
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 العربية الدول مع الصينية القمم أهداف

 43 القمة اعمال اجلمعة الرايض السعودية العاصمة يف )انعقدت :9/12/2022 يف موقعها على اجلزيرة نشرت: السؤال
 شي الصيين والرئيس العرب القادة من عدد حبضور الصينية العربية والقمة الصينية اخلليجية والقمة اخلليجي التعاون جملس دول لقادة
 الصني طريقة هي وهل الرايض؟ يف العربية والدول اخلليج ودول السعودية مع الصينية القمم هذه عقد أهداف هي فما ،بينغ( جني
 اليت نيفةالع الطريقة مقابل يف كبري دويل كقطب نفسها وإثبات السياسي نفوذها لتوسيع الدولية األقطاب بتعدد تنادي وهي

 احلكام؟ وما هي ردة فعل أمريكا؟ عند العربية املنطقة يف استجابة ذلك يلقى وهل؟ األقطاب وتعدد ابلنفوذ روسيا هبا تطالب

 لتساؤالت نستعرض األمور التالية:ا هذه على اإلجابة تتضح لكي: اجلواب

 ومت ،8/12/2022 يف سلمان ابن عهده وويل املكه مع واالجتماع السعودية بزايرة بينغ جني شي الصيين الرئيس قام -1
 التحتية والبنية الطاقة جماالت يف دوالر مليار 30 بقيمة اتفاقات ومنها شاملة اقتصادية شراكة اتفاقية اجلانبان ووقع حبفاوة استقباله

 واليت 2030 رؤية يسمى فيما مانسل ابن مشاريع وبني والطريق" "احلزام اسرتاتيجية إطار يف الصني مشاريع بني للتوفيق حماولة يف
 اليوم يف مث. املنطقة يف للتسويق السعودية يف الصينية للصناعات كبري مركز عن احلديث وكذلك العريض، عنواهنا "الرتفيه" أيخذ
 يف العرب ء""زعما من الكثري حضرها نفسه اليوم يف العربية الدول مع قمة تلتها اخلليج دول مع صينية قمة الرايض يف عقدت الثاين

 الصني مجهورية أتسيس منذ العريب والعامل الصني بني نطاقا األوسع الدبلوماسي )النشاط الصينية اخلارجية وزارة عنه قالت مشهد
 والصني، العربية البلدان بني االقتصادي والتعاون الشراكة تعزيز على القمتان أكدت وقد (،8/12/2022 سي، يب يب. الشعبية

 اجلوار حسن ومبدأ القوة استخدام وعدم الدول سيادة واحرتام القائم الدويل النظام احرتام مثل عامة أمور على خلتاميا البيان وأكد
 الصينية للقمة اخلتامي البيان يف إيران الصني انتقدت وقد النووية، األسلحة انتشار منع وجهود الفلسطينية القضية مركزية وكذلك
 يف املنعقدة الصينية اخلليجية القمة ختام يف مشرتكاا  بيانا  أمس، والصني، اخلليج دول )وأصدرت رياهناج ابحرتام وطالبتها اخلليجية
 إيران تعتربها اليت الثالث"، اجلزر لقضية وسلمي تفاوضي حل إىل للتوصل اإلمارات دولة ومساعي مبادرة دعم "تضمن الرايض،

 امليادين،. "اإليراين النووي االتفاق إىل للعودة املفاوضات يف جدي بشكل خنراط"اال إىل إيران دعوة عن فضالا  أراضيها، من جزءاا 
 املوقف الصيين. هذا على لالحتجاج طهران يف الصني سفري استدعاء ومت (10/12/2022

 متتلك اوأهن العامل، على األمريكية اهليمنة على األكرب اخلطر ابعتبارها الصني اجلديدة األمريكية االسرتاتيجية تصنف -2
 اإلنفاق يف أيضاا  دولة اثين وهي أمريكا، بعد العامل يف الثاين هو اقتصاد ذات دولة فالصني العامل، حول فعلي نفوذ لبناء القدرات

