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  مقدمة 

تعد الصين أحد الالعبين الرئيسيين فى النظام الدولى الحالى، مـع إخـتالف       

 عن بقية الدول الكبرى التى تمارس أدوارا مؤثرة فى الشئون العالمية، هـو        رئيسى

فى " القوة رقم واحد" وزن الصين يتصاعد لدرجة أثارت توقعات بأنها قد تصبح       أن

ورغم أن حدوث ذلك اليبدو واقعيا تمامـا، إال أنـه   . ٢٠٢٥وقت ما قادم حتى عام   

ين العب دولى رئيسى، وأنهـا فـى   اليقلل من أهمية الفكرة الرئيسية وهى أن الص      

  .طريقها إلحتالل موقع أقوى مما هو قائم حاليا

لقد أدى هذا الوضع إلى إهتمام واسع النطاق بالشئون الـصينية داخـل كـل     

دول العالم األساسية تقريبا، والتى تماست مع الصين بشكل ما، سواء كـان األمـر      

رى أو صفقة تـسليحية، فلـم   يتعلق بموقف سياسى أو تبادل إقتصادى أو تحرك بش  

يعد من الممكن تجاهل التوجهات الصينية بالنسبة ألية دولة ذات مـصالح تتجـاوز      

كيف يمكن : وقد أثار كل ذلك سؤاال ظل معلقا لفترة طويلة مضمونه هو          . حدودها

  .فهم السياسة الصينية ؟، وهى مهمة يتضح عادة أنها ليست سهلة

حاول أن يقدم إجابة لهذا الـسؤال، علـى       إن هذا العدد من سلسلة ترجمات ي      

األقل بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط، من زوايا مختلفة، عبر ثالثة أوراق تحـاول           

األولى أن تقدم تحليال للكيفية التى تتعامل بها الصين مع العالم، مؤكـدة أن سياسـة      

الـصينية  الصين تشهد تحوال كبيرا فى هذا االتجاه، وتقدم الثانية تحلـيال للـسياسة    

حسب تقـدير باحـث   _تجاه منطقة الشرق األوسط تحديدا، استنادا على فكرة تقرر      

أن الدوافع النفطية المحدد الرئيسى لتلك السياسة، وإن لـم يكـن المحـدد          _ صينى  

أما الورقة الثالثة فإنها تكمل المثلث بعرض وجهـة نظـر سـائدة داخـل          . الوحيد

  .فى الشرق األوسطالواليات المتحدة حول ماتفعله الصين 

إن العرض الذى يقدمه هذا العدد يمكن أن يساهم إلى حد كبير فى فهـم كثيـر      

من األفكار الشائعة والمواقف المعلنة والتحركات المتباينة للـصين تجـاه قـضايا           

المنطقة كما حدث بالنسبة للعراق وإيران، وتجاه دول المنطقة كما يجـرى بالنـسبة    
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فى ظل نتيجة يمكن رصـدها بـشكل مبـدئى تؤكـد أن        للدول العربية وإسرائيل،    

حسن ابـو  . معلق العدد دالسياسة الصينية تتسم بطابع مركب، وهو مايوضحه أكثر   

ورئيس تحريـر    الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام    مركزالخبير بال طالب  

نية  الذي يقدم عددت منظورات مختلفه للـسياسه الـصي   التقرير االستراتيجى العربى  

  .علي ضوء الموضوعات التي تم عرضها في العدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يرأسرة التحر  

  ٢٠٠٥أكتوبر 
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  دبلوماسية الصين الجديدة

  تايلور فرافيل. بقلم إيفان ميديروس و م

  

 النووية الكورية الـشمالية جانـب واحـد    المسألةكان لألزمة األخيرة بشأن     

وتعـد  .  من جانب بكـين _ والمؤثر للغاية _التدخل الحاسم : على األقل غير متوقع  

دبلوماسية الصين الثابتة دليل على مدى تحول األمور في البالد، التي تجنبت لفتـرة   

ومؤخرا بدأت الصين في التعامل مع المؤسـسات اإلقليميـة      . طويلة الشئون الدولية  

 تـأتي  والعالمية التي كانت تتجنبها في وقت من األوقات وبدأت في تحمل مسئوليات  

ومازال ال يعرف بعد نتائج التطور الجديد المعقد لبكين؛ لكـن  . مع مكانة قوة كبري  

  . لن تصبح آسيا والعالم كما كانا من قبل

  

  الصين لم تعد ضحية

  

تجهت معظـم   إهذا الصيف، عند اشتداد األزمة النووية في كوريا الشمالية،          

وكان الدور الذي لـم    . يانجاألنظار إلي الطرفين المتخاصمين في واشنطن وبيونج        

فقـد تـدخلت   . بكين: يلفت االهتمام، لكنه لم يقل في األهمية، هو دور طرف ثالث        

 فـي  بجرأةالصين، التي ظلت لفترة طويلة متحفظة بشأن مسائل السياسة الخارجية،   

هذه األزمة، حيث أوقفت شحنات النفط الهامة التـي ترسـلها لكوريـا الـشمالية،             

لى مستوى رفيع إلي بيونج يانج، وغيرت مواقع القوات حـول        وأرسلت مبعوثين ع  

 التي عقـدت  الثالثيةوالصين هي التي رتبت المباحثات    .  الكورية /الحدود الصينية   

فهـذا  . ولم تترك الصين الضغط يتراخي منـذ ذلـك الحـين          . في بكين في إبريل   

 نائـب  ، وقـام "تجاري"حتجزت الصين سفينة كورية شمالية بسبب نزاع      إالصيف  
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وزير الخارجية داي بنجو بجولة مكوكية بين بيونج يانج وواشنطن لضمان إجـراء     

  . جولة ثانية من المناقشات

وقد شكلت هذه المبادرات، إجماال، خروجا صارخا عن الـسلبية الـصينية            

وتجاهلها للمسألة النووية الكورية طوال عقد، ودلت على تحول كبيـر، وإن كـان            

بروز الصين كالعـب نـشط فـي    : على نطاق واسع وهو مازال غير معترف به     

ين تتبني نهجا يتسم بقدر أقل مـن    صففي السنوات األخيرة، بدأت ال    . الساحة الدولية 

 أكبـر تجـاه الـشئون    بناءا بقـدر المواجهة وقدر أكبر من التعقيد والثقة، وأحيانا،   

 دولـة مـن   وعلى النقيض من الوضع منذ عقد مضي، فإن أكبر    . اإلقليمية والدولية 

حيث عدد السكان تعمل على نطاق واسع اآلن في إطـار النظـام الـدولي، وتبـت       

معظم المجموعة الحالية من األعراف والقواعد والتقاليد الدوليـة كوسـيلة لتعزيـز        

  .وسعت حتى إلي صياغة تطور لهذا النظام بوسائل محدودة. مصالحها الوطنية

صف التسعينات، وسـعت الـصين   واألدلة على هذا التحول عديدة، فمنذ منت      

تفاقـات تجاريـة وأمنيـة    إنضمت إلـي  إعالقاتها الثنائية وعمقت هذه العالقات، و  

عديدة، وعمقت مشاركتها في منظمات هامة متعددة األطراف، وساعدت في عـالج    

وأصبح عملية صنع قرار السياسة الخارجية تتسم بقدر أقـل        . قضايا األمن العالمي  

كبر من المؤسساتية، وأصبح الدبلوماسيون الصينيون أكثـر         وقدر أ  الشخصانيةمن  

وعلى نطاق أوسع، أصبحت مؤسسة السياسة      . تطورا في صياغتهم ألهداف بالدهم    

 –الخارجية الصينية ترى بالدها قوة كبرى متنامية لها مصالح ومسئوليات متنوعة     

 وديـنج  وليست دولة نامية مجني عليها كما كان الحال في حقبتي ماوتـسي تـونج       

  .هيشايو بنج

وبالطبع، ال يتفق الجميع مع هذا التقييم، ويشير عـدد مـن االسـتراتيجيين          

والخبراء في شئون الصين إلي مشاركة الصين المحدودة في أزمة العراق األخيـرة      

كدليل على أن الزعماء الصينيين مازالوا ينتهجون اتجاها سلبيا في معظمـه تجـاه         

 الرأي، فإن الصين مازالت تحاول تعظـيم مـصالحها      وحسب هذا . الشئون العالمية 

من خالل حد أدني من المشاركة الخارجية، بمسايرة إجراءات قوى كبرى أخـرى             
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لكن هـؤالء المنتقـدين   . وفي نفس الوقت التمسك بدعوى األساس األخالقي الرفيع       

فة أن السياسة الخارجية الصينية أصبحت أكثر خ    : يتجاهلون حقيقة ال يمكن إنكارها    

  . في الحركة وأكثر مشاركة من أي وقت في تاريخ جمهورية الصين الشعبية

ومن المؤكد أن هذه التغييرات قد تكون بطيئة ودقيقة، لكنهـا ضـخمة فـي        

أهميتها، ونتائجها ستكون حاسمة على عالقات الصين مع كل من الواليات المتحـدة   

ين ال تقبـل فقـط   وال يجـب أن ننـسى أن الـص   . والمجتمع الدولي بصورة عامة 

بالقواعد واألعراف الدولية السائدة؛ بل أنها أصبحت العب أكثر قدرة ومهارة فـي       

وعندما تتوفر فرص للتعاون، فإن مـا سـتطرحه بكـين علـى     . اللعبة الدبلوماسية 

لكن هذه التطورات قد يكون لها نتيجـة أخـرى    .  سيكون أكثر من الماضي    الطاولة

كلما وسعت الصين نفوذهـا    : ة األمريكيين هي أنه   يجب أال يتجاهلها صناع السياس    

وأعادت صياغة دبلوماسيتها، فإنها ستكون أيضا ذات قدرة أفـضل علـى حمايـة        

  .مصالحها الخاصة  حتى عندما تتعارض هذه المصالح مع المصالح األمريكية

  

  الصين تشارك

   

: قـد بدأ تطور السياسة الخارجية الصينية، إلي حد ما، منذ ما يزيد علـى ع       

فقد أخذ دنج، بصفته الزعيم األعلى، أول مبـادرة كبـرى فـي الـصين للتحـول          

وكان مـاو،   . في أواخر السبعينات  " اإلصالح واالنفتاح "الدبلوماسي بإطالق حركة    

قبل دنج، قد رفض قواعد النظام الدولي وسعى إلي اإلطاحة به، متبعا بدال من ذلـك   

سياسة ماو الخارجية باللغـة الطنانـة،   وُأشهرت . أسلوب التغيير عن طريق الثورة   

، والتقارب  )الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي   (والمعارضة القوية للقوى العظمي     

الوثيق بالدول النامية، وعزلة نسبية عن المنظمات الدولية، وسياسة االكتفاء الـذاتي     

  . االقتصادي
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حـديث  وأخذ دنج الصين في االتجـاه المعـاكس، فمـن أجـل تـسهيل الت           

ووسـعت الـصين   . االقتصادي في الداخل، شجع دنج المشاركة مع المجتمع الدولي     

من وجودها الدولي من خالل زيادة مشاركتها بشكل كبير في المنظمات الحكوميـة         

وغير الحكومية، والسيما المالية منها، وبدأت الصين تخـرج مـن العزلـة التـي           

  . فرضتها عليها حقبة ماو

ل في عهد دنج كانت عملية جزئية فقط، وظلت مـشاركة    بيد أن عملية التحو   

وفي الواقـع سـعت بكـين    . الصين في المجتمع الدولي محدودة خالل فترة واليته       

للحصول على الحقوق والمميزات التي تتمتـع بهـا القـوى الكبـرى دون قبولهـا       

وكان هذا التحرك واضحا السـيما فـي        . بااللتزام والمسئوليات المترتبة على ذلك    

وظلت عملية السياسة الخارجية فـي عهـد       . لمنظمات الحكومية مثل األمم المتحدة    ا

دنج أيضا مركزية إلي حد كبير، وظل السلك الدبلوماسـي الـصيني يفتقـر إلـي            

واألسوأ أن مضمون السياسات الفعلية الصينية نفسها ظل دائمـا          . التدريب والخبرة 

  . من غامضا ومن الصعب فهمه

تحسن هذا الوضع بشكل كبير؛ فـنهج الـصين نحـو          وعلى النقيض اآلن،    

يا األمـن يعكـس مرونـة    االعالقات الثنائية، والمنظمات متعددة األطراف، وقـض  

وتمثل هذه التحوالت محاولة من جانب قادة الـصين الجـدد إلـي     . وتطور جديدين 

وحمايـة  / كسر عزلتهم في حقبة ما بعد حادث تيانيامين، وإعادة بنـاء صـورتهم       

لمصالح االقتصادية الصينية، وتعزيز أمنهم؛ وأظهـروا كـذلك محاولـة       وتشجيع ا 

ويتفاوت بـروز هـذا الـدافع فـي     . لتحصن ضد النفوذ األمريكي في أنحاء العالم     

التصريحات العلنية في الصين طول الوقت، لكن يظل له تأثير ثابت على حـسابات     

  . بكين

اندفاع الـصين نحـو    هذه التحوالت في أوائل التسعينات، ب     أحدثوقد بدأت   

، طبعت الصين أو أقامـت  ١٩٩٤ و  ١٩٨٨فما بين عامي    . توسيع عالقاتها الثنائية  

.  دولة، باإلضافة إلي الدول الوريثة لالتحـاد الـسوفييتي  ١٨عالقات دبلوماسية مع  

ثم بدأت في التسعينات البناء على هذه العالقات الجديدة، حيـث أسـست مـستويات     



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٧  ________________________________  
  

سهيل التنسيق االقتصادي واألمني وموازنة نظام التحالفـات     لت" الشراكة"مختلفة من   

وجاء ذروة هذه المسيرة في صورة معاهدة      . اإلقليمية الذي أقامته الواليات المتحدة    

  . ٢٠٠١ الجوار والتعاون الودي التي وقعتها الصين مع روسيا عام حسن

متعددة  للمؤسسات  كراهيتهاوخالل هذه الفترة، بدأت بكين أيضا التخلي عن         

حتـواء  إاألطراف، التي كان دنج دائما يخشي من أن تـصبح وسـيلة لمعاقبـة أو       

وبدأ الزعماء الصينيون يدركون أن مثل هذه المنظمات قد تسمح لـبالدهم             . الصين

ولـذلك بـدأت   . بتشجيع تجارتها ومصالحها األمنية والحد من النفـوذ األمريكـي         

نات، في المشاركة فـي رابطـة دول   عتبارا من النصف الثاني من التسعي     إالصين،  

جتماعات سـنوية   إ، بدأت الصين تعقد     ١٩٩٥وفي عام   ). آسيان(جنوب شرق آسيا    

+ آسـيان  "وبعد عامين، ساعدت الصين على إطالق آلية . مع كبار مسئولي الرابطة  

، وهي سلسلة من االجتماعات السنوية بين دول آسيان العـشرة إضـافة إلـي                "٣

، وهـي  "١+ آسـيان  "ثم بعد ذلك ظهرت آليـة     . ريا الجنوبية الصين واليابان وكو  

.  والصين، عادة يترأسها رئـيس الـوزراء الـصيني        آسيانجتماعات سنوية بين    إ

، الباسيفيكي –وعمقت الصين أيضا مشاركتها في منتدى التعاون االقتصادي آلسيا           

  . ٢٠٠١واستضافت االجتماع العاشر لزعماء المنتدى في شنغهاي عام 

 الوقت نفسه، قادت الصين فـي آسـيا الوسـطي، عمليـة إقامـة أول           وفي

وينـصب  . مجموعة متعددة األطراف في المنطقة، هي منظمة شـنغهاي للتعـاون        

هتمام المنظمة، التي تأسست بهدف تسوية النزاعات اإلقليمية طويلة األمـد ونـزع    إ

  . ة اإلقليميةالسالح على الحدود، اآلن علي التعاون في مكافحة اإلرهاب والتجار

ففـي عـام   . هتمامها لتحسين عالقاتها مـع أوروبـا  إوحولت الصين أيضا     

 أوربا، الذي يعقد قمـم نـصف      / كان الصين عضو مؤسس الجتماع آسيا        ١٩٩٦

وبعـد عـامين،    . جتماعات سنوية على المستوى الوزاري    إسنوية لرؤساء الدول و   

واألكثر إثـارة، أن  . سنويبدأت الصين واالتحاد األوروبي أيضا حوار دبلوماسي       

وربمـا كـان   . تصلت حتى بحلف الناتو في أواخر العام الماضي ألول مرة       إبكين  

 يكون اقتراحا متواضعا، لكنه شـكل    _ ببدء سلسلة من المناقشات      _اقتراح الصين   
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خروجا هاما عن التقليد الذي اتبعته بكين بانتقاد التحالفات التي تقودهـا الواليـات            

بالخطأ على أنها احتضان صـيني جديـد     ال يجب تفسير هذه البادرة   لكن،. المتحدة

لألمن الجماعي؛ فربما تُستخدم أيضا في مراقبة وربما استغالل الخالفـات داخـل            

  . التحالف عبر األطلنطي، السيما فيما يتعلق بنشاط الناتو في آسيا الوسطي

اإلقليميـة  وطوال التسعينات، تحركت الصين كذلك لحل عدد من النزاعـات      

  الـصين قامـت ،  ١٩٩١فمنذ عام   . التي سبب تاريخيا توترات بينها وبين جيرانها      

 نزاعات على الحدود مع كازاخـستان، وقيرغيـستان، والوس، وروسـيا،         بتسوية

وفـي  . وطاجيكستان وفيتنام  وأحيانا حسمت هذه النزاعات بشروط غير تفـضيلية     

 في المائة فقط أو أقل مـن  ٥٠ علىالواقع حصلت الصين، في معظم هذه االتفاقات،      

األراضي المتنازع عليها؛ وعلى سبيل المثال في حسم نزاع طويـل األمـد حـول       

 عن االتحاد السوفييتي، قبلـت الـصين فقـط    طاجيكستانجبال بامير، التي ورثتها    

  .  ألف كيلو متر مربع٢٨بألف كيلو متر مربع من المساحة المتنازع عليها البالغة 

عالقات حتى مع الهند، التي تعد واحد من خصوم الـصين منـذ            وتحسنت ال   

ورغـم أن الـدولتين   ). ١٩٦٢فقد خاضت الدولتان حربا حدودية في عام   (أمد بعيد   

غير قادرتين على تسوية خالفاتهما رسميا، فإن التوترات على حدودهما المتنـازع         

وات التـي تـم   عليها قد تقلصت بشكل كبير، بفضل اتفاقيات بناء الثقة وخفض الق           

وتوصلت الصين إلي اتفاقيات مماثلة مع روسيا ودول آسـيا  . توقيعها في التسعينات 

ونتيجة لذلك تنعم الحدود البرية الطويلة للصين، التـي كانـت مـسرحا              . الوسطي

  . لحروب كبرى، بأمن لم تشهده من قبل

ـ       براجماتية أكثر   نهجاوبالمثل تبنت بكين       ة  تجـاه إدارة النزاعـات البحري

ورغم أن الـصين    . اإلقليمية، مثل تلك المتعلقة بجزر بارسيل وسبراتلي وسينكاكو       

مازالت تتمسك بحقوقها في هذه الجزر، فإنها اآلن تكرر التزامهـا بتـسوية هـذه           

وبعد أربع سنوات مـن المفاوضـات،   . النزاعات سلميا، على أساس القانون الدولي    

 لقواعد السلوك في مثل هذه األمور     وقعت آسيان والصين على إعالن طال انتظاره      



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٩  ________________________________  
  

