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 مسارات وقضايا الصراع األمريكية ـ الصينية 
 وداد املساوي 

 تمهيد 
الصین   قادة  بین  اإلجماع  یشبه  ما  هناك  أن  الصینیة  الخارجیة  السیاسة  العدید من مواقف  في تصویر  تكشف 

الوالیات املتحدة كمصدر رئیس ي قادر على عرقلة املصالح الصینیة في الخارج، ومصدر القلق بالنسبة للصینیین له  

في حین یسود  بالسیاسات األحادیة مما یصعب على الصین حمایة مصالحها الخارجیة على املدى القصیر،  صلة 

لتحقيق   -لوالیات املتحدة تحضر نفسها لنزاع طویل مع الصین  عتقاد لدى الرسمیین واألكادیمیین الصینیین بأن ااال 

ولهذا السبب سعت الصین إلى تعزیز عالقاتها مع الدول    -هدف احتوائه على غرار ما فعلت مع االتحاد السوفيتي

محاولة في  األمریكیة،  الهیمنة  بشأن  قلقها  الصین  تشارك  التي  تلك  أو  األمریكیة  السیاسات  تعارض  التي   األخرى 

بناًء على ذلك خلقت "شراكة استراتیجیة" مع عدد . و الستغالل الفرص املتوفرة إلقامة محور ضد سیاسة الهیمنة

االقتصادیة  واملنتدیات  التكتالت  خالل  من  املتحدة، سواء  الوالیات  لقوة  مواز  ثقل  لخلق  محاولة  في  الدول  من 

آسیان+ اإلفریقي1)بریكس،  التعاون  أو    -،منتدى  املؤثرة الصیني...(،  القوى  مع  الثنائیة  روابطها  تعزیز  من خالل 

كإیران ونیجیریا وأملانیا و روسیا بشكل خاص وهي تمثل واحدة من األهداف اإلستراتیجیة للصین لتقليص الفارق  

 . 1بينها وبین القوة األمريكية 

طلح الذي تستخدمه على نطاق واسع لتوصيف وفي هذا اإلطار، أعلنت الصین أنها ستكون "قوى قطبية"، وهو املص

طموحاتها، وبالتالي تأكيد أهمية استغالل املناطق القطبية لتحقيق مصالحها الوطنية، وحقها في العمل فيها بشكل 

شامل بجانب الواليات املتحدة، وكمورد مشترك، يمكن لبكین استغالل موارد القطبین دون أن يقوض لها البعد 

 .2الجغرافي 

 

، ص: 2015-2014الجزائر: الجامعة باتة،    العالقات الدولية،  –أطروحة لنيل درجة الدكتوراه العلوم السياسية  ، مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني،  توفيق حكيمي  -

208 . 

 . 258، ص: 2018، أكتوبر 214ة، العدد رغدة البهي: الصعود الصيني ومستقبل الهيمنة األمريكية في النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات االستراتيجي -

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 26, 2021      

الدخول في مواجهة عسكریة أو التهدید بالقوة، لجأت الصین إلى انتهاج استراتیجیة جدیدة انصبت على نزع   فقبل

 -مرحلة نزع الشرعیة –الشرعیة عن مركز النظام الدولي والعمل على إضعاف الوالیات املتحدة، وتمثل هذه املرحلة  

 :3الثانیة ضمن نموذج الحلقات الحلزونیة املؤلف من خمس مراحل

 نظام مستقر. -1 

 نزع الشرعیة عن القوة املهیمنة.  -2 

 بناء القوة العسكریة وتشكیل األحالف.  - 3 

 حل األزمة العاملیة )في الغالب من خالل حرب الهیمنة(.- 4 

 تجدید النظام الدولي.  - 5 

هذه املظاهر عن إستراتیجیة صینیة شاملة إلضعاف مركزیة الوالیات املتحدة في النظام الدولي دون تحد وتكشف  

إدارة   في  السلبیة  الجوانب  على  التركیز  من خالل  أي  النظام،  هذا  أو ملؤسسات  املتحدة  الوالیات  ملصالح  مباشر 

بة في تقدیم بعض الحلول للمشكالت العاملیة، املهیمن للعالقات الدولیة، وتقدیم بعض االقتراحات و ٕاظهار الرغ

بالشكل الذي یسمح ببلورة الصورة الدولیة للصین وكسب التأیید الدولي، وهو ما یشكل في نهایة املطاف نواة لبناء  

 4تحالف ملوازنة الوالیات املتحدة وهي املرحلة التالیة ملرحلة إضعاف شرعیة املهيمن.

تو  في كتابه  ومن خالل ذلك ساند أونستین  نسجو طروحات بعض األكاديميین والسياسيین الصينيین بحيث ركز 

املعنون "عودة الثنائية القطبية في السياسات العاملية: الصین والواليات املتحدة والواقعية الجغرافية"، على قطبية 

الصین وفقا لذلك، بحيث  النظام الدولي املعاصر للتنبؤ بطبيعة التنافس، ومخاطر الصراع بین الواليات املتحدة و 

أن هذا الطرح تزكيه عدة مؤشرات من بينها تراجع فجوة الطاقة بین الواليات املتحدة والصین. ويتعلق ثانيها باتساع 

 

 .  212-210، ص: ، مصدر سابقتوفيق حكيمي -

 .216املرجع نفسه، ص: : مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني، حكيميتوفيق  - 
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تلك الفجوة بین الصین وكل من روسيا والهند إلى تشابه توضيع القوة الراهن مع مثيله في ظل الحرب الباردة. ويؤكد 

على الرغم من عدم تكافؤ قوتها مع الواليات املتحدة اقتصاديا وعسكريا، فإن لها مكانتها  من خالل ذلك أن الصین  

 . 5القوية ضمن النظام الدولي الحالي

سعت الواليات املتحدة األمريكية وال تزال إلى بناء استراتيجيات للتصدي للصعود الصيني بما يحفظ في اآلن ذاته،  

حيث عمدت إلى خيار التطويق العسكري واالحتواء و الكبح. هذا   .القوة الشاملةمكانتها وتفوقها الدولي في عناصر  

انعطفت نحو آسيا وذلك من خالل  الخيار الذي انتهجته منذ بداية الحرب الباردة، وبرز جليا مع إدارة أوباما،التي  

 .تواء الصین الصاعدةتعزيز تحالفاتها القديمة التي تعود إلى أيام الحرب الباردة مع هذه البلدان بهدف اح

والفلبین، والحلفاء الرسميون الرئيسيون للواليات املتحدة في منطقة هذين البحرين هم اليابان، وكوريا الجنوبية،  

وهي تضع الصین في ذهنها   -وأستراليا، وحليف رئيس ي غیر رسمي هو تايوان. وبموازاة ذلك، عملت الواليات املتحدة  

لتحسین عالقاتها مع دول أخرى غیر حليفة في املنطقة تشعر بقلق إزاء الصین، مثل فيتنام، العدو السابق للواليات    -

 .6املتحدة والتي ال تزال شيوعية

في منطقة بحر الصین الجنوبي مصلحة قومية جوهرية، وإطالق ما يسمى محور اسيا )آسيا،( رأت إدارة أوباما    لقد

والذي يحول سياسة الواليات املتحدة تجاه الصین إلى سياسة مبنية بشكل واسع على املصالح التجارية املشتركة، 

أوباما إلى جنوب شرقي اسيا مؤشرا جيدا على نية  إلى أخرى هدفها احتواء نهوض الصین، لذلك كانت رحلة الرئيس  

من خالل نشر أكبر عدد من القواعد العسكرية األمريكية املنتشرة حول العالم .  واشنطن في إحاطة الصین وعزلها

 . 7في كوريا الجنوبية  85قواعد في اليابان و 109قاعدة، منها750والتي تقدر بنحو 

لقوة البحر، ركزت الواليات املتحدة األمیركية على دور قواتها البحرية في دعم   وفي استراتيجيتها البحرية التعاونية

سيطرتها العاملية، و تأمین القدرة على التدخل ما وراء البحار، عبر نشر املزيد من قطعاتها البحرية حول العالم، 

 

 . 260رغدة البهي: الصعود الصيني ومستقبل الهيمنة األمريكية في النظام الدولي، مرجع سابق، ص:  - 

 . http://rawabetcenter.com/archives/134، الرابط: 2015أكتوبر  10ريخ إيفاند إيالند: أمريكا ومخاطر مواجهة الصین، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، بتا-

 . 9، ص: 2017استراتيجية الواليات املتحدة في آسيا في ظل النهوض الصيني، مركز حرمون للدراسات املعاصرة،  طارق عزيزة:   -
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العالم خصوصا عبر  الوكالء  تحالفات جديدة، وصنع  وبناء  القائمة  التحالفات  الهندو   بتعزيز  املنطقة  سيوية آفي 

للمحيط الهادئ، في سعي للتعامل بشكل أكبر مع مسألة نهوض القوى البحرية الصينية وتوسعها هناك، سعيا من 

أو  العسكري  االستخدام  وتقييد  احتكارها،  وحتى  والهادئ  الهندي  املحيط  في  التجارة  على  السيطرة  في  واشنطن 

لتحقيق أهداف استراتيجيتها، وقد عملت واشنطن لتحقيق أهداف    .االقتصادي للمحيطات من قبل دول أخرى 

استراتيجيتها على تقوية التعاون مع حلفائها التاريخيین كأستراليا، اليابان، نيوزلندا، كوريا الجنوبية وتايالند، كما 

اندونيسيا،   الهند،  بروناي،  بنغالديش،  مثل  املنطقة  في  أخرى  دول  مع  جديدة  شراكات  إلقامة  مالیزيا، سعت 

تنام. محاولة منها إلحكام الطوق حول القوات البحرية الصينية في البحر الصيني الجنوبي، وبالتالي يسنغافورة، وف

منع تحركاتها في املجال العملياتي األوسع، كاملحيط الهندي الذي يشكل منطقة أخرى للمواجهة الجيوسياسية بین 

في بحر الصین الجنوبي حيث    الواليات املتحدة والصین، والدعم األمريكي  التوتر  للمناطق اإلقليمية للصین يزيد 

الخالف على ملكية عدد من الجزر واملناطق البحرية بین كل من مالیزيا وتايوان وفيتنام و بروناي والفلبین والصین، 

لجزر وإقامة جزر فاألخیرة سيطرت على العديد من املناطق املتنازع عليها وشرعت بفرض األمر الواقع عبر توسعة ا

 اقتصادية وعسكرية. منشآت صناعية وتطوير 

محور آسيا، إلى تطوير عالقاتها مع دول املنطقة، خاصة دول جنوب شرق آسيا  ل  إذن، فقد سعت واشنطن من خال

املنخرطة في إطار التكتل اإلقليمي "آسيان"، بحيث عملت على تكثيف العالقات الدبلوماسية مع أندونيسيا، والهند  

فيتنام، وسنغافورة، وكمبوديا وغیرها، وأيضا عالقاتها التجارية مع الدول الحليفة كاليابان، وكوريا الجنوبية، ثم و 

مع دول املحيط الهادي، من خالل التفاوض على اتفاقية للتبادل الحر عبر املحيط الهادئ التي تم التوقيع عليها  

ثناء الصین. وقد كان الهدف من ذلك هو أن يتم إلزام الصین مع اثنتي عشرة دولة من دول املحيط باست  2015سنة  

بإطار تجاري منظم يحترم قواعد مستقاة من القانون األنجلوساكسوني، ودون أن تتمكن الصین من أن تقول كلمتها  

 بشأن ذلك، وهو ما بدا معه جليا أن محور آسيا يندرج في إطار سياسة ممهنجة الحتواء الصین على الرغم من عدم

 .8اعتراف الواليات املتحدة بذلك

 

 . 19، ص: 2018، أكتوبر 413الهواس: نظام عاملي بديل: تحديات بناء استراتيجية "احتواء" أمريكية للصین، ملحق تحوالت استراتيجية، العدد نادية  -
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وقلق واشنطن من نفوذ الصین في املحيط الهندي دفعها إلى تعزيز عالقتها مع الهند كجزء من استراتيجيتها ملواجهة 

بعد تزايد األنشطة واملشاريع   بین الجارتین اآلسيويتین، وال سيما  التنافس املتصاعدة  الصین، مستغلة حالة من 

نكا، منطقة النفوذ الهندية والتي باتت تحت تأثیر النفوذ االقتصادي الصيني عبر املرافئ املمولة الصينية في سريال 

للهند التاريخي  العدو  باكستان،  في  الصينية، وكذلك  االستثمارات  قبل  إطالق    .من  "الهند، عملنا على  بنتا:  يقول 

وتعم بيننا  ما  في  التصدير  علميات  لتبسيط  مسبوقة  غیر  تنمية  املجال  مبادرة  في  املشترك  وإنتاجنا  تجارتنا  يق 

 الدفاعي". 

"لم تخطئ الصین قراءة املعاني التي تنطوي عليها االستراتيجية األمريكية من محاولة تطويقها والسيطرة على مناطق  

التي ترى    وهي تواصل تحركاتها املضادة لالستراتيجية األمريكية  .املصالح الصينية واملمرات املائية الحيوية في املنطقة

 .9فيها تهديدا ملصالحها" 

 قائما على تقوية تحالفات أصبحت دائمة ومتشابكة ولكنها ليست غاية بحد ذاتها، بل هي 
ً
هكذا اتخذ أوباما مسارا

التكنولوجيا املتطورة التي قد تستخدم لتطوير القدرات العسكرية    من خالل حظر  .وسيلة لضمان األمن القومي

 ك محاولة تسليح تايوان، ودعم الحركات االنفصالية. للصین، واألكثر من ذل 

لقد شكلت محاولة احتواء الصعود الصيني وكبح جماح طموحاتها السياسية واالقتصادية تجاه املنطقة والعالم، 

في منطقة آسيا من   من خالل قطع خطوط إمدادات الصین بموارد الطاقة، أحد أهم أهداف إستراتيجية أوباما 

وهي األولوية التي وجهها إلى وزارة الدفاع األمیركية، "الحفاظ على القيادة العاملية، أولوية الدفاع   املحيط الهادي، 

ل تهديدا عاملّيا للمصالح األمیركية وزعامتها 
ّ
 .10للقرن الحادي والعشرين". فصعود قوة آسيوية جديدة في آسيا يمث

ال هذه  أن  بحيث  جديد.  منافس  ظهور  تفادي  هو  األول  الدفاعية  فالهدف  االستراتيجية  تحتها  تقع  عامة  رؤية 

عندما  -اإلقليمية، بحيث تتضمن في سعيها الدائم منع أي قوة معادية من السيطرة على أي منطقة يمكن لثرواتها  

 

 . 11-:12، املرجع نفسه، ص طارق عزيزة -

 . 68- 67ص: ، 2015. ماي 14كمات العبد الرحمان، الصعود السلمي للصین، سياسات عربية، العدد ح -
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أن تكون كافية إلطالق قوة عظمى. هذه املناطق تتضمن أوروبا الغربية، شرق آسيا، األراض ي   -تصبح تحت السيطرة

 .11لسابقة، وجنوب غرب آسيا السوفياتية ا

كوندولیزا رايس، أن" الصین ليست بالدولة التي تميل إلى الحفاظ    .سياسية والدبلوماسية األمريكيةفيما أكدت ال

على الوضع الراهن بل على العكس، فهي تريد تغيیر الوضع القائم، وتغيیر میزان القوى في آسيا ملصلحتها. وهذا وحده 

 . 12ستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية  كاف لجعلها الخصم اال 

 -العالقة األمريكية املديرة السابقة للمعهد األمريكي التابع ألكاديمية العلوم الصينية، وبدورها وصفت زي زونغوان  

الصينية بالعالقة الهشة، تشوبها شكوك وهواجس من الطرفین. فالصعود السريع للصین تراه أمريكا تحديا يصعب  

 .13مع املصالح األمريكية   ال يتماش ى يه مع الوقت كونه صعوداالتحكم ف

إلى رصيدها على  إلى أن ذلك يشكل إضافة  في شرق آسيا،  القلق من تمدد الصین إقليميا، وتوسيع نفوذها  يعود 

