإلستراتيجية  والصين،  مختلفة.  وألهداف   
ً
كليا مختلفتين  بإستراتيجيتين  ولكن  سط، 

الصينية تعتمد على التنمية الشاملة، وتهدف من خالل ذلك إلى إيجاد أرضية من التعاون املشترك يؤسس لعالقات  

ألمريكية، فتقوم على قوية تقود لحل النزاعات على أسس من املصالح املتبادلة والتفاهم املشترك. أما اإلستراتيجية ا
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سياسة اإلمالءات، توجيه الضغوطات والتدخل املباشر في سياسات الدول، ورفع مستويات الردع بما يتناسب مع  

 (. ٢٠٢١أهدافها ويخدم مصالحها الحيوية )السلمي، 

سطينيين وفيما يخص القضايا الشائكة، فقد سعى كل الرؤساء األمريكيين منذ جيمي كارتر لصنع السالم بين الفل

لتحقيق   وسعيها  الدائم،  إسرائيل  تعنت  بسبب  وذلك  مسدود.  طريق  إلى   
ً
أخيرا ووصلوا  وفشلوا.  واإلسرائيليين 

( وكانت النظرة اإلسرائيلية االستعالئية والعنصرية  win-loseخاسر ) -انتصارات على حساب العرب على قاعدة رابح

 لعدم القبول بأي تسويات أو تقديم تنا
ً
زالت مهمة وجدية للطرف اآلخر. هذا األمر كان يتعزز بالدعم تدفعها دائما

األمريكي سيغير   للدور  الصين  وأخذ  الجانب  في هذا  أي خرق  فإن  لذلك،  اإلسرائيلي.  للجانب  الالمحدود  األمريكي 

 ما في هذا الواقع.
ً
 بالضرورة شيئا

األ  الشرق  بحروب  واالنخراط  الخالقة"،  "للفوض ى  وسياسات  خطط  رسم  وصمة  النزاعات  إن  وخلق  وسط، 

 من هذا الجانب. كما ظلت    -وتأجيجها، لم تتلطخ بها األيادي الصينية. وظل تاريخ العالقات العربية  
ً
الصينية ناصعا

املصالح املشتركة، والصداقة والسالم، األساس الذي بنيت عليه تلك العالقات. وعلى الرغم من متانة العالقات بين 

تمكنت الصين من نسج عالقات طيبة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي دون أن يؤثر ذلك    الجانبين العربي والصيني،

بين  النزاعات املستمرة  العربي والشرق أوسطي رغم  العربي، ودون أن تفقد ثقة الجانب  على عالقاتها مع الجانب 

الفريدة من٢٠١٧إسرائيل وبعض دول اإلقليم )شرعان،   القادرة على   (. وهذا ما يميز السياسة الصينية  نوعها، 

 نسج عالقات طيبة مع األضداد بشكل ال يؤثر على متانة عالقتها مع أي من تلك األطراف. 

 مشكلة الدراسة
في خضم أزمات الشرق األوسط الالمتناهية، كانت الواليات املتحدة األمريكية على الدوام الوسيط األهم واألقوى  

السي األزمات،  لحل  الدوليين  الوسطاء  اإلدارات  بين  تباين  ورغم  اإلسرائيلي.  االحتالل  ودولة  العرب  بين  النزاع  ما 

 
ً
األمريكية في وساطتها بين مد وجزر، واختالف األدوار، تارة كوسيط منحاز يسعى للظهور بصورة املعتدل، وأطوارا

غير قادرة على كوسيط منحاز بشكل صارخ نحو الجانب اإلسرائيلي، تشكل لدى الجانب العربي قناعة بأن أمريكا  

االحتالل  ودولة  العرب  بين  النزيه  الوسيط  دور  لعب  عن  بعجزها  اعتقاد  ذلك  تبع  املنطقة.  في  السالم  تحقيق 

"الفوض ى  لسياسة  أمريكا  اتباع  وذلك من خالل  مختلفة  أماكن  في  أزمات  بخلق  اتهامها  إلى  باإلضافة  اإلسرائيلي، 
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م األوضاع في الشرق األوسط على مدار سنوات طويلة، وخلق أزمات  الخالقة"، األمر الذي ترتب عليه زيادة في تأزي

