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 شكر وتقدير

 أف كفقني في إتماـ ىذا العمؿ، أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أستاذم -سبحانو كتعالى-بعد شكر اهلل

 المشرؼ األكؿ الدكتكر أحمد فارس عكدة، عمى ما بذلو مف جيد في التكجيو كاإلشراؼ عمى ىذه

لى أعضاء لجنة التحكيـ األفاضؿ. الرسالة، كعمى مشاعره النبيمة في تفيـ الظركؼ التي مررت  بيا، كا 

كما اتقدـ بالشكر إلى رفقاء مسيرتي التعميمية لمدعـ المعنكم الذم قدمكه لي طكاؿ فترة كتابة الرسالة. 

 -المستشار القانكني في محافظة أريحا -مكصكؿ لسعادة الدكتكر ىاني محمكد محمد زبيدات كشكر

 المصادر كالمراجع الميمة لمرسالة.لممساعدة التي قدميا لي في الحصكؿ عمى 
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 .إلى طفمتي الجميمة
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 الممخص
تناكلت ىذه الدراسة تطكر السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا، في محاكلة لمعرفة 

أسبابيا،كأىدافياالتي تأتي في سياؽ تطكر السياسة الخارجية الصينية نحك الشرؽ األكسط.كيأتيذلؾ مف 

ة. كذلؾ خاللدراسة االتجاىات، كالتغٌيرات التي حصمت عمى ىذه السياسة في فترة ما بعد الحرب البارد

لماافرزت نياية ىذه الحرب مف تحكالت عمى الساحة العالمية المتمثمة في صعكد، كىبكط العديد 

في النظاـ الدكلي، كتحٌكؿ  -كقطب أكحد-منالقكل العالمية، كتفٌرد الكاليات المتحدة األمريكية

ة لمتنمية.كما الصراعالعسكرم إلى صراع اقتصادم تتنافس فيو الدكؿ لمحصكؿ عمى المكارد الالزم

عرضتالدراسة السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا في الفترة السابقة لمحرب الباردة، منذ تأسيس 

 جميكريةالصيف الشعبية،كصكالن لفترات الربيع العربي. 

تيظير مبررات الدراسة اىتماـ الباحث بيذا المكضكع، ككف الصيف مف الدكؿ الصاعدة، كالمؤثرة في 

عالمية. أما أىمية الدراسة فتكمف في ككنيا تيدؼ إلى التعرؼ عمى سياسة الصيف الخارجية، القرارات ال

ال سيما، كأنيا دكلة ذات قكة اقتصادية، كعسكرية ليا تأثير عمى السياسة العالمية. أما مشكمة الدراسة 

ية لمتعامؿ مع فقد حاكلت رصد ما إذا كانيناؾ تغٌير في سياسة الصيف الخارجية، أـ أٌنيا استراتيج

 الصينية تجاه سكريا الخارجية السياسة تغٌيرت المتغٌيرات الدكلٌية، كذلؾ مف خالؿ طرح السؤاؿ: ىؿ

 العالمية؟ المتغيرات مع لمتعامؿ استراتيجية أنَّيا أـ فعالن،

عمى خصائص السياسة الخارجية  التعٌرؼ حاكلت ىذه الدراسة تحقيؽ عدد مف األىداؼ. كاف أىميا:

ـ. كلتحقيؽ ذلؾ  2014-ـ 1949الخارجية الصينية تجاه سكريا منذ عاـ السياسة ية، كعمىالصين

عدد مف النتائج كاف  استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالمنيج التاريخي، كتكصمت الدراسة إلى

العربي،ىي تحكالت  التي طرأت عمى السياسة الخارجية الصينية في أعكاـ الربيع التحكالت أىميا:أفٌ 



 ه
 

تكتيكية كليست جذرية. كأفَّ الصيف ال تيتـ بزكاؿ أك بقاء النظاـ السكرم؛ ماداـ يحقؽ مصمحتيا، ككٌنو 

خٌط الدفاع األكؿ لعدد مف الدكؿ الحميفة كإيراف كركسيا، كأٌف الصيف قدتدخمت في الثكرة السكرية لعدة 

مريكية، فيي ترفض سيطرة األخيرة أسباب تحكـ عالقاتيا  الدكلية بالدكؿ األخرل كالكاليات المتحدة األ

 .عمى مكارد الطاقة في مناطؽ مختمفة مف العالـ
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The development of China's foreign policy toward Syria 

Student name: Atallah Hanna Jeries Al-Kasis 

Supervisor: Dr. Ahmad Fares Odeh  

Abstract 

 This study focuses on Chinese foreign policy towards Syria. It tries to explore the reasons 

and objectives of this policy, in the context of the development of China’s politics towards 

the Middle East. This study also focuses on the changes which have taken place in the 

Chinese foreign policy after the cold war. The cold war has produced different effects on 

the world, such as the change in the international system from a bi-polar system to a 

unipolar system led by the United States, and the transition from military conflict to an 

economic conflict. This study examines as well Chinese foreign policy towards Syria 

during the since before the cold war until now.  

The researcher is interested in the subject of the study because of the growing role of China 

as one of the influential countries in global decision-making. The importance of the study 

emanates from the importance of China and its economic and military strength in the 

world. The theme of the study is to observe the change in Chinese foreign policy, and to 

find out if this change is strategic or just tactical. 

The study tries to achieve a number of goals; the most important one is identifying the 

characteristics of China's foreign policy in general during the period between 1949 and 

2014, and towards Syria in particular during the same period. The researcher used the 

descriptive and historical approaches to accomplish his objective. The research results 

indicate that the shift in Chinese foreign policy during the years of the Arab Spring is just 

tactical. China’s intervention in the Syrian crisis is inseparable from achieving its 

objectives. China does not care whether the Syrian regime stays or goes as long as it 

(China) accomplishes its interests specially that it is on the front line of defense for a 

number of allied states such as Iran and Federal Russia. China intervened in the Syrian 

crises for a variety of reasons that determine its relations with other countries such as the 

USA. Needless to say, that China rejects the control of the USA on the energy resources in 

deferent part of the world.              
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 خمفية الدراسة: الفصل األول
 :تمييد

مؤكدة بذلؾ عمى ضركرة  التكازف الدكلي،في تكفير  ساىمت الصيف مف خالؿ سياستيا الخارجية

ة؛ كذلؾ تمتاز بأىمية كبيرة عمى الساحة الدكليٌ  . فالصيفالكفاؽ الدكلي نحك حؿ مشاكؿ الشرؽ األكسط

لما ليا مف مرتكزات جغرافية، كسياسية، كاقتصادية، ما يجعميا ثالث أكبر دكؿ العالـ مساحةن، كأكثرىا 

ىا مف الدكؿ العظمى؛ إذ يتكقع أفَّ يتجاكز الناتج عف منافسة اقتصادىا لغير  تعدادان بالسكاف. فضالن 

كعدا عف ككف الصيف عضكان دائمان  .1ـ2021 المحمي اإلجمالي لمصيف نظيره األمريكي في عاـ

مجمس األمف، كتتمتع بحؽ النقض، فيي تمتمؾ قدرات عسكرية كبيرة جعمت جيشيا ثالث أقكل جيش 

كصان كأٌنيا تمتمؾ السالح النككم منذ ستينات القرف في العالـ بعد الكاليات المتحدة كركسيا. خص

الماضي. كؿ ىذه الخصائص السابقة، أكجدت لدل الباحث فضكالن لدراسة سياستيا الخارجية التي 

ترتكز باألساس عمى عدة مقكمات أىميا: المبادئ الخمسة لمتعايش السممي، كالبراغماتية في التعامؿ 

 مع الشؤكف الدكلٌية. 

يد مف مفكرم العالقات الدكلية أفَّ التطكرات الحاصمة عمى أداء الصيف الخارجي، تؤكد يعتبر العد

 التغٌير في سياستيا الخارجية نحك االنفتاح عمى المجتمع الدكلي، كيتٌضح ذلؾ في السنكات األخيرة

كدكؿ في دكؿ العالـ عامة،ن  البريطانية الرامية لمتدخؿ -برفض الصيف الصريح لممشاريع األمريكية

استخداـ حؽ  أك عف التصكيت الصيف كقد برز ىذا التغٌير في امتناع منطقة الشرؽ األكسط خاصةن.

 ، كالمذاف استيدفا النظاـ السياسي الميبي. 1973ك 1970األمـ المتحدة  في قرارم النقض الفيتك، كما

                                                           
 2010ديسمبر  9، مجمة السياسة الدكليةاحمد السيد النجار، "اإلمبراطكرية األمريكية: الييمنة االقتصادية اآلفمة"، القاىرة:   1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=362396&eid=46  
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بمكماسية الكقائية اليادفة الصيف سكؼ تسعى في الفترة القادمة، إلى استخداـ الد أفَّ  المراقبكف يرٌجح

األزمة  مكقفيا إزاء في فعميان  تجمى كىك ما في منطقة الشرؽ األكسط. الحتكاء خطر التكسع األمريكي

تجاه منطقة الشرؽ األكسط.  السكرية، التي شكمت بشكؿ أك بآخر نقطة تحٌكؿ في السياسة الصينية

قكية. كىذا يعكد لعدـ اعتبار الصيف األخيرة  فالعالقات الصينية السكرية إباف الحرب الباردة لـ تكف

منذ بداية تأسيسيا حتى  –نقطة جذب اقتصادية أك سياسية ليا. كما أفَّ سياسة الصيف كانت تقكـ 

عمى النأم بالنفس، كعدـ االنخراط في الشؤكف العالمية. أما بعد  -العقد السابع مف القرف العشريف

حافزان لمعاكدة تدخميا في  -خاصة االقتصادم-ؿ النمك الصيني عممية االنفتاح عمى العالـ، فقد شكٌ 

 السياسة الدكلية.

في السنكات األخيرة، تطكرت العالقات الصينية السكرية. نظران لكقكفيا إلى جانب النظاـ الحاكـ في 

سكريا. كاستخداـ حؽ النقض )الفيتك( ضد محاكالت التدخؿ المباشر مف بعض الدكؿ الكبرل. األمر 

م أثار مكجة مف التكٌتالت الدكلٌية، التي برزت ما بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاألكركبييف مف الذ

 جانب، كركسيا كالصيف مف جانب آخر. 

تتناكؿ ىذه الدراسة تطكر السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا. في محاكلة لمعرفة أسبابيا كأىدافيا، 

الخارجية الصينية نحك الشرؽ األكسط. كستقكـ ىذه الدراسة كالتي تأتي في سياؽ تطكر السياسة 

ىل تّغيرت السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا فعاًل، أم أّنيا باإلجابة عف السؤاؿ البحثي: 

 استراتيجية لمتعامل مع المتغيرات العالمية؟

داؼ، كالمنيجية تحكم ىذه الدراسة عمى أربعة فصكؿ: أكليا يتعمؽ بخمفية الدراسة مف حيث األى

كالفرضيات، كالمحددات، كالمشكمة البحثية. أما الثاني فيستعرض اإلطار النظرم، كالدراسات السابقة. 
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كالفصؿ الثالث يبٌيف محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا. إضافةن لمفصؿ الرابع الذم 

 ـ.2014حتى 1949يكٌضح السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا منذ عاـ 

 :موضوع الدراسة 

تحاكؿ ىذه الدراسة رصد تطكرات سياسة الصيف الخارجية تجاه سكريا منذ تأسيس جميكرية الصيف 

ـ. كذلؾ بعد أف لكحظ اتباع الصيف لسياسات خارجية مختمفة عمَّا كانت 2014الشعبية، كحتى عاـ 

لسممي، التي أقٌرىا الحزب تتبعو في العقكد الماضية. كالمقصكد ىنا المبادئ الخمسة لمتعايش ا

الشيكعي الصيني، كالمتمثمة في االحتراـ المتبادؿ لمسيادة، كسالمة األراضي، كعدـ االعتداء كالتدخؿ 

 في شؤكف غيرىا مف الدكؿ، كالمساكاة كالمنفعة المتبادلة، كالتعايش السممي.

    :مبررات الدراسة وأىميتيا

تنبع مبررات الدراسة مف اىتماـ الباحث بيذا المكضكع، ككف الصيف مف الدكؿ الصاعدة. إضافةن إلى 

اتباعيا في تعامميا مع دكؿ الشرؽ األكسط، كخاصة سكريا سياسة االنفتاح االقتصادم، كعدـ التدخؿ 

ة األكلى. أما في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل. في سياسة ىدفت لتحقيؽ المصمحة الصينية بالدرج

سكريا، فيي مف الدكؿ العربية الميمة لما تحتمو مف مكقع يجعميا نقطة التقاء لثالث قارات، كعقدة 

طرؽ بٌرية كبحرية كجكية تربط العالـ. كتكمف أىمية الدراسة في ككنيا تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى سياسة 

ية، كليا تأثيرىا عمى السياسة الصيف الخارجية، ال سيما، بأٌنيا دكلة ذات قكة اقتصادية كعسكر 

كالتفاعالت العالمية كالمشكالت الدكلية. كما أٌنيا مف الدراسات العربية القميمة )عمى حٌد عمـ الباحث(، 

 الميتمة في تكضيح السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا بعد األزمة. 
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  :أىداف الدراسة

 ىذه الدراسة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 

 التعٌرؼ عمى خصائص السياسة الخارجية الصينية. -1

 تكضيح محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كخاصة سكريا. -2

 ـ.2014-1949التعرؼ عمى السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا منذ عاـ   -3

  :مشكمة الدراسة

كىذا ينبع مف محاكلتيا تحقيؽ المصمحة لقد غٌيرت الصيف مف سياساتيا الخارجية عمى مٌر العصكر، 

الكطنية بالدرجة األكلى، خصكصان في ظٌؿ صعكدىا كقكة عالمية اقتصادية، كعسكرية منافسة لمييمنة 

األمريكية في العالـ. كبناء عمى ذلؾ ستحاكؿ ىذه الدراسة الخكض في تفاصيؿ السياسة الخارجية 

حاكلة لرصد ما إذا كانت السياسة الخارجية الصينية نحك الشرؽ األكسط، كخاصة سكريا، في م

الصينية قد تغٌيرت فعالن، أـ أنيا استراتيجية لمتعامؿ مع المتغيرات الدكلٌية. كما ستحاكؿ ىذه الدراسة 

اإلجابة بشكؿ كاضح عف ماىية العالقة بيف البمديف، كتكضيح ما إذا كانت ىذه العالقة في تكافؽ أـ 

ىل تغّيرت السياسة الخارجية الصينية حثية مف خالؿ السؤاؿ التالي: ال. كيمكف إجماؿ المشكمة الب

 تجاه سوريا فعاًل، أم أّنيا استراتيجية لمتعامل مع المتغيرات العالمية؟

   :أسئمة الدراسة

 ما خصائص السياسة الخارجية الصينية؟ -1

 ريا؟ما أىـ محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كخاصة سك   -2

 ما أىـ مرتكزات السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا؟ -3
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 ىؿ ييعتبر تطكر السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا تطكران براغماتيان؟ -4

 بعد الحرب الباردة؟ ىؿ تغٌيرت السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرؽ األكسط -5

 انييار النظاـ في سكريا؟ىؿ كاف لمٌدعـ الصيني لألزمة السكرية، أىمية في عدـ  -6

 :منيجية الدراسة

ستعتمد ىذه الدراسة عمى استخداـ المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي، القائـ عمى تحميؿ المضمكف. 

كذلؾ لعرض أىـ خصائص كمالمح السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا. كىذا المنيج يعٌد مف 

ية. كلتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث عمى مجمكعة مف المناىج األساسية المتبعة في الدراسات السياس

 المصادر كالدراسات ذات العالقة بيذا المكضكع.

  :معّوقات الدراسة

 تكمف معٌكقات الدراسة في التالي:

 عدـ تكافر المصادر الكافية حكؿ سياسة الصيف الخارجية خصكصان بالمغة العربية. -1

كىك أمر ميـ لفيـ طبيعة التفاعالت عدـ قدرة الباحث عمى القراءة بالمغة الصينية،  -2

 السياسية في الصيف.

يجعؿ التكٌيف  ـ، ما2011تشاٌبؾ أطراؼ النزاع في األزمة السكرية التي بدأت في عاـ   -3

 بنتائج ىذه األزمة أمر في غاية الصعكبة.

   :حدود الدراسة

 حدكد ىذه الدراسة في إطار إجرائيا مف حيث الزماف كالمكاف:
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المحدد المكاني: كىك جميكرية الصيف الشعبية كسكريا. كسيقكـ الباحث بإعداد ىذه  -1

 في جامعة القدس. ـ2016-2015الدراسة في الفصؿ الثاني مف عاـ 

المحدد الزماني: يتحدد في الفترة التي ستيدرىس في إطارىا السياسة الخارجية الصينية تجاه  -2

ـ. كقد اختار الباحث ىذه 2014حتى عاـ  1949منطقة الشرؽ األكسط كسكريا منذ عاـ 

الفترة، ألٌنيا كانت بداية تأسيس جميكرية الصيف الشعبية، كلما احتكتو مف تصاعد في 

القكل الصينية االقتصادية كالعسكرية، كاندالع الثكرة السكرية ضمف ما ييعرؼ بثكرات 

 الربيع العربي.
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 والمفاىيمي والدراسات السابقةاإلطار النظري : الفصل الثاني
 :تمييد

ال شٌؾ أٌف مكانة الصيف الدكلية ظٌمت محٌؿ نقاش مف قبؿ الميتميف بالعمكـ السياسية، خصكصان بعد 

نياية الحرب الباردة لما أفرزتو مف متغٌيرات دكلٌية جعمت الدكؿ عامة كالصيف خاصة تعيد تعريؼ 

لمعاىدات أك اتباع نمط العزلة، كتحديد أكلكيات كأىداؼ مصمحتيا القكمية مف خالؿ إقامة األحالؼ كا

سياساتيا الخارجية، بما يتكافؽ مع التحديىات التي تكاجييا. لذلؾ فقد شيدت السياسة الخارجية الصينية 

تطكرات عديدة منذ نياية الحرب الباردة، مركران بحرب الخميج األكلى كالثانية، كأحداث الحادم عشر 

بثكرات الربيع العربي. لكف، قبؿ البدء بعرض تطكرات السياسة الخارجية الصينية  مف سبتمبر، نيايةن 

تجاه منطقة الشرؽ األكسط عامة كسكريا خاصة، ال بدَّ مف تقديـ إٌطار عاـ، يكٌضح تعريفات الكتٌاب 

 المختمفة لمسياسة الخارجية كالنظريات التي بينيت عمييا سياسية الصيف الخارجية. 

  .األول: اإلطار النظري والمفاىيميالمبحث 

المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ يتضمف: التعريؼ بالسياسة الخارجية بمفيكميا المتداكؿ بيف الكتَّاب؛ 
لمكصكؿ إلى تعريؼ إجرائي ليا، كعرض أىـ نظريات السياسة الخارجية مع التركيز عمى نظرية 

 المنفعة التي تتعامؿ مف خالليا الصيف مع سكريا.

  .مطمب األول: مفيوم السياسة الخارجيةال

تعددت تعريفات السياسة الخارجية، كىذا ييعزل لتعدد عناصرىا كتداخميا مع بعضيا بعضان، كاألىداؼ 

( السياسة جيمس رودردكالكسائؿ كاألدكار. كعدـ انفصاليا عف السياسة الداخمية ألم بمد. كيعٌرؼ )

سمطكية التي تتخذىا أك تمتـز باتخاذىا الحككمات. لممحافظة الخارجية، عمى أٌنيا مجمكعة التصرفات ال

ىاورد عمى الجكانب المرغكب فييا في العالقات الدكلية، كتغيير الجكانب غير المرغكب بيا. أما )
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كارل (، فيعٌرفيا عمى أٌنيا التداخؿ الكبير بيف السياسة الخارجية كالسياسة العامة. كيرل )ليتز

الخارجية ىي تفاعؿ عكامؿ داخمية كخارجية لمكصكؿ إلى تصٌكر يحكـ  ، أفَّ السياسةىولستي(

العالقات بيف بمديف أك أكثر. كما تيعرَّؼ السياسة الخارجية عمى أنَّيا مجمكعة مف األىداؼ التي تحدد 

طرؽ التكاصؿ لبمد ما مع بمد آخر. كبشكؿ عاـ فإٌف الدكؿ تسعى مف خالؿ سياستيا الخارجية، إلى 

حيا الكطنية، كأمنيا الداخمي كازدىارىا االقتصادم. كقد تحقؽ الدكلة ىذا اليدؼ مف حماية مصال

 1خالؿ التعاكف السممي مع النسؽ الدكلي أك عبر الحرب كالعدكاف. 

، ازدادت أىمية السياسة الخارجية لمدكؿ؛ كىذا يعكد لمتطٌكر التكنكلكجي الحاصؿ  في القرف المنصـر

نظريات السياسة الخارجية لمدراسة كالتحميؿ منذ قركف عديدة. كظيرت كظيكر العكلمة. كما خضعت 

العديد مف المدارس التي تفٌسر السياسة الخارجية كاف أىميا: المدرسة الميبرالية أك المثالية، التي دعت 

إلى تطبيؽ تمؾ السياسة كفؽ أىداؼ مثالية كاسعة. كقد تمٌخض عف ىذه المدرسة، إنشاء عصبة األمـ 

ة بعد الحرب العالمية األكلى. كىذه المدرسة تقـك عمى نبذ الحرب، كترسيخ السمـ الدكلي، كتدعك المتحد

 2إلى أف يككف النظاـ الدكلي مبنيان عمى أساس األمف كاالستقرار.

أما المدرسة الكاقعية، فيي ترل كجكب إدارة السياسة الخارجية لمدكؿ، عبر مبادئ تقكـ عمى أساس 

رجة األكلى، كىي عادةن ما ترتبط باستخداـ القكة تجاه الدكؿ األخرل، كالحرب مف مصمحة الدكلة بالد

  3كجية نظرىا، ىي ضركرة لحماية مصالح الدكؿ.

لدراسة السياسة الخارجية، يتكجب فيـ عدد مف االعتبارات، منيا: تكجيات السياسة الخارجية، 

نعزاؿ، أك الحياد، أك لجكء الدكلة إلى إنشاء كأنماطيا، كسمككيا الذم يتخذ عددان مف األشكاؿ كحالة اال
                                                           

1
.13-7، ص.2(، ط1998، : مكتبة النيضة المصريةمحمد السيد سميـ، تحميؿ السياسة الخارجية، )القاىرة 

 .2013. 12. 15محمد مكميؼ، المدرسة المثالية، فمسطيف: مركز راشيؿ ككرم الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف،  2
 http://rachelcenter.ps/  

 .2013الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، محمد مكميؼ، المدرسة الكاقعية التقميدية، فمسطيف: مركز راشيؿ ككرم  3
http://rachelcenter.ps/

http://rachelcenter.ps/
http://rachelcenter.ps/
http://rachelcenter.ps/
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أك دعـ أحالؼ معينة. كما أفَّ صناعة السياسة الخارجية تتطمب دراسة مختمؼ العكامؿ كالمتغيرات 

 المؤثرة بشكؿ مباشر، أك غير مباشر في صنع ىذه السياسة.

ٌناع القرار ا لسياسي كجكد مشكمة تتطمب مف ىنا يتبٌيف أفَّ صناعة السياسة الخارجية تبدأ بمالحظة صي

الخكض في عالقات تعاكف، أك صراع مع دكلة أك دكؿ عديدة أخرل مف أجؿ حٌميا. كيتـ حٌؿ 

ٌناع القرار السياسي، ليتـ اختيار بديؿ مف  اإلشكاليات الحاصمة مف خالؿ معمكمات مسبقة مقدمة لصي

 البدائؿ الذم يعٌظـ منفعة الدكلة كتقمؿ مف خسائرىا.

السياسة الخارجية في ككنيا مرتكزان لمسياسات العامة ألم دكلة، كأداة لتحقيؽ األىداؼ تكمف أىمية 

العامة لمدكلة، كالمتمثمة في حماية أمنيا، كمصالحيا االقتصادية كاستقرارىا. كما تتفاكت أىمية السياسة 

تنمكيان، حيث تتنافس  الخارجية لمدكؿ، تبعان ألىميتيا في تحقيؽ أىدافيا. فالسياسة الخارجية تمعب دكران 

الدكؿ مف خالؿ إقامة العالقات. لمحصكؿ عمى الدعـ المادم الضركرم لعممية التنمية. كاتباع إحدل 

دكؿ العالـ الثالث سياسة خارجية نشطة تجاه الدكؿ المتقدمة. لمحصكؿ عمى الدعـ المالي. كما تمعب 

ع بعض دكؿ العالـ الثالث لسياسة عدـ السياسة الخارجية، دكران في تدعيـ استقالؿ الدكلة، كاتبا

االنحياز، مف أجؿ مكاجية نفكذ القطبيف الرئيسييف إباف فترة الحرب الباردة. كتساعد السياسة الخارجية 

في تأميف مصالح الدكلة خارج حدكدىا الجغرافية. كخير مثاؿ عمى ذلؾ: كقكؼ ركسيا إلى جانب 

بية المكجكدة عمى أرضو، مف أجؿ تأميف مصالحيا في النظاـ السكرم في حربو مع التنظيمات اإلرىا

 1ميناء طرطكس السكرم.

كاتباع الرئيس  ،كما أفَّ اتباع سياسة خارجية نشطة يساىـ في إضفاء الشرعية عمى السمطة الداخمية

 سياسة خارجية نشٌطة مف أجؿ تدعيـ شرعيتو. محمد مرسي()المصرم السابؽ 

                                                           
 .2013-يناير -24آنا بكرشفسكايا، "مصالح ركسيا الكثيرة في سكريا"، كاشنطف: معيد كاشنطف لسياسات الشرؽ األدنى،  1

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
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  الخارجيةالمطمب الثاني: نظريات السياسة 
ترتكز السياسة الخارجية لمدكؿ عمى العديد مف النظريات، منيا ما يتعمؽ بالمصمحة كالمنفعة، كمنا ما 

 يرتبط بالنظرية الدبمكماسية لمدكلة، ناىيؾ عف نظرية االستمرار كالتغيير في السياسة الخارجية.

   أواًل: نظرية السياسة البراغماتية

أك تغميب المنفعة عمى المبادئ. كيعكد أصؿ المصطمح إلى المغة اليكنانية  ييقصد بالبراغماتية، النفعية

كتعني مسألة عممية، ثـ أخذ الركماف ىذا االصطالح، لمداللة عمى اإلنساف المتمٌرس كالمتمٌكف في 

أما في أكاخر القرف الثامف عشر، فقد ظيرت  1إحدل مجاالت الحياة كخاصة القانكنية منيا.

تشارلز ساندر بيرس". دل مدارس الفمسفة في الكاليات المتحدة، عمى يٌد الفيمسكؼ "البراغماتية كإح

إلى معاني األفكار أك تفسيرىا إاٌل مف  تمركزت ىذه الفمسفة حكؿ مقكلة مفادىا، ال يمكف التكٌصؿ

لنتائج خالؿ النتائج المترتبة عمييا، كما ال يمكف التمٌسؾ بالمعتقدات إاٌل إذا أيخذ بعيف االعتبار، ا

العممية المترتبة عمى اإليماف بيذه المعتقدات. كىنا يتضح أٌف البراغماتية تركز عمى النتائج دكف 

 2األفكار أك المبادئ.

كفي السياسة، ييطمؽ مصطمح الدكلة البراغماتية عمى الدكلة التي تنتيج سياسة نفعية دكف األخذ 

كمع أفَّ الكاليات المتحدة كانت منبع نشكء بالمبادئ. كحقكؽ اإلنساف أك مصمحة الدكلة األخرل. 

البراغماتية، إاٌل أفَّ العديد مف المحمميف، يركف أفَّ جذكرىا كانت صينية األصؿ. كيظير ذلؾ في العديد 

مف الحكايات الصينية التي تظير الميكنة في الفكر السياسي الصيني، كالذم تشبيو بحركة التنيف 

(؛ مؤسس الديانة Laoziي كتاب التاك لمفيمسكؼ الصيني)الك تزم المتناسؽ، الذم يمكف مالحظتو ف

                                                           
1
3122-دٌسمبر-4696،34ع،المتمدنالحوار:بؽداد،"المعاصرةالصٌنٌةالنهضةفًالبرؼماتٌة"المحسن،صالحالكرٌمعبد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288517
2
.اإللكترونٌةفٌفاءصحٌفة:السعودٌةالبراؼماتٌة،علىإطاللةالفٌفً،سالممحمد 

http://www.faifaonline.net/faifa/articles-action-show-id-1997.htm
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كلٌعؿ الدليؿ عمى البراغماتية في السياسة الخارجية الصينية، يتٌضح مف تعبير رئيسيا الراحؿ  1الطاكية.

(، "ال ييـٌ لكف اليٌر أبيض أك أسكد، الميـ أف يصيد الفأر".Deng Xiaoping)دنغ شياك بينغ 
كىذا  2

إشارة كاضحة عمى الطبيعة النفعية لمنظاـ السياسي الصيني، الذم يركز عمى مصمحة األمة دكف يعٌد 

 غيرىا.

( بدعـ الفالحيف، مف خالؿ تعاكنو الذم أٌدل إلى Mao Zedongتسي تكنغ  لقد حظى الرئيس )ماك

تنتيج الطابع  استصالح األراضي كالنيكض بالدكلة اقتصاديان. كمع أفَّ الصيف في تعامالتيا الخارجية

البراغماتي، إاٌل أٌنو ال يمكف إنكار دكر المبادئ في تسيير سياستيا الخارجية. فيتضح عمى مٌر 

العصكر أٌف الصينييف معتٌزكف بثقافتيـ، كينظركف إلى اآلخريف باستعالء، كىذا ظاىر مف خالؿ كتبيـ 

. لكٌف ىذا األمر قد اختمؼ التي تكٌضح أٌف الصيف ىي مركز األرض، أما باقي الشعكب فيـ أغيار

 بعد حركب األفيكف كانييار اإلمبراطكرية الصينية كانفتاح الثقافة الصينية عمى الغربية كتعمميـ منيا.

 

 ثانيًا: نظرية االستمرار والتغيير في السياسة الخارجية.
  

خكض في عمؽ سٌمة االستمرار كالتغيير في السياسة الخارجية، تعتبر مف النظريات األصيمة التي ت

بيف أربعة أشكاؿ مف التغيير في السياسة  شارلز ىيرمان(سياسات الدكؿ الخارجية. حيث يميز )

الخارجية األكؿ: التغيير التكٌيفي، كييقصد بو تغيير مستكل االىتماـ المكٌجو إلى قضية معينة، مع بقاء 

نو تغيير في أدكات السياسة األدكات كاألىداؼ ثابتة. أما الثاني: فيك التغيير البرنامجي، أم أ

الخارجية، كالتحٌكؿ مف االعتماد عمى النيج العسكرم إلى المفاكضات لتحقيؽ ىدؼ معيف. كالثالث: 

التغيير في األىداؼ، كىك ما ييعتبر قمب لنيج الدكلة المعتمد في التعامؿ مع القضايا العالمية. كالرابع: 
                                                           

1
 .:311،والصٌنآسٌادراساتمركز:بكٌن،"تشٌنػتًالتاوكتابفًالُحكمفلسفة"ك،.د 
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=21&id=4163125-7-21:اإلسترجاعتم
2
.:22395،311.ع،األوسطالشرقجرٌدة:السعودٌةالقط،لونٌهمالونظرٌةآسٌافًاألكبرالبرؼماتًالدٌن،محًمحمود 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=6&article=540821&issueno=11284#.VKahONKUeSpتم

.3125-7-21:االسترجاع
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(، ىيرمانكأىداؼ كأدكات سياسة الدكلة الخارجية. كيشير )التغيير في التكٌجيات، أم تغيير استراتيجية 

إلى أفَّ التغيير يبدأ تدريجيان كيحتاج إلى فترة مف الزمف لحدكثو، كما أفَّ الدكؿ عادةن تراعي التغيير 

المحدكد في نمط سياساتيا الخارجية، لما يرافؽ التغيير الجذرم مف معٌكقات أىميا: عدـ إمكانية التنبؤ 

عاؿ الدكؿ األخرل إزاء ىذا التغٌير الحاصؿ في سياسة الدكؿ المتبعة لمنيج الجديد في بردكد أف

 العالقات الدكلية.

