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 الوضع األمریکي املهیمن بمنطقة جنوب شرق أسیا  

 وتنامي تهدید الصعود الصیني

 د. أمینة حالل 

األمر�كية   للهيمنة  العام  الوضع  استعراض  الدراسة  وأهم تتناول  آسيا  شرق  جنوب  بمنطقة  األمر��ي  واالرتباط 

اإلس��اتيجيات األمر�كية منت�جة ��دف تأم�ن القوى املنافسة لتلك امل�انة املهيمنة و ع�� رأسها الصعود الصي�ي و  

 امل�انة املهيمنة باملنطقة.  

 املطلب األول: الهیمنة األمریکیة: دراسة يف الواقع والقوى املنافسة

زال الهيمنة أهم محددات صياغة إس��اتيجيات القوى الدولية وتنوعها و�األخص الواليات األمر�كية؛ �انت و ال ت

مخ خالل  من  �س��  ع��  ف�ي  املهيمنة  القوة  باعتبارها  م�ان��ا  تأم�ن  إ��  اآلن  �حد  املنت�جة  اإلس��اتيجيات  تلف 

وسنق وقواعده.  الدو��  الهالنظام  ملفهوم  موجز  باستعراض  ي��  فيما  قبل وم  وهذا  الدولية،  العالقات   �� يمنة 

 ذه امل�انة وع�� رأسها الص�ن.التطرق إ�� الواقع ا�حا�� للواليات املتحدة كقوة باسيفيكية والقوى املنافسة له

 الفرع األول: مدلوالت الهيمنة وتطوراتها  

انت �ستخدم لإلشارة إ�� م�انة "، و� القيادةباملع�ى اليونا�ي "  Hegemony�ع�ى لفظ الهيمنة    :مفهوم الهيمنة -أوال

�� الدراسات الدولية   الهيمنةو�ش��    1التفوق والغلبة ال�ي تمتعت ��ا أثينا مقارنة ببقية املدن �� اليونان القديمة. 

القيادة  واإلس��اتيجية   الدول عنصر  ب�ن  العالقات  تف��ض  فإ��ا  ثم  ومن  الدول،  القائدة �جموعة من  الدولة  إ�� 

 2 ووجود السلطة البنيو�ة ال�ي تمكن الدولة املهيمنة من احتالل موقع مركزي داخل نظامها ا�خاص.  

دولة واحدة قو�ة بما يكفي   بأ��ا هي�ل بنيوي لنظام دو�� ت�ون فيھيمنة  " الهناي جوز�فو"  �وه�ن" رو�رت وعرف "

ذلك.   فعل   �� الرغبة  لد��ا  وت�ون  الدول،  ب�ن  ما  العالقات  تحكم  ال�ي  الرئيسية  القواعد  ع��  و�ركز    3ل�حفاظ 

"Rox ة قادرة ع��  " �وكس �� �عر�فھ ملفهوم الهيمنة ع�� عنصر الرضا، ع�� اعتبار أن النظام الذي ت�ون فيھ قو

 

1 OED (Oxford English Dictionary), the shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1983). P 412. 
 . 449)، ص 2008(ديب: مركز الخليج لألبحاث،  ، املفاهيم األساسية يف العالقات الدوليةمارتن غريفيتس وت�ي اوكاالهان 2

3 Robert Keohane and Josef Nye, Power and Interdependence (New York, NY: Jr. Pearson Scott, foresman, 1989), P 44. 
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) الهيمنة بأ��ا: "وجود االبن  )جوز�ف نايمن جانبھ عرف   4 رضائي �� املقام األول.تحقيق الهيمنة تتطلب الركن ال

�� صياغة قواعد  الالزمة  القدرة واإلدارة  لد��ا  وتتوافر  املادية  املصادر   �� املتفوقة  ت�ون ��  دولية مسيطرة  قوة 

 5.التفاعل �� النظام الدو��" 

للتعر�فات السابقة، فإ��ا تقوم ع�� وجود دولة واحدة تملك من اإلم�انيات والقدرة والرغبة وكذا اإلقناع قا  ووف 

 �� وضع وصياغة قواعد تحكم عالقات الدول، هو ما أصبحت تفتقد إليھ الواليات املتحدة اليوم. 

