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 داءـــــاإلى

 

بر والعزيمة  إلى من كم ل العرق جبينو ... وشق ت األيام يديو ... إلى من عم مني الص 
ثوب الص حة والعافية ... ومت عني واإلصرار ... إلى "أبي" أطال اهلل عمره ... وألبسو 

 ببر ه ورد  جميمو.

" الحنونة التي نيمُت من بحر حنانيا العظيم الحب  والط اعة وبر  الوالدين  إلى "أمي 
 والت قوى.

خطوًة  بذرناه معًا ... وحصدناه معاً  الذي رافقتني نحو الحمم إلى زوجتي الحبيبة التي
راء.  –إن شاء اهلل  - ... وسنبقى معاً  خطوة  في الس راء والض 

مد وتاليا" المذين سرت في الد رب وتحم   عاب من  متإلى أبنائي وفمذات كبدي "مح  الص 
 أجميم.

لى أساتذتي ... وا   لى أعمامي وأخوالي ... وا  لى زمالئي وأصدقائي إلى أشقائي ... وا 
 أىدي ىذا الجيد المتواضع.لى كل شرفاء وأحرار العالم ... وا  ... 
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 :قزارإ

أقّر أنا معّد الّرسالة بأّنيا قّدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنّيا نتيجة أبحاثي الخاّصة 
باستثناء ما ّتم اإلشارة إليو حيثما ورد، وأّن ىذه الّرسالة أو أّي جزء منيا لم يقّدم لنيل درجة عميا ألّية 

 .آخرجامعة أو معيد 
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 شكز وتقذٌـــز

 

مت التي شكّ  رسالةىذه ال إلتمامل طريقي ذي سيّ شكر اهلل الّ أ أن إالفي البداية ال يسعني 
جامعة  / لجامعتي الحبيبة الجزيل كربالشّ  مأتقدّ  كما جوىرًا في حياتي العممية والعممية.

 ةاإلقميميّ راسات معيد الدّ ، وأسرة كشك" أبوكتور "عماد الدّ  األستاذ برئيسيا القدس ممثمةً 
داريين أكاديميينمن  كتور "أحمد فارس كر مرشدي الفاضل الدّ بالذّ  ّص خ، وأوطمبة وا 

 صحوالذي لم يتأخر يومًا عن تقديم المساعدة والنّ  ،فدت من عممو الكثيرعودة" الذي أ
م مزيدًا من العمم عمره ليقدّ  في يطيل أناهلل  وأدعو ،رسالةال إعداد أثناء واإلرشاد لي

جيع لي الذي كان دائم التش "مسامي مسمّ "كتور الدّ  لألستاذكر بالشّ  مأتقدّ  كما والعطاء.
لجنة المناقشة الموقرين عمى ما تكبدوه من  أعضاء كذلك شكروأ دم والنجاح.تقّ عمى الّ 

 نذيوزمالئي الّ  كر أصدقائيشكما أ ة.غنائيا بمقترحاتيم القيمّ ا  و  ،عناء في قراءة الرسالة
ذا ُقّدَر لي أن أنس فمن أنس مفاصل حياتي "أبي وأمّ عوني. دعموني وشجّ  ي وزوجتي" وا 

  .والحبّ  الحنان جوني بكلّ ذين رغم صعوبات البحث أعطوني األمل، وسيّ الّ 

 

 حفظيم اهلل جميعاً 
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 ًهخصان

عام  استقالل الصينالدول العربية منذ  هتجا السياسة الصينيةلى التعرف عمى إىدفت الدراسة       
وخاصًة موقفيا من ثورات الربيع العربي. طرحت الدراسة فرضية أساسية  ،2014حتى عام  1949
أن ثورات الربيع العربي أسيمت في تطور العالقات الصينية العربية، فتصاعد المصالح  مفادىا

ات، خصوصًا في ظل االضطرابات التي الصينية في المنطقة العربية ساىم في تطور ىذه العالق
صاحبة تمك الثورات، والتي باتت تشكل تيديدًا واضحًا وصريحًا لممصالح الصينية المنتشرة في المنطقة 

 العربية.

بيذه الدراسة نظرًا لألىمية اإلستراتيجية لمصين كونيا تشكل قوة اقتصادية  اىتم الباحث
سة الدولية واإلقميمية. ركزت الدراسة بشكل أساسي عمى وسياسية وعسكرية ذات تأثير قوي في السيا

مع إظيار وتوضيح موقف الصين  2014 – 1949من عام  الصينية العربيةالعالقات  تطور طبيعة
 .2010خاصًة من ثورات الربيع العربي التي اندلعت في أواخر عام 

الصينية ئع العالقات استخدم الباحث المنيجين التاريخي والوصفي من خالل سرد تاريخي لوقا
 الصين من ثورات الربيع العربي. موقفوصف وتحميل و  ،العربية

بمثابة  الصينية العربيةالعالقات  دّ عتُ ، ومنيا أنو لى العديد من النتائج واالستنتاجاتإتوصمت الدراسة 
ن ليا دور كا ،نفراجالتأزم واال من كما أنيا مرت بعدة مراحل ،محصمة تركيبة من العناصر التاريخية
 بارز في تقوية وترسيخ ىذه العالقات.

كما ان محددات العالقات الصينية العربية وخوف الصين من فقدانيا أثرت عمى موقف الصين من 
 ثورات الربيع العربي.

مع ثورات الربيع العربي باىتمام واضح، حيث راقبت الثورات العربية بحذر، وامتاز  الصينتعاممت وقد 
ث قبل اتخاذ أي قرار، ودعت دائمًا لحل الخالفات داخميًا وفق مبدأي السيادة وعدم موقفيا بالتري

 التدخل في الشؤون الداخمية.



 د

ىناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية لعبت دورًا كبيرًا في قيام ثورات الربيع العربي، وتغيير و 
إلى إسقاطيا وتغييرىا؛ ألنيا أوصمتيم األنظمة الحاكمة التي أدت أفعاليا السمبية ضد الشعوب العربية 

 لمجوع والفقر والجيل والخوف.

وموقف الصين من  الصينية العربيةكان لثورات الربيع العربي أثر واضح عمى مستقبل العالقات وقد 
السيناريوىات التي دفعت الصين لمتدخل في المنطقة ي، وذلك لوجود جممة من ثورات الربيع العرب

 ثوراتيا. العربية، ومراقبة
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Chinese Arab Relations development (1949 – 2014)  

China Position Of The Arab Spring 

Prepared By: Omar M. Abu Hussein 

Supervisor: Dr. Ahmad Faris Odeh 

Abstract 

This study aims to identify the policy of China towards the Arab States since its 

independence in 1949 until 2014, especially its position of the revolutions of the Arab 

Spring. The key assumption of this study is that the revolutions of the Arab Spring 

contributed to developing the Arab Chinese relations. The increasing interests of China in 

the Arab region contributed to developing these relations, especially in light of the state of 

disorder which clearly and openly threatens these interests in the Arab region.  

The researcher is interested in this study due to the strategic importance of China as an 

economic, political and military power with strong influence on international and regional 

politics. It mainly concentrated on the nature of the Arab Chinese relationship during the 

period between 1949 -2014, demonstrating China’s position of the Arab revolutions that 

broke out in late 2010.  

The researcher used the historical and descriptive approaches through an historic narrative 

of the Arab Chinese relationship and description and analysis of the Chinese position of the 

revolutions of the Arab Spring.  

It concluded that the Arab Chinese relationship is a structure of historical elements that 

went through several stages of crisis and détente and that these historical elements played a 

significant role in strengthening this relationship. It also concluded that the determinants of 

this relationship and China’s fear of losing it affected its position of the Arab Spring. 

China dealt with the Arab Spring revolutions attentively and cautiously. It always called 

for solving differences and disputes internally in accordance with the principle of 

sovereignty, refusing interference with domestic affairs.  

Political and socio-economic factors contributed to the start of the Arab Spring revolutions. 

The adverse conduct of the regimes towards their peoples pushed them to call for change. 

They suffered from poverty, ignorance and fear because of the policies of these regimes. 

These revolutions affected the Arab Chinese relationship and the Chinese position of these 

revolutions due to a number of scenarios that pushed China to intervene in the Arab region 

and observe its revolutions. 
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 انًصطهحبدثبنًفبهٍى و تؼزٌفان

   وذلك بإدارة الجيش لوضع الحرب ككل من حيث الزمان والمكان ،: وتعني فن الحربةاإلستراتيجي 
فن تيجية تقوم عمى العناصر التالية: اوبالتالي، فإن اإلستر  وظروف القتال، وفرضيا عمى الخصم،

دارة الجيش، ومكان الحرب، وزمان الحرب، وظروف القتال، و الحرب ف أيضًا وتعرّ  1الخصم(.، وا 
من خالل استخدام  مدى البعيدبأنيا عبارة عن طرق، يتم وضعيا لتحقيق ىدف معين عمى ال

 2المصادر المتوفرة في المدى القصير.
   إلى تغيير جذري في مجتمع معين يحدث عبر فترة زمنية محددة، ويشمل  : ىي عممية تؤديورةالث

واستبعاد مؤسسات الدولة السابقة واستبداليا  ،تغييرًا في التكوين الطبيعي لجماعات النخبة
بأنيا  وتعرف أيضاً  3بمؤسسات جديدة، والعمل عمى إحداث تغييرات في البناء االجتماعي لمدولة.

لتحطيم استمرار  ألثر في الكيان االجتماعي لمدولة؛يع، والذي يكون لو االتغيير المفاجئ والسر 
 4األحوال القائمة في المجتمع، وذلك بإعادة تنظيم وبناء النظام االجتماعي بناءًا جذريًا.

   فترة زمنية محددة، في  ن األفكار الخاصة بجماعة معينةويقصد بيا مجموعة م :ةاأليديولوجي
مجموعة من األفكار األساسية التي تنبثق من العقائد  بأنيا أيضاً وتعرف  5.وتعبر عن واقع تاريخي

 6.المتصمة بتراث وفكر حضاري معين والقيم
   لدى الحكومات بأنيا فن تمثيل الحكومة ومصالح البالد  (برادييو فوديريو): يعرفيا ةبموماسي  الد

لدولية، ومتابعة المفاوضات السياسية فيي تثير فكرة إدارة الشؤون ا وفي الدول األجنبية، وبالتالي
المتبادلة في في عالقاتيا  لمصالح الوطنية لمشعوب والحكوماتوالعالقات الخارجية، ورعاية ا

بأنيا فن  (راؤول جينو)ويعرفيا  7أي أنيا وسيمة لتطبيق القانون الدولي. حالتي السمم والحرب؛
                                                           

 (.2000، 2ط) د . ن (، )، "1997 – 1897في السياسة الفمسطينية  واإلستراتيجيةالدبموماسية "، طالل، ةعفيف أبو 1
 . 274ص:
.10(. ص:2013، )بغداد: دار الحكمة لمنشر، "المعاصرة اإلستراتيجيةالنظرية "خميفة، حسين عالوي،   2 
(. 1979، 1، ترجمة فاروق عبد القادر، )بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات، ط"الثورة مقدمة في نظريات"كوىان، أ س،  3

 .39ص:
. انظر موقع:2006السكران، جابر. "الثورة مفيوميا ونظرياتيا".   4 

www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=13274  9/4/2013تاريخ االسترجاع   
(. 2002، 2لمنشر، ط آفاق، )غزة: مكتبة واإلستراتيجية"العالقات الدولية الظاىرة والعمم: الدبموماسية " عامر، عالء، أبو 5

 . 54ص:
.103(. ص:1999، 1، )عمان: دار الثقافة لمنشر، ط"الوجيز في النظم السياسية"الخطيب، نعمان احمد،   6 
.18ص:، طالل، مرجع سبق ذكره، ةعفيف أبو  7 
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من خالل احترام حقوق ومصالح الدولة، عاية مصالح الدول لدى بمد أجنبي تمثيل الحكومة، ور 
دارة العالقات الخارجية طبقًا لمتعميمات المرسمة، والقيام بالمفاوضات الدبموماسية. ووفقًا  1وا 

 ية يقوم عمى عنصرين أساسيين ىما:لمتعريفات أنفة الذكر فإن مصطمح الدبموماس
تستطيع العيش منعزلة عمى أي أن الدول في المنظومة الدولية ال  رعاية العالقات الدولية؛ -

نما ال بد ليا من التعامل والتفاىم مع بعضيا.  نفسيا، وا 
تم ممارسة الدبموماسية إال بين أشخاص القانون الدولي العام، أي الدول ال يمكن أن ت -

 والمنظمات الدولية فقط.
   رة الدولة في وىو مصطمح يعني قد ،: ويطمق عمييا أيضًا اسم الدبموماسية الناعمةاعمةة الن  القو

 2.الحصول عمى ما تريد عن طريق جاذبية ثقافة بمد ما دون المجوء الى اإلرغام أو دفع األموال
وسياستو  ،وقيمتو السياسية ،ثقافة البمد :وتقوم القوة الناعمة عمى ثالث موارد رئيسية ىي

 3الخارجية.
   لثورات التي قامت في العديد : ىو مصطمح أطمق عمى ابيع العربي  لمصطمح الر   التعريف اإلجرائي

التي انطمقت شرارتيا من خالل حركات شعبية ، 2010من الدول العربية منذ أواخر عام 
تغيير جذري في أوضاع العديد من الدول العربية لتبدأ من  إحداثىدفت إلى  ، والتياحتجاجية

حة باألنظمة وأدت إلى اإلطا ،تونس وتنتقل بعدىا إلى كل من مصر واليمن وليبيا وسوريا
أينما وردت كممة الربيع العربي فيي و السياسية التي حكمت تمك الدول لعقود طويمة من الزمن. 

 تعني ما حدث ويحدث في الدول العربية من تغييرات.

                                                           

.19ص:مرجع سبق ذكره،  ، طالل،ةعفيف أبو  1 
،1ناي، جوزيف، "القوة الناعمة وسيمة النجاح في السياسة الدولية"، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، )الرياض: مكتبة العبيكان، ط  2  

.12(. ص:2007  

.32، مرجع سبق ذكره، ص:ناي، جوزيف  3  
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 ل: انفصم األو  

______________________________________________________ 

 

 راسخخ انذ  خهفٍ  

 انًقذيــــخ

 بعض الدول األسيوية الحصول عمى موقع متقدم في العالم عبر القيام بمعب دور فعال لتحاو 
مشيد يكون بمثابة طريق أماميا لمدخول والتحول إلى قوة عالمية، تشارك في تفاعالت ال ،ومؤثر

ن أكبر دولة م رابعو  واحدة من أىم دول العالم، فيي ؛الصين إحدى ىذه الدول د  عتُ ، و السياسي الدولي
 أقدم الحضارات.، وأكثرىا سكانًا، ومن وكندا بعد الواليات المتحدة األمريكية وروسيا حيث المساحة

 .الدولي األمنفي مجمس  العضوية وىي إحدى الدول الخمس الدائمة

، نيجت سياسة 1949عام  الشعبية في تشرين األول / أكتوبر الصين قيام جميوريةمنذ 
 .ومن بينيا الدول العربية من دول العالم العديددبموماسية مع القات عالشبكة من ال أقامت، فمستقمة

عمى المستويات  وفعاالً  أصبحت تمعب دورًا ىاماً ، في معترك السياسة العالمية والدوليةيا وبعد دخول
وبالتالي فإن  اإلقميمية والدولية بجانب كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا واإلتحاد األوروبي.

كانت في المجاالت  سواءوثيقة وقوية ومتماسكة في شتى المجاالت، العالقات الصينية العربية 
 .الثقافية أم السياسية أم االقتصادية أمالتجارية 

 في بعض الدول العربية قامتكان لمصين موقف ىام وواضح تجاه ثورات الربيع العربي التي 
حكمتيا واستولت عمييا لعقوٍد طويمة من ية التي السياس أنظمتياوأطاحت ب ،2010منذ أواخر عام 

يقاع الظمم والخوف عمى المواطنين، وسمب حرياتيم من  الزمن، نتيجة الفساد السياسي واالقتصادي، وا 
 خالل أجيزة األمن التابعة لمنظام عمى مدى عدة عقود من الزمن.



2 

لما تمثمو  ينية العربيةتطور العالقات الصلقد تّم اختيار موضوع ىذه الدراسة، والبحث في 
الصين من ثقل سياسي واقتصادي كبير عمى المستويات اإلقميمية والدولية، إضافًة إلى موقفيا من 

، والذي شكل عنصر المفاجأة 2010ثورات الربيع العربي الذي شيدتو المنطقة العربية في أواخر عام 
 ألمريكية، وروسيا، والصين.لدى الدول الكبرى في المجتمع الدولي / الواليات المتحدة ا

إلعداد ىذه الدراسة، والتحقق من الفرضية، واإلجابة عمى مشكمة الدراسة، وسؤاليا المركزي، 
تم استخدام المراجع، والكتب، والمقاالت، والدوريات، إضافًة إلى المواقع اإللكترونية بيدف صياغة 

سة إلى أربعة فصول رئيسة، فقد تحدث الموضوع بشكل جيد. عالج الباحث ذلك من خالل تقسيم الدرا
في الفصل األول عن خمفية الدراسة، وتحدث في الفصل الثاني عن اإلطار النظري والدراسات السابقة 

تطور التي أجريت عن موضوع الدراسة الحالية، أو موضوع قريب منو، وتحدث في الفصل الثالث عن 
كما وتحدث في الفصل الرابع واألخير من ، 2014 - 1949منذ عام  العالقات الصينية العربية

 فصول الدراسة عن موقف الصين من ثورات الربيع العربي.

 خــراسانذ   يىضىع

 الصين وعالقاتيا بالمنطقة العربية. ىذه الدراسة محاولة ىامة تيدف إلى التركيز عمى د  عتُ 
 دائمةمن الدول الخمس  أيضاً  ىيو  .من الدول العظمى في العالم د  عتُ  الشعبية الصينجميورية ف

ة كبيرة ال يستيان بيا. لذلك وعسكري اقتصاديةوىي دولة ذات قوة  .العضوية في مجمس األمن الدولي
لعبت دورًا بارزًا في كثير من القضايا اإلقميمية والدولية، والتي كان أخرىا  -روفقًا لتمك المعايي -يا فإن

 .2010ي أواخر عام التي قامت ف موقفيا من ثورات الربيع العربي

 راســخاد انذ  يجزر  

لما تمثمو الصين  الصينية العربيةالعالقات  تطور لقد تم اختيار موضوع ىذه الدراسة والبحث في -
من ثقل سياسي واقتصادي كبير عمى المستويات اإلقميمية والدولية، وخاصة موقفيا من ثورات 

 .2010خر عام الربيع العربي الذي شيدتو المنطقة العربية منذ أوا
تقوم ىذه الدراسة عمى مبرر التغيرات التي شيدتيا كثير من الدول العربية، والتي أدت إلى انييار  -

 األنظمة السياسية التي حكمتيا لعقوٍد طويمة من الزمن.
 القوة السياسية واالقتصادية والعسكرية لمصين في المستقبل. -
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  ً  خ ـــراسخ انذ  ٍ  أه

عمى المستوى لمصين  اإلستراتيجيةمن فكرة األىمية  لدراسةمثل ىذه اانطمقت الرغبة في إعداد  -
التي  ثورات الربيع العربي. فكان البد من معرفة موقفيا الحقيقي إزاء الدولي عامًة والعربي خاصةً 

شيدتيا بعض الدول العربية مؤخرًا حتى نتمكن من الوصول إلى تحقيق الفائدة الرئيسة من ىذه 
 مة بتزويد المكتبة الفمسطينية بدراسة أكاديمية شاممة ودقيقة.الدراسة، والمتمث

جاءت ىذه الدراسة لكي توضح طبيعة العالقات الصينية العربية وتطورىا خصوصًا خالل حقبة  -
 ثورات الربيع العربي.

 خــراسأهذاف انذ  

 يةالصينية العربتسعى الدراسة لتحقيق ىدف رئيس يتمثل في التعرف عمى طبيعة العالقات 
إضافًة إلى معرفة الموقف الصيني من ثورات الربيع العربي. وينبثق عن  2014 – 1949من عام 

 ىذا اليدف الرئيس مجموعة من األىداف الفرعية، والتي تتمثل بما يمي:

 التعريف بالجذور التاريخية لمعالقات الصينية العربية في مراحميا المختمفة. -
 ربية.العالقات الصينية الع محدداتبيان  -
 .وأسبابيا ،التعرف عمى ثورات الربيع العربي من حيث مفيوميا -
 .الصينية العربيةوأثرىا عمى مستقبل العالقات  ،إبراز موقف الصين من ثورات الربيع العربي -

 راســـخيشكهخ انذ  

محطة ميمة من محطات تطور  2010شكمت حقبة ثورات الربيع العربي منذ قياميا في عام 
نية العربية والتي تجسدت بوضوح في موقف الصين من ىذه الثورات، وخصوصًا العالقات الصي

 . ويمكن االستدالل عمى مشكمة الدراسة من خالل السؤال اآلتي:موقفيا من الثورة السورية

 ؟.2010كيف تعاممت الصين مع ثورات الربيع العربي منذ قياميا في أواخر عام 
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 راســخأسئهـخ انذ  

 ؟الصينية العربيةلتاريخية لمعالقات ما ىي الجذور ا -
العالقات الصينية العربية والتي كان ليا أثر عمى موقف الصين من ثورات الربيع  محدداتما ىي  -

 العربي؟
 ما ىي األسباب التي أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي؟ -
 ما ىو الموقف الصيني من ثورات الربيع العربي؟ -
 ؟الصينية العربيةعمى مستقبل العالقات ىل ستؤثر ثورات الربيع العربي  -

 راســخبد انذ  فزضٍ  

ثورات الربيع العربي أسيمت في تطور تفترض ىذه الدراسة أن : راســةة لمد  الفرضي ة الر ئيس
العالقات الصينية العربية، فتصاعد المصالح الصينية في المنطقة العربية ساىم في تطور ىذه 

بات التي صاحبة تمك الثورات، والتي باتت تشكل تيديدًا واضحًا العالقات، خصوصًا في ظل االضطرا
 وصريحًا لممصالح الصينية المنتشرة في المنطقة العربية.

مرت العالقات الصينية العربية بمراحل مختمفة من التأزم واالنفراج كان ليا دور فاعل في ترسيخ  -
 وتقوية ىذه العالقات.

 رت عمى موقف الصين من ثورات الربيع العربي.العالقات الصينية العربية أث محددات -
ساعدت في قيام  التي مارستيا األنظمة الحاكمة في الدول العربية األسباب، واألفعال السمبية -

 ثورات الربيع العربي.
 بشكل إيجابي عمى نجاح الثورات العربية. - ومن بينيا موقف الصين - أثرت المواقف الدولية -
 .الصينية العربيةأثر واضح عمى مستقبل العالقات  ثورات الربيع العربي ليا -
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 ــخراسخ انذ  ينهجٍ  

تعني مجموعة من الوسائل واإلرشادات والقواعد التي تساعد الباحث في عممية : المنيجية
يعني خطة يقوم الباحث بوضعيا في البحث من أجل الوصول إلى  :المنيجو  .إعداد البحث والدراسة

 1.نتائج محددة

ستخدم الباحث في دراستو منيجًا ال ينسجم ومشكمة الدراسة فإن ىذا األمر قد يؤدي اا مإذا 
ىما: و  ،يناعتمدت الدراسة عمى منيجين رئيس. صحيح لواقع الدراسة ستنتاجاإلى عدم الوصول إلى 

 استخدم المنيج الوصفي في الدراسة وأداتو تحميل المضمونالمنيج الوصفي، والمنيج التاريخي، حيث 
ألنو منيج يصف ويحمل الموقف الصيني من ىذه الثورات، إضافًة إلى تتبع أخر المجريات، 

استخدم المنيج كما  والمستجدات، وأىم التطورات المتعمقة بالثورات العربية وموقف الصين منيا.
، وفيم توجياتيا في الوقت الصينية العربيةالتاريخي في الدراسة، بيدف معرفة تاريخ العالقات 

 لحاضر وفي المستقبل.ا

 ــخراسإجزاءاد انذ  

المقاالت  استخدامإلى  إضافةً  المراجع والكتب المتعمقة بموضوع الدراسة، استخدامتم العمل عمى  -
 بيدف صياغة الموضوع وتحميمو بشكل مناسب. والمواقع االلكترونيةوالدوريات 

 راســخقبد انذ  يؼى  

مية إعداد ىذه الدراسة ىو قمة المراجع، والكتب إن المعوق الوحيد الذي واجو الباحث في عم -
موقف الصين من ثورات الربيع  وعن ،الصينية العربيةالتي تتحدث عن العالقات  والمقاالت

 العربي، وذلك بسبب حداثة ظاىرة الثورات العربية.

 ـخينٍ  خ وانز  انحذود انًكبنٍ  

 ةاًل: الحدود المكاني  أو  

ان ىو جميورية الصين الشعبية، إضافًة إلى الدول العربية التي بالنسبة لموضوع الدراسة، فالمك -
 قامت بيا الثورات )تونس / ليبيا / مصر / اليمن / سوريا(.

                                                           

.72(. ص:1997، )جامعة القدس: دار المشكاة، "ةمنيجية البحث العممي في عمم السياس" ،الدجاني، محمد، منذر الدجاني  1 
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 ةمني  ثانيًا: الحدود الز  

باستقالل جميورية الصين الشعبية بالنسبة لموضوع الدراسة، فإنيا تغطي الفترة الزمنية المتمثمة  -
قيام ثورات الربيع العربي في أواخر قات الصينية العربية ومن ثم بتطور العالمرورًا  1949عام 
ألن ىذه  ؛ىذه الفترة الزمنية إلعداد ىذه الدراسةاختار الباحث . 2014، وحتى عام 2010عام 

إضافًة إلى اشتعال فتيل ثورات الربيع العربي،  الصينية العربيةالفترة شيدت بداية نشوء العالقات 
لتنتقل بعدىا لدول عربية أخرى، وتسقط أنظمتيا السياسية واحدًا يا من تونس شرارت والتي انطمقت
 تمو األخر.

 .2015 – 2013لقد تم إعداد ىذه الدراسة في جامعة القدس /  -
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 انفصم انث بنً: 

______________________________________________________ 

بثقخاإلطبر انن ظزي  وانذ راسب  :د انس 

 انًقذيــــخ

يتناول ىذا الفصل عددًا من المفاىيم كالعالقات الدولية، والثورة، إضافًة إلى الدراسات السابقة 
من ثورات  تطور العالقات الصينية العربية، وموقف الصينالتي يمكن أن تستخدم لممساعدة في فيم 

أواًل، ومن ثم  الصين وعالقاتيا الدولية سياسةالبد من دراسة  نتعرف عمى ذلكالربيع العربي. ولكي 
. كما دولية من حيث مفيوميا، ونظرياتيا، وبالتالي سيتم استعراض العالقات الالدوليةمحددات عالقتيا 

التي  نظرية التغييرسيتم استعراض مفيوم الثورة من حيث مفيوميا، وعوامل نشوئيا، إضافًة إلى 
 تطور نتيجة النيائية ليذه الدراسة، والمتمثمة بفيم طبيعةقياميا، وذلك بيدف الوصول إلى ال فسرت

وفيم طبيعة الموقف الصيني من ثورات الربيع  2014 – 1949 من عام الصينية العربيةالعالقات 
 العربي.
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 :نهذ راسخ ظزي  اإلطبر انن  : لو  انًجحث األ

ونٍ خ ل: انؼالقبد انذ   :انًطهت األو 

 :ت الد ولي ةأو اًل: تحديد مفيوم العالقا

ُتعد  العالقات الدولية إحدى الحقول الرئيسة لمعموم اإلنسانية، وان دراستيا كعمم يقوم باألساس 
عمى دراسة مجمل الروابط والصالت التي تجمع بين الدول في الدرجة األولى. تبمور ىذا المفيوم 

الدولة ونشأتيا؛ أي مرورًا بشكل واضح خالل القرن العشرين، إال أنو كان قائمًا منذ ظيور مفيوم 
بالمدن اليونانية، ووصواًل إلى المدن الرومانية، والتي كانت َتعد  المدينة المستقمة عبارة عن كيان 

 سياسي، يحدد إطار الدولة ومعالميا الداخمية والخارجية.

نما تب مورت وبالتالي فإن دراسة العالقات الدولية ليست محصورة في نطاق العموم المعاصرة، وا 
مع عدد من المفكرين القدماء مع تركيزىا الدائم عمى دراسة الدولة ألنيا تمثل أعمى تنظيم سياسي 
واجتماعي توصل إليو اإلنسان في تطوره المستمر. وىي أيضًا تتطور وتزداد مع تزايد نطاق األحداث 

 1والقضايا الدولية.

الدكتور )محمد طو بدوي( بأنيا العمم  تعددت المفاىيم المتعمقة بالعالقات الدولية، فقد عرفيا
الذي ييتم بواقع العالقات الدولية من خالل استقرائيا بالمالحظة والتجريب، أو من خالل مقارنتيا 
بالتفسير والتوقع. ويعرفيا األستاذ الفرنسي )بيار دي سيناركمنس( بأنيا عمم يدرس العالقات بين الدول 

 2ياساتيا الخارجية.مع بعضيا والتفاعالت الحاصمة بين س

يعرف األستاذ )جان باتيست ديروزيل( العالقات الدولية بأنيا تتكون عن طريق العالقات 
السياسية لدولة ما مع دولة أخرى ومن ثم عالقات مجموعات أو أفراد مع بعضيم، وتعّد السياسة 

ييتم بالمالحظة والتحميل الخارجية ىي المظير األول والميم ليا. كما يعرفيا )جون بورتون( بأنيا عمم 
والتنظير من اجل الوصول إلى التفسير والتنبؤ. ويرى الدكتور )احمد عباس بديع( في كتابو العالقات 
الدولية أصوليا وقضاياىا المعاصرة بأنيا مجموعة من النشاطات والتفاعالت إضافًة إلى األفعال 

ارتباطًا وثيقًا بكافة أمور الحياة اإلنسانية، كما وردود األفعال التي تتم بين مختمف دول العالم، وترتبط 

                                                           

.29(. ص:2013، 1، إياد عمي، "العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر"، )عمان: دار الفكر لمنشر، طالياشمي  1 
.41+40(، ص:2010، 3، عدنان السيد، "نظرية العالقات الدولية"، )بيروت: دار المجد لمنشر، طحسين  2 
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وتؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى امن العالم واستقراره، إذ أنيا إذا بنيت عمى أسس من التعاون تؤدي إلى 
 1االزدىار والعكس صحيح.

ووفقًا لمتعريفات أنفة الذكر فإنو يجب توضيح جممة من الحقائق التي أظيرتيا ىذه التعريفات 
 2العالقات الدولية وىي ما يمي: لمفيوم

إن مفيوم العالقات الدولية يقوم عمى مجموعة من النشاطات التي تقوم بيا وحدات دولية في  -
 مواجية بعضيا.

إن ىذه النشاطات ىي ذات طابع اتصالي )اتصال الوحدات الدولية مع بعضيا من خالل شبكة  -
 من العالقات(.

