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ــارة  ــال زي ــاض خ ــدت يف الري ــي ُعق ــة الت ــعودية - الصيني ــة الس ــارت القم أث
ــرة -7 9 ديســمرب 2022م،  ــة خــال الف ــغ، للمملك ــي يش جــن بين ــس الصين الرئي
الكثــر مــن التســاؤالت حــول دالالت ورســائل هــذه القمــة، التــي جــاءت يف 
ظــل أزمــات سياســية واقتصاديــة ميــر بهــا العــامل، وتنافــس دويل للســيطرة عــى 
مصــادر الطاقــة، ويف وقــت تواجــه فيــه الســعودية ضغوطــاً فيــا يتعلــق بحقــوق 
اإلنســان، وملــف الحــرب عــى اليمــن، وتوتــر عاقتهــا مــع واشــنطن عــى خلفيــة 

ــاج النفطــي. ــك« خفــض اإلنت ــرار »أوب ق
شــارك الرئيــس الصينــي خــال هــذه الزيــارة؛ التــي تعــد األوىل لــه خــارج بــاده 
بعــد فــوزه التاريخــي بواليــة ثالثــة، يف ثــاث قمــم ســعودية – صينيــة، وخليجيــة – 
صينيــة، وعربيــة – صينيــة، جــرى خــال القمــة األوىل توقيــع 46 اتفاقيــة ومذكــرة 
تفاهــم بــن البلديــن، أهمهــا اتفاقيــة الرشاكــة االســراتيجية الشــاملة بــن اململكــة 
ــق  ــادرة الحــزام والطري ــة اململكــة 2030، ومب والصــن، وخطــة املواءمــة بــن رؤي

الصينيــة.
حظيــت هــذه الزيــارة؛ التــي وصفتهــا بكن أنهــا أكــرب مبادراتها الدبلوماســية يف 
العــامل العــريب، وســتفتح عهــداً جديــداً مــن العاقــات مــع دول املنطقــة، باهتــام 
كبــر خاصــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ التــي تراقــب بتخــوٍف تنامــي 

نفــوذ العمــاق اآلســيوي يف منطقــة نفوذهــا التاريخيــة.
ــة،  وبالرغــم مــن أن الطاقــة هــي العامــل الحاكــم للعاقــات الســعودية الصيني
إال أنَّ هنــاك عوامــل أخــرى تدفــع بتعزيــز العاقــات بينهــا، تتمثــل يف ســعيها 
ــة الــرشق  ــدور األمريــي يف منطق ــد تراجــع ال ــة االســراتيجية، بع ــع الرشاك لتنوي
األوســط، ومبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، والتعــاون يف مجــال الطاقــة 
النوويــة الســلمية، إضافــة إىل ســعي اململكــة لتعزيــز التعــاون مــع الصــن؛ لتوطــن 
ــع  ــرة، وتنوي ــرات املس ــتية والطائ ــخ الباليس ــل الصواري ــكرية، مث ــات العس الصناع

مصــادر تســليحها.
بالنســبة لبكــن؛ تعتــرب القمــة فرصــة لتعزيــز رشاكتهــا االقتصادية مع الســعودية، 
ــل  ــة، ويف املقاب ــط يف املنطق ــدر للنف ــرب مص ــن أك ــة م ــدادات الطاق ــن إم وتأم
تســعى اململكــة لتوســيع تحالفاتهــا الدوليــة مــن خــال االتجــاه رشقــاً كورقــة ضغــط 
ــي  ــكا، والحصــول عــى دعــم الصــن؛ خاصــة يف امللفــات الشــائكة الت عــى أمري



4

القمة السعودية الصينية.. شراكة اقتصادية أم تحالف بديل!

ــن  ــى اليم ــرب ع ــف الح ــا مل ــًة، ويف مقدمته ــاً دولي ــة ضغوط ــا اململك ــه فيه تواج
وحقــوق اإلنســان.

يســلط منتــدى« مجــال » الضــوء يف هــذه الورقــة عــى تاريــخ 
العالقــات بــن البلديــن، ونتائــج القمــة الســعودية - الصينيــة، ورســائل 
ودالالت هــذه القمــة، ونتائــج هــذه الزيــارة عــى العالقــات بــن 
الريــاض وواشــنطن، ومســتقبل العالقــات بــن الريــاض وبكــن، وكــذا 
تأثرياتهــا عــى الحــرب يف اليمــن، ومســار املفاوضــات إلحــالل الســالم.

مقــــدمة:
ــة الســعودية  ــة العربي ــارة إىل اململك ــغ بزي ــي يش جــن بين ــس الصين ــام الرئي ق
خــال الفــرة 7 – 9 ديســمرب 2022م، بدعــوة مــن العاهــل الســعودي امللــك ســلان 
بــن عبدالعزيــز، ويف إطــار تعزيــز العاقــات االســراتيجية بــن اململكــة والصــن، 
ــة  ــة صيني ــة خليجي ــة والثاني ــم األوىل ســعودية صيني ــاث قم ــا يف ث شــارك خاله
ــاط  ــع نش ــرب، يف أوس ــادة الع ــن الق ــدد م ــور ع ــة، بحض ــة صيني ــة عربي والثالث
دبلومــايس بــن الصــن واملنطقــة العربيــة منــذ تأســيس جمهوريــة الصــن الشــعبية.

جــرى خــال القمــة الســعودية - الصينيــة التــي عقــدت يف الريــاض توقيــع 46 
ــة  ــعودية والصيني ــرشكات الس ــن ال ــة ب ــا 34 اتفاقي ــم، منه ــرة تفاه ــًة ومذك اتفاقي
الشمســية  والطاقــة  والهيدروجــن األخــر،  الخــراء  الطاقــة  يف مجــاالت 
الكهروضوئيــة، وتقنيــة املعلومــات والخدمــات الســحابية، والنقــل والخدمــات 

ــا. ــاء، وغره ــع البن ــكان، ومصان ــة واإلس ــات الطبّي ــتية، والصناع اللوجس

ــن،  ــن البلدي ــات ب ــخ العاق ــاً يف تاري ــي منعطف ــس الصين ــارة الرئي ــت زي مثل
وبالنســبة للســعودية املحبطــة مــا تعتــربه فــك ارتبــاط واشــنطن التدريجــي 
باملنطقــة، فــإن الصــن تقــدم فرصــة للمملكــة لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة، دون 

ــنطن. ــع واش ــات م ــى العاق ــت ع ــي انعكس ــرات الت التوت

عكســت القمــة الســعودية – الصينيــة، التنامــي املتســارع الــذي تشــهده العاقــات 
بــن البلديــن، لكــن متــى بــدأت العاقــات بــن البلديــن؟ ، ومــا أبــرز مامحهــا ؟.
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تاريخ العالقات بين البلدين:
بــدأت العاقــات بــن الســعودية والصــن منــذ نحــو80 عاًمــا، يف شــكل عاقــاٍت 
ــة بســيطة، وصــواًل إىل شــكلها الرســمي عــام 1990م، وقــد ُعقــد أول لقــاء  تجاري
ــذاك  ــد الســعودي آن ــي املســتوى عــام 1955، جمــع ويل العه بــن مســؤولن رفيع

األمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز، ورئيــس مجلــس الدولــة الصينــي شــو إيــن الي.

ويف عــام 1998 قــام امللــك الســعودي الراحــل عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بزيارٍة 
ــارة  ــي بزي ــس الصين ــام الرئي ــد، ويف 1999 ق ــاً للعه ــن كان ولي ــن، ح إىل الص
رســمية إىل الســعودية، وكــّرر امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز زيارتــه إىل الصــن، 
عندمــا اختــار العاصمــة بّكــن الفتتــاح جوالتــه الخارجيــة بصفتــه ملــكاً عــى البــاد 

عــام 2006م.

ــد  ــام 1990، بع ــن إىل ع ــعودية والص ــن الس ــية ب ــات الدبلوماس ــود العاق وتع
اتفــاق البلديــن عــى إقامــة عاقــات دبلوماســية كاملــة بينهــا، وتبــادل الســفراء 

ــة وغرهــا. ــم اجتاعــات عــى املســتويات السياســية واالقتصادي وتنظي

بــدأت هــذه العاقــات تشــهُد تطــوراً منذ العــام 2016، حــن زار الرئيــس الصيني 
الريــاض ضمــن جولــة يف املنطقــة، أعقبتهــا زيــارة العاهــل الســعودي امللــك ســلان 
بــن عبــد العزيــز إىل الصــن عــام 2017، ثــم زيــارة ويل العهــد محمــد بــن ســلان 

للصن عامــي 2016 و2019.

وعــى الرغــم مــن ِقــر عمــر العاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن التــي تعــود 
ــات  ــي العاق ــاهم يف تنام ــادي س ــاون االقتص ــعينيات، إال أن التع ــة التس إىل بداي
بينهــا، حيــث تعــدُّ الســعودية الرشيــك التجــاري األول للصــن يف املنطقــة، وتحتــلُّ 
ــك  ــن الرشي ــد الص ــا تُع ــن، في ــط إىل الص ــدرة للنف ــدول املص ــة األوىل لل املرتب

التجــاري األول للمملكــة منــذ عــدة ســنوات.

ــام 1990 إىل  ــون دوالر ع ــن 500 ملي ــن م ــن البلدي ــاري ب ــادل التج ــز التب قف
ثاثــة مليــارات دوالر عــام 2000م ، ويف عــام 2021 وصــل التبــادل التجــاري بــن 
البلديــن إىل 88 مليــار دوالر، ويف األشــهر العــرشة األوىل مــن العــام 2022 تجــاوز 

حجــم التبــادل التجــاري 97 مليــار دوالر.

وبلغــت قيمــة االســتثارات الســعودية يف الصــن 8.6 مليــارات ريــال، وجــاءت 
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اململكــة يف املرتبــة 12 يف ترتيــب الــدول املســتثمرة يف الصــن حتــى نهايــة العــام 
2019، يف حــن بلغــت قيمــة االســتثارات الصينيــة يف الســعودية 29 مليــار ريــال 

بنهايــة العــام 2021م.