ال تنتهي. فال يكاد يخمد وهج أزمة حتى يشتعل لهيب أزمة أخرى، وهكذا دواليك. من هنا برزت الحاجة إلى طرف  

تسد جديد يمتلك القدرة على التأثير ولعب دور الوسيط النزيه وأن يحوز على ثقة كافة األطراف. فظهرت الصين ل

 .  ٢٠٢١الفراغ وتلعب هذا الدور، وقد تجلى ذلك من خالل مواقفها األخيرة، السيما بعد الحرب على غزة في مايو 

تهدف هذه الورقة لإلجابة على التساؤل الرئيس ي التالي: هل الصين قادرة على لعب دور في صنع السالم في الشرق  

ساؤل ستتم اإلجابة عليه من خالل اإلجابة على التساؤالت  األوسط في الوقت الذي عجزت أمريكا عن ذلك؟ هذا الت

 الفرعية التالية: 

 ما أهمية السالم في الشرق األوسط للجانب الصيني؟  -١

 في خلق حالة من االستقرار في املنطقة؟ -٢
ً
 هل يشكل العامل االقتصادي الصيني دورا

 عات في الشرق األوسط؟ما مقومات وأساليب الصين الستحداث وسائل جديدة لحل النزا -٣

 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت السابقة من حيث: 

 شرح وتوضيح أهمية السالم في الشرق األوسط بالنسبة للصين ومشروعها الكبير )الحزام والطريق(. -١

 خلق االستقرار.توضيح الدور االقتصادي الذي رسمته الصين لتعزيز عالقاتها مع الشرق األوسط و  -٢

 دراسة مقومات وأساليب الجانب الصيني التي تؤهله الستحداث وسائل جديدة لحل النزاعات في الشرق األوسط.   -٣

 أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في البحث عن أساليب جديدة لحل النزاعات في الشرق األوسط. سيتم ذلك من خالل اختبار  

والت للتعاون  الصين  لجوء  تختبر فرضية  كما  النزاعات،  لحل  جديدة  أساليب  إليجاد  كأساس  االقتصادية  نمية 
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الدراسة قدرة الصين على لعب دور في صنع السالم في الشرق األوسط. وسيتم ذلك من خالل تطبيق منهج الدور 

 على السياسة الخارجية الصينية تجاه الشرق األوسط.  

 خطة الدراسة
:
ً
 الشرق أوسطية وأهميتها. –السياسة الصينية  أوال

:
ً
 كأساس لألمن واالستقرار في الشرق األوسط. االقتصاد ثانيا

  :
ً
استحداث أساليب جديدة في الدبلوماسية الصينية لحل النزاعات، حيث اعتمدت الصين على دبلوماسية ثالثا

 جديدة في سياستها الخارجية تقوم على األخالق واملصلحة.

 الشرق أوسطية وأهميتها-لسياسة الصينيةأواًل: ا
 في الشرق األوسط مثل إيران، تركيا، السعودية، وغيرها بالجيدة، 

ً
تمتاز عالقات الصين مع أطراف فاعلة إقليميا

وتوصف باملمتازة مع بعض تلك الدول. هذا في مقابل عالقات أمريكية متوترة، بدرجات متفاوتة، مع بعض األطراف  

 في الشرق  في الشرق األوسط
ً
. وتثبت بعض الدراسات العلمية الحديثة بأن بعض األطراف والقوى الفاعلة إقليميا

(. هذا يعود إلى تاريخ من التعامل مع  ٢٠٢٠األوسط تثق بالصين بدرجة أعلى من ثقتها بأمريكا )الباروميتر العربي،  

 كل من الصين وأمريكا الذي أوصل تلك األطراف الى هذه النتيجة.