كبتطبيؽ ىذا عمى الحالة الصينية، يتٌضح أفَّ الصيف قد غٌيرت مف سياستيا الخارجية في العديد مف 

عمى االتحاد السكفيتي ـ، حيث انتقمت مف االعتماد 1966 -1959المٌرات، كاف أىميا ما بيف عامي 

مكاناتيا في خدمة  كشريؾ استراتيجي، إلى نمط االعتماد عمى النفس، مف خالؿ تسخير مكاردىا كا 

مصالحيا الدكلية. أما التغيير الثاني فقد رافؽ الثكرة الثقافية، حيث اتجيت الصيف إلى العزلة التاٌمة 

س. كقد رافؽ ذلؾ سحب جميع السفراء عف المجتمع الدكلي، مف أجؿ إعادة البناء كالنيكض بالنف

الصينييف مف الدكؿ األخرل )ما عدا مصر(، في إشارة كاضحة منيا عمى نٌيتيا تقميص حجـ التمثيؿ 

ـ، حينما بدأت الصيف بالدخكؿ 1975الدبمكماسي مع دكؿ العالـ. كقد استمر نمط العزلة حتى عاـ 

ع الذم احتاجت فيو إلى إقامة عالقات في مرحمة االنفتاح االقتصادم، كاالتجاه نحك التصني

دبمكماسية، مف أجؿ الحصكؿ عمى المكارد النفطية مف الدكؿ األخرل بعد أف أصبح إنتاجيا مف النفط 

. كمع سقكط االتحاد السكفيتي، كانتياء الحرب الباردة، كانت الصيف قد قطعت 1حاجتيا ال يغطي

شكطان كبيران في مجاؿ التنمية االقتصادية. كقد خافت مف أف يؤثر سقكطو عمى كضعيا العالمي؛ األمر 

الذم دفعيا إلى إقامة كتطكير عالقات الصداقة كالتعاكف مع جميع البمداف، عمى أساس المبادئ 

لمتعايش السممي. في الفترة األخيرة )فترة الثكرات العربية(، بعد أف شعرت الصيف بقكتيا الخمسة 

كنفكذىا الصاعد، اتجيت إلى األخذ بزماـ األمكر كاالنخراط الحذر في المسائؿ العالمية كرفض 

                                                           
1
.213-211.صسابق،مصدرالخارجٌة،السٌاسةتحلٌل 
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و الييمنة الدكلية التي يفرضيا القطب الكاحد، بٌؿ كسعت إلى إقامة عالـ متعدد األقطاب يسكد في

 1التعاكف كالمشاركة لمجميع.
   

بناءن عمى ما سبؽ، تـ عرض نظريتيف لتعامؿ الصيف مع القضايا الدكلية، األكلى: النظرية البراغماتية، 

كالثانية: نظرية االستمرار كالتغيير في السياسة الخارجية الصينية. كيتٌضح أفَّ ىنالؾ اختالؼ بيف 

الج عالقاتيا الخارجية انطالقان مف مصمحتيا. أما الثانية فترل أٌف النظريتيف، األكلى تفيد بأٌف الصيف تع

الصيف تغٌير مف سياستيا الخارجية كفقان لممتطمبات الدكلية. كمف ىنا فإفَّ الباحث يرل أفَّ الصيف تعالج 

كرية القضايا الدكلية كاإلقميمية كفقان لمنظرية األكلى، كيستدؿ عمى ذلؾ مف كاقع تعامميا مع األزمة الس

 كذلؾ لعدة أسباب:

إفَّ الصيف في تطكرىا االقتصادم المستمر، تراعي مصالحيا األساسية، حتى كلك كاف ذلؾ  -1

عمى حساب المبادئ. كنستدؿ عمى ذلؾ بمعارضة القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة الرامية 

متحدة الداعي إلى، التدخؿ العسكرم في سكريا، في حيف كقفت عمى الحياد أماـ قرار األمـ ال

 لمتدخؿ في ليبيا.

إفَّ الصيف تراعي مصالحيا النفطية في الشرؽ األكسط، كتخشى مف أف يؤدم سقكط النظاـ  -2

 السكرم  إلى انييار الحميؼ االستراتيجي إيراف، كبالتالي خسارة مكرد نفطي ميـ.

ككف أقرب ترفض الصيف التدٌخؿ الغربي في األزمة السكرية؛ خكفان مف سيطرة نظاـ آخر ي   -3

 لمغرب منو إلى الصيف، كبالتالي خسارة آخر معقؿ ليا في الشرؽ األكسط.

غٌيرت الصيف عبر العصكر مف سياستيا الخارجية مف نمط االنعزاؿ إلى التدخؿ الحذر في  -4

 القضايا الدكلية كذلؾ كفقان لمتطمبات كؿ فترة.

                                                           
1
3119،للمعلوماتالعربًالمركز:بكٌن،"الباردةالحرببعدالصٌنٌةالخارجٌةالسٌاسة"الحمراوي،محمد 

07/942.htm-05-http://www.arabsino.com/articles/103125-23-23:االسترجاعتم.

http://www.arabsino.com/articles/10-05-07/942.htm
http://www.arabsino.com/articles/10-05-07/942.htm
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مع ركسيا في ظٌؿ المصالح تراعي الصيف في تدخميا في األزمة السكرية، عالقتيا الكطيدة  -5

 االقتصادية الجامعة لمطرفيف، كشراكة البمديف في عضكية عدد مف المنظمات الدكلية.

تخشى الصيف مف أف تككف سيطرة األحزاب الدينية في دكؿ الشرؽ األكسط، امتدادان لحراؾ  -6

تعاني عدد مف الحركات االنفصالية في الداخؿ الصيني لممطالبة باالنفصاؿ، خصكصان أنيا 

 مف كجكد العديد مف ىذه الحركات في عدد مف األقاليـ الصينية كإقميمي التبت كسينكيانج.

إفَّ تدخؿ الصيف في األزمة السكرية، ينبع مف الضغكط التي تفرضيا عمييا الكاليات المتحدة  -7

لرفع سعر عممتيا، كتخفيض تصدير السمع كالبضائع لمدكؿ األخرل. كما أفَّ الصيف تستخدـ 

زمة السكرية ككرقة ضغط عمى القكل العالمية ضد أم محاكلة النتقاد انتياكاتيا لحقكؽ األ

اإلنساف، كتراعي تحقيؽ مكاسب دكلية أماـ ادعاءات تايكاف بأحقيتيا في السيطرة الكاممة عمى 

الصيف، بعد أف كانت قد شغمت مقعد الصيف في األمـ المتحدة في السبعينيات مف القرف 

  .  المنصـر
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 

  أواًل: الدراسات العربية

رسالة ماجستير سوريا: ة: الوقائع واآلفاق والمستقبل، )، العالقات السورية الصينيسعيد الحسن -1
 م(. 2006، جامعة حمب،غير منشورة

األىمية كاألىداؼ قسَّـ الباحث دراستو إلى عدة فصكؿ، سبقيا مقدمة عرضت خمفية الدراسة مف حيث 

كالمشكمة البحثية. عرض الباحث اإلطار النظرم لمدراسة، حيث كٌضح أٌف لمتاريخ دكر ميـ في تكثيؽ 

الركابط، كزيادة التأثير المتبادؿ بصكرة ىائمة بيف سكريا كالصيف. ثـ تطرؽ الباحث إلى قكة الصيف 

ارجية نحك منطقة الشرؽ األكسط. بعد االقتصادية كالعسكرية كالبشرية الصاعدة، كتطكر سياساتيا الخ

ذلؾ أناط بدكر اإلسالـ في تكطيد العالقات التاريخية الصينية العربية. كقد كٌضح أف تاريخ ىذه 

-حيث كاف لمطريؽ التجارم الذم يربط بالد الصيف ببالد العرب  ،العالقات تعكد إلى مئات السنيف

ىذه العالقات. بعد ذلؾ، درس الباحث أىمية دكره كبيره في تطكير  -كالذم عيرؼ بطريؽ الحرير

العالقات الصينية السكرية، ككفَّ سكريا تقع في منطقة غاية في األىمية ألنيا ممتقى القارات. إضافةن 

إلى ككٌف المنطقة بأسرىا ميدان لمحضارات كالديانات السماكية الثالث. كقد افترض الباحث أفَّ العالقات 

قان لممصالح المشتركة لكمتا الدكلتيف، كأفَّ مكقع الصيف البارز الذم تحتمو الصينية السكرية تتحدد كف

عمى الخارطة الدكلية يعٌد عامالن مشجعان لتطكير العالقات بيف البمديف. أما أىداؼ الدراسة، فقد بٌيف 

الباحث أفَّ الدراسة تسعى إلى إلقاء الضكء عمى العالقات الصينية السكرية في القرف الحادم 

لعشريف، كبشكؿ خاص بعد استقالؿ كؿ مف البمديف. كقد اعتمد الباحث في دراستو عمى عدة مناىج، كا

كالمنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي. كتكٌصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا: أفَّ الصيف 

تيجية كأمنية ليا. تعتبر منطقة الشرؽ األكسط عامة، كسكريا خاصة منطقة ذات أىمية اقتصادية كاسترا



16 
 

كقد أكصى الباحث بعمؿ المزيد مف الدراسات عمى شاكمة ىذه الدراسة، خصكصان كأفَّ الصعكد 

الصيني قد يجعؿ منيا أحد األقطاب الرئيسة في العالـ، كىك ما يشكؿ دعمان لمدكؿ العربية. كتنبع 

قد تناكلت العالقات الصينية أىمية ىذه الدراسة في ككنيا امتدادان لمدراسة الحالية خصكصان كأنيا 

ـ، في حيف أف الدراسة الحالية ستبحث 2006السكرية منذ تأسيس جميكرية الصيف الشعبية حتى عاـ 

 في تطكر السياسة الخارجية الصينية في فترة الثكرات العربية. 

رسالة ماجستير غير محمد صيدم، دور النفط في السياسة الخارجية الصينية، )فمسطين:  -2

 (.2014غزة ، -، جامعة األزىرورةمنش

ىدفت الدراسة إلى التعٌرؼ عمى مفيكـ أمف الطاقة في السياسة الخارجية الصينية كدكره في رسـ 

السياسات الخارجية لمصيف، في محاكلة لإلجابة عف مشكمة الدراسة: ما عالقة أمف الطاقة في تكٌجو 

ى عدة فصكؿ: في الفصؿ األكؿ عرض خمفية السياسة الخارجية الصينية؟. قٌسـ الباحث دراستو إل

طارىا النظرم محددان بذلؾ أىمية أمف الطاقة في العالقات الدكلية، ثـ تطرؽ إلى أىـ  الدراسة كا 

خصائص النظاـ السياسي الصيني كتأثيره عمى السياسة الخارجية. في الفصؿ الثاني عرض الباحث 

مراحؿ تطكرىا، ثـ عرض تكجيات السياسة أىـ محددات كخصائص السياسة الخارجية الصينية، ك 

الخارجية الصينية نحك الدكؿ الغنية بالمكارد النفطية. كقد أكضح أفَّ الصيف تسعى إلى إقامة عالقات 

فريقيا. كذلؾ  دبمكماسية مع ثالث مناطؽ تحديدان، ىي منطقة الخميج العربي، كمنطقة آسيا الكسطى كا 

لباحث أفَّ النفط كمتغير مستقؿ لو دكر كبير كمؤثر في صنع لضماف تنكع مصادرىا النفطية. افترض ا

السياسة الخارجية الصينية كمتغير تابع. أما أىمية الدراسة، فتنبع مف ككنيا درست أىمية النفط 

كمحدد رئيس في تكجو السياسة الخارجية الصينية. كإلتماـ ىذه الدراسة، استعاف الباحث بالمنيج 

ت الدراسة إلى أفَّ الدبمكماسية الصينية نجحت في اختراؽ الدكؿ ذات الكصفي التحميمي. كقد خمص
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المكارد النفطية، مف خالؿ اتباع سياسات مكافقة لمفيكـ القكة الناعمة كلممبادئ الخمسة لمتعايش 

السممي. كقد أكصى الباحث بضركرة التزاـ الصيف بالمبادئ الخمسة لمتعايش السممي، كاالستمرار في 

 الشراكة مع العالـ.تعزيز رابطة 

رسالة ماجستير محمد ريحان، التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتيا المستقبمية،)فمسطين:  -3

 (.2012عزة  -، جامعة األزىرمنشورة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مقكمات االقتصاد الصيني كمحددات نمكه السريع، كالتٌعرؼ عمى 

َـّ تقسيـ الدراسة إلى مقدمة كأربعة فصكؿ، حيث عالقات الصيف الدكلية ككيفية  االنفتاح عمى العالـ. كت

عرض في المقدمة خمفية دراستو. أما الفصؿ األكؿ بعنكاف "بنية الصيف الجغرافية كالثقافية"، فقد عٌرؼ 

فيو الباحث بمقٌكمات الصيف الطبيعية كالمكارد المكجكدة فييا، كما عرض في ىذا الفصؿ، الثقافة 

اسية الصينية كدكرىا في االنفتاح عمى العالـ. أما في الفصؿ الثاني بعنكاف "نمكذج التنمية السي

الصينية"، فقد عٌرؼ بكاقع االقتصاد الصيني ما قبؿ، كما بعد االنفتاح عمى العالـ. في الفصؿ الثالث 

الكاليات المتحدة بعنكاف "مكانة الصيف الدكلية"، خصٌصو الباحث لدراسة العالقات الصينية مع كؿ مف 

كالدكؿ األكركبية كالياباف كركسيا كالدكؿ اإلفريقية. أما الفصؿ األخير بعنكاف "آفاؽ االقتصاد الصيني"، 

َـّ فيو مناقشة مقكٌمات االقتصاد الصيني، كالمشاكؿ كالتحدٌيات التي تكاٌجو الصيف. حاكلت الدراسة  فقد ت

حدٌيات التي تكاجو الصيف، كالتي يسعى الصينيكف اإلجابة عف إشكالية مفادىا ما المشكالت كالت

        لتجاكزىا كالتغمب عمييا؟

افترض الباحث أفَّ الصيف تمتمؾ المقٌكمات االقتصادية، ما يجعميا قادرة عمى منافسة االقتصاديات 

في الكبرل. لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كفرضياتيا، استعاف الباحث بالمنيج التاريخي كالمنيج الكص

التحميمي. تكٌصؿ الباحث إلى نتيجة مفادىا: أفَّ ىنالؾ مجمكعة مف المشكالت كالتحدٌيات التي قد تؤثر 
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عمى مستكل التقدـ االقتصادم الذم كصمت إليو الصيف، كالتحدم الذم سيكاجو الصيف في كيفية 

اقتصادية، كتراجع إعادة تكجيو النمك إلى مسار أكثر استدامة، في ظٌؿ ما يشيده العالـ مف مشكالت 

في مستكل النمك. كفي إٌطار ىذه النتيجة، أكصى الباحث بضركرة تطكير نظاـ اإلصالح االقتصادم، 

ليشمؿ اإلصالح السياسي، كمحاربة الفساد كعدـ العكدة إلى التخطيط المركزم. كتكمف أىمية ىذه 

صان أنيا قد درست تطكر أحد الدراسة، في ككنيا ذات عالقة مباشرة مع مكضكع الدراسة الحالية، خصك 

 أىـ العكامؿ المحددة لمسياسة الخارجية الصينية. 

مجمة دراسات شرق أحمد الربصان، السياسة الخارجية الصينية والشرق األوسط، )عمان:  -4

 (.57، ع: 2011، أوسطية

دئ التي تقـك حاكلت ىذه الدراسة االجابة عف السؤاليف التالييف: ما قدرات الصيف الدكلية؟، ما المبا

عمييا سياسة الصيف الخارجية؟. افترض الباحث أفَّ المصالح القكمية، ىي التي تحدد السياسة 

الخارجية الصينية، كاعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي لكصؼ العالقات الخارجية الصينية مع العالـ 

الدكلية، حيث أشار إلى أفَّ  العربي. قٌسـ الباحث دراستو إلى عدة مكضكعات، أكليا: تطكر قكة الصيف

الثقؿ االقتصادم قد انتقؿ إلى القارة اآلسيكية، فأصبحت الدكؿ اآلسيكية كأىميا الصيف، تنافس 

اقتصاد الدكؿ الكبرل بما فييا الكاليات المتحدة. ثـ عٌرؼ الباحث مبادئ السياسة الخارجية الصينية، 

العالمي. بعد ذلؾ عرض الباحث السياسة  ككيؼ نجحت في اكساب مبادئيا مصداقية عمى المستكل

الخارجية الصينية كمحدداتيا تجاه الشرؽ األكسط، في ظٌؿ كجكد المصالح المتبادلة، كحاجة الصيف 

لى أسكاؽ لتصريؼ بضائعيا. أخيران عرض الباحث سياسة الصيف تجاه الثكرات العربية،  إلى البتركؿ كا 

مف تكٌجو الصيف في سياساتيا الخارجية. تكٌصؿ الباحث إلى  كأشار إلى أفَّ الثكرات العربية قد غٌيرت

أفَّ الصيف تسعى لممحافظة عمى عالقتيا التجارية مع الحككمات الجديدة في الدكؿ التي اجتاحتيا 
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الثكرات الشعبية، كما ستحاكؿ تقديـ نفسيا عمى أٌنيا صديؽ مخمص كشريؾ ليذه الحككمات، مف أجؿ 

إلييا. كمف ىنا يتضح أفَّ العالقة ما بيف ىذه الدراسة كالدراسة الحالية ضماف كصكؿ إمدادات النفط 

تيعٌد عالقة متكافقة، لككنيما تبحثاف في تكجيات السياسة الخارجية الصينية نحك الشرؽ األكسط في 

 فترة الربيع العربي. 

اعة والنشر محمد خير الوادي، إضاءات عمى السياسة الصينية الخارجية، )دمشق: األىمي لمطب -5

 (.2005والتوزيع، 

تنبع أىمية ىذا الكتاب، ككف كاتبو كاف سفيران سكريان لدل الصيف في الفترة الكاقعة ما بيف عامي 

ـ. كقد تناكؿ الكتاب عدة مكضكعات كانت ذات عالقة في النظاـ السياسي الصيني، 2000-2008

بشكؿ عاـ، أما الثاني، فذكر  قٌسميا إلى عدة فصكؿ: األكؿ تحدث عف الفكر السياسي الصيني

الصيف في العيد الماكم، كتناكؿ في ىذا الفصؿ جزأيف، األكؿ عالقة الصيف مع االتحاد السكفيتي، 

كالثاني عالقتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية. أما الفصؿ الثالث، فيكٌضح سياسة االنفتاح بخمسة 

سرائيؿ كمكقؼ الصيف مف قضايا الشرؽ  أجزاء ممثمة في العالقة مع كاشنطف كركسيا كالدكؿ العربية كا 

األكسط. أما الفصؿ الرابع فتناكؿ سياسة بكيف الراىنة بيف الخيارات كالتحديات، حيث حاكؿ الباحث 

اإلجابة عف مشكمة بحثية مف خالؿ السؤاؿ: ما المرتكزات التاريخية كالفمسفية كالفكرية التي تستند 

ية؟. في حيف افترض كجكد عالقة ايجابية ما بيف الفمسفة الصينية عمييا السياسة الخارجية الصين

كتكجيات السياسة الخارجية. تكصؿ الكاتب إلى عدة نتائج كاف أىميا، امتازت سياسة الصيف 

بخاصية البراغماتية، أم أٌنيا لـ تكف عمى سياسة ثابتة، ففي البداية التزمت سياسة الحياد كاالنعزاؿ، 

تيا في خدمة مصالحيا التي تخدـ تطكرىا. كقد أكصى الباحث بضركرة تطكير كمف ثـ تبمكرت سياس
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العالقات بيف الدكؿ العربية كالصيف، كذلؾ لمكاجية الخطر اإلسرائيمي، ألفَّ العالقات ما بيف الصيف 

 كاألخيرة في تطكر مستمر. 

)اإلمارات  ،2010-1978وليد عبد الحي، المكانة المستقبمية لمصين في النظام الدولي  -6

 (.2010،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجيةالعربية المتحدة: 

ىدفت الدراسة إلى إبراز التفاعؿ ما بيف البيئة الداخمية كالخارجية لبنية الصيف االقتصادية كالسياسية 

الباحث في كاالجتماعية، كذلؾ في محاكلة لمتعرؼ عمى تفاعؿ الصيف مع المتغيرات الدكلية. استخدـ 

دراستو المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي، لإلجابة عف مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ: ما 

ىي مكانة الصيف الدكلية في المستقبؿ؟. افترض الباحث أفَّ الصيف سكؼ تنافس الدكؿ العالمية في 

العالـ يشيد تحكالن نحك  جميع مجاالت الحياة االقتصادية، كالسياسية، كاالجتماعية، خصكصان كأفَّ 

التعددية القطبية. أما تقسيـ الدراسة فقد تضمنت عدة مكضكعات أىميا: أحكاؿ الصيف االقتصادية، 

كالسياسية، كاالجتماعية، كالثقافة الصينية، كتأثيرىا عمى االنفتاح االقتصادم، كعالقة الصيف مع عدد 

فيتناـ كككريا الشمالية كالجنكبية، كأثر دخكليا في مف الدكؿ اإلقميمية كالعالمية كالياباف كاليند ك 

المنظمات الدكلية كمنظمة التجارة العالمية، كمنظمة اآلسياف كغيرىا. ثـ عرض الباحث النظاـ 

السياسي الصيني، كتناكؿ الحزب الشيكعي كتأثيره في اتخاذ القرارات السياسية الداخمية كالخارجية. 

فييا مستقبؿ الصيف في ظٌؿ المتغيرات العالمية كحركب الخميج،  أنيى الباحث دراستو بخاتمة عرض

كأحداث الحادم عشر مف سبتمبر، كالحرب عمى العراؽ كأفغانستاف. تكٌصؿ الباحث إلى عدة نتائج 

كاف أىميا: أفَّ ثقافة المجتمع الصيني تعٌد أحد أىـ عناصر االستقرار السياسي، كأفَّ مستقبؿ الصيف 

ة تحديث األنظمة االقتصادية كالسياسية كالزراعية كالتكنكلكجية كالدفاع الكطني. مرىكف بمدل إمكاني
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أكصى الباحث بضركرة التزاـ الصيف بالمبادئ الخمسة لمتعايش السممي، لمكقكؼ في كجو اإلمبريالية 

 الغربية، خصكصان كأف الصيف تعٌد منافسان لمدكؿ الغربية الحديثة. 

    

  . األجنبيةثانيا: الدراسات 

1- Linda Jackson, China’s Foreign policy Dilemma,)Austria  : Lowy 

Institute for International study,2013). 

قدمت ليندا جاكسف دراسة صادرة عف معيد لكم لمدراسات الدكلية في النمسا، بعنكاف "معضمة السياسة 

عناكيف، معضمة السياسة الخارجية الصينية، الخارجية الصينية"، حيث قيٌسمت الدراسة إلى خمسة 

كأىداؼ السياسة الخارجية الصينية، كتحدٌيات السياسة الخارجية الصينية، كعالقة الصيف مع دكؿ 

جنكب شرؽ آسيا، كعالقة الصيف مع ككريا الشمالية. حاكلت الباحثة في دراستيا التركيز عمى نقطتيف 

تنافس الصيف عمى مصادر الطاقة مع دكؿ صناعية أخرل رئيستيف حكؿ السياسة الصينية. األكلى: 

كالكاليات المتحدة كالياباف، كالثانية: كٌضحتيا في التناقض ما بيف السياسية الخارجية كالدكتاتكرية 

الصينية، كبالذات عدـ السماح ألم دكلة ميما كاف مركزىا بانتقاد سياستيا الداخمية بأم شكؿ مف 

قكؽ اإلنساف كانتياكاتيا لو، مما دفع الصيف إلى مراجعة حساباتيا األشكاؿ، خاصةى في مجاؿ ح

الدكلية كاستراتيجيات سياستيا الخارجية. خمصت الباحثة إلى نتيجة مفادىا، أفَّ عمى الصيف تطكير 

سياستيا الداخمية كتكفير الحريات العامة كالديمقراطية، كاتباعيا سياسة خارجية نشطة حتى تصبح 

بو. كما كٌضحت أيضان بأفَّ الصيف تربطيا صداقات مع دكؿ أخرل تقاربيا  نمكذجان ييحتذل

باأليدكلكجية، كككريا الشمالية كفيتناـ، ناىيؾ عف العالقات غير القكية مع الياباف. كيعكد ذلؾ إلى 

احتالؿ الياباف لمصيف في أعكاـ سابقة، إضافةن إلى تقاربيا مع الغرب. لذلؾ تحاكؿ الصيف التنافس مع 

لدكؿ الصناعية األخرل في ترسيخ عالقتيا الخارجية مع بعض الدكؿ، إليجاد مصادر النفط كغزك ا
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أسكاؽ دكؿ أخرل بمنتجاتيا الصناعية. تكمف أىمية ىذه الدراسة أنيا ترتبط بالدراسة الحالية ألنيا 

 تخكض في تحميؿ سياسة الصيف الخارجية كمعضالتيا كعالقتيا بالسياسة الداخمية.

  

2- Pascal Abb, China’s Foreign Policy Think Tanks: Changing Roles 

and Structural Conditions,  ) Germany: GIGA Research Unit:  

Institute of Asian Studies, No 213,  2013 ).  

قدمت بسكاؿ آب دراسة صادرة عف معيد الدراسات اآلسيكية لممعيد األلماني لمدراسات العالمية 

ت المنطقة، بعنكاف "سياسة الصيف الخارجية مؤسسات الفكر كالرأم: تغير األدكار كالشركط كدراسا

الييكمية". قٌسمت الدراسة إلى مقدمة كٌضحت مف خالليا دكر المؤسسات الصينية في صنع السياستيف 

 الداخمية كالخارجية، ثـ ثالث مكضكعات: األكؿ كاف نمكذج تصنيفي لتمؾ المؤسسات. أما الثاني

فكٌضحت فيو تاريخ المؤسسات الفكرية الصينية كدكرىا في تنمية الكعي لدل المكاطنيف الصينييف. أما 

حاكلت الباحثة  ـ، إلى تاريخ الدراسة. 1949الثالث عرضت فيو التطكر لتمؾ المؤسسات منذ عاـ 

ي صنع السياسة اإلجابة عف مشكمة الدراسة الكامنة في السؤاؿ المحكرم: ما دكر المؤسسات الفكرية ف

الخارجية الصينية؟. افترٌضت الباحثة أف ىذه المؤسسات ليا دكر كبير في تقديـ االستشارة لصٌناع 

السياستيف الداخمية كالخارجية الصينية. خمصت الدراسة بأفَّ لتمؾ المؤسسات دكران ىامان في تفعيؿ 

ؿ تقديـ االستشارة لصٌناع القرار السياسة الداخمية كالخارجية لمصيف بما يتناسب مع مصالحيا مف خال

الصيني. أما عالقة ىذه الدراسة بالدراسة الحالية فيي عالقة مترابطة، ال سيما أفَّ دراسة باسكاؿ 

تكٌضح دكر المؤسسات الفكرية في صنع القرار السياسي، كىك ما يعٌد ركنان أساسيان في صناعة السياسة 

 ة.الخارجية التي تبحث فييا الدراسة الحالي
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3- Zachar Laub , Syria's Crisis and the Global Response, 
(USA: Council on Foreign Relations, 2013). 

عرض زكريا لكب دراسة بعنكاف "األزمة السكرية كاالستجابة العالمية"، صدرت عف مجمس العالقات 

الخارجية في الكاليات المتحدة. حيث قٌسـ الباحث دراستو إلى عدة مكضكعات، في البداية تساءؿ 

كلـ تكف  الباحث: أيف تقؼ األزمة السكرية؟ مكٌضحان أفَّ القتاؿ ما زاؿ يحصد المزيد مف األركاح،

ىنالؾ فرصة لمتدخؿ العسكرم بسبب ممانعة كؿ مف ركسيا كالصيف لقرارات التدخؿ الصادرة عف األمـ 

المتحدة. ثـ عرض الباحث أىـ فصائؿ المعارضة في سكريا، كقسميـ إلى إسالمييف معتدليف، ممثالن 

سالميي2012ذلؾ في االئتالؼ الكطني السكرم، الذم تشكؿ في الدكحة عاـ  ف متشدديف )تنظيـ ـ. كا 

دكلة اإلسالـ في العراؽ كالشاـ، كجبية النصرة(. ثـ تساءؿ الباحث عف إمكانية التكصؿ إلى اتفاؽ 

سالـ بيف النظاـ السكرم كالمعارضة بكاسطة األمـ المتحدة. بعد ذلؾ عرض أىـ المؤتمرات التي كٌفرت 

ـ. عرض الباحث 2013كاحد في آب محفالن لمناقشة طرؽ التكٌصؿ إلطار سالـ، كالمتمثمة في جنيؼ 

سياسات حككمات الشرؽ األكسط في التعامؿ مع األزمة السكرية، ثـ انتقؿ لمحديث عف طبيعة 

العقكبات األمريكية عمى سكريا، كعف رؤيتو لالقتصاد السكرم في ظٌؿ األزمة الدائرة ىناؾ، حيث أشار 

احث في العنكاف السابع، عف طرؽ تفاعؿ إلى أٌنو في حالة فكضى عارمة بسبب الحرب. ثـ تساءؿ الب

الصيف كركسيا مع االضطرابات السكرية، كيرل الباحث أفَّ ىنالؾ عالقات مصالح بيف سكريا مف جية 

كالصيف كركسيا مف جية أخرل، جعمت كؿ مف الدٌب الركسي كالتنيف الصيني يعارض قرارات األمـ 

. خمصت الدراسة إلى أفَّ األزمة السكرية ىي مف مكقعو بشار األسدالمتحدة، التي تيدؼ إلى عزؿ 

أزمة تجاذبات بيف الدكؿ الكبرل مف ناحية، كالدكؿ اإلقميمية مف ناحية أخرل، كبأٌف األزمة السكرية 

ستبقى أزمة مستمرة بالرغـ مف المحاكالت الدكلية لحٌميا، ألنٌيا تعٌد منطقة ميمة لمصالح تمؾ الدكؿ. 

بيف النظاـ السكرم كالمعارضة لف يككف قريبان. كتعٌد عالقة ىذه الدراسة  كأفَّ الحديث عف اتفاؽ سالـ

http://www.cfr.org/experts/world/zachary-laub/b19316
http://www.cfr.org/experts/world/zachary-laub/b19316
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بالدراسة الحالية عالقة كطيدة، ال سيما أفَّ الدراسة الحالية تعٌد امتدادان ليذه الدراسة، ألنيما تبحثاف في 

 نفس المكضكع بشكؿ مباشر.

 

4- Zhu Liqun, China’s Foreign Policy Debates, (Paris: European Union 

Institute for Security studies, 2010). 