 وليذا وصفت ىذه العالقات بالدولية. ،ه النشاطاتليذ اً البيئة الخارجية ميدان ُتعد   -
نما تشمل المنظمات الدولية واإلقميمية ،ال تقتصر ىذه النشاطات عمى الدول فحسب - والمنظمات  وا 

 حكومية وغيرىا.الغير 

يرى الباحث أن التعريف الشامل واإلجرائي لمفيوم العالقات الدولية بأنيا شبكة من العالقات 
حكومية مع بعضيا، وتقوم ال غيردول أو المنظمات الدولية واإلقميمية أو المنظمات التي تجمع إما ال

يديولوجية إضافًة إلى جوانب التفاوض  عمى عدة جوانب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وعسكرية، وا 
 والدبموماسية والحرب وتعّد السياسة الخارجية جزءًا ىامًا ال ينفصل عنيا إطالقًا.

 :ات العالقات الد ولي ةثانيًا: نظري  

 ة(ة / المصمحة القومي  ة )القو  ة الواقعي  ظري  الن   -1

تعد  ىذه النظرية من أىم النظريات التي فسرت العالقات بين الدول، ومن ابرز روادىا أستاذ 
العالقات الدولية األمريكي )ىانس مورجانثو( الذي يبين أن النظرية تقوم عمى فكرتين أساسيتين، وىما 

 / التأثير والسيطرة. 3ة والمصمحة القومية.القو 

                                                           

.33+32+31إياد عمي، مرجع سبق ذكره، ص:، الياشمي  1 
(. 2010، 1، عبد القادر محمد، "النظريات الجزئية والكمية في العالقات الدولية"، )عمان: دار الشروق لمنشر، طفيمي 2

 . 20ص:
.16(. ص:1971، إسماعيل صبري، "العالقات السياسية الدولية األصول والنظريات"، )الكويت: المطبعة العصرية، مقمد  3 
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تعني مدى التأثير الذي تمارسو الدول في عالقاتيا مع  -وفقًا لمفيوم ىذه النظرية  -القوة 
بعضيا، وبالتالي ال يمكن لمفيوم القوة أن يكون مرادفًا لمفيوم المصمحة القومية لمدولة بأشكاليا المادية 

لنيائي لعدد من المتغيرات المادية وغير المادية، والتفاعل الذي يتم والعسكرية فحسب، بل ىي الناتج ا
بين ىذه المتغيرات ىو الذي يحدد حجم قوة الدولة في النياية، ووفقًا ليذا الحجم يتم تحديد قدرة الدولة 

 1في مواجية غيرىا من الدول.

لة تفرض سيطرتيا صنف )مورجانثو( القوة بأنيا عبارة عن عدد من المقومات التي تجعل الدو 
عمى غيرىا من الدول، ولذلك تسعى الدول دائمًا وبشكل مستمر إلى الحصول عمى ىذه المقومات 
والعمل عمى تنميتيا، واستعراضيا من اجل فرض ىيمنتيا وسيطرتيا عمى الدول األخرى، وصنف 

ت البقاء )األمن / المصالح األساسية: وتشمل ضرورا -أوالً أيضًا المصمحة القومية إلى نوعين، وىما 
 2المصالح الثانوية: ويتم تحديدىا وفقًا لظروف الدولة الداخمية. -ثانياً  ضرورات الحياة(

ولذلك فإن كل دولة تسعى إلى الحفاظ عمى مصالحيا القومية، وحماية وجودىا كوحدة دولية 
سي الخارجي ضد أي اعتداء خارجي قد تتعرض لو؛ لتكون المصمحة القومية ىي جوىر الفعل السيا

لمدولة، وغايتو. وحتى يتم المحافظة عمى المصمحة القومية لمدولة البد لمدولة أن تمتمك قدرًا كبيرًا من 
القوة تمكنيا من تحقيق ذلك، وعميو فإن القوة والمصمحة القومية ىما فكرة واحدة تحققان بعضيما 

لصراع من اجل الحصول عمى القوة، بعضًا. وليذا يعّد )مورجانثو( أن جوىر العالقات الدولية ىو ا
ن القوة ىي وحدىا التي تحافظ عمى المصالح القومية لمدول ضد أي اعتداء خارجي.  3وا 

 نظرية األمن القومي -2

ىي إحدى النظريات التي تفسر العالقات بين الدول، وتقوم ىذه النظرية عمى دعم قوة الدولة 
أراضييا من أي اعتداء خارجي من خالل دعميا  من اجل الحفاظ عمى سيادتيا، واستقالليا، وحماية

                                                           

.16، مرجع سبق ذكره، ص:صبري إسماعيلمقمد،   1 
ستراتيجية إدارة األزمات"، )عمان: المجدالوي لمنشر، ط الخزرجي، 2 (. 2005، 1ثامر كامل، "العالقات السياسية الدولية وا 

 . 79ص:
.91+90، ص:فيمي، عبد القادر محمد، مرجع سبق ذكره  3 
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سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. وتبنى ىذه النظرية عمى أساسين، وىما: األمن من خالل الصراع، واألمن 
 1من خالل التعاون.

سياسيا تسعى الدولة إلى زيادة نفوذىا من خالل االعتماد عمى رسم سياسة خارجية نشيطة 
تيا وقنصمياتيا. كما وترسم سياسة اىا الدبموماسي، والمقصود بو شبكة سفار ليا، وذلك من خالل جياز 

اقتصاديًا تسعى . أما داخمية ليا، تنطمق من قوانينيا لتحقيق تنمية شاممة، ووحدة وطنية داخل أراضييا
ف الدولة إلى تطوير وسائل إنتاجيا بيدف زيادتو وصواًل إلى زيادة دخميا القومي. أي أنيا تقوم بتوظي

اقتصادىا بيدف دعم نفوذىا السياسي. أما عسكريًا فتمجأ الدولة إلى زيادة قدراتيا التسميحية، واعتماد 
سياسة دفاعية لحماية نفسيا ضد أي اعتداء وليذا تسعى الدول دائمًا إلى توظيف قوتيا العسكرية في 

 2حالة المفاوضات.

 3ف يمكن إجماليا بما يمي:وبالتالي فإن ىذه النظرية تقوم عمى مجموعة من األىدا

وتحقيق وحدتيا  ،وتقدميا الصناعي والحضاري ،األىداف المرتبطة بدفاع الدولة عن أراضييا -
الوطنية واستقرارىا السياسي )األمن السياسي / األمن االقتصادي / األمن العسكري / األمن 

 اإليديولوجي(.
 ا من الموارد واأليدي العاممة.األىداف التي تسعى الدولة من خالليا إلى إشباع حاجاتي -
 ،األىداف المرتبطة بسعي الدولة لمحصول عمى التأييد الدولي والدعم الخارجي بأشكالو المتعددة -

 وخاصة الدعم في المجال العسكري.
 األىداف المرتبطة بعالقة الدولة مع غيرىا من الدول األخرى. -

 

 ةولي  ين الد  الص   عالقاتفي  ممي  عود الس  ة الص  نظري   -3

حيث صاغيا في تمك الفترة المستشار  2003ظيرت نظرية الصعود السممي لمصين عام 
السياسي الصيني )زينغ بيجيان( وحاول من خالل طرحو ليذه النظرية أن يبين لممجتمع الدولي عودة 
الصين الى الساحة الدولية كالعب أساسي دون المساس في ىيكل النظام الدولي، أو تيديد أمنو 

                                                           

.95ص: حسين، عدنان السيد، مرجع سبق ذكره،  1 
.96ص: حسين، عدنان السيد، مرجع سبق ذكره،  2 
.326+325مرجع سبق ذكره، ص: الخزرجي، ثامر كامل،  3 
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ره كما يحصل في العادة عند ظيور قوى دولية جديدة، أو عودة قوى دولية قديمة الى الساحة واستقرا
 1العالمية.

. تقوم عمييا عالقات الصين الدولية الى سياسة رسمية، 2004تحولت ىذه النظرية في عام 
 2-وتقوم ىذه النظرية عمى عدة عناصر رئيسية تشمل ما يمي:

 العالمي من خالل ما تحققو من تنمية داخل أراضييا.تسعى الصين الى تحقيق السالم  -
 تعتمد الصين عمى قدراتيا الذاتية فقط بيدف التحول الى قوة عالمية. -
تستمر الصين في تطبيق برنامج التحديثات األربعة الذي يقوم عمى سياسة االنفتاح االقتصادي  -

 والتجارة الدولية من اجل تحقيق أىدافيا.
دولة أو تعريضيا  ةدافيا بالتحول الى قوة دولية دون الوقوف بطريق أيتسعى الصين لتحقيق أى -

 لمخطر.

كما تنظر الدول العربية في مجمميا الى الصعود السممي لمصين من زاوية ايجابية ليا عالقة 
بإعادة ىيكمة النظام الدولي، وذلك من اجل تحقيق مبدأ إعادة التوازن في العالقات الدولية مما يتيح 

العربية االنفتاح عمى المزيد من الالعبين الدوليين ومن بينيم الصين التي تعتبرىا الدول العربية لمدول 
 .سوقًا حاليًا ومستقبميًا كبيرًا لمنتجاتيا سواء من النفط أو االستثمارات ورؤوس األموال

 يرى الباحث بأن جميع النظريات أنفة الذكر اىتمت بتفسير عالقات الصين الدولية، ولكن
بشكل متفاوت. فبالنسبة لمنظرية الواقعية استخدمتيا الصين ألنيا تقوم عمى فكرتين، وىما: القوة، 
والمصمحة القومية، فجميورية الصين الشعبية منذ نشأتيا وحتى اآلن تحاول أن تنشئ قوة اقتصادية 

ل عام والمنطقة وعسكرية وسياسية ليا تيدف من خالليا لمحفاظ عمى مصالحيا القومية في العالم بشك
العربية بشكل خاص، وبالتالي فإنيا تسير نحو ىذه النظرية التي فسرىا المحممون بطريقة أن الحفاظ 
عمى مصمحة الدولة القومية يتم من خالل تأسيس قوة ليذه الدولة في المجاالت االقتصادية، 

 والسياسية، والعسكرية كافًة.

                                                           

. انظر موقع:2011سين. "مفيوم الصعود السممي في سياسة الصين الخارجية". باكير، عمي ح   1  
www.aljazeera.net/studies  ، 5/2/2013تاريخ االسترجاع .        

"مفيوم الصعود السممي في سياسة الصين الخارجية". مرجع سبق ذكره. .باكير، عمي حسين  2  
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ى أراضييا ومصالحيا القومية المنتشرة بالخارج. كما اىتمت بنظرية األمن القومي لمحفاظ عم
فقد وقعت اتفاقيات دبموماسية مع العديد من دول العالم، ومن بينيا الدول العربية كاممًة؛ لزيادة نشاطيا 
السياسي. وليذا نالحظ وجود شبكة من السفارات والقنصميات والبعثات الدبموماسية المنتشرة في أرجاء 

ىذا الغرض. واىتمت الصين أيضًا بنظرية الصعود السممي، وذلك بيدف تطمين  العالم كافًة لتحقيق
المجتمع الدولي بعودة الصين الى الساحة الدولية والعالمية، وتحوليا الى قوة كبرى بشكل سممي دون 

 المساس أو تيديد امن واستقرار المجتمع الدولي.

اعتمدت عمييا الدراسة وأبرزىا، ىي يرى الباحث أن أىم نظرية  -وفي نياية المطاف  -ولكن 
موضوع الدراسة،  النظرية الواقعية لقدرتيا عمى تفسير العديد من الظواىر واألحداث التي برزت في

مع الدول العربية أو موقفيا من ثورات الربيع العربي؛ ألنيا تقوم عمى فكرتين  سواء في عالقات الصين
ن الدول وخاصة الكبرى منيا كالصين مثاًل أال وىما القوة أساسيتين تشكالن في الواقع اىتمام كثير م

 والمصمحة القومية.

ين  عالقاتًا: محد دات ثالث  الدوليةالص 

بشكل عام عمى أنيا تمك العوامل البيئية  العالقات الدوليةيمكن في البداية تعريف محددات 
ير يحدث إلحدى ىذه العوامل قد التي تؤثر بشكل كبير في السياسة الخارجية لمدول، بمعنى أن أي تغي

اختمفوا حول الطريقة التي  العالقات الدولية. كما أن مفكري العالقاتيؤدي الى تغيير في مجرى ىذه 
نسانية، وبعضيم األخر  يمكن أن تصنف بيا ىذه المحددات: بعضيم صنفيا الى محددات مادية وا 

 1ددات داخمية وخارجية.صنفيا الى محددات موضوعية ونفسية، وصنفيا آخرون الى مح

عمى محددين رئيسين، وىما: المحدد الداخمي والمحدد  عالقاتيا الدوليةاىتمت الصين في 
الخارجي. ويقصد بالمحددات الداخمية تمك التي تنبع من البيئة الداخمية لمدولة كالمحددات الجغرافية 

جمل العوامل والظروف الخارجية واالقتصادية والعسكرية والمجتمعية. ويقصد بالمحددات الخارجية م
التي تنبع من النظام السياسي والدولي، ويكون ليا تأثير في صانع السياسة الخارجية كالمنظمات 

                                                           

، مثنى عمي. "واقع تدريس السياسة الخارجية في كمية العموم السياسة"، جامعة بغداد: مجمة العموم السياسة.الميداوي  1 
.109. ص:2009(، 39+38العددان )  
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تقوم عمى  الدولية الصين عالقاتوحسب كثير من الدراسات فإن  1الدولية والرأي العام الدولي وغيره.
 عدد من المحددات يمكن إجماليا بما يمي:

 ةة والبشري  الجغرافي   داتالمحد   .1

أكدت كثير من الدراسات أن المحدد الجغرافي والبشري لمدول يمعب دورًا ىامًا في تحديد 
دولة من حيث المساحة بعد كل من  رابع، فجميورية الصين الشعبية ُتعد  العالقات الدوليةتوجيات 

ىام يمعب دورًا كبيرًا في دعم وزنيا روسيا وكندا والواليات المتحدة األمريكية، وتتميز بعمق استراتيجي 
االستراتيجي وخاصة في حال تعرضيا ليجوم نووي، كما وتشرف عمى طرق ىامة لممواصالت والتجارة 
سواء البرية كطريق الحرير أو بحرية كبحر الصين الجنوبي والبحر األصفر. وُتعد  الصين من أكثر 

 2يستوعب الكثير من السمع المحمية والعالمية.دول العالم سكاناً، وليذا ُتعد  سوقًا واسعًا 

 ةة والعسكري  دات االقتصادي  المحد   .2

يعّد االقتصاد الصيني من أكثر االقتصادات الصاعدة في العالم، وذلك بفضل السوق 
االستيالكية الكبيرة التي تفوق المميار مستيمك. وقد تطور االقتصاد الصيني عمى مرحمتين ىما: 

 1949بل اإلصالح واالنفتاح االقتصادي التي كانت بداياتيا مع قيام الصين عام مرحمة ما ق األولى
 1978.3مرحمة اإلصالح واالنفتاح االقتصادي التي عرفت باسم التحديثات األربعة عام  والثانية

وتعّد المؤسسة العسكرية في الصين من اكبر المؤسسات العسكرية في العالم، وذلك بسبب 
ستراتيجي والتكنولوجي، حيث نالحظ أن الصين ُتعد  اكبر قوة عسكرية في أسيا، تميزىا العددي واال

 4وتتمتع بقوة نووية كبيرة يمكن أن تكون رادعة لمواليات المتحدة األمريكية.

 

 
                                                           

.112، مثنى عمي، مرجع سبق ذكره، ص:الميداوي  1 
.14(. ص:2011، 1و مينغ، "الصين"، )بكين: دار النشر بالمغات االجنبية، طوي، تش  2 
،1، محمد السيد، نيفين مسعد، "العالقة بين الديمقراطية والتنمية في أسيا"، )جامعة القاىرة: مركز الدراسات األسيوية، طسميم  3 

.136(. ص:1997  
.2001(، 145نيا االستراتيجي في أسيا"، السياسة الدولية. العدد )، حمدي عبد العزيز. "قوة الصين النووية ووز عبد العزيز  4 

.81ص:  
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 ةقافي  ة والث  دات المجتمعي  المحد   .3

اعي، والقيم يقصد بيذه المحددات العناصر المتعمقة بالتركيبة العرقية، ودرجة التماسك االجتم
واألنماط الثقافية السائدة في المجتمع التي تشكل التوجيات الحضارية في الصين. ويتكون المجتمع 

قومية، أكبرىا قومية )اليان( التي تمثل األغمبية، أما الباقي فيم موزعون عمى  56الصيني من حوالي 
قومية )زونغ(. وليذا تحاول  جماعات أثنية مختمفة )كالتبتين والمانشوس واليوغروس( إضافًة الى

 1الصين دائمًا لعب دور عالمي، يتماشى مع طبيعة موروثيا الثقافي والحضاري العريق.

يرى الباحث أن المحددين االقتصادي والعسكري ىما أبرز محددان رئيسان يمعبان دورًا كبيرًا 
قبل اتخاذىا ألي قرار ، ويظير ذلك من خالل الموقف الحذر لمصين عالقات الصين الدوليةفي صنع 

تجاه ثورات الربيع العربي لما تمثمو المنطقة العربية من سوق كبير القتصاد الصين، وألسمحتيا 
العسكرية. إضافًة الى منع ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى المنطقة العربية، والتي سيكون ليا 

وموقف الصين منيا ُيعد  دلياًل  لسوريةنية ىناك. كما أن الثورة اتأثير واضح عمى المصالح الصي
، عالقات الصين الدوليةواضحًا عمى أن المحددين االقتصادي والعسكري، ىما أبرز محددان يرسمان 

 -حتى وأن اتخذ شكاًل عسكريًا عمى األرض  -الن تدخل الصين بشكل واضح في األزمة السورية 
التي بنتيا مع النظام السياسي السوري لعقود ىدفو الحفاظ عمى مصالحيا اإلستراتيجية في سوريا 

 طويمة من الزمن في العديد من المجاالت.

 :: انث ىرحنًث بانًطهت ان

 :أو اًل: تحديد مفيوم الث ورة

ُيعد  مصطمح الثورة من المصطمحات اليامة التي ظيرت منذ عصور ما قبل التاريخ، أي مع 
أصبحت ىذه الظاىرة محل اىتمام العديد من  ظيور مصطمحي الدولة، والحياة السياسية. وقد

الفالسفة، والباحثين، وتعددت المفاىيم المتعمقة بيا بسبب اختالف الباحثين حول تحديد مفيوم موحد 
ليا. ويستخدم مفيوم الثورة أحيانًا لإلشارة إلى التغييرات التي ظيرت عمى الحياة اإلنسانية، وعمى 

عرفت باسم الثورات الحضارية كالثورة الزراعية، والصناعية،  مسار تطور الحياة البشرية، والتي

                                                           

(. 2001، 1، دانييل، "التنين األكبر: الصين في القرن الحادي والعشرين"، ) الكويت: المجمس الوطني لمثقافة، طبورشتاين  1 
.45ص:  
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وتستمد الثورة أىميتيا من أتساع وعمق مداىا ومحتواىا، وىذا ما اتسم بو القسم  1والمعموماتية وغيرىا.
الثاني من الثورات، والتي عرفت باسم الثورات السياسية، واالجتماعية التي سعت إلى إحداث تحوالت 

 2ة الشعوب، والتي كانت موضع اىتمام الباحثين في ىذا المجال.جذرية في حيا

يرى )مايكل روسكن( و )روبرت كورد( في كتابيما مقدمة في العموم السياسية، بأن الثورة ىي 
عممية تغيير جذري وسريع لمنظام السياسي القائم في الدولة من خالل اإلطاحة بو وبالنخبة التابعة 

فقد عرف الثورة في كتابو الشيير تشريح الثورة بأنيا عممية حركية دينامية،  أما )كرين برينتون( 3لو.
تتميز باالنتقال من بنيان اجتماعي إلى بنيان اجتماعي أخر. وعرفت أيضًا بأنيا مصطمح سياسي 

 4ييدف لمخروج عن الوضع القائم في المجتمع: إما نحو األفضل أو نحو األسوأ.

حول تعريف موحد لمثورة، فعرفيا )ىربرت بمومر( بأنيا تيدف اختمف عمماء االجتماع أيضًا 
إلى إعادة بناء وتنظيم جميع كيانات المجتمع بشكل جديد. أما )كارل مانيايم(، فيرى بأن الثورة ىي 
إحداث تحطم في كيانات المجتمع من خالل ردود أفعال األفراد عمى األحوال غير المرضية في 

 5حياتيم االجتماعية.

يتداخل مفيوم الدين مع السياسة،  -حسب الفكر اإلسالمي  -سير مصطمح الثورة وفي تف
ويتداخل الماضي مع الحاضر، فقد اختمف عمماء الدين ومفكريو أيضًا في تحديد مفيوم موحد 
لمصطمح الثورة، وتباينت المواقف من ىذا المصطمح منذ ظيور اإلسالم وحتى يومنا ىذا، ليتراجع 

                                                           

. 12. ص:2011 ،(7العدد ) يجية،إستراتقراءات  "،الثورة العربية والقضية الفمسطينية" .إبراىيم، أبراش  1 
(.2005، 1، )القاىرة: الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية، ط"الثورة والتغيير في الوطن العربي عبر العصور"كحيمة، عبادة،   2 

.14ص:  
.2011 ،(184عدد )ال ،مجمة السياسة الدولية "،الثورات المفاىيم الخاصة بتحميل انييار النظم السياسية". وآخرون أملحمادة،   3 

.10ص:  
. انظر موقع:2012 .الحمداني، نسرين. "الثورة ما بين المصطمح والمفيوم"  4 

www.alrai.com/article/17623.html         9/4/2013تاريخ االسترجاع 
. انظر موقع:2011خميل، صبري محمد. "مفيوم الثورة بين العمم والفمسفة والدين".   5 

www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27145:2011 
9/4/2013تاريخ االسترجاع   
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حل محمو مصطمح الجياد، والذي ما يزال ىو أيضًا محل اختالف بين عمماء الدين مصطمح الثورة، وي
 1والجماعات اإلسالمية.

ويعرف )غوستاف لوبون( الثورة بأنيا لفظ يشير إلى االنقالبات السياسية التي تؤدي إلى تغيير 
كيز دو أما )مار  2جذري لألنظمة القائمة في المجتمع ليحل محميا أنظمة أخرى معارضو ليا.

كوندورسيو( في كتابو نشرة تمييدية لجدول تاريخي بمراحل تقدم العقل البشري فقد عرف الثورة بأنيا 
زالة سيطرة  العمل عمى توسيع فرص المساواة االقتصادية، والسياسية من خالل توسيع فرص التعميم، وا 

فقد عرف الثورة بأنيا أعمال الخرافات في مجاالت النشاط االجتماعي في المجتمع. أما )ادموند بيرك( 
بربرية عمى خالف )كارل ماركس( و )فريدريك انجمز(، الذين رأوا في مفيوم الثورة تقدمًا في حركة 

 3التاريخ.

يرى الباحث أن مصطمح الثورة أطمق عمى ثورات الربيع العربي التي شيدتيا العديد من الدول 
بالعديد من األنظمة السياسية التي حكمت ىذه  ، والتي أدت لإلطاحة2010العربية منذ أواخر عام 

 الدول لعقود طويمة من الزمن، وأوصمتيا لمفقر والجوع والجيل والخوف.

 :قيام الث وراتلى العوامل ال تي تؤد ي إ: ثانياً 

في دراسة أعدىا الدكتور )حسنين توفيق إبراىيم( تحت عنوان االنتقال الديمقراطي تحدث فييا 
ن العوامل الداخمية، والخارجية التي تؤدي إلى قيام الثورات. جزء منيا يتعمق عن وجود مجموعة م

بالعوامل االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والدينية. والجزء األخر يتعمق بالفاعمين 
ستراتيجياتيم. وبالتالي، فإن أبرز العوامل الداخمية التي تساع د في قيام السياسيين من حيث ىوياتيم، وا 

 4الثورات، واالنتقال نحو الديمقراطية ىي ما يمي:

                                                           

.17(. ص:7، مرجع سبق ذكره، العدد )إبراىيم، أبراش  1 
.257. ص:2012 ،(31العدد ) ،فمسفية أوراق "،روح الثورات العربية"طوطاو، الشريف.   2 
.ودراسة السياسيات( لألبحاث، )المركز العربي "ع واالتجاىات والتحدياتالثورة المصرية الدواف"، وآخرونعبد الفضيل، محمود   3 
.423+  422ص  
20/2/2013االسترجاع  تاريخ   . انظر موقع:2013نظري".  إطارابراىيم، حسنين توفيق. "االنتقال الديمقراطي:   4 

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.htm 
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ناتجة  مسياسية، أ أم اجتماعية، أم كانت اقتصادية،أتفاقم حدة األزمات الداخمية في الدولة، سواء  -
وعدم قدرة النظام القائم عمى مواجيتيا مما يؤدي إلى فقدان النظام القائم  ،عن ىزيمة عسكرية

المعارضة ضده، ىذا األمر يؤدي إلى نشوب ثورة تطيح بيذا النظام لشرعيتو، وتصاعد حدة 
 وتؤسس لمرحمة تحول ديمقراطي في الدولة. ،القائم

ويتضمن ذلك مدى تماسكيم، وموقف الجيش منيم، وحجم التأييد  :طبيعة الفاعمين السياسيين -
 الشعبي ليم، وقدرة قوى المعارضة عمى تحدييم.

فعالية منظماتو في ممارسة الضغوط في الدولة، إلحداث عممية  طبيعة المجتمع المدني، ومدى -
كبير في المجتمع عمى الديمقراطية، ووفقًا لذلك  إجماعوىذا يتطمب وجود  :االنتقال الديمقراطي

 يقوم المجتمع المدني بممارسة دوره بشكل فعال ورئيس.

نتقال نحو الديمقراطية، فقد وفيما يتعمق بالعوامل الخارجية التي تساعد في قيام الثورات، واال
 1:تناوليا الدكتور )حسنين توفيق إبراىيم( في دراستو عمى النحو التالي

إما من خالل تقديم  ؛بروز دور الدول الكبرى في دعم عممية االنتقال الديمقراطي في الدولة -
خالل  المساعدات ليا، أو الدعم الفني والمادي لألحزاب، ومنظمات المجتمع المدني فييا من

 فرض العقوبات عمى النظام التسمطي القائم بيا.
تنامي دور مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في دعم سياسات  -

 التحرر االقتصادي، والسياسي، والتحول الديمقراطي في الدولة.
اطية، وحقوق اإلنسان بنشر قيام منظمات المجتمع المدني العالمية التي ليا عالقة بقضايا الديمقر  -

 الديمقراطية عمى الصعيد العالمي، وفضح ممارسات النظم التسمطية، وممارسة الضغوطات عمييا.
انتشار قيم الديمقراطية، وحقوق اإلنسان في العالم في ظل الثورة المعموماتية، والتكنولوجية أدى  -

 ثير من مناطق العالم.إلى بروز بيئة دولية تساىم في دعم التحول الديمقراطي في ك

كما اختمف عمماء االجتماع حول تحديد العوامل التي تؤدي إلى قيام الثورات، فمنيم من رجح 
بأن ىناك عوامل غريزية، ومنيم من اعتبر بأن ىناك عوامل اقتصادية كظاىرة البطالة والصراع 

وفكرية، أو عوامل كارزمية الطبقي تؤدي إلى قيام الثورات، ومنيم من تحدث عن وجود عوامل عقدّية، 

                                                           

، حسنين توفيق، "االنتقال الديمقراطي: إطار نظري"، مرجع سبق ذكره.ابراىيم  1  
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كظيور قيادة جديدة، أو عوامل حضارية ممثمة باالحتكاك الحضاري بين الشعوب، أو عوامل 
 1ديموغرافية كتزايد عدد السكان بشكل كبير في الدولة.

 :نظري ة الت غيير في تفسير ثورات الر بيع العربي  : ثالثاً 

قيام الثورات، وخاصًة ثورات الربيع العربي،  ُتعد  نظرية التغيير إحدى النظريات التي فسرت
حيث عرفيا معظم الباحثين والمفكرين، بأنيا عممية تيدف إلى انتقال المجتمع وفق إرادتو من حالة 
اجتماعية محدده إلى حالة أكثر تطورًا. وبالتالي فإن ىذا المصطمح يعني حدوث تحول اجتماعي، 

قاتيا وىيئاتيا ومؤسساتيا بيدف االنطالق نحو مستقبل وسياسي واقتصادي تخوضو الدولة بمعظم طب
 2أفضل.

وُتعّرف نظرية التغيير أيضًا بأنيا مجموعة من التحوالت التي تتعرض ليا البنى السياسية، 
واالقتصادية في الدولة، بحيث يؤدي بيا المطاف إلى إعادة توزيع السمطة بشكل عادل، أي االنتقال 

 3ديمقراطي. من نظام استبدادي إلى نظام

وىناك نوعان من التغيير المذان يمثالن األولوية األولي لمعممية التغييرية في اختيار القادة 
 4السياسيين واالجتماعيين، ىما:

ويقوم عمى تغيير القيادة الدكتاتورية االستبدادية، أو تغيير أنماط تفكيرىا  :التغيير الشامل العميق -
 ،تد ىذا التغيير ليشمل مناحي النظم األخرى االجتماعيةبما يتناسب مع مصالح الدولة. ويم

واالقتصادية، والتشريعية، والقضائية وغيرىا. وبالتالي فإن تغيير القيادة في ىذه المرحمة ىو خطوة 
 نحو التغيير الشامل، وليس ىو اليدف النيائي ليا.

                                                           

، مرجع سبق ذكره.ثورة بين العمم والفمسفة والدين"خميل، صبري محمد. "مفيوم ال  1 
.10(. ص 1998، 1، )بغداد: مكتبة وىبة، ط"البحث االجتماعي "أصولحسن، عبد الباسط،   2 
. انظر موقع: 2013م. "ثورات الربيع العربي ومستقبل التغيير السياسي". محمد موسى، ري  3 

www.sudanile.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48 
8/12/2013تاريخ االسترجاع   

، مرجع سبق ذكره.لعربي ومستقبل التغيير السياسي"محمد موسى، ريم. "ثورات الربيع ا  4 
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ضع العام لمدولة، وتترك ويقوم عمى تناول الجزيئيات التي تمس جانبًا من الو  :التغيير الجزئي -
الجوانب األخرى، إما ألنيا ال تحتاج إلى تعديل، أو بسبب عدم وجود مشروع يممي عمى المجتمع 

 وقيادتو التحرك في اتجاه محدد.

وقد شيدت المنطقة العربية منعطفًا سياسيًا خطيرًا أطمق عميو مصطمح الربيع العربي، وىو 
، وأطاحت 2010انطمقت في العالم العربي أواخر عام  مصطمح أطمقو الغرب عمى الثورات التي

بأربعة أنظمة ىي مصر، وتونس، وليبيا، واليمن، وتسعى لإلطاحة بالنظام في سوريا. ومن أسبابيا 
الفساد السياسي، واإلداري المستشري في العالم العربي بشكل كبير داخل مؤسسات ىذه الدول، وغياب 

، وانتشار األجيزة البوليسية، كل ذلك أدى إلى انتشار الفقر، والجوع، العدالة االجتماعية واالقتصادية
والجيل لدى المواطن العربي، مما دفعو لمنزول إلى الشارع من أجل إسقاط ىذه األنظمة التي سمبتو 

 حقوقو، وحرياتو، لعقود طويمة من الزمن.

