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المقدمة

ــد  ــيما بع ــرة، ال س ــنوات األخي ــي الس ــرًا ف ــورًا كبي ــة تط ــة الصيني ــات الخليجي ــهدت العالق ش

انســحاب الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أفغانســتان نهايــة شــهر أغســطس/آب المنصــرم، 

وتغيــر اتجاهــات سياســة بايــدن الجديــدة فــي المنطقــة، التــي حملت ملفــات حقوقيــة عديدة، 

ومراجعــة لصفقــات الســالح المبرمــة فــي عهــد إدارة ترامــب مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة.

بــدأت العالقــات الخليجيــة الصينيــة منــذ مــا يقــرب مــن خمســين عامــً، تدرجــت فيــه الــدول 

الخليجيــة بالدخــول فــي عالقــات دبلوماســية مــع الصيــن فــي مراحــل مختلفــة، لكــن مــا يميــز 

ــدأ يأخــذ حيــزًا  العالقــات الخليجيــة الصينيــة فــي المرحلــة الراهنــة بعدهــا العســكري، الــذي ب

مــن العالقــات الثنائيــة بعــد ضعــف الوجــود األمريكــي فــي المنطقــة الخليجيــة.

يبحــث تقديــر الموقــف فــي مــدى تطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة فــي الفتــرة الحاليــة، 

ومــا هــي أبعــاد هــذا التطــور علــى المشــهد السياســي واالقتصــادي لــدول الخليــج.
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مالمح تطور العالقات الخليجية الصينية الحالية

تختلــف مجــاالت العالقــات الخليجيــة الصينيــة عــن غيرهــا مــن العالقــات مــع دول العالــم؛ 

فالمشــاريع الصينيــة فــي المنطقــة الخليجيــة حملــت أبعــادًا أخــرى غيــر تلــك المرتبطــة 

باألنشــطة االقتصاديــة التــي تحمــل تأثيــرات ســلبية حــادة علــى البيئــة فــي كثيــر مــن األحيــان، 

أو اســتخدام الدبلوماســية الصارمــة بهــدف الحصــول علــى المطامــع الخاصــة بهــا كمــا هــو 

حاصــل فــي إقليــم تايــوان وهونــج كونــج. حيــث تركــزت المشــاريع الصينيــة فــي الخليــج علــى 

بنــاء البنيــة التحتيــة، والمســاعدة فــي إنتــاج األنظمــة التكنولوجيــة، وتطويــر الصناعة العســكرية 

الثنائيــة بمــا يشــمل تصديــر طائــرات دون طيــار لــكل مــن الســعودية واإلمــارات.

ومن أبرز مالمح تطور العالقات الخليجية الصينية اآلتي:

السعودية والتصنيع العسكري مع الصين

فــي العاميــن األخيريــن انتشــرت أخبــار فــي عــدد مــن وســائل اإلعــالم الدوليــة عــن خطــط 

ســعودية لزيــادة تصنيــع األســلحة محليــً، إذ أشــار تقريــر لصحيفــة فايننشــال تايمــز، فــي 

ــة  ــا الدفاعي ــز قدراته ــعودية لتعزي ــاعي الس ــن مس ــي، ع ــي الماض ــرين الثان ــهر نوفمبر/تش ش

ــال  ــي مج ــة ف ــلحة، خاص ــي لألس ــع المحل ــي التصني ــتثمار ف ــادة االس ــً، وزي ــكرية محلي والعس

صناعــة الصواريــخ الباليســتية. وتعكــس خطــط الســعودية هــذه رغبتهــا الشــديدة فــي زيــادة 

ــا  ــن، وحرصه ــن الحوثيي ــى المتمردي ــتمرة عل ــا المس ــع حربه ــيما م ــذات، ال س ــى ال ــاد عل االعتم

علــى تقليــل الحاجــة إلــى مشــتريات األســلحة األمريكيــة التــي يطالــب الديمقراطيــون بفــرض 

ــرة. ــرة األخي ــي الفت ــعودي ف ــب الس ــا للجان ــى مبيعاته ــود عل قي

وفــي ذات الســياق ذكــرت شــبكة )CNN( األمريكيــة، نهايــة شــهر ديســمبر/كانون األول 

الماضــي، أن االســتخبارات األمريكيــة حصلــت علــى معلومــات عــن طريــق الصــور الصناعيــة 