ا�جيوسيا�ىي    التمك�ن  مفهومي  خالل  من  الهيمنة  فهم  يمكن  ذلك،  جانب  و�قصد  دولوالإ��  للم��ان.  ا�حاملة  ة 

ا�جيوسيا�ىي حفظ بالتمك�ن   �� االستمرار  املهيمنة من  الدولة  يمكن  بما  الدولية  التفاعالت  ع�� ضبط  القدرة   ،

الك��ى. القوى  سلوك  ع��  التأث��  عن  فضال  املقصودة،  التفاعالت  نطاق  ضمن  توج��ها  أو  فالقوة   6مصا�حها 

خال من  يمكن  ال�ي   �� ويش��  تحق  لهاا�جيوسياسية  الهيمنة،  أن  Layneل�ن   كريستوفريق  إ��  الشأن  هذا   ��  ،

ا�جيوسياسية.  السيطرة  إدامة  إ��  �س��  واقعية  إس��اتيجية   �� �عض   7 الهيمنة  يذهب  السياق،  ذات   ��

ذي ا�ختص�ن إ�� أن طبيعة الهيمنة �ستد�� منع ظهور قوة جديدة �ستطيع أن تنافس الدولة املهيمنة و�الش�ل ال

القيادة.  ك��ا  يم  �� منافس  دون  من  السيطرة  تف��ض  الهيمنة  الن  وذلك  معها.  التوازن  تحقيق  هذا   8من  ينطبق 

التوجھ ع�� الواقع الذي �شهده الهيمنة األمر�كية اليوم، إذ أصبحت سيطر��ا ع�� قواعد النظام الدو�� مهددة 

 ة. لعاملييادة ابظهور قوى جديدة ع�� رأسها الص�ن، ال�ي تزاحمها ع�� الق

" بمفهوم  يتعلق  املوازن وفيما  أو  للم��ان  ا�حاملة  وم��م  الدولة  للهيمنة  مرادف  بأنھ  البعض  يفسره   جون "، 

دور    م��شايمر، يصف  بحيث  الذي  والدولية،  اإلقليمية  القوى  أدوار  ضبط  ع��  قادرة  ت�ون  بأن  املهيمنة  القوة 

�عد دور الطرف املوازن   9ق واحدة من القوى إقليميا.تتمكن من ترجيح كفة أحد األدوار ع�� األخرى �� حال تفو 

البيئ  �� التوازنية  السلوكيات  ضبط  ع��  قادر  طرف  تف��ض  ال�ي  الهيمنة،  �حالة  والدولية امتدادا  اإلقليمية  ة 

 

 . 32)، ص 2000لنرش املعرفة والثقافة الدولية، (القاهرة: الجمعية املرصية  املنازعات الدولية ... مقدمة للنظرية والتاريخجوزيف ناي (االبن)، مرتج�،  4
 . 31نفس املرجع، ص   5
 .114)، ص 2018(ب�وت: دار الرافدين،  تيجية العامليصانعو االسرتاتيجيات: مدخل لدراسة الفكر االسرتا عيل فارس حميد،  6
 . 29)، ص  1999(دمشق: املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات،   رن الحادي والعرشين أم توازن القوى زعامة يف الق إعادة صياغة االسرتاتيجية األمريكية الكربى:كريستوفر ل�، مرتج�،   7
 . 115-114عيل فارس حميد، مرجع سابق، ص  8
 نفس املرجع.  9
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من   النمط  هذا  تحقيق  ع��  ملساعدتھ  والتوظيف  الشراكة  أدوار  وجود  ضمان  مع  الوقت،  نفس   �� و�دار��ا 

 10التفاعالت. 

ما سبق، إ�� أن مفهوم الهيمنة، يختص بوجود قوة واحدة تملك من اإلم�انيات؛ القدرة؛ الرغبة؛ الرضا ص منخل

د النظام الدو�� ال�ي تحكم عالقات الدول، التحكم فيھ و�عمل ع�� ا�حفاظ  وكذا اإلقناع �� وضع وصياغة قواع 

 ع�� هذا الوضع ضمانا ألم��ا الوجودي وم�ان��ا. 

بدأت القوة األمر�كية �� ال��وز كقوة عظ�ى مع بداية القرن العشر�ن مر�كية:  لثالث للهيمنة األ املشاهد ا  -ثانيا

" والتكالرك أيون و�خص  النظر  وجهات  أهم  الهيمنة "  تطور  حول  متخصصون  باحثون  قدمها  ال�ي  �خيصات 

 11، وصنفها ع�� ش�ل ثالث مشاهد شائعة:  1945األمر�كية منذ سنة 

استمرا األول:  األمر�كياملشهد  الهيمنة  سنة ة  ر�ة  فعليًا  األمر�كية  الهيمنة  بدأت  املشهد،  هذا  أل�حاب  وفقا 

� درجة أن النخب السياسية األمر�كية أصبحت �عت�� الهيمنة ، ومازالت مستمرة ليومنا هذا دون انقطاع، إ�1945

 وسيلة ل�حياة، لهذا ستستمر الهيمنة األمر�كية �� املستقبل املنظور. 

الث االنقاملشهد  األمر�كية  ا�ي:  للهيمنة  الهيك��  سنوات  طاع  منذ  تراجعًا  األمر�كية  الهيمنة  �عرف  حسبھ، 

ثنائية وتقاسمت الواليات األمر�كية النفوذ العاملي مع االتحاد السوفيا�ي  السبعينات، الن بنية النظام الدو�� �انت 

 ومع ��اية ا�حرب الباردة برزت أقطاب مزاحمة لها. 