المسمح. فقد تميزت الثورة اتسمت ثورات الربيع العربي بطابعين ىما: الطابع السممي، والطابع 
في كل من مصر، واليمن، وتونس، بالطابع السممي. وخمت من أّية مظاىر مسمحة استخدميا النظام 
ضد شعبو، وتميزت الثورة في ليبيا، وسوريا، بطابع العنف المسمح بين النظام من جية، والثوار 

 المعارضين لو من جية أخرى.

ات دستورية، وسياسية، في العديد من الدول العربية أّدت ىذه الثورات إلى إحداث إصالح
كالمممكة األردنية الياشمية، والعديد من دول الخميج العربي، والمغرب، والجزائر، مما أدى إلى 

 احتوائيا، وعدم اشتعال فتيل الثورات فييا.

ًا ليا ىي وبالتالي، فإن أىم نظرية فسرت قيام ثورات الربيع العربي بدقة، وأعطت تحمياًل دقيق
نظرية التغيير؛ وذلك ألنيا اعتبرت الثورات العربية بمثابة تحول سياسي، واقتصادي، واجتماعي ىدفو 
اإلطاحة باألنظمة السابقة، والوصول إلى مستقبل أفضل بكثير من السابق في البالد العربية التي 

 شيدت الثورات.
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بثقخ  :انًجحث انثبنً: انذ راسبد انس 

الدراسات التي تعرضت لموضوع الدراسة إما بشكل مباشر أو غير مباشر،  ىناك العديد من
 ويعود السبب وراء قمة الدراسات لحداثة ظاىرة الربيع العربي، وسنذكر بعض الدراسات:

  مد تحت عنوان )السياسة الصينية تجاه الصراع العربي دراسة لمباحث عالء عبد الحفيظ مح 
 .2013، 418مجمة المستقبل العربي: العدد  اإلسرائيمي الثوابت والمتغيرات(،

تتناول ىذه الدراسة اإلشكالية البحثية المتمثمة بأن سياسة الصين الخارجية تجاه منطقة الشرق 
األوسط ىي سياسة معقدة، ومتداخمة، ومتناقضة. فالصين تقيم عالقات مع إسرائيل، وفي نفس الوقت 

ع إيران، وفي الوقت نفسو مع السعودية. ىذا األمر يفتح تدعم الشعب الفمسطيني. كما وتقيم عالقات م
 المجال لمعديد من السيناريوىات المحتممة لطبيعة العالقات وتوازناتيا.

اعتمد الباحث في دراستو عمى فرضية أساسية ىي أن سياسة الصين الخارجية تجاه منطقة 
راتيجي، ووضع قواعد جديدة في الشرق األوسط تمر حاليًا بمرحمة من التحول الجيوسياسي، واإلست

تعامميا مع القوى الكبرى التي ليا مصالح في المنطقة العربية. ىذا األمر ُيعّد تطورًا رئيسًا في تحديد 
مستقبل المنطقة، وتوازنات القوى الكبرى فييا، والتمييد لقيام نظام عالمي جديد ثنائي أو متعدد 

 القطبية.

ة من التوصيات التي إذا اتبعتيا الدول العربية فإنيا توصل الباحث في دراستو إلى مجموع
ستؤدي إلى تحول جذري في العالقات العربية الصينية، وظيور إستراتيجية عربية جديدة لمعالقات مع 

 الصين.

 ياسة الخارجية الصينية والشرق األوسط(، مجمة الس)حمد البرصان تحت عنوان دراسة لمدكتور أ
 .2012، 57 وسطية: العدددراسات شرق أ

تتناول ىذه الدراسة الصين كقوة صاعدة عالميًا، ليا وزنيا وثقميا من جميع النواحي، وخاصة 
االقتصادية، والعسكرية، والسياسية. وتتناول أيضًا، سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق األوسط، 

دية، والحصول عمى وخاصة المنطقة العربية. حيث رأى بأن ىذه العالقة تميل نحو المصالح االقتصا
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الطاقة. لكن ىذه السياسة الصينية تجاه المنطقة العربية تميزت بالحذر، والتريث، وعدم التدخل في 
 الشؤون الداخمية لدول الشرق األوسط، وخاصة الدول العربية التي شيدت الثورات.

ست ضد تناول الباحث أيضًا في دراستو ثورات الربيع العربي، وموقف الصين منيا. فيي لي
التغيير، ولكنيا تميزت بالتريث منتظرًة حدوث التغيير، وعارضت بشدة أي تدخل عسكري خارجي 

 لحسم ىذه الثورات التي شيدتيا المنطقة العربية، واتخذت موقفًا حذرًا حتى يتبين ليا مسار الثورات.

 حاولت ىذه الدراسة أن تجيب عن جممة من األسئمة تتمثل بما يمي:

 الصين الدولية؟. ما ىي مقدرات -
 ما ىي المبادئ التي تقوم عمييا سياسة الصين الخارجية؟. -
 ما ىي مصالح الصين في الشرق األوسط؟. -

اعتمد الباحث في دراستو عمى فرضية رئيسية مفادىا أن المصالح القومية لمصين ىي التي 
ريخي في ىذه الدراسة لمعرفة تحدد سياستيا الخارجية، بعيدًا عن األيديولوجية. كما واستخدم المنيج التا

 مدى اىتمام الصين بيذه المنطقة تاريخيًا.

توصل الباحث في دراستو إلى أن الصين ستسعى جاىدة لممحافظة عمى عالقاتيا، وتجارتيا 
مع الحكومات الجديدة في الدول العربية التي اجتاحتيا رياح التغيير، وسقطت أنظمتيا السابقة. 

قديم نفسيا عمى أنيا الصديق المخمص والوفي، بالنسبة ليذه الحكومات وستحاول الصين جاىدًة ت
 بيدف المحافظة عمى مصالحيا اإلستراتيجية في المنطقة العربية برمتيا.

 سيا الوسطى من مة تحت عنوان )التنافس الدولي في أدراسة لمباحث عبد اهلل فالح عودة العضاي
: / المممكة األردنية الياشمية وسطشرق األ رسالة ماجستير، جامعة ال ،(2010 – 1991عام 

2011. 

تتناول ىذه الدراسة إشكالية مدى تحميل األىمية اإلستراتيجية، والجيوسياسية، لمنطقة أسيا 
الوسطى، والتنافس الدولي، واإلقميمي عمييا. وتناول الباحث أيضًا التنافس بين القوى الدولية عمى ىذه 

دة األمريكية، وروسيا، والصين. وتنافس القوى اإلقميمية عمييا ممثمة المنطقة ممثمة بالواليات المتح
سرائيل.  بإيران، وتركيا، وا 
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قّسم الباحث الدراسة إلى عدة فصول تناول فييا أىمية الموقع الجيوسياسي لمنطقة أسيا 
وروسيا،  الوسطى، وتناول مصالح القوى الدولية الكبرى في ىذه المنطقة كالواليات المتحدة األمريكية،

سرائيل.  والصين، ومصالح القوى اإلقميمية في ىذه المنطقة كإيران، وتركيا، وا 

أما السؤال الرئيس لمدراسة فيو: ما ىي األسباب والدوافع واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا 
 الواليات المتحدة األمريكية والصين وروسيا وبعض الدول اإلقميمية في منطقة أسيا الوسطى؟.

ت الدراسة من فرضية أن الموقع الجيوستراتيجي لدول أسيا الوسطى ساىم في رفع انطمق
مستوى التنافس الدولي، واإلقميمي عمى ىذه المنطقة. كما واعتمد الباحث في دراستو عمى منيجين 

 رئيسين ىما المنيج التاريخي، ومنيج تحميل النظم.

يجابًا بين حدة الصراع، وشدة توصل الباحث في دراستو إلى أن ىناك عالقة قوية تتأث ر سمبًا وا 
تنافس الدول الكبرى في السيطرة عمى منطقة أسيا الوسطى، وبين مدى االستقرار السياسي 
واالقتصادي الذي تتمتع بو دول ىذه المنطقة. فالصين وروسيا تحاوالن جاىدتين منع النفوذ األمريكي 

ت المتحدة األمريكية تحجيم النفوذ الروسي من التغمغل في ىذه المنطقة في حين تحاول الواليا
 والصيني في ىذه المنطقة، ومنع الييمنة عميو إطالقًا.

كما وتوصل الباحث إلى أن الصين تعمل عمى استغالل موقعيا الجغرافي، وعالقاتيا مع 
سيا الدول، وما تمتمكو من موارد اقتصادية في مواجية تزايد النفوذ األمريكي واإلقميمي في منطقة أ

الوسطى، وتوّصل أيضًا إلى أن روسيا، والصين، تعتقدان أن اىتمام الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء 
قواعد عسكرية ليا في منطقة أسيا الوسطى ال يرتبط أساسًا بعممياتيا العسكرية في أفغانستان بقدر 

 تيجي ىناك.ارتباطو بمحاوالت التغمغل في المنطقة؛ لتدعيم نفوذىا وحضورىا اإلسترا

  1949دراسة لمباحثة شيرين المحام تحت عنوان )العالقات الصينية اإلسرائيمية من عام – 
 .2007(، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت / دولة فمسطين: 2004

تتناول ىذه الدراسة إشكالية دراسة تطور العالقات الصينية اإلسرائيمية، وذلك من خالل دراسة 
اخمية والخارجية التي لعبت دور كبير في تبمور ىذه العالقات مع ضرورة تناول المحددات واألبعاد الد

 طبيعة ىذه العالقة من جوانبيا المتعددة.
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تقوم الدراسة عمى ثالث فرضيات: األولى أن ىناك عالقة طردية بين ما شيدتو الصين من 
ك عالقة طردية بين العالقات تحول داخمي، وتطور في العالقات الصينية اإلسرائيمية. والثانية أن ىنا

الصينية األمريكية من جية، والصينية اإلسرائيمية من جية أخرى. والثالثة أن ىناك عالقة عكسية بين 
العالقات الصينية اإلسرائيمية من جية، والصينية الشرق أوسطية من جية أخرى، وخاصة الفمسطينية. 

ل الرئيس لمدراسة: ما ىو مستقبل العالقات وكان اليدف من ىذه الفرضيات ىو اإلجابة عن السؤا
 الصينية اإلسرائيمية؟.

اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى ثالث مناىج رئيسة ىي: المنيج التاريخي، والتحميمي، 
والوصفي. ووصمت إلى العديد من النتائج التي أثبتت من خالليا صحة فرضيات الدراسة الثالث أنفة 

 الذكر.

  ىونغ تحت عنوان )سياسة عربية تجاه الصين والعالقات العربية دراسة لمباحث تشانغ
 .1999، 7الصينية(، مجمة الفكر السياسي: العدد 

ىي عالقات قوية وقديمة، وأن الوقت  العربية الصينيةتقوم ىذه الدراسة عمى فكرة أن العالقات 
 يرىا في كافة المجاالت.الحاضر يشكل تحديًا صريحًا ليذه العالقات، وأن ىناك فرص لتنميتيا وتطو 

تقوم ىذه الدراسة عمى فرضية أن السياسة الخارجية العربية تقوم عمى االنفتاح في ثالث 
جاورة، وثالثيا الدول الكبرى. وبالنسبة لممجال مجاالت، ىي: أوليا الدول اإلسالمية، وثانييا الدول الم
األمريكية ومن ثم اإلتحاد األوروبي وبعدىا  الثالث فإن االىتمام العربي يبدأ أواًل بالواليات المتحدة

ىذه المرتبة  أتي في المرتبة الرابعة، حيث شكمتن العالقات العربية الصينية تأروسيا والصين، أي 
 مشكمة الدراسة.

واعتمد الباحث في دراستو عمى المنيجين التاريخي والوصفي، معتمدًا أحداثًا تاريخية مرت بيا 
نية، إضافًة الى تحميل ىذه العالقات لموصول الى المرتكزات الى قامت عمييا العالقات العربية الصي

 فاق تطوير ىذه العالقة.واالسياسة العربية تجاه الصين، 

االقتصادي بين الدول  توصل الباحث في دراستو الى مجموعة من النتائج تمثمت بأن التكامل
صداقة بين الجانبين، وأن تطوير العالقات صين قد ساعد في تطوير عالقات التعاون والالعربية وال
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العربية الصينية يتم من خالل زيادة المعرفة بالصين وبناء الثقة المتبادلة والتأييد المتبادل لمقضايا التي 
 تيم الجانبين.

  سياسة الصين )دراسة لمدكتور ىاشم بيبياني ترجميا الدكتور سامي مسمم تحت عنوان
بحاث العربية، بيروت: مؤسسة األ ،(1975 – 1955من عام الخارجية في العالم العربي 

1984. 

يتناول الباحث في ىذه الدراسة المراحل التي مرت بيا سياسة الصين الخارجية تجاه العالم 
. 1949العربي. كما يتناول سياسة االحتواء األمريكية المعادية التي واجيت الصين منذ نشوئيا عام 

، والدور الذي لعبو ىذا 1955ر باندونغ الذي عقد في اندونيسيا عام ويتناول الباحث أيضًا مؤتم
المؤتمر في كسر الحصار األمريكي المفروض عمى الصين، واالنفتاح نحو العالم بشكل عام، والعالم 

 الثالث والمنطقة العربية بشكل خاص.

سطينية، وأول قّسم الباحث دراستو إلى عدة فصول رئيسة تناول فييا العالقات الصينية الفم
، ونتائجيا، وأيمول األسود، 1967اتصاالت جرت بينيما. كما وتناول الباحث حرب حزيران عام 

ونتائجو عمى القضية الفمسطينية. وتناول الباحث أيضًا العالقات بين الصين، وكل من ُعمان، 
 والكويت، والعراق. 

 رجية والعالم الثالث(، لخاسياسة الصين ا)براىيم فضة تحت عنوان دراسة لمدكتور محمد إ
 .1980ردنية: الجامعة األ 

ىدف الباحث من ىذه الدراسة، تحميل موقع الصين في النظام السياسي الدولي وعالقاتيا مع 
ما دول العالم كافًة. فقد عانت الصين حوالي ثالثين عام من عدم االعتراف بيا والتعامل معيا. ك

نية صينية، وخصائص عقائدية شيوعية تتماشى مع خصائص وطوتعكس سياسة الصين الخارجية، 
طموحات قادتيا الذين يسعون لجعل الصين دولة أسيوية، ومن ثم يسعون لجعميا دولة كبرى ليا أثرىا 

 عمى مستوى العالم ككل.

يرى الباحث أيضًا، أن ىناك ىدفًا رئيسًا أخر لسياسة الصين الخارجية، أال وىو تقوية نفوذىا 
لداخمي والخارجي، وذلك بتركيزىم عمى مبدأ أن ضعف الدولة داخميًا يعرضيا لميجوم عمى الصعيدين ا
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والعدوان الخارجي. وليذا يرى قادة الصين بأن أىمية الصين تظير ككتمة متراصة ومتالحمة، ليس من 
نما بيدف التوسع إن سنحت ليا الفرصة بذلك.  أجل الدفاع عن نفسيا، وحماية أراضييا فحسب، وا 

لباحث دراستو إلى عدة فصول، تناول فييا النظريات التي تفسر السياسة الخارجية قسم ا
لمدولة، وأىداف سياسة الصين الخارجية، وفمسفتيا تجاه العالم الثالث. وتناول مؤتمر باندونغ الذي عقد 

، والدور الذي لعبتو الصين في ىذا المؤتمر. كما وتناول الباحث حركة 1955في اندونيسيا عام 
التضامن األسيوي اإلفريقي، ودور الصين فييا. إضافًة إلى تناولو سياسة الصين تجاه كل من إفريقيا 

 والعالم العربي واالتحاد السوفيتي سابقًا، والمعروف حاليًا باسم روسيا االتحادية. 

 

 بثقخ:راسبد انس  ؼهٍق ػهى انذ  انت  

 تطور العالقات الصينية العربيةوان إن الدراسات حول موضوع الدراسة الحالية التي تحمل عن
وموقف الصين من ثورات الربيع العربي قميمة جدًا، حيث انو وأثناء إعداد  2014 – 1949من عام 

الباحث الدراسة الحالية لم يالحظ عمى حد عممو وجود رسائل ماجستير أو دكتوراه ليا عالقة بيذا 
دراستو عمى بعض المقاالت والكتب والدوريات  الموضوع أو موضوع قريب منو؛ لذلك اعتمد في إعداد

 والمواقع االلكترونية وخاصة الصحفية؛ إلعداد دراستو حول ىذا الموضوع.

 -بعد االطالع عمى الدراسات السابقة يتبين ما يمي:

أي أنيا لم تتحدث بشكل دقيق عن العالقات  ،كثير من ىذه الدراسات يغمب عمييا الطابع العمومي -
 وعن موقف الصين من ثورات الربيع العربي. ،بيةالصينية العر 

 كثير من ىذه الدراسات تميزت بطابع تاريخي خاصًة فيما يتعمق بعالقات الصين بالدول العربية. -
ولكنيا لم تجمل فترة  ،كل دراسة من الدراسات السابقة غطت جانب معين يتعمق بموضوع الدراسة -

 العالقات كاممًة.

دراسات في الحصول عمى الكثير من التوجيو والمعمومات وان كانت اعتمد الباحث عمى ىذه ال
قد غطت جزءًا من ىذه العالقات، كما ساعدت ىذه الدراسات السابقة الباحث في التعرف عمى العديد 

 من المراجع التي تيتم بيذا الموضوع.
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 وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يمي:

 .2014 – 1949من عام  الصينية العربية لمعالقاتالكاممة  غطت الفترة الزمنية -
رصدت موقف الصين من ثورات الربيع العربي التي ىبت رياحيا لتعصف بالمنطقة العربية في  -

 .2010أواخر عام 
ومدى عالقتيا بموقف الصين من  ،محددات العالقات الصينية العربيةساعدت في التعرف عمى  -

 ثورات الربيع العربي.
 .2010ان األسباب التي أدت الى قيام ثورات الربيع العربي في أواخر عام تبي -
 ساعدت في معرفة أثر ثورات الربيع العربي عمى مستقبل العالقات الصينية العربية. -

ىي رفد المكتبة الفمسطينية  الفائدة المرجوة والمكتسبة من ىذه الدراسة وبالتالي يرى الباحث أن
وموقف ، 2014 – 1949من عام  الصينية العربيةالعالقات  تطور عن ودقيقةوالعربية بدراسة شاممة 

 2010الصين من ثورات الربيع العربي التي ىبت رياحيا لتعصف في المنطقة العربية منذ أواخر عام 
 ومصر واليمن وسوريا. إلى ليبيالتبدأ من تونس وتنتقل بعدىا 
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 انفصم انث بنث:

______________________________________________________ 

ٍنٍ خ انؼزثٍ خ  تطىر انؼالقبد انص 

 انًقذيـــخ

 تطور العالقات الصينية العربية من خالل تقسيمو الى مبحثين رئيسين، يتناول ىذا الفصل
الصينية العربية بمراحميا عن الجذور التاريخية لمعالقات  في ىذه الدراسة يتحدث المبحث األول

عن المحددات التي تقوم عمييا المبحث الثاني . ويتحدث وما مرت بو من حاالت تأزم وانفراجالمختمفة 
 العالقات الصينية العربية سواء كانت محددات سياسية أو إقتصادية أو عسكرية أو ثقافية أو طاقوية.
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ٍنٍ خخ نهؼالقبد برٌخٍ  انجذور انت   :لو  انًجحث األ  :ًختهفخان انؼزثٍ خ ويزاحههب انص 

بدأت ىذه العالقات  فقدمحصمة تركيبة من العناصر التاريخية.  الصينية العربيةالعالقات  عد  تُ 
ري يربط الصين بدول وىو عبارة عن طريق تجا ؛مع فتح طريق الحرير في القرن الخامس قبل الميالد

التبادل التجاري بين ىذا الطريق بمثابة شيادة تاريخية عمى  والدول العربية. ويعدّ  الشرق األوسط
 الصين والدول العربية.

مرت العالقات  1949عام  تشرين األّول / أكتوبربعد تأسيس جميورية الصين الشعبية في 
 بعد مشاركتيا الدول العربية بالصين اعترافاتوتوالت  الصينية العربية بعدة مراحل من التأزم واالنفراج،

فقد بدأت االعتراف مصر، حيث اعترفت بالصين في تموز  .1955في مؤتمر باندونغ عام  االيجابية
، وانتيت سمسمة االعترافات بالسعودية التي اعترفت بالصين في تموز / يوليو عام 1956/ يوليو عام 

رقعة العالقات بين الجانبين لتشمل العديد من الجوانب والمجاالت  مما أدى إلى اتساع 1990
 .، والطاقوية، والعسكرية، والثقافيةواالقتصاديةالسياسية، 

 :(1955 – 1949) فاىماًل: مرحمة عدم الت  أو  

مر عمى شؤونيا ركزت في بداية األ 1949عام  الشعبية الصين بعد استقالل جميورية
ىيكميا الدبموماسي  تيتم بتأسيس لمو  تؤدي الى التطور والتنمية فييا.من خالل خمق نيضة  الداخمية

تحادية وفيتي سابقًا والمعروف بروسيا اإلتحاد السمع اإلت الدبموماسية كاماًل ما عدا بعض العالقا
ن موقفيا من المنطقة العربية في ىذه المرحمة اقتصر عمى . كما أوبعض الدول المجاورة معيا ،حالياً 

، والمت الدول ستقالل والتحررستعمار فقط من أجل حصوليم عمى االتأييد نضال شعوبيا ضد اال
 1.ليمالتي كانت في ىذه المرحمة تخضع  المنطقة العربية لسيطرتيم عمىبريطانيا وفرنسا ستعمارية كاال

كثير من ىذه  ألن إقامة عالقات دبموماسية مع الدول العربية، وذلك كما أن الصين لم تستطع
م حصول بعض الدول . ورغاستقالليامن أجل  قاتل، وتمستعمرات بريطانية وفرنسيةالدول كانت 

نسي عمييا في مجاالت ستعمار البريطاني والفر إال أنيا ظمت متأثرة بحكم اال ،ستقاللعمى االالعربية 
بعض الدول  خاذدى الى اتمما أ ،وكانت تنقصيا المعرفة بالصين ،قتصاد والدبموماسيةالسياسة واال

 معيا. عتراف بتايوان واقامة عالقاتاال من خالل استمرارىم منياالعربية موقف العداء 

                                                           

.68. ص:2001 ، (145العدد ) ،السياسة الدوليةاألوسط"، العالقات بين الصين ودول الشرق "، لي. وي جيان  1 
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نيا عتراف بتايوان عمى أالعمى قرار اصوتت الجامعة العربية  1950عام  اب / اغسطس في
مولودة حديثًا وترغب بتكثيف نيا دولة ألسرائيل ذلك فاستغمت إ ،لمشعب الصيني الشرعي الممثل

وعدم  1950كانون الثاني / يناير عام في  عترافيا بالصين الشعبيةاواعمنت  ،عتراف الدولي بيااال
ووزير خارجيتيا بذلك من خالل رئيس مجمس الدولة  الصين . فرحبتمتيا أي عالقات مع تايوانقاإ
عمى عالقات دبموماسية كاممة معيا كردة فعل  بإسرائيل إلقامة تصالاالوحاولت  (شو ان الي)

 الاشعمريكية ليا من خالل يات المتحدة األتصاالت بسبب افشال الوالولكن توقفت اال ،الموقف العربي
  1ة.زمة الكورياأل فتيل

 :(1966 – 1955)العالقات ل في حو  ثانيًا: مرحمة الت  

فقد شاركت الصين في   .في ىذه المرحمة بالتقدم والتطور الصينية العربيةالعالقات  تسمتا
دولة  29بمشاركة  1955نيسان / ابريل عام  18مؤتمر باندونغ الذي عقد في اندونيسيا بتاريخ 

وية ومن بينيا عدد من الدول العربية. وتمخض عن ىذا المؤتمر والدة ما يعرف بسياسة إفريقية وأسي
وخاصة الدول  العالم دولالتي وجدت الصين من خالليا طريقًا لمتواصل مع باقي عدم االنحياز، و 

 2العربية.

ل، االستقالالحصول عمى دوليا شيدت المنطقة العربية بعد مؤتمر باندونغ مطالبة العديد من 
دفع  كما انتقدت الصين االستعمار الغربي لمدول العربية ودعت الى انيائو والتخمص منو، االمر الذي

التي  مصرك ،ماسية مع الصينو التي شاركت في المؤتمر القامة عالقات دبم الدول العربيةبالعديد من 
، 1956عام في آب / أغسطس  ، وسوريا1956في تموز / يوليو عام اقامة عالقات دبموماسية 

في كانون  والسودان ،1958في تموز / يوليو عام  ، والعراق1956في أيمول / سبتمبر عام  واليمن
 1959.3الثاني / يناير عام 

 اوذلك بإعالن تمسكي حاولت الصين خالل ىذا المؤتمر أن تبدد فكرة أنيا دولة استعمارية،
دولة التي حضرت  29ومن بين الـ .ا في المؤتمرلتي تم التوافق عمييالعشرة لمتعايش السممي ا بالمبادئ

منيا ال تعترف بالصين، واألغمبية الساحقة منيا كانت مرتبطة بطريقة أو بُأخرى  18المؤتمر كانت 
                                                           

.48. ص:2005 ،(322العدد )، المستقبل العربي"، العالقات العربية الصينية"عبد الحي، وليد.   1 
.48(. ص:1980، دنيةاألر ، )عمان: الجامعة "سياسة الصين الخارجية والعالم الثالث"، إبراىيمفضو، محمد   2 
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مباشرة، أو غير مباشرة. وقد حقق  اتفاقيات، سواًء بواالتحاد السوفيتي األمريكيةبالواليات المتحدة 
كثير من الدول  اعترفتفبعد المؤتمر  .سيًا صينيًا في العالم العربيدبموما اندفاعاً مؤتمر باندونغ 
 1وأصبحت مصر ىي أول دولة عربية تتسمم مساعدات خارجية منيا. ،العربية بالصين

أىمية دولية، إذ اشتركت فيو  أكتسبو شاكل التي واجيت المؤتمر، إال أنوعمى الرغم من الم
فريقيا وتمخض عن ىذا المؤتمر وضع  بينيا عدد من الدول العربية. ومن العديد من دول قارة أسيا وا 

العشرة التي شكمت  المبادئسياسة عالمية، تعكس وجية نظر الدول التي شاركت فيو وذلك من خالل 
 2ما يمي: وتم التوافق عمييا فيو وىي، نتائج المؤتمر

 ىيئة اأُلمم المتحدة. ومبادئاحترام حقوق اإلنسان وأىداف  -
 جميع الدول. واستقاللدة احترام سيا -
 االعتراف بمساواة جميع األجناس، والمساواة بين جميع الدول. -
 االمتناع عن التدخل في اأُلمور الداخمية لمدول اأُلخرى. -
 حسب ميثاق ىيئة اأُلمم المتحدة. منفرد أو جماعياحترام حق كل دولة بالدفاع عن نفسيا بشكل  -
 الضغوط عمى الدول اأُلخرى. واستخداملجماعية، منظمات الدفاع ا استخداماالمتناع عن  -
 .واستقاللياالقوة ضد سيادة أي دولة  واستعمالاالمتناع عن أعمال التدمير والعدوان  -
 تسوية جميع النزاعات الدولية بالطرق السممية كالمفاوضات والتحكيم. -
 تعزيز التعاون والمصالح المشتركة. -
 الدولية. وااللتزاماتاحترام العدالة  -

ورفض الصين لطمب إسرائيل باقامة  ،1956العدوان الثالثي عمى مصر عام  وقوع كما شّكل
فأيدت الصين بوضوح مصر  .الصينية العربيةنقطة تحول في العالقات  عالقات دبموماسية معيا

واستمرت الصين بعد ذلك تؤيد  .في ىذا العدوان اليجوم عمييابسرائيل بريطانيا وفرنسا وا   قامتعندما 
 ( رئيس مجمس الدولة الصينيآلي أنشو ). وقد قدم السيد االستعمارلدول العربية في صراعيا ضد ا

                                                           

األبحاث)بيروت: مؤسسة  ترجمة سامي مسمم، ،"1975 -1955سياسة الصين الخارجية في العالم العربي " بيبياني، ىاشم،  1 
.12(. ص:1984، 1العربية، ط  
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، والتي كان ليا الدور 1964أثناء زيارتو لمصر عام  الصينية العربيةخمسة مبادئ لتطوير العالقات 
 1:ما يمي ىيو  األبرز في زيادة توثيق ىذه العالقات،

 .االستعمارية ضد تأييد الصين لنضال الدول العرب -
 التي تتبعيا الدول العربية. االنحيازتأييد الصين لسياسة الحياد وعدم  -
 تأييد الطريق الذي تختاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة. -
تأييد الحمول التي تتفق عمييا الدول العربية لحل الخالفات بينيا بالطرق السممية، وعدم التدخل في  -

 النزاعات العربية.
 وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية. وسيادتيا، الدول العربية الستقالل كافة الدول احترام -

أو حدث عالمي ال يقل أىمية عن الثورة الفرنسية،  عبارة عن مؤتمر باندونغ بأن يرى الباحث
 تعّد تطوراً ىذا المؤتمر أعمن عن بدء حقبة تاريخية جديدة  ألن ؛األمريكي االستقاللأو إعالن  الروسية

بعضيا ببعض، وخاصة النقمة النوعية التي شيدتيا العالقات التي تجمع الدول لمعالقات الدولية 
 بعد انعقاد ىذا المؤتمر. الصينية العربية

 

 :(1978 – 1966) يني  الص   اخمي  ثالثًا: مرحمة الخالف الد  

والتي كان  ،لصينبسبب الثورة الثقافية في ا في ىذه المرحمة الصينية العربيةدت العالقات تجمّ 
قطع العالقات  وتأزم العالقات الصينية السوفيتية والتي تبعيا ،ليا تأثير كبير عمى الدبموماسية الصينية

السياسة  ركزتونغ( عمى الصين ومن ثم وفاتو. و ، وتراخي سيطرة )ماو تسي تبينيماالدبموماسية 
منة تحاد السوفيتي لميية األمريكية واالمتحدعمى سعي الواليات ال االعتراضفي ىذه المرحمة ب الصينية

 2.المنطقة العربية عمى

 

 

                                                           

. 99(. ص:2005، 1لمتوزيع والنشر، ط األىالي، )دمشق: "إضاءات عمى السياسة الصينية الخارجية"محمد خير،  الوادي،  1 
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 1بما يمي:المنطقة العربية تجاه لذلك فقد تبمورت سياسة الصين  ونتيجةً 

وعندما استعادت الصين  .نت الصين عالقاتيا مع الدول المائمة لمغرب لتقاوم الييمنة السوفيتيةحسّ  -
، فأقامت المنطقة العربيةالصيني في  االىتمام ازداد 1972 عام مكانتيا الشرعية في األمم المتحدة

عام  واألردن، 1971عام  الكويتك ض الدول العربية التي تميل لمغربمع بع عالقات دبموماسية
1977. 

