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اكاتا االسرتاتيجيّة الشاملة يف الشرق األوسط
الصني وشر هُ

ال�صني و�شراكا ُتها اال�سرتاتيج ّية ال�شاملة يف ال�شرق الأو�سط
أيمن عبد الكريم حسين*

لطاملا عُ ّدت منطقة الشرق األوسط للكثري من القوى الكربى مثل الصني ،والوالايت املتحدة،
وروسيا منطقة نفوذ واهتمام متزايد؛ وأييت هذا االهتمام لعدة أسباب أمهها احلفاظ على التوازن يف
العالقات الدولية مع دول هذه املنطقة ،فضالً عن األمهية اليت تزداد كثرياً للقوى الكربى من الناحية
االسرتاتيجية واالقتصادية اليت جتعل من هذه املنطقة سوقاً مفتوحة ملنتجات هذه الدول .ويف إطار
«سعي الصني إىل أتمني الطاقة هلا يف املنطقة ،تنظر الوالايت املتحدة بطريقة إجيابية أخرى على أن
املنطقة هي ضامن أساس لألمن القومي هلا يف الشرق األوسط من خالل وجودها العسكري ونفوذها
اجلغرايف السياسي الكبري»1؛ ومن هنا فإن الوالايت املتحدة ترى وجودها يف املنطقة داعماً لالستقرار
واحلفاظ على التنمية االقتصادية اإلقليمية ،يف حني ترى الصني أن وجودها خمتلف متاماً عن الوجود
األمريكي ،فهي تسعى إىل أتمني أمن الطاقة اخلاص هبا ،وترى يف وجود الوالايت املتحدة وحتالفاهتا
يف املنطقة هتديداً ألمنها والسيما يف منطقة شرق آسيا ومنطقة الباسفيك.
وسعت الصني خالل العقود الثالثة املاضية إىل اتباع اسرتاتيجية وسياسة هادئة مكنتها من
التقرب إىل دول الشرق األوسط؛ من أجل ضمان مصاحلها التجارية يف املنطقة ،وعدم االحنياز إىل
النزاعات واخلالفات املتصاعدة فيها .وعملت أيضاً على احلفاظ على التوازن السياسي والدبلوماسي
حيث زاد اهتمام الصني يف املنطقة
والتجاري هلا مع دول املنطقة بنح ٍو عام ودول اخلليج بنح ٍو خاصُ ،
منذ مطلع الثمانينيات بعد أن أقامت الدول العربية عالقات دبلوماسية معها على حنو االعرتاف
 -1أندرو سكوبيل وعلي رضا اندر ،الصني يف الشرق األوسط – التنني احلذر ،مؤسسة راند ،كاليفورنيا ،٢٠١٦ ،ص.١ :
* أمين عبد الكرمي حسني ،ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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جبمهورية الصني الشعبية ،وفتح البعثات الدبلوماسية لديها ،وتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما.
وليس لدى الصني حىت الوقت احلاضر اسرتاتيجية معلنة يف الشرق األوسط؛ ويعود هذا
األمر إىل رغبتها يف جتنب اخلالف مع الوالايت املتحدة ابملنطقة وتداعياته ،لكن هذا األمر مل حيد
بكني عن احلفاظ على عالقات جيدة مع بلدان هذه املنطقة كافة 2؛ وهي بذلك تتجنب تعرض
مصاحلها إىل اخلطر .واجلدير ابلذكر أيضاً أن الصني مل تنضم للتحالفات العسكرية مثل التحالف
الدويل ضد (داعش) يف العراق وسوراي ،أو الدخول يف تبين مواقف سياسية معادية جتاه بلدان
الشرق األوسط أو التدخل يف شؤوهنا الداخلية.
إن ما متلكهُ الصني من اسرتاتيجية شاملة يف الشرق األوسط أو شرق آسيا يتجلّى يف مراجعة
حيث تذهب سياستها حنو أتمني مصاحلها االقتصادية يف مجلة من
سياستها اخلارجية جتاه املنطقةُ ،
األهداف اليت حددهتا بكني واستطاعت حتقيقها عرب أدواهتا اليت استخدمتها يف بناء مصاحل وطنية
واضحة ،وإن من األهداف اليت سعت الصني إىل حتقيقها ما أييت:3
1 .1جمال الطاقة ومشتقاهتا:
ويُع ّد هذا اهلدف الرئيس أو األساس يف مصلحة الصني مع دول الشرق األوسط ،فهي
تسعى إىل احلفاظ على مستوى ٍ
عال من العالقات بني بلدان هذه املنطقة لدميومة احلصول على
حيث أصبح الشرق األوسط املصدر األول للنفط إىل الصني ،إذ يرى بعض
املوارد األولية للطاقة؛ ُ
احملللني الصينيني أن الشرق األوسط سيبقى مصدراً للواردات النفطية للصني ،وهذه هي أمهية الشرق
األوسط االسرتاتيجية للصني.4
 -2ينظر :أندرو سكوبيل وعلي رضا اندر ،مقابالت أجريت مع ابحثني وعسكريني صينيني ،شنغهاي ،أيلول ،٢٠١٤ ،ص.٦ :
 -3انظر :جون الرتمان وجون غارفر ،املثلث احليوي :الصني والوالايت املتحدة والشرق األوسط ،مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية ،واشنطن ،٢٠٠٨ ،ص.٧ :
 -4نقالً عن مؤسسة راند :نيو شينتشون ،مصاحل الصني يف الشرق األوسط ونفوذها يف املنطقة ،ترمجة هايبنغ شينغ ،العالقات
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كبار مص ّدري النفط إىل الصني على وفق القيمة2012 ،