والالفت، أن الوثيقة النهائية تضمنت معظم الصياغة التي سـعت إلـي    . ٢٠٠٢عام  

  .   ولم تتضمن سوى قليل مما عرضته الصينآسيان

وربما الالفت أكثر، أن الصين بدأت حتى تشجيع مبـادرات حـول مـسائل      

وخـالل المنتـدى   . ا رئيـسيا أمنية في منتديات تلعب فيها الواليات المتحـدة دور        

 الذي يمثل آلية المنظمة للمناقشات األمنية، اقترح وزير الخارجيـة  آلسيان،اإلقليمي  

. الصيني لي زهاوتشينج عقد مؤتمر لزيادة االتصاالت بـين الجيـوش اآلسـيوية          

وتمثل هذه اإلشارة خروجا ملحوظا عن موقف الصين منذ عقد واحد فقـط،         

مناقشات أمنية مع آسيان، ناهيـك عـن المناقـشات بـين      بنفسها عن أي نأتحين  

  . الجيوش

من ناحية أخرى، زادت الصين من مشاركتها في مجلـس األمـن الـدولي،       

فحتى منتصف التسعينات، كانت الصين تمتنع بانتظام عن التصويت على قـرارات     

ـ إالمجلس التي تستند إلي البند السابع من ميثاق األمم المتحدة، الذي يجيـز            تخدام س

القوة، من أجل تسجيل معارضتها لما تتضمنه هذه القـرارات مـن تعـدي علـى            

وفـي  . لكن في السنوات األخيرة، بدأت بكين في تأييد مثل هذه القـرارات       . السيادة

 ١٤٤١، على سبيل المثال، صوتت بكين في صالح القرار رقـم    ٢٠٠٢نوفمبر عام   

كانت تلك من المرات القليلة التـي  و: بشأن عمليات التفتيش عن األسلحة في العراق      

أيدت فيها الصين قرارا يستند إلي البند السابع مـن ميثـاق األمـم المتحـدة منـذ            

كذلك زادت بكين مـن مـشاركتها فـي    . ١٩٧١نضمامها إلي المنظمة الدولية عام  إ

عمليات حفظ السالم، حيث دعمت قوات في تيمور الـشرقية، والكونغـو وأمـاكن           

  . أخرى

نتـشار األسـلحة فـي    إتمام الصين بشئون الحد من التسلح ومنع        هإكما أن   

العالم قد مر أيضا بتحول على نفس القدر من األهمية، فخالل معظـم الثمانينـات،          

نتشار األسلحة مسئولية الواليـات المتحـدة      إعتبرت بكين شئون الحد من التسلح و      إ

كن منذ ذلـك الحـين،      ل. واالتحاد السوفييتي، وأنها محاوالت للحد من نفوذ الصين       

صدقت على عدد من االتفاقيات الكبرى للحد من التسلح ومنع انتشار األسلحة، بمـا        
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كذلك وافقـت  . نتشار األسلحة النووية ومعاهدة األسلحة الكيماوية     إفيها معاهدة منع    

. الصين على االلتزام بالمفاهيم األساسية لنظام السيطرة على تكنولوجيا الـصواريخ     

، حتى رغـم  ١٩٩٦عاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية عام        ووقعت على م  

أن بكين كانت مازال لديها متطلبات ضخمة مستمرة لالختبارات تتعلـق بـصورة         

  . مباشرة بجهودها لتحديث رؤوسها الحربية النووية

وأخيرا، رغم أن الشركات الصينية تواصل تزويد بعـض المـساعدات ذات     

، )مثل باكـستان وإيـران  (رة للقلق إلي عدد قليل من الدول   االستخدام المزدوج المثي  

فإن مجال ومحتوى ووتيرة هذه الصادرات للمواد الحساسة المرتبطة باألسلحة قـد          

وفي النصف األخير من التسعينات، بـدأت الحكومـة الـصينية فـي         . قل وتقلص 

ات، وهـو   التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار األسلحة بفرض قيود على الصادر    مأسسة

إضافة إلي ذلك، ساعدت مجموعـة آخـذة فـي    . اتجاه استمر في السنوات األخيرة    

االتساع من المسئولين والعلماء وضباط الجيش واألكاديميين الـصينيين المعنيـين           

بأبحاث الحد من التسلح ومنع انتشار األسلحة وصنع السياسة فـي إشـعار كبـار               

ياسة الخارجية األمـن القـومي الـصيني        الزعماء بأهمية هذه المسائل بالنسبة للس     

  .بصورة عامة

   

  ؟ تحديث نقدي

  

 التي تمثل أكبر تحدي أمنـي  _ويكشف حتى اقتراب بكين األخير من تايوان    

ففـي  .  عن تطور وثقـة _والمسألة األكثر حساسية في السياسة الخارجية الصينية        

الـصينية بـشأن   ، كانت السياسات ٢٠٠١الفترة من منتصف التسعينات حتى أوائل   

وكانـت  . العالقات عبر المضيق تتسم بعدم الثبات وتقوم على أساس ردود األفعال           

بكين تشعر بقلق بالغ من تجاه زحف االستقالل التايواني لدرجة أنها نظـرت إلـي        

مثل عدد من عالقاتها مع دول العـالم  (عدد من المسائل الدبلوماسية غير ذات صلة       
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وتجاه تايوان نفسها، انصب اهتمام الـصين  . ر األحاديمن نفس هذا المنظو  ) الثالث

على أسلوب اإلكراه لمنع االستقالل أكثر من اهتمامهـا بتـشجيع إعـادة التوحيـد          

واعترض المسئولون الصينيون على كل تحـسن فـي العالقـات          . وتقليص التوتر 

ت  التايوانية، وشكلت تايوان نقطة خالف كبرى فـي العالقـا   /العسكرية األمريكية   

  . األمريكية الصينية

 وعلى سبيل المثال، حـين أجـرت   .مدويةلكن هذا النهج جاء بنتائج عكسية    

 على أمـل تخويـف   ١٩٩٦ وعام ١٩٩٥الصين تجارب صواريخ عدوانية في عام   

فقد أرسلت الواليـات  : الزعماء التايوانيين واألمريكيين، فإنها حققت النتيجة العكسية 

مضيق تـايوان، وزادت شـعبية الـرئيس التـايواني     المتحدة حاملتي طائرات إلي    

كمـا أن المنـاورات العـسكرية    .  في اسـتطالعات الـرأي     هوي-تيجحينذاك لي   

ودبلوماسية التهديد التي اعتمدتها الصين أضرت أيضا بـصورتها فـي المنطقـة،         

  . وبخاصة بين دول جنوب شرق آسيا

، نـشرت   ٢٠٠٠ففـي عـام     . رتكبت بكين خطأ مماثل بعد أربع سنوات      إو

سـتئناف  إالصين تقرير حكومي بشأن تايوان، مشيرة إلـي أن تأجيـل الجزيـرة           

إلجـراءات  "المفاوضات عبر المضيق إلي أجل مسمي قد يدفع الصين إلي اللجـوء     

وكان أحد أهداف الصين، على ما يبدو، هـو تحـدد   . ستخدام القوةإبما فيها  " جذرية

لكن النتيجـة كانـت أنـه بعـد     . وحيدإلعادة الت) وإن كان غير محدد (إطار زمني   

نتخبت تايوان أول رئيس لها على اإلطالق من حزب معارض مؤيـد        إشهور قليلة   

  . لالستقالل

وخالل العامين الماضيين، يبدو أن الصين أخيـرا بـدأت تـتعلم درسـها،            

لذلك تخلت بكين عـن  . ستبدلت تكتيك التهديد واإلكراه بأسلوب الصبر واالعتدال      إو

وضع جدول عشوائي إلعادة التوحيد وخفضت مـن تهديـداتها اسـتخدام       محاولتها  

 تـايوان بـالفرص   باسـتمالة وبدال من ذلك، يبدو أنها تهتم أكثـر  . القوة العسكرية 

إضافة إلي ذلـك، لـم   ). دوات اإلكراه التي تملكهاتشحذ أبينما مازالت   (االقتصادية  

 /ات العسكرية األمريكية   يعد الزعماء الصينيون يحتجون على كل تطور في العالق        
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وفي الواقع، توقف كبار المسئولين الصينيين عـن اإلشـارة إلـي هـذه       . التايوانية

  . المسألة في كل مرة يلتقون فيها بنظرائهم األمريكيين

وهذا ال يعني أن بكين قد تخلت عن نيتها في إعادة التوحيد مع الجزيرة فـي     

وطأة تجاه أزمة وباء السارس في تايوان،   فقد أثار نهج الصين شديد ال     . نهاية األمر 

نضمام تايوان إلي منظمـة الـصحة العالميـة،     إإضافة إلي جهودها التعويقية لمنع      

 –لكن التكتيكات الصينية في معظمها تغيـرت   . شكوكا في عمق التحوالت الصينية    

ومع فورة العالقات االقتصادية عبـر المـضيق واألزمـات    . على األقل حتى اآلن 

زدادت ثقة زعماء الصين بأن الوقت في صـالحهم وأن       إة الحالية في تايوان،     المالي

لكن واشنطن سـاعدت  . وتظل هذه الثقة هشة حتى اآلن    . نفوذهم على تايوان يتزايد   

  .  تايبيهعتمادها سياسات لطمأنة وردع كل من بكين وإفي هذه األمور، ب

نع معظم قـرارات  وعندما كان ماو مازال على قيد الحياة، كانت الصين تص   

بمعنـي أن  : السياسة الخارجية بنفس طريقة أسرة كورليوني في فيلم األب الروحي        

نفتحـت هـذه   إو. ماو كان يوجه النداءات األخيرة بنفسه، وكان زهو انالني مبعوثه 

نتشرت عالقات الصين مع المجتمع الـدولي،  إالعملية إلي حد ما في عند دنج، حيث      

بيد أن عملية صـنع الـسياسة   . ر النهائي مركزية للغايةلكن ظلت علمية صنع القرا 

الخارجية في الصين اآلن أصبحت أكثر مؤسساتية وال مركزية وأقل اعتمادا علـى       

  . أي زعيم فرد

وكان من بين التغييرات المهمة توسيع دور ما يعرف فـي الـصين باسـم           

 بـشأن مـسائل   وهي أجهزة للتنسيق بين الوكاالت   ": المجموعات الصغيرة القيادية  "

ـ ٢٠٠٠في أواخر عام    . السياسة الهامة  صين مجموعـة قياديـة لألمـن    ، أنشأت ال

  . وتنتشر مثل هذه األجهزة في النظام، لتقلص من قوة أي فرد أو فصيلةالقومي 

كذلك سعت الصين أيضا إلي تنويع مصادر التحليل السياسي الذي تتلقاه من            

تلعب اآلن إدارة تخطيط السياسة التـي   وعلى سبيل المثال،    . داخل وخارج الحكومة  

تم تعزيزها مؤخرا في وزارة الخارجية دورا بارزا كمركز تفكير، وبدأت الوزارة          

كذلك في االستعانة بخبراء من خارج الحكومة لتقديم استشارات بشأن مسائل فنيـة          
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ويـشارك البـاحثون والمحللـون      . مثل منع انتشار األسلحة والدفاع الـصاروخي      

ن بانتظام في مجموعات الدراسات الداخلية، ويكتبون تقارير، ويـصيغون          السياسيو

ويسافر هؤالء الباحثون والمحللـون باسـتمرار إلـي الخـارج،       . مسودات سياسية 

ويتصلون بخبراء دوليين في مجال تخصصهم، ويساعدون في إطـالع الزعمـاء             

 الخيـارات  الصينيون على االتجاهات الدولية إضافة إلي أنهم يوفرون نطـاق مـن    

  . السياسية

 صنع الـسياسة الخارجيـة فـي    عمليةوهناك عامل آخر ساعد على توسيع    

ولم يكن للنقاشات العامـة بـشأن     . الصين هو النقاش العام المتزايد للشئون العالمية      

مسائل حساسة مثل منع انتشار األسلحة والدفاع الصاروخي وجود حتى قبل عـشر       

اء جميع هذه المـسائل فـي مقـاالت الـرأي،     واليوم، يبحث الخبر  . سنوات مضت 

 لدبلوماسـية الـصينية  على اوالبرامج الحوارية في التليفزيون، والكتب سعيا للتأثير     

وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل اإلعالم الصينية، بمـا فيهـا صـحيفة         . وصياغتها

الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي، بانتظام فـي نـشر مناقـشات فـي      

وهنـاك  . ت نقاش يشارك فيها هؤالء المحللون الجـدد المجـاهرون بـآرائهم       حلقا

وسازيرن وويـك إنـد   ) Huanqiu Shibao(صحف معينة، السيما جلوبال تايمز 

)Nanfang Zhoumo (     تنشر حتى مقاالت رأي تقتـرح بـدائل لـسياسة الحـزب

  . الرسمية، مثل تلك المتعلقة بكوريا الشمالية

ولين الذين ينفذون دبلوماسـية الـصين اآلخـذة فـي        وبالنسبة لهؤالء المسئ  

، مـن محـصلة     حنكةالتطور بصورة متزايدة، فإنهم أصبحوا أيضا أكثر مهارة و        

 ٢٠برنامج تدريبي جريء باشرت وزارة الخارجية في تنفيذه منذ ما يزيـد علـى       

وقد أمضى معظم الكوادر العليا والمتوسطة الحاليـة    . عاما في بداية حقبة اإلصالح    

ن الدبلوماسيين الصينيين وقتا طويال في مهام خارجية، ويجيـدون لغـة أجنبيـة          م

. واحدة على األقل بطالقة، ويحملون درجات علمية من جامعات أوروبية وأمريكية         
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وتوظف وزارة الخارجية اآلن كذلك مهنيين من المستوى المتوسـط مـن أجهـزة          

  . أخرى لتعميق خبرتها في مجاالت مختلفة

التحوالت الجوهرية حملة صينية جديدة تهدف إلـي التـرويج   وصاحب هذه  

وفـي العقـود الماضـية كانـت النقاشـات          . والدعاية للسياسة الخارجية الصينية   

واإليجازات الصحفية تحور من أجل إضفاء الغموض على التقارير التي تنـشرها             

وقـد تغيـر ذلـك     . وكالة شينخوا وصحيفة الشعب ومنشورات وزارة الخارجيـة       

را، حيث أدركت بكين أهمية تسويق وجهة نظرها من أجـل تعزيـز صـورة      مؤخ

الصين الدولية، وبالتالي، بدأت الصين في منتصف التسعينات فـي إصـدار أوراق      

حكومية بشأن موضوعات السياسة الخارجية المثيرة للجدل     ) تقارير رسمية (بيضاء  

 مـن  ٣٠اآلن نحو وأصدرت الصين . توضح فيها مواقفها وتدافع عن هذه المواقف     

هذه الوثائق، تغطي سلسلة واسعة من المسائل الحساسة منها تحديد النـسل وحقـوق     

  . اإلنسان وتايوان والتبت والدفاع الوطني

وتستخدم الصين أيضا شبكة االنترنت في جعل سياسـتها الخارجيـة أكثـر      

ع مكتـب  على موق ) التقارير الرسمية (وتتوفر اآلن جميع األوراق البيضاء      . هشفافي

وتتضمن هذه التقـارير    ). cn.org.china.www(معلومات مجلس الدولة وعنوانه     

وصفا تفصيليا لمواقف الصين بشأن المـسائل اإلقليميـة ونـصوص المـؤتمرات       

ورغم أن عدد من هذه الوثـائق يعتبـر مجـرد تطيـب     . الصحفية والخطب الهامة  

ها توفر مستوى من النفاذ إلي التفكير الرسمي في الصين وتفاصيل هـذا       خاطر، فإن 

  . التفكير وهو أمر لم يكن ممكنا في عند ماو أو دنج

عتمدت الصين نهجا أكثر تطورا تجـاه  إوإلي جانب هذه التغييرات الداخلية،     

فتتحت وزارة الخارجيـة مركـزا      إ،  ١٩٩٩ففي عام   . التفاعل مع الصحافة الدولية   

 وحديثا لوسائل اإلعالم الدولية، حيث تُعقد مؤتمرات صـحفية مـرتين فـي            جديدا

ويقول صحفيون دوليون، أن أسئلة صعبة تطرح     . األسبوع يصاحبها ترجمة فورية   

في مثل هذه المؤتمرات وعادة ما يجاب عليها بإجابات حقيقية فـي حـدود القيـود       

ئولين في وزارة الخارجيـة  كذلك يدعو كبار المس  . الضيقة للسياسات المعلنة للصين   
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اآلن الصحفيين لحضور لقاءات غير رسمية لشرح خلفيات السياسات قبل إصـدار          

وثائق السياسة الرئيسية أو بعد مؤتمرات قمة ثنائية كبـرى، مثـل رحلـة جيـانج      

ومثـل هـذه الخطـوات    . ٢٠٠٢زيمين إلي كراوفورد بوالية تكساس، في أكتوبر      

وقت من األوقات مشهورة بفرض طـابع الـسرية   تمثل تحول مثير ألمة كانت في   

  . على شئونها الخارجية

وأخيرا، بدأ كبار الزعماء الصينيين كذلك في الترويج لسياسات بالدهم عـن    

وخالل التسعينات، سافر زيانج زيمين ولي      . طريق الرحالت المتكررة إلي الخارج    

سـيما األجـزاء   بنج وزهاو رونجي بوتيرة متزايدة إلي معظم قـارات العـالم وال     

 بالعالقـات  ٢٠٠٢ويهتم خلفاؤهم الذين تولوا السلطة في نوفمبر       . األخرى من آسيا  

ووفقا ألحد التقارير، فـإن  . الدولية بقدر أكبر وأمضوا وقتا أطول بكثير في الخارج 

األعضاء الجدد في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي قـاموا بنحـو أربعـين رحلـة                

وعلى النقـيض،  . ت األربع التي سبقت تعيينهم في اللجنة  السنوا غضونللخارج في   

وفي كال المرتين لزيـارة االتحـاد   (لم يغادر ماو الصين سوى مرتين طوال حياته   

، ولم يسافر دنج إلي الخارج بصفته أكبر زعيم للـبالد سـوى مـرات             )السوفييتي

  .قليلة

   

  التفكير كقوة كبرى

  

ن وطبيعة وتنفيذ السياسة الخارجية     تمثل هذه التحوالت اإلجمالية في مضمو       

الصينية خالل العشر سنوات الماضية تطور هام لنهج بكين ضيق األفـق المعتمـد       

وهنـاك حتـى   . على رد الفعل تجاه الشئون الدولية في الثمانينات وأوائل التسعينات  

  . إمكانية لتحوالت أكثر أهمية قيد اإلعداد اآلن

السيما منذ الحادي عشر مـن سـبتمبر        وخالل السنوات الثالث الماضية، و      

، بدأت كتابات االستراتيجيين الصينيين تعكس تحوال حـساسا فـي وجهـة            ٢٠٠١
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وعلى سبيل المثال نُـشرت مـؤخرا      . نظرهم تجاه النظام الدولي ودور الصين فيه      

مقاالت تحريضية في الصحف الصينية الكبرى ودعا صحفيون كبار إلي أن تتخلى         

ورفض الكتاب التركيز  . ية التي سيطرة عليها لفترة طويلة     الصين عن ذهنية الضح   

عتبـاره  إو"  عـام ١٥٠اإلذالل والعار الذي لحق بالـصين طـوال       "المستمر على   

المنظور الرئيسي التي تنظر من خالله الصين إلي مكانتها فـي الـشئون الدوليـة             

ليـو  الحديثة، وأيد حتى جيانج بذكاء هذا الرأي، في خطاب فكـري ألقـاه فـي يو          

وبـدأ المحللـون   .  بمناسبة الذكرى الثمانين على قيـام الحـزب الـشيوعي        ٢٠٠١