ويسهم في دعم نفوذها وتقوية مركزها في النظام العاملي، كما يرتبط القلق األمريكي بالحرص على املستوى الدولي،  

عدم التخلي عن االلتزامات تجاه الحلفاء الذين يحدث التمدد الصيني على حسابهم، ومن األمثلة البارزة على الصراع 

خارجية األمريكية مايك بومبيو دول جنوب شرق  األمريكي الصيني الذي يدار بشكل حذر في املنطقة هو دعوة وزير ال

. كما يزداد القلق األمريكي 2019آسيا إلى التصدي ملا سماه " اإلكراه الصيني، خالل زيارته إلى تايالند في أغسطس  

من تمدد نفوذ الصین في منطقة بحر الصین الشرقي بسبب الدعم غیر املباشر الذي تقدمه روسيا إلى بكین ويظهر  

 .201414املناورات البحرية التي يقوم بها الطرفان منذ ذلك في 

 

حافظية الجديدة والواقعية، الطبعة  جاء ذلك على لسان بول وولفويتز، أحد منظري املحافظین الجدد، ينظر في لذلك: هادي قبيس ي،السياسة الخارجية األمريكية بین مدرستین: امل   -

 . 2، ص: 2008األولى، بیروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،،

 . 295، ص: 2007ي، النظام العاملي للقرن الواحد والعشرين، الطبعة األولى، دمشق، دار املركز الثقافي، هشام حماد -ني أوتكین، يونس كامل ديب  -

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي كلية االقتصـاد والعلـوم اإلدارية   غزة،    –محمد عطية محمد ريحان، التجـربـة االقتصـادية الصينيـة  وتحدياتهـا املستقبليـة،جامعة األزهـر    -

 . 173، ص: 2012برنـامج ماجستیر االقتصاد،

 . 713، ص: 2019، أكتوبر 218الصيني ومستقبله، مجلة السياسية الدولية، مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، العدد - وحيد عبد الحميد: حدود الصراع األمريكي - 
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وهناك الكثیر من األدلة على أن للصین طموحات كبیرة على الصعيد العاملي، هذه الطموحات التي تزداد مع مرور 

روع، الوقت على نحو ال يمكن إال أن يقود إلى صراع مع الواليات املتحدة التي تنظر بعین القلق أيضا إلى تداعيات مش 

 الطريق، أو ما يطلق عليه طريق الحرير الجديدة. -الحزام

وهذا القلق يعتبر طبيعيا نظرا لضخامة املشروع الذي يربط الصین بعدد متزايد من الدول التي تمتد من آسيا إلى 

سية، إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى عبر طرق برية وسكك حديدية، وموانئ على نحو يدعم قدراتها الجيوسيا

 وليست االقتصادية فقط.

فهذا املشروع االستراتيجي سيحدث تغيیرا جديدا في الخريطة العاملية على مستوى الجغرافيا االقتصادية على نحو 

يوثر بالضرورة على الجغرافيا السياسية، و مايزيد من ذلك عدم امتالك الواليات املتحدة لخطة واضحة املعالم 

عبر الصيني  التوسع  عبر صدام   ملواجهة  املوضوع  تظهر حول  الصراع سياسيا  تداعيات  بدت  املشروع، وقد  هذا 

، بحيث أصر 2019حصل في جلسة ملجلس األمن الخاصة بتجديد عمل البعثة الدولية في أفغانستان بتاريخ مارس 

الطريق، في املقابل املندوب األمريكي على إلغاء جملة في القرار والتي تنص على تعاون أفغانستان في مشروع الحزام و 

أصر املندوب الصيني على ضرورة وجود ذلك في نص القرار. وهذا ما يدل على قابلية صراع النفوذ للتصاعد كلما  

 .15تقدم مشروع الحزام والطريق

فعلى الرغم من قلق الواليات املتحدة من مشروع الحزام والطريق، فاألرجح أن واشنطن لن تقدم على أي عمل يمكن 

أثره في صراع أن يعي النظر عن  أنه يحقق منافع ملموسة بغض  العالم  في  العديد من الدول  ق مشروعا ترى فيه 

هذا  على  مترتبة  أخطار  إلى  الدول  بعض  تنبيه  واشنطن  ستحاول  بحيث  والصین،  املتحدة  الواليات  بین  النفوذ 

وفاء بها، أو لكونه يؤثر في سيادتها على املشروع، إما ألنه يدفع دولة أو أخرى إلى تحمل أعباء مالية ال تستطيع ال

مساحة ما من أراضيها، أو ألنه ينفذ في دولة أخرى لها أفضلية عليها في مجال معین، وربما تحاول الواليات املتحدة 

العمل على مشروع آخر منافس بالتعاون مع دول غیر معنية باملشروع الصيني. وهذه كلها خيارات تؤدي إلى استمرار 

 

 . 138  -137ص: الصيني ومستقبله، مرجع سابق،  - وحيد عبد الحميد: حدود الصراع األمريكي - 
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أو تصاعده، ولكنها ال تقود بالضرورة إلى خروجه عن نطاق السيطرة، وال تنطوي فعليا على احتماالت صدام الصراع  

 .16يبدو ممكنا من الناحية النظرية في املدى البعيد، لكنه ليس واردا في املدى املتوسط 

ن يشهد املسار الصراعي وإذا كانت هناك مؤشرات ودالالت تقلل من حتمية الصراع املباشر، فهناك فريق يتوقع أ

بین البلدين املزيد من التوترات واالحتكاكات التي من املمكن أن تصل إلى حدود املواجهة العسكرية، وذلك في ظل 

بالنسبة  تشكل حساسية  لقضايا  الدائم  وفي ظل مساسها  ترامب،  فترة  أمريكا خالل  قادتها  التي  التجارية  الحرب 

قضية تقييم العملة الصينية "اليوان"  زيادة إنفاقهما العسكري. أضف إلى ذلك  للجانب الصيني، وسعي الطرفین في  

، بحيث تبذل الواليات املتحدة الجهود لحمل الصین على الطرفینالتي تعتبر من أبرز القضايا الشائكة في عالقات  

ا ترى أن نموها مرتبط تعويم " اليوان" على نحو أكثر حرية في مقابل الدوالر، أما الصین فهي على النقيض من هذ

والحقيقة أن ارتفاع قيمة العملة  .بوجود عملة مستقرة، وأنها قد ال تحتاج إلى تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف

نسبة   وارتفاع  الصین  في  االقتصادي  النمو  نسبة  انخفاض  ذلك  انخفاض صادراتها، ومعنى  إلى  الصينية سيؤدي 

 .17البطالة 

غياب   بسبب  كبیرة  تقلبات  تعرف  والطريق،  الحزام  مبادرة  تجاه  األبيض  للبيت  الحالية  السياسة  كانت  فإذا 

التي يطرحها املشروع  التحديات  إن قوة  للمواجهة.  أية رؤية  يعني غياب  املعالم، فإن ذلك ال  استراتيجية واضحة 

بحيث يخضع التخطيط للتعامل معها ملؤشرات الصيني جعلت من كيفية مواجهته القضية مسألة غاية في التعقيد،  

عديدة ومختلفة، فالعقل األمريكي غالبا ما يميل نحو تأييد التعامل الحازم مع القضايا التي من شأنها أن ثؤثر في 

مكانة وقوة الواليات املتحدة، أو تشكل تهديدا أمنيا لها، لذا تتزايد املواقف املنادية باحتواء قوة الصین املتصاعدة 

كيفية   حول  ترامب  إدارة  داخل  توافق  وجود  عدم  ذلك  مظاهر  بین  من  ولعل  وعسكريا.  واستراتيجيا  اقتصاديا، 

، 2018التعاطي مع مبادرة الحزام والطريق وهو ما اتضح عندما تمت إقالة وزير الخارجية ريكس تيلیرسون في مارس  

 

 . 139نفس املرجع السابق، ص: - 

، 2017ادية برلین املانيا،  السياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي، املركز الديمقراطي العربي  للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصعمار شرعان:    -

 . 86، ص: 2019، أكتوبر 218الصيني، العدد -أنظر كذلك: إيمان زهران: الحمائية التجارية...مآالت النزاع التجاري األمريكي /109ص: 
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ادرة الصينية، خاصة أنه قد تم التخلي عن استراتيجية فهذا األخیر كان يرغب في أن تضع الواليات املتحدة بديال للمب

 املحور التي كانت تهدف إلى حصر الطموح الصيني من االمتداد في منطقة آسيا واملحيط الهادي.  

املتعددين، كجماعات   الفاعلین  األمريكية دور  الخارجية  السياسة  في  القرار  في عملية صنع  املؤشرات  بین  ثم من 

قتصادية التي تستفيد من مبادرة الحزام والطريق، ومن املفارقات مشاركة الشركات األمريكية املصالح والقوى اال

 .18متعددة الجنسيات في العديد من مشاريع إنجاز طريق الحرير الصيني

بينهما سيكون على أساس ، حيث إن الصراع  االختالف األيديولوجي باإلمكان أن يهدد بنشوب صراعات بينهماكما أن  

اإلنسان.التنا وحقوق  الديمقراطية  وقيم  بشعبه  الحاكم  وعالقة  الدولة  دور  رؤية  في  الصین   قض  سعي  أن  كما 

للهيمنة على محيطها اإلقليمي يهدد مصالح الواليات املتحدة األمريكية. وأيضا فإن القيادة الصينية تسعى إلى تغيیر  

الصین، وهذا ما يهدد مصالح الواليات املتحدة   القواعد الحاكمة للنظام الدولي باعتبارها وضعت في فترات ضعف

األمريكية، بجانب الخالف حول بعض القضايا االقتصادية كامللكية الفكرية، و دعم الصین لصادراتها وهذا يساعد 

وكل هذه املؤشرات قد   وهذه القضايا تهدد املنتج األمريكي.الصین على طرح منتجات رخيصة في األسواق العاملية، 

دالع حرب بین البلدين، فال يكفي التفوق العسكري األمريكي واالدعاءات بأن الصین ترغب في مناخ سلمي  تدفع الن

  .19لتحقيق الرخاء االقتصادي ملنع اندالع الحرب بينهما 

وفي حال نشوب الصراع املسلح بينهما فإن نتائجه غیر معلومة وغیر محتملة فهي مفتوحة على كل االحتماالت فى 

كه الصین وأمريكيا من قدرات نووية عسكرية، باإلضافة إلى تفوق الصین الكمي والذى يقابل بتفوق كيفي ظل ما تمل

 أمريكي.  

ويؤكد من يؤيدون هذا الطرح أن حظوظ الصدام متوقع و وارد، كون الصین صارت قوة تسعى إلى تغيیر النظام  

الدولي و"قواعده" وضعتها الدول الغربية عندما كانت  الدولي الحالي ومعايیر العالقات بین الدول. وترى أن النظام  

 

 20نادية الهواس: نظام عاملي بديل: تحديات بناء استراتيجية "احتواء" أمريكية للصین،  مرجع سايق، ص:  - 

، 2017ادية برلین املانيا،  السياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي، املركز الديمقراطي العربي  للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصعمار شرعان:    -

 .                  110- 109ص: 
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تريد  ال  وهي  الصین.  وضد  الغرب  لصالح  بنائيا  متحیز  واملوارد  للقوة  الحالي  التوزيع  أن  وتعتقد  ضعيفة،  الصین 

فحسب مكانا على طاولة صنع القواعد في املنظمات الدولية وسماسرة القوة، وإنما تريد تعديل القواعد والنظام 

ي نفسه. فبكین تريد تعويض ماضيها التاريخي وأخذ ماتعتبره مكانها الشرعي كقوة عاملية. وقبل كل ش يء تريد الحال

الصین أن تشتت القوة العاملية. وفي هذا الخصوص تجد بكین تشجيعا لها في االتجاهات نحو التعددية القطبية 

صينية اليوم هو أن تضعف التأثیر األمريكي نسبيا  وتشتيت القوة في العالم. والهدف األساس ي للسياسة الخارجية ال

 ومطلقا مع حماية ركنها بقوة. وهذا الهدف ينبع من عدة اعتبارات التاريخية وطموحات معاصرة. 

إن الصراع املسلح بین البلدين، و إن لم يكن مرجحا، فإن اإلمكانية حقيقية بما يكفي بحيث أنها تستلزم إجراءات  

 مع تنامي القدرات الصينية. رادعة فعالة. دعونا أ
ً
 إلى االحتراس من أن تلك اإلجراءات سوف تصبح أكثر تطلبا

ً
يضا

يعني هذا األمر بالنسبة للواليات املتحدة القيام بمجازفات أكبر  في املستقبل من أجل تحقيق نفس األغراض التي 

 .كانت في املاض ي

وقدرات الدفاعات الجوية والبحرية الصينية في النمو،   لقد أكدت األحداث منذ ذاك هذه األحكام. فقد استمر مدى 

أكثر   
ً
مكلفا املنطقة  في  األمريكية  املباشر عن املصالح  ، والدفاع 

ً
أكثر ضعفا األمريكية  األمامية  القواعد  مما جعل 

 تدريجيا بشكل أكبر نحو 
ً
 بشكل محتمل. مع استمرار هذه االتجاهات، سوف تجد الواليات املتحدة نفسها مدفوعة

تهديد التصعيد األفقي أو العمودي من أجل الردع، مع مخاطر التصعيد املضاد التي ترافق ذلك. من غیر املرجح أن 

تستخدم أي من الواليات املتحدة أو الصین األسلحة النووية، ولكن حتى في حال نشوء صراع في مجال واحد، فمن 

  املمكن أن ينتشر هذا الخالف بسرعة إلى مجاالت االقتصاد
ً
 جسيما

ً
 ضررا

ً
، والفضاء اإللكتروني، والفضاء، محدثا

األمريكي قد ينشأ في شبه الجزيرة   -على كال الجانبین. وإذا ما حدث ووقع صدام عسكري فإن احتمال الصراع الصيني

 .الكورية، أو تايوان، أو بحر الصین الجنوبي، أوالفضاء اإللكتروني، أو أن تكون حربا اقتصادية

وهل يعاد انتخاب ترامب من عدمه عامال مؤثرا في مسار الصراع األمريكي   2020ائج االنتخابات الرئاسية  كما تعتبر نت

الصيني، أو على األقل الجوانب األساسية فيه، فإدارة ترامب منذ عامها األول انتهجت سياسة تصعيدية في املجال  

اإلعداد في  الثالث  عامها  نهاية  قرب  في  وشرعت  باألساس  السياس ي  التجاري  العمل  جوانب  أحد  في  - للتصعيد 

العسكري، عبر إلغاء معاهدة القوى النووية متوسطة املدى، ويرتبط هذا االتجاه التصعيدي لترامب شخصيا أو 
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بعض مستشاريه بخالف موقف مؤسسات السياسة الخارجية واألمن القومي بحيث يعتبر ترامب أن الصین مصدر 

كية، في حین ترى هذه املؤسسات أن روسيا ال تزال تشكل الخطر الرئيس ي على هذه التهديد األكبر للمصالح األمري

املصالح، فلذلك فليس مستبعدا أن تقل وتیرة تصاعد الصراع األمريكي الصيني، خاصة في املجال التجاري في حال  

البيت األبيض حتى العام عدم فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية، أو عقب انتهاء هذه الفترة في حال بقائه في  

202520. 

 ،
ً
على الرغم من السياسات الصينية الحذرة والنفعية )البرغماتية،( يظل خطر الصراع مع الواليات املتحدة قائما

وسوف ينمو هذا الخطر من حيث األهمية، وربما من حيث االحتمال، مع ازدياد قوة الصین وحزمها في منطقة غرب  

منطق  وهي  الهادئ،  نعتقد املحيط  التي  الصراع  مصادر  بمراجعة  نقوم  املنظور،  هذا  من  حيوية.  أهمية  ذات ٍ   
ٌ
ة

سببها بصدام عسكري صيني 
َ
 القادمة.   -باحتمال ت

ً
 أمريكي خالل العشرين عاما

 :األزمة األمريكية اإليرانية :أوال
الف في  الذي شهدته  التراجع  الرغم من  األوسط على  الشرق  في  رئيسة  قوة  إيران  األخیرة، وخصما عنيدا تعتبر  ترة 

للواليات املتحدة، وإن اختيار الصین حليفا لها ومساعدا للقوة اآلسيوية الصاعدة على النفوذ األمريكي في الشرق  

األوسط يشكل ورقة مهمة لكنها لن ترقى لوصفها ضامنا رئيسيا لألمن في منطقة الشرق األوسط على املدى القريب  

إلى حد اآلن حذرة في تعاملها مع إيران رغم تصاعد التوترات بین الواليات املتحدة والصین   فالصین ال تزال على األقل.

