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ما يدفع اإلى االعتقاد اأن ال�صين ثمة 

ربما ُترغم على تحويل الدفة، اإذ 

يبدو اأن ال منا�ص من اأن تعزز بكين 

موطىء قدمها �صيا�صيًا وع�صكريًا بالتدريج

خالل العقد المقبل، كي ت�صمن تو�صيع 

م�صالحها االقت�صادية. فاحتمال تقل�ص الدور 

االأميركي في المنطقة – بغ�ّص النظر عن 

واقعيته - قد يرغم بكين على تو�صيع دورها 

ال�صيا�صي واالأمني في مناطق رئي�صية، 

كالم�صاهمة في الحفاظ على حرية المالحة 

في الخليج.

�صعت بذرة الدور ال�صيني 
ُ
ب�صكل اأو باآخر، و

المقبل في تربة ال�صرق االأو�صط، وعلى الرغم 

من محدودية دور ال�صين ن�صبيًا االآن، فاإن ثمة 

ما ي�صير اإلى �صروعها في اأداء دور �صيا�صي 

واأمني اأكبر، االأمر الذي من �صاأنه اأن ينتقل 

بها، خالل الع�صرين عامًا المقبلة، من جهة 

فاعلة اقت�صاديًا فقط، اإلى قوة اإقليمية و�صيطة 

جديدة تزاحم الواليات المتحدة ورو�صيا. ومع 

اأن ال�صين ت�صعى اأكثر فاأكثر لمناف�صة ال�صيطرة 

االقت�صادية االأميركية، اإاّل اإننا قلما وجدنا ما 

ي�صير اإلى اأنها تريد فعاًل اأن تكون ال�صيد 

هيو لوفات*

هل �صتكون الهيمنة املقبلة على ال�رشق الأو�صط لل�صني؟**

ولذلك  الجنوبي،  ال�صين  المبا�صر وعلى بحر  ب�صدة على جوارها  اأنظارها  بكين  تركز 

لم ي�صغل ال�صرق االأو�صط مكانًا بارزاً في فكرها ال�صيا�صي الخارجي. فعلى الرغم من 

اال�صطالع  في  رغبة  اأبدت  قّلما  فاإنها  المنطقة،  في  اقت�صادية  كقوة  دورها  تعاظم 

بدور �صيا�صي اأو اأمني كامل، الأنها ترى في ذلك تكاليف ال لزوم لها. كما اأنها ال ترى 

في  االأمنية  لالأو�صاع  االأميركية  الهند�صة  من  ا�صتفادتها  ب�صبب  الدور  لذلك  �صرورة 

المنطقة باأ�صرها، االأمر الذي دفع البع�ص اإلى اتهامها باأنها ''راكب اقت�صادي مجاني''.

* زميل في �صوغ ال�صيا�صات في برنامج ال�صرق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا في المجل�ص االأوروبي للعالقات 

الخارجية.

** المقالة في االأ�صل مداخلة باالإنجليزية ُقّدمت خالل 
حلقة عمل ا�صتراتيجية لموؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية 

ُنّظمت في بيروت بين 9 و10 ت�صرين الثاني/نوفمبر 

 “Will China Be the Middle-East’s :2019، وعنوانها

Next Hegemon?”
ترجمها اإلى العربية: م�صعب ب�صير.



095 مقاالت

بين اأوروبا واأفريقيا واآ�صيا، و�صمل ال�صيطرة 

على �صل�صلة من الموانىء المطّلة على البحر 

االأحمر وفي جيبوتي وباك�صتان و�صريالنكا، 

كما اأن ال�صين عر�صت ا�صتثمارات اإ�صافية في 

مان 
ُ
موانىء في كينيا واإريتريا واليمن وع

واالإمارات العربية المتحدة.

ما فتئت دول المنطقة ترى في ال�صين 

�صريكًا اقت�صاديًا جذابًا؛ فنموذج نظام ال�صين 

االقت�صادي التنازلي ]من اأعلى اإلى اأ�صفل[ 

الذي ت�صيطر عليه الدولة، يالقي قبواًل من 

كثير من الدول العربية، الأنه يركز على ت�صجيع 

الحكم الر�صيد والنمو االقت�صادي )بداًل من 

احترام حقوق االإن�صان والحرية ال�صيا�صية( 

كاأف�صل الو�صائل التي تحافظ على اال�صتقرار 

المحلي.

ف�صاًل عن ذلك، تتطلع دول مثل تركيا 

واإ�صرائيل وم�صر و�صورية والعراق ودول 

الخليج، اإلى تح�صين اأو�صاعها االقت�صادية من 

خالل مغازلة المال ال�صيني وتحويل مواقعها 

الجغرافية اإلى نقاط ارتكاز لم�صروع الحزام 

والطريق،1 وقد اأعلن رئي�ص الحكومة العراقية 

عادل عبد المهدي خالل زيارته موؤخراً لبكين 

ان�صمام بالده اإلى مبادرة الحزام والطريق.2 

عالوة على ذلك، حققت اال�صتثمارات ال�صينية 

منافع اإ�صافية نظراً اإلى �صاآلة �صروطها 

المتعلقة بال�صواغل المحلية كانتهاكات حقوق 

االإن�صان، مقارنة باال�صتثمارات الغربية التي 

اأثقلت كاهل دول كباك�صتان و�صريالنكا 

ا دول الخليج وتركيا فربما ترى 
ّ
بالديون. اأم

في ال�صين م�صدر دعم ممكنًا لتطوير تقنياتها 

النووية. وقد �صاعد االنجذاب المتبادل الذي 

ت�صميه بكين ''النتائج المر�صية للجميع''، في 

اإعطاء ال�صين دفعة اإلى االأمام في المنطقة.