: �ستبعد أ�حاب هذا املشهد، النظر إ�� الهيمنة باعتبارها نتيجة لهي�ل أو بنية عام��: االنقطاع الاملشهد الثالث

 11ن الهيمنة األمر�كية بدأت �� ال��اجع �عد توجهها األحادي عقب أحداث  النظام الدو��. بدل من ذلك، يرون أ

ا  2001 سبتم�� خاللها  من  فقدت  وال�ي  اإلرهاب  ع��  العاملية  إ��  وحر��ا  سياس��ا.  حول  الدو��  والتوافق  إلجماع 

االنحسار وال��اجع ، عامًال حاسمًا أخر �� إحداث و�سريع  2008عت��ت األزمة املالية العاملية لسنة  جانب ذلك، ا 

 األمر��ي.

 

 . 117عيل فارس حميد، مرجع سابق، ص  10
 

11 Ian Clark, Hegemony in International Society (Oxford: Oxford University Press, 2011), PP 24-25. 
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 الفرع الثاني: نظرة عامة حول الهيمنة األمريكية بجنوب شرق آسيا  

امل الواليات  �انت  الباردة،  ا�حرب  ف��ة  العالم�عد   �� الوحيدة  ا�خارقة  القوة   �� االقتصاد تحدة  عرف  حيث   ،

ادية سيطرت الواليات املتحدة ع��  وع�� أساس قو��ا االقتص   1998و     1990ب�ن عامي  %27األمر��ي نموا �سبتھ  

ومنظم الدو��  البنك  الدو��،  النقد  صندوق  املتحدة،  األمم  منظمة  غرار  ع��  العالم   �� نفوذا  املؤسسات  ة أك�� 

 12التجارة العاملية.  

��  أسهم هذا النفوذ االقتصادي والسيا�ىي بتعز�ز مركز�ة القوة السياسية واملالية األمر�كية �� النظام ك�ل، إ     

من    % 37، مثلت الواليات املتحدة  2013جانب امتالكها ألك�� م��انية دفاعية �� العالم، فوفقا إلحصائيات سنة  

 املي.  إجما�� اإلنفاق العسكري الع

للقرن        األمر�كية  الدفاعية  السياسة  املنافس�ن وتم��ت  ع��  التفوق  م��ة  ع��  با�حفاظ  والعشر�ن  ا�حادي 

إلعادة   بالقوة  التمتع  املتحدة  الواليات  ع��  يتوجب  بأنھ  ا�جدد  ا�حافظ�ن  أكد  بوش  إدارة  فخالل  ا�حتمل�ن، 

منع   أجل  من  الفرصة  اغتنام  ينب��  أنھ  و  العالم  الواليات �شكيل  ،تواجھ  القوة  تلك  �ل  مع  .و  املنافس�ن  ظهور 

الصينية ،حيث امل القوة  تنامي  رأسها  ا�خارجية تقف ع��  و  الداخلية  املشكالت  األخ��ة عددا من  اآلونة   �� تحدة 

و من املتوقع أن تتفوق الص�ن ع�� أمر��ا    1978عرفت هذه األخ��ة تزايد �حجم اقتصادها بأر�عة أضعاف منذ  

 13ر من االحتياطات األجنبية. تر�ليون دوال  2.5�� مصدر و منتج �� العالم و �سيطر ع�� ف�ي أك 

تنافس    أن  املمكن  من  ال�ي  روسيا  من  خاصة  الدفاعية  لقدرا��ا  م��ايدة  تحديات  املتحدة  الواليات  تواجھ  كما 

املتحد  اململكة  من  �ل  امتالك  جانب  إ��  اإلس��اتيجية،  النوو�ة  األس�حة   �� باكستان،  أمر��ا  الص�ن،  فر�سا،  ة، 

 درة ع�� إنتاج األس�حة النوو�ة. الهند و�ور�ا الشمالية الق

�جمات      أظهرت  الداخ��،  باألمن  يتعلق  غ��    2001سبتم��    11وفيما  ا�حرب  أش�ال  أمام  أمر��ا  ضعف 

وة مهيمنة �� العالم أنھ ع�� الرغم من بقاء الواليات املتحدة كق فر�سيس فو�و�اما  ، أو�ح  2008التقليدية. ففي  

 

12 Thi Hai Yen Ngu Yen, Sino -American Interactions in Southeast Asia :1991-2015 Implications for Vietnam, PhD Thesis, University of Wollongong, Faculty 
of Law, Australia, October 2015, p95.  
13 Rachman.G, Think Again: American Decline, Foreign Policy ,184 ,2011, p 59.  
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ألمر��ي وكيفية الحق بقية الدول برك��ا. فاالقتصاد األمر��ي أخذ �� االنخفاض، ال��اجع ا  إال أن املش�ل يكمن �� 

من   العاملي  االقتصاد   �� �سبتھ  تنخفض  أن  ا�حتمل  سنة  28فمن  سنة  27إ��    %2004  سنة 26و %2025   %

قب  142050 . من  ضدها  املنافسة  تصاعد  عن  الفضال  �اليابان،  الناشئة  االقتصادات  الهند ل  روسيا،   ص�ن، 

الدوالر  قوة  �سب  وذلك  منازع  أي  األمر�كية  املالية  القوة  تواجھ  لم  الثانية،  العاملية  ا�حرب  فمنذ  وال��از�ل. 

