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  1ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

الصين مهتمة باألزمة التي تشهدها منطقة 

الخليج العربية، وقد برز هذا االهتمام من 

خالل تناول العديد من الخبراء والباحثين 

الصينيين ألسباب األزمة ومجرياتها 

 ونتائجها المتوقعة.

وهذا االهتمام الصيني بما يجري في 

 منطقتنا له عدة أسباب:

ـ ما يجري في منطقة الخليج ال يقتصر 

تأثيره على المنطقة نفسها، وإنما ينعكس 

توتراً في العالم كله، وفي حال تطورت 

األمور إلى األسوأ، فإن هذا الوضع يشكل 

تهديداً للسالم العالمي، وبالتالي فإن الصين 

معنية بالمشاركة في البحث عن حل 

لألزمة، يتحقق بأقل التكاليف وفي أقصر 

 مدة ممكنة.

ـ طرفا الخالف من أصدقاء الصين، 

والخالف بين األصدقاء أمر ال يسّر القيادة 

الصينية التي تحاول معالجة بؤر التوتر في 

المناطق الساخنة في العالم باالعتماد على 

المبادئ األساسية للسياسة الخارجية 

الصينية وعلى رأسها عدم التدخل في 

شؤون الدول األخرى والتعاون والفوز 

 المشترك.

ـ منطقة الخليج مصدر أساسي للطاقة التي 

تشّغل اآللة االقتصادية الصينية الضخمة، 

وأي اضطراب في هذه المنطقة يشكل 

تهديداً إلمدادات الطاقة الصينية، وهذا 

يجعل االهتمام الصيني بما يحصل في 

 المنطقة كبيراً واستثنائياً.

ـ تفاوض الصين منذ سنوات إلقامة منطقة 

للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون 

الخليجي. والخالف بين دول هذا المجلس 

يجعل التوصل إلى اتفاقية من هذا النوع 

أمراً متعسراً ويعرقل تحقيق األهداف 

 االقتصادية الصينية في المنطقة.

ـ  كّل من السعودية وقطر شريك اقتصادي 

هام جداً للصين، وتخشى القيادة الصينية من 

الوصول إلى مرحلة تضطر فيها لالختيار 

 بين الطرفين.

ـ في المجال االستراتيجي، ترى الصين في 

الخالف السعودي القطري انعكاساً لتوتر 

سعودي إيراني كبير، وليست بكين بوارد 

التخلي عن عالقاتها المتينة مع إيران وال 

مصالحها االقتصادية الكبرى الكامنة في 

 عالقتها مع السعودية.

ـ في المجال االستراتيجي أيضاً، ترى 

الصين رابحاً واحداً من هذه األزمة، هو 

الواليات المتحدة، وهذا ال يمكن أن يسّر 

 بكين.

لكل هذه األسباب، ولغيرها أيضاً، تراقب 

الصين ما يجري في الخليج بقلق، ويتحدث 

إعالمها عن دور يمكن أن تلعبه بكين في 

معالجة األزمة، وإن كانت صورة هذا 

 الدور لم تتبلور بعد. 
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فييي الييمييوقييف الصييييينييي ميين األزميية  

الخليجية الّراهنة، تتمّسك الّصين بنهجها 

السياسي التقليدي بشكل صارم، وقاعدته 

هي عدم التدخل فيي الشيؤون اليداخيلييية 

للدول األخرى وِصالتها، والعيميل عيليى 

رأب الّصدع فيي اليعيالقيات بييين اليدول 

وعلى صعيد دوليي، وتيبيرييد األزميات، 

ووقييف الييمييواجييهييات الييدبييلييوميياسييييية 

والسياسية، ووأد اليحيروب واليميعيارك، 

ألن هذه كلها إنما تيعيميل ضيد مصيليحية 

اإلنسييان واألمييم والييقييوانييييين الييوضييعييييية 

والدينية واألخالقييية واليقيييم واليميفياهيييم 

البشرية بوحدة الجماعة البشيريية بيغي  

النظر عن اختالفاتها اليقيومييية واليديينييية 

ومصييالييحييهييا وانييتييميياءاتييهييا الييقييارييية 

 واإلقليمية.

وفي المالحظات اليدقيييقية، أن اليحي ب  

الشيوعي الصيني يتمّسك هو اآلخر بهذا 

النهج الذي تختطّه الدولة الصينييية اليتيي 

يترأسها الح ب ويقودها. فرؤى الحي ب 

ال تتعارض مع تيوّجيهيات اليدولية، وهيو 

نهج طالما كان وسيبقى مدار نقيا  حياد 

وصراع فيي االوسياط اليحي بييية ليليدول 

واألح اب المختلفة، ذليك أن اليتيجيارب 

اليعيياليميييية حيتييى اليلييحيظيية تييعيرض إلييى 

صراع ون اع ومواجهة بين أيديولوجيية 

الح ب ومبادئ وتوجهات دولة الحي ب. 

لكن في الصييين ييخيتيليف األمير، حيييث 

يَنسجم الح ب مع الدولة ويتناغميان فيي 

تنفيذ المشيارييع واليميبيادرات السييياسييية 

واالقتصادية واالجتماعية ويسيييران فيي 

طريق واحيد، فيييتيحيّول اليحي ب اليقيائيد 

وهذه الحالة اليفيرييدة اليى َميعييين  ليدولية 

الح ب األكبر ذات التيعيّدديية اليحي بييية، 

ويَحوز هذا الحي ب بياليتياليي عيليى ثيقية 

مييخييتييلييف طييبييقييات وشييرائيي  الييمييجييتييمييع 

الصيني، التي ترى في هذا النهج إعيالًء 

لمكانة الصين في العالم وتمتعها باحترام 

يبيِدعية  الشعوب لهذه األييدييوييوليجييية اليم 

والجديرة بالتدريس فيي مينياهيج اليعيليوم 

السياسية والعالقات الدولييية واالقيتيصياد 

 السياسي في جامعات العالم.

وتسترشد دولة الح ب الصينية المتعيّددة 

االحيي اب، بييمييبييادئ الييتييعيياييي  السييلييمييي 

عالمياً، وتطبيق الّشرعة الدولية فِيعيالً ال 

 قوالً في مسلكيتها الخارجية. 

وفي األزمة الخليجية تحاول الصييين أن 

ال تؤثر هذه األزمة عليى عيالقياتيهيا ميع 

مختيليف دول اليخيليييج اليعيربييية وغييير 

العربية، لذلك نراها تعمل من أجل تبريد 

األزمة والوصول إلى حل وسط، ييكيون 

في مصلحة الجمييع، وهيذه هيي بياليذات 

تيفييِعيييييالت الصييييين عيلييى صييعيييييد دولييي 

وعربي، حيث تهتم الصين، كما مختليف 

الدول المتنازعة، لإلبقاء عيليى عيالقيات 

وّدية وذات نفع متبادل مع الصييين اليتيي 

تجهد لينيشير طيرييق حيريير جيدييد هيي 

"الح ام والطريق"، لتجد س بالً َسهلة في 

دول آسيا العربية واألفريقية. فياليميبيادرة 

والعالقات العربية الصينييية ميهيمية جيداً 

لكل اليدول والشيعيوب اليعيربييية بيغي  

النظر عن سياساتها وعيدائيهيا ليبيعيضيهيا 

بعضاً، ذلك أنه يمكن لهذه الدول أن تجيد 

فييي الييمييبييادرة قيياسييميياً مشييتييركيياً لييوقييف 

أزميياتييهييا وليينييفييِعييهييا بييتييطييوييير الييفِييعييل 

االقييتييصييادي واالسييتييثييميياري ميين خييالل 

روافع صينية، تتيسيارع ييومياً بيعيد ييوم 

إليييجيياد الييجييديييد والييجييديييد ميين مييواقييع 

االستثمار الترييليييونيي اليدوليي، ولضي  

قيوًى عيياميلية جيدييدة فيي هييذه اليعييميليييية 

االقتصادية التي لم يَشيهيد اليَعياليم َميثيييالً 

َمييثييمييراً لييهييا، والييتييي ميين شييأنييهييا َجييعييل 

الحروب في أعين االمم فِيعيالً َميكيروهياً 

دّمراً.  وم 

فييي األزميية الييخييليييييجييييية الييتييي تييتييعييّمييق  

وتتشّعب وتتعقّد عشيّة تراجيع "داعي " 

وق رب انهياره وذوبان تنظيمات إرهابيية 

خليجية  –أخرى، ت ستحدث أزمة خليجية 

جديدة، لتصب  "في سرعة البرق" أزمةً 

إقليييمييية ودولييية تشيميل جياميعية اليدول 

العربييية ومينيظيمية اليتيعياون االسيالميي 

ومنظمة عدم االنيحييياز، وتيتيدخيل فيييهيا 

دول ميين خييارق اإلقييليييييم. لييذا، مييين 

الضروري أن تعمل الصين ذات اليِحييياد 

االيجابي للتوّسط بييين أطيراف األزمية، 

للحفاظ عيليى سيالم اإلقيليييم واسيتيقيراره 

وعيالقيات دولييه ميع بيييجيييين وعيواصييم 

العالم. فاالنقسام اليعيربيي هيو فيي غييير 

صال  الَعالم والعرب أنفسهم ومستقبيليهيم 

الذي تعمل قيوًى دولييية عيليى تيهيِميييشيه 

ال تيقيسيييمييية  متوالياتوتفتيته من خالل 

تنتهيي، وليجير اليعيرب ليميواقيع اليعيداء 

للصين وكراهيتهيا ورفي  ميبيادراتيهيا، 

فتخسر القوى العربية اليكيبيييرة فيي هيذا 

الن اع قبل الّصغييرة، ليتيغيدو اليهيشياشية 

السياسية واالقتصادية والحروب العربية 

ِسمة دائمة لمنطقتنا واألقالييم اليميحيييطية 

بها، ويَصب ذلك في صالي  قيّوة كيبيرى 

واحييدة أحييد، تييعييتييمييد فييي ازدهييارهييا 

وق دراتها و "تأّلق" نَجمها عليى تيواصيل 

حروب "داحس والغبيراء" واليفيتيوحيات 

 الوهمية لـِ"دون كيشوت"...

*رئيس اإلت اد الدولي للةَّ  يين 

واإلعالميين والكتّاب العرب أ دقا  

 وُحل ا  الّةين.

*الَمقال خاص بالنشرة االسبوعي  لموق  

 الةين بعيون عربي .

 اصكاِديمي مروان سودار*
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قطعت البحرين ومصر والمملكة اليعيربييية 

السيعيوديية واإلميارات اليعيربييية اليميتيحيدة 

واليييييميين وجيي ر الييمييالييديييف عييالقيياتييهييا 

الدبلوماسية مع قطر يوم االثنييين، ميتيهيمية 

الييبييالد بييدعييم اإلرهيياب والييتييدخييل فييي 

 السياسات الداخلية. 