لقد بولغ في اإمكان ا�صتثمار ال�صين 

الجديد لل�صرق االأو�صط، فهي م�صتمرة في 

تف�صيل النهج المتعدد االأطراف الذي يعطي 

االأولوية لتقا�صم االأعباء مع الجهات الفاعلة 

اإقليميًا ودوليًا، وهو ما يمّكنها من ا�صتدرار 

اأق�صى المنافع االقت�صادية.

ا�صرتاتيجيا ال�صني احلالية يف 

ال�رشق الأو�صط

ال تزال �صيا�صة ال�صين الحالية في ال�صرق 

االأو�صط محدودة وتفتقر اإلى الروؤية 

اال�صتراتيجية البعيدة المدى، الأن تعامل بكين 

مع المنطقة كثيراً ما كان اقت�صاديًا �صرفًا، 

وهو دور تقف وراءه اأ�صا�صًا، ال�صركات 

ال�صينية، والحاجة اإلى فتح اأ�صواق جديدة، 

واإيجاد عمق اقت�صادي يدعم النمو المحلي 

الذي ي�صكل �صريان حياة للحزب ال�صيوعي 

ال�صيني. عالوة على ذلك، يتيح ال�صرق االأو�صط 

لل�صين اإمكان تنويع موارد ا�صتهالكها ال�صخم 

للنفط والغاز، ولتحقيق ذلك على النحو االأمثل 

يتعين على بكين اأن ُتبقي على عالقات جيدة 

مع جميع الدول في ال�صرق االأو�صط، واأن تناأى 

بنف�صها عن النزاعات الداخلية، وهو ما ت�صميه 

.)zero enemies policy( ''صيا�صة �صفر عداوات�''

لقد بلغت المقاربة ال�صينية المتمحورة 

على االقت�صاد اأ�صدها بمبادرة الحزام 

والطريق، وهو م�صروع تجاري وتنموي عالمي 

اأطلقه الرئي�ص �صي جين بينغ في ت�صرين 

االأول/اأكتوبر 2013، بهدف ربط ال�صين 

باأ�صواقها في اآ�صيا واأفريقيا وال�صرق االأو�صط 

واأوروبا، االأمر الذي اأف�صى اإلى زيادة في 

م�صاريع اإنجاز البنى التحتية بتمويل �صيني 

في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

وهذا االأمر مّكن ال�صين من تثبيت نف�صها في 

اأماكن مهمة ا�صتراتيجيًا على مفترق الطرق 
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�صينيون قالوا اإن انق�صام دول مجل�ص التعاون 

الخليجي ب�صاأن قطر �صّكل نك�صة لمبادرة 

الحزام والطريق.5

بوادر اأمنية و�صيا�صية

تدل وثيقة ''�صيا�صة ال�صين تجاه الدول 

العربية'' التي ُن�صرت في كانون الثاني/يناير 

2016، على رغبة بكين في بلورة �صيا�صة اأكثر 

�صمواًل اإزاء ال�صرق االأو�صط. ومع اأن هذه 

الوثيقة ال تغطي التف�صيالت، وتركز ب�صكل 

رئي�صي على ''معادلة التعاون 1+2+3'' )اأي 

اعتماد مجال الطاقة محوراً رئي�صيًا، ومجاَلي 

ين(، اإاّل اإنها 
َ

البنية التحتية واال�صتثمار كجناح

تدعو ب�صورة عامة اإلى تعميق التعاون 

ال�صيا�صي والتن�صيق االأمني مع الدول العربية.

حاليًا، ت�صتمر بكين علنًا في التقليل من 

دور الح�صابات الع�صكرية اأو الجيو�صيا�صية 

الكبرى في تحريك عالقاتها في ال�صرق 

االأو�صط، غير اأن ن�صاطها االقت�صادي ما انفك 

يقترن بالجوانب ال�صيا�صية واالأمنية ''التي 

ت�صكل جزءاً من ا�صتراتيجيا اأعمق واأو�صع واأكبر 

ا قد تبدو عليه للوهلة االأولى.''6 وعلى 
ّ
مم

الرغم من كون ذلك بوادر اأولية، فاإنه قد 

ي�صبح خالل االأعوام المقبلة واقعًا ماديًا 

ي�صهد ا�صتراتيجيا �صيا�صية واأمنية �صينية.

ل بالن�صبة اإلى 
ّ
مّثلت �صنة 2011 نقطة تحو

ال�صين في ال�صرق االأو�صط، عندما اأُجبرت على 

اإجالء 35.000 عامل �صيني بعد اإخطارهم 

اء ت�صاعد اأعمال العنف 
ّ
بالخروج من ليبيا جر

ب�صبب الحرب االأهلية. لقد �صكل هذا االإجالء 

تحديًا كبيراً لل�صين نظراً اإلى عدم وجود قوات 

ع�صكرية اأو بنى تحتية قريبة، االأمر الذي 

ا�صطرها عمليًا اإلى تنفيذ مهمة اإنقاذ بعيدة 

المدى �صملت ن�صر اأربع طائرات وفرقاطة، 

و�صركاتها )وبالتالي ا�صتفادتها( من جهود 

اإعادة االإعمار في المنطقة، بدءاً بليبيا، و�صواًل 

اإلى �صورية. فال�صركات ال�صينية تن�صط ب�صورة 

خا�صة في دعم اإعادة االإعمار في العراق، لكن 

كثيراً ما يجري ت�صخيم ال�صورة التي تقدمها 

ال�صين و�صركاوؤها االإقليميون لقابلية ال�صين 

الفعلية.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث العك�ص، 

فاإن ال�صين لم تقدم �صوى القليل من الدعم 

االقت�صادي ل�صورية، كما اأن المحللين 

ال�صينيين يعتريهم �صك في اأن ت�صتثمر بالدهم 

ب�صكل كبير في اإعادة اإعمار �صورية في ظل 

الو�صع الراهن.3 اإن ال�صين في الواقع ''اأقل 

اهتمامًا ب�صورية من اهتمام �صورية بال�صين... 