 في شرق آسيا وفيما يخص امللف التجاري.  

حدة التوتر بین واشنطن وطهران في ظل والية ترامب، الذي يرى في إيران الخطر    هذه األزمة التي تزامنت مع ارتفاع

ط، باعتبارها دولة تطمح للهيمنة على إقليمها، من خالل توظيف األزمات والحروب  الرئيس ي في منطقة الشرق األوس

اإلقليمية لزيادة نفوذها في املنطقة، فضال عن كونها تمثل تهديدا أيديولوجيا في املنطقة باعتبارها ذات توجه ثوري، 

و  املنطقة،  في  األمريكية  القيم  عليه  تطلق  ما  انتشار  أمام  عائقا  يشكل  ما  لألفكار  وهذا  تصدريها  واقع  من  ذلك 

 

 . 140جع سابق، ص: الصيني ومستقبله، مر - وحيد عبد الحميد: حدود الصراع األمريكي - 
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حقيقيا   تهديدا  تشكل  أن  يمكن  التي  الوحيدة  اإلقليمية  القوة  باعتبارها  أيضا  لها  والنظر  املحافظة،  اإلسالمية 

 . 21الزدواجية األمن اإلسرائيلي واملصالح األمريكية في منطقة الخليج خاصة ومنطقة الشرق األوسط بصفة عامة 

في املقابل ترى إيران أن الواليات املتحدة بسياساتها الحالية تسعى إلى فرض رؤيتها على العالم، وبأساليب ال تتوافق  

ختالف بین الرؤيتین اإليرانية واألمريكية التي زادت حدة مع مصالح العديد من دول العالم ومنها إيران، وفي ظل اال 

إلجراءات العقابية ضد إيران حتى قبل االنسحاب من االتفاق النووي، من ابفترة ترامب بحيث مارست إدارته عددا  

ومنها مثال توقيع عقوبات على اإلدارة اإليرانية والحجز على عقارات مملوكة للحكومة. وذلك على خلفية برنامجها 

 .22العاملي الصاروخي الباليستي وسياستها في املنطقة والتي اعتبرتها إدارة ترامب تهديدا لألمن اإلقليمي و 

على  جهودها  واشنطن  بتركیز  عسكريا  وتحجيمها  اقتصاديا،  إضعافها  هو  العقوبات  فرض  من  الهدف  كان  وقد 

ستعمل الواليات املتحدة األمريكية على استمرار الوجود العسكري  . بحيث  جبهتین رئيسيتین وهما العراق وسوريا

قية ملنع ظهور تنظيمات إرهابية، وذلك من أجل ضمان عدم األمريكي في العراق بذريعة تدريب القوات األمنية العرا

اعتماد العراق على دعم إيران. كما تسعى الواليات املتحدة في سوريا إلى استغالل معطيات األزمة السورية، لفرض 

كي وجود عسكري في مناطق يسيطر عليها أكراد موالون للواليات املتحدة، ورغم أن الهدف املعلن من الوجود األمري 

في سوريا هو محاربة اإلرهاب. إال أن هناك دوافع أكثر أهمية حيال سبب هذا الوجود، وهو احتواء إيران من تعزيز  

، بحيث  2018نفوذها وتمدده في املنطقة. لكن األمر تغیر على إثر إعالن ترامب قرار االنسحاب من سوريا في ديسمبر  

وانت السابقة  األمريكية  للمواقف  مناقضا  مكن اعُتبر  إذ  وإيران،  روسيا  وحلفائه خصوصا  السوري  للنظام  صارا 

االنسحاب الحلفاء الثالث أن يكونوا الالعبین األبرز واألكثر قوة في امليدان من خالل سيطرتهم على نسبة كبیرة من 

 .23األراض ي السورية 

قتصادي، بعد أن انسحبت من لكن وإلى اللحظة تركز الواليات املتحدة في جهودها بالدرجة األولى على الجانب اال 

االتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات اقتصادية من خالل إجراءات صارمة بالعمل على منع أوروبا من استیراد  

 

 . 52-12، ص: 2019عمر الشيخ: تطور اإلدارة األمريكية من البرنامج النووي اإليراني، دراسات سياسية، املعهد املصري للدراسات، مايو  - 

 . 3، ص: 2019نورة الحفيان: مسارات املوقف األمريكي من البرنامج النووي اإليراني، تقديرات سياسية، املعهد املصري للدراسات، أغسطس  - 

 . 3، ص: 2019املعهد املصري للدراسات، أغسطس نورة الحفيان: االنسحاب األمريكي من سوريا: الحيثيات وردود األفعال، تقارير سياسية،   - 23
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وترحيل الشركات النفطية والصناعية واالستثمارات األوربية الكبرى من إيران، وفرض عقوبات    24النفط اإليراني،

 و الدبلوماس ي محمد جواد ظريف وعلى ثمانية من قادة الحرس الثوري.   يخامنئعلى البنوك اإليرانية وعلى 

صادراته النفطية إلى الصفر، هددت طهران بإغالق  وأمام إصرار واشنطن على املض ي قدما باالقتصاد اإليراني و 

طقة نفطه مضيق هرمز اإلستراتيجي، مؤكدة أنها إن لم تتمكن من تصدير نفطها للخارج فلن يصدر أحد من دول املن

فأعلن دونالد ترامب عن وضعه خططا لتوجيه ضربات للسفن اإليرانية والقوارب السريعة في    25  .عن طريق هرمز

    .الخليج العربي وعند مضيق هرمز تحديدا

تخش ى الواليات املتحدة من استمرار "استفزازات" القوارب السريعة التي تقترب بشكل متواصل من السفن الحربية  

في املنطقة، واحتماالت تعرض هذه السفن لهجمات مباغتة أو عمليات تصادم متعمدة من قوارب تحمل  األمريكية

 .كميات من املتفجرات

إلى          مرة  كل  يدفعها  مما  املتتالية  االقتصادية  بالعقوبات  إيران  خنق  في  تفشل  قد  املتحدة  الواليات  أن  يبدو 

دد من القطع البحرية إلى الخليج، و من املحتمل أن األمر لن يتجاوز التلويح بالتصعيد العسكري من خالل تحريك ع

تلقي بظاللها على املنطقة ما يهدد  و أخطار جسيمة قد    26مربع التهديدات بالحل العسكري ملا له من نتائج وخيمة 

  27مصالح واشنطن وإيران والخليج بالدرجة األولى. 

ومن أجل ذلك، ترغب اإلدارة األمريكية في عودة إيران إلى طاولة املفاوضات مرة ثانية للخروج باتفاق جديد، بحيث  

من جهة، ومحاولة   2020ية في نوفمبر  يكون ذلك عامال داعما ومساعدا لدونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية الثان

 

 .      mcsr.net/news429http//:، الرابط:   2018  -07-10مركز املستقبل يناقش تصاعد الصراع األمريكي اإليراني وتأثیراته على املنطقة، مركز مستقبل للدراسات االستراتيجية، بتاريخ  - 

 . https://www.dw.com/ar/ط: ، الراب DWاإليراني.. أي مخاطر تواجهها دول الخليج؟، موقع  –عماد حسن، التصعيد األمريكي  -

 اإليراني، مصدر سابق. –عماد حسن، التصعيد األمريكي  -

 . 229املواقف واألهداف، السياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي، املرجع نفسه، ص:  :عدنان خلف حميد البدراني، الصین ومسألة أمن الخليج - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 14 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 26, 2021      

بین األخیرة والصین وتعاظم تحالفها مع املعسكر الشرقي  لتهدئة النزاع مع إيران تفاديا ملزيد من تعميق العالقات 

 . 28روسيا( بجانب استمرار العقوبات عليها إلضعافها كحليف للمعسكر الشرقي-)الصین

بالنسبة لصین فهي تؤيد فرض عقوبات من   في أما  إيران  الوقت ذاته تصر على حق  في  إيران،  املتحدة على  األمم 

على الرغم من أن الصین قد أعلنت التزامها بالعقوبات التي تقررت في الحصول على برنامج نووي لألغراض سلمية.  

ساس أنها  قرار مجلس األمن الدولي بشأن إيران، فإنها أكدت صراحة معارضتها العقوبات األمريكية األوروبية على أ

أوروبي -عقوبات خارج إطار األمم املتحدة، املوقف الذي من املحتمل أن يدفع بالصین في مواجهة ضغط أمريكي

 مشترك يجعل رفضها التزام العقوبات األمريكية األوربية على إيران ذا ثمن كبیر على ثالث مستويات:   

امل -1 الواليات  مع  الكبیرة  والتجارية  االقتصادية  الصین  أوراق  مصالح  عن  فضال  أوروبا،  و  األمیركية  تحدة 

 الضغط العديدة التي يمكن أن تستخدمها أمريكا في مواجهتها. 

لقضية احتياجها النفطي اإليراني أمرا مبالغا فيه، السيما مع التقارير التي أن الغرب يرى في إثارة الصین   -2

 أشارت إلى أن الغرب مستعد لتوفیر مصادر بديلة للصین عن النفط اإليراني.                                        

قف الروس ي أقرب إلى  أن الصین تبدو واقفة بمفردها في الدفاع عن إيران في قضية العقوبات، إذ أن املو   -3

                                                                        29موقف الغرب في قضية العقوبات.  

النووية  األخیرة  طموحات  بسبب  إيران  من  اقتصاديا  بكین  استفادة  خالل  من  إيران  مع  وطيدة  عالقة  للصین 

سترغب في الحرص على عدم الظهور بدور القوى الداعمة إليران وتستفيد من اعتماد إيران على الرغم من ذلك  

الشرق  منطقة  في  مصالحها  على  املحافظة  سبيل  في  كله  وذلك  عليها،  الدولي  املجتمع  ضعوطات  لتفادي  وذلك 

 .األوسط

 

 . 132الصيني على مستقبل النظام الدولي، مرجع سابق،  ص:  -سماء سليمان: تداعيات التنافس األمريكي - 

 .   227عدنان خلف حميد البدراني، مصدر سابق، ص:  - 
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الواليات العربي ضد  الخليج  في  التوازن  الحفاظ على  في  تتشارك مع طهران رغبتها  أن  تعمل على  بكین  أن    صحيح 

فهي تدرك خطورة التمادي في تحدي واشنطن في املنطقة على املدى   ،املتحدة لكنها دون أن تتجاوز سقف واشنطن

القريب على األقل. نظرا لحجم مصالحها التجارية مع واشنطن التي تتجاوز حجم التجارة بین إيران بأشواط، كما  

لسعودية. وباإلضافة إلى ذلك ترغب الصین في اعتبارها  تجمع عالقات وثيقة بین الصین وأعداء إيران مثل إسرائيل وا

قوة دولية معتبرة ومسؤولة وستصبح بالتالي عرضة للضغوطات الغربية من أجل الحد من عالقاتها مع إيران في حال  

رب  ومن هذا املنطلق يمكن أن نقول أن العالقة الصينية اإليرانية ستظل مهما بلغت من التقاانهيار االتفاق النووي.  

 .30مجرد ورقة تفاوضية ولن تتحول بأي شكل من األشكال على املدى القريب على األقل إلى عالقة استراتيجية 

 :ثانيا: قضايا منطقة الشرق األوسط
الوطنية في منطقة الشرق األوسط في ظل خطة الطريق والحرير وفي سياق الظروف غیر  مع توسع املصالح الصينية  

املستقرة للشرق األوسط ومحاولة الشعوب املنتفضة باملنطقة رسم واقع جديد، واقع الوصايا األمريكية ولو بشكل 

سواء من حيث مشاركتها األمنية   جزئي، إال أن بكین تبدو أنها ال تزال ملتزمة باستراتجية التنین الحذر إزاء املنطقة 

أو وضعها الدبلوماس ي الضعيفین، فهي غیر واثقة من كيفية حماية مصالحها املتزايدة في املنطقة من أمن الطاقة 

 واالستثمارات االقتصادية. 

ه  ولتجاوز ذلك يمكن للصین، نهج عالقاتها مع دول الشرق األوسط، في إطار مبادرة الحزام والطريق، سواء باتجا

الصین  التعاوني، فيجب على  االتجاه  الصراعية، فعلى مستوى  والنزعة  التناقضات  تنامي  باتجاه  أو  أكبر،  تعاون 

االعتماد على قوتها الناعمة في بناء شبكة العالقات مع الدول الشرق أوسطية بدون بدون استثناء بما فيها الدول  

 تحوز على اإلجماع اإلقليمي، كإيران في محيطها الخليجي، التي يمكن أن تعدها بعض األطراف بمنزلة الدول التي ال

اإليرانية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها    -وإسرائيل في محيطها العربي. بحيث نجد أن العالقات الصينية

تعاون  فإنها تتمیز بنوع من االستمرارية واالستقرار، ال سيما أن الطرفین يشتركان في أطر متعددة األطراف كمنظمة

شنغهاي التي تعد الصین من دولها املؤسسة، بينما إيران عضو مالحظ، كما أن كال البلدين يتقاسم الرؤى نفسها 

 

 .     84 -85ص:  ،2016علیر ظا نادر، الصین في الشرق األوسط، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،  -أندرو  سكوبيل - 
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فيما يخص الحرب في سوريا، مما ينعكس في استخدام الصین لحق النقض الفيتو في مجلس األمن إلى جانب روسيا  

الروس ي مجحفة في حق الحكومة السورية. أما فيما يخص  -يرانياإل -في مجموعة من القرارات التي رآها الثالثي الصيني

اإلسرائيلية، فإنها عرفت تطورا ملحوظا في مجاالت البنى القاعدية، والتعاون التكنولوجي، مع  -العالقات الصينية

 .31استمرار بكین في دعمها للقضية الفلسطينية دبلوماسيا وماليا 

البراجم تعتمد على  أن  بكین  متبادل معقد، حيث  كما يجب على  واعتماد  تعاون  بناء عالقات  في  اتية االقتصادية 

كرست مبادرة الحزام والطريق شبه إجماع بین كل األطراف من أجل االشتراك في هذه املبادرة مع االنخراط أيضا في 

، 32حزام والطريق رأسمال البنك األسيوي لتنمية البنية التحتية، والذي يعد املدخل الرئيس ي للمشاركة في مبادرة ال

كما أن الصین تحاول البقاء على املسافة نفسها من كل أطراف مختلف النزاعات اإلقليمية، كاألزمة اليمنية، حيث  

نجد بكین على البعد نفسه من األطراف املتصارعة مباشرة أو بالوكالة، كإيران من جهة والسعودية واإلمارات من 

 .33جهة أخرى 

اإلسرائيلي، بحيث تقدم الصین عالقات متمیزة مع  -سافة نفسها بین طرفي الصراع العربيكما تحاول البقاء على امل 

كاملساعدة  للفلسطينيین  دورية  هيئات  تقديم  مع  عرفات،  ياسر  الراحل  عهد  منذ  الفلسطينية،  السلطة  قيادة 

لكن في الوقت نفسه تسعى ،  2016ماليین دوالر( التي منحها الرئيس ش ي في يناير    8مليون يوان)  50الصينية بمقدار  

يكین إلى تطوير عالقاتها التكنولوجية والعسكرية مع إسرائيل وصوال إلى البنى التحتية كمشروع سكك الحديد بین 

 

 . 26، ص: 2018، أكتوبر 214أحمد كاتب: االنخراط الحذر...التحول الضروري للسياسة الصينية في الشرق األوسط، مجلة السياسية الدولية، مؤسسة األهرام، العدد  - 

 أنظر أيضا:  

Yitzhak Shichor: Vision  ،revision and supervision: the politics of China's OBOR and AIIB and their implications for the Middle East  ،in Anoushiravan Ehteshami 

and Niv Hores: China's presence in the Middle East: the implications of the One Belt  ،One Road Initiative  ،London: Routledge  ،Taylor & Francis Group  ،2018.p.45-

48. 