عرض زكىك لتشكف دراسة صادرة عف المعيد األكركبي لمدراسات األمنية بعنكاف "مناقشة السياسة 

الخارجية الصينية"، قسَّـ الباحث دراستو إلى مقدمة كعدد مف الفصكؿ. كٌضح في المقدمة أىمية 

ية صاعدة تسعى مف خالليا لمحصكؿ عمى المكارد النفطية، السياسة الخارجية لمصيف، كقكة عالم

قامة عالقات طيبة مع جميع دكؿ العالـ. ففي الفصؿ األكؿ بٌيف الباحث مفيكـ اليكية كاالستراتيجية  كا 

الصينية نحك السياسة الخارجية. أما الثاني فقد كٌضح بعض السمات المميزة لسياسة الصيف في الكقت 

ثالث ناقش دكر الصيف تجاه القضايا العالمية، انطالقان مف مسؤكليتيا كقكة الحاضر. في الفصؿ ال

صاعدة. أما الفصؿ الرابع فتناكؿ الباحث فيو أىـ األىداؼ، كاالستراتيجيات السياسية التي تتبعيا 

 الصيف تجاه الدكؿ األخرل. 

عمى العالـ بعد الثكرة يشير الباحث إلى أفَّ العالقات الصينية الخارجية تدكر حكؿ انفتاح الصيف 

(، كيرل أفَّ اليدؼ الرئيسي لمصيف بناء Moa Zedongماو تسي تونغ الثقافية التي قاـ بيا )

 عالقتيا مع جميع الدكؿ عمى أساس التكازف بيف القكل، دكف التدخؿ بالشؤكف الداخمية ألم دكلة.

ى، إاٌل إذا كفٌرت الطاقة افترض الباحث بأٌنو ال يمكف لمصيف أٌف تصؿ إلى مرتبة الدكؿ العظم

لصناعتيا كاألسكاؽ لمنتجاتيا. كىذا يتطمب منيا سياسة متكازنة كالتركيز عمى االنفتاح االقتصادم، 

كتطكير الصناعة دكف المٌس بمبادئ الثكرة الشيكعية الصينية حتى تحافظ الصيف عمى ىكيتيا، 
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اخمية كالمفيكـ الصناعي. خمص الباحث إلى كبالتالي فإفَّ ىذا يتطمب التكازف ما بيف األيدكلكجية الد

أفَّ مبادئ الثكرة الشيكعية مرتبطة بمبادئ الثكرة الثقافية، كما أٌكد عمى أىمية االنفتاح االقتصادم 

ممثالن ذلؾ بإقامة عالقات متكازنة ما بيف الصيف كالدكؿ األخرل. كىذا بٌحد ذاتو يكٌفر لمصيف نقطتيف 

در الطاقة التي تعتمد عمييا الصناعات الصينية، كال يتـ تكفيرىا إاٌل مف أساسيتيف: األكلى تكفير مصا

خالؿ إقامة عالقات خارجية كطيدة بينيا كبيف الدكؿ المنتجة لمطاقة. كالثانية تكفير أسكاؽ عالمية 

لتصدير البضائع الصينية بيف تمؾ الدكؿ التي تقيـ الصيف معيا عالقات سياسية كثقافية خارجية، 

 لذم يجعؿ مف الصيف دكلة متطكرة كمتقدمة.األمر ا

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ ما تَـّ عرضو مف أفكار الكتٌاب كالباحثيف السابقيف، نجد أفَّ تمؾ الدراسات كانت محايدة في 

نابعة مف تقديـ الكقائع كاإلجابات المتعمقة بتفسير سياسة الصيف الخارجية، إضافةن إلى أنيا ذات أىمية 

تقاطع أفكارىا مع آراء باحث الدراسة الحالية، كلك كاف ىنالؾ اختالؼ في الكسائؿ المستخدمة مف 

جانب الصيف في معالجة سياستيا الخارجية، كاعتمادىا عمى الكسائؿ العسكرية أك الدبمكماسية في 

فكار الخاصة في معالجة القضايا الخارجية. استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في بمكرة بعض األ

َـّ االرتكاز عمى ىذه الدراسات في تكثيؽ بعض المعمكمات  تعامؿ الصيف مع القضايا الدكلية، كت

الدراسات السابقة حاكلت تكضيح أىـ مرتكزات سياسة  المكجكدة داخؿ النٌص الحالي. خصكصان كأفَّ 

ـ. 1979نيضة االقتصادية عاـ الصيف الخارجية بعد التغٌيرات التي حدثت فييا؛ كالثكرة الثقافية كال

 كبناءن عمى ذلؾ يمكف اإلشارة إلى ثالث نقاط:

 إفَّ الدراسة الحالية تعٌد امتدادان لمدراسات السابقة كلألفكار المطركحة. -1

 إفَّ ىذه الدراسة تقكـ عمى غرار بعض الدراسات السابقة باستخداـ المنيج الكصفي. -2
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ستحاكؿ اتباع التغٌير في السياسة الخارجية الصينية تختمؼ ىذه الدراسة عف سابقاتيا في أٌنيا  -3

 في منطقة الشرؽ األكسط عمكمان كالحالة السكرية خصكصان بعد أحداث الربيع العربي.
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 .محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا: الفصل الثالث

 :تمييد

منطقة الشرؽ األكسط. فبعد شٌكؿ انتياء الحرب الباردة نقطة مفصمية في تعامؿ الصيف الشعبية مع 

سقكط االتحاد السكفيتي ارتكزت الصيف في سياستيا الخارجية عمى عدد مف المقٌكمات، يختمؼ عمماء 

السياسة في تصنيفيا مف حيث القدـ أك الحداثة، فالبعض يرل أفَّ لمصيف رؤية كاضحة ممتدة ألكثر 

العربية. أما البعض اآلخر فيجـز أفَّ مف ثالثة آالؼ عاـ، تتعامؿ فييا مع الدكؿ األخرل كخاصة 

الصيف قد غٌيرت مف سياستيا الخارجية، لمكاكبة التطكرات الداخمية كالتحدٌيات الخارجية. كبالنظر إلى 

حجـ الصيف الجغرافي كقكتيا االقتصادية، يتٌضح أٌنيا تراعي العديد مف االعتبارات في تعامميا مع 

ذه االعتبارات قٌسـ الباحث ىذا الفصؿ إلى مبحثيف: األكؿ جاء الدكؿ اإلقميمية كالعالمية، كلفيـ ى

بمدخؿ تاريخي ليعرض خصائص الفكر السياسي الصيني كتطكره، كلعؿ ىذا يشكؿ عامالن ميمان 

لدراسة سمكؾ الصيف الخارجية لككنيا ذات جذكر سياسية متراكمة، فالفكر السياسي الصيني مبني 

نٌ  اع القرار السياسي الصيني، منيا التعاليـ الككنفكشيكسية الحاٌثة عمى عمى تعاليـ كأخالؽ يؤمف بيا صي

تقديس الفرد، عبادة الشخصية كاحتراـ السمطات العميا. أما المبحث الثاني فسيراعي محددات السياسة 

 الخارجية الصينية تجاه سكريا.

  المبحث األول: مدخل تاريخي
يني كسياسة الصيف الخارجية خصكصان كأفَّ ىذا الفكر ىنالؾ عالقة كثيقة ما بيف الفكر السياسي الص

قد أضفى عمى سياسة الصيف الخارجية طابع التعامؿ بالقكة الناعمة بدالن مف الصمبة، مف خالؿ 

 االرتكاز عمى أفكار، أىميا المبادئ الخمسة لمتعايش السممي، كرفض الييمنة كسياسة القكة، كاألحالؼ
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دراسة تأثير الفكر السياسي الصيني عمى مسار  -ؿ ىذا المبحثالعسكرية كسباؽ التسمح. سيحاك 

 السياسة الخارجية، لمكصكؿ إلى نقطة تكٌضح عالقاتيا الخارجية بالدكؿ األخرل.

   خصائص الفكر السياسي الصيني
يمثؿ الفكر السياسي ىمزة الكصؿ ما بيف السياسة الخارجية الصينية كتعامميا مع القضايا الدكلية، 

كسيحاكؿ ىذا الجزء، تكٌضيح خصائص الفكر السياسي الصيني مف خالؿ عرض أىـ المعتقدات 

 الصينية المكركثة، كالتي تشكؿ حجر األساس لمفكر الصيني الرائد. 

متعاقبة تحرص عمى درج القصر اإلمبراطكرم ضمف زيارات كفكدىا لعٌؿ الحككمات الصينية ال

الرسمية، في داللة عمى أىمية ىذا المعمـ مف الناحية التاريخية أكالن، ككنو مقران ألباطرة الصيف 

الذم  -المتعاقبيف. كلما يشكؿ مف إرث حضارم كفكرم يعتٌز بو الصينيكف. فمف داخؿ ىذا القصر

ـ، في عيد اإلمبراطكر "تشكلي" مف 1420ألؼ متر مربع كالذم بيني عاـ  150تبمغ مساحتو حكالي 

نفكذىـ في حكـ الصيف عمى مٌر العصكر.  -كما كاف ييطمؽ عمييـ-مارس أبناء السماء   -1غأسرة مين

فحسب الفمسفة الصينية التي سادت آالؼ السنيف، فإفَّ السماء ىي القكل العميا التي تمٌثؿ مطمؽ 

كىي تراقب الناس جميعان، كقد عيدت السماء إلى إمبراطكر الصيف ميمة تنفيذ  الحكمة كالعدؿ،

أحكاميا عمى الناس. كبربط ىذا بالتعاليـ الككنفكشيكسية، يتٌضح أٌنيا حٌثت عمى تقديس، كعبادة 

الشخصية المتمثمة في اإلمبراطكر الذم ييعٌد بمثابة األب لجميع الصينييف، كال يجكز مخالفتو بالمطمؽ؛ 

ما شٌكؿ األرضية الصمبة لضماف بناء اإلمبراطكرية الصينية كتكفير االستقرار االجتماعي عمى مدل 

العصكر المختمفة، حيث اتفقت ىذه التعاليـ بما فييا مف متطمبات ركحية مع مصالح األباطرة جميعان.

                                                           
1
.22-:.ص،(،3116والتوزٌع،والنشرللطباعةاألهلً:دمشق)الخارجٌة،الصٌنٌةالسٌاسةعلىإضاءاتالوادي،خٌرمحمد 
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تقسَّـ إلى أجزاء بحسب الفكر الصيني فإٌف نشأة العالـ كانت بعد أف عٌمت الفكضى الككف كمو، حيث 

صغيرة، أخذت باالتحاد فيما بعد عمى مجمكعتيف: األكلى تٌضـ األجزاء الكبيرة التي ىبطت ككٌكنت 

األرض الميحاطة بأربعة اتجاىات كالصيف مركزىا، بينما تعتبر الدكؿ األخرل خارج المركز كىامشية. 

م. كنشأة اإلنساف حسب الفكر أما الفئة الثانية فقد ارتفعت إلى السماء كككنتيا عمى شكؿ كرك 

الصيني، جاء نتيجة التفاعؿ بيف األرض كالسماء. كقد اعتبر الفكر الصيني األشياء في العالـ أضداد، 

بمعنى أفَّ كؿ شيء في العالـ يتكجب أف يقابمو شيء آخر مساكو لو، كالسككف ضد الحركة كالخير 

ء مف دكف ضده في ثنائية كاضحة كانت ضد الشر كالنكر ضد الظالـ، كال يمكف أف يستمر أم شي

 1األساس في العقيدة الصينية.

إفَّ العقيدة الككنفكشيكسية ما زلت متأصمة في العقكؿ الصينية، بٌؿ كيستحيؿ فصؿ أك فيـ السياسة 

الخارجية الصينية دكف الخكض في تفاصيؿ ىذه الفمسفة، لما تتمتع بو مف خصكصية كىكية 

ثىؿى ص يني يقكؿ: "البحر يغٌير طعـ ألؼ نير" أم أفَّ جميع المذاىب الفكرية متماسكة. فينالؾ مى

كالسياسية التي دخمت الصيف عمى مٌر العصكر، ذابت داخؿ البحر الفكرم الصيني بٌؿ كنشأت أفكار 

أخرل ذات نكية صينية. فعمى سبيؿ المثاؿ: دخمت البكذية الصيف قادمةن مف اليند، لكنيا باتت مختمفة 

ف حيث الطقكس كالعادات. كما أفَّ المسيحية القادمة مف أكركبا لـ تجد ليا مكطئ قدـ عف األصؿ م

 في الصيف. فضالن عف الطقكس اإلسالمية التي اختمفت بعد أف دخؿ اإلسالـ الصيف. 

أٌما الماركسية التي تٌعد أساسان عقائديان لمحزب الشيكعي الصيني، فقد أخذت الطابع الصيني باعتمادىا 

  .فالحيف، كليس عمى العماؿ كما في االتحاد السكفيتيعمى ال

                                                           
1
،الدولٌةالسٌاسٌةمجلة:القاهرةماو،قبلالصٌنًللمجتمعاألٌدولوجٌةالخصائص-تونػماوتسًبعضالشعبٌةالصٌنجالل،نعمانمحمد 

.2:88-ٌناٌر-2
http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=214161&eid=2007
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كيشكؿ العامؿ السكاني الكبير في الصيف، تعزيزان لفكرة أٌنيـ مركز األرض كالباقي ميمشكف، ما زاد 

الكعي بالعٌزة القكمٌية الصينية الرافضة لمييمنة، بٌؿ كبأىمية الذات الصينية التي تجٌمت في العديد مف 

تراعات كالباركد كالكرؽ كالمطابع. مف ناحية أخرل فإف العقيدة الككنفكشيكسية تحٌث اإلنجازات كاالخ

عمى التآخي كالسالـ كفعؿ الخير، كلكال ىذا لربما اكتسبت سٌمة الذات الصينية مشاعر مف العنصرية 

 كالشكفينية.

رف التاسع عشر ال شٌؾ أفَّ المآسي التي سببيا تدخؿ القكل االستعمارية في الصيف منذ أكاسط الق

كلغاية ظيكر جميكرية الصيف الشعبية، أٌثرت عمى نظرة الصيف إزاء األجانب. فيـ كانكا قد عاشكا في 

عزٌلة تاٌمة عف العالـ لقركف طكيمة. فشكمت الحركب االستعمارية أكؿ اتصاؿ ليـ مع العالـ كالعالـ 

تدىكر االقتصادم كالتفكؽ األكركبي الغربي. فانكشفت ليـ الجكانب المظممة لمنظاـ اإلمبراطكرم كال

عمييـ، إضافةن إلى تعٌمؽ مشاعر الكره لكؿ ما ىك غريب بسبب المآسي كالككارث التي حٌمت عمييـ 

كإدخاؿ األفيكف عمى يٌد البريطانييف لمقايضتيا بالفضة الصينية، كذلؾ إباف حرب األفيكف األكلى التي 

قامة مستعمرات لمبريطانييف، انتيت بمعاىدة مذٌلة تقتضي عمى الصيف دفع  تعكيضات كفتح األسكاؽ كا 

ـ. كما أفَّ أكثر ما يثير الدىشة في الفكر 1894فضالن عف احتالؿ الياباف ليـ كالتنكيؿ بيـ في عاـ 

السياسي الصيني، الدعكة لمصبر ككضع استراتيجيات طكيمة األمد كعدـ االنفعاؿ كمثاؿ عمى ذلؾ، 

في القرف التاسع عشر، كتحكيميا لمركز لنقؿ األفيكف إلى اليند مف  ليونج كونجاحتالؿ بريطانيا 

خالؿ عقد مدتو تسعة كتسعيف عامان، كىي فترة اعتبرتيا بريطانيا ال متناىية. لكف الصبر الصيني قد 

ـ، بعكدة األرض إلى الحكـ الصيني. كقد استمر القادة السياسيكف الصينيكف 1997احتفؿ في عاـ 

 Dengدنغ شياو بينغ إلى أيامنا ىذه، فعمى سبيؿ المثاؿ قٌسـ الرئيس الراحؿ ) عمى ىذه الكتيرة

Xiaoping)  سكانيـ، ثـ القفزة فترة اإلصالح إلى مراحؿ تبدأ بإطعاـ الصينييف، ثـ إلباسيـ كا 

 االقتصادية التي نرل أثرىا حاليان. 
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 .مراحل تطور الفكر السياسي الصيني

السياسي الصيني، ال بٌد مف اإلشارة بإيجاز إلى أىـ التطكرات قبؿ البدء بعرض خصائص الفكر 

ـ. حيث 1911التاريخية التي طرأت عمى الفكر السياسي الصيني بعد سقكط الحكـ اإلمبراطكرم عاـ 

يشير الميتمكف في ىذا المجاؿ إلى أفَّ ىذه الفترة قد شيدت تحكالن في النظاـ السياسي الصيني القائـ 

اطكرم، ليظير عدد مف المثقفيف الذيف مضكا قدمان في البحث عف أسمحة أيدكلكجية عمى الحكـ اإلمبر 

ـ، العديد مف 1919-1911متنكعة مكتسبة مف الغرب. فقد انتشرت في الفترة ما بيف عاـ 

 Yanيان فو "، كالتي حظيت بتأييد عدد مف التقدمييف أمثاؿ)كانتاأليدكلكجيات الغربية مثؿ فمسفة "

Fu،*) ـ، التي دعت إلى تطكير كتأييد حقكؽ الشعب 1898رم الحركة اإلصالحية عاـ أحد مفك

كما حاكؿ المثقفكف في ىذه المرحمة إعادة إحياء شعارات  1كالمرأة، كعارضت احتراـ الحاكـ كتقديسو.

المساكاة كالحرية كاإلخاء انطالقان مف إيمانيـ بأفَّ ىذه الشعارات تشكؿ األساس إلقامة جميكرية 

إلدخاؿ فمسفات أخرل، مصدرىا الدكؿ الرأسمالية كالكاليات  محاكالتيـزية حديثة، فضالن عف برجكا

المتحدة. كمف ىذه الفمسفات، البراغماتية التي حاكؿ مف خالليا المثقفكف الكقكؼ في كجو انتشار 

تأصؿ  الشيكعية في الصيف. لكف بعض ىذه الفمسفات لـ تمؽ قبكالن كاسعان في الساحة الصينية بسبب

األفكار القديمة كالككنفكشيكسية في عقكؿ الصينييف، ما دفع بالمثقفيف إلى محاكلة دمج األنظمة 

القديمة كالنظاـ اإلقطاعي مع األفكار الغربية. لكف اندالع الحرب العالمية األكلى كانت بمثابة 

الثقافية الجديدة" التي الصدمة الثقافية الجديدة لممثقفيف، كبدأت تتشكؿ حركات أيدكلكجية "كالحركة 

 رفعت رايتي العمـ كالديمقراطية، انطالقان مف أفَّ افتقار الصيف ليما كاف السبب الرئيس لتخمفيا. 

                                                           
 منتألٌؾالفٌلسوؾاإلنجلٌزيهكسلى،وقدعدهذابداٌةالدعوةألفكارلمتعرفهاالصٌنٌانفو:قامٌانفوبترجمةكتابالتطورواألخالق*

    منقبلمثلاالنتقاءالطبٌعًوالبقاءلألصلح.
1
:،ص(2،3115طمصر،للثقافة،األعلىالمجلس:مصر)حمدي،العزٌزعبدترجمةالصٌنً،الفكرتطورتارٌخوآخرون،ووجاوخه 

854-862.
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ـ دخمت الصيف مرحمة جديدة ىي مرحمة الثكرة الديمقراطية، ما أٌسيـ في انتشار 1919منذ عاـ 

، كالذم اتخذ مف الفالحيف القاعدة الماركسية التي كانت سببان في تأسيس الحزب الشيكعي الصيني

ماو تسي تونغ ـ، اجتمع في شانغيام ثالثة عشر رجالن، منيـ )1921الشعبية لو. في يكليك عاـ 

Mao Zedong ،) ىك المؤتمر األكؿ كقرركا إعالف الحزب الشيكعي الصيني، فكاف ذلؾ االجتماع

 لمحزب.

ـ تحالؼ الحزب الشيكعي مع حزب الككمينتانغ، لتشكيؿ "الجبية المتحدة" األكلى 1924في سنة 

ـ، نقض 1927لمحاربة الكجكد األجنبي في الصيف. كشكؿ الحزباف الجيش الثكرم الكطني. في سنة 

المتحدة" فدخؿ الحزباف  اتفاؽ "الجبية( Chiang Kai-Shekتشيانغ كاي شيك زعيـ الككمينتانغ )

ـ، استعدادان لمقاكمة العدكاف 1936في حرب أىمية حتى تشكمت "الجبية المتحدة" الثانية في سنة 

ـ، عندما كقعت "حادثة الجيش الرابع الجديد"، 1941استمر تحالؼ الحزبيف حتى أكائؿ سنة  1الياباني.

ب األخيرة مف مكاقعيا في مقاطعتي آنيكم حيث غدرت قكات الككمينتانغ بقكات الشيكعييف أثناء انسحا

ـ، كبعد ىزيمة الياباف دخؿ الحزباف 1945كجيانغسك. كمع انتياء الحرب العالمية الثانية في سنة 

الشيكعي كالككمينتانغ في مرحمة صراع جديدة، حسميا الحزب الشيكعي لصالحو مف قكاعده الريفية 

 )Mao Zedongماو تسي تونغ (ة تايكاف ليعمف الحصينة، كانسحبت قكات الككمينتانغ إلى جزير 

ـ قياـ جميكرية الصيف الشعبية. كبقياـ الصيف 1949زعيـ الحزب الشيكعي الصيني، في أكتكبر سنة 

الجديدة، انتقؿ الحزب الشيكعي الصيني مف الثكرة إلى الدكلة، فكاف عميو أف يعيد بناء الصيف 

تضمنت إصالح  اقتصاديان، كسياسيان، كاجتماعيان، كثقافيان. فشرع في تطبيؽ أكؿ خطة خماسية لمتنمية،

األراضي، كاالصالح االجتماعي، كاالصالح الثقافي، كالتخطيط االقتصادم. كقد قادت تمؾ التغييرات 

 إلى ما ييسمى بالقفزة الكبرل إلى األماـ كاإلصالح الثقافي البركليتارم العظيـ.
                                                           

1
3122-ٌولٌو-26،بالعربٌةالصٌنموقع:بكٌنالدولة،بناءإلىالثورةمن-الصٌنًالشٌوعًالحزبإسماعٌل،حسٌن 

http://arabic.china.org.cn/news/txt/2011-07/15/content_22996638.htm3125-9-29:االسترجاعتم

http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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كسط. نظر الحزب الشيكعي الصيني بانفتاح إلى العالـ الخارجي، كخاصة دكؿ آسيا كالشرؽ األ

كاستطاع أف يجعميا تقيـ عالقات دبمكماسية مع الصيف برغـ اختالؼ القيـ كالمفاىيـ السياسية كالنظـ 

في تمؾ الدكؿ عما ىك في الصيف. حققت الصيف في تمؾ الفترة إنجازات ممحكظة اقتصاديان كسياسيان 

خطيرة عندما اشتعمت  كعسكريان. لكف الحزب الشيكعي في تحكلو مف الثكرة إلى الدكلة، دخؿ مرحمة

ـ، ففي ىذه المدة ثاٌر الشباب الصيني في 1976حتى سنة  1966"الثكرة الثقافية الكبرل" مف سنة 

محاكلة لتطيير البالد مف العادات البرجكازية بما في ذلؾ األزياء كالثقافة كالمكسيقى السيمفكنية. في 

لبدء الثكرة الثقافية في اجتماع المجنة المركزية (  Mao Zedongماو تسي تونغ ـ، دعا )1966عاـ 

لمحزب الشيكعي. كتشكؿ الحرس األحمر لمعاقبة مسؤكلي الحزب ممف تظير عميو ميكؿ برجكازية، 

في ىذه المرحمة أفَّ الصيف الميـ . كقد لجأ إلى تمؾ الخطكة لمتخمص مف خصكمو في الحزب الشيكعي

قد فرضت عمى نفسيا عزلة دكلية أدت إلى تخمفيا اقتصاديان، كما أفَّ الفكر السياسي في ىذه المرحمة 

اعتمد بشكؿ أساسي عمى أيدكلكجية شيكعية كاضحة، لتبدأ مع نياية الثكرة الثقافية مكٌجة إصالحات 

إلى انتياج ( Deng Xiaopin   بينغ )دنغ شياوفي الخط اليسارم المتشدد، دفعت بالرئيس 

 ـ.1978سياسات االصالح االقتصادم منذ عاـ 

 .تطور الفكر السياسي الصيني بعد الحرب الباردة
مرَّ العالـ في فترة الحرب الباردة كبعد الحرب العالمية الثانية بعدة مراحؿ، كاف أىميا غزك االتحاد 

د األلمانيتاف، كىك ما ترافؽ مع فترة اإلصالح في السكفيتي أفغانستاف، كانيدـ جدار برليف كتكح

الصيف. ثـ جاءت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، لتنيي فترة ما بعد الحرب الباردة لتبدأ فترة جديدة 

قميمية عديدة، جعمت منظرم السياسة يعيركف اىتمامان أكبر في كتابتيـ لصراع  شيدت تغٌيرات دكلٌية كا 

ِـّ االستغناء عف العدك الحضارات كبالذات بيف الح ضارة العربية كالشرقية كالحضارة الغربية، بٌؿ كت

االستراتيجي الغربي ليظير اإلرىاب كعدك لمعالـ. كبذلؾ، كبسبب انييار االتحاد السكفيتي قامت 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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( بتصنيؼ نفسيا كقطب أكحد في العالـ، في بوش األبنالكاليات المتحدة كما جاء عمى لساف الرئيس )

التفٌرد في بناء نظاـ دكلي جديد تككف الكاليات المتحدة القائد لو. ما ييـ ىنا الٌرد الصيني  إشارة إلى

عمى ىذه التصريحات ألٌنيا تشكؿ األساس الذم صاغت فيو عالقاتيا الدكلية، كفكرىا السياسي في 

ضمت مرحمة ما بعد الحرب الباردة، كمرحمة ما بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر. فبعد أف ان

ـ، كمشاركتيا في 2001الصيف إلى عدد مف المنظمات الدكلية كمنظمة التجارة العالمية في عاـ 

 Jiang جيانغ زيمينتأسيس منظمة شنغيام لمتعاكف، كاستضافتيا لأللعاب األكلمبية، ألقى الرئيس )

Zemin)  ـ، شمؿ 2002خطابان ىامان في الذكرل الثمانيف لتأسيس الحزب الشيكعي الصيني في عاـ

بؿ كرأل ضركرة قياـ عالـ متعدد  1رفض الصيف الصريح لمييمنة األمريكية كقطب أكحد في العالـ.

 األقطاب يستند إلى المبادئ الخمسة لمتعايش السممي. كما أشار الرئيس جيانغ إلى أٌنو خالؿ المئة

كاف النضاؿ الذم خاضو الشعب الصيني ييدؼ إلى  -منذ أكاسط القرف التاسع عشر-عاـ الماضية 

استقالؿ الدكلة كتحرير األمة. أما النضاؿ الذم يقكـ بو الشعب الصيني خالؿ المئة سنة الالحقة 

تحقيؽ القكة كالممتدة مف أكاسط القرف العشريف إلى أكاسط القرف الحادم كالعشريف، ييدؼ بالكامؿ إلى 

كاالزدىار لمكطف كالرفاىية لمشعب الصيني. ييفيـ مف ىذا الخطاب أفَّ انضماـ الصيف إلى نظاـ 

عالمي جديد لـ يكف مبنيان في األساس عمييـ، ما يشكؿ اختالفان في أفكارىـ القديمة المتضمنة معتقدات 

إلصالح الداخمي في ىياكؿ تعٌرفيا عمى أنيـ مركز األرض، لكنيـ مف جانب آخر أحٌسكا بضركرة ا

الدكلة، كضركرة إقامة عالقات مصالح مع الدكؿ األخرل، ما يشكؿ اعتمادان عمى مبدأ البراغماتية. 

شؤكف  كىك ما يختمؼ عف الفترات السابقة التي كانت تعتمد فييا الصيف عمى األيدكلكجية إلدارة

 2الدكلة.

                                                           
1
 .3123-نوفمبر-33،والدراساتللبحوثنماءمركز:السعودٌةالقمة،إلىوالصعودالصٌنرحمونً،خالد 

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=157
2
  .3116-ماٌو-31،للمعلوماتالعربًالمركز:بكٌنالخارجٌة،واستراتٌجٌتهاالباردةالحرببعدالدولٌةالصٌنمكانةك،.د 

http://arabsino.com/articles/10-05-24/2429.htm
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الخارجية مع اتخاذ الحذر في التعامؿ مع المسائؿ حاليان تنتيج الصيف المبدأ نفسو في القضايا 

العالمية. فيي مف جانب ترل أفَّ المصمحة قد تككف في جانب مف الجكانب مع إحدل الدكؿ، بينما 

تقتضي الحاجة معارضة الدكلة نفسيا في قضية أخرل. كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ العالقات األمريكية 

بيف البمديف في تطكر مستمر، بينما تعارض الصيف خطط  الصينية، حيث أفَّ حجـ التبادؿ التجارم

األخيرة لمتدخؿ في شؤكف الشرؽ األكسط، التي تنبع مف حرص الصيف عمى مصالحيا القائمة في 

المنطقة، كاستمرار كصكؿ النفط إلييا. لكف ىؿ سيككف لمصيف الدكر في قيادة المنظكمة العالمية إذا 

 ما انيارت الكاليات المتحدة؟

ؼ الصيف نفسيا عمى أٌنيا ما زالت في طكر النمك، لكنيا في تغيُّر مستمر دفعيا إلى إقامة تعرٌ 

العالقات مع األعداء القدماء. يرل الباحثكف أفَّ الصيف بحاجة إلى تعديؿ لكائحيا في مجاالت حقكؽ 

األقطاب، إذ  اإلنساف، كاالنخراط المتزايد في المسائؿ العالمية، لتككف قادرة عمى بناء عالـ متعدد

يتٌضح أفَّ الصيف تنتيج فكران سياسيان مختمفان في مرحمة ما بعد الحرب الباردة، ما أكسب سياستيا 

 :1الخارجية مالمح جديدة. أىـ تمؾ المالمح ىي

تحديد مكقفيا كسياستيا في جميع الشؤكف الدكلٌية، انطالقان مف المصالح األساسية - أ

 لفات العسكرية مع القكل العظمى.لمشعب الصيني، كرفض الضغكط كالتحا

معارضة الييمنة كصيانة السالـ العالمي، فتشير التصريحات الرسمية أفَّ الصيف   - ب

تعتبر جميع الدكؿ أعضاء في المجتمع الدكلي ميما تباينت قكتيا كلف تحاكؿ فرض 

أيدكلكجيتيا السياسية عمى اآلخريف، كفي نفس الكقت لف تسمح بأف تفرض أم دكلة 

 لكجية معينة عمييا.أيدك 

                                                           
1
والبحوثللدراساتاإلماراتمركز:المتحدةالعربٌةاإلمارات)،3121-2:89الدولًالنظامفًللصٌنالمستقبلٌةالمكانةالحً،عبدولٌد 

.251-231.ص،2ط،(3111اإلستراتٌجٌة،
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العمؿ عمى بناء نظاـ دكلي عادؿ كمتماسؾ اقتصاديان كسياسيان، ليعكس رغبات  - ت

 الشعكب المختمفة كمصالحيا المشتركة.

إقامة كتطكير عالقات الصداقة كالتعاكف مع جميع البمداف عمى أساس المبادئ - ث

 الخمسة لمتعايش السممي.