تفيــد بــأن المملكــة العربيــة الســعودية تعمــل علــى تصنيــع صواريخهــا الباليســتية بمســاعدة 
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ــع  ــال تصني ــي مج ــاون ف ــأن التع ــي بش ــعودي أو صين ــمي س ــح رس ــدر أي تصري ــم يص ــة. ل صيني

ــر. ــذا الخب ــول ه ــن ح ــن إدارة البلدي ــي م ــدر أي نف ــم يص ــل ل ــي المقاب ــن ف ــلحة، لك األس

الصيــن بمنحهــا مســاعدة تقنيــة للســعودية، ودعمهــا لهــا فــي تعزيز ترســانتها من الســالح، 

أظهــرت مســاعيها الجــادة فــي تقويــة الروابــط مــع كبــرى الــدول الخليجيــة، واســتثمار الحاجــة 

الســعودية التــي لــم يوفرهــا الحليــف األمريكــي لهــا، المتمثلــة فــي بيــع التكنولوجيــا الحربيــة 

للصواريــخ الباليســتية.

ويمكــن القــول إن الســعودية تبــدو جــادة فــي تطويــر هــذه الصناعــات بالتعــاون مــع الصيــن، 

فخطــط التصنيــع التــي أشــارت إليهــا صحيفــة ديلــي تليغــراف فــي يونيو/حزيــران 2019، وذلــك 

حــول تطويــر الســعودية برنامــج صواريــخ باليســتية بمســاعدة الصيــن، لــم تتوقــف منــذ ذلــك 

الحيــن وحتــى اإلعــالن عــن صــور األقمــار االصطناعيــة التــي أشــارت إلــى موقــع المنشــأة بالقــرب 

مــن الدوادمــي غــرب الريــاض.

القاعدة العسكرية الصينية في االمارات

ــة وول  ــادت صحيف ــد أف ــة، فق ــكااًل مختلف ــذ أش ــارات أخ ــع اإلم ــة م ــات الصيني ــور العالق تط

ــت أن  ــة علم ــتخبارات األمريكي ــي، أن االس ــي الماض ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــال، ف ــتريت جورن س

دولــة الصيــن تبنــي ســرًا موقعــً عســكريً »مزعومــً« فــي مينــاء خليفــة قــرب أبــو ظبــي. وقــد 

رجحــت مصــادر مطلعــة للصحيفــة أن حكومــة اإلمــارات لــم تكــن علــى درايــة بشــأن الطابــع 

ــاء. العســكري ألنشــطة الصيــن فــي المين

ــوالت  ــا إدارة بايــدن، وج ــرت عنه ــة عبَّ ــوط أمريكي ــد ضغ ــة بع ــأة الصيني ــاء المنش ــف بن توق

عديــدة لمســؤولين أمريكييــن إلــى المنشــأة، ومنهــم مستشــار األمــن القومــي للبيــت األبيــض 

جيــك ســوليفان، وكبيــر مســاعدي الشــرق األوســط بريــت ماكغــورك، وبذلــك بعــض التأكــد مــن 

توقــف النشــاط الصينــي فــي مينــاء »خليفــة« فــي أبــو ظبــي. 
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حــرص الواليــات المتحــدة علــى التأكــد مــن توقــف األنشــطة العســكرية الصينيــة فــي 

اإلمــارات يعــود إلــى وجــود اآلالف مــن قواتهــا علــى أراضــي اإلمــارات، وضــرورة تأميــن الحمايــة 

لهــم. باإلضافــة إلــى موقــع المنشــأة التــي يجعلهــا على خطــوط التماس مــع مصالــح الواليات 

المتحــدة فــي المحيــط الهنــدي، وقريبــة مــن مصــادر النفــط والغــاز، وهــو مــا قــد يســتهدف 

ــات المتحــدة فــي المنطقــة.  ــح النفطيــة للوالي مســتقباًل المصال

أمــا بالنســبة لموقــف اإلمــارات مــن المنشــأة الصينيــة فإنــه مــن المرجــح أن دولــة اإلمــارات 

ســعت إلــى االســتفادة مــن حالــة الصــراع بيــن المتنافســين لتحقيــق مصالحهــا الذاتيــة، وزيــادة 

الحمايــة األمنيــة لحدودهــا مــن التهديــدات، بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن أفغانســتان، 

وعــودة التفــاوض األمريكــي مــع إيــران بشــأن ملفهــا النــووي.