تتشــارك الســعودية والصــن يف عضويــة عــدد مــن املنظــات والتكتــات 
ــد الصــن  ــن، وتع ــة، ومجموعــة العرشي ــة التجــارة العاملي ــل منظم ــة، مث االقتصادي
رة للســلع االســتهاكية، والســعودية مســتورد  ــة املصــدِّ إحــدى أكــرب الــدول الصناعي
مهــم ملثــل هــذه الســلع، كــا أن الصــن تحتــاج إىل كميــات اســتثنائية مــن النفــط 
ــذه  ــة، وه ــات املتنامي ــذه االحتياج ــن ه ــراً م ــزءاً كب ــي ج ــعودية تلبّ ــام، والس الخ
املعادلــة لعبــت دوراً يف جعــل العاقــات التجاريــة بــن البلديــن منطلقــاً أساســياً ملــا 

بعدهــا.

ــن زار  ــام 2004، ح ــية ع ــات السياس ــد العاق ــدأت تتوطَّ ــد ب ــياً؛ فق ــا سياس أم
وزيــر الخارجيــة الصينــي ىل زاو زنــج الســعودية، واتفــق الجانبــان عــى بــدء حــوار 
ســيايس منتظــم، وتشــكيل لجنــة ســعودية صينيــة مشــركة برئاســة وزيــري الخارجية 

يف البلديــن.

نتائج القمة السعودية - الصينية:
وقعــت الســعودية والصــن خــال زيــارة الزعيــم الصينــي إىل اململكــة اتفاقيــة 
الرشاكــة االســراتيجية الشــاملة بــن الســعودية وجمهوريــة الصــن الشــعبية، وخطــة 
ــان  ــد الجانب ــق، وأك ــزام والطري ــادرة الح ــة 2030 ومب ــة اململك ــن رؤي ــة ب املواءم
عــى أهميــة ترسيــع وتــرة املواءمــة بــن مشــاريعها يف البلديــن، وتوظيــف املزايــا 
املتكاملــة، وتعميــق التعــاون العمــي بينهــا مبــا؛ يحقــق املنفعــة املتبادلــة والتنميــة 

املشــركة.

وبحســب البيــان الصــادر يف ختــام القمــة الســعودية الصينيــة؛ فقــد تــم التوقيــع 
عــى )12( اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم حكوميــة للتعــاون يف مجــاالت الطاقــة 
ــة، واإلســكان، واالســتثار املبــارش،  ــة، والقضــاء، وتعليــم اللغــة الصيني الهيدروجيني
واإلذاعــة والتلفزيــون، واالقتصــاد الرقمــي، والتنميــة االقتصاديــة، والتقييــس، 
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والتغطيــة اإلخباريــة، واإلدارة الريبيــة، ومكافحــة الفســاد، باإلضافــة إىل توقيــع 
)9( اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم بــن القطــاع الحكومــي والخــاص، و)25( اتفاقيــة 

ــن]1[. ــرشكات يف البلدي ــن ال ــرة تفاهــم ب ومذك

وأكــدت القمــة عــى أهميــة مواصلــة إعطــاء األوليــة للعاقــات الســعودية 
الصينيــة يف عاقتهــا الخارجيــة، ووضــع منــوذج مــن التعــاون والتضامــن واملنفعة 
املتبادلــة والكســب املشــرك للــدول الناميــة، ومواصلــة دعــم املصالــح الجوهريــة 
ــيادته  ــى س ــاظ ع ــر يف الحف ــب اآلخ ــب الجان ــم كل جان ــات، ودع ــا بثب لبعضه
وســامة أراضيــه، وبــذل جهــود مشــركة يف الدفــاع عــن مبــدأ عــدم التدخــل يف 
الشــؤون الداخليــة للــدول، وغــره مــن قواعــد القانــون الــدويل واملبادئ األساســية 
للعاقــات الدوليــة، وأكــد الجانــب الســعودي مجــدًدا عــى االلتــزام مببــدأ الصــن 

الواحــدة.

وأكــد الجانبــان عــى أهميــة تعزيــز التعــاون بينهــا مــن خــال اللجنة الســعودية 
الصينيــة املشــركة رفيعــة املســتوى، لتحقيــق األهــداف املشــركة، وتعزيــز التعــاون 
ــي  ــن القطاعــن الحكوم ــف التواصــل ب ــة املجــاالت، وتكثي ــن يف كآف ــن البلدي ب
والخــاص يف البلديــن؛ لبحــث الفــرص االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثارية، 
وترجمتهــا إىل رشاكات ملموســة، وتعزيــز التعــاون يف املجــاالت التــي تهــدف إىل 

االرتقــاء بالعاقــة االقتصاديــة والتنمويــة بــن البلديــن إىل آفــاق أوســع.

ــاض  ــن الري ــاون ب ــز التع ــان املشــرك أن تعزي ــد البي ــة؛ أك ــال الطاق ويف مج
ــة  ــد عــى أهمي ــا أك ــة، ك ــة اســراتيجية مهم ــد رشاك وبكــن يف هــذا املجــال يع
بــت جمهوريــة الصــن الشــعبية بــدور اململكة  اســتقرار أســواق البــرول العامليــة، ورحَّ
ــوق  ــي موث ــّدر رئي ــة، وكمص ــرول العاملي ــواق الب ــتقرار أس ــوازن واس ــم ت يف دع

للبــرول الخــام إىل الصــن. 

قطــاع  يف  املشــركة  االســتثارية  الفــرص  بحــث  عــى  الجانبــان  واتفــق 
البروكياويــات، وتطويــر املشــاريع الواعــدة يف تقنيــات تحويــل البــرول إىل 
بروكياويــات، وتعزيــز التعــاون املشــرك يف عــدد مــن املجــاالت واملشــاريع؛ ومنها 
الكهربــاء، والطاقــة الكهروضوئيــة، وطاقــة الريــاح، وغرهــا مــن مصــادر الطاقــة 
ــوارد  ــرة للم ــتخدامات املبتك ــة، واالس ــات ذات العاق ــر املرشوع ــددة، وتطوي املتج
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ــاءة الطاقــة، وتوطــن مكونــات قطــاع الطاقــة وساســل  الهيدروكربونيــة، وكف
اإلمــداد املرتبطــة بهــا، وتعزيــز التعــاون يف مجــال االســتخدامات الســلمية للطاقــة 
النوويــة، والتعــاون يف تطويــر التقنيــات الحديثــة؛ مثــل الــذكاء االصطناعــي 

ــة. ــاع الطاق ــكار يف قط واالبت

كــا أكــدا عــى أهميــة تعميــق التعــاون املشــرك يف مبــادرات »الحــزام 
والطريــق«، والرحيــب بانضــام املؤسســات الســعودية املعنيــة إىل رشاكــة الطاقــة 
ــة  ــع اململك ــز موق ــق«، وتعزي ــزام والطري ــار »الح ــة يف إط ــتثارات املختلف واالس
ــة،  ــاع الطاق ــات قط ــر منتج ــاج وتصدي ــة إلنت ــرشكات الصيني ــي لل ــز إقليم كمرك
ــدول  ــة وال ــة يف دول املنطق ــة إىل االســتثار املشــرك يف مشــاريع الطاق باإلضاف
املســتهلكة ملنتجــات الطاقــة يف أوروبــا وأفريقيــا، مبــا يســهم يف تطويــر املحتــوى 
ــات؛  ــذايت يف قطــاع البروكياوي ــاء ال ــق للصــن االكتف املحــي الســعودي، ويحق

ــة. ــة يف اململك ــتثاراتها ذات الصل ــال اس ــن خ م

دعــا الجانــب الصينــي الجانــب الســعودي ليكــون ضيــف الــرشف للــدورة 
ــن حرصــه  ــام 2023 م، وأعــرب ع ــة لع ــدول العربي ــرض الصــن وال السادســة ملع
ــب الســعودي يف االقتصــاد الرقمــي  ــاون االســتثاري مــع الجان ــق التع عــى تعمي
والتنميــة الخــراء، وتعزيــز التعــاون يف التجــارة اإللكرونيــة، وبحــث ســبل 
التعــاون االقتصــادي والتجــاري املشــرك مــع أفريقيــا، ورحــب الجانــب الســعودي 
ــة  ــك مــن خــال مــا توفــره رؤي ــة يف اململكــة، وذل باســتثارات الــرشكات الصيني

ــة.  ــات املختلف ــة يف القطاع ــة ضخم ــتثارية نوعي ــرص اس ــن ف 2030 م

ــروة  ــق ال ــتثارات صنادي ــز اس ــه بتعزي ــن ترحيب ــي ع ــب الصين ــرب الجان وأع
الســيادية ورؤوس األمــوال الصناعيــة الســعودية يف الصــن، واتفــق الجانبــان عــى 

ــاء رشاكات بــن الصناديــق االســتثارية يف البلديــن. تشــجيع بن

يف املجــال املــايل؛ أكــد الجانبــان أهميــة التعــاون املشــرك لدعــم إنجــاح 
مبــادرة »إطــار العمــل املشــرك ملعالجــة الديــون مبــا يتجــاوز نطــاق مبــادرة تعليــق 
مدفوعــات خدمــة الديــن« التــي صــادق عليهــا قــادة مجموعــة العرشيــن يف قمــة 
ــة  ــل الدولي ــة يف املحاف ــف ذات الصل ــيق املواق ــة، وتنس ــة اململك ــة برئاس املجموع
ــك اآلســيوي،  ــن، والبن ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــن، وصن ــل مجموعــة العرشي مث
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ــادة  ــة إىل زي ــود الرامي ــزز الجه ــا يع ــا، مب ــة وغره ــة التحتي ــتثار يف البني لاس
فاعليــة هــذه التجمعــات واملؤسســات وحوكمتهــا، كــا أكــد الجانبــان أهميــة تعزيــز 
ــة؛ مبــا يســهم يف تعزيــز التعــاون املــايل  التعــاون يف مجــال السياســات الريبي

ــن. ــن البلدي والتجــاري واالســتثاري ب

ــب الجانــب الســعودي بدخــول القطــاع الخــاص  يف مجــال امليــاه والزراعــة؛ رحَّ
الصينــي يف رشاكــة مبــارشة مع القطــاع الخاص الســعودي يف الفرص االســتثارية 
ــرشب،  ــاه ال ــاه املالحــة، ومي ــة املي ــة يف مجــاالت محطــات تحلي املتاحــة يف اململك
وخطــوط نقــل امليــاه، ومحطــات معالجــة مياه الــرف الصحــي، والســدود، وتنظيم 
ــات  ــة إمكاني ــن؛ ملناقش ــاص يف البلدي ــاع الخ ــي القط ــن ممث ــة ب ــطة تجاري أنش
االســتثار يف القطــاع الزراعــي والصناعــات الزراعيــة والغذائيــة، وتنميــة املشــاريع 

االســتثارية الزراعيــة.

يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات؛ أكــد الجانبــان رضورة تعزيــز الرشاكــة 
يف املجــاالت املتعلقــة باالتصــاالت واالقتصــاد الرقمــي واالبتــكار والفضــاء، لتحقيــق 

مســتقبل رقمــي أفضــل لألجيــال القادمــة يف البلديــن.

يف مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية؛ أكــد الجانبــان أهميــة تعزيــز التعــاون 
والعمــل املشــرك عــى تطويــر قطاعــات النقــل الجــوي والبحــري وأمنــاط النقــل 
الحديــث والســكك الحديديــة، واإلرساع يف اســتكال الدراســات الخاصــة مبــرشوع 
الجــرس الــربي الســعودي، وتعزيــز وتطوير التعــاون يف قطاعي الصناعــة والتعدين، 

مبــا يخــدم مصالحهــا املشــركة.

ــر  ــي؛ أكــدت الريــاض وبكــن عزمهــا عــى تطوي يف املجــال الدفاعــي واألمن
التعــاون والتنســيق يف املجــاالت الدفاعيــة، وتعزيــز ورفــع مســتوى تبــادل املعلومات 
ــاب،  ــم اإلره ــا جرائ ــا فيه ــة، مب ــم املنظم ــة الجرائ ــال مكافح ــربات يف مج والخ
ــاون وتنســيق الجهــود  ــز التع ــة مــن العنــف والتطــرف، وتعزي والعمــل عــى الوقاي
ــر  ــم املخاط ــر، وتقيي ــتخبارايت املبك ــذار االس ــاالت اإلن ــربات يف مج ــادل الخ وتب

ــة. ــم املعلوماتي ــة، ومكافحــة الجرائ األمني

وجــددت الســعودية والصــن التأكيــد عــى رفــض واســتنكار اإلرهــاب والتطــرف 
ــه،  ــن بعين ــرق أو دي ــة أو ع ــأي ثقاف ــاب ب ــط اإلره ــض رب ــكالها، ورف ــة أش بكاف
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ــة  ــة نــرش ثقاف ــر يف مكافحــة اإلرهــاب، وأهمي ــة املعاي ورفــض مارســة ازدواجي
ــدال والتســامح. االعت

يف مجــال التعليــم؛ رحــب بيــان القمــة برفــع مســتوى التعــاون العلمــي والتعليمــي 
بــن البلديــن، وأشــادا مبــا تحقــق مــن تقــدم يف التعــاون بينهــا يف هــذا املجــال، 
واتفقــا عــى االســتمرار يف تشــجيع التواصــل املبــارش بــن الجامعــات واملؤسســات 
األكادمييــة والعلميــة والبحثيــة يف البلديــن، وتعزيــز التعــاون يف مجــاالت التعليــم 
الرقمــي، وتعليــم اللغتــن العربيــة والصينيــة يف املــدارس والجامعــات واملؤسســات 

التعليميــة يف البلديــن. 

يف املجــال اإلعامــي؛ اتفــق الجانبــان عــى تعزيــز التعــاون اإلعامــي القائــم 
ــون ووكاالت  ــره يف مجــاالت اإلذاعــة والتلفزي ــن، وبحــث فــرص تطوي بــن البلدي
ــر  ــة؛ مبــا يخــدم تطوي ــارات اإلعامي ــادل الخــربات والزي ــاء والصحافــة، وتب األنب

العمــل اإلعامــي املشــرك.

يف الشــأن اإلقليمــي والــدويل؛ رحــب الجانبــان بانعقــاد القمــة الخليجيــة الصينية 
األوىل، والقمــة العربيــة الصينيــة األوىل يف مدينــة الريــاض، يــوم الجمعــة املوافــق 
ا عــن تطلعهــا إىل تحقيــق القمتــن أهدافهــا املرجــوة  9 ديســمرب 2022 م، وعــربَّ
لخدمــة العاقــات الخليجيــة والعربيــة الصينيــة، وأكــدا أن انعقــاد القمتــن الخليجية 
ــة  ــاع الدولي ــل األوض ــة يف ظ ــة خاص ــب أهمي ــة يكتس ــة الصيني ــة، والعربي الصيني
ــي للمســتقبل املشــرك  ــريب الصين ــع الع ــادرة »املجتم ــا ملب ــدا دعمه ــة، وأك الراهن

نحــو العــر الجديــد«.

وجــدد الجانبــان عزمهــا عــى مواصلــة التنســيق وتكثيــف الجهــود الراميــة إىل 
ــات ذات  ــا يف املنظ ــيق بينه ــتمرار التنس ــن، واس ــن الدولي ــلم واألم ــون الس ص
ــاق األمــم  ــادئ ميث ــاء؛ مبــا يحقــق مقاصــد ومب ــة، والدعــوة إىل الحــوار البن الصل
املتحــدة، واملبــادئ األساســية للعاقــات الدوليــة، وأكــدا أنَّ أوضــاع املنطقــة متصلــة 
ــار يف  ــام واالزده ــق الس ــو تحقي ــع نح ــامل، وأن الدف ــتقرار يف الع ــن واالس باألم

املنطقــة يتوافــق مــع املصلحــة املشــركة للمجتمــع الــدويل. 

واتفقــت الســعودية والصــن عــى أهميــة إيجــاد حلــول ســلمية وسياســية للقضايــا 
الســاخنة يف املنطقــة، وذلــك عــرب الحــوار والتشــاور عــى أســاس احــرام ســيادة 



11

القمة السعودية الصينية.. شراكة اقتصادية أم تحالف بديل!

دول املنطقــة، واســتقالها وســامة أراضيهــا، وأشــاد الجانــب الصينــي باملســاهات 
اإليجابيــة والدعــم البــارز الــذي تقدمــه اململكــة لتعزيــز الســام واالســتقرار 
اإلقليمــي والــدويل، وأشــاد الجانــب الســعودي بجهــود ومبــادرات جمهوريــة الصــن 

الشــعبية الراميــة إىل تحقيــق األمــن واالســتقرار يف منطقــة الــرشق األوســط.

ــا  ــة بينه ــز الرشاك ــاون وتعزي ــة التع ــة تقوي ــى أهمي ــان ع ــق الجانب ــا اتف ك
ــة، وأعــرب الجانــب  ــة يف القــارة األفريقي مبــا يســهم يف دعــم االســتقرار والتنمي
ــي،  ــس الصين ــا الرئي ــي أطلقه ــة الت ــة العاملي ــادرة التنمي ــده ملب ــن تأيي ــعودي ع الس
وتطلعــه للمشــاركة يف التعــاون يف إطــار املبــادرة، مبــا يســاهم يف ترسيــع تنفيــذ 
ــعودي  ــب الس ــرب الجان ــا أع ــتدامة، ك ــة املس ــم املتحــدة 2030 للتنمي ــدة األم أجن
عــن تثمينــه ملبــادرة األمــن العاملــي التــي أطلقهــا الرئيــس الصينــي يش جــن بينــغ.

كــا تطرقــت القمــة الســعودية الصينيــة ألبــرز التحديــات االقتصاديــة العامليــة، 
ودور اململكــة والصــن يف دعــم الجهــود الدوليــة ملواجهتهــا، وأكــد الجانبــان أهميــة 
العمــل املشــرك عــى دفــع التنميــة العامليــة الشــاملة مبــا يحقــق املنفعــة للجميــع، 
وأهميــة اســتقرار أســواق الطاقــة العاملية، واســتقرار اإلمــدادات الغذائية مــن القمح 
ــع دول العــامل وعــدم انقطاعهــا، والحفــاظ عــى وفــرة املعــروض  والحبــوب لجمي

واســتقرار األســعار.

يف الشــأن الســيايس؛ أكــد الجانبــان دعمهــا الكامــل للجهــود الراميــة للتوصــل 
ــة،  ــا التنفيذي ــة وآلياته ــادرة الخليجي ــاً للمب ــة وفق ــة اليمني ــيايس لألزم ــل س إىل ح
ومخرجــات الحــوار الوطنــي اليمنــي، وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 )2015م(، 
ــي  ــوث األمم ــع املبع ــاون م ــة، والتع ــن( بالهدن ــزام )الحوثي ــة الت ــدا أهمي ــا أك ك
ــل إىل  ــام، للتوص ــود الس ــادرات وجه ــع مب ــة م ــي بجدي ــن، والتعاط ــاص لليم الخ

ــان املشــرك.  ــة، بحســب البي ــم وشــامل لألزمــة اليمني حــل ســيايس دائ

ــرك  ــاون املش ــز التع ــى رضورة تعزي ــان ع ــق الجانب ــراين؛ اتف ــأن اإلي يف الش
ــع  ــاون م ــران للتع ــان إي ــا الجانب ــووي، ودع ــران الن ــج إي ــلمية برنام ــان س لض
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واملحافظــة عــى منظومــة عــدم االنتشــار، وأكــدا 
عــى احــرام مبــادئ حســن الجــوار، وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول.