ي مجمس األمف، تشترؾ في إيجاد حمكؿ إفَّ الصيف بصفتيا دكلة دائمة العضكية ف- ج

سياسية لقضايا إقميمية ساخنة، كتساىـ في بعثات حفظ السالـ الدكلية التي تشرؼ 

 عمييا األمـ المتحدة.
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 .المبحث الثاني: محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا

مف األنظمة اإلقميمية كالدكلٌية، في ظٌؿ ال شٌؾ أفَّ األزمة السكرية أٌدت إلى تككيف نقطة التقاء لعديد 

المصالح المتضاربة لمعديد مف دكؿ المنطقة، ما دفع بالمحمميف العتبار ىذه األزمة نقطة تحٌكؿ في 

العديد مف السياسات الخارجية لمدكؿ المنخرطة بشكؿ مباشر أك غير مباشر في األزمة. سيركز ىذا 

اسة الصيف الخارجية كالتي دفعتيا لالنخراط في ىذه المبحث عمى أىـ العكامؿ كالمحددات في سي

 األزمة.

  أواًل: محدد عالقات الصين مع الدول الكبرى

 عالقة الصين بالواليات المتحدة األمريكية كمحدد لسياستيا الخارجية تجاه سوريا-أ

تطكر ميـ  يرٌجح المراقبكف أفَّ عددان مف األىداؼ كانت كراء كقكؼ الصيف بجانب النظاـ السكرم في

لمعالقات بيف الجانبيف منذ تأسيس الدكلتيف. فالعالقات بيف الجانبيف لـ تأخذ الطابع الجدم كما ىي 

في السنكات األخيرة، فالمكقؼ الصيني مف سكريا يحتاج لتحميؿ أبعد مف مجرد ربط سياسة ىذه الدكلة 

شمؿ عالقتيا مع الدكؿ األخرل ذات بالدكلة ذات مكضكع النزاع، بٌؿ ال بٌد مف تكسيع دائرة الترابط لي

العالقات التجارية بيف الصيف كسكريا، نجد  -عمى سبيؿ المثاؿ –الثقؿ اإلقميمي كالدكلي، فعند تتبع 

مميار دكالر، شٌكمت الصادرات الصينية  1,63ـ كصؿ إلى 2010أفَّ حجـ التبادؿ التجارم في عاـ 

ة جذب اقتصادم لمصيف، ما يستدعي البحث في كىذا يعني أفَّ سكريا ال تشكؿ نقط 1%.5,2منيا 

عكامؿ أخرل لمسمكؾ الصيني داخؿ سكريا. كالباحث في ىذا المكضكع يجد أفَّ الفيتك الصيني لمرتيف 

مع العمـ أفَّ الصيف قد قامت لممرة األكلى منذ تأسيسيا، باستخداـ حؽ النقض مرتيف  –متتاليتيف 

                                                           
1
3125-:-34سورٌا،أخبارلٌرة،ملٌار86.27منأكثرإلى3121فًوصلوالصٌنسورٌةبٌنالتجاريالمٌزانحجم 

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=149898
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دكد الفعؿ المباشر عمى اإلعالف األمريكي الذم حدد سياستيا كاف أحد ر  -متتاليتيف في القضية نفسيا

 في منطقة 

ـ، بأفَّ عمى الكاليات 2011عاـ  )ىيالري كمينتون(تجٌمى ذلؾ في مقالة  المحيط اليادئ اآلسيكية. كقد

المتحدة األمريكية تركيز جيكدىا نحك االستثمار الدبمكماسي كاالقتصادم في منطقة المحيط اليادئ، 

ألفَّ القرف الحادم كالعشريف ىك قرف المحيط اليادئ مثمما كاف القرف العشركف ىك قرف المحيط 

ـ، 2012( في كانكف الثاني عاـ باراك أوباما) كىك ما تالقى مع تصريح الرئيس األمريكي 1األطمسي.

 2بأفَّ عمى الكاليات المتحدة مراجعة منظكمتيا الدفاعية المتركزة في آسيا كمنطقة المحيط اليادئ.

مف –إضافةى إلى ذلؾ فإفَّ المناكرات العسكرية األمريكية المشتركة مع الياباف كككريا الجنكبية تيدؼ 

خمؽ طكؽ أمني حكؿ الصيف الصاعدة. عالكة عمى ذلؾ فإفَّ انتقادات إلى  -كجية النظر الصينية

الكاليات المتحدة لمصيف بسبب زيادة انفاقيا العسكرم، كالمطالبة برفع أسعار العممة كسٌف قكانيف 

الممكية الفكرية كحقكؽ الطبع، جعؿ مف كزير الخارجية الصيني يصٌرح بأفَّ عمى الكاليات المتحدة 

كٌؿ ما سبؽ يشير إلى زيادة حٌدة التكتر بيف الجانبيف، كقد  3لصيف في ىذه المنطقة.احتراـ مصالح ا

 شكمت األزمة السكرية فرصة لبعض الٌرد. 

إفَّ قرار الكاليات المتحدة بيع أسمحة لتايكاف في صفقة قيمتيا ستة مميارات دكالر، كاف دافعان لمصيف 

فِّ عدـ استخداـ حٌؽ النقض الفيتك في ليبيا قد لمتحرؾ في سكريا، خصكصان بعد أف أدركت الصيف أ

فيمتو الدكؿ الكبرل الغربية فيمان خاطئان، ما جعميا تدرؾ أٌنيا قد أخطأت في سماحيا ليذه الدكؿ بتنفيذ 

ضربات جكية فييا، كىك ما ال ترغب الصيف في أف تيعاد ىذه التجربة في األراضي السكرية، انطالقان 

                                                           
1
 .3123-تموز.،436ع،اللبنانًالجٌشمجلة:لبنان،"وجنوبهاآسٌاشرقفًاألمٌركًالجٌوستراتٌجًالتحول"علو،أحمد 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?32029#.VCGkG5SSz9o
2
.3123-2-27،االستراتٌجٌةوالدراساتللبحوثالعربًالمعهد:األردن،"الجدٌدةاألمرٌكٌةالدفاعٌةاالستراتٌجٌة"ناٌلً،نبٌل 

http://www.airss.net
3
.المنارمجلةالهادي،المحٌط-آسٌابمنطقةهاوانشؽاالتمصالحهااحترامإلىالمتحدةالوالٌاتتدعوالصٌن 

http://www.menara.ma/3125-22-26:االسترجاعتم.
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حٌؽ الشعكب في تقرير المصير خصكصان كأنيا عانت مف التدخؿ األجنبي مف مبادئ تؤمف بيا مثؿ 

في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف. ناىيؾ عف العقكبات التي فيرضت عمييا بقيادة 

الكاليات المتحدة لسنكات طكيمة إباف فترة الحرب الباردة، التي جعمت الصيف حساسة لمغاية إزاء كؿ 

دخؿ كالعقكبات عمى الدكؿ األخرل. أما الجانب اآلخر لمحددات الصيف في سكريا فيكمف مف نظاـ الت

ـ، ما اعتبرتو الصيف 2011( في عاـ الدالي المافي استقباؿ الكاليات المتحدة لزعيـ األقمية البكذية )

كأفَّ عمييا في تصريح عمى لساف الناطؽ باسـ كزارة الخارجية الصينية، أٌنو تدخؿ في شؤكنيا الداخمية 

التكقؼ عف تشجيع الجماعات االنفصالية في التبت كفي األقاليـ االنفصالية األخرل، خصكصان أفَّ 

التقارير األمريكية الميتمة بحقكؽ اإلنساف، ال تمٌؿ مف انتقاد الصيف لطريقة التعامؿ مع ىذه األقاليـ 

لميبرالي. كىك ما ترٌد عميو الصيف كمطالبتيا بإصالحات داخمية ميمة، لمتحكؿ إلى النظاـ الغربي ا

بالرفض كتعتبره تدخالن في شؤكنيا كمحاكلة لفرض النظاـ الغربي الميبرالي داخؿ الصيف. كيعٌد تٌدخؿ 

الصيف في األزمة السكرية محاكلة مف جانبيا لمٌرد عمى ىذه السياسات، مع العمـ أٌنيا تخشى مف أف 

 بسبب األقميات المطالبة باالنفصاؿ. يصؿ صدل الثكرات العربية إلى أراضي الصيف

مف جانب آخر يتفؽ بعض الكتٌاب كاألكاديمييف عمى أفَّ الكاليات المتحدة غير معنية أف يفقد النظاـ 

الشيكعي قكتو داخؿ الصيف، ألفَّ في ضعؼ الحزب الشيكعي ككارث عالمية قد تحصؿ إذا ما تفككت 

مف غير الممكف السيطرة عمييا، لكنيا تسعى إلى إبقاء  الصيف بسبب األعداد الكبيرة المكجكدة، كالتي

الصيف قكية ضمف اإلطار اإلقميمي متخٌكفة مف أف يككف صعكدىا كقطب عالمي مؤثران عمى الكاليات 

المتحدة، خصكصان كأفَّ اقتصادىا المنافس لمكاليات المتحدة يجعميا دكلة محتممة الصعكد كقطب 

التحادية، التي تقؼ بجانبيا اليكـ في مكاجية التدٌخؿ الغربي في عالمي جنبان إلى جنب مع ركسيا ا

سكريا. كباإلشارة إلى العالقات الصينية الركسية فإفَّ ىذا األمر تراعيو الصيف في تدخميا في األزمة 

 السكرية، بٌؿ كأنو أحٌد المحددات الرئيسة في تعامميا مع النظاـ كالمعارضة السكرية. 
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يران كمحدد لسياسة الصين الخارجية تجاه سورياالعالقات مع روسي -ب  ا االتحادية وا 

تسعى الكاليات المتحدة إلى تطكيؽ ركسيا في حرب باردة جديدة بيف الطرفيف. لكف الجديد ىك تدخؿ 

الصيف كطرؼ في النزاع بشكؿ مغاير لما كانت عميو إباف فترة الحرب الباردة األكلى. أما ركسيا 

يراف فتسعى إلى مكاجية ىذا  التطكيؽ عف طريؽ اتجاىيا في عالقاتيا مع دكؿ أخرل منيا سكريا كا 

كالصيف. كىنا تجدر اإلشارة إلى أىمية العالقات المترابطة ما بيف الصيف كركسيا، مف أجؿ فيـ طبيعة 

 3500التفاعالت السياسية الصينية داخؿ سكريا. فالبمداف يشتركاف في حدكد يصؿ طكليا إلى نحك 

( مع بوتنما أفَّ الصيف تعٌد الشريؾ التجارم األكؿ لركسيا. كخالؿ لقاء جمع الرئيس )كيمكمتر. ك

ـ، أشار األكؿ إلى أفَّ حجـ التبادؿ التجارم بيف 2011مسؤكؿ في مجمس الشعب الصيني عاـ 

مميار دكالر عاـ  100ـ، مع تكقعات كصكلو إلى 2010مميار دكالر عاـ  70البمديف كصؿ إلى 

ما يعني كجكد مصالح اقتصادية ىامة بيف الجانبيف جعمت مف  1ـ،2020فو عاـ ـ، كتضاع2015

الصيف تقؼ إلى جانب ركسيا في األزمة السكرية، لتخٌكفيا مف أف يؤثر التطكيؽ الغربي لركسيا عمى 

 المصالح االقتصادية بينيما.

ة شنغيام، إضافةن ، حيث يشارؾ الطرفاف في منظمف أعضاء في منضمات إقميمية مكحدةإٌف الجانبي

إلى ككنيما عضكاف في المجنة السداسية الخاصة بالممؼ الككرم، كدكؿ البركس كمجمس األمف. 

كيشترؾ الطرفاف في العديد مف المبادئ االستراتيجية الحاكمة لعالقتيما الدكلية كتكريس مبدأ السيادة 

ة دكؿ البركس التي انعقدت في كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل. كىك ما أكٌدتو قم

 ـ.2012اليند في أكاخر مارس مف عاـ 

                                                           
1
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يشعر الطرفاف بأفَّ الدكؿ الغربية قد تجاكزت حدكد التفكيض الممنكحة ليا مف مجمس األمف كما 

حصؿ في الحالة الميبية. إضافةن إلى ذلؾ، فإٌف الدكلتيف ترفضاف الييمنة األمريكية كقطب أكحد في 

في نكاياىا اليادفة إلى فرض النظاـ الغربي عمى الدكؿ األخرل. كؿ ىذا إلى جانب  العالـ، كيشٌكاف

عالقة الصيف االستراتيجية مع إيراف كحميؼ سكريا األكؿ في المنطقة، جعؿ الصيف تنخرط في ىذه 

عة في المسألة. أما فيما يختٌص بالعالقات التجارية الصينية مع إيراف، فإفَّ األخيرة تحتؿ المرتبة الراب

ـ، 2010شركة عاـ  100االستثمارات الصينية، فعدد الشركات الصينية العاممة في إيراف ارتفع مف 

ما يعني أفَّ الشركات الصينية تستثمر االنسحاب الغربي مف السكؽ  1ـ.2011شركة عاـ  166إلى 

الرافضة لمييمنة اإليرانية لتمأل الفراغ الذم تركتو، إضافةن إلى مشاركتيا لنفس الرؤية السياسية 

 األمريكية. 

   ثانيًا: المحدد االقتصادي لسياسة الصين الخارجية تجاه سوريا

ىنالؾ بيعد آخر لحسابات الصيف االستراتيجية في سكريا، كاف سببو اختالؿ المنظكمة المناخية كارتفاع 

ثركات في تمؾ درجات الحرارة التي أٌدت إلى ذكباف الجميد في المحيط المتجمد الشمالي، كظيكر 

المنطقة، ليشٌكؿ ذلؾ أىمية جيكسياسية كجيكاقتصادية لمدكؿ القطبية الثماني )الكاليات المتحدة، 

يرلندا، كالسكيد، كفنمندا(.  كركسيا، ككندا، كالنركيج، كالدنمارؾ، كا 

% مف االحتياطات النفطية العالمية مكجكدة في ىذه المنطقة، إضافةن إلى 25تشير الدراسات إلى أفَّ 

ظيكر طرؽ مكاصالت جديدة في المنطقة أىميا الممر المالحي بيف الشماؿ كالغرب، حيث بدأت 
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إلبحار األمر الذم فتح الباب أماـ فكرة ا 1ـ؛2007مساحات كبيرة مف الجميد في التالشي منذ عاـ 

 خاللو في المستقبؿ المنظكر.

لـ تكف الصيف بعيدة عما يجرم ىناؾ رغـ بعدىا الجغرافي، حيث كضعت بكيف ىذه المنطقة ضمف  

اىتماماتيا االستراتيجية منذ نياية العقد الماضي. كصٌرحت الصيف بأفَّ ىذه المنطقة ممؾ كتراث 

عمييا، خصكصان كأفَّ الصيف تحكم خيمس سكاف  إنساني مشترؾ، ال يمكف ألٌية دكلة االدعاء بالسيادة

العالـ، كىك ما ترفضو الدكؿ الثماني لكجكد مصالح ليا في المنطقة. فسٌعت الصيف إلى استخداـ 

الثكرات العربية عمكمان كالثكرة السكرية خصكصان ككسيمة ضغط عمى الدكؿ الغربية مف أجؿ الحصكؿ 

ا أفَّ المكقع الجيكسياسي لسكريا يجعميا ميمة لمغرب كيخٌكليا عمى ىذه المكارد كالمشاركة فييا، ال سيم

 بأف تككف كسيمة ضغط أساسية في المستقبؿ ككنيا الرابط األساسي لمبحار الخمسة. 

  ثالثًا: البعد األمني كمحدد لسياسة الصين الخارجية تجاه سوريا

في المنطقة بسبب االمتدادات إفَّ الحسابات الصينية بشكؿ أك بآخر، قائمة عمى التفاعؿ التركي 

الديمكغرافية ليا داخؿ الصيف في إقميـ )سينكيانج( المسمـ. كمف ىنا فإفَّ الصيف تفيـ الدكر التركي 

فأصبحت سكريا بذلؾ خط  2الصاعد في المنطقة، خاصةن بعد كضع الدرع الصاركخي لمناتك في تركيا.

ع ذم أبعاد دكلٌية عمى الجغرافيا السياسية لعالـ الدفاع األكؿ لركسيا، كما قبؿ األكؿ لمصيف، في صرا

ما بعد الحرب الباردة، كما قبؿ التعددية القطبية. إذان يتكجب أف ييطرح سؤاؿه ميـه لتكضيح محددات 

السياسة الخارجية الصينية في سكريا، كىك ىؿ سكؼ تتخمى الصيف عف سكريا في حاؿ اقتٌضت 

 المصمحة ذلؾ؟ 
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بؽ أفَّ الصيف مف الدكؿ البراغماتية لكٌنيا تأخذ بمبدأ األخالؽ في التعامؿ مع لقد ذكر الباحث فيما س

 القضايا الدكلٌية. كمنذ اندالع األزمة السكرية سارعت الصيف لمكقكؼ إلى جانب النظاـ السكرم بؿ

 عارضت أم تدٌخؿ فييا.

الدكؿ األخرل لكف الصيف قد ارتأت أف تغٌير مف خطابيا السياسي حرصان منيا عمى عالقتيا ب

خصكصان كأٌنيا تعٌد نفسيا في طٌكر البناء االقتصادم. ففي الحادم كالعشريف مف أكتكبر مف عاـ 

ـ، سارعت الصيف بالتمكيح برفع الغطاء السياسي عف النظاـ السكرم ما لـ يسرع بتنفيذ كعكده 2011

رفض العنؼ المتزايد في (، لـ يغفؿ عف ليو وياإلصالحية، لكف المتحدث باسـ الخارجية الصينية )

سكريا سكاء أكاف مف طرؼ النظاـ أـ مف المعارضة. كبالرغـ مف ذلؾ فإفَّ النظاـ السكرم ال يزاؿ يرل 

في كؿ مف الصيف كركسيا، النافذة األىـ عمى العالـ الخارجي في ظٌؿ العقكبات األمريكية كاألكركبية 

عسكرم في سكريا لك اقتٌضت الضركرة، دفاعان كىنا يرل الباحث أف الصيف مستعدة لمتدخؿ ال 1عميو.

عف مصالحيا في منطقة الشرؽ األكسط. لكف في حاؿ انتيت ىذه المصالح فستتخمى الصيف عف 

سكريا فكران، ألنيا تتجو إلى دراسة ردكد األفعاؿ المحسكبة قبؿ اإلقداـ عمى أية أفعاؿ قد تكرطيا في 

فترل أفى التعاكف االقتصادم يحتاج إلى تكفر األمف  منطقة الشرؽ األكسط عمكمان كسكريا خصكصان.

كالسمـ في العالـ مف أجؿ االستثمارات التي تتأثر بأم إجراءات أك سياسات تتسبب في عدـ االستقرار. 

لذلؾ تسعى الصيف إلى تيدئة الكاقع كحٌؿ اإلشكاليات الدكلٌية بطرؽ دبمكماسية مف خالؿ عالقة صفر 

ح أف تسعى الصيف في المستقبؿ إلى إيجاد قكاسـ مشتركة مع  2.مشاكؿ مع العالـ الخارجي كما يرجَّ

بعدما حصؿ شرخ في العالقات معيا  -التي تؤيد في معظميا المعارضة السكرية-الجامعة العربية 

بسبب مكقفيا الداعـ لمنظاـ، لكف الصيف لف تتنازؿ عف حقيا في الدفاع عف مصالحيا في منطقة 
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حٌؿ يضمف ليا البقاء بنفس القكة التي كانت تتمتع بيا طكاؿ فترة مساندتيا الشرؽ األكسط دكف 

 لمحككمة في سكريا.

ىنالؾ بيعد آخر لسياسة الصيف في سكريا نتج بعد أف أحٌست الصيف بأف الكاليات المتحدة تسعى 

تيجي أك عمى أقؿ تقدير لف تيصبح لممنطقة نفس الكزف االسترا 1لمخركج مف منطقة الشرؽ األكسط،

َـّ اكتشافيا في كندا  الذم تمتعت بو طكاؿ العقكد الماضية، كذلؾ بسبب كميات النفط اليائمة التي ت

كالبرازيؿ، إضافةى إلى محاكلة تطكيرىا لمعديد مف التقنيات الستخداـ الطاقة البديمة كالطاقة الكامنة في 

 باطف األرض كبديؿ مستقبمي لمنفط. 

الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات المتحدة، محاكلة لزعزعة استقرار مف ىنا رأت الصيف في تدخؿ 

المنطقة العربية لسٌد الطريؽ أماـ إمدادات النفط التي تٌصؿ إلييا، مع العمـ أنيا تٌشؾ في نكايا الغرب، 

حيث تعتقد أفَّ الغرب يستخدـ حجج كذرائع التدخؿ مف أجؿ حماية البشر، ليحقؽ مصالحو في 

( تكٌجو الكاليات المتحدة لممصالحة مع اإلسالـ باراك أوباماا في تصريح الرئيس األمريكي )المنطقة كم

السياسي، ما رأت فيو الصيف محاكلة لتكظيؼ ىذا األمر لمتدٌخؿ في الداخؿ الصيني، مف خالؿ العديد 

ى جانب مف األقميات الصينية المسمحة المكجكدة في الداخؿ الصيني كالتي يحارب بعض أفرادىا إل

المعارضة في سكريا، كىك ما تخشى أف يككف امتداد لزيادة التحٌركات في األقاليـ الصينية ذات 

 األكثرية المسممة.
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مميكف نسمة مف المسمميف. لذلؾ تشكؿ المنطقة العربية خط الدفاع  25لدييا ما ال يقؿ عف  فالصيف

سر المكصؿ لمبتركؿ ليا مف ركسيا األكؿ عف مصالحيا في آسيا الكسطى كالقكقاز، التي تعٌد الج

 1االتحادية.

إفَّ أحٌد محددات الصيف الرئيسة في المسألة السكرية نابع مف محدد أمني داخمي لمصيف، حيث 

امتازت في الفترة األخيرة بالقدرة عمى مكاجية الضغكط، كامتالؾ بدائؿ مكنتيا مف تكسيع قاعدة 

تريميكف  2.8ـ إلى ما يقارب 2010الخارجية ليا في عاـ عالقاتيا الدكلية بعد أف كصؿ حجـ التجارة 

كقد اعتمدت الصيف عميو في زيادة نفكذىا في العالـ، كالتحرؾ نحك بناء عالـ متعدد األقطاب  2دكالر.

 يسكده األمف كفقان لممبادئ الخمسة لمتعايش السممي. 

يكية كاالتحاد األكركبي مف أزمة لقد جاء المكقؼ الصيني في فترة عانت فييا الكاليات المتحدة األمر 

" إلى محاكلة تخفيض اإلنفاؽ العسكرم، مف خالؿ تقميص الدكر أوبامامالية خانقة دفعت الرئيس "

العسكرم األمريكي ككضع استراتيجيات عالمية مشتركة لتبديؿ االنتشار الكاسع لمقكات األمريكية، 

، لتككف عمى أىٌبة االستعداد لمتحرؾ لحٌؿ بقكات مشتركة أصغر حجمان تمتاز بالتفٌكؽ التكنكلكجي

ما رأت فيو الصيف بداية ضعؼ لمقطب الكاحد كمكقع قكة ليا الستعادة المركز  3المشكالت الدكلٌية.

 الذم يميؽ بثقميا الدكلي.

إفَّ الصيف عارضت أم تدخؿ عسكرم في سكريا، حتى كلك كاف األمر قائـ عمى محاربة التنظيمات 

تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ "داعش"، خٌكفان مف أف يؤدم ىذا لرفع أسعار اإلرىابية فييا ك

النفط في المنطقة، ما يشٌكؿ عائقان أماـ كصكؿ إمدادات النفط ليا بأسعار معقكلة. فضالن عف أفَّ أم 
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ف بغنى تدٌخؿ حتى كلك كاف لمحاربة ىذه التنظيمات قد يفتح الباب أماـ مكٌجة حراؾ عسكرم، الصي

 عنو خصكصان كأفَّ العراؽ المجاكر لسكريا يشٌكؿ مكرد نفطي ميـ لمٌصيف، إضافةن إلى كجكد ما يقارب

 1عشرة آالؼ عامؿ صيني يعممكف في شماؿ العراؽ.

عادة طريؽ  لذلؾ فيي تحتاج إلى استقرار المنطقة مف أجؿ القياـ باستثمارات في الشرؽ األكسط كا 

تربط بيف العالـ القديـ كالشرؽ األكسط؛ األمر الذم سيؤدم في المحٌصمة الحرير القديمة التي كانت 

النيائٌية لتعزيز عالقاتيا مع دٌكؿ العالـ العربي، خصكصان أفَّ الصيف مف أقٌؿ الدكؿ نفكذان في العراؽ، 

 ما يشكؿ ضركرة حماية المصالح فيو عف طريؽ سكريا.
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 2014-1949الصينية تّجاه سوريا السياسة الخارجية : الفصل الرابع
 :تمييد

 
الٌصينية تٌجاه سكريا أخذت الٌطابع البراغماتي في العالقات ما بيف  الخارجية ال ٌشؾ أفَّ الٌسياسة

ؿ مكقعان استراتيجيان في الشرؽ األكسط يجعميا تربط الغرب تالجيتيف. فمف المعركؼ أفَّ سكريا تح

العالقات االقتصادية كالتجارية كالسياسية النابعة مف المصمحة بالشرؽ، ما دفع الصيف إلقامة 

الطرفيف تجمعيما  المشتركة لمطرفيف كالمبنية عمى األسس، كالمعايير الخمسة لمتعايش السممي. كما أفَّ 

قضايا رئيسية ظيرت في فترات مختمفة مف عمر الدكلتيف مف بدايات طريؽ الحرير القديمة، مركران 

الكاليات المتحدة كقطب أكحد في العالـ، انتياءن بثكرات الربيع العربي. سيحاكؿ ىذا بمعارضة تفٌرد 

الفصؿ رصد تطكرات السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا في فترات مختمفة، مبينان أىـ تكجياتيا. 

ة كىنا لسنا بصدد أف نذكر العالقات بيف الجانبيف، ألفَّ في ذلؾ اختالؼ كبير عف مفيكـ السياس

عمى الرغـ مف االرتباط بيف المفيكميف. فالسياسة الخارجية تعٌد فعالن أك رد فعؿ مف طرؼ -الخارجية 

كاحد تجاه أحد القضايا التي تيـٌ صانع القرار، أما مفيكـ العالقات فيك ذك طبيعة تفاعمية، ينتج لمرٌد 

 عمى فعؿ قامت بو إحدل الدكؿ تجاه األخرل. 

عدة مباحث، ليتناكؿ في المبحث األكؿ السياسة الخارجية الصينية تجاه قٌسـ الباحث ىذا الفصؿ ل

أما الثاني فقد خيٌصص لدراسة السياسة الخارجية الصينية ما بيف عامي  ـ(.2000- 1949سكريا )

ـ(، 2014-2011ـ(. كالثالث جاء بالسياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا ما بيف )2010  –2001)

عربية. لكف في البداية ال بٌد مف اإلشارة إلى أىـ القضايا التي تخٌص الجانبيف كىي فترة الثكرات ال

الصيني كالسكرم، كالتي ال يمكف فصميا عف تكٌجيات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرؽ 

 األكسط بشكؿ عاـ كالصراع العربي اإلسرائيمي الذم ناؿ حصة كبيرة مف تكٌجيات ىذه السياسة.
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فريقيا، بٌؿ سعت ال صيف منذ بداية استقالليا إلى تأييد حركات التحرر في الشرؽ األكسط كآسيا كا 

كاعتبرت اسرائيؿ األداة الغربية لتمزيؽ الدكؿ العربية. في فترة العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ 

ـ، شجبت الصيف ىذا العدكاف بٌؿ ككقفت إلى جانب مصر حككمةن كشعبان، حيث خرج أكثر مف 1956

ككاف ىذا بداية التقارب الصيني العربي في  1ربع مميكف صيني في مظاىرات منددة بيذا العدكاف،

العصر الحديث، الذم دفع بعض الدكؿ العربية إلى االعتراؼ بالصيف كممثؿ شرعي لألمة الصينية 

بدالن مف تايكاف. لكف السياسة البراغماتية المتبعة دفعت الصيف إلى تغيير كجيات نظرىا في العديد مف 

بدايتو المكقؼ المحايد المتقارب مع العرب كذلؾ لحاجتيا إلى المرات تجاه ىذا الصراع. فاتخذت في 

تثبيت النظاـ الشيكعي، مع أفَّ إسرائيؿ قد سبقت الدكؿ العربية في االعتراؼ بالصيف الشعبية عاـ 

ـ. تبمكر المكقؼ الصيني المؤيد لمعرب في االجتماع الصيني المصرم في باندكنج عاـ 1950

رفض تسمـ كرقة االعتراؼ اإلسرائيمي بالصيف، حيث عٌبر رئيس ـ عمى  الرغـ مف أف ماك 1955

عف حرص بالده عمى إقامة عالقات طيبة مع الدكؿ *، "Zhu En Lai  شو إن اليمجمس الدكلة "

كشدد عمى ضركرة استرجاع الحؽ الفمسطيني المسمكب. كعمى أفَّ ىذه المسؤكلية تقع عمى  2العربية،

 .كاىؿ العرب جميعان 

اتجيت الصيف إلى التقارب مع الدكؿ   -في الفترة التي شيدت تكترات في العالقات الصينية السكفيتية

خمسة مبادئ لتكثيؽ  ،ـ1963لمصر عاـ  Zhu En Lai“ شو أن الي العربية كقدمت إباف زيارة "

العالقات مع العرب كاف أىميا، دعميا الكامؿ لنضاؿ الدكؿ العربية في مكافحة اإلمبريالية 

كاالستعمار، كتشديدىا عمى سياستيا الحيادية، ككقكفيا إلى جانب القرارات العربية المشتركة الصادرة 

                                                           
1
43.ص35،3117ع،السٌاسًالفكرمجلة:سورٌااإلسرائٌلً،-العربًوالصراعالصٌن،سلمانجابر 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/24/2china.pdf

  العربٌةالصٌنٌة. ،وٌرجعلهالفضلالكبٌرفًتطوٌرالعالقات2:69-:2:5شوأنلً:وزٌرالخارجٌةالصٌنًفًالفترةمابٌنأعوام*
2
.83-78.ص٩٦العدد،(3117الوحدة،مجلة:الرباط)الصهٌونً،ـالعربًالصراعمنالصٌنًالموقؾمقدماتمراد،شادي 

http://books.google.com/books?id=NztlWQeXf2IC&printsec=frontcover&dq=zhou+enlai&hl=en&ei=wBkuTdKyB4H_8AaJucigAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/24/2china.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/24/2china.pdf
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كاحتراـ سيادة الدكؿ  ،تدخميا في منازعات العرب الداخمية، كتأييدىا استقالؿ قرار العرب عنيا كعدـ

 العربية جميعان.

إفَّ المكقؼ الصيني الداعـ لقضايا العرب، جعميا تعترؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ لمشعب 

ف أسمحة كمتطكعيف الفمسطيني بٌؿ كعرض )شك اف الم( في زيارتو لمصر، تقديـ كؿ ما يمـز م

 لتحرير فمسطيف في حاؿ اتفؽ العرب عمى ذلؾ.

ـ، بعد أف ىزمت اسرائيؿ الدكؿ العربية مجتمعة، حاكلت 1967في حرب األياـ الستة )النكسة( عاـ 

الصيف تكظيؼ ىذه الحرب لمصمحة ثكرتيا الثقافية، فقامت بإدانة دكر الكاليات المتحدة في ىذه 

السكفيتي لتخمفو عف مساعدة العرب. كانطمقت تظاىرات شعبية حاشدة في الحرب، كانتقدت االتحاد 

بكيف استمرت ثالثة أياـ متتالية، ضمت حكالي مميكف كمئتي ألؼ متضامف صيني مع الشعب 

 1العربي.