ذهنية القـوة  "الصينيون من ذوي النفوذ في الترويج بدال من ذلك بأن تتبني الصين        

وهذا المفهوم الصاعد سوف يحل محل شعور الصين باالضطهاد في ظل          ". الكبرى

 لإلعجاب واعتراف ضـمني بعـدم   ثقة تولدت منذ عقدين نتيجة نمو اقتصادي مثير 

عتـراف بحـدود نفوذهـا     إرغبة الصين في الماضي في تحمل مسئوليات دولية و        

  .الدولي الحالي

ويأتي امتداد طبيعيا لتلك األفكار اهتمام الصين المتزايـد بعالقـات القـوى         

وأصـبح اإلسـتراتيجيون   . الكبرى باعتبارها على رأس أولويات السياسة الخارجية 

 يرون بصورة متزايدة أن مصالحهم ترتبط بالقوى الكبرى أكثـر ممـا              الصينيون

ويمثل هذا التحول وحده  . ترتبط بمصالح الدول النامية، التي باتت تحتل أولوية أقل        

تحول هام في المفاهيم التي كانت سائدة في التـسعينات، عنـدما كـان الـصينيون       

ولمـة، والقـوى الكبـرى    مازالوا ينظرون إلي بلدهم باعتباره مهمـشا نتيجـة الع      

ويتحـدث المـسئولون الـصينيون اآلن    . األخرى، والمنتديات متعـددة األطـراف   

 ومـن  –بين القـوى الكبـرى   " تحمل مسئوليات عالمية"بصراحة عن الحاجة إلي    

نعكاسا لهذه التحوالت، أصبح الرئيس هو جينتـاو أول رئـيس          إو. ضمنها الصين 

في يونيو  ) G-8(ناعية الكبرى الثماني    جتماع لمجموعة الدول الص   إصيني يحضر   

  "). كعضو محاور("الماضي 

وهناك عنصر أخير رئيسي في التفكير الصيني الجديد هو قبـول حـديث،             

وإن كان على مضض، بأن العالم في هذه اللحظة هو عـالم القطـب الواحـد وأن             
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 علنـا ورغم أن الزعماء الصينيون يروجون . مر لعقود تالهيمنة األمريكية سوف تس   

، فـإن  )ويدينون األحاديـة األمريكيـة  (عتباره اتجاها لكل العصور إلتعدد القطبية ب 

تتحـدي الهيمنـة    ) ولـن (المحللين الصينيين يعترفون اآلن بأن بالدهم ال تستطيع         

وقـد  . وأن مثل هذه النزعة في آسيا أقل وضـوحا _ األمريكية في أي وقت قريب     

القـوة  "نية المعروفين مقاال يميز فيه بـين    نشر أحد خبراء السياسة الخارجية الصي     

، وأشار إلي أن الصين يمكن أن تقبل بـاألولي، لكـن    "السلوك المهيمن "و  " المهيمنة

واألهـداف االقتـصادية   " السالم والتنمية "وجادل هذا الباحث بأن     . لن تقبل بالثانية  

ققـت   وهـي أهـداف تح  _الصينية مازال يمكن أن تزدهر في عالم أحادي القطبية    

والمفارقة الكبرى، التي ال يعترف بها كثير من الصينيين، هي أن االقتصاد       . بالفعل

الصيني قد استفاد بشدة من التفوق العسكري األمريكي ومـن الجهـود األمريكيـة            

  . للحفاظ على االستقرار في آسيا طوال العشرين عاما الماضية

ه عقبات خطيرة فـي  ورغم أهمية هذه االتجاهات، فإن الصين مازالت تواج       

أن تصبح العب بارز وأقل هيمنة في المجتمع الدولي، فحاليـا مازالـت الـسياسة          

مثل، تعزيز وإصالح وضـمان  : الخارجية الصينية تخدم األهداف المحلية لزعمائها 

 في المرحلة االنتقالية، حتى رغم أن الدبلوماسية الـصينية        لينينيبقاء نظام سياسي    

إن الوضع الداخلي مازال غامضا، حيث يصارع زعمائهـا    أصبحت أكثر فاعلية، ف   

  . التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تحدثها هذه المرحلة االنتقالية

وكما أظهر وباء السارس، فإن النظام السياسي الصيني مازال عتيقا ويمكـن     

عـالج األزمـة   فقد أدي فشل بكين في البداية . أن يهدد اقتصاديات وأرزاق جيرانه   

فقد تجاهـل  .  الباسيفيكي–سريعا إلي تدمير حسن النية تجاه الصين في منطقة آسيا      

هتمامهم باالستقرار الداخلي، هـذا المـرض، وسـهلوا      إالزعماء الصينيون، نتيجة    

ولحسن الحظ، ساعدت هـذه األزمـة علـى جعـل        . نتشاره بمنع نشر المعلومات   إ

  . الدهم الوثيق بالمجتمع الدوليالزعماء الصينيين يشعرون بارتباط ب

ورغم مثل هذه النكسات، فإن الدبلوماسية الجديدة للـصين سـوف تـسمر                

 فرصـا  األمـريكيين واآلسـيويين  بالتأكيد، وسوف تفرض على صناع الـسياسة       
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وتحديات على حد سواء، فمشاركة الصين الفعالة في المؤسـسات الدوليـة تخلـق             

ائل هامة، إضافة إلي أن الصين تأتي بمزيد     فرصا للحصول على تعاونها بشأن مس     

وفي الوقت الذي اتسعت مـصالح الـصين فـي        . من الموارد والنفوذ على الطاولة    

المجتمع الدولي وفي الوقت الذي ربطت فيه نفسها بمصالح القوى الكبـرى، فإنهـا         

أصبحت تدريجيا أكثر مشاركة في جهود مكافحة التهديدات األمنية العالمية، سـواء        

تقليدية أو غير التقليدية، ودور بكين البارز في عالج األزمة النووية الكورية هـو     ال

ويجب على الزعماء األمريكيين أن يشجعوا التوسع في مثـل      . مثال واحد على ذلك   

هذا التعاون ليشمل مشاكل أمنية أخرى، من أجل إدارة مفـاهيم التهديـد المتبادلـة            

 مثل هذه الجهود هامة الستقرار عالقة ثنائية     وبناء ثقة على كال الجانبين، وستكون     

  . مشهورة بصعودها وهبوطها

لكن يجب على األمريكيين أن يتذكروا دائما أنه حتى حين تـصبح الـصين            

 علـى اسـتخدام سياسـتها الخارجيـة     تأقلماأكثر مشاركة، فإنها كذلك تصبح أكثر   

ن الصين أصبحت اآلن    ومن المؤكد أ  . وعالقاتها الخارجية لخدمة المصالح الصينية    

ومهارات بكين الجديـدة  .  لكن ليس بالضرورة أكثر لينا–أكثر ذكاءا وأكثر تطورا   

قد تحبط أحيانا األهداف األمريكية، حيث تصبح الصين في وضع أفـضل يؤهلهـا      

لذلك قدرة الصين علـى   . لنسف وإمكانية تحدي سياسات الواليات المتحدة وحلفائها      

واليات المتحدة في لجنة حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم      التفوق باستمرار على ال   

ويجب علـى صـناع   .  لالنتباهصيحةالمتحدة في السنوات األخيرة يجب أن تشكل       

 أكثـر  صـين السياسة والدبلوماسيين األمريكيين أن يكونوا على استعداد للتعامل مع   

لوماسـيين  فاعلية عبر نطاق واسع من المؤسسات الدولية، فال يجب نـسيان أن الدب       

  . هتمامهم على تلك المؤسساتإالصينيين يركزون جهودهم و

وفي حين أن بكين تبدو حاليا مستعدة للعمل في إطار القواعـد واألعـراف             

الدولية للسعي من أجل تحقيق مصالحها، فإن الصين غيـر راضـية عـن بعـض       

ـ       ى جوانب هذا النظام، مثل الهيمنة األمريكية وبخاصة وضع تـايوان، ويجـب عل

واشنطن أن تظل مدركة لهذه اإلحباطات وأن تصيغ عالقاتها مع بكـين وجيرانهـا     
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وتبـرز الـصين   . بطريقة تقر بحقيقة الدور الصيني اإلقليمي اآلخذ فـي االتـساع   

ورغـم أن  . بسرعة كقاطرة للنمو في آسيا، وهو وضع يوفر لها نفوذ وثقل متزايد         

يجي هناك، فإن واشنطن تحتاج إلبداء      الواليات المتحدة مازالت تمثل الثقل االسترات     

هتمام مستمر إلدارة العالقات مع األصدقاء والحلفاء اإلقليميين إذا كانت تأمل فـي       إ

  . الحفاظ على نفوذها

والمهمة الملقاة على عاتق الواليات المتحدة والمجتمع الـدولي بأسـره فـي          

نشاطها الـصاعد فـي   المدى البعيد هي أن يضمنوا أن الدبلوماسية الجديدة للصين و   

ومن شـأن الـدخل فـي منافـسة         .  مع االستقرار واألمن   يتسقالسياسات العالمية   

صريحة مع الصين أن تبدد بال داعي الموارد األمريكية وتفشل ظهور توازن للقوة          

ومن المفارقة الظاهرية، أن مشاركة الـصين المتزايـدة فـي       . قابل للبقاء في آسيا   

ئل جديدة عن طريقها يمكن التـأثير علـى مـدركاتها       المؤسسات الدولية توفر وسا   

  . وسعيها لتحقيق مصالحها وخلق ثقل لدول أخرى أعضاء في هذه المنظمات

هتمام الصين الرئيسي منصب على الـداخل،      إوخالل العقدين القادمين، سوف يظل      

على مشاكلها المحلية العديدة، فال يجب أن ننسي أن التحديث االقتصادي والـسياسي      

ويـرى كبـار   . كبر دولة من حيث عدد السكان في العالم ليس بالمهمـة الـسهلة      أل

الزعماء السياسيين الصينيين أن العشرين عاما القادمة فرصة إستراتيجية لتطـوير           

بالدهم، لكنها أيضا فرصة متاحة يجب على المجتمع الـدولي وصـناع الـسياسة            

  .    التي يخلقها صعود الصين استخدامها بحكمة لعالج التحديات والفرصهاألمريكي

  

  

  

-------------------------  

تايلور فرافيـل زميـل   . وم.  إيفان ميديروس عالم سياسي مساعد في مؤسسة راند     

  . في معهد أولين للدراسات اإلستراتيجية في جامعة هارفارد
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 الطاقة أوال

  الصين والشرق األوسط

     Jin Liangxiang جين ليانج تسيانج :بقلم

  

 عتبرت الصين إ فتقليديا. تمر سياسة الصين في الشرق األوسط بتحول هائل       

 ، المنطقة نائية للغاية لدرجة يصعب معها القيام باسـتثمارات هامـة هنـاك   أن تلك 

قطع عالقاتهـا  بوبدال من ذلك قصرت الصين جهودها على إقناع العواصم العربية      

 وكـان أول  )١(.الصين الـشعبية مع تايوان وإقامة عالقات دبلوماسية مع جمهورية    

نصر دبلوماسي حققته بكين في العالم العربي هو إقامة عالقات رسمية مع مـصر           

وأنجزت وزارة الخارجية الصينية مهمتها بإقامة عالقات مـع جميـع     . ١٩٥٦عام  

لكـن مـع   . ١٩٩٠الدول العربية عندما تبادلت الصين والسعودية السفراء في عام          

.  سياسة بكين في الشرق األوسـط دفعـة جديـدة         نالتدية،  ظهور الطفرة االقتصا  

وعلى عكس سياسة واشنطن في الشرق األوسط التي اتسمت تقليديا بالنـشاط، فـإن     

 السلبية الصينية في المنطقة ربما تنتهـي فـي       لكن. سياسة بكين كانت أكثر تحفظا    

 انتهـاج لـى  السنوات القادمة، ألن حاجة الحكومة الصينية لتأمين الطاقة يجبرها ع        

  .سياسة أكثر نشاطا

   

  سعي الصين للحصول على الطاقة 

  

الطاقة، لعقود بعد إقامة جمهوريـة الـصين الـشعبية عـام        ب اإلهتمامظلت  

فقبـل أي شـيء،    . ، مجرد عامل هامشي في اعتبارات األمن القومي لبكين        ١٩٤٩

تـم   ميل شمال شرق بكين، الـذي   ٦٠٠ الواقع على بعد     Daqingكان حقل داكينج    

، ينتج منذ ذلك الحين من النفط ما يكفـي الكتفـاء الـصين     ١٩٥٩كتشافه في عام    إ

فمنـذ البـدء فـي تطبيـق        . غير أن ذلك تغير مع تطور االقتصاد الصيني       . ذاتيا
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 فـي  ٩، حققت الصين معدل نمو سنوي قـدره  ١٩٧٨اإلصالحات االقتصادية عام   

ا صرفا للنفط، وفي عـام    ، أصبحت الصين مستورد   ١٩٩٣وفي عام    . المائة تقريبا

 مليون برميل يوميا، تجاوزت الـصين   ٥,٥، مع وصول الطلب اليومي إلي       ٢٠٠٣

  . )٢(اليابان لتصبح ثاني أكبر مستهلك دولي للنفط بعد الواليات المتحدة

ورغم أن الصين عززت إنتاجها المحلي بـات الطلـب يفـوق اإلمـدادات              

 مليـون برميـل يوميـا لكـن     ٣,٦٥  قد تنتج الصين٢٠٢٠وبحلول عام   . المحلية  

المرجح أنها سوف تحتاج لضعف هذه الكميه لسد إحتياجتهـا ورغـم أن البـاحثين      

من إحتياجـات الطاقـه   % ٦٠الصينيين يشيرون إلي أن واردات النفط سوف تمثل     

ورغـم أن  . )٤( فإن وكالة الطاقه الدوليه تعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيـه     )٣(الصينيه  

محللين يختلفون حول الرقم الفعلي فإن هناك إجمـاع علـي أن عطـش      العديد من ال  

  .الصين للنفط سوف يتزايد علي نحو متواصل 

وفي الوقت الذي زاد فيه عطش الصين للنفط، أصبح أمـن الطاقـة يمثـل               

وفي حين أن أربعين في المائة مـن  . اعتبارا رئيسيا في سياستها في الشرق األوسط  

، فـإن هـذه   ١٩٩٤انت تأتي من الشرق األوسط قبل عام  واردات الصين النفطية ك   

وجادل هان وينك، نائب مـدير    . ١٩٩٦رتفعت بما يصل إلي النصف عام       إالنسبة  

معهد أبحاث الطاقة في اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح الصينية، فـي محاضـرة        

 وطنيةوقوتها اليجب أن تستغل نفوذها الدولي     "، بأن الصين    ٢٠٠٤ألقاها في يونيو    

الشاملة استغالال كامال لتعزيز التعـاون الـدولي مـع الـدول الرئيـسية المنتجـة        

ويمثل تـصريح  . )٥("والمصدرة للنفط في مجاالت السياسة واالقتصاد والدبلوماسية     

واآلن تمثـل  . تقريظيةهان وصفا للسياسة الصينية الراهنة أكثر من كونه نصيحة         

قريبا ثلثي واردات الصين من نفـط الـشرق         الصادرات اإليرانية والسعودية معا ت    

  . األوسط

وفي حين أن واردات الصين من الدول المنتجـة األصـغر تتـأرجح بـين           

االنخفاض واالرتفاع، فإن الشراكات الصينية مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل          

إيـران  الواردات النفطية مـن   ففي حين أن    . هائلةالسعودية وإيران زادت بصورة     



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٢٢  ________________________________  
  

 مجرد واحد في المائة فقط مـن إجمـالي واردات الـصين،    ١٩٩٤نت تمثل عام    كا

 مليار دوالر أمريكي من الـنفط مـن   ٢فإن بكين بعد أقل من عقد اشترت بما قيمته  

 في المائة من إجمالي واردات النفط الـصينية عـام   ١٥طهران، تمثل ما يزيد على   

، وقـع  ٢٠٠٤في أكتـوبر عـام   و. إال أن هذا الرقم اليوم ربما يكون أكبر    . ٢٠٠٢

رئيس اللجنة الوطنية لإلصالح والتنمية الصينية ووزير الـنفط اإليرانـي بيجـان       

ووفقـا لهـذا   .  مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الطاقـة    زنجنهنامدار  

 مليون طن من النفط اإليراني كـل  ١٠االتفاق فإن الحكومة الصينية سوف تشتري       

وفي المقابل، قـد تقـوم شـركة الـنفط       .  والعشرين سنة القادمة   عام خالل الخمس  

، ثاني أكبر شركة إلنتاج الـنفط فـي الـصين،         )Sinopec(والكيماويات الصينية   

، في إقليم كردستان الواقع غـرب إيـران   Yadavaranبتطوير حقل نفط يادافاران     

 ١٧قـدر   في المائة من احتياطي الحقل الـذي ي      ٥٠مما يوفر للصين حصة قدرها      

وقد يصبح يادافاران أكبر اسـتثمار نفطـي للـصين فـي الـشرق            . مليار برميل 

اإليرانيـة فـي منظورهـا      -ومع ذلك، يجب وضع التجارة الـصينية      . )٦(األوسط

ففي حين أن التجارة مع الصين قد تكون هامة إليران فإن العكـس لـيس     . الصحيح

 من إجمالي التجارة ٠,٦ل سوى   اإليرانية ال تمث  -فالتجارة الثنائية الصينية  . صحيحا

  . )٧(الصينية

وكان النمو األخير في واردات الصين النفطية مـن الـسعودية لـه صـلة              

فالنفط السعودي يميل إلي احتوائه علـى       . باألمور التقنية أكثر من األمور السياسية     

غيـر  . نسبة كبريت مرتفعة للغاية يصعب على قدرة التكرير الصينية التعامل معها    

الحكومة الصينية حولت هذا العائق إلي ميزة، حيـث أعطـت بكـين فرصـة             أن  

وتعمل كل مـن بكـين   . للتعامل مع السعوديين ليس سياسيا فقط بل أيضا اقتصاديا       

وقـد  . والرياض بصورة مشتركة على إقامة مصافي تتسم بالكفاءة لتكرير الـنفط         

تـرول   سـعودي للب –وافقت الحكومة الصينية بالفعـل علـى مـشروع صـيني           

والكيماويات في إقليم فوجيان الصيني، وأدرجت الحكومة الصينية مصفاة كينجـداو      



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٢٣  ________________________________  
  

المشتركة في إقليم شاندونج الواقع شرق الصين ضمن خطتهـا الخمـسية العاشـرة      

)٨()٢٠٠٥-٢٠٠١(.  

