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 ادلقدمة:
بات من الواضح يف النظام الدورل، تعدد امناط القوة اليت تتأسس عليها تراتيبية القوى الدولية ووزهنا ودورىا يف        

النظام الدورل، وباتت القوة االقتصادية وقوى ادلعرفة والتطور التكنولوجي، من القوى اذل جانب القوة العسكرية ادلؤثرة 
ُت من القوى الدولية اليت صلحت يف حتقيق معدالت منو عالية خالل الثالثة عقود يف التفاعالت الدولية. وكانت الص

ادلاضية، شلا مكنها من تبوء مكانة اقتصادية ومعرفية وتكنولوجية عادلية، حىت صارت ادبيات السياسة الدولية تصف 
 الصُت باهنا عمالق اقتصادي يسعى لتبوء مكانة سياسية على ادلسرح الدورل.

عد ان مت االعًتاف بالصُت كقوة ناىضة، تغَتت مصاحلها االسًتاتيجية، وتغَتت معها عالقات القوى الكربى، وب      
 واسهم ذلك يف احداث تغيَت يف سياساهتا وسلوكها اخلارجي.

. فهي وتعد ادلنطقة العربية من ادلناطق االسًتاتيجية ادلهمة بالنسبة للقوى الدولية الكربى، ومن ضمنها الصُت       
)اي الدول العربية( تعد من ادلناطق الرئيسة بالنسبة اذل مصادر الطاقة، كما اهنا تقع على شلر التجارة العادلية من الصُت 
واليها، فضال عن كوهنا سوقاً مهماً للصادرات الصينية، ومصدراً لرؤوس االموال اليت ديكن جذهبا لالستثمار، كما يتوافر 

ستثمارات الصينية، ك  ىذا اضافة لعوام  اخرى، اسهمت يف تفسَت حركة السياسة اخلارجية فيها العديد من الفرص لال
 الصينية يف ادلنطقة العربية خالل مراح  تطور العالقات الصينية العربية.

لعشرين، وشلا ال شك فيو، ان التغيَت الذي حدث يف ادلنطقة العربية، منذ بدايات العقد الثاين من القرن احلادي وا       
 .عد من اىم ادلتغَتات اليت شهدهتا ادلنطقة العربية ومنطقة الشرق االوسط عموماً 

وبعد االحداث اليت شهدهتا ادلنطقة العربية، وما آلت اليو من تغَتات وتطورات على صعيد االنظمة السياسية يف       
عدد من الدول العربية، سعت بكُت اذل احملافظة عدد من الدول العربية، فضال عن استمرار تدىور االزمة السياسية يف 

  على مصاحلها واىدافها، سواء كانت يف ادلنطقة العربية ام يف منطقة الشرق االوسط عموما. 
 هدف الدراسة:

هتدف الدراسة اذل التعريف بطبيعة ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية، ومواقف الصُت من التغيَت الذي حدث وال       
زال مستمر يف عدد من الدول العربية، ومدى تأثر ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة بالسلب و/او االجياب، ومن مث تأثَت 

 ذلك على العالقة بينهما يف ادلستقب .
 ضية الدراسة: فر  

ان الفرضية اليت ستحاول الدراسة االجابة عليها، تتمث  يف بيان مدى تأثر ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية يف       
 ضوء ما استجد من متغَتات على الساحة السياسية العربية منذ العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين.  

                                                           
 ادلستنصرية.كلية العلوم/ اجلامعة )*(
   تميل الصين عادة الستخدام مصطلح "غرب اسيا وشمال افريقيا" كبديل عن مصططلح الشطرا االوسطط للتفريطل بتلط

 المنطقة.



 هيكلية الدراسة: 
 رضية ادلشار اليها، مت تقسيم الدراسة اذل:يف ضوء الف     

 اواًل: مقدمة حول ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية.
 ثانياً: مواقف الصُت من التغيَت الذي حدث يف ادلنطقة العربية.
 ثالثاً: مستقب  ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية بعد التغيَت.

 ادلنطقة العربية:اواًل: مقدمة حول ادلصاحل الصينية يف 
، وانقسام العادل اذل معسكرين شرقي وغريب، وتأسيس رتهورية 5491بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية يف عام       

، عملت بكُت اذل توسيع عالقاهتا بدول العادل الثالث، ومن 5494الصُت الشعبية يف تشرين االول/اكتوبر من عام 
ومنذ ذلك الوقت، عملت الصُت اذل تطوير عالقاهتا بالدول العربية بصورة رمسية، . (1)ضمنها الدول العربية آنذاك

 واختذت اشكال وجوانب عدة:
االمر على توسيع االعًتاف  ءظ  اىتمام الصُت يف ادلنطقة العربية منصبًا يف بادىالدبلوماسي:  ادلستوىفعلى 

الدبلوماسي منها، وركزت الدبلوماسية الصينية على الدخول اذل ادلنطقة من زاوية الوقوف اذل جانب حركات التحرر 
  .(2)، باستثناء موقفها من الصراع العريب االسرائيلي5411العريب ضد االستعمار آنذاك، بدءًا من مؤدتر باندونغ عام 

اقامة عالقات دبلوماسية رمسية مع رتيع الدول العربية، بدءًا من مصر يف ايار/مايو من عام  كما عملت الصُت اذل
، واستمرت الصُت بتوسيع عالقاهتا الدبلوماسية حىت مشلت رتيع الدول العربية بعدما اقامت عالقات 5411

 .(3)5441دبلوماسية مع السعودية يف دتوز/يوليو من عام 
اتسم السلوك السياسي اخلارجي الصيٍت بعدد من الثوابت يف تعاملها مع العديد من الدول  السياسي: ادلستوىوعلى 

، 5419اثناء زيارتو للقاىرة يف عام  اليت اعلنها رئيس وزراء الصُت آنذاك )تشو ان الي( ءالعربية على اساس ادلبادى
                                                           

. تتسم عالقات الصين ببالد الفرب بكونها عريقة وممتدة عبرالتاريخ، وكان المؤرخون الصينيون في الفصور القديمة  1

القرن االول قبل الميالد فتحت الصين طريطا الحريطر البطرو، ومنطك كلط  الوقطت تحققطت  يسمونها بـ "بالد التاجر"، وفي

( 157التجارة بينهما بصطورة مباشطرة، ومطن تطم تططورت الفالقطة بفطد سهطور االسطالم، ووصطولن الطع الصطين فطي عطام  

 ميالدية.

