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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : الواقع والمستقبلالصينية-السعوديةالعالقات 

 مقدمة: 

التو   ،جمهفريو  رفسويا االتحاديو  فتخلو  1991عوام انهيار االتحاد السوفيييت   يشهد العالم منذ

ع فموو  عووس سياسوو  المفاجهوو  موو  ،حلووم محلوو  علووو فجوو   الفاليووام المتحوودم اكمري يوو  الغوورع عمفمووا

ع جديوداع يو  تواريع الع اوام الدفليو منعط الخصفص حوا  االتحواد ،  موا  واس ا، إذ لوم يعود ساسوتطاعتهفوا

 امالتأثير ي  مجريوام اكحوداأ  ف المسوا م  يو  ووسط فاو  المخططو إساس الحرع الساردم، السفيييت 

حصوويل   ووذت التطووفرام علووو صووعيد الع اووام الدفليوو  سوورفة الفاليووام المتحوودم  انووم . ف اكمري يوو

علووو النمووام الوودفل ، فامت  هووا حريوو  الحر وو  فالمسووادرم يوو  ري يوو   بطووع عووالم  فحيوود مسوويطر اكم

مس  يمنتها خو   الحورع السواردم، فتبهبور رفسويا  دالوفاسط الت   انم تحفوفء تحرر ا مس البيفد 

 إلو سلم البفى الدفلي  ال سرى مس الدرج  الثاني   الصيس فسريطانيا فيرنسا.

سوود م فمحارسوو  مووا يسوومو اسا،ر وواعا،  1001سووستمسر  الحووادع عشوور مووس سأحووداأ متذرعوو 

ع اسووتراتيجي  إعووادم الهي لوو  الشووامل  للووفطس العرسوو  فالعووالم ا،سوو م  طوور  سالفاليووام المتحوودم  طسبووا

اإعووادم صوويا     سووا  يبووفم علوووف سمشوورف" االشوورو اكفسووط ال سيوورا، فالووذع يعوور لتصووفراتها ييمووا

م ا،صوو   إدخووا  الوودف  العرسيوو  يوو  دا وور سهوودفا، تيجي  للمنطبوو  العرسيوو سووترا املوو  للخريطوو  الجيف

إدخووا  الوودف  العرسيوو  يوو  دا وورم االدمبرطوو  العالميوو  سالمعووايير  سمعنووو رخوور ،الووديمفاراط  فالسياسوو 

ا،جهاة علو ما تسبو موس سبايوا النموام ا،اليمو  ا فيدخ  ومس الرؤي  اكمري ي  للمشرف". اكمري ي ا

الحوواري  االعرسيو  فا،سو مي ل للوفطس العرسو  عسور -فالعم  علو طمو  المبفموام الثباييو  ، العرس

طاو إستراتيج   فس .ا اثاسم، تذفيع  ذا الفواء السياس  الجغراي  التاريخ  الثباي  المشترك ي  ن
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 هوواجعل ثيوور مووس الوودف  العرسيوو ، ممووا سمفااووف ال الرؤيووا اكمري يوو  الجديوودم تلووك اصووطدمم لبوودف

ر ا فاسوتمراري   نممتهوا فاسوتبرا  هوا السياسويات يان تدرك  سعاد  وذا التحوف  الطوارخ فخطفرتو  علوو

يجواد توفاةس ، ،فخاص  الممل   العرسيو  السوعفدي  السعض منها،محافل   مما  دى سدفرت إلو السياسي ،

ع تفجي   فسالتال  ،ااتها الخارجي ي  ع  س يو  الممل و  لعديد مس المسؤفليا اام بدفيع ع ي .سياساتها شراا

سعوود  س  حمايوو  مصووالم الممل وو  لغوورض العرسيوو  السووعفدي  سةيووارام متعووددم ل وو  مووس الصوويس فالياسوواس
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المتحدم ال تأس  إال سمصالحها سصرف النمر عوس اكطوراف اكخورى، ف وذا تصورف  الفاليام  صسحم

 يو  انط اوا موس مصوالحها الفطنيو ،رجتتخوذ سياسواتها الخاالودف   طسيع  مس السوعفدي  علوو  سوا   س

ع مووس مصووالحها الجف ريوو . سمعنووو  س   فمووس ثوومالوودف  تسنوو  ع ااتهووا الدفليوو  فتتخووذ اراراتهووا انط اووا

دفلو   س تتخوذ   ال تسوتطي   يو  نو  يالع اام سيس الدف  تبفم إلو حد  سيور علوو المصوالم المتسادلو ،  ع

ع  ف سياس  دفس مراعام مصالم الدف  اك  . فلوذلك يالعامو ،  ف موا يسومو اتوفاةس المصوالماخورىمفافا

فر فالتعافس فالتساد   ف الع اام االيجاسي  البا م  علو الفهم فالتحاالر ي  ،رساء اكمس فاالستبرار 

تجوافة  علوو سيس الدف ، ف ذا ما تتجا لو  الفاليوام المتحودم سح وم تعوامم اودرتها فشوعفر ا  نهوا اوادرم

ع الوووعيف  منهووا. مصووالم الوودف  اكخوورى،   الصوويني -السووعفدي اووام فعنوودما نتحوودأ عووس الع خصفصووا

يفو   سمدا ا الةمن  فالتاريخ  يإن  يجع  س نتحدأ عس  نماط متعوددم تتفوافم سويس السولسي  فااليجاسيو .

الجانع السلس  لعسم عفام  عدم ي  تأةم  ذت الع اام، منها ما يتعلق سالتناير العبدع فمنها موا يتعلوق 

موس  س    موا  لوق سالتحالفوام الدفليو  علوو الور مع  النمام السياس  ي     السلديس, فمنها ما يتعسطسي

فتر ووة السياسوو  الخارجيوو  السووعفدي  علووو المنمفموو  الغرسيوو   .دف  عوودم االنحيوواة منمموو   عووواء يوو 

 فخاص  الفاليام المتحدم اكمري ي .

يإننوا نجود    يتورم موا سعود الحورع السواردمفل س حينما نحصر دا ورم السحوأ عوس تلوك الع او  يو 

ع ي  طسيع  الع ا   يبد  واس لسياسو  الهيمنو  اكمري يو  يو  العوالم سشو    .الصيني -السعفدي تغيراع جذريا

سوويس الممل وو  العرسيوو  السووعفدي   تحسوويس الع اووامم العرسوو  سشوو   خوواص اكثوور السووارة يوو  عووام فالعووال

  فالصيس.

 

 أهمية الدراسة:

الع اووام سوويس الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فجمهفريوو  الصوويس الشووعسي  سووال ثير مووس موورم بوود ل

ع لمصووالم الوودفلتيس  .الفطنيووو  المنعطفووام، حيووأ شووهدم مراحوو  مووس الصووعفد فالهسووفط، فذلووك فيبووا

ع لعمووق ف  ميوو  م انتهووا الجيفسووتراتيجي   يالسووعفدي  تعتسوور مووس   ثوور الوودف  يوو  النسووق ا،اليموو  إدرا ووا

فإذا  انووم  سوو   لووو  ووذا اكسووا  تعاملووم موو  جميوو  البووفى الفاعلوو  يوو  النمووام الوودفل .فالدينيوو ، فع

فالوذع  1991التعافس العس رع سيس السعفدي  فالصيس اد فوعم سمبتوو االتفاو المسرم سينهموا عوام 

يوإس المتتسو  لع اوام الودفلتيس،  اريوا  الشوروا (CSS2) سمفجس  تم حصف  السعفدي  علو صوفاريع

يعود  فذلوك ،لم ي س ليفاجأ سو  ،ماوي مس تطفرام ي  السنفام البليل  ال لها تحبقي  وفء ما فالسيما 

ع لع اام الدفلتيس.ت  طفراع طسيعيا
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ع اووام سوويس تطووفرام إيجاسيوو ، سوود م ساسووت ناف ال الصوويني -فلبوود شووهدم الع اووام السووعفدي 

لووو المسووتفى الر اسوو ، فعلووو ع الصوويني -السووعفدي التفوواع م  ثووم اةدادم، 1990عووام  الوودفلتيس يوو 

التغيور الجوف رع يو  السياسو   جاء 1001منذ  حداأ سستمسر ف المستفيام الرسمي  فالشعسي  اكخرى.

ع سويس الودفلتيس، لدف  المنطب  ليالتهديد ف الدفلي  اكمري ي  ع متبارسوا موس  سعوداع جديوداع  فليوويففجود مفافوا

 ي ي . سعاد التنسيق سينهما ي  مفاجه  الهيمن  اكمر

 حود   وم المفووفعام التو  لوم توتم  نهوا تتنواف  سالتحليو   مس منموفرتسرة   مي   ذت الدراس  ف

 ف ووذلك لسوود الوونبص يوو  الدراسووام التوو  تعنوو  سالشووؤفستغطيتهووا سشوو    وواف يوو  ال تاسووام العرسيوو , 

لوذلك لوم ف ،1990عوام حيأ سد م ي  ع اام حديث ،  الصيني -السعفدي يالع اام  ،ي الصين-السعفدي 

خاص  إذا  انم  ذت الدراسو  فالمجا ، لعرسي  تفتبر إلو دراسام ي   ذا الم تس  اي تع عنها ال ثير. ف

تحاف  تحلي  ع اام سياسي  فااتصادي  فعس ري  سيس نماميس سياسوييس متنااوويس موس حيوأ اكسو  

فماةالووم تطسووق  التوو  يبووفم عليهووا  وو  منهمووا. يالصوويس نشووأم علووو  سووا  اكيديفلفجيوو  المار سووي 

االشووترا ي  المعتدلوو ، سينمووا الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  اامووم علووو  سووا  تطسيووق الشوورعي  ا،سوو مي . 

مو    يواالشوترا ي  فالعبيودم الدين فلذلك يوإس نتوا ا السحوأ سوتسيس لنوا  يوف تت يوف  و  موس اكيديفلفجيو 

ع يعوالا مجمو   ما المنها الذع ستستخدم   ذت الدراسو  يسوي فس من سعوها السعض. ع تحليليوا ع تاريخيوا هجوا

-1939ا فالثباييو  سويس السلوديس خو   الفتورم محو  الدراسو  فالعسو ري  الع اام السياسي  فاالاتصادي 

 ل.1001

 

 أهداف الدراسة:

طسيعووو  التفووواع م السياسوووي   إلوووو است شووواف التحليووو  فالرصووودموووس خووو    الدراسووو تهووودف 

  مووا تر ووة علووو الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فالصوويس.جاريوو  سوويس ال فاالاتصووادي  فالعسوو ري  فالثباييوو 

سوعفدي  ف ف تاريع اعتراف الممل   العرسيو  ال 1939عام  منذالدفلتيس التطفر التاريخ  للع اام سيس 

فحتوو  1949م  السحأ ي   سساع يتفر الع اام سيس الدفلتيس منذ عام  سالصيس فحتو الفام الرا س،

 .سينهما مؤخراع  عس  سساع التبارعف منتصف الثمانينام

دفر حووف  طسيعوو  فمسووتبس  الع اووام م التوو  تووتسووعو  ووذت الدراسوو  إلووو ا،جاسوو  عووس التسوواؤالف

 فالت  تتر ة ي  التال : ي  م  الهيمن  اكمري ي  الصيني -السعفدي 

 يكية؟يل للواليات المتحدة األمرهل من مصلحة المملكة العربية السعودية البحث عن حليف بد ـ

 ؟في المرحلة القادمة مع الصين يحقق األهداف االستراتيجية للسعودية التعاون االستراتيجيهل  ـ
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 الصيني؟-ة األمريكية إلى التقارب السعوديسياسة الهيمنة والسيطرأدت هل  ـ

 التفاعالت السياسية بين الدول؟االختالفات األيديولوجية  تعيق هل ـ

 

 فرضيات الدراسة:

 تتمحفر حف : فع  مس الفرويامتفترض  ذت الدراس  مجمتساؤالم الساسب  مس سياو ال

 بين البلدين. التاريخية أن العامل األيديولوجي كان وراء فتور العالقات السياسية -

 لتجاري بينهما استمر طول تلك الفترة.لوماسية بينهما إال أن التبادل اعلى الرغم من الفتور في العالقات الدب -

 .سياسة االنفتاح الصيني على العالمأدت إلى  قد ت الداخلية )سياسية واقتصادية( في الصينأن المتغيرا -

 أن المتغيرات الدولية الجديدة فرضت التقارب بين الدولتين على الرغم من االختالف األيديولوجي بينهما. -

 أن هناك عالقة طردية بين التقارب السياسي والتهديدات الخارجية للدولتين. -

 

 البحث:خطة 

اسومم  وذت الدراسو  إلوو ثو أ  الفروويام، يبود و تسواؤالم السحوأ، فالتحبوق موسفلإلجاس  عل

م الع اوافيو  الثوان   فاكسعواد،: الجوذفر الصويني -السوعفدي الع اوام سنتناف  ي  اكف  منها  يصف ،

تعوافس العسو رع، ، الع اوام االاتصوادي  فالدسلفماسوي  فالالتبارع فالتساعود : عفام الصيني -السعفدي 

 في  الثالأ سنحاف  سلفرم رؤي  مستبسلي  للع اام سيس الدفلتيس.

 

 ، الجذور واألبعاد:الصينية-السعوديةالعالقات  أوالً/

سداي  البرس العشوريس. إال  س  ف  موا يفاجهنوا عنود دراسو   إلو الصيني -السعفدي الع اام  سدايام تعفد

 سووالر م مووس التوواريعالسحووفأ التوو   تسووم عنهووا. ففالمراجوو  ف يووام ووذت الع اووام  ووف الوو   ف نوودرم اكدس

تفواع م إيجاسيو   ف سولسي ، إال  س  مس التاريع ذلك، فس   ما شهدت الصيني -السعفدي الطفي  للع اام 

السارة. ف ف موا  العام  الع اام فدراستها سمفوفعي   اس  ف تلكا، ما  اك اديم  فالعلم  لتحلي  

 سيس الساحثيس مس الجانسيس. فالسحث  التفاص  فالتفاع  المعري  ي   ياعسا م 

العرع اس   ع اام الصيس التاريخي  سجةيرملمسيرم    امتداد  الصيني -السعفدي الع اام إس  

س الصوويس فشووس  الجةيوورم حيووأ يؤ وود المؤرخووفس فالسوواحثفس  س االتصوواالم سووي فسعوود مهووفر ا،سوو م،

فاوو  شووس  الجةيوورم العرسيوو  مالووذع يرجوو  يوو  المبووام اكف  لسوو م ، فسوود م اسوو  العصوور ا،العرسيوو  

شوس  الجةيورم العرسيو  إس المفاو  الجغرايو  ل.  (Shichor, 1989: 1)  غورعالمتفسط سويس الشورو فال

طريوق سالذع  اس يسمو اصو علو الطريق التجارع البديم سيس السحر المتفسط فالشرو اكايب   فالذع
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ع ي  النشاط التجارع سيس شس  الجةيرم تجار  عطو ادالحريرا   العرسي  شس  الجةيرم العرسي  دفراع مهما

موس ناحيو   خورى، سو  فسويطرفا علوو  ثيور موس  فسويس الصويس فسبيو  دف   فرفسوا موس ناحيو ، فالصيس

 شؤفس السحر فالتجارم، ف انم   م موفاد تلوك التجوارم االحريور الصوين ا الوذع شوغف سو  السيةنطيوفس.

 ل.19-11 :1991،  فيدع، 9-9: 1001 ، ل ساسا

ع، يبود  ما ع اام الصيس سجةيورم العورع يو  العهود ا،سو م  يبود  انوم   ثور   تفواع ع فا تماموا

ااطلسوفا  :اوا  حيوأ علو طلوع العلوم حأعس الرسف  ال ريم اصلو هللا علي  فسلمل  ن  ي  اكثر  فرد

علوو الور م موس سعود ا الجغرايو  عوس  الصويسفذلك يعن  إم اني  الفصوف  إلوو   ،الصيسلسالعلم فلف 

العصوفر  سويس الصويس فالخ يو  ا،سو مي  إلوو يتورم ف  تسواد  دسلفماسو  رسوم   دفل  المدين . فيعفد

سةيووارم الجةيوورم العرسيوو  يوو  عهوود الخليفوو  عثموواس سووس عفوواس، حوويس اووام دسلفماسوويفس مووس شووس  الفسووطو 

 فمو  مورفر الفاوم. (Gao Zong)طفر الصين   م ي  يترم ح م ا،مسرا111ف اس ذلك سن  الصيس، 

 رسعو  فث ثويس سوفارم توم   سالصويني   المصوادراةداد تساد  السفارام سيس الدفلتيس، حيأ توذ ر سعوض 

ف وذا دليو   إرسالها إلو س د الصيس خ   يترم الخ ا  الراشدم فاكمفي  فجةء موس الخ يو  العساسوي .

أل مي  السياسي  فاالاتصادي  ل   منهموا. لا،س مي  فالصيس فإدراك فل  علو اك مي  المتسادل  سيس الد

 ل.41: 1911، السامر، 41: 1000حفر، ا

يؤ د المؤرخفس  س الع اام سيس شس  الجةيرم العرسي  فالصويس لوم تنبطو  منوذ سودايتها المعلنو  ف 

سوويس الصوويس فشووس   يلووم تتفاووف الفيووفد التجاريوو  فالدسلفماسووي  م فحتووو الفاووم الحاووور.111يوو  عووام 

الجةيرم العرسي ، فلم تنبط  فيفد الحجاج فالدارسيس الصينييس إلو جةيورم العورع فخاصو  اكراوو  

فيوو  المباسوو  يبوود تفايوود التجووار فالرحالوو  فالمسعفثووفس الدسلفماسوويفس  ل. 11: 1004احسوويس،  المبدسوو .

 س شوس  مموا يعنو   ا،سو م ،ديس فالدعام الدينيفس مس شس  الجةيرم العرسي  إلو الصيس فذلك لنشور الو

الجةيورم العرسيو   و  المنطبو  الفحيودم موس سويس المنواطق العرسيو  اكخورى التو  احتفموم سع اوام موو  

بوود ع سووم المصووادر العرسيوو  فالصوويني  ذلووك لف ل.119: 1999الصوويس دفس انبطووا" مووؤثر. ا حموود، 

لعرسيوو  منووذ البوورس الثووامس فحتووو التووراسط التجووارع فالتفاصوو  الحوووارع سوويس الصوويس فشووس  الجةيوورم ا

 اتاس المنطبتاس ف أنهما إاليم فاحود سوالر م موس التساعود  الذع جع  اكمر ،البرس الراس  عشر المي دع

. يفوو   ووذت الفتوورم  انووم الدفلوو  ا،سوو مي  اووفم عممووو سعوود  ةيموو  ا،مسراطووفريتيس سينهمووا الجغرايوو 

 امما ااد سالنتيج  إلو اراريهموعممو ي  شرو رسيا. البفم ال ف انم الصيس تش  الرفماني  فالفارسي ، 

                                                 
   حاديث الضعيفةرواه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في شعب اإليمان، وابن عبد البر في العلم. وقال الشيخ ناصر الدين األلباني عن الحديث في سلسلة األهذا الحديث 

 بأنه حديث باطل. 614رقم   تحت والموضوعة
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مووا سالمنفعوو . ل حتفووام سع اووام فديوو  تعووفد عليه فمفاجهووام، سوو  سووعيا مالوودخف  يوو  صووراعاسعوودم 

سيطرم س اس الجةيرم العرسي  علو الطرو التجاري  الهام  فالممرام الما ي  االسوتراتيجي  يو  السحور ي

سومم للسوفس التجاريو  الصويني  سحريو  الحر و  حوف  موفان   الهنودع اكحمر فالخليا العرسو  فالمحويط

اكمتوواس  لبوود اامووميساختصووار ف .ل1000، تفشوون ، 113، 141: 1999. ا حموود، شووس  الجةيوورم العرسيوو 

تعتسوور مسوويرم لووذلك  إنسووانيتيس عريهمووا التوواريع السشوورع، فالصوويني  سسنوواء  عوورو حوووارتيس ا،سوو مي 

ي  فالثبايي  سيس المنطبتيس موس الشوفا د المميوةم لطسيعو   وذت الع او ، فالتو  الع اام التجاري  فالسياس

سيس الصيس فالممل   العرسي  السوعفدي  يو  سدايو     انم اكسا  الذع عج  ستساد  الع اام الدسلفماسي

 البرس العشريس.