مرة أخرى تندلع اإلضطرابات فيي اليعياليم 

العربي. وقد جياء اليحيادث األخييير عيقيب 

تقرير أفاد بأن أمير قطر الشييي  تيميييم بين 

حمد آل ثاني قد دعا إلى تحسين اليعيالقيات 

مع إيران وانيتيقيد بيعي  اليدول اليعيربييية 

الخليجية. ورغم أن القطريين نفوا التقرير، 

مؤكدين أن موقع وكالة األنباء القطرية قيد 

تييعييرض لييإلخييتييراق، إال أن السييعييودييية 

 .رفضت هذا التفسير

وباعتبارها دولة ذات تعداد سكاني صغييير 

لكنهيا غينييية بياحيتييياطيات الينيفيط واليغياز 

الطبيعي، فإن قطر تتطلع إلى نفيوذ ميعييين 

في المنطقة. وهي تستضيف قناة اليجي ييرة 

المعروفة وستستيضيييف كيأع اليعياليم فيي 

 .2222العام 

ولطالما كان لقطر عالقة معقدة مع المملكة 

اليعييربيييية السيعييودييية، لييكينييهييا أبييقييت عييلييى 

عالقات وثيقة مع إيران وهي متعاطفة ميع 

جماعية اإلخيوان اليميسيليمييين، اليميصينيفية 

ميينييظييميية إرهييابييييية ميين قييبييل مصيير. ميين 

الواض  أن قطر دولة عربية غير تقيليييديية 

 .إلى حد ما

وي ييبييرز هييذا الييحييادث الييمييفيياجيي  بييعيي  

الصراعات العميييقية اليجيذور فيي الشيرق 

األوسييط والييعييالييم الييعييربييي، عييلييى سييبيييييل 

المثال، التنيافيس بييين السيعيوديية وإييران، 

والعداء تجاه اإلخوان المسلمييين، وييطير  

سؤاالً عما إذا كانت المعلومات والقيم التيي 

 . تحملها الج يرة مناسبة

ي ييذكيير أن الشييرق االوسييط حيياك مييراراً 

مؤامرات قطعت فيها عدة دول عيالقياتيهيا 

مييع دوليية أخييرى بشييكييل جييميياعييي. وهييذا 

انفجار صغير نسبياً للصراع في المنيطيقية. 

فبخالف ذلك، لقد أججت اليحيرب األهيلييية 

السورية الصيراعيات اليطيائيفييية الشيرسية 

بالفعل، وورطت سوريا فيي ني اع اليقيوى 

 .الكبرى، وهو ن اع أكثر عنفاً وعمقاً 

وتتمتع قيطير أيضيا بيعيالقيات وثيييقية ميع 

الواليات المتحدة، فيييميا تسيتيضيييف أكيبير 

قيياعييدة عسييكييرييية أمييريييكييييية فييي الشييرق 

األوسط. وتأمل واشنطن أن يبيقيى ميجيليس 

التعاون الخليجي في وضع ما بيين اليوحيدة 

والفوضى فيما ترغب اليوالييات اليميتيحيدة 

بيياسييتييخييدام نييفييوذ دول مييجييلييس الييتييعيياون 

الخليجي الميشيتيرك ليليتيعياميل ميع اييران، 

واستغالل صيراعيات اليميجيليس اليداخيلييية 

للسيطرة على الدول االعضياء. ليذا، وفيي 

الوقت الحاضر، ليست واضحة إمكانية أن 

 .تلعب الواليات المتحدة دوراً في الصراع

يييبييدو الييعييالييمييان الييعييربييي واإلسييالمييي 

متجانسين من منظور ثقافي. ليكينيه وعيليى 

الصعيد السياسي، فإنهما منقيسيميان بشيكيل 

خطير. ومن الشيائيع أن تيرى بيليداً ييليعين 

اآلخر في العاليم اليعيربيي. وميع ذليك، إن 

العداء للواليات المتحدة شائع عيليى نيطياق 

واسع في المجتمع العربيي، إال أن ميعيظيم 

الييحييكييومييات ال تييوفيير جييهييداً إلرضيياء 

 .واشنطن

وفي حين أنه سيكيون صيعيبياً عيليى قيطير 

الصمود أمام مثل هذه اليقيطيييعية اليواسيعية 

للعالقات الدبلوماسية، فمن غييير اليميرجي  

أن تميل البالد بشكل كامل نحو إيران، مما 

قد يعرض بقاءها لليخيطير. قيد ييكيون هيذا 

درساً ال ي نسى ليدولية قيطير. وبيميجيرد أن 

تتنازل، قد ي سم  لها بياليعيودة إليى اليبينييية 

 .الجيوسياسية األصلية للشرق األوسط

إييران هييي الييميركي  السيييياسيي الييحيقييييقييي 

لييلييشييرق األوسييط. والييخييالفييات الييطييائييفييييية 

الييدييينييييية، والييثييقييافييييية، وحييول الييمييوارد، 

والمواقف من القيوى اليخيارجييية تينيعيكيس 

كلها في العالقات مع إيران. إن الفجوة بين 

السيينّيية فييي الييمييجييتييمييع الييعييربييي والشيييييعيية 

اإليييرانيييييييين تييفييسيي  الييمييجييال أمييام الييقييوى 

الخارجية لالنخراط في اليمينيطيقية. وقيطير 

 .ليست سوى مرآة تعكس ذلك
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ال ي ال الخالف اليدبيليومياسيي بييين دول 

الخليج وقطر يتكشف. وفي اليوقيت اليذي 

أعيليينييت فيييييه ثييمييانييي دول أنيهييا قييطييعييت 

عالقاتها الدبليومياسييية ميع قيطير بسيبيب 

دعمها الم عوم لليجيمياعيات اإلرهيابييية، 

فييإن كيييييفييييية تييأثييييير هييذه الييمييواجييهيية 

الدبلوماسية على الصين قد باتت موضيع 

 .قلق

وبييمييا أن ميينييطييقيية الشييرق األوسييط هييي 

المنطقة الرئيسية الميصيّدرة ليليطياقية فيي 

العالم، فقد هبطت سوق األسهم القيطيريية 

وارتفعت أسعار النفط سريعاً بعد انيدالع 

األزمييية، ميييميييا أثيييار ميييخييياوف ليييدى 

المستثمرين بشأن العرض العالمي للنيفيط 

الخام. وقد بدأ القلق ينتاب الكثيييريين مين 

الييوضييع اإلقييليييييمييي عيين نييطيياق  خييروق 

السيييييطييرة أو انييحييداره حييتييى إلييى حيياليية 

بدورها تسير الصين عيليى خيييط  .حرب

، كيانيت الصييين 2222رفيع. فمنذ العام 

تفاوض على إتفاقية لليتيجيارة اليحيرة ميع 

مجلس التعياون اليخيليييجيي تشيميل قيطير 

والدول التي قطعت عالقاتها الدبلوماسيية 

معها مثل البحرين والسعودية واإلمارات 

العربية المتحدة. وإذا ما خرق العداء بيين 

األعضيياء عيين نييطيياق السيييييطييرة، فييإن 

 .االتفاق قد ال يرى النور

تتمتع الصييين بيعيالقيات طيييبية ميع كيال 

الجانبين في وقت يت ايد فيه نيفيوذهيا فيي 

الشرق االوسط. إن اليطياقية هيي أسياع 

التعاون الصيني السعودي. وتعّد الممليكية 

العربية السعودية أكبر مصدر للنيفيط فيي 

العالم، وتحتاق الصين إلى الينيفيط بشيكيل 

  .ملّ  لنمّوها

كما أن للصين وقطر مصال  اقيتيصياديية 

، افيتيتيحيت قيطير 2202هائلة. وفي عام 

أول مرك  في الشرق األوسط لتيخيلييي  

المعامالت بياليييوان الصييينيي اليذي مين 

المتوقع أن يع ز التجارة واالستثمار بين 

 .الصين ودول الخليج العربية

في السنيوات األخيييرة، وّسيعيت الصييين 

أيضاً مشاركيتيهيا السييياسييية فيي الشيرق 

األوسط بيفيضيل جيهيودهيا ليليتيوسيط فيي 

الصراع السوري. وهي تلت م بمبدأ عيدم 

التدخل والمشاركة في تسيهيييل اليتيوصيل 

 .إلى حل سياسي لألزمة

والخالف الحالي بين قطر ودول الخيليييج 

معقّد ألنه ال يتعلق بالدين واإلرهاب فقيط 

بل بمصال  القيوى اليكيبيرى أيضيا. وقيد 

عرض الرئيس االمريكي دونالد تيراميب 

المساعدة في حيل األزمية اليدبيليومياسييية 

  .المتفاقمة

ومع اتساع الصدع وت ايد تعقيد اليوضيع 

بسبب مشاركة قوى مختلفة، يتعين عيليى 

الشركات الصينية تقييم المخاطير بشيكيل 

 .جيد قبل االستثمار في المنطقة

وفي الوقت نفسه، ييتيعييين عيليى الصييين 

المساهمة في الجهود الدولية للتخفيف من 

التيوتيرات فيي الشيرق االوسيط. وقياليت 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصيينييية 

هوا تشون ينغ في مؤتيمير صيحيفيي ييوم 

األربعاء إن "الصين تأمل في أن تتيميكين 

األطراف المعنية من حل الخالفيات كيميا 

ينبغي من خالل اليتيفياوض عيليى أسياع 

االحييتييرام الييمييتييبييادل وعييدم الييتييدخييل فييي 

الشييؤون الييداخييلييييية والييبييقيياء فييي وحييدة 

 ."ووئام

إن الصين هي أحدى األعضاء اليخيميسية 

الدائمين في ميجيليس األمين اليدوليي وقيد 

أرسييلييت مييبييعييوثيياً خيياصيياً إلييى الشييرق 

االوسط ليدفيع عيميلييية السيالم قيدمياً فيي 

المنطقة. إن عيقيالنييية الصييين وقيدرتيهيا 

عليى اليتينيسيييق فيي تيعي يي  السيالم فيي 

الشرق األوسط وإصرارها على التوصل 

إلى حل سياسي يضعها في وضع ميؤات  

 .ألن تكون وسيطا
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قف ت أسعار النفط العالمية عقب اندالع 