ــف  ــى رضورة تكثي ــددا ع ــطينية، وش ــة الفلس ــورات القضي ــان تط ــش الجانب ناق
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الجهــود الراميــة للتوصــل إىل تســوية شــاملة وعادلــة للنــزاع الفلســطيني اإلرسائيي، 
وإيجــاد أفــق حقيقــي للعــودة إىل مفاوضــات جــادة وفاعلــة لتحقيــق الســام وفقــاً 
ــادرة الســام  ــة، ومب ــة ذات الصل ــة الدولي ــرارات الرشعي ــن، وق ــدأ حــل الدولت ملب
العربيــة، مبــا يكفــل للشــعب الفلســطيني حقــه يف إقامــة دولتــه املســتقلة عــى حدود 

1967م وعاصمتهــا القــدس الرشقيــة.

يف الشــأن الســوري؛ شــدد الجانبــان عــى رضورة تكثيــف الجهــود للتوصــل إىل 
ــد  ــا، ويعي ــظ وحــدة ســوريا وســامة أراضيه ــة الســورية؛ يحف حــل ســيايس لألزم
ــة  ــئ الظــروف الازمــة للعــودة الطوعي لهــا أمنهــا ويخلصهــا مــن اإلرهــاب، ويهي
لاجئــن، كــا أكــدا اســتمرار دعمهــا لجهــود األمــم املتحــدة ومبعوثهــا الخــاص 

لســوريا.

ــدة  ــتقرار ووح ــن واس ــى أم ــا ع ــان حرصه ــد الجانب ــاين؛ أك ــأن اللبن يف الش
ــة إجــراء اإلصاحــات الازمــة، والحــوار والتشــاور مبــا  ــة، وأهمي األرايض اللبناني
ــة،  ــال إرهابي ــاً ألي أع ــون منطلق ــاً ألن يك ــه، تفادي ــان ألزمت ــاوز لبن ــن تج يضم
وحاضنــة للتنظيــات والجاعــات اإلرهابيــة؛ التــي تزعــزع أمــن واســتقرار املنطقة، 

ــب املخــدرات. ــرباً لتهري أو مصــدراً أو مع

يف الشــأن العراقــي؛ أكــد الجانبــان اســتمرارها يف تقديــم الدعــم لجمهوريــة 
العــراق، ورحبــا بتشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة، ومتنيــا لهــا النجــاح والتوفيــق 

لتحقيــق تطلعــات الشــعب العراقــي يف األمــن واالســتقرار والتنميــة.

يف الشــأن األفغــاين؛ أكــد الجانبــان أهميــة دعــم كل مــا يحقــق األمن واالســتقرار 
ــة  ــات اإلرهابي ــاذاً للجاع ــتان م ــح أفغانس ــن أال تصب ــا يضم ــتان، مب يف أفغانس
ــع  ــن املجتم ــة م ــانية املبذول ــود اإلنس ــز الجه ــة تعزي ــدا أهمي ــا أك ــة، ك واملتطرف
الــدويل للحــد مــن تدهــور الوضــع اإلنســاين يف أفغانســتان، وإيصــال املســاعدات 

اإلنســانية للشــعب األفغــاين.

مناورة ســياسية:
اعتــرب عــدد مــن املحللــن القمــة الســعودية-الصينية أنهــا تــأيت يف إطــار 
املناكفــات السياســية واالنتقــام مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والــذي متثــل يف 
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حفــاوة االســتقبال التــي حظــي بهــا الرئيــس الصينــي، عــى عكــس نظــره األمريــي 
جــو بايــدن الــذي حــل ضيًفــا ثقيــاً عــى الريــاض.

وقــد عكــس التصافــح بن الرئيــس الصينــي وويل العهد الســعودي باليــد الكاملة؛ 
وليــس بالقبضــة كــا جــرى بــن الرئيــس األمريــي جــو بايــدن وويل العهــد؛ عــى 

عمــق العاقــة، بالرغــم مــن أن الصــن ال تــزال تفــرض القيــود الوقائيــة.

يــرى مراقبــون أنَّ الزيــارة متثــل تحديــاً للنفــوذ األمريــي يف املنطقــة، وهــو مــا 
عكســته تريحــات واشــنطن التــي عــربت عــن قلقهــا مــن التحــرك الصينــي يف 
مناطــق النفــوذ التقليــدي األمريــي، خاصــًة أنهــا جــاءت يف وقــٍت تشــهد العاقــات 
ــة ملــف حقــوق اإلنســان وقــرار أوبــك+  ــة توتــراٍت عــى خلفي الســعودية األمريكي
خفــض إنتــاج النفــط، وغرهــا مــن القضايــا املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة، واتهــام 

واشــنطن للمملكــة باالنحيــاز لروســيا يف أزمــة أوكرانيــا.

موقــع »املونيتــور« األمريــي اعتــرب زيــارة »يش« إىل اململكــة عامــاً يزيــد مــن 
توتــر العاقــات األمريكيــة، وتشــكل تحديــاً لواشــنطن والرئيــس جــو بايــدن، الــذي 
ــاً إىل تريــح بايــدن خــال  يتزايــد ضجــره مــن نفــوذ الصــن يف املنطقــة، الفت
زيارتــه للســعودية يف يوليــو املــايض: »لــن نغــادر ونــرك فراغــاً متــأله الصــن أو 

روســيا أو إيــران«. 

ــل  ــة؛ بــن مــن اعتربهــا متث تباينــت التحليــات حــول القمــة الســعودية الصيني
تحــوالً اســراتيجياً يف مســار العاقــات بــن البلديــن، ومــؤرشاً عــى اتجــاه العــامل 
ــاورة  ــن املن ــوع م ــا ن ــرى أنه ــن ي ــل م ــاب، يف مقاب ــدد األقط ــام متع ــو نظ نح
الجيوسياســية؛ ومل تصــل إىل البعــد االســراتيجي، ولــن تؤثــر عــى خارطــة النفــوذ 

ــة.  يف املنطق

يف الشــكل تبــدو الزيــارة تاريخيــة، لكــن سياســياً وأمنيــاً مــن املســتبعد للصــن 
ــدور األمريــي املهيمــن يف العــامل العــريب،  ــارزاً عــى حســاب ال أن تلعــب دوراً ب
ــذه  ــة له ــة الحيوي ــك إىل األهمي ــبب يف ذل ــود الس ــج، ويع ــة يف دول الخلي وخاص
ــية  ــا الجيوسياس ــة، وإىل أهميته ــادر الطاق ــامل مبص ــد الع ــال تزوي ــدول يف مج ال

ــا]2[. ــنطن ومصالحه ــبة لواش بالنس
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اتفاقات رمـــزية
ــن  ــدد م ــى ع ــي ع ــس الصين ــارة الرئي ــال زي ــن خ ــعودية والص ــت الس وقع
االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم، ومــن أهمهــا اتفاقيــة الرشاكــة االســراتيجية 
الشــاملة بــن البلديــن، وخطــة املواءمــة بــن رؤيــة اململكــة 2030، ومبــادرة الحــزام 
ــا  ــات أو فراته ــك االتفاقي ــغ تل ــد مبال ــم تحدي ــه مل يت ــة، إال أن ــق الصيني والطري
ــم  ــرات تفاه ــل مذك ــة ب ــات ملزم ــس اتفاقي ــه لي ــم توقيع ــا ت ــا أن م ــة، ك الزمني

ــث. ــة والبح ــة إىل الدراس بحاج

وبالرغــم مــن ســعي الصــن الســتخدام »اليــوان« بــدالً مــن الــدوالر األمريــي، 
لدفــع مثــن النفــط والغــاز من الســعودية وغرهــا مــن دول الخليج، إال أن الســعودية 
مل تتــَن االقــراح الــذي طرحــه الرئيــس الصينــي خــال القمــة بشــكٍل جــاٍد؛ نظــراً 

للقيــود املفروضــة عــى تجــارة الطاقــة.

صحيــح أن اتفــاق الرشاكــة االســراتيجية الشــاملة بــن الســعودية والصــن يدلــل 
عــى عمــق العاقــات الثنائيــة، لكــن يف الوقــت ذاتــه تجــد الصــن نفســها مجــربًة 
عــى املوازنــة يف عاقاتهــا بــن نقيضــن؛ حيــث أبرمــت يف الســابق اتفــاق رشاكــة 

شــاملة مــع إيــران؛ يتضمــن أبعــاداً عســكرية ودفاعيــة]3[. 

وقــد تعاملــت الصــن مــع أول حادثــة لرشاكتهــا مــع خصمــن، حينــا اســتدعت 
ــا ورد  ــض م ــن بع ــتياء م ــن االس ــر ع ــي للتعب ــة الســفر الصين ــة اإليراني الخارجي
ــي  ــاث الت ــداً اإلشــارة إىل الجــزر الث ــة، وتحدي ــة الصيني ــة الخليجي ــان القم يف بي
تطالــب اإلمــارات بالســيادة عليهــا، وضانــات ســلمية الربنامــج النــووي، واحــرام 

مبــدأ حســن الجــوار وعــدم التدخــل.