ور �سببت �� سقوط الواليات املتحدة والعالم بأسوأ تده  2008األمر��ي، إال أن األزمة املالية واالقتصادية لسنة  

تراجع الهيمنة األمر�كية. عموما، من ا�حتمل أن ت��اجع   منذ الكساد العظيم، كما ف�حت ا�جال للتكهنات حول 

بنية  وتحول  املتحدة  بالواليات  الناشئة  الدول  �عض  �حاق  جانب  إ��  األمر�كية  واالقتصادية  العسكر�ة  القوة 

 النظام العاملي إ�� التعددية القطبية.

اآل  دول  معظم  القو رحبت  بارتباط  و سيان  آسيا  شرق  جنوب  منطقة   �� الك��ى  املتحدة  ى  الواليات  رأسهم  ع�� 

" أن آسيا حر�صة �لينتون  هيالري أو�حت وز�رة ا�خارجية األمر�كية السابقة "  2011واعت��ت األمر إيجابيا. ففي  

التار�خ.   �� أك�� من أي وقت م�ىى  بالقيادة األمر�كية اآلن  ال��حيب  ا15ع��  أن  املمضيفة  القوة لواليات  تحدة �� 

 قو�ة من التحالفات الوثيقة �� املنطقة. الوحيدة ال�ي تتمتع �شبكة

ال�اتب   أو�ح  معاصر"  تحليل  املتحدة:  الواليات  و  آسيا  شرق  جنوب  ب�ن  العالقة  �عنوان"  مقالة   �� موزافر و 

Muzaffar   ال��ما لواشنطن خالل الف��ة ما ب�ن أن الفلب�ن و إندونيسيا ليستا الدولت�ن الوحيدت�ن اللتان أبدتا و

الواليات   .ففي  1997- 1975 مع  وثيقة  عالقات  عن  البحث   �� سنغافورة  بدأت   ، املا�ىي  القرن  سبعينات  بداية 

ح�ن   ��. ألمر��ا  رس�ي  غ��  إس��اتي��  بروناي شر�ك  �عت��  كما   ، األم�ي  و  االقتصادي  التعاون  خالل  املتحدة من 

�عالقة تجار�ة �شطة و صديقة   يات املتحدة منذ منتصف ا�خمسينات ،و ارتبطت مال��يا�انت تايالند حليفة للوال 

مع الواليات املتحدة إ�� جانب التعاون األم�ي ب�ن الطرف�ن من خالل املناورات العسكر�ة املش��كة ،و كذا تقديم 

 16 مال��يا �سهيالت لدخول السفن ا�حر�ية األمر�كية.

 

14 Op. Cit.  
15 Ibid, p 99. 
16 Muzaffar G, The Relationship Between Southeast Asia and The United States: A Contemporary Analysis, Social Research, vol 72, No 4, 2005, p 907.  
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تبنوا موقفا أك�� حذرا اتجاه االرتباط    1995حاد اآلسيان سنة  كمبوديا وميانمار إ�� اتو�انضمام فيتنام، الوس،    

اآلسيان  التحاد  و�ان  الف��ة.  تلك   �� �ح�وما��م  السياسية  والتوجهات  تار�خية  لعوامل  نظرا  باملنطقة  األمر��ي 

 17قة. سياسة تق�ىي باالرتباط بأي قوة تدعم التنمية �� املنط

الباسيفيك وهو  -أنھ ال يمكن االستغناء عن الواليات املتحدة بالنسبة ألمن منطقة آسيا  رةافو سنغ�� ح�ن �عت��    

��  بضرورة أن ت�ون الواليات املتحدة جزءا من "البنية املستقرة "    2010ال�ىيء الذي أكد عليھ رئيس وزرا��ا سنة  

تون �شأن االل��ام األمر��ي اتجاه املنطقة املنطقة. من جانبھ، رحب وز�ر ا�خارجية الفلبي�ي بتأكيدات هيالري �لين

ولوج إ�� املمرات البحر�ة اآلسيو�ة واح��ام القانون الدو�� �� بحر الص�ن ا�جنو�ي، لضمان حر�ة املالحة، سهولة ال

الواليات أن  السابق  فيتنام  رئيس  أعلن  ��    كما  أقوى  أمر��ي  بتعاون  ورحب  رئي�ىي"  إس��اتي��  "شر�ك  املتحدة 