توترات مفاجئة في الشرق األوسط ييوم 

االثنين، لكنه من غير المرج  أن تيهي  

القضية الدبلوماسية أساسييات اليعيرض 

 .والطلب في السوق

فقد قطعت عدة دول عربيية مين بييينيهيا 

السعودية ومصر واإلمارات والبحريين 

عالقاتها الدبلوماسية مع قيطير ميتيهيمية 

إياها بدعم االرهاب. وبما أن قطر هيي 

إحييدى الييدول األعضيياء فييي ميينييظييميية 

أوبك، فإن هذه الخطوة غير اليميسيبيوقية 

لفتت انتباه العالم إلى المنطقة اليمينيتيجية 

للنفط عليى اليفيور، فيأرسيليت ميوجيات 

 .صادمة عبر أسواق النفط

وقد ع ا المحللون زيادة األسعار بشكل 

عييام إلييى الييمييخيياوف ميين اضييطييراب 

إمدادات النفط في المنطقة، ليكين تيجيدر 

اإلشارة إلى أنه وبرغم رد فعل السوق، 

فإن األثر الفعيليي ليليصيدع فيي الشيرق 

األوسييط عييلييى وضييع إمييدادات اليينييفييط 

 .العالمية سيكون محدوداً 

بدايةً، إن التيطيور األخييير فيي الشيرق 

األوسيييط هيييو فيييي اليييواقيييع حيييادثييية 

دبلوماسية، ومن غير المرج  أن تؤدي 

إلى أي عمل عسكري في ظل الظروف 

العادية، مما يدل على أنه ليس هناك ميا 

قييد يييعييطييل إنييتيياق وإمييداد اليينييفييط فييي 

 .المنطقة

وعالوة على ذلك، إن النفط يشهد وفيرة 

من حيث العرض حيالييياً. فيفيي اليوقيت 

الذي وافقت فيه أوبك على تثبيت أسعار 

النفط عن طريق خف  اإلنتاق بيميقيدار 

مليون برميييل ييومييياً فيي أواخير  0.2

العام الماضي، فإن دوالً أخيرى خيارق 

أوبك على غرار الواليات اليميتيحيدة قيد 

زادت سريعاً من من إنيتياجيهيا ليتينيافيس 

على حصة لها في السوق، مما أدى إلى 

تأرج  أسعار النفط العالمية في ميحيييط 

 .دوالراً للبرميل 22الـ 

قد يساور البع  القلق من أن ال تليتي م 

قطر بحصتهيا اإلنيتياجييية بيعيد اليتيوتير 

ضعف أكثير تيأثييير سي الدبلوماسي، مما

اتفاق مينيظيمية أوبيك بيخيفي  اإلنيتياق 

ويخف  األسعار. لكنه تيجيدر اإلشيارة 

إلى أنه فيي حييين أن قيطير هيي أكيبير 

مصدر ليليغياز اليطيبيييعيي اليميسيال فيي 

العالم، إال أنها ثاني أصغر منتج ليلينيفيط 

في أوبك. وفيما ال ت ال المملكة العربية 

السعودية ال عيم الفعلي لمنيظيمية أوبيك 

وأكبر منتج فيهيا، فيإن أي تيغييييير فيي 

اإلنتاق القطري، سواء كان خيفيضيا أو 

زيادة، لن يكون ليه سيوى أثير ميحيدود 

على أساسيات العرض والطلب. وعليى 

هذا النحو، وعلى الرغم من أن العرض 

قد يتأثر قليالً، فإن أسعار النفط العالميية 

لن تشهد سوى تيأثييير  ميتيواضيع  عيقيب 

القضية الدبلوماسية بمجرد أن تستوعب 

 .األسواق الخبر
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 صحيفة الشعب اليومية أونالي : 
تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، ما قد 
يخلق قطع عدد من الدول عالقاتها مع قطر الذعر في 
سوق النفط والغاز الطبيعي في العالم، قد يؤدي الى 

ارتفاع االسعار على المدى القصير، العتقاد السوق بأن 
 منطقة الخليج ستواجه إعادة تنظيم هيكل السلطة.

وبالنسبة لتأثير قطع عدد من الدول عالقاتها مع قطر على 
الصين، يعتقد سون ده قانغ ناابام ماديار ماعاهاد دراساا  
الشرق االوسط بجامعة اللاغاا  االجاناباياة بشاناغاهااي، أن 
تاثير قطع عدد من الدول عالقاتها مع قطر عالاى الصايان 
محدود للغاية، حيث أن موقف الصين في ماناطاقاة الشارق 
االوسط محايد وغير منحاز لجاانام عالاى حساام جاانام 
آخر، وعالقاتها جيدة مع جميع االطاراف، ساواإ إياران، 
المملكة العربية السعودية أو قطر، ما يجعل تأثايار االزماة 
في الخليج على الصين ضعيف جدا من الناحية السياسية . 
لكن، من الناحية االقتصادية ، فإن قطع العالقا  مع قطار 
له تأثير كبير على االقتصاد الصيني، على سبيال الاماثاال، 
االنقسام الداخلي لدول مجلس التعاون الاخالاياجاي سايادخال 
مفاوضا  اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس الاتاعااون 
الخليجي الس  والصين لحظة حرجة للغاية، ومن المرجح 
أن يكون هناك تاثير كبايار عالاى عامالاياة الاتافااو  بايان 

 الجانبين.

ويعتقد سون ده قااناغ أن الاعاالقاا  الاجايادة بايان الصايان 
وجميع االطراف ميزة فريدة ، ولذلك ، إذا لزم االمار فاي 
المستقبل، يمكن للصايان أن تالاعام دورا ماهاماا فاي حال 
االزمة بين قطر والسعودية، وبين إياران والساعاودياة مان 

 خالل الوساطة.

يعتقد يوي قووه تشينغ، باحث بمركز دراسا  غرم آسيا وإفريقيا بااككاادياماياة الصاياناياة لالاعالاوم 
اإلجتماعية أن اكزمة الدبلوماسية الخليجية ستعمق االنقسام الاعارباي، وساتاؤثار عالاى حال اكزماة 
السورية واستبناف عملية السالم في الشرق اكوسط، لكنها لن تمثل صدمة كبيرة على الاوضاع فاي 

 .الشرق اكوسط

 ولخص يوي قووه تشينغ تأثيرا  قطع بع  الدول عالقاتها مع قطر في ثالث:
ـ مواصلة سعي السعودية ومصر على قيادة العالم العربي، إال أن الادور الاماصاري ساياكاون أكاثار 

 هشاشة. 
 إصالح العالقا  السعودية ـ اكمريكية سيؤثر على النظام االقليمي. 

  .انقسام مجلس التعاون الخليجي سيعزز من دور النفوذ االيراني المتصاعد في المنطقة

وأضاف، سيبدأ التنافس على قيادة المنطقة بعد ظهور بوادر انهيار تناظايام داعام، كاماا ال ياماكان 
 –تجاهل مركز ونفوذ التحالف الروسي ـ االيراني ـ التركي. وتبقى قدرة التحالف القديم الساعاودي 

  المصري على إدارة الوضع في حاجة لمزيد من المراقبة. -اكمريكي

   ي   الشعب اليومي  أونالين: 
ظن شي ليانغ، مدير مرك  دراسات العالقات األمريكية 

اآلسيوية وباحث بمرك  الدراسات الدولية بجامعة الدراسات 

الدولية ببكين، أن األزمة الدبلوماسية الخليجية ليست لها عالقة 

مباشرة بـ"الحرب الطاقية" التي تخوضها الدول الغربية، لكنها 

 ستؤثر على أسعار النفط.

ولخ  شي ليانغ تأثيرات هذه األزمة على سوق النفط في 

 نقطتين رئيسيتين:ـ

أوال، ت ايد عوامل عدم اليقين: حيث أن ع ل قطر إحدى أهم  

الدول المنتجة للطاقة في العالم قد يدفعها إلتخاذ سياسات نفطية 

تختلف عن السعودية والبحرين، مما قد يهدد إتفاقية كمية اإلنتاق 

التي وضعتها األوبيك. وقد تشهد أسعار الطاقة إضطرابات 

كبيرة، إذا ما اتخذت سياسات نفطية تختلف عن سياسات 

 األوبيك.

ثانيا، ت ايد المخاطر: يمر الخليج في الوقت الحالي بمرحلة 

بالغة الهشاشة، وهو ما سيجعل وضع ت ويد بالنفط الخام أكثر 

حساسية. ما قد يدفع المستثمرين للتوجه إلى أمريكا وغيرها من 

الدول المنتجة للنفط. وبالرغم من احتمال ارتفاع طفيف ألسعار 

 النفط على المدى القصير، إال أن المخاطر ستت ايد.

ويعتقد شي ليانغ أن تأثيرات االزمة على الصين تيتيميثيل أسياسيا 

في تدهور الوضع االمني لخيطيوط نيقيل اليطياقية. وعيليييه، فيإن 

السالم واإلستقرار في منيطيقية اليخيليييج يصيـيب فيي مصيليحيـية 

 الصين. 

وإن وصول األزمة الخليجية طريق اليالعيودة، سيييؤثير بشيكيل 

خطير على واردات الصين النفطية من الشرق األوسيط. وعيليى 

هذا األساع، يجب على الصين أن تقوم باإلستعدات الالزمة في 

 مايتعلق بخطوط نقل النفط، لتجنب المخاطر المحتملة.



  8ا لففةفف فف فف    

ـ   1122حففزيففران يففونففيففو  6بففكففيففن 

 شينخوا: 
في "أزمة دبلوماسية مفاجئة كانت ستحل 

عياجيال أم آجيال"، حسيب قييول اليخييبيييير 

الصيني في الشؤون الشرق أوسطية يييين 

قانغ، قطعت سبع دول خليجيية وعيربييية 

وإسالمية عالقاتها الدبلوماسية ميع دولية 

قطر ييوم االثينييين، وقيوبيل هيذا اليحيدث 

باهتمام شديد وميتيابيعية كيبيييرة مين قيبيل 

 المراقبين الصينيين.

ورك  المراقبون في هذه األزمة التيي ليم 

تشهدها الدبيليومياسييية اليعياليمييية كيثيييرا، 

رك وا على تأثيراتها على اقتصياد قيطير 

وكييذا قييطيياعييي اليينييفييط والييطيييييران حييول 

اليييعييياليييم، مشيييييييريييين إليييى أن األزمييية 

الدبلوماسية تؤثر في اليواقيع عيليى قيطير 

نفسها بشكل مباشير ليكين تيداعييياتيهيا ميا 

زالت محدودة على أسواق النفط وقيطياع 

السياحة عالمييا. وفيي اليوقيت نيفيسيه، ال 

يستبعد المراقبون الصييينيييون احيتيميالييية 

تسوية األزمية دبيليومياسييياً عيليى أسياع 

 تنازل طرف من الطرفين.

مخامر م تمل  أمام قطر وسط قط  

 العالقات
إن قطر ال ترتبط بحدود برية سيوى ميع 

السعودية، لذا فإن إغالق اليمينيفيذ اليبيري 

فيي  22بين البلدين الذي يتم عيبيره نيقيل 

المائة من السلع الغذائية األساسيية ييعينيى 

احتمالية مواجهة قطر ليميخياطير تضيخيم 

مياليي، هيكيذا أفياد ميوقيع مياليي صييينييي 

 متخص .

