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 مقدمة
 

لم يكن موقف الصين من األزمة السورية ذا فاعلية بالغة في التأثير المباشر بمسار األحداث في سوريا، حيث 

إنها تسير بحذر إزاء تعزيز دورها في الملف السوري، وقد اقتصر إلى حد ما على دعم الجهود السياسية الدولية 

السورية، مع الدعم العسكري غير المباشر والدبلوماس ي للنظام  الهادفة إلى إيجاد حل سياس ي للقضية

السوري، والذي ظهر في استخدام الصين لحق النقض الفيتو في مجلس األمن أربع مرات ضد قرارات كانت 

متعلقة بمجريات األحداث في سوريا، والتي كانت تسعى إلى إدانة النظام السوري بشكل أو بآخر، وكان أولها 

، إلدانة قمع النظام السوري لالحتجاجات 1122د مشروع قرار باقتراح أوربي وتأييد أمريكي عام التصويت ض

نقض الصين لمشروع قرار يطالب بتغيير النظام الحاكم في سوريا، وفي  1121ضده في سوريا، ثم تالها في عام 

 عارضت مقترح قرار يهدد النظام السوري بفرض عقوبات عليه إ
ً
اته ذا لم يقم بسحب قواته وآليالعام ذاته أيضا

، 1122. أما الفيتو الصيني األخير فقد كان في عام )1(العسكرية من المدن والمناطق التي تشهد مظاهرات ضده

 . )2(ضد قرار يهدف إلى إحالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية 

 فإن الصين تسعى إلى تعزيز نشاطه
ً
ا العسكري بشكل حذر في سوريا، فقد قام األدميرال "جوان يوفي" أما عسكريا

بزيارة إلى دمشق التقى خاللها مسؤولين من النظام السوري، بهدف دعم برامج تدريب قوات  22/8/1122في 

 . )3(النظام السوري، وتقديم المساعدات اإلنسانية من قبل الجيش الصيني

، عن إرسال الصين 1122فقد تحدث تقارير إعالمية في أواخر عام  ولم يكن هذا التحرك هو األول من نوعه،

لسفينة عسكرية إلى سوريا، تحمل على متنها العديد من مستشارين عسكريين صينيين، لدعم النظام السوري 
، لكن بالرغم من ذلك يثار التساؤل حول سعي بكين )5(. بالمقابل نفت حكومة بكين صحة هذه المعلومات)4(

 وأن "الورقة البيضاء" التي تحدد االستراتيجية العسكرية  للعب دور 
ً
عسكري أكثر فاعلية في سوريا، خصوصا

للصين الصادرة في العام الماض ي، تعتبر أن أمن الطاقة والدفاع النشط وتعزيز العالقات العسكرية الخارجية، 

 .)6(باإلضافة إلى مكافحة اإلرهاب من أهم مرتكزات الحماية لألمن القومي

                                                           
. الرابط: 0200-7-02( "فيتو روسي صيني اثلث ضد مشروع قرار غربيي حول سوراي". صحيفة الشعب الصينية اليومية، 1)

https://goo.gl/rly3nA  

حالة ملف سوراي للجنائية الدولية". دي دبليو الألمانية، 2)  . الرابط: 0202-5-00( "فيتو روسي صيني يمنع ا 

https://goo.gl/J2ravx  

 . الرابط: 0202-1-01( "ضابط صيني رفيع يزور سوراي". وكالة الأانضول، 3)

https://goo.gl/VWcn9p  

(4) “China’s military advisers heading to Syria to help fight ISIS’. RT, 28-9-2015. URL:  

https://goo.gl/wU7Tu8  

(5) Report: “China says not planning to send military ships to Syria”. Reuters, 14-10-2015. URL: 

https://goo.gl/W0lCbE   

(6) Full text: China's Military Strategy. China Daily, 26-5-2015. URL:  

https://goo.gl/mPJuYt   

https://goo.gl/rly3nA
https://goo.gl/J2ravx
https://goo.gl/VWcn9p
https://goo.gl/wU7Tu8
https://goo.gl/W0lCbE
https://goo.gl/mPJuYt
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تنطلق بكين من عدة اعتبارات في زيادة نشاطها العسكري في سوريا، وقد يكون من أهم تلك االعتبارات، الحد 

من النفوذ النامي لنشاط المقاتلين "التركستانيين" في سوريا، والذين يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة؛ 