املصدر :مؤسسة راند ،قاعدة بياانت جتارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدةhttps://comtrade.un.org .

2 .2النفوذ اجلغرايف:
إن النفوذ الذي تستهدفه الصني من خالل االسرتاتيجية الشاملة هلا يف املنطقة هو جغرايف
يتمثل يف توسيع نطاق نفوذها يف حميطها اإلقليمي يف آسيا ،واحمليط اهلادئ ،والشرق األوسط،
وشرق آسيا؛ فهي تسعى من خالله إىل تطوير العالقات بينها وبني الدول ،فعلى سبيل املثال:
إن نسبة املواطنني الصينيني يف ماليزاي ترتاوح ما بني  40%-35%من نسبة السكان األصليني
استطاعت الصني استخدامهم يف نشر ثقافتها ،ولغتها ،وفتح العديد من املراكز الثقافية اليت تُعين
الدولية املعاصرة ،اجلزء  ،٢٤شباط ،٢٠١٤ ،ص.٣٩ :
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ابحلضارة الصينية ،فضالً عن أن مبادرة الرئيس الصيين (شي جني بينغ) اليت أطلقها عام 2013
حتت عنوان (طريق احلرير اجلديد –  )New Silk Roadأو تسمى غالباً (حزام واحد طريق
واحد –  )One Belt One Roadتتضمن خمتلف األنشطة التجارية واالقتصادية واملشاركة
يف املنطقة من خالل الشركات اخلاصة والشركات اليت متتلكها الدولة ،فضالً عن رجال األعمال
واألفراد واملنظمات ومراكز الدراسات واملؤسسات الثقافية  .5ومتثّل هذه املبادرة إحدى السياسات

اليت تطمح الصني إىل إجناحها ،وبعد االنتهاء من هذه املبادرة «ستنشئ روابط مباشرة برية وحبرية
بني املناطق الصناعية الصينية يف املقاطعات الشرقية ،من خالل مقاطعاهتا الغربية ذات الكثافة
السكانية ،ومن خالل اهلند وروسيا وآسيا الوسطى وإيران وتركيا ،وأجزاء من الشرق األوسط ،ودول
مشال أفريقيا قبل أن تنتهي يف أورواب» .6