في و�صعنا اأن نرى فجوة كبيرة بين كالم 

الجانبين واأفعالهما.''4 لقد اأحجمت بكين عن 

زيادة �صفقاتها مع اإيران التي من الممكن اأن 

�ص �صركاتها لعقوبات اأميركية ثانوية 
ّ
تعر

وت�صتثير عداوة وا�صنطن – فهي تقّدم 

العالقات الثنائية والمفاو�صات التجارية مع 

الواليات المتحدة، على الحفاظ على االتفاق 

النووي المعروف بخطة العمل ال�صاملة 

الم�صتركة.

تقوم مقاربة ال�صين في جوهرها على 

ل 
ّ
اأنها لي�صت م�صطرة وال محتاجة اإلى تحم

وزر ال�صيا�صة الخارجية االأميركية في ال�صرق 

االأو�صط، ويعزز ذلك االعتقاد اأنه في حال 

اندالع نزاع في الم�صتقبل، �صتكون ال�صين 

قادرة على اإعادة �صوغ عالقاتها في مجال 

الطاقة واالقت�صاد بما يجّنبها اأي تداعيات 

اإقليمية. وهذه النظرة تقلل من �صاأن الحقيقة 

القائلة اإن م�صروع الحزام والطريق ال�صيني 

متوقف اإلى حد بعيد على اال�صتقرار االإقليمي، 

 به ب�صورة �صخ�صية محللون 
ّ
وهو ما اأقر



097 مقاالت هل ستكون الهيمنة املقبلة على الشرق األوسط للصين؟

مهمات في جنوب ال�صودان ومالي والجنوب 

اللبناني ودارفور وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية وال�صحراء الغربية. وبما اأن 

ال�صين تعمل في اإطار تفوي�ص من االأمم 

المتحدة، فاإن هذا االنت�صار يزيدها خبرة 

عمالنية واإقليمية، ويتيح لع�صكرييها فر�صة 

ن�صج عالقات مع نظرائهم االإقليميين.

لقد اأبدت بكين انفتاحًا على الم�صاركة في 

مهمات اأمنية اإ�صافية، ما دامت هذه المهمات 

تقع �صمن اآليات عمل متعددة االأطراف في 

اإطار االأمم المتحدة. واأ�صار محللون 

وم�صوؤولون �صينيون اإلى اإمكان اأن تن�صر بكين 

اأ�صطولها البحري في الخليج كجزء من قوات 

بحرية متعددة الجن�صيات ل�صمان اال�صتقرار 

وحرية المالحة في م�صيق هرمز.7

وفي موازاة ذلك، تقوم ال�صين بتطوير 

قدراتها الدبلوما�صية بهدوء من خالل اإر�صال 

مبعوثين خا�صين لل�صوؤون االأفريقية وعملية 

ال�صالم في ال�صرق االأو�صط و�صورية، واأن�صاأت 

في �صنة 2004 منتدى التعاون ال�صيني - 

العربي، كما عملت على توثيق عالقاتها 

ال�صيا�صية مع الدول التي ُتعّد مهمة 

ا�صتراتيجيًا. اإن نظرة فاح�صة اإلى هذه 

ن وجود ''تراتبية لل�صراكات 
ّ
العالقات تبي

ال�صينية'' تتربع على راأ�صها الجزائر وم�صر 

واإيران وال�صعودية واالإمارات.8

لقد �صهدت العالقات مع دول الخليج نمواً 

الفتًا خالل االأعوام الما�صية نظراً اإلى 

مركزيتها في مبادرة الحزام والطريق، 

وينطبق ذلك ب�صورة خا�صة على االإمارات 

العربية المتحدة التي برزت كركن اأ�صا�صي في 

عالقة ال�صين بالمنطقة. و�صدد خبراء �صينيون 

على اأن ما و�صفوه بـ ''كيمياء فوق العادة'' 

بين الرئي�ص �صي جين بينغ وولي العهد 

نى تحتية �صياحية 
ُ
عالوة على ا�صتخدامها ب

في الدول المجاورة الإيواء رعاياها موقتًا. 

وجاءت تلك الحادثة لت�صلط ال�صوء على 

ه�صا�صة الم�صالح االقت�صادية ال�صينية، 

واقتران ذلك بغياب ا�صتراتيجيا �صيا�صية 

واأمنية.

نتيجة ذلك، �صعت ال�صين الإن�صاء بنية 

تحتية بحرية خا�صة بها، وخ�صو�صًا في 

موانىء البحر االأحمر التي يمكنها اأن ت�صكل 

نقاط ارتكاز مهمة لتنفيذ عمليات اأمنية 

وخطط اإنقاذ في الم�صتقبل. وتمثل جيبوتي 

جزءاً مهمًا من هذه اال�صتراتيجيا، اإذ اإنها 

ت�صت�صيف اأول قاعدة ع�صكرية �صينية �ُصيدت 

وراء البحار.