وهنــا ينبغــي التســاؤل عــاَّ إذا كانــت بكــن حســمت قرارهــا واختــارت ترجيــح 
ــي  ــاملة الصين ــة الش ــاق الرشاك ــيا وأن اتف ــران، ال س ــاب طه ــى حس ــاض ع الري

ــة. ــات األمريكي ــه تقــدم فعــي؛ بســبب العقوب اإليــراين مل يطــرأ علي

يــرى خــرباء أن تنامــي الــدور االقتصــادي لبكــن يف املنطقــة وامتــداد رشاكتهــا 
إىل دول متخاصمــة، ســيجرب الصــن عــى أن تكون طرفــاً يف الراعــات اإلقليمية؛ 

خاصــة يف ظــل االســتقطاب الــذي تشــهده املنطقة.
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ردة فــعل واشنطن
ــكا،  ــاوف أمري ــارة مخ ــن إىل إث ــعودية والص ــن الس ــات ب ــي العاق أدى تنام
يف الوقــت الــذي تقــف العاقــات بــن الريــاض وواشــنطن عنــد درجــة متدنيــة، 
وقــد جــرى الحديــث عــن االســتقبال املتحفــظ الــذي لقيــه الرئيــس األمريــي عنــد 

ــو املــايض. ــه للســعودية يف يولي زيارت

ــت  ر البي ــذَّ ــث ح ــنطن، حي ــة واش ــي حفيظ ــس الصين ــارة الرئي ــارت زي ــد أث وق
األبيــض اململكــة مــن أن محاولــة بكــن توســيع نفوذهــا يف العــامل »ال تتــاءم« مــع 
ــال عــى محــاوالت الصــن  ــارة يش للســعودية »مث النظــام الــدويل، وقــال: إن زي
لبســط نفوذهــا يف أنحــاء العــامل؛ لكنهــا لــن تغــر سياســة الواليــات املتحــدة تجــاه 

الــرشق األوســط«.

وأوضــح املتحــدث باســم مجلــس األمــن القومــي يف البيــت األبيــض جــون كريب 
إنــه مــن املؤكــد أن جــوالت الرئيــس الصينــي ليســت مفاجئة، لكــن الواليــات املتحدة 

تركــز عــى رشاكتهــا يف املنطقة.

ــواوي«  ــة »ه ــا رشك ــتخدام تكنولوجي ــن اس ــكا م ــاوف أمري ــن مخ ــم م وبالرغ
الصينيــة؛ التــي شــاركت بتأســيس شــبكات الجيــل الخامــس يف معظــم دول الخليــج، 
وقعــت الســعودية عــى مذكــرة تفاهــم مــع الرشكــة يف الحوســبة الســحابية، وبنــاء 

ــة يف مــدن ســعودية. ــة التقني مجمعــات عالي

ــة؛  ــام الصحــف األمريكي ــت باهت ــي إىل الســعودية حظي ــس الصين ــارة الرئي زي
التــي تناولــت أبعــاد الزيــارة االقتصاديــة والسياســية، وتداعياتهــا عــى العاقــات 

ــة]4[.  ــات املتحــدة ودول املنطق ــن الوالي ب

حيــث أشــارت صحيفــة »نيويــورك تاميــز« إىل أن الرشاكة االســراتيجية الشــاملة 
التــي وقّعتهــا الســعودية والصــن خــال زيــارة »يش« إىل اململكــة تؤكــد العاقــات 
ــاً  ــت الســعودية حليف ــا »كان ــه لطامل ــت: أنَّ ــاض، وأضاف ــن بكــن والري ــة ب املتنامي
وثيقــاً للواليــات املتحــدة، لكــن عاقاتهــا مــع الصــن منــت برسعــة، وتطــورت إىل 
ــا،  ــل التكنولوجي ــلحة، ونق ــات األس ــط، ومبيع ــدادات النف ــمل إم ــدة تش ــة معق عاق

ومشــاريع البنيــة التحتيــة«.

فيــا وصفت صحيفة »وول ســريت جورنــال« زيارة يش للســعودية بـ«املحورية«، 
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وأنهــا تــأيت يف وقــٍت تعــزز فيــه الريــاض العاقات مــع منافــي الواليــات املتحدة، 
وســط شــكوك حــول التــزام واشــنطن تجــاه الرشق األوســط«. 

ــج  ــارة؛ أوضحــت الـــ »واشــنطن بوســت« أن دول الخلي ــا عــى الزي ويف تعليقه
العربيــة »تحــاول إعــادة ضبــط سياســتها الخارجيــة، تزامنــاً مــع توجيــه الواليــات 
املتحــدة اهتامهــا إىل أماكــن أخــرى يف العــامل«، معتــربة الزيــارة خطــوة أخــرى 
ــد أن قــى معظــم  ــي، بع ــي الســتعادة حضــوره العامل ــس الصين ــب الرئي مــن جان

فــرة وبــاء كورونــا داخــل البــاد.

ــا جــرى عــى  ــة وم ــة الســعودية الصيني ــة »بلومــربغ« أشــارت إىل أنَّ القم وكال
هامشــها مــن توقيــع اتفاقيــات ومذكــرات تعــاون، كشــفت عــن »عاقــات عميقــة 
ومتناميــة خــارج نطــاق النفــط« بــن الريــاض وبكــن، وقالــت: إنَّ »الســعودية هــي 
أكــرب مصــدر للنفــط يف العــامل، والصــن أكــرب املســتوردين، مــا يجعــل عاقتهــا 
مفتــاح أســواق النفــط الخــام، لكــن البلديــن كليهــا يتطلــع إىل التنــوع التدريجــي 

ملزيــج الطاقــة الخــاص بهــا«.

ــار  ــال إظه ــن خ ــه وم ــة؛ فإن ــبكة »يس إن إن« األمريكي ــل لش ــب تحلي وبحس
التناقــض الحــاد مــع زيــارة بايــدن، فــإن رحلــة يش إىل اململكــة العربيــة الســعودية 
تحمــل رســالة ضمنيــة إىل الواليــات املتحــدة، وعــى الرغــم من مناشــدات واشــنطن 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــزرة التجاري ــض الج ــج لرف ــرب يف الخلي ــا الع ــررة لحلفائه املتك
الصــن، تســتمر عاقــة املنطقــة مــع بكــن يف التطــور، ليــس فقــط يف التجــارة، 

ولكــن أيضــاً يف األمــن]5[.

ــه  ــن خال ــد م ــف تؤك ــود حلي ــعودية بوج ــه الس ــب في ــذي ترغ ــت ال ويف الوق
ــئ  ــكل متكاف ــث بش ــن تبح ــإن الص ــاَ، ف ــاً قوي ــا داع ــدة أن لديه ــات املتح للوالي
عــن موضــع قــدم لتعزيــز حضورهــا الجيوســيايس يف املنطقــة العربيــة، والخليجيــة 
تحديــداً، حيــث توجــد احتياطيــات النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي واألســواق املاليــة 
ــة،  ــة للخدمــات اللوجســتية الدولي ــئ املهم ــع، فضــاً عــن املوان ذات الدخــل املرتف

ــات األســلحة. ــة، ومبيع واالســتثارات التكنولوجي

اململكــة أكــدت أنهــا تريــد التعــاون مــع كٍل مــن أمريــكا والصــن، وأنهــا ال تؤمــن 
ــع  ــع جمي ــل م ــتمر يف العم ــر، وستس ــك وآخ ــن رشي ــار ب ــتقطاب أو االختي باالس
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رشكائهــا، لكنهــا أكــدت أنهــا ســتظل رشيــك الصــن املوثــوق بــه واملعــّول عليــه يف 
مجــال الطاقــة.

تعاون عسكري مثير للجدل
تســعى الســعودية لكســب الصــن إىل صالحها، وتنويــع تحالفاتها، ورشاء األســلحة 
ــا  ــي تحتاجه ــورة الت ــات املتط ــر التقني ــن لتوف ــن الص ــتفادة م ــة، واالس الصيني
اململكــة دون رشوط مســبقة، وبحســب معهــد ســتوكهومل الــدويل ألبحــاث الســام؛ 
ــا مــن األســلحة إىل الســعودية بنحــو %386 ،  ــإن الصــن زادت حجــم صادراته ف

ــًة بالفــرة 2015-2011. خــال الفــرة 2016-2020، مقارن

ــات، عــرب  ــة ــــ الســعودية، يف منتصــف وأواخــر الثانيني ــات الصيني ــدأت العاق ب
ــطة  ــتية متوس ــخ بالس ــة بصواري ــد اململك ــت تزوي ــة، تضمن ــكرية وتجاري ــات عس صفق
املــدى قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة، وبنــاء عدة منصــات صواريــخ جنــوب الرياض.

يف عــام 1991، ســاعدت الصــن اململكــة عــى تطويــر رؤوس حربيــة كياويــة، 
ويف 1992، أفــادت تقاريــر أمريكيــة عــن قيــام الصــن مبســاعدة الســعودية عــى 

تطويــر قدراتهــا النوويــة.

التعــاون االســراتيجي الســعودي الصينــي؛ الــذي ينــص عــى أن تقــوم اململكــة 
بزيــادة حجــم صــادرات النفــط للصــن، لــي تقــوم ببنــاء مخــزون اســراتيجى، يف 
حــن تقــوم الصــن ببيــع ونقــل التكنولوجيــا العســكرية للمملكــة، لــي تبنــى صناعــة 

عســكرية خاصــة.

ويف تحليــل نــرشه معهــد واشــنطن لسياســات الــرشق األدىن، عــن األهــداف التــي 
ــد:  ــي؛ قــال املعه ــس الصين ــارة الرئي ــا مــن خــال زي تســعى الســعودية إىل تحقيقه
ــاً  ــورداً مه ــعودية، وُم ــين للس ــن الرئيس ــرشكاء التجاري ــد ال ــد أح ــن تع إن الص
للتكنولوجيــا العســكرية والنوويــة، إاّل أن الريــاض تريــد املزيــد مــن هــذه الــرشاكات.

ونقــل املعهــد عــن تقاريــر قولهــا: إن الصــن زودت الســعودين ببعــض املدفعيات 
والطائــرات املســرة التــي اســتخدموها يف الحــرب عــى اليمــن، ففــي عــام 2017، 

منحــت بكــن اململكــة ترخيصــاً إلنتــاج طائــرات مســرة صينيــة محليــاً]6[.
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تشــعر واشــنطن بالقلــق مــن أن الســعودين قــد يســمحون للصــن ببنــاء منشــآت 
مدنيــة تخفــي غرضــاً عســكرياً، واالتفاقيــات املشــبوهة مــع رشكــة »هــواوي« العماقة 
لشــبكات الهواتــف املحمولــة، باإلضافــة إىل ذلــك؛ أجــرت القــوات الصينية والســعودية 

منــاورات عســكرية مشــركة، بينهــا منــاورات بحريــة عــام 2021م، وفــق املعهــد. 