موس   ف  تساد  رسم  سيس الصيس فالعورع يو  العصوفر الفسوطو اوام سو  دسلفماسويفس  س ما ف 

ع مس جةيورم  يإسالجةيرم العرسي ،   ف  تساد  رسم  سيس الصيس فالعرع ي  البرس العشريس اد تم  يوا

 ع اوام دسلفماسوي  مو  الصويس، 1939 فذلك عندما  اامم الممل   العرسي  السوعفدي  يو  عوامالعرع، 

 فا وو  الوودف    انووم مووسفلبوود  ف  دفلوو  عرسيوو  تبوويم ع اووام دسلفماسووي  موو  الصوويس. سوو   سووذلكلت ووفس 

يبود ذ ورم  الشوعع الصوين  وود الغوةف الياسوان ، العرسي  الت  ادمم الودعم الرسوم  فالشوعس  لنووا 

ع موس مسولم  الصويس عوام   1931المصادر التاريخي  الصيني   س الملك عسد العةية استبس  فيوداع سياسويا

ع لبووي  الشوعع الصوين  يو  مفاجهو  التهديود الياسوان  ع فدعموا . فاود تفثبوم تلوك الع اوام ف سدى تعاطفوا

الع ا  منذ ذلك الفام سيس الدفلتيس حتوو  تلكفاستمرم  معا دم صداا . 1941  السلداس عام عندما فا

 ل.111 ،119: 1999ا حمد،  .م1949م عا ي  الصيس السلط تي ء الحةع الشيفع  الصين  علو اس

اديمو  اودم   و  ع اوام العرع فالصيسجةيرم  س الع اام السياسي  فاالاتصادي  سيس  فالخ ص    

 و  امتوداد  الصويسمو  م الممل و  العرسيو  السوعفدي  ع اواي فسالتوال الحوارتيس ا،س مي  فالصويني ، 

ع. سفاء طبتيسللتفاص  التاريخ  سيس المن ع  اس  م ااتصاديا  سياسيا

 : ساسيتيس سسمرحلتيلبد مرم الع اام سيس الممل   العرسي  السعفدي  فجمهفري  الصيس ف 

السووعفدي   الممل وو  العرسيوو  سوود م  ووذت المرحلوو  عنوودما اعتريووماوود ف :ل1990-1939ا المرحلةةة األولةةى

ف اامم معها ع اام دسلفماسي  فتجاري ، إال  س  ذت الع اام لوم تودم طوفي ع نتيجو   سجمهفري  الصيس

، 1949سلديس ي  عام يس اللع اام سا ملسيطرم الحةع الشيفع  علو السلط  ي  الصيس فمس ثم تفاف

 .1990حتو إعادتها عام  معلب استمرم ف

فاد سد م سإعادم الع اام الدسلفماسي  سويس الودفلتيس عوام  :إلو الفام الرا سل -1990ا الثانيةالمرحلة 

لبوود ا ع اوو  الوودفلتيس. مووموورم سه ستوويلال الموورحلتيسفسووتنااه  ووذت الدراسوو   إلووو الفاووم الحووال . 1990
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حتوو عوام  1939منذ إاامتها عام اام الدسلفماسي  سيس الممل   العرسي  السعفدي  فالصيس استمرم الع 

عنوودما اسووتفلو الشوويفعيفس سبيووادم موواف تسوو  تووفنا علووو السوولط  يوو  الصوويس فطوورد الح فموو   1949

 التفاعو فلوم يتفاوف منذ ذلوك الفاوم تفاوف التفاعو  الدسلفماسو  فالصيني  الساسب  إلو جةيرم يرمفةا. 

يسويس ل 1راوم اعس الفترم الساسب ، إال  س الجدف   ا،حصا يامنمراع لعدم تفير ف. سيس الدفلتيس تجارعال

 البويم فم   س تلك، 1911حتو عام  1914مس عام  ايم  فاردام الممل   مس جمهفري  الصيس الشعسي 

ع  متفاوع  انم   منوذ ذلوك الفاوم لوديستفوم اسوتمراري  فةيوادم التسواد  التجوارع سويس السإال  نها  نسسيا

، سوالر م موس اساستثناء يترم الثفرم الثبايي  ي  الصيس، فالت  انخفض ييها التساد  التجارع سيس السلديسل

ال  1914يو  عوام   الصوادرام الصويني  إلوو الممل و  يبد  انم ايم  ياع الع اام الدسلفماسي  سينهما.

 ل مليفس دفالر.14019إلو ا 1911 ي  عام مفصل ال مليفس دفالر، إال  نه0001تتجافة ا

 (1جدول )

 (1511-1596خالل الفترة ) )بماليين الدوالرات( قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة العربية السعودية

 القيمة السنة القيمة السنة القيمة السنة القيمة السنة

1596 .0.9 154. 10.4 1541 .0.6 1511 1046 

1599 .01. 154. .011 154.  601. 1516 10.4 

1594 .0.6 1541 1069 1545 .019 1519 10.5 

1591 .011 1546 .041 151. 10.4 1514 4019 

159. .15 1549 60.. 1511 .01. 1511 16015 

1595 .0.1 1544 1044 151. 106.   

  Source: Almanac of China's Foreign Economic Relations and trade (Hong Kong: 

  China Resources Trade Consultancy, 1984),  p.  846 

 

، تفافوم الع اوام 1949منذ نجا  الحةع الشيفع  الصين  ي  االستي ء علوو السولط  عوام ف

الع اووام سوويس الوودفلتيس  ثنوواء الحوورع  فاتسووممالدسلفماسووي  سوويس الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فالصوويس. 

جوات ت فدي السياسو  السوع تمحوفرمالسياسوي  فاالاتصوادي . حيوأ  ،ي  مختلف المجواالم سالفتفرالساردم 

امحارسوو  الشوويفعي ا، اسووتناداع إلووو اعتسووارام عوودم   مهووا المفاووف المتشوودد الووذع  حووف  الصوويس الشووعسي 

مفاوووف  انط اوووا موووس تجوووات  صوووحاع العبا ووود الدينيووو اتخوووذت النموووام الحوووا م يووو  الصووويس لفتووورم طفيلووو  

موس خو   دعوم ي  محارس  الشيفعي    السعفدي م السياس . فاد سرةاكدياساكيديفلفجي  الشيفعي  مس 

سياسوو  المنا ووو  للشوويفعي ، سينمووا تسنووم جمهفريوو  الصوويس الشووعسي   فالجماعووام الوودف  فالمنممووام

ب  فمساعدتها للفصوف  محارس  البفى المعتدل  فالمتحالف  م  الغرع، فمحالف  البفى الثفري  ي  المنط

 إلو السلط  اكمر الذع ساعد سيس مفاف السلديس.
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 التقارب التباعد: عوامل ،الصينية-وديةالسعالعالقات  ثانياً/

تعتسر الممل   العرسي  السعفدي   ف  دفل  عرسي  تتساد  االعتراف الدسلفماس  م  الصويس فذلوك  

ع إاام  ع اام دسلفماسي  م  جمهفري  الصيس 1939ي  عام  إال  نو  منوذ  .عندما  علنم الممل   رسميا

، ف وذلك  يمنو  منوال الحورع 1949يو  الصويس عوام  استي ء الحةع الشويفع  الصوين  علوو السولط 

علوو  ، فمنها الحةع الشيفع  المحارع لألدياس،    ذلك  دى إلو التوأثيرالساردم فاالستبطاع الدفل 

 يو  مختلوف المجواالم السياسوي  فاالاتصوادي يبد مرم ع ااتهما سمرحل  يتفر  الع اام سيس الدفلتيس،

تفثيووق ع اووام الممل وو  سالصوويس الفطنيوو  يوو  المباسوو  ف همووافتر ع ااتتوو إلووو اكموور الووذع  دى فالثباييوو 

ع، ف فاوود اسووتمرم مرحلوو  الفتووفر يوو  الع اووام اتووايفاسل. فصوولم إلووو حوود ا سينهمووا  رسعوو  عبووفد تبريسووا

عنوودما سوود  الحوور  اكحموور الصووين  سمحارسوو   ل1911-1911االثووفرم الثباييوو ا ا مرحلوو اكاصووو يوو  

ع يطالع يي  من  المسلميس الصينييس   فو ، حيأالديس ا،س م   ممارسو  الشوعا ر ا،سو مي مس ميثااا

فمنهووا  مووس مسوولم  تر سووتاس الشووراي  اسووين يانال إلووو الهجوورم لمنوواطق  ثيوورم اع اكمور الووذع  جسوور  ثيوور

لووم تسوومم سفجووفد مسووررام   ووذت السياسوو  الصوويني  ل.19: 1911اسووليم،  الممل وو  العرسيوو  السووعفدي 

لفج  الثوفرع تجووات اكيوديف   ودم علوو تفجو  الصوويس الممل و  فالصوويس، سو  علوو الع وو للتعوافس سويس 

 مس ثفاسم سياستها الخارجيو  اسوتخدامفالسعفدي  دفل  محايم  ذام تفج  عبا دع، ف الدف  المحايم ،

  اي  الفسا   لتحبيق   دايها الت  تتمحوفر حوف  الطسيعو  المحايمو  للنموام السياسو  فالنةعو  العبا ديو 

 ل.101: 1401االبسا"،  اكممي .

، شوهدم الصويس الشوعسي  اعودداع موس المتغيورام الداخليو  1911فمنذ فيام مواف تسو  توفنا عوام  

الهاموو  تسووج  سشوو   عووام االنتبووا  مووس مرحلوو  الثووفرم الدا موو  إلووو إااموو  الدفلوو  الثفريوو  . . . فمووس ثووم 

ا  الدفل  مس المستفى اكيديفلفج  الف ورع إلوو جات لتطفير التأثير الصين  علو الفاعلو االتاالنفتا  

علو العالم الخوارج   فمس خ   سياس  االنفتا  .ل41: 1991ا ام ،  المستفى الحر   الدسلفماس .ا

ع معتودالع فانتهجوم سياسو  مرنو  تجوات العديود  رادم الصيس السحأ عس دفر دفل  جديد ، فاتخذم مفافوا

خورج موس عةلتهوا الدفليو ، فطور  الوةعيم الصوين  دنو   سوياف فسد م الصيس ت. مس المش  م الدفلي 

، فخرجوم الصويس سمصوطلحام جديودم علوو االاتصوادع فاالنفتوا  علوو الخوارج ا،صو  سن  سياسو  

ع موس  دسيام السياس  مث :االشوترا ي  ذام الخصوا ص الصويني  فااتصواد السوفو االشوترا  .   فانط اوا

ع إلوو إعطواء صوفرم جديودم لنفسوها  مواسود م الصويس تميو  تودريجي ذت السياس    دف  العوالم، فاتخوذم ما

                                                 
 41510إلى عام  4154من عام  أثناء فترة الثورة الثقافة الكبرى،  ين الصينيين عن أداء فريضة الحجلقد أوقفت الصين الشعبية بعثة الحجاج المسلم 

http//ar.chinabroadcast.cn 
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حتوورام اكديوواس, فذلووك يوو  إطووار مةيوود مووس الووتفهم ك ميوو  فاتغيوورام نسووسي  يوو  مفاافهووا المتشووددم تجووات 

فمس سيس اكاليام الديني  المسلمفس الذيس تسل  نسستهم مس عدد الس اس حوفال   اكاليام الديني  فالعراي .

ع  .3%  فعفامو  التساعود فالتفايوق، مما سسق ستحاف   ذت الدراسو  است شواف عفامو  التبوارع فانط اا

اوراءم فتفسوير مسوتبس  الع اوام  فالت  علوو  ساسوها يم وس الصيني -السعفدي ي  الع اام  فاالخت ف

 .سيس الدفلتيس

 

 : والتوافق عوامل التقارب [1]

ع   نواك مجمفعو  مووس  الممل و  العرسيوو  يوو  تبفيو  الع اوام سوويس العفامو  التو  تلعووع دفراع إيجاسيوا

ف وف موا يحودد   وم م موم  المتسادلو  للودفلتيس إلو المنفع تؤدع ي  النهاي  السعفدي  فالصيس الشعسي ، ف

 :العفام  علو النحف التال  تلكفيم س تحديد . المرحل  التالي 

 

 عوامل سياسية: )أ(   

إلوو الفاوم الورا س تطوفرام  1990تورم موس عوام الصيني  خو   الف–م الع اام السعفدي شهد 

موس  الحوادع فالعشوريسإيجاسي  ملحفم ، سد م ساست ناف الع اام الدسلفماسي  سيس الودفلتيس يو  

فعلو المستفيام الرسمي  فالشعسي  فاةدياد التفاع  سينهما علو مستفى البيادتيس  ،1990 يفليف

-السوعفدي اوام  ر عفام  التبوارع يو  الع عفام  سياسي  تمث  جف  رسع نتناف  اكخرى. فس

 .الصيني 

 :األساس الذي قامت عليه (   التشابه في األنظمة السياسية من حيث1) 

  ااما علوو  سوس يالنماما السياسييس فاحداع مس   م عناصر التبارع.  النماميسالتشاس  سيس  يعد 

 وو  منهمووا يسووتمد منهجوو  ف ،سي لرفحيوو  االسووعفدي ل ف يديفلفجيوو  سياسووي  االصوويس الشووع  عبا ديوو

 دع الذع يطسب .ا مس المنها العبفشرعيت  السياسي  السياس  فاالاتصادع فاالجتماع  فالثباي  

ع  يالممل   العرسيو  السوعفدي   ع يت وفس موس جماعو  فاحودم منصوهرم اجتماعيوا ع متجانسوا تعود مجتمعوا

ع، تتفحد  فيت  السياسي  فانتمواؤت العب ييو  عمليو  االنصوهار تحوم نموام سياسو  دع فتسوفد ا وفثباييا

ع لوو ، نمر ووةع مهوويمس يتخووذ مووس ا،سوو م م علووو  سووا  العبيوودم  الممل وو  تأسسووميبوود فمووس ثووم هجووا

ب لييا قيد ا ة وييي  وا اإلييارة ا  يي تي    ارطةاطيياوهييم تبطة يي   ا،سوو مي ، حجييب   عتةييبتييا  وهيي وثيقييا

 ري األ يا  األليلم  لوميال ا ة يت هليل ن ي 0 ا مملكي ا زاو   فم لواء ا مجتمع وا هيكل ا سيا م فم 

ب لييا ا سيل   ا سيا يي  وا مت سيا   ا مملكي لقية وودية  ف   وا ومال ا تشيب عم لوي رة ماتي  ط از يا
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لايث ولةات ا مت سا  ا ة وي  فم حا ي  طيبال     لى فم تفه ل ا اكد وشبمي  ا ةو  ا ة وي     تج

تييا ا مةييةو  ا   قييا كييل ا ةو يي  لشييكل تسييتمبر ييته فييم هياطييتد تما   ا سيا ييي مإليي ي تييع ا سييل 

ي تيا م وا جا يب ا ية ي ه ال   دة فبق ليا ا جا ب ا بوحياأل ا م وه  ون ا   ل د ا ودو    وو 

 ا مملكيي فا ع قيي  ليييا ا سييل   ا ة وييي  وا سييل   ا سيا ييي  فييم   ييك  و  ا اييياة فييم ا مجتمييع ا  يي تم

حيث طق ل ا مت س  ا ة وي  لةمد ا سل   ا سيا يي  فيم  طتوف لخالي  ا ت ازن ليا هاطيا ا سل تيا 

مةييادس   يياق ا مةييادس ا  يي تي   وتييا دهيي  ولييبة طقيي ل ا سييل   ا سيا ييي  لا ت كييية ملييى ط ةييي  ا 

 ا   تي  فم ا مجتمع0

ه  هيكيل تتسي   فم ا مملك  ا عبلي  ا سع د   ا هيكل ا قيمم  معمد ا سكان إنوفم  فس ا  قت ف 

ةي  لسيكان فيم لوياء لا يتممار ا ي الء ا عقا ي ا مملكي فقية قاتيت  ذ ي 0 ولوياءب مليى سيا يمل ا اتع ا ومي

وطمكوت تا لواء تت سيا  د ويي   ياهمت فيم طب يي    لاالمتماد ملى ا ةعة ا عقا ةي  شبمي   يا ي

امتةيب  ا سيل   0 وتا ثيد فقية  ة  ا تشب ع ا   تم  مال   لومال ا سيا م تا تو ل  ك  ها  الء 

 في ذ ا سيل   وسيا ي  ون ا تمس  لا قيد ا   تي   ممل ا قامةة األ ا ي  ا مإلم     ت تيا شيبمي  ا 

 ل19: 1001. االعتيس ، ا سيا ي 

ع يت فس مس افميام فجماعام عدم تحتفم  و   في  المباس  تعد جمهفري  الصيس الشعسي  مجتمعا

مهوويمس يسووه  الفصووف  ييوو  إلووو منهووا سهفيتهووا الخاصوو  سهووا، فتتفحوود يوو  نمووام سياسوو  مر ووةع 

 النمام السياس  المر ةع الصين . ا،جما" حف  البوايا اكساسي  نمراع لطسيع 

 اكيديفلفجيو علوو  سوا   1949يو  اكف  موس   توفسر  جمهفريو  الصويس الشوعسي تأسسم يلبد 

لوو بود ر وةم الصويس علفرير ود الغةام مس الشرو فالغورع. فذلك سعد  فا  طفي  فم الشيفعي 

اكيديفلفجي  الشيفعي  للتغيير فا،ص   الداخل  اكمر الذع  دى إلو عةلو  الصويس لبراسو  ث ثويس 

ع،   س الصويس لوم فل وس يم وس التأ يود  نوا  ل.1000االعسدالبادر،  .ذلك خفياُ مس التأثير اكجنس فعاما

 إسسوفيييت  السواسق، سو   ما  ف الحوا  سالنسوس  ل تحواد ال ل  مار سي  سالمفهفم اكيديفلفج ت س دف

موس خو   اتر يووع توفايب ا موس مجمفعوو  موس اكي وار اكيديفلفجيوو   تشوو لم ااعودتها اكيديفلفجيو 

 ر الصيني  البديم .فاكي ا فالبيم فس فالف ر ال فنففشيالمار سي  ف ي ار مافتس  تفنا 

ي ووس نتيجوو   لووم 1949 س نجووا  الثووفرم الشوويفعي  يوو  الصوويس عووام سمعنوو رخوور نسووتطي  البووف  ف

سا،صوو حام االاتصووادي ، ففصووف  الحووةع إلووو فعووفد  ، سوو اللينينيوو -النتشووار المسووادخ المار سووي 

ع،  ع اسو   س ي وفس شويفعيا الشيفع  إلوو الح وم  واس نتيجو  اشوس حورع افميو ، حيوأ  واس مواف افميوا

 ل.101: 1999ف انم الصيس   ثر   مي  سالنسس  إلي  مس الثفرم العالمي .ا اجنسس، 
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 المار سوي  سالنسوس  لموافيينسو  موس ا تمامو  سوالمجتم  الصوين .   واس سالمار سوي  ا تمام مواف إس

ل   دام يم س استخدامها لتفسير الملم الرا س ي  المجتم ،  افيرملامجرد  يديفلفجي  ثفري    انم

موووا جعووو   ف وووف ،ل103: 1999ف،عطووواء الشوووعع الصوووين  اكمووو  يووو  إم ووواس التغييووورا اجنسوووس، 

  م محددام ا،طوار العوام لسياسوي  الصويس الداخليو  فالخارجيو ، يهو   تمث  لفجي  الشيفعي اكيديف

اكدام الت  ينمر إليها فاصفف السياس  الخارجي  إلو العالم الخارج  فمس خ لها يوتم تفسوير الفااو  

البورار السياسو  فموا ينسوجم فمجمفعو  البويم التو   متخوذعالمحيط سهم فذلوك يو  نطواو تصوفرام 

 يدينفس سها.