 حيث تشارك في رأسماله كل من تركيا، وإيران، واململكة العربية السعودية، واإلمارات، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان  واألردن. آلسيوي كل من تشارك في رأسمال البنك ا - 32

 . 27-26الصينية في الشرق األوسط، مرجع سابق، ص: أحمد كاتب: االنخراط الحذر...التحول الضروري للسياسة  - 
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لو رأى -ميناء إيالت في خليج العقبة وميناءي أشدود و حيفا على البحر األبيض املتوسط، مما يعني أن إسرائيل بقوة

 .34درة الحزام والطريق في مبا -هذا املشروع النور 

التدخل في الشؤون الداخلية لدول املنطقة، بحيث ترفض بكین استخدام أساليب   من خالل ذلك، فإن بكین ترفض

للتدخل، ولو بذرائع   الغربية نفسها للضغط على الدول من أجل تغيیر مواقفها، فقد أعلنت مرارا رفضها  الدول 

خ الصنية  الحكومة  تسنعمل  ال  إذ  كما  إنسانية،  مشاريعها  فرض  أجل  من  القانون  ودولة  الرشيد،  الحكم  طاب 

تعتمده بعض الدول الغربية، فهي تصر على التمسك بتعزيز سياسة التعاون واالنفتاح من أجل تنسيق الجهود 

 املشتركة واملزايا املشتركة وتكافؤ الفرص للجميع.  

ألوسط خالل االزمات املتولدة عن الثورات العربية  يمكن وصف السياسة الخارجية الصينية في الشرق افي عمومها   

التعاون  من  مناخ  في  النزاعات  مع  التعامل  تؤيد  فهي  والثبات.  والواقعية،  العملية  التالية:  الرئيسية  بالسمات 

الصراع.   وإدارة  الواليات مع موالتفاوض  تعتبره سياسة  وما  العسكري  للتدخل  التقليدية  حافظتها على معارضتها 

 في املنطقة.   املتحدة

 -بالنسبة للصین  - لقد كان الشرق األوسط دائما محل تركیز استراتيجي رئيس ي للواليات املتحدة، في حین أن املنطقة  

منطقة آسيا واملحيط الهادئ ومناطق أخرى. بالتالي، يتشكل نهج الصین حيال األزمات  ليست بذات أهمية جیرانها في  

 التي من عالقاتها مع الواليات املتحدة.  

تعرف بكین أن وجود الواليات املتحدة في الشرق األوسط يعتبر مصلحة استراتيجية في واشنطن، وأن وجود الواليات  

يستمر والعسكري سوف  الدبلوماس ي  لحماية مصالح   املتحدة  أمر حاسم  املتحدة  الواليات  وأن سياسة  لعقود، 

واشنطن باملنطقة. وبالتالي، فإنها تسعى إلى تجنب األعمال التي من شأنها أن تضعها في موضع مواجهة مباشرة معها.  

ة والحفاظ  في الوقت نفسه، تريد بكین بناء عالقات سياسية مع كل من األنظمة الجديدة والقديمة في بلدان املنطق

 

 . وأنظر في ذلك كله كتاب: 27-26نفس املرجع السابق، ص:  - 

Anoushiravan Ehteshami and Niv Hores: China's presence in the Middle East: the implications of the One Belt   ،One Road Initiative  ،London: Routledge  ،Taylor 

& Francis Group ،2018. 
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تحديد  في  األبرز  العامل  تشكل  اإلقتصادية  فمصالحها  واألسواق.  املوارد  على  الحصول  ضمان  أجل  من  عليها، 

سياستها الخارجية تجاه املنطقة، التي تتمثل في جوهرها في االستقرار من أجل ضمان الوصول إلى املوارد الطبيعية  

أسرع من بشكل  للطاقة  تنامي حاجتها  مع  عائق.  الشرق    دون  في منطقة  لبكین  الرئيس ي  الشاغل  إن  آخر.  بلد  أي 

                      .
ً
 وليست سياسيا

ً
 األوسط ال يزال تجاريا

إلى اآلن، استمرت الصین في ميلها إلى اتباع سياسة االنتظار والترقب. تختار بكین الحفاظ على مسافة    2011منذ   

الشرق األوسط. يمكن تلخيص سبب هذه السياسة السلبية بالقول أن بعيدة عن املشاركة الفعالة في إعادة تنظيم  

سياستها الخارجية غیر مرنة، وتتجنب اتخاذ مخاطر ال داعي لها. ستحاول الصین الحصول على حصتها من األسواق  

التجارية، بدال من لعب لعبة محصلتها صفر في متابعة االتفاقيات االقتصادية والعقود  على   العربية واالستمرار 

املتحدة. الواليات  مع  املباشرة  املواجهة  الشرق   حساب  في  املتحدة  الواليات  موقف  يتغیر  أن  املتوقع  من  ليس  و 

 أكبر سواء في االستفادة من أحداث الشرق  
ً
األوسط في املستقبل القريب على األقل. وإذا ما حدث ولعبت الصین دورا

تعاون إطار  في  إال  يكون  فلن  توجيهها،  أو  مصالح األوسط  أساس  على  وأوروبا،  املتحدة  الواليات  مع  تشاركي  ي 

 35 إستراتيجية واقتصاديةاملشتركة.

 ثالثا: كوريا الشمالية:
التي أصرت خاللها واشنطن على ضرورة تخلي بيونغ    2019قمة هانوي التي عقدت في يناير    مفاوضات بعد أن فشلت

يانغ عن برنامجها النووي أوال، بينما تمسكت األخیرة بضرورة رفع العقوبات الدولية املفروضة عليها قبل تقديم أي  

عادت كوريا الشمالية إلى تصعيدها مع واشنطن وانتقادها لها في سياسة استمرار تدريباتهما العسكرية   .تعهدات

تركة مع كوريا الجنوبية في ظل اشتداد أزمتها مع واشنطن معتبرة ذلك شكال من أشكال التهديد، فردت بإجراء  املش 

الهياكل على منصة إطالق الصواريخ. بناء  في إعادة  وعلق مستشار األمن القومي   مناورة صاروخية، واملض ي قدما 

ه سيواجه مزيدا من العقوبات إذا لم يتحقق أي  جون بولتون على خطوات كيم جون قائال: أن بلد  سابقا  األمريكي

 تقدم بشأن نزع السالح النووي.  

 

 .  http://raqeb.co/2014/10/، الرابط: 2014 - 30-10 :، بتاريخRAQEBكيف أثر الربيع العربي على السياسة الصينية ؟، موقع  -
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ففي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع بین أمريكا وكوريا الشمالية، تستغل الصین هذه األزمة وتوظفها كورقة 

بأقل خسائر  الحرب  والخروج من هذه  التجارية مع واشنطن  بالحرب  للظفر  و 36مناورة فعلية  الضغط على ،  كذا 

واشنطن من أجل تقليص وجود القوات األمريكية في املنطقة، حيث تعتقد الصین أن نشر نظام الدفاع الصاروخي 

األمريكي املتقدم على أراض ي كوريا الجنوبية وغیرها من املعدات االستراتيجية في البالد يهدف إلى تقويض قدرات بكین 

ق قدرات الردع الصينية في أي سيناريو صراع مع أمريكا في املستقبل، وتسعى العسكرية، األمر الذي من شأنه أن يعو 

إلى  الشمالية  كوريا  دفع  خالل  من  املحتمل  التهديد  هذا  على  للتغلب  يانغ،  لبيونغ  حليف  أهم  باعتبارها  الصین، 

ظام الكوري الشمالي  باعتبارها الداعم الرئيس ي للن  37التفاوض مع أمريكا وإصرارها على إخراج القوات األمريكية،

 اقتصاديا وعسكريا، وأيضا في منصات املنظمات الدولية. 

الجنوبية حاجزتین  اليابان وكوريا  الشمالية، ستصبح  كوريا  األمريكي ضد  الردع  بفشل سياسة  االعتقاد  وفي ظل 

ات العسكرية املتنامية تتجلى خسارة هاتین الدولتین في التهديد ملقعدهما في فئة الدول الخاسرة في أتون هذه األزمة،

  لألزمة
ً
في عدم  والتي قد تتسبب في حصر عمل خاليا األزمة الفاعلة في مؤسساتها تجاه هذه القضية، وتؤدي دورا

استقرار سوقهما الذي يعتبر سوق عمل يعتمد على التبادل التجاري وتبادل البورصة للعملة، ويحتاج إلى استقرار 

   .38لشعبي من وقع األزمةأمني وسياس ي، ناهيك عن التخوف ا

 في آسيا، و إن لم يكن بالضرورة لصراع صيني  
ً
- الحقيقة أن كوريا الشمالية تعتبر من أكثر مواقع الصراع احتماال

أمريكي. في ظل معظم السيناريوهات، من غیر املرجح أن تتدخل الصین للدفاع عن كوريا الشمالية، ولكن الصین 

 في مت
ً
ابعة مصالحها الخاصة. وإن األحداث املحتملة تشمل هجوم شمال كوريا على كوريا  قد تصبح بالفعل منخرطة

الكوري   للنظام  الفوضوي  االنهيار  أو  الشمالية،  لكوريا  النووية  لألصول  استباقية   
ً
أمريكية ضربة  أو  الجنوبية، 

 الشمالي. 

 

         .https://sitainstitute.com/?p=534، الرابط: 2017- 11-12الجنوبي والسياس ي الشمالي، موقع مركز سيتا، بتاريخ : مصالح الصین في األزمة الكورية بین البعدين: االقتصادي  - 

 . /http://alwaght.com/ar/News/132166، موفر في الرابط التالي: 2019-06-23أمريكا والصین.. من سیربح لعبة الشطرنج الكورية؟، موقع الوقت،  -

 . https://www.noonpost.com/content/20550، الرابط:  2017-11-02جالل سلمي، الرابح والخاسر في األزمة الكورية، موقع نون بوست، بتاريخ  -
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أمريكية استباقية للمواقع النووية من املرجح أن تسعى القوات األمريكية والكورية الجنوبية في حال احتمال ضربة  

لكوريا الشمالية. في حال صراع كهذا، من املرجح التقدم شماال إلى البعد الذي يكفي على األقل لدفع الجيش الكوري  

الكورية  أو  األمريكية  القوات  تتقدمه  إضافي  مقدار  أي  إن  سيول.  مدفعية  تطاله  الذي  املدى  خارج  إلى  الشمالي 

 النقطة، سوف يزيد من احتمال التدخل الصيني.   الجنوبية بعيد تلك

. قد يهاجر مئات اآلالف من املدنيین، 
ً
في أي سيناريو من هذا النوع، يرجح أن يكون الوضع في كوريا الشمالية فوضويا

 عن الغذاء واألمن من الصدامات بین املجموعات املسلحة املت
ً
قاتلة. وربما املاليین، باتجاه حدود كوريا الشمالية بحثا

وأصول   الشامل  للدمار  أسلحة  من  الشمال  لدى  ما  أمن   
ً
أيضا للخطر  يعرض  قد  املركزية  السيطرة  انهيار  إن 

 عبر نهر يالو من أجل تنظيم تدفقات الالجئین على الجهة الكورية من 
ً
للصواريخ. بوسع الصین أن ترسل قوات كبیرة

 حدودها.    

ية والكورية الجنوبية في شمال املنطقة الكورية املنزوعة السالح بقلق، وسوف تنظر الصین إلى إقحام القوات األمريك 

  
ً
وسوف تحرك القوات الخاصة بها إلى الداخل على األرجح. أما كوريا الجنوبية قد )فقد (توفر قوات وقدرات كبیرة

 كبیرا. سألي من سيناريوهات الصراع أو اال
ً
 أمريكيا

ً
وف يطلب من القوات  نهيار، إال أن هذه )هذا( سيستلزم دعما

.إال 39البرية األمريكية أن تساعد في االستيالء بسرعة على مواقع عديدة وتأمينها، بعضها ذات حدود خارجية واسعة 

أن الواليات املتحدة ستواجه القضية الشائكة املتمثلة بالوضع النهائي املرجو: االتحاد )النتيجة املفضلة بالنسبة 

 ر انقسام كوريا )تفضيل الصین(.لكوريا الجنوبية( أو استمرا

 من أي من األحداث املحتملة. بحيث أن مكافحة تهديد كوريا  وسيظل ال
ً
صراع في شبه الجزيرة الكورية األهم شأنا

تايوان،  للصراع على  بالنسبة  و  املنطقة.  في   
ً
إلحاحا األكثر  املتحدة  الواليات  أولوية  تبقى  النوّوي سوف  الشمالية 

عة كاملة من القوات البحرية والجوية؛ بالنسبة لبحر الصین الجنوبي، سوف يحتاج للتفوق سوف يحتاج إلى مجمو 

 

وهاوردج  شاتز، إعادة النظر في الصراع مع الصین احتماالت ونتائج   -إريك هجينبوثام    -ديريك غروسمان  -ديفيدش غومبرت  -إدموندج ج بورك  -أندرو سكوبل  -جيمس دوبينز  -

 .  7، ص: 2017الو.م.أ، –واستراتيجيات الردع، مؤسسة رند، واشنطن 
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 للسفن األمريكية السطحية، بغض النظر عن التفوق  
ً
 متناميا

ً
البحري األمريكي. إن الغواصات الصينية تمثل تهديدا

 .40األمريكي على القوات البحرية الصينية 

الحرب داخل اإلدارة األمیركية وداخل ما ُيسّمى بالدولة العميقة، مستبعدا يبقى خيار الحرب الذي يحّبذه حزب  

في هذا الصدد. وإن  لترامب  الديمقراطي والجمهوري للحرب مع كوريا الشمالية وتأييدهما  نظرا ملعارضة الحزبین 

غامرة عسكرية يدفعان حليفي الواليات املتحدة في املنطقة، أي كوريا الجنوبية واليابان، على غیر استعداد لخوض م

فيها الثمن األكبر والباهظ جدا. فال ننس ى أن العاصمة سوول على مسافة عشرين ميال فقط من الحدود مع كوريا  

 . 41الشمالية وأنه ستتعرض لدمار شبه شامل في حال تفعيل هذا السيناريو 

 رابعا: بحر الصين الجنوبي
يحظى بحر الصین الجنوبي بأهمية استراتيجية كبیرة اليوم، ويرجع ذلك إلى وقوعه جغرافيا في نطاق مهم عند طرق  

املواصالت البحرية األكثر كثافة في العالم، حيث تمر عبره نصف التجارة الدولية، ووقوعه أيضا في إطار جغرافي 

نافسية مهمة للسيطرة على هذا البحر، في ظل وجود مقومات  يضم دوال مهمة تطل عليه، وتتبادل فيما بينها أدوارا ت

أخرى تضفي عليه مزيدا من األهمية الجيوبوليتكية، ومن بينها كثرة الجزر النفطية والغازية التي تشیر التوقعات إلى 

 . 42أنها تؤهله ألن يكون بمنزلة منطقة الخليج 

يتبادل الصينيون واألمريكيون االتهامات بأن الجانب اآلخر يعمد إلى "عسكرة" بحر الصین الجنوبي. وعلى الرغم من 

إعالن األمريكيین أنهم ال ينحازون لطرف ضد آخر في النزاعات اإلقليمية، لكنهم أرسلوا سفنهم الحربية وطائراتهم 

ها، في عمليات يطلقون عليها اسم"عمليات حرية املالحة" ويقولون العسكرية إلى املناطق القريبة من جزر متنازع علي

 . 43إنها تهدف إلى إبقاء طرق املالحة البحرية والجوية مفتوحة للجميع 

 

 .3نفس املرجع السابق، ص:  -

 .موقع رأي اليوم، الرابط:  ألزمة الكورية وأبعادها الدولية، زياد حافظ، ا - 

 . 96.، ص: 2019، أكتوبر 218الصيني في بحر الصین الجنوبي، العدد -مصطفى كمال: جيوسياسية الطاقة...النزاع األمريكي - 

 . 12، ص: 2017قطر، مركز حرمون للدراسات املعاصرة،  فبراير   -طارق عزيزة، استراتيجية الواليات املتحدة في آسيا في ظل النهوض الصيني، الدوحة  -
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والصین ترى في ذلك استراتيجية أمريكية تنطوي على محاولة للتطويق والسيطرة على املصالح الصينية واملمرات  

لذ املنطقة،  في  الحيوية  تهديدا املائية  فيها  ترى  التي  األمريكية  لالستراتيجية  املضاد  تحركها  على  الصین  عملت  ا 

 . 44ملصالحها 

بل دول  ف
َ
فرض درجة ما ما من السيادة على كامل بحر الصین الجنوبي تقريبا، في مواجهة إدعاءات مزاحمة من ق

التد من   
ً
عددا بكین  اتخذت  املاضية،  العديدة  السنین  مدى  على  أخرى.  فرض ساحلية  أجل  من  العدوانية  ابیر 

 .ادعاءاتها

 
ٌ
الحصرية، وخاضعة املنطقة جزء من منطقتها االقتصادية  بأن  الصین  بل 

َ
ق تتزايد شدتها من  التي  إن االدعاءات 

قرار  كان  إذا  ما  معرفة   
ً
جدا املبكر  من  العاملية.  للمعايیر  اختبارا  ل 

ّ
تمث الصينية،  السيطرة  من  ما  لدرجة  بالتالي 

والذي ََحكم ضد االدعاءات الصينية، سوف يزيد أو  2016ئمة للتحكيم الذي صدر في منتصف عام  املحكمة الدا

 ينقص من احتمال مواجهة إضافية. 

