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السعودية والصين .. حدود الشراكة وآفاقها

مقدمة
شــهدت العاقــات الســعودية الصينيــة خــال الســنوات األخــرة تطــوراً غــر مســبوق مشــل التعــاون 
يف اجملــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة، وقــد أظهــرت كل مــن الســعودية والصــن 
رغبــات متبادلــة يف تعزيــز العاقــات الثنائيــة؛ جتلّــت يف زايدة مؤشــرات التبــادل التجــاري، وفتــح 
بنــوك صينيــة يف الســعودية، وصفقــات تســلح، واعتمــاد الســعودية تدريــس اللغــة الصينيــة يف بعــض 

املــدارس واجلامعــات احلكوميــة يف ســابقة عربيــة فريــدة.

ويف الوقــت الــذي كانــت متــر فيــه العاقــات الســعودية األمريكيــة بتوتــرات، خصوصــاً يف عهــد 
الرئيــس األمريكــي الدميقراطــي ابراك أوابمــا، كانــت العاقــات الســعودية الصينيــة تتحســن بشــكل 
مطــرد، وتتســابق مــع الــدول اإلقليميــة إىل االنضمــام إىل مشــروع طريــق احلريــر الــذي تتبنــاه الصــن؛ 

رغبــة يف االســتفادة مــن مــزاايه.

تبحــث هــذه الورقــة دوافــع التقــارب الســعودي الصيــي، ومــا املــدى املتوقــع هلــذا التقــارب يف ظــل 
التخوفــات األمريكيــة األوروبيــة مــن تزايــد النفــوذ الصيــي يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا؟

سيرورة العالقات السعودية الصينية
علــى الرغــم مــن أن البلديــن وّقعــا أول معاهــدة صداقــة يف 15 نوفمرب/تشــرين الثــاين 1946 يف 
مدينــة جــدة الســعودية فــإن البــداايت الفعليــة للعاقــات الرمسيــة الكاملــة بــن الدولتــن أتخــرت 
حــى عــام 1990. وكانــت العاقــات قــد توقفــت 20 عامــاً؛ بــدءاً مــن 1949 حــى 1979، 
مــع اســتمرار االتصــاالت احملــدودة، وتعــد زايرة امللــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز، حــن كان وليــاً 
للعهــد، إىل الصــن عــام 1998 هــي الــزايرة األعلــى مســتوى مــن انحيــة الوفــد الرمســي للجانــب 

الســعودي إىل الصــن.

وبعــد أشــهر مــن تصديــق الكوجنــرس األمريكــي علــى قانــون )جاســتا(، والتفامهــات األمريكيــة 
اإليرانيــة حــول اتفــاق النــووي، قــام الرئيــس الصيــي شــي جــن بينــغ أبول زايرة إىل الســعودية يف 
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يناير/كانــون الثــاين 2017، مت خاهلــا التوقيــع علــى 14 اتفاقيــة، مشلــت التعــاون يف جمــاالت  
الفضــاء والعلــوم والطاقــة املتجــددة، وقــد أُعلــن خــال الــزايرة رفــع مســتوى العاقــات الثنائيــة بــن 
البلديــن إىل الشــراكة االســراتيجية الشــاملة، كمــا مت االتفــاق علــى تشــكيل جلنــة مشــركة رفيعــة 

املســتوى.

ويف مــارس/ آذار 2017 قــام امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بــزايرة رمسيــة إىل الصــن، ليكــون أول 
عاهــل ســعودي يزورهــا، ووقّــع اجلانبــان فيهــا اتفاقيــات جتــاوزت قيمتهــا 65 مليــار دوالر، مــن بينهــا 

إنشــاء مصنــع صيــي للطائــرات العســكرية مــن دون طيــار يف اململكــة.

وقــد ســبقت الــزايرة الثالثــة للملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود إىل الصــن زايراتن لــه قبــل 
أن يتــوىل امللــك؛ كانــت األوىل يف عــام 1999 حينمــا كان أمــراً ملنطقــة الــرايض، والثانيــة عــام 

2014 حينمــا كان وليّــاً للعهــد.

