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 الصينية .. التطورات واإلشكاليات -العالقات األميركية 
 وداد املساوي 

 مقدمة
األمريكية العالقة  لت 

ّ
ا-شك األزمة  بعد  عام  الصينية  العاملية  على   2008ملالية  الثنائية  العالقة  من  فريدا  نمطا 

تأرجح بين الصراع والتعاون املستوى الدولي نظرا لتعقيداتها بما تتضمنه من عناصر تبدو متنافرة ومتناقضة، ت

بمعطيات   بحيث أن كال الدولتين تتأثران مرورا بدرجات متفاوتة تمثل كل منها موقعا أقرب إلى هذا الطرف أو ذاك.

 البيئة الدولية، وذلك راجع إلى مكانتهما على مستوى النظام الدولي. 

قوة  صعود  نتيجة  األمريكي  الجانب  من  خصوصا  القلق  يشوبها  عالقة  إقليميا    هي  مكانته  وبروز  الصيني  التنين 

بتنفيذها لخططها  ود حثيثة إلى أن تتربع على عرش التكنولوجيا واالقتصاد العاملي  ودوليا، حيث تسعى بكين بجه

الصين   في  صنع  وأبرزها  والطموحة  الشاملة  على   2025التنموية  اعتمادها  خالل  من  والطريق،  الحزام  ومبادرة 

 هائلة سواء على املستوى املادي والبشري.  إمكانياتها وقدراتها ال

ت بكين نتيجة بروز دونالد ترامب التصدي لطموحاحاولت اإلدارة األمريكية برئاسة    وأمام هذا الصعود الصيني

العديد من الخالفات بين الطرفين تخص املجال التجاري، وحقوق امللكية الفكرية، والتجسس الصناعي وغيرها، 

ال الواردات الصينية، وذلك من  وكان ذلك من خالل  تبّنى خاللها ترامب برنامجا للحد من  خوض في حرب تجارية 

الصين   استنزاف  محاولة  معركة  في  الدخول  خالل  خالل  الواردات  بمن  من  مجموعة  على  جمركية  رسوم  فرض 

مس الصينية إلى  وصلت  أن  إلى  بينهما  العالقات  في  تراجعا  التجارية  الحرب  لتلك  النتيجة  وكانت  لم ،  منحدر  توى 

 تعرفه منذ عقود.  

إال أن االتفاق  بهدف تخفيف النزاعات التجارية    2020وعلى الرغم من توقيع البلدين اتفاقا تجاريا جزئيا في يناير  

دا في ظل انتشار فيروس كورونا، هذه األزمة التي سّببت هزة اقتصادية عاملية، األمر الذي يقّوض  قد يصبح مهدَّ

االلتزام ببنود االتفاق، جّراء تصاعد موجة االتهامات املتبادلة حول مسؤولية انتشار الفيروس قدرة الطرفين على  

مر الذي سيرفع من حدة الخالف بين الطرفين في ظل سعي النظامين إلى تحقيق  عبر بوابة سياسة املؤامرة، هذا األ 

ه عبر دبلوماسية األقنعة من خالل  مصالحهما عبر بوابة كورونا، بحيث أن نظام ش ي جين يسعى إلى توسيع نفوذ

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 15, 2021      

مبادرة تنفيذ خطة  اقتصادية من خالل  بناء عالقات  أساس  على  تقوم  التي  الناعمة،  القوة  الحزام   نهج سياسة 

جديدة  أسواق  وفتح  التجارية،  تبادالتها  تعزيز  بهدف  الجديد،  الحرير  طريق  بمشروع  يسمى  ما  أو  والطريق 

ا في  أما  الصينية،  والسلع  ترامب  للمنتجات  لدونالد  بالنسبة  داخليا  سياسيا  رهانا  يشكل  الصراع  فهذا  ملقابل 

ية الثانية في االنتخابات الرئاسية األمريكية في نوفمبر  باعتباره إحدى األوراق الرابحة لتقوية حظوظه للفوز بالوال 

رية فقط بل سيتوسع إلى . وبالتالي فإن األمر في الصراع األمريكي الصيني األمر لن يقتصر على الحرب التجا2020

 دبلوماسية من أجل تغيير موازين على الصعيد العاملي. -حرب سياسية

   العالقات بين البلدين خالل فترة ترامب  وبالرغم من كل هذه التجاذبات التي شابت 
ً
َسة

َ
إال أنها كانت عالقة ال ُمَناف

 تعمل في إطار توازن دقيق  
ً
، عالقة

ً
 فيها وال عداء مسَتترا

ً
بين املصالح املتبادلة والتهديدات املتوقعة، وتتميز صريحة

رة ترامب( وفي بعض األحيان تنحو من الصراع )ما حدث في فتبدرجة كبيرة من التحول تنحو تارة إلى درجة متقدمة  

تداعيات   ظل  في  اختبار  الذي سيكون محط  األمر  وهذا  أوباما(.  بفترة  )ما حدث  التعاون  من  متوسطة  درجة  إلى 

ورونا، بحيث أن آثار ما بعد األزمة ستدفع الطرفين إلى ضرورة التوافق لفترة ما بعد كورونا بهدف إنقاذ جائحة ك

تعويض الخسائر الباهظة التي لحقت باملنظومة االقتصادية العاملية لكال البلدين قبل  االقتصاد العاملي، من أجل

 العودة إلى الصراع والتنافس من جديد.

لنا طريقة يعكس  السياس   وهذا  القرار  بين املصالح املختلفة مع  صانع  التوفيق  يعمل على  الذي  للبيت األبيض  ي 

الصيني من جه التنين  تقويض  بالعمل على  التعاون من جهة أخرى ملنع تدهور بكين  تمتين روابط  ة والعمل على 

ن الكبار"، كالهما يمتلك  ثنياال " العالقة كليا خصوصا أننا في مرحلة أشبه ما تكون بمرحلة انتقالية للعالقة بين

االحتفاظ    عناصر القوة للقيام بدور عاملي، فالواليات املتحدة األمريكية بوصفها القطب األوحد في العالم تحاول 

بمكانتها في قمة هرم النظام الدولي في املرحلة املقبلة ويستند هذا إلى قوتها االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية 

العالم، أضف إلى ذلك تنامي نفوذها السياس ي واإلعالمي الذي خول لها قيادة العالم بعد انهيار  التي تفوق كل دول  

يني فيستند إلى ثقله الديموغرافي واالقتصادي والعسكري املتنامي للوصول إلى االتحاد السوفياتي. أما الجانب الص

 تتجاوزها إلى قيادة العالم. مرتبة القوة العظمى التي قد تكافئ الواليات املتحدة األمريكية وقد
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إذ من خالل تلك  إن املتغيرات التي طرأت على البيئة الدولية كان لها تأثير كبير في طبيعة العالقات ما بين الدول،  

الواليات   أن  وبما  األخرى،  الدول  مع  وعالقتها  الخارجية  سياساتها  في  النظر  إعادة  إلى  الدول  اضطرت  املتغيرات 

دول والصين  إبراز املتحدة  الضروري  فمن  املتغيرات،  تلك  فيها  حدثت  التي  الكبرى  الدول  دائرة  تقعان ضمن  تان 

املتباد عالقتهما  في  تأثيرها  ومدى  أو  أهميتها  عسكرية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  بمتغيرات  األمر  تعلق  سواء  لة 

 تكنولوجية أو حقوقية. 

األمريكية العالقات  س-وتعد  في  املهمة  الركائز  من  وممتدة الصينية  قديمة  عالقات  فهي  الخارجية  البلدين  ياسة 

اوتات بين الصعود والنزول  جع إلى القرن التاسع عشر، فقد شهدت العالقات من خاللها مجموعة من التفكونها تر 

رت بشكل أو بآخر على شكل النظام الدولي وتفاعالته املختلفة.
ّ
 بين التوتر واالنفراج أث

 القات األمريكية الصينيةاملبحث األول: مراحل تطور الع
األميركيةلم   العالقة  طبيعة  جمهورية -تكن  تشكل  مع  تشكلت  هي  وال  جديدا،  شيئا  وال  اللحظة  وليدة  الصينية 

الصين الشعبية، بل تعود جذورها إلى عقود من الزمن، إلى القرن التاسع العشر حينما عمدت الدول االستعمارية 

ئ قدم يمهد لالستحواذ على ثروات البالد  فيون من أجل الحصول على موط إلى استغالل الصين عن طريق تجارة األ 

الشرق   منطقة  في  مصالحها  لتعزيز  األمريكية  املساعي  جاءت  اإلطار  هذا  وضمن  مصالحها.  لخدمة  وتوظيفها 

الق  أواخر  في  الرأسمالية  قوتها  استكمال  بعد  والسيما   
ً
كبيرا  

ً
اهتماما وأولتهما  خاصة  والصين  عامة  رن األقص ى 

الصيني   (Canton)م حين وصول السفينة التجارية األمريكية إلى ميناء كانتون  1784التاسع عشر. وبالضبط عام  

األمريكي في الصين. والبد من اإلشارة إلى العوامل الثالث التي ساهمت بشكل كبير في  كانت البدايات األولى للتغلغل

 :1تدعيم مصالحها في الصين

 

في التاريخ الحديث، املعهد العالي للدراسات   ( دراسة تاريخية"، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فلسفة1931  –  1895شكر العزاوي:" السياسة األمريكية تجاه الصين )  صفاء كريم  -  1

 .  46، ص: 2005السياسية والدولية، بغداد: جامعة املستنصرية، 
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 .2ناء كانتون وبشكل خاص في مي التجارة مع الصينتطور  -1

 .نمو الرغبات الصناعية األمريكية في املحيط الهادي وتطور صناعة السفن البخارية -2

 قصر املسافة بين الصين وساحل املحيط الهادي األمريكي.  -3

،  ملي  32( وصلت أرباح األسطول التجاري األمريكي إلى  1801-1795وفي الفترة املمتدة بين )
ً
بحيث  ون دوالر سنويا

   .3ألمريكية تنقل الشاي والحرير والتوابل واألواني الخزفية من الصين كانت السفن ا

بعثة  تيلر  األمريكي جون  الرئيس  بإرسال  البريطاني وذلك  النهج  اتباع  إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  هكذا سعت 

إلى مكاو عام   (Macau) بصحبة ثالث سفن حربية  الصيني  م1843في  مع  املفاوضللتفاوض  ات عن ين، وأسفرت 

تضمنت   معاهدة  منحتها    (34)توقيع  التي  االمتيازات  كل  األمريكية  املتحدة  الواليات  بسببها  الصين  منحت   
ً
بندا

لبريطانيا بموجب معاهدة نانكين مع حل الخالفات التي تحصل بين األمريكيين وغيرهم من األجانب بوسائل خارج 

  12دة مقداره زمني لتعديل املعاه الصيني وتحديد عمر سيطرة القضاء 
ً
  .4عاما

في  والحصانات  االمتيازات  مختلف  األمريكيين  منح  على  نّصت  وقد  الطرفين،  بين  األولى  هي  املعاهدة  هذه  وتعتبر 

ل نموذجا خاصا من العالقات الدولية يج 
ّ
مع  الصين. ومنذ تلك اللحظة أصبحت العالقات األمريكية الصينية تشك

م حين 1899ريدا من العالقات الثنائية املعقدة للغاية أو املتناقضة، ففي  اون الحذر، ومزيجا فبين الصراع والتع

 إنشاء مستعمرات و"مناطق نفوذ"، كانت الواليات    -مع سعي اليابان ملضاهاتها-كانت الدول األوروبية  
ً
تريد جميعا

بي )واليته  وليام مكينلي  الرئيس  في عهد  ت1901-1897ن عامي  املتحدة  الصين،   دعو(  مع  املفتوح"  "الباب  نهج  إلى 

  
ً
أيضا يعني  املفتوح  الباب  ولكن  والتجارة.  الوجود األجنبي  تكون "منفتحة" على  أن  املطلوب من هذه األخيرة  وكان 

أ أميركا  ترق  لم  نفوذ.  أي  وبدون  الصين،  إلى  الوصول  على  قدرتها  في  األجنبية  القوى  جميع  بين  إلى املساواة   
ً
بدا

 

حيث كان ، وكانت هذه التجارة في صالح الصين، ب906إلى    618ان يعد مركزا تاريخيا للتجارة مع الخارج منذ حكم أسرة ما بين  يقع ميناء كانتون في الطرف الجنوبي من الصين، وك  -2

الفضة، أو  بالذهب  السلع  ثمن هذه  يدفعون  وكانوا  القطنية وغيرها،  واملنسوجات  والحرير  الشاي  الصين لشراء  إلى  يأتون  في ذلك:    التجار األوروبيون  نمال حوران خالانظر  عبد  د 

 . 148، ص:2013مان: دار غيداء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ("، ع 1909 - 1901: " ثيودور روزفلت و سياسة الواليات املتحدة األمريكية الخارجية ) الدليمي

 . 11، ص: 2004يرة"، بغداد، الطبعة األولى : أهداف ثابتة...سياسات متغ1922-1850اليابانية  -حسن علي سبتي الفتالوي: "العالقات األمريكية -3

 .15نفس املرجع السابق، ص  - 4
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م( الوطنيين الصينيين بخيبة 1921-1913ئيس وودرو ويلسون )واليته بين عامي  ءاتها؛ فقد أصاب الر مستوى ادعا

عام   فرساي  مؤتمر  في  كبيرة  "شاندونغ"  1919أمل  جزيرة  شبه  املؤتمر  عن  الناتجة  املعاهدة  أعطت  عندما  م 

 من إعادتها إلى 
ً
 الصين.املنزوعة من أملانيا إلى اليابان، بدال

م( قدمتا  1945-1933م( وخليفتها إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، )1933-1929وفر )رئيس هربرت ه لكن إدارة ال 

الحكومة  األمريكية  املتحدة  الواليات  ودعمت  الكبرى،  املجاعة  خالل   
ً
جدا كبيرة  غذائية  مساعدات  للصين 

سيطرت بسطت  عندما  شيك  كاي  شيانغ  بزعامة  الصين  في  حملتهالجمهورية  في  جديد  من  الحرب  ها  أمراء  ضد  ا 

حليين واملسماة "املسيرة نحو الشمال" في الفترة ذاتها. ودعمت أميركا الصين الجمهورية ضد اليابان خالل حرب  امل

الهيمااليا   جبال  )سلسلة  "الحدبة"  ملنطقة  ضخمة  عسكرية  معونات  إرسال  خالل  من  وذلك  الهادي،  املحيط 

 وسيتشوان(. 

أسيس جمهورية "الصين الشعبية"، تشكلت مواقف الصين من الواليات  وت م  1949لصين" في عام  وبعد "سقوط ا

الواليات املتحدة، فيما كان ماو خر، بحيث أن الجنرال تشانغ كاي شيك كان يمارس الضغط على  آاملتحدة بمنحى  

الص لجمهورية  وزراء  رئيس  )أول  إنالى  تشو  من  كل  تعامل  كما  ألميركا،  معادين  غير  والشيوعيون  تونغ  ين تس ي 

( عامي  بين  مع  1976-1949الشعبية،  املتحدة"  "الجبهة  عهد  في  تشونغتشينغ  في  الشيوعيين  عن  واملمثلين  م( 

 األميركيين. 