. من غیر الواضح إذا كترفض ب
ً
 االعتراف بشرعية ذاك الحكم ولكنها ال تتمكن من تجاهل هذا القرار تماما

ً
ین رسميا

يحث الصین على انتهاج سبيل التفاوض أو الحوار مع املدعین اآلخرين   كان حكم املحكمة الدائمة للتحكيم سوف

بشكل ثنائي أو متعدد األطراف، أو تأجيج جوالت إضافية من النشاطات التي فيها مزيد من عرض القوة والتي فيها  

 عن ذلك في بحر الصین الجنوبي. مع ذلك، فالواضح أن هذا الجسم املائي أصبح ن
ً
قطة تركیز  تعريض بالحرب بدال

الجيو املنافسة  في  متوقعة  األمريكية-غیر  على -استراتيجية  موضٍوع  مبدأ  بشأن  تصٌور  لديه  طرف  كل  الصينية. 

املحك: تنظر بيكین إلى هذا األمر على أنه مسألة سيادة و سالمة إقليمية، بينما ترى فيه واشنطن قضية قانون دولي 

 كاء الواليات املتحدة في املنطقة، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات. أساسية، بما فيها من حرية املالحة، وحقوق شر 

 في التحسن. مع أن الطائرات  
ٌ
إن قدرة الصین على إظهار حضٍور للقوة العسكرية في بحر الصین الجنوبي مستمرة

 جدا عن املقاتلة ذات القواعد البرية لجيش التحرير الشعبي يعوزها املدى املناسب لكي تعمل ٍ بشكل فعال  
ً
بعيدا

 

 . 13 :طارق عزيزة، املرجع نفسه، ص  -
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الوطن، إال أن الصین اشترت حاملة للطائرات جاهزة للعمل، وأعلنت عن تخطيطها لثالث إلى أربع حامالت وأكثر  

 املقبلة. مع أن حامالت الطائرات الصينية هذه ستكون ضعيفة بشكل ٍ كبیر في أي صراع مسلح 
ً
خالل العشرين عاما

 .45ة الجديدة على الجزر مع الواليات املتحدة، كحال القواعد الصيني

و في حال حصول صراع مسلح، سوف تكون املقاِتالت السطحية األمريكية عرضة لخطر كبیر بعملها في بحر الصین 

الجنوبي. من جهة أخرى، إن إغالق بحر الصین الجنوبي أمام املالحة التجارية سيكون أشد تأثیرا على الصین ألن 

 نحو املحيط الهادئ  حلفاء الواليات املتحدة اإلقليميین
ً
 بحرية بديلة للتواصل خروجا

ً
   .يملكون خطوطا

لذلك تسعى الصین بقدر استطاعتها إلى ترسيخ أقدامها بقوة في مضيق ملقا، وبحر الصین الجنوبي، ليس بهدف  

ا أيضا  العمل على تفويت الفرصة على املشروع األمريكي وإحراج االستراتيجية األمريكية البحرية هناك فحسب، وإنم 

بهدف العمل على أن تقوم بدور القوة املهيمنة بشكل جيوبوليتيكي على هذا اإلقليم عبر التحكم في منافذه البحرية، 

القوى  إلى عالم  الدخول  الصین من  تتمكن  التي  املداخل  أهم  ليكون إحدى  لها،  إلى مجال حيوي  وبالتالي تحويله 

على هذا السطح املائي مصدرا مهما من مصادر الخالف بین دول   الدولية املكافئة، مما يجعل من إمكان السيطرة

اإلقليم، خصوصا في ظل الرغبة األمريكية الرامية إلى اإلبقاء على اإلقليم مجاال حيويا لحليفتها اليابان وفقا لفكرة 

 .46، وماهان..التحالف األمريكي مع القوى البحرية، والذي جاء تطبيقا ألفكار جيوبوليتكية ومنها أفكار ماكندز

 : تايوانخامسًا
فمنذ متوترة بشكل متزايد.    2016ون في يناير    -أصبحت العالقات بین تايوان والصین منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ

بلغ   التي  تايوان  إلى  األمريكية  األسلحة  مبيعات  بسبب  احتكاكا  الصينية  األمريكية  العالقات  شهدت  الحین  ذلك 

 

وهاوردج  شاتز، إعادة النظر في الصراع مع الصین، احتماالت ونتائج   -إريك هجينبوثام    -ديريك غروسمان  -ديفيدش غومبرت  -إدموندج ج بورك  -أندرو سكوبل  -جيمس دوبينز  -

 . 3 :، ص 2017الو.م.أ، –واستراتيجيات الردع، مؤسسة رند، واشنطن 

 .  99-98الصيني في بحر الصین الجنوبي، مرجع سابق.، ص: -مريكيمصطفة كمال: جيوسياسية الطاقة...النزاع األ  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 24 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 26, 2021      

كما أثارت التحوالت السياسية في الواليات املتحدة توترات  مليار دوالر،    25إلى أكثر من    2018-2007مجموعها ما بین  

 .47بین بكین وواشنطن وذلك عن طريق تعميق األخیرة العالقة مع تايوان بسبب االعتراضات الصينية 

كجزء من توسعها العسكري املستمر، بنشر صواريخ على طول مضيق تايوان وإجراء تدريبات دورية  قامت الصین، 

القوة.  بالقرب من الجزيرة. كما أرسلت قاذفات وطائرات مقاتلة وحاملة طائراتها عبر املضيق وحوله كدليل على 

 لتقرير وزارة الدفاع األمريكية لعام  
ً
ش التحرير الشعبي"، تطوير ونشر  ، يواصل الجيش الصيني، "جي2019وفقا

 القدرات العسكرية املتقدمة الالزمة لحملة عسكرية محتملة" ضد تايوان. 

الصین  إدخال جمهورية  ذلك  الجزيرة. تضمن  الخالفات حول وضع  لحل  القوة  استخدام  نبذ  بكین  فقد رفضت 

لعام االنفصال  مناهضة  لقانون  الذي  2005الشعبية  بكین،  نهج  تعزيز  إلى  الوطني   يهدف  التوحيد  "إعادة  في 

غیر  وسائل  "تستخدم  بكین  فإن  االستقالل،  إلى  االنفصالية  القوى  حالة سعي  في  أنه  على  ينص  الذي  السلمي"، 

الوطنية.   سيادتها  لحماية  عام  سلمية"  خطاب  في  ستدرس 2019و  بكین  أن  وأضاف  األمر  هذا  جین  ش ي  كرر   ،

 في الجزيرة.استخدام القوة ملنع "تدخل القوى الخارجية" 

 على ذلك، تواصل تايوان شراء األسلحة، في املقام األول من الواليات املتحدة
ً
، 2018  - 1979. إذ أنه بین عامي  وردا

صنفت تايوان كتاسع أكبر متلق لألسلحة على مستوى العالم. خالل نفس الفترة، قدمت الواليات املتحدة أكثر من 

تاي  من  املستوردة  األسلحة  أرباع  لبحوث  ثالثة  الدولي  ستوكهولم  ملعهد  األسلحة  نقل  بيانات  لقاعدة   
ً
وفقا وان، 

 .48السالم 

يعتمد األمن االستراتيجي لتايوان بشكل كبیر على الضمانات التي تقدمها الواليات املتحدة بموجب قانون عالقات 

ل العسكري الناش ئ بین بكین تايوان. ومع ذلك، ففي السنوات األخیرة، أشار محللون أمنيون إلى القلق بشأن االختال

وتايبيه. وكتبت البحرية التابعة لخدمات أبحاث الكونغرس: "بالنظر إلى وتیرة تحديث جيش التحرير الشعبي )جيش  

 

 - Eleanor Albert: China-Taiwan Relations ،council on Foreign Relations، January 22 ،2020 ،On the website: https://on.cfr.org/2Yl9om9 . 

- Eleanor Albert: China-Taiwan Relations ،council on Foreign Relations, Op. Cit. 
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التحرير الشعبي(، فإن الفجوة في القدرات العسكرية بین البر الرئيس ي وتايوان ستستمر في االتساع لصالح الصین 

 . 49على مدى السنوات القادمة" 

في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.  2.16مليار دوالر، وشكلت  11.3، بلغت میزانية الدفاع في تايوان 2019ففي عام 

أكدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، ومدير النيابة العامة على خطط زيادة اإلنفاق الدفاعي السنوي بشكل متزايد، 

بنسبة   زيادة  أي    20بهدف  املائة،  عام    2.1في  بحلول  املیزانية  2025مليار دوالر،  . سيتم تخصيص جزء من هذه 

في ذلك الصواريخ   بما  في أنظمة األسلحة املتقدمة، والتدريب، واملعدات الجديدة،  العسكرية املوسعة لالستثمار 

 . 50وتكنولوجيا الحرب اإللكترونية وأنظمة الدفاع الصاروخي

 عدة
ً
، تتراوح من حصار صيني على املوانئ التايوانية، إلى مستويات متنوعة من قد يتخذ الصراع عبر املضيق أشكاال

 في هذا األمر. 
ً
قصف األهداف في تايوان، و إلى محاولة غزو صريح. في حال أصبحت فيه الواليات املتحدة داخلة

لتايواني، سوف تكون أغراضها هي الحيلولة دون إخضاع الصین لتايوان، والحد من الضرر الذي يلحق بالجيش ا

دون  الحيلولة  تشمل  قد  املتحدة  للواليات  بالنسبة  األساسية  املهمات  إن  اإلمكان.  بقدر  واملجتمع،  واالقتصاد، 

اكتساب الصین للهيمنة الجوية والبحرية، والحد من تأثیر صواريخ الهجوم البري لدى بكین، و أن كال املهمَتین قد 

ا البر  على  ألهداف  أمريكية  لتدابیر  تستلزمان ضربات  يجب  كما  تتحسب  قد  فإنها  الصین،  من جهة  أما  لرئيس ي. 

 . 51أمريكية كهذه عن طريق ضرب األصول األمريكية في املنطقة بشكل استباقي 

هناك  بحيث  الثانية،  القضية  في  الصيني  األمريكي  الصراع  لشكل  استنناج سيناريوهین،  يمكن  ذلك،  ومن خالل 

عتماد املتبادل للتعايش اإلقليمي، بحيث ستكون تايوان شريكا للصین وبالتالي سيناريو تفاؤلي يتعزز من خالله اال 

 

 .https://bit.ly/30wuxMY، الرابط: 2019يونيو  3عربي، بتاريخ   Independentإنجي مجدي: تايوان... جبهة خطیرة في التوتر بین واشنطن وبكین،   - 49

  - Eleanor Albert: China-Taiwan Relations ،council on Foreign Relations ،Op. Cit. 
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بيئة تفضل حال مبتكرا ومرضيا   في شرق آسيا، وبذلك ستظهر  في تشكيل هيكل استراتيجي جديد  لعب دور مهم 

 للطرفین لقضية مضيق تايوان.

تحدة والصین نحو تنافس على السيادة في من ناحية أخرى، هناك ترسخ لسيناريو سلبي من خالل ميل الواليات امل

آسيا، فمن املحتمل أن تصبح قضية مضيق تايوان الساحة الرئيسية للصراع بین الطرفین. ولطاملا كانت تايوان  

املعيار الرئيس ي الذي تحكم من خالله الصین على ما إذا كانت الواليات املتحدة معادية بشكل أساس ي ومصممة على 

القوة العظمى. وذلك من خالل إحباطها لفكرة توحيد جمهورية الصین الشعبية بالفعل، وعلى عرقلة توليها وضع  

 أساس ذلك تكون الواليات املتحدة تمنع الصین من أداء مهمتها الوطنية. 

 : الفضاء التكنولوجيسادسا
رأى البيت األبيض في استراتيجية األمن القومي األمريكي أن تنامي القدرات التكنولوجية الصينية أحد محددات   

إلى  للتكنولوجيا  األخیرة من مقلد  السنوات  في  الصین  تحولت  اقتصاديا وعسكريا، حيث  األمريكي،  القومي  األمن 

اتخاد عدة إجراءات تصعيدية ضد الشركات والطالب  مبتكر، األمر الذي دفع الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى  

العقوبات   اتخذت  وقد  املتقدمة،  بالتكنولوجيا  عالقة  لها  موادا  املتحدة  الواليات  في  يدرسون  الذين  الصينيین 

وزارة  أصدرت  ذلك  على  وكمثال  الصينية،  الشركات  على  عقوبات  فرض  منها  أشكال  عدة  الصین  على  األمريكية 

الصينية من شراء معالجات الهواتف الذكية واملحمولة من شركة    ZTEقرارا بمنع شركة هواوي و    التجارة األمريكية

كوالكوم األمريكية، على خلفية مزاعم بانتهاكها لوائح التصدير األمريكية، وبيع منتجات إليران. وبناء على ذلك تم 

اء على طلب من السلطات األمريكية، وعلى اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي واملديرة املالية للشركة في كندا، بن

خلفية االتهامات املوجهة للشركة من طرف اإلدارة األمريكية باعتبارها تشكل تهديدا على األمن القومي األمريكي، 

 . 52باعتبارها وهي إحدى اآلليات التي توظفها الحكومة الصينية للتجسس على الواليات املتحدة األمريكية 

 لزيادة شدة التوترات في أي من نقاط  فالصراع ربما قد ي
ً
بقى في الفضاء اإللكتروني، فيما يكون على األرجح استجابة

االشتعال الجغرافية التي ذكرناها. بعد تنفيذ الصین توغالت متكررة في الشبكات األمريكية من أجل انتشال البيانات  

 

 . 91- 90الصيني على التكنولوجيا فائقة الفضاء، مرجع سابق، ص: -إيهاب خليفة: الصراع األمريكي - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 27 of 43 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 26, 2021      

ضد الشبكات التي تدعم أنظمة النقل الصينية،   -الرد  الحساسة. تقرر الواليات املتحدة األمیركية من جانبها القيام ب

التجارة الصينية قد يكون  التأثیر على  التجارية واللوجستيات العسكرية،  املثال، ويشمل ذلك املالحة  على سبيل 

 فوريا.  