وعلــى الرغــم مــن توقــف األنشــطة الصينيــة فــي مينــاء أبــو ظبــي، فــإن العالقــات الثنائيــة 

بيــن أبــو ظبــي وبكيــن فــي توســع مســتمر، وهــو مــا يجعــل الواليــات المتحــدة تراقــب التفاعالت 

الثنائيــة بيــن البلديــن عــن كثــب، وكذلــك جعــل صفقــات الســالح األمريكيــة إلــى اإلمــارات؛ مــن 

مقاتــالت »F-35« وطائــرات مســيرة وذخيــرة عســكرية متطــورة، فــي تأخــر مســتمر، وربمــا 

ــطة  ــن األنش ــدة م ــة المتزاي ــكوك األمريكي ــع الش ــة م ــة، خاص ــام الصفق ــدم إتم ــا لع يعرضه

ــة  ــى حماي ــي عل ــرص األمريك ــا، والح ــن عنه ــة المعل ــك التجاري ــر تل ــارات غي ــي اإلم ــة ف الصيني

ــة. ــتها العالمي ــدي منافس ــي أي ــوع ف ــن الوق ــا م ــة به ــكرية الخاص ــا العس التكنولوجي

العالقات التجارية مع الصين

تطــورت عالقــات التعــاون والتبــادل التجــاري بيــن الــدول الخليجيــة والصيــن فــي الفتــرة 

األخيــرة، وتجــاوز التبــادل التجــاري بيــن دول الخليــج والصيــن 190 مليــار دوالر عــام 2019، بنســبة %11 

ــاري  ــريك التج ــن الش ــت الصي ــاون. وأصبح ــس التع ــدول مجل ــة ل ــارة الخارجي ــي التج ــن إجمال م

األول لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي خــالل جائحــة كورونــا عــام 2020، بحجــم تبــادل تجــاري 

ــار دوالر. ــغ 162 ملي بل
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ــي  ــج العرب ــن دول الخلي ــاري بي ــادل التج ــم التب ــغ حج ــام 2021 بل ــن ع ــف األول م ــالل النص وخ

والصيــن 103,8 مليــارات دوالر، بنســبة زيــادة بلغــت 35,6% عــن نصــف العــام الســابق، وبلــغ حجــم 

الــواردات الصينيــة لــدول الخليــج 63 مليــار، وحجــم الصــادرات الصينيــة 40,8 مليــار دوالر أمريكــي، 

وهــو مــا يعكــس الرغبــة الثنائيــة لتعزيــز التعــاون االقتصــادي والتجــاري بيــن الجانبيــن.

وبالنســبة للعالقــات الســعودية الصينيــة، فقــد شــهدت تطــورًا كبيــرًا منــذ تســعينيات القرن 

ــا  ــدة اقتصاده ــع قاع ــة لتنوي ــاعي حثيث ــاض مس ــت الري ــي، وبذل ــت الحال ــى الوق ــي حت الماض

ــد  ــن عب ــلمان ب ــك س ــعودي المل ــل الس ــارة العاه ــي زي ــً ف ــدا واضح ــا ب ــو م ــن، وه ــه بالصي وربط

ــار دوالر. ــة 65 ملي ــات بقيم ــرام صفق ــارس/آذار 2017، وإب ــي م ــن، ف ــى الصي ــز إل العزي

الســنوات األخيــرة،  الصيــن خــالل  اإلمــارات فقــد عــززت عالقاتهــا االقتصاديــة مــع  أمــا 

وأصبحــت بمنزلــة الشــريك التجــاري األكبــر للصيــن فــي المنطقــة، وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري 

بينهــا وبيــن الصيــن 53 مليــار دوالر فــي عــام 2018، وكان مــن المتوقــع أن يرتفــع إلــى أكثــر مــن 

ــركة  ــع ش ــا م ــارات تعامله ــززت اإلم ــا ع ــا. كم ــة كورون ــوال جائح ــام 2020 ل ــي ع ــار دوالر ف 70 ملي

»هــواوي« )HUAWEI( الصينيــة، علــى الرغــم مــن القــرار األمريكــي بوضــع الشــركة الصينيــة 

هــواوي علــى القائمــة الســوداء للتجــارة فــي أمريــكا؛ لمخــاوف أمنيــة تتعلــق بجمــع المعلومات 

عــن المســتخدمين لحســاب األمــن القومــي الصينــي عــن طريــق شــبكات 5G التــي تصنعهــا.