ع –ياكيديفلفجي  الشويفعي  يو  الصويس  ع فحوديثا ع سصويا   السياسو سارتسطوم نسو -اوديما لصويني  ا يا

ع مووس خوو    النسووسي  اكيديفلفجيوو  يوو  البوورارام السياسووي  تجووات سبيوو  دف  العووالم. فتتوووم تلووك جليووا

ا س تلوك  ا مس خ لهوااستنت فالت  لعدد مس ارارام السياس  الخارجي  الصيني  دراس   حد الساحثيس

البرارام لم تسس علو  سا   يديفلفج ، فسالتال  يجع اعتسار اكيديفلفجي  عام ع مساعداع يبوط يو  

 ل.103: 1999اجنسس،  عملي  صن  السياس  الخارجي ا

 س  النمام السياس  الصين  ااعدتو  اكيديفلفجيو  الفطنيو   اكيديفلفج  التفايقمس خ    ذا 

الموونها ا هووذياللينينيوو .  -س  يوورت مووس الوودف  التوو  طسبووم اكيديفلفجيوو  المار سووي التوو  تميووةت عوو

فالمختلووف اوود ي ووفس فراء اسووتمراري  النمووام الشوويفع  يوو  الصوويس، المغوواير  اكيووديفلفج  الووفطن 

عوس   س الصويس لوم تتخو فمس  نوا يفهوم صادع. للت يف فالتغير م  الفاا  السياس  فاالات ف ف ااس 

سو  توواء  الوفالء لهوذت اكيديفلفجيو  سمورفر  الشيفعي ،  ثناء مرحل  التغييور الحاليو ،  يديفلفجيتها

 اورع إلوو دف  العوالم الثالوأ    التبليدي  مموا جعو  الصويسفسيم  االحتفام سالبيم ال فنففشي الةمس،

مس ف سياسي   م ااتصادي   م اجتماعي .سفاء م  مختلف التغيرام الدفلي   ف  ثر ادرم علو الت ييف

ع  س تبودم الصويس نفسوها خو   ، 1913ع  الصوين  عوام موؤتمر الحوةع الشويف  نا يلم ي س مسوتغرسا

علو  نها حامي  مصالم الدف  الصغيرم فالمتفسط  فاا دم للعالم الثالأ, الذع ادعم االنتمواء إليو  ا

 ل.104: 1999سدالع مس العالم الشيفع ا اجنسس، 

اود  ي  الممل   العرسي  السعفدي  فالصويس الشوعسي النماميس  مس   ع مس السياو الساسق نجد  س ف

علو  سا  النوا  موس  جو  فحودم الدفلو  فاالسوتب    سناء الدفل  حف السياس   ماهيمشرفع ا اام

علو  سوا  ريوض الونمط السياسو  البوا م. يمشورف" ايوام الدفلو  يو  السوعفدي  يتمحوفر ف السياس ،

السووي   البا موو  رنووذاك، فالهيمنوو   عيوو  فاكحووفا  االجتماعيوو حووف  ريووض التشووتم فالتشوورذم فا،اطا

البووفى المحليوو  موو  جهووام الخارجيوو  علووو  جووةاء مووس الجةيوورم العرسيوو ، ف ووذلك ارتساطووام سعووض 
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 مووا مشوورف" ايووام الدفلوو  يوو  ترسوويع التشوورذم فالتشووتم المجتمعوو . كموور الووذع  دى إلووو  جنسيوو ، ا

 جنس  فالتفاجد اكجنس  ي  الصويس.الغرسي  فاالحت   اكالصيس يهف اآلخر ريض للهيمن  اكجنسي  

دع، الشوريع  ا،سو مي  ا و اام شورعيت  السياسوي  علوو نسوق عب سا،واي  إلو ذلك، ي   النماميسف

سالنسووس  للممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فاكيديفلفجيوو  الشوويفعي  سالنسووس  للصوويس الشووعسي . فسووالر م مووس 

ق االنسوجام ي  اكس ، إال  نو  يفتورض يو  النمواميس السياسوييس تحبيو االخت ف سيس  ذيس النسبيس

 س المصوالم  و   افاعتساريهموسينهما، فذلوك موس خو   الوديا" عوس التجرسو  التاريخيو  ل و  منهموا، 

فاود يتطلوع اكمور عبود تحالفوام سينهموا  المحدد اكسا  ي  سناء الع اام فلي  السعد اكيديفلفج .

خيووارام فااعيوو   ساعتسار ووا ديوو   مصوودر للشوورعي  السياسووي ا ذت اكنسوواو العبسهوودف ا،سبوواء علووو  وو

 ذيس النسبيس مهدديس مس مختلوف اكطوراف  س ، خاص  فيروتها طسيع  التطفر التاريخ  ل   سلد

يو  ماتي  تتمحفر حف  تحبيق المصوالم الفطنسراجسياس   فمفاجه   ذا التهديد ي فس سإتسا" الدفلي .

عاليوو  يوو  اسووتيعاع  حووداأ المرفنوو  تبووفم علووو ال سياسوو  موو  يوو  ديوو ا لثفاسووم العبموو  االحتفووام سا

  داي  االستراتيجي ، فيلتةم منهج  المرسفم مو  مرفنو  يو  الحر و  ففاا   العالم دفس التخل  عس 

 ي  وفء الفاا  المحل  فالدفل .

مجتمعوو  ل وو  منهمووا، يالتشوواس  سوويس النموواميس جوواء نتيجوو  للتشوواس  يوو  الت ووفيس السياسوو  فالإذس 

فالتشواس  يو  مورفف الحيوام السياسوي   عورف التعدديو  السياسوي ،الحيام السياسي  يو  النمواميس لوم تي

يسوعو النموام  الوذيسالعبيودم الهي لو  فهوا سيس اكنمم  السياسي  مس حيأ سنا يؤدع عادم إلو التشاس  

يو  ف سياسوي س  يو  الهيا و  الالتشوا سو  خو   سرامجو  التو  يطرحهوا. ا موسمالسياس  إلوو ترسويخه

اد يفورض  ،ي  االستراتيجي , فالتهديد المشترك ل   منهماف الت  تبفم عليها النمم السياسي  اكس 

يالتشوواس  يوو   فالتحووالف ووود التهديوودام الخارجيوو .علووو النموواميس تحبيووق االنسووجام فالتعووافس سوو  

  فجوفد تهديودام خارجيو  موس إطوار التجرس  السياسي  ل   منهما، ر م االخت يوام الحوواري  فمو

يجع  الطرييس يدايعاس عس التعدديو  الحوواري  يو  مو  التعوافس فالتنسويق  ،حوارع رخر مختلف

 متبارس  ييما يخص الع اام الدفلي . ا،ستراتيجي  اييما يخدم مصالم الجمي ،  ما يجع  رؤيتهم

 ين الشعبية:الدور اإلقليمي لكل من السعودية والص (.)

علوووو المسوووتفى ا،اليمووو  فالووودفل . فموووؤثر  ووو  موووس السوووعفدي  فالصووويس سووودفر حيوووفع   تتمتووو

منووذ  صوسحم  إذ، ذام التوأثير السياسو  فاالاتصوادع ا،اليميو  ال سورى يالسوعفدي  تعتسور موس الودف 

سسعينام البرس الماو  البفم السياسوي  فاالاتصوادي  اكفلوو يو  العوالم العرسو ، خاصو  فاود انتبو  

، لمفاعهووا 1913الثبوو  السياسوو  فاالاتصووادع يوو  العووالم العرسوو  سعوود حوورع   تووفسر إليهووا مر ووة 
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، فلودفر ا يو  تفعيو  سو   الستورف  لخدمو  البووايا االستراتيج  الحسا  يو  الوع العوالم العرسو 

ع ي  السعفدي  . يبد  صسحمالعرسي  البوايا ا،اليمي  فالدفليو ، ف ح  اكةمام تمار  دفراع جف ريا

إلووو اوودرتها يوو  التووأثير علووو المسووتفيام المختلفوو ، سووفاء علووو المسووتفى الخليجوو   ف  فيرجوو  ذلووك

 الدفل . علو المستفى  ف حتو  ف ا،س م  العرس 

تصواعد نففذ وا السياسو  فاالاتصوادع يو   ل1اإلو عفام  عدم مثو :  التأثير  ذا مصدر فيعفد

م انتهوا الدينيو  يو  العوالم ا،سو م  ل 1ا الدفر الذع تلعس  ي  ح  البوايا العرسيو .فالعالم العرس  

 يو   ايو  المجواالم.تسنيهوا المونها ا،سو م  فسح وم  سح م فجفد الحرميس الشريفيس علو  راوويها

ل 4الذع تتمية سو  الممل و  يو  محيطهوا العرسو  فا،سو م . ا ل االستبرار السياس  فاالاتصادع3ا

ع  ع. ع ااتها المتميةم م  مختلف دف  العالم شراا سودفر ايوادع فموؤثر يو  منممو   هواتمتعل 1ا ف رسوا

التصودير، الدف  المصدرم للستورف  ا فسوكل سح وم  نهوا   سور دفلو  يو  المنممو  موس حيوأ ا،نتواج ف

  سعار السترف  في   مي  ا،نتاج. تحديد فلذلك يه  تؤثر ي 

علووو السوواح    مووا جمهفريوو  الصوويس الشووعسي  يتعتسوور إحوودى البووفى العالميوو  الفاعوودم فالمووؤثرم

ع  لتصسم اآلس البفم الثالث  اتيج  إلو حبيب الدفلي ، فاد نجحم  خيراع ي  تحفي  حلمها االستر  عالميوا

ع.ةف الفواء، في    محوفر ارت واة  ، لوي  يبوط صوسحم الصويس يو   ورف  س فلوذلك اكفلو رسيفيا

رج مووس عةلتهووا سوود م تخو سعود  س، سوو  رجو  العووالم الثالوأ البووفع، خاصوو  لودف  جنووفع شورو رسوويا

فتحبيبها معدالم نمف ااتصوادع  يور مسوسفا  يو   لنمم تسلحهاعلو التطفير الذات   فتعتمد الدفلي 

ل. اإسووماعي ، 1993عوام  %11تواريع السشوري ، تجوافةم يو  سعوض السونفام عشورم يو  الما و  ا

 ل.19: 1000

ع  نمراع النتماء الصيسف ع إلو اارم رسيا ف جغراييا ع فحوواريا يبود و دف  العوالم الثالوأ، إلوااتصواديا

س ثايتهووا ي م دفليوو  منايسوو .اووفإلووو تحفلهووا فالرا نوو   نهووو  الصوويس تؤراهووا البووفى الغرسيوو  سوود م

السوو اني  العاليوو  فافتهووا النففيوو  العالميوو  ففةنهووا السياسوو  ال سيوور فالمووؤثر فاوودرتها العسوو ري  

 ذلووك وو  ذلووك جعوو   ،الصووين  التطووفر ال سيوور يوو  سووراما التنميوو  االاتصووادي  للعموو وف الوووخم ،

ع، يأخووذ سر ووا ة  العموو و ع ناميووا ع ااتصوواديا ايتخطووو اكةمووام الماليوو  يوو  شوورو رسوويا، فيسنوو  نمفذجووا

ع إلوو منايسو  ال سوار يو  ، فعفام  التماسك السياس ، فالمناع  العسو ري ا،نتاج االاتصاد  ، متهي وا

فلفجيووا فالبوودرام النففيوو  فالفاعليوو  ميوواديس الوودخ  البووفم  فالتصوودير التجووارع، فالتصووني  فالت ن

يو   الشوعسي  الصويس يموس المتفاو   س ت وفسموس  وذا المنطلوق ف .ل11: 1000السياسي ا. االمفاف، 

ع يوو  رسووم  المنمووفر البريووع ع يوواع ع فافيووا يوو  عووالم البوورس الحووادع  النمووام الوودفل  سياسووامطريووا
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تنمور إلوو الصويس  س  مس الدف  ال سرى،العالم الثالأ،  دف جع  ال ثير مس ياكمر الذع  ريسفالعش

يو  تحبيوق معادلو    محوفر ل سوتبطاع ساعتسار ا السدي  الم اي  الذع يح  مح  االتحاد السوفيييت 

 ل.19: 1000التفاةس م  الدف  الغرسي . اإسماعي ، 

إاليميوو     ميوو  فم انوو ل وو  مووس السووعفدي  فالصوويس الشووعسي    سمووس االسووتعراض السوواسق يتسوويس 

ع، يس نهمووا التوأثير يوو  مجالهووا ا،اليمو    وو  متسوتطي ع فااتصوواديا فالتحووديام  االاتصووادع الودفرياسوويا

فتبوارع  فالمصالم المتسادل  سينهما ل   منهما فالتهديدام الخارجي  المشتر   الت  تفاج     منهما

نممو  عودم إلوو مسح وم انتمواء  و  منهموا  السياسوي  فاالاتصوادي ، تجات ال ثير موس البووايا المفااف

تفووورض علوووو الووودفلتيس التبوووارع السياسووو  ، دعوووم  ووو  منهموووا لبووووايا الطووورف اآلخووورف االنحيووواة

  سووتراتيج -يالفووو  الجيووفإووواي  إلووو مووا سووسق ف .العسوو رعادع فالثبوواي  سوو  فالتعووافس فاالاتصوو

ر وة االستراتيج  ل   منهما ميةم  سيرم، تتللمفا  هما الخارجي ، يللدفلتيس  صسم يحدد  سعاد ع ات

ع. السعوود الجغرايوو  للصوويس عووس  مووا  س  يوو  سووهفل  االتصووا  سينهمووا  فالع فسالعووالم الخووارج  ثانيووا

 وذت اك ميو    السعفدي  لم يبلو  موس   ميو  السوعفدي  يو  االسوتراتيجي  الصويني ، فالع و  صوحيم.

ع سووتا  وو  منهمووا مووتتصووف سه اللتوواسفالم انوو    صووداا  فتعووافس موود الجسووفر لع اوو  إلووو ؤدع حتمووا

 .يحبق ال ثير مس اك داف االستراتيجي  للدفلتيس سينهما فاعتماد متساد  استراتيج 

 :وهيمنة الدول الكبرى اإلقليمياألمن واالستقرار (   1) 

يسعود انهيوار ا،تحواد    سامتدادام ااريو  مهمو  فمتشواسه ،تتمية    مس السعفدي  فالصيس الشعسي 

 صسحم دف  العالم الثالوأ  س سا داع ي  مرحل  الحرع الساردم االسفيييت  فاخت   تفاةس البفى الذع 

الفاليووام فموو  سوورفة البطووع الفاحوود ا .تفاجوو  فحوود ا تسوولط فسوويطرم الغوورع علووو االاتصوواد العووالم 

ع  علو العالم تأ دم السيطرم الغرسي المتحدم اكمري ي ل  ع فسياسيا : 1003االتر و ،  .فعسو رياااتصاديا

المووؤثرم يوو   مووس فاسووتبرار الصوويس كنهووا العفاموو   للصوويس  وواس   ووم تراتيج سوو-الجيووفالفووو  ف .ل33

تمتلك حدفداع فاسع  تمتد مس الشرو اكاصو حتوو جنوفع ف ورع رسويا، فلهوا حودفد مشوتر   فطفيلو  

موو   السيوو  دف  جنووفع شوورو رسوويا فجنووفع  وورع رسوويا فاالتحوواد السووفيييت  السوواسق، سا،ووواي  إلووو 

 وذا التشواسك الجغرايو  سويس الصويس  علو طف  سحر الصيس فالمحيط الهندع. شفاط ها السحري  الممتدم

جعلهووا علووو موور البوورفس إس ذلووك عووام إاليميوو  شووس  دا موو ، سوو  افالوودف  اكخوورى جعلهووا توودخ  يوو  نة

ع  ع للحرفع م  تلوك البوفى. فالياساني  فاكمري ي  اكفرفسي  االستعماري للهيمن الماوي  مسرحا  , فميدانا

ع عدفاني  علو الصيس مس  ج  حماي  تجوا 1940يف  عام  .ل11: 1999اتنيرت،  رم شنم سريطانيا حرسا

علوو معا ودم انوانجين ا  هواتفايعف  ةيمو  الصويس إلووااكييفسا ييما عرف اسحرع اكييفسا مموا  دى 
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شووس   دفلوو حفلووم الصوويس إلووو ف اسووتفلم سمفجسهووا سريطانيووا علووو ا ووفنا  ووفناا التوو  1941عووام 

ثم تلتها الفاليام المتحدم اكمري ي  ساستخدام البفم ود الصيس ففاعوم معهوا معا ودم افانوا . ممستعمر

فتحم وغفط الودف  اكفرفسيو  فاو  ا،مسراطوفر الصوين  اتفاايو  اتيواس جويسا عوام  .1944شياا عام 

مموا حودم فرفسويا مةيوداع موس االمتيواةام،  عطم ل   مس سريطانيا فيرنسا فالفاليام المتفالت   1919

 ل.1003االهفارع،  .نففذالصيس إلو مناطق اسم 

الفاليوام  الدفليو  المنال االستعمارع فالمنايس  سويس البوفى دي  ما ي  سداي  البرس العشريس يبد  

منو  اكمري يو  فسود م الهي ،يو  العوالم المتحدم اكمري ي  إلو تفسي  مطالسها ا،اليمي  فنففذ وا السياسو 

ع ستحفي  اارم رسيسمةيد م الجديدم تتعةة لبود فا  لها إلو منطب  نففذ  مري يو . س الفتفحام فالتف ير جديا

كعما  فالسياسو  اكمري يوفس، سد م خطفام تحفي  الصيس إلو منطب  نففذ  مري   يتنب  ييها رجا  ا

التو   فلوم ف ، مام المصالم اكمري يو  1999عام  تدشيس سياس  االساع المفتف  ي  الصيسامس خ   

ع متسافي  للشر ام اكمري ي  ي  التجارم فاالستثمار ومس العديد مس مناطق النففذ يو  الصويس،  يرصا

 ل.1004. اشس   النسأ المعلفماتي ،  لي  فسذلك خوعم الصيس للهيمن  اكجنسي 

الحووةع الشوويفع  الصووين  إلووو منووذ فصووف   التهديوودام فالوووغفط الغرسيوو  للصوويس فلووم تتفاووف 

ع.يبود تموم  السلط ، ع فإع ميوا ع فسياسويا علوو  فاسوتمرم الووغفط مباطعو  فمحاصورم الصويس ااتصواديا

ع للصوويس ،الصويس مووس خو   التفاجوود العسوو رع اكمري و  يوو  المنطبوو  ، فدعووم التو  تعتسوور مجوواالع حيفيوا

ع للتبسويم ا،دارع  تايفاس فحمايتها، فالت  تعتسر ا الصيس جةء ال يتجوة  موس الوفطس اكم، سو   و  طسبوا

تعتسر االتحالفام اكمري ي  ففجفد البفام اكمري يو   الصيس  ما  سا،اليم الثالأ فالعشرفس.   الصين

نطااهووا فاحتموواالم يووتم  مري ووا لوونمم  سالمنطبوو ، فتوودعيم معا وودم اكمووس اكمري يوو  الياسانيوو  فتفسووي 

تبلووق مسووا     لهووا سالمنطبوو ، فرسمووا سفاسووط  حلفا هووا، صووفاريع مووواد للصووفاريع الساليسووتي  العوواسرم

 ل.1000الصيس.ا ا سف  ةال ، 

للسوويطرم علووو دف  العووالم  جديوودم  رسيوو  سياسوو  ميوو  سدايوو  البوورس الحووادع فالعشووريس سوورةف 

لودف  فالتو  تخوف  ا نمريو  االطريوق الثالوأاموا يسومو س فذلوك موس خو  ، الثالأ، سما ي  ذلك الصيس

فالمحايمو   طواء امحارسو  الود تاتفريام  التودخ  يو  الشوؤفس الداخليو  للودف  اكخورى تحومسالغرسي  

فاود شو لم التبوارير الدفريو  التو  تصودر ا فةارم الخارجيو   ا.فحبوفو اكاليوام علو حبوفو ا،نسواس

ع لمحافل  التدخ  يو  الشوؤفس الداخليو  للصويس.  اكمري ي  حف  حبفو ا،نساس ي  الصيس ع تطسيبيا  ساسا

ع ي موس ا س حبوفو ا،نسواس  سومو موس السويادم البفميو ا.  نطلوقفاد استخدمم  ذت السياس  منهجوا تودخليا

 إال سش   انتبا   حسع مصلح  الدفل .ال تطسق إال  س  ذت النمري   ل.1000اج  ، 
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ع يتيم ما الممل   العرسي  السعفدي  يإنها تحت    ع  اما ع جيفسفليتي يا لها ث ثو  عفامو  ر يسو :  مفاعا

سو مي ، المسوجد الحورام سم و  الم رمو  فالمسوجد النسوفع سالمدينو  المبدسام ا، فدفج، يتمث  ي  أولها

مفهفم العالمي  ا،سو مي ، فالحورص علوو التر ية علو دي  السعفدي  إلو  الدين ف ذا الفاا   المنفرم.

إاام  مؤسساتها  راسط  العالم ا،س م  فمنمم  المؤتمر ا،س م ، فمس ثم العم  علو تأ يود ر ستهوا 

، وثانيهةاذا العالم ا،س م  خاص  سعد إلغاء الخ ي  ا،س مي  ي  سدايو  البورس الماوو . ي  ةعام   

مس مساح  شس  الجةيرم العرسي  ذام المفا  االستراتيج   %90 نها تب  ي  الع العالم العرس  فتمث  

طووورو يوووتح م يووو   ثيووور موووس ف يشووورف علوووو السحووور اكحمووور فالخلووويا العرسووو  فسحووور العووورع فالوووذع

ي ، موويق  رموة، الما يو : انوام السوف الموايقفجفد   م اص م سيس الشرو فالغرع مس خ   المف

 دى إلوو سورفة م انو  فثبو  الممل و  السياسو  يو  العوالم العرسو  فالعوالم  فالوذع فمويق ساع المندع،

يو    س الممل و  اتشو   اوفم ر يسوي  ف امو سبفلو  السوفير الصوين  يو  الممل و   ف ف ما   دتا،س م ، 

  سور  ، فجوفدوثالثهةا المنطب  ذاتها إلو جانع دفر ا الفاعو  فالموؤثر يو  العوالم العرسو  فا،سو م ا.

فالوذع يعتسور يو  المرحلو  المعاصورم عصوع الحيوام علو اكراوو  السوعفدي  احتياط  سترف  عالم  

 االاتصادي .