، تشويش على األقمار االصطن 
ً
اعية فتقوم الصین بتنفيذ هجمات تدمیر األنظمة اإللكترونية "القتل الناعم" مثال

واالستطالع واملراقبة  واالستخبارات  والحوسبة  واالتصاالت،  والتحكم  القيادة  شبكة  تخدم  التي  في  ) األمريكية 

املحيط الهادئ، والتي قد ترد الواليات املتحدة عليها باملثل. بسبب ما قد يتبین من محدودية قيمة كل من الدفاعات 

ین إلى هجمات مضادة   الشبكية الصينية واألمريكية في مقابل هجمات ٍ
َ
كبیرة ٍ ومتطورة ِ مثل هذه، قد يلجأ كال الطرف

أمال في استعادة الردع. في التصعيد املترتب على ذلك، يمكن أن تعاني الصین والواليات املتحدة على حد سواء من  

 . 53ئتمان والتجارة أعطال مؤقتة لكن كبیرة في الشبكات املهمة، مما يسرع الصدمات في أسواق األسهم والعمالت واال 

 الحرب االقتصادية :ابعسا
إن طريقة عمل الدمار االقتصادي املتبادل املؤكد تختلف بعض الش يء عن الدمار املتبادل املؤكد الكالسيكي. من 

 على األقل الحد من التصعيد في صدام عسكري بحيث ال يتجاوز مستوى ما دون النووي. إن وضع حد 
ً
املمكن نظريا

 بكثیر. لن تستمر الصین في شراء الدين   -قتصادية لحرب صينيةللتبعات اال 
ً
أمريكية كبیرة سوف يكون أكثر صعوبة

الحكومي األمريكي في وقت تتصادم فيه قوات البحرية األمريكية والصينية في مكان ما على مسافة من تايوان أو في 

 بحر الصین الجنوبي. 

 بالكامل أو هل بوسع الحرب االقتصادية توفیر بديل عن ال 
ً
صراع املسلح؟ إن العقوبات، حتى عندما ال تكون فعالة

بسرعة، فإنها تكون أحد الوسائل التقليدية التي تكون خيار مفضال بالنسبة للواليات املتحدة عند زمن املخاطر  

 كل البعد عن أن تكون تقليدية، نظرا ل
ٌ
نطاق وحدة واألزمات، وسوء الفاعلية من حيث التكلفة. لكن الصین بعيدة

األمريكي املتبادل. بحيث إن خسارة اإليرادات من التصدير بالنسبة للصین؛ وخسارة  -االعتماد االقتصادي  الصيني

 

وهاوردج  شاتز، إعادة النظر في الصراع مع الصین احتماالت ونتائج    -إريك هجينبوثام    -ك غروسمانديري   -ديفيدش غومبرت  -إدموندج ج بورك  -أندرو سكوبل  -جيمس دوبينز  -
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القدرة على الوصول إلى أسواق املال العاملية؛ وخسارة القدرة على الوصول إلى الفرص التربوية العلمية واملرتبطة 

التكنولو  ونقل  الخارج،  في  والسلع،( سوف  بالتكنولوجيا  واألغذية،  )النفط،  الكبیرة  األهمية  ذات  والواردات  جيا، 

يكون له تأثیر كبیر على استقرارها االقتصادي  والذي سيكون لذلك تأثیر على استقرارها الداخلي. وفي املقابل سوف  

مريكية، واالستثمار، تكون آلثار الحرب االقتصادية واسعة النطاق تداعيات كبیرة على أسواق األسهم واالئتمان اال 

واالستهالك، والتوظيف. إن وصفا أدق لحرب اقتصادية ضد الصین هو أنها حر ٌب اقتصادية مع الصین، التي هي 

 كهذه ستؤدي على األرجح إلى 
ً
أحد دائني الواليات املتحدة الرئيسيین في الخارج، ومصدر للسلع املصنعة. إن حربا

 .54  2008ذاك الذي حصل في فترة انقباض عاملي أسوأ بدرجة كبیرة من 

إن إحدى وسائل تحسین االحتماالت من أجل الدفاع املباشر والحد من خطر التصعيد، تكون بأن تقوم الواليات  

 لكي ترفع من تكاليف 
ٌ
 كهذه َ مّصَممة

ً
املتحدة باالستمرار في تمكین قدرات جیران الصین ودعم عزمهم. إن استراتيجية

وة، وضبط الحزم الصيني الذي يكون على حساب االستقرار اإلقليمي واملصالح األمريكية. االستخدام الصيني للق

ر إليها بوصفها
َ
 كهذه يجب أال تكون أو أن ينظ

ً
 لتطويق الصین أو إنشاء اصطفاف  -إن استراتيجية

ً
 أمريكية

ً
محاولة

 أكبر. بالفعل، يجب القيام  
ً
 صينية

ً
بجهد مواز من أجل جذب الصین في املنطقة ضدها خشية أن ينبت ذلك عداوة

 ٍ من أجل الحصول  
ً
نحو مساع في األمن التعاوني، ليس فقط من أجل تفادي ظهور تحالف مضاد للصین، وانما أيضا

في   
ً
بل ثاني أقوى قوة في العالم. يجب أن تستمر الواليات املتحدة أيضا

َ
على مساهمات أكبر في األمن الدولي من ق

رت في األعلى استكشاف الحلول التعاونية
َ
 .لبعض مصادر الصراع التي ُِذك

 أكبیر من الصراعات األخرى  
ً
غ به. إن عددا

َ
مع أن خطر الصراع مع الصین ال يمكن تجاهله، فيجب كذلك أال يبال

، وبعضها في أماكن ال يمكننا التبصر بشأنها حتى ٍ بشكل مبهم في الوقت الحاضريبدو أكثر 
ً
هذه الصراعات  .احتماال

 قد تكون مع خصوم يختلفون كثیرا عن الصین، ويرجح أن تستدعي هذه الصراعات قدرات تختلف 
ً
األكثر احتماال

ذت كلٌّ على حدة، ستكون كثیر عن تلك الالزمة للتعاطي مع منافس ند حقيقي. هذه األحداث املحت
َ
خ

ُ
ملة إن هي أ

مهمة الشأن إلى درجة أقل من صراع مع الصین، ولكنها ستشكل، بشكل جماعي، البيئة الدولية التي يتفاعل فيها  

 

إعادة النظر في الصراع مع الصین احتماالت ونتائج   وهاوردج  شاتز،  -إريك هجينبوثام    -ديريك غروسمان  -ديفيدش غومبرت  -إدموندج ج بورك  -أندرو سكوبل  -جيمس دوبينز  -
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البلدان كالهما، وستؤثر بصورة أساسية على تصورات الصین بشأن القوة والتصميم األمريكي، التعامل ٍ بنجاح مع  

 هذه التحديات األص
ً
 قد يكون إحدى أفضل الطرق لضمان أال نخوض الصراع األكبر أبدا

ً
 .55غر حجما

املعقدة  الداخلية  بالقضايا  مشغولة  الصينية ستكون  القيادة  أن  ذلك  العالم،  الصین  تقود  أن  يستحيل  أنه  إال 

في املستقبل. فمن غیر املحتمل أن توضع العالقات الخارجية على رأس األجندة السي  اسية، وحتى لبعض الوقت 

عندما يحدث ذلك فسوف يتم النظر إليها في سياق ارتباطها باالقتصاد املحلي واملجتمع والدولة. وإن عدم االستقرار 

االجتماعي الداخلي لينتج نظاما منعزال ومذعورا ويعتمد على رد الفعل. وبالتالي فلن يستطيع القادة الصينيون أن 

 املي.  يأخذوا مبادرات كبرى على املسرح الع

رئيستین مشكلتین  الصین  تواجه  أن  يمكن  اإلنمائية   .و  املستويات  في  الكبیر  بالتفاوت  تتمثل  األولى  فاملشكلة 

وبناءا على إدراك الزعماء الصينيین أن املناطق الساحلية هي   .واملعيشية بین املناطق الساحلية واملناطق الداخلية

فقد   واالنفتاح،  التغيیر  لتقبل  األقرب  تضم دائما  اقتصادية  مناطق  إلنشاء  الجنوبي  الساحل  الصین  اختارت 

)الصينية   املختلطة  والشركات  األجنبية  دخل   – االستثمارات  مستوى  تباين  على  األمر  هذا  وانعكس  األجنبية(. 

 األفراد، إذ صار دخلهم في املناطق الساحلية أفضل كثیرا من املناطق الداخلية الواقعية في الغرب والوسط. 

يمكن أن تشكل شيخوخة سكان الصین أيضا عقبة رئيسة حائلة دون نمو االقتصاد الصيني الذي اليزال    كما و 

إلى أن ينمو بخطى ثابتة لزيادة دخل الفرد. ويشیر تش ي فو لین، مدير املعهد الصيني لإلصالح والتنمية في  يحتاج 

ويعني   .ة هي مشكالت اجتماعية و أيديولوجيةهاينان، إلى أن املشكالت التي ستواجهها الصین مع اإلصالح والتنمي

 بذلك التعارض املبدئي بین حكم الفرد وحكم القانون، وما تحكمه توجهات الحكومة وما تفرضه توجهات السوق.

ولعل أهم املشكالت التي ستواجه الصین، دور الحكومة وطبيعة النظام السياس ي للبالد، إذ ينبغي للصین أن تقوم 

إصالحات   العاملية بإجراء  والقيادة  للمرحلة  مالئمة  ومستديمة  فاعلة  النمو  .56سياسية  أن  املرء  افترض  لو  وحتى 

االقتصادي في الصین سيستمر من دون توقف، فإن قدرة بكین على استعراض قوتها في العالم ستكون مقيدة بفعل 

 

 . 14  :وهاوردج  شاتز، املرجع نفسه، ص  -إريك هجينبوثام  -ديريك غروسمان -ديفيدش غومبرت -إدموندج ج بورك -أندرو سكوبل -جيمس دوبينز -

 . 70   :، ص 2015، مايو 14الصعود السلمي للصین، مجلة سياسات عربية، العدد  حمان،حكمات العبد الر  -
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بأهمية اس يتمتعان  اللذين  تبت و شينغيانغ،  إقليمي  في  الجذور  الرغم من أن صراع عرقي عميق  تراتيجية، وعلى 

من السكان، فإن سكان تبت البالغ عددهم ستة ماليین نسمة %90الصينيین من مجموعة هان العرقية يمثلون  

ماليین نسمة يسكنون منطقة تمثل أكثر من ربع األراض ي الصينية، 10واليغور الناطقین بالتركية املقدر عددهم ب

وقد استثمرت الصین مؤخرا موارد هائلة في   .لها حدود مع الهند وآسيا الوسطىوهي غنية باملعادن وموارد الطاقة، و 

التنمية االقتصادية في تلك املنطقة، أمال في تهدئة هاتین املجموعتین العرقيتین، و لكن الحلول االقتصادية ال تؤدي  

  .عادة إلى إنهاء الصراع العرقي 

وبما أن   .ع ملنع نمو الحركات االنفصالية في تبت و شينغيانغولذلك ستضطر إلى االعتماد بشكل متزايد على القم

ويمكن الوصول إليها من الهند )وهي جارة ال تربطها بالصین عالقة   .االقليمین يمتدان على مساحة جغرافية كبیرة

ى طيبة( وآسيا الوسطى )أفغانستان(، حيث يوجد قدر كبیر من التعاطف مع اليغور املسلمین، فستضطر الصین إل

الخارج في  قوتها  استعراض  على  القومي  أمنها  موارد  من  كبیرة  بإمكان   .تخصيص حصة  ليس  أنه  يعلمنا  والتاريخ 

 .االمبراطوريات متعددة األعراق االحتفاظ بنفوذها عامليا إذا كانت تعاني انقسامات عرقية داخلية

ین تفتقر وفي حاجة ماسة إلى إيديولوجيا  تي تحول دون تسلم الصین قيادة العالم، كون الصأما العقبة األخیرة ال

ويعتقد بعض املراقبین  من شأنها تغيیر نظرتها إلى العالم، و توفیر قاعدة متماسكة و أهداف لتوسيع دورها العاملي.

في  ومصالحها  مكانتها  لتعزيز  االقتصادي  نفوذها  استخدام  على  تقوم  استراتيجية  في  أنها وجدت ضالتها  األجانب 

ن آراء كهذه تخلط على نحو مشوش بین الوسائل واألفكار. فالصین بحاجة إلى منطق سياس ي، وليس إلى  العالم. ولك

 .57تفسیر اقتصادي لسلوكها في الساحة الدولية 

لثروات   الصین  امتالك  الرغم من  احتياجات  وعلى  لتلبية  يكفي  منها ال  املحلي  إنتاجها  فإن  معدنية وطاقية مهمة 

أهم   من  الطاقة  وقضية  واملعدنية،  الطاقية  املواد  الستیراد  بالخارج  االرتباط  في  يرغمها  مما  الصناعي،  التوسع 

 

 . 49  :، ص 2010، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،  ديسمبر8مستقبل الصین في النظام الدولي، مجلة افاق املستقبل، العدد مارتن جيكس،  -
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، مع زيادة حاجات الصین للطاقة وارتفاع
ً
 قويا

ً
نسبة االعتماد على   التحديات التي تواجه الصین وتبدي لها اهتماما

 .58االستیراد بصورة سريعة 

مؤثرة في حاضر الصین ومستقبلها. وفي هذا السياق، نذكر   – منها اإلقليمية والدولية    – و توجد عوامل خارجية  

دولة، وملف تايوان موضوع الصراع   22الصراعات والخالفات الحدودية، والسيما أن للصین حدودا مشتركة مع  

فالخالف    .، وكذلك العالقات األطراف، و نعني بها الصین واليابان، والواليات املتحدة األمريكيةاألمريكي  -الصيني

 الياباني يحمل إرثا تاريخيا ثقيال مازال ينعكس بطريقة أو بأخرى، على طبيعة العالقات بین البلدين. –الصيني

و الحقيقة أنه أنه من املقلق غياب  شابكة.  أما عالقات الصین بالواليات املتحدة، فستبقى مرتهنة بملفات عديدة مت 

العاملية السياسة  مبادئ تشكيل  بكین وواشنطن حيال  بین  التزام   .التفاهم  اعتبار  بقوة على  الثانية  فبينما تصر 

حقوق اإلنسان مبدأ يتحتم اعتماده في صياغة السياسة الدولية، ترى األولى أن السيادة الوطنية "مقدسة" ومن  

ولذا تميل بكین بوضوح إلى نظام عاملي يحترم السيادة الوطنية للدول احتراما مطلقا بما    .ساس بهاثم ال يمكن امل 

يتيح لها ممارسة السياسة بدون قيود. ويصطدم مفهوم أمريكا بشأن "التدخل اإلنساني" بشدة مع التخيل الصيني 

 بعضهم مع بعض.إزاء إيجاد معايیر لتوجيه سلوك الالعبین الدوليین وتقييده في تعامل 

صحيح أن بكین تقر بأن حقوق اإلنسان صالحة للتطبيق عامليا، إال أنها تصر على عدم وجوب املبالغة في اعتبارها  

ويستند موقف الصین الرافض ملفهوم "التدخل اإلنساني" إلى حجة مفادها    .عامال إلضفاء الشرعية على نظام ما

لدول يظل دائما "طريقا ذا اتجاه واحد" ال يخدم سوى الدول الكبرى  أن استخدام القوة في تسوية النزاعات بین ا

التي تملك القوة العسكرية الكافية للتدخل، أما الدول الصغیرة، فتعجز عن التدخل عسكريا في دول أقوى منها إذا 

 لم ترض عما يجري في تلك الدول.