في موقع الباروميتر العربي الذي يصدر عن جامعتي ميتشغان وبرينستون  ٢٠٢٠دراسة نشرت في مطلع العام  وفي   

دولة  ١٢األمريكيتين وعدد من املؤسسات البحثية العربية، أثبت التقرير الذي أجري ليقيس الرأي العام العربي في 

يبيا، اليمن، الكويت، مصر، السودان، والعراق، أن عربية هي: األردن، تونس، لبنان، الجزائر، املغرب، فلسطين، ل

من هذه الدول تفضل عالقات أقوى مع الصين، وأنها تطمح بأن تصبح عالقاتها مع الصين أقوى من عالقاتها مع  ٦

% من عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يفضل ٦١الواليات املتحدة. كما بينت الدراسة بأن 

الدور الصيني سيكون مرحب به من قبل شعوب املنطقة تلقي املسا عدات الخارجية من الصين، ويرى بأن تزايد 

العربي،   الشعب  ٢٠٢٠)الباروميتر  ينظر من خاللها  التي  للطريقة  العربي  الشعبي  املستوى  (. هذا مؤشر مهم على 
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 على وجهة النظر  العربي للصين والواليات املتحدة على حد سواء. فالحروب والتدخالت في املنط
ً
 ملموسا

ً
قة تركت أثرا

 العربية السيما على الصعيد الشعبي. 

:  وينقسم اهتمام الصين بالشرق األوسط إلى قسمين:  
ً
تأمين حاجاتها من مصادر الطاقة املختلفة سواء النفط أوال

: أو الغاز الطبيعي،  
ً
ها الكبير "الحزام والطريق"، توفير األمن والحماية للطريق التجاري البري والبحري ملشروع   ثانيا

 من صادراتها يمر بشكل أساس ي من  
ً
 على تصدير منتجاتها للخارج، وجزء مهم جدا

ً
حيث أن اقتصادها معتمد جدا

(. ومن أجل أن تتدفق التجارة الصينية نحو العالم، ينبغي للصين ٢٠١٦خالل الشرق األوسط )سكوبيل، ونادر،  

ضائق البحرية في الشرق األوسط ومحيطه مثل قناة السويس وباب املندب ومضيق  أن تصل إلى املوانئ واملمرات وامل

 هرمز.  

تلك املمرات املائية تعج بالسفن األمريكية، مما يخلق عنصر تهديد لدى الجانب الصيني في حال فكرت الواليات  

التجارة الصينية بشكل كبير  املتحدة باعتراض هذه املضائق واملمرات البحرية واملوانئ، األمر الذي قد يعطل حركة

 على الصين وضع إستراتيجية جديدة لحماية مصالحها في املنطقة سواء في ٢٠١١)عبد الحي،  
ً
(. لذلك، أصبح لزاما

مواجهة الجانب األمريكي أو غيره. فجاءت مذكرة التفاهم بين الصين وإيران التي وضع إطارها األولي في يناير عام  

 في آذار عام  ثم تم التوقيع عليه  ٢٠١٦
ً
لتشكل خطوة في هذا االتجاه، حيث أن أحد بنودها تفعيل ممر    ٢٠٢١ا رسميا

% ويختصر املدة الزمنية للشحن إلى ٣٠شمال( كبديل عن قناة السويس، والذي يقلل تكلفة الشحن إلى    -)جنوب  

أكثر    ٢٠  
ً
وبديال الترانزيت،  في مجال  أفضل   

ً
يعتبر خيارا املمر  هذا  أن  كما   .

ً
)فحص، يوما السويس  قناة   من 

ً
أمانا

٢٠٢١  .) 

الصينية التفاهم  بمذكرة  عنه  اإلعالن  تم  الذي  الصين  مع  إيران  تحالف  يؤدي  أن  املتوقع  خلق -من  إلى  اإليرانية 

تحالف أكبر وأوسع يؤسس لتشكيل محور ثالثي يضم إيران والصين وروسيا، ثم االنفتاح على دول في شرق آسيا  

وغيرها، وبالتالي تشكيل محور يقود العالم على اعتبار أن القرن الحالي يمتاز بصعود آسيوي    مثل ماليزيا وإندونيسيا

في املجاالت املختلفة من أمن وسياسة واقتصاد وغيرها. كل ذلك جاء على حساب تراجع دور أمريكا ونفوذها الذي  

 (.  ٢٠٢١كان من أسبابه تراكم األزمات على نطاق العالم ككل )السلمي، 
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 كأساس لالستقرار يف الشرق األوسط  ًا: االقتصادثاني
إن الشعار الذي ترفعه الصين هو تحقيق السلم والتطور لكافة الدول من خالل التعاون املبني على الثقة املتبادلة 