 تصرحيات أظهرت كما معها للحرب وتتهيأ بل صعودها، إليقاف خططاا  وتبين الصني أعمال تراقب أمريكا فإن لذلك العسكري،
 األبيض، البيت )قال: ابلقول هذه الصيين الرئيس زايرة على أمريكا علقت وقد األخرية، اتيوان أزمة خبصوص ابيدن األمريكي الرئيس

 زايدة على "تعمل بكني ألن السعودية العربية اململكة بزايرة بينغ جني شي الصيين الرئيس قيام من مندهشا" "ليس إنه األربعاء، يوم
 ندرك "حنن: األمريكي القومي األمن جملس يف االسرتاتيجية االتصاالت منسق كرييب، جون وذكر. "األوسط الشرق يف نفوذها
 أنه مفاجأة ليست وابلتأكيد مفاجئة، ليست الصيين الرئيس "جولة وقال العامل"، أحناء مجيع يف تعمقه أن الصني حتاول الذي التأثري
 .(8/12/2022 عربية، سي إن إن. "األوسط الشرق إىل الذهاب اختار



 يف ذلك ظهر وقد أمريكا له تدعو ملا تدعو فهي األمريكي، الدويل للنظام معارضتها عدم إظهار الصني حتاول املقابل ويف -3
 االنتشار ومنع الدويل القانون على القائم الدويل النظام صيانة على للقمة اخلتامي البيان أتكيد جرى حني هذه الصيين الرئيس زايرة

 التأكيد جرى حني لروسيا مبطنة انتقادات ضمنت الرايض يف العربية الصينية للقمة اخلتامي البيان إن بل رهاب،إلا ومكافحة النووي
 الروسية للحرب إشارة يف ،اجلوار حسن مبدأ واحرتام ابستخدامها التهديد أو القوة استخدام عن واالمتناع الدول سيادة احرتام على
 زاوية من يعترب اخلليج دول شؤون يف التدخل وعدم اجلوار حلسن ودعوهتا إليران اخلتامي البيان يف الصني انتقاد إن بل أوكرانيا، على

 ظهري لالحتجاج الصيين للسفري إيران وابستدعاء. إليران االنتقادات تلك وجهت طاملا اليت وأمريكا الغربية الدول مع متاهياا  أخرى
 أهنا مقولة خيالية ال واقع هلا. أخرى مرة تثبت الشمالية وكوراي وإيران والصني سيابرو  متمثل جديد" دويل "معسكر ليتشك مقولة أن

 أن صحيح. الدولية الناحية من فيها تغيري أي السعودية يف القمم هذه تتضمن فال الصني مع العربية العالقات وأما -4
 يدل ذلك لكن ،2022 متوز يف هلا زايرته أثناء ابيدن األمريكي الرئيس هبا يتمتع مل حبفاوة الصيين الرئيس استقبلت قد السعودية

 الرئيس أظهرها اليت االحرتام قلة عن فضالا  هذا ،ابيدن والرئيس للدميقراطيني مناكفاهتم يف لجمهورينيل السعودية مبشاركة عالقة على
 أن دون وأملانيا اهلند من كل مع اتيجيةاسرت  شراكة اتفاقيات وقعت قد العربية الدول إن مث. سلمان ابن السعودية عهد لويل ابيدن
 ء أو تغيري يف التبعية السياسية.وال أي ذلك يعين

 حىت تستطيع وال منها اا ءجز  تعتربها اليت اتيوان مع القريب، حميطها يف كبرية سياسية مشاكل تعاين الصني كانت وإذا -5
 كوراي على تقتصر تكاد الوالء من القريبة عالقاهتا وأن ،عدة دول مع اجلزر مشاكل مث ،القريبة فيتنام ومع إليها، ضمها اللحظة

 احلكام ارتباط شدة تعلم وأهنا خاصة العربية املنطقة يف هلا سياسي والء إلجياد ختطط وال تطمح ال ابلتأكيد الصني فإن الشمالية،
 هلا ليس قيمتها بلغت مهما اقتصادية تفاقياتا وعقد القمم هذه وعقد هذه الصيين الرئيس زايرة فإن ذلك ولكل وبريطانيا، أبمريكا
 إال إليها النظر جيب وال الدول، بني املفتوحة االقتصادية العالقات ابب من وهي السياسية، ابلتبعية بعيد من وال قريب من ال عالقة