لفكطر السياسطي، اتحطاد الكتطاب الفطرب، السفيرة الصينية: وومين مين، ليمتد طريا الحرير باستمرار الع االمطام، مجلطة ا

. و. علططي لططي تشططين تشططونا، اتططار الفططرب ومطط تررم فططي الصططين عبططر 771، ص 7111الفططدد السططابم، دمشططا، صططيل 

 . 022_711، ص ص 7111التاريخ، مجلة الفكر السياسي، اتحاد الكتاب الفرب، الفدد السابم، دمشا، صيل 
 الدعوة الع ايجاد تسوية سلمية للصراع.اك سل موقل بكين محايد ويرتكز علع .  2

اتحطاد الكتطاب تشاو قوة تشونا، دراسات صينية في قضايا الشرا االوسط: واقفها ومسطتقبلها، مجلطة الفكطر السياسطي، 

 . 702_771، 771ص  ،7111، الفدد السابم، دمشا، صيل الفرب

علططع وتيقططة تفططد القططدا عاصططمة الدولططة واسططتمر موقفهططا بالحيططاد حتططع الوقططت الحاضططر، اك رفضططت الصططين التوقيططم 

الفلسطينية، وكل  اتناء انفقاد منتدى التفاون الفربي الصيني الرابم والكو عقد في مدينطة  تيطانجين( الصطينية فطي عطام 

0272. 

 .    0270يونيو  77عزت شحرور، الصين والشرا االوسط: مالمح مقاربة جديدة،  تقارير(، مركز الجزيرة للدراسات، 
 .92ص (،9002ار العربية للعلوم ناشرون،ترمجة عثمان ادلثلوثي )بريوت:الد لصني يف افريقيا: شريك ام منافس؟يس ألدن، اكر  3
 (.2291_ كانون الثاين/يناير 2292رئيس وزراء الصني للمدة ما بني )تشرين االول/اكتوبر 



الدول العربية، وتتخذ موقف احلياد والرفض  وظلت بكُت متمسكة مببدأ عدم التدخ  يف النزاعات واالزمات اليت تواجو
 . (4)الية تدخالت خارجية يف الشأن العريب

، اذل الًتاجع 5491فقد عملت بكُت مع بدء سياسة االصالح االقتصادي منذ عام االقتصادي:  ادلستوىاما على 
اجلانب االقتصادي. ومع بداية عام عن استخدام سياستها اخلارجية لنشر الفكر وااليديولوجيا الشيوعية، والًتكيز على 

، وانتهاء احلرب الباردة، وصلاح الصُت يف حتقيق تقدم يف معدل النمو االقتصادي تراوح آنذاك بُت 5445
، اخذ اجلانب االقتصادي حيت  مراكز متقدمة يف اجندة عالقاهتا مع الدول العربية، ال سيما يف رلال (5)%(51_1)

، (6)5441ن دولة مصدرة للنفط يف ذتانينات القرن العشرين اذل دولة مستوردة منذ عام الطاقة، نتيجة حتول الصُت م
( مليار 1( مليار دوالر، وارتفع اذل اكثر من )1،1، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما قرابة )5441وطبقًا الحصاء 
 . (7)5441دوالر يف عام 

ازدادت اىتمامات الصُت بادلنطقة العربية العتبارات ادلصاحل والنفوذ، يف  ومنذ بدايات القرن احلادي والعشرين،      
ظ  تزايد االمهية اجليوسًتاتيجية للمنطقة، وعليو، عملت بكُت اذل زيادة عالقاهتا بدول ادلنطقة، ال سيما يف اجملال 

تعاون العريب الصيٍت يف عام ، وعلى االخص منذ بدء انعقاد منتدى ال(8)االقتصادي، واحلصول على امدادات البًتول
، لتصبح الدول العربية معًا حتت  ادلركز الثامن على مستوى العادل كأكرب شريك جتاري مع الصُت، وارتفع (9)4119

                                                           
وركه المبادى.  4

ء
ري: تأييد الصين لنضال الطدول الفربيطة فطي محاربطة االسطتفمار مطن اجطل االسطتقالل التطام، وتأييطد سياسطة الحيطاد االيجطابي وعطدم  

ول الفربيطة االنحياز التي تتبفها الدول الفربية، وتأييطد الطريطا التطي تختطاره الشطفوب الفربيطة لتحقيطا الوحطدة، وتأييطد الحلطول التطي تتفطا عليهطا الطد

م ة الخالفات بينهما بالطرا السلمية وعدم التدخل في النزاعات الفربية، فضال عن احتطرام كافطة الطدول السطتقالل وسطيادة الطدول الفربيطة وعطدلتسوي

 التدخل في شؤونها الداخلية.

، 7111فدد السابم، دمشا، صطيل مجلة الفكر السياسي، اتحاد الكتاب الفرب، الد. دمحم عبدالوراب الساكت، الموقل الفربي من القضايا الصينية، 

 .731ص 

(، ص 9003)ابوووو  وووز: مركووو  االموووارات للدراسوووات وال، ووووث االسوووو اتي ية،  25كوووونراد زايوووتس، الصوووني: عوووودة قووووة عادليوووة، ترمجوووة سوووامي  عووووون، دراسوووات م مجوووة .  5
 .393_399ص
 .219،  ص 2222كر السياسي، احتاد الكتاب العرب، العدد السابع، دمشق، صيف . د. كامل صاحل ابو جابر، موقف الصني من بعض القضايا العربية، رللة الف 1
رللوة الفكور السياسوي، احتواد الكتواب العورب، العودد السوابع، دمشوق، صويف د. زلمد السيد سليم، السياسة الصينية ازاء القضايا العربية: وجهة نظر عربية، .  9

رللووة الفكور السياسووي، احتوواد الكتوواب العورب، العوودد السووابع، دمشووق، . و. تشوان  هونوو ، سياسووة عربيوة صوواا الصووني والعيقووات العربيوة الصووينية، 259 ،2222
 .295ص ، 2222صيف 

فقد ادى ارتفاع مفدل النمو االقتصادو الصيني الع زيادة كبيرة في الطلطب علطع الطاقطة، وال سطيما الطنفط. ففطي عطام .  8

، مما 0221%( في عام 12%( من احتياجات الصين، وارتفم الع  31، كان النفط المستورد يغطي اكتر من  0223

 ( ماليين برميل من النفط يوميا.3اضطر الصين الع ان تستورد نحو  

اليطات نان لطي، الجغرافيطة السياسطية وقطوى السطوا: الفواقطب السياسطية لمحدوديطة االمطدادات، فطي: الصطين والهنطد والو

(، ص 0221المتحدة االمريكية: التنافا علع موارد الطاقة  ابو سبي:مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،