مــن جهتــه زار ويل العهــد الســعودي األمــر حممــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، انئــب رئيــس 
جملــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، الصــن يف فرباير/شــباط 2019 كمحطــة اثلثــة يف جولتــه الــي مشلــت 
ابكســتان واهلنــد، مت التوقيــع خاهلــا علــى العديــد مــن االتفاقيــات، وكانــت الــزايرة األوىل لــويل 
العهــد الســعودي حممــد بــن ســلمان إىل الصــن عــام 2016، وقــع مــن خاهلــا اتفاقيــة مــع انئــب 
رئيــس الــوزراء الصيــي إلنشــاء جلنــة مشــركة ســعودية صينيــة، حيــث مت االتفــاق أيضــاً علــى حمضــر 

أعمــال الــدورة األوىل هلــذه اللجنــة.

وخــال اللقــاء بــن ويل العهــد الســعودي وانئــب رئيــس جملــس الدولــة الصيــي مت توقيــع 15 
أبرزهــا  مــن  متعــددة،  جمــاالت  والســعودية يف  الصينيــة  احلكومتــن  بــن  تفاهــم  ومذكــرة  اتفاقيــة 
الطاقــة، وختزيــن الزيــوت، وجمــاالت التعديــن والتجــارة، وكذلــك مت توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة اإلســكان 
الســعودية إلنشــاء مدينــة جديــدة يف ضاحيــة )األصفــر(، وتوقيــع اتفاقيــة أخــرى لتنميــة )طريــق 
احلريــر املعلومــايت(، كمــا مشلــت االتفاقيــات مذكــرة تفاهــم بــن وزارة العلــوم والتكنولوجيــا الصينيــة 
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ومدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة للتعــاون يف اجملــال العلمــي، ابإلضافــة إىل مذكــرة تفاهــم 
للتعــاون يف جمــال املــوارد املائيــة.

زاد حجــم التجــارة البينيــة بــن الســعودية والصــن بشــكل الفــت منــذ عــام 2000، وفقــاً جلريــدة 
الــرايض الســعودية )23 فرباير/شــباط 2019(، ويف عــام 2008 بلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة بــن 
البلديــن 32 مليــار دوالر، وهــو مــا جيعــل الســعودية أكــرب شــريك جتــاري للصــن يف غــرب آســيا، 
ووفقــاً لتصرحيــات الســفر الصيــي يف الســعودية )2018(، يل هواشــن، فــإن التبــادل التجــاري بــن 
اململكــة والصــن ارتفــع 18% خــال عــام واحــد، حيــث وصــل إىل أكثــر مــن 50 مليــار دوالر 

يف 2017، ويُتَوقــع أن تدعــم مبــادرُة احلــزام والطريــق التعــاون التجــاري بــن البلديــن.

الدوافع السعودية
تــرى الــرايض يف العاقــة مــع بكــن جمموعــة مــن املــزااي الــي قــد تنعكــس علــى حتســن مصاحلهــا 

السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة جبهــود حمــدودة وكلفــة أقــل مــن مثياهتــا يف الــدول الغربيــة. 

-  تعاون غير مشروط

علــى عكــس الــدول الغربيــة ذات النظــم الدميقراطيــة ال تشــرط الصــن أي شــروط علــى الــدول 
قانونيــة  أو  السياســي إبصاحــات سياســية  أتييدهــا  تربــط  أو  الســاح،  شــراء  ترغــب يف  الــي 
ومبســتوى حقــوق اإلنســان فيهــا، وتتميــز الصــن كذلــك ابســتقرار احلكــم فيهــا بيــد حــزب واحــد 

مقارنــة ابلــدول األخــرى.

البلديــن  بــن  العســكري  التعــاون  الغرابــة أن  الصينيــة فمــن  الســعودية  العاقــات  وابلعــودة إىل 
ســبق التعــاون السياســي وأتســيس العاقــات الدبلوماســية؛ فقــد اشــرت الســعودية مــن الصــن 
صواريــخ ابليســتية متوســطة املــدى يف مثانينيــات القــرن املاضــي، يف حــن مل تتأســس العاقــات 
الدبلوماســية الكاملــة إال يف مطلــع التســعينيات )1990(، إذ تلجــأ الســعودية إىل أســواق بديلــة 
لشــراء احتياجاهتا العســكرية عندما ترفض أمريكا بيعها هلا، خصوصاً األســلحة ذات التكنولوجيا 



تقدير موقف

6

السعودية والصين .. حدود الشراكة وآفاقها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

املتطــورة، أو الصواريــخ ذات القــدرات النوعيــة. 