وأضاف موقع "السلك الماليي" الصييينيي 

في تيقيريير جياء تيحيت عينيوان   حيجيم 

الخسائر االقتصادية من المتوقع أن يصل 

إلى مليارات اليدوالرات بيعيد قيطيع دول 

عالقاتها الدبلوماسية مع قطر(( اليثيالثياء 

أن إغالق المنفذ البري سيؤدي أيضا إليى 

زيادة تكلفة إنشاء البني التحتيية وتيأجيييل 

عملية تشييدهيا ألن بيعي  ميواد اليبينياء 

المستخدمة في بناء البني التحتييية بيقيطير 

مثل األسمنت واألولمنيوم ، تينيقيل دوميا 

 عن طريق البر. 

كما ذكر التقرير إن المخاطر اليميحيتيميلية 

للعج  عن سداد االئتمان في قطر تتي اييد 

جراء األزمة، في الوقت الذي تراجع فيه 

فيي  7مؤشر البورصة القيطيريية بيواقيع 

المائة على نحو يعكس قلق المستيثيميريين 

 في المنطقة.

 تأثيرات م دودة على االقتةاد العالمي 

ورغم صعود خام بيرنيت، خيام اليقييياع 

فيي  0.0العالمي، ييوم االثينييين بينيسيبية 

دوالر للبرمييل  22.25المائة ليصل إلى 

عييقييب خييطييوة قييطييع الييعييالقييات، إال أن 

المتخصصين الصينيين في مجال الطاقية 

أكدوا أن الحادثة لين تيؤثير عيليى تيجيارة 

النفط والغاز الطبييعيي اليعياليمييية تيأثيييراً 

كبيراً نظراً لكون أسيواق الينيفيط واليغياز 

الطبيعي في العالم ما زاليت تيعيد أسيواقيا 

للمشترين. وفي هذا السياق، قال تشيا داو 

جيونغ الخبير الصينيي فيي أمين اليطياقية 

لوسائل إعالم صينية إنه ألمر عيادي أن 

تحدث ذبذبات في أسواق الطاقة العالمييية 

ألن الييمييضيياربييييين يسييتييخييدمييون دومييا 

مخاوف السوق إزاء أمن مصيدر الينيفيط 

والييغيياز الييطييبيييييعييي ومييالحييتييهييمييا، لييكيين 

أسعارها ستعود حتماً إلى حيدودهيا اليتيي 

يقرها سقف اإلنتاق والعالقة بين العرض 

 والطلب.

وأشار الخبير الصينيي إليى أن اليعيرض 

أكييبيير ميين الييطييلييب فييي أسييواق الييغيياز 

الطبيعي العالمية، عالوة عليى أن اليغياز 

الطبييعيي اليميسيال اليذي يشيكيل غياليبييية 

صادرات الطاقة القيطيريية ييعيتيميد عيليى 

مسارات المالحة البحرية التي ميا زاليت 

مفتوحة، وذلك ييعينيي أن تيأثييير إغيالق 

ثييالث دول خييليييييجييييية األجييواء أمييام 

صادرات الغاز الطبيعي القطرية سيكون 

محدودا. أما في قطاع الطيران، فقال ليوه 

تشي يو المحيليل اليميخيضيرم فيي ميجيال 

الطيران المدني إنه على المدى القصييير، 

ستؤثر األزمة الدبليومياسييية عيليى نشياط 

مطار الدوحة الدوليي إليى حيد ميا، ليكين 

المسافرين الصينييييين أمياميهيم عيدد مين 

الخيارات البديلة في ضوء قدرتهيم عيليى 

تحويل الرحالت  التران يت( في دبي أو 

القاهرة أو غيرهما من المدن للسيفير إليى 

 مقاصد أخرى في إفريقيا أو أوروبا.

توقعات: مدى احتمالي  استئناف 

 العالقات الدبلوماسي 
ولفت فان هونغ دا مدير مركي  دراسيات 

الشرق األوسط التيابيع ليجياميعية شيييامين 

الصينية إلى أنه ال حاجة إلى المبالغة فيي 

هذه األزمة، ألنها ما زالت تقع في نطياق 

قابل للسيطرة، مضيفا "كلما وقعت أزمية 

دبليومياسييية ميمياثيلية بيرزت دوميا دولية 

 تضطلع بدور الوساطة".

وفييي مسيياء يييوم االثيينييييين أجييرى أمييييير 

الكويت الشييي  صيبيا  األحيميد اليجيابير 

الصبا  اتصاال هاتفيا مع أمير دولة قطر 

الشي  تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيه على 

ضرورة العمل على دعم مسيرة التعياون 

الخليجي المشترك بما يخدم مصال  دول 

مجلس اليتيعياون اليخيليييجيي فيي ظيل ميا 

 يربطهم من عالقات تاريخية راسخة.

وفي هذا السياق، اتفق الخبراء الصينيون 

على عدم استيبيعياد اسيتيئينياف اليعيالقيات 

الدبلوماسية مستقيبيال بييين قيطير واليدول 

السبع التي قطعت العالقات معها، حيييث 

ذكر سفير الصين السيابيق ليدى طيهيران 

هوا لي مينغ لإلعالم الصييينيي إنيه شيهيد 

على مدى عمله في السلك اليدبيليومياسيي، 

شهد حوادث قطيع عيالقيات دبيليومياسييية 

 واستئنافها الحقا بين دول عربية.

وشياطييره لييي شيياو شييييان مييدييير مييعييهييد 

بحوث شؤون اليدول اليعيربييية بيجياميعية 

نينغشيا الصينية اليرأي، قيائيال إنيه وفيقيا 

للمعالجات التي تمت ألزمات مماثلية فيي 

تاري  الدبلوماسييية اليعياليمييية، دائيميا ميا 

تيينييتييهييي األزميية بييتيينييازل طييرف ميين 

 الطرفين.
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 صحيفة الشعب اليومية أونالي :
أعلن  كل من مملكة البحرين، المملكاة 
العربية السعودية، االماارا  الاعارباياة 
المتحدة، مصر، اليمن، جزر المالادياف 
وليبيا عالاى الاتاوالاي قاطاع عاالقااتاهاا 

يونياو  5الدبلوماسية مع دولة قطر يوم 
الااجااالااي، بااعااد أن وجااهاا  اتااهااامااا  
لألخيرة بدعم اإلرهام وتاهادياد اكمان 

 القومي العربي. 
وفي هذا الصادد، ياعاتاقاد ناابام ماديار 
معهد اللغا  االجنبية بجامعة االقتصااد 
والتجارة الدولية دينغ لاوناغ، أن قاطاع 
العالقا  الدبلاومااساياة عالاى ماا يابادو 
فجأة، لكن في الاواقاع ماالماحاهاا بادأ  
تلوح في االفق ماناذ فاتارة طاويالاة. ال 
سيما زيارة الربيس االمارياكاي دوناالاد 
ترامم الى المملكة العربياة الساعاودياة 

 التي أشعل  فتيل النار.

وأشار دينغ لونغ إلى أن موقف المملكة 
العربية السعودية وقطر تجاه الاقاضاياة 
االيرانية وجماعة االخوان الاماسالامايان 
بمثابة خطين متوازيايان. ومان نااحاياة 
أخاارى، مااوقااف الااواليااا  الاامااتااحاادة 
والاامااماالااكااة الااعاارباايااة السااعااوديااة تااجاااه 
القضية اإليرانية متسق للغاية. كاماا أن 
تاوقاايااع الامااماالااكااة الااعااربااياة السااعااوديااة 
والواليا  المتحدة اكميركية اتافااقاياا  
مبيعا  االسلحة خالل زياارة الارباياس 
اكميركاي دوناالاد تارامام لالاساعاودياة 
عزز ثقة اكخيرة بنفسها فاي الاقاضاياة 

 االيرانية.

ويعتقاد دياناغ لاوناغ أن اياران لاياسا  
السبام الاوحاياد وراإ قاطاع عادد مان 
الدول عالقاتها مع قطر. وأناماا الاوالإ 

والتبعاياة لاباعا  
الاادول لاالااماالااكااة 
الاااااااعااااااارباااااااياااااااة 
السااعااوديااة، أحااد 
االساابااام أيضااا. 
بااالضااافااة الااى   

االحقاد الطويلة االمد  بين قطر وعادد 
من الدول االخرى. حيث شهد  قاطار 
توترا  في العالقا  مع مصر بسابام 
جااماااعااة االخااوان الاامااساالاامااياان، ومااع 
االمااارا  الااعاارباايااة الاامااتااحاادة بسااباام 
النزاعا  االقليمية االخيرة ماع إياران، 
ولكن ايضا احتياطا  خاصة للحيلاولاة 
دون تسلل االخاوان الاماسالامايان. كاماا 
شهد  العالقا  بين مصار والامامالاكاة 
العربية السعاودياة باعا  الاتانااقضاا  
بشااأن الااماالااف السااوري ماانااذ الااعااام 
الماضي، لاكان حااجاة مصار الامااساة 
للمساعدا  االقتصادية السعودية يادفاع 
مصاار نااحااو إصااالح عااالقاااتااهااا مااع 
المملكة من خالل قاطاع عاالقااتاهاا ماع 

 قطر.

وأضاف دينغ، أن جاوهار الاعادياد مان 
هذه التناقضا  يعود الاى رغاباة قاطار 
في ظل ارتفاع عابداتهاا الانافاطاياة فاي 
السناوا  االخايارة فاي تشاكايال مساار 
خاص بها وعدم التبعية للمملكة العربية 
السعودية، ما يعاتابار تاحادياا لـاالخايارة 
باعتبارها   االخ االكبر  لدول مجالاس 

 التعاون الخليجي.

 المملكة العارباياة الساعاودياة مساتاعادة 
بالفعل لاتاناظاياف فارياق دول ماجالاس 
التعاون الخليجي. واليوم، بعد انشااإ   
الااتااحااالااف ضااد االرهااام ، وفاارصااة 

تحسين عالقاتها مع الواليا  الاماتاحادة 
المتاحة، تضغط المملاكاة عالاى قاطار، 
وتبعث بتحذيرا  للكوي  وافاغاانساتاان 
أيضا، بسبام ماوقاف الابالاديان وقاطار 

 اككثر إعتداال تجاه إيران.

حاليا، تظهر الاوالياا  الاماتاحادة الاتاي 
اشعل  فتيل النار في ماناطاقاة الاخالاياج 
باامااوقااف دعاام قااطاار. ودعااا وزياار 
الخارجية اكمريكى ريكس تيالارساون، 

ياوناياو الادول الاخالاياجاياة إلاى  5يوم 
الحفاظ عالاى وحادتاهاا والاعامال عالاى 

 تسوية الخالفا  بينها.

