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وألن ، ك تأمل خصمك وانظر إىل نقاط ضعفه"لتعرف مكامن القوة لديحكمة صينية تقول: " مثة

خاصة يف العقدين الواليات املتحدة تعد أكرب قوة بحرية عسكرية يف العامل فإن نقاط ضعفها بدأت تظهر 

األخ�ين من ناحية اإلنتشار الربي يف القلب اآلسيوي والتشتت يف متوضعها البحري ما ب� غرب آسيا 

 ورشقها. 

يقول الليربايل الصيني " يش ينهونغ " :(إن الواليات املتحدة ستفوز باللعبة العسكرية يف املحيط الهادىء 

ا وهاواي، والص� ال تحب تلك اللعبة بل هي ال تلعبها بتعزيز قواعدها العسكرية يف غوام وأوكيناو 

أيضا) الص� تلعب لعبة مختلفة تقوم عىل اإلستث�ر اإلقتصادي والتجارة، والهجرة، والدبلوماسية، 

، ولهذا هابة الص�، ولن تستطيع إعاقة نهوضوالواليات املتحدة لن تستطيع أيقافها، وهي ستخرس لع

 ."دها البحريةت الص� بعيدا عن حدو توجه

ي طرأت عىل ولرضورة إيجاد توازن جيوسرتاتيجي جديد وشامل ومتوازن، ويف ظل التغ�ات الرسيعة الت

إن الوجود العسكري  بسبب "الحزام والطريق"  أطلقت الص� مبادرة والسياسية  االقتصاديةالجغرافيا 

لق الص� هذه املبادرة قبل األمرييك عىل الطريق البحري الصيني دفعها للبحث عن بديل قاري، ومل تط

أن ترصد لها مئات املليارات من الدوالرات وأخرجتها إىل اإلطار العميل مع إطالق البنك اآلسيوي 

ما يقدمه من إستث�رات غ� يق بشكل منافس للبنك الدويل عن طرلإلستث�ر وهذا البنك يعمل 

، وتضع املبادرة الدول الحليفة وشبه الحليفة للواليات املتحدة سياسيا للدول النامية والفق�ة ةمرشوط

ـ األمريكية، وتعقد الص� صفقات أكرث إغراء للعديد من ضمن قامئ هذه الدول تطور ة املنافسة الصينية 

بشكل رسيع ما يعطيها حلوال بنسبه عالية جدا مقابل تكاليف فيها قطاعات هامه وتطور بناها التحتية 

 منخفضة نسبيا.

اصبح التوجه الصيني يف رسم السياسة الخارجية أكرث وضوحا خاصة مع تطور العالقات واإلتفاقيات 

الدولية التي تنسجها الص� مع الدول الهامة ضمن مرشوع الحزام والطريق فالص� تقسم ارتباطها 

 تحت ثالث أبعاد.  بهذه الدول

 ـ بعد إقتصادي ـ تجاري.  1

 ـ بعد دبلومايس ـ سيايس.  2

 العسكرية.هيبة الدول العاملية يأيت عندما تربز قوتها  ،ـ بعد عسكري 3

بعد الرتاجع امللحوظ  قائمتقود الص� الرصاع الحايل واملنافسة مع الواليات عىل وراثة النظام الدويل ال

  .جاريالللهيمنة األمريكية نتيجة التحوالت املفصلية التي بدأت منذ بداية العقد 

بشكل علني  يف مجاالت مختلفة بدءا من اإلقتصاد  مع تسارع املنافسة الصينية ـ األمريكية وظهورها

العدائية يف السلوك والعسكرة والجغرافيا أصبحت السياسة الصينية تتوضح أكرث، وارتفع مستوى 

 األمرييك وردات الفعل الصينية. 



ي ذفالطريق المع الخريطة العاملية عىل طريقة البّازل وباألبعاد الثالثة التي ذكرناها الص� تتعامل 

يهدف اىل الدخول الناعم من الباب اإلقتصادي اىل الدول التي تعد حليفه أو شبه تس� فيه الص� 

دولة يف العامل ومن أهمها الدول النفطية وعىل  150والتي يتجاوز عددها  حليفه للواليات املتحدة

 رأسها السعودية.