فهي ترى    .لى مشكلة خطرة ترتبط بالشرعيةوفضال عن ذلك، تعتقد بكین أن ممارسة "التدخل اإلنساني" تنطوي ع

أنه كثیرا ما يكون "التدخل اإلنساني" ذريعة الستخدام الدول الغربية القوة بغرض تحقيق أهداف سياسية ال يمكن 

 

 . 27   :، ص 2015، مايو 14الصعود السلمي للصین، مجلة سياسات عربية، العدد  حكمات العبد الرحمان، -
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من حيث   تفوق  يسبب أضرارا  أن  أحيانا  يمكن  اإلنساني"  أن"التدخل  إلى  الصین  أخرى. وتخلص  بوسائل  بلوغها 

قد تتمخض عنه، ولو بدت دوافعه األولية سلمية. ولهذا يتعین على الدول، وفقا لبكین، توخي  األهمية الفوائد التي

الشديد لفكرة إخضاع وانسجاما مع رفضها    .الحيطة البالغة عند التفكیر في استخدام القوة إلنهاء النزاعات الدولية

امل مع القضايا املتعلقة بأقاليم التبت  السيادة الوطنية العتبارات حقوق االنسان الدولية، تصر الصین أن التع

   .وتايوان و زينجيانج يظل قضية داخلية تخصها وال شأن للدول الخارجية بها

بالدهم  في قضايا  تتدخل  التي  املتحدة  الواليات  من  بالغ  بانزعاج  يشعرون  الحاكمة  الصينية  الطبقة  أعضاء  إن 

ويرون أن بناء أمتهم   .نتهاء من عملية بناء األمة في أقرب فرصةالداخلية، في الوقت الذي يحاول فيه هؤالء القادة اال 

اليمكن أن يحدث إذا بقيت تايوان منفصلة عن الصین، وما دامت حكومة التبت في املنفى بقيادة الداالي الما تدعي 

لشرقية عن  أنها "املمثل الحقيقي " لشعب التبت داخل البالد وخارجها، وإذا لم تتوقف حركة استقالل تركستان ا

الصین  أراض ي جمهورية  عن   " الصین  في شرق  املستقل  "اإلقليم  باسم  املعروف  زينجيانج  إقليم  فصل  محاوالتها 

واستنادا إلى تصورها أن السيادة الوطنية تستحق أن تحظى بأولوية كأحد مبادئ السياسة الدولية، تصر    .الشعبية

بت وتايوان و زينجيانج. ويشعر حكام الصین بأن من حقهم بل بكین على أن تكون مطلقة الحرية في معالجة قضايا ت

واجبهم قمع أي قوى تتحدى السلطات الرسمية من خالل أعمال الشغب والتمرد. وأن أي تعامل لرؤساء أمريكا مع  

 .59هذه االقاليم وزعمائها تعتبر أعماال تتعارض مع مصالح الصین

بین  والتباين  العالم،  يشهدها  التي  للمشكالت  والصین  املتحدة  الواليات  من  كل  فهم  بین  الخالفات  أن  الحال 

وهناك   .أولوياتهما بشأن كيفية التعاطي مع هذه املشكالت، يمثالن معا عائقا ثالثا يعترض التعاون الفاعل بينهما

من بينها انتشار السالح النووي، فالصین ال  كثیرة،    فجوة عميقة الجذور تفصل بین موقفي الدولتین إزاء مواضيع

النووية األسلحة  انتشار  في خطر  النووية    -ترى  إيران  بالدرجة   –الناجم عن طموحات  الدولي  لألمن  كبیرا  تهديدا 

 نفسها التي تنظر بها إليه الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وأملانيا. 

 

 . 53  – 54  :، ص 2010، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،  ديسمبر8( صينية أمريكية، العدد   G- 2، بحث في إمكانية عقد شراكة ) جو إكسيفيو -
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إليرانية ينصب على مخاطر اندالع الحرب في منطقة الخليج التي يمكن ويظهر أن اهتمام بكین بخصوص املشكلة ا

بمصالحها   جسيما  ضررا  تلحق  أن  اإليرانية  النووية  للمنشآت  صاروخية  أو  جوية  أمريكية  ضربة  بها  تسبب  أن 

لربما   .60انية اإلقليمية، وضمنها أمن الطاقة واستثماراتها التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات في حقول البترول اإلير 

قد يكون االحتفاظ بورقة الدعم الصيني هذه للبرنامج النووي اإليراني كرد فعل على تشجيع أمريكا للهند على تطوير  

أسلحتها النووية بالرغم مما يمكن أن يسبب من تهديد لصین، وما يزكي هذا القول كون الصین تمكنت أن تنش ئ 

 غنية بمصادر الطاقة كأمريكا الالتينية وإفريقيا مثال.خالل عقد من الزمن عالقة قوية مع مناطق 

واملشكل اآلخر هو عدم التوازن في العالقة االقتصادية بین الدولتین، فبكین تطالب واشنطن بالرجوع عن سياستها  

للصین التقنية  عالية  منتجات  بيع  األمريكية  الشركات  على  تحظر  واشنطن   .التي  اتباع  أن  إلى  هذه  رغبتها  وتعزو 

سياسة متحررة في تصدير املنتجات عالية التقنية من شأنه تعزيز الصادرات األمريكية إلى الصین بدرجة هائلة، 

 وهذا ما يستبعد تقبله من طرف الصین.

وتظل العالقات األمريكية الصينية تفتقر إلى فهم جوهري مشترك ألسس بناء النظام الدولي في املستقبل. صحيح  

الت حاوال  الطرفین  إدارة خالفاتهما  أن  في  يرغبان  الجانبین  أن  على  قوية  أدلة  وثمة  النوع،  هذا  من  فهم  إلى  وصل 

بواسطة آليات لتالفي النزاع، ولكن الحوار االقتصادي االستراتيجي ومحادثات تنسيق السياسة الدفاعية لم يكونا  

تالف األنظمة والفلسفات والثقافات. فاعلین بدرجة كافية لتغلب على التباينین الجوهري والهيكلي الناتجین عن اخ

أساليبها  اختيار  في  دولة  كل  على حق  تصر  و  االستبدادي،  الرأسمالي  نظامها  التخلي عن  ترفض  بكین  دامت  وما 

الغربي، وما دامت واشنطن  الليبرالية"  "الرأسمالية  نموذج  بعيدا عن  السياسية واالقتصادية  التنميتین  لتحقيق 

ل تروج  أن  عليها  أن  أي  تشعر  تكون هناك  فلن  العالم،  في  للحكم  الوحيدة  الشرعية  الصيغة  لديمقراطية بصفتها 

 فرصة إلنهاء الخالفات السياسية بین هاتین القوتین العظميین بشكل فعلي.

 

 . 55  :املرجع نفسه، ص جو إكسيفيو، -
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فإمعان واشنطن في اإلصرار على عدم وجود حدود لصالحية مبادئ حقوق اإلنسان في أرجاء العالم كافة، يقابله 

 ع السيادة الوطنية إلجراءات حقوق اإلنسان الدولية.  رفض الصین إخضا

وإذا بقيت هذه املعادلة قائمة، فال سبيل لتجنب ارتفاع درجة التوتر بينهما حول قضايا عاملية مهمة. وما دامت  

الصین متخلفة عن الواليات املتحدة في معدالت التنمية، ومتوسط الفرد، وألحت األخیرة في مطالبة األولى بتحمل 

 القدر نفسه الذي تتحمله هي من املسؤولية الدولية، فسيبقى نزاع املصالح بین الدوليتین غیر قابل للتسوية. 

أكثر  وهو    ،61وباستمرار كل تلك املشكالت، فإن على العالم أن يتوقع مستقبال مفعما بالتوتر بین هذين العمالقین

الصينية مرهونا    -السيناريوهات املطروحة والذي يبقي احتمال استمرار التنافس والتوتر في العالقات األمريكية  

بمدى استمرار النهوض الصيني في السنوات القادمة، وما يمثله من خطر على الواليات املتحدة األمريكية وكل ما 

كرية، وآثار صعودها على التوازنات الدولية القائمة يرتبط بدرجة التقدم الذي ستحققه على صعيد قدرتها العس 

وقدرتها على القيام بدور ريادي عل مستوي املجتمع الدولي، بل من املتوقع أن تتعاون الصین إلى جانب دول العالم 

 لخلق شراكات اقتصادية قوية وتحالفات عسكرية تلعب من خاللها دورا بارزا في الدفع بتلك الدول على خلق تعددية 

مستقبال  إن  .62قطبية  أي  اختالله،  بعد  العاملي  املیزان  تجديد  هو  العاملي  التاريخ  معنى  إن  مض ى:  ما  في  قيل  فقد 

 املنبوذين، والذين ضعفوا سيتوحدون بصورة حتمية ضد القوي ".  

موحها،  حيث إن املتضررين الكثر من نزعة الهيمنة األمريكية املطلقة لم يجدوا بدا من تنسيق جهدهم للحد من ج

 والعمل على صوغ تحالفات وتكتالت تعيد شيئا من التوازن إلى النظام الدولي. 

كانت أم غیرها. القادة الصينيون يدركون   في املقابل، ال يعني رفض الهيمنة األمريكية القبول بهيمنة بديلة، صينية

، فضال عن إعالنهم عالم "متناغم"  هذا جيدا، لذا فهم يؤكدون مقولة الصعود السلمي للصین، ويكررون الدعوة إلى

 

كلية العلوم السياسية واالعالم قسم العلوم السياسية والعالقات     3، جامعة الجزائر-فترة ما بعد الحرب البارد    –العالقات الصينية األمريكية بین التنافس والتعاون  ، حذفاني نجيم  -

 . 127 :، ص 2011الدولية، 

 . 139  :ص   ،املرجع نفسه،حذفاني نجيم -
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ثوابت   كإحدى  لآلخرين،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وعدم  الدول  سيادة  باحترام  املتعلقة  باملبادئ  التمسك 

 .63السياسة الخارجية الصينية 

 الصيني ىلع ضوء تصاعد الخالف بين الطرفين:-سيناريوهات الصراع األمريكي
الصراع بین الطرفین من خالل الوسيلة التفاوضية التي ستؤول في نهاية املطاف إلى السيناريو األول: محاولة احتواء  

لتجاوز خسائر الحرب التجارية، وذلك من خالل تعهد  تقريب وجهات النظر عن طريق تقديم تنازالت بین الطرفین

واشنطن الرسوم   وذلك من خالل تخفيف  .البلدين باستئناف املحادثات التجارية، في خطوة للتخفيف من حدتها

تفتح بكین أسواقها أمام السلع والخدمات األمريكية الجمركية والعقبات األخرى أمام التجارة الصينية، باملقابل قد  

 مع التزام باحترام الحقوق امللكية الفكرية األمريكية. 

األضرار التي يمكن أن السناريو الثاني: تراجع الواليات املتحدة عن سياستها املتصاعدة تجاه الصین نتيجة بعض  

تلحق بالواليات املتحدة اقتصاديا باإلضافة إلى التنديد املتواصل لألطراف الدولية لسياسة ترامب التهورية في بعض  

القضايا الهامة والتي كان لها تأثیر كبیر على االقتصاد العاملي، بحيث أن قراراته التي يشوبها عدم الدقة والتسرع 

املصیرية ملثل هذه القرارات يكون لها تأثیر على الحركة االقتصادية العاملية والتي تؤثر أيضا    وعدم دراسة التأثیرات

قادة  قمة  ختام  في  الذي صدر  البيان  يزكيه  السيناريو  وهذا  مباشرة،  غیر  أو  مباشرة  بطريقة  املجاالت  باقي  على 

الحماية التجارية األمريكية التي أسفرت  ( الذي أدان  2019االقتصادات الكبرى ملجموعة العشرين باليابان )مايو  

تجاري   مناخ  لخلق  بتشارك  والعمل  التجارية،  الحماية  مقاومة  إلى ضرورة  البيان  ودعا  تجاري صعب،  مناخ  عن 

واستثماري حر نزيه غیر منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به. هذا باإلضافة إلى تصاعد الدور الصيني في بعض  

 تشكل وبحسب واشنطن خطرا على استراتيجيتها التوسعية.  األزمات والقضايا التي 

السيناريو الثالث: رضوخ الصین لقرارات ترامب نتيجة تضررها الكبیر خصوصا في مجال الصناعات التكنولوجية  

كما حدث مؤخرا مع شركة هواوي كمثال. فالصین تدرك مدى قوة الواليات املتحدة التأثیرية والتي تشكل بحسب  

 

 .21، ص:2017، استراتيجية الواليات املتحدة في آسيا  في ظل النهوض الصيني، مركز حرمون للدراسات املعاصرة،طارق عزيزة -
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على أمنها القومي. وبالتالي تقديمها تنازالت من خالل تراجعها عن قضايا التكنولوجية التي كانت سببا في   بكین خطرا

 تأجيج الصراع.  

السيناريو الرابع: تصاعد حدة الصراع نتيجة تعنت الطرفین وتمسكهما باستراتيجيتها التي ال تؤمن بسياسة تقديم 

الزعامة على   الصراع حول  نتيجة  يتم احتواءه وتسارعت  التنازالت  لم  إذا  السيناريو  العاملي، هذا  قمة االقتصاد 

حدته خصوصا بعد تداعيات أزمة كورونا التي فاقمت من حدة النزاع بین الغريمین، فإنه سوف تكون له تداعيات  

لى إثره خطیرة على مستقبل االقتصاد العاملي والنظام الدولي ككل الذي تضرر بشكل كبیر جراء جائحة كورونا، وع 

 ستتوسع رقعة الصراعات والنزاعات في الساحة الدولية نتيجة صراع هاتین الكتلتین.

الخامس:   أمريكيا  السيناريو  وتعاونا  تقاربا  املستقبل سيشهد  في ظل   –أن  الراهنة وذلك  الظرفية  تفرضه  صينيا 

ر واالعتماد على الدبلوماسية في ترسيخ العالقات االقتصادية والسياسية بین البلدين، من خالل تفعيل لغة الحوا

فى حالة   – حل القضايا املعلقة بينهما إلدراك الطرفین أن امتالكهما لإلمكانيات والقدرات من املمكن أن يلحق بهما  

 .خسائر فادحة، وهو ما يصب بدوره أيضا فى مصلحة البلدين معا -املواجهة

السادس: مرتبط  السيناريو  األمريكية  املصالح  مستقبل  الصین   إن  بدور  مرتبط  آسيا  واستقرار  آسيا،  باستقرار 

مع  اإلقليمى، معها،  العالقات  بتوثيق  إال  فيه  والتحكم  ضبطه  يمكن  ال  الصین  التطور  ودور  إبقاء  على  الحرص 

أمريكا مستقبال على صياغة  تعمل  أن  يمكن  املنطلق  الدائمة، ومن هذا  املراقبة األمريكية  الصيني تحت  والنفوذ 

، بتعزيز ريادتها في الشق التكنولوجي والصناعي والتجاري، 2025بديلة لخطة الحرير و لخطة الصین    استراتجيات

التكنولوجية و  االقتصادية  الصينية  والطموحات  الخطط  إعاقة  واملشاكل   .مع  القالقل  إثارة  في  استمرار  مع 

 .النفوذالداخلية لخلق املعوقات التي تقوم ذاتيا بعملية ضبط تسارع وتیرة النمو و 

العمل على تعزيز تحالفاتها مع الجیران اآلسيويین وعلى رأسهم تايوان وكوريا الجنوبية والفلبین واليابان، و خلق  و

   شبكة من التحالفات األمريكية الجديدة مع دول املنطقة لضبط الصین أو التحكم في سلوكها الخارجي. 
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خلق تحالفات قوية في إطار العمل على إنجاح خطة الطريق والحرير، باملقابل ستعمل الصین على املض ي قدما ل

وبالتالي   .واستقطاب هذه الدول لتتشارك في إنجاح القفزة التكنولوجية الصينية بفضل الفرص الصينية املغرية

 ل جبهة فى مواجهتها إلضعافها استراتيجيا.تحالفات صينية مضادة لسياسات االحتواء األمريكية، ولتشكي خلق

والعمل على تحقيق هيمنة صينية على دول آسيوية بما تحمله الثقافة الصينية من طموحات قوية، وبما لديها من  

إمكانات بشرية واقتصادية هائلة، ما قد يعصف باملصالح األمريكية إذا أخذنا في االعتبار أن هناك ستین مليون 

ين وربما سياسية عسكرية عند مهاجر صينى  وثقافية  اقتصادية  بؤرا  اآلسيوى، ويشكلون  الجوار  دول  فى  تشرون 

 .اللزوم

الصراع بین الواليات املتحدة والصین خصوصا التجاري منه في ظل حرص متبادل  فاملتوقع أن يستمر مستقبل    إذن،

على عدم انفالته في ظل مجموعة من التطورات، إال إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى صفقة متكاملة ال بديل عنها. 