العرس  فا،س م  الوذع للممل  ، فالسعد الحوارع   ذت الم ان  ا،ستراتجي إس فالخ ص      

، خاصوو  سعوود   ثوور عرووو  للتهديوود الممل وو  تتمحووفر حفلوو  سياسوو  الممل وو  الداخليوو  فالخارجيوو  جعوو 

يواخت ف اكسعواد الف ريو  فالثباييو  فالحوواري  مو  الغورع، . 1001 حداأ الحادع عشور موس   توفسر 

الحووارم ا،سو مي ، فمحافلو  فالر س  الغرسي  ي  ا تسوا  الثبايوام فالحووارام اكخورى، سموا ييهوا 

الهيمن  عليها، فساعتسار رؤي  الممل   فتصفراتها للحيام فال فس فا،نساس تختلف عس الرؤيو  الغرسيو ، 

 .م  الغرع  دخ  الممل   ي  حال  مس النةا" فعدم الثب  المتسادل 

 .موقف الصين الشعبية من القضايا العربية(   6)

علووو امتووداد السوونفام  الصوويني -السووعفدي رة مووا يميووة الع اووام التفووا م المشووترك  سوولبوود  وواس  

ع موس .، خاص  منذ إاام  الع اام سينهماالماوي   س  نواك معانوام متشواسه  سويس الصويس فالودف   إنط اوا

ع  ع فجودانيا العرسي  ي  التاريع الحوديأ. إذ تعورض    موا للملوم فاالسوتعمار، امموا يجعو  سينهموا راسطوا

عا فيةد : 1411اد التراسط افم إذا  وفنا لهما تحديام التنمي  فحماي  اكموس فالسو م. احسويس، فشعفريا

اوووايا سياسووي   تشووتم  علووو .إال  س  نوواك افاسووم مشووتر   تموو  تجموو  سوويس الصوويس فالسووعفدي  ل.119

 ،فمفاووف الصوويس الشووعسي  منهووا الجف ريوو  فعسوو ري . فسوونر ة  نووا علووو البوووايا العرسيوو  فااتصووادي 

ع -الصوداا  العرسيو  ملعس حيأ يو  ت ييوف السياسو  الصويني  إةاء البووايا  الصويني  التاريخيو  دفراع  اموا
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 يوودتها   ووود االسوتعمار سمختلووف  شوو ال  ف نفاعوو ، فاوود  يوودم الصوويس  فوا  الشووعفع العرسيووف العرسيو .

لووق مووس ال ينط المفاووف الصووين  يوو  دعووم البوووايا العرسيوو ف لنيوو  اسووتب لها البووفم . ووذلك يوو  نوووالها 

 مصالم ذاتي  ويب  تريد الصويس الحصوف  عليهوا موس الودف  العرسيو  مباسو   وذا الودعم فالتأييود، فل نو 

مفاف ثاسم ال يتغير إال ستغيور اكيديفلفجيو   لذلك يهفف، استراتيج ف  يديفلفج  يس:ينطلق مس منمفر

، حيوأ ارجيو  علوو  ساسوهافاالسوتراتيجي  التو  سنوم الصويس سياسوتها الخ الت  يتسنا ا النموام السياسو 

، فدعووم حر ووام التحوورر تووذ ع اكيديفلفجيوو  الشوويفعي  إلووو محارسوو  اكنمموو  الر سوومالي  االسووتعماري 

 .الفطن  ي  العالم الثالأ

حووف  المفاوو  االسووتراتيج   أوالً ييتمحووفر  الصووين  للعووالم العرسوو   مووا المنمووفر االسووتراتيج  

ً ثاوي  الع العوالم.  الحسا  للفطس العرس  ،  س العوالم العرسو  سشو   عوام فالسوعفدي  سشو   خواص نيةا

يإنو  ، وثالثةالتصوريف السووا  .   سيورسوفو ف البادم  الخةاس اكف  للطاا  سيش   ي  السنفام البليل 

العوووالم العرسووو  سيشوو    تلووو  سشوووري   يووإس، العوووالم  النسوووع العاليوو  للنموووف السشووورع فاالاتصووادعمووس 

جنسيوو  فالبووادرم يوو   يوو  لحموو  مووس لحمووام التوووامس فالفيوواو علووو فااتصووادي  جاذسوو  للرسووامي  اك

: 1000االمفاوف،  التوأثير يو  مرا وة االسوتبطاع الدفليو . وذلك موفاةيس البوفى ف تغييورالمسا م  يو  

ً  ل.11  دعم استبرار فاستب لي  المنطب  العرسي  ساعتسار ا الساع الذع يفتم علو البارم اآلسويفي ، ورابعا

 .مس جه  الغرع

التعوواطف موو  حر وو  ف يعتبوود المسووؤفلفس الصووينيفس سووأس الوودعم الصووين  للبوووايا العرسيوو  لوذلكف 

، حيوأ تعتسور الصويس التحرر العرسيو لحر ام  ف  حد حلبام تأييد الصيس الشعسي  االتحرر الفلسطيني  

ا 1949م ووود االسووتعمار الفرنسوو  عووام  ف  دفلوو  يوو  العووالم دعووم الشووعع الجةا وورع للثووفر الشووعسي 

، 1911 وواس مفاووف الصوويس مؤيووداع لمصوور  ثنوواء العوودفاس الث ثوو  عووام  ووذلك  ل.11: 1911اسووليم، 

ع للتهديد اكمري   ع فمعاروا ع لحبوفو الشوعع ، فدا1911ا،سورا يل  لسوفريا عوام -التر و -فرايوا عموا

  ، مواف تسوبود   ود الور ي  الصوين لف تبرير مصيرت فاسترجا" حبفا  المشورفع . حق الفلسطين  ي 

 ،علو مفاف س دت مس البوايا العرسي  سش   عام فالبووي  الفلسوطيني  سشو   خواص ،1914تفنا عام 

ع علووو الحووق التوواريخ  للشووعع الفلسووطين ، عنوودما اووا : ا س الشووعع الصووين  يبووف فراء  فذلووك تأسيسووا

سو  يو  الدف  العرسي  ي  نوالها ود العدفاس االسوتعمارع علوو يلسوطيس فمطالستهوا سعوفدم الحوق العر

 وف إلوو ذلوك مفاوف الصويس الشوعسي  يو  حرسو   ل.11: 1911 رض اكجداد إلو  صحاس .ا اسليم، 

 ع موس مصور فسوفريا، حيأ انحاةم الصيس إلو جانوع الحوق العرسو  ف يودم سبوفم  و 1913ف  1911

 العرسيوو  ماديوواُ فمعنفيوواُ. فلووم تتووردد الصوويس يوو  دعووم مختلووف البوووايا المفاجهوو  لوودف فسووا مم سوودعم 
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العرسي ، فارتسطم سياستها الخارجي  تجات الدف  العرسي  سمفااف ثاست  سوالر م موس المسوايام الشاسوع  

اتيجي  الت  تفص  سيس الصيس الشعسي  فالعوالم العرسو ، مموا يسويس   ميو  المنطبو  العرسيو   منطبو  اسوتر

دم رفاسطهوا االاتصوادي  حرصم الصيس الشعسي  منذ ايامها علو ةيا لذلكف للسياس  الخارجي  الصيني .

فالسياسووي  موو  العووالم العرسوو ، فدعمهووا المتفاصوو  للبوووايا العرسيوو . فاوود تسلووفر المفاووف الصووين  مووس 

 علنها ر وي  الوفةراء الراحو  شوف إس الع  مسادخ للع اام العرسي  الصيني خم  ا العرسي  ي  البواي

 العناصر التالي :ل فالمتمثل  ي  113: 1991، االسا م، 1914ي  ا لبا رم عام 

 ومحاربة االستعمارين القديم والحديث. اإلمبرياليةتأييد الدول العربية في نضالها من أجل مكافحة  *

 دعم سياسة الحياد وعدم االنحياز التي تتبعها الدول العربية. *

 تأييد الطريق الذي تختاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة. *

 ها الدول العربية لحل الخالفات بينها بالطرق السلمية وعدم التدخل في النزاعات العربية.تأييد الحلول التي تتفق علي *

 احترام كافة الدول الستقالل وسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها. *

إس  ذت المفااف الصيني  مس البووايا العرسيو  ديعوم الع اوام العرسيو  الصويني  ساسوتمرار نحوف  

ع يو  الع اوام الدسلفماسوي  فاالاتصوادي  التو  تسوتند علوو مةيد مس التعوا ع تصواعديا فس، ف فجودم تبارسوا

إرأ  نوو  مووس التسوواد  االاتصووادع فالسياسوو  يروووت  موورفف الصوورا" العرسوو  ا،سوورا يل ، ف ووذلك 

يوق .  وذا التبوارع  دى إلوو تحب1949التحديام الت  فاجهتها جمهفري  الصيس الشعسي  منذ ايامها عوام 

مشوتر   للطورييس سوفاء يو  دعوم مفاو  الصويس علوو الخريطو  الدفليو   ف يو  نصورم البووايا  مصالم

 ل.11: 1000العرسي  ي  مفاجه  التحديام الخارجي . االمفاف، 

 عوامل دينية: )ب(

 يعتسوور العاموو  الوودين  مووس العفاموو  التوو  سووا مم يوو  التبووارع سوويس السووعفدي  فالصوويس الشووعسي  

 نسوتعرض. فسوفف دع فاكسو  التو  ااموم عليهوا  و  منهمواا ديفلفج  فالعبسالر م مس التنااض اكي

 .فدفرت ي  تبريع الع اام سيس الدفلتيس عفام   ساسي  تتعلق سالعام  الدين  ث ث 

 دور السعودية في االهتمام باألقليات اإلسالمية: (1)

الديني ، يفيهوا نةلوم رسوال  تمتاة الممل   العرسي  السعفدي  دفس سا ر الدف  ا،س مي  سأ ميتها 

، ف   الحووارم م منها الحوارم ا،س مي با،س مي ، فانطل المبدسام فعلو  روها تفجدا،س م، 

فصولم  الت  لم يشهد العالم لها مثي ع ي   صالتها فعودالتها، فالتو  انتشورم يو  مختلوف البوارام حتوو

اامم الممل   العرسي  السعفدي  مما   سوسها  علو  سا  البيم ا،س مي فإلو الصيس ي   اصو الشرو. 

فجفد اكما س المبدس  ي   راوويها ي المسلميس ي  مختلف  اطار العالم. ايم  رفحي  عميم  ي  نفف 

ع فرعايو  سمصوالم  ع فدعموا فلت فينها السياس ، فلبيامها علوو  سو  دينيو ، جعلهوا الدفلو  اك ثور ا تماموا
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، سو  الدفلو   ك ثور اسوفالع عنود الغالسيو  بفاهوا يو  مختلوف دف  العوالم" عوس حاكاليام ا،سو مي  فالوديا

و مر ة ثب  يو  العوالم ا،سو م  إلحفلم السعفدي    ذت الخصا صف .العممو مس الشعفع ا،س مي 

تنمور إليهوا ساعتسار وا دعامو   ساسوي  فمهمو   اكخورى الودف  ف صسحم   سسها احترام الدف  اكخرى،

 الدف  الت  يفجد سها  اليوام إسو مي  تنمور للسوعفدي  الثب  ذلك خرى  ناحي مس ف  .لم ا،س مي  العا

 س االنفتا  علو العالم ا،س م  يجع  س فلذلك ترى الدف ، سما ييها الصيس،  جعي  لهذت اكاليام، مر

 ينطلق مس السفاس  السعفدي .

 سالممل و  تورتسطعودد السو اس، موس  %3تمث  حوفال   ي  الصيس الشعسي  فالت  الي  إس مي اكف

مفاافها ي  الديا" عوس حبوفاهم  ثنواء اكةموام ، فس سير سح م فجفد اكما س المبدس  ييها سرساط رفح 

ع منسو الصيس الشعسي  مما جع  ،تفاجههمالت   ع تدرك   مي  التعام  م  فراو  االوديسا الوذع مو  العسوا يا

حريوو  التعسوود، فسوود م توورا س علووو اكاليوو   1990لووذلك  طلبووم عووام ف يوو  الحسوواسام السياسووي  للصوويس.

، ا،سوو مي  يوو  الصوويس علووو  سووا   س ت ووفس جسووراع لتفثيووق التعووافس موو  الوودف  العرسيوو  فا،سوو مي 

الصويس  س تحسويس الع اوام مو    در مف ل.103: 1999فخاص  الممل   العرسي  السعفدي . امنيس ، 

،  ع  س ت ووفس اكاليوو  الصوويني -السووعفدي الع اووام  تفعيوو  العاموو  ا،سوو م  يوو  ينطلووق مووسالسووعفدي  

ع للتبارع سيس السلديس.   م  ا،س م  سورةسفوف  للصيس  س العا فمس  نا سداا،س مي  ي  الصيس دايعا

ع موس الصويس  س السوعفدي  سم انتهوا الدينيو  الصيني -السعفدي  عام  إيجاس  ي   الع اام  ، فذلك إدرا ا

  ا،س مي  ي  الصيس مس خ   النشاطام ا،س مي  فالمسواعدام فالودعم الموادع لها تأثير علو اكالي

فتحسوويس  فووواعها  ساكاليوو  ا،سوو مي   تمووام الصوويسال سوودفرت  دى فذلووكفالمعنووفع لمسوولم  الصوويس. 

ترعووو الشووؤفس  التوو تأسووي  الجمعيوو  ا،سوو مي  الصوويني  جوورى  فلتلووك االعتسووارام فرعايوو  شووؤفنها.

، فالت  يبطنها  السي  مسلم ،  وف إلو ذلوك سين ياناسا،واي  إلو تنمي  منطب   لمساجد،ا،س مي  فا

سياس  التسامم الت  تتسعهوا الصويس تجوات المسولميس فالتو  توم يو  إطار وا اسوتثناء المسولميس موس اوانفس 

 ل.101: 1999امنيس ،  تحديد النس  المفرفض علو الصينييس.

 :عدم وجود صراع حضاري ديني (.) 

موس  فيهواي ثيورم.  فمعتبودام سشوري   ديواسييهوا  فتتعوايه سلود تعويهدفل  ال دينيو ، يهو   الصيس 

انسوس  إلوو  فالسفذيو  افتعفد إلوو الفيلسوفف فالح ويم  فنففشويف ل ال فنففشيفسي  :المعتبدام السشري 

انسوس   فالدافيو  توةا  حيو  إلوو اليوفمل الصيني  البديمو  التو  موا المعتبدامف   إحدى ا فالطافي  سفذال

 فرثهووا الصووينيفس مووس رراء ي سووفتهمتعووفد إلووو طبووف  فعووادام  ، فجميعهووا معتبوودام سشووري إلووو دافل

مؤسسو  علوو مسوادخ اكخو و  موذا ع فووعي ي  اكخ و فالمعام م فالسولفك. إذس  و   فح ما هم
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سوووفع  الميسووورم، االمف  ا،سووو م فالمسووويحي  فاليهفديووو .فالبووويم فالعوووادام، فليسوووم ديانوووام سووومافي  

 يفس مس الشعع الصين  يدينفس سالعبا د السشري ما   مل  ثر مس  ناك   سحصاءام ا، فتشير ل.1999

  ثور موس ، سمعنو  س الغالسي  السواحب  موس الشوعع الصوين  االساسب  الذ ر فسالديانام السمافي  اكخرى

 ل.1004 سشرع. امراد،معتبد ل ال يؤمنفس سأع ديس سفاء ديس سمافع  ف 90%

فلووذلك عنوودما دخوو  ا،سوو م  الصوويس سالنسووس  للووديانام السوومافي .اكف  يوو   الووديسيعوود ا،سوو م ف 

فالريض، س   اس الوديس اك ثور انتشواراع الصيس ي  منتصف البرس الساس  المي دع لم يفاج  سال را ي  

علوو  رامو  ا،نسواس ي  المجتم  الصين ، ف ذا يرج  إلو ما جواء سو  ا،سو م موس اويم فمسوادخ تونص 

 س ا،سوو م  ووف ديووس   ووذلك فالحفووام علووو حبفاوو  فحرياتوو  فالعوود  فالمسووافام سوويس النووا . ف ووذا يسوويس

فدفس تصوفي  اآلخور.  العبا ديو دفس التخلو  عوس الثفاسوم فحوارم، فيتفاع  مو  الحووارام اكخورى 

لوم تتفصو  إليو  جميو  يالتشري  ا،س م  يفوم  يفي  التعامو  مو   يور المسولميس سأسولفع حووارع 

لوذلك لوم يحودأ  ع صورا" حووارع سويس ف الحوارام فالديانام اكخورى علوو مور التواريع السشورع.

 سويس ا،سو م لصيني ، فسالتوال  لوم يحودأ تصوادم دينو فالحوارم ال فنففشيفسي  ا الحوارم ا،س مي 

ع سووويس الح فالعبا ووود السشوووري  ووووارتيس ا،سووو مي  الصووويني  المفجوووفدم، سووو  الوووذع حووودأ  ووواس تةافجوووا

ع للووديس ا،سوو م .  ع يوو  منوواطق الحوووارم  إمتووديا،سوو م عنوودما فال فنففشيفسووي  فاسووفال صووينيا شووراا

علوو مور التواريع ا،سو م   فلم يحدأال فنففشيفسي  فالسفذي  فال ديني  لم يفاج  سصرا"  ف ريض، 

إلوو  فيرجو  ذلوك دينو ،علو  سوا  حووارع  ف   س حدأ حرفع  ف صرا" سيس المسلميس فالصينييس

إلو طسيعو   لتعام  م  اآلخر، ف ذلكا،س م  فمنهج  ي  ا إنساني  الحوارم ا،س مي  فسماح  الديس

 اكدياس الصيني  ذام الجذفر السشري .

ع  إمتدعندما   ما   الحووارم الغرسيو مس  يبد فاج  الريض فالعداء فال را ي فشماالع ا،س م  رسا

ع للحوارم الغرسي المحمل  سأف ام  ثي ع فتبليديا فاد تمخوض عوس  وذت  .رم تجع  مس ا،س م عدفاع تاريخيا

ع إلوو اليوفم،  ال را ي  فالريض فالعداء، صورا" حووارع ع  مواةا  اا موا  فصودام عسو رع عمورت ارفنوا

فالحوارم الغرسي  لم تصطدم سالحوارم ا،سو مي  يحسوع، سو  اصوطدمم سجميو  الحووارام  .عديدم

طدمم سالحوارم ال فنففشيفسي  فالسفذي  فالهندفسوي ، سو   صوسم موس طسيعو  الحووارم اكخرى. ياص

تحطوويم التووراأ االجتموواع  فالثبوواي  فا،اليموو  للحوووارام  تهموويه الطوورف اآلخوور مووس خوو  الغرسيوو  

محافل   يمن  الحوارم الغرسي  فيرض تصفر ا علوو الحووارام اكخورى اود يوؤدع إلوو ، فاكخرى

اكخوورى، خاصوو  الحوووارم ا،سوو مي  فال فنففشيفسووي ، ووود الحوووارم الغرسيوو ، تحووالف الحوووارام 

فسالتال  تحالف الدف  الممثل  للحوارم ا،س مي  م  الدف   ف الدفل  الممثل  للحوارم ال فنففشيفسي  
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التبووارع الحوووارع ا،سوو م  الصووين ، ي فمووس ثووم ل. 1001 ادحموواس، يوو  مفاجهوو  الوودف  الغرسيوو .

سوو  العووالم  – علووو الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  يفوورضمشووترك لهمووا مووس الحوووارم الغرسيوو  فالتهديوود ال

 سناء استراتيجي  مشتر   ي  مفاجه  التهديدام الغرسي . فالصيس -فا،س م العرس  

 التعايش رغم االختالفات األيديولوجية: (1)

  الصويس عوام   علوو السولط  يوخوعم الصويس للح وم الشويفع  منوذ سويطرم الحوةع الشويفع 

البوادم حيوأ انطلوق  ،لمحددام العام  للسياس  الخارجيو ا   مف صسحم اكيديفلفجي  الشيفعي   ،1949

ع الصينيفس   اكيوديفلفج مس تحليلهم للبوايا الدفلي  فلألحداأ الت  تجرع ي  العوالم موس المنطلوق   السا

 الداخليووو  ف سياسووو  الصووويسف  ووودا الشووويفع . فلوووذلك يبووود  ووويمس التفسوووير اكيوووديفلفج  علوووو مسوووادخ

المرتسطوووو   ووووذت السياسوووو  إس ل. 14-13: 1999، فعلووووو ع ااتهووووا الخارجيوووو . اتنيوووورت، الخارجيوووو ف

دعوم لحر وام الت  طسبها الحةع الشيفع  الحا م ي  الصيس، فما رايبهوا موس  ساكيديفلفجي  الشيفعي 

-1911الثووفرم الثباييوو   اخاصوو  يوو  مرحلوو  مفااووف متشووددمالتحوورر الووفطن  يوو  العووالم الثالووأ فمووس 

 الشوويفعي  مووس الووديس،اكيديفلفجيوو   فالتوو  تنطلووق مووس مفاووف حيووا   صووحاع العبا وود الدينيوو ، ل1911

الودف   سعوض مو  انع سم رثار ا علوو ع اوام الصويس الشوعسي  مو  مختلوف الودف  اكخورى، فسالوذام

فاالخووت ف يوو  اك ووداف العرسيوو  فا،سوو مي . فاوود سوويطر علووو  ووذت الحبسوو  االخووت ف اكيووديفلفج  

   ووذت الع اووام إلووو درجوو  البطيعوو ، السياسووي  سوويس السووعفدي  فالصوويس، اكموور الووذع  دى إلووو فصووف

ل، فالتفاعو  موس خو   {  عو ت1}جودف  راوم ال ارجو  إلووساستثناء سعض التفاص  التجارع المحودفد ا

اء يوو  منمموو  دف  عوودم عوووالمنممووام ا،اليميوو  فالدفليوو ، حيووأ  انووم  وو  مووس الصوويس فالسووعفدي   

 االنحياة.