في العالقات  بزعامة    فقد شهدت  االشتراكي  للمعسكر  الصين  انضمام  بعد  العداء خصوصا  نوعا من  الفترة  تلك 

الفيت الحرب  في  لعبته  الذي  السوفيتي، والدور  الرغم االتحاد  لكن على  الشمالية،  لنظام كوريا  نامية وكذا دعمها 

السيا  تغيير  إلى ضرورة  دعت  التي  الداخلية  الرؤى  من  مجموعة  تعالت  فقد  ذلك  األ من  الصين سة  تجاه  مريكية 

الصيني الخالف  تصاعد  أدى  الذي  هو  التحول  وهذا  آسيا،  في  القوى  توازن  على  الحفاظ  أجل  من  -وذلك 

 .5السوفيتي

 

5 - Wooseon Choi: Structural Explanation Of Alliance: U.S.-China Relations 1949-1972, ”,Doctoral Degree in Philosophy, Department Of Political Science, The 

University Of Chicago, 2005, P: 22-23. 
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م(، غيرت من وتيرة العالقات، وذلك مع تنفيذ سياسة العزل الذاتي الصينية  1953-1950ية )رب الكور ولكن الح

املتح للواليات  املناهضة  الشعبية  عليها  والحمالت  يطلق  التي  السياسة  هذه  الشعبية.  الصين  جمهورية  في  دة 

الكورية   الحرب  دخلت  قد  كانت  التي  الصين  إلى عزل  أدت  الخيزراني"  الفيتناميين "الستار  الشيوعيين  وساعدت 

 م، لتجنب البلدين الصراع املباشر.  1953ضد الواليات املتحدة، ثم جاءت الهدنة الكورية في نوفمبر عام 

م( أصبحت العالقة مثلثة األضالع؛ حيث  1963-  1959فكك التحالف بين الصين واالتحاد السوفيتي بين )ومع ت

 ما  ظلت الصين في املعسكر املناهض للوالي
ً
ات املتحدة وبقيت تشجب "التعايش السلمي" لكنها كانت تعارض أيضا

ف موسكو  نفوذ  ضد  بضراوة  وقاتلت  السوفيتي"  التحريفي  "النهج  التسميه  الدبلوماسية ي  ولزم  الثالث.  عالم 

واالتح  الصين  بين  االنقسام  وفرها  التي  الفرص  من  االستفادة  من  تمكنت  حتى   
ً
تقريبا اد األميركية عشر سنوات 

السوفيتي. وكانت إدارة نيكسون بحاجة للصين للضغط على فيتنام وإنهاء الحرب في الهند الصينية، وبعد لقاءات  

الصينية التي تبلورت بزيارة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون إلى -عالقات األمريكيةن السرية، جاء القرار لتحسي

في العالقات بين الدولتين، ومن ثم إرساء أسس التفاهم م، والتي شهدت انفرا1972بكين في فبراير من العام   جا 

ب  السوفيتية  الصينية  العالقات  تدهور  مقابل  في  املتحدة،  والواليات  الصين  القادة  سبب  بين  أكد  حيث  فيتنام، 

  .6السوفييت أن نوايا الزيارة تتجلى في تقويض املعسكر االشتراكي 

تولى أن  إلى  كذلك  الحال  ف كارتر  ظل  عام  الرئاسة  في  لشؤون  1978أرسل  مستشاره  بكين  إلى  األمن م 

لألهداف السوفيتية،   الذي كان الصينيون يكنون له تقديرا كبيرا، بسبب آرائه املضادة بيرجنسكي زبغنيو القومي

 فتم االتفاق على اآلتي: 

 .م1979إقامة عالقات دبلوماسية اعتبارا من أول يناير  -

 

الجزي  -6 مركز  الدوحة:  الغامض،  واملستقبل  التاريخية  الجذور  األميركية:  الصينية  العالقات  غومودو:  للدراسات،  فرنسوا  ص:   2013أكتوبر    27رة  الرابط: 3-4،   ،

 لالستزادة في املوضوع: أنظر:   

William Jeffery Stephens: “"China And The United States: A Balance Of Power”, Doctoral Degree in Philosophy, The University of Southern Mississippi, 2009, P: 

98-99. 
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 7ادل وسحب قواتها من الجزيرة. مع تايوان، واتفاقية الدفاع املتب  أن تنهى الواليات املتحدة عالقاتها -

وخالل فترة إدارة الرئيس األمريكي جيمي كارتر، توصل األخير والزعيم الصيني في تلك الفترة    1979وفي نهاية العام  

مهورية الصين الشعبية، دنغ شياو بينغ إلى قرار تاريخي تم اعترفت الواليات على إثره الواليات املتحدة األمريكية بج

، بحيث أن التقدم الذي تحقق  1979الكاملة بين البلدين في يناير  وعلى إثر ذلك تأسست العالقات الدبلوماسية  

مع الصين كان من أبرز اإلنجازات التي حققتها السياسة الخارجية خالل فترة كارتر، هذا األمر الذي كان سببا في 

غ بزيارة تاريخية  د أدى تسارع الوتيرة في العالقات إلى قيام الرئيس الصيني شياو بن نمو سريع للعالقات الثنائية، وق

الصينية ظلت على  الخارجية  السياسة  أن  إال  العالقات  في  االنفراجة  الرغم من هذه  املتحدة، وعلى  الواليات  إلى 

 ها.مسافة ثابتة حيث تبني توجهاتها وفق وقائع موضوعية أو حسب ما تمليه عليها مصالح

تاح عدد من القنصليات في البلدين وتم تبادل  م تطورت العالقات بشكل الفت بحيث أنه تم افت1984وابتداًء من  

عال مستوي  على  "شوزيانغ" زيارات  الصيني  الوزراء  رئيس  زيارة  توصل  مثل  وقد  بحيث  املتحدة،  الواليات  إلى 

املهمة  اتفاق حول مجموعة من األمور  إلى  في منطقة جنوب شرق آسيا، واالتفاق   الطرفان من خاللها  وباألخص 

 ناعي والعلمي. املتعلق بالتعاون الص

الصينية العالقات  أن  إال  بينهما،  الكبير  التقارب  هذا  كانت -ورغم  التفاهم  األمريكية  بين  بالتناقضات  مليئة 

نزاع أول  اندلع  الحصر  ال  املثال  سبيل  فعلى  املستمر،  في   والصدام  البلدين  بين  عندما  1983يناير13تجاري  م، 

عقوبات فرض  املتحدة  الواليات  ع قررت  األمريكياقتصادية  القرار  على  األخيرة  ردت  و  الصين  بإجراءات   لى 

 مماثلة. اقتصادية

ومستمرة، عديدة  أزمات  األزمة  هذه  التجارية تبعت  العالقات  ظلت  من   بحيث  الرغم  على  متوترة  واالقتصادية 

الصيني التجاري  التجمع  يونيو  -انعقاد  في  الضخم  ا م،1988األمريكي  للمشاكل  الحلول  إيجاد  لتجارية  ومحاولته 

 العالقة بين البلدين، والبحث عن فرص جديدة في مجال الصناعة والتجارة بينهما.  

 

 . 14ص: ، 2016برلين: املركز الديمقراطي العربي، يونيو م"، دراسة بحثية،   2015-2008جهاد عمر محمد الخطيب، "العالقات األمريكية الصينية “آفاق الصراع والتعاون”  -7
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قضية التبت وتايوان، فإن  أما على الصعيد السياس ي فقد نشبت عدة أزمات كان لها األثر في توتر العالقات أبرزها

 م(، فقد شكلت مسألة بيع1989-1979) تة واملتفجرة طوال الفترة ما بينوضوع يعد من أبرز الخالفات الثابهذا امل

توصلت الشأن  هذا  وفي  بينهما،  العالقات  تطوير  في  عائقا  لتايوان  األمريكية  مفاوضات   األسلحة  عبر  الحكومتان 

عي إلى تنفيذ سياسة خاصة ببيع األسلحة لتايوان مضنية إلى اتفاق، ففي بيان أعلنت الحكومة األمريكية أنها ال تس 

خالل السنوات األخيرة  وأن مبيعاتها من األسلحة لن تتجاوز نوعا وكما املستوى الذي تم تقديمهعلى املدى الطويل 

لخفض مبيعاتها العسكرية لتايوان بصورة تدريجية  منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنها مستعدة

 
ً
 .8مريكية بانتهاكات متكررة لنص االتفاق فترة من الزمن ومع ذلك قامت الحكومة األ   إلى تسوية نهائية بعدوصوال

التي أسفرت عنها احتجاجات   الحادثة  أبرزها  كان  الصين،  املحلية داخل  النزاعات   بسبب 
ً
أيضا العالقات  وتوترت 

يونيو   في  تيانانمين  ا1989ميدان  الدول  مجموعة  أقرت  بحيث  السبعةم،  الصناعية  بقيت    (G) لكبرى  عقوبات 

  .9يوم، وهي وقف مبيعات األسلحة إلى جمهورية الصين الشعبيةواحدة منها فعالة حتى ال

سنة   شكلت  تاريخ    2001فيما  في  شامال  سياسيا  وتحوال  حاسما  نمط منعطفا  مستوي  على  سواًء  العالقات، 

ا وباقي  األمريكية  املتحدة  الواليات  بين  من العالقات  العديد  في  معها  تتداخل  التي  والصغرى  املتوسطة  لدول 

والحديث    2001دل حول اختالف تراتبية الدول في النظام الدولي بعد أحداث سبتمبر  امللفات، أو على مستوى الج

 على قمة النظام الدولي في املستقبل، ومن تم إزاحتها القيادة العاعن إمكانية منافسة الصين الو 
َ
ملية، اليات املتحدة

ملتحدة األمريكية والصين بخصوص فعلى الرغم من أن أحداث سبتمبر كان لها دور في تقريب الرؤى بين الواليات ا

التح أبرز  إحدى  يشكل  الصيني  الصعود  أن  إال  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في  للسياسة  التعاون  املستقبلية  ديات 

 .10الخارجية األمريكية 

املجال   اختارت  كلينتون  بيل  معإدارة  التعامل  في  رئيس ي  كنهج  هذا   التجاري  في  األفضلية  منحتها  بحيث  الصين 

والتي  األمريكية  املتحدة  الواليات  موافقة  بعد  العاملية  التجارة  ملنظمة  الدخول  من  الصين  وتمكنت  بل  الجانب، 

 

 . 31-28م، ص: 1997جعفر كرار أحمد: "العالقات الصينية األمريكية ونذر املواجهة في جنوب شرقي أسيا"، الدراسات االستراتيجية، العدد الثامن،  - 8

 .6تقبل الغامض، مرجع سابق، ص: رنسوا غومودو: العالقات الصينية األميركية: الجذور التاريخية واملس - 9

 . 109، ص: 2018شعراوي: "العالقات الصينية األمريكية وأثر التحول في النظام الدولي "، دار العربي، الطبعة األولى، سالي نبيل    - 10
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واليات املتحدة يرة ترفضه ملوضوع انضمام الصين للمنظمة. في املقابل أقر كلينتون بمراجعة سياسة الكانت األخ

تايو  إدارة شؤون  تتولى  التي  الهيئة  اسم  بتغيير  قام  إذ  تايوان  )مجلس  تجاه  من  األميركية  املتحدة  الواليات  في  ان 

في لتايبه في الواليات املتحدة األميركية( فضال عن  التنسيق بأمريكا الشمالية(إلى)مكتب التمثيل االقتصادي والثقا

ال اإلجراءات  من  مجموعة  الخاصة اتخاذه  الزيارات  بتبادل  والتايواني  األمريكي  للطرفين  بموجبها  سمحت  تي 

 ي كال الدولتين. للمسئولين ف

بشراء   لتايوان  سمح  املتحدة  الواليات  رئاسة  توليه  عند  بوش  جورج  أف    150أما  اعتبرته األم   16طائرة  الذي  ر 

شنجهاي   إلعالن  فادحا  انتهاكا  جهود  11الصين  يدعم  تشريعا  تبنى  كما  الد ،  وضع  على  الحصول  في  ولة  تايوان 

املراقب في منظمة الصحة العاملية، وقد تبدو هذه املسألة قليلة األهمية وغير مؤثرة، لكنها تمنح نوعا من الوجود 

ات الدولية، وهو ما يعني تغير السياسة األمريكية تجاه سياسة الصين القانوني املستقل لتايوان في إحدى املنظم

عطل هجمات  ا يوضح  . وهو م12املوحدة 
ُ
مسار    2001سبتمبر    11توجه تركيز اإلدارة األمريكية نحو آسيا قبل أن ت

الواقعية السياسية على اإلدارة األمريكية الحرص على عالقة مستقرة مع الصي التوجه، بحيث فرضت  في هذا  ن 

مع الصين ألنها تدرك جيدا أنها  ظل الحملة األمريكية ضد ما تسميه باإلرهاب، وبالتالي تجنب إدارة بوش خلق أزمة  

 ه قواتها في العراق وأفغانستان.لن تستطيع أن تديرها بكفاءة في ظل املأزق الذي تواجه

بالذكر أن سنة   في هذا املسار  2003-2002ومن الجدير  بارزا  التوقيع على معاهدة كانت معلما  ، حاله حال قرار 

م( كانت بارزة في مسار العالقة بين 2003-2002كر أن سنتي )الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن الجدير بالذ

ة الصينية طرح موضوع الحرب األمريكية على العراق بحيث لم تعترض على املوضوع الطرفين حيث استغلت اإلدار 

إيجابي، وقد شكل هذا املوقف نقلة نوعية في مسار العالقة بين البلدين حيث ساهم   بل تجاوبت مع الطرح بشكل 

 

 . 156، ص: 13، العدد 3للعلوم القانونية والسياسية، املجلد األمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجلة جامعة تكريت -صفاء حسين علي الجبوري: العالقات الصينية - 11

 ،  الرابط:2، ص:  2004عبد هللا صالح، أزمة تايوان: تصعيد صيني ومحاولتا أمريكية للتهدئة في ظل فشلها في العراق،  - 12
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سية املطروحة أمام  راجع حدة الخالفات بين الدولتين بل وعزز من التعاون بين الطرفين بشأن القضايا الرئي في ت

 13األمم املتحدة.  

الناج االنتخابية  ريغان  رونالد  حملة  من  ابتداء  أنه  القول  عام  خالصة  الرئاسية  1980حة  الفترة  انتهاء  وحتى  م 

األميركية؛ حيث -السياسية الداخلية تتحكم بالعالقات الصينية  م، ظلت الدورة 2009لجورج دبليو بوش في عام  

سياس فائز  مرشح  كل  بالنسبة ينتقد  األمن  قضايا  )بشأن  صرامة  أكثر  بموقف  ويعد  الصين،  تجاه  سلفه  ة 

. وأحيانا يعود التوازن للعالقة بين البلدين  14حقوق اإلنسان بالنسبة للديمقراطيين( للجمهوريين، وبشأن التجارة و 

عالفي   كانت  مثال  بوش  جورج  فترة  ففي  ما،  رئاسية  بلغ  فترة  األمر  أن  حين  في  التوتر  من  نوع  يشوبها  البلدين  قة 

ليه األمر في الحمالت الرئاسية بباراك أوباما إلى عدم إدراج موضوع الصين في حملته االنتخابية، بخالف ما كان ع

الجهود لصياغة شراكة مع الصين. وقبل ذلك تعاونت    السابقة. بحيث بدأ الفصل األول من إدارة أوباما بتجديد

ح على  املساعدة  في  كبير  حد  إلى  عام  الصين  الكبرى  املالية  األزمة  الحوافز    2008ل  من  حزمة  إطالق  خالل  من 

 النمو االقتصادي فيها.االقتصادية الضخمة للحفاظ على 

د أن عكست سياساتها السابقة تجاه جيرانها  لكن وضع الصين االستراتيجي تنامى باستمرار منذ ذلك التاريخ، بع

، مع بعض  2009ي للتفوق األميركي في آسيا واملحيط الهادي في املستقبل. فمنذ أواخر عام  اآلسيويين في تحد ضمن 

ينها وبين اليابان والفلبين وفيتنام والهند بانتظام، بينما ظلت قدرة الصين االنقطاعات، تكررت حوادث الحدود ب

إبراز   العلى  املستوى  املنطقة على  في  املتحدة  الواليات  تحول حلفاء  في حين  ازدياد مستمر  في  ثنائي وبشكل قوتها 

 متزايد إلى الواليات املتحدة بحثا عن األمان ملقين برهاناتهم ضد بكين. 

زيارة   نوفمبر  وخالل  في  للصين  األولى  املشترك عبارة2009أوباما  البيان  لل  ، ذكر  األساسية"  وهي "املصالح  بلدين، 

ال العديد من املطالبات  البند  التي تدرج تحت هذا  بالنسبة للصين  في الظاهر، تلعب الصين عبارة مهمة  سيادية. 

التحال عالقات  استمرار  تقريبا  تضمن  ألنها  املتحدة  الواليات  في لصالح  ولكنها  وآسيا،  املتحدة  الواليات  بين  ف 

 

 . 20جهاد عمر محمد الخطيب، املرجع نفسه، ص:  - 13

محمد   - 14 حسن  األمريكيةعادل  العالقات  شراك-أحمد:  أم  صراع  فبراير  الصينية  السودان،  السابع،  العدد  الدولية،   العالقات  مجلة  ص:  2017ة،   الرابط:   3،   ،
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% من قواتها البحرية في آسيا بكلفة كبيرة، وفي مهمة 60ت آنذاك  الوقت نفسه تحرج الواليات املتحدة، التي نشر 

أصبح  كذلك  بحتة.  النظام  دفاعية  أن  من  الرغم  فعلى  تأثيره؛  له  عامال  الصين  في  املتصاعدة  القومية  النزعة  ت 

تخاذ سعى عادة إلى الحصول على موافقة الرأي العام، ال يستطيع أي فرد من القيادة تحمل وزر ااالستبدادي ال ي 

يؤث مناخا صعبا  يخلق  أن  ذلك  ومن شأن  "الخائن"،  بـ  من وصفه  علنا، خوفا  معتدل  على مجمل موقف  ر سلبا 

 15العالقة بين الدولتين.