ـ، كانت الصيف الداعـ األكبر لمعرب خصكصان لمجبيتيف السكرية 1973في حرب تشريف عاـ 

يف مبعكثيف عف سكريا كمصر كمنظمة التحرير. فأدانت االعتداءات كالمصرية، حيث استقبمت الص

 اإلسرائيمية كأعمنت كقكفيا إلى جانب الدكؿ العربية في ىذه الحرب. 

ـ،  1974ـ إلى  1971سنكات منذ عاـ  4بالنظر إلى تصكيت الصيف في األمـ المتحدة عمى فترة 

أما في فترة العزلة الصينية التي ترافقت مع  2ؿ.نجد أنيا صكتت ثماًف مرات لصالح قرارات تديف إسرائي

لتثبيت النظاـ  -ما عدا مصر–الثكرة الثقافية قامت الصيف بسحب جميع سفرائيا مف دكؿ العالـ 

الداخمي فييا. لكنيا في سنكات االنفتاح قامت بتغيير نظرتيا تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، كأٌيدت 

                                                           
1
.73.ص،(2:95العربٌة،األبحاثمؤسسة:بٌروت)،”2:86-2:66العربًالعالمفًالخارجٌةالصٌنسٌاسٌة“بهبهانً،هشام 

2
.ص،(3117حلب،جامعة،منشورةؼٌرماجستٌررسالة:سورٌا)المستقبلٌة،واآلفاقالوقائع:الصٌنٌةالسورٌةالعالقات،الحسنسعٌدـ 

9:.
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ما فييا المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية، كمعاىدة السالـ المصرية التسكية السممية ليذا الصراع ب

اإلسرائيمية، لكٌنيا بقيت عمى كجية نظرىا مف االنتياكات اإلسرائيمية لمحقكؽ العربية خصكصان 

 . بعد احتالليا الجكالفالفمسطينية كالسكرية 

ألكسط مبنية في األساس عمى كصفكة القكؿ، أٌف السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرؽ ا

محددات ال تنفصؿ عف نسؽ سياستيا الخارجية العامة، فيي تسعى دائمان إلى تقريب كجيات النظر 

مع العرب مف خالؿ الندكات كالمؤتمرات المشتركة، كمحاكلة الحصكؿ عمى امتيازات لشركات التنقيب 

ا المشتركة، كمكافحة اإلرىاب، كدعـ عف النفط الصينية في المنطقة العربية، كالتعاكف في القضاي

 التبادؿ الدبمكماسي بيف الصيف كالعرب. 

 

 .(م2000- 1949المبحث األول: السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا )

إفَّ الفترة ما بيف األعكاـ المذككرة في عنكاف المبحث، شيدت تطكرات كبيرة عمى السياسة الخارجية 

استقالؿ الصيف، كالثكرة الثقافية الكبرل، كاالنفتاح االقتصادم، كبداية الحرب الصينية، لما ترافقت مع 

الباردة كنيايتيا، كغيرىا الكثير مف المتغٌيرات التي أحدثت تطكرات عمى ىذه السياسة. سيحاكؿ ىذا 

 المبحث عرض أىـ تكجيات السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا في ىذه الفترة.

دكلٌية في أربعينات كخمسينات القرف الماضي، دكران اساسيان في التحكالت الرئيسة لعبت التغٌيرات ال

لمسياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا. فبعد انسحاب القكات الفرنسية كجدت سكريا نفسيا ىمزة كصؿ 

يا لمتجاذبات كالصراعات اإلقميمية كالدكلية. فكاف الصراع يدٌب بيف األسرة الياشمية مف جية كخصكم

سرائيؿ مف جية أخرل  مف العرب مف جية أخرل. أما الصراع الثاني فقد كاف بيف العرب مف جية كا 
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كالذم انتيى بإقامة دكلة إسرائيؿ كاحتالؿ الجكالف في كقت الحؽ. أما الصراع الثالث عمى سكريا فقد 

الصيف،  -ي ذلؾ الكقتف-كاف بيف التيارات الدكلٌية العظمى، تحديدان بيف االتحاد السكفيتي كحميفتيا 

 1المتحدة كالمعسكر الغربي.كبيف الكاليات 

ما ييـٌ ىنا ىك النكع الثالث مف الصراع عمى سكريا، الذم يفٌسر السمكؾ الصيني الخارجي. لعب 

فالعالقات االختالؼ األيدكلكجي مع الكاليات المتحدة الدكر األساسي في تطكر العالقات بيف البمديف. 

التي  -بعد مصر-ـ، كقد كانت سكريا الدكلة الثانية مف الدكؿ العربية 1956أت عاـ بيف الجانبيف بد

كمف ثـ  2ـ.1957اعترفت بالصيف الشعبية، فأقدمت عمى إرساؿ أكؿ سفير ليا إلى دمشؽ في عاـ 

ـ، زار رئيس الكزراء 1965بدأت العالقات الصينية السكرية تأخذ طابع الصداقة كالتآخي. في عاـ 

دمشؽ ألكؿ مرة، حيث استقبمو كفد سكرم رفيع المستكل في مطار دمشؽ " شو إن اليالصيني "

الدكلي، كجرت محادثات ىامة بيف الجانبيف، أعرب فييا أعضاء الكفد السكرم عف تقديره لمكقؼ 

الصيف الداعـ لنضاؿ الدكؿ العربية ضد اإلمبريالية كالعدكاف اإلسرائيمي. كمف جانبو حٌث رئيس 

صيني عمى ضركرة تطكير العالقات الدبمكماسية بيف البمديف. كتعبيران عف حرص الصيف عمى الكزراء ال

إقامة العالقات الطيبة مع سكريا، زار نائب رئيس مجمس الدكلة ككزير الخارجية الصيني سكريا في 

تيـ ال شٌؾ أفَّ الدافع مف ىذه الزيارات كاف حشد األصكات الدكلية لمساعد 3أيمكؿ مف نفس العاـ.

ـ، طرحت سكريا مع باقي الدكؿ العربية 1971إلعادة الصيف إلى مكانيا في األمـ المتحدة. ففي عاـ 

بما فييا مصر، كالمغرب ،كالجزائر، كاليمف الديمقراطية ،كمكريتانيا كالسكداف، كالصكماؿ مشركع قرار 

ذلؾ لما أبدتو الصيف مف يقضي بطرد تايكاف مف األمـ المتحدة، كاستبداؿ مقعدىا بالصيف الشعبية، ك 

مكاقؼ ايجابية في دعميا لقضايا العرب، كالقضية الفمسطينية، كأحقٌية سكريا في استعادة الجكالف 
                                                           

1
.97-95.ص،(3119األردنٌة،الجامعةمنشورة،ؼٌرماجستٌررسالة:عمان)،"الصٌنٌةالعربٌةالعالقاتمستقبل"الكاٌد،باسل 

2
.3117،وآسٌاالصٌندراساتمركز:بكٌن،”العربٌةوالدولالصٌنبٌنواالقتصادٌةالسٌاسٌةالعالقات“ك،.د 

http://chinaasia-rc.org/index.php?m=9
3
3125-22-31.الٌومالصٌنموقع:العربٌة،بكٌنوالدولاليانشوتنسىالذاكرةتشون،ٌانشً 

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0605/p12.htm
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المحتؿ. كقد أبدل المندكب السكرم في كممتو التي ألقاىا في اجتماع الدكرة السادسة كالعشريف لمجمعية 

 كأحقيتيا في مقعدىا الطبيعي في المنظمة الدكلية. العامة لألمـ المتحدة، تأييده لدخكؿ الصيف الشعبية

ـ، الذم تضمف العديد مف النقاط أىميا 1971( لعاـ 2758كافقت أغمبية األصكات عمى القرار رقـ )

حككمة الصيف الشعبية كممثميف شرعييف ككحيديف لألمة الصينية في األمـ المتحدة،  االعتراؼ بممثمي

مف األعضاء الدائميف في األمـ المتحدة، كطرد ممثمي "تايكاف" مف  كاعتبار جميكرية الصيف الشعبية

كالجدير بالذكر أفَّ الكاليات المتحدة األمريكية طكاؿ  1األمـ المتحدة كمف كؿ المنظمات التابعة ليا.

فترة الخمسينات حاكلت منع الصيف مف شغؿ عضكيتيا في األمـ المتحدة بدالن مف تايكاف، كال شؾَّ أفَّ 

سكريا كانت في تمؾ الفترة كاقعة تحت تأثير سياسات الدكؿ الغربية، لذلؾ لـ تتخذ أم سياسة إيجابية 

ا كفي الكقت نفسو لـ تساند السياسات األمريكية، كمف األمثمة التي تؤكد ذلؾ امتناع تجاه الصيف، لكني

سكريا عف التصكيت في الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى المشركع الذم تقدمت بو الكاليات المتحدة 

انب ـ، الذم اتيـ الصيف الشعبية بالعدكاف لتدخميا في الحرب الككرية إلى ج1951في شباط مف عاـ 

 2الشمالية، األمر الذم القى ترحيبان صينيان في بكيف.

 آيزنياور*،ـ، ساءت العالقات األمريكية السكرية بسبب معارضة األخيرة لمشركع 1957في عاـ 

الذم يقضي بمؿء الفراغ الذم تركو زكاؿ االحتالؿ الفرنسي كالبريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. 

صينيان، ألٌف المشركع كاف ييدؼ إلى حصار الدكؿ الشيكعية ال سيما أنو  القت ىذه المعارضة ترحيبان 

أٌدل إلى تكٌقؼ ضٌخ البتركؿ مف قناة السكيس كعبر القنكات التي كانت مكجكدة في األراضي السكرية، 

                                                           
1
.21،3116.ع،واالستراتٌجٌةالمستقبلٌةللدراساتالدولًالمركز:القاهرةاألوسط،الشرقفًالصٌنٌةالسٌاسةطالب،أبوحسن 

2
.3124ٌولٌو،-2،الدولٌةالسٌاسةمجلة:،القاهرةاألمرٌكٌةالصٌنٌةالعالقاتمستقبل:جدٌدةتوازناتطاهر،أحمد 

hram.org.eg/articles.aspx?Serial=1370395&eid=52http://digital.a

الحرببعدوبرٌطانٌافرنسامنكلاندحارخلفهالذيالفراغبملًءوٌقضًم،2:68عامآٌزنهاوراألمرٌكًالرئٌسطرحهمشروع*

.الثانٌةالعالمٌة

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1370395&eid=52
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1370395&eid=52
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ة إضافةن إلى أفَّ ىذا المبدأ أعمف عف استعداد الكاليات المتحدة لمجكء إلى القكة العسكرية لدعـ األنظم

 المالية ليا في الشرؽ األكسط. 

بتحريض مف –الجدير بالذكر أفَّ الصيف كاف ليا الدكر الكبير الداعـ لسكريا بعد أف أرسمت تركيا 

 )شو أن الياألسطكؿ السابع لتيديدىا. فجاء الرٌد الصيني عمى لساف  -الكاليات المتحدة األمريكية

Zhu En Lai)  الصيف يعتبر نضاؿ الشعب السكرم نضالو داعمان لمنضاؿ السكرم بقكلو " إفَّ شعب

 1ىك نفسو".

بالفعؿ كبفضؿ الدعـ الصيني الذم "عٌد اإلمبريالية الغربية قد حٌمت مكاف النزعة النازية األلمانية 

كالفاشية اإليطالية كالٌشكفانية اليابانية"، استطاعت سكريا مكاجية مطامع الكاليات المتحدة فييا. تؤكد 

صينيف عمى العديد مف التناقضات في العالـ أىميا، التناقض بيف المعسكريف تصريحات الساسة ال

الغربي كالشرقي، كبيف اإلمبريالية كالشعكب الخاضعة لالستعمار كبيف الطبقات البرجكازية كالعاممة. 

تسي  ماو) كاف لتطكير صاركخ )سبتكتيؾ( السكفيتي، دكره كبيره في دعـ الصيف لسكريا حيث عدٌ 

ما أدل  2( ىذا التطكير عامالن ىامان في تغيير القكل لمصمحة الكتمة االشتراكية،Mao Zedong تونغ

إلى اتخاذ قادة الصيف العديد مف القرارات الداعمة لسكريا ألٌنيا كانت أضعؼ مناطؽ نفكذ الغرب. في 

دت ـ ساءت العالقات بيف الجانبيف، بعد أف قامت الكحدة المصرية السكرية، حيث سان1958عاـ 

"؛ زعيـ الحزب الشيكعي السكرم باليجكـ عمى لخالد بكداشالصيف الشيكعييف السكرييف كسمحت "

" كعمى ىذه الكحدة مف عمى منابر بكيف. فما كاف مف سكريا إاٌل أف سحبت جمال عبد الناصرالرئيس "

                                                           
1
سابقمرجعالعربٌة،والدولاليأنشو-تنسىالذاكرة 

2
.8::73،2.ع،األوسطالشرقشؤونمجلة:القاهرة.االستراتٌجٌةللشركةالؽلبة:الصٌنٌةالروسٌةالعالقاتدٌاب،محمد 

http://books.google.com/books?id=NztlWQeXf2IC&printsec=frontcover&dq=zhou+enlai&hl=en&ei=wBkuTdKyB4H_8AaJucigAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
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حممة عمى  سفيرىا كجميع الطالب السكرييف مف الصيف كأرسمتيـ إلى الجامعات األكركبية. كتَـّ شفٌ 

الشيكعييف في سكريا كيصفت بأنيا جاءت لمقضاء عمى الشيكعية في المنطقة.
1 

ـ، حققت الصيف نجاحان بانضماميا إلى نادم الدكؿ 1964في أكاسط الستينات كتحديدان في عاـ 

لكنيا بعد مركر سنتيف دخمت الصيف في مرحمة جديدة مف مسيرتيا الطكيمة. كفي ىذه المرحمة  ،النككم

جمدت العالقات بيف الصيف كمعظـ الدكؿ العربية بسبب الثكرة الثقافية، التي أٌثرت تأثيران كبيران عمى ت

 الدبمكماسية الصينية كسياستيا الخارجية تجاه العرب بشكؿ عاـ كسكريا بشكؿ خاص.

لثكرة لعب التقاٌرب السكرم السكفيتي الدكر الكبير في تدىكر العالقات بيف سكريا كالصيف. فخالؿ ا

الثقافية نشأت خالفات حاٌدة بيف السكفييت كالصيف، كذلؾ الختالؼ الجانبيف حكؿ شخصية ستاليف، 

السياسة الخارجية الصينية   حيث تركزت 2كالعتراض الصيف عمى سياسة االتحاد السكفيتي التكسعية.

ـ كالعالـ العربي. لكف عمى االعتراض عمى سعي الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي لمييمنة عمى العال

مع تأٌثر العالقات الصينية السكرية سمبان، إاٌل أفَّ الصيف أبقت عمى الحٌد األدنى مف مكقفيا تجاه 

فعندما شٌنت إسرائيؿ عدكانيا عمى سكريا كمصر كاألردف  3القضايا التي تخٌص الجانب السكرم.

ف حزيراف مف نفس العاـ بيانان ـ، أصدرت الصيف في السادس م1967كفمسطيف في حزيراف مف عاـ 

شديد الميجة، تديف فيو االعتداء اإلسرائيمي عمى ىذه الدكؿ العربية، جاء في ىذا البياف " أفَّ إسرائيؿ 

ىي نتاج لمسياسة اإلمبريالية كالعدكانية لكؿ مف أمريكا كالمممكة المتحدة، كأفَّ الصيف تعمف تأييدىا 

 شو أن اليؿ كالكاليات المتحدة األمريكية". في نفس اليكـ أرسؿ "لمعرب في حربيـ العادلة ضٌد إسرائي

“Zhu En Lai  أعرب ”أحمد الشقيري”ك ”ن األتاسينور الدي”ك ”عبد الناصر“رسائؿ إلى كؿ مف ،

فييا عف أفَّ الصيف ستبقى إلى األبد الصديؽ الكفي المخمص، الذم يمكف أف يعتمد عميو الشعب 

                                                           
1
.213-::.صسابق،مرجعلصٌنٌة،العربٌةالعالقاتمستقبل 

2
.226-224.ص(.2:93والنشر،للدراساتالعربٌةالمؤسسة:بٌروت)،:األوسطوالشرقوالٌابانالصٌن"آؼا،الحسن 

3
.السباعًالدٌنبدرترجمة(,2:67الولٌد،أبندار:سورٌا)،"االشتراكٌةطرٌقفًالصٌن"بٌري،هٌنري 
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ألؼ طف مف القمح كعشرة مالييف دكالر بدكف شركط لمدكؿ العربية، بٌؿ  150كتعيدت بتقديـ  العربي.

 تقديـ أسمحة نككية رضت عمى سكريا حت بعض المصادر الدبمكماسية بأفَّ الصيف قد عكصرٌ 

جندم في بكيف تحت شعار  10,000لمساعدتيا عمى استعادة األراضي المحتمة. كحشدت الصيف 

 1"مف أجؿ نصرة الشعب الفمسطيني كالشعكب العربية في كفاحيا ضد اإلمبريالية كأداتيا إسرائيؿ".

الكقت، إال أفَّ العالقات لـ تستقر. فقد  رغـ ىذا المكقؼ الصيني المتعاطؼ مع الدكؿ العربية في ذلؾ

استدعت الصيف في بداية الثكرة سفيرىا في سكريا كلـ يعٌد السفير لممارسة أعمالو في سكريا إال في 

ـ، كاف مكقؼ الصيف مؤيدان لمصر كسكريا كلحركة المقاكمة 1973أكاخر الستينات. في عاـ 

 8لتأييد لدل استقباؿ ممثؿ الحككمة الصينية في الفمسطينية في حربيا ضد إسرائيؿ. كانعكس ذلؾ ا

ـ مبعكًثي كؿ مف مصر كسكريا كمنظمة التحرير الفمسطينية، حيث أداف إسرائيؿ، 1973تشريف األكؿ 

كأعمف عف استعداد بالده لمكقكؼ بثبات إلى جانب نضاؿ الشعب العربي ضٌد العدكاف اإلسرائيمي. 

إلى مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة عندما رفض المندكب انتقؿ مكقؼ الصيف المؤيد لمحؽ العربي 

(، القاضي بكقؼ إطالؽ النار بيف 338الدائـ الصيني لدل الييئة الدكلية التصكيت عمى قرار )

ألنو لـ يستنكر العدكاف اإلسرائيمي عمى سكريا كالشعب الفمسطيني مع أفَّ سكريا كانت قد  2،الطرفيف

عمى ىذا القرار مؤكدة عمى ضركرة  بالمكافقة كورت فالدىايم(متحدة )ال أبمغت األميف العاـ لألمـ

فترة  فيـ كما بعدىا. 1967العربية المحتمة في حرب حزيراف  سحاب اإلسرائيمي مف كؿ األراضياالن

نما مع  الثمانيات مف القرف العشريف شيدت عالقات الصيف تطكران ممحكظان ليس مع سكريا فحسب، كا 

 جميع دكؿ العالـ. 

 
                                                           

1
العربٌةالمجلة:السعودٌة)والمستقبل،واآلفاقالواقعالصٌنٌةالعربٌةالعالقات:الصٌنٌةوالثقافةالعربٌةالثقافةبٌنالحوارظاهر،مسعود 
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2
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عمى السيطرة عمى الشؤكف الدكلية، كظير في أكائؿ ىذه الفترة فقدت أمريكا كاالتحاد السكفييتي القدرة 

سرائيؿ لحٌؿ النزاع بينيما بالطرؽ السممية، ال سيما بعد الغزك اإلسرائيمي  ميؿ لدل الدكؿ العربية كا 

كقد دفع ذلؾ الصيف لعقد المؤتمر الثالث لمجنة المركزية الحادية عشرة لمحزب  1ـ.1982لمبناف عاـ 

الىتماـ بالبناء االقتصادم، كبالتالي البحث عف بيئة دكلية الشيكعي الصيني التي أقرت بضركرة ا

مستقٌرة يسكدىا السالـ. كأعطى ذلؾ سياسة الصيف الخارجية الصبغة الكاقعية التي تدعك إلى 

الدبمكماسية السممية المستقمة في التعامؿ مع مشكمة الشرؽ األكسط المتمثمة بالصراع العربي  

 2ذه الكاقعة مف خالؿ:اإلسرائيمي. كجاء التعبير عف ى

أ ػ حرص القيادة السياسية الصينية المستمر عمى تنمية عالقات الصيف مع دكؿ المنطقة التي تحرص 

 عمى النشاط فييا مف أجؿ إبعاد شبح القكل العظمى عنيا.

دعكة الصيف لٌحؿ مشكمة الشرؽ األكسط عبر القنكات السياسية بعيدان عف أم شكؿ مف أشكاؿ  -ب

لتأكيد عمى حٌؿ النزاع القائـ عف طريؽ التفاكض السممي. كاستغمت الصيف ػفي تمؾ الفترة العنؼ، كا

تراجع ثقة العرب بالكاليات المتحدة األمريكية لتطرح نفسيا كسيطة بينيـ كبيف إسرائيؿ، مستندة في ذلؾ 

 إلى عالقات جيدة تربطيا مع طرفي الصراع.

ية اإليرانية(، تالقت سياسة البمديف مف خالؿ دعميما في فترة حرب الخميج األكلى )الحرب العراق

ـ األكلى بصكاريخ مضادة لمسفف كحصمت عمى 1987المشترؾ إليراف، حيث زكدت الصيف عاـ 

كما قدمت الصيف مساعدات في  ذات دقة نسبية في إصابة األىداؼ، 802 أنظمة صكاريخ سي

                                                           
1
.3121-6-36،للمعلوماتالعربًالمركز:بكٌن،"الفلسطٌنٌةالتحرٌرومنظمةالشعبٌةالصٌن"المحسن،عبدٌحٌىرباب 

http://www.arabsino.com/articles/10-05-24/2482.htm3125-21-26:االسترجاعتم.
2
.3598،3121.ع،للمعلوماتالعربًالمركز:بكٌن،"الصٌنًالشٌوعًالحزب"ك،.د 
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فقد  -ـ 1979بدأت عالقتيا مع إيراف عاـ -ي أما سكريا الت 1مجاؿ التصنيع كالتطكير كالتكنكلكجيا.

 ـ.1988-1980اصطفت إلى جانب النظاـ اإليراني خالؿ فترة الحرب الممتدة مف عاـ 

إفَّ الجانبيف االقتصادم كالعسكرم ىما مف الجكانب الميمة في تكجيات السياسة الخارجية الصينية. 

انتياء الثكرة الثقافية كانتقاؿ الصيف إلى مرحمة كقد حظٌيت سكريا بحصة كبيرة مف ىذا التكٌجو بعد 

"" أصبح ىنالؾ صراع عمى السمطة Moa Zedongماو تسي تونغ االنفتاح االقتصادم. فبعد رحيؿ "

في بكيف، فعممت القيادة الصينية عمى التخمص مف شعارات الثكرة الثقافية التي ألحقت الضرر البالغ 

 بمصالح الصيف. 

كرة الثقافية كانت ذات تكجو أيديكلكجي داعـ لحقكؽ العرب كالحركات الثكرية في فالصيف في فترة الث

عدد مف األقطار العربية كسكريا كمصر. لكنيا عٌدلت مف تكٌجيات سياستيا الخارجية فاتجيت إلى 

مع البقاء عمى نفس األسمكب الداعـ لحقكؽ العرب في  2دعـ عمميات السالـ العربية اإلسرائيمية،

عمى االستقالؿ كاستعادة األرض المسمكبة. يمكف أف نذكر في ىذا المجاؿ المساعدة الحصكؿ 

ـ، حيث قاـ الطرفاف بعقد صفقات عديدة لشراء 1985العسكرية الصينية التي قدمتيا لسكريا عاـ 

كيمكمتران.  375( التي يصٌؿ مٌداىا إلى نحك 9-أسمحة كقطع غيار كاف أىميا صفقة، الصكاريخ )أـ

ر بعض المصادر إلى أفَّ الصيف قامت بتكريد مفاعالت نككية لسكريا الستخداميا في كما تشي

األغراض السممية كتكليد الطاقة الكيربائية. كتشير المصادر نفسيا إلى أفَّ الصيف قامت بتدريب 

بعض الخبراء السكرييف عمى كيفية استخداـ ىذه المفاعالت، إضافةن إلى قياميا بمساعدة الحككمة 

 3كرية عمى بناء مصانع إنتاج صكاريخ في مدينتي حمب كحماة.الس

                                                           
1
.31-6.ص26،3123.ع،اٌرانٌةدراساتمجلة:طهرانالصٌنٌة،االٌرانٌةللعالقاتاالستراتٌجٌةاالبعادخزار،فهد 
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أرض مضادة  -في أكاسط التسعينات قامت الصيف بتزكيد سكريا بمائة كخمسيف صاركخ أرض

لمدبابات. كقد ساعد عمى تطكر العالقات العسكرية بيف البمديف، الحظر األمريكي لشراء األسمحة عمى 

عميا تتجو إلى الصيف لمحصكؿ عمى مصادر األسمحة ألىميتيا في الدكؿ العربية كخاصة سكريا؛ ما ج

. أما االتفاقيات التجارية التي تعٌد دائمان الخطكة الصينية األكلى في 1الصراع العربي اإلسرائيمي

 16فقد بمغت حكالي  -خصكصان العربية-سياستيا الخارجية إلقامة العالقات مع البمداف األخرل 

 2ة سكرية.اتفاقية كمعاىدة صيني

قٌعت بيف البمديف في الفترة الكاقعة ما بيف خمسينات كسبعينات القرف الماضي،  كمف االتفاقيات التي كي

ـ، أم قبؿ قياـ العالقات الدبمكماسية بيف الطرفيف. ىناؾ 1955اتفاقية دفع التجارة بيف البمديف عاـ 

بمجمكعة اتفاقيات كاف أىميا عاـ سمسمة أخرل مف االتفاقيات التجارية حيث ترتبط سكريا كالصيف 

َـّ التكقيع عمى اتفاقية لزيادة التعاكف التجارم كأخرل لتسديد المدفكعات. في عاـ 1963 ـ، عندما ت

ـ، شيدت العالقات التجارية تطكران جديدان تمثؿ في التكقيع عمى اتفاؽ تجارم طكيؿ األجؿ حٌؿ 1982

ـ، اتفاقية تدكر حكؿ تشجيع 1996في بكيف عاـ  ـ. كما كقٌعت الحككمتاف1963محؿ اتفاقية عاـ 

ـ كٌقع الطرفاف عمى اتفاؽ إطار تٌضمف تقديـ 1996كحماية االستثمارات المتبادلة. في أيار مف عاـ 

مميكف يكاف لمدة عشر سنكات،  100بنؾ االستيراد الصيني إلى المصرؼ التجارم السكرم قرضان قدره 

كفي نياية العاـ نفسو  3مؿ انتاج الغزؿ في مدينة حماة السكرية.استخدـ لتمكيؿ مشاريع بتركلية كمعا

مميكف يكاف؛ كانت عمى شكؿ  20ـ قدمت الحككمة الصينية عدة منح لسكريا بقيمة  1999كحتى عاـ 

 ىبات ال ترد.
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 مميكف 54مف االتفاقيات الميمة التي كقعتيا الصيف كسكريا في بداية األلفية الثانية، اتفاقية قيمتيا 

دكالر أمريكي، تقكـ الصيف بمقتضاىا ببناء أربع سفف كفقان لممعايير العالمية المعتمدة، كتسمميا إلى 

شيران. شيد التبادؿ التجارم بيف البمديف تطكران ممحكظان. فقد  24سكريا في غضكف فترة ال تزيد عف 

مميكف  150إلى  ـ ليصؿ1989مميكف دكالر أمريكي في عاـ  70ارتفع حجـ التبادؿ التجارم مف 

 2005.1مميكف دكالر أمريكي في عاـ  900، ليقفز إلى 2000دكالر أمريكي في عاـ 

بعد نياية الحرب الباردة حصمت تغٌيرات عميقة في منطقة الشرؽ األكسط، كاف أبرزىا اختفاء التصادـ 

سرائيؿ المدعكمة أمريكيان. كما أفَّ نياية الحرب الباردة أفرزت العبيف جدد في  ما بيف الدكؿ العربية كا 

ا الصيف حيث شيدت منطقة الشرؽ األكسط، ظيركا كقكة اقتصادية عمالقة في المنطقة، مف أىمي

ـ. صحيح أفَّ 1991العالقات العربية الصينية نقمة نكعية مع بدء عصر التحكالت الجذرية عاـ 

الصيف قد اعترفت بالنظاـ أحادم القطبية كتكٌيفت معو كلك ضمنيان، لكف في المقابؿ كانت األكلى قد 

قميمية ليا مصالح في الشرؽ األكسط.  -قتصاديةخصكصان ا -اعترفت بمركز األخيرة كقكة عالمية كا 

فحٌمت القضايا االقتصادية كالثقافية في مقدمة سياسة الصيف الخارجية تجاه العالـ العربي كسكريا، 

كبالذات عندما صعد النمكذج الصيني لمتنمية القائـ عمى السكؽ االشتراكي، كظيكر نظرية تصارع 

حضارتيف الصينية كاإلسالمية مف جية الحضارات التي تفيد بأفَّ الصراع القادـ سيككف بيف ال

 كالحضارة الغربية مف جية أخرل. 

لعٌؿ أىـ المكاقؼ التي حكمت سياسة الصيف الخارجية تجاه العرب محاكلتيا لخمؽ نكع مف التكازف في  

عالقتيا مع الكاليات المتحدة، مع مراعاة الحفاظ عمى مصالحيا مع العرب كباألخص المصالح 

 النفطية. 
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فترة الحرب العراقية الككيتية، حاكلت الصيف مكازنة عالقتيا مع البمداف العربية كعارضت اليجكـ في  

العراقي عمى الككيت. كرفضت محاكلة الكاليات المتحدة حٌؿ األزمة العراقية الككيتية بالقكة، كأكدت 

فؽ مع السياسة الخارجية كىك المكقؼ الذم تكا 1عمى ضركرة حٌؿ األزمة كفقان لمقرارات العربية العربية.

" صدام حسين" إلى الرئيس العراقي "حافظ األسدالسكرية في تمؾ الفترة، حيث أرسؿ الرئيس الراحؿ "

رسالة يطالبو بالخركج مف الككيت، كأفَّ األزمة يجب أف تيحٌؿ ضمف اإلطار العربي. كقد قررت سكريا 

كذلؾ تنفيذان كانسجامان مع القرار العربي الذم إرساؿ قكاتيا لتحرير الككيت ضمف إطار التحالؼ الدكلي 

 2اتخذتو في مؤتمر القمة العربية الطارئة.

مع بدء مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط، أٌيدت الصيف حٌؿ النزاعات عف طريؽ األدكات 

داد السممية، لكنيا في الكقت نفسو كانت تقؼ إلى جانب الحقكؽ العربية المشركعة المتمثمة في استر 

قامة الدكلة الفمسطينية المستقمة دكف أف تتدخؿ بجدية في تفاصيؿ تحقيؽ ذلؾ.  3الجكالف كا 

في التسعينات تكٌجيت الصيف في سياستيا الخارجية إلى إسرائيؿ عمى حساب العرب إلقامة عالقات 

تاحة لدل ايجابية مع الكاليات المتحدة األمريكية، في سعييا لالستفادة مف الفرص التكنكلكجية الم

إسرائيؿ. أما إسرائيؿ فقد سعت مف كراء إقامة العالقات مع الصيف إلى الحٌد مف بيع األسمحة الصينية 

 4لكؿ مف إيراف كسكريا، كىك ما قكبؿ بتعيد صيني بالحٌد مف بيع تمؾ األسمحة إلى الحككمة السكرية.