ع لتأثير العام  اكيود يترم الثمانينام مس البرس الماو   س  ير  يفلفج  يو  مجوا  شهدم تراجعا

 درج  مس درجام االتفاو يو  اك وداف السياسوي  فاالاتصوادي  اكمور الوذعم  مهفر  الع اام الدفلي 

علو  اي  د م الع اام سيس الدفلتيس ي  التفاع  علو  ساس  سالذع ف ، دى إلو التبارع السياس  سينهما

االتصواالم سإعوادم الع اوام  تلوكالسياسي  فاالاتصادي  فالثبايي  فالعس ري . فاد توم تتوفيا  المستفيام

سوالر م موس االخوت ف يو   1990 موس عوام السواس الدسلفماسي  سيس الدفلتيس ي  اليفم اكف  موس الشوهر 

 عوسالشوعسي  لوم تتخو  عوس اكيديفلفجيو  الشويفعي  فالسوعفدي  لوم تتخو   يالصويس ، س  اكيوديفلفجيام

 مووا ةالووم الخيووار ا،سوو م   موونها لحياتهووا السياسووي  فاالاتصووادي  فاالجتماعيوو ، فموو  ذلووك يع ااتهمووا

ع سعد يفم. فل س    منهما اتسو  سياسو  اسراجماتيو ا   موا  س اةد وار  يو  تعاملو  مو  اآلخور.تتطفر يفما

 واس نتواج تبوارع المفااوف  حتوو الفاوم الحوال  1990منوذ  الصويني -السوعفدي الع اوام  فتطفر فنمف
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يوف مو  الت  علوو مدى ادرم    موس النمواميس  ذلك وميفف ف  ،جي يالسياسي  فاالاتصادي  فاالسترات

 نهما.ياآلخر سالر م مس االخت يام اكيديفلفجي  س

 

 عوامل اقتصادية: )ج(

عادم مجمفع  المصالم االاتصادي  الت  ترسط عدداع موس الودف  سعووها يمث  العام  االاتصادع  

عوس الوذ س  س سدايو   غيوعنها. فعلو  ذا اكسوا  يجوع  س ال يفذلك لتحبيق المناي  المتسادل  سي السعض

إلووو تعووفد  - مووا سووسق ف س  شوورنا– الع اووام التجاريوو  سوويس السووعفدي  فالصوويس يوو  العصوور الحووديأ

الع اام الدسلفماسي ، س  سسبم  س الع اام التجاري  سينهما ف البرس الماو ،منتصف الخمسينام مس 

حيوأ  واس  نواك تفاصو  تجوارع سويس الودفلتيس  إنها سسبم  يواَ االعتوراف البوانفن  سالصويس الشوعسي ،

فصووف  الووةعيم فمنووذ   س الصوويس،. إال ل{  عوو ت1}جوودف  راووم ال سنسووع منخفووو ، اارجوو  إلوووفل ووس 

تمحوفرم حوف   ااتصوادع إصو  مليو  ع، اعتمودم 1919إلو السولط  عوام  اسياف سن دن   الصين  ا

اتنبيم النمام االشترا   الصين  المخطط سسعض افاعد فرليوام السوفو لووماس ياعليو  ف فواءم النموام 

االاتصووادع االشووترا  . فذلووك مووس خوو   التخفيووف مووس درجوو  المر ةيوو  يوو  النمووام االاتصووادع ... 

االسوتثمار اكجنسو  يو   علوو االاتصواد العوالم  فتشوجي  يورص فتا  االاتصاد الصين سا،واي  إلو ان

 ل.90: 1999الصيس.ا ايرحام، 

لع ااتها الدسلفماسي  م   هاتطسيع، ففنتيج  لهذا التغير الجذرع ي  السياس  االاتصادي  الصيني  

فتتمتو   ثورفم نفطيو   سيورممتلوك ت  وذت اكخيورم التو سد م ستفسوي  ع ااتهوا االاتصوادي  مو   ،السعفدي 

 حديثو  فمتطوفرم.  سترف يمافيفيفجد ييها صناعام  ذام افم ااتصادي  متميةم سسفو استه  ي   سيرم

ع موس ف لصويس موس الناحيو  االاتصوادي  سالنسوس  ل ذا يسيس  س الممل   العرسي  السوعفدي  تلعوع دفراع حيفيوا

ع فاسووع  للصووادرام الصوويني فساعتسار ووا الدفلوو  التوو  تحووفع احتياطيووام نفطيوو    حيووأ امت  هووا  سووفااا

 إلوو الع اوام تلكفتهدف الصيس مس فراء  .نمف ا مراري فالصيس ي   م  الحاج  للنفط الست وخم 

 التالي : االاتصادي  تحبيق اك داف

ادرام إلووو الخووارج الحصووف  علووو  سووفاو تجاريوو  نشووط  لمنتجاتهووا الصووناعي  لةيووادم الصوو ل1ا

 التجارع. انهافتحسيس مية

الحصووف  علووو العموو م الصووعس  التوو  تحتوواج إليهووا لتحووديأ صووناعاتها فريوو   فوواءم ا،نتوواج  ل1ا

 فالتفس  ي  المجا  الت نفلفج .
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للمسا م  ي  السناء االاتصادع،  الممل   فدف  الخليااالستثمارام الخارجي  فخاص  مس  جذع ل3ا

 م م الصعس .سالعف  سيرم يفا ض نبدي  ذت الدف  تملك حيأ 

توأميس مصودر ثاسوم موس الونفط، فمحافلو  االعتموواد يو   وذا علوو السوعفدي ، خاصو  فالسووعفدي   ل4ا

  سر منتا فمصدر للنفط ي  العالم م  تمية إنتاج السترف  ي  الممل   سال لف  المنخفوو  ففيورم 

 ل.11: 1999اتنيرم،  ال مي .

ع إال  س  110نحف  فتنتا، تعتسر الصيس   سر دفل  نامي  ي  العالمف مليفس طس مس السترف  سونفيا

حيووأ يووةداد طلسهووا علووو الوونفط  ووذت ال ميوو  ال تلسوو  احتياجووام النمووف المتفاصوو  ل اتصوواد الصووين . 

ع موس  موس سلود م توف   1993لصويس منوذ عوام فاد انتبلم ا ساستمرار م  التنمي  االاتصادي  السريع . ذاتيوا

تحفلم الصيس إلو ثان    سر مستفرد للنفط ي  العوالم سعود الفاليوام  حيأ السترف  إلو سلد مستفرد ل ،

  س استه ك الصيس موس الستورف  إلو الدراسام سعض فتشير ل.1اانمر جدف  رام  المتحدم اكمري ي .

 ل.1003 اشيان ، 1011مليفس طس عام  400تف  إلو يرسف 1001مليفس طس عام  119سيص  إلو 

ع موس  وذت الرؤيو   علوو تةفيود الصويس  اودرم اك ثور و  الدفلو   اود ت وفس يوإس السوعفدي فانط اا

نهمووا سوويحبق ييعنوو   س التعووافس س ممووا لمووا تمتل وو  مووس احتياطيووام سترفليوو   سيوورم ساحتياجاتهووا النفطيوو 

ف س  نواك   ميو  اسوتراتيجي  لهوذا  مصالم الطرييس المتمثل  ي  الت ام  االاتصادع فالتنميو  المشوتر  

 اامم الصيس ع ا  تعافس استراتيج  مو  الممل و  العرسيو  السوعفدي  سعود   ذا اكسا  فعلوالتعافس. 

، فسوذلك  صوسحم الممل و  راسو  دفلو  يو  العوالم 1999ةيارم اكمير عسد هللا فل  العهد السوعفدع عوام 

 ل.119: 1004تبيم معها الصيس مث   ذت الع ا  سعد يرنسا فمصر فرفسيا. احسيس، 

 

 

 (.الجدول رقم )

 )مليون برميل يومي( 6...-15.5إنتاج واستهالك النفط في الصين من عام 

 اإلنتاج االستهالك السنة اإلنتاج االستهالك السنة

15.5 ..4. .14. 1551 6.1. 1.1. 

155. ..99 .119 155. 611. 1..9 

1551 .61. ..1. 1555 66.4 1..6 

155. .44. ..6. .... 614. 1149 

1551 .519 ..5. ...1 9119 166. 

1556 11.. .51. .... 991. 1911 

1559 161. .55. ...1 9594 14.. 

1554 11.9 111. ...6 4616 11.5 
 (.1العلوم اإلدارية ) 16المجلد  "، مجلة جامعة الملك سعود،تقدير نموذج الطلب على النفط في الصين" وسف،نورة عبد الرحمن الي المصدر:
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ع موس تلعع الصيس الش  ما لممل و  العرسيو  السوعفدي  الناحيو  االاتصوادي  سالنسوس  لعسي  دفراع مهما

ع مووس حيووأ  ع للوونفط السووعفدع خاصوو مالسترف يمافيوواللمنتجووام السووعفدي  مووس  امت  هووا سووفاا  ،، فسووفاا

ي   ذت المرحل  تحتاج السعفدي  إلوو ف فاالاتصاد الصين  ي  نمف مستمر في  حاج  مستمرم للطاا . 

 إلو تحبيق اك داف التال : تهدف السعفدي  منها    ااتصادي  فاستراتيجي  مت اي   م  الصيسسناء شرا

مووس خوو   يووتم انووفام جديوودم لرجووا  اكعمووا   ةيووادم حجووم المسووادالم التجاريوو  سوويس السلووديس ل1ا

 .السعفدييس

سعيوداع عوس ،  سفاو جديدم للمنتجام السوعفدي ، فخاصو  المنتجوام السترف يمافيو  الحصف  علو ل1ا

 البيفد الت  تفروها الدف  اكفرفسي  علو مث   ذت المنتجام.

 تنفي   سفاو المنتجام السعفدي  ي  دف  شرو رسيا فخاص  ي  الصيس. ل3ا

تفجيوو  االسووتثمارام السووعفدي  االخاصوو  فالح فميوو ل إلووو المشوورفعام االاتصووادي  الصوويني   ل4ا

ع ي  إطار ا،ص حام ااآلمن  نسسي  الجديدم. الصيني  ي الاتصادا

المتطوفرم الصويني  إلوو السوعفدي ، خاصو  سعود إحجوام الودف   الخسرام الت نفلفجيو  محافل  نب  ل1ا

 الت نفلفجيا. مث  تلك الغرسي  عس المسا م  ي  نب 

فتميوةم الفتورم  صادي  فالتجاري  م  سعووهما الوسعض،اد اتجهم الدفلتاس إلو تطفير ع ااتهما االاتف

سوويس الممل وو   فالصووادرام سنمووف فرفاج حر وو  الووفاردامإلووو الفاووم الوورا س  1993عووام  الممتوودم مووس

 التطفر ي  الع اام االاتصادي  سيس السلديس. ذلكل 3. فيسيس الجدف  رام االعرسي  السعفدي  فالصيس

 

 

 (1جدول رقم )

 التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين الشعبية

 لاير(القيمة )مليون 

 السنة

Year 

                 Importالواردات                        Exportالصادرات       
 الميزان التجاري

Bal.  of trade 
القيمة  

Value 

الترتيب 

Rank 

النسبة 

Percent 

  القيمة 

Value  

الترتيب 

Rank 

النسبة 

Percent 

1551 .99 6. .014 % .19. 5 .0.1 % .1.1 - 

1556 691 1. .0.. % 1..4 5 .014 % 1619 - 

1559 1.61 .. .094 % .... 5 .019 % 1.61 - 

1554 .9. 1. .01. % 1..1 . 10.. % .161 - 

1551 19.. .1 .01. % 111. . 1011 % 11.. - 

155. 1.11 .. .0.9 % 1951 5 10.. % .14. - 

1555 .19. 11 10.6 % 1411 . 109. % 11.9 - 



 11 

.... 941. 11 1056 % 66.9 1 1054 % 1169 

...1 .195 1 10.. % 96.1 9 604. % .194 

.... 1.... 4 105.% 4661 9 901.% 6115 

...1 19141 4 6015% .155 6 905.% 114. 

Source: International Monetary Fund. Direction of trade statistics, yearbook, 2004   

 

ع تصومس الجودف  السواسق ن حو  ع خو   م  س الع اوام التجاريو  سويس الودفلتيس شوهدم اتجا وا اعديا

حيأ اةداد حجم التجارم سويس الودفلتيس سسورع  يو  السونفام البليلو  الماووي .  العشر سنفام الماوي ،

ا سر سفو للصادرام الصيني ، سينموا  انوم الصويس سواد  ا سور  راس  انم السعفدي   1003يف  عام 

يؤ د الجودف  السواسق  س التجوارم سويس الممل و  العرسيو  السوعفدي  فالصويس ف، دي سفو لصادرام السعف

 1993مليوفس   عوام  111الشعسي  ي  تةايد مستمر حيأ ةادم صادرام السعفدي  إلو الصيس مس 

سينموا  م،مورم خو   عشورم  عوفا  10 ع  نها تواعفم   ثر موس  ،1003مليفس   عام  11311إلو 

إلوو  1993مليوفس   عوام  1319ممل   العرسيو  السوعفدي  موس الصويس الشوعسي  موس ةادم فاردام ال

لوذلك يوإس فمورام.   3   ثور موسخو   نفو  الفتورم،  ع  نهوا توواعفم  1003مليفس   عام  9199

الةيادم يو  الوفاردام، ف وذا يسويس  س الممل و  حببوم  معد  الةيادم ي  الصادرام   سر س ثير مس معد 

 .1003ل عام %191 ذت المعام م سل  ا يا واَ مس

السوعفدي  تفسوي  دا ورم التعوافس االاتصوادع  موس مصولح  البف   سنستطي  السياو الساسق مس ف 

ف مؤشر فاوم ل  تمام ال سير الذع تفلي  الودفلتاس لع ااتهموا االاتصوادي   سينها فسيس الصيس الشعسي .

سوو  إس الع اووام  ام علووو مسووتفى البيووادام السياسووي .فالسياسووي  فالعسوو ري ، تسوواد  الطريوواس الةيووار

يبوود تسوواد  سالتسووادالم الدا موو  سوويس  سووار البووادم فالمسووؤفليس مووس الجووانسيس،  اتسوومم السووعفدي -الصوويني 

ل 4راوم ا يسويس الجودف فا، الطرياس الفيفد السياسي  فاالاتصادي  منذ عفدم الع اام الدسلفماسوي  سينهمو

 تفاع  سيس الدفلتيس:مدى ال ل1دف  رام اجفال

 (6) رقم جدول

 .1/1/155.الزيارات الرسمية للمسؤولين السعوديين للصين منذ إقامة العالقات بينهما في 

 الهدف من الزيارة تاريخ الزيارة عملـــه اسم المسؤول

 توثيق العالقات السياسية بين البلدين .5/155 وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين .155/.1 وكيل وزارة الخارجية السعودي )سابقاً( العزيز الثنيانعبد 

 تطوير التعاون االقتصادي بين الدولتين .11/155 وزير المالية واالقتصاد الوطني )سابقاً( محمد أباالخيل

 اري بين الدولتينتطوير التبادل التج 1/1556 وزير التجـارة )سابقاً( سليمان السليم

 بحث تزويد الصين بالبترول السعودي 9/1556 وزير البترول والثروة المعدنية )سابقاً( هشام ناظر

 التعاون البرلماني بين الدولتين 1559/.1 رئيس مجلس الشورى )سابقاً( محمد بن إبراهيم بن جبير

 فاقيات بترولية بين البلدينتوقيع ات 1559/.1 وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي

 البحث في المسائل االستثمارية بين البلدين 1554/. وزير المالية ابراهيم العساف
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 مناقشة القضايا السياسية المشتركة 1554/.1 نائب وزير الخارجية )سابقاً( حسين منصوري

 ي بين البلدينالبحث في تطوير التعاون الثقاف 1551/.1 وزير العليم العالي خالد العنقري

 تطوير التبادل التجاري بين البلدين .4/155 وزير التجارة )سابقاً( أسامة فقيه

 مناقشة القضايا المختلفة المشتركة 1555/.1 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء األمير عبد هللا بن عبد العزيز

 القات السياسية بين البلدينتوثيق الع 6/1555 أمير منطقة الرياض األمير سلمان بن عبد العزيز

 مناقشة القضايا اإلعالمية المشتركة ..../. وزير اإلعالم )سابقاً( عبد السالم الفارسي

 البحث في القضايا العسكرية المشتركة ..../.1 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  األمير سلطان بن عبد العزيز

  www.China.org.cnالمصدر:  

 

 (9) جدول رقم

 .1/1/155.الزيارات الرسمية للمسؤولين الصينيين للسعودية منذ إقامة العالقات بينهما في  

 الهدف من الزيارة تاريخ الزيارة عملـــه اسم المسؤول

 ية بين البلدينتوثيق العالقات السياس .11/155 وزير الخارجية الصيني تشيان تشي تشن

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين 1/1551 رئيس الوزراء )السابق(  لي بنغ 

 توثيق روابط الصداقة بين الشعبين .11/155 رئيس جمعية الصداقة هان شـيو 

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين 4/1551 نائب رئيس الوزراء  لي الن تشينغ 

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين 4/1556 ير الخارجيةنائب وز تيان تسنغ بيه 

 مناقشة القضايا السياسية المشتركة 5/1559 عضو مجلس الدولة -األمين العام لمجلس الدولة لوه قان 

 البحث في القضايا العسكرية المشتركة 4/1554 وزير الدفاع الصيني تشي هاو تيان

 التعاون البرلماني بين الدولتين 11/1554 ستشاري السياسينائب رئيس المجلس اال يه شـيوان بينغ

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين 1/1551 نائب وزير الخارجية جي بي دينغ

 تطوير التعاون السياسي بين البلدين 9/1555 نائب وزير الخارجية تيان تسنغ بيه

 لدولتينتطوير التعاون بين ا 1555/.1 الرئيس الصيني جيانغ زيمين

  www.China.org.cnالمصدر:  

 

 

 

 عوامل عسكرية وتقنية: )د(

ع فعسو رياُ،   سالر م مس  س الصيس تعتسر مس البفى العالمي  المؤثرم علو السواح  الدفليو  سياسويا

محدفدم جداع إس لم ت س معدفم . انم   فالتبن  ي  المجا  العس رع سينها فسيس السعفدي  الع ا  إال  س

 فيرج  ذلك إلو عدم اعتسارام منها:

إح وام الوودف  الغرسيوو ، فخاصوو  الفاليووام المتحوودم اكمري يوو ، السوويطرم علووو سووفو السوو   يوو   ل1ا

 العالم.

 الغرسي  فالرفسي . إذا ما افرس سالتففو التبن  لألسلح التخلف النسس  للس   الصين   ل1ا

الودف  الغرسيو ، فسالوذام الفاليوام المتحودم اكمري يو ، لنففذ وا علوو  علوو المسوتفيام  استخدام ل3ا

 لتسفيق س حها، خاص  سعد حرع الخليا الثاني .

http://www.china.org.cn/
http://www.china.org.cn/
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يشو    ل ثير مس دف  العالم الثالوأ، فسالوذام المسوتفردم منهوا للسو  ،  س تغيير مصادر التسلم ل4ا

 ل.111-113: 1000يؤاد، ا صعفسام يني  فتدريسي  فت اليف مادي   سيرم.