ولم تقتصر إستراتيجية بكين على استيراد الـنفط وزيـادة طاقـة التكريـر         

فقـد  . ة التعاون الثنائي في إنتاج الـشرق األوسـط  الصينية لكنها أيضا شملت زياد   

بدأت شركة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركة للطاقة في الصين، العمـل فـي          

وبعد عقد من االستثمار المتواصل، تمكنت الشركة من زيـادة   . ١٩٩٥السودان عام   

ـ . )٩( ألف برميل يوميا  ٢٥٠اإلنتاج السوداني من النفط إلي       ركة ومؤخرا، وقعت ش

Sinopec      في إطار شراكة مع شـركة أرامكـو   ٢٠٠٤في السابع من مارس عام ،

ـ السعودية، اتفاقا للتنقيب والتطوير في مجال الغاز الطبيعـي فـي الر       . ع الخـالي ب

  . )١٠( بحصة قدرها أربع أخماسSinopecوتملك شركة 

وتنظر بكين إلي الشرق األوسط ليس فقط من منظور قيمته كمصدر للـنفط            

وفـي أوائـل عـام      . أيضا في إطار إمكاناته الضخمة كسوق للخدمات النفطية       بل  

، دخلت شركات خدمات العمالـة الـصينية أسـواق دول مجلـس التعـاون        ١٩٧٩

ووقعت الصين حوالي ثالثة آالف عقدا في جميـع دول     ، ٢٠٠١وفي عام   . الخليجي

ع اإلنـشاءات   نتقـل ذرا  إو.  مليار دوالر  ٢,٧المجلس الست لخدمات العمالة بقيمة      

، وتوسـع  ١٩٨٣الخارجية لشركة البترول الوطنية الصينية إلي السوق الكويتي عام   

 حين فازت المجموعة بمشروع إعادة تعميـر خـزان   ١٩٩٥العمل الضخم في عام     

ومنذ ذلك الحين توسعت الصين في نشاطها إلي خـدمات الـنفط        . للنفط في الكويت  

  . )١١(عالم العربيفي مصر وقطر وعمان وأطراف أخرى في ال

 الغنيـة ولم تكن عالقات الصين االقتصادية المتنامية مع إمـارات الخلـيج            

، زار وزراء ماليـة دول مجلـس التعـاون    ٢٠٠٤ففي يوليو عام   . عالقات أحادية 

اتفاق إطار بـشأن التعـاون االقتـصادي،    "الخليجي الست الصين حيث وقعوا على   

تفقوا علـى التفـاوض بـشأن       إمع الصين و  " والتجاري واالستثماري والتكنولوجي  

  . )١٢(منطقة تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي
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  رمز للفاعلية الجديدة : السياسة تجاه العراق

  

عتماد عالقات جيـدة مـع جميـع حكومـات     إمتدت سياسة بكين الخاصة ب  إ   

قـات دبلوماسـية   وكانت الصين والعراق قد أقامتا عال   . الشرق األوسط إلي العراق   

 يوليو التي أطاحـت  تموز، بعد وقت قصير من ثورة     ١٩٥٨ أغسطس عام    ٢٥في  

وطوال العقود الالحقة، ورغم التحـوالت      . بالنظام الملكي العراقي وقيام الجمهورية    

. المتكررة وأحيانا العنيفة في نظام الحكم العراقي، ظل العالقات الثنائيـة مـستقرة          

 وقت من األوقات نشطة للغاية فـي سـوق العمالـة           وكانت الشركات الصينية في   

 عقـدا  ٦٦٢، وقعت الشركات الـصينية     ١٩٩٠ إلي عام    ١٩٧٩ومن عام   . العراقي

  . لخدمات العمالة مع العراق بقيمة ما يقرب من ملياري دوالر

، علقت بكين عالقاتهـا االقتـصادية   ١٩٩٠وبعد الغزو العراقي للكويت عام  

ورغـم أن بكـين تبرعـت       . مم المتحـدة ذات الـصلة     مع بغداد وفقا لقرارات األ    

بمساعدات إنسانية للعراق من خالل قنوات مثل الـصليب األحمـر الـدولي، فـإن       

الشركات الصينية علقت استثماراتها في العراق حتى بدء برنـامج األمـم المتحـدة      

وحتى بعد استئناف العراق رسـميا صـادراته      . )١٣(١٩٩٦للنفط مقابل الغذاء عام     

فطية تحت إشراف األمم المتحدة، فإن مشتريات بكين من عراق صدام حسين لـم       الن

 لـم  في المائة من إجمالي واردات النفط الصينية من الشرق األوسـط و     ١٠تتجاوز  

ولم تـسيطر المـصالح   .  في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط      ٥تتجاوز  

 المـسائل الـسياسية   االقتصادية الصينية في العراق علـى موقـف بكـين بـشأن       

وتمـشيا مـع موقـف وزارة الخارجيـة        . والدبلوماسية تجاه هذا البلد المضطرب    

نتشار األسلحة والمسألة النووية اإليرانية، سعت بكين إلي حل مسألة        إالصينية تجاه   

العراق في إطار األمم المتحدة، في موقف يعكس معارضة بكين التقليديـة للتـدخل        

أن بكين عارضت الحرب الوشيكة، فإن موقفها كان أكثـر   وفي حين   . )١٤(العسكري
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 باستخدام حق النقض الفيتو في    هددتااعتداال بكثير من موقف فرنسا وروسيا اللتان        

  . مجلس األمن

وفي الشهور األخيرة، وتمشيا مع سياسـة بكـين المتطـورة فـي الـشرق         

، قـدمت  ٢٠٠٤ففي مـايو  . األوسط، أصبحت بكين أكثر حسما بشأن مسألة العراق  

بعثة الصين في األمم المتحدة اقتراحا لتعزيز السلطة الحقيقيـة للحكومـة العراقيـة       

 روسيا وفرنـسا وألمانيـا   أيدتو. المؤقتة بتحديد موعد النسحاب للقوات األمريكية     

االقتراح الصيني، الذي ظهر صداه في النص النهائي لقرار مجلـس األمـن رقـم         

يين قد ينظرون ببساطة إلـي أعـضاء مجلـس        ورغم أن هناك أمريك   . )١٥(١٥٤٦

األمن على أنهم يسعون لتقويض القوة األمريكيـة، فـإن المـراقبين المخـضرمين       

للشئون الصينية وجدوا أن تحركات بكين أكثر أهمية بكثير ألن الصين نـادرا مـا        

  .تتقدم بمقترحات من جانبها بشأن الشرق األوسط

  

  إحترام المخاوف األمريكية  

  

قاب الهجمات اإلرهابية في الحادي عشر من سبتمبر وبخاصة بعد أن         في أع   

أبدت إدارة بوش استعدادها الستخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان والعراق، توقـع    

عدد من الحكومات العربية أن الحكومة الصينية سوف تصبح العبا أكثر حسما فـي   

ابلة مـع صـحيفة الـشعب،    ففي مق. الشرق األوسط كثقل موازن للهيمنة األمريكية   

الـصين اآلن قـوة   "كبرى الصحف الصينية، قال الرئيس السوري بشار األسد أن        

تسع الـدور الـصيني فـي    إوقد . عظمي وهامة للغاية بعد غياب االتحاد السوفييتي   

  . )١٦("أنحاء العالم وأصبح أكثر أهمية وبخاصة للدول الصغيرة ومنها سوريا

يد الحكومة الصينية فـي مواجهـة الـضغط     وسعى األسد للحصول على تأي      

وعلى المستوى العاطفي، فإن هذه الدعوى وجدت صـدي بـين      . األمريكي المتزايد 

وألن الحكومة الصينية تشعر بأن بالدها سقطت ضـحية   . الصينيينصناع السياسة   
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، فإن الدبلوماسية الصينية تمـسكت      ١٩٤٩للقوى الغربية قبل الثورة الشيوعية عام       

 لكـن . يلة بمبدأ المساواة بين األمم صغيرها وكبيرها في الشئون الدوليـة      لفترة طو 

متنعـت الـصين عـن    إفقـد  . عتبار الصين للموقف األمريكي مازال أمرا مهمـا  إ

، الـذي يطالـب سـوريا    ١٥٥٩التصويت على قرار مجلس األمن الـدولي رقـم       

  .)١٧(باالنسحاب من لبنان

شعور باحتمال أن يكون تواصـل   السلطة في واشنطن، هناك   أروقة وداخل    

 لجلسة استماع عـام   مسبقاففي شهادة معدة    . الصين مع العالم العربي مصدرا للقلق     

 أمام لجنة الكونجرس لمراجعة االقتصادية واألمنية األمريكيـة والـصينية            ٢٠٠٣

بشأن احتياجات واستراتيجيات الصين للطاقة، أكد روجر دابليو روبنـسون رئـيس    

ارد داماتو، نائب رئيس اللجنة، بأن زحف الصين إلي الدول الغنيـة    اللجنة، و ريتش  

ربما أيضا يشجع الصين على تقديم حوافز للدول المـصدرة للطاقـة، كمـا    "بالنفط  

فعلت في الماضي، في شكل مكونات وتكنولوجيات صواريخ وأسلحة دمار شـامل،      

آخرون بـالقلق مـن   ويشعر خبراء . )١٨("لتأمين تدفق طويل المدى إلمدادات الطاقة  

حتمال أن تنقل الصين أسلحة، ومكونات صواريخ، أو تكنولوجيا تقليديـة أو غيـر    إ

  . تقليدية لدول ترعى اإلرهاب من أجل تأمين الطاقة الصينية

 Yitzhakويجـادل اسـحق شيتـشور    . في غير محلهاومثل هذه المخاوف   

Shichor         م خبيـر إسـرائيلي    ، أستاذ دراسات شرق آسيا في جامعة حيفا وربما أه

في شئون الصين، بأن الصين كانت العب هامشي، وتقريبا غيـر ذات شـأن فـي      

سوق األسلحة في الشرق األوسط، باستثناء واحد محتمل فـي مجـال الـصواريخ           

وطوال ما يزيد على عقد، أدخلت الـصين تحـسينات هائلـة علـى          . )١٩(التكتيكية

نتـشار  إن اآلن عضو في معاهدة منـع  فالصي. نتشار األسلحةإالتزاماتها بشأن منع   

اوية والبيولوجية، إضافة إلـي معاهـدة الحظـر    ياألسلحة، ومعاهدتي األسلحة الكيم 

إضافة إلي ذلك، مـرر  . الشامل على التجارب ونظام الحد من تكنولوجيا الصورايخ   

المجلس التشريعي الصيني، مؤتمر الشعب الوطني، قوانين تنظم تصدير كـل مـن         
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وقد عملت الحكومـة الـصينية علـى إظهـار          . تكنولوجيات العسكرية األسلحة وال 

لتزامها بجهود مكافحة األسلحة بتدريب تسعة عشر مفتشا كيماويا للجنـة المراقبـة     إ

وأعارت الصين أيـضا  . ٢٠٠٢والتحقق والتفتيش التابعة لألمم المتحدة في سبتمبر       

ليات التفتيش في العـراق   للجنة عند استئناف عم  الصينيينثنين من خبراء األسلحة     إ

  .)٢٠(٢٠٠٢في نوفمبر عام 

وتشير المشاركة الصينية في لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة لألمـم           

المتحدة إلي جانب من سياسة صينية أوسع مازالت قابلـة للتطبيـق فـي الـشرق             

. عتماد على الوساطة عبر األجهزة الدوليـة    إلوتركز سياسات بكين على ا    . األوسط

فقـد شـجعت   . )٢١( وينطبق هذا على الوضع المتعلق بالمسألة النوويـة اإليرانيـة    

الحكومة الصينية الحكومة اإليرانية على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة             

  . والتصديق على البروتوكول اإلضافي لكي تتجنب عقوبات خطيرة

 في الشرق األوسط ربمـا  ورغم أن الدوافع االقتصادية للنشاط الجديد للصين     

تكون دوافع هامة، فإنه ال يمكن التقليل من شأن أهمية العامـل األمنـي فـي هـذا        

وفـي أعقـاب   .  ميل مـع أفغانـستان  ٢٠فالصين تشترك في حدود طولها  . الصدد

هجمات الحادي عشر من سبتمبر، قدمت الصين مساندة قوية للحرب التـي قادتهـا        

وقدمت في وقت الحق مساندة سياسية ومالية علـى        الواليات المتحدة ضد طالبان،     

وكان تأييـد بكـين   . )٢٢( حد سواء، للحكومة الجديدة للرئيس األفغاني حميد كرزاي 

فقد تعاونت طالبان مـع  . نعكاس لمخاوفها األمنيةإللعمليات األمريكية في أفغانستان    

ي هددت اسـتقرار   الشرقية اإلرهابية التتركيستانالقاعدة، التي بدورها أيدت قوات      

ومـا بـين   . منطقة الحكم الذاتي تشينجيانج األغورية الواقعة شمال غرب الـصين        

، شنت قوات تركيستان الشرقية اإلرهابية، المتمركـزة فـي   ٢٠٠١ و ١٩٩٠عامي  

 هجوم في اإلقلـيم، أودي بحيـاة   ٢٠٠إقليم تشينجيانج غربي الصين، ما يزيد على      

. قية، منهم قـادة محليـين ورجـال ديـن     شخصا من جميع المجموعات العر     ١٦٢

  . )٢٣( وُأصيب عدة مئات آخرون بجراح
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  إسرائيلي/ دعم التوصل لحل عربي 

  

رغم أن بعض المسئولين في واشنطن ربما يشعرون بـالقلق بـشأن تمـدد              

الصين الجديد في الشرق األوسط، فإن المخاوف الـصينية واألمريكيـة مازالـت              

وكذلك أيضا .  فالواليات المتحدة تسعى ألمن الطاقة     .مخاوف متوافقة بصورة الفته   

وتؤيـد  . وتعارض الواليات المتحدة اإلرهاب، وتعارضه كـذلك الـصين     . الصين

  .  اإلسرائيلي، وكذلك تؤيده الصين/الواليات المتحدة السالم العربي 

، الدولة الوحيدة في الشرق األوسـط  ١٩٥٦وكانت إسرائيل أول، وحتى عام      

بجمهورية الصين الشعبية، حتى رغم أن الدولتين لم تتبـادال الـسفراء    التي تعترف   

وعلى عكس عدد من الدول العربية، لم تعترف إسرائيل بحكومـة       . ١٩٩٢قبل عام   

  . )٢٤( رغم أن إسرائيل وتايوان سعيا إلقامة عالقات عسكريةتايبيه

كتها وما يكشف أيضا عن الحيوية الصينية الجديدة في الشرق األوسط مشار           

ففي مؤتمر صحفي عقد في الـسابع       .  اإلسرائيلية /األخيرة في الدبلوماسية العربية     

، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الـصينية أن بكـين         ٢٠٠٢عشر من سبتمبر    

قررت، بناء على طلب عدد من الدول العربية، تعيـين مبعـوث خـاص للـشرق          

ي الدبلوماسـي المخـضرم،     وأرسلت وزارة الخارجية الصينية وانج شيج     . األوسط

. )٢٥( الذي عمل في السابق كسفير في البحرين، واألردن، وإيران، إلـي المنطقـة             

وعندما عاد وانج إلي المنطقة بصفته الجديدة بعد شهرين، أعاد من جديـد التأكيـد            

كأسـاس للـسالم   " األرض مقابل السالم"الصين تؤيد فكرة   : على المواقف الصينية  

لكن وانـج  . ي واالعتراف بالحاجة إلي قيام دولة فلسطينية مستقلة    اإلسرائيل/العربي  

أكد على ضرورة ضمان أمن إسرائيل، وهو موقف للحكومة الصينية ُأعلـن ألول           

  . )٢٦( ١٩٩١مرة عام 

وزار وانج في وقت الحق إسرائيل وجميع جيرانها وتـشاور أيـضا مـع              

حـدة، وروسـيا، واالتحـاد      الواليـات المت  : المبعوثين للجنة الرباعية التي تـضم     
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:  للغايـة عمليـة وتعكس مشاركة بكين الجديدة مخاوف    . األوروبي، واألمم المتحدة  

. فالسالم يمكن أن يجلب االستقرار الضروري لـضمان تـدفق متواصـل للـنفط             

وكوسيط محتمل في المستقبل، تحتاج الصين أيضا للحفاظ علـى عالقاتهـا            

ويبـدو أن الـسياسيين   . ل مـع إسـرائيل أيـضا   التقليدية مع الدول العربية والتعام 

جتماعه مع نظيره الصيني تانج جياتشوان، خالل       إفبعد  . اإلسرائيليين يعترفون بهذا  

، قال وزير الخارجية اإلسرائيلي شيمون بيريـز أن  ٢٠٠٢زيارته لبكين في مارس  

فـي  قترح أن تلعب الصين دورا أكبر      إإسرائيل تقدر الجهود الدبلوماسية الصينية و     

رر بيريز هذه الرسالة بعد سـتة أشـهر عنـدما التقـى وزيـرا       قو. )٢٧( المستقبل

الخارجية من جديد أثناء حضورهما اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي          

  . )٢٨( نيويورك

وال تعني رغبة بكين والقدس في التعاون دبلوماسيا سـعيا إلحـالل سـالم           

فقـد أدي  .  اإلسرائيلية تخلو من الـصدمات  /ة  إسرائيلي أن العالقات الصيني   /عربي

 المنفي، إلي توتر لفتـرة  التبتستقبال الدالي الما، زعيم إ ١٩٩٤قرار إسرائيل عام  

، مثلما فعلت كذلك إدانات الصين بـين الحـين واآلخـر         )٢٩( قصيرة في العالقات  

ليـو  وكذلك قـرار إسـرائيل فـي يو    . للعمليات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية    

 إلغاء صفقة نظـام رادار فـالكون لإلنـذار    _ تحت ضغط أمريكي شديد    _ ٢٠٠٠

  . )٣٠( المبكر المحمول جوا

اإلسرائيلية بالتعـاون   /رتبط أيضا أحدث المنغصات في العالقات الصينية      أو  

س، طالبت الواليـات المتحـدة   ير نشرته صحيفة هآرتووفقا لتقر. العسكري الثنائي 

لطائرات بدون طيار التي أرسلها الجيش الصيني إلي إسـرائيل  إسرائيل بعدم إعادة ا  

وبـصرف  . )٣١( لتطويرها، رغم أن هذه الطائرات هي طائرات مملوكة للـصين         

وإذا . النظر عن المحصلة النهائية لهذا النزاع، فإن الضرر بشكل أو بآخر قد حـدث  

 التعاقد سوف  إسرائيل بالتزاماتها بتطوير الطائرات بدون طيار، فإن شروط       تفلم  

تقود بكين على األرجح إلي فرض عقوبات على شركات إسرائيلية ليس فقـط فـي        

  . )٣٢( الصين األم بل أيضا في هونج كونج
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. ويمكن للزيارات رفيعة المستوى أن تعالج بعض التـوتر فـي العالقـات              

فجميع رؤساء إسرائيل منذ حاييم هيرتزوج، وكذلك رئيس الوزراء اسحق رابـين           

، زار إيهود أولمـرت نائـب   ٢٠٠٤وفي يونيو . مين نتنياهو قد زاروا الصين   وبنيا

وتبادل عـدد مـن المـسئولين الـصينيين هـذه       . رئيس الوزراء اإلسرائيلي بكين   

الزيارات، وأبرزهم الرئيس زيانج زيمين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيـة   

مـستوي للزيـارات،   وكان آخر تبادل رفيـع ال . ٢٠٠٠كيان كيشين في إبريل عام    

الزيارة التي قام بها إلسرائيل مستشار الدولة الـصينية تـانج جياتـشوان وزيـر          

، فـي أعقـاب زيارتـه للـسلطة     ٢٠٠٤ ديـسمبر عـام      ٢٨الخارجية السابق في  

  . الفلسطينية
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  ةخالص
  

بـبطء  "تمر السياسة الخارجية الصينية بمرحلة تحول رغم أن التغييرات تتم      

ل مقابلة أجرتها معه صحيفة شباب الصين إحدى أبرز الصحف    وخال. )٣٣( "وهدوء

الصينية، قال وو جيانمين، السفير الصيني السابق لدي فرنـسا والـرئيس الحـالي        

دبلوماسـية  "لجامعة الشئون الخارجية الصينية، أن الدبلوماسية الصينية تتحول من           

ـ    . )٣٤("دبلوماسية الفعـل  "إلي  " رد الفعل  ون بمالحظـات  وأبـدى بـاحثون أمريكي

  . )٣٥(مماثلة

  

وسوف تلعـب بكـين   . نتهي عصر السلبية الصينية في الشرق األوسط      إلقد    

وال يعنـي هـذا أن   . دورا نشطا متزايدا في المنطقة بهدف تـأمين أمـن طاقتهـا        

فبكين تتفهم وفي الواقـع    . السياسات الصينية واألمريكية سوف تتصادم بالضرورة     

ومثلمـا  . نتشار األسـلحة واإلرهـاب  إخاوفها بشأن تشارك الواليات المتحدة في م    

تسعى واشنطن للحفاظ على عالقات جيدة مع كل من العالم العربي وإسرائيل، فـإن        

  . الصين تسعى إلي نفس الشيء

  