سرائيؿ.   ما ساعد عمى إقامة عالقات بيف الصيف كا 

يني اإلسرائيمي إلى شعكر سكريا بأفَّ نضاليـ الطكيؿ ضٌد إسرائيؿ أصبح في مؤخرة أدل التقارب الص

مف كجية -ٌسمـ أكلكيات سياسة الصيف الخارجية، ما أدل إلى سكء العالقات بيف الطرفيف. فالصيف 
                                                           

1
36-33صـ(7::2:6،2ع،المعرفة،عالم:لكوٌت)للكوٌت،العراقًالؽزوالعدوانً،أحمد 
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4
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ترل بأنو يجب أف تجد مكازنة دقيقة بيف أطراؼ الصراع العربي اإلسرائيمي، كذلؾ ألنَّيا ال  -نظرىا

تريد أف تخسر أم طرؼ مف ىذه األطراؼ التي تعتبره ضركريان لمصالحيا الخاصة. كبالتالي فقد 

أكضحت الصيف مكقفيا األساسي مف حٌؿ مشاكؿ الشرؽ األكسط كفقان لتغٌيرات أكضاع المنطقة، لكنيا 

لصيف أخذت مكقؼ التجاكز عف التفاصيؿ. فادعى العديد مف عمماء السياسة الغربييف أفَّ سياسة ا

الخارجية تجاه العالـ العربي بينيت عمى أسس أيدكلكجية، لكنيا في الكاقع كانت مالزمة لمتحكالت 

 1االقتصادية اليامة في مرحمة الصعكد الصيني كقكة اقتصادية كبرل في العالـ.

ة ترغب كانت الدفعة االقتصادية بداية تطكر العالقات مع الدكؿ العربية بما فييا سكرم. فالدكؿ العربي

في اإلسراع مف التنمية. فبعد الحرب الباردة كاف االقتصاد كاإلصالح االقتصادم عمى سٌمـ أكلكيات 

الحككمات العربية خصكصان سكريا، ما القى تقاربان في االستراتيجيات مع الصيف كزاد مف العالقات 

عالـ ككنيا طريؽ يربط الثنائية بيف الدكلتيف في ظٌؿ استيداؼ سكريا مف قبؿ القطب األكحد في ال

محٌطات نقؿ النفط بعضيا ببعض؛ ما رأت فيو الصيف ضركرة لمتكجو نحك سكريا ساعيةن لتطبيؽ 

 استراتيجية البحار األربعة التي سكؼ يتـ التطرؽ إلييا في مباحث الحقة.

فرنسي إفَّ سكريا ال تنفصؿ عف النطاؽ العربي. فيي دكلة ذات تاريخ عريؽ. كلعٌؿ كممة المؤرٌخ ال

مدير متحؼ المكفر السابؽ: "إف كؿ إنساف في العالـ لو كطناف، كطنو األصمي  أندريو بارو"الشيير "

تمثؿ الجانب العريؽ مف ىذه الحضارة. كنظران لألىمية التي اكتسبتيا العالقات الصينية  2كسكريا"،

كؿ سكريا جزءان ال يتجزأ العربية ال بد مف التطرؽ إلى عالقات الصيف مع الجامعة العربية كالتي تش

 منيا.  
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لقد تجٌمت العالقات بيف الجامعة العربية كالصيف مف خالؿ العديد مف الزيارات التي أدت إلى تشكيؿ 

عالقات ميمة بيف الجانبيف، التي ركزت جميعيا عمى الحقكؽ العربية المشركعة في استعادة األراضي 

 -لثنائية مع الدكؿ العربية ككنيا ميمة في تكريد النفطكدكلة تركز عمى العالقات ا-المحتمة. كالصيف 

أخذت العديد مف الخطكات التي ساىمت في بناء عالقات ميمة مع الجامعة العربية، حيث دعا رئيس 

َـّ افتتاح مقٌر لمجامعة 1993الكزراء الصيني في عاـ  ـ األميف العاـ لمجامعة العربية لزيارة بكيف، كت

 1في العاصمة الصينية.

ـ مساعد 1995تأكيدان عمى حرص الصيف عمى الدفاع عف حقكؽ الشعب الفمسطيني دعت عاـ 

األميف العاـ لمشؤكف الفمسطينية، حيث أكدت عمى أىمية إقامة الدكلة الفمسطينية كفقان لقرارات األمـ 

 المتحدة. 

مشؤكف العربية. ففي استمرت الزيارات الصينية الرسمية التي تؤكد عمى العالقات المتبادلة الداعمة ل

مقٌر األمانة العامة لمجامعة  "*Jiang Zeminجيانغ زيمين ـ زار رئيس الصيف "1996عاـ 

ـ قاـ أميف عاـ الجامعة 1997العربية، كأكٌد أفَّ الصداقة بيف الصيف كالبالد العربية أبدية. في عاـ 

نج ككنج، ما أدل إلى نمك العربية بمشاركة بكيف في االحتفاؿ الخاص باستعادة سيطرتيا عمى ىك 

باف زيارة رئيس مجمس الدكلة الصينية لمصر كلقائو مع الدكتكر " عصمت العالقات بيف الطرفيف. كا 

األميف العاـ لمجامعة في ذلؾ الكقت، كٌقع الجانباف عمى مبادرة إلقامة عالقات عربية  عبد المجيد"**؛

  صينية حكمت سير العالقات في القرف الحادم كالعشريف.

 

 

                                                           
1
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 : 1كقد ارتكزت ىذه المبادرة عمى أربع نقاط رئيسية كىي

  االحتراـ المتبادؿ كالتعامؿ عمى قدر المساكاة. -1

  تعزيز الحكار الثقافي.  -2

 تبادؿ التأييد في الشؤكف الدكلية. -3

األمد إجراء تعاكف ذم منفعة متبادلة مف أجؿ دفع النمك المشترؾ إلقامة عالقات استقرار طكيمة  -4

 بيف الدكؿ العربية كالصيف.

عمى مستكل الزيارات الرسمية حظيت سكريا بعدد مف ىذه الزيارات التي أكدت عمى الدعـ الصيني 

المستمر لمقضايا التي تخٌص سكريا كالمتعمقة بصراعيا مع إسرائيؿ كمعارضتيا لمكاليات المتحدة 

ف نصؼ قرف تشير إلى أٌنيا كانت عالقات قكية األمريكية. فمسيرة العالقات بيف البمديف خالؿ أكثر م

كمتينة قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ كالتعاكف المشترؾ كحؽ الشعكب في ممارسة سيادتيا بما يضمف 

 أمنيا كاستقرارىا كيحقؽ نيكضيا االقتصادم. 

دئ الشرعية فالصيف ككذلؾ سكريا كانتا كال تزاالف تدعماف إحالؿ السالـ في الشرؽ األكسط كفقان لمبا

كما أفَّ دمشؽ كبكيف تسعياف مف خالؿ سياستيما الخارجية  2الدكلية كمبدأ األرض مقابؿ السالـ.

لمعمؿ بكؿ جيد ضد اإلرىاب العالمي الذم ضرب كؿ بقاع األرض. كيميز الطرفاف بيف اإلرىاب 

المتبعة في المداف كبيف النضاؿ المشركع لمشعكب مف أجؿ الحرية كاالستقالؿ. كتؤكد الخطكات 

سياستيـ الخارجية عمى كجية النظر المتقاربة في اعتبار اإلرىاب غير مرتبط بديف أك بقكمية أك 

   بشعب معيف.
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في إطار ذلؾ جاءت الزيارات المتبادلة التي تؤكد عمى كؿ ما سبؽ ذكره. كمف أىـ الشخصيات 

ـ، كنائب 1996عاـ  و بانغ قوه(و الرسمية التي زارت سكريا في فترة التسعينات رئيس مجمس الدكلة )

ـ، كرئيس المجنة 1997عاـ  تشيان تشي شن(رئيس مجمس الدكلة، ككزير الخارجية الصيني )

عاـ  تشي ىاوتيانـ، ككزير الدفاع الصيني 1999الكطنية لممجمس الكطني لنكاب الشعب عاـ 

القيادات السكرية منيا  أما مف الجانب السكرم فقد زار الصيف في السنكات األخيرة عدد مف 1999.1

ـ، كنائب رئيس الجبية الكطنية 1998عاـ  عبد اهلل األحمراألميف العاـ المساعد لحزب البعث 

عاـ  محمد ناجي العطريـ، كنائب رئيس الكزراء 1998عاـ  محمد زىير مشارقةالتقدمية السكرية 

 .ـ 2000

حيث أقاـ الطرفاف عالقات حزبية كٌدية منذ جاءت ىذه الزيارات في إٌطار التعاكف الحزبي بيف الطرفيف 

ـ تأسٌست في دمشؽ جمعية الصداقة السكرية الصينية، كما تأسست 1991في عاـ  2ـ.1986عاـ 

ـ جمعية الصداقة بيف البرلماف السكرم كالمؤتمر االستشارم السياسي لمشعب الصيني. 1999في عاـ 

قع أكؿ اتفاؽ بيف اتحاد الكتاب ال1983في عاـ  مف  105سكرييف كالصينييف أثمر عنو ترجمة ـ كي

ـ كٌقع البمداف أكؿ اتفاؽ لمتعاكف الثقافي أسس 1965في عاـ  3الركايات العربية إلى المغة الصينية.

إلقامة العديد مف النشاطات الثقافية في البمديف لمتعريؼ بالحضارة السكرية في الصيف. ىذا فضالن عف 

ت األخبار بالمغة العربية التي تعٌد ميمة لتعريؼ العرب عف ىذه أفَّ الصيف تبٌث العديد مف نشرا

 الحضارة العريقة.

ـ، أثمرت جيكد البمديف عف تكقيع اتفاؽ يتضمف التعاكف في مجاالت التعميـ كالثقافة 2005في عاـ    

 السكرية.كالمكسيقى كالمسرح، فضالن عف االتفاقيات التي تجمع بيف المعاىد العميا كالجامعات الصينية ك 
 

                                                           
1
241.صسابق،مرجعالصٌن،السورٌةالعالقات 

2
.:23,صنفسه،المصدر 

3
.سابقمرجعالسورٌة،الصٌنٌةللعالقاتالذهبًالٌوبٌل 



65 
 

كلحرص الصيف عمى تكسيع العالقات الثقافية انشأت في دمشؽ معيد ككنفكشيكس المتخصص في 

كالصيف  1تدريس المغة الصينية، الذم لو الدكر الكبير في إقامة االحتفاالت كالميرجانات المشتركة.

تقدـ العديد مف المنح لمطمبة السكرييف في مجاالت السياسة كاالقتصاد كغيرىا. أما في مجاؿ التعاكف 

 ـ.2005بيف المدف السكرية الصينية فقد استقبمت مدينة تشكنغ تشيانغ * محافظ مدينة دمشؽ في عاـ 

 

 (م 2010- 2001المبحث الثاني: السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا )
تغٌيران كبيران في عدد مف سياسات الدكؿ الخارجية،  2001شٌكمت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر

فالكاليات المتحدة أعادت تعريفيا لألمف القكمي كاإلرىاب، كفي ىذا اإلطار بدأت األخيرة بالتحرؾ 

لتصفية الٌنظـ  العسكرم في المناطؽ التي عٌدتيا مقران لإلرىاب كالعراؽ كأفغانستاف في محاكلة منيا

أحٌست الصيف بيذا التغٌير مف خالؿ إشارات أمريكية كاضحة عمى نيتيا  2المعارضة ليا في العالـ.

ـ، إلى جانب تمركز قكاعد 2001الحتكائيا كحادثة طائرة التجسٌس التي أنزلتيا الصيف في إبريؿ 

نَّيا انضمت إلى منظمة أمريكية عسكرية في مناطؽ آسيكية قريبة مف الحدكد الصينية، خصكصان كأ

التجارة العالمية في العاـ نفسو، ما شكؿ القفزة االقتصادية الثانية التي دفعت بالصيف إلى تطكير 

 3عالقاتيا بالدكؿ األخرل لحاجتيا لزيادة احتياطيا مف النفط الضركرم لمكاصمة النيكض االقتصادم.

                                                           
1
 الصٌنفًالسورٌةالسفارةموقع  

http://www.syrembassy.cn/ar/ansh6a_50zhounian.html 
 .الؽربًالصٌنجنوبمنطقةفًوالتجارٌةالصناعٌةالمراكزأكبرومنالكبرى،الصٌنٌةالمدنمن*
2
آفاق:االستراتٌجٌةوالبحوثللدراساتاإلماراتمركز:المتحدةالعربٌةاإلماراتالدولً،النظامتقبلومسالصٌنتحوالتلكرٌنً،ادرٌس  

28-27.ص،28.ع3124مارس،المستقبل،

http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/AafaqAlMustaqbal/Aafaq-
2013/Aafaq-issue-17/16-17-issue-17.pdf 

3
التجارةمنظمةإلىالصٌنانضماممناألمرٌكًالموقؾفًالمتؽٌر:الباردةالحربانتهاءبعداألمرٌكٌةالصٌنٌةالعالقاتعٌاد،حنان 

.(3118بٌرزٌت،جامعة،منشورةـؼٌرماجستٌررسالة:فلسطٌن)العالمٌة،
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ثمرة مف ثمرات النظاـ أحادم القطبية، نظرت الصيف إلى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عمى أنيا 

بدكف تقديـ  1كرفضت تكجيو االتيامات األمريكية لمعرب كالمسمميف عمى أنٌيـ أطراؼ في تمؾ األحداث،

أم دليؿ مادم عمى ذلؾ، مع أفَّ الجامعة العربية كمنظمة المؤتمر اإلسالمي كانتا قد أصدرتا قراران 

صيف التي كانت أحد مؤسسي منظمة شنغيام لمتعاكف المعنية حكؿ مقاكمة اإلرىاب. كبالمثؿ فإٌف ال

 2بمكضكع اإلرىاب، كانت قد أصدرت قراران شبيو بقرار الجامعة العربية كالمنظمة اإلسالمية.

إفِّ الصيف ساندت الكاليات المتحدة في حربيا عمى اإلرىاب، إال أنيَّا رفضت أم تدٌخؿ عسكرم في  

ت المتحدة بالداعمة لإلرىاب، كزعمت أفَّ الكاليات المتحدة تحاكؿ تعديؿ المناطؽ التي كصفتيا الكاليا

مفيكـ األمف القكمي بما يتناسب مع المصالح األمريكية في تكريس الييمنة في مناطؽ العالـ كالشرؽ 

بٌؿ أكدت عمى كجكد فرؽ ما بيف المقاكمة المشركعة كاإلرىاب، كرفضت أف يرتبط اإلرىاب  3األكسط.

بأية دكلة أك ديف. كما عارضت إقامة نظاـ الدفاع الصاركخي في مناطؽ مختمفة مف العالـ، بحجة أفَّ 

األمـ  العالـ بحاجة إلى السالـ كالتنمية كالتقدـ ال لمحرب كالتسمح. عالكة عمى كجكب تفعيؿ دكر

المتحدة بصكرة كافية في مكافحة اإلرىاب، ما يعني قياـ نظاـ عالمي متعدد األقطاب يسكده األماف 

مف ىذا  4كالسمـ كالمنفعة المتبادلة، ال سيطرة قطب كاحد عمى كؿ العالـ لتحقيؽ مصالحو الشخصية.

 ي جيووانغ شالمنطمؽ أرسمت الصيف مبعكثان خاصان لمشرؽ األكسط كىك الدبمكماسي )

Wang Shi Jie  ـ، كذلؾ لتؤكد بأفَّ سياستيا الخارجية في الشرؽ األكسط قد شيدت 2002( عاـ

  Tang“  تانغ جيا شيوان ـ قاـ مستشار الدكلة الصيني "2004تحكالت جذرية. في عاـ 

                                                           
1
.3112ألوكة،شبكة:السعودٌةسبتمبر،22أحداثبعدالدولٌةالعالقاتاتجاهاتمحمد،الدٌنضٌاءمحمد 

http://www.alukah.net
2
  .الشعبٌةالصٌنجمهورٌةخارجٌةوزارةموقع 

http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t710921.htm
3
-3112األوسطالشرقفًالسٌاسًواالستقرارسبتمبر22احداثبعداألمرٌكٌةالخارجٌةالسٌاسةفًالتحوالتالعنزي،سعاد 

268.ص.(3116األردنٌة،الجامعة،منشورةؼٌرماجستٌررسالة:األردن)،3117
4
نفسه،المصدر،(3117-3112)األوسطالشرقفًالسٌاسًواالستقرارسبتمبر22احداثبعداألمرٌكٌةالخارجٌةالسٌاسةفًالتحوالت 

226-212.ص.
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Jiaxuan سرائيؿ كطرح عمى المسؤكليف اإلسرائيمييف كالفمسطين ييف بزيارة أراضي السمطة الفمسطينية كا 

رؤية الصيف لمكضع في الشرؽ األكسط، كقدـ حمكالن تتمثؿ في إعادة المفاكضات السممية بيف الطرفيف 

قامة الدكلة الفمسطينية كتطبيؽ مبدأ األرض مقابؿ السالـ كالسعي اإليجابي كراء تحقيؽ السالـ  كا 

الـ. لكف ىذا االقتراح كالعدؿ الشامؿ في الشرؽ األكسط ككجكب زيادة دعـ المجتمع الدكلي لعممية الس

بالمثؿ تالقت كجيات النظر الصينية مع سكريا التي دعت دائمان إلى  1القى رفضان مف قبؿ إسرائيؿ.

السمـ كالتآخي كرفض الييمنة األمريكية كاتياميا بالدكلة الداعمة لإلرىاب في ظٌؿ عالقاتيا مع تنظيـ 

قات كطيدة مع الصيف لتفعيؿ دكرىا اإلقميمي سكريا إلى إقامة عال حزب اهلل في لبناف، لذلؾ اتجيت

بعد أف كانت الدكؿ الغربية بقيادة الكاليات المتحدة قد فرضت حظر عمى بيع األسمحة لسكريا بعد تمؾ 

 األحداث.

ـ لتحقؽ قفزة ميمة في 2004اليامة لدكلة الصيف عاـ  بشار األسد"مف ىنا تأتي زيارة الرئيس "

زيارة أىمية بالغة لعدة أسباب: أكالن أٌنيا الزيارة األكلى مف نكعيا لرئيس العالقات، حيث اكتسبت ىذه ال

سكرم إلى بالد الصيف. ثانيان كانت زيارة رئيس دكلة لدكلة أخرل ما يجعميا زيارة عمى أعمى 

كف المستكيات، كما أفَّ ىذه الزيارة تٌكجت مسيرة العالقات الثنائية التي اتٌسمت باالحتراـ المتبادؿ كالتعا

المشترؾ لما فيو خير كمصمحة الشعبيف. عيٌدت ىذه الزيارة خطكة مباركة عمى طريؽ تعزيز الدكر 

الحضارم مف خالؿ تبني منيج الحكار كالتشاكر كالتنسيؽ بما يساعد عمى ترسيخ األمف كالسالـ 

اف ليذه الحرب الدكلييف، كأتت ىذه الزيارة في فترة الحرب األمريكية عمى العراؽ لتعٌبر عف رفض الطرف

 2كلمييمنة األمريكية عمى العالـ كلمممارسات اإلرىابية بحؽ الشعب الفمسطيني.

                                                           
1
3123،التواصلمنتدىجمعٌة:فلسطٌنالصٌنٌة،-الفلسطٌنٌةالعالقاتتارٌخعنموجز،اللوحدٌاب 

http://www.twasol.ps3125-22-26:االسترجاعتم
2
http://www.baath-party.orgاالشتراكًالعربًالبعثحزبموقع 
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أسٌست ىذه الزيارة لمرحمة جديدة متطكرة في مسار العالقات السكرية الصينية أٌدت إلى قفزة نكعية نحك 

تجارية، كالسياسية، األماـ في شٌتى المجاالت. فاكتسبت الزيارة أىمية عمى الجكانب االقتصادية، كال

كأفسحت المجاؿ أماـ الجانبيف الستعراض الكضع الدكلي المتكتر خاصة في منطقة الشرؽ األكسط. 

كساعدت عمى تبادؿ اآلراء كاالطالع عف كٌثب عمى مكقؼ الصيف مف األحداث الدائرة في المنطقة 

 1في محاكلة لمتخفيؼ مف حدٌة التكتر في العالـ.

ه الزيارة لمدخكؿ في تحالفات استراتيجية مع القكل العالمية الصاعدة في نظر األسد مف خالؿ ىذ

مقدمتيا الصيف، لعمو يككف إسيامان في الكصكؿ إلى عالـ متعدد األقطاب الذم تدعك إليو كمتا البمديف 

خضاعو  كالذم يصٌب في مصمحة سكريا، في ظٌؿ القطب األمريكي الٌساعي لمييمنة عمى العالـ كا 

َـّ استخالصو لسيطرتو ال كاممة. بنت ىذه الزيارة تضامف عربي صيني مف خالؿ سكريا. كمف أبرز ما ت

عمى الصعيد السياسي مف ىذه الزيارة: رفض سكريا كالصيف الييمنة األمريكية عمى العالـ، كمطالبتيـ 

عدد بتعزيز دكر األمـ المتحدة في منطقة الشرؽ األكسط كالعالـ، كتأييدىما لنشكء نظاـ دكلي مت

كما تناكلت ىذه الزيارة المكقؼ مف  2األقطاب، يضع حدان لحالة الفكضى العارمة التي تضرب العالـ.

الحرب عمى العراؽ، كالدعكة إلى الحٌؿ السممي، كانسحاب القكات األمريكية، كاستعادة الشعب العراقي 

ائيمي سمميان كفقان لقرارات األمـ السيادة الكاممة عمى أراضيو. كدعا البمداف إلى حٌؿ الصراع العربي اإلسر 

 المتحدة.

أما الجانب االقتصادم مف ىذه الزيارة فقد أثمرت زيارة الرئيس بشار األسد عف تكقيع عدد مف 

االتفاقيات كالمعاىدات. فالصيف بدأت بسياسة االنفتاح االقتصادم منذ سبعينات القرف الماضي، أما 

َـّ إقرار عدد مف 2000الحكـ في عاـ  بشار األسد"الرئيس "سكريا فأخذت بيذه السياسة منذ تكٌلي  ـ، فت

                                                           
1
3125-:-22،31عتشرٌن،صحٌفةالمتحدة،األممدورتفعٌلوتؤٌدالعشوائٌةالعقوباتترفضوبكٌنالعالقاتمسٌرةفًكبٌرحدث 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/print/4494
2
.3125-:-31-9:81عددتشرٌنصحٌفة:دمشقلسوٌا،األسدبشارالرئٌسزٌارة 
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القكانيف كالتشريعات التي ساىمت في دفع عجمة االقتصاد بيف الجانبيف. خالؿ زيارة األسد كقٌعت 

سكريا كالصيف اتفاقيات لمتعاكف الزراعي، كاتفاقية في مجاؿ منح القركض الميٌسرة، كفي مجاؿ الصحة 

السياحة، كبرتكككؿ التعاكف في مجاؿ النفط كالغاز. كما رافؽ الرئيس السكرم في ىذه كالعمكـ الطبية ك 

الزيارة عدد مف رجاؿ األعماؿ الذيف التقكا مع نظرائيـ الصينييف، ككقعكا اتفاقية إلنشاء مجمس رجاؿ 

اتفقا عمى في متابعة لنتائج ىذه الزيارة عمى الصعيد االقتصادم، يتٌضح أفَّ الطرفيف  1أعماؿ مشترؾ.

 2مناقشة مسكدة اتفاقية االزدكاج الضريبي عمى أف يتـ متابعة كدراسة مكاد مشركع االتفاقية.

فيما يخٌص اتفاقيات النفط، فتحت سكريا المجاؿ أماـ الشركات الصينية لالستثمار، حيث أبرمت كزارة 

كتشريف كمكاقع نفطية الصينية اتفاقان يقضي بتطكير حقمٌي كبيبو  سي أن بي سي"النفط مع شركة "

َـّ إنشاء مدينة صناعية  3أخرل، حيث بدأت الشركات الصينية تستثمر في قطاع النفط كاإلسمنت. كت

شركة عاممة في مجاؿ التنقيب عف النفط، كاالستيراد كالتصدير  170في منطقة عدرا ضمت أكثر مف 

المدف السكرية لما تتمتع بو مف مكقع كقد اختارت الصيف  4مف سكريا إلى باقي الدكؿ العربية كالعالمية.

كاف  بشار األسد"جغرافي مميز كتكفر األيدم العاممة الماىرة في سكريا. مما سبؽ يتٌضح أفَّ الرئيس "

ييدؼ إلى تحكيؿ سكريا إلى بمد فاعؿ اقتصاديان، كالعب إقميمي قكم، بٌؿ كأفَّ سياستو الخارجية قد 

ى زيادة نشاطيا االقتصادم في العالـ كفي منطقة الشرؽ التقت مع المساعي الصينية اليادفة إل

 األكسط. 

استراتيجية جديدة لجعؿ سكريا أكثر فاعمية عمى  بشار األسد"ـ، عرض الرئيس "2002في عاـ 

المستكل الدكلي كاإلقميمي تتمثؿ في ربط البحار الخمسة )البحر المتكسط، كبحر قزكيف، كالبحر 

                                                           
1
/http://www.scbc.sy.السوريالصٌنًاألعمالرحالمجلسموقع 

2
.نفسهالمصدروري،السالصٌنًاألعمالرحالمجلسموقع 

3
,:25-258.صسابق،مرجعوالمستقبل،واآلفاقالواقعالصٌنٌةالسورٌةالعالقات 

4
.254.صنفسه،المصدر 
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جاء طرح ىذا المشركع  1ميج العربي( بعضيا ببعض مف خالؿ سكريا.األحمر، كالبحر األسكد، كالخ

ضمف مشكار زار مف خاللو بعض الدكؿ، أكليا ايطاليا مركران بإيراف، كأذربيجاف، كأرمينيا، كجكرجيا، 

كقبرص، كأككرانيا، كبمغاريا، كركمانيا. ففي لقائو مع عدد مف رجاؿ األعماؿ اإليطالييف في عاـ 

سد العمؿ عمى تطكير المرافئ البحرية كسكؾ الحديد لتحكيؿ سكريا إلى عقدة ميمة ـ، أعمف األ2002

 لنقؿ الغاز كمنطقة تجارة حٌرة تربط بيف الشرؽ كالغرب. 

أعرب األسد عف أممو في أف تصبح سكريا جسران لمربط بيف  2ـ، 2004في زيارة إلى تركيا بداية عاـ 

ة تأخذ مجاالن كاسعان مف التداكؿ كالنقاش مع عدد مف رؤساء تركيا كالعالـ العربي، كبعدىا أخذت الفكر 

يراف، كاليكناف، كقبرص كالصيف.  الدكؿ اآلسيكية كاألكركبية كالنمسا، كسمكفاكيا، كأذربيجاف، كأرمينيا، كا 

عميو شٌكؿ المكقع االستراتيجي لسكريا الذم يربط بيف القارات الثالث القديمة نقطة االنطالؽ ليذا 

ي محاكلة لبناء شبكة مف الخطكط، ضمف إٌطار جيكسياسي يربط بيف مجمكعة مف المحاكر المشركع ف

 3كالخطكط، منيا:

طيراف الذم يعٌد مف أىـ الخطكط لككٌنو يطٌؿ عمى ثالث بحار )المتكسط  -خٌط دمشؽ -1

كقزكيف كالخميج العربي(، كيتميز ىذا الخٌط بكجكد عالقات قكية تجمع بيف البمديف المراد مٌد 

 الخٌط بينيما.

 أنقرة الذم يعٌد مف الخٌطكط الميمة التي ستربط تركيا بالعالـ العربي. -خٌط دمشؽ -2

 خطٌ دمشؽ باكك )أذربيجاف( كىي مف البمداف ذات االحتياطي النفطي اليائؿ. -3

  خطٌ دمشؽ أرمينيا الذم يمكف التعبير عنو بعٌدة محاكر ميمة: -4

                                                           
1
46-.42،،ص3122،:45.ع،المناضلمجلة:سورٌاالمستقبل،واحتماالتالواقع-الخمسةالبحارلربطاالستراتٌجٌةالرؤٌةنرش،بشار 

.http://www.baath-party.org/download/monadel394.pdf
2
وبارٌس،وبٌروتوبؽدادوالدوحةوطهرانوأنقرةالرٌاضمحاورعلىاالعتمادالخمسة،البحاربٌنالربطورؤٌةالسورٌةالدبلوماسٌة 

-21-33:االسترجاعتمhttp://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=234331.3121-دٌسمبر-:3الراي،جرٌدة:دمشق

3125
3
.3123فرنسا،،اإلخبارٌةفولترشبكة:فرنساأوال،الؽاز:األوسطالشرقعلىالصراعشعٌبً،عماد 

http://www.voltairenet.org/article173717.html3125-22-26:االسترجاعتم.
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 الخميج العربي.-سكريا-البحر األسكد- أ

 بحر قزكيف.  -سكريا -ر األحمرالبح- ب

 البحر األبيض المتكسط. -سكريا-بحر قزكيف- ت

إفَّ استراتيجية البحار الخمسة تيظير ثيقالن نكعيان لسكريا عمى خريطة العالـ، يجعميا تحقؽ أىداؼ كثيرة 

مف  في التنمية كالسالـ العالمي القائـ عمى تبادؿ المصالح، لكنيا في الكقت نفسو تحتاج إلى الكثير

الجيد عمى مستكل العالقات الثنائية مركران بحٌؿ مشاكؿ الحركب كحاالت العدكاف. كقد كاف لدكؿ كثيرة 

مكاقؼ مؤيدة ليذه الفكرة كالرؤية الركمانية التي تصٌب في اإلٌطار ذاتو، حيث طرح الرئيس الركماني 

ما يشكؿ دليالن محسكسان  1ـ مشركع لتطكير فكرة البحار الخمسة لتشمؿ نير الدانكب،2010في عاـ 

عمى تقٌبؿ عدد مف قادة الدكؿ اإلقميمية كالعالمية ىذه الفكرة، خصكصان كأفَّ رئيس الكزراء التركي كاف 

قد دعا في كقت سابؽ إلى إيجاد نظاـ عالمي جديد مشترؾ قائـ عمى التعاكف االقتصادم كالسياسي 

ما تالقى مع تصريح رئيس بمغاريا  2ة عمى العالـ،بعيدان عف أشكاؿ العنؼ كالعدكاف كالييمنة األمريكي

الذم كصؼ فكرة البحار الخمسة "بالفكرة القابمة لمتطبيؽ" خصكصان كأفَّ سكريا كانت مرتبطة مع 

مشركع الغاز العربي الذم يمتد مف مصر إلى سكريا عبر األردف كمف ثـ إلى لبناف كالمقرر أف يصؿ 

 3القادـ مف أذربيجاف.تركيا لتزكيد الخٌط العربي بالغاز 

                                                           
1
-http://www.baath.3125-21-38،االشتراكًالعربًالبعثحزبموقع:سورٌا،3121لعامالرئٌسالسٌدنشاطاتك،.د 

party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:4790&catid=39&Itemid=208&lang=ar
2
 26.ص،3124،األمنٌةللعلومٌؾناجامعة:السودانالمتاحة،االستراتٌجٌةوالخٌاراتتركٌاملكاوي،عصام 

http://repository.nauss.edu
3
.3125-:-32،الٌومالعرب:األردنالصٌنٌة،االستراتٌجٌةفًسورٌاالزعبً،احمد 

http://alarabalyawm.net/?p=3949303125-22-26:االسترجاعتم.
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أما في البعد االقميمي، فجرل البحث مع طيراف إلقامة خٌط لنقؿ الغاز االيراني إلى سكريا عبر العراؽ 

يراف كلبناف مع تصدير  ثـ الى البحر المتكسط، ما يحقؽ الفكائد المرجٌكة لكؿ مف سكريا كالعراؽ كا 

 1ية الى دكؿ االتحاد األكركبي.الفائض منو الى قبرص، كتصدير الغاز عبر الطرؽ البحر 

في محاكلة سكريا لتحقيؽ استراتيجية البحار الخمسة، سٌعت إلى تقديـ المساعدة لحٌؿ أزمة إقميـ 

التي  *بيف أذربيجاف كأرمينيا، كبيف تركيا كأرمينيا بشأف عقدة مذبحة األرمف،** *ناغكرنك ككارباخ*

سياسية تسمح بإنجاح مشركع الربط االقتصادم بيف  تأـز العالقات بيف البمديف مف أجؿ تجييز بنٌية

لكفَّ الدكؿ الغربية كفي  2دكؿ حكض بحر قزكيف كأكركبا، كمثيمتيا في الخميج العربي كالشرؽ األكسط.