وقال دينغ لاوناغ:  الامامالاكاة الاعارباياة 
السااعااوديااة وقااطاار حاالااياافااان لاالااواليااا  
المتحدة، واالقتتال الداخلي بين الحلافااإ 
ال يااتااماااشااى مااع مصااالااح الااواليااا  
المتحدة. لذلك، من المارجاح أن تاكاون 
الخطوة المقبلة للواليا  الاماتاحادة هاي 
لعم دور مهم أيضا، حيث أن وسااطاة 
الواليا  المتحدة لحل االزماة ساتاكاون 
 أكثر فعالية من وساطة الكوي .  

كما يعتقد دينغ لونغ أن الارد الاقاطاري 
الرسمي الوجيز وضبط النفس قد يمناع 
من تافااقام الاماخااطار الامارتاباطاة عان 
االزمة في الوق  الراهن،  ببقاإ قاطار 
في مجلس التاعااون الاخالاياجاي، هانااك 
قاانااوا  الااوساااطااة واالتصااال لااحاال 

 االزمة .
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تعتبر قوات حفظ السالم أداة ليميسياعيدة 

اليييدول اليييتيييي مييي قيييتيييهيييا اليييحيييروب 

والصييراعييات عييلييى ايييجيياد ظييروف 

لتحقيق السالم الدائم. ومما ال شيك فيييه 

أن ازدياد الحروب وتكاثر بؤر اليتيوتير 

والصراع واليني اع، سياهيم فيي تيوسيع 

انتشار قوات حفظ السالم فيي ميخيتيليف 

أنحاء العالم منها الصومال، اليكيونيغيو، 

ليبيريا، سيرالييون، كيوسيوفيو، جينيوب 

 السودان، وغيرها من المناطق.

دولة في قوات حفظ  022وحالياً تساهم 

السالم العالمي، وت عّد الصين من اليدول 

األكثر مساهمة في هذه اليقيوات، عيليى 

الرغم من أنها في البداية كانت تعارض 

جميع عمليات حفظ السالم الدولية، مين 

منطلق أن هذه العملييات تشيكيل تيدخيالً 

 في الشؤون الداخلية للدول. 

إال أن التغيرات التي شيهيدتيهيا السياحية 

الدولية، دفعت الصين إلى التخيليي عين 

عيي لييتييهييا، واالنييخييراط فييي الشييؤون 

الدولية، والمسياهيمية فيي اليعيميل عيليى 

 إحالل السالم العالمي. 

وتشارك الصييين اليييوم فيي أكيثير مين 

عشر بعثات مخيتيليفية ليألميم اليميتيحيدة، 

ولبنان من بين البلدان التي تتواجد فييهيا 

قوات حفظ السالم الصينييية مينيذ اليعيام 

، وقد أنيط بيهيذه اليقيوات اليقيييام 2222

بخدمات إنسانية ون ع األلغام والذخائير 

العنقودية، التي نشيرتيهيا إسيرائيييل فيي 

الجنوب اللبناني طوال فترة اعتيداءاتيهيا 

 عليه. 

بعد االجتيا  اإلسيرائيييليي ليليبينيان فيي 

، قّدميت اليحيكيومية 0775آذار/ مارع 

اللبنانية احتجاجاً لمجلس األمن اليدوليي 

على ذلك، فاجيتيميع اليميجيليس واعيتيميد 

طيليب فيييهيميا  222و  222القرارين 

إسرائيل بأن توقف عملياتها العسيكيريية 

وتسييحييب قييواتييهييا ميين كييل األراضييي 

 اللبنانية فوراً. 

وقرر أيضاً أن ينش  قوة األمم المتيحيدة 

  Unifilالمؤقتة العاملة في  ليبينيان   

والتي وصل أول أفرادها إلى اليمينيطيقية 

. وأنيييييط 0775آذار/ مييارع  22فييي 

بييهييذه الييقييوات الييدولييييية الييتييحييقييق ميين 

االنسييحيياب اإلسييرائيييييلييي ميين لييبيينييان 

واستعادة االستقرار واألمن اليدولييييين، 

وتمكين الحكومة اليليبينيانييية مين إعيادة 

بسط سيطرتها على المنطقة التي تخليها 

 القوات اإلسرائيلية المنسحبة. 

، قرر مجلس 2222وبعد عدوان تموز 

،  0720األمن الدولي بموجب القيرار 

أنه باإلضافة إلى هيذه اليميهيام، تيتيوليى 

قوات اليونيفيل مراقبية وقيف األعيميال 

العدائية، ضميان وصيول اليميسياعيدات 

اإلنسانية إلى المدنيين، واإلشراف على 

العودة اآلمنية ليلينيازحييين إليى دييارهيم 

 وغيرها من المهمات .

وحالياً تتيأليف قيوات حيفيظ السيالم فيي 

فيرداً  02727لبنان من ما ميجيميوعيه 

بيليداً مينيهيا ميالييي ييا،  22قادميين مين 

 إندونيسيا، الهند، ألمانيا. 

والصين من بييين اليدول اليتيي تشيارك 

بقوة وفاعلية في قيوات األميم اليميتيحيدة 

 المؤقتة العاملة في لبنان.

 موق  الةين بعيون عربي  

 د. تمارا بّرو

 

بحث قدم في المليتيقيى اليثيانيي 

لسييفييراء الشييبيياب الييعييربييي 

الصييييينييي الييذي انييعييقييد فييي 

العاصمة اليميصيريية اليقياهيرة 

أيييار/ مييايييو  20و 07بييييين 
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عرف الصييينيييون ليبينيان عين طيرييق 

الطبيييب األميييركيي اليليبينيانيي األصيل 

جورق حاتم الملقب باسم "مياهياييدي"، 

الذي رافيق مسيييرة الي عيييم الصييينيي 

ماوتسي تونغ كطبيب له، وكّرع حياته 

 للثورة الصينية والبناء االجتماعي.

أما العالقات الدبلوماسية بييين اليبيليديين 

تشيريين اليثيانيي/نيوفيميبير  7فتعود إلى 

. وقد حققت العالقيات الصييينييية 0770

اللبنانييية تيطيوراً مسيتيميراً عيليى ميدى 

السنين الماضية، وخاصة في السينيوات 

األخيرة، حيث تنامت اليثيقية السييياسييية 

المتبادلة، وتكثف التيعياون االقيتيصيادي 

والتجاري، والتواصل الشعبي 

والييثييقييافييي، والييتييعيياون فييي 

 الشؤون الدولية واإلقليمية. 

ولعبت الصين، ال سيييميا بيعيد 

، دوراً 2222عيدوان تيميوز 

هيييامييياً فيييي إزالييية األليييغيييام 

والييذخييائيير غييييير الييميينييفييجييرة 

والذخائر العنقودية التي خلفها 

االحييتييالل اإلسييرائيييييلييي فييي 

جيينييوب لييبيينييان، وذلييك عييبيير 

قوات حفيظ السيالم الصييينييية 

الييمييتييواجييدة فييي الييجيينييوب 

اللبناني. فخالل عدوان تيميوز أميطيرت 

 2.2إسرائيل جينيوب ليبينيان بيحيواليي 

مليون قنبلة عنقودية، بقي منهيا ميليييون 

قنبلة غير منفجرة، فوجدت هذه الذخائر 

فييي الييبيييييوت والييحييقييول والييطييرقييات 

والييمييدارع والييمييسييتييشييفيييييات، مييلييحييقيية 

 أضراراً فادحة بالمدنيين .

فييي الييبييداييية كييانييت الصييييين تييرفيي  

االنضييمييام إلييى قييوات حييفييظ السييالم 

الدولية، أو التيصيوييت عيليى أي قيرار 

دولي يتعلق بهذه القيوات، ألنيهيا كيانيت 

ترى في المشاركة تيدخيالً فيي الشيؤون 

الداخلية للدول األخرى، وهذا ما ييفيسير 

امتناعهيا عين اليتيصيوييت عيليى قيرار 

ليعيام  222مجلس األمن اليدوليي رقيم 

، الذي أنشأ قيوة األميم اليميتيحيدة 0775

المؤقتة العاميلية فيي ليبينيان، وتيال ذليك 

امتناعها عن التصويت عيليى أي قيرار 

دولي ييتيعيليق بي ييادة عيدد أفيراد هيذه 

القوات أو تمديد عملها. إال أن التغيرات 

التي شهدتها الصين داخلياً، والتطورات 

التي حصيليت عيليى السياحية اليدولييية، 

خاصة بيعيد اليحيرب اليبياردة وانيهيييار 

االتحاد السوفياتي، دفعيت الصييين إليى 

االنيفييتيا  عيلييى الييعيالييم والييخيروق ميين 

سياسة الع لة، فباتت تلعب دوراً كبيييراً 

في الساحة الدولية، وأصبحت قوة هامة 

فييي حييفييظ السييالم الييعييالييمييي، وركييييي ة 

أساسية في عمليات حفظ السيالم ليألميم 

المتحدة، وبدأت تصوت على القيرارات 

الدولية الخاصة بقيوات األميم اليميتيحيدة 

ومنها اليقيرارات اليتيي تيتيعيليق بيقيوات 

اليونيفيل، فقيد صيوتيت ليليميرة األوليى 

( الذي مدد 0750   275لصال  القرار 

عمل قوات حفظ السالم، وتوالت بعدهيا 

القرارات الخاصة باليييونيييفيييل، واليتيي 

 حظيت جميعها بموافقة الصين.