فرغم أن بكين تؤيد اإلصالح الـداخلي  . لكن سيكون هناك خالفات في الرأي   

فإن الحكومـة الـصينية سـوف    العربي، بما يتمشي مع معارضتها للعمل المنفرد،    

ويـرتبط موقـف الـصين    . تعارض بقوة أي محاوالت خارجية لفرض اإلصالح    

  .رتباطا وثيقا بشعورها بالسيادة الوطنية وتجربتها الناجحة حتى اآلن في اإلصالحإ

  

لكـن  . وال يمكن تحقيق تنسيق سياسي أفضل إال من خالل حـوار صـريح      

أن بكين سوف تعود مرة أخـرى بهـدوء     واشنطن سوف تكون مخطئة إذا توقعت       

ففاعلية الصين الجديدة تنبع من مصالح صينية وبخاصة فـي    . إلي سلبيتها الماضية  

لكن إذا لم تـضع الحـسابات       . ويمكن لبكين وواشنطن أن يعمال معا     . قطاع الطاقة 
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اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط المصالح الصينية في االعتبار، فإنها لن          

  . س الواقعتعك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------------------------------     

  . زميل باحث في معهد شنغهاي للدراسات الدولية: جين ليانجكيانج
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  إمداد األسلحة

  الصين والشرق األوسط

  دان بلومينثال: بقلم

  

كتسبت السياسة الصينية في الشرق األوسط نـشاطا أكبـر خـالل العقـد             إ

تأمين النفط والغـاز لتـوفير   ، وهو وفي ظل هدفها الذي يفوق كل هدف     . الماضي

الوقود للنمو االقتصادي في الصين، سعت الحكومة الصينية بنـشاط إلـي تحـسين       

وفي ظـل  . القاتها مع دول الشرق األوسط الغنية بالنفط السيما إيران والسعودية         ع

 كـانوا أكثـر مـن    هسعيهم الدءوب لتحقيق هذا الهدف، فإن صناع السياسة الصيني    

راغبين ليس فقط في تقويض جهود الواليات المتحدة لمنع انتشار األسلحة بل أيضا         

 رغم مخاوف بكـين بـشأن   –المي  مع حكومات تصدر التيار اإلس عن كثب للعمل  

وبدال مـن  . السكان المسلمين الصينيين في إقليم األوغور الذين تتزايد ثقتهم بأنفسهم       

 بنفسها عن هؤالء الذين يروجون للجهاد، فإن الحكومة الـصينية راهنـت         تنأيأن  

على أن إبرام صفقات مغرية للنفط مقابل السالح مع إيران والسعودية سوف يـوفر      

  .  الحماية من صادرات هاتين الدولتين من اإلسالم السياسيلها بعض

 ورغم أن بكين حاولت تاريخيا تجنب الدخول في مواجهـة مباشـرة مـع             

واشنطن، فإن إستراتيجية الصين الجديدة في الشرق األوسط تعد إستراتيجية معاديـة   

 بالـسياسة  وربما تتعهد بكـين بـااللتزام  . لألهداف األمريكية لمنع انتشار األسلحة    

نتشار األسلحة، لكن رغبتها في تحسين العالقات مـع دول الـشرق   إاألمريكية لمنع  

ستخدامها فـي بـرامج أسـلحة دمـار     إاألوسط بمبيعات أسلحة تقليدية ومواد يمكن  

وفي الواقع، كلما ازدادت الـصين ثقـة،   . شامل يشير إلي أن وعودها ليست صادقة 

وهناك واقعتـان مـؤخرا   . لسياسات األمريكيةكلما أصبحت أكثر جرأة في تحديها ل  

األولي كانت إعالن نشرته صحيفة تـشينا ديلـي الرسـمية عـشية             : تؤكدان ذلك 
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االنتخابات الرئاسية األمريكية ونسبته إلي وزير الخارجية الصيني الـسابق كيـان        

وشـن كيـان هجومـا علـى الـسياسة        . كيشين، أحد أبرز الدبلوماسيين الصينيين    

  : دارة األمريكية قائالالخارجية لإل

إن الواليات المتحدة شددت من سيطرتها علـى الـشرق األوسـط، وآسـيا      "  

وطرحت برنامجهـا لإلصـالح   ...الوسطي، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا 

وكل الشواهد تدل على أن حملة واشـنطن لمناهـضة         ". الشرق األوسط الكبير  "في  

وموقـف الواليـات المتحـدة فـي     ...ساإلرهاب قد تجاوزت نطاق الدفاع عن النف 

العراق قد دفع العالم اإلسالمي والدول العربية إلي االعتقـاد بـأن القـوة العظمـي       

  . )١( "برنامجها الطموح الخاص باإلصالحات الديمقراطية"تعتبرهم أهدافا لـ 

وينبع انتقاد كيان العلني لمفهوم رئيسي لسياسة إدارة بوش مـن حـدة قلـق        

راتيجية واشنطن في الشرق األوسط، التي تعتبرهـا الـصين تـشجع    بكين تجاه إست  

وإذا . تطويق الصين وتطبيق عرف تغيير نظم الحكم ضد الدول غير الديمقراطيـة         

أدركت الحكومة الصينية أن واشنطن جادة في جعل التحـول الـديمقراطي جـزء             

 بقـدر  رئيسي في السياسة األمريكية في الشرق األوسط، فإن بكين سوف تقاومهـا       

 لشرعية الحـزب الـشيوعي   مبطنأكبر من الحدة، معتبرة مثل هذه السياسة تحدي        

  . الصيني داخليا

والحدث الثاني جاء بعد أيام فقط من فوز الرئيس بوش بوالية ثانية، عنـدما       

 لي زهاوتشينج إلي طهران للتوصل إلي اتفاق بـشأن  الصيني الخارجية  وزير توجه

نوبيك الصينية المملوكة للدولة ووزارة النفط اإليرانيـة  النفط والغاز بين شركة صي    

ومن الواضـح أن هـدف   .  مليار دوالر أمريكي لمدة ثالثين عاما      ١٠٠بقيمة نحو   

زيارة لي كان استغالل التوترات بين واشنطن وطهران بـشأن البرنـامج النـووي     

مع إيران  وجاءت زيارته على خلفية مفاوضات بقيادة االتحاد األوروبي         . اإليراني

حول برنامجها النووي وتهديدات الواليات المتحدة بإحالة ملف إيران النووي إلـي           

  . مجلس األمن الدولي
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وبعد توقيع اتفاق النفط، أعلن لي أن الصين سترفض إحالة ملف البرنـامج               

وكشف تصريح لي أن التعـاون الـصيني        . )٢( النووي اإليراني إلي مجلس األمن    

فالصين سوف تحـصل   : ر عقودا عاد بثماره على كال الطرفين      ستمإاإليراني التي   

على النفط والغاز اللذين يحتاج إليهما اقتصادها بشدة في حين سوف تكسب إيـران          

وراهنـت بكـين   . )٣( في النهاية الدعم السياسي من صديق ذات ثقل ويعتمد عليـه      

تـداعيات  على أن مثل هذا التحدي الصريح للسياسة األمريكية لن يثمـر عـن أي         

وحقيقة أن المؤسسة الصينية تعتبر تـصرفاتها انتـصارا   .  وكسبت الرهان –سلبية  

عتبار الوصول إلـي نفـط   إفإذا استمرت بكين في . يجب أن يقلق اإلدارة األمريكية  

الشرق األوسط لعبة صفرية وأن الشرق األوسط ساحة لمنافسة القوي الكبرى، فـإن   

مزيد من المواجهات المباشرة بين الصين والواليات المتحدة لن تكون استثناءا بـل         

  .ستكون القاعدة

   

  تزويد التنين بالوقود 

  

، فـإن حكامهـا   ١٩٩٣للنفط عـام   بسبب أن الصين أصبحت دولة مستوردة    

اعتبروا تطوير عالقات مع الدول المنتجة للـنفط فـي الـشرق األوسـط أولويـة          

ووفقـا لـوزارة   . وال يظهر عطش الصين للنفط أي دالئل على التراجع . دبلوماسية

الطاقة األمريكية، فإن الصين اآلن هي ثاني أكبر مستهلك لمنتجات البتـرول فـي           

 مليون برميل من النفط يوميا، نـصفها مـن   ٢و وتستورد الصين، حاليا، نح . العالم

 ربع قرن، سـوف    غضونوتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه في       ). ٤( الشرق األوسط 

 مليون برميل في اليوم، أي مـا يـوازي مـستوى الـواردات         ١٠تستورد الصين   

  . )٥( األمريكية اآلن

ي، فإنهـا  وألن الحكومة الصينية ترى الواليات المتحدة كمنافس إسـتراتيج          

مازالت تشعر بالقلق بشأن اعتمادها وارداتها النفطية على خطوط بحرية تحرسـها           
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ففي المـدى   . ولذلك شرعت الصين في اعتماد نهج ذو اتجاهين       . البحرية األمريكية 

 لن يكون أمـام الـصين بـديال للـشرق األوسـط      _ ربما لعقود قادمة  _المتوسط  

 ولذلك فإن جـوهر إسـتراتيجية الطاقـة    .للحصول على معظم إمداداتها من الطاقة     

الصينية هو شراء حصص من األسهم في مـشروعات تطـوير شـرق أوسـطية         

.  إيـران والـسعودية  –وتحسين عالقاتها مع الـدولتين المـصدرتين الرئيـسيتين        

والخضوع لمطالب طهران والرياض بخصوص نظم األسـلحة التقليديـة وغيـر            

واتقاء لخطـر االعتمـاد علـى     .  في دفعه  غضاضةالتقليدية هو ثمن ال تجد بكين       

البحرية األمريكية في حماية خطوط المالحة، قامت بكين ببناء قاعدة بحريـة فـي        

جوادر، باكستان، على مقربة من مضيق هرمز، ومنشآت في ميامار بالقرب مـن             

وربما تـسعى   . )٦(  سيهانوكفيل في كمبوديا   –مضيق ماالكا، وفي ميناء كومبونج      

حصول على قدرة تهديد ناقالت النفط األمريكية في هذه المياه في حالـة    بكين إلي لل  

  . حدوث نزاع مع الواليات المتحدة

وفي المدى البعيد، تأمل الحكومة الصينية في أن تـسمح عمليـات التنقيـب           

كذلك زادت بكين من اسـتثماراتها  . المحلية المتزايدة للصين تعزيز إنتاجها الخاص     

ورغم أن نقل النفط الخام بخـط أنابيـب مـن     . آسيا الوسطي في موارد نفط وغاز     

كازاخستان ربما يكون ذات تكلفة أعلى من بـدائل أخـرى، فـإن بكـين الميـزة             

 يفوق هو تقويض اإلستراتيجية لعدم االعتماد على الواليات المتحدة في تأمين النفط          

تفـاق الـذي   ورغم التطورات المبشرة في آسيا الوسطي مثل اال. التكاليف اإلضافية 

 ٢٠٠٤ مليون دوالر الذي تم توقيعه مع حكومة كازاخـستان عـام     ٧٠٠تبلغ قيمته   

لمد خط أنابيب من أتاسو  في وسط كازاخستان إلي إقليم تشينجيانج الواقـع شـمال        

غرب الصين، فإن بكين مازالت تشعر بالقلق من عدم االستقرار في آسيا الوسـطي        

  . ر هجمات إرهابيةوإمكانية تعرض خطوط األنابيب لخط

وتوفر روسيا كذلك مصدرا بديال محتمال للنفط للصين، لكن البلدين مـازاال         

فقد انتظرت موسكو حتى وافقت بكين علـى تمويـل   . ال يثقان في كل منهما اآلخر     

 بحكم األمر الواقع ألكبر وحدة إلنتاج النفط في شركة يوكوس لكـي تعـدل          التأميم
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يد خطة يابانية لمد خط أنابيب إلي مينـاء ناخودكـا        قرارها الصادر في يناير وتؤ    

الروسي الواقع على الباسيفيكي بدال من خطة صينية إلنهاء خط األنابيب في مدينـة   

ورغم أن الصين ستكون مرتبطـة بفـرع مـن    . داكينج الواقعة شمال شرق الصين 

  . ةطمئنان تجاه تقلبات سياسة النفط الروسيإخط ناخودكا، فإن بكين ال تشعر ب

  

  التسويق لدي آيات اهللا 

  

رغم أن االنجازات التي حققتها إيران على صعيد برنامجهـا النـووي قـد              

سلطت أضواء جديدة على عالقة الجمهورية اإلسالمية بعدد متنوع من المـوردين،        

ومنـذ منتـصف   . عالقة بكين بطهران تزيد في الواقع على عقدين من الـزمن    فإن

إليران أنواعا مختلفة مـن صـواريخ كـروز المـضادة     الثمانينات، باعت الصين  

 _  وسـي ٢_للسفن، سواء كاملة أو أجزاء، مثل صواريخ سـلكوورم أتـش واي          

ورغم أن بكين كانت فـي البدايـة سـعيدة بعائـدات العملـة      . ٨٠٢ – وسي   ٨٠١

  . الصعبة لمثل هذه المبيعات، فإن دوافع الحكومة الصينية اتسعت

عفها تتمثل في إمكانية فـرض حـصار بحـري       وتعتبر بكين أن نقطة ض      

ويرى خبراء التكتيك الصينيون أن تزويد إيران بقـدرة صـورايخ       . أمريكي عليها 

كروز مضادة للسفن قادرة على تهديد التفوق البحري األمريكي يـوفر قـدرا مـن        

وتستغل المنشآت البحرية التي تقوم الصين ببنائها علـى طـول مـضيقي         . التأمين

 أكبر نقطة ضـعف  – ووجود إيران مطيعة ومجهزة تجهيزا جيدا   –ز  ماالكا وهرم 

تحدي العمل في بيئة ساحلية تكون فيها السفن الكبيرة عرضـة          : للبحرية األمريكية 

ومازالت الجهود الصينية الرامية إلي تعزيز قـدرة  . بصفة خاصة لخطر الصواريخ 

  . الصواريخ اإليرانية المضادة للسفن مستمرة

مجلة جينز دفينس ويكلي أن الصين تنـتج مجموعـة مـن         ومؤخرا ذكرت   

 ايه، و كـي  ١٠ بي و ٦ –تي ال /  جي جي –أنواع الصواريخ التكتيكية الموجهة    
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 المـضاد للـسفن،   ١٠٧ – بي ونوع جديد من صاروخ سـي       ١٠ –تي ال   / جي  

فقـد باعـت   . وشهية إيران لألسلحة الصينية شهية مفتوحـة    . )٧( خصيصا إليران 

صينية إليران صورايخ كروز سطح سطح وقدمت مساعدات في تطـوير  الحكومة ال 

، بعد عام من إجراء إيـران       ٢٠٠٣وبحلول نوفمبر   . صواريخ بالستية بعيدة المدى   

 زنتهـا  الذي يمكنه حمـل حمولـة       – ٣ –تجربة ناجحة إلطالق صاروخ شهاب      

يـة   أصدرت وكالة المخابرات المركز– كيلو متر  ١٣٠٠ كيلو جرام لمسافة     ١٠٠٠

األمريكية تقريرا أشار إلي أن الصين، إلي جانب كل من روسيا وكوريا الـشمالية،      

كانوا الموردين الرئيسيين للمساعدات التي قُدمت إلي برامج الـصواريخ البالـستية           

ولم تؤد العقوبات األمريكية المتكررة ضد الشركات الصينية لنشرها          . )٨( اإليرانية

  . )٩( يران إلي وقف هذه العملية حتى اآلنصواريخ وتكنولوجيا صواريخ إل

وساهمت بكين أيضا مساهمة كبيرة في برامج األسلحة النووية والكيماويـة            

وربما كان أبـشع  . اإليرانية رغم تأكيداتها لواشنطن بأنها توقفت عن هذه الممارسة    

 ومفاعالت تعمل بالطاقـة    مثال على ذلك تزويدها إيران بمنشأة لتحويل اليورانيوم       

  .)١٠(  النووية

وفور هجمات الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية، لم تتـسامح إدارة بـوش        

وفـي ينـاير   . تجاه نشر بكين أسلحة غير تقليدية وتكنولوجيا صواريخ إلي إيـران   

، أعلن كالرك راندت، السفير األمريكي لـدي بكـين أن ممارسـات نـشر         ٢٠٠٢

وبخالف فـرض  . )١١( "ا بالنسبة لنا  مسألة ال مساومة بشأنه   "األسلحة الصينية هي    

عقوبات تدريجية الحقة ضد الشركات الصينية المتورطة في حـاالت فرديـة، لـم     

مـسألة ال مـساومة   "تفعل واشنطن ما يدل على أن انتشار األسلحة هـو بالفعـل            

ولم تُقابل سياسة التعويق الصينية بشأن المسألة النووية اإليرانية برد قوي          ". بشأنها

  .  الواليات المتحدةمن جانب
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  السعودية /العالقة الصينية 

  

 السعوديين أيـضا بمـزيج مـن        ود إلي خطب    للطاقة الصين دفع االحتياج     

وتتفق الدولتان فـي رغبتهمـا فـي تحريـر     . األسلحة والتجارة والدعم الدبلوماسي 

اقتصاديهما دون تحرير الحياة السياسية داخلهما ويتفقان في رغبة مـشتركة بـشأن     

فـي  " تـدخلها "قويض كل من الهيمنة العالمية التي تمارسها الواليـات المتحـدة و    ت

نتهاكات بكين والرياض لحقوق   إالشئون الداخلية مثل اتجاه الواليات المتحدة النتقاد        

وال يؤدي كون الصين تمثل ثقل موازن محتمل للواليات المتحدة في            . )١٢( اإلنسان

 تشجيع الـسعوديين المـصابين عـادة بعقـدة       النزاع العربي اإلسرائيلي سوي إلي    

  .  األجانبيههاكر

 بكين عالقاتها بالـسعودية، وتوجـت هـذا     طدتوطوال حقبة التسعينات، و     

التوطيد باتفاقية التعاون النفطي االستراتيجي التي تم وقعهـا فـي الريـاض عـام          

ا وفي مقابل فتح الـسعودية سـوقه    .   جيانج زيمين  حينذاك الرئيس الصيني    ١٩٩٩

المحلي أمام االستثمارات الصينية، بدأت الشركات السعودية تشارك في مـشروعات   

وتأمل بكـين أن  . التكرير في الصين، بالتالي كسبت موطئ قدم في السوق الصيني        

يساعدها التمويل السعودي على تطوير مصافي التكريـر الـصينية للتعامـل مـع         

ي مقدورهم خفض أسعار أي مـصدر   وألن السعوديين ف  . وارداتها النفطية المتزايدة  

آخر للنفط، فإن حصة السعودية من واردات النفط الصينية، التي تصل بالفعل إلـي         

وخـالل حقبـة التـسعينات وحـدها، زادت     .  في المائة، من المؤكد أن تزيـد      ١٧

 في المائـة، لتـصل إلـي    ٥٠٠صادرات النفط السعودية إلي الصين بما يزيد على   

  . )١٣( وم ألف برميل في الي٣٥٠

 الـسعودية، فـإن انتـشار    /وإذا كان النفط هو أحد دعائم العالقة الـصينية     

سـي   (صواريخ بالـستية فقد باعت الصين للسعودية  . األسلحة هو الدعامة األخرى   

التـي واجهـت الريـاض     )  كيلو متر  ٣٠٠٠(التي يصل مداها إلي     ) ٢ –إس إس   
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تطلع السعوديون للحـصول  وي. )١٤( صعوبة في الحصول عليها من مصادر أخرى     