710. 
، 0221اك قام الرئيا الصيني االسبا  رو جين تاو( بزيارة مقر الجامفطة الفربيطة فطي القطاررة فطي ينطاير مطن عطام .  9

مرو موسع( والمندوبين الدائمين للدول الفربيطة، وبفطد اللقطاء اعلطن وزيطر الخارجيطة التقع خاللها االمين الفام آنكا   ع

الصيني آنكا   لي تشاو شينا( وعمطرو موسطع عطن تأسطيا منتطدى التفطاون الفربطي الصطيني، مطن اجطل تفزيطز الحطوار 

 فاون االستراتيجي بينهما.والتفاون في كافة المجاالت، وينفقد المنتدى كل سنتين، وكل  لالرتقاء بمستوى عالقات الت

. 9029، وزارة خارجيووووووووة مجهوريووووووووة الصووووووووني الشووووووووع،ية، ح يووووووووران 9029_9029الربنووووووووامذ التنفيووووووووذي دلنتوووووووودى التعوووووووواون العوووووووور  الصووووووووي  بووووووووني عووووووووامي 
www.cascf.org/dwjbzjhy.htm.                                                         

http://www.cascf.org/dwjbzjhy.htm
http://www.cascf.org/dwjbzjhy.htm


( مليار دوالر يف عام 11، بعد ان كان )4151( مليار دوالر يف عام 591حجم التبادل التجاري اذل اكثر من )
اختاذ العديد من السياسات واالسًتاتيجيات هبدف احلفاظ على مصاحلها يف  . كما عملت الصُت اذل(10)4119

، فضال عن شراء اسهم (11)4114ادلنطقة، من خالل تعيُت مبعوث رمسي ذلا يف منطقة الشرق االوسط يف عام 
 عن وحصص يف مشاريع النفط والغاز الطبيعي يف عدد من الدول العربية كما يف السعودية والعراق واليمن فضال

( ماليُت 1السودان، واحتلت ادلنطقة العربية يف قائمة الدول اليت تستورد منها النفط اخلام، فمن بُت استَتاد الصُت )
 . (12)، تستورد الصُت نصف وارداهتا النفطية من ادلنطقة العربية4155برمي  من النفط يوميا يف عام 

قد االول من القرن احلادي والعشرين، اذل زيادة اىتمامها وىكذا يتبُت، ان الصُت سعت، وال سيما منذ الع      
بادلنطقة العربية، بعد ان كانت تتجنب ادلنطقة كوهنا تواجو العديد من النزاعات واالزمات، وذلك للحفاظ على 

 مصاحلها االقتصادية واالسًتاتيجية يف ادلنطقة، وال سيما يف رلال االمدادات النفطية.
 من التغيري الذي حدث يف ادلنطقة العربية:ثانياً: مواقف الصني 

شهدت ادلنطقة العربية منذ بدايات العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، حراك شعيب وسياسي يف عدد من       
الدول العربية، بدءًا من تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين فضال عن سوريا، وقد اسفرت نتائجها عن دخول النظام 

يف مرحلة جديدة من مراح  تارخيها السياسي، حىت ان العديد من الكتاب وادلفكرين، وصفوا ما حدث يف العريب 
ادلنطقة بكونو من اىم ادلتغَتات اليت حدثت يف الساحة السياسية العربية، ومنطقة الشرق االوسط عموماً، يف عصر ما 

العربية، بعد ان كان ينظر اليها وبشك  دائم من الصراع بعد احلرب الباردة، ذلك التغيَت الذي غَت شك  ووجو ادلنطقة 
 العريب االسرائيلي من جهة واالرىاب الدورل من جهة اخرى. 

وبعد ان فوجئت الصُت بثورات الربيع العريب، وما آلت اليو ادلنطقة من تغَتات وتطورات على صعيد االنظمة       
ية يف عدد من الدول العربية، سعت بكُت اذل احلفاظ على مصاحلها السياسية، فضال عن استمرار تدىور االزمة السياس

واىدافها، سواء كانت يف ادلنطقة العربية ومنطقة الشرق االوسط عموماً. وقد تباينت مواقف الصُت من التغيَت الذي 
ادىء االمر من على الرغم من اهنا كانت يف ب -حدث وال يزال مستمر يف عدد من الدول العربية واختذ مستويات عدة 

الدول اليت اختذت موقف الصمت ادلبدئي حيال االحداث بداية، وعرضت عن االعًتاف هبذه االحداث كثورات، 
ورفضت التدخ  بكافة اشكالو، وال سيما التدخ  العسكري، باعتبار ان ما حيدث يف ادلنطقة العربية يعد من الشؤون 

 :( 13)الداخلية للدول
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 .01، ص 0270القاررة، اكتوبر ، 712الدولية، الفدد 

، وقفت الصين الع جانب الشاه، 7111وقد اتبفت الصين ركه السياسة منك عقود عدة، ففي احداث التورة االيرانية عام 

واعتبرت التورة آنكا  عبارة عطن اضططرابات واعمطال تخريطب تحركهطا ايطاد خارجيطة، وبفطد نجطاف التطورة فطي الوصطول 

عالقات مم قادة التورة االيرانية الوليدة، تم غدت من اكبر موردو االسلحة اليران في حربهطا للحكم، اخكت الصين تقيم 

(، علع الرغم من انها كانطت تصطرف بطان موقفهطا الرسطمي حيطال الحطرب، 7111-7112مم الفراا آنكا  خالل عامي  

 بانها تقل علع الحياد، وتفارض او تدخل من القوى الكبرى آنكا . 
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، اختذت الصُت تونس ومصرفأثناء اندالع االحتجاجات يف ك  من ادية وغري من ازة، ادلستوى االول: مواقف حي
موقف احلياد جتاه ما جيري، واعلنت ان ما حيدث شأن داخلي، وبعد صلاح الشعبُت التونسي وادلصري يف اسقاط نظام 

ت الصُت عن تأييدىا خليار على التوارل، اعرب 4155بن علي ومبارك يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير من عام 
 الشعبُت. 

كان موقف بكُت مؤيد جلهود رللس التعاون اخلليجي يف   اليمن وال، رين،واثناء اندالع االحتجاجات يف ك  من 
تسويتهما، ال سيما يف اليمن، واليت على اساسها تنحى الرئيس عبدهللا صاحل عن السلطة يف شباط/فرباير من عام 

4154(14). 
وىكذا، دل تتدخ  بكُت يف ك  مواقفها الرمسية من االحداث اليت شهدهتا ك  من تونس ومصر واليمن والبحرين،       

سواء بالرفض و/او التأييد، وىو ما تبُت من البيانات اليت اصدرهتا احلكومة الصينية، طادلا دل يتم تدوي  االزمة من قب  
 القوى الغربية ورللس االمن الدورل.