لقد جاء سعي الصني يف زايدة نفوذها يف املنطقة من خالل اسرتاتيجيتها االقتصادية
الشاملة ،فهي هتدف إىل زايدة التعاون يف املنطقة يف خمتلف اجملاالت وضمان الوصول املستمر إىل
موارد الطاقة فيها ،وخلق فرص عمل وفرص استثمارية من خالل مشاريع البىن التحتية يف املنطقة
وإدارهتا من خالل الشركات الصينية ،واحلفاظ على حصتها يف سوق منطقة الشرق األوسط
لتصريف منتجاهتا ،وتذهب الصني إىل أبعد من ذلك يف اسرتاتيجيتها الشاملة إىل بناء نفوذ إقليمي
ودويل مع الدول العربية واألفريقية؛ لغرض إعادة توازن النفوذ االقتصادي والسياسي هلا جتاه الغرب،
فضالً عن «احلفاظ على األمن احمللي عرب منع األيديولوجيات املتطرفة والشبكات اجلهادية يف
املنطقة من التسلل إىل داخل الصني».7
 -5الرؤية والتحرك يف بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين ،اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح ،وزارة اخلارجية ووزارة التجارة الصينية ،٢٠١٥ ،للمزيد انظر الرابط اآليت:
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t1252002.shtml.
 -6مبادرة احلزام والطريق الصينية ..فرصة العراق ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،٢٠١٨ ،متاح على الرابط اآليت:
http://www.bayancenter.org/2018/04/4411/ .
 -7دور الصني يف الشرق االوسط بعد اهليمنة االمريكية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،متاح على الرابط اآليت:
http://rawabetcenter.com/archives/45993.
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إن طموحات الصني يف املنطقة أبعد من أن تكون ذات بُعد اقتصادي حبت ،على الرغم
من أن الشرق األوسط يشكل سوقاً واسعةً ملنتجاهتا ،بل إن الصراع يف املنطقة الذي أخذ يتنامى
شيئاً فشيئاً جعلها تشعر أبن ذلك سيؤثر على مصاحلها ،وكذلك سيؤدي إىل احتمالية صعود
األيديولوجية اجلهادية داخل أراضيها ،فعمدت إىل العمل مع دول املنطقة مبختلف اجملاالت لضمان
عدم تضرر تلك املصاحل من جهة ،وكذلك احلد من تنامي اخلطر على املصاحل الصينية يف املنطقة
من جهة أخرى ،وبدأت بسياستها الشاملة منذ مدة فكان من بينها هو التعاون املشرتك مع دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
اإلمارات والصني الشراكة االسرتاتيجية الشاملة
وصل يف التاسع عشر من متوز للعام  2018إىل العاصمة اإلماراتية أبو ظيب الرئيس الصيين
(شي جني بينغ) ،وهي الزايرة األوىل له بعد فوزه ابالنتخاابت رئيساً للصني ،وتُعد هذه الزايرة
واحدة من أهم الزايرات التأرخيية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،إذ جاءت بعد  30عاماً من
حيث بدأ العمل حنو
العمل املشرتك بني الدولتني يف خمتلف اجملاالت كان أبرزها امللف االقتصاديُ ،
عالقات اسرتاتيجية حينما زار الشيخ زايد مجهورية الصني يف أاير من العام  ١٩٩٠على رأس وفد
رفيع املستوى لتطوير العالقات بني البلدين8؛ وقد أسست هذه الزايرة والزايرات اليت سبقتها تقارب
وجهات النظر ووضعت اخلطط االسرتاتيجية اليت حتقق التنمية االقتصادية للجانبني ،فضالً عن فتح
ابب االستثمارات وفرص العمل بني البلدين.
واتفقت اإلمارات العربية املتحدة والصني على تعزيز التعاون يف مجيع اجملاالت وعلى
مستوايت أعلى ،وإقامة شراكات اسرتاتيجية شاملة تساعد يف تدعيم التعاون وتكثيفه ،وتعزيز
حيث أكد اجلانبان
التنمية املشرتكة واالزدهار مبا يتماشى مع املصاحل املشرتكة للبلدين وبشعوهبمُ ،
 -8العالقات الصينية اإلماراتية تشهد طفرة كبرية يف اجملاالت االقتصادية والثقافية ،متاح على الرابط اآليت:
https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2015-12-10-1.848539.
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أمهية تعزيز العالقات الثنائية بينهما ،وخلق الثقة السياسية املتبادلة املستمرة؛ من أجل النمو السريع
والشامل ،فضالً عن توسع جماالت العمل يف التجارة والطاقة واالقتصاد ،وقد أبرمت اإلمارات مع
مجهورية الصني عدة اتفاقات مبختلف اجملاالت وكان من بينها :9
•اجلانب السياسي
يشهد الوضع الدويل واإلقليمي احلايل تغريات وتعقيدات متسارعة؛ األمر الذي يتطلب مزيداً
حيث يدعم اجلانب
من التنسيق والتعاون يف الشؤون الدولية واإلقليمية ُّ
للتوصل إىل تفاهم مشرتكُ ،
الصيين الدور البناء الذي تؤديه دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الشؤون اإلقليمية ،ودولة اإلمارات
تشيد ابلدور اإلجيايب الذي تؤديه الصني يف القضااي الدولية اليت تعكس العالقات السياسية
القوية“ ،وسيوظف اجلانبان بنحو كامل آلية التشاور السياسي بني وزاريت اخلارجية يف البلدين
ملناقشة ومعاجلة التحدايت اإلقليمية والعاملية ،وتوسيع املشاورات حول القضااي السياسية واألمنية،
واستخدام احلوار لزايدة التفاهم املتبادل ،وتعميق الثقة ،وتوفري التعاون املشرتك”.10
•اجلانب االقتصادي واملايل
أعرب اجلانب اإلمارايت أتييده لـ «مبادرة احلزام والطريق» ،وحيرص على املشاركة يف املشاريع
ذات الصلة ومواصلة الدعم ،ومشاركة مبادرة التعاون الدويل واألحداث املهمة األخرى ذات الصلة،
وتشيد اإلمارات والصني ابلنمو يف حجم التبادل التجاري مع التأكيد على تصميمهما على زايدة
التبادل التجاري والتكامل من خالل تعظيم االستفادة من البنية التحتية الفريدة واملميزة واملوقع
9- The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
10 - The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
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االسرتاتيجي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كبوابة استثمارية وجتارية رئيسة ألسواق الشرق األوسط.
«يذكر أن حجم التبادل التجاري بني الصني ودولة االمارات بلغ يف عام  )٥٤( ٢٠١٤مليار
مستقبال من خالل تعزيز التعاون يف اجملاالت االقتصادية
دوالر» ،11وأتمل اإلمارات يف زايدة ذلك
ً
والتجارية والعمالة ،وآلية تبادل الزايرات بني رجال األعمال وآليات أخرى للتعاون االقتصادي
والتجاري؛ وابلتايل دفع التعاون القوي للتعاون االقتصادي والتجاري العملي بني البلدين.
وتعمل اإلمارات على تعزيز دور القطاع اخلاص يف كال البلدين لتعزيز التعاون االقتصادي
بني اجلانبني من خالل التوظيف األمثل للجنة األعمال اإلماراتية الصينية وغريها من الربامج اليت
هتدف إىل استكشاف الفرص وبناء الشراكات يف خمتلف القطاعات االقتصادية  ،والسيما يف
اخلدمات اللوجستية ،والنقل ،والصناعة ،والتكنولوجيا ،والذكاء االصطناعي والطاقة ،وجماالت
األمن املتجدد واألمن الغذائي ،فضالً عن األعمال التجارية وتوفري التدريب للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة لزايدة مشاركتها يف النشاط االقتصادي يف مصلحة البلدين اجلانبني.
“حرصت الصني على فتح فروع املؤسسات املصرفية يف كال البلدين مبا يتوافق مع القوانني
وقواعد اإلشراف واإلدارة يف كل دولة ،وتوفري الدعم املايل للتعاون التجاري واالستثمار الثنائي،
وتعزيز التواصل والتعاون بني البنوك املركزية للبلدين ،وكذلك التعاون بني املراكز املالية الدولية لدولة
اإلمارات وسوق شانغهاي لألوراق املالية” ،12وكذلك دعم التعاون يف اجلمارك والضرائب ومحاية
حقوق امللكية الفكرية.