دالالت التوقيت
ــت  ــاءت يف وق ــا ج ــة؛ كونه ــة خاص ــة أهمي ــعودية الصيني ــة الس ــبت القم اكتس
حســاس ميــر بــه العــامل، وأزمــات سياســية واقتصاديــة نتيجــة تداعيــات كورونــا، 
والحــرب الروســية األوكرانيــة التــي أثــرت عــى ساســل إمــداد الغــذاء والطاقــة، 
كــا أنهــا واحــدة مــن ثــاث قمــم عقــدت يف الســعودية، األوىل مــع البلــد املضيــف 
والثانيــة خليجيــة والثالثــة عربيــة، وســط ترقــب أمريــي مــن تبعــات تنامــي نفــوذ 

العمــاق اآلســيوي مــع حلفائهــا التاريخيــن.

ــن واشــنطن  ــات ب ــه العاق ــت في ــت وصل ــة جــاءت يف وق ــذه القم ــا أن ه ك
والريــاض إىل مســتويات متدنيــة؛ بعــد قــرار اململكــة خفــض إنتاجهــا مــن النفــط، 
وكونهــا جــاءت بعــد أشــهر مــن زيــارة الرئيــس بايــدن إىل الســعودية، وفشــله يف 

ــق أهدافهــا ورأب الصــدع بينهــا. تحقي

تزامنــت قمــة الريــاض أيضــاً مــع حــراك أممــي ودويل للدفــع مبســار املفاوضات 
إلحــال الســام يف اليمــن، ويف الوقــت الــذي تواجــه فيــه اململكــة ضغوطــاً حــول 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وملــف الحــرب عــى اليمــن.

رسائل القمة
حملــت القمــة العديــد مــن الرســائل والــدالالت؛ أولهــا مــي البلديــن يف تعزيــز 
ــة يف  ــا الدولي ــيع تحالفاته ــاض لتوس ــعي الري ــا، وس ــراتيجية بينه ــة االس الرشاك
عــامل متعــدد األقطــاب، مبــا يتجــاوز رشيكهــا التاريخــي أمريــكا، وأنَّ اململكــة العٌب 

مؤثــٌر يف أســواق الطاقــة العامليــة.

ــى  ــب ع ــا؛ للتغل ــاون بينه ــز التع ــال تعزي ــن خ ــن م ــاض وبك ــعى الري تس
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ــاين مــن تباطــؤ يف النمــو االقتصــادي؛  ــي تواجههــا، فالصــن تع ــات الت التحدي
بســبب تداعيــات كورنــا والحــرب األوكرانيــة، يف حــن تبحــث الريــاض عــن مصادر 
توفــر خدمــات التكنولوجيــا الفائقــة ملشــاريعها وخططهــا؛ بعيــداً عــن القيــود 

ــا«. ــل التكنولوجي ــط مقاب ــة » النف ــق معادل ــرب، وف ــا الغ ــي يفرضه ــية الت السياس

ــتوى  ــى املس ــا ع ــز حضوره ــة إىل تعزي ــتضافة القم ــن اس ــة م ــت اململك هدف
اإلقليمــي والــدويل، وتنســيق املواقــف مــع الصــن يف القضايــا وامللفــات الشــائكة 
ــة  ــدات األمني ــة التهدي ــة كســب الصــن ملواجه ــا الســعودية، ومحاول املنخرطــة فيه

ــا. ــي تواجهه الت

بالنســبة للصــن؛ تعــد زيــارة »يش« فرصــة تاريخيــة لزيــادة االســتثارات وتعزيز 
الرشاكــة مــع الســعودية الغنيــة بالنفــط، واملهمــة ملبــادرة الحــزام والطريــق، وكــذا 

الحصــول عــى موقــف اململكــة ودول الخليــج املؤيــد لصــن واحــدة.

ــدأت  ــن ب ــا أن الص ــالة مفاده ــارة رس ــال الزي ــن خ ــث م ــم »ىش« بع الزعي
مرحلــة التعــايف االقتصــادي، وأن نفوذهــا يف املنطقــة الغنيــة بالنفــط الــذي ميثــل 
عصــب اقتصادهــا يتزايــد، وأنهــا تســعى لتوســيع حضورهــا الجيوســيايس يف الِفنــاء 

الخلفــي الســابق ألمريــكا.

الصين تغير قواعد اللعبة
بالرغــم مــن أن الصــن معروفــة بحيادهــا ووقوفهــا عــى مســافة واحــدة مــن 
ــوار  ــرب الح ــات ع ــل الخاف ــع لح ــة، وتدف ــات الخارجي ــراف الراع ــف أط مختل
واملفاوضــات، إال أنــه ينظــر إىل زيــارة الرئيــس الصينــي إىل الســعودية بعــن الريبــة 

والشــك حــول دوافــع وأســباب هــذا التقــارب املتســارع مــع الريــاض. 

لكــن هنــاك العديــد مــن االعتبــارات التــي قربــت املســافة بــن الريــاض وبكن، 
ــة،  ــك تجــاري للمملك ــا أن الصــن أكــرب مســتورد للنفــط الخــام، وأكــرب رشي منه
والحــرب األوكرانيــة أثــرت عــى أســعار وإمــدادات الطاقــة، مــا دفــع الصــن إىل 
ــرشكات  ــعي ال ــة إىل س ــام، باإلضاف ــط الخ ــن النف ــا م ــن مصادره ــط لتأم الضغ
ــة؛ خاصــة يف  ــي تنفذهــا اململك ــة الت ــى التحتي ــة للدخــول يف مشــاريع البن الصيني

ــارات الــدوالرات. ــة »نيــوم« والتــي ســتدر عليهــا ملي مدين
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كــا أن الصــن أكــرب مســتهلك لنفــط الــرشق األوســط، حيــث تــأيت 47% مــن 
وارداتهــا مــن املنطقــة، ومــع تعــرض أمــن الطاقــة للخطــر، فــإن للصــن مصلحــة 

شــخصية يف اســتقرار دول الخليــج واملنطقــة.

ــر املشــارك لربنامــج رشق آســيا يف مركــز ستيمســون بواشــنطن  وبحســب املدي
العاصمــة »يــون صــن« ، تخــى الصــن مــن أن الواليــات املتحــدة لديهــا القــدرة 
عــى تعطيــل إمــدادات الطاقــة مــن الــرشق األوســط، وبالتــايل تــرى بكــن حاجــة 

ماســة لتعزيــز عاقتهــا هنــاك وتقليــل ضعفهــا.

ولكــن إىل جانــب مصالحهــا املشــركة، مــن املهــم أيضــاً إدراك أن هنــاك قيــوداً 
يف العاقــات الصينيــة الســعودية، خاصــة فيــا يتعلــق بوتــرة ونطــاق التعــاون الذي 
ســيتبعانه، وبالنســبة لصفقــات االســتثار الـــ 34 التــي وقعهــا الجانبــان خــال زيــارة 

»يش«، مــن غــر الواضــح متامــاً طبيعــة تلــك الصفقــات والــدول املعنيــة بهــا]7[.

وبحســب »صــن« هنــاك قيــد آخــر مهــم عــى دور الصــن يف الــرشق األوســط؛ 
يكمــن يف تقاليدهــا املتمثلــة يف موازنــة الدبلوماســية، فقــد ظلــت الصــن تاريخيــاً 
ــن  ــاركة بك ــد مش ــع تزاي ــران، وم ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــن اململك ــدة ب محاي
برسعــة مــع دول الخليــج، فــإن الســؤال هــو: مــا إذا كانــت الصــن قــد تخلــت عــن 

هــذا النهــج أم ال؟!.

ــة تشــر إىل  ــة يش إىل اململك ــت رحل ــا إذا كان ــإن م ــى، ف ــذا املعن ــت: »وبه وقال
ــة رئيســية يف املســتقبل، إذا  ــدي للصــن ســتكون قضي انحــراف عــن النهــج التقلي
بــدأت الصــن يف تفضيــل جانــب واحــد، فســوف تفقــد واحــدة مــن أهــم األدوات 

ــا الدبلومــايس يف املنطقــة«. ــي ســاهمت يف نجاحه الدبلوماســية الت

هل تكون الصين بديالً عن أمريكا؟
ــة الصــن الشــعبية تطــوًرا متســارعاً  تشــهد العاقــات بــن الســعودية وجمهوري
خاصــة يف مجــال الطاقــة والتكنولوجيــا، وســعت الريــاض بعــد اعتــاء بايــدن ســدة 
الرئاســة وابتعــاده عــن الــرشق األوســط، إىل تنويــع عاقاتهــا مــع دول أخــرى مثــل 

الصــن وروســيا.
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ــا يف  ــز نفوذه ــن لتعزي ــعى الص ــراتيجية؛ تس ــية واالس ــة السياس ــن الناحي م
املنطقــة، ومنافســة القــوى الكــربى األخــرى خاصــة أمريــكا وروســيا، كــون الصــن 
موجــودة اقتصاديــاً يف دول املنطقــة، يف مقابــل الوجود العســكري األمريي، ولذلك 
بــدأ النفــوذ الصينــي يتزايــد يف بعض امللفــات يف الرشق األوســط، ويحــاول الرئيس 
الصينــي أن يقــوم مبــا تــراه بعــض القــوى الغربيــة مســتحياً؛ وهــو املوازنــة بــن 
ــورط يف الراعــات  ــرب دون الت ــادة الع ــع الق ــة م ــة قوي ــات اقتصادي ــاء عاق بن

الداخليــة.