 انتقاد فمثالا . حلكامها السياسية التبعية أو ابملنطقة له عالقة ال سياسية دالالت من تتضمنه أن ميكن وما ،االقتصادية زاويتها من
 تدخل أي يتبعه وال إليران، املنتقد العاملي السرب خارج تغرد ال الصني نأب وإثبااتا  الغريب املوقف مع متاهياا  يعترب إليران الصني

 الدول سيادة احرتام مثل لروسيا مبطنة النتقادات اخلتامي البيان تضمني فإن وكذلك. إيران ضد اخلليج دول مع صيين سياسي
 حرهبا يف روسيا مع تتحالف ال الصني أبن التصاعد يف آخذة دالالت ضمن داللة يعترب اجلوار حسن واحرتام ةالقو  مااستخد وعدم
 سلمياا يف عالقاهتا ابلعامل. لوماسياا بد هنجاا  تنتهج وأهنا أوكرانيا على

 الصينية الصناعة سالسل وأورواب أمريكا تقطع أن من قوةوب تتخوف ألهنا اقتصادايا  اخلليج منطقة مع تتقارب الصني إن -6
 الطاقة موارد على الكبري االعتماد يف االسرتاتيجي اخلطأ خبصوص اليوم تداوله جيري فما الغربية، لألسواق التصدير سالسل خاصة
 لذلك، قوية مؤشرات بدت وقد نية،الصي التصنيع سالسل على الغرب يف الكبري االعتماد من قادم هو ما عني هو أورواب يف الروسية
 وجودايا  معتمدين نصبح أبن ألنفسنا نسمح نعد مل "أننا روسيا مع أملانيا جتربة أظهرت لقد): بربوك األملانية اخلارجية وزيرة فقالت

. "السياسي بتزازاال على منفتحني يرتكنا األمل مبدأ أساس على الكامل االقتصادي االعتماد إن. قيمنا تشاركنا ال دولة أية على
 )إن فيه قال ،"تزايتونغ فرانكفورتر" صحيفة يف مقاالا  بكني مغادرته عشية شولتز األملاين املستشار وكتب (،2/11/2022 امليادين،

 أن األملانية الشركات على إنه يقول وأكمل. "لينينية ماركسية سياسية مقاربة إىل تتجه" اليت للصني "مقاربتها" تغري أن أملانيا على
 ومن اإلطار هذا ويف .(4/11/2022 األوسط، الشرق الصينية، التوريد سلسلة على "اخلطري اعتمادها لتقليل" خطوات تتخذ
 خاصة روسيا سالسل له تعرضت ملا التعرض من للغرب توريدها سالسل ملنع وقائية أبعمال تقوم الصني فإن ذلك منع حماولة أجل

 لصني الوقائية األعمال التالية:ا أعمال من اآلن حىت والظاهر الطاقة، موضوع يف



 يتبعه وما أوكرانيا يف واقع أمر بفرض بوتني روسيا رئيس ينجح أبن أملت قد الصني كانت فإذا: روسيا عن نفسها فصل -أ
 الكبري واألورويب ياألمريك الدعم فإن أوكرانيا على الروسية احلرب بداية يف غامضاا  الصني موقف فكان لروسيا أكرب عاملي دور من

 بعد ذلك لوحظ وقد لروسيا، املبطنة انتقاداهتا وزادت روسيا عن تبتعد الصني أخذت فعندها للصمود، قوة أعطاها ألوكرانيا للغاية
 وإبعاد اتم بشكل األمور مقاليد على بينغ جني شي الرئيس وسيطرة (2022 أول )تشرين الصيين الشيوعي للحزب األخري املؤمتر

 تقطع أن حتمل ميكنها ال والصني. املتهورة روسيا عن االبتعاد يف الصني زادت مث ومن ،للحزب السياسي املكتب عن خصومه
 .هذا أخذته الصني يف احلسبانو  الروسية، الطاقة سالسل قطعت كما الصينية الصناعة سالسل األوروبية والدول أمريكا