مع   بها،  خاصا  مسارا  اتخذت  فقد  االقتصادية  العالقة  مع أما  تجارتها  فائض  بلغ  حيث  للصين؛  كبيرة  أفضلية 

م. ويتم توجيه جزء كبير من االستثمار الصيني إلى شراء سندات  2012  بليون دوالر في عام   315الواليات املتحدة  

الخزينة األميركية أو السندات شبه الحكومية، وهكذا تجاوزت الصين الشعبية اليابان كأكبر مالك أجنبي لديون 

 املتحدة.  الواليات 

 للقلق بين البلدين برزت بشكل جلي في عهد دو 
ً
 ما كان هذا الوضع مصدرا

ً
نالد ترامب مارس دونالد مجموعة  وغالبا

صعد انتقاداته للفائض التجاري الهائل حيث  ملجال التجاري، بمن الضغوطات على بكين، كان أبرزها فيما يخص ا 

مؤكدا أن الذي تتمتع به الصين في تجارتها مع الواليات املتحدة، متهما إياها بأنها تمارس سياسة تجارية غير عادلة.  

الثنائية، شكلة إال عبر  ال سبيل لحل هذه امل زيادة حجم الصادرات األمريكية للصين، وكذلك حجم االستثمارات 

 .16"  ن الواردات من الصينوعدم الحد م

خالف البروتوكول املتبع وتلقى مكاملة هاتفية من رئيسة تايوان  بل وأثار حساسية الصين في مسألة تايوان، حينما  

إينج وين ال  تساي  برئاسة  بفوزه  الذي تهنئه  به    بيت األبيض، األمر  ترامب إلرضاء بكيناستنكرته ونددت    . فسارع 

أ خاللها  أكد  بمحادثة  واحدة".الصين  "صين  بسياسة  وتتمسك  تؤيد  األمريكية  الحكومة  تحركات    ن  كانت  ومهما 

 البلدين. أمريكا في قضية تيوان فإنها ستخلو بالتأكيد من أي دعم الستقالل الجزيرة نظرا ملصالح اقتصادية تجمع 

 

 . 42جهاد عمر محمد الخطيب، املرجع نفسه، ص:  - 15

 .  2017زيارة رسمية لرئيس  و.م.أ سنة   للتجارة مع الواليات املتحدة األمريكية في أول  في حديثه عن وجهة النظر الصينية تشنغ تش ي جوانغالرئيس الصيني  -16
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أنه   في واقع األمر ال  على الرغم من سعي واشنطن لتأجيج امللفات الحساسية للصين من طرف دونالد ترامب إال 

« قبل كل  
ً
 شعار »أمريكا أوال

ً
 للسياسة الخارجية بقدر ما كان يفعله الرؤساء األمريكيون السابقون، رافعا

ً
يلقي باال

 بالسياسة الداخلية قبل أي  ش يء، وبالتالي فإن ترامب يعتقد أن انشغا
ً
ل الواليات املتحدة يجب أن يكون متعلقا

 .اخلية األمريكية هي املمثل الوحيد للمصالح القومية األمريكيةش يء؛ إذ يعتبر أن السياسة الد

دولية نستنتج أنه من خالل التطرق إلى أبرز املراحل التاريخية للعالقة الثنائية أنها عالقة تأثرت دوما بالتطورات ال

ك التي كانت  عبر عقود، وباألخص في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي اتسمت بمميزات وخصائص مختلفة عن تل

قائمة  والتوتر  الشراكة  بين  تتأرجح  داخلية وخارجية خلقت عالقة  تحكمها محددات  السابقة  املرحلة  في  سائدة 

التناقض والتنافر و االستراتيجيات امل اتبعتها كل من الصين والواليات املتحدة  باألساس على مبادئ  التي  تعارضة 

في مرحلة ما بعد األزمة امل إلى الحفاظ على حجم   2008الية سنة  األميركية خصوصا  والتي يسعى كل طرف منهما 

املصالح الحيوية املتنامية في مناطق مختلفة من العالم، بل األهم من ذلك هو امتداد رقعة تلك املصالح وتشابكها 

افة  بؤر متعددة ومشتركة وفق معادلة مركبة مكونة من عناصر متألفة ومتناقضة تحكمها املنفعة و حجم وكث  في

 املصالح املتحدة، قد يتوقع منها األسوأ بنفس الدرجة التي يمكن معها توقع األفضل. 

 املبحث الثاني: قضايا العالقات األمريكية الصينية
املبحث  س هذا  اإل يتناول  القضايا  العالأبرز  في  أبرزها شكالية  ومن  والصين  األمريكية  املتحدة  الواليات  بين   :قات 

 .وحقوق اإلنسانقضايا الديمقراطية  ، كوريا الشمالية، امللف النووي اإليراني، القضية التايوانية

 أوال: القضية التايوانية:

زو الصين، فأجبرتها  فيها اليابان بغلحظة التي قامت  تايوان ليست وليدة اللحظة بل تعود جذورها إلى ال  إن مشكلة 

تايوان عن  التنازل  سنة  1895عام   على  غاية  إلى  الحال  هذه  على  الوضع  وظل  و    1943.  الصين  أصدرت  حين 

احتلتها   التي  األراض ي  اليابان  إرجاع  على ضرورة  أكد  الذي  القاهرة"  "إعالن  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

 ب الصينية والتأكيد على حقها في استعادة أراضيها. السوفيتي للمطالم انضم االتحاد للصين، ث

، واسترجعت الصين األراض ي املحتلة بما فيها تايوان. ولكن مع إعالن 1945وقد أعلنت اليابان استسالمها في العام  

إلى تايالقادة غير ال   ع، أسر 1949تأسيس الحكومة املركزية الشعبية لجمهورية الصين في   وان وأعلنوها  شيوعيين 
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واعتبرتها دو  لتايوان  الحماية  توفير  على  األمريكية  املتحدة  الواليات  عملت  الوقت  ذلك  وفي  الشعبية،  الصين  لة 

أ وبذلك  للصين".  الشرعية  لها عام  الحكومة  تايوان وأنُتخب رئيسا  في  الدول    1950قام تشانج حكومته  وسارعت 

ن ممثال شرعيا للشعب الصيني، بينما اعترف االتحاد اف بحكومة تايوااملتحدة باالعتر الغربية وعلى رأسها الواليات  

  .17السوفياتي بالصين الشعبية كممثل شرعي للشعب الصيني 

ترومان   عهد  الحرب  في  وبدايات  الدولي  النظام  بنية  في  واالنقسام  القوى  توازنات  مستوى  على  التغييرات  فرضت 

ن ووضع األسطول السابع األمريكي، وذلك من أجل تحييد تايوا  1950مريكية في العام  الباردة وطبيعة املصالح األ 

املتحدة  األمم  في  أمنية  معاهدات  بتوقيع  تايوان  مع  األمريكية من عالقاتها  اإلدارة  وكانت صعّدت  الجزيرة  حماية 

 ".18باعتبارها املمثل الشرعي للصين

الواليات املوبعد فترة قصيرة من توليه ر   1953وفي فبراير   أئاسة  إيزنهاور عن سحب  تحدة األمريكية،  علن دوايت 

لتصل إلى حد تبادل  األسطول السابع من مضيق تايوان، هذا األمر الذي صعد من وتيرة العالقات بين البلدين،  

التهديدات باستخدام األسلحة النووية، فنشبت سلسلة من تبادل القصف واالشتباكات فيما سميت بأزمة مضيق  

 .19ايوان األولى ت

تجاه  اسسي العام  العداء  بسبب  وذلك  والجمود  بالصالبة  مرتبطة  كانت  القضية  هذه  في  األمريكية  اإلدارة  ة 

االتحاد  الشيوعيين   على  متزايد  وبشكل  استراتيجيتها  في  الشعبية  الصين  اعتماد  خالل  من  وباألخص  الصينيين. 

األسباب أهم  السبب من  هذا  كان  السياس ي  املناخ  وفي ظل هذا  لتعديل   السوفييتي،  األمريكية  اإلدارة  التي دعت 

كل رئيس ي الضغوط التي مارسها  سياستها تجاه الصين خاصة بعد إعادة انتخاب أيزنهاور. وما صعد من ذلك بش 

اضطرت   بحيث  الشيوعيين.  الصينيين  مع  التجارية  العالقات  تطوير  في  ترغب  كانت  التي  الحكومات  من  الحلفاء 

 

 - Kevin Quigley: The Evolving Consensus: The Development Of U.S. China Policy Between 1959 And 1972 And The Domestic Influences On It. Doctorate of 

philosophy degree, University Of Warwick, 2000, PP: 13-14. 

 .16العالقات األمريكية الصينية “آفاق الصراع والتعاون” مرجع سابق، ص: " جهاد عمر محمد الخطيب: دراسة بحثية  - 

- Kevin Quigley: The Evolving Consensus: The Development Of U.S. China Policy Between 1959 And 1972 And The Domestic Influences On It. Op. Cit., P: 18. 
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م قرار  لقبول  املتحدة  مع جمهورية الواليات  االستراتيجية  غير  السلع  في  تجارية  لفتح عالقات  البريطانيين  قبل  ن 

 .20الصين الشعبية 

اومنذ    . تجاه  لفترة  تلك  األمريكي  املوقف  أن  البعض  فيرى  تايوان  بشأن قضية  األمريكي  الداخل  في  انقسام  ظهر 

األساليب يرتكز على استخدام  أن  يجب  التايوانية  لالسلمية ومعارض القضية  استخدام  أي  لتسوية هذه ة  لقوة 

ى "الصين الواحدة"، و يقترح القضية، حيث إن حل هذه القضية يحتاج إلى الكثير من الحوار واملرونة تحت مسم

أصحاب هذا االتجاه الكونفدرالية كحل " صين واحدة وإدارتين"، بحيث تتنازل تايوان عن السيادة املطلقة للصين 

السياس ي االعتراف  مقابل  املتحدة   في  الواليات  على  يجب  أنه  اآلخر  البعض  يرى  بينما  تايوان،  في  الحكم  بنظام 

 في تقرير مصيره باعتبارها املدافع عن القيم الديمقراطية في العالم.األمريكية أن تحمي حق الشعب 

الصينية عل السيادة  تسعى الستعادة  والستينات  الخمسينات  فترة  كانت طوال  فقد  بكين  كافة أما عن حكومة  ى 

األراض ي   ياألراض  هذه  على  سيادتها  فرض  في  الحق  لها  أن  ترى  وكانت  السابق،  في  سيطرتها  تحت  كانت  التي 

الغربية وخاصة الواليات  ب الصين الشعبية مطالب الدول  القوة العسكرية. ومن هذا املنطلق، رفضت  استخدام 

تايوان حق تقرير املصير طبقا مل يتعلق بمنح سكان  تايوان تحت  املتحدة فيما  يثاق األمم املتحدة، ورفضت وضع 

 ة داخلية. وصاية األمم املتحدة، وأصرت على أنها جزء منها وأن توحيدها مسأل

نتج عنه بيان   األمريكية-و في السبعينيات من القرن املاض ي بدأ نوع من التقارب و االنفراج في العالقات الصينية

الرئيس "ريتشارد نيكسون" و" بين  بينهما، شوان الي"،  "شنغهاي"  تعهد الطرفان من خالله بإقامة عالقات طيبة 

 . 21مكاتب اتصال بينهما وبانسحاب القوات األمريكية من تايوان، وفتح 

م أعلنت الحكومتان الصينية واألمريكية في بيان مشترك عن إقامة عالقات دبلوماسية كاملة. و 1978وفي العام  

األمريكية هي )معاهدة الدفاع املتبادل بين الواليات   -طبيع العالقات الصينيةلقد كانت العقبة الرئيسة في طريق ت

 

 - Ibid, p: 24. 

، 2013العالقات الدولية والسياسة الخارجية، الجامعة املستنصرية، بغداد،  سميرة نعيم عبد الرض ى املوسوي: مستقبل الدور الصيني في النظام السياس ي الدولي، ماجستير  في   -

 . 7-6ص: 
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وقد صدر قرار تم بموجبه للرئيس األمريكي )كارتر( أن يلغي معاهدة الدفاع املشترك املتحدة األمريكية وتايوان(،  

كل دولة منهما سفارة لها    م، وافتتحت1979األمريكية في العام  -بين الطرفين، وتم بذلك تطبيع العالقات الصينية

العام   في  بينغ(  )دنغ شياو  قام  لذلك  األخرى،  الدولة  امل1979في  الواليات  بزيارة  انعكست  م  والتي  األمريكية  تحدة 

 .22على العالقات الثنائية الفعلية بين الطرفين

األمريكية من تايوان،  أكدت " الواليات املتحدة على سحب كافة القوات واملنشآت العسكرية 1987وفعليا في العام 

واألمريك الصيني  الجانبين  من  بيان  تايوان،  يوصدر  األم تضّمن بخصوص  الحكومة  الشروط  موافقة  على  ريكية 

 :الصينية وأهمها ما يلى

 .إنهاء العالقات الدبلوماسية بين واشنطن وتايوان -

برمت عام  -
ُ
ضد أي   ي والبحري عن تايوان الخاصة بالدفاع الجو  1950إلغاء معاهدة الدفاع املشتركة التي أ

 .هجوم تقوم به الصين الشعبية

   .سحب القوات العسكرية األمريكية من تايوان -

الواليات املتحدة بوجود - تايوان جزء صين اعتراف  من الصين، وإن حكومة الصين الشعبية   واحدة، وإن 

    .هي الحكومة الشرعية

                      .ات املتحدة وتايوانقتصادية بين الوالياستمرار العالقات التجارية واال -

 . 23وقد أدت هذه املتغيرات إلى إنهاء االعتراف الدولي بأن حكومة الصين الوطنية في تايوان هي املمثل الشرعي للصين 

بيع األسلحة   أغسطس أنها ال تسعى إلى تطبيق سياسة   17خالل مرحلة الثمانينات أكدت الواليات املتحدة في بيان  

، بل ستقلل كمية األسلحة املباعة إلى تايوان سعيا إلى حل هذه املشكلة نهائيا بعد فترة وان على املدى الطويلإلى تاي

 

  - Tan Qingshan: US-China policy: A function of strategy or process?,  Emory University, 1989  P: 8 

 . 16املرجع نفسه، ص:  جهاد عمر محمد الخطيب، - 
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العالقات  في  بالفعل مشاكل  بيع األسلحة  البيان، بحيث سبب  تلتزم بنصوص  لم  األمريكية  اإلدارة  أن  إال  معينة. 

الرئيس   عهد  في  األمريكية  عاالصينية  ففي  ريغان،  اإلدارة    1982م  رونالد  طائرات  باعت   F-15 E/Fاألمريكية 

لتايوان، وذلك ما طرح مشكلة لإلدارات املستقبلية في تقرير ما إذا كان عليها االلتزام باالتفاق أم ال، بحيث اعتبرت  

 .24الصين ذلك "العائق األساس ي أمام تطوير العالقات الصينية األمريكية" 

الرأي العام األمريكي بحيث كان هناك القليل من الدعم تضاءلت إيجابية    1989يانانمن في العام  وعقب حادثة ت

لعالقات   االستراتيجي  للمبرر  نهاية  أيضا  الباردة  الحرب  نهاية  وكانت  البلدين،  بين  العالقات  للحفاظ على  الشعبي 

االفتقار إن  السوفياتي.  االتحاد  مواجهة  في  الصين  مع  الوثيقة  واأل   أمريكا  العام  الدعم  املنطقي إلى  ساس 

. ومع ذلك، فقد 1989جي كان سيحكم بالفشل على العالقات األمريكية الصينية لفترة طويلة بعد عام  االستراتي

على  الحفاظ  من خالل  تيانانمن.  قبل  ما  إلى عالقة  يمكن  ما  أقرب  العالقات،  على  الحفاظ  بوش  الرئيس  حاول 

الشخصية مع الزعيم الصيني،  دة الكاملة من صداقته  نغ شياو بينغ واالستفاقنوات اتصال خاصة مفتوحة مع د

فقد ذكر مرارا القيادة الصينية بالوضع السياس ي في أمريكا وأوضح لهم ملاذا كانت خياراته السياسية هي األفضل 

 .وش في هذا الصددإلى تايوان على نجاح ب F-16 طائرة مقاتلة من طراز  150للعالقة الثنائية، ويشهد بيع بوش ل 

خسر الرئيس بوش على الجبهة السياسية الداخلية. بحيث أكد خصومه أن سياسته تجاه الصين كانت    ذلك،ومع  

تتسم بالضعف مما أثار عليه معركة كبيرة مع الديمقراطيين في الكونجرس حول السياسة األمريكية تجاه الصين. 