، 4155فمع اندالع االحتجاجات يف ليبيا يف شباط/فرباير من عام  توى الثاين: التوافق مع القوى الدولية،ادلس
ووصول االزمة يف ليبيا اذل رللس االمن الدورل، توافقت الصُت مع القوى الغربية يف اصدار قرارات دولية ضد نظام 

، (15)بفرض عقوبات على النظام احلاكم يف ليبيا آنذاك( اخلاص 5491القذايف آنذاك، كما يف التصويت على القرار )
واخلاص بفرض حصار جوي على نظام القذايف،  4155( يف اذار/مارس 5491واالمتناع عن التصويت على القرار )

اذ دل تقف بكُت ضد دتريره، شلا سه  تبٍت القرار من رللس االمن، والذي ادى فيما بعد اذل تدخ  حلف الناتو 
، على الرغم من ان وزارة اخلارجية الصينية اشارت (16)4155القذايف يف تشرين االول/اكتوبر من عام  السقاط نظام

 .(17)واساء استخدامو دتاماً  ء( بشك  خاطي5491اذل ان الغرب قد فسر القرار )
لف دتاماً اذ سلكت الصُت يف االزمة السورية مسلك سلت صاا االنظمة السياسية،اادلستوى الثالث: مواقف من ازة 

عن سلوكها السابق جتاه االحداث اليت مرت هبا ادلنطقة العربية، وعملت بعد االحداث يف ليبيا، على الدخول يف صراع 
مع القوى الغربية يف سياق التفاعالت الدولية، ال سيما بعدما فعلتو القوى الغربية بقيادة الواليات ادلتحدة االمريكية يف 

لغرب خدعهما وحقق مكاسب كبَتة، ومن مث اتسم مواقف بكُت من االزمة السورية بالتشدد ليبيا، اذ رأت بكُت، ان ا
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ورو ما اكد علين "باسكال بونيغاا" مدير مركز الفالقات الدولية في باريا، اك اشار الع ان القرار الكو صوتت علين 

مطن سلطم نسطام القطكافي، ولكنطن سطرعان مطا الصين يقصر التدخل الغربي علع اقامة منطقة حسر جطوو لحمايطة المطدنيين 

 اختلط مم ردل اسقاط النسام، ليشفر الصينيون بانهم ُخدعوا بالموافقة علع القرار.

 . 52_11، مصدر سابا، ص ص 0270_0277نقال عن: احمد يوسل احمد واخرون، حال االمة الفربية 
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الواضح جتاه زلاوالت الواليات ادلتحدة االمريكية وحلفائها التعام  مع ادللف السوري من خالل اسقاط النظام 
اللييب. وعليو، تبلور ادلوقف  السياسي، واصرت يف مواقفها على استبعاد التدخ  العسكري كالذي جرى وفق السيناريو

الصيٍت يف رفض التدخ  اخلارجي يف الشأن السوري بصفة عامة، والتدخ  العسكري على وجو التحديد، ومن مث رفض 
أي اجراء يف رللس االمن الدورل من شأنو ان ديهد الحتمال اسقاط النظام السوري، من خالل استخدام الفيتو اكثر 

كُت مبعارضة الدول الغربية، وامنا عارضت ايضًا جهود اجلامعة العربية ، من خالل من ثالث مرات. ودل تكتف ب
معارضتها مشروع اجملموعة العربية يف رللس االمن والداعي آنذاك اذل ضرورة انتقال السلطة اذل ادلعارضة السورية. ويف 

ا النظام السوري، او اليت يقوم هبا الوقت نفسو، دعت الصُت اذل ضرورة وقف العنف بصفة عامة، سواء اليت يقوم هب
، ودعت رتيع االطراف اذل ضرورة اجللوس على طاولة ادلفاوضات وعقد (18)فصائ  ادلعارضة ادلسلحة السورية

، من اج  اجياد تسوية سلمية لالزمة السورية، اذ صرح ادلتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية )ىونغ رل( يف 4جنيف
، "ان الصُت تدعو اذل اجراء اتصاالت ومشاورات بشأن القضية السورية 4151نوفمرب لعام السادس من تشرين الثاين/

". واضاف ىونغ، "ان الصُت ستواص  القيام بدور اجيايب وبناء يف تدعيم احل  السياسي للقضية 4وتعزيز عقد جنيف
اثناء تورل الصُت الرئاسة الدورية جمللس ، كما صرح )ليوجيو يي( مندوب الصُت الدائم لدى االمم ادلتحدة، (19)السورية"

، فانو من االمهية مبكان اقناع االطراف ادلعنية باجللوس ء، "اوال وقب  ك  شي4151االمن لشهر تشرين الثاين/نوفمرب 
، حتقيق ح  سياسي للصراع من خالل التوص  4...، وسيكون ىدف جنيف4اذل طاولة ادلفاوضات يف مؤدتر جنيف

بُت احلكومة السورية وادلعارضة من اج  التنفيذ الكام  لبيان جنيف الذي مت تبنيو عقب االجتماع اذل اتفاق شام  
 .  (20)"4154يونيو  11الدورل االول الذي عقد يف 

وىكذا دتيزت مواقف الصُت من االحداث اليت شهدهتا العديد من الدول العربية، مبستويات عدة، وتباينت       
اسات وتناقضت ردود االفعال جتاىها، على الرغم من ان بكُت اشارت على لسان نائب وزير مواقفها وتعارضت السي

اخلارجية الصيٍت االسبق )يانغ فو تشانغ(، اذل ان موقف الصُت من التغيَت الذي حدث يف عدد من الدول العربية ديكن 
تهم يف التغيَت مبعٌت االصالح على الصعيدين تلخيصو بـ: احًتام الصُت رغبة الشعوب العربية يف التغيَت، واحًتام مطالب

السياسي واالقتصادي، وتؤيد الشعوب العربية يف اختيار النظام السياسي، ودعوة الطرفُت ادلتنازعُت الن جيلسوا مع 
بعضهما البعض لتسوية ازماهتما بادلفاوضات، واذل ان سبب ادالء الصُت بصوهتا بالنقض، ىو رفض دلشروع القرار، 

وميكن . (21)ان تغيَت النظام ال يأيت من اجملتمع الدورل وال االمم ادلتحدة، لكن التغيَت جيب ان حيص  من الداخ مبعٌت 
 :ارجاع ت،اين مواقف الصني من االحداث اليت شهدهتا ادلنطقة العربية الس،اب عدة، من ابرزها