لسالم واملساواة واملنفعة املتبادلة والفوز والتطور واالزدهار املشترك. إن ما يميز اإلستراتيجية الصينية هو السعي ل

والتنمية، والرغبة في التعايش مع اآلخر الذي يوصل إلى تفاهم أكبر يتعدى الحكومات ليصل إلى الشعوب، وهذا ما  

. فما  
ً
يحقق االستقرار الفعلي من وجهة النظر الصينية. إذ ترى الصين بأنه في عصر االنفتاح، أصبح املصير مشتركا

 في أماك
ً
 (.  ٢٠١٦ن أخرى من العالم )سكوبيل، ونادر، يؤثر على بلد ما البد أن يترك أثرا

في عاملنا اليوم، أصبح االقتصاد هو الذي يقود السياسة. وبناًء عليه، استخدمت الصين في دبلوماسيتها وسياستها 

الخارجية العامل االقتصادي كعامل جاذب مع الدول األخرى السيما الصديقة منها. وهذا يفسر سعي الصين لبناء  

ة عاملية كبرى. وقد سعت الصين لعقد صفقات تجارية مع دول الشرق األوسط في كافة املجاالت في قوة اقتصادي 

إطار التأسيس للبنية التحتية ملشروعها الكبير، الذي يتطلب بناء منظومة سكك حديدية ومصانع ومشاريع تخدم 

 ٢٠٢١اإليرانية عام  -التفاهم الصينية  املشروع األكبر، وذلك على امتداد مشروع الحزام والطريق. وبعد توقيع مذكرة

مليار دوالر، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مختلفة مع دول أخرى في املنطقة،   ٤٠٠التي شملت استثمارات تتجاوز  

 الشريك التجاري األول للعديد من الدول في الشرق األوسط )بور، 
ً
 (.  ٢٠٢١باتت الصين فعليا

لدى الدول الواقعة ضمن خط الحزام والطريق، وهذا يعزز نفوذ الصين وتسعى الصين لخلق تعاون اقتصادي قوي  

في  العالم ويضمن استمرارها  في  إلى منابع الطاقة األهم  العالم. هذا يضمن وصول الصين  في مناطق مختلفة من 

ة. وفي الحصول على الطاقة، ويفسر سبب اهتمام الصين بأن تكون املستثمر األكبر في املنطقة في السنوات األخير 

هذا اإلطار، ال تتوانى الصين عن تزويد دول الشرق األوسط بالتكنولوجيا الحديثة الالزمة لبناء اقتصاد تلك الدول، 

 وقد تعدت املساعدات الجانب االقتصادي لتصل إلى الجانب العسكري.  

ال على  أكثر  والتركيز  األوسط  الشرق  تجاه  األمريكية  السياسة  في  تغير  خضم  في  ذلك  السيما  يأتي  اآلسيوية  دول 

 أن أمريكا بدأت تعتمد على نفسها في مجال الطاقة ولم تعد بحاجة إلى الشرق األوسط من هذا 
ً
الصين، خصوصا

   (Garlick and Havlova, 2020).  (، ٢٠٢١الجانب )مركز اإلمارات للسياسات، 
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و اقتسام املصالح املشتركة في االستقرار إن التحدي األكبر الذي سيواجه الصين والواليات املتحدة على حٍد سواء ه

واألمن، في إطار امتداد املنافسة بينهما، والذي جعل الشرق األوسط ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين أمريكا  

(. فتزايد النفوذ الصيني في الشرق األوسط سيوازيه تراجع في قدرة أمريكا على لجم الصعود ٢٠٢١والصين )السلمي،  

الذي   في ميزان القوى، الصيني  التغيير  تسعى الحتوائه. هذا سيمهد الطريق لدول الشرق األوسط لالستفادة من 

الذي بدوره سيعطي الصين فرصة أكبر لتطبيق سياستها في حل األزمات وتنفيذ مشاريعها االقتصادية في املنطقة، 

الفوض ى، ويؤسس ملستقبل جديد   مما قد يجلب لدول الشرق األوسط االستقرار املنشود، وبالتالي يكسر دوامة 

 مبني على السالم الدائم والشامل والتنمية التي تؤدي لالزدهار الذي بدوره يصنع االستقرار حسب الرؤية الصينية.