اإن و�صول بكين اإلى موانىء البحر االأحمر 

يجعل دورها االأمني يتعاظم، ويخفف من 

اعتمادها على المظلة االأمنية االأميركية، وقد 

ثبتت فاعلية ذلك عندما ا�صطرت ال�صين اإلى 

اإجالء نحو 600 من مواطنيها )مع رعايا 

اأجانب اآخرين( من ميناء عدن في جنوب 

اليمن خالل المعارك التي دارت هناك في 

ني�صان/اأبريل 2015. كما �صاركت البحرية 

ال�صينية في عمليات مكافحة القر�صنة في 

مقابل ال�صواحل ال�صومالية، واأر�صلت فرقاطة 

لمرافقة �صحنات االأ�صلحة الكيماوية التي 

اأُخرجت من �صورية في كانون الثاني/يناير 

2014. وفي كانون االأول/دي�صمبر 2019، 

�صاركت ال�صين في مناورات بحرية مع رو�صيا 

مان.
ُ
واإيران في المحيط الهندي وخليج ع

وال يقت�صر انت�صار ال�صين خارج اأرا�صيها 

على مهمات االأمن البحري، فال�صين ثاني 

اأكبر م�صاهم مالي في عمليات االأمم المتحدة 

لحفظ ال�صالم، فهي ت�صارك بنحو 2500 عن�صر 

في عمليات االأمم المتحدة، وت�صارك في 
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اال�صتثمارات ال�صينية من اأجل ''اإيجاد التوازن 

المالئم بين �صرورة ت�صجيع اال�صتثمارات في 

اإ�صرائيل و�صمان ا�صتمرار االزدهار 

االقت�صادي من جهة، واعتبارات االأمن 

القومي من جهة اأُخرى.''12

وهذا كله يحدث على خلفية ارتفاع 

مبيعات االأ�صلحة والتقنيات الدفاعية 

ال�صينية، بما في ذلك الطائرات الم�صيرة التي 

ت�صكل على الرغم من قّلة جودتها، بدياًل 

اأرخ�ص من العتاد االأميركي ال�صنع. وُتعّد 

ال�صين اأكبر م�صّدر لل�صالح اإلى الجزائر، وثاني 

اأكبر م�صّدر اإلى ال�صودان بعد رو�صيا، كما اأنها 

خالل االأعوام القليلة المن�صرمة، باعت اأ�صلحة 

للبحرين وم�صر واإيران والعراق وقطر 

وال�صعودية و�صورية واالإمارات. عالوة على 

ذلك، ارتفع عدد المتعاقدين االأمنيين 

ال�صينيين الذين يقدمون الحماية للبنى 

التحتية الممولة �صينيًا، وثمة نحو مليون 

مغترب �صيني يعي�صون ويعملون في ال�صرق 

االأو�صط.

العامل الرو�صي

اإن كاًل من بكين ومو�صكو تقارب المنطقة 

من زاوية مختلفة عن االأُخرى: رو�صيا م�صّدر 

للطاقة، بينما ال�صين م�صتهلك لها؛ رو�صيا قوة 

ع�صكرية و�صيا�صية �صاعدة في المنطقة، بينما 

ال�صين قوة اقت�صادية �صاعدة. لكن الدولتين 

تقفان في الخندق نف�صه اإزاء الق�صايا 

ال�صيا�صية واالأمنية في ال�صرق االأو�صط، 

ولديهما قناعات م�صتركة وخطاب عن �صرورة 

احترام �صيادة الدول ووحدة اأرا�صيها، 

وتعتبران نف�صيهما في مواجهة ال�صغوط 

االأميركية نف�صها. في خ�صم ذلك كله يزداد 

التكافل ]الترابط[ ال�صيني - الرو�صي في 

محمد بن زايد، ت�صكل عاماًل اأ�صا�صيًا في ذلك،9 

غير اأنهم، على النقي�ص، يحاججون باأن 

ال�صين متوج�صة من االأمير محمد بن زايد نظراً 

اإلى طبيعته المتقلبة وغير العملية.

عالوة على المنفعة االقت�صادية، فاإن 

العالقات مع الدول العربية واالإ�صالمية توفر 

لل�صين ''اأمانًا دبلوما�صيًا''، فوثيقة �صيا�صة 

ال�صين تجاه الدول العربية ت�صير اإلى تقديم 

''الدول العربية دعمًا قويًا لل�صين في ا�صتعادة 

مقعدها ال�صرعي في االأمم المتحدة وفي ق�صية 

تايوان وغيرها.''10 وقد دافعت الدول العربية 

عن قمع ال�صين لمواطنيها من الم�صلمين 

االإيغور في اإقليم �صينجانغ، كما اأيدت جامعة 

الدول العربية مطالبات ال�صين في بحر 

ال�صين الجنوبي.11 و�صاعفت ال�صين اأي�صًا 

ين االإعالمي 
َ
جهودها ل�صوغ الخطاب

وال�صيا�صي العربيين كي يكونا ودودين 

تجاهها من خالل ''دائرة عمل الجبهة 

المتحدة'' التي تقوم بحمالت تاأثير في الراأي 

العام �صبيهة بـ ''الها�صباراه'' االإ�صرائيلية.