الشرق االوسط عموماً، وادلنطقة العربية ان الصُت لديها مصاحل اقتصادية واسًتاتيجية كبَتة االمهية يف منطقة  .1
خصوصاً، وىذه االمهية ىي اليت شكلت السلوك اخلاص بالسياسة اخلارجية الصينية جتاه االحداث اليت 

 شهدهتا ادلنطقة العربية.
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يف عملت السياسة الصينية يف االيام االوذل على الوقوف موقف احلياد من بعض دول الربيع العريب، ال سيما  .2
، كون ان التغيَت يف البنية السياسية للنظم العربية قد يؤثر على مصاحلها، كوهنا على عالقة ومصرتونس 

كما فسر ادلوقف الصامت يف اجيابية مع اغلب الدول العربية، بغض النظر عن مدى دديقراطية مؤسساهتا.  
حلزب الواحد وانعدام بدايتو، بانو خشية انتقال عدوى احداث الربيع العريب اذل الصُت بسبب سياسة ا

الدديقراطية يف الصُت، وىو التفسَت الذي تعزز يف االجراءات اليت قامت هبا احلكومة الصينية على مستوى 
 .(99)حظر مواد على االنًتنت، مث  عبارة زىرة اليامسُت رمز الثورة التونسية وادلصرية

كوهنا ال، رين، نتي ة وال سيما يف  وال، رين،اليمن وفيما خيص موقفها من االحداث اليت شهدهتا ك  من  .3
جزء من منظومة دول رللس التعاون اخلليجي، واليت حيرص الصينيون على امنها واستقراىا ولرغبتها يف ابعاد 
منطقة اخلليج العريب عن االزمات والصراعات، بسبب اعتمادىم على سلزوهنا الضخم من النفط والغاز، 

 .(93)ية ادلهمة يف منطقة اخلليج العريبفضال عن مصاحلها االقتصاد
تدرك القيادة الصينية ان ادلنطقة العربية تدخ  يف نطاق ادلصاحل احليوية االمريكية، االمر الذي ال ديكن جتاىلو  .4

 .(99)يف االزمة اللي،يةعند اختاذ مواقف معينة من القضايا العربية، كما تبُت ذلك 
الصينية فرصة العادة ىيكلتها، ودل تعد االبعاد االقتصادية ىي االداة للقيادة االزمة السورية قدمت احداث  .5

الوحيدة، اذ رافقها دبلوماسية احلضور السياسي يف ادلنطقة وكالعب ديلك ادوات ترجيح كفة على اخرى، من 
، وقد عربت (95)خالل استخدامها حلق الفيتو الكثر من ثالث مرات، ورفضها التدخ  يف الشأن السوري

ك صراحة عدد من الصحف الصينية الرمسية قائلة "ان على العادل ان يتعود على مساع الصُت تتحدث عن ذل
عن حقائق مرة فيما يتعلق بصراعات دولية مث  ذلك الدائر يف سورية، وان استخدامها الفيتو لعرقلة قرار 

 .(91)ول اخلط"رللس االمن بشأن االزمة السورية يظهر ان الصُت لن تكون عضواً موافقاً على ط
 ثالثاً: مستق،ل ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية بعد التغيري:

على الرغم من ان الوقت ال يزال مبكراً دلعرفة تأثَت التطورات اليت حدثت يف الساحة السياسية العربية على ادلصاحل       
ربية ال تزال تواجو العديد من التحديات الداخلية الصينية يف ادلنطقة العربية يف ادلستقب  ادلنظور، كون ان ادلنطقة الع

واخلارجية، وقد تستغرق استقرار االوضاع يف ادلنطقة العربية ومنطقة الشرق االوسط عمومًا وقتًا طوياًل، ال من ناحية 
وما تزال اكتمال بناؤىا ادلنشود اقامة ضوابط ومعايَت حديثة فحسب وامنا من ناحية القضاء على ادلعوقات اليت رافقت 

ترافق عملية التغيَت، وكما اشار رئيس الوزراء الصيٍت السابق )تشو ان الي( عندما تكلم حول تأثَتات الثورة الفرنسية 
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. رغم ذلك، فقد افرزت ادلواقف الصينية من (27)، اجاب قائاًل "ما زال الوقت مبكرًا دلعرفة ذلك"5914لعام 
واليت اتسمت مبستويات عدة، بنتائج اثرت بالسلب و/او االجياب، واليت من االحداث اليت مرت هبا ادلنطقة العربية، 

 ادلمكن ان تؤثر على ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية يف ادلستقب  ادلنظور، من ابرزىا:
  السلز: ادلستوىعلى 

واالسًتاتيجية يف ادلنطقة ان ادلواقف السياسية الصينية جتاه القضايا العربية ال تتناسب مع مصاحلها االقتصادية  .1
العربية، كما يف مواقفها من االحداث اليت شهدهتا ليبيا، فمثاًل كان للصُت عند بدء االحتجاجات ضد نظام 

( مليار دوالر، وقد اضطرت 51،1( الف موظف صيٍت، وذلا عقود جتارية بقيمة )11القذايف ما رلموعو )
، كما ان االقسام القنصلية والسياسية يف طرابلس دل ترقى اذل بعد سقوط نظام القذايف اذل اجالئهم من ليبيا

 (.93)مستوى ادلسؤولية
اثرت ادلواقف الصينية من االزمة السورية على الرأي العام العريب الرمسي والشعيب يف عدد من الدول العربية،  .2

مقدمتهم ملك السعودية فقد انتقد عدد من رؤساء الدول العربية، كما يف دول رللس التعاون اخلليجي، ويف 
، اذ اشار (92)"عبدهللا بن عبدالعزيز" ادلواقف الصينية من االزمة السورية، شلا اثر سلبًا على العالقات بينهما

ادلتحدث باسم اخلارجية الصينية "ىونغ رل" انو مت تأجي  اجلولة الثالثة من احلوار االسًتاتيجي بُت الصُت 
لعربية، والذي كان مقررًا ان يعقد يوم الرابع من تشرين الثاين/نوفمرب لعام ودول رللس التعاون لدول اخلليج ا

، واضاف ان التأجي  جاء بسبب جدول اعمال دول اخلليج العربية ومن دون التطرق اذل اية 4151
تفاصي . فضال عن ذلك، الول مرة احرق العلم الصيٍت بداًل من العلم االمريكي واالسرائيلي يف عدد من 

 .(30)ىرات الشعبية يف سوريا ولندن للتنديد بالفيتو الصيٍتادلظا
 االجيا : ادلستوىوعلى 
عملت بكُت بعد ان وجهت العديد من الدول العربية انتقادات اليها، بسبب موقفها من االزمة السورية، ال  .1