 لحل النزاعات ثالثًا: استحداث أساليب جديدة يف الدبلوماسية الصينية
بوجوب إيجاد تصور جديد لألمن يكمن في التعاون األمني الجماعي املتبادل والدائم، وأن يبنى ذلك على ترى الصين  

أساس احترام سيادة الدول، عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية )السيما التدخل العسكري(، وحل النزاعات  

فاألم  وعميق.  كبير  اقتصادي  تعاون  مع  ذلك  يترافق  وأن  السلمية؛  مع  بالطرق  يتعارض  للدول  املطلق  الفردي  ن 

السياسة التي تطرحها الصين والتي تتمثل باألمن الجماعي. هذا عدا ما قد يسببه األمن املطلق لدول أخرى من حالة 

غيره من  بموازاة  األمني  الجانب  في  للتعاون  لخلق وسائل جديدة  الصين  تسعى  لذلك  األمان.  الخوف وفقدان  من 

 جوانب التعاون.

ذه الرؤية، تسعى الصين لخلق تحالفات مع دول املنطقة، األمر الذي يعزز األمن. وتركز الصين على التطور وضمن ه

االقتصادي املبني على االحترام املتبادل، إذ ترى وجوب إيجاد حلول طويلة األمد، وحلول كتلك ال تتأتى بالتدخل 

الدو  قوة  تعزيز  الصين  السلمية. وتدعم  بالوسائل  بل  ال  العسكري  الفاشلة  أو  الضعيفة  الدول  املنطقة ألن  في  ل 

 لنفسها ولغيرها من الدول. فالقائد القوي، والجيش واملؤسسات  
ً
تستطيع أن تواجه التحديات، وقد تشكل تهديدا

 للتطور االقتصادي وتساعد مؤسسات الدولة القوية على إيجاد حلول للمشاكل 
ً
 واضحا

ً
القوية، تصنع مستقبال

 (. ٢٠٢٠للمنطقة ككل )سعد، املختلفة لها و 

إن من مصلحة الصين أن تتمتع منطقة الشرق األوسط باالستقرار لحماية املصالح الصينية في املنطقة، وهذا سبب  

في هذا الجانب،  في سعيها لتحقيق السالم.  بأن الصين صادقة وجادة  العربي والشرق أوسطي  يدعم ثقة الجانب 
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في سياسته  توازن  الصين إليجاد  أن تحتفظ تسعى  بأنها تحاول  الشرق األوسط، وتتلخص سياستها  في  الخارجية  ا 

واختالف   اختالفها  الدول على  مع  قوية  لعالقات  تسعى  هي  لذلك   .
ً
أحدا تعادي  وأال  الجميع  مع  بعالقات صداقة 

 للرؤية الصينية، من شأن
ً
سياسة كهذه   مكانتها وقوتها، فال تفرق بين دولة كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة. ووفقا

 من السالم واالستقرار واالزدهار والتطور في املنطقة )سعد، 
ً
 (. ٢٠٢٠أن تخلق جوا

الصيني االتفاق  تكريس  تم  لو  املثال،  سبيل  املنطقة، -على  في  للتأثير  إضافية  قوة  أوراق  الصين  إلعطاء  اإليراني 

التي نجمت عن توقيع م إيران  القوية مع  بينهما للجم طموحات  تستطيع الصين استخدام العالقة  التفاهم  ذكرة 

. ويمكنها أن تستعمل 
ً
إيران النووية التي تخيف بعض األطراف في الشرق األوسط كدول الخليج العربي وإسرائيل مثال

بين  للنزاع  حلول  إيجاد  بينها  من  يكون  قد  مختلفة،  قضايا  على  اإلسرائيلي  الجانب  مع  للتفاوض  الورقة  هذه 

للصين، من خالل الفلسطينيين واإلسرائيل يمكن  كيف  نرى  هنا  الجماعي. من  لألمن  الصين  رؤية  قاعدة  على  يين 

عالقاتها املتداخلة واالتفاقيات التي تبرمها مع األطراف املختلفة، أن تكون الطرف القوي القادر على إيجاد الحلول  

 وتقديم الضمانات في القضايا الشائكة في املنطقة.  