ــدة؛  ــباب ع ــة ألس ــدة األمركي ــات املتح ــل الوالي ــل مح ــن تح ــن ل ــد أن الص بي
أبرزهــا أن الصــن لــن توفــر الحايــة واألمــن للســعودية عــى حســاب دول أخــرى 
يف املنطقــة، فالصــن تربطهــا عاقــات وثيقــة بجميــع دول املنطقــة ومــع إيــران، 
ــوار، وهــي  ــة عــرب الح ــن دول املنطق ــات ب ــادي الصــن دامئــاً بحــل الخاف وتن
عملــت عــدة مــرات عــى تقريــب وجهــات النظــر بــن األطــراف املتنازعــة، وأعلنــت 
ــا،  ــاف بينه ــل الخ ــاض لح ــران والري ــن طه ــيط ب ــب دور الوس ــتعدادها للع اس
لذلــك؛ فــإن الصــن لــن توفــر حايــة ألي دولــة عــى حســاب دولــة أخــرى، بــل 
ــة  ــن جه ــوار، وم ــرب الح ــة ع ــن يف املنطق ــتقرار واألم ــن االس ــى تأم ــتعمل ع س
أخــرى؛ فــإن غالبيــة املعــدات العســكرية الســعودية هــي أســلحة أمركيــة، ولــذا؛ فإن 
ــات  ــة، كــا أن الوالي ــاج إىل الخــربات األمركي ــا أو تجديدهــا تحت ــة إصاحه عملي
ــاج إىل  ــا العســكرية عــى الصــن، والريــاض تحت املتحــدة متقدمــة يف التكنولوجي

ــا العســكرية املتطــورة]8[. التكنولوجي

ــاً  ــن، وأمني ــاً بالص ــط اقتصادي ــعودية ترتب ــتبقى الس ــاس؛ س ــذا األس ــى ه وع
ــنطن  ــاض وواش ــن الري ــات ب ــت العاق ــدة، وإن كان ــات املتح ــكرياً بالوالي وعس
تشــهد توتــراً يف الوقــت الراهــن، فــإن التقــارب مــع بكــن يعــد ورقــة ضغــط عــى 

ــاض. ــرشوط الري ــول ب ــي؛ للقب ــس األمري الرئي

ــتقبل  ــاً أو يف املس ــعودية حالي ــعى الس ــتبعد أن تس ــن املس ــه م ــرباء أن ــرى خ ي
املنظــور إىل االعتــاد عــى الصــن كبديــل عســكري عــن الواليــات املتحــدة، لكــن 
مــن مصلحــة اململكــة أن تتجنــب االعتــاد الزائــد عــى أمريــكا، والعمــل عــى تنويــع 

عاقاتهــا االقتصاديــة وحتــى العســكرية مــع الصــن. 
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تعتمــد الســعودية عــى واشــنطن كمــورد للمعــدات العســكرية والحايــة، وســيكون 
ــن  ــة، ولك ــزة األمريكي ــه الصــن باألجه ــا تقدم ــاً اســتبدال م مــن املســتحيل تقريب
ــاون يف التجــارة  ــن بشــأن التع ــن بك ــراب م ــن االق ــع الســعودية م ــك مل مين ذل

ــرات املســرة. ــخ الباليســتية والطائ ــا الصواري ــى تكنولوجي ــا، وحت والتكنولوجي

وبينــا تقــرب دول الخليــج مــن الصــن؛ فإنهــا ال تــزال تحتفــظ بعاقــات مهمــة 
ــة،  ــة والسياســة الداخلي مــع الواليــات املتحــدة، رمبــا تتغــر الديناميكيــات اإلقليمي
ــات  ــه أن نفــرض أن الصــن تقــرب مــن إزاحــة الوالي ولكــن مــن الســابق ألوان
ــن إىل  ــار الص ــذا يف افتق ــح ه ــايس، ويتض ــكل أس ــن بش ــن لألم ــدة كضام املتح
ــة ناشــئة يف دور  ــد طــورت بكــن رغب املشــاركة الهادفــة يف األمــن اإلقليمــي، لق

أكــر نشــاطاً، ولكــن يبقــى أن نــرى نتيجــة فعالــة لذلــك الســعي]9[.

ملف الحرب على اليمن
ــاض،  ــي إىل الري ــس الصين ــارة الرئي ــول زي ــاؤالت ح ــن التس ــر م ــرت الكث أث
وتأثرهــا عــى مســار جهــود الســام للوصــول إىل تســوية سياســية إلنهــاء الــراع 
يف اليمــن، يف ظــل الحديــث عــن دور محتمــل للدبلوماســية الصينيــة للقيــام بــدور 
ــراف، يف  ــف األط ــن مختل ــر ب ــات النظ ــب وجه ــي، وتقري ــف اليمن ــرب يف املل أك
ظــل مــا متتلكــه مــن أدوات للتأثــر وانفتاحهــا عــى مختلــف األطــراف والفاعلــن 

الدوليــن.

وبالرغــم مــن تصــدر ملــف الحــرب يف اليمــن جــدول امللفــات السياســية التــي 
ناقشــتها القمــة الســعودية الصينيــة، إال أنهــا مل تــأِت بجديــد ســوى تكرار ملــا تطرحه 
الســعودية، وتصويــر مــا يحــدث يف اليمــن عــى أنــه أزمــة سياســية، والحديــث عــن 

مرجعيــات مل تعــد تتوافــق مــع الواقــع.

حيــث أكــدت الريــاض وبكــن يف ختــام القمــة دعمهــا الكامــل للجهــود الراميــة 
للتوصــل إىل حــل ســيايس لألزمــة اليمنيــة؛ وفقــاً للمبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا 
التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطنــي اليمنــي، وقــرار مجلــس األمن رقــم )2216(، 
ــي  ــوث األمم ــع املبع ــاون م ــة، والتع ــن( بالهدن ــزام )الحوثي ــة الت ــا أهمي ــا أكدت ك
للتوصــل إىل حــل ســيايس دائــم وشــامل لألزمــة اليمنيــة؛ بحســب البيــان املشــرك. 
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بيــان القمــة مل يقــدم أي مبــادرة جديــدة ميكــن البنــاء عليهــا؛ بــل تضمــن دعــوة 
ــرق إىل  ــي، ومل يتط ــوث األمم ــع املبع ــاون م ــة والتع ــزام بالهدن ــاء إىل االلت صنع
األطــراف األخــرى، وهــو مــا يــدل عــى أن الســعودية متكنــت مــن الحصــول عــى 
موقــف داعــم مــن الصــن ولــو سياســياً، حيــث كانــت بكــن تدعــو ســابقاً جميــع 
األطــراف إىل التعــاون مــع الجهــود التــي تقودهــا األمــم املتحــدة لتوســيع الهدنــة.

وبالرغــم مــن موقــف الصــن املعــروف بعــدم االنحيــاز، ووقوفهــا عــى مســافة 
واحــدة مــن مختلــف أطــراف الــراع، ودعــم جهــود الســام، إال أن بيــان القمــة 
ــادرة  ــي مبب ــب الصين ــث أشــاد الجان ــاض، حي ــب الري ــن إىل جان ــل بك كشــف مي
ــة إىل  ــدة الرامي ــا العدي ــا ومبادراته ــن، وجهوده ــرب يف اليم ــاء الح ــة إلنه اململك

ــة. تشــجيع الحــوار بــن األطــراف اليمني

كــا جــددت الصــن دعمهــا ملــا يســمى مجلــس »القيــادة الرئــايس«، ومثنــت مــا 
قدمتــه اململكــة مــن مســاعدات إنســانية للشــعب اليمنــي، يف تراجــع عــن موقفهــا 
ــة  ــة واإلقليمي ــا باألطــراف املحلي ــة بــن عاقاته ــوم عــى املوازن ــذي يق الســابق ال
املنخرطــة يف الــراع، ومطالبتهــا بوقــف الربــات الجويــة التي تنفذها الســعودية 

التــي تســببت يف أســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل.

بكين تكثف تحركاتها
كثفــت بكــن حراكهــا الدبلومــايس واالقتصــادي بعــد القمــم الصينيــة الثــاث يف 
الريــاض، حيــث دخلــت بقــوة يف خــط الــراع يف اليمــن، مــا يطــرح الكثــر مــن 
التســاؤالت حــول مــا إذا كانــت بكــن بصــدد التخــي عــن دبلوماســيتها املعروفــة 
بحيادهــا إزاء الراعــات اإلقليميــة، واالقــراب أكــر مــن الســعودية؛ مقابــل تحقيق 

مصالحهــا االقتصاديــة، وتعزيــز حضورهــا يف املنطقــة.

ــم  ــة القائ ــادي برئاس ــايس واقتص ــد دبلوم ــام وف ــمرب 2022م؛ ق ــي 22 ديس فف
ــارة إىل عــدن؛ للمــرة  ــدى اليمــن »تشــاو تشــنغ« بزي ــة ل بأعــال الســفارة الصيني
األوىل منــذ بــدء الحــرب عــى اليمــن، لتفقــد مبنــى الســفارة الصينيــة لــدى اليمــن 
ســابقاً يف مديريــة خــور مكــرس، ومــدى جاهزيتــه، جــاء ذلــك بعــد ســاعات عــى 
لقــاء جمــع الســفر الصينــي مبحافــظ حرمــوت يف الريــاض، وتزامنــت الزيــارة 
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ــة  ــؤولن يف حكوم ــة مبس ــفارة الصيني ــال الس ــم بأع ــا القائ ــاءات عقده ــع لق م
»معــن عبــد امللــك«، آخرهــا مــع وزيــر اإلدارة املحليــة.

وناقــش الوفــد الصينــي خــال الزيــارة أيضــاً جوانــب التعــاون مــع هيئــة املنطقة 
الحــرة يف عــدن؛ لتطويــر عمــل الهيئــة يف إطــار مــرشوع طريــق الحريــر، وكيفيــة 
تقديــم الدعــم الــازم لتحســن البيئــة االســتثارية يف املنطقــة الحــرة، وتحســن 
عمــل مينــاء الحاويــات، كــا اطلــع الوفــد عــى ســر العمــل مبينــاء الحاويــات يف 

منطقــة كالتكــس.