  Taoتاو  اق، أو�ح ال�اتب  الباسيفيك من أجل السالم، االستقرار والتنمية �� املنطقة.  �� ذات السي-منطقة آسيا

األمر��ي  التواجد  اتجاه  مختلطة  مشاعر  الباردة  ا�حرب  �عد  ما  ف��ة  خالل  عانوا  آسيا  شرق  جنوب  س�ان    أن 

 18  باملنطقة: 

مر�كية �� املنطقة سيغ�� م��ان القوى و�تسبب �� فمن جهة، تخوف الناس من أن اال��حاب التام للقوات األ  "  

القوات ا�عدا �حب   �� اآلسيو�ة  الدول   �� القوميون  يرغب  أخرى،  جهة  من  املنطقة.   �� واألمن  االستقرار  م 

ي التصديق ع�� تمديد اتفاقية القواعد العسكر�ة األمر�كية األمر�كية وهو ما يفسر رفض مجلس الشيوخ الفلبي� 

أ مما  سنة  الفلبينية  األمر�كية  القوات  ا��حاب  إ��  التايالندية  1992دى  ا�ح�ومة  رفضت  كما  األمر��ي  .  املق��ح 

ا��ا بإ�شاء قاعدة لوجستية �� خليج تايالند. لهذا، هناك ش�وك �� أن تتمكن الواليات املتحدة من ا�حفاظ ع�� قو 

والتأث�� األمر��ي    1997ة اآلسيو�ة لسنة  بمنطقة جنوب شرق آسيا لف��ة طو�لة، كما يالحظ أنھ منذ األزمة املالي

  ".�عد االستجابة البطيئة اتجاه املشا�ل االقتصادية باملنطقة ع�� املنطقة �� تراجع مستمر خاصة

لتشكيل   ضرور�ة  �عت��  األمر�كية  القيادة  التزال  اليوم،  الثالث  �حد  ا�جاالت   �� املدى  �عيد  املنطقة  مسار 

الدولية العالقات   �� ما�حساسة  نظام  ع��  التجار�ة  والتبادالت  التجارة  �سهيل  واألمن،  االستقرار  �عز�ز  فتوح : 

 

17 Thi Hai Yen Ngu Yen, op.cit., p100.  
18 Tao.W. Z, U.S Interests in The Asia -Pacific Region, Peace Review ,11(3) ,1999, p 425.  
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العاملية.  وا�حر�ات  ا�حقوق  اح��ام  وضمان  آسيا19وشفاف  بمنطقة  األمر�كية  الهيمنة  واقع  أن  الباسيفيك -إال 

وجنوب   �عمومًا  ذلك،  ع��  وللوقوف  حادًا،  تراجعًا  األخ��ة  اآلونة   �� شهد  خصوصًا  آسيا  تم��  شرق  إ��  ستند 

 20" ب�ن ثالث مجاالت لتحوالت القوة:  ناي جوز�ف"

: أصبحت االقتصادي�عت�� أن الواليات املتحدة ال تزال القوة املهيمنة بال منازع؛ و�� ا�جال    العسكري �� ا�جال   

ف املتحدة  االالواليات  القضايا  ع��  املطلقة  هيمن��ا  وفقدت  أخرى،  رئيسية  فواعل  عدة  ب�ن  من  قتصادية  اعال 

ا  التعامل معها وفقا ألليات متعددة األطراف؛ و��  يتم  ال�ي  ت��اوح من  العاملية  الذي يتضمن قضايا  الثالث  �جال 

إ�� االسباب االجتماعية لإلرهاب وانتشار األو�ئة   ... الواليات املتحدة �� مجرد فاعل من  املشا�ل البيئية العاملية 

 وخاصًا بالقوة املهيمنة. ب�ن العديدين وال تملك دورًا مم��ًا 

أشار   أخر،  جانب  "  زكر�ا فر�د من  دراستھ  أمر��ا��  �عد  ما  عظ�ى عالم  قوة  تزال  ال  املتحدة  الواليات  أن  إ��   ،"

األ  ا�جاالت  أن  إال  والعسكري،  السيا�ىي  املستو��ن  ع��  االجتماعية وحيدة  التعليمية،  املالية،  الصناعية،  خرى 

ليست   تتحول �عيدًا عن وضع الهيمنة األمر�كية وأنھ إذا �انت قوة الواليات املتحدةوالثقافية ع�� السواء �لها،  

 21 إ�� زوال فإ��ا تنتظر من يزحمها.  