وقدمت  ،السوفيتية الييمنةكمصر والسودان التي ترفض  بعض الدول العربيةسياسة الصين  أيدت -
 م.تحاد السوفيتي عميية االتخمص من سيطر ليم المساعدة لم

بمساعدة  عمى الدول العربية التي شنتيا إسرائيل 1967م عا حزيرانعارضت الصين بشدة حرب  -
 األراضي العربية. احتالل، والتي كان اليدف منيا أمريكية

 :(اآلنى حت   – 1978يثات األربعة )حد  الت   قتصادياالنفتاح اإلاإلصالح و  رابعًا: مرحمة

مرحمة بتعديل الصين لسياستيا تجاه المنطقة العربية تعدياًل كاماًل يقوم عمى اتسمت ىذه ال
نخفاض سيطرة الواليات دى الى تطور العالقات الصينية العربية تطورًا كبيرًا. ومع اأالواقعية مما 
ي قررت المجنة المركزية لمحزب الشيوعي الصيني ف العالم،مريكية واالتحاد السوفيتي عمى المتحدة األ

واصبحت الصين بحاجة الى  ،االقتصادي اإلصالح واالنفتاحمؤتمرىا الثالث خمق سياسة تقوم عمى 
 .تقوم عمى الواقعيةبيئة دولية يسودىا السالم واالستقرار لتحقيق سياستيا الجديدة التي 

، 1955عن تيار كان يحاول عقمنة الفكر الثوري الماوي منذ عام  اً تعبير ىذه المرحمة  ُتعد  
ومع نياية  .1976عام  (تسي تونغ ماو)ولكن ىذا التيار لم يتمكن من تحقيق ىذه العقمنة إال بعد وفاة 

سياسة  بتبني المؤتمر الحادي عشر لمحزب الشيوعي الصيني االمر انتيىحقبة ىذا الزعيم الصيني 
إلى تحول  تأد اىبدور  التيبرنامج التحديثات األربعة، و االقتصادي والمعروفة ب اإلصالح واالنفتاح

عمى أساس ما  في العالقات الصينية العربية وتغيير السياسة الصينية تجاه المنطقة العربية جذري
  2يمي:
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التعامل مع المنطقة العربية عمى أساس رؤية إستراتيجية صينية ذاتية، وليس نتيجة ردات فعل  -
 أو تبعية لالتحاد السوفيتي. أخرىعمى سياسات دول 

مع الدول العربية، حيث أقامت الصين عالقات دبموماسية  بالمجاالت كافةات الكاممة تنمية العالق -
 1990.1مع كامل الدول العربية في نياية عام 

عن  االبتعادمع  الصين والدول العربية بشكل كبير والثقافي بين واالقتصاديزيادة التبادل التجاري  -
 بالعالقات السياسية فقط. االىتمام

 2سياسيًا وبدون صراع وعنف عن الطريق التفاوض السممي. نطقة العربيةالمحل مشكمة  -
 3التعامل مع المنطقة العربية عمى أساس أنيا مصدر لمطاقة وسوق تجاري. -

 - 1949بالعالقات الصينية العربية منذ استقالل الصين عام أن المتحكم يرى الباحث 
ست مجموعة من المتغيرات التي تخص طرفي المتغيرات الدولية، وليالعوامل و مجموعة من ىو  1978
؛ وبالتالي، فإن ىذه العالقات ىي عالقات تابعة، وليست مستقمة )الصين والدول العربية( العالقة
تغيرت طبيعة عالقاتيا  1978االقتصادي عام  اإلصالح واالنفتاحوبعد اطالق الصين لسياسة  بذاتيا.

 ليست تابعة واسيره لمواقف الغير من الدول الكبرى.مع الدول العربية، فاصبحت عالقات مستقمة و 
ويمكن القول أيضًا، أن العامل السيكولوجي في السياسية الخارجية لمصين لعب دورًا ميمًا؛ ألن الصين 

، إضافًة إلى إمكانات الدول النامية. الكبرىكانت تمتمك مشاعر الدول  -ومنذ مرورىا بيذه المراحل  -
 .رة عمى إحداث توافق بين ىذين العاممينولكنيا لم تمتمك القد
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ٍنٍ خانؼالقبد  يحذداد :ًبنانث   انًجحث  :انؼزثٍ خ انص 

 :ياسي  الس   المحدداًل: أو  

الحذر حتى مع بشيء من  1949بعد تأسيس الصين عام  الصينية العربيةاتسمت العالقات 
بالصين، فمم تبادر أية دولة عربية اعترافيا  1950كانون األول / ديسمبر عام  9إعالن إسرائيل في 

قامة عالقات دبموماسية معيا إال في حمول عام  أي بعد مشاركتيا في  1956االعتراف بالصين وا 
قامة عالقات دبموماسية معيا،  1955مؤتمر باندونغ عام  عندما بادرت مصر باالعتراف بالصين وا 

فريقية تقيم عالقات معيا.  بأنولكن الصين كانت حريصة كل الحرص  لتكون بذلك أول دولة عربية وا 
مثل عممية السالم، وأمن  العربية في القضايا التي تمثل أولويات المنطقة تكون العب ذو تأثير كبير

 1.يةالخميج العربي، وتقديم مساعدات التنمية لمدول العرب

، باندونغبدأت الصين تعزز من تعاونيا السياسي مع الدول العربية بعد مشاركتيا في مؤتمر 
ولقاءات مع  ،ما يسمى بالمنتدى العربي الصينيعبر  حيث قامت بعمل لقاءات مع الجامعة العربية

كما أنيا لم  .من خالل ما يسمى بمقاء الحوار اإلستراتيجي الخميجي الصيني مجمس التعاون الخميجي
نما عكالصديقة ليا  تكتفي بإقامة عالقات مميزة مع الدول ممت جاىدة عمى تحسين الجزائر مثاًل، وا 

وعممت  وتقوية عالقاتيا مع مختمف الدول الحميفة لمواليات المتحدة األمريكية، كمصر، والسعودية،
 2:ما يمي لتحقيق وىدفت الصين الى االىتمام بالمنطقة العربية سياسياً  معيا. اتفاقياتعمى توقيع عدة 

% من حجم 50لعربي، والتي تضم حوالي العمل عمى تأمين اإلمدادات النفطية في منطقة الخميج ا -
 العالمية من النفط. االحتياطات

ت الصينية السعودية العمل عمى تحقيق التوازن في العالقات الصينية اإليرانية من جية، والعالقا -
 برمتيا. العربية في المنطقة االستقراربيدف تحقيق  من جية ُأخرى

دور فعال ومحوري في عممية السالم الفمسطينية  لما ليا من لعمل عمى تقوية العالقات مع مصرا -
 العربي اإلسرائيمي من جية ُأخرى. لصراعاإلسرائيمية من جية، وقضية ا

                                                           

(.2000، 1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط"الدروس المستفادة األسيويةالعرب والتجربة "عبد الفضيل، محمود،   1 
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كامل الدول العربية في  اعترافمنذ  الصينية العربيةالسياسي في العالقات  المحددلقد تمحور 
 1بمجموعة من العناصر يمكن إجماليا بما يمي: 1990الصين عام 

تمسك كامل الدول العربية بمبدأ الصين الواحدة، أي عدم  استمرارالصين عمى أىمية  ركزت -
مع  واقتصاديةوقد سمحت بإمكانية إقامة عالقات تجارية  ،بتايوان إال كجزء من الصين االعتراف

دولة عربية بتايوان كدولة  ةتايوان، ولكن ضمن إطار محدد. وعمى ىذا األساس لم تعترف أي
بعد أن طردت  تايوان إلى ىيئة اأُلمم المتحدة انضمام إعادة ا عارضت الدول العربيةكم .مستقمة
 .منيا

الغرب ليا في ىذه  انتقاداتقضية حقوق اإلنسان ذات أىمية كبيرة لمصين، وذلك لمواجية  ُتعد   -
فكان لمساندة الدول العربية لمصين دور كبير في عدم تمكن الغرب وخاصة الواليات  .القضية

 .لمتحدة يدين الصين في ىذه القضيةأي قرار من ىيئة اأُلمم ا استصدارمتحدة األمريكية من ال
تعاطفت كامل الدول العربية مع الصين  فقد ىذه القضية فيوبسبب تقارب وجيات نظر الجانبين 

 وساندتيا.
نب حصول ساندت الدول العربية مواقف الصين في الييئات الدولية، حيث وقفت الدول العربية بجا -

د السياسي الكامل ليا في مرورًا بالتأيي 1972عام  الصين عمى مقعدىا الشرعي في اأُلمم المتحدة
إلى منظمة التجارة العالمية  انضماميالتأييد  والوصوللحماية وحدتيا وأمنيا القومي،  ؛مواقفيا

 )الجات(.
، ودعت إلى الكفاح اراالستعمجانب الدول العربية في كفاحيا ضد بوقفت الصين مقابل ذلك  -

 ممثالً بمنظمة التحرير الفمسطينية  واعترفتالمسمح ضد إسرائيل، وساندت القضية الفمسطينية، 
 .1964لمشعب الفمسطيني عام  اً شرعي

ساىمت الصين بشكل كبير في تقديم المساعدات المالية والفنية لمدول العربية، كما قامت الصين  -
ة التحتية في الدول العربية، وقدمت القروض الالزمة لتمويل ىذه بتمويل العديد من مشروعات البني

 المشروعات. ومن بينيا مشروع إنشاء مركز المؤتمرات الدولية في مصر.
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 :والتجاري االقتصادي   لمحددثانيًا: ا

. محددات العالقات الصينية العربيةأحد أىم  االقتصاديالتجارة الخارجية والتعاون  ُتعد  
إال أن ىناك عاماًل أساسيًا كان لو تأثير  نيبين الجانب واالستثماراتكبر حجم التجارة وبالرغم من 

اإلصالح  سياسةوالتجارية بين الدول العربية والصين، وىو  االقتصاديةمباشر عمى طبيعة العالقات 
 .ربعةمرحمة التحديثات األ باسمفت والتي ُعر  1978،1التي بدأتيا الصين عام  االقتصادي واالنفتاح

حجم التبادل  أرتفع االقتصادي االنفتاحو  ة اإلصالحمنذ بداية قيام الصين بتطبيق سياس
ليا عالقات تجارية مع  أصبحعدد الدول العربية التي  رتفعكما ا ،نعاون التجاري بين الجانبيوالت

مميون دوالر  بية من مئةالصين. فعمى سبيل المثال زاد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العر 
لى و ، 2000دوالر عام  مميار 15وارتفع إلى  ،1993عام  ممياري دوالرإلى  1989عام  مميار  107ا 
لتصبح الدول العربية أكبر شريك تجاري ، 2004مقارنًة عما كانت عميو في عام  2009عام  دوالر

 2لمصين عمى مستوى العالم.

يمكن بادل التجاري الصيني العربي نسبة الت وارتفاعىناك عدة عوامل ساىمت في نمو و 
 3بما يمي: إجماليا

 الواليات المتحدة األمريكية. ىزتالتي  2001سبتمبر عام  11 أحداث -
حممة تجميد األموال التي قامت بيا الواليات المتحدة األمريكية بحق العديد من المنظمات  -

 الموجودة في المنطقة العربية بحجة دعميا لإلرىاب.والجمعيات 
من الواليات المتحدة األمريكية، والتي دفعت  ونممة العنصرية التي تعرض ليا العرب والمسممالح -

 والتبادل التجاري. االستثماربيم إلى التوجو نحو الصين من أجل 
 مميون مسمم في الصين. 20وجود حوالي  -
واليات المتحدة تحاد األوروبي والة مقارنة بالبضائع القادمة من االانخفاض أسعار البضائع الصيني -

 األمريكية.
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تحاد اأُلوروبي والواليات المتحدة دول العربية أيضًا المركز الثالث بعد كل من االواحتمت ال
األمريكية عمى مدى عدة سنوات في حجم الصفقات التجارية التي عقدتيا الدول العربية مع الصين. 

، ومعرض نكانتو معرض  :م، وىماوقد تمثل ذلك في أكبر معرضين تجاريين تعقدىما الصين كل عا
تشرين األول / قوانغشو. وقد بمغت نسبة الصفقات العربية في المعرضين األخيرين المذين ُعقدا في 

% من إجمالي الصفقات، كما زاد عدد المشاركين من رجال األعمال 10.4بنحو  2002عام  أكتوبر
 1%.18.8العرب في ىذان المعرضان بحوالي 

بين الصين ودول الخميج  واالقتصاديةك، فقد شيدت العالقات التجارية وعمى الرغم من ذل
 (لي الن تشنج)في زيارٍة قام بيا نائب رئيس مجمس الدولة الصيني السيد  وتجسد تطورًا واضحاً  العربي

شريك  من شريك عادي إلى اإلماراتانتقمت  ، حيث1993إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
الصادرات الصينية لدولة اإلمارات حوالي  حجم بمغ . فقدبالنسبة لمصين المنطقة العربية ول فيأتجاري 

مميون دوالر  1400في منتصف التسعينات إلى  رتفعثم ا ،مميون دوالر في منتصف الثمانينات 70
 2أمريكي.

 ، تم1994بين قطر والصين عام  اقتصاديتعاون  اتفاقيةتم توقيع  فقد ومن ناحية ُأخرى
أيضًا عمى تصدير األسمدة  االتفاقوتم  .مميون طن من الغاز القطري 2.5تزويد الصين بـ  موجبياب

بين البمدين، كما تم االتفاق عمى االزدواج  والنقل الجوي االستثماراتوتشجيع  والبتر وكيمياويات
جاري بين العراق والت االقتصاديوتيرة التعاون  ارتفعتومن ناحية ُأخرى أيضًا فقد  .الضريبي بينيما

 تفاقياتا، والتي انبثق عنيا توقيع 1995ن عقدت في عام جانبيوالصين بعد محادثات مشتركة بين ال
فقد أقامت الصين  إلى ذلك إضافةً  3والمواصالت، والبناء وغيرىا. ن في مجال النفط والري،بين الجانبي
مع كل من سمطنة  واأللمنيوم والمعادن، كيماويةو تعاون في مجاالت النفط، والمنتجات البتر  اتفاقيات

كالجسور، والطرق،  لمشاريعفي مجال المقاوالت وا اتفاقيات ووقعتُعمان، والسعودية، واليمن، 
 اجتماعاً  العربية الصينيةعقدت غرفة التجارة  كما 4والكويت. مع كل من البحرين واالتصاالتوالمباني، 
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عمى البنود  نياالجتماعيخالل  االتفاقتم و  ،1996بيروت عام و  1995مشتركًا ليا في بكين عام 
 1:اآلتية

 والتجارية بين الجانبين الصيني والعربي. االقتصاديةزيادة وتيرة العالقات  -
 من التقدم التكنولوجي في الصين.فادة اإلمع ضرورة  ت العربية إلى الصينراتشجيع الصاد -
رورة إنشاء مصرف صيني عربي مع ض ربيةبين كل من الصين والدول الع تنمية العالقات المالية -

 لتمويل التجارة بين الجانبين. ؛مشترك
 .كافة تعزيز تبادل الوفود التجارية، والمعمومات بين الجانبين في المجاالت -
 زيادة تسجيل الشركات، وتنظيم خطوط النقل الجوي بين الصين والدول العربية. -

طوات تسير بخ بين الدول العربية والصين والتجارية االقتصاديةن العالقات أ يرى الباحث
 وذلك ،كافة أىمية التعاون بينيما في المجاالتن يواضحة نحو التعاون والشراكة مع إدراك كال الجانب

 وخاصةً  حاليًا، المجتمع الدوليالتي تنشأ بين أعضاء  االقتصاديةفي ظل التكتالت العالمية والشراكات 
عن نظام القطبية الواحدة، وتنويع التعاون  االبتعادربي سياسة ين الصيني والعمع انتياج الجانب

مع وجود مجاالت واسعة، وفرص ومقدمات كبيرة، يمكن  بينيما واالقتصاديةوالمبادالت التجارية 
 ن.والمبادالت التجارية بين الجانبي، واالستثماراتتوظيفيا في الخبرات الفنية، والتقنيات النفطية، 

  :قافي  ث  ال محددثالثًا: ال

مرحمة واسعة من التعاون الثقافي، وذلك بحكم أواصر  الصينية العربيةعالقات تشكل ال
اإلسالم  انتشارفي ظل ازدىرت ىذه العالقات العالقات التاريخية، والحضارية عبر القرون الماضية. و 

االت. في مختمف المج تت ونمالعالقا نتعشتوتعرف المسممين عمى بالد الصين، وا في الصين،
التعرف عمى حيث أنو وفي فترة الثمانينات ظيرت رغبة واسعة في الصين لدراسة المغة العربية، و 

فقد تم في مطمع التسعينات ترجمة كثير  .الثقافة العربية واإلسالمية، وتشجيع األعمال األدبية وترجمتيا
 ، و(القدوس عبد إحسان) و، (نجيب محفوظ)مثل  ربي لكبار الكتاب واأُلدباءمن كتابات األدب الع

المتخصصين في مجال المغة كما نشأ جيل كبير من المترجمين الصينيين  (،جبران خميل جبران)
مفكرين واأُلدباء العرب في الكثير من ال استضافةتم كما  .في الجامعات والمعاىد الصينية العربية
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ن واألُدباء الصينيين في كثير صينية، واستضافة الكثير من المفكريطالع عمى النيضة الالصين لال
 1من الدول العربية لالطالع عمى النيضة العربية أيضًا.

ة منذ تأسيس الصين عام أىمية خاص الصينية العربيةالثقافي في العالقات  محددواحتل ال
 اىتماميافضاًل عن  دول المنطقة العربيةاىتمت الصين بتطوير عالقاتيا الثقافية مع . فقد 1949
أن الصين والمنطقة العربية ميد  باعتبارالتخصصية الثقافية ودراسة المغات، والحضارة، وذلك بمسألة 

 2الحضارة البشرية.

فعممت  .الشرقية واآلداباىتمت الصين بالمغة العربية فقد واألكاديمي،  وعمى المستوى الدراسي
راسات المغات األجنبية، ثم جامعة بكين لد تأنشأعمى إنشاء قسم لمغة العربية في جامعة بكين، كما 

وجامعة الدراسات األجنبية في  كمية بكين الثانية لمغات األجنبية، وجامعة بكين لمغات والثقافة،
والمتخصصين بالمغة العربية يا من عدد الخريجينتقديرات ىذه الجامعات فقد وصل وحسب . شنغياي

المتخصص في  العربية في الصين بمجمع المغة تم إنشاء ما يسمى كما 3.خريج 4000إلى حوالي 
وتم  .تدريس المغة العربية وآدابيا، فضاًل عن تدريس الثقافة العربية واإلسالمية في الجامعات الصينية

 4إصدار بحوث ودراسات نشرت بالمغة العربية في كثير من الجامعات والمعاىد الصينية.

د الكثير من الندوات بين ببو عقس ثقافية بين الدول العربية والصينتعزيز العالقات ال إن
عام  / نوفمبر فقد عقدت الندوة الثنائية العربية الثالثة في الحادي عشر من تشرين الثاني .نالجانبي
وقد حضر ىذه الندوة العديد من . في مقر جمعية الصداقة لمشعب الصيني مع البمدان األجنبية 1996

احمد عصمت )وألقى الدكتور . عاية جامعة الدول العربيةاأُلدباء، والكتاب العرب والصينيين، وكانت بر 
لجامعة الدول العربية كممة في ىذه الندوة، أعمن فييا عن  ألسبقاألمين العام ا ( /المجيد عبد

 انعقاد القتراحوعبر عن تأييده  ،تخصيص جوائز رمزية لممتفوقين الصينيين في دراسة المغة العربية
وقد تركزت جيود  .تكون دورتو اأُلولى في بكين عاصمة الصين بأندعا و  ،مؤتمر دولي لمغة العربية

زيادة  اقتراحوتم  ،التي تواجو تدريس المغة العربية في الصين كافة ىذه الندوة في إطار حل اإلشكاليات
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 .نالباحثين الميدانيين بين الجانبي التبادل الثقافي بين الدول العربية والصين، وضرورة زيادة نسبة تبادل

وكانت تحت عنوان العالقات  ،نالجانبيكما ُعقدت ندوة ُأخرى في بكين عززت العالقات الثقافية بين 
، وكانت 1999عام  / أغسطس آب 27 – 23في القرن العشرين، والتي عقدت من  لعربية الصينيةا

يث شارك فييا كثير من التابعة لجامعة الدول العربية، ح لعربية لمتربية والثقافة والعمومبرعاية المنظمة ا
العالقات  :وتناولت ىذه الندوة قضايا ىامة تخص الجانبين، مثل .ن والعربيالعمماء والمفكرين الصيني

العربية الصينية في ظل العولمة، وصورة الصين في اإلعالم العربي، والموقف العربي من القضايا 
  1يني والعربي.ن الصز العالقات الثقافية بين الجانبيالصينية، وسبل تعزي

 :(بيعي  فط والغاز الط  )الن   اقوي  الط   حددالم: رابعاً 

الصفقات  تعتبرو  .عد المنطقة العربية المصدر األساسي لمنفط والغاز الطبيعي لمصينت
المممكة يا. فمصمحة إستراتيجية ىامة لمع الدول العربية المنتجة لمنفط والغاز الطبيعي ى الصينية الكبر 

عام  اتفاقاً أكبر دولة عربية في مجال تصدير النفط لمصين، حيث وقع الطرفان  يةالعربية السعود
مميون دوالر، في حين تقوم  300لمتنقيب المشترك عن الغاز في صحراء الربع الخالي بقيمة  2005

مميار دوالر في بناء مصفاة لمنفط في مقاطعة فوجيان الصينية،  3.5 باستثمارشركة ارامكو السعودية 
مع شركة النفط  باالشتراكالصينية،  نغ داومميار دوالر في مقاطعة شي 1.2فاة ُأخرى بتكمفة ومص

 2الصينية الوطنية.

لحماية طرق المالحة التي تمر بيا ناقالت النفط  ىتمت الصين بزيادة قوتيا البحريةاكما 
لى المنطقة العربية. الصينية واجد بشكل كبير في تتوليذا نجد أن معظم سفن اأُلسطول الصيني  من وا 

خطوط النفط من القرصنة عمى سواحل القرن اإلفريقي، وبسبب قمق الصين  ؛ لتأمينالمحيط اليندي
في السيطرة  وتنافسيا مع الواليات المتحدة األمريكية ،من خطورة النقل البحري، وخالفيا مع جاراتيا

 ء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعيوبالتعاون مع إيران وروسيا بإنشا قامت ،عمى المنطقة العربية
 3ومن ىذه الخطوط ما يمي:. والنفط عبر البر األسيوي
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 ، والتجاريةاالقتصاديةحيث قامت الصين من اجل حماية مصالحيا  :الشرق الجديد اكسبريسخط  -1
يرانو  بمد عدة خطوط سكك حديدية بينيا وبين الدول المجاورة ليا، في المنطقة العربية تصبح ل ا 

مسيطرة ال الواليات المتحدة األمريكية ووتقف في وج المشارف الشرقية لمنطقة الخميج العربي،عمى 
إيران التي  زعزعة امن واستقرارالصين  وليذا ترفضعمى المشارف الغربية لمنطقة الخميج العربي، 

 1.إلمداد النفط إلييا من المنطقة العربية اً وطريق اً إستراتيجي اً تعتبرىا حميف
وىو عبارة عن مشروع لنقل النفط والغاز الطبيعي من منطقة  :لحرير الجديدة لنقل الطاقةطريق ا -2

المتزايد  االستيالكبحر قزوين من أوروبا والشرق األوسط إلى جنوب أسيا وشرقيا، حيث أن 
، ولربط منطقة إليياتعاون إلنشاء مشاريع لنقل الطاقة  اتفاقياتلمطاقة في الصين دفعيا لتوقيع 

من خالل ما يسمى بطريق  من اإلستراتيجية الصينية الجديدةيج العربي وبحر قزوين ضالخم
الرؤية اإلستراتيجية الصينية، فإن الصين ترى بأنو البد ليا أن تتواجد  وحسب 2الجديدة. الحرير

/  االتحاديةفي المنطقة الشرقية من الخميج العربي، وتشكيل ما يسمى بمحور الصين / روسيا 
في ظل سيطرة  لحماية مصالحيا القومية واإلستراتيجية في الشرق األوسط والمنطقة العربية،إيران، 

 3الواليات المتحدة األمريكية عمى المنطقة الغربية من الخميج العربي.

 والغاز الطبيعي( النفطنتاجية لمصادر الطاقة )من دولة مكتفية بقدراتيا اإل الصين انتقمتكما 
 الصيني الذي تراوح من عام االقتصادينظرًا لمنمو  1993ذه المصادر عام ة مستوردة ليإلى دول
الصينية بأن الصين تستورد  االقتصاديةوتدل المؤشرات . %14.2 – 8.4ما بين  2011 – 2006

وتقدر وكالة الطاقة الدولية بأن الصين  .% من حاجتيا من النفط والغاز الطبيعي50حاليًا حوالي 
( عام ز الطبيعي والنفطالغامصادر الطاقة ) ستيراداى عمى مستوى العالم في ستكون الدولة األول

 4سنويًا. مميون برميل 4.95، بينما تستورد الصين حاليًا حوالي 2025
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 :العسكري  لمحدد : اخامساً 

العربية األقل مقارنة بكل من الواليات المتحدة األمريكية،  لمدول تعد مبيعات الصين العسكرية
منطقة العربية يكاد يكون ال سكري واألمني الصيني فيوفرنسا، وبريطانيا، كما أن الوجود الع وروسيا،
 اآلونةعممت الصين في  ومن اجل ذلك إذا ما تم مقارنتو بالوجود العسكري واألمني األمريكي. معدوماً 

 دىا األمني فيواجتعزيز تو  دول العربية،الاألخيرة بشكل جدي لتعزيز تعاونيا العسكري مع كثير من 
فمثاًل قامت الصين بتمويل  .االقتصاديونفوذىا  المنطقة العربية بما يتناسب مع صعودىا العالمي،

منطقة  بناء قاعدة بحرية ليا في ميناء غوادر الباكستاني المطل عمى بحر العرب، والقريب من مدخل
 بوارداتياة وخاصة التي تتعمق في مراقبة وتأمين المالح استخداموبيدف  الخميج العربي ومضيق ىرمز

 1.من المنطقة العربية النفطية

إلى أن جميورية مصر العربية دخمت مع الصين في مشروع عسكري إلنتاج  ويشير الباحث
أن ىذا األمر يعد أحد مشروعات التعاون العسكري  باعتبارمشتركة في مصر،  عسكرية طائرة تدريب

لخميج العربي وبالذات المممكة العربية السعودية من أكثر الدول دول ا دّ عتُ و  2ين.الناجحة بين الجانب
، قامت الصين 1988ففي عام  .مقابل تصديرىا لمنفط لتي تقوم بشراء األسمحة من الصينالعربية ا

الى  كم 4000التي يبمغ مداىا  DF3صاروخ أرض أرض من طراز  50 – 40بتصدير حوالي 
وقد كثفت  .منصات متحركة تستخدم إلطالق الصواريخ 10لى ، إضافًة إالمممكة العربية السعودية

السعودية من عقد صفقات شراء األسمحة من الصين بسبب موقف الموبي اإلسرائيمي الذي عارض 
المتحدة من  بيةتعتبر اإلمارات العر كما و  .بشدة قيام الواليات المتحدة األمريكية ببيع أسمحة متقدمة ليا

حيث أنيا تعتبر أول دولة عربية تستخدم الصواريخ  شراًء لألسمحة الصينية، أكثر الدول العربية أيضاً 
، كما وقامت شركة نورينكو الصينية بتصدير مدافع من HG8Eالصينية المضادة لمدبابات من طراز 

تعتبر الصين أيضًا من أوائل الدول الكبرى التي ساىمت في و  ممم لإلمارات بيدف تجربتيا. 23عيار 
وقعت الصين مع  2000ء اأُلسطول العسكري الكويتي بعد غزو العراق ليا، ففي عام إعادة بنا

رت ، كما صدّ BLZ45من طراز ممم 155ذاتي الدفع من عيار  اً صيني اً مدفع 27الكويت صفقة لبيعيا 

                                                           

"مفيوم الصعود السممي في سياسة الصين الخارجية"، مرجع سبق ذكره. باكير، عمي حسين،  1 
.151ميتكيس، ىدى، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
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ىناك عدة و  .G7مقاتالت صينية من طراز  6أسمحة متطورة ىي عبارة عن  2005لميمن في عام 
 1ما يمي:يمكن إجماليا بين تدخل في مجال عقد صفقات بيع األسمحة لمدول العربية عوامل جعمت الص

لدعم برنامج  لألموالبسبب حاجتيا ، قامت الصين بتكثيف عقد صفقات بيع األسمحة لمدول العربية -
 .1978عام  التحديثات األربعة الذي وضعتو الصين

حسب  كدول الخميج العربي (از الطبيعيضمان عالقاتيا مع الدول المصدرة لمطاقة )النفط والغ -
 مبدأ )النفط مقابل السالح(.

مقابل وقف الدول الغربية من  ة وقف بيع األسمحة لمدول العربيةىدفت الصين من ذلك إلى مقايض -
 لتايوان. السالحبيعيا 

وعالقة الصين مع ، بعالقة الصين مع إسرائيل من جية الصينية العربيةتتأثر العالقات 
أىم مصادر  منسرائيل والواليات المتحدة األمريكية فإ من جية أخرى. ت المتحدة األمريكيةالواليا

سعت إسرائيل من خالل تطوير عالقاتيا العسكرية مع الصين إلى  فقدالتكنولوجيا العسكرية لمصين. 
قد حققت  ون إسرائيلوبيذا تك المنطقة العربية.لمتأثير عمى موقفيا من  يا؛خمق مصالح إستراتيجية مع

المتمثل بخمق توازن حقيقي بين العالقات الصينية اإلسرائيمية من جية، والعالقات ىدفيا الرئيس 
 2الصينية العربية من جية ُأخرى.

التي حظرت  في عقدىا لصفقات السالح مع الدول العربية ركزتيرى الباحث أن الصين 
صفقات لوعقدىا ، ين من تبادليا العسكريعززت الصكما  الواليات المتحدة األمريكية السالح عنيا،

في  من ضياعيا خوفاً المنطقة العربية ي ية فلحماية مصالحيا اإلستراتيج ؛بيع األسمحة مع ىذه الدول
 .العربية األمريكي وسيطرتو عمى المنطقة النفوذظل تزايد 

األبعاد بسبب  ويمكن تطوير ىذه، ليا أبعادىا اإلستراتيجية الصينية العربيةالعالقات  أن كما
المنطقة العربية، وباألخص ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية التي ترفضيا الصين الغربية عمى الييمنة 

 ومتينةعالقات مميزة  إقامةإلى  كل من الصين والدول العربية تسعى وفي نياية المطاف بشكل مطمق.