بية التي تقطن إقليم "شينغيانغ" في الصين، على اعتبار أن العديد منهم يعود ألصول "أويغورية" وهم الغال

الصين القومي. وهو األمر الذي تتقاطع فيه مع  باإلضافة إلى أن األخيرة تعتبر أن نشاطهم إرهابي ويهدد أمن

حليفتها االستراتيجية روسيا التي قامت بالتدخل العسكري في سوريا إلى جانب النظام السوري، بذريعة مكافحة 

ر الشكوك حول إمكانية التوصل إلى شراكة عسكرية بين البلدين بهدف تكثيف العمليات اإلرهاب، ما يثي

 .   )7(العسكرية في سوريا، ال سيما وأن الصين أيدت الجهود العسكرية الروسية في سوريا

 

 دواعي التحول في االستراتيجية العسكرية الصينية
 

شكل 
ُ
للصين أحد المرتكزات األساسية في استراتيجيتها العسكرية، إذ أنها تسعى لتقليل  حماية أمن الطاقةت

 النفط 
ً
حجم املخاطر على نموها االقتصادي المتزايد، وذلك من خالل تأمين موارد الطاقة الالزمة خصوصا

 الستمرار هذا النمو. 

راد ة األمريكية، حيث بلغ معدل استيوتعد الصين ثاني أكبر مستوردي النفط في العالم بعد الواليات المتحد

 في عام 
ً
. ومن المتوقع أن تتزايد حاجة النفط لتصل إلى معدالت )8(مليون برميل 2.6، 1122الصين للنفط يوميا

مرتفعة أكثر في السنوات القادمة، ولذلك تولي الصين أهمية كبرى لتغطية هذه االحتياجات من خالل بناء 

الدول المنتجة للطاقة كروسيا وإيران ودول عربية في الشرق األوسط شراكات اقتصادية عديدة، مع 

كالسعودية، باإلضافة إلى سعي بكين إلى توسيع نشاطها االقتصادي عبر تطبيق خطة "طريق الحرير الجديد"، 

، بهدف تعزيز التعاون االقتصادي عبر "إنشاء شبكة 1122التي أعلن عنها الرئيس الصيني "ش ي جين بينج" عام 

الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة". وسيربط هذا 

من بينها سوريا التي تعد عقدة المرور من  )9(دولة 22الطريق بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث إنه سيمر بـ 

 بالتالي فإن خطة طريق الحرير الجديد سوف تؤمن للصين آسيا الوسطى والقوقاز إلى أوروبا ودول الخليج العربي.

 أكثر. 
ً
 احتياجاتها املختلفة من الطاقة ال سيما النفط، باإلضافة إلى توسيع سوق صادراتها ليشمل دوال

بالمقابل يبدو أن بكين ستحاول دعم خطتها السابقة الهادفة إلى تقليل املخاطر المتعلقة بأمن الطاقة، عبر 

تعزيز وجودها العسكري في محاور طرق االستيراد البرية والبحرية الموصلة إلى الصين، وهذا ما يفسر ارتباط 

                                                           
 . الرابط: 0205-00-2( "الصين تؤيد الجهود الروس ية في سوراي". س بوتنيك، 7)

https://goo.gl/Wm7k0X  

 . الرابط: 0202-3-02( "الصين في طليعة مس توردي النفط الخام الروسي". روس يا اليوم، 8)

https://goo.gl/a1GXRt  

 . الرابط: 0202-0-00( "ما هو طريق الحرير الذي انضمت له مصر لربط العالم تجاراي؟". العربية نت، 9)

https://goo.gl/BPHpcC  

https://goo.gl/Wm7k0X
https://goo.gl/a1GXRt
https://goo.gl/BPHpcC
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 1112نحو ذلك فقد قامت في عام  أمن الطاقة باالستراتيجية العسكرية الصينية، وقد اتجهت الصين

بالمساهمة في تمويل بناء ميناء في مدينة "كوادار" بباكستان المطلة على بحر العرب، على مقربة من مضيق 

قلت فيما بعد إدارة هذا الميناء إلى )10(من النفط المستهلك في العالم %21هرمز، والذي يمر عبره حوالي 
ُ
، وقد ن

، )11( 1122سكرية بحرية فيه، بعد عرض قدمته الحكومة الباكستانية لها في عام الصين، التي أنشأت قاعدة ع