استعداء او سيما من دول اخلليج العربية، اذل ارسال مبعوثُت لبيان موقفها ىذا من جهة، وحاولت عدم 
استفزاز الدول اليت وجهت االنتقادات اليها، وتطوير عالقات التعاون والشراكة معها، ال سيما يف اجلانب 
االقتصادي من جهة اخرى، اذ اشار نائب وزير اخلارجية الصيٍت االسبق )يانغ فو تشانغ(، اذل ان مصلحة 
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. وعليو، مت استئناف عقد اجلولة (32)َت من سورياالصُت مع دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية اكثر بكث
الثالثة من احلوار االسًتاتيجي بُت الصُت ودول اخلليج العربية يف العاصمة الصينية بكُت يف السابع عشر من  

، وقد اتفق اجلانبان خالذلا، على خطة العم  للحوار االسًتاتيجي لالعوام 4159كانون الثاين/يناير من عام 
4159_4159(39).   

عملت الصُت بعد التغيَت اذل مد جسور التعاون مع االنظمة السياسية اليت وصلت اذل السلطة، وعملت اذل  .2
حتسُت صورهتا لديها، فمثاًل عملت بكُت بعد سقوط نظام بن علي يف تونس اذل تقدمي ىبة مالية بقيمة 

مد مرسي( السلطة يف مصر يف ( مليون يوان، كما عملت بكُت بعد تورل الرئيس ادلصري االسبق )زل91)
، اذل الًتحيب بنتائج االنتخابات، ودعت احلكومة ادلصرية اجلديدة اذل ضرورة تعزيز 4154حزيران/يونيو 

وتطوير العالقات بينهما، وعلى اثرىا توجو مرسي يف اول زيارة خارجية لو لقوى كربى اذل الصُت خالل 
صبحت السوق ادلصرية سوقًا صينية بأمتياز، وبلغ ، بعدما ا4154( اب/اغسطس من عام 11_41يومي )

( 5،1صادرات مصرية تبلغ ) - 4155( مليار دوالر يف عام 1،1حجم التبادل التجاري بينهما اكثر من )
وعلى اثر الزيارة، مت توقيع اتفاقيات ثنائية  ،-( مليار دوالر9،1مليار دوالر مقاب  واردات من الصُت بـ)

مشلت التعاون يف اجملاالت االقتصادية والتجارية والزراعية والسياحة واالتصاالت واالستثمار بُت البلدين، كما 
( مليون دوالر القامة مشروعات مشًتكة يف رلال 91قدمت احلكومة الصينية اذل مصر منحة ال ترد بقيمة )

( 411( سيارة شرطة، وقرض ميسر بقيمة )111والكهرباء والبيئة، ومنحة اخرى عبارة عن ) البنية التحتية
 .    (33)مليون دوالر من بنك التنمية الصيٍت لدعم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة

ادراك الصُت وىي تتخذ ادلوقف ادلعارض السقاط النظام السياسي السوري، اهنا لن تتعرض دلواقف من  .3
ؤثر سلبًا على مصاحلها يف ادلنطقة العربية، ال سيما بعد ان اصبحت الدول العربية سادس اكرب ادلمكن ان ت

، فبالنسبة الجتاه الصادرات العربية اذل اسيا، حققت الصادرات العربية 4155شريك جتاري للصُت منذ عام 
اريُت الرئيسُت يف ، وبالنسبة حلصص الشركاء التج4155%( يف عام 11،4اذل الصُت اعلى زيادة بلغت )

%(، بعد ان بلغت 1،1الصادرات العربية، فقد ارتفعت حصة الصُت يف الصادرات العربية لتص  اذل نسبة )
، وفيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريُت الرئيسُت، فقد حصلت اعلى 4151%( يف عام 1)

ويف جانب التوزيع النسيب حلصص الشركاء %(، 44،4زيادة للواردات العربية من الصُت بنسبة بلغت )
%( يف عام 55،4التجاريُت يف الواردات العربية، فقد ارتفعت حصة الصُت يف الواردات العربية اذل )

. ووفقًا الحصاءات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، (39)4151%( يف عام 55، بعد ان بلغت )4155
، 4154( مليار دوالر يف عام 444،9العربية اذل اكثر من ) وص  حجم التبادل التجاري بُت الصُت والدول

( مليار دوالر يف العام 591( مليار دوالر حجم التجارة غَت النفطية، بعد ان وص  اذل )554من بينها  )
( مليار دوالر 551، استمر منو التجارة بينهما ليص  اذل )4151، ويف النصف االول من عام 4151
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. فضال عن ذلك، فقد احتلت ادلنطقة العربية يف قائمة الدول اليت (35)س سنوي%( على اسا1وبزيادة )
، 4155( ماليُت برمي  من النفط يومياً يف عام 1تستورد منها الصُت النفط اخلام، فمن بُت استَتاد الصُت )

تستورد منها نصف صادراهتا تأيت من ادلنطقة العربية، واحتلت السعودية ادلركز االول يف قائمة الدول اليت 
%( 41الصُت النفط اخلام، اذ قدرت وارداهتا من السعودية اكثر من مليون برمي  يوميًا وبنسبة تص  اذل )

، صدر رللس 4151. وحبسب بيانات صندوق النقد الدورل لعام (31)من قيمة وارداهتا من النفط اخلام
( شهراً 54فط اخلام اذل الصُت خالل الـ)( مليار دوالر من الن41التعاون لدول اخلليج العربية ما يعادل )

%( من ارتارل الصادرات اخلليجية اذل 14، وبلغت الصادرات السعودية )4151ادلنتهية يف يونيو من عام 
 .(39)الصُت

ان النهج الرباغمايت يف السلوك السياسي اخلارجي الصيٍت قد ىيمن على تعاملها مع وهكذا ميكن القول،       
ت هبا العديد من الدول العربية منذ العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، واصبحت الصُت تراىن االحداث اليت مر 

على ان اغلب دول ادلنطقة، ال سيما الدول اليت شهدت تطورات على الساحة السياسية العربية، ستأيت أليها بعد ان 
ة مع القوى الغربية تارخيياً، كما ترى الصُت ان تستقر االوضاع فيها، اذ دل تكن جتربتها )أي الدول العربية( سار 