عام   انتخابه  إعادة   
ً
جزئيا ذلك  كلفه  كل،  1992وقد  املرشح  انتقد  مرار عندما  بوش  الرئيس  تدليل ينتون  في   

ً
ا

 .25الديكتاتوريين الصينيين الشيوعيين

 16طائرة مقاتلة من طراز أف    150قد أقدمت اإلدارة األمريكية وملرات متواصلة على مخالفة بنود البيان، ببيع  و 

التايوانيين بزيارة الوالي   1992لتايوان سنة   بل وكادت أن تنشب  ات املتحدة األمريكية.  كما و سمحت للمسئولين 

العام  أزمة   في  والصين  املتحدة  الواليات  أقدمت    1996بين  حينما  الجانبين،  بين  العسكرية  االحتكاكات  نتيجة 

 

-   Tan Qingshan: US-China policy: A function of strategy or process?, Op. Cit . P. 10. 

-Chuanjie Zhang: National Image and Foreign Policy Preferences: Between the United States and China. Doctorate of philosophy degree, Yale University. 

2008. P 135-136. 
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ستطالع قرب مضيق تايوان ردا على املناورات العسكرية الصينية االواليات املتحدة على القيام بدوريات مراقبة و 

 ن العالقات مع تايوان.عتها على نفسها في قانو وتطبيقا للوعود التي قطفي مضيق تايوان 

في تغييرات جلية  تايوان شهدت  تجاه قضية  األمريكية  السياسة  أن  إلى  الصدد  في هذا  اإلشارة   مراحل والبد من 

 .الصينية العالقات األمريكية على األمريكية مما أثر بشكل بالغ املصالح من وانطالقا مختلفة

 التالي:  الزمني التواتر حسب يرالتغ هذا مراحل تتبع كنويم 

 األخيرة  هذه  املتحدة و باعتراف  والواليات  الصين الدبلوماسية بين العالقات بإقامة  تميزت   1990-1979  -

التايوانية إال استمرت ذلك رغم .التايوانية للقضية كحل "واحدة الصين" وبمبدأ بالصين،  أن املشكلة 

 في املشتركة  املصلحة اإلستراتيجية  أن  وخاصة قليال، أصبح يكية األمر  اإلستراتيجية املصالح على تأثيرها

 الطرفين.  بين مصالح صراع كل أجلت قد السوفيتي لالتحاد التصدي 

 تغيرات الباردة حدثت  الحرب نهاية بعد الدولية عرفته األوضاع الذي  التغير إلى اآلن في ضوء  1990من   -

 عرفت العالقات  حيث التايوانية  املشكلة تطور  على أثر  ا مم األمريكية،-العالقات الصينيةمسار   في كبرى 

 أكثر من أزمة:   الصينية  األمريكية

   .( لتايوان16-ف .من طراز ) أ عسكرية  طائرة 15 املتحدة الواليات بيع عن نتجت 1992 في األولى األزمة ✓

 هذه تطورت ،  وقداملتحدة  الواليات بزيارة هوي  دنغ لي التايواني  الرئيس قيام بعد 1995 الثانية في األزمة ✓

االحتكام)تكرار( حد إلى األزمة  مضيق  إلى طائرات حاملة املتحدة الواليات  بإرسال  السالح  إلى االحتكام 

   26  .تايوان

 

علوم في: العلوم السياسية دكتوراه الطويل نسيمة، اإلستراتيجية األمنية األمريكية في منطقة شمال شرق آسيا: دراسة ملرحلة ما بعد الحرب الباردة، رسالة مقدمة لنيل شهادة      - 

 . 229-228، ص 2010 - 2009، -باتنة–الحاج لخضر تخصص عالقات دولية، جامعة 

 أنظر أيضا:  

Chuanjie Zhang: National Image and Foreign Policy Preferences: Between the United States and China; Op.  Cit.; P: 143. 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 18 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 15, 2021      

في  األ  ✓ كانت  الثالثة  أعلن  1999زمة  أن  لي الرئيس بعد  دوليتين دنج التايواني  نظرية  عن   مكان في "هوي 

اإلعالن أعقبه تهديدات   احترامها. هذا وإلى إليها وتدعو الصين بها تؤمن يالت "بنظامين واحدة صين" نظرية

بين إلى صدام  أن يفض ي  كاد  الجانبين ونزاع  أن  تايوان  من  املتحدة أكدت حينها   الواليات  والصين. ورغم 

 هاتايوان. إال أنها أكدت من جهة أخرى على اضطالع  استقالل تأييد وعدم واحدة، صين ملبدأ تأييدها على

 27  .وتايوان املتحدة  الواليات بين األمنية والعسكرية العالقات تعزيز وزيادة تايوان، أمن ضمان بمسؤولية 

رغم تايوان  ملف  في  التوتر  يشوبها  واألمريكي  الصيني  الجانب  بين  العالقة  االبن   وظلت  بوش  الرئيس  تصريحات 

أ  ةرافضال براك  وتصريحات  تايوان  استقالل  بشأن  "شين"  تهديدا ملبادرة  يمثل  تايوان  استقالل  باعتبار  وباما 

ال نظرا للوضع  الصين  مع  مستقرة  إقامة عالقة  على ضرورة  وقد عمل  الحساسية،  الشديد  تحديات  لبروز    قائم 

ترة الرئاسية لبوش و أوباما كسابقها  اإلدارة األمريكية طيلة الف وظلت  .سبتمبر 11منذ أحداث أمنية خطيرة ألمريكا  

التي    تنهج سياسة وسط الصين  بين  تايوان دقيقة  ناحية، وبين  قوية من  بها مصالح اقتصادية وسياسية  تربطها 

)آسيا(  آسيا  بين دول  لتايوان  االستراتيجي  واملوقع  املتقاربة  األيديولوجيا  أمريكية خاصة حيث  بعناية  تحظى  التي 

ظر تصريح الرئيس التايواني ما إن جو األمريكية مصالحا من نوع آخر، ولعل ما يؤكد هذا النوالذي يحقق لإلدارة  

سيغير من سياسته   2008حفي فادي سالمة عما إذا كان الرئيس املرتقب لوالية واشنطن سنة  حينما سأله الص

صين أو تايوان فهذه السياسة  فقال: أيا كان الفائز بواشنطن فإن سياستها لن تتغير سواء اتجاه ال ؟  ناتجاه تايوا

   .أميركيين سابقين متعاقبينحافظ عليها سبعة رؤساء 

عاما موضع الشك    40قد خالف النهج و وضع سياسة الواليات املتحدة املتبعة منذ نحو    إال أنه يبدو أن ترامب

منذ مرة  وألول  استقبل  إنغ  1979حينما  تساي  تيوان  الرئيسة  من  هاتفيا  ف-اتصاال  تهنئه  في ون  فوزه  على  يها 

اال بهذا  فخرق  الرئاسية  مبادئ  االنتخابات  أحد  املباشر  الهاتفي  األمريكية،  تصال  في الدبلوماسية  تسبب  ما 

احتجاج دبلوماس ي صيني، فاضطرت إدارة أوباما إلى االتصال ببكين مؤكدة أن سياسة واشنطن في مسألة "صين 

د أن  أنا ال أري"ث له مع قناة فوكس نيوز عن املوضوع، قال:لكن حينما سئل ترامب في حدي  .28واحدة " لم تتغير

 

 . 225 :ص  ،املرجع نفسه، طويل نسيمة -  

 https//arabic.rt.com/press/854110، الرابط: 2016ديسمبر  13واحدة"، روسيا اليوم،  ترامب يشكك في السياسة األمريكية بشأن "صين -
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علي الصين كيف أتصرف..." وأضاف متسائال: "بأي حق يمكن ألمة ما أن تسمح لي بالرد على االتصال الهاتفي تملي  

   ."أو ال؟

ستعبر إلى أراض ي   أن رئيسة تايوانكانت األزمة الثالثة حينما أعلنت الوزارة الخارجية األمريكية    2017وفي أكتوبر

العبور س وأن هذا  املتحدة  "  الواليات  بكين تالعبا.  29يكون بشكل "خاص وغير رسمي  اعتبرته  اإلدارة    وهو ما  من 

"  األمريكية على أعصاب بكين، بل و ضغطا على وترها الحساس. لبيان السياس ي وكانت مناسبة  الذكرى األربعين 

الصين للقوة   بشأن تايوان " مناسبة للرئيس الصيني، ش ي جينبينغ لعتاب أمريكا وتهديد تيوان، بإمكانية استخدام

األهلية  الحرب  انتهاء  منذ  لبكين  مناهض  نظام  حكمها  التي  تايوان  جزيرة  على  سيادتها  بسط  إلعادة  العسكرية 

دة الوحدة يجب أن تجري في إطار مبدأ الصين الواحدة الذي يقر بأن تايوان جزء من . وإن إعا 1949ام  الصينية ع

طالبة من حلفائها املساعدة في الدفاع عن سيادة تايوان، و مّتهمة الصين". في املقابل خرجت الرئيسة التايوانية م

كومتها، بل وتهديد الصين لها  ضها التحاور مع حبكين بشن "حملة متعّمدة" لتقويض الديموقراطية في الجزيرة برف

لقوة البرية تايوان ستكون مجاال للصراع بين القوة البحرية األمريكية وا  .و إن حدث واندلع الصراع فإن30عسكريا  

يمكن لواشنطن أن تستخدم قدراتها البحرية األكثر تفوقا، بما في الصينية كونها تقع في كال املسرحين، فهي جزيرة  

والطائرا السفن  للصين ذلك  يحقق  بكين جغرافيا  من  تايوان  قرب  و  البرية.  الصين  القوات  عنها ضد  للدفاع  ت، 

هكذا تظل الجزيرة األم تردع تايوان بقوتها البرية والواليات املتحدة تفوقا عسكريا لردعها عن استقاللها الكامل. و 

 . 31األمريكية تردع الصين بقوتها البحرية  

 هذه  وتظهر كبير،  حد إلى تايوان مضيق يشهدها التي باألوضاع تايوان إزاء يةاألمريك السياسة ترتبطوعموما  

 كالتالي:   توضيحها يمكن  حيث التايوانية، كلةشامل تجاه األمريكية السياسة تغير مع تأثيراتها العوامل

العالقة بطبيعة التايوانية للقضية األمريكية املعالجة تتأثر حيث :الصين اتجاه األمريكية السياسة  :أوال  ونوع 

 .سابقا ذلك توضيح تم كما مع الصين، القائمة

 

-   

 https://bit.ly/3gEZyUd:  2016أبريل  22تحذر واشنطن من التدخل في شؤونها الداخلية، متوفر  على موقع سبوتنيك اإلخباري، بتاريخ بكين   -

 . 349، ص: 2010مايكل إى براون  وآخرون "صعود الصين"، الترجمة مصطفى قاسم، القاهرة،  الطبعة األولى   -
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 العاطفة في القانونية، وأيضا التفسيرات وإلى التاريخ، إلى تايوان في بأحقيتها املطالبة ترجع الصيني، املنظور  من

فقضية  السياسية أجنبية، أيدي  على الصين "إذالل " بند في دائما تدرج تايوان الصينية  ذلك   قوى  إلى  إضافة 

 أنه  صحيح الحكام، النظام وشرعية وبقاء الوطني، االستقرار بقضايا على تايوان بالسيادة الصين مطالبة ترتبط

 باب في تايوان تدرج الصينيين للرؤساء والباحثين املعلنة  التحليالت أن  إال صينية، رسمية وثيقة ي أ  في ذلك يرد لم

املالحظة توازنها على الصين ملحافظة القصوى  األهمية  مع  باملوازاة تورد أن يجب التي األساسية واستقرارها. 

 صين" ملبدأ مرونة أكثر  فكرة  لتقديم الصين استعدادات  هو  اتجاه تايوان  األمريكية األمنية تغير السياسة  حقيقة

 جزء وتايوان واحدة صين وجود أي  للصين، تايوان تبعية على املبدأ للداللة هذا يستخدم العادة ففي ،"واحدة

ال   أراضيها كل  ووحدة الصين سيادة وأن إليها، ينتميان  وتايوان الرئيس ي البر  وأن العالم، في منها. فهناك صين واحدة

 الناحية من تايوان وخاصة في الناشئة  الوقائع  على تبديها الصين إال وهي ردة فعل براغماتية  ما من مرونة يتجزأ. ف

 تصادية.  االق

القضية األمريكية السياسة تأثرت حيث    21القرن  في آسيا  تجاه األمريكية  اإلستراتيجية  تأثير  ثانيا:  اتجاه 

اآلسيوية آسيا شرق  شمال منطقة تجاه  كيةاألمري األمنية اإلستراتيجية بطبيعة التايوانية،  وهو   ككل، والقارة 

استقرار في تحقيق  االستقرار  منطلقا تايوان  من  املتحدة  الواليات اتخذت  فقد  لذلك املنطقة، نسبي   لتحقيق 

 كون  إلى باإلضافة ،(العسكري )  على الوجود األمريكي للحفاظ أساسية كمنطقة تايوان استعملت حيث النسبي،

 املطلقة زعامتها وتأكيد املنطقة في حلفائها ثقة  كسب من ينبع تايوان حماية أمن بضرورة املتحدة اتاليالو  تمسك

 32 .عليها

في هذه   ثالثا: البالغة األهمية  ينبع من فراغ، وإنما من أهميتها للمصالح األميركية  بتايوان ال  إن االهتمام األميركي 

  .املنطقة اإلستراتيجية من العالم

مال شرق  في لتايوان، من مضيق تايوان وقناة باش ي املمرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان شالجغرا  فاملوقع 

آسيا بجنوب شرق آسيا والشرق األوسط، هذا املوقع يشكل أهمية خاصة لحلفاء واشنطن مثل اليابان التي تعتبر 

 

 . 229ـ  227 :ص  ،سهاملرجع نف، طويل نسيمة - 
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دودها الشمالية. وال ننس ى أن كّل دول املنطقة تايوان مهمة ألمن حدودها الجنوبية، كذلك الفليبين في ما يتعلق بح

 تسيطر عليها املخاوف والهواجس عقب تن
ً
امي وتزايد نفوذ الصين. أضف إلى هذا أن واشنطن تعيد ترتيب تقريبا

أولويات سياساتها الخارجية ومصالحها األمنية عقب انتهاء الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفياتي الذي لم يعد 

   ديد والخطر األساس ي للمصالح األميركية، بل النزاعات اإلقليمية.هو الته

يمكن أن تلعبه في الحفاظ على التوازن بينهما. فكل من بكين وتايبيه تقران بهذا األمر،   وللواليات املتحدة دور مهم

 بالتواصل مع واشنطن للتأثير على الطرف اآلخر 
ً
ارة األمريكية سواء  داإل على لذا . 33وذلك عندما يقوم كّل منهما سرا

خالل الفترة الرئاسية لترامب أو بعده أن تؤكد على أعلى املستويات، في سياستها القائمة على وجود صين واحدة 

كبار  بها  يقوم  التي  املستقبلية  الزيارات  رفض  عليها  أن  كما  اآلخرون...  األميركيون  الرؤساء  تبناها  التي  هي  التي 

كشريك  "إعادة بناء عالقة واشنطن ببكين، وفي املقابل تعزيز وتقدير أهمية تايوان    تمي  املسؤولين التايوانيين حتى

التمتع بصفة  تتطلب  التي ال  الدولية  املنظمات  في  تجاري وككيان ديمقراطي". وذلك من خالل مساندة عضويتها 

  
ً
بالكفاءة، خصوصا يتميز   

ً
 عسكريا

ً
رادعا تمتلك  تايبيه  بأن  أن تضمن  الذي ظلت فيه ا  فيدولة، كما يجب  لوقت 

بكين تعمل على تحديث قواتها املسلحة. إال أنه على أميركا أن تحذر تايوان من مغبة اتخاذ خطوات إضافية تعمل 

على زعزعة اإلطار الذي تمكنت تايبيه بواسطته من تحقيق أمور كثيرة... وأن تذهب في ذلك إلى املدى الذي تعرف  

 إعالن االستقالل يصدر عن جانب واحد".ن بأفيه تايبيه أن واشنطن لن تعترف 

وعلى الواليات املتحدة أن تعبر عن معارضتها الشديدة الستخدام الصين للقوة أو اللجوء إلى ترهيب تايوان. أما في 