وتعمل ال�صين اأي�صا على تعزيز عالقاتها 

االقت�صادية مع اإ�صرائيل، فمنذ اإقامة عالقات 

دبلوما�صية كاملة معها في �صنة 1992، 

قدمت ال�صين الإ�صرائيل ما ال يمكن اأن تح�صل 

عليه هذه االأخيرة من ا�صتثمارات في البنى 

التحتية وفي مجال االأبحاث والتطوير من 

الواليات المتحدة. وعلى الرغم من محدودية 

تلك العالقة، فاإنها باتت اإ�صفينًا بين اإ�صرائيل 

والواليات المتحدة التي تحاجج باأن 

ي اأ�صدود 
َ
اال�صتثمارات ال�صينية في ميناء

وحيفا قد ت�صر بعمليات البحرية االأميركية 

ين بانتظام. ونتيجة 
َ
التي ت�صتخدم الميناء

ال�صغط االأميركي، اأعلنت الحكومة االإ�صرائيلية 

اإن�صاءها هيئة رقابة جديدة لمتابعة 



099 مقاالت هل ستكون الهيمنة املقبلة على الشرق األوسط للصين؟

اإجراءات االأمم المتحدة، كما اأعربت عن دعمها 

مقترح رو�صيا الم�صمى ''مفهوم االأمن الجماعي 

في منطقة الخليج''.15

من الممكن اأن يعاد �صوغ العالقات 

ال�صينية - الرو�صية خالل العقود المقبلة، 

وهذا متوقف ب�صكل جوهري على بقاء رو�صيا 

كقوة في المنطقة )اأكان ذلك مرتبطًا بنهاية 

حكم فالديمير بوتين في مرحلة معينة، اأم 

ب�صعف االقت�صاد الرو�صي بنيويًا، اأم ببروز 

�صواغل محلية اأُخرى(، واأي�صًا على ''االحتمال 

ال�صعيف باأن تحل رو�صيا محل الواليات 

المتحدة، واأن تبرز ك�صامن لالأنظمة الملكية 

في الخليج في الم�صتقبل القريب. فموارد 

رو�صيا محدودة ن�صبيًا، وهي لي�صت راغبة في 

تبديدها في منطقة ذات اأولوية ثانوية ن�صبيًا 

كالخليج.''16 اإن ح�صور العمالق االقت�صادي 

ال�صيني في ال�صرق االأو�صط �صيخلق اآليات 

جديدة في عالقة ال�صين برو�صيا في المنطقة، 

غير اأن من المرجح اأنهما �صت�صعان 

�صيا�صتيهما في ال�صرق االأو�صط في مرتبة اأدنى 

من مرتبة ق�صايا ثنائية اأُخرى.

اأولويات ال�صني ال�صرتاتيجية يف 

امل�صتقبل

ت�صكل ال�صركات الخا�صة واقت�صاد ال�صوق 

ين االأ�صا�صيين لمبادرة الحزام والطريق 
َ
الع�صب

ال�صينية، من دون اأن يعني ذلك اأن تلك 

المبادرة ال اأثر جيوا�صتراتيجيًا لها، ويبدو اأن 

بكين لم ت�صتقر بعد على ا�صتراتيجيا �صيا�صية 

واأمنية �صاملة في ال�صرق االأو�صط. فبح�صب 

المحللين ال�صينيين، ال تزال بكين في طور 

ا�صتقاق االأدوات،17 لكن، ا�صتناداً اإلى ما تقوم 

به ال�صين حاليًا في المنطقة، يمكننا اأن ُنبرز 

عدة تطورات محتملة في اأ�صلوب تعامل ال�صين 

نطاق وا�صع ي�صمل ال�صيا�صة الخارجية 

ومحاربة االإرهاب والطاقة والتقانة 

والمجاَلين االأمني والع�صكري،13 كما اأن 

البلدين ع�صوان رئي�صيان في منظمة �صنغهاي 

للتعاون، وعليه ''ما من �صك في اأن ال�صين 

ورو�صيا تريان اأن م�صتقبَليهما اأكثر ترابطًا، 

واأنهما ملتزمتان بالتقارب اأكثر.''14

ال ي�صكل ال�صرق االأو�صط اأولوية في ال�صيا�صة 

الخارجية الأي من البلدين، لكن رغبتهما في 

ا�صتقرار المنطقة تدفعهما اإلى العمل على 

تثبيت ''الو�صع الراهن'' من خالل دعمهما 

االأنظمة اال�صتبدادية ومعار�صتهما ''الربيع 

العربي''. غير اأن ال�صين، على عك�ص رو�صيا، لم 

ُتبِد اهتمامًا كبيراً با�صتخدام النفوذ ال�صيا�صي 

اأو االأمني المبا�صر، واإنما ناأت بنف�صها عن 

التدخل في المنطقة، ولهذه االأ�صباب اأ�صبحت 

رو�صيا حاليًا �صريكًا م�صيطراً يجدد عالقاته 

التاريخية التي اأقيمت مع المنطقة في العهد 

ال�صوفياتي، والعبًا �صعد نجمه خالل االأعوام 

القليلة الما�صية لي�صغل مقعداً بين الالعبين 

الدوليين المهيمنين على الم�صرق العربي.

ودرجت ال�صين على ال�صير خلف الراية 

الرو�صية فيما يتعلق بال�صيا�صة الخارجية في 

ال�صرق االأو�صط، ويتجلى ذلك ب�صورة خا�صة 

ت 
ّ
في اأروقة االأمم المتحدة، اإذ اإن ال�صين ت�صو

با�صتمرار مع رو�صيا في مجل�ص االأمن ب�صاأن 

ق�صايا ال�صرق االأو�صط، فقد ا�صتخدمت حق 

النق�ص ''الفيتو'' 7 مرات اإزاء م�صاريع قرارات 

ب�صاأن �صورية عار�صتها رو�صيا. عالوة على 

ذلك، دعمت بكين عملية اأ�صتانا التي ترعاها 

رو�صيا، مع اأن ذلك و�صعها في موقف حرج 

نظراً اإلى دعمها م�صار جنيف المناف�ص الذي 

ترعاه االأمم المتحدة، وبالتالي في تناق�ص 

مع ت�صريحاتها التي تحّث على احترام 
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من تثبيت ح�صورها ب�صكل ملمو�ص في دول 

الخليج العربية التي ت�صت�صيف قواعد بحرية 

اأميركية وبريطانية مهمة.