االحتياج االول للدول العربية ىو التنمية، وستسعى الصُت اذل تعزيز حضورىا يف القطاعات االنتاجية يف مناطق سلتلفة 
معتمدة يف ذلك على اسعارىا التنافسية وشروطها ادلقبولة بشك  اكثر من الشركات الغربية، وما يشجع بكُت على 
التمسك مبواقفها جتاه االوضاع اليت دتر هبا ادلنطقة العربية، قد يكون قناعة مفادىا ان وضعها الدورل اجلديد وجتربتها 
االقتصادية ستفرض على الدول العربية تناسي مواقفها والتسابق على تقوية العالقات معها، ففي احدث تقرير جمللس 

تتقدم جبسارة لتؤثر على االوضاع اجليوسياسية العادلية، اكثر شلا تفع  اية  االستخبارات االمريكي، اشار اذل ان "الصُت
دولة اخرى يف العادل. ومن ادلتوقع ان دتارس الصُت نفوذاً اكرب على ادلستوى العادلي خالل العشرين سنة ادلقبلة، وبدرجة 

 . (38)تفوق ما ديكن ان حتققو اية دولة اخرى"
فال ديكن انكار بعض مواطن اخلطورة يف تلك السياسة من ضمنها، من ادلمكن ان تعيد ذلك، من رغم على ال      

عدد من الدول العربية تقييمهم ومصاحلهم وعالقاهتم على ىذا االساس، وقد يضع ذلك الصُت يف موقف النقد 
، واحتمال اساءة واالستياء، ويرجح ان تتضائ  فرص التعاون ما بعد سقوط االنظمة السياسية اليت تؤيدىا بكُت

عالقات الصُت ببعض االنظمة السياسية العربية، ال سيما يف احلاالت اليت من ادلرجح ان تشهد انقسامًا لدول عربية 
تواجو تداعيات الربيع العريب، فضاًل عن ذلك فأن ادلصاحل الصينية قد تكون ىدفاً ذلجمات بعض القوى الراديكالية اليت 
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نيفة اليت انزلقت اليها العديد من الدول العربية بعد االحداث اليت شهدهتا عدد من الدول بدأت تفرزىا الصراعات الع
 العربية، اذ اشارت مثاًل العديد من التقارير اذل ان الشركات الصينية بدأت تواجو بالفع  صعوبات عدة يف ليبيا.

دبلوماسيتها وسياستها اخلارجية جتاه  اذل تطوير وعليت، من ادلمكن ان تسعى الصني يف ادلستق،ل ادلنظور،      
الدول العربية، من خالل اتباع سياسة براغماتية ساعية لضمان مصاحلها يف ادلنطقة العربية، فعلى الرغم من ك  
مؤشرات القوة االقتصادية للصُت، واليت غدت على اثرىا ثاين اكرب اقتصاد يف العادل بعد الواليات ادلتحدة االمريكية 

، وانو من ادلمكن حسب وجهة نظر بعض االقتصاديُت، ان يتفوق اقتصاد الصُت على االقتصاد 4155منذ عام 
، ويف ذلك اشار الرئيس الصيٍت )شي جُت بينغ( خالل كلمة ألقاىا امام (39)4114االمريكي يف مدى زمٍت اقصاه 

. اال ان امكانية (40)الصينية سليمة""ان القواعد االساسية االقتصادية  4151قمة العشرين يف ايلول/سبتمرب من عام 
استدامة النمو االقتصادي ادلرتفع باتت جتابو حتديات عدة، من ضمنها، عدم كفاية موارد الطاقة لتشغي  الصناعات 

( 911الصينية بكام  طاقتها، اذ اشارت العديد من البيانات، اذل انو من ادلتوقع ان يص  استهالك الصُت للنفط اذل )
، كما واشارت وكالة الطاقة الدولية يف (41)%(11%_11، وسيتم استَتاد منها ما بُت )4141لول عام مليون طن حب
، (42)، اذل ان الصُت على وشك ان تصبح اكرب مستورد للنفط يف اوائ  العقد الثالث لأللفية الثالثة4151تقريرىا لعام 

%( من االستهالك العادلي لعام 4،9صُت البالغ )يف حُت توقعت منظمة البلدان ادلصدرة للنفط، اذل ان استهالك ال
%( من االستهالك العادلي يف عام 59،1من ادلمكن ان يزداد خالل السنوات القادمة ليص  اذل ) 4154
4111(43) . 
ستعمد الصُت اذل تركيز اىتمامها بادلنطقة العربية، وتنأى بنفسها عن االنغماس يف الصراعات الداخلية يف  وعليت،

ادلنطقة، وستستمر يف تطوير عالقاهتا مع كافة الدول العربية عموماً، واحملورية خصوصاً، وكاًل على انفراد وعلى وفق 
ويف ذلك اشار )توماس وودرو( اخلبَت بالشؤون الصينية يف وكالة  احلاجات القطرية ذلذه الدول، استعدادًا للمستقب ، 

استخبارات الدفاع االمريكية، اذل انو من ادلؤكد ان الصينيون حريصون للغاية على توسيع نفوذىم يف ادلنطقة العربية، 
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 .909(، ص 9022، 29نقي عن: فولف انذ هرين، الت دي الصي ، ترمجة زلمد رمضان )الرياي: كتاب العربية  السنوات ادلق،لة.
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Secretariat, Vienna/Austria, 2013, p. 57.                                      

http://www.arabic.news.cn/chinaarabic/index.htm
http://www.iea.org/WEO2013_Executive-Summary.pdf


، كما (44)لتلك ادلنطقةومنطقة اخلليج العريب خصوصاً، واسًتاتيجيتهم ىي باستخدام ادلملكة العربية السعودية كمفتاح 
، اثناء حتليلو 4154واشارت دراسة للباحث الصيٍت )رل وي تيان( يف مؤدتر نظمو معهد شينغهاي خالل العام 

للسياسة اخلارجية لبكُت جتاه ادلنطقة بعد االحداث اليت شهدتو عدد من الدول العربية، اذل ان الدبلوماسية الصينية 
ار التعاون مع رتيع الفاعلُت اجلدد، مبا حيقق ادلصاحل ادلتبادلة بُت سلتلف االطراف اجلديدة يف ادلنطقة ستقوم يف اط

. (45)الفاعلة يف ادلنطقة والصُت، مع البحث عن آليات اخرى للتعاون مع البلدان اليت دتر مبرحلة انتقالية يف ادلنطقة
ات اليت تشهدىا عدد من الدول فضال عن ذلك، ستحاول بكُت بذل مساعيها للحيلولة دون تصاعد تطور الصراع

العربية، كما ىو احلال يف سوريا وليبيا والسودان..اخل، خشية من ان تؤدي التغَتات، اذل تنامي دور احلركات االسالمية 
يف بنية االنظمة السياسية العربية، كما حدث يف عدد من الدول العربية، والذي عربت عنو وسائ  االعالم الصينية، 