واعتبر ذلك من أهم الخطوات االستراتيجية التي قامت بها بكين، حيث مكنتها هذه القاعدة البحرية من تأمين 

 تلك المنطقة.  كية فيسالمة السفن المارة عبره باإلضافة إلى مراقبة التحركات العسكرية البحرية الهندية واألمري

 بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وفق اتفاق أبرم بين الحكومتين، وسيتم دخول 
ً
كما أن الصين حاليا

آالف عسكري. ويعد موقع هذه  21، وسوف تنشر فيها الصين ما يقارب 1126القاعدة في حيز العمل في عام 

ندب، ويوجد فيها قواعد عسكرية للواليات المتحدة، اليابان، القاعدة استراتيجي إذ إن جيبوتي تطل على باب الم

 األمريكية، وتأمين )12(إيطاليا وفرنسية 
ً
، مما سيتيح لبكين مراقبة النشاط العسكري لتلك القواعد وخصوصا

 إلى الصين.
ً
  طريق السفن املحملة بالواردات من إفريقيا عبر البحر األحمر وبحر العرب في الخليج العربي وصوال

وبالنسبة لتأمين طرق االستيراد البرية، فتبرز أهمية الشراكة الصينية مع الروس من جهة ومع اإليرانيين من جهة 

 اإليرانية تعد عقدة الوصل بين أخرى، فأما الشراكة مع إيران فهي ذات أولوية بالنسبة لبكين، إذ أن األراض ي

، أي إن )13(ان تمثل أحد أهم مصّدري النفط للصيندول آسيا الوسطى ودول الخليج العربي، عدا عن أن إير 

" بالنسبة الستراتيجية الصين، ما يجعل تعزيز العالقات معها 
ً
 مزدوجا

ً
 منمن األولويات. و إيران تمثل "مسارا

المتوقع أن تعمل الصين على تقوية هذه العالقات على المدى القريب والمتوسط من خالل تعزيز التعاون 

االقتصادي والعسكري بين البلدين، ال سيما وأن إيران تطمح إلى دعم قوتها العسكرية واالقتصادية اللتين تأثرتا 

 في سوريا، ومواجهة العقوبا
ً
ت االقتصادية بسبب برنامجها النووي. بشكل سلبي، بعد تدخل إيران عسكريا

وبمعنى آخر فإن أي تهديد عسكري أو اقتصادي قد يطرأ على إيران فإنه يهدد أمن الطاقة الصيني بشكل كبير، 

 في مجال التعاون 
ً
ولذلك ستعمل الصين على درء تلك التهديدات من خالل تنمية الشراكة مع إيران، خصوصا

 العسكري. 

ن روسيا والصين، المتعلقة بالنشاط العسكري ومصادر الطاقة، فإن الصين تعتبر من أوائل أما عن العالقات بي

؛ على اعتبار أن روسيا هي الدول المنتجة للنفط األقرب للصين، ما يتيح )14(الدول المستوردة للنفط الروس ي

                                                           
 . الرابط: 0200-5-00سكس تا"". س بوتنيك، ("القاعدة العسكرية البحرية الصينية في اب10)

https://goo.gl/8qRnHP  

 . الرابط: 0203-0-01( "قاعدة بحرية صينية في ابسكس تا" تثير قلق الهند وأأمريكا". روس يا اليوم، 11)

https://goo.gl/6NkyMH  

آ"؟". هفينغتو" بوست عربيي، ( 12) . الرابط: 0202-1-01"السعودية والصين تتسابقا" ل قامة قواعد عسكرية في جيبوتي.. لماذا ال

https://goo.gl/Ejmvwi  

لى الصين ترتفع بنس بة 13) يرا" النفطية ا  نباء، ابلمائة". وكالة مهر ال يرانية  02( "صادرات ا   . الرابط:0202-2-0للأ

 https://goo.gl/1sNblc  

 . الرابط: 0202-3-02("الصين في طليعة مس توردي النفط الخام الروسي". روس يا اليوم، 14)

https://goo.gl/a1GXRt 

https://goo.gl/8qRnHP
https://goo.gl/6NkyMH
https://goo.gl/Ejmvwi
https://goo.gl/1sNblc
https://goo.gl/a1GXRt
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لع إلى تعزيز ن الصين تتطلألخيرة استيراد النفط عبر الطرق البرية والبحرية بتكلفة أقل وزمن أقصر، لذلك فإ