 للنفوذ الصيني   ٢٥صيني الجديد الذي من املقرر له أن يستمر لـ  بموجب االتفاق اإليراني ال
ً
، ستصبح إيران ممرا

ً
عاما

 بأخذ دور في أزمات الشرق  ٢٠٢١والروس ي ملواجهة الدور األمريكي في الشرق األوسط )بور،  
ً
(. وقد بدأت الصين فعليا

لي، من خالل طرحها استضافة مفاوضات  اإلسرائي -األوسط السيما القضية املحورية األهم، وهي النزاع الفلسطيني

مباشرة بين طرفي النزاع في بكين، والبحث عن سبل جديدة ومختلفة لحل النزاع في إطار ما شرعته األمم املتحدة 

(. وتسعى الصين إلى التأثير في قضايا الشرق األوسط من خالل ٢٠٢١لحل هذا النزاع، وهو حل الدولتين )فحص،  

نطقة ككل، وتهدف لحل النزاعات األهم بين دول املنطقة على أساس من االحترام املتبادل، بلورة مبادرة تشمل امل

املنطقة  دول  بين  سياسية  وتفاهمات  حلول  إيجاد  على  تساعد  املتبادلة  والتنمية  السالم  في  لشراكة  والتأسيس 

 (. ٢٠١٧)شرعان، 

ا في  املتحدة  للواليات  إقليميين  وحلفاء  شركاء  وجود  من  الرغم  دبلوماس ي على  بنفوذ  وتمتعها  األوسط،  لشرق 

وعسكري واسع في املنطقة، والتزامها بتوفير مظلة أمنية لإلقليم، إال أن التحدي الحقيقي للواليات املتحدة يكمن 

 ملساعدة الخصوم اإلقليميين، وذلك بإيجاد أرضية مشتركة لعالقاتها مع كافة األطراف في إطار 
ً
في لعب الصين دورا
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في االستمرار   في عالقاتها مع تلك الدول. هذا يصب في صالح الصين ويعطيها أوراق قوة إضافية  في تحقيق توازن 

 املواجهة بينها وبين أمريكا.  

وبناًء على إستراتيجية أمريكا الراهنة، ستظل مصالح إسرائيل العنصر األهم في سياسة أمريكا تجاه الشرق األوسط. 

ا املحور املمانع منه أو ما يعرف بمحور املقاومة واملتمثل بسوريا، ولبنان، وبعض  لهذا، سيظل الجانب العربي، السيم

 غير نزيه، مما سيزيد من سعيه إليجاد وسيط 
ً
الفصائل الفلسطينية، وأهمها حركة حماس، يرى في أمريكا وسيطا

و إيجاد حلول ملشاكل بديل. في هذه الحالة، ستكون الصين البديل األنسب واألقوى واألجدر لقيادة أي تحرك نح

 (. ٢٠٢١اإلسرائيلي خاصة )فحص،   –الشرق األوسط عامة، والنزاع الفلسطيني 

 خاتمة
تتمثل رؤية الصين نحو التنمية الشاملة التي تسعى إليها بكونها ال ترتبط بالتدخل بخصوصيات املجتمعات وما يميز 

اآل  االنفتاح على  إلى  تدعو  بل  البعض،  بعضها  املجتمعات عن  كانت  تلك  مهما  والتعاون معه  وتقبله كما هو،  خر 

 ثقافته أو دينه أو عرقه، وهذا برأيها أساس النفتاح املجتمعات وتقبل بعضها، ويؤدي إلى تعزيز التعاون فيما بينها. 

تحل   العسكرية ال  القوة  أن  الصين على  والتعاون وتؤكد  والتطور  واالزدهار  التنمية  في  الحل  يكمن  بل  النزاعات، 

االقتصادي والتجاري. وترى الصين بوجوب إيجاد حلول طويلة األمد، وحلول كتلك ال تتأتى بالتدخل العسكري.  