سدايو  الثمانينوام موس البورس الماوو ، عنودما تسنوم الصويس سياسو  االنفتوا  فتطوفير الف ور  في 

 جهفداع م ثفو  لتحوديأ الصوناعام العسو ري  علوو نموط نموم التسولم الغرسيو   تفالذع فا س ،االاتصادع

تها للودف  ال سورى منايسوفذلوك موس خو    ،تحص  الصيس علو نصيسها مس سوفو السو   العوالم  ل  

عووام ال شووهد حينمووامرحلوو  جديوودم  العسوو ري  السوعفدي -دخلووم الع اووام الصوويني  يبوودالمصودرم للسوو  ، 

متفسوط    ف  صفب  عس ري  سيس السوعفدي  فالصويس عنودما اشوترم السوعفدي  صوفاريعتفاي   1999

إلوو ال ثيوريس يو  المنطبو   امفاجأما سالنسوس  ، فالذع ش  الشرولريا  ا ل  ف ما يسموCSS2ا المدى

ع عووس الوونمط التبليوودع البووا م للسياسوو  السووعفدي  منوو ذ ايووام العرسيوو  فيوو  الوودف  الغرسيوو ، ساعتسووارت خرفجووا

الصويني  يو   وذا -الممل   العرسي  السعفدي ، سو  فاود  دى ذلوك إلوو تغييور نموط شو   الع او  السوعفدي 

 :  مها عدم عفام إلو  سساع التحف  رج  فت المجا ،

اكموور الووذع جعوو   الصووين  ريوو  المسووتفى التبنوو  فتحسوويس ا،نتوواج العسوو رع يوو  نمووم التسوولم ل1ا

، الس   الصين  يناي  ي  سوفو السو   العوالم  موس خو    سوعارت الرخيصو  فتبنيتو  العاليو 

 البورسحيأ تشير الدراسام اكمري ي  إلوو  س الصويس سوفف تصوسم مر وة منايسو  حبيبيو  يو  

 ل13: 1991.امنصفر، ريسالحادع فالعش

 تصوودير اكسوولح  الصوويني  ال تخووو  لشوورفط فايووفد  مووا  ووف الحووا  سالنسووس  للوودف  الغرسيوو ،  س ل1ا 

سوفاء  لودف  العوالم الثالوأ، الصيس ليسم  الدف  الغرسي  مس حيأ حمر نبو  التبنيو  المتطوفرمي

 تبني  اكسلح   ف  ير ا مس التبنيام اكخرى.

الغرسي ، فخاص  الفاليام المتحدم اكمري يو ، موس حيوأ الوتح م يو  نفعيو   تجنع استةاة الدف  ل3ا

لنسووس  علووو  نووفا"  خوورى نتيجوو  للخوووف" للوودف  العرسيوو ، فالحموور ا اكسوولح  التوو  تصوودر ا

 لجماعام الوغط ي  الفاليام المتحدم اكمري ي .

، فخاصوو  سعوود كخيوورمتجووات السووعفدي  يوو  السوونفام ا س سياسووام الفاليووام المتحوودم اكمري يوو   ل4ا

جماعام الووغط  فتفجيهام  صسحم تخو  لوغفط ،1001 حداأ الحادع عشر مس   تفسر 

 لسحأ عس مصادر جديدم لألسلح .اكمر الذع  جسر السعفدي  لاليهفدع، 

فاحد للتسلم يجعلهوا ر ينو   وذا المصودر موس علو مصدر  شعفر البيادم السعفدي  سأس اعتماد ا ل1ا

   فاط  الغيار فعمليام التحديأ فالتدريع.حيأ  نفا" الس 
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 عوامل ثقافية: ()هـ

االشوورو شوورو جفةيووف رفديووار  سلوونا  الشوواعر فاكديووع ا،نجليووةع المشووهفر تعسوور مبفلوو 

فعودم التفايوق سويس فاالخوت ف التساعود   س اكفلوو :داعا عوس   ثور موس داللو فالغرع  رع فلس يلتبيا  س

فالنمام البيم  الذع تبفم علي     موس  العبا دي ايي  فمس اكس  الثب فالشراي  ينس الحوارام الغرسي  

ا،س مي  فالت  انطلبم  الحوارماسيس الحوارام الشراي   فالتفايق التبارع الثاني   سفالحوارتيس، 

  مهورم يو  الصويس منوذ رالف السونيسل  وف  مور التو  مس الجةيورم العرسيو  فالحووارم ال فنففشيفسوي

ع مفهووفم جووداع ف يوورى  س الفوورفو سوويس  الووذع، االمف وور اكمري وو  اصوومف ي   نتنجتووفس ووف مووا   وودت الحبووا

مما اادت سالنتيج  إلوو  التاريع فاللغ  فالثباي  فالديس، تستمد مبفماتها مسالحوارام    يرفو  ساسي  

 ود الحوارم الغرسي .  ال فنففشيفسيفستحالف  تسا" الحوارتيس ا،س مي   التنسؤ

ع عالام  التبارع فالتفايق اد خلبم عف نستطي  البف  سأسمس  نا ف  ع انسجاما جوداع سويس سياسوام  يوا

ايوادت  مما يرض سالنتيجو  علوو فتفجهام فمصالم    مس الممل   العرسي  السعفدي  فالصيس الشعسي  

صوادي  االرتباء سع ااتهما إلو مسوتفى تعوافس إسوتراتيج  يو   ايو  المجواالم السياسوي  فاالات الدفلتيس

 فالعس ري  فالثبايي .

 

 عوامل التباعد واالختالف: [.]

ع علو   ع موس  تتغيور، يهو  مفاحود فتيرمالع اام سيس الدف  ال تسبو دا ما  فالتنواي  االخوت ف السوا

ع إلو الع    ع مس التعافس فالتوامس إلوو التنواير فالتساعود فاالخوت ف الفياوإلو  ، فالتعافس ف حيانا

ع ت فس ف ع يو  مجواالم، فيو  الفاوم نفسو  ف حيانا ع فتعافنوا ع سيس التساعد فالتبارع، يبد تشوهد تبارسوا سطا

ع فتساعداع ي  السعفدي ، فالتو   و  يو  -مجاالم  خرى. فالع اام الصيني  تشهد تلك الع اام اخت يا

ع ام  التفايق فالتعافس ي   ذت المرحل ، ال تخ  مس سعض االخت يام. فاد حددم  ذت الدراس  س عووا

مووس عفاموو  االخت يووام التوو  موورم سهووا ع اووام الوودفلتيس، فالمتمثلوو  يوو  االخت يووام اكيديفلفجيوو ، 

 ، فالمفاف تجات اكالي  ا،س مي  ي  الصيس.المفاف مس الصرا" العرس  ا،سرا يل ف

 

 االختالفات األيديولوجية: )أ( 

 حود   وم المحوافر الر يسوي     السوعفدي االخت يام اكيديفلفجيو  سويس الصويس فالممل و  العرسيوش لم 

  انومف للخ ف سينهما خ ف الخمسوينام فالسوتينيام إلوو منتصوف السوسعينيام موس البورس الماوو ،
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تلعع دفراع  سيراع ي  تحديد ع ا     منهما م  الطرف اآلخر. يالصيس دفلو  اشوترا ي   اكيديفلفجي 

ع لتلك العبيدم اتسعم الصيسالسياسي  الشيفعي . تستند ي  تفسير ع ااتها الدفلي  إلو العبيدم  منوذ  ففيبا

ندم طريق دعم فمسوا تصدير عبيدتها السياسي  فذلك عس ل سياس 1911-1949ح م ماف تس  تفنا ا

 الوأ سموا يو  ذلوكفحر ام التحرر فافى المعارو  ي  دف  العوالم الث التنميمام اليساري  المتطري 

فل ووس منووذ منتصووف السووسعينيام حوودأ تغيوور  علووو سووسي  المثووا ل.سيوو  اثووفرم مفووار دف  الخلوويا العر

انتهجم البيادم الصويني  سياسو  معتدلو ، فسوعم إلوو تحسويس يبد  ذرع ي  سياس  الصيس الخارجي .ج

ع ااتها م  جمي  الدف  سما ييها دف  الخليا العرسي  فعلو ر سها الممل   العرسي  السعفدي  حيأ تم 

، 1990لووودفلتيس فإاامووو  ع اوووام دسلفماسوووي  فسياسوووي  فااتصوووادي  عوووام االعتوووراف المتسووواد  سووويس ا

تووأت  اسوو  اك ووداف اكيديفلفجيوو ، علووو  يوو  ع اووام الصوويس الخارجيوو  ف صووسحم المصووالم البفميوو 

إيجواد  . يواالخت ف اكيوديفلفج  لوم يمنو  الودفلتيس موسالر م مس احتفام  و  منهموا سعبيدتو  السياسوي 

فالتفاعوو  السياسوو   م المشووتر   لتحسوويس ع اتهمووا فمووس ثووم التعووافسمرت ووةام افيوو  مووس المصووال

 فاالاتصادع فالثباي .

 

 .اإلسرائيلي-الصراع العربي الموقف من )ب(

ع يوو  السياسوو  ا،سوورا يل  حيووةاع مه- خووذ الصوورا" العرسوو  1911منووذ مووؤتمر سانوودفن  عووام   مووا

ف يوودم منمموو  طين  يوو  يلسووطيس يبوود  خووذم الصوويس مفااووف مؤيوودم للحووق الفلسوو الخارجيوو  الصوويني ،

ع  ع فمعنفيووا  .التحريور الفلسوطيني  يو  جميوو  اكعموا  التو   انووم تبوفم سهوا وود إسوورا ي  فدعمتهوا ماديوا

ف ووذلك اامووم الصوويس سمسوواعدم المنمموو  مووس حيووأ توودريع  ووفادر المنمموو  علووو اكراووو  الصوويني  

ف  تحليلهوا ي ،  صراعها م  إسرا ي الدف  العرسي  ي الصيس  يدم ما لمبافم  االحت   ا،سرا يل . 

البيوادم الصويني  ا س إسورا ي  ال تعودف  فنهوا  ر ميل  ي  الع العالم العرسو ، لطسيع  الفجفد ا،سرا 

ل. فاود اسوتمر  وذا 11: 1911 دام لإلمسريالي  اكمري يو  يو  السويطرم علوو العوالم العرسو .ا اسوليم، 

سياسوووام الووودف  العرسيووو  يووو  مفاجهووو  التهديووودام الووودعم المطلوووق للحوووق الفلسوووطين  يووو  يلسوووطيس فل

إسورا ي   عتورافا علو الور م موس ف ذلك ريض االعتراف سدفل  إسرا ي  فالتعام  معها ا،سرا يلي 

 ل.13: 1000ار  عبي ،  .1913عام شعسي  سجمهفري  الصيس ال

سووها اوووي  لطسيعوو  البوووايا السياسووي  العرسيوو  فعلووو ر  السياسووام الصوويني  تلووك لبوود  وواس تفهووم 

التسوعينيام إال  نو  منوذ  ،البووايا العرسيو  س  الممل   العرسيو  السوعفدي  تجواتتفايق م  سيايلسطيس، ي

السوع  إلوو : اكف سد م الصيس ي  سلفرم سياستها الخارجي  ي  خطيس ر يسييس.  مس البرس الماو 
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ع السياسووي  فاالاتصووادي  موو  الوودف  ا فثووق الع اووام  ترسوويع مووس  س الصوويس إحوودى  لعرسيوو ، إنط اووا

ةعامام العوالم الثالوأ فصوديق تواريخ  للودف  العرسيو ، فتورتسط مو   السيو  الودف  العرسيو  سع اوام 

يبود شوهدم  ،الثان : السوع  لتحسويس ع اوام الصويس مو  دفلو  إسورا ي  ااتصادي  فعس ري  فثبايي .

ع ي  الع اام الدسلفماسي  فالتجاري  ا،سرا يلي  الصيني  مما  دى إلو إاامو  ع اوام   ذت الفترم تحسنا

. فنتيج  لذلك يبد تسد  الخطاع السياس  الصين  تجات إسرا ي  موس 1991دسلفماسي  سيس السلديس عام 

 خطاع عدا   إلو حال  تعافس.

فاعم    مس  الصيس فإسورا ي  علوو اتفاايو   الصين  عندما-السعفدعاالخت ف  سرةفمس  نا  

، 1000 ثناء ةيارم الر ي  الصين  ةيمويس لدفلو  إسورا ي  عوام  خسارات ف من  فاست تعافس عس رع

ترسو  إلوو  اكسولح  التو  س تفير ،سرا ي   و  المعلفموام التو  تمل هوا عوس التةمم سمفجس  فالذع 

تلوك االتفاايو  سويس   السوعفدي  فسوفريا فإيوراس. فاود انطلبوم  ، فخاصوالدف  العرسيو  الشورو  فسوطي

 ي  حبيب  اكمر مس  اج  إسرا ي  اكسودع عوس عمليو  توفاةس البوفى. ،سرا يل سيس الصين  فاالجان

التعوافس اكمنو  فتهدف مس    الصيني  للدف  العرسي ،البلق مس جراء مسيعام اكسلح ينتاسهايإسرا ي  

 تحصوو  علووو إلووو مرااسوو  اكسوولح  التوو  ترسوو  إلووو الوودف  العرسيوو ، ف سالصوويس  موو فالعسوو رع 

عس البدرام العس ري  الت  تمتل ها  ذت الدف  فالت  سا مم الصيس ييها مس خ   معلفمام مفصل  

 هم لووديها فالمفووا يم رييس ال سووار الووذيس تلبووفا توودريساتووواي  إلووو  سووماء العسووسا،خسووراء فمستشوواريس 

 ل.1000.االفطس العرس ، راتيجي  الت  تعتمد ا  ذت الجيفهاالست

 موو  دفلوو  إسوورا ي  فاكمنيوو    تفثيووق ع ااتهووا العسوو ري الصوويني  يوو ا،سووتراتيجي  لبوود  لبوومف 

، السوويما يوو  موو  ارتسوواط السووعفدي  موو  الصوويس ساتفاايووام الصوويني -السووعفدي سم لهووا علووو الع اووام 

 نا يجع التنفي  إلو  س  ذا الفتفر لم يص  إلو الدرجو  التو  اود توؤدع إلوو البطيعو  سويس ف عس ري .

 :مجمفع  مس االعتسارام   مها الحسساس ي  م  اكخذالسلديس، 

تعمو  علوو تطوفير سأنها دفل  عممو  ي  حبيب  اكمر مس شعفر الصيس  ينس  لصيناالسلفك  س  ل1ا

اوودراتها العسوو ري  فالت نفلفجيوو  حتووو يم نهووا ذلووك مووس دخووف  سووفو السوو   العووالم  سالبوودر الووذع 

العسو رع مو  إسورا ي  يعتسور مودخ ع . فلوذلك يوإس تعافنهوا ريتناسع م  افتها الشوامل  فحجمهوا ال سيو

ع،  فال: للحصووف  علووو  فالتوو  تووريض الوودف  الغرسيوو  حصووفلها  الغرسيوو  المتطووفرم الت نفلفجيووام  مووا

داخوو  دفا وور صوون  البوورار السياسوو   موواد علووو الوودفر ا،سوورا يل  فنفوفذ إسوورا ي عليهوا، فثانيوواُ: االعت

 لتوو  تعتوورض المصووالم التجاريوو  فالعسوو ري اكمري وو  للتخفيووف مووس الشوورفط فالعفا ووق اكمري يوو  ا

 ل.1000الصيني  االخفرع، 
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 اتخوذملوذلك   االنفتوا  علوو العوالم الخوارج ، ف داف لس تتحبق إال مس خو   سياسو ذت اكإس  

ع معتوودالع فسياسوو  مرنوو  إةاء العديوود مووس المشوو  م الدفليوو  سمووا ييهووا الصوويس مشوو ل  الصوورا"  مفافووا

ع إلوو إعطواء صوفرم جديودم لنفسوها  موا الصويس فسد م ا،سرا يل ،-العرس  دف  العوالم  متميو  تودريجيا

بيووام سوودفر ر يسوو  يوو  عمليوو  السوو م، يبوود  علنووم الصوويس عووس ر ستهووا يوو  ال فمووس سينهووا إسوورا ي ،

ا،سوورا يل  سصووفرم سوولمي ، سعوود  س  انووم تصوور علووو - صووسحم توودعف إلووو حوو  الصوورا" العرسوو ف

: 1999اعسود العةيوة،  ي  المحتلو   شورط ل عتوراف سإسورا ي .مس اكراو  العرس انسحاع إسرا ي 

 ل.133

، نمراع لصغر حجم  ن  ال يفجد ي  السفو ا،سرا يل  محفةام تغرع الصيس للسع  للدخف  يي  ل1ا

ع للمنتجوام   نها تعلم  س ذلك اد ي لفها يبداس  سفاو الدف  العرسي فخاص    ذا السفو، اك ثر اسوتيعاسا

 س  حيوألونفط فالغواة الطسيعو  العرسو ، للحصوف  علوو ا حاجتهوا  وذلكف،   الصوين فالس  الصيني 

ع ا  مصالم فاتيو  فليسوم   صسحم دفل  مستفردم للنفط، مما يجع  مس الع ا  سيس السلديسالصيس 

 استراتيجي .

لوذع االتوال  علوو البيوادم السياسوي  الصويني ، فسعلو المجتم  الصين  ف التأثير الصهيفن ل وعف 3ا

الصويس موس الودف  ساعتسوار  س  م فجوفد الوفس ا صوهيفن  يو  الصويس،إلو عود ي  المبام اكف  يرج 

 الب    الت  ال يفجد ييها  الي  يهفدي .

ا،سوورا يلي  لووس تسووتمر طووفي ع -لع اووام الصوويني  س اإدراك صووانع  البوورار السياسوو  السووعفدع  ل4ا

الوووغفط  شوو   خوواص اكمري يوو ، فذلووك سسووسع، فسكنهووا لووس تووؤدع إلووو نبوو  للت نفلفجيووا الغرسيوو 

الع اوام  المتطفرم للصيس. مما يبفد إلو االستنتاج سأساكمري ي  علو إسرا ي  سعدم نب  الت نفلفجيا 

ا،سرا يلي  لس تتحف  إلو ع اام استراتيجي  علو المودى الطفيو   ف حتوو المتفسوط، كنهوا -الصيني 

اكمري ي ، حليفو  إسورا ي ،  يالفاليام المتحدم السياسام الصيني ،اف اكمري   مس تفاج  سعبس  المف

ع، فلذلك ع طسيعيا تهودف إلوو تحفيو  الهنود إلوو اوفم عمموو يو  مفاجهو  البوفم  يهو  ترى ي  الهند حليفا

فسود م اود سود م إسورا ي  ستسنو  االسوتراتيجي  اكمري يو  يو  جنوفع شورو  سويا، فالصيني  المتنامي . 

 العدف التبليدع ل   مس الصيس فالسا ستاس. ،يب  م  الهندترتسط سع اام فث

 المسلمة في الصين. الموقف من األقليات (ج)

،  موا ذ رنوا يو  عوس طريوق محوفريس ي  منتصف البرس السواس  الموي دعدخ  ا،س م الصيس  

موو  : اكف  جوواء عووس طريووق السوور مووس خوو   الفووتم ا،سوو م  لتر سووتاس الشووراي  المتاخمبدموو  السحووأ

جواء موس السحور عوس  شور يو  المنواطق الغرسيو  موس الصويس فالثوان فموس ثوم انت لحدفد الصيس الغرسي 
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معهوم إلووو  نبلووفا ا،سو م وانفا يتنبلوفس سوويس جةيورم العورع فالصويس ي سطريوق التجوار المسولميس الووذي

ايو  انتشور سسورع  يو   فلبد شهد ا،س م منذ فصفل  إلو الصويس نهوو   سيورم، فاةد ور ف .الصيس

فتأسوي   1911فمو  ايوام الثوفرم الفطنيو  عوام  تعرض لمفجام موس الصوعفد فالهسوفط.، ثم فالياتها

الجمهفري  علو يد الةعيم الفطن  صس يام صس تمت  المسولمفس سحريو  ممارسو  شوعا ر م الدينيو ، 

م دايوو  الح ووموو  س هم تعروووفال وونف للصوويس.  فشووار فا يوو  تفحيوود الصوويس فحووارسفا االحووت   الياسووان

فاود  سسوسع مفاوف الشويفعي  المعورفف موس اكديواس. لمفجام جديدم مس االوطهاد الشيفع  للصيس

بوورس الماووو  امنيسوو ، ام مووس الاليوو  المسوولم  إلووو سدايوو  الثمانينوواسووتمرم حالوو  االوووطهاد تلووك لأل

اوام الحوةع الشويفع  الحوا م يو  الصويس الشوعسي   1949 وف إلو ذلوك  نو  يو  عوام  ل10311999

اسوم سوين يانا، ف و   لمو  صويني  تعنو  االمسوتعمرم    تر ستاس الشوراي  ف طلوق عليهوا اسوراع  ساحت

ع  س تتخذ الممل و  العرسيو  السوعفدي ل. 101: 1999الجديدما احرع،  ع متشودداع موس  ف اس طسيعيا مفافوا

ع تجوات اكاليوام المسولم  يو مس منطلق  نها تشعر  سياس  الصيس تلك   نحواء مختلوف سأس عليها التةاموا

لم فسح ووم  س الممل وو  تعتسوور نفسووها مسووؤفل  عووس حمايوو  العبيوودم ا،سوو مي  فحمايوو  المصووا العووالم،

يوو  اك ووداف  فالتسووايساالخووت ف اكيووديفلفج   ذلووك  وووف إلووو ا،سوو مي  علووو المسووتفى الوودفل .