الــدول الخليجيــة األخــرى لــم تكــن بعيــدة عــن مثــل هــذا التقــارب، فالصيــن هــي أكبر شــريك 

تجــاري لدولــة قطــر بحجــم تبــادل تجــاري بلغــت قيمتــه 10.9 مليــارات دوالر بيــن البلديــن فــي عام 

2020، إضافــة إلــى الســعي الثنائــي لتعزيــز ســبل التعــاون المالــي، واســتفادة قطــر مــن التقنيــة 

والخبــرة التكنولوجيــة الصينيــة. وعلــى هــذا النهــج كانــت بقيــة الــدول الخليجيــة التــي اجتمــع 

مســؤولوها مــع مســؤولين صينييــن بهــدف تعميــق الثقــة االســتراتيجية المتبادلــة.

الخطــط الصينيــة تبــدو حثيثــة أيضــً بالتقــارب شــرقً مــع دول الخليــج، إذ إن الصيــن كقــوة 

اقتصاديــة عالميــة بحاجــة إلــى االســتمرار فــي تأميــن مصــادر الطاقــة، ودول الخليــج تلبــي هــذه 

الحاجــة الصينيــة، حيــث تمثــل نســبة تلبيــة الخليــج لحاجيــات الطاقــة الصينيــة حوالــي 40%، ومن 
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ثــم أصبحــت منطقــة الخليــج علــى رأس أولويــات الصيــن خــالل مرحلــة إصالحاتهــا االقتصاديــة، 

وســعت إلــى الدخــول فــي عالقــات إيجابيــة مــع الخليــج خــالل العقــود الماضيــة.

مبادرة الحزام والطريق وتأثيرها في الخليج

فــي محاولــة لتطويــر عالقاتهــا مــع دول الخليــج مؤخــرًا، ســعت بكيــن إلــى تنميــة التعــاون 

االقتصــادي فــي ظــل مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقتهــا عــام 2013، حيــث مــن المتوقــع 

أن تضــخ األمــوال الصينيــة فــي المنطقــة الخليجيــة بمــا يتــراوح بيــن 1.2-1.3 ترليــون دوالر، والتــي 

تســعى مــن خاللهــا الصيــن إلــى توســيع تجارتهــا العالميــة، ومــن خلفــه نفوذهــا السياســي، 

علــى حســاب الواليــات المتحــدة، وذلــك مــن خــالل إنشــاء شــبكات مــن الطــرق والموانــئ عبــر 

دول عديــدة فــي قــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا.

وتعــد دول الخليــج محــورًا مهمــً لنجــاح مبــادرة الحــزام والطريــق، لكونهــا علــى مســار هــذه 

المبــادرة، حيــث إن موانــئ الخليج ســتكون محطات رئيســية للســفن التجارية الصينيــة المتجهة 

إلــى مختلــف دول العالــم. وهــذا مــا جعــل الصيــن تجــري عــددًا مــن اتفاقيــات االســتثمار مــع 

ــادرة  ــتي لمب ــم اللوجيس ــارات دوالر، للدع ــة 10 ملي ــة بكلف ــة صناعي ــاء مدين ــان إلنش ــلطنة عم س

الحــزام والطريــق.

الكويــت، التــي تعــد أولــى الــدول الخليجيــة الموقعــة علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون مــع 

الصيــن فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، أعلنــت مــن جهتهــا إحيــاء تجــارة الترانزيــت علــى موانئهــا 

لتجــارة الســفن الصينيــة، رغبــة فــي إحيــاء دورهــا التجــاري واالقتصــادي فــي المنطقــة، وهــو مــا 

تبعــه توقيــع الكويــت مــع الصيــن عــددًا مــن االتفاقيــات لبنــاء 7 مــدن لوجســتية ضخمــة.