 مع روسيا على كافة المستويات، وبالنسبة للنشاط العسكري بين البلدين فإنه 
ً
مستوى الشراكة أو إبقاءه نشطا

 في جانب تنسيق المناورات العسكرية المشتركة التي كان آخرها في مياه شرق "تشانجيانغ" بمقاطعة 
ً
يشهد نموا

 في البحر المتوسط في أواسط عام  ، كما)15("قوانغدونغ" بجنوب الصين 
ً
 1122تم تنفيذ مناورات مشتركة أيضا

. وال يقتصر التعاون العسكري على المناورات فحسب، بل إن روسيا تعد من أهم الدول التي تصدر األسلحة )16(

 . )17(للصين 

الية ة الصينية الحوباملجمل فإن إيران وروسيا، هما من أهم حلفاء الصين، ويبدو أن االستراتيجية العسكري

ستركز على االنطالق نحو توسيع النشاط العسكري الصيني مع تلك الدولتين، ومن املحتمل أن يشمل ذلك 

التنسيق العسكري ما يخص نشاط روسيا وإيران في سوريا، وقد يظهر ذلك في الزيارة التي قام بها األدميرال 

لنظام السوري، ويبدو أن بكين ترى أن انخراطها إلى الصيني إلى دمشق، بهدف تعزيز التعاون العسكري مع ا

 باستراتيجية 
ً
جانب حلفائها في سوريا سوف يعزز لها فرص حماية مصالحها القومية، لكن يبقى ذلك مرهونا

"الدفاع النشط" التي تعتبر أن الصين دولة دفاعية، وأنها لن تهاجم إلى إذا هوجمت وفق ما جاء في "الورقة 

درة عن الحكومة الصينية والتي ترسم مالمح االستراتيجية العسكرية الصينية، ولذلك من البيضاء"، الصا

المتوقع أن يزداد نشاط الصين العسكري في سوريا لكن بشكل حذر إلى حد ما، لكي ال يؤثر على بنية عالقاتها 

 مع الدول التي تؤيد رحيل رأس النظام السوري ب
ً
شار األسد، وتعارض االقتصادية الدولية األخرى، خصوصا

 التدخل الروس ي واإليراني في سوريا. 

 

 التهديد التركستاني في سوريا على أمن الصين القومي
 

تركستان هي منطقة في شرق آسيا تقسم إلى قسمين تركستان الشرقية وتركستان الغربية، أما الشرقية فهي 

، أما الغربية فهي تضم دول )18(2121أراضيها عام المعروفة حالية بإقليم "شينغيانغ" الذي ضمته الصين إلى 

تركمانستان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان وتعود أصول سكان تركستان إلى أصول 

 . )19(تركية من قبائل مختلفة

                                                           
 . الرابط: 0202-1-00العربية،  CCTV( "الصين وروس يا تجراي" مناورات بحرية مشتركة". 15)

https://goo.gl/PkpZeV  

 . الرابط: 0205-5-07( "انطالق المناورات البحرية الروس ية الصينية المشتركة في المتوسط". روس يا اليوم، 16)

https://goo.gl/LYxDjO  

 . الرابط: 0205-3-02( "السالح العالمي.. روس يا اثني مصدر والهند أأول مشتر". روس يا اليوم، 17)

https://goo.gl/jQgNk3  

 . الرابط:0200-02-32الشرقية المنس ية، ("الويغور يقاتلو" في سوراي". أأخبار عالمية عن ترسكس تا" 18)

 https://goo.gl/QjwMVW  

 

https://goo.gl/PkpZeV
https://goo.gl/LYxDjO
https://goo.gl/jQgNk3
https://goo.gl/QjwMVW
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ل "األويغور" المسلمون غالبية السكان في إقليم شينغيانغ )تركستان الشرقية( بالصين، وقد اعترض
ّ
ا على و ُيمث

، وقامت العديد من االحتجاجات الشعبية ضد سياسة 2121ضم إقليمهم إلى أراض ي الدولة الصينية في 

الحكومة الصينية في التعامل مع سكان اإلقليم، وقد تطورت صور هذه االحتجاجات لتصل إلى المواجهة 

. ما أدى إلى )20(لى مر عدة سنينالمسلحة مع السلطات الصينية بسبب السياسة القمعية التي انتهجتها الصين ع

ظهور بوادر للتطرف؛ كون أن "األويغور" معظمهم من المسلمين وقد تأثروا في التسعينيات بتنظيمات الحركات 