 الغرب ينتقده ما وتنتقد )األمريكي( الدويل ابلنظام وتقيدها التزامها نتعل الصني صارت: الغربية املواقف مع التماهي -ب
 يرفض الذي "املتحضر" العامل دول من واحدة أبهنا للغرب تقول أن تريد الصني فإن وهبذا اخلليج، دول شؤون يف إيران كتدخل

 تصعيد أي عن االبتعاد ومنها الصينية، اقفاملو  هذه يف زايدة القادمة األايم يف نشهد ورمبا الدول، لبعض اهلمجية السياسات
 ذلك وكل الشمالية، كوراي حول النووية األزمة حلحلة يف املساعدة وكذلك تصعيدها، بتخفيف أمريكا ومطالبة اتيوان مع عسكري

 سالسل التوريد الصناعي من الصني. لقطع األوروبية وكذلك األمريكية السياسة وقف هبدف

 مهم غري يزال ال كان وإن بديالا  ابعتبارها العربية البلدان ألسواق الصني وتنظر: االقتصادية دائلابلب االهتمام زايدة -ج
 نوعاا  تشكل أن ميكن العربية األسواق فإن وأورواب أمريكا مع الصينية التوريد سالسل ختفيف( )أو قطع حالة يف أنه مبعىن الغربية، لألسواق

 االقتصاد فإن الالتينية وأمريكا فريقياأ أبسواق هذا قرن وإذا والغربية، األمريكية ابألسواق قياساا  هامشياا  يزال ال كان وإن البديل من
 .الصني على اعتمادها لتقليل وأورواب أمريكا يف اجلديدة التوجهات بفعل االختناق حال يف متنفساا  أوجد قد يكون الصيين

 النحو التايل: علىة، العربي أو اخلليجية سواء القمم هلذه النظر فيمكن العربية، للدول االقتصادية الناحية من أما -7
 فيها يشعل من تنتظر اليت اجلافة كالغاابت البلدان هذه أصبحت فقد العربية البلدان يف الشامل احلكم فشل من عقود بعد -أ

 ابالهنيار عمالهتا وأخذت ربوية،ال لقروضها كفوائد احملصلة الضرائب نصف عن يزيد ما تدفع البلدان هذه فبعض الثقاب، عود
 االحتجاجات، ابشتعال يهدد ما للغرب تبعيتها وعمق الفاشلة االقتصادية سياساهتا نتيجة حاد بشكل األسعار وارتفعت الكبري
 للصني ونينظر  احلكام هؤالء جيعل الواقع وهذا. حادة اقتصادية مشاكل من اخلليج دول ابستثناء تقريباا  العربية البلدان كل وتعاين

 وميكن الدويل، النقد لصندوق القاسية الشروط بعض وجتنب القروض من املزيد أخذ ميكن فمنها حمتمالا، اقتصادايا  منقذاا  ابعتبارها
 وأعواهنم للحكام واملنافع الفائدة فيها كونتو  البلدان هذه يف ضخمة استثمارات تقيم أن الكبرية اخلارجية مشاريعها عرب للصني
 كومي املستشري يف أروقة احلكام.احل ادالفس بسبب

 اليت اخليالية السالح كعقود أكرب بشكل عمالئها على تعتمد جعلتها االقتصادية مشاكلها فإن أمريكا نحية من وأما -ب
 أمريكا عمالء ضغط من كان كما االقتصادية فائدهتا ملصلحة غريها عمالء على وتضغط بل السعودية، مع ترامب إدارة وقعتها
 الرئيس إن بل احلكم، يف للبقاء النجاة طوق حلكامها تشكل أمريكا يف املستثمرة قطر أموال صارت حىت اإلجنليز عميلة قطر على

 فإن كبرية مشاكل من يعانون احلكام هؤالء وألن. هلم األمريكية احلماية لقاء ابلدفع املنطقة يف احلكام طالب قد ترامب األمريكي
 الصيين االقتصاد ترهق أن اليوم أمريكا ختطط ورمبا الصني، حنو االقتصادي توجههم يف متانع ال أو عهمتدف أهنا إما أمريكا