خياراتها   تبقى  أن  واشنطن  فعلى  عسكري،  عمل  حدوث  حالة  في  املتحدة  الواليات  تدخل  بإمكانية  يتعلق  ما 

توازن بين تايوان والصين فبإمكانها أن تلعب دورا في غاية األهمية في تفاقم النزاع بينهما،   اةأدوأن تظل ك   ،مفتوحة

يعزز  قد  مما  الخارجية  السياسة  مجال  في  التعاون  محاولة  طريق  عن  بينهما  قوي  تقارب  خلق  من  ويمكنها  كما 

  .34حماية املصالح األميركية الحيوية و تعزيز مصداقية أميركا في الخارج  

 

 https://bit.ly/39UWMaP، الرابط: 2014أبريل  12الصين والقلق من املساعدات األمريكية لتايوان، موقع الصباح العربي بتاريخ - 

 تايوان بين استراتيجيتين الصينية واألمريكية، مرجع سابق. كمال حداد:  - 
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الرغم من أن الوضع حاليا في مضيق تايوان ال يبدو على وشك التحول إلى وضع عسكري خطير، إال أن التهديد بو 

. رغم أن النزاع غير مدرج على جدول أعمال منبر "آسيان" اإلقليمي أو 
ً
بحدوث زعزعة فجائية لألوضاع ما زال قائما

.  من  فينأية منظمة أمنية أخرى. األمر الذي قد بدأ يقّرب الطر 
ً
لذا سيعمل   35بعضهما البعض، على األقل نظريا

 إلى سيؤدي  النوع هذا من نزاعا ألن العسكري والصراع املباشر الحل الطرفان ومن مصلحتهم جميعا على تجنب 

 يتفاداه كالهما إلى اآلن على األقل.  ما وهذا املتحدة والواليات الصين بين مباشرة نووية مواجهة 

 راني  اإليووي ثانيا: الملف الن

اعتيادية تعتبر أهمية املوقع الجغرافي إليران املتمثلة في سواحلها املطلة على خليج عمان والخليج العربي قيما غير  

في إعطاء إيران وزنا جيو بوليتيكيا مميزا نظرا ألهمية هذه العوامل التي تساعد في بناء قوات البحرية، وذلك يربط 

ال باملحيط  الشرق والغرب، عالم املحيط األطلس ي  بين  يربط  بموقع جيو استراتيجي  تتمتع  أيضا  هندي، وهي دولة 

التي تمتلكها إيران تجعلها في مقدمة الدول التي تمتلك قوة إقليمية   فمن خالل ما تم ذكره نرى أن هذه االمتيازات 

املجاالت، االقتصادية   في منطقة الشرق األوسط مما يرجح أن تكون لها مكانة إقليمية ودولية بل عاملية في جميع

  .36منها والعسكرية والسياسية 

غم خوض  على  أيضا  عملت  بل  فقط،  االمتيازات  بهذه  إيران  تكتف  في  ولم  وذلك  النووي،  اإلنتاج  خمسينات  ار 

القرن املاض ي بمساعدة كاملة من الواليات املتحدة األمريكية، األمر الذي كان له دور في قطع أشواط في اكتساب  

تم إيقاف األبحاث النووية خاصة مع إصدار الخميني لفتوى تحرم   1979نووية. لكن مع الثورة اإليرانية  الخبرة ال

 السالح النووي. 

وفي بداية التسعينات عادت إيران ملتابعة برنامجها النووي وبتعاون مع روسيا بشكل أساس ي ومع الصين. إال أن ما  

بعد حرب اإليراني تصاعد  النووي  البرنامج  العراق    يسمى  إيران محمد خاتمي 2003غزو  الفترة قدمت  تلك  وفي   .

 Grand ذلك العرض باسم "الصفقة الكبرى"  عرضا سخيا للغرب من خالل الديبلوماسية السويسرية حيث عرف

 

 . 51،  ص: 2016املي، ترجمة هشام سمير، الرياض، تكوين للدراسات واألبحاث،  نوح فلدمان، الحرب الهادئة مستقبل التنافس الع  - 

لسياسية، جامعة العربي  السعودية مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر في العلوم ا  –نوال قمادي: االتفاق النووي اإليراني وانعكاساته على العالقات األمريكية    –عمارة فرحاني    -

 .25:،  ص 2016-2015حقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية،  كلية ال -تبسة -التبس ي 
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Bargain  النووي وإيقاف دعمها لحماس وحزب هللا الكاملة حول ملفها  بالشفافية  في ذلك العرض  إيران  تعهدت 

بوش   مقابل ضمانات إدارة جورج  لكن  للعالقات معها.  كامل  وتطبيع  األمريكية  املتحدة  الواليات  كاملة من  أمنية 

 الشك بصدقيته.   رض بدعوى رفضت ذلك الع

األمريكية،   2006وفي عام   املتحدة  الواليات  والتي تضم:  واحد  زائد  الخمسة  يسمى مجموعة  ما  بدأت مفاوضات 

 .37ضافة ألملانيا مع إيران. وتتابعت سلسلة التوترات حول هذا البرنامج فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، باإل 

امل مقدمة  ضمن  البرنامج  أصبح  الوقت  مرور  الدول  ومع  بين  مهم  نقاش  وموضوع  الدولية،  الساحة  على  لفات 

 الكبرى، ليدخل بعد ذلك حيز االتفاق من أجل التوصل إلى حل يرض ي جميع األطراف ليصبح من ضمن املسائل في

مجلس األمن، مر البرنامج النووي اإليراني بالعديد من املراحل منذ انطالقته، وقد تأثرت املراحل بالبيئة الدولية 

إيران. و مؤخرا   في  الداخلية  البيئة  إيران والواليات  واإلقليمية وكذلك  بين  السباق  املاضية  الفترة  بدا جليا خالل 

 دولية التي فرضتها على طهران على خلفية برنامجها النووي. املتحدة على كسب الصين في قضية العقوبات ال

إلى بكي  ففي الوقت الذي توجه فيه وزير النفط اإليراني مسعود مير  إلجراء محادثات مع مسؤولي الطاقة  كاظمي 

الصينيين والعمل على جلب استثمارات صينية إلى مصافي النفط اإليرانية، فإن روبرت إينهورن املستشار الخاص 

قصد هو اآلخر بكين لحثها على التزام تطبيق العقوبات   شؤون عدم االنتشار النووي في وزارة الخارجية األمريكيةل

في الدول  
ً
دائما  

ً
دولية بصفتها عضوا لها مسؤوليات  أن  إدراك  إلى  الصين  دعا  و  النووي،  برنامجها  في  إيران  ية على 

يعود  فروضة على طهران، وأن السباق على كسب الصين"مجلس األمن الدولي" تقتض ي منها تطبيق العقوبات امل 

ع إلى  بالنظر  فشلها  أو  طهران  على  العقوبات  نجاح  في  أهميتها  الجانب إلى  مع  القوية  والتجارية  النفطية  القاتها 

  اإليراني، على اعتبار أنها ثاني مستهلك للنفط في العالم بعد الواليات املتحدة.

موردي النفط الخام إلى الصين بشحنات بلغت   املركز الثالث بين  2010من سنة  واحتلت إيران في النصف األول  

 في ضخ استثمارات تساعدها على التغلب على نقص البنزين لديها  طن. وتعول إيران على الصين   تسعة ماليين
ً
كثيرا

 بالعقوبات الدولية واألوروبية واألمريكية. 
ً
 تأثرا

 

 . 20-19نوال قمادي، املرجع السابق، ص  –عمارة فرحاني  -
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لتي تقررت في قرار "مجلس األمن الدولي" بشأن إيران، فإنها  مها العقوبات اقد أعلنت التزا  وعلى الرغم من أن بكين

واألوروبية على أساس أنها عقوبات خارج إطار األمم املتحدة، وأعلن   أكدت صراحة معارضتها العقوبات األمريكية 

استثمرت لبالده  األول  واالقتصادي  التجاري  الشريك  تعد  الصين  أن  اإليراني  النفط  وزير  مليار    40قرابة    نائب 

بالتحرك على   دوالر في قطاعي النفط والغاز اإليراني. هذا املوقف الصيني أقلق الواليات املتحدة بشدة، وقد قامت 

الضغط  هو  الثاني  املسار  زيارته،  في  إينهورن  روبرت  به  قام  ما  وهو  الحوار  هو  األول  املسار  ملعالجته:  مسارين 

أتت االنتقادات األمريكية لعدم التزام الصين الكامل العقوبات على إيران،   السياس ي واالقتصادي، في هذا السياق 

الكونجرس   نواب  بعض  دعا  السياق  هذا  الصينوفي  على  املتحدة  الواليات  قبل  من  فورية  عقوبات  فرض   إلى 

 وروسيا حول استثمارات قامتا بها في قطاع النفط اإليراني. 

هذا   في  الصين  على  املتحدة  الواليات  تمارسها  التي  الضغوط  طبيعة  من  الواضح  ذات   الشأن،ومن  أنها ضغوط 

بكين تصبح  ثم  ومن  فيها،  واشنطن  إلى  انضمت  أوروبا  أن  كما  كبيرة،  أمريكي جدية  ضغط  مواجهة  أوروبي -في 

، مشترك يجعل رفضها التزام العقوبات األمريكية واألوروبية على طهران ذا  
ً
ثمن كبير ربما لن يمكنها احتماله كثيرا

لصين االقتصادية والتجارية الكبيرة مع الواليات املتحدة وأوروبا، خاصة في ضوء ثالثة عوامل: األول هو مصالح ا

 عن أوراق الضغط العديدة التي
ً
يمكن أن تستخدمها واشنطن في مواجهتها، العامل الثاني هو أن الغرب يرى  فضال

بك إثارة  فيه،في  مبالغا  أمرا  إيران  إلى  النفطي  احتياجها  لقضية  إ ين  أشارت  التي  التقارير  مع  الغرب  خاصة  أن  لى 

مستعد لتوفير مصادر بديلة للصين في ما يتعلق بالنفط اإليراني، العامل الثالث هو أن الصين تبدو واقفة مفردها  

  .38أقرب إلى موقف الغرب في هذه القضية في الدفاع عن إيران في قضية العقوبات حيث يبدو املوقف الروس ي 

 على إنجاح مفاوضات االتفاق النووي اإليراني، وذلك بالدفع لتنازل  
ً
وقد كانت الصين قبل ذلك أشد الدول حرصا

أوباما. باراك   األمريكي  الرئيس  به  اعترف  الجهد  وهذا  إلنجاحه،  بخطوة  في   39املتبادل خطوة  أبرم  الذي  االتفاق 

 من املفاوضات  21، بعد  2015أبريل  
ً
تقيد البرنامج النووي اإليراني الذي يصر الغرب على   بموجبه سيتم .1 شهرا

أن له أبعادا عسكرية في حين تصر إيران على أنه سلمي، مقابل رفع العقوبات االقتصادية واملعرفية املفروضة على 

 

 . 6، ص:  2010أغسطس  10،  الثالثاء 4406إيراني نحو الصين، نشرة »أخبار الساعة«، العدد رقم –سباق أمريكي  - 

 https://bit.ly/3i6rAZ0، الرابط:  2015أبريل  4األمريكية، جريدة العرب القطرية، بتاريخ  –ت الصينية اتفاقية إيران جيدة للعالقا الصين - 
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مستوى ت النووية اإليرانية، ويضع قيودا على  إيران بعد التأكد من وفائها بالتزاماتها الصارمة على األنشطة واملنشآ

الذي ينص   للشق  إيران، وبالنسبة  تملكها  التي  املركزي  الطرد  م والبلوتونيوم، ويحدد أجهزة  اليورانيوم  تخصيب 

لن يدخل إيران  العقوبات على  إيران  على رفع  الذرية على وفاء  للطاقة  الدولية  الوكالة  التنفيذ حتى تصادق  حيز 

    .الواردة في االتفاق كافة بااللتزامات 

إليها   واالتفاق املؤدية  التكنولوجيا  أو  البالستية،  والصواريخ  التقليدية  األسلحة  مبيعات  خطر  بمسألة  مرتبط 

إليران، وكان هذا أيضا إحدى نقاط الخالف بين الواليات املتحدة وحلفائها الغربيين من جهة وبين إيران املدعومة  

مر حظر معظم مبيعات األسلحة التقليدية ني، وكحل وسط اتفق الطرفان على أن يستباملوقفين الروس ي والصي

سنوات قادمة والخروج 8سنوات أخرى، في حين يستمر الحظر بين الصواريخ التكنولوجية املؤدية إليها إلى  5ملدة  

 . 40بآليات ملنع إيران من امتالك السالح 

شاكل لألمن اإلقليمي و هو أمر مهم ليس فقط بسبب خلقها م  1+   5االتفاق النووي بين إيران و خالصة القول أن 

الداخلية  السياسة  تترتب على  قد  التي  املحتملة  التداعيات  بسبب  أيضا  ولكن  النووي فقط،  االنتشار  مشكالت 

الي أ النووي،  التقنية لالتفاق  يتجاوز تعقيد الجوانب  البعد السياس ي له، وهو أمر  مر  والخارجية اإليرانية وواقع 

دائم وطويل األجل للمسألة. أما إذا ما كانت إيران تلتزم باالتفاق خالل اإلطار    بالغ األهمية لضمان التوصل إلى حل

بين   يتراوح  الذي  السياسية   15و    10الزمني  الحسابات  على  يعتمد  هذا  فإن  ذلك  بعد  التسلح  من  تقيد  أو  سنة 

ية والدولية. لذلك، فإن  تتشكل من سياقاتها املحلية واإلقليم  للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وهي الحسابات التي

على  نووي  إنتاج سالح  في  اإليرانية  النخبة  رغبة  تقليل  هو  املتحدة  الواليات  إليها  ترنو  التي  السياسات  أهم  أحد 

ن خالل  املدى الطويل. ويهدف هذا املسعي جزئيا إلى جعل اإلدارة األمريكية تبحث عن "اتجاه جديد" مع إيران م

م  مزيد  من  يتكون  الذي  وقدرة  التكامل  الدولي  املجتمع  مع  التفاعل  من  واملزيد  العاملي  االقتصاد  في  االندماج  ن 

 .41الشعب اإليراني علي االزدهار

 

 https://bit.ly/2ZRw0glلرابط:  ، ا2015وحدة دراسة السياسات: قراءة في االتفاق النووي اإليراني، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يوليو  - 

 . 168-159، ص: 2018:  االتفاق النووي اإليراني وتأثيره على تغير سياسات إيران اتجاه املنطقة العربية، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر،  بوحمامة أسامة - 
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األوضاع تغيرت بعد مجيء الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى الحكم، بحيث أبدى رأيا مناقضا تماما لرؤية   لكن    

فقد مارست إدارة ترامب عددا من اإلجراءات العقابية ضد إيران حول تسوية امللف النووي اإليراني،    إدارة أوباما

عقارات  على  والحجز  اإليرانية  اإلدارة  على  عقوبات  توقيع  مثال  ومنها  النووي،  االتفاق  من  االنسحاب  قبل  حتى 

ة ترامب  تها في املنطقة والتي اعتبرتها إدار مملوكة للحكومة. وذلك على خلفية برنامجها الصاروخي الباليستي وسياس

 .تهديدا لألمن اإلقليمي والعاملي

أقدم على ما هو أكبر وهو االنسحاب الفعلي من االتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والسداسية   2018وفي مايو  

 ي مرحلتين: (ومن ثم أتبعه بسلسة من العقوبات االقتصادية والتي تم تنزيلها ف1+5الدولية )مجموعة 

، وشملت العقوبات صادرات النفط والشحن واملصارف  2018أغسطس    7بتاريخ   عقوبات املرحلة األولى: -

في   األساسية  القطاعات  وكل  اإليرانية.  الحكومة  مع  الدوالر  وتبادل  التجارية  التعامالت  وحظر  املالية 

التكنولوجي تصدير  أو  استيراد  حظر  إلى  باإلضافة  اإليراني  املدني  االقتصاد  املزدوج  االستخدام  ذات  ا 

 .عسكري وال

نوفمبر   - بتاريخ  العقوبات  هذه  طبقت  الثانية:  املرحلة  فرض  2018عقوبات  حول  تفاصيلها  وتمركزت   ،

املوانئ   تدير  التي  الشركات،  وضد  النفط،  قطاع  وخاصة  اإليراني،  الطاقة  قطاع  على  شاملة  عقوبات 

ذلك فرض عقوبات  لشحن البحري وصناعة السفن. أضف إلى  اإليرانية، إلى جانب الشركات العاملة في ا