 -11العالقات اإلماراتية – الصينية افاق جديدة للمستقبل ،متاح على الرابط اآليت:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54603&y=2018&article=full

12- The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
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•جانب التعليم والعلوم والتكنولوجيا
حرصت اإلمارات العربية املتحدة يف تعاوهنا االسرتاتيجي مع الصني يف إبرام اتفاقية تطوير
التعاون يف جمال االبتكار العلمي والتكنولوجي يف إطار “برانمج الشراكة بني الصني والدول العربية
يف العلوم والتكنولوجيا” ،وتشجيع العلماء اإلماراتيني الشباب املائزين على إجراء حبوث علمية
قصرية األجل يف الصني وتعزيز التعاون يف جمال التكنولوجيا .وفتح مراكز نقل املعلومات بني الصني
واإلمارات العربية املتحدة اليت من شأهنا أن تساعد يف تعزيز االستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة
والتطبيقية ونشرها.
•الطاقة املتجددة واملاء
حرص اجلانبان على زايدة تعزيز التعاون الشامل يف جمال الطاقة وتوسيع االستثمارات
املتبادلة بني البلدين يف هذا الصدد ،وسيستخدمون إمكاانت البلدين للتعاون يف الطاقة النظيفة
واملتجددة ،وتطوير التعاون من أجل توليد الطاقة املتجددة ،واالستخدام السلمي للطاقة النووية
للح ّد من آاثر تغيرّ املناخ ،ودعم املؤسسات البحثية من كال اجلانبني لتنفيذ مشرتكة أحباث ،ويشدد
البلدان على التزامهما مبواصلة دعم الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ومقرها أبو ظيب (إيرينا) للتعاون
يف آلية التنمية النظيفة ) ،(CDMواالستفادة منها من خالل إنشاء شركات الطاقة واجملاالت
األخرى ذات الصلة.
وأضاف اجلانبان دعمهما للبحث والتطوير العلمي املشرتك ،والتعاون يف املشاريع ملواجهة
حتدايت ندرة مياه الشرب ،ورفع كفاءة استخداماهتا وضمان جودهتا ،وتبادل خربهتا يف بناء السدود،
وأكدوا أمهية التشاور وتبادل اخلربات يف جمال األمن الغذائي ،واالستثمار ،والتجارة الزراعية ،وأتسيس
أسواق املنتجات الزراعية ،ومكافحة التصحر ،وحتلية مياه البحر ،وحقول تغيرُّ املناخ.
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•قطاع النفط والغاز
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون يف جتارة النفط اخلام واستكشاف موارد النفط والغاز الطبيعي
وتطويرها ،وخدمات اإلنشاءات اهلندسية للحقول النفطية ولشبكات مرافق التخزين االسرتاتيجية،
فضالً عن تكرير املشتقات والبرتوكيماوايت والصناعات األخرى ،واألنشطة التجارية كافة ،ورحب
اجلانب الصيين أبحدث التطورات يف التعاون املشرتك يف صناعات النفط والغاز؛ حرصاً على توسيع
التعاون ليشمل جتارة اخلام واملنتجات وتسويقه.
•قطاع األمن والدفاع
يسعى اجلانبان على تعزيز التعاون العملي بني اجليشني يف تبادل الزايرات على مستوى ٍ
عال
بني اجليشني يف خمتلف القوات واألسلحة ،والتدريب املشرتك ،وتدريب األفراد ،وأشاروا إىل أمهية
التعاون يف تطوير العلوم والتكنولوجيا ،والدفاع يف جمال املصاحل املشرتكة من خالل إعداد خطة
عمل مشرتكة تعمل على التصدي جلميع أشكال اإلرهاب ،وهتديد السلم واألمن الدوليني ،وكذلك