، أرسلت الصيين أول 2222وفي العام 

كتيبة لها ليليميشياركية فيي قيوات حيفيظ 

السالم في لبنان بناء عليى طيليب األميم 

المتحدة، وأوكل إلى هذه القيوات اليقيييام 

بييمييهييمييتييييين أسيياسيييييتييييين وهييمييا تييقييديييم 

المساعيدات اإلنسيانييية، وني ع األليغيام 

التي خلفها الكيان اإلسرائيلي في جنوب 

، 2222ليبينييان. وخييالل حييرب تيمييوز 

أسند إلى هذه القوات مهام إضافية كفت  

الطرقات أمام المدنيين، وانتشيال جيثيث 

الشييهييداء، وإمييداد الييمييدنيييييييين بييالييمييواد 

الغذائية. وحالياً يبلغ عدد أفراد الكيتيييبية 

 2222فرداً، ومنذ العام  207الصينية 

حتى اآلن، يبيليغ ميجيميوع ميا أرسيليتيه 

الصين من قوات حفظ السالم الى لبنيان 

 جندي. 2222حوالي 

تقّسم الكتيبة الصينية إلى وحدة هندسييية 

متعددة الوظائف، وحدة هينيدسية بينياء، 

وفريق طبي. يقوم فيرييق ني ع األليغيام 

التابع لليوحيدة اليهينيدسييية فيي اليكيتيييبية 

الصييييينييييية بيينيي ع األلييغييام والييذخييائيير 

العنقودية غيير اليمينيفيجيرة عيليى طيول 

الخط األزرق، وتمشيط المنياطيق اليتيي 

تتولى مسؤوليتها الكتيبة الصييينييية فيي 

منطقتي الحنيّة وزبقين وسواهما. وبيعيد 

تنظيف األرض من األلغام، يقوم فيرييق 

هندسي آخر تابع للكتيبة الصينية بيرسيم 

الحدود. وتشمل مهمة فيرييق 

ن ع األلغام أيضياً اليتيوعييية 

من مخاطر األلغام ومساعدة 

 02الضحايا. وفي غضيون 

سنوات تمّكن هذا الفريق من 

ليغيم  2222إزالة أكثر مين 

بدون وقوع أي خسيائير فيي 

صفوفه، وهذا إن دّل عيليى 

شيء فإنه يّدل على اليكيفياءة 

العالية التي يتمتع بيهيا أفيراد 

الييفييريييق فييي مييجييال إزاليية 

األلغام والذخائر العينيقيوديية. 

وفي إطار التعاون بين الجي  اللبينيانيي 

والكتيبة الصينييية، ت يقيّدم هيذه األخيييرة 

لييلييجييييي  الييلييبيينييانييي الييعييتيياد والييمييعييدات 

المخصصة لن ع األلغيام، بيهيدف دعيم 

الفرق الهندسية التابعة ليه، كيميا ت ينيظيم 

محاضرات بييين ضيبياط مين اليكيتيييبية 

الصينية وضباط من اليجييي  اليليبينيانيي 

 تتناول عمليات إزالة األلغام.

أما المستشفى الميداني الصييينيي فيييقيدم 

العالق ألفراد الييونيييفيييل كيميا السيكيان 

المدنيين. فيكيّل ييوم يسيتيقيبيل عشيرات 

الحاالت اليميرضييية ليليميدنييييين، اليذيين 

وجدوا فيه الكثير من االهتمام والعينيايية 

 الطبية في مختلف المجاالت. 

 21تتم  المنشور على الة    

 21التتم  على الة    
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ونظراً للصعوبات التي يواجهها ليبينيان 

في مسألة اليالجيئييين السيوريييين عيليى 

أرضه، وايماناً منها بدورها اإلنسيانيي، 

قييّدمييت قييوات حييفييظ السييالم الصييييينييييية 

المساعدات الالزمة لالجئين السوريييين 

في لبنان من أجل مساعدتهم عيليى حيل 

 المشكالت الحياتية الظرفية. 

يتمي  أفراد الكتيبة الصينية بتيحيميل أي 

نوع من المهام الشاقة، وتينيفيييذ اليميهيام 

الموكلة إليييهيم بيإخيالت واحيتيرافييية، 

وتخطي الميصياعيب واليميخياطير اليتيي 

يتعيرضيون ليهيا، السيييميا فيرييق ني ع 

األلغام، اليذي تيكيون حييياتيه ميحيفيوفية 

بالمخاطر أثناء قيامه بواجباته. ونيظيراً 

لييكييفيياءتييهييم الييعييالييييية، وإخييالييصييهييم فييي 

عملهيم، ودورهيم اليكيبييير فيي عيميلييية 

السالم في الجينيوب اليليبينيانيي، مينيحيت 

األمم المتحدة أفراد اليكيتيييبية الصييينييية 

. 2207وسام الشرف للسالم في اليعيام 

مينيحيت اليحيكيومية  2202وفي اليعيام 

الييلييبيينييانييييية جييائيي ة "لييبيينييان لييلييسيييييدات 

المتمي ات" لقائدة الكتيبة الطبية التابعية 

لييقييوات حييفييظ السييالم  02لييلييفييرقيية الـيي

الصينية في لبنان، تقديراً لميسياهيمياتيهيا 

 المتمي ة في مهام حفظ السالم في لبنان.

ويتمسك أفراد حيفيظ السيالم الصييينييية 

بمفاهيم المساواة واالنفتا  واليتيسيامي ، 

واحترام التقاليد الثقافية والدينية ليقيوات 

حييفييظ السييالم األخييرى. فييمييثييالً عييام 

، أرسلت الصين فريقياً هينيدسييياً 2222

إلى لبنان، عندميا قيام أعضياء اليفيرييق 

بتبديل مخيمي البعثة األوكرانية والبعثة 

النيبالية، حافظوا على الرسيوم 

الدينية األوكرانييية واألنصياب 

 التذكارية النيبالية.

ونتيجة للمساعدات التي قدمتها 

الكتيبة الصينية في اليميجياالت 

الطبية والصحية واالجتماعية، 

باإلضافة إليى تيميتيع أفيرادهيا 

بصفات الطيبة والتسام  وعدم 

التدخل في الشيؤون اليداخيلييية 

لييلييسييكييان الييمييدنيييييييين واحييتييرام 

شعائرهم اليديينييية واليثيقيافييية، 

نشأت بينهم وبين المواطنين اللبينيانييييين 

عالقة وطيدة قيواميهيا اليثيقية واليميحيبية 

 واالحترام. 

وفي إطار سعيها للقيام بواجباتهيا عيليى 

أكمل وجه لتأمين عملية السالم، لم تسلم 

الصين من االعتداءات اإلسرائيلية، فقيد 

قصفت إسرائيل موقع للقوة الدوليية فيي 

، أدى إلييى 2222جينييوب لييبيينيان عييام 

مراقبين دوليين، مين بييينيهيم  2مصرع 

مراقب صيني، األمر الذي أثار حفيظية 

الصيين، فيتيقيدميت بيميسيودة بيييان إليى 

مجلس األمن إلدانة هذا الهجوم ، إال ان 

المجلس فشل في تبني بيان ييديين ذليك، 

واكتفى فقط ببيان ه يل أعرب فيه عين 

صدميتيه إزاء ميقيتيل جينيود مين اليقيوة 

الدولييية، ذليك ألن اليوالييات اليميتيحيدة 

األميركية رفضت اليميوافيقية عيليى أي 

بيان يدين الكيان الصهيوني. ولم ييؤثير 

هييذا الييحييادث عييلييى رغييبيية الصييييين 

االستمرار بالمشاركة في عمليات حفيظ 

السالم في لبنان، بل على العكس أعيلين 

رئيس الوزراء الصيني السابق ون جييا 

أن الصين سترفيع   Wen  Jiabaoباو 

من عدد قواتها لحفظ السالم فيي ليبينيان 

 جندي.0222إلى 

ختامياً مين حيق الصييين اليتيي تشيارك 

بنسبة قوات تفيوق األعضياء اليدائيمييين 

بمجلس األمن وتنفق أمواالً ضخمة فيي 

عمليات حفظ السالم، أن تتولى منصيب 

األمين العام لعمليات حفظ السيالم اليذي 

عاماً. إن سيعيي  22تحتكره فرنسا منذ 

الصين لتولي قيادة عمليات حفظ السالم 

يهدف إلى إصال  نظام األمم اليميتيحيدة 

في وقت ت ثار فيه االتهامات لقوات حفظ 

السييالم الييدولييييية بييارتييكيياب جييرائييم 

اعتداءات جنسية في جمهورية إفيرييقيييا 

الوسطى، والفشل في حيميايية 

المدنيين في جنوب السيودان، 

فضالً عن تأثر عميل اليقيوات 

بالجوانب المالية واليخيضيوع 

لييالبييتيي از بييالييتييهييديييد بييإيييقيياف 

التمويل وتأثير عيميليهيا أيضياً 

باالعتبارات السيياسييية. فيهيل 

سييتيينييجيي  الصييييين بييحيينييكييتييهييا 

الدبليومياسييية مين تيوليي هيذا 

المنصب وقيادة عمليات حفيظ 

 السالم إلى بّر األمان؟

 22تتم  المنشور على الة    
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في هذه الزاوي  اصسبوعي  نعرض لكم 

الموا ي  الخا   التي تم نشرها على 

موقعي الةين بعيون عربي  وموق  مبادرة 

ال زام والطريق بعيون عربي ، م  الروابط 

المو ل  إلى هذه الموا ي ، وذلك بهدف 

إمالعكم على كتابات السادة أعضا  االت اد 

الدولي للكتّاب والة افيين العرب أ دقا  

 وحل ا  الةين. 

http://www.chinainarabic.org/?p=32506 http://www.chinainarabic.org/?p=32509 

http://www.chinainarabic.org/?p=32546 http://www.chinainarabic.org/?p=32552 

http://www.chinainarabic.org/?p=32555 
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تعهد الرئيس الصييينيي 

شي جين بينغ ونظيييره 

الييروسييي فييالديييمييييير 

بوتييين فيي اليعياصيمية 

الييكييازاخييييية آسييتييانييا 

-2-5 الييييخييييميييييييييس 

( بيييتيييعييي يييي   2207

الييعييالقييات الييثيينييائييييية 

وبييدعييم دور ميينييظييميية 

 شانغهاي للتعاون.

وقد اليتيقيى اليرئيييسيان 

قييبيييييل قييميية ميينييظييميية 

شييانييغييهيياي لييلييتييعيياون 

 في أستانا. 07ال

ومشيراً إلى ان منظمة 

شييانييغييهيياي لييلييتييعيياون تييواجييه فييرصييا 

وتحديات جديدة، على طريق اليتيطيور، 

قال شي إنه يتعين على الصين وروسيييا 

تع ي  التواصل واليتينيسيييق، وميراعياة 

"رو  شييانييغييهيياي" بييثييبييات، وتييعيي ييي  

التضامن بين الدول أعضاء اليمينيظيمية، 

والييحييفيياظ عييلييى األميين واالسييتييقييرار 

اإلقليميين، وتع ي  التعاون العملي، من 

أجييل االسييتييمييرار فييي تييعيي ييي  تييأثييييير 

 المنظمة في الشؤون الدولية واالقليمية.

وحث شي المنظمة على أداء دور أكيبير 

في عملية المصالحة وتحقيق السالم فيي 

أفغانستان، مضيييفيا أن الصييين سيوف 

تييتييولييى الييرئيياسيية الييدورييية 

للمنظمة عقب قيمية أسيتيانيا، 

وأنها عازمية عيليى اليحيفياظ 

عليى اليتيواصيل واليتينيسيييق 

الوثيقين ميع كيل األطيراف، 

ومنها روسيا، لتحقيق الم يد 

 من التطور للمنظمة.