ضمف إطار الشرؽ  بشار األسد"مقدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية كاف ليا مخطط مغاير لتطمعات "

كىك ما تحاكؿ الصيف منعو ألٌنو سيؤدم في النياية إلى  3ـ معالمو.األكسط الجديد الذم تحاكؿ رس

لربط البحار الخمسة بعضيا  بشار األسد"تقكيض حصتيا مف النفط، بٌؿ عمى العكس فإفَّ نظرية "

ببعض القت ترحيبان صينيان ألفَّ الصيف تسعى إلى إعادة إحياء طريؽ الحرير الجديدة، ما شكؿ تالقي 

   Xí Jìnpíng "شي جين بينغخصكصان بعد أف طرح الرئيس الصيني  4لخارجية،لسياسة البمديف ا

ـ 2013فكرة بناء حزاـ طريؽ الحرير االقتصادم أثناء الجكلة التي قاـ بيا في أكائؿ شير سبتمبر عاـ 

 في دكؿ آسيا الكسطى، كقد لقٌيت ىذه الفكرة اىتمامان كاسعان محميان كدكليان. 

                                                           
1
 .نفسهالمصدرالصٌنٌة،االستراتٌجٌةفًسورٌا 

منأكثركانحٌثم،2:93-2:84بٌنمااألعوامفًالسعوديوكذلكالعراقًللنفطالعبوربلدم2:93-2:45عامًبٌنسورٌاكانت*

أخرىدولإلىتصدٌرهلٌتمسورٌاعبرٌمرالسعوديالنفطمن%41والعراقًالنفطمن81%

البمداف ضمف االتحاد السكفيتي السابؽ، كبعد استقالؿ البمديف )أذربيجاف كأرمينيا(  حيث كافكد ألياـ الحرب الباردة، أزمة اقميـ ناغكرت ككرباخ: أزمة تع **
 أصبح ىناؾ تنازع عمى ممكية ىذا اإلقميـ.

 ـ قامت الدكلة العثمانية بارتكاب مجزرة بحؽ عرقية األرمف المسيحية كراح ضحيتيا أكثر مف مميكف كنصؼ المميكف شخص. 1915في عاـ  ***
2
.سابقمرجعالمستقبل،واحتماالتالواقع-الخمسةالبحارلربطاالستراتٌجٌةٌةالرؤ 

3
.3117-22-3،للدراساتالجزٌرةمركز:قطرالصهٌونً،األمرٌكًالتصورفًالجدٌداألوسطالشرقالمسٌري،عبدالوهاب 

http://www.aljazeera.net3125-22-27:االسترجاعتم.
4
شرقدراساتمجلة:األردنللصٌن،الدولًالسلوكفًالقوةلمقوماتدراسة:الطاقةمواردعلىالصراععبدهللا،سعدونالصمدعبد 

  .98-95 .ص.،68.ع،أوسطٌة
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/15-6.pdf
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ر االقتصادم عمى مفيكـ طريؽ الحرير القديـ، ليشٌكؿ منطقة التنمية يستند حزاـ طريؽ الحري

االقتصادية الجديدة في غرب الصيف كالتي تسعى مف خالليا لبناء جسر يربط آسيا كالمحيط اليادئ 

شرقان مع المنطقة العربية في الكسط كمناطؽ أكركبية أخرل غربان. ليكٌكف بذلؾ أطكؿ ممٌر اقتصادم 

إمكانات في العالـ، ليٌشكؿ نمطنا جديدان لالنفتاح الصيني في جميع النكاحي، كجزءان رئيسي ذم أكبر 

 ىامان في تحقيؽ التنمية المتكازنة كاالزدىار الصيني.

تعكؿ الصيف عمى ىذا الحزاـ التجارم لتحقيؽ العديد مف المصالح االستراتيجية الميمة التي تتمثؿ في 

 1التالي:

رساء االستقرار في إقميـ تكفير األمف لممنطقة ك  -1 كالمناطؽ الصينية المضطربة التي  كسينكيانجا 

 تعاني مف كجكد أقميات االيغكر كالتبت التي تطالب باالنفصاؿ عف الصيف كتشكيؿ دكؿ مستقمة. 

الكصكؿ إلى المكارد الطبيعية كخاصة النفطية التي تشٌكؿ جزءان ميمان في عممية التنمية خصكصان -2

 أصبحت مف أكثر الدكؿ المستيمكة لمنفط في العالـ.كأفَّ الصيف 

تكطيد نفكذىا السياسي لكي تصبح ذات ىيمنة إقميمية مف خالؿ إٌطار العمؿ السياسي لػمنظمة  -3

 شنغيام لمتعاكف. 

خالصة القكؿ: أفَّ استراتيجية طريؽ الحرير الجديدة مرتبطة بسياسة سكريا التي تنظر شرقان نحك 

التي تعتبر مصدران أساسيان لتغذية مشركعات خطكط أنابيب مختمفة مثؿ الغاز منطقة بحر قزكيف 

األذربيجاني لممرحمة األكلى )مف خط أنابيب نابككك كصكالن إلى أكركبا(، الذم سيرتبط في النياية بػخط 

 الغاز العربي الذم يغذيو غاز تركمانستاف ككازاخستاف عبر آسيا الكسطى. كفي المقابؿ خط األنابيب

كـ. يبدأ عند حقؿ غاز  1.833كىك خط أنابيب غاز بطكؿ  -خٌط كسط آسيا الصيف-الصيني 
                                                           

1
http://www.aljaml.com/node/61772. 3125-22-28سورٌاالجمل،جرٌدةقزوٌن،بحرلمنطقةالسورٌةالمقاربة 
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داب في تركمانستاف كيمتد عبر أكزبكستاف ككازاخستاف، كصكالن إلى الشانكك في الصيف.  -ساماف 

كـ.  2.228كخط أنابيب نفط كازاخستاف الصيف، كىك خط أنابيب نفط مف الغرب إلى الشرؽ بطكؿ 

 1بالصيف. سينكيانجف اتيراك في كازاخستاف إلى الشانكك في يمتد م

 

 .2014-2011المبحث الثالث: السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا 

ـ حتى الكقت الحالي شيدت تغيٌرات شرؽ أكسطية كبيرة، كاف 2011إفَّ الفترة الممتدة ما بيف األعكاـ 

اؾ شعبي في تكنس مف خالؿ قياـ أحد الشباب أىميا قياـ ثكرات الربيع العربي، التي جاءت كحر 

" بحرؽ نفسو أماـ مقٌر كالية سيدم بكزيد احتجاجان عمى مصادرة محمد بوعزيزيالتكنسييف اسمو "

السمطات البمدية لعربة الفكاكو التي كاف يعمؿ عمييا. ثـ انتقمت الثكرات إلى دكؿ الجكار كمصر كليبيا 

تغٌيران لألنظمة، كبركز أنظمة أخرل، كاف في مجمميا ما ييعرؼ كسكريا كغيرىا مف الدكؿ التي شيدت 

 بأنظمة اإلسالـ السياسي. 

، كما سيطر حسني مبارك"في مصر صعد اإلخكاف المسممكف إلى دٌفة الحكـ بعد اإلطاحة بحكـ "

بن  زين العابديناإلسالميكف عمى الحكـ في تكنس؛ البمد األكؿ لبداية الثكرات بعد أف فٌر الرئيس "

" كنظامو بمعمر القذافي" مف تكنس. في ليبيا تدخؿ حٌمؼ الناتك بقيادة الكاليات المتحدة لإلطاحة "عمي

بعد أف شيدت البالد مٌكجة مف أعماؿ القتاؿ بيف أنصار القذافي مف جية كبيف المعارضة مدعكمة 

السطكر بٌؿ كتطكرت إلى  مف قكات الناتك. أما سكريا فما زالت الثكرة مستمرة فييا إلى كقت كتابة ىذه

تٌدخؿ عدد مف الدكؿ اإلقميمية كالعالمية كعدد مف التنظيمات اإلرىابية كالمعتدلة في سير ىذه الثكرة 

                                                           
1
المصدرنفسه 



75 
 

ليصؿ إلى استخداـ األسمحة الكيميائية في العديد مف المدف السكرية كحماة كدرعا، ما أدل إلى مقتؿ 

 دية مجاكرة كتركيا كاألردف كلبناف. عدد كبير مف المدنييف كفرار عدد آخر إلى دكؿ حدك 

سيحاكؿ ىذا المبحث الخكض في معطيات الثكرة السكرية كبدايتيا، كعرض أىـ التنظيمات المعارضة 

لمنظاـ السكرم. كما سيعرض سياسة الصيف تجاه الصراع الدائر في المنطقة في محاكلة لتحديد أىـ 

 مالمح سياستيا الخارجية في ىذه الفترة.

  داية الثورة السورية وأسبابياأواًل: ب

بدأت مالمح الحراؾ الشعبي تظير في درعا بعد قياـ قكات النظاـ باعتقاؿ خمسة عشر طفالن، إٌثر 

ـ، 2011فبراير  26كتابتيـ لشعارات تنادم بالحرية كتطالب بإسقاط النظاـ عمى جدار منازليـ بتاريخ 

اصؿ االجتماعي الدعكة ليـك غضب شعبي في كعمى إثر ذلؾ كٌجو ناشطكف سكريكف عبر مكاقع التك 

مارس. بالفعؿ تظاىر العشرات أماـ الجامع األمكم في دمشؽ، غير أفَّ قكات األمف فٌرقتيـ بالقكة  15

كاعتقمت عددان كبيران منيـ. استمرت المظاىرات في اليكـ التالي حيث خرجت مظاىرة تضـٌ المئات 

ادية إلى مقٌر كزارة الداخمية في ساحة المرجة، ما قكبؿ تطالب بإصالحات سياسية كاجتماعية كاقتص

بالٌرد العنيؼ مف قبؿ النظاـ. في الجمعة األكلى النطالؽ ىذه األحداث، تكٌسعت نقاط االحتجاجات 

العارمة لتشمؿ معظـ محافظات سكريا بما فييا حمص كدرعا كدمشؽ كبانياس. ففي درعا أطمقت قكات 

مكاطنيف، لتتطكر األحداث كيسقط ما  4تظاىريف مما أدل إلى مقتؿ األمف الرصاص الحٌي عمى الم

 1قتيالن في األسبكع التالي. 150يزيد عمى 

محافظات مف  7ـ تحت شعار جمعة العٌزة، شاركت 2011في الخامس كالعشريف مف مارس عاـ   

ات كعكد في مظاىرات حاشدة قمعتيا قكات األمف بالقكة. كقد زاد مف حدة ىذه المظاىر  14أصؿ 

                                                           
1
.3122-21-2،للدراساتدمشقمركز:سورٌااآلن،إلى:سورٌافًٌحدثماالشرٌؾ،محمد 

http://www.mokarabat.com/D.mohammad%20kamal1.pdf3125-23-3:االسترجاعتم.
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" مستشارة الرئيس األسد كالتي تالىا خطاب بثينة شعباناإلصالح غير المكثكقة التي أعمنت عنيا "

الرئيس أماـ مجمس الشعب في الحادم كالثالثيف مف مارس مف نفس العاـ، تحدث فيو عف إصالحات 

لـ تختمؼ في تركيبيا  حككمة جديدة كأعمف عف تشكيؿ 1كمحاسبة المسؤكليف عف قتؿ المكاطنيف،

الجيش السكرم في أعماؿ القمع األٌثر الكبير في  كتككينيا عف الحككمات السابقة. لقد كاف لتدخؿ

ـ اجتاح الجيش السكرم درعا كدكما كبانياس كحمص 2011أبريؿ  25زيادة حٌدة ىذه التظاىرات، ففي 

  كادلب كالالذقية،

ما دفع بعدد كبير مف المكاطنيف لمنزكح إلى تركيا كالدكؿ المجاكرة. كاستمرت ىذه األعماؿ لتصٌؿ في 

حقة إلى استخداـ السالح الكيميائي لقتؿ المكاطنيف كالمتظاىريف، إضافةن إلى دخكؿ عدد األعكاـ الال

مف التنظيمات اإلرىابية لمقتاؿ في سكريا كجبية النصرة المحسكبة عمى تنظيـ القاعدة، كتنظيـ الدكلة 

، إاٌل أفَّ مع أفَّ النظاـ لـ يعترؼ باستخداـ ىذه األسمحة 2اإلسالمية في العراؽ كالشاـ )داعش(.

التحقيقات الدكلية قد بٌينت أنو المسؤكؿ عف ىذه اليجمات. كفي قراءة تحميمية ألىـ أسباب الثكرة 

يتٌضح انَّيا ترجع في األساس إلى عكامؿ اقتصادية كسياسية إلى جانب عكامؿ كثيرة أخرل ساىمت 

 في إشعاؿ لييب الثكرة.

 األسباب االقتصادية لمثورة:

" إلى الحكـ استجمب عدد مف خبراء االقتصاد المذيف كانكا يعممكف في الخارج. األسدبشار مع كصكؿ "

كبدأت سمسمة نقاشات حكؿ الطريقة األنسب لتكييؼ االقتصاد السكرم مع االقتصاديات اإلقميمية 

كالعالمية في ظٌؿ العكلمة التي فرٌضيا التطكر التكنكلكجي في اآلكنة األخيرة. كقد ظير تياراف لكؿ 

منيما رؤيتو في التحٌكؿ االقتصادم، األكؿ دعا إلى التنمية كضركرة المحافظة عمى القطاع العاـ، 
                                                           

1
.3125،االستراتٌجٌةللدراساتعمرانمركز:سورٌابداٌة،قصةالسورٌةالثورةمعٌن،فهد 

http://www.omrandirasat.org3125-23-3/االسترجاعتم.
2
.8-2.ص،3123-آب،االستراتٌجٌةللدراساتالكاشؾمركز:سورٌاسورٌا،فًالقاعدةتجمعوأهداؾأسبابك،.د 

http://alkashif.org/html/10/02/4/196.pdf3125-23-3:االسترجاعتم
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2011)
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نشاء عالقات مع الدكؿ  كالثاني ال يبالي باإلصالح الداخمي بٌؿ دعا إلى تطكير االقتصاد الخارجي كا 

َـّ إقرار نظاـ السكؽ االجتماعي كطريؽ لمتحٌكؿ االقتصاد م في المؤتمر القطرم األخرل. كفي النياية ت

لكف النتائج التطبيقية ليذا المؤتمر جاءت مخالفة لممسٌمى، حيث  1ـ. 2005العاشر لحزب البعٌث عاـ 

أيىممت عممية التنمية في القطاعات العامة كزاد الفساد اإلدارم في أنظمة الدكلة كالذم صٌب في 

يش عامة الشعب، بٌؿ كتضررت الطبقة في المجتمع السكرم، كأٌدل إلى تيم مصمحة الفئة البرجكازية

الكسطى، كتراجع حجـ الدعـ كالخدمات التي تقدميا الدكلة. أما فيما يخٌص القطاع الزراعي فقد قامت 

الحككمة برفع أسعار الكقكد، األمر الذم أٌدل إلى عدـ قدرة الكثير مف الفالحيف عمى فالحة أرضيـ. 

ا عمى تمبية احتياجاتيا مف القمح كمف المكاد األساسية فكصمت سكريا إلى مرحمة لـ تعٌد قادرة فيي

األخرل، كدفعيا ذلؾ إلى المجكء الستيراد ىذه المنتجات ألكؿ مٌرة منذ أف رفعت شعار االكتفاء الذاتي 

 في العقكد السابقة.

   األسباب السياسية لمثورة:

البالد. كمف الكاضح أفَّ الحياة  إفَّ أحد األسباب لثكرة الشعكب تعكد لألحكاؿ السياسية المكجكدة في

 2السياسية في سكريا كانت تسكدىا العديد مف المشاكؿ أىميا:

 ـ، أم بعد تكٌلي حزب البعٌث الحكـ في سكريا. 1963حالة الطكارئ المفركضة منذ عاـ  -1

 غياب الديمقراطية كالحريات العامة، كغياب قانكف التنظيـ الحزبي في الدكلة السكرية. -2

خابات العادلة، كاقتصارىا عمى تصديؽ انتخابي يضمف عدـ كجكد مرشحيف أخريف غياب االنت -3

 إلى جانب المرشح الذم يختاره حزب البعث.

                                                           
1
3125-22-:3،تشرٌنصحٌفة:دمشقاالشتراكً،العربًالبعثلحزبالعاشرالقطريالمؤتمر 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/38769
2
والثقافةللتربٌةالعربٌةالمنظمة:القاهرةالمستقبلٌة،اآلفاقالتداعٌات،التطورات،األسباب،السورٌةالثورةجربا،مالك 

.22-4.،ص3123،والعلوم
http://www.slideshare.net/shamkarama/ss-10683741
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سيطرة السمطة التنفيذية عمى مسار العممية السياسية كعمى السمطتيف التشريعية كالقضائية،  -4

 كحصر كؿ السمطات بيد الرئيس.

 ي أك اإلدارم ىك لمشخص نفسو ما داـ مكاؿو لمرئيس.تجدد النخب السياسية، فالمنصب السياس -5

 

 ثانيًا: القوى المعارضة لنظام بشار األسد

أفرزت الثكرة السكرية خريطة جديدة مف تحالفات المعارضة في الداخؿ كالخارج السكرم، كتمثؿ ذلؾ 

  :في تشكيؿ شبكات كلٌجاف تنسيؽ في مختمؼ أحياء المدف كالقرل السكرية مف أىميا

 التنسيقيات: -1

نتجت لضعؼ األحزاب السياسية المعارضة لمنظاـ قبؿ الثكرة، كلعدـ كجكد خبرة سياسية لدل قكل 

الثكرة خاصة الشباب منيـ. كقد أخذت الطابع السياسي بتكزعيا عمى كافة محافظات البالد. لكف مع 

يادة مركزية مٌكحدة تعمؿ زيادة االضطرابات في البمد، كسقكط أعداد كبيرة مف القتمى كالجرحى ظيرت ق

 عمى تنظيـ صفكؼ الثكار في كافة مناطؽ االحتجاجات.

 ىيئة التنسيق الوطني لقوى المعارضة السورية: -2

ـ كتجٌمع لمجمكعة مف األحزاب غير القانكنية في فترة ما قبؿ الثكرة، كتضـٌ 2011نشأت في عاـ 

الماركسي، كحزب االتحاد الديمقراطي، كحزب حزب االتحاد االشتراكي الناصرم، كالتجمع اليسارم 

اليسار الكردم، كغيرىـ مف األحزاب األخرل المعارضة لمنظاـ قبؿ الثكرة. كقد اتسـ خطابيا السياسي 

 1باالقتراب إلى حٌد كبير مع الرؤية الثكرية لممتظاىريف.

 
                                                           

1
.2ط3122،(كتب،-أيمنشورات)السوري،السٌاسًالنظامسقوطعواملوالشرعٌةالثورة،العظٌمعبدحنفً 
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 األحزاب الصغيرة:  -3

يار بناء الدكلة السكرية كائتالؼ اليسار بدأت بالتشٌكؿ كقكل سياسية معارضة مثؿ حركة معان، كت

 السكرم كغيرىا. كقد تمٌيزت ىذه الحركات بعدـ الفاعمية كمحدكدية التأثير في المشيد السياسي العاـ.

 االئتالف الوطني السوري: -1

منذ انطالؽ الثكرة كانت المعارضة السكرية تعاني مف التشتت كالفراغ في القيادة. كجرل انتظار مبادرة 

يؿ ىيئة قيادية لمثكرة مف قاٌدة األحزاب كمف المثقفيف السكرييف. كبذلؾ تشٌكؿ المجمس الكطني بتشك

ـ، أم بعد سبعة  2011السكرم إثٌر اجتماع لممعارضيف في اسطنبكؿ، في الثاني مف اكتكبر عاـ 

يمقراطية. أشير مف الثكرة. تضمنت الكثيقة التأسيسية الدعكة إلى إسقاط النظاـ، كبناء دكلة مدنية د

قميمي كغربي عمى رأسو الكاليات المتحدة األمريكية. بعدىا أطمؽ  كحيظي المجمس بترحيب عربي كا 

الكطني  رياض سيؼ مبادرة لجمع القكل المعارضة كالقكل الثكرية لتفتح الطريؽ نحك تأسيس االئتالؼ

 لقكل المعارضة.  

َـّ تأسيس ىذا 2012نكفمبر مف عاـ  11-8في المقاء الذم عيقد في الدكحة في الفترة ما بيف  ـ، ت

المكٌكف مف معظـ تكٌتالت المعارضة السكرية، إضافةن إلى قكل الحراؾ الثكرم كالمجالس  االئتالؼ

ـ، 2012المحمية في المحافظات السكرية. كجرل تكقيع اتفاؽ في الحادم عشر مف تشريف الثاني عاـ 

تة تدير مرحمة االنتقاؿ الديمقراطي. كقد القى ىذا تضٌمف رؤية لممرحمة القادمة بتشكيؿ حككمة مؤق

مساندة مف عدد مف الدكؿ العربية كالعالمية، إذ دعا األميف العاـ لمجامعة العربية االتحاد  االئتالؼ

فاستجابت كؿ مف فرنسا كتركيا كايطاليا ليذا الطمب كاعترفت بو  األكركبي لالعتراؼ باالئتالؼ.

 كرم.كممثؿ شرعي بديؿ لمشعب الس
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 الجيش السوري الحّر:  -2
ـ بعد إعالف رياض األسعد عف كياف يضـٌ العسكرييف 2011تأسس الجيش السكرم الحٌر في تمكز 

المنشقيف عف الجيش النظامي. كىدفو حماية المتظاىريف، كتأميف المناطؽ التي غاب فييا األمف. 

 1مف المحافظات السكرية. كجرت معارؾ مسٌمحة بيف الجيش الحٌر كقكات النظاـ في عدة مناطؽ
 

 السياسة الخارجية الصينية تجاه سوريا بعد الربيع العربي

 

 رئيسان  “ Xí Jìnpíngشي جين بينغ" بعد انتخاب القيادة الجديدة لمحزب الشيكعي الصيني كاختيار

جديدان لمصيف، نشطت بكيف في حممة دبمكماسٌية سٌخرت ليا الخارجية الصينية عددان ضخمان مف 

األيطٌر، كالمؤسسات األكاديمية كالسياسية كاالجتماعية لتكضيح مكقفيا مف الربيع العربي، كمما يجرم 

. بشار األسد"ـ "مرات لمكاجية قرارات تديف نظا 4في سكريا. كجاء ىذا المكقؼ بعد استعماليا الفيتك

ـ 1971كمف المعركؼ أفَّ الصيف لـ تستخدـ حٌؽ النقد إاٌل في حاالت قميمة، حيث استخدمتو عاـ 

ـ إلعاقة عضكية بنغالدش في األمـ 1972إلعاقة عضكية منغكليا في األمـ المتحدة، كفي عاـ 

ة إلى غكاتيماال، كفي مراقبان مف مراقبي األمـ المتحد 155ـ إلعاقة إرساؿ 1997المتحدة، كفي عاـ 

كقد فييـ ىذا األمر عربيان  2ـ إلعاقة تمديد تفكيض قكات األمـ المتحدة الكقائية في مقدكنيا.1999عاـ 

عمى أفَّ الفيتك الصيني في سكريا ىك دعـ لحككمة األسد كبالتالي فإفَّ تحركاتيا الدبمكماسية كانت في 

 .إٌطار مساعييا لتكضيح مكاقفيا

                                                           
1
لألبحاثالعربًالمركز:القاهرةالمهمة،وعسرالوالدةرهاناتبٌنالسوريالوطنًاالئتالؾتأسٌسعلىعامالكٌالنً،الدٌنشمس 

.23-9.ص.3125-ٌناٌر،السٌاساتودراسة
http://www.dohainstitute.org/file/Get/56606ba0-93ad-4f3a-846f-a1ef2c26afd1.pdf22-31:االسترجاعتم-

3125.
2
.3119الخٌرٌة،المهدياإلمامجمعٌة:طهرانالدولً،األمنمجلسفًالفٌتوحقك،.د 

http://www.jalmahdi.com/uploads/9325_8903_2686.pdf3125-:-31:االسترجاعتم
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ليذه الغاية عدة كفكد إلى أكثر مف بمد عربي. كما حرصت عمى استقباؿ أعداد متزايدة أكفدت بكيف 

مف الكفكد العربية لتشرح ليـ رؤيتيا كتقديرىا لكاقع سكريا كالعرب. فمـ يعٌد خفٌيان تكٌجس الصيف مف 

تيا المتبعة في الربيع العربي كتداعياتو اإلقميمية كالدكلية، ما جعميا تيٌدرج ىذا الممؼ ضمف استراتيجي

 1التعامؿ مع الدكؿ اإلقميمية كالعالمية كاإلسالـ السياسي.

إفَّ المسؤكليف الصينييف يصفكف الثكرات العربية بأنيا اضطرابات. كيقكلكف أفَّ أسبابيا الحقيقية عكامؿ 

نمك داخمية اجتماعية كأخرل اقتصادية أكثر منيا سياسية، مثؿ بطء التنمية االقتصادية في مقابؿ ال

السكاني السريع كارتفاع معدالت البطالة كانتشار الفساد، إضافةن إلى بطء عممية التحٌكؿ أك التغيير 

في مقابؿ تشديدىـ عمى حؽ سكريا كالعرب في تقرير الشكؿ الديمقراطي الذم يريدكنو  2الديمقراطي.

 .كنكع التنمية التي يرغبكنيا

كاديمية كالبحثية ذات العالقة بصناعة القرار الصيني، أك في الجانب السياسي لمثكرات تتجو الدكائر األ

القريبة منو لتككف أكثر حرية في التعبير عف معتقداتيا. فيي تٌصؼ العرب بالتناقض، كأنيـ بدالن مف 

حالؿ الديمقراطية، أدخمكا بمدانيـ في فكضى  أف يكاجيكا المشاكؿ االجتماعية مف بطالة كفساد كا 

كربما ليذا لـ يكف غريبان أفَّ ينحك مكقؼ الصيف مف الثكرة السكرية إلى  3ثكرة.كاضطرابات تحت عنكاف 

مزيد مف التشدد، خاصةن بعد تحٌكليا إلى نقطة نزاع مسٌمح بيف الدكلة كمسٌمحيف معارضيف تعتبر 

بعضيـ متطرفان يسعى إلى إقامة دكلة الخالفة، خصكصان كأفَّ بعض التقارير أظيرت أفَّ متشدديف 

ف مف قكمية االيغكر تمقكا تدريبان عمى يٌد مسمحي الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ )داعش( صينيي

                                                           
1
.3124-ابرٌل-21،للدراساتالجزٌرةمركز:قطرالتفسٌر،ودبلوماسٌةالجدٌدةالصٌنٌةالقٌادةالفٌتوبعدشقٌر،شفٌق 

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/04/201341084342142112.htm3125-22-26:االسترجاعتم.
2
.3122-مارس-23،البحرٌنٌةالوسٌط:البحرٌن،"الفكرٌةوالمراهقةاالستراتٌجٌةالرؤٌةبٌنالعربٌةالثورات"جالل،نعمانمحمد 

http://www.alwasatnews.com/3109/news/read/531995/1.html3125-22-26:االسترجاعتم.
3
.3125-22-31،فرنسا،اإلخبارٌةفولتٌرشبكة،الصٌنفًقتٌال261منأكثر:سورٌامنعائدونجهادٌون 

http://www.voltairenet.org/article161183.html
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لتنفيذ أعماؿ إرىابية في الداخؿ الصيني، إضافةن إلى كجكد جبية النصرة المحسكبة عمى تنظيـ القاعدة 

 اإلرىابي.

المؤيدة لمثكرة كتخشى مف أف  لكف بكيف في الكقت نفسو ال تريد أف تثير ضدىا تحٌفظ الدكؿ العربية 

تصبح شعكب المنطقة معادية ليا. كيبدك أفَّ المكازنة التي تتبعيا الصيف في سياستيا الخارجية لمبحث 

ـ، كالثانية في 2011عف مصمحتيا جعمتيا تستخدـ حٌؽ النقد الفيتك لممرة األكلى في تشريف الثاني عاـ 

ركعي القرار العربي األكركبي الذم دعا لتنحي ـ لالعتراض عمى مش2012الرابع مف شباط عاـ 

برٌرت الصيف ىذا بأفَّ التدخؿ الغربي  1الرئيس السكرم "بشار األسد" عف السمطة كتسميميا إلى نائبو.

في ليبيا كأفغانستاف كالعراؽ كشؼ عف المخاطر التي يمكف أف يسببيا تغيير األنظمة بالقكة، مستدٌلة 

ثكرات أٌدت إلى كقكع ككارث إنسانية مؤلمة تتمثؿ في استمرار معاناة عمى أفَّ الحرب في بمداف ال

شعكب البمداف التي تغيرت فييا األنظمة بالقكة حتى يكمنا ىذا مف خالؿ اليجمات كالتفجيرات شبو 

اليكمية. يضيؼ الصينيكف أفَّ استخداـ بالدىـ لحؽ الفيتك مع ركسيا، ال يعني تأييدان لنظاـ الرئيس 

د" إنما محاكلة لمتكٌصؿ إلى حٌؿ كسط بيف النظاـ الحاكـ كقكل المعارضة؛ لتجنيب الشعب "بشار األس

 2.السكرم العنؼ كالحرب األىمية، في ظٌؿ المبادئ التي تؤمف بيا الصيف بأٌف العنؼ ال يكٌلد إاٌل العنؼ

مـ عقب قرار الجامعة العربية بسحب مراقبييا مف سكريا، كتعييف األميف العاـ السابؽ لأل

مبعكثان مشتركان بيف الجامعة العربية كاألمـ المتحدة إلى سكريا، أصدر مجمس  (عنان)كوفي  المتحدة

( بمباركة صينية. صدر ىذا القرار 2042األمف أكؿ قرار لو بخصكص األزمة السكرية حمؿ رقـ )

بمكجب الفصؿ السادس، كلـ يفٌكض المراقبكف في سكريا ميامان سكل المراقبة كلـ تيعط ليـ أم 

داـ القكة لحماية المدنييف، بٌؿ نيط بالدكلة السكرية مسؤكلية تأميف كؿ ذلؾ. كىك صالحية في استخ

                                                           
1
.اإللكترونًراقبموقع:سورٌاالخارجٌة،الصٌنسٌاسةعلىالعربًالربٌعأثركٌؾ 

http://watchinfo.org32125-22-28:االسترجاعتم.
2
.الخارجٌةالصٌنسٌاسةعلىالعربًالربٌعأثركٌؾذكره،سبقمرجع 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3EB1C5FD-C421-49DB-B796-4A74575A5C64.htm
http://watchinfo.org/
http://watchinfo.org/
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قرار مف جميع المكٌقعيف عمى القرار بأفَّ الحككمة السكرية ما زالت صاحبة  اعتراؼ صريح ككاضح كا 

( الذم قدمتو األردف 2139كما رحبت الصيف بتبني مجمس االمف لقرار) 1السيادة عمى أرضيا.