جع على التأثَت سلباً على الوضع الداخلي الصيٍت، يف وقت تعاين من االضطرابات بُت احلُت واالخر يف وىو ما قد يش
، وللحيلولة دون تطور الصراعات اذل مستوى يتيح لدول (46)عدد من مناطقها الغربية ذات االغلبية ادلسلمة من جهة

ينية يف ادلنطقة العربية من جهة اخرى، وقد اشار لذلك اخرى توظيفها دلصاحلها، ومن مث التأثَت سلبًا على ادلصاحل الص
، بقولو ان البحث عن هتدئة الوضع 4155اثناء زيارتو لروسيا يف حزيران/يونيو  الرئيس الصيٍت االسبق )ىو جُت تاو(

ارجية اال يف اقطار الشرق االوسط ومشال افريقيا ينبغي ان يكون يف اطار القانون والوسائ  السياسية، وعلى القوى اخل
، كما صرح )تشن شياو دونغ( مدير ادارة غرب آسيا ومشال (47)حتشر نفسها يف عمليات داخلية خاصة ببلدان ادلنطقة

افريقيا بوزارة اخلارجية الصينية، اثناء عقد ندوة يف ادلعهد الصيٍت للدراسات الدولية يف الثامن من حزيران/يونيو لعام 
العربية يف البحث عن النظام السياسي وطريق التنمية الذي يتفق مع وضعها  ، اذل ان الصُت "تؤيد الدول4151

الوطٍت، بينما تعارض التدخ  العسكري والدفع االجباري لتغيَت السلطات احلاكمة، كما تعارض فرض القوى اخلارجية 
 .(48)اراداهتا على الدول العربية بشك  اجباري

 اخلامتة

                                                           
المطن القطومي كما واعد البنتاغون دراسة بفنوان "التقارب الصينو سفودو في مجال الطاقة وانفكاسات كل  علع ا.  44

 االمريكي.  
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شهدت ادلنطقة العربية منذ بدايات العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، تطورًا على ادلستوى السياسي       
والشعيب، دتث  يف سعي الشعوب العربية للمطالبة بتغيَت االنظمة احلاكمة يف عدد من الدول العربية، وعلى اثر ذلك 

سية كما يف تونس ومصر واليمن وليبيا، يف حُت ال زالت شعوب صلحت بعض الشعوب العربية يف تغيَت انظمتها السيا
تسعى الحداث تغيَت يف دوذلا كما يف سوريا والبحرين والسودان...اخل. وقد اسهم ذلك التغيَت يف سعي الدول الكربى، 

الشرق االوسط  ومن ضمنها الصُت، اذل االستفادة منها وتوظيفها خدمة دلصاحلها واىدافها يف ادلنطقة العربية ومنطقة
 عموماً.
وقد تباينت مواقف الصُت من االحداث اليت مرت هبا ادلنطقة العربية، واتسمت مبستويات عدة، كان من ابرزىا،       

اما مواقف حيادية وغَت منحازة، كما يف تونس ومصر والبحرين واليمن، واما التوافق مع القوى الدولية كما يف االزمة 
 حازة جتاه االنظمة السياسية كما يف االزمة السورية.الليبية، او مواقف من

وقد افرزت ادلواقف الصينية بنتائج اثرت بالسلب و/او االجياب، واليت من ادلمكن ان تؤثر يف ادلستقب  على       
الدول ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية، ال سيما وانو للوقت احلاضر دل تتمخض عن االحداث اليت شهدهتا عدد من 

 العربية، عن حالة هنائية ومستقرة ديكن التنبوء هبا ، يف ظ  تزايد عدم االستقرار الداخلي يف عدد من الدول العربية. 
ونتيجة عدم امتالك الدول العربية رلتمعة او منفردة، رؤية اسًتاتيجية واضحة لقضاياىا و/او لسياساهتا اخلارجية       

اجملال مفتوحاً  اما الصُت يف ادلستقب  ادلنظور الختاذ مواقف براغماتية ترتبط مبصاحلها جتاه الصُت، االمر الذي جيع  
 ومن دون اية قيود او زلددات نابعة من ادلنطقة العربية.  

 ادللخص
تباينت مواقف الصُت من االحداث اليت مرت هبا ادلنطقة العربية، واتسمت مبستويات عدة، كان من ابرزىا، اما مواقف 

ية وغَت منحازة، كما يف تونس ومصر والبحرين واليمن، واما التوافق مع القوى الدولية كما يف االزمة الليبية، او حياد
 مواقف منحازة جتاه االنظمة السياسية كما يف االزمة السورية.

ادلستقب  على وقد افرزت ادلواقف الصينية بنتائج اثرت بالسلب و/او االجياب، واليت من ادلمكن ان تؤثر يف       
ادلصاحل الصينية يف ادلنطقة العربية، ال سيما وانو للوقت احلاضر دل تتمخض عن االحداث اليت شهدهتا عدد من الدول 

 العربية، عن حالة هنائية ومستقرة ديكن التنبوء هبا ، يف ظ  تزايد عدم االستقرار الداخلي يف عدد من الدول العربية. 
لدول العربية رلتمعة او منفردة، رؤية اسًتاتيجية واضحة لقضاياىا و/او لسياساهتا اخلارجية ونتيجة عدم امتالك ا      

جتاه الصُت، االمر الذي جيع  اجملال مفتوحاً  اما الصُت يف ادلستقب  ادلنظور الختاذ مواقف براغماتية ترتبط مبصاحلها 
 ومن دون اية قيود او زلددات نابعة من ادلنطقة العربية.  

 

Abstract 
      China’s attitudes towards the events that the Arab region passed by have been Varied and 

marked by several levels. Most notable are either neutral and unbiased attitude as that towards 

Tunisian, Egypt, Bahrain, and Yemen; Compatible as that towards the International Power as 

that towards the Libyan Crisis; or a biased attitude towards some of the political regimes as 

with the Syrian Crisis. 

        These attitudes have produced results which have impacted negatively or positively, and 

which, in turn, are possible to affect the Chinese interests in the Arab region in the future, 

especially these events; which some of the Arab countries witness for the time being, did not 

result a final and stable states to be predicted in light of the increasing of instability in some 

of these Arab countries. 



        As a result of not having a clear and strategic vision on a part of the Arab countries, 

jointly or indri dually, to their issues or their foreign policies towards China, the area will 

remain open for China in the foreseeable future to take pragmatic attitudes associated to its 

interests without any restrictions or limitations stem from the Arab region. 

 