ات ال�ي أفرز��ا بيئة القرن ا�حادي التحدي الباسيفيك، نتيجة-تراجعت الهيمنة األمر�كية و�األخص �� منطقة آسيا

املف الصي�ي  الصعود  أبرزها  �ان  القرار والعشر�ن،  صا���  لدى  إس��اتي��  ارتباك  خلق  والذي  والسريع،  ا�� 

يفية استجابة املالئمة لهذا الصعود. عملت الواليات املتحدة ع�� تنويع سياس��ا و�س��اتيجي��ا األمر�كي�ن حول ك 

أهمية هذه ملنطقة، ف�انت إس��اتيجية إعادة التوازن أبرز االستجابات لهذا الصعود. تظهر  الستعادة هيمن��ا �� ا

القو  األم�ي  ا�خطاب  نتاج  مختلط  ن�ج  عن  عبارة  أ��ا   �� األمر�كية اإلس��اتيجية  امل�انة  ع��  ل�حفاظ  الهادف  مي 

 22ة والقوة األمر�كية. املهيمنة، كما أعطت مثال لتفس�� أو�اما لالستثنائية ال�ي تصبغ ن�جھ للقياد

 

19 The white House, National Security Strategy, February 2015, P 24.  
https://bit.ly/2TXo0HH  (accessed on 02/08/2019). 

 . 154من� مباركية، مرجع سابق، ص 20
21 Fareed Zakaria, The Post American World (New York, NY, Norton, 2008), PP 04-05.  
22 Anisa Heritage, Op. Cit., P 143. 
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اإلس��اتيجية    هذه  خالل  من  املتحدة  الواليات  ��دف  آسيافلم   �� ا�جيو�وليتي�ي  وتأث��ها  نفوذها  �عز�ز  -إ�� 

األمر�كيةالبا الهيمنة  إنتاج  إعادة  إ��  أيضا  ولكن  فقط،  آسيو  سيفيك  الدور باسيفيكية  -كقوة  هذا  و�ن�ار 

ور الواليات كقوة باسيفيكية أك�� عالنية، وهذا ملنح الت��ير الستمرار�ة إذ �عد ا�حرب الباردة، أصبح تص   23للص�ن.

ن  -ا، و�� اعتقاد الواليات املتحدة أن إعادة ال��ك�� ع�� آسياهيمن�� فسها أ��ا قوة باسيفيكية الباسفيك وتصو�ر 

 24  دائمة، �ساعدها �� ا�حفاظ ع�� تواجدها العسكري �� املنطقة.

 �� العميق  تجذرها  آسيا    ورغم  ملنطقة  الدولية  املنطقة،-العالقات   �� االقتصادية  والديناميكية  فإن    الباسيفيك 

ة ل�خصية أو�اما، إال أن إدارتھ  الواليات املتحدة لم �ستطع فرض هو�ة "آسيو�ة". و�الرغم من ا�خلفية اآلسيو�

القرار األمر�كي�ن منطقة جنوب شرق باسيفيكية، فلطاملا اعت�� صناع  -لم تنجح �� إقناع األمر�كي�ن ��و���ا االسيو

أقل شأنًا، تت�ون من فواعل أجنبية وأخرى  الدول اآلسيو�ة كتا�ع�ن بدال من دول متساو�ة   آسيا  و�تعاملون مع 

 25معهم.  

اتجاه   بال��اما��ا  الوفاء  الدول اآلسيو�ة بخصوص قدرة واشنطن ع��  العديد من  الفشل الش�وك لدى  أثار هذا 

خاصة �عد   ا�ح�ومات اآلسيو�ة ليست متفائلة �شأن القيادة األمر�كية املستقبلية �� املنطقة،  املنطقة. كما أن،

�� آسيا واستيائھ من عدم دع  التحالفات األمر�كية  أهمية   �� ترامب  (اليابان، �شكيك  املتحدة  الواليات  م حلفاء 

، وتبنيھ للرؤ�ة اال�عزالية من خالل شعار  �ور�ا ا�جنو�ية) لنظام الدفاع الذي تقوده الواليات املتحدة �� املنطقة

 الباسيفيك. -مات األمر�كية اتجاه شر�ا��ا بآسيال استمرار�ة وجدية االل��ا"، �ل هذا يدفع للتساؤل حو أوال أمر��ا"

أراض��م   ع��  األمر�كية  العسكر�ة  للقواعد  املتحدة  الواليات  حلفاء  استضافت  ت�اليف  ذلك، أصبحت  إ��  ضف 

لس�ان وا�ح�ومة بؤرة توتر ب�ن ا  أوكيناواعالية جدا. ففي اليابان مثال، أصبح الوجود العسكري األمر��ي �� جز�رة  

أمر�ا أم�ي  ال��ام  ضمان   �� طوكيو  ترغب  جهة،  فمن  تخفيف ليابانية.  تر�د  أخرى،  جهة  ومن  انقطاع،  دون  �ي 

 العبء ع�� الس�ان ا�حلي�ن �سبب استضاف��ا لتلك القواعد. 