دي  (٦- أخرى صينية الصنع، مثل صواريخ سـي إس إس     صواريخ بالستية على  

 الـسعودية   /ومع توتر العالقات األمريكيـة      . األحدث واألكثر تطورا  ) ١٥ –أف  

ة أن معظم اإلرهابيين الذين شاركوا في تنفيذ هجمات الحادي عشر مـن   ينتيجة حقيق 

الثمين لتلعب به ضد  " كارت الصين "الرياض تورطت   سبتمبر كانوا سعوديين، فإن     

  .  السعودية في التدهور/واشنطن إذا استمرت العالقات األمريكية

  

  تشينجيانج " مشكلة"

  

في حين أن سعى الحكومة الصينية لعالقات أكثر دفئا مع إيران والـسعودية           

حليين المتمـردين  ، فإن قلقها تجاه سكانها المسلمين الم  الفتورلم يظهر أي دليل على      

وكان تأييد الصين الخطابي، إن لم يكن الجوهري، للحرب األمريكيـة         . مازال قويا 

، يأتي إلي حد كبير في إطـار    ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١على اإلرهاب مباشرة عقب     

محاولة النتهاز فرصة إستراتيجية إللحاق الهزيمة بالقوات االنفصالية في الـصين         

 مليون نسمة، وهم شعب مسلم يتركز فـي  ٧,٢الغ عددهم بزيادة قمع اإلوغوريين الب 

 المظـالم  تكـتس ولم . )١٥( إقليم تشينجيانج، احتفظ بهوية عرقية مميزة غير صينية   

األوغورية بطابع إسالمي بصورة أكبر إال في العقد األخير، كرد على سياسة بكين        

 بآسـيا الوسـطي   القمعية تجاه ممارسة شعائرهم الدينية من ناحية، ونتيجة لتأثرهم        

وتضاعف عـدد األوغـوريين الـذين    . المجاورة واإلسالم الدولي من ناحية أخرى  

  . )١٦( يذهبون للحج ثالث مرات

نتهزت بكين الفرصة وربطـت بـين       إوبسبب قلقها من التمرد األوغوري،        

وفـور وقـوع   . الخاصـة " مشكلتها العرقيـة " سبتمبر اإلرهابية وبين  ١١هجمات  

 من سبتمبر، أدلي زهـو بـانجزاو المتحـدث باسـم وزارة           هجمات الحادي عشر  

الواليات المتحدة طلبت من الـصين تقـديم   "الخارجية الصينية بتصريح قال فيه أن   
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والصين، مـن نفـس المنطلـق تطلـب مـن       . المساعدة في الحرب ضد اإلرهاب    

وال . الواليات المتحدة تقديم دعمها وتفهمها للحرب ضد اإلرهـاب واالنفـصاليين          

  . )١٧( "ب أن يكون لدينا معايير مزدوجةيج

 سبتمبر، كثفت الصين من حملتهـا التـي أطلقـت عليهـا اسـم            ١١وفور    

وشملت حملة الضرب بقوة، التـي تـم تطبيقهـا    . ضد األوغوريين " الضرب بقوة "

عـدام المتطـرفين   إعتقال و إألول مرة في أواخر التسعينات، تقييد الحرية الدينية و        

" عاصمة عقوبة اإلعدام في العـالم "فيهم، مما أدي إلي إطالق اسم     المسلمين المشتبه   

وصرح زهو جوهاي وزير شئون األديـان الـصيني بـأن          . على إقليم تشينجيانج  

لـديهم مخـاوف    "اإلجراءات القاسية ضد المسلمين كانت ضرورية ألن الصينيين         

  فـي القـرآن ومـا يـدعو       عميـق نعدام ثقـة    إ"و  " عميقة من التطرف اإلسالمي   

وسوف نعمل على ضمان ممارسة اإلسالم بطريقـة تتمـشى مـع الثقافـة              ...إليه

، أصدرت الحكومة الـصينية وثيقـة   ٢٠٠٢وفي يناير عام . )١٨( "والتقاليد الصينية 

 )١٩(".القوات اإلرهابية في شرق تركيستان ال يمكن أن تفلت بدون عقـاب         "بعنوان  

حمـل واشـنطن علـى اعتبـار     وكان هذه الوثيقة جزءا من حملة من جانب بكين ل  

  ". مشكلة إرهابية"الحركات االنفصالية في الصين 

ورفضت إدارة بوش في البداية محاوالت الصين وصف جميع األوغوريين           

ورفض الجنرال فرانسيس تايلور، مبعوث إدارة بـوش الخـاص          . بأنهم إرهابيين 

ـ          وقـال  . ستانلمكافحة اإلرهاب، إعادة مسلمين أوغوريين تم اعتقـالهم فـي أفغان

  : تايلور

إن المسلمين في إقليم تـشينجيانج لـديهم مـسائل اقتـصادية واجتماعيـة             "  

والواليات المتحدة لـم  ...تحتاج إلي حلول سياسية وليس لمكافحة إرهاب  ...مشروعة

ونحن نواصل الـشعور بقلـق عميـق تجـاه مـسائل مثـل حقـوق          . تغير قيمها 

  )٢٠(."اإلنسان

وافقت وزارة الخارجية األمريكية على وضـع  ، ٢٠٠٢لكن في ديسمبر عام      

جماعة انفصالية أوغورية غامضة هي الحركة اإلسالمية فـي شـرق تركيـستان،     
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ووفقا لجرهام فوللر   . )٢١( على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات اإلرهابية العالمية      

المحلل السابق في وكالة المخـابرات المركزيـة األمريكيـة وجوناثـان ليبمـان               

بالنـسبة  " كـارثي "فيسور في مونت هوليوكي، فإن هـذا اإلجـراء كانـت             البرو

 هـذا التوصـيف     الصينية فـسرت  لألوغوريين بصورة عامة، حيث أن الحكومة       

ويشك عدد من الخبـراء بـأن   . )٢٢( باعتباره ينطبق على كل القوميين األوغوريين 

ـ         ا حتـى  يكون لألوغوريين أي صالت بأسامة بن الدن، والبعض منهم ليس مقتنع

  )٢٣(. بوجود الحركة اإلسالمية في شرق تركيستان

وبغض النظر عما إذا كانت المشكلة اإلسالمية في الصين هي مشكلة محليـة     

وفـي  . أم يتم تشجيعها من الخارج، فإن تمرد السكان األوغوريين هو تمرد حقيقـي  

 ١٩٩٧أعقاب الرد القاسي الذي شنته الحكومة على أحداث شـغب أوغوريـة عـام      

في مدينة يينينج بإقليم تشينجيانج، دعا رجال دين سعوديين العائلة المالكة الـسعودية    

وصرح الشيخ الراحل عبد العزيز بـن   . إلي تأييد السكان المسلمين ماليا ودبلوماسيا     

إننا علينا التـزام أخالقـي لمـساعدة إخواننـا     : "باز، مفتى السعودية السابق، قائال   

معاناة المـسلمين  "حيفة البالد السعودية الصين من مغبة  وحذرت ص  )٢٤( ".المسلمين

 وقد بدأت القيادة الـصينية ردا علـى   )٢٥(".الذين يتعرضون النتهاك حقوق اإلنسان 

وخـالل زيـارة الـرئيس     . هذا الحادث في حملتها لخطب ود الزعماء المـسلمين        

ارة صطحبه مـضيفيه فـي وز  إ، ٢٠٠٠اإليراني محمد خاتمي لبكين في يونيو عام  

جتمـع مـع   إالخارجية في جولة في مسجد شارع أوكس في بكين وتشينجيانج حيث    

ووافـق خـاتمي علـى    . الزعماء المسلمين الذين يحظون بتأييد الحكومة الـصينية     

حتضان هؤالء المسئولين الذين تم انتقائهم بصعوبة، معلنا أن تشينجيانج يمكـن أن       إ

وحتـى اآلن يبـدو أن     . )٢٦("اإلسالميبالعالم  .. جسرا يربط الصين العظيمة   "تمثل  

فقد التزمت كل من الرياض وطهـران الـصمت       . إستراتيجية الصين تحقق النجاح   

إلي حد كبير تجاه عمليات القمع التي تمارسها الحكومة الصينية في أعقاب الحـادي      

فالنسبة لكل مـن إيـران والـسعودية، فـإن          . عشر من سبتمبر تجاه األوغوريين    

  . ة والعسكرية أهم من محنة المسلمين الصينيينالصفقات المالي
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  الصين وكارت إسرائيل 

  

ففـي حـين أن   . إن سياسة الصين الجديدة في الشرق األوسط ليست انتقائية          

بكين تنظر إلي إيران والعالم العربي من منظور احتياجاتها النفطية، فإن الحكومـة           

 الحصول على التكنولوجيـا    الصينية تواصل تطوير العالقات مع إسرائيل من أجل       

وبعد روسيا، تعد إسـرائيل ثـاني   . الغربية الالزمة لبرنامج تحديث الجيش الصيني  

 اإلسـرائيلية  /وتعود العالقات العسكرية الصينية . أكبر مصدر لألسلحة إلي الصين   

وفي منتصف التسعينات، تـردد أن إسـرائيل باعـت للـصين        . إلي أكثر من عقد   

يمكنهـا التحليـق فـوق    " هاربي"مضادة للرادارات من طراز طائرات بدون طيار  

أراضي العدو لساعات وإلقاء ذخيرة على الرادارات التي تقوم بتوجيه نظم الـدفاع           

 ونظرا للتهديد الذي يفرضه التعزيز الصاروخي الصيني    )٢٧( .الجوية والصاروخية 

كمـا  . تايبيهعلى تايوان، فإن هذه الصفقة بالذات أثارت غضب كل من واشنطن و           

وتعد الطائرة الصينية . ٣ – جو بيثون    -باعت إسرائيل للصين أيضا صواريخ جو     

، حسب عدد من التقديرات، تطـويرا لطـائرة الفـي          ١٠ –المقاتلة الجديدة جيانج    

 ومما ال شك فيـه أن هـذه الـنظم سـاعدت     )٢٨(.المقاتلة التي تخلت عنها إسرائيل 

  . يوانالصين على تحقيق تفوق عسكري على تا

. وكانت المبيعات اإلسرائيلية إلي الصين مصدر توتر بين القدس وواشـنطن     

فإذا قررت الصين الهجوم على تايوان، التي تعتبرها إقليما متمردا، بـالقوة، فـإن               

القوات األمريكية التي ُأرسلت للدفاع عن تايوان قد تجد نفسها في النهايـة تواجـه              

ووصل هـذا  . هائيلية الصنع أو معدلة إسرائيليجيش صيني مزود بنظم أمريكية إسر 

 عنـدما علمـت واشـنطن بخطـط      ٢٠٠٢التوتر إلي نقطة غليان في يوليو عـام        

وتـدخلت  . ت فالكون لالنذار المبكر مقابل مليار دوالر   اإسرائيلية لبيع الصين طائر   
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ـ       ين ماليـا  الواليات المتحدة لعرقلة الصفقة، حيث أجبرت إسرائيل على تعويض بك

  )٢٩(.بب إلغائها التفاقهابس

وبعد مسألة فالكون، وعد المسئولون اإلسرائيليون نظرائهم األمريكيين بأنهم            

وأوفـي  . سوف يتشاورن مع واشنطن فـي المـستقبل بـشأن صـفقات األسـلحة       

، ٢٠٠٤لكن في مـارس عـام      . المسئولون اإلسرائيليون بهذا الوعدد لفترة قصيرة     

تا من جديد مباحثات رفيعة المستوى بشأن صـفقة      تردد أن إسرائيل والصين استأنف    

إسرائيلية محتملة لبيع سالح تافور الهجومي، ونظم لتـدريب الطيـارين، وأجهـزة     

   )٣٠(.اتصاالت واستطالع متطورة وسلسلة من الطائرات بدون طيار

وظهر التوتر من جديد في وزارة الدفاع األمريكية بـشأن اتفـاق إسـرائيل       

 وقدم نائب وزيـر الـدفاع بـول         )٣١(.تطوير طائرات هاربي  األخير مع الصين ل   

وولفووتز ووكيل وزارة الدفاع دوجـالس فايـث احتجاجـات لـوزارة الـدفاع               

اإلسرائيلية، والغي رئيس أركان القوات الجوية األمريكية جـون جـومبر زيـارة         

   )٣٢(.مقررة إلسرائيل في ديسمبر

 إذا يتفـاقم لحة للصين سـوف  ومن المؤكد أن هذا النزاع بشأن مبيعات األس        

 بعـد  ١٩٨٩رفع االتحاد األوروبي حظر األسلحة الذي فرضه على الـصين عـام    

فـسوف تـضغط    . المذبحة التي تعرض لها الطلبة الصينيين في ميدان تيانـانمين         

الواليات المتحدة بشدة لوقف المبيعات اإلسرائيلية فور دخول األوروبيين إلي سوق          

  . الدفاع الصيني بقوة

لكن الـبعض  . ودافع إسرائيل الرئيسي لبيع أسلحة إلي الصين هو دافع مالي          

في إسرائيل أشار أن بيع األسلحة للصين يمكن أن يمثل ثقال  في هذا المجال حيـث      

. يسمح إلسرائيل باقناع الحكومة الصينية وقف نشر األسلحة إلي أعـداء إسـرائيل       

س كل الدالئل، فالقـدس لـيس لهـا    ومثل هذا االعتقاد هو بمثابة خداع للنفس وعك    

ففي الوقت الذي تشتري فيه الصين نظم أسـلحة إسـرائيلية، لـم         . تأثير على بكين  

وسـوف تـصبح األعبـاء    . يحدث تقلص في مبيعات األسلحة الـصينية إليـران      

  .االستراتيجية على إسرائيل باهظة بشكل متزايد
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  نتائج 

هي مقامرة رابحـة بالنـسبة   إن سياسة الحكومة الصينية في الشرق األوسط    

على األقل ، بل يمكنها أيضا،   فالصين ال يمكنها فقط أن تروى عطشها للنفط       . لبكين

في المدي القصير، تقويض التحريض اإلسالمي الخارجي الذي يـستهدف سـكانها       

وبتحسين عالقاتها مع دول الشرق األوسط التي تعادي واشـنطن، فـإن            . المسلمين

وكلمـا امتلكـت دول مثـل    . سياسة األمريكية في المنطقـة   بكين يمكنها تقويض ال   

جمهورية إيران اإلسالمية أو السعودية أو سوريا قدرات صواريخ بالستية وأسـلحة     

دمار شامل، كلما أصبح من الصعب على واشنطن التدخل فـي الـشرق األوسـط            

  . لدعم األهداف األمريكية أو الدفاع عن حلفائها

 تقدم دعما خطابيا للحرب على اإلرهاب، فإنهـا       ورغم أن الحكومة الصينية     

تفرض قيودا أكبر على مساندتها الفعلية، فبكين تجادل بأن أي رد عسكري أمريكي            

يتجنب إحداث خـسائر  "يجب اال يتم إال بالتشاور الوثيق مع األمم المتحدة ويجب أن  

معلومات فـي   ورغم أن دوال آسيوية أخرى تبادلت ال)٣٣(".في األرواح بين المدنيين   

مجال مكافحة اإلرهاب بقدر أكبر من الفاعلية، فإن المسئولين األمنيـين الـصينيين       

شتكي ديـنس بليـر، قائـد القيـادة       أ،  ٢٠٠٢وفي عام   . قل رغبة في هذا   أمازالوا  

بالنسبة للحكومات التي نتعاون معهـا بـصورة       "األمريكية في الباسيفيكي، من أنه      

رة وماليزيا، فإنها تقدم معلومات مفصلة للغاية ومـن     أقوى، مثل الفليبين أو سنغافو    

ننا نحتـاج إلـي مثـل هـذا      أوأعتقد  ... النوع الذي تريد اتخاذ اجراء على أساسه      

  )٣٤(". المستوى مع بكين، فهذا المستوى من التعاون غير موجود تماما

 سبتمبر، فإن الحكومة الصينية مازالـت غيـر مقتنعـة          ١١ورغم هجمات     

يات المتحدة في دحر اإلرهاب وترى بدال من ذلك أن الحرب علـى         خالص الوال إب

نتصار الواليـات  إوقد أصاب . اإلرهاب هي آلية لفرض تطويق أكبر على الصين       

المتحدة السريع على أفغانستان بالصدمة المسئولين الصينيين الذين كانوا قد تنبـأوا             
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ـ   أو. بعكس ذلك  ي آسـيا الوسـطي   حبط التأسيس الالحق لهيكل لتمركز أمريكـي ف

اإلستراتيجيين الصينيين الذين كانوا يعملون علـى وضـع المنطقـة فـي دائـرة              

 وقد أشار فو كوانيو رئيس هيئة األركان العامة الصينية، بالتحديد إلـي    )٣٥(.نفوذهم

 وعبر زهاي كـون،  )٣٦(".مكافحة اإلرهاب ال يجب استخدامها لممارسة الهيمنة "أن  

هد الصين للعالقات الدولية المعاصرة، عـن مخـاوف   وهو خبير إستراتيجي في مع  

  : الصين قائال

بالنسبة للواليات المتحدة، فإن السيطرة على أفغانـستان وآسـيا الوسـطي           "  

وسوف تكون الواليـات المتحـدة قـادرة علـى     ... سيمكن الناتو من التوسع شرقا   

في حـين   . .وتهديد األمن غرب الصين   .. التعدي على المجال اإلستراتيجي لروسيا    

من جهة الغرب ستكون قادرة على احتواء العراق وإيران، وبالتـالي تـوفر دعمـا     

فالهجمات اإلرهابية علـى الواليـات المتحـدة        ...منسقا لقواتها في الشرق األوسط    

  )٣٧(."وفرت لها فرصة جيدة للتوسع عالميا

وربما تكون واشنطن قد حددت اإلرهاب كعدو رئيسي لهـا، لكـن صـناع          

  .  مازالوا يعتبرون الواليات المتحدة تمثل التحدي الرئيسي للصينة الصينيينالسياس

ولذلك فإن الهجوم الدبلوماسي واالقتصادي الصيني في الشرق األوسط هـو          

وفي الفترة التي سبقت التـدخل العـسكري        . من إسراتيجية لمواجهة التطويق    جزء

 زيمين ورئـيس الـوزراء    الرئيس الصيني آنذاك جيانجضماألمريكي في العراق،   

هو رونجي كل من إيران وليبيا إلي جولتهما في الشرق األوسط، ووصفا هـاتين          و

 رغم أن وزارة الخارجية األمريكية تصنفهما  )٣٨(،"دولتين صديقتين "الدولتين بأنهما   

وكانت زيارة جيانج إليران هـي األولـي        . بأنهما من الدول التي ترعى اإلرهاب     

  . ١٩٧٩س دولة صيني منذ تأسيس الجمهورية اإلسالمية عام التي يقوم بها رئي

وسعى جيانج وزهو إلي تصوير الصين كبديل للواليات المتحدة التي تعتمـد       

وأثناء تواجده فـي إيـران،      . سياسة غليظة، ومؤيدة إلسرائيل وتروج للديمقراطية     

ـ         "أوضح جيانج أن     ود سياسة بكين هي سياسة تعارض إستراتيجيات القـوة والوج

نتقد جيانج بشدة انحيـاز  أو". العسكري األمريكي في آسيا الوسطي والشرق األوسط     
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 )٣٩(.تهم إسرائيل برفض تطبيق قرارات األمم المتحدة   إالواليات المتحدة إلسرائيل و   