كذلــك، تشــكل مبــادرة الحــزام والطريــق لدول الخليــج فرصة ســانحة لالســتثمار االقتصادي، 

وهــو مــا ســيكون لــه أثــر فــي إثــراء التنميــة االقتصاديــة الخليجيــة، ال ســيما فــي مجــال الطاقــة 

المتجــددة والبنــى التحتيــة واالســتثمار الداخلي.
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أبعاد العالقات الخليجية الصينية على المستوى 
اإلقليمي والعالمي

فــي الوقــت الــذي اتجهت فيــه الواليــات المتحدة شــرقً فــي تجديــد عالقاتها االســتراتيجية، 

ــا  ــر عالقاته ــالل تطوي ــن خ ــا، م ــا جاوره ــط وم ــرق األوس ــاه دول الش ــً باتج ــن غرب ــت بكي اتجه

االقتصاديــة مــع دول الخليــج باإلضافــة إلــى إيــران والكيــان اإلســرائيلي.

اتجــاه الصيــن نحــو الخليــج حمــل ملفيــن رئيســين همــا إيجــاد منافــذ القتصادهــا العالمــي 

ــل  ــا والبدائ ــن التكنولوجي ــج م ــن دول الخلي ــل تمكي ــي مقاب ــك ف ــة، وذل ــادر الطاق ــر مص وتوفي

ــه  ــن، ولكن ــى الطرفي ــة عل ــة اإليجابي ــاته الثنائي ــه انعكاس ــاه ل ــذا االتج ــة. ه ــكرية الصيني العس

ــى  ــة عل ــوط أمريكي ــاًل لضغ ــا مث ــج؛ كتعرضه ــى دول الخلي ــلبية عل ــات س ــل انعكاس ــا يحم ربم

ــج. ــدول الخلي ــنطن ل ــا واش ــي توفره ــة الت ــبات األمني المكتس

ومــن أبــرز األبعــاد التــي مــن الممكــن أن تنتــج عــن تطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة علــى 

المســتوى اإلقليمــي والعالمــي اآلتــي:

تطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة قــد يدفــع دواًل إقليميــة أخــرى للتفاعــل إيجابــً مــع 	 

الدبلوماســية الصينيــة، وذلــك نظــرًا لثقــل دور دول الخليــج فــي المنطقــة، ومــن ثــم قــد 

تتمكــن الصيــن مــن زيــادة نفوذهــا السياســي فــي المنطقــة العربيــة.

ــة 	  ــاه الخليجي ــن المي ــة م ــة القريب ــة الدولي ــة البحري ــي المالح ــي ف ــور الصين ــادة الحض زي

يهــدف لحمايــة ســفنها التجاريــة مــن القرصنــة والتوتــرات اإلقليميــة، وهــو مــا قــد يؤثــر 

ــة. ــك المنطق ــى تل ــي عل ــس الدول ــتداد التناف ــرًا الش ــاك؛ نظ ــة هن ــة الدولي ــى المالح ً عل ــلب س

زيــادة اعتمــاد دول اإلقليــم علــى الصيــن قــد يضعــف الحريــات ويزيــد مــن االرتقــاء 	 

التســلطي ضــد الشــعوب، ال ســيما أن الصيــن- بصفتهــا قــوة كبــرى- تباشــر عالقتهــا 

الرســمية بعيــدًا عــن توجيــه خطــاب لشــعوب الــدول، أو حتــى التضامــن معهــم، فضــاًل 

عــن ممارســتها لألنشــطة القمعيــة علــى أراضيهــا بحــق مســلمي األويغــور فــي إقليــم 

تشــينج يانــج منــذ عــدة ســنوات.
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تطــور النفــوذ الصينــي علــى المســتوى العالمــي عبــر الــدول التــي تقــع علــى )خــط 	 

ــن ودول  ــن الصي ــال بي ــة اتص ــج حلق ــون دول الخلي ــث تك ــر(، بحي ــزام والحري ــادرة الح مب

قــارة أوروبــا وإفريقيــا؛ نظــرًا لموقعهــا االســتراتيجي الرابــط بيــن القــارات الثــالث.