 .على البنك املركزي اإليراني وتعامالته املالية

عقوباتها على إيران، بحيث  صعدت اإلدارة األمريكية من نهج    2019عقوبات أخرى: ما بين أبريل إلى يوليو   -

يراد النفط اإليراني، كما هددت  أوقفت تمديد اإلعفاءات من عقوبات النفط التي منحتها لثماني دول باست

 .42في إطار ذلك بعقوبات على الدول التي تخرق الحظر 

 

  https://bit.ly/3djjVVbط: ، الراب4-3، ص: 2019ملعهد املصري للدراسات، أغسطس نورة الحفيان: مسارات املوقف األمريكي من البرنامج النووي اإليراني، ا - 
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الخارجية الصينية أسفها  فيما أبدت الرد اإليراني ربط التزام بالده بمدى التزام الدول األخرى املوقعة على االتفاق، 

الع مواصلتها  وتعلن  إيران،  مع  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  واشنطن  كل لقرار  وتدعو  االتفاق  لحماية  مل 

    .األطراف املعنية به إلى التحلي باملسؤولية

العقوبات   متحدية  إيران،  نفط  استيراد  تواصل  حيث  املتحدة،  للواليات  مخالف  جانب  في  فتتجه  الصين  أما 

صين في شهر مليون برميل من النفط الخام اإليراني جرى تفريغها في ال  11و    4.4ألمريكية، بحيث تم رصد ما بين  ا

ألف برميل يوميا، وذلك من طرف الشركات التي ترصد حركات الناقالت.   360و    142، أي ما بين  2019أغسطس  

الصين حوالي   تستثمر  اإليراني   280كما  القطاعات  في  دوالر  النفط، مليار  بالعقوبات، وهي قطاعات  املستهدفة  ة 

 .43العقوبات األمريكية  والغاز، والبتروكيماويات اإليرانية، التي تتضرر جراء 

فمن البديهي أن تنزعج الصين من هذا االنسحاب، فالصين كما قال مايكل سينغ الخبير بمعهد واشنطن لسياسة  

الذ األمني  الشريك  تعتبر  األمريكي  األدنى  واملكونات  الشرق  باألسلحة  لها  الرئيس ي  واملزود  لطهران  عنه  غنى  ال  ي 

فوع برغبة في بلورة محصلة دبلوماسية معينة للحيلولة دون أي من محصلتين النووية األساسية، وإن نهج بكين مد

عربي إيرانية يمكنها أن تعرض واردات الصين النفطية من الخليج ال–غير مرغوب فيهما، وهما قيام حرب أمريكية  

  .نإيراني يمكنه أن يترك املجرى املائي محاطا بالشركاء األمريكيي-للخطر، أو حدوث تقارب أمريكي

التي يروم من خاللها إلى ثم إن مبادرة الرئيس الصيني ش ي جين بينغ التي تحمل عنوان "حزام واحد وطريق واحد "   

إنشاء سلسة من حلقات الربط والبنية التحتية واملالحة تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا عبر الشرق األوسط وآسيا  

 ناطق يجعل طهران مهمة بالنسبة لبكين. الوسطى، وموقع إيران في ملتقى الطرق بين هذه امل

، فإن املساعدة الصينية ووقوفها الدائم مع طهران قليمهاوإذا أخذنا بالحسبان سجل إيران الحافل بالعمل مع إ

تحدي   في  رغبت  ما  إذا  األوسط  الشرق  في  واستراتيجيا  مهما  قدم  موطئ  للصين  تقدم  أن  بآخر  أو  بشكل  يمكنها 

 ة.النفوذ األمريكي باملنطق 

 

 . 132، ص: 2019، أكتوبر 218الصيني على مستقبل النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد -األمريكيسماء سليمان: تداعيات التنافس  - 
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ووي من طرف الواليات  و من كل ذلك يمكن أن نقول عن املوقف الصيني املدافع عن إيران جراء إلغاء االتفاق الن

اقتصادية،  مصالح  عن  ناجم  موقف  هو  ما  بقدر  الدولي  القانون  بمبادئ  التزام  عن  ينم  ال  "موقف  هو  املتحدة 

لطمأنة  منه  و سعيا  االتفاق،  بهذا  ترامب  يجده  لم  الذي  الصاروخي   الش يء  الهاجس  من  وتخليصها  الخليج  دول 

  اإليراني.

اللحظة وال يقتصر على ثم إن تصور الواليات املتحدة األمر  النووي اإليراني، لم يكن وليد  للبرنامج  الرافض  يكية 

أو  والغرب،  املتحدة األمريكية  للواليات  املعادي  أو بسبب نظام طهران  العسكرية،  خشية تطويره لالستخدامات 

إنما كان متضمنا ملحر  في املنطقة فقط،  بأمنها  التفوق اإلستراتيجي إلسرائيل والتزاما  صالح أمريكية أوال، صا على 

 وخوفا من عدم املسؤولية والعدوانية التي يتصف بها حكام الشرق األوسط ثانيا.  

الن مشتريات  الصين  على  يعرض  أن  مض ى  وقت  أي  من  أكثر  مستعد  فهو  اإليراني  الجانب  بخصومات  أما  فط 

لت اقتصادهم إلى زبوٍن أسير لبكين. والصين مستعدة بشكل متزايد  مستمرة، بسبب الضغوط األمريكية التي حوَّ

الستغالل الضغوط األميركية على إيران إلثبات أنها شريكة وحليف مسؤول. ومن الناحية السياسية ستقول إن 

الشرق  توترات  حل  في  األمام  إلى  طريق  األطراف  كبيرا   تعددية  اهتماما  بكين  تولي  ذاته  الوقت  ففي  األوسط. 

و جليا في األرقام االقتصادية األخيرة من األشهر الخمسة األولى للعام  لحساسيات واشنطن تجاه طهران، وهذا يبد

 .44الجاري التي تظهر أن تجارة الصين مع إيران انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 

النووي وهو السيناريو األقرب إلى الواقع نتيجة هشاشته في الظرف الحالي، فإن ذلك  ث و انهار االتفاق  وإذا حد

     :سيؤدي إلى

املالحقة   -1 العقوبات  بسبب  املركزي  البنك  مع  املالية  واملعامالت  اإليراني  والغاز  النفط  استيراد  تراجع 

لنفط التي ستشهد ارتفاعا  سيؤثر على أسعار ا  للمتعاملين مع إيران خصوصا مع إدارة ترامب، األمر الذي 

الذي   املكسب  أوبك،  ملجموعة  املصدرة  النسبة  في  نقص  وبالتالي  التصدير،  من  إيران  حرمان  نتيجة 

 أضاعته الصين مع انهيار االتفاق.  

 

 .  /1538898https://www.aa.com.tr/ar، الرابط:  1923.07.20، موقع وكالة أناضول، بتاريخ نفط صينية بزعم انتهاكها العقوبات على إيرانأمريكا تعاقب شركة  - 
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القضايا   -2 من  قضية  يشكل  اإليراني  النووي  فملف  وواشنطن،  بكين  بين  التوتر  عوامل  من  عامل  عودة 

وانه  الخالفية البلدين،  بدعوى  بين  االتهامات  وتبادل  البلدين  بين  التوتر  تأجيج  في  سيسهم  االتفاق  يار 

 التضييق واستهداف مصالح أحد الطرفين.

   .تخفيض التعاون االقتصادي والتجاري ال قطعه -3

أ بالتحرُّك  في أنَّ الصين مستعدة على نحٍو متزايد الستغالل ولع إدارة ترامب   من أجل فال يوجد أدنى شك 
ً
حاديا

خ ُسمعة بكين باعتبارها شريكة مسؤولة. وبالتالي ستلعب الصين بورقة إيران بما يتماش ى مع هذا. فستحاول ترسي

وربما   إيران،  غادرت  التي  الغربية  الشركات  تركته  الذي  واالستثماري  التجاري  الفراغ  ملء  نسبي  بشكل  ولو  بكين 

اليو  عليها  يهيمن  أكبر  تجارة  على  ع  شّجِّ
ُ
الست وعلى  الصيني.  املواجهة  ان  الصينيون  سيستغل  السياس ي،  صعيد 

 لحل التوترات في الشرق األوسط.  
ً
ل 45النووية للمحاججة بأنَّ النهج متعدد األطراف هو السبيل للمض ي قدما ِّ

ّ
و ُيمث

النو  باالتفاق  بالدفع  والدوليين  اإلقليميين  الفاعلين  دور  أجهضت  التي  األمريكية  لألحادية  صفعة  نحو هذا  وي 

الذي قداأل االنهيار،   التنين الصيني، خاصة حال خضوع أوروبا إلمالءات  يدفع   مر  في أحضان  إلى االرتماء  طهران 

السادات للدراسات االستراتيجّية في تل أبيب    -ترامب، هذه الخطوة ووفقا لدراسة حديثة صادرة عن معهد بيغن  

 في السعي إلى تشكيل البني
ً
 رئيسيا

ً
ل عامال

ّ
شك

ُ
قة األوراسية، مما قد يدفع طهران إلى تفضيل ة املستقبلية للطاست

 على قوة 
ً
 من أوروبا في تخصيص الفائض املتوقع خالل السنوات الخمسة القادمة، مما ينعكس إيجابا

ً
بكين بدال

 الصين االقتصادية ومن ثم السياسية.  

 ثالثا: الملف النووي لكوريا الشمالية 

ام  إلى  يانغ  النووي  إن سعي بيونغ  أثار شبح اندالع تالك سالح  بها، والذي زاد تحت قيادة كيم جونغ أون،  خاص 

واحتمال شن الواليات املتحدة وحلفائها عمال عسكريا استباقيا، أو سباق تسلح إقليمي بالقرب من حدود الصين،  

 ، بل إن بكين تشهدنشوب صراع غير مقصود، وهو الش يء الذي ال تستطيع بكين تجاهله ملا له من خطورة عليها

 

 /https://arabicpost.net، متوفر على الرابط:  2019-09-09بتاريخ  عربي بوست، ، موقع تالعب بإيران.. كيف تستفيد بكين من العقوبات األمريكية؟الصين ت  - 
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على  أو  لها  نووي  كحليف  الشمالية  كوريا  املتحدة  الواليات  قبول  احتمال  من  السياسية  أوساطها  في  بالغا  قلقا 

 األقل كدولة صديقة. 

 في تسعينيات القرن املاض ي، في عهد الرئيس األميركي السابق  
ً
خصوصا أن العالقة بين البلدين قد شهدت تحسنا

 .2000ارجية األميركية آنذاك مادلين أولبرايت إلى بيونغ يانغ أواخر عام بزيارة وزيرة الخ بيل كلينتون، وتّوجت

ناجحة    2006ومع   نووية  تجربة  أول  أجرت  الشمالية، حيث  لكوريا  النووية  الطموحات  جليا  كانت  برزت  أن  بعد 

في   العمل  حف2005أوقفت  أثار  الذي  األمر  املدى.  بعيدة  الصواريخ  إنتاج  بتجميد  فأصدر ،  الدولي  املجتمع  يظة 

   مجلس األمن قرارا فرض بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية.

للطاقة   2007وفي   الدولية  للوكالة  تابعين  مفتشين  واستقبال  النووي  برنامجها  تفكيك  على  يانغ  بيونغ  وافقت 

 دول الداعمة لإلرهاب.على مليون طن من الوقود، وسحب اسمها من الالئحة األميركية لل الذرية، مقابل الحصول 

من    2009وفي   يانغ  بيونغ  املتحدة انسحبت  والواليات  وروسيا  والصين  الكوريتين  الست  الدول  بين  املفاوضات 

 ، ثم أعادت تفعيل برنامجها النووي. 2003واليابان( التي كانت بدأت في  

ية شمالية، ما أدى إلى تصاعد أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ثالث تجربة نووية كور   2013وفي

 وفرض عقوبات جديدة لألمم املتحدة على البالد.التوتر في شبه الجزيرة، 

أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين عابرين للقارات، وأكد كيم جونغ أون أن كل األراض ي األميركية   2013وفي  

 باتت في مرماه. 

والته  2017وفي   العدائية  التصريحات  حدة  وكور تصاعدت  األميركية  املتحدة  الواليات  بين  املتبادلة  يا  ديدات 

، ووصل 1953الشمالية إلى مستوى لم تبلغه في تاريخ العالقات املتوترة بين البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية عام  

تجربتي   الشمالية  كوريا  إجراء  مع  التصعيد  بدأ  فقد  مدمرة.  نووية  بحرب  املتبادل  التهديد  حد  إلى  إطالق  األمر 

يوليو   في  للقارات  عابرين  باليستيين  و  2017صاروخين  كثيرة.  دولية  وقرارات  املتحدة  الواليات  بذلك  متحدية   ،
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،رجح نجاح بيونغ يانغ في تطوير رؤوس نووية صغيرة  2017تزامن ذلك مع تقدير استخبار ي أميركي صادر في يوليو  

 ي تجاوز عتبة رئيسة في طريق تحول. يمكن تحميلها على صواريخ عابرة للقارات؛ وهو ما يعن

است تقدير  أشار  كاملة، كما  نووية  قوة  إلى  يانغ  بيونغ  رفعت  تكون  قد  الشمالية  كوريا  أن  إلى  آخر  أميركي  خباري 

قنبلة. ستين  إلى  يصل  النووي  القنابل  من  ترسانتها  االستخبارات   مخزون  في  مسؤولين  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  و 

مقتنعين   باتوا  محرك األميركية  إنتاج  على  القدرة  تملك  أصبحت  الشمالية  كوريا  في بأن  ليست  أنها  و  صواريخ  ات 

 استيرادها.  حاجة إلى

أخطر ما في التقديرات االستخبارية األميركية حول القدرات الصاروخية والنووية الكورية هو أن برنامج بيونغ يانغ  

؛ إذ يبدو أن البلد الشيوعي املعزول، والذي أجرى أول  النووي يسير أسرع مما كانت تتوقعه االستخبارات األميركية

عام   نووية  األراض ي 2006تجربة  في  الرئيس  البر  على ضرب  القدرة  إلى  الوصول،  من  اقترب  أو  وصل،  يكون  ،قد 

في حين يبدو من املؤكد اآلن أن الصواريخ الباليستية الكورية املحملة برؤوس نووية حربية ".Mainland" األميركية

 هاواي و غوام.  ة قادرة على ضرب جزر أمير كية في املحيط الهادئ، مثل صغير 

أمام هذه التطورات املقلقة للواليات املتحدة، بادرت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط على نظام  

ملتحدة بإجماع كيم جون أون، وردا على تجربتي إطالق الصاروخين الباليستيين، فرض مجلس األمن التابع لألمم ا

الصين، عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وتستهدف العقوبات تخفيض  أعضائه الخمسة عشر، بما في ذلك روسيا و 

سنويا.. مليارات ًدوالر  ثالثة  نحو  تبلغ  والتي  الكورية،  الصادرات  التهديدات،   46عائدات  هذه  تحولت  ما  وسرعان 

ف  ن للتفاوض قصد تحقيق تقارب بين الجانبين لتجاوز الخال والتصعيد من الجانبين إلى مبادرة من طرف كيم جو 

 . 47والصدام وتحقيق مصلحة 

 

 . 4ص:  ،2017وآفاقه"، الدوحة: مركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  الكوري الشمالي –أسامة أبو أرشيد: "خلفيات التصعيد األمريكي  - 

 https://bit.ly/3fvGtCiزعيم كوريا يلوح ب "نهج جديد" مع أمريكا، متوفر عبر موقع الجزيرة في الرابط التالي:   -
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أمريكا التي عهدت أن تطالب الصين أن تتدخل لها في هذا امللف وجدت نفسها دون وسيط هذه املرة، بشكل سريع  

ر مسبوقة وغير متوقعة وفجائي بعد سنة من التصريحات التهديدية بين الجانبين األمريكي والكوري، وفي خطوة غي

 . رامب فوافق هذا األخيروجه كيم جون أون الدعوة إلى ت

الشمالية وأنها الالعب األساس ي موقفها و دورها في القضية الكورية ذلك ما ال تريده بكين، فتصرفت بسرعة لتؤكد 

الشمالية لكوريا  النووي  امللف  في  أو  الكوريتين  صراع  في  سواء  الكورية  الجزيرة  شبه  ذات  في  نفسها  تعتبر  فهي   ،

 ملمارسة نفوذها في املنطقة، وخدمة مصالحها. األحقية في استغالل أي فرصة 

فكان اللقاء السري بين كيم وش ي، الذي تم خالله نقاش األوضاع في شبه الجزيرة الكورية وضمان "وجود السالم  

 واالستقرار وحل املشكلة من خالل الحوار واملفاوضات.  