                                                           

.48(. ص:57البرصان، احمد، مرجع سبق ذكره، العدد )  1 
.142ميتكيس، ىدى، مرجع سبق ذكره، ص:  2 



45 

حقيق ما يسمى بتوازن قوى محتمل في لت ؛المنطقة العربية عمى نة األمريكيةلمواجية الييم بينيما
 من جية ُأخرى. وحمفائيا من جية، والواليات المتحدة األمريكية الصين وحمفائياالمستقبل بين 

إلى تقوية عالقاتيا وبناء مصالح إستراتيجية ليا في  ،وعبر سنوات طويمة ،دائماً  الصين سعت
الطريق الوحيد لمحفاظ عمى أمنيا  طقة العربيةأن المنتعتبر  كونيا العربية، الدولمع  المجاالت كافة

ء وحتى تتمكن الصين من البقا .القومي وسالمة أراضييا في ظل عودة النظام المتعدد القطبية
سعت دائمًا إلى تقوية عالقاتيا مع الدول الحميفة لمواليات المتحدة  والتعايش مع ىذا النظام، فإنيا

تحقيق توازن قوى إستراتيجي يساعدىا في الحفاظ عمى مصالحيا  بيدف ية ليااألمريكية، والدول المعاد
 الموجودة في المنطقة العربية.

فيما يتعمق بالواليات المتحدة األمريكية فإن وجية نظرىا حول ىذا الموضوع تختمف  أما
اء ن الواليات المتحدة األمريكية قامت بإنشإسابقًا ف جاءوكما  الصين.كميًا عن وجية نظر  اختالفاً 

 .لمحفاظ عمى بقائيا وقوتيا في ظل ىيمنتيا عمى العالم المنطقة العربيةفي ستراتيجية ليا مصالح إ
تسعى الواليات المتحدة  استعماريولكن يجب أن نعمم بأن اليدف من إنشاء ىذه المصالح ىو ىدف 

المجاالت في  من خالل إقامة عالقات تعاون إلبقاء سيطرتيا عمى منابع النفط األمريكية من خاللو
كالمممكة العربية السعودية ومصر  تي تعتبرىا حميفة إستراتيجية ليامع العديد من الدول ال كافة

 .األردنو 

سياسة طقة العربية، و المنين الخارجية تجاه سياسة الص بين اً واضح اً ىناك فرق أن يرى الباحث
ولى سعت إلى إقامة عالقات تعاون في فاألُ  .تجاه نفس المنطقة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية

الدول الميمة ليا بيدف المحافظة  اختارت، أما الثانية فقد العربية كافةدول الكثير من المجاالت مع 
التي ترى بيا الواليات المتحدة األمريكية طريقًا في إبقاء  االستعماريةعمى مصالحيا اإلستراتيجية 
المتواصل لعودة  والسعيقضاء عمى النظام المتعدد القطبية، بيدف ال لمىيمنتيا وسيطرتيا عمى العا

عمى  إتمام سيطرتيا نظام القطبية الواحدة الذي تسعى الواليات المتحدة األمريكية لتحقيقو من أجل
 المنطقة العربية برمتيا.
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 انفصم انزا ثغ:

______________________________________________________ 
ً  يىقف ان ثٍغ انؼزث ٍن ين ثىراد انز   :ص 

 :انًقذيــخ

حركات احتجاجية شعبية عارمة أطمق  4191شيدت العديد من الدول العربية في أواخر عام 
، حيث انطمقت ىذه الثورات نتيجة لحالة الفساد بيع العربيّ عمييا المجتمع الدولي مصطمح ثورات الرّ 

طويمة من  ببتو أنظمتيا السياسية التي حكمتيا لعقودٍ والترىل المستشري في بنية ىذه الدول، والذي س
الزمن، وأدى ذلك لموصول بيا إلى الفقر والجوع والجيل والخوف. ويتضمن ىذا الفصل ثالثة مباحث 
رئيسة يتحدث المبحث األول فييا عن ثورات الربيع العربي من خالل دراسة مفيومو وأسبابو. ويتحدث 

من خالل تقديم تعريف عن كل منيا مع إعطاء صورة عن موقف  المبحث الثاني عن تمك الثورات
الصين من كل ثورة وصواًل إلى المبحث الثالث واألخير الذي يتحدث عن اثر ثورات الربيع العربي 

 .  الصينية العربيةعمى العالقات 
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ل: انً ً  ثىراد انز  جحث األو    :()انًفهىو / األسجبة ثٍغ انؼزث

ل: يف ً  انًطهت األو  ثٍغ انؼزث  :هىو انز 

، والتي 4191في أواخر عام  بالمنطقة العربيةأطمق ىذا المفيوم عمى األحداث التي اندلعت 
أطاحت بحكم )زين العابدين بن عمي( في تونس، و )حسني مبارك( في مصر و )معمر القذافي( في 

لى األحداث الجارية في سوريا ليبيا، وتنازل )عمي عبد اهلل صالح( عن الحكم لنائبو في اليمن، إضافًة إ
والتي تسعى لإلطاحة بحكم )بشار األسد( ىناك. وقد أطمق الغرب ىذا المصطمح عمى ىذه األحداث 

أدت إلى حدوث  ثورات شعبية عارمة ، والتي كانت عمى شكلالمنطقة العربية برمتيا ياشيدت التي
 تقويمفي الدول العربية أدت إلعادة  وشكمت تحوالت إستراتيجية في المنطقة، منعطفات سياسية خطيرة

راطي جديد يؤسس لقوة عربية إقميمية ودولية سيكون ليا تأثير يمقوبشرت بنظام د ،عالقاتيا الدولية
 1واضح عمى مختمف مناحي الحياة في العالم العربي.

ىدفت إلى تغيير جذري وسريع لألنظمة  ،بدأت ىذه الثورات بحركات شعبية احتجاجية
 فبدأت الشرارة األولى ليذه الثورات من تونس ،التي حكمت ىذه الدول لعقود طويمة من الزمنالسياسية 

وسرعان ما انتقمت إلى كل من  عمى اثر قيام الشاب التونسي )محمد البوعزيزي( بحرق نفسو ىناك،
النظام ، إضافًة إلى سعييا لإلطاحة برأس لتطيح برؤوس ىذه األنظمة ومعاونييا ،وليبيا واليمن ،مصر

 .السوري ومعاونيو

والفساد  ،بسبب غياب العدالة االجتماعية إندلعت موجة ىذه الثوراتيرى الباحث أن و 
ومبدأ  ،وغياب مبدأ العمل بالقانون ،في مؤسسات الدول العربية ، المستشريوالمالي واإلداري ،السياسي

وعدم نزاىة  ،وء األحوال المعيشيةوس ،والركود االقتصادي ،والحكم البوليسي ،طةمالتداول السممي لمس
ال وىو أن ك سبب رئيس في قيام ىذه الثورات أكما أن ىنا .االنتخابات في معظم الدول العربية

. وحزب اهلل ،والعراق ،وسوريا ،ىما: محور الممانعة ويضم ايرانو  ،لى محورينلمنطقة العربية مقسمة إا
مريكية في عام ستراتيجية األوتقوم اإل .ردنواأل ،ومصر ،وتركيا ،والمحور المعتدل ويضم السعودية

 ،جيزة مخابراتيا عمى قيام ثورات الربيع العربي بيدف تفتيت محور الممانعةمن خالل أ 2011
 مريكية.لواليات المتحدة األواحتواء دولو لصالح ا

                                                           

.7. ص:2012 ،(23العدد ) ،الشرق األوسط دورية يصدرىا مركز"، تقدير موقف الثورات العربية"يم وآخرون. عبد الكريم، إبراى  1 
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 1ىي: ،ةإلى ثالث مجموعات رئيس المنطقة العربيةوكان ليذه الثورات اثر كبير في تقسيم 

وامتازت بالطابع السممي دون حدوث أي عنف وصراعات مسمحة كالثورة في  :المجموعة األولى -
 وتونس. واليمن مصر

 وسوريا.كالثورة في ليبيا أي المسمح  ،بطابع العنفوامتازت  :المجموعة الثانية -

ر المجموعة الثالثة: وىي مجموعة الدول التي حدثت فييا إصالحات كاألردن والمغرب والجزائ -
 .وفمسطين، وبعض دول الخميج العربي

 2:تميزت ثورات الربيع العربي بعدة مميزات تمثمت بما يميكما 

حاجز الخوف لدى الشعوب في الدول العربية التي قيدىا ر نجحت ثورات الربيع العربي في كس -
 الخوف، ومنعيا من التمرد عمى األنظمة السياسية التي حكمتيا لعقود طويمة من الزمن.

 .وبعضيا األخر أخذ الطابع المسمح ،الطابع السممي ض الثورات أخذتبع -

الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب كافة، ومختمف مكونات و وجود حالة من التماسك االجتماعي،  -
 .المجتمع

ففي  ؛لعبت المؤسسة العسكرية دورًا كبيرًا في عممية التغيير التي تمت في العديد من الدول العربية -
ولم توجو أسمحتيا إلييم  ،المصرية والتونسية وقفت المؤسسة العسكرية إلى جانب الثوار الثورتين
 ،األول مع النظام الحاكم :أما في الثورة اليمنية فقد انقسمت المؤسسة العسكرية إلى قسمين .إطالقاً 

لشارع والثاني مع الثوار مما شكل حالة من توازن القوى بين الفريقين لم تسمح بنزوليما إلى ا
وفي الثورتين السورية والميبية لجأت المؤسسة العسكرية إلى استخدام  بعضًا،لمواجية بعضيما 

 3 أبشع المجازر واالنتياكات. بحقيموأسمحتيا العسكرية بوجو الثوار لترتكب  ،وتوجيو معداتيا

 

 

                                                           
 ،(22العدد ) ،الشرق األوسط دورية يصدرىا مركز"، الخارطة السياسية لموطن العربي ما بعد الثورات"الحمد، جواد وآخرون.  1

 .18. ص:2012
.8. ص:2012 ، (398العدد ) ،المستقبل العربي "،أسباب النجاح والفشلالربيع العربي " حسيب، خير الدين.  2 
(.2011، 1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط"رياح التغيير 2011 -2010حال األمة العربية "مسعد، نيفين،   3 
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 "الفرنسيةروح الثورات والثورة "وقد قسم المفكر الفرنسي )غوستاف لوبون( في كتابو الشيير 
، والثورات ىي: الثورات العممية، والثورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،أقسام ةالثورات إلى ثالث

ن الثورات العممية ىي أكثر الثورات أىمية؛ ألنيا سر تقدم الحضارة اإلنسانية، الدينية. وقد اعتبر بأ
ن الثورات الكبيرة ىي الثورات أو اعتبر بوصنف الثورات السياسية بأقل أىمية من باقي الثورات؛ ألن

التي تؤدي إلى تغيير الطبائع واألفكار، وبالتالي فقد صنف لوبون ثورات الربيع العربي تحت مبدأ 
الثورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك عمى اعتبار بان مطالب ىذه الثورات سياسية 

  1واقتصادية واجتماعية باألساس.

ً  انًطهت انث   ثٍغ انؼزث  :بنً: أسجبة قٍبو ثىراد انز 

شيدت المنطقة العربية ثورات شعبية عرفت باسم ثورات الربيع العربي،  4191منذ أواخر عام 
حيث اندلعت ىذه الثورات نتيجًة ألسباب داخمية، وأخرى خارجية كان ليا دور كبير في ىبوب رياح 

لمجتمعات العربية مع بعضيا بعضًا، أدى ذلك إلى التغيير في المنطقة العربية. وبسبب عدم تطابق ا
عدم وجود تشابو كامل بين ىذه الثورات من دولة ألخرى، ولكن قد يكون ىناك تشابو بسيط في 
األسباب التي أدت إلى إشعال فتيل الثورات، ولكن ىذه األسباب قد تختمف من دولة عربية إلى أخرى 

نما قد تمعب الثقافة السياسية، بمعنى انو قد ال يكون الفقر والجوع فقط  ىم أسباب قيام ىذه الثورات، وا 
والوعي السياسي دورًا كبيرًا في إشعال ىذه الثورات من خالل الشعور بوجود طبقة غنية تحاول 

 استغالل الفقراء في المجتمع.

لقد بدأت ىذه الثورات التي عرفت باسم ثورات الربيع العربي بحراك شعبي وجماىيري واسع 
تقل صداه عن طريق التكنولوجيا، وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، كالفيس بوك، والتويتر، ان

 2وغيرىا وكان لمجموعة من الظروف دور كبير في إنتاج ىذا الحراك تمثمت بما يمي:

وطبقة الفقراء التي تشكل  ،الفرق الكبير في مستوى المعيشة بين طبقة األغنياء التي تشكل األقمية -
 ة الكبرى في الدول العربية.األكثري

 وعدم السماح لمفرد في اختيار مصيره. ،غياب مبدأ الديمقراطية لدى األفراد في المجتمعات العربية -

                                                           

.258. ص:2012، (31العدد ) ،أوراق فمسفية "،روح الثورات العربية"طوطاو، الشريف.   1 
. انظر موقع:2011أشقر، ىشام. "الثورات العربية في سيرورة الثورات العالمية". مجمة المنتدى االشتراكي.   2 
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والمزودة بأحدث تقنيات تستخدم لقمع  ،انتشار األجيزة األمنية بشكل كبير في الدول العربية -
 اب ومكافحتو.شعوبيا بسبب دخول ىذه األجيزة في دائرة الحرب عمى اإلرى

وخضوع األنظمة العربية الحاكمة لذلك لعب دورًا  ،الصراع عمى النفط والطاقة في الدول العربية -
 كبيرًا في إنتاج الحراك الشعبي في الدول العربية.

وىناك مجموعة من األسباب التي أدت وبشكل كبير لقيام ثورات الربيع العربي في المنطقة 
 مي:العربية يمكن إجماليا بما ي

 :ةياسي  اًل: األسباب الس  أو  

 1نية الشعوب العربية في الحصول عمى الكرامة والحرية والعمل والتوزيع العادل لثروات الدولة. -

ولم  ،رفض الشعوب الصريح لألنظمة العربية التي حكمت الدول العربية لعقود طويمة من الزمن -
 .اطنيياتنتج إال سياسات االحتقار والذل والظمم واالستعباد لمو 

وغياب الحريات السياسية في ظل  ،وفقدان الحريات العامة بشتى أشكاليا ،انعدام مبدأ الديمقراطية -
 .عدم إجراء إصالحات حقيقية تساعد في إطالق الحريات السياسية والمدنية

وساعدىا في  ،نجاح الثورة في تونس كسر حاجز الخوف لدى شعوب الدول العربية األخرى -
 2تيا الحاكمة.التخمص من أنظم

وعدم قدرتيا عمى تقديم بديل سياسي  ،اإلخفاق المتكرر ألحزاب المعارضة في الدول العربية -
لألنظمة القائمة جعل المواطنين يشعرون بان مسؤولية التغيير تقع عمى عاتقيم وليذا جاءت 

 .الثورات العربية بدون مبدأ اإليديولوجية

داول السممي لمسمطة بسبب نظم تسمطية واستبدادية حكمت والت ،انعدام مظاىر التعددية السياسية -
 3الدول العربية لفترات طويمة.

 
 

                                                           

.118. ص:2011ت . كتاب دراسا2011حيدر، عمي. "الثورات العربية األسباب والسيناريوىات المحتممة".   1 
.119حيدر، عمي، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
. انظر موقع:2013الزاممي، ماجد احمد. "ثورات الربيع العربي األسباب والنتائج".   3 
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انتشار الفساد المالي واإلداري في مؤسسات الدول العربية واألجيزة الحكومية بتشجيع من األنظمة  -
 1الحاكمة فييا.

ولين العرب أمام الضعف الذي أظيرتو تسريبات ويكميكس األخيرة التي بينت ضعف الحكام والمسؤ  -
 2الدبموماسيين األمريكيين والغربيين.

 :ةثانيًا: األسباب االقتصادي  

وتخصيص ميزانيات كبيرة من  ،وضعف البنى التحتية في الدول العربية ،التزايد السكاني المستمر -
 3الدولة لألجيزة األمنية التي تسعى لحماية األنظمة الحاكمة.

والمعونات  ،والسياحة ،لدول العربية بسبب اعتمادىا عمى النفطالتخمف االقتصادي الذي تعانيو ا -
 4وغياب التنمية المستدامة فييا. ،الخارجية

 5وتراجع مستويات المعيشة في الدول العربية. ،تباطؤ في معدالت النمو االقتصادي -

ة الكبرى وتزايد معدالت الفقر لدى النسب ،وخاصة في الفئة العمرية الشابة ،تزايد معدالت البطالة -
 .من السكان في الدول العربية

وخاصة المتعمقة بالتعميم والصحة  ،ضعف الخدمات التي تقدميا الدول العربية لممواطنين -
 .والمواصالت وغيرىا

ونقص التغذية في ظل فشل سياسات الدعم الحكومي لدى الدول  ،ارتفاع أسعار السمع األساسية -
 6العربية.

 

 

                                                           

، )عمان: مؤسسة عبد الحميد"االجتماعية لمتحوالت في البالد العربيةندوة الجذور االقتصادية و "صبري،عبد الرحمن وآخرون،   1 
.14(، ص:2011شومان،   

.15صبري، عبد الرحمن وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
.119حيدر، عمي، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
الزاممي، ماجد احمد، مرجع سبق ذكره، انظر موقع:  4 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=361363          30/12/2013تاريخ االسترجاع  
.6(، ص:2011الربيع العربي سيناريوىات المستقبل، )لندن: منتدى األعمال الفمسطيني،   5 
.7الربيع العربي سيناريوىات المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص:  6 



52 

 :ةثالثَا: األسباب االجتماعي  

ألنيا تقوم عمى مجتمع قبمي يتحرك بدافع العرف والعادات  ؛التخمف االجتماعي في الدول العربية -
إضافًة إلى انتشار الخرافات بشكل كبير في ىذه المجتمعات أدى إلى ضياع واحدة من  ،والتقاليد

 1أىم شروط الحداثة أال وىي العقالنية.

ذي تعانيو الفئة الشابة في المنطقة العربية بسبب ما اإلقصاء االجتماعي والسياسي واالقتصادي ال -
تشيده ىذه المنطقة من طفرة شبابية متزايدة جعمتيا في مقدمة الفئات التي تطالب في تغيير 

 2األنظمة الحاكمة في الدول العربية.

تراجع حدة االندماج الوطني في الدول العربية بسبب تصاعد وتيرة اليوية الفرعية عمى حساب  -
وخاصة في الدول العربية التي تتمتع بقدر كبير من التنوع العرقي والديني  ،وية الوطنيةالي

 3واالثني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. انظر موقع:2012ومستقبل".  أفاقوالربيع العربي  األوسطبكر، ميدي. "الشرق  أبو  1 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292384      30/12/2013تاريخ االسترجاع  

.11. ص:2011 ، (184العدد ) ،السياسة الدولية"، محركات التغيير في العالم العربي"شحاتو، دينا. مريم وحيد.   2 
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ٍن ينهب ً  ويىقف انص  ثٍغ انؼزث  :انًجحث انث بنً: ثىراد انز 

ٍن ينهب ل: انث ىرح انت ىنسٍ خ ويىقف انص   :انًطهت األو 

كانون األول / ديسمبر عام  91رة الياسمين في اندلعت شرارة الثورة التونسية، والتي عرفت بثو 
، وذلك عمى اثر قيام الشاب التونسي )محمد البوعزيزي( بإضرام النار في نفسو بسبب قيام 4191

وذلك عمى خمفية مصادرة عربة الفواكو والخضروات  ،لو سية بتوجيو إىانة أمام المواطنينشرطية تون
فتوجو إلى المحافظة  1عدم حصولو عمى تصريح لمعمل بيا.التي يتكّسب بيا لقمة عيشو ىو وأسرتو ل

من اجل إعادة عربتو، ولكن أحدًا لم يستجب لو مما دفع بو األمر إلى إضرام النار في نفسو أمام 
 2المبنى، ونقل عمى اثر ذلك لمستشفى بن عروس لتمقي العالج، وبسبب سوء إصابتو توفي بتاريخ 

 4199.2كانون الثاني / يناير عام 

 3وىناك عدد من األسباب التي أدت إلى قيام الثورة التونسية يمكن إجماليا بما يمي:

 ىيمنة وسيطرة النظام الحاكم في تونس عمى ثروات وموارد ومؤسسات الدولة سيطرًة كاممة. -

 وخاصة بين فئة خريجي الجامعات. ،ارتفاع نسبة البطالة في تونس بشكل كبير جداً  -

 وعدم احترام القانون والنظام لسنوات طويمة. ،تونس بانتياك حقوق اإلنسان قيام النظام الحاكم في -

 وعدم تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة التونسية. ،انتشار المحسوبية والرشاوى والفساد -

 عدم وجود صمة وتواصل بين النظام الحاكم والشارع التونسي. -

عزيزي( في والية سيدي بو زيد لتنتقل انطمقت الثورة التونسية بعد العمل الذي قام بو )البو 
بعدىا شرارة الثورة إلى أنحاء الدولة التونسية كافة مطالبًة في البداية بعمل إصالحات في مؤسسات 
الدولة لمحد من البطالة والفساد. وكانت مطالب المتظاىرين ذات طابع اقتصادي واجتماعي تتعمق 

كن ومع تزايد ارتكاب النظام الحاكم من خالل أجيزتو بالتشغيل وتحسين المعيشة ومحاربة الفساد، ول
األمنية لممجازر واالنتياكات بحق المواطنين، ووقوع الجرحى والقتمى في صفوف المتظاىرين، ارتفعت 
نسبة مطالبيم حتى وصمت إلى مطالبة الرئيس التونسي )زين العابدين بن عمي( بالرحيل. وقد حاول 

                                                           

.61(. ص:2011، 1، )حمب: دار الكتاب العربي، ط"نثورة الياسمي"كامل، مجدي،   1 
.200(. ص:2012، 1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط"الثورة التونسية المجيدة"بشارة، عزمي،   2 
. انظر موقع: 2012/ عوامل النجاح / النتائج".  األسبابعبده محمود، عمي. "الثورة التونسية   3 
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م العديد من األساليب القمعية لضرب المتظاىرين، ولكن جميعيا باءت النظام الحاكم في تونس استخدا
وقد لجأ النظام الحاكم في تونس، وعمى رأسو  1بالفشل، ولم تستطع إخماد طوفان الغضب التونسي.

)زين العابدين بن عمي( إلى مجموعة من األساليب لمتخفيف من حدة الثورة وغضب الشعب تمثمت بما 
 2يمي:

ولكن  ،إقالة عدد من الوزراء في حكومتو وعمى رأسيم وزير الداخمية (عابدين بن عميزين ال)حاول  -
 دون جدوى الن ىذا لم يخفف من حدة الثورة.

بإلقاء خطاب أعمن فيو  (زين العابدين بن عمي)قام  4199كانون الثاني / يناير عام  91بتاريخ  -
ضاء عمى ة التونسية تيدف لمقعن حزمة من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية في الدول

 ولكن دون جدوى. ،في مؤسسات البالد البطالة والفساد المستشري

عالن حالة الطوارئ في أنحاء الدولة  ،بحل الحكومة التونسية (زين العابدين بن عمي)قام  - وا 
ومحاولة فرض فكرة التعتيم  ،والدفع بتعزيزات أمنية كبيرة لقمع المتظاىرين كافة، التونسية

 ولكن دون جدوى مما زاد غضب المتظاىرين الذين طالبوه بالرحيل. ،عالمي عمى الصحفييناإل

ومع اشتداد حدة الثورة التونسية وزيادة غضب المتظاىرين اجبر )زين العابدين بن عمي( عمى 
، غادر البالد ىاربًا إلى 4199كانون الثاني / يناير عام  99التنحي والتنازل عن الحكم. وبتاريخ 

لمممكة العربية السعودية مخمفًا ورائو ثورًة وشعبًا، استطاعوا أن يحققوا النصر عمى الحاكم الذي حكم ا
 عامَا بيد من حديد، وأوصميم لمفقر والجوع والجيل والخوف. 44تونس لمدة 

بعد مغادرة )زين العابدين بن عمي( لمبالد، استمم )محمد الغنوشي( رئاسة تونس بالوكالة 
من الدستور التونسي، والذي يضع احتمال عودة الرئيس السابق  21ذلك عمى الفصل  مستندًا في

لمحكم، ولكن بسبب عدم قدرتو عمى ذلك قرر المجمس الدستوري التونسي حسم ذلك من خالل المجوء 
من الدستور التونسي ليعمن شغور منصب الرئيس لعدم قدرتو عمى أداء ميامو. وبتاريخ  21لمفصل 

عين رئيس مجمس النواب )محمد فؤاد المبزع( رئيسًا مؤقتًا لمدولة  4199لثاني / يناير عام كانون ا 92
 بتاريخ تم وقد يومًا. 11 - 92التونسية عمى أن يتم إجراء االنتخابات الرئاسية خالل مدة تتراوح من 

 عدد بيا شارك( الغنوشي محمد) برئاسة جديدة حكومة تشكيل 4199كانون الثاني / يناير عام  91
                                                           

.87ص:(. 2012، 1"ثورة تونس"، )بيروت: المركز العربي لألبحاث والدراسات، ط د،حدوق، ولي  1 
، عمي، "الثورة التونسية األسباب / عوامل النجاح / النتائج"، مرجع سبق ذكره.عبده محمود  2  
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 دقاي الباجي) المتقاعد الوزير( لمبزع، ولكن أطاح بيا الشعب، وأوكل )فؤاد االمعارضة زعماء من
 1 بتاريخ وترأسيا شكميا وقد، جديدة حكومةبورقيبو بتشكيل  الحبيب السابق الرئيس عيد في( السبسي

 4199.1 آذار / مارس عام

)زين العابدين بن عمي( إلى المممكة  وشيدت مرحمة ما بعد سقوط النظام في تونس، ورحيل
العربية السعودية انتخاب المجمس التأسيسي، وذلك من خالل انتخابات ديمقراطية ونزيية تمت بتاريخ 

، شيدت فوز حزب النيضة اإلسالمي بأكبر عدد من 4199تشرين الثاني / نوفمبر عام  44
لتونس، وتم التوافق عمى تعيين األصوات، وتشكيل حكومة ائتالف وطني، وانتخاب رئيس مؤقت 
 2)منصف المرزوقي( رئيسًا مؤقتًا لمبالد حتى إجراء االنتخابات الرئاسية.

 3-وىناك مجموعة من العوامل أدت إلى نجاح الثورة التونسية تمثمت بما يمي:

 اعتبار الثورة التونسية بمثابة الشرارة األولى النطالق ثورات الربيع العربي. -

فبرغم من قيام النظام من خالل أجيزتو األمنية بقمع  .لتونسية بالطابع السممياتسمت الثورة ا -
سقاط العديد من القتمى والجرحى في صفوفيم إال أن الناس لم ينجروا إلى دوامة  ،المتظاىرين وا 

نما شكموا لجانًا لممحافظة عمى أمنيم. ،العنف مع النظام الحاكم  وا 

وتحقيق العدالة  ،القضاء عمى البطالة والفساد :وىي ،واضح حددت الثورة التونسية أىدافيا بشكل -
 والنمو االقتصادي مما دفع بالمواطنين إلى سرعة االنضمام إلييا. ،االجتماعية

وكانت الثورة  ،وحمفائو في الخارج ،شكمت الثورة التونسية عنصر المفاجأة لمنظام الحاكم في تونس -
خارجية باستثناء بعض التدخالت في عممية التغيير التي التونسية بعيدة كل البعد عن التدخالت ال

 قدمتيا بعض مؤسسات المجتمع المدني في تونس.

وظيور توافق بين مختمف التنظيمات السياسية ىناك ساعد  ،التجانس السكاني العالي في تونس -
فمم  ،وليةمن الثقافة والمسؤ  تمتع الشعب والمتظاىرين بقدر عالٍ و  4في حسم الثورة ورحيل النظام.

 5تسجل الثورة إال بعض حاالت النيب والتخريب.

                                                           

. 274(. ص:2011، 1ط لمعموم، العربية ، )بيروت: الدار"تونس في البوليسية الدولة سقوط"المديني، توفيق،   1 
.9. ص:2012، (398العدد ) ،المستقبل العربي "،الفشل والنجاح أسبابالربيع العربي " حسيب، خير الدين.  2 
.128-125(. ص:2012، 1، )القدس: ط"المفيوم المكون لمثورات العربية"غنيم، احمد،   3 
.14. ص:2011 ،(184العدد )، السياسة الدولية "،كات التغيير في العالم العربيمحر "وحيد، مريم، دينا شحاتو.   4 
مرجع سبق ذكره. "الثورة التونسية األسباب / عوامل النجاح / النتائج"، عبده محمود، عمي،  5 



56 

 1ووقوف الجيش والمؤسسة العسكرية مع المتظاىرين. ،ىشاشة النظام الحاكم واالنشقاقات بداخمو -

والتي حرمت من خيرات  ،انطالق الثورة التونسية من المحافظات والمدن المحرومة والميمشة -
 2وموارد وثروات البالد.

ؤسسة العسكرية في تونس، فإنيا رفضت الدخول في قمع المتظاىرين، وانحازت وبالنسبة لمم
لصالحيم بالرغم من محاولة النظام الحاكم إدخاليا في دوامة العنف والمواجية إال أن الفريق أول 
)عمار بن رشيد( قائد أركان الجيش التونسي رفض مطالب النظام، ودعا الجيش إلى عدم مواجية 

عيم، واعتبر أن الجيش ىو حامي الثورة، ودعا إلى حماية مؤسسات الدولة ومنشأتيا المتظاىرين وقم
 فقط.

 :ةونسي  ورة الت  ين من الث  موقف الص  

منذ قيام ثورات الربيع العربي اتسم الموقف الصيني من ىذه الثورات بالتريث والترقب لنتائجيا، 
يختمف من دولة إلى أخرى، وذلك وفقًا  ولكن يجب العمم بأن موقف الصين من ثورات الربيع العربي

ألىمية المصالح الصينية في كل دولة. وقد بقيت الصين متخوفة من احتمال وجود قوى خارجية تمعب 
دورًا ميمًا في قيام تمك الثورات، وليذا بقيت مترقبة ومتخوفة من اتخاذ أي موقف تجاه أي دولة إال بعد 

 3وضوح األمور أماميا.