معدالت معينة قد إذن فمن األرجح أن يوضع سقف للصراع التجاري بین الواليات املتحدة والصین، ألن تجاوزه  

يلحق الضرر بالطرفین خصوصا في ظل األزمات الحالية ومن أبرزها أزمة كورونا العاملية التي خلفت كسادا اقتصاديا  

كبیرا. ولذلك فمستقبل العالقات يجب أن تقوم على ازدياد في معدالت التعاون واالعتماد املتبادل، وقد زاد من تزايد 

الشركات األمريكية بسبب اإلجراءات الحمائية، بحيث تدعو إلى التحلي باملرونة والجدية هذا األمر القلق الذي ينتاب  

إليجاد مخرج يضع حدا للصراع ألن استثمارات الشركات األمريكية بدأت تدفع تكاليف هذا الصراع نتيجة انخفاض 

 أرباحها األمر الذي يشكل تهديدا حقيقا على استثماراتها. 

التجاري األمريكي  ومن األرجح أن ازدياد إلى مراحعة -تداعيات الصراع  بالجانبین  الصيني، وتوسع نطاقه، سيدفع 

سياساتهما التي أججت هذا الصراع، خاصة حينما يثبت بشكل قاطع أنه سيكون مؤثرا بقوة في كساد االقتصاد  

 العاملي خصوصا فيما تولد من تداعيات جراء أزمة فیروس كورونا.

ع األمريكي الصيني هو صراع يطبع العالقات الدولية بحيث تفوق التناقضات املصالح من ذلك فمستقبل الصرا

املشتركة التي تجمعهما، بین دولة تسعى للبقاء في قمة النظام العاملي، حتى إذا اقتربت املسافة التي تفصلها عن دول  

ليها. ولكن األمر ال يعني أن يظل كبرى أخرى، ودولة تطمح إلى بلوغ هذه القمة، وتعمل بكل تخطيط سعيا للوصول إ

بينهما طبيعيا، فتصاعده باطراد، وبدون أي تذبذب  بينهما في خط تصاعدي بالضرورة وإن كان الصراع  الصراع 
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ليس كذلك، بالرغم من أن السيطرة على هذا الصراع في مجال التجارة تحديدا أصعب منها في غیره، خاصة حین 

ستوياتها. إد يقل االستعداد إلبداء مرونةوتقديم تنازالت سعيا للوصول إلى حل، غیر تكون الثقة املتبادلة في أدنى م

أنه في كل األحوال ليس متوقعا أن يتحول الصراع بينهما إلى مبادرة صفرية من النوع الذي حدث بین الواليات املتحدة 

 .64واالتحاد السوفيتي في مرحلة الحرب الباردة 

القول          يمكن  واملتوسط  وإجماال،  القصیر  املدى  على  الصينية  األمريكية  العالقات  مستقبل  األقل -أن   - على 

سيسودها التعاون االضطراري والتزام املتبادل بضبط النفس ومحاولة غض الطرف عن القضايا وامللفات الساخنة  

 بتقديم تنازالت متبادلة. وبالتالي يمكن وصف هذه العالقة ب"التعاون االضطراري الحذر". 

 خاتمة 
عد العالقة األمريكية

ُ
العاملية سنة    -ت بین الصراع تج  نموذجا لعالقات   2008الصينية بعد األزمة االقتصادية  مع 

الداخلية منها )ملف  والتعاون ملا تتسم به من ممیزات وخصائص مختلفة تحكمها مجموعة من املحددات سواء 

  ة..(.يراني، كوريا الشمالي حقوق االنسان..( أوالخارجية )ملف النووي اإل  تايوان،

إن السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصین طبعها االحتواء في عهد باراك أوباما، إال أن ذلك قد اختلف مع وصول  

 للغاية إزاء الصعود الصيني وبروزه على الساحة الدولية، 
ً
 متشددا

ً
دونالد ترامب إلى البيت األبيض الذي تبّني نهجا

ض مجموعة من الضغوطات عن طريق فرض العقوبات، سواء فيما يتعلق بالعالقات التجارية حاول من خالله فر 

  .بین البلدين أو بالتطور التكنولوجي الصيني

فقد وجه دونالد ترامب مجموعة من الضربات القوية لالقتصاد الصيني عن طريق فرض مجموعة من الضرائب  

الجه من  مجموعة  تحريك  إلى  باإلضافة  الجيل الجمركية،  من  الصينية  التقنيات  اعتماد  ملنع  الدبلوماسية  ود 

على  الضغط  وأيضا  املتحدة،  الواليات  في  الصينية  االستثمارات  اتجاه  التدابیر  من  مجموعة  واتخاذ  الخامس، 

الحلفاء من أجل تشديد الخناق على بكین من خالل تسويق فكرة أنها تشكل خطرا على مكانة القوى الكبرى داخل 

 

 . 139الصيني ومستقبله، مرجع سابق، ص: - وحيد عبد الحميد: حدود الصراع األمريكي - 
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الدولي. خصوصا أن التنین الصيني تمكن من بناء اقتصاد عمالق يهدد واقعيا التفرد األمريكي بالسيطرة على النظام  

االقتصاد العاملي، وكذلك التفوق النوعي العسكري املتسارع، وأيضا املشروع الصيني االستراتيجي "طريق الحرير"  

 .نها واشنطنالذي يعتبر إحدى أكبر املهددات االستراتيجية التي تتخوف م

إذن فال تخلو العالقات بین واشنطن وبكین من املواجهة والخالف، ولكنها نادرا ما اتجهت نحو منطلق التنافس على 

جبهات متعددة كما هو اليوم، بحيث وسمها الكثیرون بمرحلة الحرب الباردة الجديدة بین الغريمین، فمن تبادل  

الخالفات حول التجارة وتصاعد التوترات حول مجموعة من القضايا  التهم على خط جائحة أزمة كورونا إلى تجدد  

 .الرئيسية وعلى رأسها تايوان، مع تزايد القلق حول تداعياتها املحتملة

املتوقعة بین الدولتین، تتوقف على الكيفية التي يدار بها الصعود الصيني، إذن، فإن طبيعة العالقات املستقبلية  

بوصفه واقعا. ومن املؤكد أنه ليس من مصلحة الصین أن تدخل في صراع عسكري أو اقتصادي مع الواليات املتحدة  

ن نتوقع األسوأ  كون عالقتها مع واشنطن يحكمها قانون املنفعة والحاجة، وعلى الرغم من ذلك فإنه من املمكن أ

التعاون  العالقة هو مزيج من  لهذه  املستقبلي  املشهد  أن  نتوقع األفضل، ويبدو  أن  بها  يمكن  التي  الدرجة  بنفس 

والصراع من جهة بكین، وباالحتواء من جهة واشنطن، احتواء بما يقتضيه من التعامل مع بكین بوصفها خصما  

   .من تفاعل اقتصادي وتسهيل اندماجها في املؤسسات الدولية البد من ترويضه وتطويقه، والشراكة، بما تقتضيه

أن هناك خوفا دائما من كال  البلدين، بحيث  بین  العالقات  تكتنف مستقبل  الغموض  ومن كل ذلك، فإن سمة 

الجانبان من انقالب موازين القوى وعدم ثقة كل طرف باآلخر، خصوصا مع التطورات املتسارعة في النظام الدولي 

ء تداعيات الحرب التجارية وما أفرزته جائحة فیروس كورونا، فيبقى منطق املنافسة سائدا في ظل عدم على ضو

رغبتهما في تحول مسار العالقات نحو الصراع، ألنهم على دراية تامة أنه لن يخرج أحد منهما بمنطق خاسر ورابح بل 

 .خاسر-تحت معادلة خاسر

امل قبلة ستكون مبنية على املنافسة االستراتيجية، بحيث ستظل املصالح ولذلك، فإن السمة األساسية للمرحلة 

التوترات، بحيث من املحتمل أن تعيد أزمة فیروس كورونا   املشتركة لكل منهما األساس الذي سيخفف من حدة 

فتها  تشكيل العالقات بین الصین والواليات املتحدة خصوصا التجارية منها، وذلك نتيجة األضرار الكبیرة التي خل

 .األزمة على صعيد االقتصاد العاملي والتي ستمتد آثارها على املدى القريب واملتوسط
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وعلى ضوء ذلك، يبقى الخيار األمثل هو عودة البلدين إلى مسار التعاون والتوصل التفاق لحل مشاكلهما التجارية، 

ئية في املاض ي وذلك في سبيل إنقاذ اقتصادهما  وأن يركزا على املنفعة املتبادلة التي كانت قائمة عليها العالقات الثنا

 .واالقتصاد العاملي

 ومن خالل دراستنا للموضوع خلصنا إلى مجموعة من النتائج:   

أن كال من الواليات املتحدة األمريكية والصین تخوض منافسة طويلة املدى على الصدارة االقتصادية،  .1

  .له األمريكيحيث أن النمو االقتصادي للصین أسرع بكثیر من مثي

الفضاء   .2 وتكنولوجيا  العسكرية  كالتكنولوجيا  املعقدة  التكنولوجيا  مجال  في  املتحدة  الواليات  ريادة 

، مع تحقيق الصین تقدما يخول لها التأثیر في حركة  واالتصاالت والعقول االلكترونية والهندسة الوراثية

 التفاعالت الدولية. 

أن الصین في سعي دؤوب لخلق بدائل اقتصادية تنافس املشروعات األمريكية واألوروبية على سبيل املثال   .3

الدولي،   النقد  الدولي وصندوق  البنك  بديال عن  اعتبر  الذي  التحتية  البنية  في  البنك اآلسيوي لالستثمار 

واملحيط آسيا  لدول  الحرة  التجارة  واتفاقية  آسيا،  دول جنوب شرق  الصین    واتحاد  ربطت  التي  الهادي، 

 بالدول اآلسيوية املجاورة لها. 

أن الصین تستهدف ربط اقتصاديات أفريقيا و آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية تحت مسمى مبادرة "حزام   .4

 واحد وطريق واحد الذي يعزز من وضع االقتصادي الصيني في النظام الدولي.

ن بأنها منافس استراتيجي لها والبد من املض ي قدما في إلجام هذا  تنظر الواليات املتحدة االمريكية إلى الصی .5

 الخصم عن طريق خوض حرب تجارية )فترة ترامب(. 

لم تحسم الحرب التجارية بین الصین والواليات املتحدة األمريكية حتى اليوم، وبقي مصیرها يقلق العالم   .6

 .ارية حتى اليوم بالفشلبأكمله وتؤثر على اقتصاده، وباءت محاوالت تحجيم الحرب التج
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تأثیر فیروس كورونا على االقتصاد األمريكي إلى جانب أزمة الديون، وتنامي العجز في املیزانية له آثار على  .7

 قدرة الواليات املتحدة على إعادة نشر قواتها وإدارة شؤون العالم كما كانت في السابق.

إلى .8 اقتصادها  لحقت  التي  الكبیرة  األضرار  الصین  التي    تحويل  املتحدة  الواليات  ملنافسة  سياسية  فرصة 

 فشلت في تدبیر أزمة وباء كورونا عامليا. 

زيادة الصین في معدل اإلنفاق العسكري، حيث تأتي الصین في املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة وروسيا،  .9

العق في  للدفاع  منتج  أكبر  ثاني  ستصبح  الصین  فإن  االستخبارية  للتقديرات   
ً
مقابل  ووفقا في  اآلخر.  د 

 استمرارية اإلنفاق العسكري األمريكي املتزايد منذ انتهاء الحرب الباردة. 

إن احتماالت الصراع بین البلدين حقيقية وتتزايد، وللقيادة السياسية دور في االختيار بین الصراع والتعاون   .10

 وذلك إما بالتصعيد أو الجلوس إلى طاولة املفاوضات وتوق
ً
يع معاهدات واتفاقيات ترض ي والتكامل أيضا

إلى   الطرفین  دفع  الذي  األمر  والتشابك،  التداخل  حد  إلى  وصل  البلدين  اقتصاد  أن  الطرفین. خصوصا 

 ضرورة التفكیر بجدية في تجنب الصراع. 

أن كل طرف من أطراف هذه العالقة سيحاول توجيه هذه العالقة بما يحقق له أقص ى مصالح ممكنة في  .11

 في االعتبار جوانب الضعف التي يعاني  ظل عناصر القوة امل
ً
تاحة لديه وقدرته على تعبئتها وتوظيفها آخذا

 وتوظيفها بما يخدم مصالحه وأهدافه
ً
 .منها والتي يمكن أن يسعى الطرف اآلخر إلى التعامل معها أيضا
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 توصيات الدراسة
تجا .1 عقوبات  لفرض  السياسة  توظيف  عدم  أي  التجارة،  عن  السياسة  فصل  العجز  ضرورة  لتجاوز  رية 

التكافل   من  املزيد  لتحقيق  مفاوضات  طاولة  إلى  الجلوس  على  العمل  بمعنى  اآلخر،  البلد  مع  التجاري 

االقتصادي، فالصین والواليات املتحدة األمريكية أكبر شريكین ومستثمرين لبعضهما البعض، وإن الخيار  

 اتفاق لحل مشاكلهما التجارية.  األمثل هو أن يحافظ الطرفان على نهج التعاون، والتوصل الى

فيما يتعلق بقضية تايوان وبحر الصین الجنوبي التي تعتبر من أهم املشاكل التي تواجه العالقات الصينية   .2

األمريكية؛ فعلى الجانب األمريكي بالخصوص تفادي خيار املواجهة بخصوص تايوان مع العمل على تشجيع  

ل الوصول  بغية  وتايبيه  بكین  بین  سلميالحوار  فاألهمية    .حل  الجنوبي،  الصین  بحر  بخصوص  أما 

االستراتيجية لهذا األخیر تدفع كل طرف إلى االمتناع عن تقديم أية تنازالت، مما يشیر إلى أن فرص تسوية  

الصينية   األمريكية  العالقات  مستقبل  تحديد  في   
ً
مؤثرا  

ً
عامال ستكون  القضية  وأن  ضئيلة،  الخالف 

 ومستقبل املنطقة. 

تعلق بقضية كوريا فكال البلدين تكمن مصلحتهما في استمرار الوضع القائم في شبه الجزيرة الكورية،  فيما ي .3

ملا تقتضيه املصالح االستراتيجية، فأمريكا ليس من مصلحتها اتحاد الكوريتین بصبغة أيديولوجية شيوعية، 

وة عسكرية، متحالفة مع الواليات  باملقابل فإن الصین أيضا ال تريد قيام كوريا مجاورة، قوية موحدة، مع ق

املتحدة. فالوضع الحالي يمكن الصین من استغالل امللف النووي لكوريا الشمالية، كوسيلة في إدارة عالقاتها  

  
ً
أساسا ذلك  ويعود  الشمالية،  لكوريا  الخارجي  السلوك  على   

ً
تأثیرا األكثر  كونها  املتحدة،  الواليات  مع 

 واستعدادها لحمايتها.    للمساعدات املالية التي تقدمها،

املشاكل   .4 حل  في  تساهم  أن  تستطيع  ألنها   
ً
موحدا  

ً
مستقرا  

ً
بلدا الصین  تظل  أن  البد  فإنه  هذا  على  بناًء 

االقتصادية في الواليات املتحدة،وباملقابل من الضروري نهج سياسة مرنة على صناع القرار األمريكيین في  

 جيا األمريكية إليها.  ما يخص مسألة استثمار الشركات ونقل التكنولو 
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يجب على الصین إدراك أن الواليات املتحدة جزء من الحل ملشكالتها وليست جزًء من مشكالتها، وهذا لن   .5

واملؤسسات   الجامعات  عبروا  الذين  الصنيین  الخبراء  طريق  عن  الصينية  املؤسسات  بتطوير  إال  يتأتى 

 األمريكية.   

من أجل التوافق على آليات تضمن إعادة القطاع االقتصادي من  يجب على الجانبین نهج التفكیر العقالني   .6

العناصر   تعزيز  على  العمل  سبيل  في  كله  وذلك  كورونا،  فیروس  انتشار  خلفها  التي  اآلثار  تعويض  أجل 

 من مسار التصادم الراهن.   اإليجابية للعالقة
ً
 بدال

 لطبيعة  سيتراوح مستقبل   .7
ً
 تبعا

ً
 وابتعادا

ً
العالقات األمريكية الصينية بین نقطتي الصراع والتعاون اقترابا

   .التفاعالت التي ستحدث في نقاط توازن القوة والضعف
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