 

 : ه الجزيرة العربية بالنسبة للص�أهمية إقليم شب

قفز قاري ة الحزام والطريق ألنه يعترب ممهم جدا بالنسبة للص� وملبادر  الجزيرةاملوقع الجغرايف لشبه 

فتعزيز الوزن اإلقتصادي للص� يف دول شبه الجزيرة العربية رضوري جدا من آسيا بإتجاه أفريقيا، 

ثله الواقع الجغرايف لهذا اإلقليم أسايس ذلك اىل تعزيز الوزن السيايس الدبلومايس، ملا � لإلنتقال بعد

لتي من ناحية تعزيز وتام� اإلتصال والت�س بالقارة األفريقية ا ةمهم قاريه قع عىل حافةللص� ألنه ي

خاصة أن أفريقيا تحتوي عىل  ،عيه ب� الص� والواليات املتحدةاح باب التنافس القوي فيها عىل مرص فت

 أول قاعدة عسكرية صينية خارج أراضيها. 

 

 الجغرايف والسيايس)  (الوصول األهداف الصينية:

 لنفوذآسيا وهذا الهدف يتضمن تأكيد ا اىل غربـ تأم� العمق القاري من حدودها الغربية وصوال  1

دول وسط وغرب آسيا بدءا من أفغانستان وإيران وباكستان ودول يف  واالجت�عي واالقتصادياألمني 

رؤية ضمن يتحرك ضمن شبه الجزيرة العربية والعراق ودول بالد الشام، والتأسيس لهذا الهدف 

بأنه عام التحول الصيني الذي  2050حددت الص� عام حيث  ،املنافسة املستعرة مع الواليات املتحدة

ستكون فيه الص� قد حرضت كامل قوتها وأرضيتها اإلقتصادية والدبلوماسية والعسكرية للمواجهة مع 

  تايوان.الواليات املتحدة التي ستتوج بضم 

أم� خطوط التجارة ـ تأم� مستدام لإلمدادات النفطية عن طريق الرب يف حال إقفال البحر بوجهها، وت 2

 ، وسكك الحديد، وأنابيب النفط والغاز. ةبري خطوط نقلبها التي تتكون من من رشق آسيا اىل غر 

ـ تعمل الص� عىل تعزيز نظام نقل هج� ضمن طريق الحرير وما يسمى بإسرتاتيجية املياه الزرقاء  3

ري رسيع وتوأمة مع املراىفء التي يرشف عىل تنفيذها الجيش الصيني، وهي تعتمد عىل نظام نقل ب

التي تستحوذ عليها الص� عىل الحواف القارية مثل موا�ء جودار يف باكستان ودوراليه يف جيبويت 

 .سطوغ�ها التي تعمل الص� عىل إستث�رها وإدارتها ما ب� املحيط الهندي، والبحرين األحمر واملتو 

 .مقابل األمن) (النفطلنموذج األمرييك مقابل التنمية) مغاير ل (النفطـ تقديم �وذج  4

 



 واألمني) االقتصادي االستقرارعىل  (املحافظة السعودية:األهداف 

بعد التوجه الغريب بشكل جدي نحو الطاقة  يف العقود املقبلة ـ تأم� ترصيف اإلنتاج النفطي الكب� 1

 لة بعد الحرب يف أوكرانيا.البدي

  .متطوره تقدمها الص� عرب اإلتفاقيات الثنائيةـ إنشاء بنية تحتيه ورقمية  2

محور آسيا الذي يتقدم عىل الصعيد العاملي يف مقابل الرتاجع  البحث عن موطىء قدم ضمن ـ 3

  .األمرييك

حال غياب الواليات  ـ إدخال الص� يف البنية السياسية والدبلوماسية لدول الخليج لتعبئة الفراغ 4

  املتحدة عن الصورة. 