 را".لدفلتيس إلو درج  الصالسياسي  سيس النماميس، اكمر الذع  دى إلو فصف  الع ا  سيس ا

ع موس لف  صويا   الع اوام  الموؤثرم يو  عفامو البد ملم اكالي  المسلم  ي  الصيس عام ع  ساسويا

السووعفدي  فاال تموام ستأ يوود  الدينيوو  يو  السياسوو  الخارجيو  اكفلفيوامف وذا يؤ وود  .الصوويني -السوعفدي 

 السياسو  عي  النموامالبيم ا،س مي   أسوا  لشورف اكاليام المسلم   دفل  مدايع  عس دفر السعفدي 

لذلك يبد اتسعم الفجوفم سويس الممل و  العرسيو  السوعفدي  فالصويس ف فم انت  سيس الدف  ا،س مي . ييها

فعلو الر م مس  ذا التساعد فاالخت ف يو  المفااوف  يتعلق ساكالي  المسلم  ي  الصيس.الشعسي  ييما 

ع لتووأثير العاموو  اكيووديفلفج  يوو  مجووا  تراجعووشووهدم  1919عووام نووذ م  س الفتوورمسوويس الوودفلتيس، إال  ا

، عندما  طلبم الصويس حريو  1990سيس السلديس منذ عام  الع اام سيس الدفلتيس،  ما شهدم الع اام

ع نسووس التعسوود، ع يتبارسووا يوو  المفااووف السياسووي  موو  مهووفر درجوو  مووس درجووام االتفوواو علووو ال ثيوور مووس  ا

 ام المتسادلوو  سوويس ايووادت  السلووديس،خاصوو  سعوود الةيووار اك ووداف السياسووي  فاالاتصووادي  فاالسووتراتيجي 

فك ميو   .1999حيأ اام اكمير عسود هللا سوس عسود العةيوة فلو  العهود السوعفدع سةيوارم للصويس عوام 

اام فل  العهد السعفدع سةيوارم الجمعيو   ي  السياس  الخارجي  السعفدي ، فو  المسلميس ي  الصيس

: 1999ةيوارم مسوجد نيوف جيو  ف دى ييو  صو م الجمعو . ا اشوم، سف ا،س مي  ي  العاصم  الصويني 
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مووس االنفتووا  الووذع تعيشوو  الصوويس يوو  المرحلوو  الحاليوو  فسياسوو  التسووامم التوو  تتسنا ووا فسووالر م  

لعدم رليام لتنمي  المنواطق ا،سو مي  يو  تر سوتاس  فإتساعهاالح فم  الصيني  تجات اكاليام المسلم ، 

إال  س  تها ي  تفثيق ع ااتها م  الدف  ا،س مي ، فمنها الممل   العرسيو  السوعفدي ،الشراي ، فسياسا

 فوووا" اكاليووام المسوولم  يوو  الصوويس مووا ةالووم تعووان  مووس سعووض السياسووام التوو  تطسبهووا الصوويس، 

االلتحاو سالجيه  ف الفموا ف ا،داريو  المدنيو   مس لشراي  سناء تر ستاس ا لصيني الح فم  ا  حرماس

مووا تبووفم سوو  الح فموو  الصوويني  مووس إعوودامام فسووجس ف وودم منوواة  ف ير ووا مووس  ف ووذلكالجوويه،  يوو 

تجووات  ك السياسوواممووس المطالسوو  سحبووفاهم المشوورفع . تلووا،جووراءام العباسيوو  لمنوو  اكاليووام المسوولم  

 .الصيني -السعفدي اد ت فس إحدى العبسام ي  تطفر الع اام  اكالي  المسلم  ي  الصيس

 ً  :رؤية مستقبلية للعالقات بين الدولتين   /ثالثا

ف صسحم سياس  االنفتا  علو  1919عندما تفلو الةعيم الصين  دين   يساف سين  السلط  عام 

ع مس   داف سياس  الصويس الخارجيو  لتحبيوق  ع  اما المنشوفد يو  ع ااتهوا   التوفاةسالعالم الخارج   ديا

  تحسوويس ع ااتهووا موو  دف  الخلوويا عاموو  فالممل وو   علنووم الصوويس عووس ر ستهووا يوو موو  العووالم الحووال ،

  هووا لمصوودر  ووام مووس مصووادر العرسيوو  السووعفدي  خاصوو  لوودفر ا الجووف رع ا،اليموو  فالوودفل  فالمت

عووس احترامهووا لسوويادم جميوو  دف  الخلوويا، فعوودم التوودخ  يوو  شووؤفنها الداخليوو ،  علنووم   ووذلكف الطااوو ،

، جعلوم فتوا  الصوين  ذت النبل  النفعيو  يو  سياسو  االنف ل.19: 1999فتأييد فحدم  راويها. اتنيرم، 

 موام ال ثيور موس الودف   يتحوم السواعف محوفراع ل سوتبطاع موس اسو  العديود موس دف  العوالم، موس الصويس

صوولح  يووإس الم مووس  ووذا المنمووفرف  البوورار الوودفل .  مر ووة مووس مرا ووة الثبوو  فصوون سهوواساال تمووام 

فجوفد ع اوام جيودم فمتطوفرم مو  دفلو  عمموو صواعدم  رفرماالستراتيجي  للسعفدي  انطلبم مس وو

 لها سدفس ايفد  ف شرفط.تبفم سسي  الت نفلفجيا فالس   المتطفر 

شوهدم  إال  نها اود تعتسر اصيرم سمبايي  الع اام الدفلي ، السعفدي -الع اام الصيني فم   س 

شووهد منووذ تأسيسووها  ع تراجوو   ف ا لووم ت نهوو سمعنووو ووذت الفتوورم تطووفراع مسووتمراع فسشوو   طووردع، خوو   

.  ذا التطفر المستمر يو  الع اوام سويس السلوديس تسينو  الةيوارام المتسادلو  سويس المسوؤفليس يو  انخفاض

إس  وذت الحبوا ق تبفدنوا  ل. عو ت 1ف4اانمر الجدفليس راوم  خ    ذت الفترم الةمني  البصيرم. الدفلتيس

: السعوود ث ثو نطلووق موس  سعوواد يجوع  س ت الصوويني -لسوعفدي امسوتبس  الع اووام س دراسوو  إلوو االسوتنتاج  

التر يوة علوو  وذت اكسعواد يفووم  يوف يم وس . فد العسو رع فالتبنو السياس  فالسعد االاتصادع فالسعو

الع اووام،  تلووكفمنااشوو  اكسوو  التوو  يم ووس  س تتأسوو  عليهووا  الصوويني -السووعفدي استشووراف الع اووام 
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افر سياسي  فااتصادي ، فرسموا عسو ري ، جديودم سويس منطبو  الخلويا اكمر الذع اد يؤدع إلو تش   مح

 فالصيس.

 .الصينية-السعوديةالبعد السياسي في مستقبل العالقات  (1)

إلوو المصوالم السياسوي  المشوتر    الصويني -السوعفدي يستند السعد السياس  ي  مستبس  الع اام 

النفتوا  إلصو   فا . يالصيس تفاجو  ووغفطاُ دفليو  لمس البوايا الدفلي  فا،اليمي اللدفلتيس، فمفافيهم

ا،نسواس  سفاء ييموا يتعلوق سحبوفو ،فسالذام مس اس  الفاليام المتحدم اكمري ي  السياس  فاالاتصادع،

يو  مفاجهو  المطالوع   ف اللعع علو فرا  توايفاس فدعوم اكخيورمفإط و الحريام السياسي  فالمدني ، 

محافل   سم جما  الصيس  بفم  سرى ي  البارم   ف عس طريق الفطس اكمي  لتفحيد الجةيرم م  الصين

فيوواف إلوو ذلوك    رسيافتأثير ذلك علو اكمس ا،اليم  ي ،خاص  سعد صعفد نجم الصيس، فاآلسيفي 

ع ،ااموو  ت توو  سياسوو  فعسوو رع يوو  يشووا  ، الوووغفط اكمري يوو  ع فجنفسووا  محافلوو  صوويني  للتموودد  رسووا

ي  مفاجهو  الت تو    س ت فس اطع البفم اك سر ي  البارم اآلسيفي  إلومس فرا    الصيس تهدف رسيفع

اصو  خفالوذع يخطوط للهيمنو  علوو منواطق اسوتراتيجي  متاخمو  للحودفد الصويني ،  اكفرفس -اكمري  

التمودد جنفسواُ للعوالم  فمحافالم  ذا اكخيور شما  اكطلس ، حلفدف   فرفسا الشراي  ل   لع سعد وم

التعافس م  دف  مجل  التعافس الخليج  لتنسويق السياسوام العسو ري  يو  مفاجهو  موا يسومو ف  العرس

ع ف ممنطب  الخليا فالجةيرم  س خاص  ف اتهديد ا،ر اعا،سـ ع.العرسي  منطب  مهمو  للصويس ااتصواديا  نيوا

السوو    لمنعهووا مووس امووت ك الشوومالي ، حليفوو  الصوويس،علووو  فريووا  اكمري يوو  الوووغفط ف خيووراع يهنوواك

 النففع ف سلح  الدمار الشام .

 ،اوفم عالميو  إلوو تحفيو  الهنودالهنودع الوذع يهودف إلوو -التعوافس اكمري و ي فمس ناحي   خورى

ع  ع  مري يا ع موس التأ يود اكمري و  سومحتم ع ود الصيس فالسا سو فسالتال  حليفا أس الهنود سوفف تاس، إنط اوا

الهنوودع -اكمري وو  يعتسوور التحووالف ل،1001 االبريشوو ، الت نفلفجيووا العسوو ري  اكمري يوو  تعتموود علووو

ع استراتيجيا لتأييد سياساتها سخصوفص عرسي  فإس مي  للحصف  علو مساندم  تسعو جع  الصيس تحالفا

طع  منها، فخاص  جةيرم اتايفاسا، سا،واي  إلو محافلو  تشو ي  ت تو  استعادم المناطق الصيني  المبت

ع ي لووف شووما  اكطلسوو .رسوويفع يوو  مفاجهوو  ت توو  ح- يوورف ي  يوو  لعووع دفر  ووام الصووين الر سوو فختامووا

 الدينيو  فذلوك لم انتهوا فحيفع ي  العالم العرس  فا،س م  السود لو  ف س ينطلوق موس السفاسو  السوعفدي ،

، سا،وواي  العالم العرسو  فا،سو م الذع توطل  س  ي   فدفر ا البيادع فاالاتصادع فثبلها السياس 

   استبرار ي  المنطب .دفر ا  عامإلو 
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الصيس إحدى البفى الر يس  المؤثرم يو  عالمنوا  ي الممل   العرسي  السعفدي   في  المباس  ترى

الع اووام السياسووي  ممووا جعوو   رع فالسياسوو  فاالاتصووادع فالعسوو رع،المعاصوور نمووراع لفةنهووا السشوو

ع سويس المفووفعام التو  يهوتم تحتو   صرم سيس السلوديسالمعا ع مهموا سهوا متخوذف البورار السياسو  يو  م انوا

 ،الع اوام تلوك سوساع التطوفر السوري  الوذع مورم سو   عوس المتخصصويس سعوضيتساء   ادفالدفلتيس. 

 و  علو  ذا التساؤ  تنطلوق موس حبيبو   س  السنفام المعدفدم. فا،جاس  يتجافة ال خاص  ف س عمر ا

ع فتحديام مشتر  ، الدفلتيس ت ما إلوو مةيود موس التعوافس فالتبوارع يو  ديعهاكمور الوذع يوفاج  وغفطا

يوالتطفرام فاكحوداأ التو   عبسوم  حوداأ الحوادع عشور  المفااف السياسي  فاالاتصوادي  فالعسو ري .

 دفلو  ش لم مصودر الوق للممل و  العرسيو  السوعفدي  خاصو  يو  مو   يواع توفاةس 1001مس سستمسر 

  مو  سعوض نمط ع اوام السوعفديتواس  لولحفوام علوو سياسو  متفاةنو . يالمتعوف  عليو  السوعفدي  لافى 

 اتهوامالتفتر فالتأةم خاص  سعد  اد شاس  ال ثير مس تلك الع اام الدف  ال سرى السد ف س يلحم  س ش  

 سي .يام المتحدم اكمري ي  سا،ر السعفدي  سأنها تدعم جماعام فتنميمام إس مي  تصنفها الفالا

لعرس  فا،س م  فمحافلو  يورض السياسوام اكمري يو  الهجم  اكمري ي  علو العالم اف خيراع ي

الخاص  سإعادم تش ي  المنطبو  يو  إطوار موا يسومو اسالشورو اكفسوط ال سيورا، فيورض الديمفاراطيو  

السوعفدي  سالصويس فحاجتهوا الممل و  العرسيو   ا تموامالغرسي  علو الدف  العرسي ،    ذلك يفووم مودى 

لي  لها ،اليمي  فالدفلي ، خاص  إذا  خذنا ي  االعتسار  س الصيس التحالفام اإلو إعادم تش ي  خارط  

العووف الفحيود يو  مجلو  اكموس الوذع ال   نهواتاريع استعمارع يو  العوالم العرسو  فا،سو م ، حيوأ 

يو   ، س  فالنوام  سرمتو علو العالم العرس  فا،س م  يصنف ومس االبفى االستعماري ا الت   يمنم

 ل.1001 اليدع، العصفر الحديث . ا

 .الصينية-السعوديةالبعد االقتصادي في مستقبل العالقات  (.)

ينموف  خذ  1990منذ عام ي و مستفى العالم،ام نمفاع علر االاتصاد الصين   سر" االاتصاديعتس 

اكف  مس حيأ جذع االستثمارام الخارجي ، ي  الفام الوذع  انوم  ل، س  ف صسم%10ا سمعد  ادرت

. ل141: 1991ايتحوو ، الوودف  الصووناعي  ال سوورى مووس الر ووفد االاتصووادع. متصووادياتعووان  معمووم اا

يوو   النمووفذج الفريوود اااتصوواد السووفو االشووترا  ا الووذع تنتهجوو  الصوويسذلووك إلووو السووسع يوو  فيرجوو  

، فسياس  التحديأ العلم  فالت نفلفج  مس  ج  االرتباء إلو العالمي ، اكمور الوذع سياستها االاتصادي 

يتم  سفاو الصيس  مام االستثمارام فيتم ااتصاد ا علو العالم فسرفة ا  ثالأ   سر ااتصواد  دى إلو 

فنا ي  العالم سعد الفاليام المتحدم اكمري ي  فالياساس، خاص  سعد إواي  البدرام االاتصادي  لهفنا  و

يو  يو  النموف النبلو  النفع ذلوك إلوو فيووافل. 41 :1991هللا، . اعسود1991د انومامها للصيس عام سع
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الشووعارام االاتصووادع إلووو السياسوو  التوو  تسنتهووا البيووادم الصوويني  مووس حيووأ فووو  اكيووديفلفجيام ف

ع ف فوووو  الطمفحوووام العبا ديووو  فمخططوووام السياسووو  الخارجيووو  يووو   دنوووو سووولم اكيديفلفجيووو  جانسوووا

 ل.191: 1991ا ارنفع، ا اال تمامام.

متةايدم لوديها لسنواء اودراتها الصوناعي  ف يا لهوا للصيس فالحاج  ال السري  االاتصادع  ذا النمف 

م المسوووتهلك فلتوووأميس إلوووو المةيووود موووس الووونفط فالغووواة لتغذيووو  الصوووناع  فحاجوووا يحتاجووواس االاتصوووادي 

ع  اوراراع الفصف  إلو مصادر الطااو   مما جع   دف، النفطي  لصيسااحتياجام  ع اسوتراتيجيا  يحوتم صوينيا

م مس الونفط احتياطيام  سيرفااتصادي  افي  م  الدف  الت  تملك فع اام سياسي   الدخف  ي  تحالفام

، فاالرتبواء ستلوك الع اوام العرسي  السوعفدي م  الممل   علو تعةية ع ااتها  فالغاة. فمس ثم حرصم

  سوور شووريك ممووا جعوو  الممل وو   إلووو مسووتفى تعووافس اسووتراتيج  يوو  المجوواالم السياسووي  فاالاتصووادي ,

فاود عسور البوادم الصوينيفس عوس  فى الشرو اكفسط فمنطب  الشما  اكيريبو .تجارع للصيس علو مست

لممل وو  يوو  تةفيوود الصوويس سال ميووام ال اييوو  لسوود احتياجاتهووا المتناميوو  االعتموواد علووو ا يوو ر سووتهم 

ر سوتهم يو  مشوار   الممل و  يو  الصوناعام السترف يمافيو  فالتحفيليو   فعوس فالوخم  موس الستورف ،

 ل.11: 1999الصناع  السعفدي . ا اشم،الت  تميةم سها 

تتميوة  االاتصادي  الع اام يسيس  س الصيني -السعفدي إس السعد االاتصادع ي  مستبس  الع اام  

 تحتوواج للوونفط - مووا سووسق ف س  شوورنا– يالصوويس موو  نحووف االعتموواد المتسوواد  سوويس السلوديس،سنبلو  نفعيوو  مه

تةفيد ا سالنفط. ف ذت الر س  تنس  مس ااناعو  الصوينييس ل السعفدع فتر ع ي  االعتماد علو السعفدي 

 ل13: 1999سووأنهم يتعووافنفس موو  دفلوو  مفثووفو سهووا، فطوورف يحتوورم تعهداتوو  فالتةاماتوو .ا ارشووفاس، 

 سترف يمافيو  متبدموو  فصووناع  مووس احتياطيوام سترفليوو  ووخم  الممل و  موا تمتل وو   س  ووف إلوو ذلووك

فالصوويس االاتصووادع فالتبنوو  سوويس الممل وو  فالصوويس، خاصوو   سوويؤدع إلووو يووتم ريوواو مسووتبسلي  للتعووافس

ع خ   العبفد الث ث  البادم  إلو موا سوسق  . فيوافمرشح  ل   ت فس الدفل  اكفلو ي  العالم ااتصاديا

المتفاعوو  يوو  صوون  المسووتبس  لعووالم يتجوو  نحووف العفلموو  س وو  مووا تنطووفع عليوو  مووس  يووإس   ميوو  الصوويس

يفوورض علووو الممل وو  مراجعوو  ع ااتهووا دم التووأثير يوو  المجتموو  الوودفل  سعيووتحووفالم تاريخيوو  عميبوو  ف

سنواء مصوالحها فذلوك موس خو   سالبفى الر يسي  ي  العوالم فإعوادم صويا تها علوو  سو  جديودم تحبوق 

إس  وذا التفجو  الوذع  .سينهموا ع ا  شرا   حبيبي  م  الصيس توؤدع إلوو تشو ي  اوفم ااتصوادي  ت امليو 

للمشووار   يوو  إااموو   فالسووعفدييس المسووتثمريس الصووينييس شووج سووفف ي لم المعاصوور يرةتوو  طسيعوو  العووا

ترف يمافيو   ف سي  سحت ، سفاء يو  مجوا  الصوناعام الالمشرفعام ف فسعها علو  س  ااتصاد وخم 

سا،واي  إلو المسا م  الفعال  ي  الدخف  ي  مشورفعام مشوتر   يو   يل   ف المتفسط بالث مالصناعا
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عليهوا  عوس الحصوف الت  عجوةم نب  الت نفلفجيا المتبدم   ااد تحبق الممل   مس خ له فالذعالصيس، 

: 1999ا اشوم، مس الدف  الغرسي  سالر م مس الع اام المتميوةم مو  تلوك الودف  لعبوفد طفيلو  مووم. 