 

23 Yuen Foong K Hong, Foreign Policy Analysis and the International Relations to China, in Oxford Handbook of the International Relations of Asia, eds, 
Saadia M, pekkanen, John ravenhill and Kesemary foot (Oxford: Oxford University Press, 2014). 
24 Yuen Foong Khong, Op. Cit., P 87-88. 
25 Peter Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the American Imprerium (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005), P 52. 
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نطقة يفكرون  من جهة أخرى، فإن افتقار واشنطن إ�� الوضوح �شأن ال��اما��ا األمنية اتجاه آسيا، جعل قادة امل

الفلبي�ي   الرئيس  غرار  ع��  معها،  ارتباطا��م  فك  مع   R. Duterte ت��ي دو  رودريغو��  عالقاتھ  بتعز�ز  هدد  الذي 

بك�ن والتخ�� عن الواليات املتحدة. كما أن �جز األسطول البحري األمر��ي �� ردع تنامي القوة الصينية �� بحر 

� التوضيح لشر�ا��ا وكذا الص�ن، بأ��ا تملك من املوارد الالزمة  الص�ن ا�جنو�ي والشر��، جعل واشنطن تفشل �

 دائمة �� آسيا. لتبقى قوة

 الفرع الثالث: تنامي تهديد الصعود الصيني للهيمنة األمريكية   

إن الصعود الصي�ي أصبح بمثابة اختبار لل��اعة العسكر�ة األمر�كية وال��اما��ا األمنية اتجاه حلفا��ا اآلسيو��ن، 

التحاد االسيان، متجاوزة بذلك � جانب ��ديده للم�انة األمر�كية �� آسيا. فالص�ن أصبحت أك�� شر�ك تجاري  إ�

من   ب�ل  الص�ن  تر�ط  ال�ي  املر�حة  االستثمار�ة  الصفقات   �� ذلك  و�تج��  املتحدة،  والواليات  األورو�ي  االتحاد 

 الفلب�ن ومال��يا ع�� وجھ التحديد. 

و  العسكر�ة،  الناحية  اإلقمن  امل�انة  مع  استغلت  تماشيا  لبلوغها،  الص�ن  تطمح  ال�ي  والعاملية  األخ��ة ليمية  هذه 

بأحدث   وتزو�دها  املاضي�ن،  العقدين  خالل  العسكر�ة  قوا��ا  مختلف  م��انية  لدعم  القتصادها  املتسارع  النمو 

 التجه��ات العسكر�ة بما يضمن فاعلية أدا��ا ع�� �افة األصعدة. 

�جيش التحر�ر   ع�� مدى العقد املا�ىي، تم منح القوات البحر�ةر الشع�ي :  حر�ة �جيش التحر�القوات الب  -أوال

) �ش�ل PLANالشع�ي  املسؤولة  القوات  هذه  �عد  الص�ن،  األخرى  العسكر�ة  باألقسام  مقارنة  قصوى  أهمية   (

امل اإلقليمية  البحار  ع��  الذاتية  السيادة  ع��  وا�حفاظ  البحري  االمن  دعم  ع��  ��ا.  أسا�ىي  سنة   26طالب  منذ 

تضمنت:  2000 كب��ة  توسيعات  القوات  هذه  عرفت  بر�ة،  مقا  79،  و  55غواصة،    55تالت  برمائية   85سفينة 

 .27 صاروخ مجهزة بمقاتالت صغ��ة

 

26 Peng Fu, The Diversified Employment of China’s Armed forces, Xinhua, 16 April 2013 
https://bit.ly/2V7oP1b (accessed on 07/07/2018)  
27 Office of The Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s republic of China, Department of 
Defence, Washington D.C, 2013, P 07. 
https://bit.ly/2P8NPRK  (accessed on 07/07/2018)  
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) نوع  من  ا�حر�ية  بالطرادات  الصينية  البحر�ة  زودت  لتنفيذ  FFLكما  صممت  ا�جديدة  السفن  من  نوع  و��  )؛ 

ز بأ��ا عبارة عن زوارق مراقبة للصوار�خ سريعة املناورة واملتواجدة ��  ملياه الساحلية، وتمتاالعمليات البحر�ة �� ا

إ�� جانب إعطاء أهمية ك��ى لتحس�ن املمتل�ات تحت البحار، فلطاملا 28جميع أنحاء بحر الص�ن الشر�� وا�جنو�ي.

غواصة   12اش��ت الص�ن    تسعينات،فمنذ ال  29ردع اإلقلي�ي. اعت��ت الص�ن الغواصات جزء إس��اتي�� رئي�ىي لل

 إ�� أسطولها.  غواصة 40 روسية �عمل بالوقود غ�� النووي، كما قامت بضم �جومية

إضافة إ�� تنامي القدرات والقوات البحر�ة �جيش التحر�ر الشع�ي، حققت البحر�ة الصينية تقدم كب�� �� مجال 

ألسطولها،   التكنولو��  زودت  التحس�ن  املثال،  سبيل  املوجهةفع��  الصوار�خ  رأسية   مدمرات  إطالق  بأنظمة 

 30وأنظمة رعاية صينية ال�ي تجعل دفاعها ا�جوي أك�� فعالية. 