الجهادية في أفغانستان والشيشان، إلى أن ظهرت أول مجموعة جهادية مسلحة في اإلقليم تحت مسمى "حركة 

التي نادت بإقامة الدولة اإلسالمية في تركستان الشرقية )شينغيانغ(،  2112تركستان الشرقية اإلسالمية" عام 

، الذي ذهب إلى )21(، بعد تولي "حسن محسوم" زمام قيادة الحركة2116وبدأت الجماعة نشاطها الفعلي عام 

أفغانستان وأجرى تنسيقات مع زعماء القاعدة هناك، وسعت حركة تركستان الشرقية إلى استقطاب الشباب 

، وقد )22( 1112ويغور للقتال في صفوفها، وبعد سنوات تم قتل زعيم الحركة حسن محسوم بغارة جوية في األ 

استطاعت الحكومة الصينية الحد من نشاط الحركة بإجراءات أمنية مشددة في إقليم شينغيانغ، وأدرجت 

 . )23(الحركة على قوائم إرهاب الصين وروسيا واألمم المتحدة وأمريكا

اإلجراءات بشكل أو بآخر في التقليل من تهديد الحركة على األمن القومي الصيني. لكن توّجه العديد  ساهمت هذه

من المقاتلين التركستانيين للمشاركة في الحرب السورية؛ ساعد الحركة على إعادة نشاطها عن طريق سوريا 

، وجددت شبكاتها مع من يرتبطون م
ً
 في سوريا التي هذه المرة، وأعادت تنظيم نفسها مجددا

ً
عهم إيديولوجيا

 تحّولت إلى نقطة استقطاب كبيرة للجهاديين في شرق ووسط آسيا. 

 الشرقيين على طبيعة تحركهم في تركستان، حيث 
ً
وبالفعل ظهر انعكاس نشاط حركة التركستانيين وخصوصا

 بتنفيذ هجوم على السفارة الصينية في قيرغيزستان في العاصمة "بيشك
ً
، وهو ما يعني تصاعد )24(يك"قاموا مؤخرا

مقاتل من أصول أويغورية توجهوا من الصين  2111-2211التهديد األمني على الصين. وتشير التقديرات إلى أن 

؛ للقتال إلى جانب صفوف المعارضة السورية، وقد ظهر دورهم بشكل واضح حين استطاعت )25(إلى سوريا

                                                           
(19) Turkestan, English Oxford Living Dictionary. URL:  

https://goo.gl/LFKNId  

(20) Report: “Why is there tension between China and the Uighurs?”. BBC, 26-9-2014. URL: 

https://goo.gl/CoQhAf  

(21) Report: “China :The Evolution of ETIM”. Stratfor, 13-5-2008. URL:  

https://goo.gl/dCS3bU  

. الرابط: 0205-2-0( "تنظيم شرق ترسكس تا" ال سالمي.. حلفاء القاعدة في جنوب الصين". بوابة الحركات ال سالمية، 22)

https://goo.gl/hO18XZ  

 . الرابط: 0203-00-0( "سؤال وجواب حول حركة شرق ترسكس تا" ال سالمية". بيي بيي سي، 23)

https://goo.gl/rmJUJU  

-1-7العربية،  CCTV( "قيرغيزس تا": حركة ترسكس تا" الشرقية ال سالمية مسؤولة عن اعتداء السفارة الصينية في العاصمة بيشكيك". 24)

 . الرابط: 0202

https://goo.gl/6kVj22  

 

https://goo.gl/LFKNId
https://goo.gl/CoQhAf
https://goo.gl/dCS3bU
https://goo.gl/hO18XZ
https://goo.gl/rmJUJU
https://goo.gl/6kVj22
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، إذ 1122لشغور" في محافظة إدلب بشمال سوريا عام فصائل المعارضة فرض سيطرتها على مدينة "جسر ا

 في تحقيق ذلك
ً
 بارزا

ً
 . )26(كان لهم دورا

، ال سيما وأنه وصل 
ً
وبالنسبة للحكومة الصينية في هي أمام خيارات مواجهة نشاطهم بشكل أكثر فاعلية مجددا

ا مع حلفائها  العسكرية وتنسيقهمرحلة تهديد األمن القومي الصيني، وعليه فقد تسعى الصين إلى تكثيف جهودها 

للحد من نشاط التركستانيين ومراقبته سواء في سوريا أو الصين أو أي مناطق أخرى قد ينشطون بها في تركستان 