كالقاضي بمطالبة كافة األطراؼ في  2رج كاستراليا لتحسيف األكضاع اإلنسانية في سكريا،كلكسمبك 

سكريا بالسماح بكصكؿ سريع كآمف كبدكف عائؽ لمككاالت اإلنسانية التابعة لألمـ المتحدة مف أجؿ 

 ضماف كصكؿ المساعدات االنسانية لممحتاجيف.

ممي، أعمف عدد مف المسؤكليف الصينييف دعميـ في إٌطار سعي الصيف لحٌؿ األزمة السكرية بشكؿ س

ر جنيؼ األكؿ، * كالتي احتكت عمى سٌت نقاط تتمثؿ النقاط األساسية لمؤتمكوفي عنان(لجيكد )

 3كتتمخص في التالي:

 كضع حمكؿ سياسية داخمية تأخذ بعيف االعتبار تطمعات الشعب السكرم. .1

 أشكاليا.كقؼ جميع أطراؼ النزاع ألعماؿ العنؼ المسمحة بكؿ  .2

 تأميف دخكؿ المساعدات اإلنسانية لممناطؽ المتضررة. .3

 إطالؽ سراح جميع المعتقميف السياسييف. .4

 حرية حركة الصحافييف في البالد كتأميف سير عمميـ. .5

 احتراـ حرية التجمعات كالحؽ في إجراء المظاىرات السممية. .6

                                                           
1
.3125-ابرٌل-25،األوسطالشرقلدراساتكارنٌؽًمركز:لبنان،3153رقماألمنمجلسقرارك،.د 

 http://www.carnegie-mec.org/2012/04/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%B1%D9%82%D9%85-2042/f05w3125-22-28:االسترجاعتم.
2
.3125-22-:2:االسترجاعتمhttp://www.alghad.com.األردنٌةالؽدجرٌدة:األردنسورٌا،حولقرارٌتبنىاألمنمجلس 

، كبعد فشؿ المبادرة العربية في إيجاد تسكية لألزمة السكرية. تـ تعينو كمبعكث 2006-1997* دبمكماسي مف عانا شغؿ منصب األميف العاـ لألمـ المتحدة في الفترة ما بيف 
 عدة الالزمة لحؿ األزمة السكرية.اتيـ المجتمع الدكلي بعدـ تقديـ المسامشترؾ لألمـ المتحدة كالدكؿ العربية، لكنو استقاؿ مف منصبو بعد أف 

3
.3123-مارس-39برس،مواطنجرٌدةسورٌا،فًعنانكوفًلخطةالستةالنقاط 

http://www.mwatenpress.com/features/1348-2012-03-28-04-32-21.html3125-22-:3:االسترجاعتم
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ران أنٌو لـ يحصؿ عمى الدعـ لكٌف ىذه الخطة فشمت، كفي ىذا الخصكص قٌدـ عناف استقالتو مشي

المطمكب مف المجتمع الدكلي، مشيران أيضان إلى أفَّ عدـ كجكد التكافؽ بيف أعضاء مجمس األمف 

 .الدكلي حاؿ دكف خطتو لمسالـ

َـّ تعييف ) "، لتتكافؽ آراؤه مع الصيف. كوفي عنان(* ليحٌؿ محٌؿ "األخضر اإلبراىيميعمى إثر ذلؾ ت

تقدمت بأربعة مقترحات لكقؼ العنؼ في سكريا، بالشراكة مع المبعكث األممي األخضر  التي

 1اإلبراىيمي تتمثؿ في:

عمؿ األطراؼ المعنية باألزمة في سكريا عمى كقؼ العنؼ بصكرة تدريجية، كالتعاكف مع  .1

 .جيكد اإلبراىيمي، عمى أف يتـ كقؼ إطالؽ النار عمى مراحؿ في منطقة تمك األخرل

يختار كؿ طرؼ مفكضٌيف عنو يتكلكف معان بمساعدة اإلبراىيمي كمنظمات المجتمع الدكلي  .2

المعنية كضع خارطة طريؽ لالنتقاؿ السياسي في سكريا، عبر مشاكرات مكثٌفة يقكـ بيا 

 .مجمس انتقالي يضـٌ أكبر نسبة ممكنة مف األطراؼ المتنازعة

تقٌدـ حقيقي في تنفيذ بٌياف مؤتمر جنيؼ،  يدعـ المجتمع الدكلي جيكد اإلبراىيمي إلحراز  .3

(، كقرارات مجمس األمف ذات الصمة عنانكالخطة السداسية لممبعكث الخاص السابؽ )

 .باألزمة السكرية

دعكة جميع األطراؼ المعنية باألزمة السكرية، إلى اتخاذ خطكات عممية مممكسة عمى أرض   .4

 .الكاقع لتخفيؼ المعاناة اإلنسانية في سكريا
                                                           

كدرس القانكف كالعمـك السياسية في الجزائر كفرنسا. سياسي كدبمكماسي جزائرم تقمد عديد المناصب في  ,الجزائر في بمدة عزيزة بجنكب 1934في عاـ  * كلد األخضر اإلبراىيمي
كسكريا بعد استقالة ككفي عناف مف  العراؽ، كما عيف مبعكثا لألمـ المتحدة في أفغانستاف ك 1993-1991عمؿ كزيرا لمخارجية الجزائرية بيف عامي  .األمـ المتحدة بالده كفي

 2014-11-22نصبو. )مركز الجزيرة لمدراسات، م
 2ab87914b2dbhttp://www.aljazeera.net/news/pages/8602b00ed1d44547b6c8 

1
.3123-دٌسمبر-35نٌوز،أخبار:الصٌناألوسط،الشرققضاٌالحلالصٌنٌةالدبلوماسٌةدورعلىأضواء 

http://arabic.news.cn/china/2013-12/24/c_132993125.htm3125-22-31:االسترجاعتم

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/30ED103F-F9B2-4423-AAE3-7168BF15623F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/30ED103F-F9B2-4423-AAE3-7168BF15623F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F00C1750-6C63-4085-A5A0-E7B8CFB96E84.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/423672D8-1BE0-4EED-A183-2273BDF26012.htm
http://www.aljazeera.net/news/pages/8602b00ed1d44547b6c82ab87914b2db
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الفرنسي  -عد بضعة أشير مف استخداميا الفيتك السابؽ، اعترضت الصيف عمى المشركع البريطانيب

الذم ينٌص عمى تطبيؽ الفصؿ السابع في سكريا. ككانت الدكؿ الغربية تيدؼ مف خاللو إلى فرض 

عقكبات اقتصادية دكف العسكرية عمى النظاـ السكرم ليعدؿ عف انتياؾ حقكؽ اإلنساف في بالده، 

في إٌطار مساعي الكاليات المتحدة كالغرب لنيي  1كذلؾ بعد أف ازدادت أعماؿ العنؼ في سكريا.

الصيف عف استخداـ حٌؽ النقد الفيتك مف خالؿ تقديـ ضمانات سياسية؛ أفَّ القرار لف يميد الستخداـ 

صيف لمتفاكض مع " بزيارة البان كي مونالقكة العسكرية في سكريا. قاـ األميف العاـ لألمـ المتحدة "

المسؤكليف التخاذ مكقؼ أكثر حسٌمان ضد النظاـ في سكريا، حيث أكٌد الجانب الصيني عمى ضركرة 

المشاكرة بيف أعضاء مجمس األمف قبؿ المجكء إلى استخداـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في 

م دفعيا إلى استقباؿ كفد مف كاف لمبدأ التكازف الذم يحكـ سياستيا الخارجية الدكر الذ 2سكريا.

المعارضة السكرية لتبدك في مكقع المحايد، حيث أعمف المتحدث باسـ كزارة الخارجية الصينية أفَّ كفدان 

أحمد أعضاء عمى رأسيـ رئيس االئتالؼ " 6مف االئتالؼ الكطني السكرم المعارض يتككف مف 

السكرم في محاكلة لمكصكؿ إلى مكاقؼ " سيزكر بكيف لتبادؿ كجيات النظر حكؿ الكضع الجربا

كمف المعركؼ أفِّ الصيف كانت قد دعمت العديد  3متقاربة، كالبدء في التحضير لمؤتمر جنيؼ ثالثة.

مف المؤتمرات التي ترعى مفاكضات بيف النظاـ السكرم كالمعارضة، كمؤتمر جنيؼ األكؿ كالثاني. 

الكاليات المتحدة األمريكية في السعي لحٌؿ ىذه  فضالن عف ذلؾ أعمنت الصيف استعدادىا لمتعاكف مع

 4األزمة بالطريقة السممية مع التأكيد في الكقت نفسو عمى رفضيا التاـ لمتدخؿ العسكرم في سكريا.

                                                           
1
 .2012-يكليك -19، العربيةاخبار فيتك صيني ركسي ثالث يحبط قرار بشأف سكريا، السعكدية:   

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/19/227296.html  :2014-11-19تـ االسترجاع 
2
 .2012-فبراير-16، مجمة العرب الدكليةعادؿ الطريفي، ىؿ تؤيد الصيف حقا بشار األسد، لندف:   

http://www.majalla.com/arb/2012/02/article55232397  :2014-11-19تـ االسترجاع. 
3
 .2013-9-12شبكة الصيف اإلخبارية، الصيف: الصيف تدعك إلى رد إيجابي كمعقكؿ بشأف سكريا،   

09/12/content_30017358.htm-arab/txt/2013-http://arabic.china.org.cn/china  :2014-11-19تـ االسترجاع.
4
 .2012-مايك -30الجزيرة نت، قطر:  رفض صيني ركسي لمتدخؿ العسكرم في سكريا،  

http://www.aljazeera.net  :2014-11-19تـ االسترجاع

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/19/227296.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/19/227296.html
http://www.majalla.com/arb/2012/02/article55232397
http://www.majalla.com/arb/2012/02/article55232397
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2013-09/12/content_30017358.htm
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2013-09/12/content_30017358.htm
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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( عمى متف سفينة حربية شي جين بينغ( كالصيني )فالديمير بوتينبينما كاف الرئيساف الركسي)

كاف مندكبا الرئيسيف في مجمس األمف الدكلي  ،لبحرية المشتركةيصدراف األمر بالشركع في المناكرات ا

يستخدماف الفيتك الرابع ليعٌبر البمداف عف رفضيما مشركع إحالة الممؼ السكرم إلى المحكمة الجنائية 

الدكلية، بعد أف اتيمت عدة جيات غربية النظاـ السكرم باستخداـ السالح الكيماكم ضد المدنييف في 

ثٌر ذلؾ أعمف النائب الصيني لدل األمـ المتحدة أفَّ استخداـ الصيف حٌؽ النقد يستند عمى إ 1سكريا.

 2الى ثالثة أسباب رئيسية:

ينبغي احتراـ سيادة الدكؿ كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ليا، كأفَّ ىذا مبدأ مف المبادئ  .1

حرب أىمية كال يكجد الخمسة الصينية الثابتة، خاصةن كأفَّ الصيف تعٌد ما يجرم في سكريا 

انتياكات لحقكؽ اإلنساف. فضالن عف أفَّ الصيف ليست طرفان في ميثاؽ ركما كلـ تكقع عميو 

 لكجكد تحفظات عمييا.

إحالة الممؼ السكرم لممحكمة الجنائية الدكلية في ظٌؿ الكضع الراىف ال يمكف أف يعزز الثقة  .2

كية سياسية في المنطقة. بؿ يعٌكؽ بيف األطراؼ في سكريا، كال يسيـ في التكٌصؿ إلى تس

جيكد األسرة الدكلية لحٌؿ األزمة بالطرؽ السممية. في حيف أٌنو مف الضركرم أف تقـك الحككمة 

السكرية، ككؿ األطراؼ السكرية المعنية بكقؼ الصراع، كالبدء في مفاكضات حكؿ الكضع 

ر السالح الكيميائي في الراىف. بؿ كشددت عمى ضركرة دعـ الجيكد الدكلية اليادفة لتدمي

 سكريا، كذلؾ ضمف تكجييا الرئيس لسحب أسمحة الدمار الشامؿ مف المناطؽ العربية كالعالـ. 

مف جية أخرل فقد عارضت الصيف استخداـ األسمحة الكيميائية في سكريا بغض النظر عف الجية 

بشار كسية كالتي كافؽ عمييا "المستخدمة ليا. كبالتالي فقد سٌعت الصيف إلى دعـ الجيكد األمريكية الر 
                                                           

  .2014-مايك-23مكقع األخبار، سكريا: تحالؼ عالمي جديد،  -4الفيتك رقـ  1
akhbar.com/node/207118-http://www.al  2014-11-19: االسترجاعتـ 

 .2014-مايك-23ركسي رابع يعد االنقساـ إلى مجمس األمف، لندف: جريدة الحياة، -فيتك صيني 2
 http://alhayat.com  :2014-11-19تـ االسترجاع. 

http://www.al-akhbar.com/node/207118
http://www.al-akhbar.com/node/207118
http://alhayat.com/Articles/2548522/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A---%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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طار كاستجابة مع قرار مجمس " بإرساؿ مراقبيف إلى سكريا لتدمير ىذه األسمحة. كفي ىذا اإلاألسد

(، أرسمت الصيف سفينة حربية لممشاركة في حماية سفينة أمريكية جيزت 2118األمف الدكلي رقـ )

مكاد سامة قاتمة تستخدـ  قررت سكريا تسميـ خصيصان لتدمير ترسانة األسمحة الكيماكية السكرية بعد أف

 في تصنيع الساريف كغاز إكس كمكاد قاتمة أخرل.

إفَّ ىنالؾ انقساـ ما بيف أعضاء مجمس األمف الدكلي، فمف األكلى أف تتكٌحد اآلراء بيف  .3

 األعضاء مف خالؿ االستمرار في المشاكرات قبؿ اتخاذ أم قرار بيذا الخصكص.

المعقكدة إليجاد حمكؿ سممية لألزمة السكرية، كانت ردكد فعؿ الصيف متضاربة  فيما يخٌص المؤتمرات

نكعان ما. ففي حيف أٌنيا دعمت مؤتمر جنيؼ األكؿ كالثاني، أعمنت عف عدـ مشاركتيا في بعض مف 

 100مؤتمرات أصدقاء سكريا الذم شٌكمو تجٌمع أصدقاء الشعب السكرم كالذم يعٌد تجٌمعان لما يقارب 

ربية كعالمية، تشٌكؿ بعد أف قامت الصيف كركسيا باستخداـ الفيتك في كجو قرارات التدخؿ في دكلة ع

سكريا. يرل ىذا التجمع أفَّ الحٌؿ السياسي في سكريا يكمف في رحيؿ األسد عف السمطة، كقد عقد ىذا 

قرارات  ـ. كنتج عنو عدة2012التجٌمع عددان مف المقاءات كاف أىميا: مؤتمر تكنس في شباط عاـ 

كقؼ كافة أعماؿ العنؼ في سكريا، كالدعكة لفرض المزيد مف العقكبات عمى النظاـ  أىميا: الدعكة إلى

السكرم، كالمطالبة بالسماح لمنظمات اإلغاثة اإلنسانية بتقديـ المعكنة لممحافظات السكرية المتضررة، 

الصيف كاف كاضحان منذ البداية لكف مكقؼ  1كالدعكة إلى استبعاد خيار التدٌخؿ العسكرم في سكريا.

 حيث قاطعت ىذا المؤتمر كأبدت تأييدىا لدعكة األطراؼ الدكلية إلى عدـ التدخؿ العسكرم في سكريا 

____________  

   ( فيتك صيني ركسي رابع يعيد االنقساـ إلى مجمس األمف، مرجع سابؽ.1)
 

                                                           
1
جع سابؽ.فيتك صيني ركسي رابع يعيد االنقساـ إلى مجمس األمف، مر  
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األمريكية بأفَّ لدييا طمكحات خفٌية مف أجؿ بسط بعد اتياميا لدكؿ غربية عمى رأسيا الكاليات المتحدة 

أما المؤتمر الثاني الذم جمع أصدقاء سكريا فقد عيقد في  1ىيمنتيا عمى سكريا كمنطقة الشرؽ األكسط.

ـ، حيث أسفر عف االعتراؼ باالئتالؼ الكطني السكرم كممثؿ شرعي 2012اسطنبكؿ في نيساف عاـ 

صى بسحب سفراء الدكؿ المشاركة مف سكريا، كقد كاف المكقؼ لسكريا كرفض تسميح الجيش الحٌر كأك 

الصيني متماشيان مع األكؿ حيث أعمنت عدـ مشاركتيا في ىذا المؤتمر. بؿ كعٌدتو مدٌمران لمشركع 

"، كاتيمت المشاركيف بعدـ السعي لحٌؿ األزمة السكرية سمميان. كقالت أنيـ يعٌدكف العٌدة كوفي عنان"

أما ثالث مؤتمر لتجٌمع أصدقاء سكريا فقد احتضنتو العاصمة الفرنسية  2كريا.لمتدخؿ العسكرم في س

ـ تخممو عدة قرارات أىميا الدعكة إلى رحيؿ األسد كاستخداـ الفصؿ 2012)باريس( في تمكز عاـ 

السابع في سكريا. كما قرر المشارككف في المؤتمر زيادة مساعداتيـ لممعارضة السكرية. كفي ىذا 

الصيف إلى جانب ركسيا المشاركة في ىذا المؤتمر معمٌمة ذلؾ بكجكب االستمرار  الخصكص رفضت

ككاف مؤتمر جينيؼ قد عرض خططان كاستراتيجيات  3في مفاكضات جنيؼ لمكصكؿ إلى تسكية دائمة.

عديدة لمكصكؿ إلى ىذه التسكية. كمف أىـ ما طرحو مؤتمر جنيؼ األكؿ: التزاـ الدكؿ المشاركة 

رية العربية السكرية كاستقالليا ككحدتيا الكطنية كسالمة أراضييا. كعزميـ عمى العمؿ بسيادة الجميك 

مف أجؿ كضع حٌد لمعنؼ كالنتياكات حقكؽ اإلنساف كالبدء بعممية سياسية بقيادة سكريا تفضي إلى 

 4عممية انتقالية تمبي التطمعات المشركعة لمشعب السكرم.
 

                                                           
 .2014-فبراير -24انطالؽ مؤتمر اصدقاء سكريا بتكنس، قطر: الجزيرة نت،  1

%B3 -s/arabic/2012/2/24/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82http://www.aljazeera.net/new  :11-25تـ االسترجاع-
2014. 

 .2012-يكليك-7أصدقاء الشعب السكرم، مؤتمرات كقرارات، الجزيرة نت،  2
http://www.aljazeera.net  :2014-11-19تـ االسترجاع 

 .2014-11-19يد مؤتمر أصدقاء سكريا بدكف الصيف كركسيا، أخبار العربية باريس تش 3
http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/05/224709.html

 .2014، تمعيد العربية لمدارسا، السعكدية: 1د.ؾ، عقدة األسد كقرارات جامعة الدكؿ العربية كجنيؼ  4
http://studies.alarabiya.net 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/2/24/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/2/24/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/05/224709.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/05/224709.html
http://studies.alarabiya.net/
http://studies.alarabiya.net/
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ميع األطراؼ الدكلية كاإلقميمية عمى اإلسراع في عقد جكلة بعد فشؿ المؤتمر األكؿ حٌثت الصيف ج

. الذم شيد خالفان بيف أعضاء دكؿ األمـ المتحدة 2أخرل مف المفاكضات تمثمت في مؤتمر جنيؼ 

حكؿ مشاركة إيراف في ىذا المؤتمر. في حيف رفضت بعض الدكؿ الغربية كالعربية كالمعارضة 

ر أكٌدت الصيف كركسيا عمى أفَّ الجيكد المبذكلة لمتسكٌية السممٌية السكرية مشاركة إيراف في ىذا المؤتم

كقد دعمت الصيف ىذا  1لألزمة السكرية لف تكتمؿ بدكف مشاركة الدكؿ اإلقميمية الفٌعالة مثؿ إيراف.

الذم اتخذه مجمس  )2118(المؤتمر الداعي إلى إخالء سكريا مف األسمحة الكيميائية كفقان لمقرار رقـ 

األمف الدكلي باإلجماع. في إطار المساعي لحٌؿ األزمة السكرية شاركت الصيف في العديد مف 

ـ، كقد قدمت 2014المؤتمرات التي عقدتيا الدكؿ المانحة لسكريا كاف آخرىا في الككيت في يناير عاـ 

يكاء الالجئيف السكرييف في البمداف الصيف لممرة األكلى منذ بدء األزمة السكرية مميكف دكالر أمريكي إل

 2المجاكرة.

إفَّ األزمة السكرية أخذت منحى آخر بعد أف أعمنت الكاليات المتحدة الحرب عمى التنظيمات اإلرىابية 

في سكريا، كتنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ، كذلؾ بعد الممارسات اإلرىابية مف قتؿ كتدمير، 

ىذه الجماعة لعدد مف المدنييف في المدف السكرية. فضالن عف إعداـ صحفي كتعذيب قامت بو أفراد 

إلى جانب سيطرة التنظيـ عمى مناطؽ نفطية ميمة في سكريا كانتقاؿ  3أمريكي في كقت سابؽ،

الصراع إلى دكؿ مجاكرة مثؿ العراؽ الذم يعٌد ميمان لمجانب الصيني لتكريده كميات كبيرة مف النفط 

ما ييـ في ىذا المجاؿ ىك تعامؿ الصيف في سياستيا الخارجية مع اإلعالف عف ىذه  إلى الصيف. إفَّ 

الحرب. فقد كاف مكقؼ الصيف رافضان لالشتراؾ فييا، كذلؾ كما كرد في تصريحات عدد مف كبار 

                                                           
1
.سابؽمرجع  ،1كقرارات جامعة الدكؿ العربية كجنيؼ عقدة األسد  

 .لممانحيف لدعـ الكضع اإلنساني في سكريا، الككيتمكقع المؤتمر الدكلي  2
summit.php-syrian-2014/first-syria-for-http://www.da.gov.kw/ara/conference  :2014-11-25تـ االسترجاع.

 .2014-سبتمبر-29العبيدلي، لماذا الحرب عمى داعش، عماف: جريدة الرؤية، عبيدلي  3
 .2014-11-25تـ االسترجاع: 

http://www.da.gov.kw/ara/conference-for-syria-2014/first-syrian-summit.php
http://www.da.gov.kw/ara/conference-for-syria-2014/first-syrian-summit.php
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الشيكعي الصيني، كيرجع الصينيكف مكقفيـ الرافض إلعالف الحرب إلى ثالث  المسؤكليف في الحزب

 1ىي: أسباب رئيسة

فقداف الثقة في نكايا كاشنطف الراغبة في إسقاط النظاـ السكرم مف خالؿ تكجيو ضربة   -1

عسكرية في ظاىرىا تبدك ضٌد تنظيـ إرىابي، لكنيا في طياٌتيا تستيدؼ سكريا كالنظاـ 

 السكرم.

قمة القدرات العسكرية الصينية بالمنطقة ما دفعيا لرفض االشتراؾ في التحالؼ الغربي  -2

 كي لٌشف ىجمات عمى تنظيـ الدكلة.األمري

مساعي العمالؽ الصيني لمحفاظ عمى مصادرىا النفطية في المنطقة دكف تكتر، فال شٌؾ أفَّ  -3

 .آمنةىذه الحرب ستعيؽ مف إمكانية كصكؿ النفط إلى األراضي الصينية بطريقة 

لتكٌصؿ إلى حٌؿ نياية القكؿ أفَّ الصيف تسعى إلى كجكد استقرار سياسي داخؿ سكريا مف خالؿ ا

سممي لألزمة، لممحافظة عمى مصالحيا االقتصادية التي تتطمب كجكد ىذا االستقرار. كالصيف ترفض 

أم حرب عمى ىذه التنظيمات لتكجسيا بأف تككف ىذه الحرب بداية مشركع لمتدخؿ العسكرم في سكريا 

سكريا، كفقداف سكريا  عمى غرار ما حصؿ في  ليبيا، األمر الذم قد يؤدم إلى سيطرة الغرب عمى

 لمنطقة استراتيجية ميمة.

 

 

  

                                                           
 .2014-سبتمبر-27ثالث أسباب لعدـ مشاركة الصيف في الحرب عمى داعش، القاىرة: جريدة الشركؽ 1

178cd7b44a31-9989-40b0-5cf2-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092014&id=a30ca4e8  :11-25تـ االسترجاع-
2014 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092014&id=a30ca4e8-5cf2-40b0-9989-178cd7b44a31
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092014&id=a30ca4e8-5cf2-40b0-9989-178cd7b44a31
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 : الخاتمة
 

مف خالؿ استعراض السياسة الخارجية الصينية تجاه سكريا في فترات عديدة، اتٌضح أفَّ الصيف 

تعاممت معيا في البداية كفقان أليدكلكجية محددة اتبعتيا في المرحمة األكلى مف عمرىا. فكانت الصيف 

تنتمياف إلى  الداعـ ليا في قضايا رئيسية متمثمة في الصراع العربي اإلسرائيمي. فياتاف البمداف

عاـ، مبتدئة بطريؽ الحرير  1000الحضارة الشرقية، كالعالقات بيف الطرفيف امتدت إلى أكثر مف 

التجارية التي شٌكمت أكؿ تكاصؿ بيف البمديف، انتياءن بكقكؼ الصيف إلى جانب النظاـ السكرم إباف 

مع الدكؿ األخرل جعميا تغٌير مف فترة الثكرات العربية. لكف النيج البراغماتي الذم تتعامؿ فيو الصيف 

سياستيا الخارجية تجاه سكرم. كذلؾ لحاجتيا إلى التنكيع في مصادرىا لمحصكؿ عمى النفط، كعمى 

تكنكلكجيا المعمكمات الالزمة لمكاكبة النيكض االقتصادم الذم اتبعتو في أكاخر السبعينات. أما في 

لؾ اتبعت أسمكب التعاكف مع جميع الدكؿ لتحقيؽ ىذه فترة التسعينات فقد ازدادت حاجتيا إلى النفط. لذ

الغاية. كلك نظرنا إلى خطط سير السياسة الخارجية لكجدنا أٌنيا تسير في منحييف: األكؿ اقتصادم 

تيدؼ مف خاللو اتباع سياسة خارجية قائمة عمى التعاكف لتحقؽ تنمية مستدامة مف خالؿ إصالحات 

ح كٌلد تكترات، كعدـ استقرار في العالـ ألفَّ صعكد الصيف كانفتاحيا اقتصادية داخمية. لكف ىذا اإلصال

االقتصادم جعميا تصعد لتتبٌكأ مكانة دكلية مرمكقة منافسة لمقطب األكحد في النظاـ العالمي. 

خصكصان كأفَّ الصيف تممؾ الكـٌ البشرم، كالقدرات العسكرية التي تجعميا قادرة عمى منافسة ىذا 

جاه اآلخر في سير السياسة الخارجية الصينية، فيكمف في تحقيؽ أمنيا. فالتكجيات القطب. أما االت

األمنية تؤكد اىتماـ الصيف بتحقيؽ االستقرار السياسي كاألمني كاالقتصادم في منطقة الشرؽ األكسط 

لمية كالعالـ. لكف الصيف ما زالت تعٌد نفسيا مف دكؿ العالـ الثالث، كال تسعى إلى أخذ المكانة العا

كقطب مسيطر، بٌؿ تسعى في البداية إلى أف تككف قكة إقميمية فٌعالة لالنطالؽ نحك العالمية. كقد 
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مف خالؿ دراسة سياسة الصيف الخارجية نحك سكريا مف  النتائج الميمةاستخمص الباحث عدد مف 

 أىميا:

العربي ىي تحكالت إفَّ التحكالت التي طرأت عمى السياسة الخارجية الصينية في أعكاـ الربيع  -1

اتجيت الصيف نحك تحقيؽ أمنيا النفطي كزيادة  -كما دائمان  -تكتيكية كليست جذرية، حيث

التبادؿ التجارم مع الدكؿ األخرل. ما يستكجب العمؿ عمى بناء عالـ متعدد األقطاب يسكده 

سياسة كىك ما يتماشى كالنكع األكؿ مف أشكاؿ التغٌير في الاألمف كالمصالح المتبادلة، 

كيقصد بذلؾ بقاء األدكات كاألىداؼ ثابتة مع التغير في  شارلز ىيرمان"الخارجية لدل العالـ "

 .االستراتيجيات المتبعة

إفَّ الصيف ال تيتـ بزكاؿ أك بقاء النظاـ السكرم ما داـ يحقؽ مصمحتيا، ككنو خط الدفاع  -2

بشار أف يككف زكاؿ نظاـ " األكؿ لعدد مف الدكؿ الحميفة كإيراف كركسيا. كتخشى الصيف مف

ستككف عمى " بداية لسيطرة الغرب عمى منطقة الشرؽ األكسط. كمف ىنا فإفَّ الصيف األسد

استعداد لمتدخؿ بشٌتى الطرؽ في سكريا دفاعان عف مصالحيا في منطقة الشرؽ األكسط، لكف 

 في حاؿ انتيت ىذه المصالح فالصيف يمكف أف ستتخمى عف النظاـ السكرم.

الصيف قد تدخمت في الثكرة السكرية لعٌدة أسباب تحكـ عالقتيا الدكلية بالكاليات المتحدة إفَّ  -3

األمريكية. فيي ترفض السيطرة األمريكية عمى مكارد الطاقة في مناطؽ مختمفة مف العالـ 

كالقطب الشمالي. فكجدت مف الثكرة السكرية فرصة لمنع الكاليات المتحدة مف االستمرار في 

 األعماؿ.مثؿ تمؾ 

إفَّ مشركع ربط البحار الخمسة تكافؽ كطمكحات الصيف الخارجية في المجاؿ االقتصادم،  -4

 " خكفان مف أف يؤدم زكاؿ نظامو إلى إفراز نظاـ مكاؿو لمغرب.بشار األسدلذلؾ قد ساندت "
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إفَّ التقارب الصيني الركسي مف خالؿ المصالح االقتصادية المشتركة كاألطٌر التنظيمية  -5

كمة لعالقات الطرفيف جعمت مف الصيف تتخذ مكاقؼ ايجابية في عالقتيا مع نظاـ حزب الحا

 البعٌث الحاكـ في سكريا.

إفَّ السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرؽ األكسط كسكريا في الفترات األكلى مف حياة جميكرية  -6

بعينات لتصبح الصيف الشعبية كانت كفقان لممبدأ األيدكلكجي، لكنيا تغٌيرت بعد فترة الس

 براغماتية بشكؿ صريح.   

إفَّ العقمية الصينية دائمة الٌشؾ بمحاكلة الغرب تقكيضيا مف خالؿ منع كصكؿ إمدادات النفط  -7

مف المناطؽ المختمفة إلييا. لذلؾ سٌعت الصيف مف خالؿ حٌؽ الٌنقد الفيتك إلى الكقكؼ أماـ 

 المشاريع الغربية لمتدٌخؿ في سكريا.

ي سكريا ىك مؤشر عمى حرب باردة جديدة بيف الشرؽ ممثمة بالصيف كركسيا إفَّ الصراع ف -8

كالغرب مدعكمة مف الكاليات المتحدة األمريكية. كستككف ىذه الحرب محددان أساسيان لصعكد 

 كىبكط األقطاب الدكلية مف خالؿ ربح أك خسارة منطقة استراتيجية مثؿ الشرؽ األكسط.

إلى االنخراط بشكؿ أكبر في المسائؿ العالمية. كقد بدا ىذا  ستتجو الصيف في الفترة الالحقة -9

كاضحان بعد أف كقفت مكقؼ مساند لركسيا في محاكلة الغرب لمتدخؿ في أزمات أخرل حكؿ 

 العالـ كاألزمة األكرانية.
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