السعي إىل إعداد برامج متكاملة لغرض تعزيز التعاون يف حماربة الفساد واجلرمية املنظمة واجلرائم
اإللكرتونية واهلجرة غري الشرعية ومكافحة املخدرات.
•اجملال القنصلي وتسهيل حركة مواطين البلدين
أكد الطرفان على العالقات املائزة والتأرخيية اليت توحد شعوهبا واحلقوق اليت يتمتع هبا مواطنو
البلدين ،وهم حريصون على مز ٍ
يد من تسهيل حركة املواطنني يف البلدين من خالل اتفاقية شاملة
للتنازل عن التأشريات ،وتعزيز العالقات اإلنسانية ودعم احلركة السياحية والثقافية ،فضالً عن ضمان
سالمة املواطنني والشركات من كال اجلانبني.
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احملصلة
تكمن أمهية الشراكة االسرتاتيجية الصينية يف منطقة الشرق األوسط احلصول على الطاقة
والسعي إىل حتقيق طموحاهتا اجلغرافية ابلتوسع اقتصادايً ،وعدم الدخول يف صراع معلن مع الوالايت
املتحدة األمريكية يف املنطقة ،وكذلك تعزيز دورها ووضعها يف املنطقة كوهنا قوى عظمى ،وإهنا
وضعت يف حساابهتا التوجه االسرتاتيجي يف اجملال البحري والسيطرة عليه اقتصادايً داخل منطقة
الشرق األوسط وشرق آسيا ،وعملت على إقامة العالقات مع «السعودية وإيران القواتن الرئيسيتان
يف املنطقة اللتان حتظيان أبمهية خاصة لدى بكني ،وإقامة معهما شراكة اسرتاتيجية فاعلة على
الرغم من أن أحدمها حليف لواشنطن واآلخر خالف ذلك» ،13إال أن الصني أخذت ابحلسبان
املكانة اجليوسياسية لكل منهما يف املنطقة وأسست بناءً على ذلك شراكتها التجارية واالقتصادية
والسياسية معهما.
إن توجه الصني حنو اإلمارات جاء على حسبان أن االخرية «تعد شريكاً اسرتاتيجياً له
ثقله ابلنسبة للصني ،فقد ساعد النمو السريع يف العالقات االقتصادية بينهما على ارتفاع مؤشر
فضال
التبادل التجاري واالستثماري بني البلدين» ،14وإن البيئة االستثمارية والقانونية والتجاريةً ،
عن البنية التحتية والتسهيالت التشريعية يف اإلمارات وفرت الفرصة املناسبة للشراكة الصينية يف
خمتلف اجملاالت ،وهذا ما دعا الصني إىل إقامة أفضل صور الشراكة االسرتاتيجية الشاملة مع دولة
اإلمارات العربية املتحدة؛ وابلتايل هذا يعود ابلنفع على االقتصاد اإلمارايت وجعلهُ كمنصة لتعزيز
الروابط التجارية واالقتصادية بني البلدين.

 -13محاية مصاحل الصني اخلارجية ،معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم ،وثيقة السياسة العامة رقم ،٢٠١٤ ،٤١

https://www.sipri.org/.

 -14الشراكة بني االمارات والصني  ...عهد جديد من العالقات املتينة ،متاح على الرابط اآليت:

https://al-ain.com/article/officials-economic-uae-china.
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وأخرياً ،جعل املناخ االستثماري يف اإلمارات الرقعة اجلغرافية املناسبة يف خارطة طريق احلرير
الصيين أو ما يسمى بـ»طريق واحد حزام واحد» الذي أتمل الصني االنتهاء منه يف  ،٢٠٢٠وإن
الرؤية االقتصادية الناضجة لصناع القرار اإلمارايت كانت مبنزلة اجلسر يف تقوية العالقات االقتصادية
بني البلدين وهو ما سيعود يف هناية املطاف ابملنفعة لدولة اإلمارات شعباً وقياد ًة.
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