 الغربية، لذلك تعتبر اآلن حكومة بكين أمام تحد وعقبات كبيرة، في حماية أمنها القومي، ووفق محدد "الدفاع

نا لهجوم، لن نهاجم إال إذا تعرض -أي الصين  –سكرية الصينية التي تعتبر أن "نحن النشط" في االستراتيجية الع

لكننا سوف نقوم بهجوم مضاد بالتأكيد اذا تعرضنا لهجوم"، تتيح لها هذه االستراتيجية توجيه ضربات أو 

م مع النظام هالمشاركة بشكل أكثر فاعلية كإرسال مستشارين عسكريين إلى جانب الروس الذين ينسقون عمليات

 
ً
قطعة جديدة من المعدات األمنية لمكافحة اإلرهاب  12السوري. أما في داخل الصين فقد اختبرت الصين مؤخرا

. وهو ما يعكس نية بكين في تفعيل نشاطها )27(في إقليم شينجيانغ بهدف تعزيز القبضة األمنية في اإلقليم 

 لدرء تهديد التركستانيين المتصاعد على األمن القومي للبالد 
ً
 أو خارجيا

ً
 . )28(العسكري سواء داخليا

 

انعكاس الفاعلية الصينية العسكرية على فاعلين في الملف 

 السوري 
 

نشاطها العسكري واألمني في داخل حدود الدولة على ما يبدو فإن الحكومة الصينية تتجه بخطوات حذرة لزيادة 

 في سوريا، لكن ذلك سيؤدي إلى انعكاسات على السياسة الصينية الخارجية في شكل 
ً
وخارجها، خصوصا

العالقات الدبلوماسية مع الدول الفاعلة في الشأن السوري، وعلى وجه التحديد مع الواليات المتحدة األمريكية 

 لتأثير ه
ً
 اتين الدولتين بشكل واضح على مسار األزمة السورية إلى جانب روسيا.وتركيا؛ نظرا

 على 
ً
 ، فإّن من المرجح أن ال يكون أثر هذا التغّيرالتركية-العالقات الصينيةفبالنسبة للتغير الذي قد يطرا

؛ حيث رفع البلدان في عام 
ً
  1121كبيرا

ً
 بما يخصمستوى الشراكة إلى الشراكة االستراتيجية بينهما، خصوصا

مليار دوالر  11.1الجانب االقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في أواخر عام الماض ي حوالي 

                                                           
(25) Report: “The East Turkestan Islamic Movement”. Modern Diplomacy, 30-5-2016. URL: 

https://goo.gl/iiCSov  

بط: . الرا0205-1-00( "الحزب ال سالمي الترسكس تاني فصيل جديد يقود عمليات رئيس ية في شمال سوراي". صحيفة الشرق الأوسط، 26)

https://goo.gl/AJiybN   

 . الرابط: 0202-1-02( "الصين تختبر معدات جديدة في تدريبات شينجيانغ لمكافحة ال رهاب". رويترز، 27)

https://goo.gl/XqZ5LT  

مارة ترسكس تا" في أأرض الشام(". مركز أأس بار للدراسات  0( عبد الوهاب عاصي وأأيهم مقدسي الخطيب، "حصا" ال رهاب الأسود 28) )ا 

 . الرابط: 0205-02-2والبحوث، 

https://goo.gl/8uEegD  

https://goo.gl/iiCSov
https://goo.gl/AJiybN
https://goo.gl/XqZ5LT
https://goo.gl/8uEegD
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 في ظل سعي الصين إلى تطبيق خطة "طريق الحرير 
ً
أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مستقبال

 . )29(الجديد"

 للنظام السوري، لكنها بالمقابل تسعى إلى تقوية 
ً
 مناهضا

ً
، فمن المعلوم أن تركيا تتخذ موقفا

ً
أما سياسيا

العالقات مع روسيا حليفة الصين والنظام السوري، أي أن السياسة التركية الخارجية ال تتعارض مع بناء 

 في جانبها االقتصادي، بما ال يؤثر على طبي
ً
عة الموقف التركي من األزمة السورية، شراكات دولية، وخصوصا

وبالتالي فإن الصين لن يتوقف على تقوية عالقاتها مع النظام السوري وروسيا بما يخص الشأن السوري، 

 انعكاسات سلبية كبيرة على مستوى الشراكة مع تركيا. 