مريكي الكوري الشمالي، وأال تكون النتائج  الصين من أن تجري األمور بما ال تشتهي بالتقارب األ   هذا يؤكد تخوف 

مخالفة ملصالحها، بل تعتقد الصين بضرورة تأثيرها في املوضوع وأن تتحكم بزمام األمور التي تجري بشرق آسيا و  

 أن تقود العالقة بين أمريكا وكوريا الشمالية. 

خارج زيارة  أول  نجوبعد  بوادر  بعدها  بدت  للصين  الشمالي  الكوري  للزعيم  أوضح؛ ية  بشكل  الصيني  املسعى  اح 

وكالة  لرئيس  زيارة  ذلك  تبع  و  الصاروخي،  و  النووي  برنامجها  تجاه  املرنة  الكورية  التصريحات  ببدء  وذلك 

يحات " بيونغ يانغ " بأنها  االستخبارات األمريكية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية و لقاءه الزعيم كيم، ولتأتي تصر 

لنووي والصاروخي لتوضح الصورة بأن صفقة ما قد تمت وأنجزت تماما ولم يعد لقاء  ستعلق برامجها للتطوير ا

ترامب بكيم أون إال مباركة لهذا االتفاق وليس لبحث التوصل التفاق، وعلق ترامب على هذا الحدث بتغريدة على 

رئيس ي. هذا نبأ جيد جدا   قت على تعليق كل التجارب النووية وإغالق موقع تجاربالشمالية واف تويتر قائال: "كوريا 

 الشمالية وللعالم وتقدم كبير، أتطلع لقمتنا".  لكوريا

و الشك أن هذا اإلعالن الكوري كان بدافع الحوافز االقتصادية مقابل تعليق لتجاربها النووية  والصاروخية كما  

ا الكورية  التصريحات  بذلك  ومع  توحي  للتنمية،  و  االقتصادي  للعمل  التحول  عن  الكوري  لشمالية  املطلب  أن 

كان مغادرة القوات األمريكية لكوريا الجنوبية مقابل تخلي كوريا    –في ظل دبلوماسية التصعيد و التهديد  –الشمالي
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امل تماما، واقتصرت اإلشارات  الصفقة  في ظل هذه  املطلب غاب  أن هذا  إال  النووي  برنامجها  كلها على عن  رسلة 

   .جوانب اقتصادية وتنموية

اإن   التخلي عن طبيعة  عن  وليس  تجميد  كان عن  النووي  برنامجها  األخير عن مستقبل  الشمالي  الكوري  إلعالن 

التجارب النووية و الصاروخية وبين االثنين فرق، فالتجميد يعني قبول كوريا الشمالية بوقف تجاربها مع احتفاظها  

في معاودته  قد قبلت بحقها  أنها  يعني  التخلي  بينما  في أي وقت تحتاج،  و   ا  النووي  التطوير  تماما عن  تتوقف  بأن 

                                    حاليا ومستقبال. –على األقل في االلتزامات املعلنة  –الصاروخي  

يناير   إقامة    2019وفي  تريد  بالده  أن  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  الواليات أعلن  مع  جيدة  عالقات 

خط  في  ر 
ّ
حذ لكّنه  على املتحدة،  واشنطن  أبقت  إذا  نهجها  تغّير  قد  يانغ  بيونغ  أن  من  السنة  رأس  بمناسبة  اب 

 .48العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونغ يانغ النووي 

وفشلت املفاوضات مرة    49، وفي فبراير عقدت القمة الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي، دون التوصل إلى اتفاق

الكورية الشمالية  -لصين بتعقيدها لألمور وتأثيرها بشكل مباشر في العالقات األمريكيةأخرى. فخرج ترامب متهما ا

الصين. مع  التجارية  بالخالفات  مرتبط  الشمالية  كوريا  مع  املشكلة  من  قسما  هذا    50وأن  من  الصين  أن  ورغم 

الكوري الشما بالنظام  النظام الذي سياملنطلق تجازف  إلى محاصرتها  لي؛ فآخر ما تريده الصين هو سقوط  ؤدي 

سيعنيه  عما  فضال  أراضيها.  على  عسكرية  أميركية  بقواعد  لها،  ومعادية  املتحدة  للواليات  حليفة  موحدة  بكوريا 

لكن     .ةوقوع حرب في شبه الجزيرة الكورية من موجات نزوح بشرية هائلة من كوريا الشمالية نحو الحدود الصيني

لدى   مستبعدا  خيارا  العسكري  الخيار  والعسكرية  يبقى  الدبلوماسية  املؤسسات  ملعارضة  نظرا  واشنطن 

من  مهم  وعدد  الجنوبية،  بكوريا  مقيمون  أمريكيين  مواطنين  من  األالف  أن  تدرك  التي  األمريكية  واالستخباراتية 

 .اليةالقواعد العسكرية األمريكية ستكون هدف الصواريخ الكورية الشم 

 

 https://bit.ly/31erXtK، الرابط:   2019-01-01عربي، بتاريخ  24انس كيم يحذر من أن كوريا الشمالية قد تغير نهجها إذا أبقت واشنطن عقوباتها، موقع فر  - 48

 ، الرابط: 2019-02-28، بتاريخ KBS WORLD RDIOموقع ، فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في التوصل التفاق  - 

https://bit.ly/3k6Cb7Y 

     https://bit.ly/3ft6stY-، الرابط :  29- 02 -2019، بتاريخ  france24، موقع د بمنطق غير مسؤولملف كوريا الشمالية: ترامب يتهم الصين بتعقيد األمور وبكين تند  - 
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 تحل  ولمعلى كوريا إال أن تلك العقوبات لم تؤد إلى النتائج املرجوة  ورغم لجوء الواليات املتحدة لفرض عقوبات   

 تزال  التي ال والتجهيزات املالي بالتمويل والدعم والصيني الروس ي بالتأييد خاصة تمويل على كوريا حصول   دون 

 51 .الدولتين هاتين من تتلقاها الشمالية كوريا

 :التالية إعطاء االستنتاجات خالل من  امللف هذا مع التعامل في املتواصل الفشل أسباب بريجنسكي لخص وقد

تفوق  احتمال  مرحلة أي في مقنع  بشكل تواجه  لم  الشمالية  كوريا  أن   :أوال -   على تصميمها  تكلفة أن 

 .عليها الحصول  من  الفائدة املرجوة نووية أسلحة على الحصول 

 الشمالية،  كوريا مع التمويه في الجنوبية كوريا رغبة يونغ  بيونغ معاقبة في املتحدة الواليات تردد سمح  ثانيا: -

 .األمريكي التفاوض ي امللف إضعاف وبالتالي

الشمالية تمكنت  :ثالثا -  وقد  .نووية أسلحة على للحصول  سعيها متابعة من الفترة هذه خالل كوريا 

 في املتحدة  الواليات انتهجته الذي املرن  األسلوب من تفادة االس هذه وستواصل الشمالية  كوريا  استفادت

 اشتعال   من الدولية  املخاوف في واملتمثلة خصومها  ضعف قوة استغالل من ذلك مكنها حيث تعاملها،

   .-نووية– عاملية حرب

 الشمالي، لكوري ا  النووي  امللف مع التعامل في الرادعة الخيارات من الكثير اليوم تملك ال املتحدة فالواليات لذا

  .52واليابان الجنوبية كوريا من لكل املتواصلة واستفزازاته الكوري، التمرد استمرار مع خاصة

بخيار   التمسك  تفضل  تزال  كانت وال  فإن واشنطن  ذلك  النووي  رغم  البرنامج  في مواجهة  االقتصادية  الضغوط 

شلت كل الجهود   و ّمثلت كوريا الشمالية تهديدا الكوري، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، إذا ما حدث و ف

 أو مصالح حلفائها في شرق آسيا.    

 

 ردة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في: العلوم السياسيةطويل نسيمة، اإلستراتيجية األمنية األمريكية في منطقة شمال شرق آسيا: دراسة ملرحلة ما بعد الحرب البا  - 

 . 293: ص  ،2010 - 2009، -باتنة–تخصص عالقات دولية، جامعة الحاج لخضر 

 . 300: ص طويل نسيمة، املرجع نفسه،  - 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 35 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 15, 2021      

 رابعًا: قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ماما بقضية حقوق اإلنسان والحريات املدنية والسياسية، استنادا إلى األسس  يعد النظام العاملي الجديد أكثر اهت

النق العدد األكبر من دوله هي دول  الديمقراطية والليبرالية، على  بأن  القديم الذي اتسم  العاملي  النظام  يض من 

يعتبر ملف حقوق  عسكرية وسلطوية وفردية ال تعطي التقدير الالزم لحقوق اإلنسان وحرياته، وفي هذا السياق  

املطروحة   امللفات  أبرز  ضمن  من  الصين  في  ااإلنسان  االنتقادات  ظل  في  خاصة  الدولية  الساحة  ألمريكية على 

والغربية املستمرة مللف حقوق اإلنسان الخاص بالصين، فعلى الرغم من أن املجتمع الصيني أصبح أكثر تعددية 

توفير  في  الحكومية  غير  للمنظمات  أكبر  دور  ظل  املعارضة   في  لحركات  أكبر  وانتشار  االجتماعية،  الخدمات 

كر في هذا اإلطار أنه على الرغم من أن حقوق اإلنسان في االجتماعية مع زيادة وعي املواطنين، لكن من الجدير بالذ

في  الحقوق  من  عدة  ألوان  خالل  من  الدول  هذه  دساتير  في  عليه  النص  تم  أساسيا  جزءا  تعد  آسيا  شرق  دول 

السجناء  املجاال  معاملة  سوء  إلى  تعود  التي  التجاوزات  بعض  شهد  السياس ي  الواقع  أن  إال  والفكرية،  املدنية  ت 

هم سرا، كما اتسم األمر في كثير من األحيان بقدر كبير من التسامح من األفراد انطالقا من قناعتهم وإعدام بعض

 لدولة.  بأولوية الجماعة والدولة على الفرد الذي يضحي من أجل استقرار ا

ق اإلنسان، وبالتالي ينتقد الغرب أوضاع حقوق اإلنسان في آسيا ويدعو إلى ضرورة التزمها باملعايير العاملية لحقو 

بينما تتهم دول آسيا الغرب أنه يستخدم مفهوم حقوق اإلنسان كأداة من أجل التدخل في شئونها الداخلية بصرف  

واالجتم  االقتصادية  األوضاع  اختالف  عن  عن النظر  آسيا  تدافع  حيث  النامية،  الدول  في  والثقافية  اعية 

 . 53الخصوصية القيمية في مواجهة دعاوى عاملية حقوق اإلنسان 

تعزيز   لم يصبح  األمريكية، حيث  الخارجية  السياسة  في  اإلنسان  ظهور قضية حقوق  بدايات  إلى  اإلشارة  وتجدر 

 ية إال في عقد السبعينيات من القرن املاض ي.حقوق اإلنسان جزءا من أهداف السياسة الخارجية األمريك

 

 . 131, ص 2018الصينية األمريكية وأثر التحول في النظام الدولي, العربي للنشر والتوزيع, سالي نبيل شعراوي, العالقات  - 
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الشائك القضايا  من  اإلنسان  تعد قضية حقوق  األمر،  هذا  من  األمريكية وانطالقا  الصينية  العالقات  إطار  في  ة 

املتحدة  الواليات  ورؤية  الصين  في  اإلنسان  مللف حقوق  املستمر  املتحدة  الواليات  بانتقاد  باألساس  ترتبط  والتي 

 . 54خاء الصين االقتصادي يحتاج إلى تدعيم من الحريات السياسية والفكرية الخاصة بأن ر 

 -ان تستخدمها الواليات املتحدة األمريكية ورقة للضغط، قصد إرغامها  فيما تعتبر الصين أن قضية حقوق اإلنس  

األحيان   بعض  واملفا   -في  بالقيم  واألخذ  اإلنسان  حقوق  سجل  في  التحديث  وإجراء  االستجابة  الغربية  على  هيم 

 للمنظور األمريكي وبما يخدم مصالحها القومية العليا
ً
    .الرأسمالية وفقا

ان شأن داخلي، واملطالبات األمريكية في هذا الصدد مبعثها التدخل في االختصاصات  ترى الصين أن حقوق اإلنس

ا سبيل  وعلى  ترى،  ما  وفق  برعاياها  عالقاتها  تنظم  أن  دولة  فلكل  للصين،  امليدان الداخلية  أحداث  بعد  ملثال 

في بكين  الصينية  العاصمة  شهدتها  التي  مين(  أن  )تيان  الصين1989السماوي  الحكومة  االهتمام ،هاجمت  ية 

األمريكي بحقوق اإلنسان في الصين على أساس أنه تدخل غير شرعي في الشئون الداخلية الصينية، واعتبار ذلك  

الصين   لتحويل  أمريكية  استراتيجية  من  على جزءا  تطاوال  ذلك  الصين  واعتبرت  للرأسمالية،  االشتراكية  من 

في شؤونها الداخلية وخرق سيادتها، وأن كل دولة لها الحرية   سيادتها و ال يحق للواليات املتحدة األمريكية التدخل

 لطبيعة نظامها السياس ي، وأن قضية حقوق اإلنسان في الصين ليس بال
ً
ضرورة  في تنظيم عالقاتها برعاياها وفقا

اخلية  أن تلتقي مع املفهوم األمريكي، إذ أن للصين ثقافتها وتاريخها الحضاري الذي يحتم عليها صياغة شؤونها الد

 لتصوراتها ورؤيتها الخاصة بها بدون التدخل في شؤونها، إذ يقول الرئيس الصيني جيانغ زيمين: إن كل دولة في 
ً
وفقا

 . 55"  سان على وفق طريقتها وظروفها الخاصةالعالم تستطيع التقدم في مجال حقوق اإلن 

حقوق اإلنسان وإثارتها بين الحين واألخر، وتعتبر الصين أن الواليات املتحدة األمريكية دأبت على استخدام قضية  

  .بل وربطت قضايا الديمقراطية و حقوق اإلنسان بمدى االمتيازات االقتصادية التي تنالها من الصين

 

 . 136 سالي نبيل شعراوي، املرجع نفسه، ص: - 

 . 334 -333، ص2010أزمة الهيمنة األمريكية، مطبعة نهضة مصر، الطبعة األولى  بشير عبد الفتاح: - 
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يات املتحدة األمريكية أن الصين تختار ما ترغب فيه من القوانين الدولية وتخترق القوانين التي باملقابل ترى الوال 

   .كلما سمحت لها الفرصةال تريد تنفيذها 

 يلهيها عن هدفها  
ً
فيما ترى الصين أن من أولوياتها الكبرى هي النمو االقتصادي وعازمة وهي على أن ال تدع شيئا

 عن أن ال
ً
صين في عملية انطالقها االقتصادي تركز على تحقيق الريادة االقتصادية والتخلص من املنشود، فضال

   .الثقافة

قادة الصين بأسئلة حول انتهاكات حقوق اإلنسان، فإن إجاباتهم تكون شديدة البرجماتية. فمثال، عندما يواجه  

لحقوق السلبية ضد إساءة  فبحسب الحكومة الصينية. فإنه يجب تعريف حقوق اإلنسان بحيث ال يشمل فقط ا

ون: إن طريق الصين الحقوق اإليجابية املرتبطة بالرخاء االقتصادي. يقول  -أيضا  -املعاملة، لكن يجب أن تشمل  

بها ضمان حقوق   يمكن  التي  الظروف  خلق  أجل  من  هو ضرورة  االقتصادية  التنمية  مشوار  الحزب،  قيادة  عبر 

لى حرية الخطاب وحق الضمير هي قيود ضرورية في هذه املرحلة، وفي اإلنسان من صحة ورخاء. ويرون أن القيود ع

ضمان حقوق للفرد مماثلة لتلك املوجودة في   :قولون بأنظل هذه الظروف من حيث املضمون فإن قادة الصين ي 

النمو  عملية  من  يسهل  أنه  بحقيقة  وجوده  يبرر  والنظام  نظامهم.  سقوط  في  يتسبب  قد  الغربية  الديمقراطية 

 تصادي السريع.  االق

ه بل  اإلنسان.  لحقوق  انتهاكات  ليست  املظاهرات  املنشقين وقمع  اعتقال  أن  إلى  يخلصون  فإنهم  تقوم وبذلك،  ي 

 بدورها من أجل تحقيق حقوق إنسان أخرى ال تقل أهمية عن تلك الحقوق.  