 والشراكات التعاون أن مبعىن الصني، صعود لوقف سياستها من كجزء املنطقة يف أمريكا لعمالء املقدمة االقتصادية ابملساعدات
 لوالء هؤالء احلكام. ال هتديداا حب تشكل ال العربية الصينية االقتصادية

 أمريكا تنافس ال والصني األوىل، ابلدرجة اقتصادية أهداف فهي القمم، هذه من الصينية األهداف تتضح هذا وبكل -8
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 يف لصاحلها السياسي النفوذ حسم تستطيع ال إهنا بل ذلك، من أضعف وإرادهتا فقدراهتا العربية، املنطقة يف السياسي النفوذ وأورواب
 العربية املنطقة شراين يبقى أن توقعها اليت االقتصادية الشراكة واتفاقيات القمم هذه عرب تريد فالصني .آسيا شرقي القريب حميطها
 لتقول املناسبات من وغريها هذه تستغل وهي لصناعاهتا، العربية البلدان أسواق أو اخلليج من الطاقة موارد سواء اقتصادها يردف
 ككوراي املارقة" ب"الدول الغرب يسميها اليت الدول معسكر من اا ءجز  ليست أبهنا أيضاا  وتقول تحضر،امل العامل من جزء أبهنا

 هلا كونت أن أيضاا  الصني وتريد خنقها، تريد روسيا عنق حول اليوم تلتف اليت الدولية العزلة تصيبها أن تريد وال وإيران الشمالية
 اشتد ما إذا هذا الغربية، األسواق عن بديالا  مبجموعها لتكون الالتينية وأمريكا فريقياأو  العربية املنطقة مع راسخة اقتصادية عالقات
 عرب منه التخفيف أو ذلك تاليف حتاول فالصني معها، الصناعي التوريد سالسل الغربية الدول وقطعت الصني على الغريب الضغط
 ن روسيا.يف التشكل هي االبتعاد ع آخذة سياسة وعرب الغرب مالينة سياسة

 يف املسلمني ضد الوحشية الصني أعمال إاثرة القمم هذه أثناء بباهلم طرخي مل العرب" "زعماء أن إليه اإلشارة بجت مما وإن -9
 دل إن وهذا !موجودة غري وكأهنا حبثها جير فلم الصيين، الرئيس مع "الودية" أحاديثهم يف وذلك "الشرقية تركستان" شينجيانغ إقليم
 لكل املركزية القضية وأن يعنيهم، ال املسلمني أمر وأن ضعفهم وشدة هؤالء العرب حكام ختاذل شدة على يدل إمناف شيء على

 سياساهتم لكل شامل فشل ظل ويف ضدهم، شعوهبم من اهلائجة العداء حالة ظل يف الكرسي على احلفاظ هي احلكام هؤالء
 جرائم وكأن الدولية والتجارة االقتصادية العالقات على احلديث ركز اوإمن .الناس حياة متس قضية أي مع التعامل عن وعجزهم

 !آخر عامل يف اإليغور املسلمني ضد الصني
 الفناء، بقرب تنذرهم حالة وهي ،خلالفةا هدم منذ هلم حالة أسوأ يف هم املسلمني، حكامو  بل ،اليوم العرب حكام إن -10

 معاجلته يف يتخبطون مأهن لدرجة هائل أمر هو الصني، مع وحىت ،وأورواب أمريكا مع ابلتنسيق أيديهم صنعته الذي اخلراب فحجم
 هللا غضب فوق هذا ..وآخر حاكم بني تفرق اليت هي الفشل ودرجة ،احلكم يف االستمرار هلم يربر جناح أي حتقيق عن بعيدون وهم

 طاغية كل أمر واتبعوا األرض، يف اإلسالمية احلياة فتئناالس العاملني حاربواو  ظهورهم، خلف إسالمهم تركوا فقد عليهم، تعاىل
ر   َأْمَوات  ﴿ غاشية أصابتهم كأمنا مستعمر كافر نَ  َيْشع ر ونَ  َوَما َأْحَياء   َغي ْ َعث ون َأَّيا  .﴾ي  ب ْ
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