-  تعدد البدائل والتحالفات 

االنفتــاح الســعودي علــى الصــن ليــس اســتثناًء، وإمنــا يعــرب عــن اســراتيجية تبنتهــا الســعودية 
هتــدف مــن خاهلــا إىل تنويــع احللفــاء، والتوجــه شــرقاً ابجتــاه روســيا واهلنــد والصــن، لكــن األخــرة 
أخــذت النصيــب األكــرب؛ نظــراً لإلمكانيــات واملكانــة الــي تتمتــع هبــا )الصــن( بوصفهــا إحــدى 
الــدول اخلمــس دائمــة العضويــة مبجلــس األمــن، وتعــد القــوة االقتصاديــة الثانيــة يف العــامل، كمــا 
هتــدف الســعودية إىل إبعــاد الصــن، أو إضعــاف عاقتهــا علــى األقــل مــع منافســتها اإلقليميــة 
إيــران، وتقليــل احلاجــة الصينيــة إىل النفــط اإليــراين، وهــو مــا يزيــد ضغــط العقــوابت االقتصاديــة علــى 

صانــع القــرار اإليــراين، علــى أمــل أن حتــد مــن سياســاته التوســعية.

ومــن جهــة أخــرى تــرى الســعودية فائــدة إضافيــة يف عاقتهــا مــع الصــن مبنيــة علــى تذبــذب 
عاقــة الصــن مــع تركيــا، الــي تعكرهــا سياســات الصــن املتشــددة جتــاه األقليــة املســلمة )األويغــور( 

مــن وجهــة نظــر تركيــا.

ابإلضافــة إىل أن تطــور العاقــة مــع الصــن يعطــي رســائل لبعــض احللفــاء، وخاصــة أمريــكا، 
وحتديــداً التيــار الدميقراطــي الــذي ينتهــج سياســة متشــددة جتــاه اململكــة، زادت حدهتــا منــذ مقتــل 
الصحفــي الســعودي مجــال خاشــقجي؛ أبن الســعودية ال ترهــن مصاحلهــا خليــارات دولــة حمــددة، 
ولــو كانــت مبكانــة الــوالايت املتحــدة، وإمنــا لديهــا )الســعودية( بدائــل لتحالفاهتــا الدوليــة، ولــو 

مبســتوايت متفاوتــة متكنهــا مــن محايــة مصاحلهــا.

 - سوق متعطشة للنفط

االقتصــاد الصيــي اقتصــاد كبــر، ومــن أســرع اقتصــادات العــامل منــواً، وحيتــاج إىل النفــط ومصــادر 
نتيجــة  لــه؛  األمريكــي  االقتصــاد  فيــه طلبــات  تراجــع  الــذي  الوقــت  عــام، ويف  بشــكل  الطاقــة 
لــكل مــن  النفــط وتســويقه  تــزداد احلاجــة املتبادلــة إىل  النفــط الصخــري احمللــي،  اعتمــاده علــى 
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الصــن والســعودية، ففــي عــام 2004 اســتثمرت شــركة )أرامكــو( الســعودية يف الصــن بقيمــة 
ثاثــة مليــارات دوالر لبنــاء منشــأة للبروكيميائيــات يف مقاطعــة فوجيــان جنــوب شــرق الصــن، 
تعــاجل مثانيــة مايــن طــن مــن النفــط اخلــام الســعودي، ويف عــام 2005 منــت التجــارة إىل %59، 
وجتــاوزت الســعودية دولــة أنغــوال كأكــرب مصــّدر نفــط للصــن، ويف الربــع األول مــن عــام 2010 
وجتــاوز حجــم  برميــل،  مليــون  مــن  أكثــر  إىل  الصــن  إىل  الســعودي  النفــط  صــادرات  وصلــت 
صــادرات النفــط الســعودي إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. وتصــدر شــركة )ســابك( الســعودية 

بروكيميائيــات للصــن أبكثــر مــن مليــاَرْي دوالر ســنوايً. 