غربي، لكنها تستحق أن تؤخذ بعين االعتبار. فهم يدعون بأن حقوق  قد تبدو أطروحة مستحيلة بالنسبة ملستمع  

تحق طريق  عن  إال  الدولة  في  تحقيقه  يمكن  ال  حق  وهو  الرغدة،  الكريمة  الحياة  حق  تشمل  بعض  اإلنسان  يق 

التنمية االقتصادية، وهو ما قد يبدو مقبوال بالنسبة للغربيين. تخيل شخصا يعيش بال سكن وال صرف صحي وال  

م أو تغذية مناسبة. قد يكون لديه حق حرية التعبير وحق املمارسة الدينية، وقد يكون لديه حق االنتخاب. تعلي

حيا بالنسبة لشخص مشهد  يكفي  ال  هذا  أن  في  على لكن ال شك  يجب  ال  ثم  الظروف.  بسبب  للغاية  ته محدود 

سبي  على  هي  التدريجية  األطروحة  هذه  أن  يفترضوا  أن  اإلنسان  حقوق  نخب  مناصري  من  فالعديد  النفاق،  ل 

الحزب الشيوعي تؤمن فعال بأن نظام الحكومة الذي يطورونه براجماتيا يوفر أفضل حل ممكن من أجل تحسين 
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م الصين.  في  املواطنين  أجل حياة  من  ضروري  السلطة  في  بقاءهم  بأن  يؤمنوا  أن  مصلحتهم  من  أنه  الواضح  ن 

فعلية إنسان  الصي56تحقيق حقوق  الشعب  إن  ثم  الذين .  الكثير من  وليس هنالك  توجهات حكومته،  يعكس  ني 

يطالبون بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومنذ أحداث امليدان السماوي لوحظ العزوف عن الديمقراطية وحقوق  

 إلنسان نتيجة الخوف من عدم االستقرار في أعقاب تلك األحداث. ا

ظة واليمينية املتطرفة في و.م. أ وأنصارها وممثليها في فيما أثار هذا الحدث ردود فعل قوية لدى الشعوب املحاف

أهم هذه من  وكان  التطبيع،  الصين ووقف  عقوبات ضد  بفرض  املطالبة  إلى  ذلك  أدى  األمريكي، وقد   الكونغرس 

املطالب وقف منح الصين حق الدولة األولى بالرعاية، أما موقف اإلدارة األمريكية فقد جاءت استجابتها ملا حدث  

وحماية بشكل   املصالح  مراعاة  وبين  حدث  ما  تجاه  األمريكي  العام  الرأي  غضب  عن  التعبير  بين  يجمع  متوازن 

 العالقة اإلستراتيجية.  

بلغ األب  وبوش  ريغان  إدارتي  ظل  التأزموفي  من  ذروتها  بينهما  العالقات  ل   .ت  املتحدة  طاملا  و  الواليات  مارست 

هنالك  أن  ونالحظ  املسلمة،  األقلية  واضطهاد  اإلنسان  حقوق  سجل  بخصوص  الضغط  الصين  على  األمريكية 

ك عشرات املظاهرات في مختلف أرجاء العالم ويتم قمعها بالقوة ويذهب ضحيتها العشرات بل املئات دون أن يتحر 

ريكية ساكنا إزاء تلك األعمال القمعية، كاملظاهرات التي حدثت بمصر املجتمع الدولي بقيادة الواليات املتحدة األم

والتعذيب   املدنيين  ومالحقة  تعسفية  اعتقاالت  من  تبعها  وما  النهضة  و  رابعة  ومذبحة  العسكري  االنقالب  إبان 

 ربة اإلرهاب.  الذي يطال املعتقلين بالسجون املصرية تحت غطاء محا 

ف كلينتون"  "بيل  رئاسة  ظل  في  بين أما  االقتصادية  والعالقات  اإلنسان  بين حقوق  الربط  على ضرورة  أكدت  قد 

: "إن هناك قوى  
ً
الصين والواليات املتحدة األمريكية، و من جانب آخر عبر الرئيس الصيني "جيانغ تسه مين" قائال

 ما تتستر وراء الحرية وا
ً
أخرى والتدخل في   لديمقراطية وحقوق اإلنسان لتعتدي على سيادة دول كبرى معينة كثيرا

 شؤونها الداخلية ولتقوض وحدتها الوطنية وتجانسها العرقي".

 

 .    205سابق، ص نوح فلدمان، مصدر  - 
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باملزيد من   2005وفي عام   بالسماح  زيارته للصين  القيادة الصينية خالل  األمريكي جورج دبليو بوش  الرئيس  دعا 

والدينية واالجتماعية  السياسية  للديمق  الحريات  نموذجا  بتايوان  األخذ  وضرورة  وأبدت  للصينيين،  راطية، 

ازداد  وقد  للقمع،  صينيين  منشقين  بتعرض  تفيد  إليها  وصلت  تقارير  إزاء  قلقها  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات 

عام   في  االتهامات  وتبادل  يدين    2006التوتر  تقريرا  األمريكية  الخارجية  وزارة  أصدرت  عندما  البلدين  سجل بين 

   .س ي لهونغ كونغ والقيود املفروضة على حرية الصحافةحقوق اإلنسان في الصين وينتقد النظام السيا

بأنها   معايير مزدوجة بشأن قضية حقوق اإلنسان، مؤكدة  تتبع  األمريكية  املتحدة  الواليات  بأن  الصين  وقد ردت 

خذ بنظر االعتبار اختالف الظروف وتباينها  قضية يمكن حلها بالحوار وليس املواجهة وعلى أسس املساواة، مع األ 

ال  بين   أن  و  للصين.  الداخلية  الشؤون  في  للتدخل  كمبرر  واستخدامها  التسييس  عن  وبعيدا  وأخرى،  دولة  كل 

 . 57تستخدم شعار حقوق اإلنسان محاولة منها التحرش بالدول التي تنتهج سياسة مستقلة كالصين 

األ  البيت  سيد  تجاوز  أوباما  إدارة  ملا ومع  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  قضية  مسألة  من   بيض  عليه  ينطوي 

مصالحها   يخدم  لن  االقتصادية(  )العقوبات  االقتصادي  التعامل  في  تقييدا  أو  تقليصا  وأن  الصدام  احتماالت 

 البعيدة املدى بل يستدعي ضرورة الفصل بين القضيتين،

م ن وبين العالقات التجارية بين الدولتين رغم عد وفك االرتباط بين شرط تحسين سجل حقوق اإلنسان في الصي

حصول تحسن في سجل حقوق اإلنسان في الصين وفق املفهوم الغربي لتلك الحقوق، واعتبر أوباما أن الشركات  

   .واملصالح األمريكية هي الخاسر األكبر من قطع العالقات مع الصين أو تقييدها

أو  إدارة  بين  التفاهم  تجسير  على  ساعد  نهومما  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تبني  وبكين  يخص  باما  فيما  مغايرا  جا 

رفض   وطاقمه  أوباما  أعلن  إذ  العالم،  حول  األقليات  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  قضايا  من  املوقف 

أو للدول األخرى  الداخلية  الشئون  في  التدخل  عل  إدارتهم  فيها لحملها  الحاكمة  األنظمة  الضغوط على  ى ممارسة 

ا  وحقوق  الديمقراطية  قضايا  في  سجالتها  واألقلياتتحسين  يعوق    .إلنسان  حائال  تكن  لم  القضايا  هذه  أن  و 

 

 أزمة الهيمنة األمريكية، مرجع سابق  بشير عبد الفتاح، بشير عبد الفتاح: - 
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وأن إدارته لم ترهن أي تقدم في عالقاتها  والتفاهم املشترك بينهما وبين أي نظام سياس ي آخر في أية دولة،    التقارب 

على أال  ك القضايا، وكانت األولوية للمصالح املشتركة،  مع الصين بسجالتها الحقوقية أو في كيفية التعاطي مع تل

 تتوقف واشنطن عن دعوتها إياهم بشكل ودي إلى اتخاذ خطوات إيجابية وعملية في هذا الخصوص. 

الرئيس   يغدو  أن  أعلنها قبل  أن  التي سبق  في هذا املضمار متناغمة مع مواقفه وتوجهاته  أوباما  وتأتي تصريحات 

التدخل لفرض الديمقراطية فلم يكن الرجل تجاه لواليات املتحدة، فلم يكن الرجل مياال باتجاه  الرابع واألربعين ل

فرض الديموقراطية من خالل التدخل العسكري أو ممارسة الضغوط على األنظمة املتسلطة حول العالم، وفي 

ي وعمل مستشارا لألمن القومي أثناء حملته االنتخابية الرئاسية أثنى أوباما على برنت سكوكروفت رغم أنه جمهور 

ريجا رئاستي  إعجابه  خالل  أوباما  يخف  ولم  األب،  وبوش  فرض ن  بفكرة  إيمانه  وعدم  بواقعيته  الشديد 

 الديمقراطية في الخارج بالقوة.

النتزاع  األخرى  الدول  في  الجماهير  نضال  مساعي  أن  أوباما  أعلن  ألمريكا  رئيسا  تتويجه  أثناء  له  خطاب  وفي 

ب  الديمقراطية قبل  من  غير مرغوب  تدخل  أي  من  أمض ى  تكون  إال  سوف  بالده  على  ما  وأن  الصدد.  هذا  في  الده 

    الدعم املعنوي والتشجيع في هذا الخصوص.

سنة   املتحدة  األمم  أصدرت  الصين    2015فيما  أن   " فيه  أكدت  "الحزب  تقريرا  يحكمها  قمعية،  دولة  تزال  ال 

من   ألكثر  الصيني"  وتمن   6الشيوعي  نعقود،  على  األساسية  اإلنسان  من حقوق  عريضا  قطاعا  منها  ع  منهجي؛  حو 

عتقد
ُ
  .حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وامل

حكومة   12حيث صّعدت بكين الضغط على حكومات أخرى من أجل إعادة مسؤولين فاسدين إلى الصين. امتثلت  

  .2015ات في على األقل ذات أنظمة قضائية ُمسيسة، وأعادت العشر 

أعم  املخاوف بشأن  إثارة  تواصلت  املتحدة. أشار  و  األمم  في عمليات  انتقامية ضد مواطنين صينيين ُمشاركين  ال 

األمين العام لألمم املتحدة إلى أن الصين لم ترد حتى اآلن على رسائل بشأن وفاة الحقوقي تساو شانلي في الحجز؛  

جتمع املدني في استعراض األمم املتحدكان ُيشارك في حملة من أجل املزيد من مش 
ُ
  .ة الدوري الشاملاركة امل
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كما واصلت السلطات حملتها إلزالة الُصلبان من الكنائس، وفي بعض الحاالت هدمت كنائس بكاملها في مقاطعة 

عتبر مركز املسيحية في الصين
ُ
  .58ججيانغ، التي ت

سنة   أ  2017وفي  فيه  تؤكد  تقريرا  املتحدة  األمم  تمارس  أصدرت  تزال  ال  الصين  حق ن  في  تعسفية  اعتقاالت 

أنها تلقت تقارير كثيرة موثوقا بها عن احتجاز نحو مليون فرد من املعارضين السياسيين و تقوض حرية التدين، و  

بالسرية في الصين فيما يشبه “معسكر احتجاز ضخما محاطا  إلى ذلك من ممارسات تخرق    .”أقلية األويغور  وما 

   .لإلنسان الحق الطبيعي

ت اإلدارة  ة ترامب فقد تميزت  أما عن إدار 
ّ
بانحدار حاد في جهود الحكومة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، حيث تبن

اإلساءات   عن  الشرطة  مساءلة  تقويض  إلى  أدت  واملهاجرين،  بالالجئين  أضّرت  السياسات  في  تغييرات  األمريكية 

الصح  الخدمات  على  والحصول  املرأة،  حقوق  فوتدهور  جاء  ما  حسب  الهامة  العاملي  ية  تقرير  ملنظمة   2018ي 

 .هيومن رايتس ووتش

 على ما أسمته "التحيز املزمن  وختمت إدارة ترامب السنة األولى لها بانسحاب من منظمة األمم املتحدة ا 
ً
حتجاجا

والصين وكوبا ومص الدولية، روسيا  باملنظمة  األمريكية  السفيرة  وانتقدت هيلي  إسرائيل".  الجهود ضد  لعرقلتها  ر 

 ". 59ريكية الرامية إلصالح املجلس ”املنافق واألناني األم

األمم  ملجلس  املكونة  الدول  من  وغيرها  الصين  بريطانيا،  األوربي،  اإلتحاد  قبل  من  شديد  واستياء  رفض  وسط 

اإلنسان علاملتحدة   للديمقراطية وحقوق  الداعم  واشنطن  لدور  تقويضا  االنسحاب  اعتبرت هذا  الساحة التي  ى 

فيها:   مافي  .العاملية قال  تغريدة  الحسين  رعد  بن  زيد  األمير  اإلنسان  لحقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  نشر 

 "بالنظر إلى حالة حقوق اإلنسان في عالم اليوم، كان ينبغي على الواليات املتحدة أن تعزز )جهودها(، وال تنس ى. 

 

 . 334 -333: ، املرجع ذاته، ص بشير عبد الفتاح - 

 https://bit.ly/2DtGrh0، الرابط:  2018يونيو   20أمريكا تنسحب من مجلس حقوق اإلنسان بسبب إسرائيل، موقع أورينت نيوز، بتاريخ  - 
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سة ترامبية )نسبة لرئيس ترامب( التي طاملا  إنما كان انعكاسا لسيايبدو أن هذا االنسحاب لم يكن وليد اللحظة و 

أدناه   والتغريدة  لتطبيقها،  املناسب  الوقت  جاء  واالن  االنتخابية  حملته  أثناء  توتير  على  له  تغريدات  في  عنها  عبر 

 نموذج على ذلك.  

املتحدة   األمم  منظمة  تمثلها  التي  اإلنسان  حقوق  إن  القول،  يُ وخالصة  أال  ال يجب  زاوية  من  إليها  سيادة نظر 

تقتض ى  املنظمة  فعالية  و  اإلنسان  حقوق  حماية  أن  إدراك  يجب  بل  السياس ي،  التدخل  زاوية  من  أو  املطلقة، 

من العمل على إيجاد الرابط بين ثم البد    .ضرورة تكثيف الجهود بالتعاون والتنسيق بين الدول واملنظمات الدولية

عنصر من أكثر  واالقتصاد.  الدولي  الحقوق  القانون  االقتصادي، وخاصة   عناصر  القانون  هو  اآلن  تطبيقه  يتم 

انتهاكات لالتفاقات االقتصادية الدولية، وقد   –أيضا    –قانون التجارة. حيث تكون انتهاكات حقوق اإلنسان هي  

 . 60تنعكس السيادة النامية للقانون الدولي على حقوق اإلنسان

يمكنه   االقتصادي  الترابط  هذا  بالنسبة وإن  قيمة  ذي  حقيقي  سياس ي  صراع  إدارة  على  املساعدة  في  يفيد  أن 

سلطة  إلى  الحاجة  بدون  إنقاذه  ويتم  يعمل،  أن  بمقدوره  مازال  الدولي  القانون  فإن  رأينا،  كما  اإلنسان.  لحقوق 

يخسرون   لى البقاء داخل املنظومة، حتى وهم عليا، مادامت املصالح االقتصادية للمشاركين الرئيسيين تقودهم إ

القضايا، ويضطرون إلى دفع تعويضات. بالفعل، يمكن لهذا أن يحدث حتى عندما يكون العبان بحجم الواليات  

مع   يتعايش  أن  يمكنه  النافذ  الدولي  والقانون  العاملية.  القوى  منافسة  في ساحة  معا  والصين موجودين  املتحدة 

ال بين  الرئيس  توسعة  الصراع  إمكانية  ليفتح  العظمى،  مثال حقوق  قوى  يشير  القانون.  فيها  يعمل  التي  املجاالت 

اإلنسان إلى أنه ليس من الضروري أن تقودنا ظروف "الحرب الهادئة" إلى اليأس. بل على النقيض، هناك مساحة 

 .61للتحسن حتى في عالم خطر، معقد كالذي نعيش فيه اآلن 

 

 .    210مرجع سابق، ص:  –نوح فلدمان  - 
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الخروج   يجب  عام  األمريكية  به  كاستنتاج  الخارجية  السياسة  األحداث  أن  لتطور   
ً
تبعا وتتطور  تتغير  والصينية 

واألوضاع اإلقليمية والدولية السالفة الذكر، ويبقى هدف السياسة الخارجية األمريكية الحفاظ على مكانتها على 

 على الصعيد الدولي. قمة النظام الدولي، أما هدف السياسة الخارجية الصينية فتسعى إلى بروزها كقوة كبرى 
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