هو النكات عن هجمات الحادي عشر مـن سـبتمبر   ووأثناء  زيارته لمصر، تبادل    

 وحـين  )٤٠(.فوري من األراضي الفلـسطينية وطالب بانسحاب القوات اإلسرائيلية ال 

بكـين فـي ديـسمبر عـام     ) البرلمان(زار مهدي كروبي رئيس المجلس اإليراني      

كال البلدين يتفقان في معظـم مواقفهمـا بـشأن معظـم       "، أوضح جيانج أن     ٢٠٠٢

   )٤١(".القضايا

وقد شجعت الصعوبات التي تواجهها الواليات المتحدة في العراق الحكومـة            

 ويـرى  )٤٢( .نية على تحسين عالقاتها بجرأة أكبر مع إيران والنظم العربيـة     الصي

اإلستراتيجيون الصينيون أنه طالما ظل النفط يتدفق فإن غرق واشنطن في مـستنقع     

ومثل هذا التقييم يمكن أن يفسر الجرأة الـصينية   . العراق قد ال يكون باألمر السيء     

نـشغال  إومـع   . حات النووية اإليرانيـة    المخاوف األمريكية بشأن الطمو    تفنيدفي  

الجيش األمريكي في العراق، فإن بكين يمكنها أن تتحدى مباشرة مـصالح البيـت              

واألبـرز بالنـسبة   . نتقـام إاألبيض األخرى في الشرق األوسط دون خوف مـن         

لإلستراتيجيين الصينيين، أن أمريكا المنشغلة بالعراق قد ال تتوفر لـديها اإلرادة أو        

  . عتماد موقف حازم بشأن مسألة تايوانإل الموارد

 سبتمبر، أصبحت الصين أكثر جرأة في تعزيز أهدافها في الـشرق   ١١ومنذ    

 اإليرانيـة والعالقـات   /وتقوم الصين، مستفيدة من العالقات األمريكيـة       . األوسط

مدادات الطاقة الضرورية، محققة ميـزة  إ السعودية غير السهلة، بتأمين     /األمريكية  

سـكات االنتقـادات لمعاملتهـا      إتنافسها اإلستراتيجي مع الواليات المتحـدة، و      في  

وسوف تستمر السياسة الصينية مفتولة العضالت في الشرق األوسـط   . لألوغوريين

وإذا ظلت الـصين ال تـدفع      . إذا ظلت الواليات المتحدة مغمسة في مستنقع العراق       

فإن مزيد من التحديات سـوف  تكاليف تحديها لسياسة واشنطن في الشرق األوسط،       

  . تظهر

من ناحية أخرى، سوف تكون الصين واعية إذا تكللت الجهـود األمريكيـة            

ومثل هذه النتيجة وحدها سوف تسمح للواليـات        . إلقامة عراق ديمقراطي بالنجاح   
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المتحدة بالحفاظ على هيمنتها العسكرية والسياسية في المدى البعيد علـى المنطقـة،        

وربمـا  . مثل تحديا مباشرا لديكتاتورية الحزب الواحد فـي الـصين    لكنها أيضا ست  

إدارة بوش ال تعتبر الصين هامة بالنسبة لمبادرتها بشأن الشرق األوسـط الكبيـر،     

لكن الحكومة الصينية تعتبر السياسة األمريكية في الشرق األوسـط تمثـل تهديـدا         

 األوسـط لمحاولـة   وسوف تستخدم الصين موطئ قدمها الجديد في الشرق       . سياسيا

وحتى اآلن حققت المقامرة التـي تقـوم   .  األساسي للسياسة األمريكية   تقويض المبدأ 

أما إلي متي يمكـن أن تتـسامح الواليـات      . بها الصين في الشرق األوسط النجاح     

المتحدة تجاه ثمار النجاح الصيني التي تتعارض مع التزام الرئيس األمريكي بــ             

- )٤٣(ي العالم بتهديدنا بأكثر أسلحة تدميرا فـي العـالم     عدم السماح ألخطر نظم ف    "

  . فهذه مسألة أخرى مختلفة تماما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------------------------   

 ٢٠٠٢وشغل ما بين عـام  . زميل مقيم في معهد أمريكان انتربرايز     : دان بلومينثال 

  . منصب مدير شئون الصين وتايوان في البنتاجون٢٠٠٤و 
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  تعقيب

  منظورات ثالثة لتحليل السياسة الخارجية الصينية

  حسن أبوطالب. د

  

ستظل الصين بؤرة  اهتمام دارسى العالقات الدولية لفتـرة طويلـة مقبلـة،            

وحتى هذه النهايـة غيـر   . وحتى تتضح معالم نهائية أو شبه نهائية لدورها الدولى      

وره خاضـعا لتفـسيرات     محددة المدة، فإن تحليل التحوالت الصينية سـيظل بـد         

واجتهادات شتى، منها ما يحاول أن يرى الجانب المضئ للصين نفسها ولجيرانهـا         

اإلقليميين وللعالم بأسره، ومنها ما يحاول أن يرى فيها الجانب المظلم القـائم علـى     

افتراض ضمنى بأن الصين سوف تتحدى الجميع وتتحول إلى قوة مهيمنة وسـوف      

وما بين هذين الحـدين  . ؤسسات المستقرة للعالم المعاصرتضر حتما بالمصالح والم   

  .تظهر التحليالت والدراسات المتنوعة

واألوراق الثالث المنشورة فى هذا الكتيب تقدم لنا نماذج من أنـواع التفكيـر       

المختلفة بشأن السلوك الدولى الصينى، منها ما يفـسر ويـشرح هـذه الـسلوكيات        

ية باعتبارها دليال على تحوالت إيجابية سـوف       الصينية فى السنوات العشر الماض    

تفيد الصين واالستقرار العالمى والمؤسسات الدولية، وأنها فـى حـال اسـتمرارها       

على هذه الوتيرة، فهذا يعنى أن الصين سوف تتحمل مـسئوليات دوليـة معتبـرة            

قـدم  ومنها ما يقدم رؤية سلبية لكل مـا ت    . وسيكون لها نتائج إيجابية إقليميا ودوليا     

عليه الصين، السيما فى منطقة الشرق األوسط ومنتهيا إلى أن الـصين ال تتحـدى        

وحسب النفوذ األمريكى بل تقوض الجهود األمريكية الكبيرة الساعية إلى مكافحـة             

وفى الوسـط بـين الـرؤيتين      . اإلرهاب الدولى ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل      

ه الـسلمية وكيـف أنهـا تتـأثر اآلن     تحليال كتبه باحث صينى يوضح أهداف بالد  

بالحاجة إلى النفط القادم من الشرق األوسط للحفاظ على قوة دفـع عمليـة التنميـة          
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االقتصادية فى الداخل، ويصل إلى نتيجة مفادها أن أهداف الصين تكاد تتماثل مـع       

األهداف األمريكية فى المنطقة السيما مواجهة اإلرهاب والحفاظ علـى قـوة دفـع       

  . لعملية السالم ومكافحة االنتشار النووىمناسبة

الرؤى الثالث على هذا النحو يمكن تفسيرها فى ضوء عـدة عوامـل، منهـا      

عامل أن السياسة الصينية ليست واضحة بما فيه الكفاية ومن ثم تتعرض لتأويالت            

مختلفة، ومنها تأثر الُكتاب والباحثين بالخلفيـات الـسياسية واإليديولوجيـة التـى           

ونها إزاء العالم وكيف يجب أن تدار شئونه، ومنها أن المرحلة االنتقالية التـى       يعتنق

تمر بها السياسة الصينية حاليا من حالة انكفاء على الذات اسـتمرت طـويال فـى          

عهدى ماو وهيثياو دينج، ولم يبدأ الخروج منها إال قبل عقد ونصف فقـط، تحمـل     

ديمة معا، االمر الـذى يتـيح الخـروج       فى طياتها الكثير من المواقف الجديدة والق      

ويمكن القول أن العوامـل الـثالث   . باستنتاجات متضاربة أحيانا حول نفس الوقائع   

مسئولة معا عن اختالف الرؤى بشأن التحوالت الـصينية فـى مجـال الـسياسة              

الخارجية، وأنه سيظل هناك فاصل زمني قد يمتد لعقد أو اكثر حتى تتبلور مالمـح     

  . عالميا، وتستقر معه تأويالت هذا الموقف أو ذاكالدور الصينى

من جانب آخر، فإن هذه االختالفات فى الـرؤى حـول الـسلوك الخـارجى        

الصينى تعكس فرضية ضمنية قوامها أننا أمام مشروع قوة عالمية، وليست مجـرد    

وهو مشروع يتحـرك علـى أساسـه        . قوة أسيوية كبرى ذات نطاق إقليمى محدد      

امل وبتخطيط وإصرار على بلوغ الهدف بـثمن مناسـب ودون     الصينيون بوعى ك  

استفزاز للقوى العالمية األخرى السيما الواليات المتحدة األمريكية حتى بالرغم من          

عدد ال بأس به من السلوكيات األمريكية التى تنطوى ضمنا على استفزاز للـصين          

  . أو ممارسة ضغط عليها سياسيا أو معنويا

الساعية إلى طمأنة القـوى المجـاورة وحـل الخالفـات     فالتحركات الصينية  

الحدودية معهم وتأمين الحـدود المـشتركة معهـم، وتعميـق التبـادل التجـارى               

واالقتصادى مع كل دول العالم، جنبا إلى جنب التعاون مع القوى العالمية الكبـرى          

ـ        ع فى نطاق المؤسسات الدولية المتعددة األطراف، وتجنب المواجهات المفتوحـة م
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الواليات المتحدة بل وتفهم وتأييد بعض تحركاتها الدولية كما هو الحال فى مجـال         

مكافحة اإلرهاب الدولى، والمساهمة بفعالية فى حل بعض األزمـات اإلقليميـة أو          

تقديم مساعدات ألطرافها كجزء من تدعيم أى حل سياسى قد يتوصلون إليـه، هـى     

ت قوية عن أن هدفها الكبير يكمن فـى  سياسة مدروسة وليست عفوية، وفيها تعبيرا     

تسويق نموذج صينى فى السياسات العالمية واإلقليمية يعظـم المنـافع المـشتركة             

ويساند حركة المؤسسات الدولية ويعزز االستقرار ويبتعد عن أسـلوب المغـامرات     

  .العسكرية أو إقامة التحالفات األمنية التى تحاصر أطرافا آخرين

ات الفكرية والسياسية يطرح التساؤل حول طبيعة النظام        وفى كثير من المنتدي   

الدولى إذا ما تحولت الصين إلى قوة عظمى صاحبة تأثير مباشـر وملمـوس فـى      

ويمكن للمرء أن يجـد  . حركة العالقات الدولية والقضايا اإلقليمية والعالمية المختلفة    

 عام، وسـوف يجـسد   إجابتين كبيرتين، االولى تعتبر مثل هذا التحول إيجابيا بشكل 

مبدأ تعددية القوى على قمة النظام الدولى، ومن ثم يحول دون انفراد قـوة بالتـأثير     

والهيمنة كما هو حاصل اآلن، وأن هذه التعدديـة مـن شـأنها أن تـوفر عوامـل       

وفى المقابل توجد رؤية ترى   . استقرار وعدل وتعاون دولى على اكبر نطاق ممكن       

ى مدخل للفوضى وتـضارب المـصالح واالسـتقطابات      أن التعددية بهذا المعنى ه    

المتنافرة، وأنها ستقضى على عمل المؤسسات الدولية متعددة األطـراف، وتـدخل         

العالم فى دوامة صراعات المصالح غير المنضبطة، وان القوى األصـغر سـتدفع         

فى ذلك ثمنا باهظا اكثر مما تدفعه بالفعل فى حال وجود قوة كبرى مهينـة علـى           

  .لنظام الدولىعمل ا

وإلى جانب هاتين اإلجابتين توجد إجابة ثالثة تعتقد أن حال التعددية فى قمـة           

النظام الدولى هو األفضل لألمن واالستقرار العالمى،غير انه مطلـوب أن يـصيغ          

لنفسه حال حدوثه قواعد للعمل تحول دون حدوث االستقطابات واالنقسامات، ومـن      

ار مؤسسات النظام الـدولى متعـددة األطـراف         هنا ضرورة إعادة النظر فى أدو     

لتتناسب مع هذه الوضعية التى تتوافر مؤشرات عدة على حدوثها، من بينها صعود         

  .الصين وحركتها السياسية الخارجية الجديدة
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  رؤية عقالنية 

سبق القول أن هذه األوراق الثالث تقـدم نمـاذج مختلفـة للتفكيـر ولتقيـيم          

ففى . وهو ما يمكن توضيحه تاليا    .  السياسية الخارجية  التحركات الصينية فى مجال   

. للكاتبين إيفان ميـديروس و م    " دبلوماسية الصين الجديدة    "الدراسة األولى بعنوان    

وهما باحثان ينتميـان إلـى   . تايلور فرافيل، ما يمكن تسميته برؤية عقالنية محايدة  

مؤسسة راند وثيقة الـصلة  مؤسستين بحثيتين بارزتين فى الواليات المتحدة، األولى   

بوزارة الدفاع األمريكية، والثانية معهد أولين للدراسـات االسـتراتيجية بجامعـة            

وهاتان المؤسستان يغلب عليهما طابع التعدد الفكـرى، ومحاولـة تقـديم        . هارفارد

قراءات معمقة لما يجرى فى العالم، وتوجيه نظر صانع القرار األمريكـى حـول            

  .  وما تحمله من فرص  استراتيجية للمصالح األمريكيةأهمية هذه المجريات

والورقة تعد نموذجا للتفكير العقالنى األمريكى إلى حد كبير، وهى تحاول أن            

تقدم رؤية كلية للسياسة الخارجية الصينية الجديدة، مدعومـة بالوقـائع اإلقليميـة             

لوك الـسياسى  والدولية التى تعبر عن قناعة الكاتبين بحدوث تحول حقيقى فى الـس        

الصينى مقارنة بما كان عليه إبان عهدى الزعيم الصينى التـاريخى مـاو، وعهـد      

دينج هيثياو دينج، الذى وضع اللبنات االولى لسياسة االنفتاح االقتصادى منذ العـام     

 والتى أفرزت تاليا العديد من النتائج على ذهنية التفكير الـصينية الحزبيـة           ١٩٧٨

ة التى عبر عنها الباحثان بقولهما بـأن الـصين لـم تعـد          والجماعية، وهى العبار  

ضحية، بل صارت العبا إقليميا ودوليا يثق فى نفسه وفى قدراته وفى تـصوراته           

  . حول السياسات الدولية ككل

وحين يبدأ الكاتبان باإلشارة إلى الدور الصينى القوى الذى كـان لـه فـضل       

 والثالثية الخاصـة بـالملف النـووى    تحريك المياه الراكدة فى المباحثات السداسية   

لكوريا الشمالية، فقد أرادا من هذه اإلشارة التأكيـد علـى أن الـسياسة الخارجيـة         

الصينية التى تعمل فى صمت أحيانا ودون دعاية كبيرة كما هو الحال فى الواليات         
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المتحدة، يمكنها أن تقدم خدمات جليلة للمصالح واالستراتيجيات األمريكيـة نفـسها        

  .لألمن اإلقليمى على السواءو

هذه الواقعة بدورها ليست منفصلة عـن التحـوالت الكبـرى فـى الـسياسة        

وهو ما أثبته الباحثان فـى مـتن   . الصينية، والتى تتم ببطء وتدرج وبفاعلية أيضا      

فالسياسة الصينية لم تعد عملية شخصية مرهونة بـزعيم  . الدراسة على نحو مفصل   

ية مؤسسية فى ظل حالة ثقـة بـالنفس وبالقـدرة علـى     بعينه، بل تحولت إلى عمل    

  .النجاح استنادا إلى عقدين متتالين من النجاح االقتصادى المبهر

وحين نتحدث عن تحول صينى، وحسب ميديروس وفرافيل، فهناك مؤشرات           

ووقائع مؤكدة، فالصين لم تعد ترفض قواعد النظام الدولى وال مؤسـساته الدوليـة        

 بل تعمل على مزيد من االندماج فى هذه المؤسسات، بل وتقـدم     المتعددة األطراف، 

/ الشخـصانى "أحيانا المبادرات المفيدة التى لم تكن متصورة فـى ظـل التفكيـر             

وتسعى إلى إقامة منظمات دولية متعددة األطراف كما هو الحـال          . القديم" الزعامى

قليميـة طويلـة   فى منظمة شنغهاى التى ينصب اهتمامها على تسوية النزاعـات اإل  

المدى ونزع السالح من على الحدود والتعاون فـى مكافحـة اإلرهـاب وتعزيـز          

ومن ينظر إلى مهام هذه المنظمة يدرك إلـى حـد كبيـر كيـف     . التجارة اإلقليمية 

تتصرف الصين خارجيا فى ظل حالة توافق وانسجام كبيرة مع األولويات الكبـرى   

  .السائدة عالميا

ت الصين فى تسوية نزاعاتهـا اإلقليميـة والحدوديـة    ويشرح الباحثان إنجازا 

البرية والبحرية مع عدد من الجيران، وكيف أنها تنازلـت فـى كثيـر مـن هـذه       

 السابقة، وكان هدفها األكبر هو إنهاء حـاالت التـوتر مـع     االحاالت عن ادعاءاته  

بـرى  هؤالء الجيران، وتقديم نموذجا عمليا بأن الصين الساعية إلى لعب دور قوة ك   

تؤمن بالحلول السلمية وبتجاوز الميراث التاريخى الـسابق حـين يحمـل شـوائب        

. ومنغصات يمكن أن تؤثر سلبا على رؤية الجيـران للـدور الـصينى المـستقبلى       

ويمكن أن نالحظ هنا أن الصين حين تعمدت تقديم التنازالت كانت فى الواقع تثبـت    

 من الشكوك التى كـان يقـول   أنها ليست طامعة فى أراضى اآلخرين، وهى واحدة     
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بها زعماء دول آسيا المجاورين جغرافيا للصين، وكانوا يتشككون دائمـا فـى أن              

النمو االقتصادى الصينى المبهر والمستمر قد يتبعـه الحقـا نـزوع للمغـامرات            

  .العسكرية ضد الجيران

تشجيع المبادرات األمنية اإلقليمية وتسوية منازعات الحـدود رافقـه أيـضا           

ماس اكبر فى مجلس األمن الدولى وتأييد الكثير من قراراتـه بمـا فـى ذلـك              انغ

 ١٤٤١الصادرة وفقا للبند السابع من الميثاق، كما هو حال الموافقة علـى القـرار           

واالهتمام بالحد من االنتشار النـووى وذلـك   . الخاص بالتفتيش على أسلحة العراق   

االتفاقيـات الخاصـة بالحـد مـن     من خالل أسلوبين، أولهما التوقيع على عدد من    

التسلح واالنتشار النووى، والثانى تعمد إبطاء وتقليص وتيرة إمـداد دول أخـرى              

  .السيما إيران وباكستان بالمواد الحساسة

وحتى قضية تايوان أصابها أيضا التغير الصينى، فبدال من التركيـز علـى              

الجزيرة مـن أجـل   التهديدات والخشونة اللفظية ومحاولة فرض جدول زمنى على       

الوحدة، تحولت بكين إلى أسلوب الصبر واالعتدال والمهادنة وجـذب التأييـد مـن       

داخل الجزيرة نفسها، فى ظل تمسك مبدئى بأن الجزيرة هـى جـزء مـن ارض             

  .الوطن والبد أن تعود إليه

هذه التحوالت اإليجابية اصطدمت جزئيا بالطريقة غير الحصيفة التى اتبعهـا     

نية عند انتشار وباء السارس، والتى قامـت علـى أسـاس إخفـاء            السلطات الصي 