ن من الثورة التونسية عمى اعتبار أنيا أولى الثورات باحترام إرادة الشعب اتسم موقف الصي
التونسي، ولكن وفي بداية قيام الثورة أعمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أمام صحفي 

األوضاع في  منأن الصين قمقو  4199كانون الثاني / يناير عام  91وكالة شينخوا الصينية بتاريخ 
  4س، ودعا إلى عودة االستقرار في تونس إلى ما كانت عميو.تون

آذار / مارس عام  1كما قام نائب وزير خارجية الصين )تشاي جيون( بزيارة لتونس بتاريخ 
التقى خالليا برئيس الحكومة التونسية )الباجي قائد السبسي( وذلك في قصر قرطاج بالعاصمة  4199

                                                           

.14وحيد، مريم، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
.269المديني، توفيق، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
.50سبق ذكره، ص:البرصان، احمد، مرجع   3 
12/7/2014تاريخ االسترجاع  وكالة شينخوا، انظر موقع:  4 

www.news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-01/15/c_13692097.htm 
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صين خالل المقاء عمى عمق وتطور العالقات بين الصين وتونس منذ أكد وزير خارجية الو   1التونسية.
واعتبر أن الصين  9119كانون الثاني / يناير عام  91إقامة العالقات الدبموماسية بينيما بتاريخ 

شعبًا وقيادًة تحترم خيار الشعب التونسي في اختيار مصيره. وأعمن خالل المقاء أن الصين مستعدة 
كما أعمن أن الصين تتابع باىتمام  .قات التعاون بين البمدين في كافة المجاالتلتوطيد وتطوير عال

كبير وحثيث ما حدث في تونس من ثورة أدت لتغيير النظام السابق، وأكد خالل المقاء أن الصين تدعم 
 2الثورة التونسية من اجل تحقيق التنمية والتطور لمدولة التونسية.

اجتمع )منصف المرزوقي( بعد استالمو لميامو رئيسًا  4194 شباط / فبراير عام 41وبتاريخ 
لمدولة التونسية بنائب وزير خارجية الصين )تشاي جيون( في تونس، وتم التوافق عمى تطوير 
العالقات بين الجانبين، وتحديدًا في ىذه المرحمة في المجاالت كافة، وخاصة في المجال االقتصادي. 

 الدفاع لوزارة قدمت، كما و دوالر ماليين 1 بحوالي قدرت الثورة عدب لتونس مساعدات الصين وقدمت
 3.الجانبين بين العالقات لتوطيد دوالر مميونيال حونب قدرت مساعدات التونسية

يرى الباحث بأن تونس لم تكن تشكل أىمية إستراتيجية أو اقتصادية لمصين، فمنذ أن تم إقامة 
العالقات الدبموماسية بين البمدين ظل حجم التبادل التجاري بينيما متواضعًا، وتميل كفتو لصالح 

ان ما الصين، كما أن قصر عمر الثورة التونسية لم يشكل إي إحراج أو تحدًّ لمصين. فيالحظ سرع
أصدرت الصين بيانًا أعربت فيو عن احتراميا إلرادة الشعب التونسي وخياره، وتمنت الصين عبر 
مسؤولييا إعادة االستقرار لتونس، كما وأعربت عن عزميا توطيد وتطوير العالقات بين البمدين في 

ترام إرادة وخيار الشعب المجاالت كافة، والتزمت بعدم تقديم التينئة بنجاح الثورة التونسية، واكتفت باح
 التونسي فقط.

 

 

                                                           

خارجية الصين، انظر موقع: وزارة  1 
www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t804566.htm    12/7/2014تاريخ االسترجاع  

وقع:تونس اليوم، انظر م  2 
www.ar.webmanagercenter.com/2011/03/08/3540       12/7/2014تاريخ االسترجاع 

صحيفة الشعب الصينية اليومية اون الين، انظر الموقع:  3 
www.arabic.people.com.cn/31660/7744446.html         12/7/2014تاريخ االسترجاع 
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ٍن ينهب  :انًطهت انث بنً: انث ىرح انًصزٌ خ ويىقف انص 

كانون الثاني  42انطمقت الثورة المصرية أو كما يسمييا بعضيم بيوم الغضب المصري بتاريخ 
مواطن ، وىو اليوم الذي يوافق عيد الشرطة في مصر، واليوم الذي يوافق مقتل ال4199/ يناير عام 

حزيران / يونيو عام  1)خالد محمد سعيد( في اإلسكندرية عمى يد مجموعة من أفراد الشرطة بتاريخ 
. وتم توجيو الدعوة من قبل معارضين غير منتمين إلى أي فصيل عبر شبكات التواصل 4191

أالف االجتماعي إلى المواطنين لمنزول لمشوارع بيدف المشاركة بالثورة واالحتجاجات، حيث خرج 
المصريين إلى شوارع القاىرة وعدد من المدن المصرية األخرى لممشاركة في ىذه االحتجاجات 

 1والمظاىرات.

اتخذت ىذه المظاىرات منذ بداية قياميا الطابع االقتصادي واالجتماعي والسياسي مطالبين 
ظام الحاكم، واحترام النظام بإجراء إصالحات لمحد من البطالة والفقر والفساد المستشري في بنية الن

حقوق اإلنسان. ولكن ومع استخدام الشرطة المصرية واألجيزة األمنية لمعنف والقوة تجاه المواطنين 
والمعتصمين أصروا عمى البقاء في الشارع متحدين السمطات المصرية التي حاولت قمعيم مما دفع 

وىناك مجموعة من  2الحكم.مسار الثورة لمسير نحو المطالبة بإطاحة )محمد حسني مبارك( عن 
 األسباب التي أدت إلى قيام الثورة المصرية يمكن تمخيصيا بما يمي:

 3، والسيطرة الكاممة عمى موارد وثروات الدولة.القومي الناتجالنظام الحاكم  توزيع سوء -

ىدار المال العام ،انتشار الفساد االقتصادي واإلداري والمالي في مؤسسات الدولة -  .وا 

واستبداليا بعمالو مدربة غير  ،وأعداد العمالة المينية المدربة في مصر ،سبة التعميمانخفاض ن -
 .مصرية

 .سيطرة النظام الحاكم عمى األحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم سيطرة كاممة -

 91إال لمدة  اؤهولم يتم إلغ ،9121لسنة  914تحت رقم  9111فرض قانون الطوارئ منذ عام  -
 .يرًا في فترة الثمانيناتش

                                                           

.17(. ص:2012، )بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات، "ة المصريةمن الثور  اإلسرائيميالموقف "، وآخرونصالح، محسن   1 
.18(. ص:2012، 1، طاألوسط، )عمان: مركز دراسات الشرق "يناير المصرية 25ثورة "، وآخرون إبراىيمعبد الكريم،   2 
انظر موقع: ".يناير 25قيام ثورة  "أسباب .الييئة العامة لالستعالمات  3 

www.sis.gov.eg/NewVR/mysite/asbab.html        19/7/2014تاريخ االسترجاع 
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حيث وصمت نسبة الفقر والبطالة في  ،ازدياد نسبة الفقر والبطالة بين صفوف الشعب المصري -
 1% من إجمالي عدد السكان.92عيد النظام السابق إلى حوالي 

حقوق  مصرالمفروضة في  انتياك السمطة التنفيذية التي استمدت قوتيا من حالة الطوارئ -
 أعتىأعطت الرئيس السمطة المطمقة من خالل تفويضو لوزير الداخمية بممارسة والتي  اإلنسان،

 2وسائل القير ضد الشعب المصري.

جمال )نقل السمطة والحكم إلى نجمو  (مبارك )محمد حسنيظيور فكرة التوريث أي محاولة  -
لنظام وجعمو يطالب باإلطاحة با ،في االونو األخيرة زاد من استياء الشارع المصري (مبارك
 3ورموزه.

كما حاول النظام الحاكم زج الجيش والمؤسسة العسكرية في األحداث الجارية لقمع 
كانون الثاني / يناير  41المتظاىرين، ومساعدة الشرطة في ذلك، ولكن الجيش نزل إلى الشارع بتاريخ 

طة والنظام وأعمن بأن ميمتو ىي الحفاظ عمى امن الوطن والمواطن، وليس مساعدة الشر  4199عام 
الحاكم في قمع المتظاىرين، كما أعمنت المؤسسة العسكرية والءىا لمطالب الشارع المصري 

 4والمتظاىرين.

 5كانون الثاني / يناير المصرية إلى ما يمي: 42تقسم القوى والتيارات التي لعبت دورًا كبيرًا في ثورة 

ابريل  1ة كفاية وحركة شباب القوى والتيارات الشبابية التي فجرت الثورة في مصر كحرك -
 ومجموعات الفيس بوك كمجموعة الرصد.

 التيارات اإلسالمية كجماعة اإلخوان المسممين والجماعات السمفية. -

القوات المسمحة المصرية من خالل عدم مشاركتيا في قمع المتظاىرين مع الشرطة وأجيزة النظام  -
عالن تأييدىا لمطالب الشعب والمتظاىرين ،الحاكم  .وا 

والتي زادت الضغوطات  (،مبارك )محمد حسنيقبل رحيل  (حمد شفيق)أالحكومة التي شكميا  -
وقد كمف  .وتنتمي لمنظام السابق مما دفع بيا األمر لالستقالة ،ألنيا فاقدة لمشرعية ؛عمييا إلقالتيا

                                                           

.49(. ص:2013، 1، طلألبحاث، )بيروت: المركز العربي "يناير مباحث وشيادات 25"، وآخرونحجازي، ناصر   1 
.75. ص:2012(، 406، بيجت. "الربيع العربي في مصر الثورة وما بعدىا"، المستقبل العربي، العدد )قرني  2 
.62مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجيد، وحيد،  3 
.19، مرجع سبق ذكره، ص:عبد الكريم، إبراىيم وآخرون  4 
.24-23. ص:2011، (184العدد ) ،السياسة الدولية "،مرحمة ما بعد الثورة / حالة مصر "إدارة صفار، محمد.  5 
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 بتشكيل حكومة جديدة أعمنت (عصام شرف)المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية الدكتور 
 أنيا تستمد شرعيتيا من الثورة.

انعقد المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية،  4199شباط / فبراير عام  91وبتاريخ 
واصدر بيانو األول الذي قرر فيو االنعقاد بشكل مستمر لبحث اإلجراءات التي سيتخذىا المجمس 

ليوم التالي لمبيان األول اصدر وفي ا 1لمحفاظ عمى امن الوطن والمواطن في ظل ازدياد حدة الثورة.
المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية بيانًا ثانيًا قرر فيو ضمان إلغاء حالة الطوارئ في مصر 
وذلك فور انتياء األحداث التي تشيدىا البالد، كما تحدث عن إجراء انتخابات حرة ونزيية لرئاسة 

الشعب، ودعا إلى عدم المساس بأمن الوطن  مصر، والتزام القوات المسمحة برعاية وحماية مطالب
 2والمواطن.

ومع ازدياد حدة المظاىرات واالحتجاجات في المدن المصرية كافة استطاع المتظاىرون 
واصدر المجمس  3تحقيق ىدفيم الرئيس أال وىو اإلطاحة بـ )محمد حسني مبارك( من سدة الحكم.

أشار فيو إلى تخمي  4199شباط / فبراير عام  99تاريخ األعمى لمقوات المسمحة المصرية بيانًا ثالثًا ب
)محمد حسني مبارك( عن منصبو رئيسًا لمصر، وتكميف المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية 

 4إدارة شؤون البالد. وقد أعمن ىذا البيان نائب الرئيس المواء )عمر سميمان( عمى شاشات التمفاز.

بارك( عن الحكم ومغادرتو ىو وعائمتو لشرم الشيخ بعد صدور قرار تخمي )محمد حسني م
بيانًا رابعًا  4199شباط / فبراير عام  94اصدر المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ 

 5أشار فيو إلى ما يمي:

 يمتزم المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية بكافة البيانات التي أصدرىا سابقًا. -

قبل تخميو عن منصبو برئاسة وزير الطيران  (محمد حسني مبارك)نيا تعتبر الحكومة التي عي -
 حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. (حمد شفيق)أالمدني 

                                                           

.35(. ص:2012، 1، )القاىرة: دار الشروق، ط "يناير 25ثورة  أوراقمن "البشري، طارق،   1 
.36البشري، طارق، مرجع سبق ذكره، ص:  2 
.422(. ص:2012، 1، )القاىرة: الدار المصرية المبنانية لمنشر، ط"لنظام مبارك األخيرة "األيامالمناوي، عبد المطيف،   3 
.36البشري، طارق، مرجع سبق ذكره، ص:  4 
.37البشري، طارق، مرجع سبق ذكره، ص:  5 
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يتطمع المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية إلى انتقال السمطة لنظام حكم مدني ال إلى نظام  -
 حكم عسكري.

 .لتزامات والمعاىدات واالتفاقيات اإلقميمية والدوليةالتزام جميورية مصر العربية بكافة اال -

المجمس اصدر المشير )حسين الطنطاوي( رئيس  4199شباط / فبراير عام  94بتاريخ 
إلى حل مجمسي الشعب والشورى المذين كانا إعالنًا دستوريًا دعا فيو األعمى لمقوات المسمحة المصرية 

 ،ودعا إلى تعطيل العمل بالدستور ،خميو عن منصبوقبل ت (محمد حسني مبارك)قائمين في عيد 
 رئيسانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، وتولي  أشير حتى إجراء 1وقرر إدارة شؤون مصر لمدة 

 مواد بعض لتعديل لجنة تشكيلتمثيل مصر داخميًا وخارجيًا، و  المسمحة لمقوات األعمى المجمس
جراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةالشعب من عمييا االستفتاء وتحديدالدستور،   .، وا 

 من العوامل التي ساعدت في نجاح الثورة المصرية:

طاحتيا بالنظام التونسي ساعد من إمكانية تأثر الشباب المصري ب - الثورة التونسية أولى الثورات وا 
 نجاح الثورة المصرية في تحقيق أىدافيا.

 ،أطياف المجتمع المصري ومدنو وقراه كليا تعتبر الثورة المصرية ثورة شعبية سممية شاركت في -
 1وبالتالي اتسمت بسرعة امتدادىا جغرافيًا.

 .انطالقيا بشكل تمقائي دون االعتماد في تنظيميا عمى األحزاب والتيارات -

 .اعتمادىا عمى الفئات الشابة -

 .استخدام وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي بشكل جيد -

حيث بدأت بمطالب ذات طابع اقتصادي واجتماعي  ،البداية كانت أىدافيا محددة وواضحة في -
 2وتطورت لممطالبة بإسقاط النظام الحاكم. ،وسياسي

 3والعربي عامًة. ،اتسمت بفكرة أن مطالبيا وىموميا تمثل معاناة الشعب المصري خاصةً  -

 4ىشاشة النظام الحاكم في مصر ساعد في نجاح الثورة. -

                                                           

.176غنيم، احمد، مرجع سبق ذكره، ص:  1 
. انظر موقع:2011حسين النجفي، محمد. "المميزات الفريدة لمثورة المصرية".  2 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=252422        19/7/2014تاريخ االسترجاع 
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 شعب وتأييده لمطالبيم المشروعة.وقوف الجيش المصري إلى جانب ال -

كانون الثاني /  42إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية بعد ثورة  4194شيدت مصر عام 
يناير المصرية التي أطاحت بـ )محمد حسني مبارك( عن الحكم، وتكممت بفوز حزب الحرية والعدالة 

سي الشعب والشورى. كما تم إجراء الذي أسستو جماعة األخوان المسممين بأكبر عدد من مقاعد مجم
االنتخابات الرئاسية عمى جولتين فاز فييا مرشح حزب الحرية والعدالة )محمد مرسي( بنسبة 

 4194حزيران / يونيو عام  41% من أصوات الناخبين، حيث تسمم السمطة رسميًا بتاريخ 29.14
 9124.1كأول رئيس مدني ينتخب رئيسًا لمصر منذ عام 

أي وبعد مرور عام كامل عمى تولي )محمد مرسي(  4194حزيران / يونيو عام  41وبتاريخ 
و مع عدد من معاونيو وعدد من قيادات جماعة الجيش المصري عن الحكم، واعتقم عزلورئاسة مصر 

اإلخوان المسممين في مصر. ويعود ذلك إلى عدد من األخطاء التي ارتكبيا )محمد مرسي( طوال مدة 
 ألخطاء ما يمي:حكمو، وأىم ىذه ا

الذي يقضي بعدم عودة مجمس لمحكمة الدستورية العميا في مصر بإلغاء قرار ا (محمد مرسي)قيام  -
 2بعودة عمل مجمس الشعب. إصدارهوذلك بعد القرار الجميوري الذي  ،الشعب لالنعقاد

اإلعالنات العمل عمى تيديد األمن القومي المصري من خالل إصدار عدد من القرارات و  -
األفكار  يعنيا الشعب إضافًة إلى اإلفراج عن عدد من السجناء ذو  دستورية التي لم يرَض ال

وحاولوا ضرب المؤسسة العسكرية عدا عن تيريب  ،المتطرفة الذين استوطنوا في شمال سيناء
 .السالح عبر األنفاق إلى قطاع غزة

تشرين  99صادر بتاريخ من خالل اإلعالن الدستوري ال (مرسي )محمدالصالحيات التي أصدرىا  -
 .ويضعيما فوق القانون ،والذي يعطي الحصانة لمرئيس وقراراتو ،4194الثاني / نوفمبر عام 

وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إضافًة إلى انخفاض معدالت  ،زيادة حدة المشكالت االقتصادية -
 3ناك.السياحة الوافدة إلى مصر بسبب عدم استقرار األوضاع األمنية والسياسية ى

                                                           

.21ص: وآخرون، مرجع سبق ذكره،صالح، محسن   1 
.55. ص:2013(، 52قشقوش، محمد. "حدود الدور السياسي لمجيوش"، مجمة الديمقراطية، العدد ) عبد الخالق  2 
19/7/2014انظر موقع: تاريخ االسترجاع  ".شعبية ضد حكم اإلخوانأسباب اندالع الثورة ال" .الييئة العامة لالستعالمات  3 

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4626#.U8ngbGeKDIU 
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فوائد من زياراتو الخارجية المتتالية لعدد من دول العالم  ةعمى تحقيق أي (محمد مرسيعدم قدرة ) -
ومن بينيا عدد من الدول العربية  ،إضافًة إلى تراجع في عالقات مصر مع العديد من دول العالم

 .كسوريا مثاًل التي قام بقطع العالقات الدبموماسية معيا

وزيادة حدة االنقسام السياسي في مصر بين  ،ة بين أطياف المجتمع كافةً استمرار ظاىرة الفتن -
 1القوى الدينية والقوى المدنية.

 :بعد عام من الحكم (د مرسيمحم  )ئيس ومن عزل الر   ،ةورة المصري  ين من الث  موقف الص  

ح اتسم الموقف الصيني منذ بداية قيام الثورة المصرية بالموقف الحذر والمترقب حتى تتض
واستمرت الصين بمراقبة التطورات في الشارع المصري بذىول  2معالم الصورة الداخمية لمثورة المصرية.

وخوف حقيقي؛ لخوفيا من سقوط األنظمة السياسية في الدول العربية التي جمعتيا مع الصين عالقات 
في مصر طوال كما أن الصين بقيت ممتزمة بالصمت حيال ما يحدث  جيدة ووطيدة  لسنوات طويمة.

فترة الثورة المصرية وفق مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخمية، ورفض أي تدخل خارجي 
وكانت الصين قمقة من انتقال . عالقات الصين الدوليةفي أي دولة المذين يشكالن أساسين ميمين في 

الجتماعي، وحظرت أية عدوى الثورة المصرية إلييا، فقامت بحجب كممة مصر عن مواقع التواصل ا
 3مشاركة صينية في األخبار والمقاالت التي تتحدث عن الثورة المصرية.

قام نائب وزير الخارجية الصيني )تشاي جيون( بزيارة  4199آذار / مارس عام  91بتاريخ 
إلى مصر التقى فييا نائب رئيس الوزراء المصري )يحيي الجمل( ووزير الخارجية المصري )نبيل 

، وتميز العالقات بين الصينية المصريةالعالقات حيث تحدث خالل الزيارة عن تاريخ (، العربي
الجانبين بالثقة المتبادلة في المجاالت كافة، كما أكد عمى احترام الصين لخيار الشعب المصري، ودعا 

وقائمًا عمى إلى أن يعود االستقرار واألمان لمصر، وأن يبقى التنسيق والتعاون بين الجانبين مستمرًا 
 4التطور في المجاالت كافة.

                                                           

.49. ص:2013 ،(51العدد ) ،مجمة الديمقراطية"، فجوة االنجاز وأزمة الشرعية السياسية"توفيق إبراىيم، حسنين.   1 
.52مد، مرجع سبق ذكره، ص:البرصان، اح  2 
.264حجازي، ناصر، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
انظر موقع: ".مصر يزورن جيو  تشاي خارجية الصين وزير نائب" .سفارة جميورية الصين الشعبية لدى سمطنة عمان  4 

www.om.chineseembassy.org/ara/xsdt/t805326.htm      20/7/2014تاريخ االسترجاع 
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 4كما شيدت فترة ما بعد الثورة المصرية زيارة لوزير خارجية الصين )يانغ جيو تشي( بتاريخ 
إلى مصر، التقى خالليا رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية  4199أيار / مايو عام 

وافق عمى تطوير وتوطيد عالقات الصداقة المشير )محمد حسين الطنطاوي(، وتم خالل المقاء الت
 توسيعوالتعاون بين الجانبين في المجاالت كافة لموصول إلى مستوى جديد من العالقات، إضافًة إلى 

واإلقميمية. كما دعا  الدولية القضايابين البمدين في  والتنسيق االتصال وتعزيز والشعبي الثقافي التبادل
عاون التجارية واالقتصادية بين البمدين، وشجع الشركات الصينية عمى إلى تعزيز وتكثيف اتفاقيات الت

 1االستثمار في مصر إضافًة إلى الدعوة لعودة االستقرار واألمان والتنمية فييا.

كما اىتمت الصين بتقوية العالقات الصينية المصرية بعد انتخاب )محمد مرسي( رئيسًا 
قام وزير  4199أيار / مايو عام  4دلة بين الجانبين. ففي لمصر، وىذا ظير جميًا في الزيارات المتبا

( بزيارة إلى مصر التقى خالليا )محمد مرسي( بيدف تعميق وتقوية تشي جيو يانغخارجية الصين )
العالقات مع النظام المصري الجديد، وذلك عمى اعتبار أن مصر ىي دولة مركزية في المنطقة 

لزيارة الصين، وذلك بيدف توقيع عدد من االتفاقيات التجارية العربية، كما تم دعوة )محمد مرسي( 
 2واالقتصادية بين البمدين.

قام )محمد مرسي( بزيارة إلى  4194آب / أغسطس عام  41 – 41وفي الفترة ما بين 
جميورية الصين الشعبية رافقو فييا عدد من رجال األعمال المصرين، حيث تم خالل الزيارة توقيع 

 3اقيات بين البمدين شممت ما يمي:عدد من االتف

مميون دوالر إلقامة  411توقيع اتفاقية بين البنك األىمي المصري والبنك الوطني الصيني بقيمة  -
 عدد من المشاريع في مصر.

توقيع اتفاقية تعاون في مجال التجارة إضافًة إلى تقديم الصين لعدد من السيارات لمشرطة  -
 المصرية.

                                                           

انظر موقع: ".المشير الطنطاوي يمتقي وزير خارجية الصين في مصر" .الصين الشعبية لدى مصرسفارة جميورية   1 
www.eg.china-embassy.org/ara/zagx/t820204.htm       20/7/2014تاريخ االسترجاع  

انظر موقع:  ".الصيني الخارجية وزير يمتقي مرسي" .موقع الوطن  2 
www.elwatannews.com/news/details/74935      20/7/2014تاريخ االسترجاع 

، انظر موقع:1/9/2012 ".بكين إلىزيارة الرئيس محمد مرسي " .عبد المجيد، عبير  3 
www.youm7.com/News.asp?NewsID=772028#.U8xCvWeKDIV      21/7/2014تاريخ االسترجاع 
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ارة الزراعة المصرية ووزارة العموم والتكنولوجيا الصينية وذلك فيما يخص توقيع اتفاقية بين وز  -
 التقنيات الزراعية الحديثة.

 توقيع مذكرة تفاىم بين وزارة البيئة المصرية ووزارة حماية الدولة الصينية فيما يخص البيئة. -

 لصناعة الصينية.توقيع مذكرة تفاىم في مجال االتصاالت بين وزارة االتصاالت المصرية ووزارة ا -

توقيع اتفاقية بين وزارة السياحة المصرية ووزارة السياحة الصينية تيدف إلى إقامة مشروع تنفيذي  -
 بين البمدين.

واتسم الموقف الصيني بعد قيام الجيش المصري بقيادة )عبد الفتاح السيسي( بعزل )محمد 
وىذا يظير بشكل واضح من خالل مرسي( بعد عام كامل من الحكم باحترام إرادة الشعب المصري، 

قيام وزارة الخارجية الصينية بإعالن أن عالقاتيا مع مصر لن تتغير ولن تتأثر ميما حدث من 
تغييرات في الساحة المصرية، وبالتالي فإن ىذا يبين أن سياسة الصين الخارجية تتميز بالطابع 

 المصمحي فمصمحتيا فوق أي شيء.

راقبة الثورة المصرية بشكل دقيق ومستمر، وذلك لخوفيا من يرى الباحث أن الصين قامت بم
عامًا قد  41أن ىذه الثورة التي استطاعت خالل أيام قميمة إسقاط نظام سياسي حكم مصر ألكثر من 

تؤثر عمى مصالح الصين اإلستراتيجية المتنامية في مصر، كما تخوفت الصين من انتقال عدوى تمك 
جبت الصين أية كممة ليا عالقة بمصر والثورة المصرية في وسائل اإلعالم الثورة إلى داخميا، وليذا ح

الصينية والتواصل االجتماعي. كما ظمت الصين ممتزمة بشكل مطمق بما يشبو الصمت بذريعة أن 
مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخمية، ورفض أي تدخل خارجي يشكالن أساسين ميمين في 

دبموماسيتيا. ولوحظ أن الصين وبعد نجاح الثورة المصرية حرصت كل الحرص سياستيا الخارجية و 
نما اكتفت فقط بالدعوة إلى عودة االستقرار واألمن والتنمية والتطور في  عمى عدم تقديم التينئة بذلك، وا 

رادة الشعب المصري.  مصر، إضافًة إلى احترام خيار وا 

يا ترى أن اكبر تيديد لمصالحيا في المنطقة أن اىتمام الصين بالثورة المصرية ينبع من أن
العربية ىو ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى تمك المنطقة، وحتى تواجو الصين تمك الييمنة يجب 
عمييا التوجو نحو سياسة تعدد األقطاب، وليس القطب الواحد. ومن ىنا يالحظ الباحث بأن دعوة 

ق توازن استراتيجي لمواجية سياسة الواليات المتحدة )محمد مرسي( لزيارة الصين تيدف لتحقي
 األمريكية في المنطقة العربية، والتي تعتمد عمى سياسة القطب الواحد.
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ٍن ينهب  :انًطهت انث بنث: انث ىرح انًٍنٍ خ ويىقف انص 

انطمقت ثورة الشباب اليمنية أو كما تسمى بثورة التغيير السممية في أوائل شير شباط / فبراير 
، حيث خرج الماليين من سكان اليمن إلى الميادين العامة والساحات الموجودة في أنحاء 4199ام ع

اليمن كافة من اجل ىدف واحد أال وىو إسقاط النظام الحاكم ىناك وعمى رأسو )عمي عبد اهلل صالح(، 
 1وشارك في ىذه الثورة ما يمي:

 عدد من وحدات الجيش التي انشقت عن النظام الحاكم. -

 ألحزاب التي تطمق عمى نفسيا أحزاب المقاء المشترك.ا -

 عدد من القبائل اليمنية. -

 الجماعة الحوثية. -

 الحراك الجنوبي الذي أيد عممية التغيير. -

آذار /  91كما شيدت أحداث جمعة الكرامة التي حدثت في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 
عمى أيدي قوات النظام انشقاق عدد من  مواطناً  21التي راح ضحيتيا أكثر من  4199مارس عام 

قادة الجيش اليمني وعمى رأسيم الذراع األمني لـ )عمي عبد اهلل صالح( قائد الفرقة األولى / مدرع 
بالجيش اليمني )عمي محسن األحمر(. كما شيدت أيضًا انشقاق عدد كبير من الوزراء في الحكومة 

مني إضافًة إلى عدد من أعضاء السمك الدبموماسي اليمني اليمنية وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي الي
 2في الخارج.

ومع زيادة الضغط الشعبي والخارجي عمى النظام اليمني وقع )عمي عبد اهلل صالح( عمى 
أطمق عمييا  4199تشرين الثاني / نوفمبر عام  44مبادرة قدمتيا دول مجمس التعاون الخميجي بتاريخ 

والتي دعمت أيضًا من مجمس األمن الدولي. وأىم البنود التي نصت عمييا ما اسم المبادرة الخميجية، 
 3يمي:

                                                           

.153+152(. ص:2012، 1عربي لألبحاث والدراسات، ط، فضل، "الثورة اليمنية الخمفية واآلفاق"، )بيروت: المركز الالربيعي  1 
.182، مرجع سبق ذكره، ص:الربيعي، فضل  2 
(، انظر موقع:15858، العدد )24/11/2014 ".نص المبادرة الخميجية" .جريدة الرياض  3 

www.alriyadh.com/685755       2/8/2014تاريخ االسترجاع 
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 (عبد ربو منصور ىادي)لنائبو  كافة وتفويض صالحياتو ،عن الحكم (عمى عبد اهلل صالح)تنحي  -
 يوم. 11إلى حين إجراء انتخابات يمنية مبكرة خالل فترة 

 ائيًا وقانونيًا.وعدم مالحقتو قض ،توفير الحصانة لمرئيس اليمني -

وبعد االنتياء  ،يقوم الرئيس الجديد الفائز باالنتخابات بتشكيل لجنة إلعداد الدستور الجديد لميمن -
 منو يعرض الستفتاء شعبي.

 يقوم الحزب الذي حصل عمى أعمى األصوات في االنتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة. -

تخابات الرئاسية في اليمن، وأعمن عن ترشح تم عقد االن 4194شباط / فبراير عام  49بتاريخ 
)عبد ربو منصور ىادي( مرشحًا توافقيًا ووحيدًا في ىذه االنتخابات وفقًا لممبادرة التي أعدتيا دول 

% 11.1والخارج انتيت بفوزه بواقع  الخميج، حيث حصل خالل االنتخابات عمى دعم واسع من الداخل
 1من أصوات الناخبين في اليمن.

 2جموعة من األسباب التي أدت لقيام ثورة الشباب اليمنية يمكن تمخيصيا بما يمي:ىناك م

 وذلك من خالل خمق األزمات والتزوير في االنتخابات. سيطرة النظام الحاكم عمى الحكم -

والذي كان  ،إلى قناعة تامة بتوريث نجمو احمد الحكم من بعده (عمي عبد اهلل صالح)وصول  -
 س الجميوري والقوات الخاصة اليمنية.يتولى منصب قائد الحر 

الفساد الحكومي، وزيادة معدالت الفقر والبطالة، وتيميش مناطق الجنوب اليمني بسبب عمميات  -
 التمرد المستمرة عمى النظام الحاكم.