يبدو اأن ال�صرق االأو�صط �صي�صبح متعدد 

االأقطاب نظراً اإلى تراخي قب�صة الواليات 

المتحدة على المنطقة، وحاليًا تحاول اإ�صرائيل 

ودول الخليج اأاّل تعادي الواليات المتحدة 

على الرغم من مغازلتها اال�صتثمارات ال�صينية 

بوجل. ومع اأن ال�صين بعيدة عن اأن ت�صبح 

ل عليه، اإاّل اإن 
َّ
بدياًل من الوجود االأميركي يعو

قوتها االقت�صادية المتنامية في ظل انح�صار 

النفوذ االأميركي اإقليميًا �صتفتح اأبوابًا جديدة 

اأمام التاأثير ال�صيني. فدول المنطقة ترى اأن 

ازدياد قوة ح�صور ال�صين �صيوؤدي من دون اأي 

�صك اإلى تخفيف اعتمادها على حليف اأميركي 

ي�صعب توّقع �صلوكه، ويبدو اأنه ب�صدد مغادرة 

المنطقة.

وللمفارقة، فاإن االعتقاد اأن الواليات 

المتحدة تقلل من حجم وجودها في ال�صرق 

االأو�صط، اإنما ينبع جزئيًا من رغبتها في نقل 

ثقلها اإلى اآ�صيا حيث ترى وا�صنطن في احتواء 

�صعود ال�صين اأولوية اأهم. كما اأن النهاية 

المتوقعة لزمن عقيدة ''النفط في مقابل االأمن'' 

التي حكمت العالقات االأميركية مع دول 

الخليج العربية منذ اأن �صاغتها اإدارة كارتر 

في �صنة 1980، �صتزعزع ب�صكل اأكبر ثقة دول 

المنطقة بالتزام الواليات المتحدة اإقليميًا.

اإن درجة احت�صان دول االإقليم لل�صين 

كبديل متوقفة اإلى حد كبير على قدرة بكين 

ورغبتها في الدفاع عن م�صالح تلك الدول في 

حال تركت الواليات المتحدة فراغًا. غير اأن 

دول الخليج العربية، وبداًل من اأن ترى في 

بكين بدياًل كاماًل من الواليات المتحدة في 

�صمان اأمنها، ''يبدو اأنها تفكر في اتخاذ 

مع ال�صرق االأو�صط خالل الع�صرين عامًا 

المقبلة.

ثمة قناعات لدى ال�صين باأن مبادرة 

الحزام والطريق يمكنها اأن تكون جزءاً من 

ا�صتراتيجيا اأكبر تناف�ص بها ال�صين ال�صبكة 

االقت�صادية االأميركية عالميًا، واأن تعمل على 

جذب حلفاء الواليات المتحدة اإلى فلكها. لكن 

بينما ت�صعى بكين لزحزحة الواليات المتحدة 

عن عر�ص االقت�صاد اإقليميًا، ال يبدو اأنها 

ت�صعى لال�صطالع بدور قوة خ�صنة مناف�صة. 

وهكذا فاإن ''الخط الفا�صل بين التعاون 

االقت�صادي والم�صالح االأمنية �صي�صتحيل اأكثر 

�صبابية في الم�صتقبل.''18

اإن االت�صاالت ال�صينية الحالية مع 

االإمارات العربية المتحدة واإ�صرائيل يمكن اأن 

ُتعّد نموذجًا اأوليًا لكيفية التوا�صل مع �صركاء 

الواليات المتحدة التقليديين، وهذا يمكن 

تكراره مع دول اأُخرى مهمة لمبادرة الحزام 

والطريق، وال �صيما دول الخليج وحو�ص البحر 

االأبي�ص المتو�صط. فا�صتثمارات ال�صين في 

ي اأ�صدود وحيفا، و�صعيها لتطوير ميناء 
َ
ميناء

بيرايو�ص اليوناني، ي�صكالن خطوة �صغير في 

هذا االتجاه، وربما لمحة عن مدى الح�صور 

ال�صيني الن�صط في منطقة نفوذ تقليدي 

اأميركي.

وعلى الرغم من انتقاد الواليات المتحدة 

''ركوب ال�صين مجانا''، فاإنه لم يكن مفاجئًا 

عدم ترحيبها بتنامي الح�صور ال�صيني في 

ال�صرق االأو�صط، الأنها ترى فيه تحديًا مبا�صراً 

لنفوذها.19 كما اأنها حذرت حلفاءها من اأن 

انفتاحهم على ا�صتثمارات بكين في مجاالت 

ح�صا�صة، وجهود هذه االأخيرة لب�صط نفوذها، 

�صيوؤديان اإلى تقوي�ص عالقات التعاون 

الثنائية مع وا�صنطن التي ت�صعى لمنع ال�صين 
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في الحلول محل الواليات المتحدة ك�صامن 

لالأمن.

اإن فر�صية ان�صحاب الواليات المتحدة من 

المنطقة تطرح تعقيدات كبيرة على ال�صين، 

ذلك باأن رفع درجة الوجود االأمني ال�صيني 

في الخليج �صيتطلب تغييراً كبيراً في �صيا�صة 

بكين الخارجية، وفي اأولوياتها الع�صكرية 

التي تركز في الوقت الراهن على جوارها 

المبا�صر ومنطقة جنوب �صرق اآ�صيا. واإذا ما 

ا�صطرت بكين اإلى ذلك، فاإن في و�صعها اأن 

ت�صتفيد من نقاط االرتكاز التي �صبق اأن 

اأوجدتها بف�صل ا�صتثمارها في البنى التحتية 

البحرية حول البحر االأحمر والمحيط الهندي. 