 حـسب  _الحقائق عن العالم والتركيز على طمأنة الداخل، ولكن بكين أدركت الحقا      

 أن هذا األسلوب لم يعد مناسبا لحقيقة الترابط الكبير التـى تجمـع بـين         _الكاتبين  

ايا المشتركة هو األسلوب  الصين وباقى دول العالم، وان الشفافية فى مثل هذه القض         

ويوضح الباحثـان كيـف أن هنـاك     . األكثر مالئمة حتى للمصالح الصينية نفسها     

انفتاحا داخليا ملحوظا ومتزايدا على مناقشة القضايا العالمية، وأن هنـاك اتجاهـا              

لمحللين صينيين مستقلين وأيضا حزبيين يحاولون أن يؤثروا على رؤيـة بالدهـم          

من خالل المناقشة المفتوحة فى وسائل اإلعـالم المختلفـة لمـا     تجاه تلك القضايا،    

وحتى أسلوب الدعاية للسياسة الصينية بـات منهجيـا ومدروسـا    . يجرى فى العالم 
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وكذلك يقـوم  . ويعتمد منهج الشفافية وتقديم البيانات والمعلومات إلى العلم الخارجى        

ية للخـارج للتـرويج    الزعماء الصينيون من خالل زياراتهم الرسمية وغير الرسم       

  .لسياسة صينية جديدة، منفتحة على العالم وسلمية

يخلص الباحثان مديرس وفرافيل من هذا العرض إلى أن الصين اآلن باتـت             

تفكر كقوة عظمى، وأنها تخلت عن عقلية الـضحية التـى سـادت لفتـرة طويلـة       

مصالحها مـع  ماضية، وباتت واقعية فى رؤيتها للعالم، واكثر إدراكا بقوة وتداخل        

القوى الكبرى السائدة فى العالم والسيما الواليات المتحدة، وأن لديها درجـة عاليـة    

ومع ذلك، ورغـم أهميـة   . من الثقة بالنفس تتيح لها االستمرار فى هذا النهج الجديد 

كل هذا، وكامتداد للرؤية العقالنية التى ميزت هذه الدراسة أشار الباحثان إلـى مـا       

داخلية تحول فى الوقت الراهن من تحول الصين إلى قـوة عظمـى      اعتبراه عقبات   

ومجمل هذه العقبات يدور حول غياب الحريـات    ، عالمية أو إلى العب دولى بارز     

فى الداخل، وتوظيف النجاحات االقتصادية فى تعزيز بقاء النظام السياسى اللينينـى     

  . القائم منذ الثورة الشيوعية

شأن ما ذكراه حول غياب الحريات السياسية فـى    ورغم االتفاق مع الباحثين ب    

الداخل الصينى، لكن متابعة ما يجرى هناك تظهر وجود محـاوالت مـن داخـل               

الحزب الشيوعى الصينى  الحاكم لتطوير نفـسه، والـى االنفتـاح علـى الفئـات           

االجتماعية والتكنوقراط ورجال األعمال الذين نشأوا بفعـل االنفتـاح االقتـصادى      

دين الماضيين، كما انه يفتح المجال وإن ببطء شديد أمام األجيال الجديـدة    طوال العق 

من السياسيين ورجال الحزب الشباب لكى يتولوا مسئولية القيادة وفق عقليـة اكثـر     

انفتاحا من سابقيهم، وهو ما يقلل نسبيا من حجم التوترات االجتماعيـة والـسياسية        

  .  التى يمكن تصورها

ة التى يخلص إليها الباحثان تتعلق بأن هذه التحوالت فـى          ولعل النتيجة المهم  

السياسة الصينية والقائمة على مزيد من قبول قواعد النظام الدولى وتحمـل بعـض       

المسئوليات الدولية، تمثل فرصة كبيرة لمزيد من تطبيع الصين مع هذه القواعد من          

 تحدى إيجـابى ألنـه   ناحية، وتمثل تحديا للواليات المتحدة من ناحية أخرى، ولكنه   
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يقوم على روح المنافسة السلمية، ويتطلب من األمريكيين االنتباه للـدور الـصينى         

الصاعد سواء فى السياسات الدولية بشكل عام، أو فى داخل آليات عمل المؤسـسات     

  .الدولية المتعددة األطراف بشكل خاص

  

  رؤية دعائية نسبيا 

  
كتبهـا  "  الصين والشرق األوسـط    .. الطاقة أوال "لدراسة الثانية وعنوانها    

جين ليانسيانج وهو باحث صينى من معهد شنغهاى للدراسات الدولية، وهـو أحـد         

المعاهد التى تدار بعيدا عن هيمنة الحـزب الـشيوعى الحـاكم، وتمـول أعمالـه             

ويعد تأسيس المعهد عالمة من عالمـات االنفتـاح         ، الشركات الكبرى فى شنغهاى   

هد، إلى جانب تقديم الدراسات للدوائر المختلفة رسـمية وغيـر   ومهمة المع . الصينى

رسمية ونشرها فى الداخل والخارج، عمل عالقات بحثية مع المراكـز والمعاهـد              

الكبرى فى العالم، وتسويق وجهة نظر حول األحداث الدولية وأيضا حول المواقـف   

  .الصينية تجاه تلك األحداث و القضايا

عهد تقوم على أساس وجود مسافة فاصـلة بينـه         وبالرغم من أن سياسة الم    

وبين المواقف الرسمية، فإن الباحث لم يخرج الباحث فى الحقيقة عن محاولة نـشر         

تفسير صينى ذى طابع إيجابى ودعائى نسبيا لعالقات بـالده مـع بلـدان الـشرق      

األوسط، محاوال أن يربط هذه العالقات باالهتمامات الصينية المتزايدة بالحـصول        

ومن هنـا  . لى كميات اكبر من نفط الشرق األوسط، السيما من السعودية وإيران           ع

فإنه يرى أن األولوية للسياسة الصينية فى المنطقة هى الحصول علـى الـنفط دون     

معوقات، ألنه يمثل وقود عملية التنمية الجارية فى الـداخل، وبـدون مثـل هـذه            

خل، خاصـة وأنهـا تحولـت إلـى     اإلمدادات النفطية قد ترتبك كل األمور فى الدا     

  .١٩٩٣مستورد صاف للنفط منذ العام 
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هذا التحول يفسر من وجهة نظر الباحث اهتمام بكين بالعالقات مـع الـدول     

األساسية المصدرة للنفط فى المنطقة كالسعودية وإيران، واللتـان تمـدان الـصين           

نفطيـة ال تركـز     ويالحظ الباحث أن استراتيجية الصين ال     . بثلثى وارداتها النفطية  

وحسب على استيراد النفط الخام، بل أيضا على إقامة شراكات كبرى فـى مجـال            

، "صـينوبك "كمـشاركة شـركة   . صناعة النفط ذاتها فى كل من إيران والسعودية      

كبرى شركات الكيماويات الصينية فى تطوير حقل يادافاران فى إقلـيم كردسـتان           

عودية لبناء مصفاة كبرى فـى إقلـيم       الواقع فى غرب إيران، وجذب استثمارات س      

إضافة إلى عقود مع السودان لالستثمار المـستمر فـى تطـوير            . فوجيان الصينى 

  .صناعة النفط السودانى

وردا على المخاوف الغربية بشأن مقايضة الـصين الـنفط بـواردات مـن               

مكونات الصواريخ وأسلحة دمار شامل، ينفى ليانسيانج هذه المخـاوف معتبـرا أن     

ده عضو فى معاهدات لمنع انتشار أسلحة الـدمار الـشامل ونظـام الحـد مـن       بال

تكنولوجيا الصواريخ، وانها تطبق معايير صارمة فى هذا اإلطار، فضال عـن أن          

  .سجلها إيجابى فى لجان التفتيش الدولية على أسلحة العراق

إلى جانب االهتمام بعامل النفط، يشير الباحث جـين ليانـسيانج أيـضا إلـى       

العـراق  : لموقف الصينى من أهم ثالث قضايا فى منطقة الشرق األوسـط وهمـا      ا

وبالنـسبة  . والحرب على اإلرهاب الدولى وتسوية الصراع العربـى اإلسـرائيلى         

للقضية العراقية يعتبر الكاتب مواقف بالده رمزا للفاعلية الصينية الجديدة، فبكـين           

مم المتحـدة بمقاطعـة النظـام    رفضت الغزو العراقى للكويت وامتثلت لقرارات األ     

الحاكم فى بغداد، ولكنها استمرت فى تقديم المساعدات اإلنسانية للـشعب العراقـى،         

وانه حتى بعد استئناف العراق تصدير نفطه تحت إشراف األمم المتحدة ، ووصول        

من إجمالى الواردات النفطية الـصينية، فـإن        % ١٠الصادرات العراقية إلى نسبة     

تصادية لم تسيطر على المواقف السياسية الصينية، حيث توافقت مـع           المصالح االق 

القرارات الدولية وعارضت الحل العسكرى والحرب التى قادتها الواليات المتحـدة          
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وبعد الغزو ووجود حكومة مؤقتة فى العراق، عملت بكـين علـى تعزيـز            . الحقا

  .الدوليةسلطتها من خالل المطالبة بتحديد موعد محدد النسحاب القوات 

أما فى مجال مكافحة اإلرهاب فخالصة الموقف الصينى انـه يتماثـل مـع             

المخاوف األمنية األمريكية تجاه المنظمات المتطرفة، ولذا قبلت بالحرب على نظام          

طالبان، وأيدت جهود إحالل السالم فى أفغانستان، وأنها تتطلع إلى تفهـم الواليـات    

شرقية االنفصالية فى إقليم سـنيكيانج غـرب   المتحدة لحربها ضد حركة تركستان ال  

  .البالد

ويؤكد جين ليانسيانج على أن بالده تؤيد تسوية الصراع العربى اإلسـرائيلى          

عبر المفاوضات وإقامة سالم مستقر، وأنها فـى ذلـك تتـشارك مـع األهـداف            

ولذا فهى حريصة على أن تكون مواقفهـا متوازنـة   . األمريكية الكبرى فى المنطقة   

 أطراف الصراع، وهم إسرائيل والسلطة الفلسطينية والبلدان العربية األخـرى         تجاه

كما أن بكين تضع فى حسبانها القيام فى مرحلة ما بالوساطة، ولـذلك         . ذات الصلة 

فهى حريصة على عالقاتها التقليدية مع الدول العربية من جانـب، والتعامـل مـع       

ة لم يخلو من منغصات، مثل إلغـاء  لكن التعامل مع األخير. إسرائيل من جانب آخر  

صفقة نظام رادار فالكون لإلنذار المبكرة المحمول، وعدم إعادة طـائرات صـينية     

ولكنها منغـصات يمكـن تـسويتها،      . بدون طيار إلى الجيش الصينى الذى يملكها      

حسب الباحث عبر الحوار والزيارات المتبادلة بين المـسئولين المعنيـين رفيعـى             

  .المستوى

ى الباحث إلى خالصة أن سياسة بالده تجاه الشرق ال تمثل أى تحـدى             وينته

للواليات المتحدة، بل تتوافق معها جملة وتفصيال، وان اهتمام بالده بالنفط الـوارد         

من المنطقة راجع أساسا إلى المصالح الوطنية الصينية، وأنها تسعى إلـى عالقـات    

  .ت فرض اإلصالح من الخارججيدة مع بلدان المنطقة، ولذلك فهى ترفض محاوال

وتمثل هذه الدراسة نموذجا لمدركات قطاع مـن البـاحثين الـصينيين بـأن           

مصلحة بالدهم هى فى التوافق مع األهداف األمريكية فى مناطق العـالم المختلفـة،    

وان ما يدفع الصين إلى االهتمام بزيادة وتعزيز عالقاتها مع بلـدان معينـة هـو               
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ة، المتعلقة أساسا بالحاجة إلى وقود عمليـة التنميـة مـن          المصالح الوطنية الصيني  

  .جهة، وإلى أسواق واسعة للمنتجات الصينية من جهة أخرى

  رؤية استفزازية عدائية 

  

الـصين  .. إمداد األسـلحة    " الرؤية الثالثة التى كتبها دان بلو مينثال بعنوان         

ظ  ذى النزعـة  ، تعكس ما يمكن وصف باإلدراك اليمنى المحـاف     "والشرق األوسط 

والكاتب يعمل فـى  . العدائية تجاه العالم بأسره، وفى هذه الحالة تجاه الصين خاصة    

معهد امريكان انتربرايز ، وهو أحد مراكز التفكير المحافظة فى الواليات المتحـدة،    

ولذلك فإن لغة التشكيك واالستفزاز وإثارة الغبار على كل خطوة صـينية، تـسود          

ويبدو الباحث وكأنه فى صراع مع ذاته    . فيها إلى آخر كلمة   الدراسة من أول سطر     

إلثبات أن الصين تتحدى االستراتيجية األمريكية فى الـشرق األوسـط، وان هـذا         

  .األمر يتطلب سياسة أمريكية حازمة وعنيفة أحيانا

وجوهر البحث أن سياسة الصين متناقضة مع نفسها، فهـى تقـدم األسـلحة             

ن دول يعتبرها الباحث مـصدرا لإلسـالم الـسياسى          مقابل الحصول على نفط، م    

المتطرف السيما السعودية وإيران، وانه بدال من أن تتمـاهى وتتوافـق الـسياسة            

 تقوم بتحـديها  _أى بكين   _الصينية مع المواقف األمريكية تجاه هذه البلدان، فإنها         

ـ             . عمدا ن ويعتبر بلومينثال أن وعود قادة الصين بشأن الحـد مـن صـادراتهم م

مكونات األسلحة الحساسة وعود كاذبة، وأن لديهم استعدادا مسبقا لمقاومة الـسياسة          

األمريكية فى المنطقة باعتبار أن بكـين تعتبـر أن الواليـات المتحـدة منافـسها           

ويصل االستفزاز إلى مدى ابعـد حـين يعتبـر أن انتقـادات أحـد            . االستراتيجى

ألمريكية دليـل علـى مواقـف الـصين         الدبلوماسيين الصينيين السابقين للسياسة ا    

  .العدائية تجاه الواليات المتحدة

وفى أمثلة عديدة يعتبر بلومينثال أن صفقات النفط اإليرانية للـصين طويلـة         

المدى هى عبارة عن صفقة كبرى لوقوف الصين مع موقف إيران الرافض تحويل        
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أو . لـصواريخ ملفها النووى إلى مجلس األمن وإلى مد إيران بمكونات لـصناعة ا         

بمعنى أخر أن بكين تعمل على نشر أسلحة دمار شامل فى  المنطقة، وبما يعـرض      

وفى تحليـل غيـر    . األمن القومى األمريكى للخطر، حسب تحليل دان االستفزازى       

مفهوم ال منطقيا وال عمليا، يعتبر بلومينثال ان خبراء التكتيك الصينيين يـرون أن       

ز مضادة للسفن قادرة على تهديد التفوق البحـرى  تزويد إيران بقدرة صواريخ كرو  

ناهيك أن عـن بكـين زودت   . األمريكى يوفر قدرا من تأمين إمدادات النفط لبالدهم 

  .إيران بمساهمات كبيرة فى برامج األسلحة النووية والكيماوية

أما عالقات الصين و السعودية، فإن أهدافها الحقيقيـة ، حـسب دان ، فإنهـا       

 الن البلدين يتفقان فى رغبتهما فى تحرير اقتصاديهما دون تحريـر          تتجاوز النفط، 

الحياة السياسية الداخلية، ولديهما أيضا رغبة مشتركة فى تقـويض الهيمنـة التـى        

وأنه إلى جانب النفط هنـاك  . تمارسها الواليات المتحدة عالميا وفى الشرق األوسط     

ألسلحة، التى يصعب على   دعامة ثانية فى عالقات الرياض وبكين، وهى صفقات ا        

  .الرياض حصولها من جهة أخرى

وفى واحد من العبارات الممزوجة برغبة دفينة فى إثارة التوتر فى العالقـات      

السعودية األمريكية، واعتبار الرياض بلدا معاديـا للـسياسة األمريكيـة ، يؤكـد            

 ١١حـداث  بلومينثال ان السعودية بعد توتر عالقاتها مع الواليات المتحدة عقـب أ          

سبتمبر، عملت على توطيد عالقاتها مع الصين ككارت ثمـين تلعـب بـه ضـد                

وال ينسى الكاتب تأكيد وجود تناقضات فى المواقـف الـسعودية تجـاه              . واشنطن

مسلمى الصين فى اقليم سينكيانج، والذين يتعرضون لحملة قهـر حكوميـة شـديدة        

مـن ادعاءهـا بحمايـة    الوطأة، ولكن الرياض تغض الطرف عنها، وذلك بالرغم     

ومساعدة المسلمين فى كل مكان، وذلك الن صفقات األسلحة والنفط أهم لهـم مـن          

  .أى شئ آخر، حسب زعم الكاتب

أما عالقات الصين وإسرائيل فيراها الكاب دليال آخر على رغبة الصين فـى         

تحدى االستراتيجية األمريكية فى المنطقة، فأهداف الصين تتلخص فـى الحـصول      

سلحة متقدمة من إسرائيل، والتى يدخل فى كثير منها مكونات أمريكية عاليـة     على أ 
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التقنية،  األمر الذى يهدد األمن القومى األمريكى، ولذلك فإن الـضغوط األمريكيـة    

  .على تل أبيب لوقف الكثير من صفقات األسلحة للصين هو شئ طبيعى

 الـنفط وبيـع   ويخلص الكاتب إلى أن سياسة الصين المتصاعدة على صعيدى   

األسلحة إلى دول تعتبرها واشنطن معادية فيه تقويض وتحدى للسياسة األمريكيـة             

فى المنطقة، وهو األمر الذى يجب أن تتنبه له واشنطن وتعمل على إفـشاله، مـن           

خالل النجاح فى العراق وجعله ديموقراطيا، ذلك أن الصين تـستفيد اكثـر كلمـا               

والن تحـول  . قع العراقـى حـسب كلمـات دان   استمر التورط االمريكى فى المستن 

العراق إلى بلد ديموقراطى سيشكل تحديا مباشرا لديكتاتورية الحزب الواحـد فـى              

ويدعو الكاتب إدارة بالده إلى عدم التسامح مع الصين التـى تمـد أعـداء         . الصين

  .واشنطن بأخطر نظم األسلحة

ـ           ة ضـمنية، ودعـوة   والظاهر فى مثل هذا التحليل انه قائم أساسا على قناع

يمينية ، بأن المصالح األمريكية فى الشرق األوسط تتعرض للتدهور إذا ما حققـت       

الصين أى نجاح فى  المنطقة، وان منطـق التـساهل والتـسامح األمريكـى إزاء           

الصين يجب أن ينتهى، فيما يشبه دعوة للدخول إلى حالة صراعية دال مـن تـدعيم    

  .فى واحدة من أهم المناطق اإلقليمية للعالم بأسرهالمواقف التوافقية بين البلدين 

وهكذا، فإن األوراق الثالثة على النحو السابق تقـول أن الـصين وسياسـتها       

الخارجية ليست محل إجماع أو حتى توافق عام فى اإلدراك أو فى التحليـل، وأنـه     

بـر  إذا كان الصينيون من جانبهم يسعون إلى تأكيد تفهمهم للمـصالح األمريكيـة ع   

العالم، بل ويتفقون مع الكثير منها، فإن الرؤية األمريكية إزاء السياسات الـصينية           

تتميز بالتطرف الشديد، بين نهج عقالنى يستوعب التغيرات والتحـوالت الجاريـة         

فى السلوك الصينى الخارجى، وبين نهج عدائى يعتبر أن من يجرؤ علـى الحفـاظ        

ن األمريكى، وال يجب التساهل معـه، بـل     على مصالحه الوطنية يمثل تهديدا لألم     

  .مواجهته بكل حدة 

   

  