الطموحــات التجاريــة العالميــة للصيــن، وزيــادة حاجتهــا إلــى النفــط قــد يزيــد مــن 	 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــوق العالمي ــده الس ــن بع ــة وم ــة الخليجي ــوق النفطي ــاش الس إنع

االتجــاه العالمــي لالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة. 
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محددات تطور العالقات الخليجية الصينية

ظلــت الواليــات المتحــدة ســنوات عديــدة الشــريك االســتراتيجي الوحيــد للــدول الخليجيــة، 

فواشــنطن هــي وحدهــا مــن ملكــت وســائل األمــن وضمانــات الحمايــة للــدول الخليجيــة علــى 

ــج  ــن الخلي ــح بي ــادل المصال ــتمر تب ــذا اس ــة، وهك ــج الثاني ــرب الخلي ــذ ح ــة من ــود طويل ــدى عق م

ــي  ــتقرار ف ــق باالس ــا يتعل ــيما فيم ــة، وال س ــرة الماضي ــوال الفت ــً ط ــدة متوافق ــات المتح والوالي

دول الخليــج، وحركــة النفــط للواليــات المتحــدة، واالنتشــار العســكري األمريكــي فــي منطقــة 

ــتركة. ــدات المش ــة التهدي ــج لمواجه الخلي

مــن أبــرز المحــددات التــي يتوقــف عليهــا مســتقبل تطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة مــن 

عدمــه، اآلتــي:

مستقبل الحضور األمريكي ومدى جديته في التخلي عن المنطقة الخليجية 	

قــرار إدارة بايــدن بالتصــدي للنفــوذ الصينــي فــي الشــرق، واالتجــاه نحــو الشــرق لحمايــة 

المصالــح األمريكيــة هنــاك، أضعــف وجودهــا فــي المنطقــة العربيــة عمومــً والخليجيــة 

ــدة  ــات المتح ــرار الوالي ــا. ق ــذ إدارة أوبام ــً من ــل تدريجي ــد ق ــور ق ــذا الحض ــً، وإن كان ه خصوص

ــع  ــن م ــي، ولك ــور الصين ــور الحض ــى تط ــس عل ــد ينعك ــً ق ــة تمام ــن المنطق ــي ع ــي التخل ف

تصاعــد التحــركات العســكرية فــي المنطقــة يتوقــع أن ضعــف الحضــور األمريكــي فيهــا 

مســألة نســبية لــن تطــول، وهــو مــا قــد يجعــل المنطقــة ســاحة لصــراع النفــوذ بيــن القوتيــن 

العالميتيــن.

الواليات  	 عن  بعيدا  متنوعة  دبلوماسية  عالقات  في  الدخول  في  الخليجية  الجدية 

المتحدة

ــة فــي القــدم، وتشــمل مختلــف أوجــه التعــاون  إذ إن العالقــات الخليجيــة األمريكيــة ضارب

وتبــادل المصالــح بيــن الطرفيــن، إال أن القــرار الخليجــي فــي االتجــاه نحــو تنويــع عالقاتــه 
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السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة قــد يخلــق فرصــة لتطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة 

مســتقباًل، ولكــن هــذا يتوقــف علــى مــدى الجديــة الخليجيــة فــي المضــي قدمــً بهــذا االتجــاه، 

وال ســيما أن الصيــن ترتبــط باتفاقيــات تعــاون اســتراتيجي مــع إيــران، وربمــا قــد تقــف مســتقباًل 

مــع إيــران فيمــا يتعلــق بإنتــاج الســالح وتوســيع التمــدد فــي المنطقــة علــى حســاب دول الخليج.

 مدى قدرة الصين على ملئ الفراغ األمني للواليات المتحدة في المنطقة 	

الصيــن بحاجــة إلــى االعتمــاد كثيــرًا علــى النفــط الخليجــي؛ نظــرًا لطموحاتهــا االقتصاديــة 

الضخمــة حــول العالــم، ومــن ثــم ال خــالف علــى األهميــة الخليجيــة للصيــن؛ ســواء مــن حيــث 

ــه  ــث مخازن ــن حي ــة، أو م ــواق العالمي ــى األس ــق إل ــزام والطري ــادرة الح ــط مب ــى خ ــه عل موقع

ــد  ــد يع ــكرية ق ــا العس ــق بالتكنولوجي ــة تتعل ــح نوعي ــج مصال ــن للخلي ــم الصي ــة. تقدي النفطي

عنصــرًا مشــجعً لتطــور العالقــات الخليجيــة الصينيــة، ولكــن ضعــف الضمانــات الصينيــة 

للمعادلــة األمنيــة فــي المنطقــة قــد يعــد عامــاًل ســلبيً بالنســبة لــدول الخليــج للمضــي فــي 