ومع اأن ذلك ممكن عمليًا، اإاّل اإنه ينطوي على 

مجازفة �صيا�صية الأنه �صيجعل ال�صين م�صوؤولة، 

على االأقل جزئيًا، عن الحفاظ على اال�صتقرار 

في الخليج، وهو ما ال رغبة لبكين به. وقد 

يكون هذا االعتبار �صببًا مهمًا في دعم ال�صين 

لـ ''مفهوم رو�صيا لالأمن الجماعي في منطقة 

الخليج''، والأطر اأُخرى للتعاون االأمني المتعدد 

االأطراف.

التعامل مع ال�صعود ال�صيني

كثيراً ما �صغلت كيفية التعامل مع �صعود 

ال�صين بال وا�صعي ال�صيا�صات الغربيين، وال 

�صيما في الواليات المتحدة، فال�صين م�صتمرة 

في التقليل من �صاأن الغايات الع�صكرية 

ال�صتثماراتها، والدالئل على ع�صكرة موانئها 

قليلة حتى اللحظة. غير اأن المخططين 

الغربيين قلقون اإزاء �صبكة المن�صاآت التجارية 

 والع�صكرية ال�صينية في المنطقة التي تبدو

كـ ''عقد لوؤلوؤ'' جيوا�صتراتيجي من �صاأنه اأن 

يهدد م�صالح الواليات المتحدة ومناف�صي 

ال�صين االآخرين كالهند، كما اأن الواليات 

ترتيبات اأمنية – �صيا�صية متنوعة.''20

ا ال�صين ف�صتحتاج ب�صورة اأ�صا�صية اإلى 
ّ
اأم

دعم وحماية م�صالحها االقت�صادية المتنامية 

في ال�صرق االأو�صط بدور �صيا�صي واأمني اأكبر، 

وكلما كان الدور ال�صيني محوريًا في 

المنطقة، ازدادت �صعوبة الحفاظ على عالقات 

ال�صين الثنائية بعيداً عن ال�صيا�صة، وبالتالي 

�صيحيق ببكين خطر م�صتطير باأن تتورط في 

�ص مكانة 
ّ
نزاعات اإقليمية من �صاأنها اأن تقو

ال�صين كقوة محايدة تمتنع من التدخل، االأمر 

الذي �صيلطخ �صمعتها االقت�صادية.

لقد نجحت ال�صين ب�صكل كبير حتى االآن 

في الحفاظ على عالقاتها الثنائية في اإطار 

اقت�صادي بحت )مقللة من �صاأن بع�ص 

الخالفات العميقة الكامنة في ال�صيا�صة 

الخارجية(. غير اأن ثمة اأعرا�صًا مبكرة لما قد 

 بال�صين في الم�صتقبل، فعلى �صبيل المثال، 
ّ
يلم

ت�صبب قرارها بعدم زيادة الدعم االقت�صادي 

الإيران كي ال يوؤثر ذلك في عالقاتها 

بالواليات المتحدة، بغ�صب في الدوائر المغلقة 

في طهران، وب�صعور باأن ال�صين ال تعدو كونها 

جهة ا�صتغاللية ت�صعى الإحراز اأق�صى االأرباح 

عندما ت�صتطيع ذلك. وفي الوقت نف�صه، فاإن 

مجرد مالحظة اأن ثمة عالقة وثيقة بين بكين 

وطهران، وّلد توج�صًا لدى دول الخليج العربية.

عالوة على ذلك، تعتمد قدرة ال�صين على 

تو�صيع عالقاتها االقت�صادية مع ال�صرق 

االأو�صط ''من دون تكاليف''، على الهند�صة 

االأمنية االأميركية الحالية في الخليج، االأمر 

الذي حدا بالرئي�ص اأوباما اإلى و�صف ال�صين 

بـ ''الراكب المجاني'' في قطار عالمي �صنعته 

الواليات المتحدة. وبما اأن الحفاظ على ما 

 في 
ّ
ي�صبه ''ال�صالم االأميركي'' في الخليج ي�صب

م�صلحة ال�صين، فاإن ال�صين لن ترغب فعاًل 
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دونالد ترامب الخارجية المتخبطة، فاإنه اّتبع 

هذه المقاربة ب�صورة عامة، م�صتبداًل ما اأنتجه 

من ''�صفقات'' ثنائية مع بكين، بالتعاون 

والعمل المتعدد االأطراف مع اأوروبا.

ويبدو اأن اأوروبا عالقة نوعًا ما بين 

الطرفين، فهي تف�صل التعامل مع ال�صين 

بال�صراكة مع الواليات المتحدة من خالل 

تعزيز النظام المتعدد االأطراف القائم على 

القواعد. اإاّل اإن تف�صيل ترامب العمل الثنائي، 

وا�صتخدامه اأحيانًا لغة عدائية، وّلدا لدى 

اأوروبا اإح�صا�صًا ب�صرورة اأن تلتفت هذه 

االأخيرة اإلى م�صالحها.

اإن االأوروبيين يدركون حجم المناف�صة 

االقت�صادية ال�صينية في ال�صرق االأو�صط، لكن 

نظراً اإلى تركيز االتحاد االأوروبي ب�صكل 

رئي�صي على ال�صواغل المتعلقة بالتجارة 

واال�صتثمار، فاإن مو�صوع التعامل مع ال�صين 

كفاعل �صيا�صي واأمني في المنطقة، لم يحَظ 

بعُد بكثير من التفكير.