وحبســب جريــدة االقتصاديــة الســعودية )22 فرباير/شــباط 2019( فقــد ســجلت التجــارة البينيــة 
الســعودية - الصينيــة قفــزة كبــرة خــال عــام 2018، إذ ارتفعــت بنســبة 32%، مبــا يعــادل 56 
لتكــون   ،2017 رايل يف  مليــار  مقابــل 174.3  رايل  مليــار  حنــو 230.3  لتبلــغ  رايل،  مليــار 

الصــن بذلــك أهــم شــريك جتــاري للمملكــة خــال 2018.
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الدوافع الصينية
-  مركزية السعودية في القرار العربي واإلسالمي  

تنظــر الصــن إىل اململكــة العربيــة الســعودية علــى أهنــا دولــة مركزيــة يف املنطقــة العربيــة والعــامل 
اإلســامي ســيضفي التعــاون معهــا مشــروعية علــى سياســة الصــن اخلارجيــة مــع الــدول العربيــة 

واإلســامية، ويعــزز مكانتهــا الدوليــة يف عاقاهتــا وثقلهــا يف موازيــن القــوى الدوليــة.

تعاين الصن خال السنتن األخرتن من تشويه صورهتا يف العامل اإلسامي؛ نتيجة السياسات 
القمعيــة الــي تطبقهــا علــى مســلمي األويغــور، وختشــى مــن دعــوات املقاطعــة االقتصاديــة وحالــة 
الكراهيــة جتاههــا، لذلــك تــرى يف تطويــر عاقتهــا مــع الســعودية مبكانتهــا الدينيــة أمهيــة يف حتســن 

صورهتــا اخلارجيــة.

ومــن جهــة أخــرى، ويف صراعهــا مــع الــوالايت املتحــدة، ومــا يســتلزمه مشــروعها االســراتيجي 
)طريــق احلريــر( مــن تعزيــز وجودهــا- حــى الوجــود العســكري- يف املنطقــة العربيــة مســتقبًا، وحبكــم 
املوقــع اجلغــرايف للســعودية وإمكانياهتــا املاديــة، فــإن الصــن حتــرص علــى إيــاء الســعودية اهتمامــاً 

خاصاً يف اسراتيجيتها.  

خاتمة
مثــة حاجــات متعــددة ومتبادلــة بــن الســعودية والصــن تدفعهمــا لتطويــر عاقاهتمــا الثنائيــة يف 
أكثــر مــن جمــال، متكــن الدولتــن مــن تعــدد خياراهتمــا وحلفائهمــا، والتحــرر مــن االبتــزازات، مبــا 
الســعودية والصــن تصــل إىل مســتوى وحجــم  مــن ضمــان مصاحلهمــا، لكــن عاقــة  ميكنهمــا 
حمدديــن، ومــن مث يتوقــف تعزيزهــا علــى طبيعــة عاقــات الســعودية مــع أمريــكا، الــي تعــد حمــدداً 

رئيســياً يف مســار العاقــات الســعودية الصينيــة.

أبــدت الســعودية تفهمــاً غــر مســبوق جتــاه اإلجــراءات الــي تقــوم هبــا احلكومــة الصينيــة حبــق 
األقليــات املســلمة، كمــا دعمــت الصــن موقــف الســعودية يف حرهبــا يف اليمــن الداعمــة للحكومــة 
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اليمنيــة، وهــو مــا يؤكــد بقــاء وتطــور العاقــات الســعودية الصينيــة خــال الفــرة القادمــة، خصوصــاً 
إذا مــا عــاد التيــار الدميقراطــي إىل البيــت األبيــض مــن جديــد بعــد االنتخــاابت الرائســية املقــرر 

الســعودية. الضغــوط علــى  للممارســة  2020، وعــاد  العــام  هــذا  إجراؤهــا 

إن العاقات السعودية الصينية، وعلى الرغم من التقارب املتسارع، ال تزال أقرب إىل التكتيك 
منهــا إىل التحالــف االســراتيجي، ال ســيما أهنــا مل ختتــرب بعــد، غــر أن النفــط الصخــري األمريكــي 
والتذبــذب واالنكفــاء يف املواقــف األمريكيــة جتــاه بعــض امللفــات املهمــة للســعودية ميكــن أن يدفــع 
حنو حتالف ســعودي صيي اســراتيجي ولو يف ملفات حمددة، مع اإلقرار أبن القيادات الســعودية 
واألمريكيــة مــا زالــت تعتقــد أبن عاقــات الدولتــن اســراتيجية وحتقــق املصــاحل املشــركة، ولــو أهنــا 

قــد شــهدت تراجعــاً عــن مســتواها الســابق.

 



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