 

 : األمريكية الخطوط الحمراء

تحدث الرئيس األمرييك بايدن خالل زيارته السعودية يف الصيف املايض بشكل علني عن سعي الواليات 

يف قيادة املنطقة  االستمرارالواليات املتحدة  إن عىلالفراغ يف الرشق األوسط، وقال حصول املتحدة ملنع 

لس�ح لدول أخرى مبلء هذا الفراغ، وملنع الفراغ يتوجب عليها وضع خطوط حمراء أمام وعدم ا

التواجد األمني ـ العسكري الصيني يف دول شبه الجزيرة العربية وضبط العالقة وصياغة التوجه 

  عليها:السعودي نحو الص� وبالتايل يجب 

 .طيف الرشق األوس ـ منع الص� من إبراز قوة عسكريه جادة 1

تكوين قوة إقتصادية لديها  اىل دولة عىل النموذج الرتيك من ناحيةـ منع السعودية من أن تتحول  2

قدرات تصنيعية مختلفة متنح أي دولة  امتالكبحيث أن متقدمة عسكرية مدنية و قدرة صناعية 

كت إستقاللية أكرب عىل مختلف الصعد، وخاصة إذا امتلكت قدرات تصنيعية متطورة، فإذا امتل

اء عن الواليات املتحدة خاصة يف املجال العسكري، وهذا أكرث إستغن تالسعودية هذه القدرات اصبح

ما ال يناسب الواليات املتحدة التي تسعى ألن تبقى كل الدول الحليفة لها مرتبطة بها يف كافة املجاالت 

 وخاصة العسكرية واألمنية.

لنظام السعودي ألنها تدرك أنه قد تحدث تحوالت لومبا أن الواليات املتحدة ال تعطي الثقة املطلقة 

دراماتيكية بشكل فجايئ فهي تبقى يف حالة حذر من تحويله لنظام �تلك قوه عسكرية يحسب لها 

حساب ولذلك نرى بشكل خاص أن طبيعة تسليح القوات السعودية محدودة من ناحية النوعية 

التصنيع العسكري التي يراعى فيها فقط الحفاظ عىل النظام املليك وأن تكون األقوى نطاق والكمية و 

النطاق فتكون املسؤولية محصورة بالقوات  خارج هذاب� مجموعة مجلس التعاون الخليجي أما 

  األمريكية. 



 : بالنسبة لإلتفاقية الصينية ـ السعودية اإليرا� اإلتجاه

، ير، وذلك لتعزيز قوةطريق الحرتكامل مع التوجه الصيني الذي يسعى لتطوير الدول التي تقع عىل ي

فعىل الصعيد اإلقتصادي تتالقى الدول الحليفة او شبه الحليفة بوجه الواليات املتحدة  واستقالل

التحتية للدول  وتطوير البنية يةاالقتصاد التنمية التوجه الصيني من ناحيةالجمهورية اإلسالمية مع 

الحليفة أو شبه الحليفة للواليات املتحدة لدول اإلقتصادية ل قوةالفتعزيز  ،التي تقع عىل طريق الحرير

�كن أن تستفيد لذا فإن الجمهورية اإلسالمية  ،وتخفف من ارتباطاتها السياسية بهاتعزز إستقالليتها 

منها تلقائيا لكون موقعها الجغرايف عىل  يفرتض أن تكتسبخاصة أنها  االتفاقياتهذا النوع من  من

تخوم شبه الجزيرة العربية يسمح لها بالتحكم بدرجة كب�ه بخطي النقل الربي والبحري عىل حد سواء 

وستستفيد منها بشكل كب�، وستسمح لها بتعزيز �و صادراتها باإلتجاه� رشقا وغربا إضافة إىل أن �و 

من ناحية أخرى، فإن الخطوط خفف من حدة التوترات السياسية. يالعالقات اإلقتصادية مع الجوار س

الحمراء األمريكية تضبط الحركة السعودية بحيث ال تتحول العالقة مع الص� إىل عامل إيجايب تستفيد 

منه القوى التحررية يف املنطقة، أو إىل منافس لألمرييك يف املستوى األمني والدور الذي يلعبه يف 

يج. ك� يحاول األمرييك االستفادة التقدم الصيني لتفادي انحصار عالقات الص� يف السعودية والخل

غرب آسيا بالدول والقوى املعادية للواليات املتحدة، بحيث ينشأ تكتل إقليمي بدعم صيني يواجه 

 النفوذ األمرييك.