 كثرة التدخالت الخارجية في الشؤون الداخمية لميمن من دول إقميمية ودولية. -

 3بعدة مميزات ثمثمت بما يمي:كما اتسمت ثورة الشباب اليمنية 

 أي أنيا قامت عمى عنصر الشباب والفئة الشابة في اليمن. :الطابع الشبابي -

                                                           

، انظر موقع:24/2/2012 ".انتخاب عبد ربو منصور رئيسًا لميمن" . BBC ARABIC   موقع قناة 1 
www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/02/120224_yemen_elex.shtml      2/8/2014تاريخ االسترجاع 

، انظر موقع:13/2/2014 أسبابيا". اليمنية الثورة في قراءة" .الغابري، محمد  2 
www.al-islah.net/new/view.aspx?id=5229       2/8/2014سترجاع تاريخ اال

، انظر موقع:13/2/2014 أسبابيا".قراءة في الثورة اليمنية " .الغابري، محمد  3 
www.al-islah.net/new/view.aspx?id=5229  27/7/2014تاريخ االسترجاع    
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 .كافةً  أي أنيا ثورة ضمت في طياتيا أطياف المجتمع اليمني :الطابع الشعبي -

 مظاىر مسمحة بالرغم من انتشار السالح في اليمن بكثرة. ةأي أنيا خمت من أي :الطابع السممي -

 1ك عدد من العوامل التي ساعدت عمى نجاح الثورة اليمنية تمثمت بما يمي:ىنا

انشقاق عدد من قيادات الجيش اليمني وعمى رأسيم )عمي محسن األحمر(، ووقوفيم لجانب  -
 الثوار.

 فقدان النظام الحاكم لسيطرتو عمى مناطق واسعة من اليمن وخاصة محافظات الجنوب اليمني. -

 ت النظام الحاكم في اليمن ووقوفيم إلى جانب الثوار.انشقاق كثير من قيادا -

خروج الرئيس اليمني وعدد من كبار مسؤوليو إلى السعودية لمعالج بسبب محاولة االغتيال التي  -
جراء إطالق قذيفتين صاروخيتين عمى القصر  4199حزيران / يونيو عام  2تعرض ليا بتاريخ 

 إلى إصابتو ومسؤوليو. اتيالرئاسي أدّ 

وعمى رأسيا قبيمة حاشد التي  ،قاق عدد من القبائل اليمنية الكبيرة عن النظام الحاكم في اليمنانش -
 .(صادق األحمر)يرأسيا الشيخ 

 وتجنبيا لحمل السالح. ،الطابع السممي الذي امتازت بو الثورة اليمنية -

اة سييل التي وسائل التواصل االجتماعي كالفيس بوك والتويتر إضافًة إلى عدد من القنوات كقن -
يصال  ،كان ليا دور كبير في نجاح الثورة اليمنية ، والتيكانت تنقل أحداث الثورة أواًل بأول وا 

 2مطالب الشعب لممجتمعات العربية والدولية.

 :ةورة اليمني  ين من الث  موقف الص  

اتسم موقف الصين من ثورة الشباب اليمنية بالغموض والحياد والترقب، وعدم إعطاء أي 
قف واضح تجاه الثورة اليمنية حتى تتكشف األمور، وذلك بسبب طبيعة عالقات التعاون بين البمدين مو 

 3، والتي امتازت بالتطور والنمو في جميع المجاالت.9121منذ نشأتيا عام 

                                                           

.40(، ص:23، مرجع سبق ذكره، العدد )وآخرون إبراىيمعبد الكريم،   1 
.423ص: الربيعي، فضل، مرجع سبق ذكره،  2 
.53البرصان، احمد، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
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تم توطيد ىذه العالقات عمى المستويات  9121منذ أن نشأت العالقات الصينية اليمنية عام 
دية أو االجتماعية أو السياسية أو االستثمارية والتجارية، وليذا ُتعّد الصين احد أىم كافة سواء االقتصا

كما ُتعّد اليمن ثالث دولة عربية اعترفت بالصين بعد كل  الشركاء الدوليين لميمن في المجاالت كافة.
يمن وحتى من مصر وسوريا، ولم ينَس اليمنيون وقوف الصين إلى جانبيم ودعميا ليم منذ استقالل ال

اآلن، إضافًة إلى الدعم الدولي الذي تقدمو الصين لميمن سياسيًا في المحافل الدولية، والمنح والقروض 
 1.والمشاريع التي تقدميا الصين أيضًا بيدف الرقي والتطور في مناحي الحياة اليمنية كافة

خميجي لحل األزمة رحبت الصين أيضًا بالمبادرة الخميجية التي طرحتيا دول مجمس التعاون ال
اليمنية، وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الصين ترحب بقيام كل األطراف المعنية في 
اليمن بالتوقيع عمى المبادرة الخميجية لحل األزمة اليمنية، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية 

مية االنتقال السياسي لميمن، كما دعا الصينية التوقيع عمى المبادرة بمثابة خطوة ىامة لإلسراع في عم
 2إلى عودة االستقرار والتطور لميمن.

قام )عبد ربو منصور ىادي( بعد انتخابو رئيسًا لميمن بزيارة لمصين بناًء  4194وفي عام 
عمى دعوة من الرئيس الصيني لو وذلك من اجل توطيد أواصر التعاون بين البمدين، حيث عبر 

ام بالده إلرادة الشعب اليمني، والجيود التي بذليا )عبد ربو منصور ىادي( الرئيس الصيني عن احتر 
في سبيل إخراج اليمن من األزمة التي مرت بيا، واعتبر أن الصين راقبت بشكل مكثف الثورة اليمنية، 
 وتابعت تطوراتيا أواًل بأول. كما أكد الرئيس الصيني عمى عمق عالقات التعاون بين البمدين والعالقات

، وأعمن عن دعم الصين الكامل 9121التاريخية التي جمعتيما منذ االعتراف المتبادل بينيما عام 
لميمن في شتى المجاالت، وتقديم المساعدات في مجال الطاقة واالتصاالت والبنى التحتية والتعميم 

كمنحة  مميون يوان صيني لميمن 911والصحة، كما وأعمن الرئيس الصيني عن تقديم الصين مبمغ 

                                                           

، انظر موقع:12/11/2013 ".اليمن والصين عالقة متميزة وناجحة" .اليومي سبتمبر اإلخباريالموقع   1 
www.26sep.net/articles.php?id=6002         5/8/2014تاريخ االسترجاع 
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مميون يوان كدعم لوزارة الدفاع اليمنية، ومبمغ  21مجانية بمناسبة زيارة الرئيس اليمني ليا، ومبمغ 
 1مميون يوان كقرض طويل األجل بدون فوائد. 411

يرى الباحث أن الصين راقبت عن كثب الثورة اليمنية خوفًا عمى مصالحيا اإلستراتيجية مع 
اصة في مجالي استيراد النفط من اليمن وعقد صفقات األسمحة معيا. اليمن التي امتازت بالتطور، وخ

كما تخوفت الصين من ازدياد التدخل الخارجي في الشؤون الداخمية لميمن األمر الذي سييدد مصالح 
الصين فييا خاصة مع تقارب وتعاون )عمي عبد اهلل صالح( مع الواليات المتحدة األمريكية الذي كان 

 ل ىاجسًا ليا.يقمق الصين ويشك

كما تخوفت الصين وبشكل كبير من انتشار الفوضى في اليمن إذا لم يتم حل األزمة اليمنية 
ىناك، األمر الذي سيزيد من عمميات القرصنة في القرن اإلفريقي وخميج عدن وسيطرة الجماعات 

ية ىناك. وليذا قامت المتشددة كتنظيم القاعدة مثاًل عميو، وىذا األمر سييدد مصالح الصين اإلستراتيج
الصين بتعزيز وجود أسطوليا البحري الصيني ىناك لحماية ناقالت النفط الصينية القادمة من اليمن 

 والدول المجاورة من أي اعتداء.

ٍن ينهب اثغ:انًطهت انز    :انث ىرح انهٍجٍ خ ويىقف انص 

شباط / فبراير عام  91انطمقت شرارة الثورة الميبية التي أطمق عمييا ثورة الغضب بتاريخ 
، وىي عبارة عن ثورة شعبية شممت المدن الميبية كافة، وتأثرت باالحتجاجات التي اندلعت في 4199

العديد من الدول العربية وخاصة الثورة التونسية والمصرية. بدأت ىذه الثورة عمى شكل مظاىرات 
( بعمل إصالحات سياسية واقتصادية سممية طالب فييا الثوار النظام الميبي وعمى رأسو )معمر القذافي

واجتماعية، ولكن مع قيام الكتائب التابعة لـ )معمر القذافي( باستخدام العنف واألسمحة النارية الثقيمة 
والقصف الجوي تجاه الثوار لقمعيم تحولت ىذه الثورة إلى ثورة مسمحة ىدفت لإلطاحة بو وبنظامو 

ي طوربال( الذي وكمتو عائالت مذبحة سجن بوسميم الذي كما ساعد اعتقال المحامي )فتح 2السياسي.
سجينًا دورًا كبيرًا في تفجر الثورة وازدياد وتيرتيا لتمتد إلى المدن الميبية  9411راح ضحيتو حوالي 

كافة تطالب باإلطاحة بالنظام في ليبيا وعمى رأسو )معمر القذافي(. ومع تحول المظاىرات من سممية 

                                                           

، انظر موقع:13/11/2013 ".تفاصيل زيارة الرئيس ىادي لمصين الشعبية" .موقع اليقين  1 
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ثورة الميبية إلى نموذج الحرب الشعبية التي تستخدميا حركات التحرر الوطني في إلى مسمحة انتقمت ال
 1العادة عممًا أن ىناك شرطين أساسيين لموصول إلى ىذا النموذج أال وىو:

 القاعدة اآلمنة: وكان موقعيا بنغازي، وانطمقت منيا قيادة الثورة ومجمسيا االنتقالي. -أواًل:

حامية: أي أن بقاء القاعدة اآلمنة التي تحتاجيا الثورات الوطنية مرتبط بتوفر القوة الدولية ال -ثانيًا:
قميمي يساندىا ويحمييا. وىذا ما ظير في قرار مجمس األمن الدولي الوارد تحت رقم  غطاء دولي وا 

، والذي يقضي بإقامة منطقة حظر جوي عمى ليبيا واتخاذ اإلجراءات كافة التي توفر الحماية 9114
 2ن الميبيين.لممدني

 يرى الباحث أن ىناك كثيرًا من األسباب التي لعبت دورًا في قيام الثورة الميبية يمكن تمخيصيا بما يمي:

 في ليبيا. لسياسي واإلداري والمالي المستشريالفساد ا -

 وأبنائو ومعاونيو عمى موارد الدولة. (معمر القذافي)سيطرة النظام في ليبيا وعمى رأسو  -

باستخدام القوة تجاه الذين يعارضون النظام من  (لقذافيـ )معمر ااألمنية التابعة ل قيام األجيزة -
 خالل قمع الحريات والكبت السياسي عمى مدى سنوات طويمة.

من خالل تدخل  (سيف اإلسالم)ويدعى  (معمر القذافي)ظيور فكرة توريث الحكم في ليبيا لنجل  -
 يا.األخير في كثير من الشؤون السياسية في ليب

كما يشير كثير من الباحثين بأن ىناك مجموعة من األسباب التي ساعدت في تحول الثورة 
 3الميبية من ثورة سممية إلى مسمحة تمثمت بما يمي:

 غياب األحزاب والمؤسسات األىمية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا. -

 .(معمر القذافي)ل بشخص اعتماد النظام الحاكم في ليبيا عمى مبدأ الوالء لمفرد والذي تمث -

 وجود كثير من أشخاص المعارضة الميبية خارج حدود ليبيا. -

 .(معمر القذافي)توفر السالح بسيولة من معسكرات النظام التي ىجرىا جنود  -

                                                           

.198+197مرجع سبق ذكره، ص: غنيم، احمد،  1 
انظر موقع: ".بشأن ليبيا 1973القرار االممي رقم " .الجزيرة نت  2 
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 موقف الدول الغربية المتباين من الثورة الميبية. -

 1الصراعات بين القبائل المؤيدة والمعارضة لمنظام الميبي. -

اك مجموعة من العوامل التي لعبت دورًا كبيرًا في استمرار األزمة في ليبيا، وأدت كما أن ىن
لوصول الثورة الميبية إلى حالة من الجمود بسبب عدم قدرة طرفي النزاع )الثوار ونظام القذافي( عمى 

 2تحقيق تقدم عسكري وحسم النزاع لصالحو، وىي:

 تيور.التي تمتاز بالعناد وال (معمر القذافي)شخصية  -

معمر )وذلك بسبب قيام  ،غياب جيش وطني موحد في ليبيا عمى غرار الجيش المصري والتونسي -
أي تدريب الشعب عمى استخدام السالح مع  ؛بحل الجيش تحت مسمى الشعب المسمح (القذافي

بقاء المخازن التي تحوي السالح تحت سيطرة النظام والقوى األمنية التي يرأسيا أبناء القذافي 
 فراد قبيمتو.وأ

وذلك  ،التردد واالنقسام والضبابية في موقف الدول الغربية وخاصة الكبرى منيا تجاه الثورة الميبية -
نسانياً  قامة منطقة حظر جوي ،ما بين مساعدة قوى المعارضة ماليًا وا  وتوجيو ضربات عسكرية  ،وا 

الالزمة لمواجية قوى النظام  وعدم إمداد قوى المعارضة باألسمحة ،لمنظام الميبي لحماية المدنيين
 الذي يفوقيم تسميحًا.

 3وىناك مجموعة من العوامل التي ساعدت بشكل كبير في نجاح الثورة الميبية يمكن إجماليا بما يمي:

ـ )معمر االنشقاقات التي حصمت في صفوف النظام الميبي والكتائب وقوى األمن التي كانت تتبع ل -
 وانضماميا لمثورة. (لقذافيا

سناد قمع الثوار لنجمو  ،عن األنظار (معمر القذافي)اب غي -  .(سيف اإلسالم)وا 

نياء حكمو لميبيا. (القذافي )معمر وجود إجماع دولي عمى ضرورة التخمص من -  وا 

وعدم قدرتو عمى السيطرة إال عمى أجزاء قميمة من  ،في النظام السياسي الميبي الفساد المستشري -
 ليبيا.

                                                           

.22. ص:2014 ،(195العدد ) ،السياسة الدولية"، دولة منزوعة السيطرة: تفكك ليبيا بعد الثورة"خالد حنفي.  عمي،  1 
. انظر موقع:2013الصراع المسمح في ليبيا ومساراتو المحتممة".  أسبابميدي، محمد عاشور. "  2 
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وسيطرتيم عمى المنطقة  ،يد من مخازن السالح التابعة لمنظام بسيولةسيطرة الثوار عمى العد -
 الشرقية لميبيا وأجزاء من المنطقة الغربية كالجبل األخضر.

واعتراف العديد من دول العالم بو عزز من قوة الثوار في مواجية  الميبي، تشكيل المجمس االنتقالي -
 .(القذافي )معمر نظام

 في ليبيا، عن الحكم (القذافي)معمر  رة سياسية ال تضمن رحيلمباد ةعدم قبول الثوار بأي -
 ومواصمة القتال ضده.

وضع بيئة إعالمية دولية ساعدت بشكل كبير في سرعت انييار النظام وعمى  فينجاح الثوار  -
 .(معمر القذافي)رأسو 

ومعنويًا في  تجميد أرصدة مؤسسة المجان الثورية والتي تعتبر اليد الضاربة لمنظام الميبي مادياً  -
 1الخارج.

استمرت المعارك بين النظام الميبي من جية وقوى المعارضة من جية أخرى، وسقط الكثير 
من الجرحى والقتمى في صفوف الثوار مما دفع بالدول الغربية والعربية إلى إدانة المجازر التي يرتكبيا 

من مجمس األمن الدولي يحمل رقمي النظام الميبي وعمى رأسو )معمر القذافي(، وقامت بإصدار قرار 
يجيز استخدام القوة العسكرية ضد النظام الميبي. كما وقامت محكمة الجنايات الدولية  9114و  9111

بإصدار مذكرة اعتقال بحق )معمر القذافي( ونجمو )سيف اإلسالم( ومدير مخابراتو )عبد اهلل 
ى العاصمة الميبية طرابمس، وسيطرت السنوسي(، واستمرت قوى المعارضة بالقتال حتى وصمت إل

وجو  4199تشرين األول / أكتوبر عام  41. وبتاريخ 4199أب / أغسطس عام  49عمييا بتاريخ 
حمف الناتو ضربة لـ )معمر القذافي( أسفرت عن إصابتو ونجمو )المعتصم(، وتم اعتقاليم، وقتميم 

 2قال من محكمة الجنايات الدولية.إضافًة إلى اعتقال )سيف اإلسالم( الصادر بحقو مذكرة اعت

 

 

 

                                                           

.125(. ص:2012، 1الثقافي العربي، ط، "وثائق ويكيميكس وأسرار الثورات العربية"، )الدار البيضاء: المركز مصدق، حسن  1 
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 :ةورة الميبي  ين من الث  موقف الص  

مع بداية انطالق الثورة الميبية اتخذت الصين موقفًا تميز بالتريث في التعاطي مع ىذه 
وكان الموقف الصيني أكثر وضوحًا في التعامل مع الثورة الميبية خالفًا مع ثورات الربيع  1األزمة.

كر؛ وذلك بسبب وجود جممة من المصالح اإلستراتيجية التي تربط الصين بميبيا إضافًة العربي أنفة الذ
إلى السياسة الخارجية الميبية التي امتازت طوال السنوات السابقة بحالة من التوتر مع الواليات المتحدة 

 2األمريكية.

ازداد موقف الدول  مع اشتعال الثورة الميبية واشتدادىا في قمع المتظاىرين بالقوة العسكرية
الغربية بضرورة التخمص من النظام الميبي وعمى رأسو )معمر القذافي(، حيث توالت التصريحات التي 
تدينو، إال أن الصين اكتفت فقط من خالل نائب وزير خارجيتيا )تشاي جيون( إلى ضرورة أن يتم حل 

سكرية من خالل الحوار معتمدة عمى الوضع المتأزم في ليبيا بالطرق السممية دون استخدام القوة الع
 3مبدأ احترام وحدة وسيادة ليبيا وعدم والتدخل في شؤونيا الداخمية.

تعتمد عمى مبدأ أن أي تغير في البنية السياسية لمنظم العربية قد  عالقات الصين الدوليةإن 
ية؛ ألنيا تخشى من أن التجارية، وىذا ما تخوفت منو الصين بعد اندالع الثورة الميب عالقاتيايغير من 

تغير النظام الميبي سيضعف فرصة تطور استثمارات الصين من جية، ومن جية أخرى خشية من 
 4فقدان احد ابرز الدول التي ظمت طوال سنوات كثيرة تشتري السالح الصيني.

آذار /  91تمكنت الدول الغربية والعربية من إصدار قرار في مجمس األمن الدولي بتاريخ 
إلدانة النظام الميبي، وتوجيو ضربة عسكرية لو. ولم  9114و  9111يحمل رقمي  4199عام مارس 

الذي ينص عمى حظر تزويد وبيع السالح  9111تعارض الصين ذلك، فقد صوتت لصالح القرار 
الذي ينص  9114لمنظام الميبي، وتجميد أرصدة مسؤولين ليبيين، وامتنعت عن التصويت عمى القرار 

منطقة حظر جوي لحماية المدنين حفاظًا عمى موقفيا من الثورة الميبية مما سمح لمقرار  عمى إقامة
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بالمرور في مجمس األمن ألن الصين الحظت قيام الجامعة العربية بتفويض األمم المتحدة لتوجيو 
ضربة عسكرية ضد النظام الميبي. ىذا األمر جعل الصين في موقف صعب ال يسمح ليا باالعتراض 

خدام الفيتو ضد القرار؛ وذلك لوجود إجماع عربي وغربي عمى ضرورة تمرير ىذا القرار مما دفع واست
   1بيا إلى االكتفاء فقط باالمتناع عن التصويت.

ىناك مجموعة من العوامل التي جعمت الصين تتريث قبل اتخاذ أي قرار يخص موقفيا من 
 2الثورة الميبية وىي عمى النحو التالي:

عربي الواسع والكبير لتفويض األمم المتحدة بضرورة توجيو ضربة عسكرية لمنظام الميبي الموقف ال -
والذي  ،4199آذار / مارس عام  94من خالل قرار مجمس جامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 

نشاء مناطق أمنة لحماية  ،ينص عمى فرض منطقة حظر جوي عمى الطائرات العسكرية الميبية وا 
 ومطالبة األمم المتحدة بتوجيو ضربة عسكرية لميبيا. ،يالشعب الميب

وجود خالفات بين الصين من جية وليبيا من جية أخرى وذلك بخصوص التنافس الصيني الميبي  -
 بالعالقات مع تايوان. (معمر القذافي)في إفريقيا إضافًة إلى تمسك النظام الميبي وعمى رأسو 

 ،وانحراف حمف الناتو عن االلتزام بو ،دولي بشأن ليبياطبيعة القرار الصادر عن مجمس األمن ال -
 ؛وتوسيع عممياتو العسكرية ضد النظام الميبي جعل الصين تمتنع عن التصويت لصالح القرار

وذلك خوفًا منيا من انتقال مثل ىذا النموذج والقرار إلى خارج العالم العربي وتحديدًا إلى األقاليم 
 الموجودة حول الصين. 

أعمنت الصين  4199شباط / فبراير عام  41تم تشكيل المجمس االنتقالي الميبي في  بعد أن
أنيا لن تعترف بو رسميًا إال حين تكون الظروف مناسبة ومواتية لذلك. وقد بررت ذلك من خالل أنيا 
تنتظر تشكيل حكومة ليبية بعد اإلطاحة بنظام )معمر القذافي( ولكن بالحقيقة فأن الصين لم تعترف 
بالمجمس االنتقالي الميبي خوفًا عمى مصالحيا واستثماراتيا الموجودة في ليبيا وخاصة بعد أن حاول 
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)معمر القذافي( االتصال مع شركات السالح الصينية لمحاولة شراء األسمحة في ظل إعالن الصين 
 1التزاميا بقرار األمم المتحدة القاضي بعدم بيع السالح لمنظام الميبي.

سقوط النظام الميبي وعمى رأسو )معمر القذافي( أعمنت الصين اعترافيا بالمجمس بعد تأكيد 
االنتقالي الميبي ممثاًل شرعيًا لميبيا وشعبيا، ودعت المجمس إلى ضرورة المحافظة عمى العالقات 
. القائمة بين البمدين، وضرورة احترام جميع المعاىدات واالتفاقيات السابقة وضرورة تنفيذىا بشكل جدي

وبيذا تكون الصين الدولة األخيرة الدائمة العضوية في مجمس األمن الدولي التي تعترف بالمجمس 
 2االنتقالي الميبي، حيث بررت الصين اعترافيا بالمجمس لألسباب التالية:

 تمكن المجمس االنتقالي الميبي من بسط سيطرتو ونفوذه عمى كثير من األراضي الميبية. -

 .كافة لي الميبي بتشكيل حكومة تمثل شرائح المجتمع الميبيتعيد المجمس االنتقا -

 ارتفاع أعداد الدول العربية والغربية التي أعمنت اعترافيا بالمجمس االنتقالي الميبي. -

الموقعة بين البمدين  كافة قيام المجمس االنتقالي الميبي بإعالنو احترام االتفاقيات والمعاىدات -
 سابقًا.

 ،ي الميبي بسياسة الصين الواحدة التي لم ينتيجيا النظام الميبي السابقتمسك المجمس االنتقال -
 وتعيده بحماية المصالح اإلستراتيجية لمصين في ليبيا.

يرى الباحث أنو ومنذ قيام الثورة الميبية التي سعت إلى التخمص من حكم )معمر القذافي( 
وامتاز موقفيا بالتريث قبل إصدار أي ونظامو السابق راقبت الصين ىذا األمر بحذر واىتمام واضح، 

قرار يخص الثورة الميبية؛ بسبب وجود جممة من العالقات التاريخية بين البمدين أبان فترة حكم النظام 
الميبي السابق. ويالحظ الباحث بأن الصين أقامت استثمارات ومصالح إستراتيجية ليا في ليبيا بسبب 

يبي السابق من جية والواليات المتحدة األمريكية من جية أخرى، حالة الخالف المستمرة بين النظام الم
وميول النظام الميبي السابق إلى فتح خطوط وعالقات بين البمدين شيدت توقيع اتفاقيات ومعاىدات 
في المجاالت كافة وخاصة المجال العسكري وصفقات السالح، حيث أن ليبيا ُتعّد من أكثر الدول التي 

 لشركات الصينية.تشتري السالح من ا
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عمى مبدأ السيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخمية  إعتمادىاومن خالل  -كما أن الصين 
راقبت بكثب واىتمام واضح قضية قيام جامعة الدول العربية بإصدار قرار يطالب األمم  -لمدول 

ين، حيث يالحظ المتحدة بتوجيو ضربة عسكرية لمنظام الميبي السابق بيدف حماية المدنيين الميبي
الباحث أن الصين تميزت بالحكمة في قضية قرارات مجمس األمن الدولي الخاصة بميبيا؛ فقد صوتت 

، ولكنيا لم تعارضو مما سيل من عممية 9114، وامتنعت عن التصويت لمقرار 9111مع القرار 
متمك الحق في مروره ألنيا ُتعّد من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمن الدولي، وت

استخدام حق النقض )الفيتو(. وليذا امتنعت عن التصويت لمالحظتيا وجود تكتل عربي كبير يرغب 
في التخمص من النظام الميبي السابق وعمى رأسو )معمر القذافي(، وحتى ال تخسر عالقاتيا مع الدول 

 المنطقة العربية.العربية األخرى، وتعطي مجال لمواليات المتحدة األمريكية بالييمنة في 

الصادر عن مجمس األمن الدولي الذي يعطي  9114كما أنيا راقبت بحذر تطبيق القرار 
ن خوف الصين من ىذا  المجال بتوجيو حمف الناتو ضربات عسكرية لحماية المدنيين في ليبيا. كما وا 

وخاصة في األقاليم  القرار نابع من إمكانية تحولو إلى قرار عالمي قد يستخدم في أي مكان في العالم
 الموجودة حول الصين مما يسبب مشاكل ليا.

ٍن ينهبانًطهت انخبيس:   :انث ىرح انس ىرٌ خ ويىقف انص 

نتيجة حالة  4199آذار / مارس عام  92التي عرفت بثورة األحرار في انطمقت الثورة السورية 
وجاءت ىذه الثورة بيدف  .تالترىل التي كانت تعاني منيا الدولة السورية من فساد وقمع لمحريا

إلى تأثرىا بالثورات التي سبقتيا في الوطن العربي كالثورة  إضافةً  (بشار األسد)التخمص من حكم 
بدأت الشرارة األولى ليذه الثورة نتيجة قيام أطفال من عائمة االبازيد في  التونسية والثورة المصرية.

الشعب يريد إسقاط النظام" مما دفع باألمن السوري محافظة درعا بالكتابة عمى حائط مدرستيم مقولة "
ورفض فكرة اإلفراج عنيم مما جعل سكان محافظة درعا يثورون في  ،وتعذيبيم في سجونو ،العتقاليم

أدى  ، حيثدفع باألخيرة إلى استخدام الرصاص الحي اتجاىيم . وىذا األمروجو قوى األمن السورية
الثورة السورية التي امتدت بعدىا إلى  شرارة اإلعالن عن بدء ى فكانت ىذهذلك إلى سقوط قتمى وجرح

 1.باقي المحافظات واألرياف السورية
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 1ىناك مجموعة من األسباب التي أدت إلى قيام الثورة السورية يمكن إجماليا بما يمي:

 انعدام الحياة السياسية لممواطن السوري، واقتصارىا عمى أسرة )بشار األسد( ومعاونيو. -

العداء الدائم الموجودة لدى حزب البعث السوري الحاكم لمدين اإلسالمي ومحاربة واعتقال  حالة -
 المتدينين واقتحام المساجد وتدميرىا.

انتشار الظمم وغياب المساواة وانعدام الكرامة لدى المواطن السوري بسبب قوة األمن السوري  -
 وارتباطيا بالنظام.

أنظمتيم الحاكمة أعطى دفعة قوية لمشعب السوري  نجاح ثورتي تونس ومصر في التخمص من -
 في التخمص من بشار األسد ونظامو السياسي.

مع استمرار النظام السوري وأجيزتو األمنية بقتل المتظاىرين وقمعيم وتخويفيم ظيرت 
وأجيزتو تمثمت بانشقاق عدد من كبار الدولة أمثال  ،ومؤسساتو ،االنشقاقات في أركان النظام السوري

( احد قادة مصطفى احمد الشيخ)و (،رياض األسعد)و ،احد قادة الحرس الجميوري (مناف طالس)
رياض )إلى رئيس وزراء سوريا  إضافةً  الجيش السوري التابع لمنظام، ومؤسسي الجيش السوري الحر

ومع تشكيل الجيش السوري  الذي أعمن انشقاقو عن النظام السوري وانضمامو لمثورة. (فريد حجاب
ري الحر تقوم عمى النظام استخدام إستراتيجية عسكرية لمواجية الثورة السورية والجيش السو حر بدء ال

 عدة مبادئ رئيسة ىي ما يمي:

رىابو باستخدام القوة والعنف واالعتقال  :المبدأ األول - ويقوم عمى تيديد الشعب السوري وتخويفو وا 
 .والتعذيب ضده إذا استمر بالمطالبة بإسقاط النظام

 كافة ويقوم عمى اعتراف النظام السوري بضرورة إجراء إصالحات في المجاالت :المبدأ الثاني -
 .داخمو كإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية

ويقوم عمى فكرة ادعاء النظام السوري بأن ىناك مجموعات إرىابية موجودة داخل  :المبدأ الثالث -
ة ىي التي تقود الثورة السورية والشعب الثائر ضد النظام ومدعومة من دول إقميمية وغربي ،سوريا

 2بسبب وقوف النظام السوري في وجو إسرائيل معتمدين في ذلك عمى نظرية المؤامرة.
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 ،ويقوم عمى إشاعة النظام السوري الخوف من أن سقوطو سيؤدي إلى تفكك الدولة :المبدأ الرابع -
الطائفي الذي صنعو النظام السوري طوال فترة والدخول في الحرب الطائفية من خالل المناخ 

 1حكمو بين أطياف المجتمع السوري.

ومنع  ،ويقوم عمى اعتماد النظام السوري عمى نظرية حصر الثورة في الريف :المبدأ الخامس -
فميما  النظام وثقمو،ألنيا تشكل مركز  ؛وخاصة العاصمة دمشق ،ةن الرئيستمددىا إلى المد

نما من خالل  ،كن ليا أن تحقق أىدافيا وتسقط النظام من خالل األطرافاشتدت الثورة ال يم وا 
 2السيطرة عمى المدن الرئيسية والعاصمة.

 3يمكن إجماليا بما يمي: إضعاف النظام السوريوىناك مجموعة من العوامل التي لعبت دورًا كبيرًا في 

وىي الطائفة العموية التي ال اعتماد النظام السوري عمى طائفة واحدة شكمت أساس النظام أال  -
 تشكل أغمبية الشعب السوري.

واعتماده عمى قوى األمن  ،عدم قدرة النظام السوري عمى تبني إصالحات فعالة لمخروج من األزمة -
 إلخراجو منيا.