وأضيياف شييي أنييه خيييالل 

اجييتييميياعييهييمييا عييلييى هيياميي  

ميينييتييدى الييحيي ام والييطييريييق 

للتعاون الدولي الذي عقد في 

بكين الشهر الماضي، توصل ال عيميان 

إلى توافق هام حول الحفاظ على شراكة 

التنسيق االستراتيجي رفيييع اليميسيتيوى 

بين الصين وروسيا، وتعي يي  اليتيعياون 

 الشامل بينهما.

وأوضيي  شييي أنييه فييي ظييل الييمييوقييف 

الدولي الميعيقيد اليراهين، فيإن صييياغية 

عالقات سليمة بين الصين وروسيا تيعيد 

أمييرا بييالييغ األهييمييييية لييتيينييمييييية الييبييلييدييين 

وتجديدهما، وكذلك لحميايية االسيتيقيرار 

 والسالم في العالم.

وقال شي إنه يتعين على البلدين تيعي يي  

الدعم المتبادل بشأن القضاييا اليميتيعيليقية 

بالميصيالي  األسياسييية 

لكل منهما، داعيا إليى 

تييحييقيييييق الييميي يييد ميين 

االنجيازات فيي إطيار 

ربييط بيينيياء مييبييادرة 

الح ام واليطيرييق ميع 

االتييحيياد االقييتييصييادي 

 األوراسي.

كييمييا حييث الييرئيييييس 

الصيني البلديين عيليى 

تييعييميييييق الييتييبييادالت 

الشييعييبييييية والييثييقييافييييية 

وتييعيي ييي  الييتيينييسيييييق 

والتعاون فيميا ييخي  

الشييييؤون الييييدولييييييييية 

 واالقليمية.

من جانبه، قيال بيوتييين إنيه مين اليميهيم 

للغاية بالنسبة لروسيا والصيين اليحيفياظ 

عييلييى الييتييفيياعييالت رفيييييعيية الييمييسييتييوى 

المتكررة. كما حث بوتين الجانبين عليى 

تع ي  التواصل والتنسيق، في ميحياولية 

للحفاظ على السالم واالستقرار واألمين 

 في المنطقة وفي العالم بأسره.

وأوض  بوتين أنه يتعين عيليى الصييين 

وروسيا العمل مع كل األطراف المعنية 

لتع ي  الوحدة والتنيسيييق بييين أعضياء 

منظمة شانغهاي، من أجل تع ي  تأثييير 

 المنظمة في الشؤون الدولية.

وهنأ بوتين الصين من جدييد 

على نيجيا  مينيتيدى اليحي ام 

والطريق لليتيعياون اليدوليي، 

مضييفيا أن ميبيادرة اليحي ام 

والطريق فازت بدعم واسيع 

 في المجتمع الدولي.

وتييبييادل الييرئيييييسييان أيضييا 

وجهات النظر حول الوضيع 

في أفغانستان وشبه الج يرة 

الييكييورييية، وغيييييرهييمييا ميين 

 القضايا اإلقليمية والدولية .
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 وكال  أنبا  الةين الجديدة ـ شينخوا:

قال خبراء ومسؤولون إن التوسع األول 

لمنظمة شانغهاي للتعاون أظهر قييميتيهيا 

االستراتيجية في تع يي  األمين اليدوليي 

 .والتنمية المشتركة

وبانضمام الهند وباكستان إلى المنيظيمية 

فيي أسيتيانيا، أصيبيحيت  07في قمتها ال

المنظمة تغطي ثالثة أخيمياع أوراسيييا 

 .وتضم نصف سكان العالم تقريبا

وحيث تعتبر المنظمة قوة ميحيركية فيي 

األمن واالستقرار اإلقيليييمييييين ، فيإنيهيا 

جيعييليت الييتيعيياون األمينييي أولييوييية ميينييذ 

، وسييوف يييحييسيين 2220إنشييائييهييا فييي 

الييتييوسييع ميين قييدرتييهييا عييلييى الييتييعيياون 

وقييدرتييهييا الييتييمييثيييييلييييية ويييعيي ز األميين 

 .واالستقرار الدوليين

وقال ديميترى مي نتسيف األميين اليعيام 

السابق للمنظمية، فيي تصيريي  ليوكيالية 

أنباء  شينخوا("إن التوسع يمثل ليحيظية 

تاريخية لمينيظيمية شيانيغيهياي ليليتيعياون 

والعالقات بين بلدان أوراسيا"، مضيييفيا 

أنه سينتج تأثيرا بعيييد اليميدى بيالينيسيبية 

ليألجينيدة اليدولييية وييعي ز بيقيوة األمين 

واالستقرار الدولييين ويسياعيد فيي حيل 

 .المشكالت في اإلقليم األوراسى

وحقيقيت مينيظيمية شيانيغيهياي ليليتيعياون 

إنجيازات ميليحيوظية فيي اليحيرب ضيد 

اإلرهاب والتيطيرف واالنيفيصيالييية فيي 

ظل"رو  شانغهاي" التي تتسيم بياليثيقية 

المتبادلة والمنفعة المتيبيادلية واليميسياواة 

والييتييشيياور واحييتييرام الييتيينييوع الييثييقييافييي 

 .والسعي لتحقيق التنمية المشتركة

بدوره قال سيون تشيوانيغ تشيي األمييين 

العام لمرك  البحوث في المنظمة التيابيع 

لألكاديمية الصينية للعلوم االجتماعيية : 

"إن منظمة شانيغيهياي ليليتيعياون قياميت 

بدور نموذجي في بناء نيميط جيدييد مين 

العالقات الدولية التيي تيتيسيم بياليتيعياون 

المرب  ليليجيميييع عيليى ميدى السينيوات 

 ."السابقة منذ إنشائها 02ال

والقييت مييالحييظييات سييون صييدى لييدى 

جييييانيغ يييي الييبيياحيث بيمييعييهيد دراسييات 

روسيا وشرق أوروبا وآسيييا اليوسيطيى 

اليتييابييع لييألكيياديييميييية الصيييينييييية ليلييعييلييوم 

االجييتييميياعييييية الييذي قييال إن ميينييظييميية 

شانغهاي للتعاون احتلت موقع الصيدارة 

في بناء عالقات دولية جديدة وبيخياصية 

في حل المشكيالت اليتيارييخييية عيميييقية 

 .الجذور وفى خلق توافق جديد

وقال جيانغ إن توسع منظمة شيانيغيهياي 

للتعاون يشير إلى أن "رو  شانغيهياي" 

تلقى القبول من الم يد من اليبيليدان وان 

 .لها جاذبية اكبر في التعاون اإلقليمي

وإذ أشار جيانغ إلى أن باكسيتيان تيحيتيل 

موقعاً استراتيجياً على الح ام والطرييق 

في حييين أن اليهينيد واحيدة مين أسيرع 

االقتصادات نموا في العالم، أضياف ان 

التوسع جاء في الوقت الصيحييي  حيييث 

تتأهيب بيليدان جينيوب آسيييا ليميواجيهية 

وباعتبارها من الجهات اليتيي  .اإلرهاب

تؤيد وتيسر إطار عمل منظمة شانغهاي 

للتعاون بقوة، أدت الصين دورا إيجابيييا 

 .في تطوير هذه اآللية

وتلت م الصين في الوقت الراهين بيبينياء 

نمط جديد من العالقيات اليدولييية ييتيسيم 

بتعاون الفوز الميشيتيرك ليليجيميييع .وقيد 

دولية  022اجتذبت المبادرة أكيثير مين 

 2202ومنظمة دولية منذ اقتراحها فيي 

 .وحققت بالفعل تقدما كبيرا

وتستهدف المبادرة بناء شبكية ليليتيجيارة 

والبنية األساسيية تيربيط آسيييا بيأوروبيا 

وإفريقيا على الممرات التجارية لطرييق 

 .الحرير القديم ما بعده

وفى الوقت نفسه فإن الصين استيثيميرت 

مليار دوالر أمريكي فيي  20.0إجمالي 

بيلييدان اليحيي ام والييطيريييق مين خييريييف 

، بيميا ييميثيل  2202إلى يوليو  2202

% من إجمالي استثمارها الخيارجيي 02

إن األميين واالسييتييقييرار هييمييا .الييمييبيياشيير

أساع التعاون االقيتيصيادي بييين اليدول 

األعضاء في منظمة شانغهاي ليليتيعياون 

حسبما قال جيانغ الذي أضاف أن توسع 

المنظمة سوف يساعيد فيي اليربيط بييين 

مييبييادرة الييحيي ام والييطييريييق الصييييينييييية 

واسييتييراتيييييجيييييات الييتيينييمييييية فييي الييدول 

 .األعضاء األخرى في المنظمة

وتييابييع جيييييانييغ أنييه مييع تييولييي الصييييين 

الرئاسة الدورية للمنظمة بعد قمة استانيا 

،فيإن زييادة تييطيوييير الييميينيظييمية سييوف 

يساعد على إنشاء نيظيام عياليميي أكيثير 

 .عدالة ومعقولية

وقبل انضميام اليهينيد وبياكسيتيان كيانيت 

منظمية شيانيغيهياى ليليتيعياون تيتيضيمين 

الصييييييييين وروسيييييييييا وقييييازاقسييييتييييان 

وقيييييييرغييييييي سيييتيييان وطييياجيييييييكيييسيييتيييان 

 وأوزباكستان.
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عيقييدت اليينييدوة الييدولييييية اليثييالييثيية حييول 

"الصين والشرق االوسط" في جياميعية 

شنغهياي مسياء األربيعياء، واسيتيميرت 

ثالثة أيام.  ونياقشيت الينيدوة ميوضيوع 

"من آسيا الى الشرق االوسط: النموذق 

اآلسيوي في اقتصاد الشرق االوسيط." 

وفي ظل نجا  الصين في عقيد قيمية " 

الح ام واليطيرييق" ليليتيعياون اليدوليي، 

خيبيييرا وأكيادييميييا  22رك  أكثر مين 

عالميا من الصين واليميميليكية اليميتيحيدة 

والواليات المتحدة األمرييكييية وفيرنسيا 

وروسيييييا وإسييرائيييييل ومصيير وتييركيييييا 

والييهيينييد وغيييييرهييم عييلييى الييتييبييادالت 

اليتيارييخييية واالقيتيصياديية واليتيجيارييية 

والثقافية بين الصييين وآسيييا اليوسيطيى 

والشرق األوسط ودول شمال أفرييقيييا، 

ودراسة التغيرات السييياسييية فيي دول 

المنطقة. منذ اندالع االضطيرابيات فيي 

، ال تي ال 2200الشرق االوسط عيام 

السياسات واالستراتيجيييات فيي اليدول 

الكبرى أو المناطق المحيطة في تطيور 

ديناميكي، ما يشكل تحديا أميام تيعي يي  

مبادرة " الح ام والطريق" في الشيرق 

االوسط، كما يمكن جيليب اليكيثييير مين 

الفرت.  وتينياول اليخيبيراء واليعيليمياء 

مواضيع متعددة وبتوسيع حيول " قيوة 

الصين الناعمة في الشرق االوسط"، " 

العالقات االقتصاديية واليتيجياريية بييين 

الصين والشيرق االوسيط"، "الصييين، 

الشرق االوسط وآسييا اليوسيطيى عيليى 

طول طريق الحرير"، " العالقات بيين 

الصييييين ودول شييمييال أفييريييقيييييا"،" 

العالقيات بييين الصييين ودول ميجيليس 

التعاون الخليجي وإيران" وغيرها مين 

 المواضيع االخرى.