وبينما تتناف�ص اأوروبا مع ال�صين في 

مجاَلي التجارة والتكنولوجيا، فاإنه يبدو اأن 

اال�صتجابة االأوروبية االأولية �صتكون بحثًا عن 

مجاالت التعاون في هذين الم�صمارين، وهو 

ما يوؤكد دعم الطرفين للعمل المتعدد االأطراف، 

ورغبتهما في العمل مع ال�صركاء المحليين. 

و�صيكون تق�صيم العمل ب�صكل اأو باآخر منطقيًا، 

نظراً اإلى نفور ال�صين حاليًا من تعزيز موطىء 

قدمها �صيا�صيًا واأمنيًا، ولعدم قدرة اأو رغبة 

االتحاد االأوربي في ذلك اأي�صًا. مثال لذلك هو 

العمل مع ال�صين للم�صاعدة في تحقيق 

اال�صتقرار في مناطق ت�صهد نزاعات كالعراق، 

اأو االن�صمام اإلى الدوريات االأمنية البحرية 

الم�صتركة في الخليج. و�صيكت�صي هذا التفكير 

طابعًا ملحًا في ال�صرق االأو�صط في مرحلة ما 

المتحدة ي�صاورها قلق بالغ تجاه �صعود دور 

ال�صين اقت�صاديًا في المنطقة، وجهودها 

لمزاحمة النفوذ االأميركي لدى الحلفاء 

االأ�صا�صيين.

اإن اأوجه القلق اإزاء �صعود ال�صين لي�صت 

جديدة، اإذ يمكن مالحظتها على االأقل منذ 

زمن اإدارة ريغان. وقد جرى تقليديًا اّتباع 

رين عن ال�صين: 
ّ
مقاربتين ت�صتندان اإلى ت�صو

ا �صريك يمكن التعامل 
ّ
ا مناف�ص، واإم

ّ
فهي اإم

معه. ووفقًا للت�صور االأول، يمثل �صعود 

ال�صين وما يعنيه من تقييد متزايد للقوة 

االأميركية، اأمراً ال منا�ص منه، ولهذا �صعى 

المفكرون االأميركيون لتقييد ال�صين بنظام 

متعدد االأطراف قائم على القواعد، بم�صاعدة 

حلفاء الواليات المتحدة في �صبيل التعامل مع 

الق�صايا الدولية.21 وقد دعت كل من اإدارَتي 

كلينتون واأوباما اإلى اعتماد هذه المقاربة.

ا المقاربة الثانية – المتبعة اأكثر 
ّ
اأم

حاليًا - فتقوم على ت�صور فحواه اأن التعامل 

ال�صابق مع ال�صين كان فا�صاًل، واأنه بداًل منه، 

يجب ت�صديد المناف�صة الجيو�صيا�صية بغر�ص 

كبح جماح ال�صعود ال�صيني، والحفاظ على 

الهيمنة االأميركية. اإن ا�صتراتيجيا الدفاع 

الوطني االأميركية ل�صنة 2018، ت�صع 

المناف�صة بين البلدين ولي�ص االإرهاب، على 

راأ�ص �صواغل االأمن القومي، وهي ت�صور 

ال�صين كـ ''مناف�ص ا�صتراتيجي يعمد اإلى 

االفترا�ص االقت�صادي الإخافة جيرانه.''22 غير 

اأن ثمة في داخل هذا التيار بع�ص دوائر 

ال�صيا�صة الخارجية االأميركية التي )للمفارقة( 

تدعم اأن توؤدي ال�صين دوراً اأكبر في الخليج 

كي تتمكن الواليات المتحدة من تقليل 

التزاماتها االأمنية هناك، وبالتالي االنتقال 

اإلى اآ�صيا.23 وعلى الرغم من �صيا�صة الرئي�ص 
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حا�صمًا في تقوية اللحمة والتعاون اإقليميًا.

ونظراً اإلى تف�صيل ال�صين العمل المتعدد 

االأطراف، فاإن ذلك ممكن الحدوث من خالل 

اإنعا�ص جامعة الدول العربية اأو مجل�ص 

التعاون لدول الخليج العربية. غير اأنه على 

العك�ص من ذلك، تنذر االأو�صاع الحالية بخطر 

 ال�صين 
ّ
حقيقي باأن تحاول دول الخليج زج

في تناق�صاتها االإقليمية، االأمر الذي �صيكون 

له اأثر عك�صي، اإذ لن يفاقم حالة انعدام 

اال�صتقرار فح�صب، بل �صيزيد اأي�صًا المناف�صة 

الجيو�صيا�صية العالمية.  

بعد الواليات المتحدة، غير اأنه يجب اأن يوؤخذ 

في الح�صبان المخاطر الكامنة في فتح 

المجال اأمام النفوذ ال�صيني، وال �صيما في 

حو�ص البحر االأبي�ص المتو�صط.

وفي الختام، فاإن التعامل الناجع مع 

�صعود ال�صين جيو�صيا�صيًا في ال�صرق االأو�صط 

)وخ�صو�صًا في الخليج(، �صيتطلب من العوا�صم 

العربية اأن ت�صطلع بدور اأكثر ن�صاطًا في �صوغ 

وتنفيذ هند�صتها االأمنية الخا�صة ، كما اأن 

ال�صراكات االأكثر فاعلية مع ال�صين ومع 

فاعلين اإقليميين اآخرين، يمكن اأن توؤدي دوراً 
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