 على الحلول السياسية للنزاعات.  
ً
 لذلك فهي تتماش ى مع رؤية املجتمع الدولي الذي يشجع دائما

ه الرؤية، تسعى الصين إلى بناء مجتمع املصير املشترك. وهذه نقطة جدلية لدى البعض ألنهم يرون وفي خضم هذ

أكثر   يكون  وربما  أهمية،  يقل  والذي ال  العسكرية،  القوة  االقتصاد ال  املبني على  الحديث  لالستعمار  فيها وسيلة 

نية التوسعية، وتضع حولها عالمات  فاعلية من االستعمار العسكري. لذلك تخش ى بعض الدول من السياسة الصي

 بطمأنة املجتمع الدولي من هذا الجانب، وعليها تقع مسؤولية إثبات أن 
ٌ
استفهام كثيرة. وهنا، فإن الصين مطالبة

 من نوع جديد.    
ً
 مشروعها الكبير إنما هو للتنمية املشتركة واالزدهار املشترك والتعاون املتبادل وليس استعمارا

 إلى مشروعها الكبير "الحزام والطريق"،   إن توجه الصين
ً
نحو رسم خارطة طريق أساسها التعاون املشترك استنادا

أن يؤسس لالنتقال لنظام عاملي متعدد األقطاب قابل لالستمرار والديمومة لفترات طويلة من الزمن. فعلى يمكن  
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ي هذا االتجاه. الواقع السياس ي يتغير، والنظام سبيل املثال ال الحصر، تأتي اتفاقية التعاون بينها وبين إيران لتصب ف

األحادي القطب قد انقض ى وانتهى، وهناك اآلن عالقات جديدة وطموحات جديدة وتوازنات جديدة، والعالم يتجه 

نحو التعددية القطبية. من هنا يتجلى الدور الصيني كقوة كبرى قادرة على اإلمساك بخيوط اللعبة على اختالفها، 

 يملك زمام املبادرة والقدرة على التأثير في الساحة الشرق  ونسج تحالف
ً
 مهما

ً
ات جديدة تؤدي إلى جعل الصين العبا

 في التأثير في قرارات  
ً
. مما يؤهلها إلى لعب دور مهم جدا

ً
، ويتعداه للتأثير على املستوى العاملي عموما

ً
أوسطية خصوصا

للعب دور "البطولة" في صنع سالم دائم وشامل لطاملا   بعض الدول، السيما دول الشرق األوسط، والذي يؤهلها

 تطلعت إليه وتمنته دول الشرق األوسط. 

 املراجع
 / https://www.arabbarometer.org/ar. استرجعت من (ARAB BAROMETER)ـ الباروميتر العربي  1

ال2 االتفاق  بور،  رحمن  تاريخ  ـ محمد  الجزيرة،  أهدافه. شبكة  تتحقق  والرفض.. هل  الترحيب  بين  اإليراني  صيني 

   https://bit.ly/3L2zktP، الرابط: 2022أبريل  22، تاريخ التصفح 2021مارس   31النشر 

3 ( الشروق. صح٢٠٢٠أغسطس    ٣١ـ سعد، عزت.  األوسط.  الشرق  وأمن  الصين  تاريخ  (.  املصرية،  الشروق  يفة 

   https://bit.ly/3v6sfTz. الرابط: 2022أبريل  22، تاريخ التصفح 2020أغسطس  31النشر 

رابط النص  ،  RAND(. الصين في الشرق األوسط: التنين الحذر. مؤسسة  ٢٠١٦ـ سكوبيل، أندرو.، ونادر، عليرظا. ) 4

 الكامل 

الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق األوسط.   –(. التنافس األمريكي  ٢٠٢١أبريل    ٢٢السلمي، محمد بن صقر. )ـ  5

النشر   تاريخ  اإليرانية،  للدراسات  الدولي  التصفح  2021أبريل    22املعهد  تاريخ  الرابط: 2022أبريل    22،   ،

https://bit.ly/3vCHUcd    

6( إندبندنت  ٢٠٢٠يوليو    ٩ـ الشامي، طارق.  إيران.  في  التي تقلق أمريكا قاعدة عسكرية  القادمة  (. خطوة الصين 

  https://bit.ly/3rLktfM، الرابط: 2022أبريل  22، تاريخ التصفح 2020يوليو   9عربية، تاريخ النشر 
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