ــن. ــع الصي ــتراتيجية م ــة اس عالق

التغييرات العالمية وتأثيرها على المشهد الخليج 	

وصــول الديمقراطييــن مجــددًا إلــى الحكــم بعــد حكــم ترامــب الجمهــوري أدى إلــى تغيــر 

ــل  ــج مقاب ــن الخلي ــة م ــوال طائل ــى أم ــول عل ــت بالحص ــي ارتبط ــة الت ــات اإلدارة األمريكي توجه

تقديــم الحمايــة األمنيــة لهــم؛ إذ اتجهــت إدارة بايــدن نحــو الشــرق األدنــى ومواجهــة النفــوذ 

الصينــي فــي المحيــط الهنــدي والهــادي، ومــن ثــم التخفيــف مــن حــدة التوتــرات فــي الشــرق 

األوســط، والعــودة مجــددًا إلــى تفاهمــات الملــف اإليرانــي، وهــو مــا أدى إلــى تخــوف دول الخليج 

مــن هــذا التوجــه الجديــد، والبحــث عــن تنويــع مصــادر الحمايــة األمنيــة الخاصــة بهــا.
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ــة،  ــة الخليجي ــل المنطق ــة داخ ــطتها االقتصادي ــيع أنش ــي توس ــة ف ــا الصيني ــتمر الُخط تس

والتــي ربمــا حملــت أبعــادًا سياســية وعســكرية أخــرى. إال أن ذلــك ال يعنــي ابتعــاد المجــال 

ــره  ــتبداله بنظي ــة واس ــدة األمريكي ــات المتح ــع الوالي ــتراتيجية م ــه االس ــن تحالفات ــي ع الخليج

ــدات  ــار والتهدي ــن األخط ــج م ــدول الخلي ــة ل ــة األمريكي ــة الحماي ــرًا لمظل ــك نظ ــي، وذل الصين

ــنطن  ــا واش ــدت به ــي تعه ــة الت ــس الدرج ــى نف ــد عل ــن بع ــا الصي ــم توفره ــي ل ــة، الت الخارجي

ــنين. ــرات الس ــذ عش ــج من ــدول الخلي ل

توســع العالقــات الخليجيــة الصينيــة بمســاراتها االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة لــن يمتــد 

إلــى مســتوى التحــرك بعيــدًا عــن المعســكر األمريكــي، الــذي أظهــر حزمــه بمســألة الوجــود 

الصينــي ومشــاريعه فــي المنطقــة الخليجيــة، كالضغــوط األمريكيــة التــي مورســت علــى 

اإلمــارات إليقــاف عمليــة بنــاء القاعــدة البحريــة الصينيــة فــي مينــاء أبــو ظبــي، والتــي وصلــت إلــى 

حــد التهديــد بعــدم إتمــام صفقــة طائــرات F35 وغيرهــا مــن الصفقــات العســكرية األخــرى.

لكــن يمكــن أن ُيَعــدَّ التوجــه الخليجــي الحالــي نحــو الصيــن بمنزلــة اتجــاه لتطويــر شــبكة 

عالقــات الخليــج الدوليــة بمــا يعــود بالنفــع علــى أمنــه القومــي ومصالحــه الداخليــة والخارجية، 

وبمــا يدعــم خططــه التنمويــة للتحــول مــن النفــط إلــى الرقمنــة. ويعــد هــذا القــرار الخليجــي 

تطــورًا إيجابيــً فــي ظــل المتغيــرات الجاريــة علــى المشــهد الدولــي، الــذي أصبــح يبتعــد شــيئً 

فشــيئً عــن انفــراد الواليــات المتحــدة بالســيطرة علــى النظــام الدولــي.

وهكــذا تبــدو الحســابات السياســية آخــذة فــي التغيــر والتطــور حســب مــا تقتضيــه مصالــح 

الــدول، وربمــا نشــهد فــي األيــام المقبلــة زيــادة في العــروض الصينيــة لتقديــم مصالــح متبادلة 

مــع دول الخليــج، فهــل يــؤدي ذلــك إلــى مراجعــة الواليــات المتحــدة حســاباتها مجــددًا فــي 

ــة  ــيجعل المنطق ــا، أو س ــا جاوره ــة وم ــة الخليجي ــوي للمنطق ــال الحي ــن المج ــاد ع ــرار االبتع ق

الخليجيــة تســتثمر أكثــر مــع الصيــن، وتطــور مجــاالت العالقــات الثنائيــة بينهمــا؟



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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