 انشقاق العديد من قيادات الجيش السوري كـ )مناف طالس ( و )رياض األسعد(. -

 المستويات اإلقميمية والدولية. فقدان النظام السوري لشرعيتو عمى -

واكتسابيم شعبية كبيرة من خالل استغالليم لألعالم  ،إصرار الشعب السوري عمى مواصمة الثورة -
 ومواقع التواصل االجتماعية كالفيس بوك وتويتر.

 سيولة التواصل مع المجتمع الدولي بسبب وجود عدد كبير من أعضاء المعارضة خارج سوريا. -

 المظاىرات لكثير من مناطق الدولة السورية.انتشار وتمدد  -

تم اإلعالن في قطر عن والدة االئتالف  4194تشرين الثاني / نوفمبر عام  99بتاريخ 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وىو عبارة عن جسم يجمع أطياف المعارضة والثورة كافة 

استقال من  4194آذار / مارس عام  49خ بداخمو، وأعمن عن فوز )معاذ الخطيب( برئاستو. وبتاري
، حيث 4199تموز / يوليو عام  1منصبو، وتم انتخاب )احمد الجربا( رئيسًا لو. واستمر حتى تاريخ 
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كانون الثاني /  9تم انتخاب )ىادي البحرة(. وحاليًا يتولى )خالد خوجة( رئاسة االئتالف منذ تاريخ 
 .4192يناير عام 

لسورية ما تزال أخذه باالتساع، وذلك العتماد النظام السوري وعمى يرى الباحث أن الثورة ا
قميمية توفر لو دعمًا قويًا ضد الدول التي تسعى إلسقاطو،  رأسو )بشار األسد( عمى تحالفات دولية وا 
فيقوم مثمث النظام السوري عمى كل من الصين وروسيا المذين يشكالن محور ىذا التحالف إضافًة إلى 

اهلل ضد المثمث الذي يسعى إلسقاط النظام السوري، والذي تقوده الواليات المتحدة إيران وحزب 
 األمريكية ويضم كاًل من تركيا والسعودية وقطر وبعض الدول األوروبية.

 :ةوري  رة الس  ين من الثو  موقف الص  

اتسم الموقف الصيني من الثورة السورية بمعارضتو الشديدة ألي تدخل خارجي يساعد في 
قاط النظام السوري أو إدانتو في مجمس األمن الدولي، والذي كانت تقوده الدول الغربية وعمى رأسيا إس

الواليات المتحدة األمريكية كمحاولة منيا إلسقاط النظام في سوريا وعمى رأسو )بشار األسد(. واعتبرت 
ئيسة التي جعمت وىناك عدد من الخصائص الر  1الصين أن مستقبل سوريا يجب أن يتحدد داخميًا.

 2الصين تيتم باألزمة السورية تتمثل بما يمي:

لمصالح  اً سوريا تمثل تقاطع نّ ، وألاندالع الثورة السورية في قمب الوطن العربي والشرق األوسط -
 الدول الكبرى المختمفة كالصين والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا.

ستؤدي  ، حيثعن وجود مصالح مشتركة بين كل من الصين وروسياكشف الثورة السورية النقاب  -
ىذه المصالح الى نظام متعدد األقطاب بداًل من النظام أحادي القطبية الذي تسعى الواليات 

 المتحدة األمريكية لتحقيقو.

كانت الثورة السورية بمثابة اختبار لمدى صالبة التحالفات الدولية واإلقميمية التي نشأت خالل  -
يران وسوريا من جية ،لعقود الماضيةا والواليات المتحدة األمريكية  ،والتي تمثمت بالصين وروسيا وا 

 واالتحاد األوروبي ودول الخميج العربي ومصر وتركيا من جية أخرى.
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مع قيام الثورة السورية حاولت الدول الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية وبدعم من 
ية استصدار قرارات من مجمس األمن الدولي تيدف إلسقاط النظام السوري وفرض الجامعة العرب

عقوبات عميو، والتدخل الخارجي لحسم الثورة السورية لصالح قوى المعارضة مما دفع بالصين الى 
استخدام حق النقض )الفيتو(؛ إلسقاط ىذه القرارات وعدم السماح بتمريرىا بسبب وجود مصالح 

كما أن موقف الصين  ن في سوريا عمى اعتبار أنيا سوق لمسمع واألسمحة الصينية.إستراتيجية لمصي
من الثورة السورية وما يجري في سوريا واستخداميا لحق النقض )الفيتو( لم يتوقف فقط عند وجود 
نما كان بمثابة ردود فعل عمى السياسة األمريكية التي تسعى الى إضعاف  مصالح لمصين ىناك، وا 

ين في العالم عامًة وفي المنطقة العربية خاصًة. وقد راقبت الصين ذلك من خالل عدة مكانة الص
 1:مؤشرات تمثمت بما يمي

استخدام الصين لحق النقض )الفيتو( في قرارات مجمس األمن الدولي الخاصة بسوريا ىو عبارة  -
جيتيا نحو منطقة عن ردود فعل مباشرة عمى إعالن الواليات المتحدة األمريكية عن تحول إستراتي

 وبالتالي السيطرة عمى الطرق التي توصل النفط اإليراني إلييا. ،المحيط اليادئ األسيوية

بوجود صفقة  4199أيمول / سبتمبر عام  44شارة صحيفة الصين اليوم في مقال ليا نشر بتاريخ أ -
رض أي تدخل مميار دوالر جعمت الصين تعا 2.12أمريكية لبيع األسمحة لتايوان بمغت قيمتيا 

 خارجي في سوريا خوفًا من إضعاف قوة الصين ومصالحيا في المنطقة العربية.

لزعيم األقمية البوذية في  4199عام  (باراك اوباما)اعتبرت الصين بأن استقبال الرئيس األمريكي  -
ثر كبير في أكان ليا  ، حيثبمثابة تدخل واضح في شؤونيا الداخمية (الدالي الما)الصين 
 ام حق النقض )الفيتو( الخاص بسوريا.استخد

استخدام الصين لحق النقض )الفيتو( في قرارات مجمس األمن الدولي الخاصة باألزمة السورية  -
وان سقوط  ،جاء نتيجة معارضة الصين لمتفرد األمريكي األوروبي بتقرير مصير الدول العربية

المتحدة األمريكية في قمب المنطقة  النظام السوري سيؤدي الى تحكم الغرب وعمى رأسو الواليات
 2العربية والشرق األوسط مما قد ييدد مصالح الصين اإلستراتيجية الموجودة ىناك.
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عبرت الصين عن موقفيا من الثورة السورية من خالل مندوبيا )ما تشاوشو( بأنيا تتابع بانتباه 
لصبر واالبتعاد عن العنف، وأن ما يجري في سوريا، ودعا النظام السوري والمعارضة الى التحمي با

شراك  سوريا ىي من يجب أن تحدد مستقبميا بنفسيا، وانو يجب عمى النظام السوري عمل إصالحات وا 
 1أطياف المجتمع السوري كافة في بناء العممية السياسية من أجل العودة لالستقرار.

من الزمن  يرى الباحث أن العالقات الصينية السورية تميزت عمى مدى عقود طويمة
بالصالبة، حيث شكمت سوريا موقع اىتمام الصين، وكانت بمثابة سوق لمسمع باإلضافة لصفقات بيع 

 األسمحة التي جعمت سوريا أكبر مستورد لمسالح الصيني في المنطقة العربية.

كما أن موقع سوريا االستراتيجي جعميا موضع اىتمام الصين لوقوعيا في قمب المنطقة 
رق األوسط وقربيا من إيران؛ أي أن سقوطيا سيؤدي الى سقوط النظام في إيران، وبالتالي العربية والش

خسارة الصين لحميفين استراتيجيين ليا في المنطقة العربية يشكالن عائقًا أمام ىيمنة الواليات المتحدة 
ة وراقبتيا عن كثب، األمريكية وحمفائيا عمى المنطقة برمتيا. وبالتالي فإن الصين اىتمت بالثورة السوري

 ومنعت أي تدخل خارجي فييا لعدة أسباب رئيسة ىي ما يمي:

تخوف الصين من خسارة مصالحيا اإلستراتيجية في المنطقة العربية بشكل عام وسوريا بشكل  -
خاص في حال سقط النظام السوري مما يؤدي الى إضعاف مكانة الصين في المنطقة العربية من 

 لمتحدة األمريكية وحمفائيا عمييا.خالل سيطرة الواليات ا

تصنيف ، وذلك بالحد من الييمنة األمريكية عمى العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص -
)ضمن محور  منسجمة مع التوجيات األمريكية.الغير  النظام السوري بأنو ضمن األنظمة

 الممانعة(.

النظام السوري سيؤدي الى إضعاف نيا تدرك بأن سقوط إإذ  ،خوف الصين عمى أمنيا القومي -
 وبالتالي تيديد طرق تدفق النفط اإليراني إلييا. ،النظام اإليراني أو تخمخمو في المستقبل
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ً  ػهى يستقجم انؼالقبد  ثٍغ انؼزث  :انصٍنٍخ انؼزثٍخانًجحث انث بنث: أثز ثىراد انز 

، حيث 4191يا في أواخر عام بثورات الربيع العربي منذ قيام الصينية العربيةتأثرت العالقات 
راقبت الصين بحذر ىذه الثورات، واىتمت بيا بشكل واضح، وكان لمواقفيا أثر عمى طبيعة ىذه 

 1العالقات. كما أثرت ىذه الثورات في سياسة وسموك الصين عمى النحو التالي:

 قطاب.لى نظام دولي متعدد األالقطبية إ النظر الى ضرورة االنتقال من نظام دولي أحادي -

ين تأسس كمبدأين رئيسالتركيز واالىتمام عمى مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخمية  -
 عمييما النظام الدولي.

ألمنيا واستقرارىا  اً أصبحت الصين تنظر الى ثورات الربيع العربي عمى أساس أنيا تمثل تيديد -
 الداخمي.

يا بأنيا عبارة عن اضطرابات داخل كما أن الصين وصفت ثورات الربيع العربي منذ قيام
ن أسبابيا ناتجة بفعل عوامل داخمية اجتماعية واقتصادية أكثر منيا سياسية، حيث  الدول العربية، وا 
وجيت دوائر صناع القرار الصيني انتقادات لمعرب عمى ثوراتيم بأنيم بداًل من مواجية البطالة والفساد 

 2امة من الفوضى والعنف تحت عنوان الثورات.المستشري ببالدىم قاموا بإدخاليا في دو 

التي جعمت الصين تعيد النظر  المحدداتويرى الباحث أنو يمكن التطرق الى مجموعة من 
الصينية المنطقة العربية لما أحدثتو ثورات الربيع العربي من أثر عمى طبيعة العالقات  بعالقاتيا مع

 تتمثل بما يمي: العربية

ين اإلستراتيجي ة : الخوف من ضياعأوالً   :ةفي المنطقة العربي   مصالح الص 

لعبت ثورات الربيع العربي دورًا في تغير سياسة الصين الخارجية تجاه المنطقة العربية؛ ألن 
ىذه المنطقة ُتعّد من حيث المنظور االستراتيجي الصيني سوقًا اقتصاديًا كبيرًا وىامًا لقربيا من 

لمنطقة العربية سوقًا لمسالح الصيني، حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة األسواق الصينية، كما وُتعّد ا
عالميًا في حجم مبيعاتيا العسكرية لصالح الدول العربية إضافًة الى اعتبار المنطقة العربية منبعًا 
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 رئيسًا لمنفط والطاقة، وبالتالي فإن أي تغيير في النظم السياسية القائمة بالدول العربية قد يغير من
فرصيا التجارية، ويفقد سيطرتيا عمى النفط والطاقة بسبب عالقات الصين التي تربطيا مع الدول 

 1العربية كافة.

 ، وذلك لسببين ىما:ينلداخل الص   بيع العربي  : الخوف من انتقال عدوى ثورات الر  ثانياً 

 ،اإلسالميةإن أي تغيير في أي دولة من الدول العربية قد يؤدي الى تنامي ظيور الحركات  -
وسيطرتيا عمى مقاليد الحكم في الدول العربية مما قد يشجع عمى انتشار مثل ىذا التحول داخل 

وذلك لوجود نخبة داخل ىذه األغمبية  ؛الصين وخاصة في المناطق الصينية ذات األغمبية المسممة
لمحاكاة ثورات  تمقت تعميميا في الجامعات الموجودة في الدول العربية مما يجعميا أكثر ميالً 

 2ونقل تجربتيا الى داخل الصين. ،الربيع العربي

حيث قامت الصين بحممة  ،قد تؤدي ثورات الربيع العربي الى وصول إرىاصاتيا لداخل الصين -
وذلك لمحاولة الطبقة العاممة الصينية  ،قمع صارمة منذ األيام األولى الندالع شرارة الربيع العربي

كما حظرت عمى االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي عبارات  .عربيمحاكاة ثورات الربيع ال
 3تستعمل في الثورات العربية كثورة الياسمين والربيع العربي ومصر وميدان التحرير وغيرىا.

  :ةة عمى المنطقة العربي  حدة األمريكي  من سيطرة الواليات المت   يني  ثالثًا: القمق الص  

زيًا لمواليات المتحدة األمريكية في سياستيا الخارجية تجاه ترى الصين أن ىناك ىدفًا مرك
المنطقة العربية أال وىو السيطرة عمى موارد النفط وطرق نقمو، وذلك من خالل اىتمام الواليات المتحدة 
األمريكية بإحداث تغييرات في الدول العربية من خالل ثورات الربيع العربي؛ ألن المنطقة العربية 

االستراتيجي الصيني بمثابة مورد وطريق لمنفط، وبالتالي فإن الصين تدرك بأن سيطرة حسب المنظور 
الواليات المتحدة األمريكية عمى منابع النفط وطرق نقمو في المنطقة العربية يعني سيطرة األخيرة عمى 

لي لوجود ىذا المصدر اليام. وبالتالي فإن الصين تفسر عدم رغبتيا في التضحية بالنظام السوري الحا
عالقات جيدة بين الجانبين؛ ألن سقوط النظام السياسي في سوريا سيؤدي بالمستقبل لتخمخل النظام 
اإليراني، وبالتالي سقوطو، ومن ثم فقدان الصين لطرق النفط ومنابعو التي تمر عبر إيران. وليذا 
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ذ الصين بعد ثورات الربيع كما ستتخ 1تجتمع الصين مع إيران وتختمف مع الواليات المتحدة األمريكية.
 2العربي عدة آليات لمحفاظ عمى مصالحيا اإلستراتيجية وعالقاتيا مع الدول العربية تتمثل بما يمي:

ستمعب الدبموماسية الصينية دورًا جديدًا يتمثل باألخذ بزمام المبادرة بيدف تشكيل دور سياسي  -
لى وماسية السمبية وسياسة االنتظار إالدبم ودبموماسي جديد يكفل لمدبموماسية الصينية أن تنتقل من

 الدبموماسية االيجابية وسياسة فرض األمر الواقع في المنطقة العربية.

ستستخدم الصين قوتيا ودبموماسيتيا الناعمة من خالل وسائل اإلعالم والنواحي الثقافية بيدف  -
 الحفاظ عمى مصالحيا اإلستراتيجية في المنطقة العربية.

جل الحفاظ عمى مصالحيا بالمنطقة العربية بتنقيح سياساتيا وتكييفيا لكي من أ ستقوم الصين -
 .دولة عربية تتالءم مع سياسة وظروف كلّ 

كما وستساعد  ،ستركز الصين عمى إعادة بناء االقتصاد واالستقرار في دول المنطقة العربية -
 ى قوة اقتصادية كبيرة. الشعوب العربية في التعرف عمى تجربة التنمية في الصين ووصوليا ال

تأثرت بثورات الربيع العربي، ولكن سيحاول  الصينية العربيةيرى الباحث بأن العالقات 
الجانبان وباألخص الصين أال تخسر عالقاتيا مع العالم العربي لوجود مصالح إستراتيجية ليا في 

 المنطقة العربية، وذلك وفقًا لالعتبارات االتية:

نما ستنتيج الصين سياسة وطنية  ،روع تغيير لمصين في الدول العربيةلن يكون ىناك أي مش - وا 
التي اجتاحتيا رياح الثورات خاصًة. ولكن القائمة في الدول العربية عامًة، و لتحافظ عمى مصالحيا 

ىذا سيجعميا  . فإنوبسبب أن المنطقة العربية تمثل فراغًا سياسيًا وعسكريًا وتخمفًا تكنولوجيًا وثقافياً 
وبالتالي يمكن أن تستخدم الصين القوة الناعمة أو  ،مثل إغراء لمدول الكبرى لمسيطرة عمييات

ومنطقة الخميج  ،الدبموماسية الناعمة في سياستيا الخارجية إلحداث تغير في المنطقة العربية عامة
 العربي خاصة لتحافظ عمى مصالحيا.

وذلك  ،صة التي اجتاحتيا رياح الثوراتستحاول الصين تطوير عالقاتيا مع الدول العربية وخا -
الصين بأن  ترىحيث  ،لتحافظ عمى طرق وممرات النفط وخاصة تمك القادمة من المنطقة العربية
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. وليذا من الطاقة العالميتحقيق مفيوم أالحفاظ عمى السمم واالستقرار في المنطقة العربية سيؤدي ل
برز في المنطقة العربية العتبارىا أ األوضاع من واستقرارتدعو الصين إلى ضرورة الحفاظ عمى أ

ن أي تغيير في ىذه المنطقة سيؤدي لفقدان الصين لممرات ؛ ألالعالم فيمصدر ومنتج لمنفط 
 النفط الخاصة بيا.

دولة من الدول العربية لن يتم من  ةيصال مفيوم أن التغيير السياسي في أياستحاول الصين  -
نما من خالل العمل السياسي  ،رجية أو الحروب والقتالخالل الضغوطات أو التدخالت الخا وا 

 لى تغيير دون تدمير أو تفتيت ليذه الدول.موماسي والسياسة الناعمة لموصول إوالدب
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 :خــــــانخبتً

حاولت جاىدًة الوصول الى مرحمة الدولة  9191منذ استقالل جميورية الصين الشعبية عام 
يرىا عمى المستوى الدولي في القضايا االقتصادية والسياسية والعسكرية، فقد تميز التي ليا وزنيا وتأث

االقتصاد الصيني بنمو وارتفاع ىائل بفعل التجارة الخارجية، حيث أصبحت البضائع الصينية منتشرة 
 في كثير من األسواق، وخاصًة أسواق الدول العربية. كما تمتمك الصين قوة عسكرية كبيرة ليا وضعيا
عمى المستوى الدولي والعربي خاصًة من حيث تسويق معداتيا العسكرية في المنطقة العربية. كما أنيا 

 ُتعّد دولة ليا تأثيرىا عمى القضايا واألحداث التي تشيدىا الساحة الدولية بما فييا المنطقة العربية.

اللو عمى التي اعتمدت من خ 9111مع إطالق الصين لبرنامج التحديثات األربعة عام 
سياسة االنفتاح والتعاون االقتصادي خاصًة مع الدول العربية محققًة بذلك صعودىا إلى مصاف الدول 
الكبرى بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بما فيو الدول العربية التي بدأت عالقاتيا مع الصين منذ 

ين الصين والمنطقة العربية بإقامة ، فقد اتسمت سياسة االنفتاح والتعاون ب9122مؤتمر باندونغ عام 
عالقات دبموماسية معيا بيدف زيادة التبادل االقتصادي والتجاري، إضافًة إلى التعاون في مجالي 

 النفط والغاز الطبيعي.

 – 9191من عام  الصينية العربيةالعالقات  تطور تناولت ىذه الدراسة في جزئيا األول
تراكم محطات تاريخية. كما مرت ىذه العالقات بعدة مراحل حيث ُتعّد ىذه العالقات محصمة  4199

الصينية كان ليا دور واضح في ترسيخ وتقوية العالقات  محدداتتأزم وانفراج، وقامت عمى عدة 
واعتراف الدول العربية كافة بيا كدولة مستقمة ليا وزنيا عمى المستوى الدولي والعالمي لسعييا العربية 

إلى متعدد األقطاب الذي  9111النظام الدولي من أحادي القطبية ما بعد عام المتواصل لتغيير بنية 
 نظرت إليو كثير من الدول العربية سبياًل لتخمصيا من الييمنة األمريكية.

في المنطقة العربية من خالل استخداميا لمقوة تسعى الصين الى الحفاظ عمى محدداتيا 
التريث إضافًة إلى تطبيق مبدأي السيادة وعدم التدخل في الناعمة، وتتميز سياستيا بالحذر الشديد و 

الشؤون الداخمية لمدول حتى ال تعطي مجااًل لييمنة الدول األخرى عمى المنطقة العربية لما تمثمو ىذه 
 المنطقة من إغراء لمدول الكبرى.
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 موقف الصين من ثورات الربيع العربي التي ىبت رياحيا الجزء الثاني من الدراسة شمل
لتعصف بالمنطقة العربية، والتي شكمت ىذه الثورات عنصر المفاجأة لمدول الكبرى ومن بينيا الصين 
خوفًا من فقدان مصالحيا اإلستراتيجية المنتشرة في المنطقة العربية بفعل عممية التغيير التي حدثت 

اتخاذ أي موقف ىناك، حيث راقبت الصين بحذر ىذه الثورات، واىتمت بيا بشكل جدي، وتريثت قبل 
نما تريثت منتظرًة عممية التغيير لتتأكد من شكل وطبيعة  تجاه الثورات؛ ألنيا ليست ضد التغيير، وا 

 األنظمة السياسية الجديدة التي ستحكم الدول العربية بعد الثورات.

تبنت الصين سياسات متفاوتة نسبيًا في التعامل مع ثورات الربيع العربي وذلك وفقًا 
والعتقادىا بأن ىناك قوى خارجية تسعى لفرض ىيمنتيا عمى المنطقة العربية من خالل  لمصالحيا،

إسقاط أنظمتيا السياسية واستبداليا بأنظمة جديدة. فقد سعت الصين دائمًا ومن خالل مواقفيا تجاه 
مية. الدول التي اشتعمت فييا الثورات إلى التركيز عمى مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخ

بالنسبة لمثورة التونسية عبرت الصين من خالل بيان عن مسؤولييا احترام إرادة الشعب التونسي مع 
استمرار قمقيا من سوء األوضاع ىناك، كما وسعت إلى ضرورة الحفاظ عمى عالقات التعاون في 

بسبب ميل المجاالت كافة بين البمدين مع ضرورة إنياء األزمة من دون تدخل قوى خارجية. ولكن و 
كّفة المصالح الصينية في تونس لصالحيا فإنو سرعان ما عبرت عن احتراميا لمثورة ىناك. كما أن 

 قصر عمر الثورة التونسية لم يضع الصين في موقف محرج تجاه المجتمع الدولي.

فيما يتعمق بالثورة المصرية راقبت الصين بحذر واىتمام واضح ىذه الثورة، ولم تتسرع في 
أي موقف، وظمت تترقب األحداث في الشارع المصري بذىول وخوف عمى مصالحيا التي بنتيا اتخاذ 

مع النظام المصري لسنوات طويمة في المجاالت كافة. وبعد سقوط النظام المصري ظمت الصين 
متخوفة من عدم االستقرار الذي قد يؤدي إلى ضياع مصالحيا، وحرصت أال تقدم التينئة بنجاح 

ت إلى عودة االستقرار واألمان لداخل مصر العتبارىا دولة مركزية في قمب المنطقة الثورة، ودع
العربية. وبعد وصول )محمد مرسي( لمحكم اىتمت الصين بتقوية عالقاتيا مع مصر، وظير ذلك جميًا 
م في الزيارات المتبادلة بين الجانبين التي شيدت توقيع عدة اتفاقيات في كثير من المجاالت. ومع قيا

)عبد الفتاح السيسي( بعزل )محمد مرسي( عن الحكم ظمت الصين مترقبة لألحداث ىناك باىتمام 
ن عالقاتيا مع مصر لن تتغير ميما  خوفًا عمى مصالحيا، ودعت الى احترام إرادة الشعب المصري، وا 

 حدث من تغييرات عمى الساحة المصرية.
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بالحياد والترقب والغموض وعدم إعطاء وفيما يخص الثورة اليمنية، فقد تميز موقف الصين 
أي تصريح حتى تتضح معالم الصورة في الشارع اليمني؛ لوجود عالقات تعاون بين البمدين ووجود 
مصالح صينية في اليمن كونيا مصدرًا لمنفط وسوقًا لمسالح الصيني. كما أن موقعيا الجغرافي وضع 

يجية ذلك أن سقوط اليمن سيزيد من تدخل الصين في موقف المتخوف من ضياع مصالحيا اإلسترات
القوى الخارجية بشؤونو الداخمية مما قد يؤدي إلى ضياع المصالح الصينية، وانتشار الجماعات 
المسمحة التي قد تسيطر عمى خميج عدن مما يزيد من عمميات القرصنة، وبالتالي تيديد السفن 

لمبادرة الخميجية إلنياء األزمة في اليمن، التجارية وناقالت النفط الصينية. كما رحبت الصين با
وتحقيق انتقال سممي لمسمطة فييا. كما دعت الحترام إرادة الشعب اليمني مع ضرورة عودة االستقرار 

 واألمان والتنمية لميمن بعد الثورة. 

جاء الموقف الصيني من الثورة الميبية متسمًا بالتريث قبل اتخاذ أي قرار حول األزمة ىناك 
ب وجود جممة من المصالح الصينية؛ ذلك أن سقوط النظام الميبي الذي تميزت سياستو خالل بسب

السنوات الماضية بالعدائية لمواليات المتحدة األمريكية سيفقدىا حميفًا سيؤثر عمى مصالحيا ىناك 
إلعالن عن كاالستثمارات النفطية واعتبار ليبيا سوقًا لمسالح الصيني. ولذلك فقد اكتفت الصين فقط با

ضرورة حل األزمة الميبية بالطرق السممية دون االستخدام العسكري. كما واجيت الصين صعوبة في 
أن تستخدم حق النقض )الفيتو( ضد قرارات مجمس األمن الدولي الخاصة بالشأن الميبي، واكتفت فقط 

فيو إلسقاط النظام  باالمتناع عن التصويت لوجود موقف عربي موحد من خالل الجامعة العربية تدعو
وخاصة  الصينية العربيةالميبي عسكريًا، وبالتالي وقوف الصين بوجو القرارات الدولية سيؤثر بالعالقات 

مع الدول العربية التي تطالب بإسقاط النظام. وليذا اتسم الموقف الصيني من الثورة الميبية حسب رأي 
 الباحث بالحكمة. 

ن الموقف الصيني أكثر وضوحًا عن باقي الثورات، إذ تميز بالنسبة لمثورة السورية، فقد كا
بمعارضتو الشديدة ألي تدخل خارجي قد يؤدي الى إسقاط النظام السوري. وليذا استخدمت الصين 
حق النقض )الفيتو( ضد قرارات مجمس األمن الدولي الخاصة بالشأن السوري لوجود جممة من 

إضافًة إلى أن الفيتو الصيني كان بمثابة ردود فعل عمى المصالح اإلستراتيجية لمصين في سوريا، 
سياسة الواليات المتحدة األمريكية التي تسعى إلضعاف مكانة الصين دوليًا وعربيًا من خالل تحجيم 
سيطرتيا عمى المنطقة العربية؛ ألن سقوط النظام السوري سيؤدي إلى تخمخل النظام اإليراني كحميف 
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طو مستقباًل مما قد يؤثر عمى الطرق والممرات التي تغذي الصين بالنفط عبر استراتيجي، وبالتالي سقو 
 إيران.

وموقف الصين من ثورات الربيع العربي حسب رأي  الصينية العربيةلقد تأثرت العالقات 
 السيناريوىات كانت عمى النحو اآلتي: الباحث بجممة من

( تحتل ، والثقافيةوالطاقوية ،والعسكرية ،اديةواالقتص ،السياسية) محددات العالقات الصينية العربية -
الضوء األخضر لموقوف بجانب  أعطاىا عالقات الصين الدوليةالمرتبة األولى في أولويات 
 مصالحيا خوفًا من فقدانيا.

 ،لى داخل أراضيياثورات الربيع العربي ستؤدي إلى انتقال عدوى الثورات إ تخوف الصين من أن -
لى داخل الصين التي قد تنتقل عدواىا إ امي ظيور الحركات اإلسالميةلى تنستؤدي إ كما أنيا

 وخاصة في المناطق المسممة.

تخوفت الصين من وجود قوى خارجية عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية ىدفيا إشعال فتيل  -
عمى المنطقة وبالتالي ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية  ،الثورات العربية لتغيير أنظمتيا الحاكمة

ضعاف مكانة الصين عالميًا وعربيًا لفرض نظام أحادي ا ،العربية لقطبية الذي تسعى الصين وا 
 لى نظام متعدد األقطاب.لتغييره إ

 توّصمت الّدراسة إلى الّنتائج واالستنتاجات اآلتية:

 بعدة مراحل كما أنيا مرت ،صمة تركيبة من العناصر التاريخيةمح الصينية العربيةالعالقات  دّ عتُ  -
 كان ليا دور بارز في تقوية وترسيخ ىذه العالقات. ،نفراجالتأزم واال من

محددات العالقات الصينية العربية وخوف الصين من فقدانيا أثرت عمى موقف الصين من ثورات  -
 الربيع العربي.

وامتاز  ،ذرحيث راقبت الثورات العربية بح ،مع ثورات الربيع العربي باىتمام واضح الصينتعاممت  -
ودعت دائمًا لحل الخالفات داخميًا وفق مبدأي السيادة وعدم  ،موقفيا بالتريث قبل اتخاذ أي قرار

 التدخل في الشؤون الداخمية.
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وتغيير  ،ىناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية لعبت دورًا كبيرًا في قيام ثورات الربيع العربي -
ألنيا  ؛لى إسقاطيا وتغييرىامبية ضد الشعوب العربية إالس األنظمة الحاكمة التي أدت أفعاليا

 أوصمتيم لمجوع والفقر والجيل والخوف.

وموقف الصين من  الصينية العربيةثر واضح عمى مستقبل العالقات كان لثورات الربيع العربي أ -
قة الصين لمتدخل في المنطاريوىات التي دفعت السينوذلك لوجود جممة من  ،ثورات الربيع العربي

 ومراقبة ثوراتيا. ،العربية

ضرورة تكثيف عمل األبحاث بعد عرض النتائج واالستنتاجات السابقة يوصي الباحث ب
ضرورة عمل دراسات وأبحاث تتحدث عن ، و الصينية العربيةوالدراسات التي تتحدث عن العالقات 

ن خالل تعمم المغة يتم توسيع التبادل الثقافي مع الصين م، وأن عالقات الصين بكل دولة عربية
الندوات والمؤتمرات بين الجانبين إضافًة الى تعميق تمك العالقات في المجاالت كافة الصينية وعقد 

كون الصين الدولة المتوقع تصدرىا لمنظام الدولي في المجاالت االقتصادية والسياسية خالل السنوات 
 تصادية وعسكرية وسياسية.القميمة القادمة. فالمستقبل الدولي لمصين كحضارة وقوة اق
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