الحــراك الصينــي املتــوازي مــع حــراٍك بريطــاين- أمريــي - أورويب يشــر إىل 
محاولــة الســعودية، التــي اســتضافت مؤخــراً قمــاً مــع الرئيــس الصينــي يف أول 
زيــارة تاريخيــة للمملكــة، الــزج ببكــن يف أتــون الــراع يف اليمــن، ضمــن مســاٍع 
لكــرس احتــكار الواليــات املتحــدة مللــف اليمــن، ال ســيا وأن الريــاض اســتبقت هــذا 
ــاب  ــوة مشــركة يف ب ــا تشــكيل ق ــع الصــن؛ أبرزه ــات م ــرام اتفاقي الحــراك بإب

املنــدب]10[.

مبادرة الحزام والطريق 
اتخــذت الصــن موقفــاً محايــداً منــذ بدايــة الحــرب التــي يشــنها التحالــف عــى 
ــم  ــراف، ودع ــن كل األط ــدة م ــافة واح ــى مس ــاء ع ــى البق ــت ع ــن، وحافظ اليم
جهــود تحقيــق الســام، مبــا يخــدم مبــادرة الحــزام والطريــق، كــون اليمــن يحتــل 

أهميــة كبــرة يف هــذه املبــادرة.

تعاملــت الصــن مــع القضيــة اليمنيــة وفــق اســراتيجيتها التقليديــة يف الــرشق 
ــل  ــدم التدخ ــى ع ــرص ع ــراف، والح ــع األط ــواء جمي ــال احت ــن خ ــط، م األوس
املبــارش، والقيــام بــدور وســاطة محــدود، والدعــوة إىل الحــوار واملفاوضــات لحــل 

ــادة اســتثاراتها. الــراع، والســعي لزي

ــل إىل جانــب الســعودية؛ بعــد أن كانــت ملتزمــة  ــدأ ميي لكــن موقــف الصــن ب
ــن موقفــاً سياســياً بخصــوص التدخــل العســكري الســعودي يف  بالصمــت، ومل تعل
اليمــن، هــذا التحــول مدفوعــاً مبصلحتهــا يف الحفــاظ عــى عاقــات اســراتيجية 
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مــع الســعودية؛ املــزود الرئيــي لهــا بالنفــط، ومــن غــر املرجــح أن تكــون اعتبارات 
ــن  ــي ع ــن إىل التخ ــت الص ــي دفع ــي الت ــا ه ــق وحده ــزام والطري ــادرة الح مب

حيادهــا.

بــدأ التوافــق الصينــي الســعودي حيــال امللــف اليمنــي يظهــر يف عــدة مســارات، 
ــارة  ــال زي ــا خ ــاملة بينه ــراتيجية ش ــة اس ــيس رشاك ــدان تأس ــن البل ــث أعل حي
الرئيــس الصينــي للمملكــة عــام 2016، وأكــدا دعهــا ملــا يســمى حكومــة الرشعيــة، 

كــا دعمــت الصــن مــا يســمى )اتفــاق الريــاض(.

بالنســبة لطريــق الحريــر البحــري؛ يعــد البحــر األحمــر الجــزء األكــر أهميــة، 
ويحتــل أولويــة لــدى الصــن كونــه أقــر طريــق تجــاري بــن الصــن وأوروبــا، 
وبالتــايل فــإن البحــر األحمــر يفــوق أهميــة الســعودية ومنطقــة الخليــج بشــكل عــام 

بالنســبة لهــذا الطريــق.

وبالتــايل؛ فــإن اســتمرار الحــرب عــى اليمــن يعــد العقبــة األكــرب أمــام مبــادرة 
الحــزام والطريــق، وأي مــرشوع أمنــي تســعى بكن إىل إنشــاءه يف الرشق األوســط، 
وإذا مل تتمكــن الصــن مــن القيــام بــدور دبلومــايس بنــاء ومحايــد إلحــال الســام 

يف اليمــن، فلــن تتمكــن مــن تقديــم حلــول للنزاعــات األخــرى يف املنطقــة.

ــط،  ــرشق األوس ــن بال ــة الص ــل عاق ــن أو تعرق ــرب اليم ــاعد ح ــن أن تس ميك
فمــن ناحيــة؛ ميكــن أن تكــون مبثابــة دافــع لتطويــر العاقــات األمنيــة يف الــرشق 
األوســط، ومــع ذلــك؛ ميكــن أن تقــي عــى أي آمــال يف تكويــن عاقــات مســتقرة 

وطويلــة األمــد مــع دول الخليــج]11[.

ــزام  ــادرة الح ــيع مب ــو توس ــه ه ــح إلي ــا تطم ــرز م ــإن أب ــن؛ ف ــبة للص بالنس
والطريــق؛ مــن خــال االســتفادة مــن املوقــع االســراتيجي املميــز لليمــن املــرشف 
عــى »مضيــق بــاب املنــدب«، أحــد أهــم ممــرات الشــحن الدوليــة، واملشــاركة يف 
تجــارة النفــط عــرب املضائــق واملرافــئ البحريــة اليمنيــة، وتوســيع الجــزء البحــري 
ــادل التجــاري بــن الصــن واليمــن ودول  ــادة معــدالت التب لطريــق الحريــر، وزي

ــة. املنطق

ــرب يف  ــدور أك ــام ب ــاث؛ للقي ــة الث ــم الصيني ــد القم ــا بع ــن تحركاته ــت بك كثف
اليمــن، والســعي لتوســيع مبــادرة الحــزام والطريــق مــن خــال اســتخدام املوانــئ 
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اليمنيــة، لكــن يبــدو أن تحركاتهــا وعاقتهــا مــع اليمــن، ســتظل محكومــة بعاقتهــا 
مــع الســعودية، وهــو مــا ســيؤدي إىل فقــدان بكــن املكانــة التــي تحتلهــا يف املنطقة 

كوســيط محايــد.

خــــتاماً: 
ال شــك أن زيــارة الرئيــس الصينــي إىل الريــاض، ومــا رافقهــا مــن قمــم صينيــة 
ــة؛ أثــارت مخــاوف أمريــكا مــن تنامــي عاقــات التعــاون  ــة عربي ســعودية خليجي
بــن الريــاض وبكــن، لكــن هــذه العاقــة ســتبقى يف إطــار محــدود، ولــن تصــل 
إىل مســتوى العاقــات االســراتيجية التــي تجمــع الريــاض وواشــنطن؛ خاصــة يف 

املجــاالت األمنيــة والعســكرية.

ــن الســعودية والصــن تطــوراً متســارعاً، وبالرغــم مــن أن  تشــهد العاقــات ب
ــرى  ــل أخ ــاك عوام ــا؛ إال أن هن ــات بينه ــم للعاق ــل الحاك ــي العام ــة ه الطاق
ــة  ــع الرشاك ــعيها لتنوي ــا س ــن، منه ــاض وبك ــن الري ــات ب ــز العاق ــع بتعزي تدف
االســراتيجية؛ بعــد تراجــع الــدور األمريــي يف منطقــة الــرشق األوســط، ومبــادرة 
الحــزام والطريــق، وســعي اململكــة لتوطــن الصناعــات العســكرية، مثــل الصواريــخ 

ــع مصــادر تســليحها مــن الصــن. ــرات املســرة، وتنوي الباليســتية والطائ

ــا يف  ــز نفوذه ــن لتعزي ــعى الص ــراتيجية؛ تس ــية واالس ــة السياس ــن الناحي م
املنطقــة، لكنهــا لــن تكــون بديــاً عــن الواليــات املتحــدة، كونهــا لــن تســتطيع توفــر 
الحايــة للســعودية، وغالبيــة املعــدات العســكرية الســعودية هــي أســلحة أمريكيــة، 
وعــى هــذا األســاس؛ ســتبقى الســعودية ترتبــط اقتصادياً بالصــن، وأمنياً وعســكرياً 
بالواليــات املتحــدة، ومــن املســتبعد أن تســعى اململكــة حاليــاً أو يف املســتقبل املنظــور 

إىل االعتــاد عــى الصــن كبديــل عســكري عــن الواليــات املتحــدة. 

ر ملــف الحــرب عــى اليمــن جــدول امللفــات السياســية التــي ناقشــتها القمــة  تصــدَّ
الســعودية الصينيــة، إال أنهــا مل تــأِت بجديــد ســوى تكــرار ملــا تطرحــه الســعودية، ومل 
تقــدم الصــن أي مبــادرة جديــدة ميكــن البنــاء عليهــا، بــل أظهــرت ميلهــا إىل جانــب 
الســعودية أكــر مــن أي وقــت مــى، وهــو مــا يخالــف دبلوماســية الصــن التــي 

تقــوم عــى الحيــاد والوقــوف عــى مســافة واحــدة مــن مختلــف أطــراف الــراع.
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ــايس  ــاطها الدبلوم ــف نش ــن تكث ــدو أن الص ــة؛ يب ــؤرشات الراهن ــوء امل يف ض
لانخــراط بشــكل أكــرب يف امللــف اليمني، لكــن العامل األهم يف نجاح االســراتيجية 
الصينيــة تجــاه القضيــة اليمينــة هــو التــزام بكــن بنهجهــا ودبلوماســيتها الســابقة 
ــح،  ــداً عــن حســابات املصال ــاز واحــرام الســيادة، بعي القامئــة عــى عــدم االنحي
وتقديــم مبــادرة غــر متحيــزة تحظــى بالقبــول ومتوافقــة مــع الواقــع تــؤدي إىل 
إنهــاء الحــرب وتعزيــز األمــن واالســتقرار يف املنطقــة، وهــذا وحــده الكفيــل بتحقيق 
ــق، وتأمــن  ــي الحــزام والطري ــا العامل ــذ مرشوعه ــة يف تنفي أهــداف بكــن املتمثل
ــات  ــن التريح ــدالً م ــا، ب ــي القتصاده ــرك الرئي ــة املح ــى الطاق ــا ع حصوله

والبيانــات التــي أطلقتهــا يف قمــة الريــاض املنحــازة ألحــد أطــراف الــراع.
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