، كة ومعقدة جد، فإن الشراكة بين البلدين تعد متشاباألمريكية-بالعالقات الصينيةأما فيما يتعلق 
ً
ا

عتبر ثالث أكبر شريك اقتصادي 
ُ
 تعد واشنطن من أهم الشركاء االقتصاديين لبكين، واألخيرة ت

ً
فاقتصاديا

، لذلك فإن أي تحول على المستوى االقتصادي في كلتا الدولتين سيؤثر بشكل أو بآخر على اقتصاد )30(لواشنطن

ة واالقتصادية في العالم، لذلك ليس من مصلحة الجانبين في األخرى؛ على اعتبار أنهما من أكبر الدولة الصناعي

 المدى القريب أو المتوسط أن يسعيا إلى توتر العالقات االقتصادية فيما بينهما.

وعلى المستوى السياس ي والعسكري، فإن هناك عدة ملفات خالفية بين الجانبين أهمها الخالف على الحدود 

 في تصعيد الخطاب الدبلوماس ي بين البلدين، البحرية، في منطقة بحر الصين الجن
ً
 سببا

ً
وبي، الذي كان مؤخرا

 دبلوماسية كافية للفليبين 
ً
بعد القرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في الهاي، والذي "يعطي حججا

خطر  نالتي رفعت الشكوى في قضية بحر الصين الجنوبي"، ما دفع حكومة بكين إلى تحذير الواليات المتحدة م

 على هذا القرار
ً
 . )31(وقوع نزاع عسكري في تلك المنطقة ردا

من جانب آخر، يظهر أن العالقات بين البلدين لم تشهد خطوات حاسمة لحل مسائلهما الخالفية بالرغم من 

ة لاتفق الجانبان على مواص، لواشنطن للقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما، حيث 1122زيارة الرئيس الصيني عام 

. لكن ما جرى منذ وقت قريب بعدم التزام الصين بتأدية )32(التحرك بهدف بناء شكل جديد للعالقات بينهما

 حول إمكانية )33(مراسم استقبال الرئيس باراك أوباما، حين انعقاد قمة العشرين
ً
، عاد ليثير الشكوك مجددا

تخفيف حدة التوتر الدبلوماس ي بين البلدين، ولهذا من املحتمل أن يترتب على زيادة نشاط الصين العسكري في 

سوريا، انعكاس سلبي كبير على مستوى العالقة مع الواليات المتحدة، ال سيما إذا قامت الصين بذلك إلى جانب 

                                                           
 . الرابط: Arabic News Cn ،02-00-0205دلة". ( "الصين وترسكيا تسعيا" لتعميق العالقات والثقة المتبا29)

https://goo.gl/iMgS5e  

 . الرابط: 0205-02-00الأمريكية تشابك المصالح وحدود الختالفات". الصين اليوم،  -( "العالقات الصينية30)

https://goo.gl/9vfn3D  

 . الرابط: 0202-7-03("بكين تحذر واش نطن من نزاع في بحر الصين الجنوبيي". روس يا اليوم، 31)

https://goo.gl/FwioxA  

 الرابط:  .Arabic News Cn ،02-00-0205( "الصين وترسكيا تسعيا" لتعميق العالقات والثقة المتبادلة". 32)

https://goo.gl/iMgS5e  

 . الرابط: 0202-1-2("اس تقبال مهين لأوابما في الصين". سكاي نيوز، 33)

https://goo.gl/UH5OLG  

https://goo.gl/iMgS5e
https://goo.gl/9vfn3D
https://goo.gl/FwioxA
https://goo.gl/iMgS5e
https://goo.gl/UH5OLG
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د من فاعلية التدخل الروس ي في سوريا بشكل أو بآخر، وهو ما ستعتبره واشنطن على األرجح روسيا، أي أنها ستزي

 لألزمة بينها وبين الروس من جهة، وبينها وبين الصين من جهة أخرى، بالتالي فينبغي على الصين أن تجد 
ً
تعميقا

 مع الواليات المتحدة القائدة للتحالف الدولي لمكافحة اإلر 
ً
 تفاوضيا

ً
هاب، يقض ي بزيادة فاعليتها مسارا

العسكرية في سوريا، لكن بالتنسيق مع التحالف الدولي ضمن إطار المشاركة في الجهود الدولية الهادفة للحد 

 من خطر اإلرهاب على المنطقة. 
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