يأيت تعزيز الجانب العسكري للسعودية مبساعدة صينية ال يتالئم مع املصالح  السلبي:يف الجانب 

اإليرانية فتطوير وتعزيز القوة العسكرية السعودية يحولها إىل قوة عسكرية عىل املستوى اإلقليمي 

يرفع نسبة التوتر يف العالقات خاصة أن الص� تستطيع تطوير وإنشاء قوة صاروخية سعودية وتعزز 

وهذا ما يجعل موقف الجمهورية اإلسالمية من التقدم الصيني طائراتها املس�ة بدون طيار أسطول 

 . نحو السعودية مزدوجاً يتضمن توظيف تلك العالقة بالقدر املمكن والحذر منها يف الوقت عينه

  

 : ةخالص

مع الص� كانت وسائل اإلعالم العربية  )السعودية، الخليجيةالثالث (العربية،  أثناء انعقاد القمم

والصينية تتحدث عن عالمة فارقة جديدة يف العالقات وعن املص� املشرتك للص� والدول العربية، بين� 

وما نش�  ،الفراغ يف الرشق األوسطمللء أشارت وسائل إعالم غربية إىل أن الص� تسعى لتعزيز التعاون 

عىل حلفائها يف مجلس التعاون الخليجي وعىل رأسهم  ةت ضغوطا كب� واليات املتحدة مارسإليه أن ال

خاصة أن هذه الدول لديها تعاون دفاعي  ،السعودية للوقوف إىل جانبها واإلستمرار يف إحتواء الص�

 ،ألف جندي عىل أراضيها 40مشرتك مع الواليات املتحدة مع تواجد قواعد عسكرية مختلفة وأكرث من 

 خاصة مبا يتعلق زيادة إنتاج النفط.  األمريكيةللطلبات  اً الفت اً ل قد بدأت تبدي تحديإال أن هذه الدو 



ملعالجة املشاكل  يف التعاون مع الص� سبيالً وعىل رأسها السعودية دول مجلس التعاون الخليجيترى 

وستبقى الص� يف املستقبل املنظور  ،اإلقتصادية الحالية واملستقبلية ألنها تعتمد باألساس عىل النفط

أكرب مستورد للنفط، وأكرب رشيك تجاري لتلك الدول وما يعني ذلك من توف� الص� مساهمة هامة 

 . لتوف� اإلستقرار اإلقتصادي لها

والحرب  ة املنافسة املحتدمة يف رشق آسيامام املتغ�ات الدولية وخاصة التشتت األمرييك الحاصل نتيجأ 

فبعد أن كانت وضعت  ،واالقتصاديةن ناحية لعبتها الجغرافية م ةخطت الص� خطوة كب�  ،انيايف أوكر 

تجاريه نرى اليوم أنها وضعت الرقعة الثانية بتعزيز الحضور  ةالرقعة األوىل التي كانت ذات سم

والبنية صناعية والاإلتفاقيات املوقعة التي تنمي القطاعات املختلفة من البنية التحتية اإلقتصادي وبقوة 

 .الرقمية وصوال اىل تطوير املراىفء البحرية وخطوط النقل

تطابق الص� سياستها الخارجية حسب املتغ�ات التي تحدث فهي بداية تؤسس لتعاون إقتصادي، 

وما ال يتحدث عنه الصيني� ويش� إليه  ، القويوبعدها تنتقل نحو الحضور الدبلومايس والسيايس

أن الخطوة الثالثة الصينية ستكون تواجد أمني وقد يتحول إىل عسكري مع تضخم املصالح  الغربي�

نا نالحظه ولو بحضور خجل يف أ بادرة الحزام والطريق وهذا ما بدالصينية ومتددها عىل خطوط م

      . عسكرية بعيدة عن الص� يف جيبويتالرشقية ألفغانستان أو يف أول قاعدة  الحدودية املناطق