وأشار وو سي كه، المبعيوث الصييينيي 

الخات السابيق إليى الشيرق األوسيط، 

إلى أن الصين تتطلع الى تحقيق السيالم 

والتنمية فيي مينيطيقية الشيرق االوسيط 

المضطربة. ويعتقد يانغ قيوانيغ رئيييس 

الجميعييية الصييينييية ليدراسيات الشيرق 

األوسط، أن هناك فيرصياً كيثيييرة بييين 

الصين وبلدان الشرق االوسط للتيعياون 

في مجال الطاقة والصناعة، ومواجيهية 

التحديات ايضا، لكن عمومياً، اليفيرت 

 تفوق التحديات. 

ونظمت الندوة الدوليية حيول "الصييين 

والشرق االوسط" برعاية مشتركة ميع 

جامعة قطير، جياميعية بيكييين، جياميعية 

شنغهاي، جامعة ميارتيوبيان اليتيركييية، 

جامعة إنديانا االمريكيية. وبياسيتيضيافية 

مشتركة بييين ميركي  ابيحياث الشيؤون 

اليتييركييييية بييجييامييهيية شيينييغييهيياي، مييركيي  

االبحاث الدولية بجامعة شنغهاي، معهد 

شنيغيهياي ليليبيحيوث، ميركي  دراسيات 

الشييرق األوسييط بييجييامييعيية شيينييغييهيياي 

 للدراسات األجنبية. 
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 وكال  انبا  الةين الجديدة ـ شينخوا:
قال خيبييير هينيدي إن الصييين ال تينيوي 

إزعيياق اليينييظييام الييدولييي وإنييمييا تييريييد " 

 إصال  بع  جوانبه تدريجيا".

وقييال سييريييكييانييث كييونييدابييالييي، أسييتيياذ 

الدراسات الشرق آسيوية بجامعة جواهير 

الل نيهيرو بياليهينيد، فيي ميقيابيلية حيدييثية 

أجرتها معه وكالة   شينخيوا(( ميؤخيرا، 

إن العالم يواجه اآلن العديد من التحدييات 

المتنوعة بتنوع اليدول تيتيراو  ميا بييين 

وجييودهييا إلييى الييتييحييديييات الصييحييييية 

 واالقتصادية.

وأشييار إلييى أن مييوجيية االضييطييرابييات 

األخيرة في أفغانستان وباكستيان وإييران 

وسييوريييا وغيييييرهييا ميين الييدول أبييرزت 

الخطر اليذي ييواجيه السيكيان اليميدنييييين 

األمر الذي أثار أيضا أزمة الجيئييين فيي 

 أوروبا.

وقال كوندابالي إن بعي  اليدول تيعيانيي 

من تحديات غيير تيقيليييديية ميثيل اليطياقية 

والتحديات البيئية وفيروع نق  المناعة 

 المكتسبة المسبب لاليدز.

وأضيياف أن الصييييين أدركييت جييميييييع 

التحديات في اآلونة األخيرة. و"أصبحت 

ثاني اكيبير اقيتيصياد، وعياليجيت قضياييا 

الفقر، ودفعت نمو اليطيبيقية اليميتيوسيطية، 

واتبعت سياسات التمثيالت الثالثة واسعة 

القاعدة، وتتطيليع اآلن إليى اليتيوجيه إليى 

الييخييارق ميين خييالل مييبييادرة الييحيي ام 

 والطريق التي أطلقتها حديثا".

ووفقا لكوندابالي، بالرغيم مين أن اليدول 

الييعييربييييية حييلييت الييعييديييد ميين الييتييحييديييات 

التقليدية، إال أنيهيا تيواجيه اآلن تيحيدييات 

غير تقليدية حادة وتيحيدييدا فيي ميجياالت 

االقتيصياد واإلرهياب واليطياقية واليبيييئية 

 والهجرة.

وقال " الكثير من الدول الغربية صيدرت 

أسلحة الى اليدول اليميتيحياربية فيي آسيييا 

ميا أدى  --وافريقيا وأميرييكيا اليجينيوبييية

أحيانا إليى مي ييد مين اليتيفيكيك فيي هيذه 

 المناطق".

عالوة على ذلك، أصب  التدخل ميتيفيشيييا 

والمعايير اليمي دوجية فيي اليتيعياميل ميع 

التيحيدييات ميثيل اإلرهياب واالنيبيعياثيات 

الكربونية محل انتقاد من قبل العيدييد مين 

 الدول.

والمشكلة األكبر ، بنظر كونداباليي، هيي 

أن اليينييظييام الييدولييي الييذي بيينييي عييام 

عيقيود قيد  7وتطيور عيليى ميدى 0722

تيعيرض لييإلجيهياد." وخيرجيت ميطيالييب 

 جديدة من الدول الناشئة".

وأكد أن منظومة األميم اليميتيحيدة" غييير 

 متوازنة وغير عادلة".

باإلضافة اليى ذليك، قيال كيونيدابياليي إن 

نظام بريتون وودز النقدي اليذي ييهيمييين 

على عمليات التمويل االنميائييية وميبيادئ 

التينيظيييم االقيتيصيادي ليميؤسيسيات ميثيل 

منظمة التجارة العالمية وغييرهيا ليم ييتيم 

اصالحه و/ أو إعيادة تينيظيييميه ليتيميثيييل 

 المشهد الدولي المتغير".

وال يتفق البروفيسور مع بيعي  وسيائيل 

اإلعالم الغربية اليتيي تيقيول إن الصييين 

ستنهي النظام الدولي الحالي الذي تهيمين 

عليه الدول الغربية وتبني نظاما عياليميييا 

 جديدا.

وقال" ال أعتقد أن الصيين اليييوم تيعيتي م 

 إقامة نظام دولي جديد".

وأضاف أن الصييين " كيدولية صياعيدة" 

تعت م القيام باصالحيات تيدرييجيييا عيليى 

جوانب معينة من الينيظيام اليدوليي ليفيتي  

مساحة في "صنع القواعد" فيي اليهيييكيل 

االقتصادي والسياسي وحقوق التصوييت 

 في صندوق النقد الدولي وما شابه ذلك.

وبرأي كيونيدابياليي، يينيبيغيي أن تينياقي  

الجمعية العامة لألمم المتحدة نظاما دوليا 

أكثر تمثيال من أجل التوصل إليى تيوافيق 

 وتنفيذه.
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

 إذاع  الةين الدولي :
لماذا يحب الصينيون خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال؟ وما الفرق بين حافظة النقود االفتراضية وحافظة 

 النقود التقليدية؟ وكيف نعي  بدون الحافظة التقليدية؟

% من الذين شملهم االستطالع 22ر7، قال 2202حسب استطالع أجرته الجمعية الصينية للجودة في مايو عام 

 2202إنهم استخدموا "عليباي" أو "ويتشات"، مرة واحدة على األقل. وحسب استطالع مماثل أجرته في عام 

% فقط من الذين شملهم االستطالع يستخدمون 0األمريكية المعنية ببطاقات االئتمان، فإن  TSYSشركة 

PayPal وهو أشهر نظام دفع في الواليات المتحدة األمريكية. في الدول الغربية، بطاقة االئتمان هي االختيار ،

األول للدفع، في الرحالت أو الحياة اليومية. وفي معظم المتاجر، من عادة الناع أن يدفعوا النقود أو ببطاقة 

 ائتمان.

لماذا يحب الصينيون الدفع بواسطة الهاتف النقال؟ عندما نعرف وظائفها اإلضافية التي ال تتمتع بها بطاقات 

 االئتمان، نجد الجواب.

بالنسبة للدفع عبر "ويتشات"، المحفظة االفتراضية ترتبط بوظائف التفاعل االجتماعي لتطبيقات الهاتف، وداخل 

، وهي 2202نطاق التطبيق يمكن تحويل نقود قليلة عبر التطبيق مباشرة. ويتشات قدمت هذه الوظيفة منذ عام 

ترتبط بتقليد "هونغ باو" الصيني؛ ذلك أن الصينيين يحبون وضع مبلغ من المال في مظروف أحمر "هونغ باو" 

 كهدية لآلخرين، من أجل التعبير عن التمنيات الطيبة.

في الصين حاليا، المسنون يقدمون لألطفال المظروف األحمر كهدية عن طريق المحفظة االفتراضية، بجانب 

، تبادل الناع مظاريف "هونغ باو" قيمتها 2207الهدايا لألصدقاء أو سداد َدين. في عشية عيد الربيع لعام 

 يوانات( عن طريق "ويتشات". 2ر7مليار يوان  الدوالر األمريكي يساوي  02ر2

"أليباي" و"ويتشات" لهما وظائف أخرى. قبل قليل، دفعت فاتورة استهالك المياه عن طريق "ويتشات". ومنذ 

، بجانب دفع فاتورة الهاتف النقال واإلنترنت، يمكن أيضا دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي 2202عام 

 عبر اإلنترنت مباشرة في بكين، وال داعي للذهاب إلى البنك لدفع الفواتير والرسوم.

كما يمكنك طلب وجبة طعام عن طريق الحافظة االفتراضية أيضا. "عليباي" تتعاون مع ستاربكس وماكدونالدز، 

عن طريق تقديم تخفيضات في األسعار وشروط تفضيلية أخرى. وهناك كثير من المتاجر الصغيرة تستخدم نظام 

الحافظة االفتراضية أيضا، بحيث يمكن طلب وجبة طعام من مطعم صغير قريب من مكتب عملك، فتوفر وقت 

 الذهاب بنفسك إلى المطعم.

% من الذين شملهم االستطالع الدفع بواسطة الهاتف 70ر5حسب استطالع الجمعية الصينية للجودة، يفضل 

% منهم 57ر2النقال، بسبب توفير الوقت والتخفيضات، وإمكانية ترك بطاقة البنك والنقود في المسكن. و

% من 25ر2يورو تقريبا( عن طريق الهاتف النقال. و 27يفضلون دفع المستحقات في حدود مائتي يوان  

 يورو( عن طريق بطاقة البنك أو بطاقة االئتمان. 027يفضلون دفع المستحقات األكثر من ألف يوان  نحو 