 ل.11-13

ع ي   اووفم االاتصووادي  سوويس الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فالصوويس يم ووس  س تشوو   الع اووامفعمفمووا

الع اوو   تلووكلمثوو   ر جميوو  عناصوور النجووا يلتووفي علووو اآلخوور ييهووا ااتصووادي  ت امليوو  يعتموود  وو  منهمووا

. يالصيس تش     سر سفو مستفرد للمنتجوام السوعفدي  هماع ااتالسعد االستراتيج  ل فلتعةية الت املي 

اكسوفاو المسوتفردم    سور  حود، سينموا الممل و  تشو   فاالسوتثمار مس الونفط فالصوناعام السترف يمافيو 

ع ي ل.3ا نموور جوودف  راووم  للمنتجووام الصوويني . لبوود  حسوونم  وو  مووس الممل وو  العرسيوو  السووعفدي  فختامووا

يالممل و  تعتسور، سا،وواي  إلوو دفر وا  مو  الطورف اآلخور، االسوتراتيجي  اختيوار الشورا   ي  فالصيس

  سور احتيواط  سترفلو  يو  العوالم، المحفرع، افم ااتصادي   سيرم مس حيأ امت  ها  فالدفل  ا،اليم 

العالمي  البادم  للساح  الدفليو  التو  يجوع تعتسر البفم  المعادل  الحالي  للنمام الدفل  سثبلها ي  فالصيس

: 1004احسيس،  تطفير التعافس االستراتيج  معها ي  مختلف المجاالم. العرسي  الدف ف الممل   علو

 ل.119

 .الصينية-السعوديةمستقبل العالقات  البعد العسكري والتقني في (1)

البودرم التصونيعي  الراد" النففع فف تمتلك عناصر البفم فمحدداتها الصيس افم عس ري  عممو 

ع  البدرم السشري  ال سيرم، حيأ يسل  س انها رس  س اس العالمفالتبني  العالي  ف العس ري  المتطفرم ، تبريسوا

 (Luft, 2004) ذام مرم:، يبد اا  ناسليفس ع مجتم فالعالم يدرك مستبس   ذت البدرام

فاود  در وم الممل و  العرسيو  السوعفدي   يرتجف العوالم.اسواالصيس عم و نا م، ل ن  عندما يسوتيبم  س 

مستبس  افم الصيس ي  تصريم لفل  العهود السوعفدع اكميور عسود هللا سوس عسود العةيوة عنودما اوا : اإس 

فا   س يتحف  ي  المدى البصوير إلوو اوفم حبيبيو  تسوهم يو  رخواء الصيس افم ال يستهاس سها، فمارد نت

  اشوم،العالم فتطفرت، فعلينا  س نمد لها يدينا ل و  نعمو  سوفي  سموا يسواعد علوو تحبيوق  وذا الهودفا ا

ع، يحفووة 13: 1999 ع فعسوو ريا ع فت نفلفجيووا ع فااتصوواديا ل.  ووذا ا،دراك سبووفم الصوويس المسووتبسلي ، سياسوويا

 س عد ا علوو تمتويس الع اوام االاتصوادي  فالتبنيو  فالعسو ري  مو  الصويس، خاصو  فالممل  ، س  فيسوا

ل يصوعع الحصوف  CSS2 الممل   حصلم مس الصيس علوو  سولح  متطوفرم اصوفاريع ريوا  الشورو

سووالر م مووس  س الفاليووام المتحوودم ملووم فلفتوورم طفيلوو  ف مثي تهووا مووس الوودف  الصووناعي  الغرسيوو . علووو

ا،دارم  علووو صوونا" البوورار يوو يم الممل وو ، إال  س تووأثير اللووفس  الصووهيفن  المصوودر اكساسوو  لتسوول

اكمري ي  ي  العبفد اكخيرم  دى إلو ريض ال فنجر  اكمري   ي  يترام متعددم المفايب  علو سيو  
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مصوادر  خورى السحوأ عوس  علوو السعفدي  سعض  نفا" اكسلح  المتطفرم، اكمر الذع  جسر السعفدي 

عوس الموؤثرام  ل. فلذلك يإس استب لي  السياس  العسو ري  السوعفدي 110: 1999لسرجان ، للتسليم. اا

تووأثير علوو مجموو  السياسوام ا،اليميوو  فالدفليو  يوو   ف سولفع فمصووادر التسوليم سووي فس لو  الخارجيو ،

 يمسوار المنطب ، فسي فس ل  انع اسات  علو المودى الطفيو  علوو اودرم الممل و  التسوليحي  فالتصونيعي .

التصني  المشترك م  الصيس فحصف  الممل و  علوو تبنيوام التسولم الحديثو  سويؤدع إلوو نبو  التبنيوام 

ا فصووفالع إلووو تبنيوو  محليوو  متطووفرم تسوواعد الممل وو  علووو تنفيوو  مصووادر  سوولحتها المتبدموو  ثووم تفطينهوو

لح  ييهوا خاصو  إذا  در نوا  س سياسو  الصويس لتجوارم اكسو فتخفف موس اعتماد وا علوو الودف  الغرسيو ،

، سمعنو  س الصيس لوي  لوديها  ع تحفوم يو  إموداد اكصودااء ال ثير مس المرفن  تجات دف  العالم الثالأ

،  ف فالشر اء س   ما يحتاجفس إلي ، سفاء سالنسس  لألسلح  التبليدي ،  ف اكسلح  ا،ل ترفني  المتطوفرم

 ل.114: 1000ايؤاد،  : لعناصر التاليي  ا سياس  تجارم الس  يبد سلفرم الصيس  حتو نب  التبني ،

ع لوسط فنة" الس   يتصف سالتفاةس. [1]   س المجتم  الدفل  يتعيس علي   س يتسنو نماما

ال يجع  س يشو   منو  انتشوار اكسولح  عبسو  للحبوفو العادلو  فمصوالم جميو  الودف  يو  االسوتخدام  [1]

 السلم  فالتبن  ي  الدف  النامي .

 الحق ي  الحفام علو ادرام دياعي  مناسس , فعس الديا" المشرف" عس الذام.  س لجمي  الدف  [3]

خاصوو  الناميوو  السوويطرم الحاةموو  علووو نبوو  المووفاد فالتبنيووام فالمعوودام فيتعوويس علووو جميوو  الوودف      ]4[

 العس ري  المنمفرم فالحرج .

لسوووعفدي  لع اوووام العسووو ري  فالتبنيووو  سووويس االرؤيووو  المسوووتبسلي  ل نخلوووص موووس ذلوووك  سف 

موس المم وس   نو إذا اعتسرنوا ينتمر ا مستبس   سير مس حيأ االستمرار فالتطوفر يو  التعوافس، فالصيس 

ع خوو   البوورس  ع فتبنيووا ع فسشووريا ع فعسوو ريا  س ت ووفس الصوويس الدفلوو  العممووو اكفلووو يوو  العووالم ااتصوواديا

لطسيعو  مووا يجعلهوا تووتح م الحوال ، فالسوعفدي   وو  الدفلو  التو  تمتلووك موس االحتيواط  النفطوو  فالغواة ا

فلفترم طفيل  ي  صناع  النفط فتجارت ، ف   ما يفاج  وغفطام فتهديودام خارجيو  مشوتر   علوو 

   المدى المتفسط فالسعيد.

 

 

 

 

 :اتمةـخال
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الصيس    البفم العمموو البادمو  نموراع لتوفاير مبفموام البوفم االاتصوادي  فالسشوري  فالسياسوي   

ااتصوادي   فدي  دفلو  ناميو  فتمتلوك  وذلك مبفموام البوفم ا،اليميو  موس اودرامفالعس ري  لوديها. فالسوع

ف   ما يورتسط مو  اآلخور سمصوالم ااتصوادي ، سا،وواي  إلوو  نهموا تجمعهموا طسيعو  شوراي   حي .فرف

فاحوودم تجعوو  مووس السووهفل  التعاموو  فالتعووايه موو  سعوووهما الووسعض يوو  إطووار منمفموو  دفليوو  تعتموود 

 لبد  دم  حداأ الحادع عشر مس العس ري  فالثبايي   أسا  ي  التعام  م  اآلخر.المحافر السياسي  ف

فالتهديوودام  سوودءع سغووةف العووراو فاحت لوو  ،اكمري يوو  ، فمووا ت  ووا مووس سياسووام الهيمنوو 1001سووستمسر 

فدعووم  نحيوواة ال اموو  للمشوورف" الصووهيفن ،فاالاكمري يوو  للنمووام العرسوو  سشووبي  البطوورع فا،اليموو ، 

 انتهوواءع فعلووو العووالم العرسوو   ،اكمري وو -مووس المنمووفر ا،سوورا يل  ،السوو م عمليوو ي  يوو  يوورض إسوورا 

جعو  الودف  العرسيو  تودرك عموق     ذلوك ياس  فالثباي  علو العالم العرس .يرض نمطها الس محافل س

اوام الع   دى إلوو تغيور جوف رع يو  منوال اآلثار السلسي  الناش   موس المفاوف اكمري و  تجا هوا، مموا

ع جديدم -عفدي اكمري ي  سش   عام فالع اام الس-العرسي  اكمري ي  علو فج  الخصفص، مما يتم ريااا

تتمتوو  سهووامه  .  ووذت اكحووداأ جعلووم الممل وو للممل وو  للتعاموو  موو  مختلووف البووفى ا،اليميوو  فالدفليوو 

   ذلك الصيس.سما ي للمنافرم السياسي  فاالاتصادي  ي  ع ااتها م  الدف  ال سرى اكخرى

إس المصووالم االاتصووادي  للصوويس  بووفم  سوورى  صووسحم مهووددم سالمشوورف" اكمري وو ، لووي  يوو   

منطب  الشرو اكفسط يحسع، سو  يو  العوالم، مموا ديو  الصويس إلوو تفعيو  ع ااتهوا مو  العوالم العرسو  

العرسو  سش   عام فالسعفدي  علوو فجو  الخصوفص، فذلوك نموراع لودفر الممل و  الجوف رع يو  العوالم 

 ووذلك يووإس السووعفدي  يوو  مرحلوو  تحتوواج إلووو إعووادم  فا،سوو م  فالمت  هووا احتياطيووام سترفليوو   سيوورم.

تفعي  ع ااتهوا مو  الصويس فتخلويص تلوك الع اوام موس شوفا ع الحبسو  الشويفعي  يو  الصويس، ف وذلك 

 واس يو  السواسق لم يعود  موا  الغرع س خاص  ف ،ل  سناء شرا   ااتصادي  فاستراتيجي  م  الصيسفمحا

يالسعفدي  لم يعد سإم انها ا س تأخذ    ما تريود، سو  ف و   .الحادع عشر مس سستمسر  حداأسعد منذ ما 

مووا تحتوواج إليوو ، يالتجووارع العلميوو  فالعمليوو  السوواسب  لهووا موو  الغوورع  ثستووم  نهووا ال تأخووذ سووفى البليوو ، 

 ل،11: 1003منو ا االتر و ،  س المعلفموام، سشو ء رخور  حودأفسعض ذلوك ي وفس اود تبوادم عليو  ةمو

تملمو  موس  وذت ، فسود  يمهور التماماتو سعوواَ موس ا   داراود   س الغرع سعد تلوك اكحوداأ إلو سا،واي 

 الع اام التاريخي .

ستند إلو حساسام دايب  تستبرُخ فوو  ، يجع  س تي  تحر ها الخارج  تجات الصيس ،السعفدي  

فيجع  س تدرك طسيع  المتغيورام ا،اليميو  فالدفليو  الحاوورم الصيس ي  المرحل  الحالي  فالمستبس ، 

يوو   فالمسووتبسلي . فيجووع  س تخووو  السياسوو  الخارجيوو  السووعفدي  العتسووارام عديوودم، منهووا  س العووالم
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المرحل  المعاصرم يتج  نحف الت ت م السياسي  فاالاتصوادي  ف وف يو  طوفر تشو   لنموام جديود يغلوع 

 الدفل . علي  تعدد البفى ي  النمام

الصوويني  ينطلووق مووس مجمفعوو  مووس –إس مسووتبس  الع اووام السووعفدي فنتيجوو  لتلووك المتغيوورام يوو 

المصووالم المشووتر  ، تؤ وود علووو ، فتلووك الع اووام تبفيوو فالتوو  سوودفر ا تووؤدع إلووو  بفيوو المحفووةام ال

ع  ع فااتصاديا ع عس ريا ع فاجتماعيا ع  فسياسيا  :. فتتمحفر  ذت المحفةام حف  عفام  عدمفتبنيا

إس الحوارم المشتر   للسلديس فالتو  تح مهوا البويم  .وعدم وجود صدام حضاري التقارب الثقافي -1

يالفووارو ال سيوور يوو  المسووايام لووم يغيوور مووس طسيعتهمووا  فاكخ ايووام تؤسوو  لتعووافس فثيووق سينهمووا.

ك ، حيووأ عسوور عووس ذلوو  وود المسووؤفلفس يوو  السلووديس تلووك البوويم المشووتر  يبوود  الثباييوو  فالحووواري ،

، ممثلو  العرسيو  السوعفدي الر ي  الصين  الساسق اةيميسل عس اعتةاةت سالثرفم الحبيبيو  للممل و  

الحووارم ا،سو مي  الخالوودم فالع او  سينهوا فسويس الحوووارم الصويني ، حيوأ اوا : اإس الثبايوو  يو  

تيس يو   ثيور الصيني  فالثباي  ا،س مي  لهما تأثير عميم علو الثبايام اكخرى، حيوأ  انتوا سوساا

 .احووارام اليوفممس النفاح  الثبايي  فالطسي  فمختلف العلفم ا،نساني  الت  سن  عليها  ثير مس 

  وذا التبوارع فالتفايوق الحووارع سوس عسود العةيوة عسود هللا الملوك  ود  ل. فاد19: 1999ا اشم، 

 مي  مثو  موا اوداوا : انحوس فإيوا م سنوام حووارم، ففرثو  مواض مجيود. اودم  جودادنا لإلنسوان عندما

. يوونحس فإيووا م نووؤمس سالت ايوو  االجتموواع ، فسالع اووام ..سوو . جووداد م ال ثيوور ممووا نفخوور فنعتووة 

.  وووذا التبوووارع سووويس ل11: 1999ا اشوووم، اكسوووري  المتينووو ، فسبووويم التعوووافس فالصووودو فالفيووواءا.

 الحووووارتيس التووواريخيتيس   ووودت المف ووور اكمري ووو   نتنجتوووفس يووو  مبالتووو  المشوووهفرم اصووورا"

عندما اا  اإس جسه  التحودع اكساسوي  البادمو  يو  مفاجهو  السويطرم الغرسيو  يتمثو  الحواراما 

ع للحووارم الغرسيو   ي  امحفر الحوارم ا،سو مي  فال فنففشيفسوي ا، فالوذع يمثو  تهديوداع حبيبيوا

 ذا المنطلق يإس الفو  الطسيع  للع او  سويس الممل و   فمس  (Huntington: 1993)المسيطرم.

ع مووس تحووالف  العرسيوو  السووعفدي  فالصوويس يتمحووفر حووف  التعووافس فالتحووالف االسووتراتيج  إنط اووا

 .هما   منالسعفدي  فالصيس تمث  الحوارتيس ا،س مي  فال فنففشيفسي  فالت  

سعد انتهاء الحرع الساردم، فعلو فج  الخصفص سعود  حوداأ الحوادع  .ةالغربيوالهيمنة التهديد  -.

تيجي  يو  العوالم. يبود تغيورم االسوترا تغيرم خارط  المصالم فمفاةيس البفى عشر مس سستمسر،

تفصف سأنهوا اسوتراتيجي  متطريو   اكخيرم الغرسي ، فاكمري ي  علو فج  الخصفص، ف صسحم

فالتو  تمثلوم يو  محافلو  يورض  س  الخارجي  اكمري ي  التبليديو ،فتش   تحفالع خطيراُ ي  السيا

 .ل11: 1001. اليسور، لعرسيو علوو الودف  ا لمنمفر الوديمفاراط  الغرسو مس ا ا،ص   السياس 
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لعوالم اليوفم تح مو  حووارم فاحودم الت  تتمحفر حوف   طرفحو  ا س ا اكمري ي  ا،ستراتيجي  ذت 

تحم شعارام العفلم  فالبريو  الصوغيرم فالحووارم ا،نسواني  الفاحودم البا مو  اآلس: الغرسيو  يو  

 ل، تهودف إلوو تطفيو 1004ادتهوا فيو  تفميفهوا،ا ا نودفر، مري ي  يو  ايم محها فسماتها، فاك

 صووحاع الحوووارام المنايسوو  اا،سوو مي  فال فنففشيفسووي ل  فإح ووام البسووو  اكمري يوو  علووو

فوووماس فجووفد م تحووم المملوو  اكمري يوو ، سهوودف السوويطرم علوويهم فتحطوويم الم فنووام ا،يمانيوو  

لتلوك الحووارام، فموس ثوم تفتيتهوا اط المعيشوي  فا،نتاجيو  فالف ريو  فالحوواري  فالثباييو  فاكنمو

 فدمجها ي  نمام عالم  فاحد تحم الهيمن  اكمري ي .

نعطوووف التووواريخ  السووولس  يووو  ع اوووام الفاليوووام المتحووودم االسوووتراتيجي  اكمري يووو  فالم  وووذت  

ف نهووا توودعم  موو  الوودف  العرسيوو ، فاتهووام  السووعفدي  سأنهووا مصوودر مووا يسوومو سا،ر وواع، اكمري يوو 

مراجعوو  تحالفاتهووا السياسووي  فالعسوو ري   وو  ذلووك يفوورض علووو السووعفدي   ،اا،سوو م اكصووفل ا

يسوواعد ا يوو  ةيووادم  ووامه الحر وو  يوو  التعاموو  موو  البووفى اكخوورى  السحووأ عووس حليووف سوودي ف

ع يخلوق تفاةنو االصويس موث عل فالتخفيف مس اعتماد ا علو افم فاحدم. يفجفد افم  ير  رسيو  يو   ا

 يخوودم مصووالحها فرؤيتهووافسالتووال   سحريوو  فياعليوو    ثوور بووفى يسوواعد السووعفدي  علووو الحر وو ال

حبيووق التعووافس الحووواري  دفس وووغفط  رسيوو ، خاصوو  إذا اعتسرنووا  س الصوويس اووفم تعموو  علووو ت

فلي  علو يرض الهيمنو  فسسوط البوفم فت وري  النفوفذ  موا  وف حوا  البوفى  البا م علو المصالم

 الغرسي .

إس إعووادم اووراءم التوواريع فتفسووير مووفا ر النمووف  كة االقتصةةادية االسةةتراتيجية مةةع الصةةين.الشةةرا -1

لوودف  التفجوو  الطسيعوو  لفالتطووفر فاالسووتبرار يوو  المجتمعووام يصوو  إلووو نتيجوو  حتميوو  ف وو   س 

االسوتراتيج  لع ااتهوا - فامتوداد ا الجغراسو العرسي  فمصالحها االاتصوادي  فالسياسوي  فالثباييو 

ع. الدفلي  ع فلي   رسا إس تش   المحفر اآلسيفع، سبيوادم الصويس، يو  مفاجهو  المحوفر  ي فس شراا

   اكحاديو   ف التخفيوف موس حودتها،الغرس  اد يؤدع، مس المنمفر االستراتيج ، إلو  سور البطسيو

إعادم التفاةس إلو النمام الدفل  فةيادم  امه الحر   للدف  العرسي  فتخفيوف الووغفط  فسالتال 

ع تفاجهها ي  المرحل  المعاصورم.   الت ع مهموا ع ااتصواديا لودف  مجلو  التعوافس الصويس تمثو  شوري ا

 .فنبوو  التبنيوو ساكسووفاو فاالسووتثمارام  يوو  مووا يتعلووق الخليجوو ، فللممل وو  علووو فجوو  التحديوود،

نتيجوو  ل نتعوواه  يالصوويس تعتسوور   سوور سووفو اسووته    يوو  العووالم للستوورف  خوو   العبوود البووادم

سو  ا،صو   االاتصوادع يو  فالنمف البفع الذع يحبب  االاتصاد الصين  منذ سودء سيا االاتصادع

 يو  العوالم مؤ ود صواحس    سور مخوةفس سترفلو يه  السعفدي  ام مس البرس الماو .  ما التسعين
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 ووذا اكموور يحووتم عليهمووا التخطوويط المسووتبسل  للتعووافس فتطووفير الع اووام  .ي فوو  لعبووفد طفيلوو 

يووتم ريوواو التعووافس مووس ثووم ف اع لثبوو  البووفتيس علووو السوواح  االاتصووادي  الدفليوو ،نموور االاتصووادي ،

المشترك سفاءع ي  مجا  المشاري  المشتر    ف تطفير المشاري  البا م ،  ف االسوتثمار سوفياُ يو  

يساند جهفد الممل و  العرسيو  السوعفدي  الراميو  إلوو  مشاري  مشتر   ي  دف   خرى، اكمر الذع

لفجيا فتنفيو  مصوادر الودخ  البوفم  فسالتوال  نموف التجوارم الخارجيو  فالمسواعدم علوو نب  الت نف

تسفيق المنتجام السعفدي  ذام البدرام التنايسي  العاليو  مثو  السترف يمافيوام فالحديود فالصولع 

إلو السفو الصويني  ساعتسار وا  االستثمارام السعفدي داخ  السفو الصيني ، سا،واي  إلو تفجي  

ع   متنفع .دفلي   سيرم ذام انفام استثماري   سفاا

ع فالعسووو رع فالت نفلوووفج  الصوووين   وووف حبيبووو  فااعووو ، الصوووعفد االاتصووواد فساختصوووار يوووإس 

سيسوووتمر فيتنوووامو يووو  البووورس الحوووادع فالعشوووريس، سمعنوووو  س الصووويس  ووو  البوووفم العمموووو البادمووو . ف

المصولح  الفطنيو ، حيوأ  س المصولح  فالسعفدي  مدعفم إلو تطفير ع ااتها الدفلي  ي  سسي  تحبيوق 

 ي  فتحبيق   دايها العليا مس خو  تها الخارجاالفطني  تش   عام  االرت اة اكساس  ي  تخطيط سياس

لتنميوو  الر سوومالي  يوو   مري ووا يوو  التنميوو  فذلووك لتميووةت عووس انموواذج ا اووراءم فتطسيووق النمووفذج الصووين 

د  االعتموواد الووذات  فالتعس وو  الرشوويدم للمووفارد، فتنميوو  الشوومالي  ف فرفسووا فالياسوواس، حيووأ يبووفم علووو مسوو

اسوود  اسووتيراد ال فتفميفهووا.  ووو  تلووك المحفووةام تفوورض علوووو  التبنيووو ، فإنتوواج ا،نتوواج االاتصوواد 

 تفثيق الع اام السياسي  فاالاتصادي  فالعس ري  فالت نفلفجي  م  الصيس. السعفدي 
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