الشع�ي:    -ثانيا التحر�ر  �جيش  الثا�ي  املدفعية  الشع�ي   سالح  التحر�ر  �جيش  الثا�ي  املدفعية  سالح  �عت�� 

)PLASAFدفاعية ويعد القوة سينات كب��ة �� قدراتھ الاملس�حة الصينية، حقق تح  ) ثا�ي أهم تنظيم فر�� للقوات

الصي�ي. اإلس��اتي��  للردع  القوى    31املركز�ة  عن  األول  املسؤول  التنظيم  هذا  النوو�ة �عت��  الصاروخية 

 32 والتقليدية، وكذا املسؤول عن ردع الفواعل الدوالتية األخرى من استخدام السالح النووي ضد الص�ن. 

املاضية، طوّ  ا�حقبة  الصواخالل  نظام  التنظيم  ��  ر هذا  توسيع أسطولھ،  لفائدة  العتيق  طورت من    ،2007ر�خ 

��    1070إ��    1990 باليس�ي قص��ة املدى؛  ، قامت بحيازة مجموعة صغ��ة من الصوار�خ ا�جديدة 2008صاروخ 

  �� للقارات؛  والعابرة  ال��ية  الطرق  الصلب،  بالوقود  �عمل  من  2009ال�ي  بإنتاج  قامت  صاروخ    1150  ا��   1050: 

، أجرت 2010صاروخ كروز لل�جوم ال��ي؛  و�� جانفي    500ا��    200: �شرت من  2010باليس�ي قص��ة املدى ؛ �� 

�ان بحيازة الص�ن عدد كب�� من الصوار�خ �عيدة ،  2011و �� اختبار ناجح لنظام الدفاع الصارو��؛    الص�ن أول 

 

28 Ibid, P 6-7. 
29 Ibid. 
30 Youji, A New Era for Chinese Naval Expansion, The Jamestown Foundation   https://bit.ly/38Lkl4f  (accessed on 07/07/2018)  
31 The People’s Republic of China, Information office of the state council, Building and development of China’s Armed Forces, The diversified Employment of 
China’s Armed forces, 16 April 2013  
https://bit.ly/2wyTtGA  (accessed on 07/07/2018) 
32 Ibid. 
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ة للسفن وال�ي دعمت القوات الصينية للقيام ب�جمات ع��  املدى ،و�دأت �� تطو�ر الصوار�خ الباليستية املضاد 

 33 السفن الكب��ة �غرب ا�حيط الهادئ. 

الت  -ثالثا �جيش  ا�جو�ة  (القوات  الشع�ي  للقوات :  (PLAAFحر�ر  فر��  تنظيم  أهم  ثالث  القوات  هذه  �عت�� 

نھ املسؤول الرئي�ىي ل�حفاظ  املس�حة الصينية، �عد العنصر األسا�ىي للص�ن للقيام �عمليات ا�جو�ة، فضال عن أ

ة من  .عرف هذا التنظيم سلسل  34ع�� االمن ا�جوي اإلقلي�ي للص�ن وا�حفاظ ع�� وضع دفاع جوي إقلي�ي مت�ن

 التحوالت والتحديات ألسطولھ �ان من أهمها: 

حيازة  2000��   - تم  إعادة    ألف،  لسياسة  املتحدة  الواليات  و�تب�ي  ا�جوي  الدعم  وطائرات  قنابل  قاذفة 

 وازن، قامت الص�ن بامتالك ترسانة جو�ة أك�� قوة. الت

و�� طائرة عملية   F10الطائرات ا�جديدة ذات التكنولوجيا ا�حديثة، كطائرة  ، �شرت العديد من  2007��   -

متعددة األدوار. كما بدأت �� تطو�ر و�شر طائرة مقاتلة مساعدة من أجل ال��ود بالوقود، جمع املعلومات  

 35 ى. أو القيام بأدوار أخر 

طراز  2011��   - من  القنابل  قاذفة  أسطول  تحديث  تم   ،B-6أنواع طورت  كما  نظام   ،  طائرات  من  عدة 

التحكم   ونظام  املبكر  طائرات  AWACSاإلنذار  اخت��ت  قد  الص�ن  �انت  السنة،  نفس  من  جانفي  و��   .

 36مقاتلة أحدث، تمتلك تكنولوجيا حديثة وخصائص التخفي. 

الفضائي-را�عا القدرات  ال ة:  �عز�ز  قامت  الصارو��،  وال��نامج  وا�جو�ة،  البحر�ة  قوا��ا  عصرنة  جانب  ص�ن  إ�� 

 ASAT.(37، نجحت الص�ن �� اختيار السالح املضاد للقمر الصنا�� (2007بتحس�ن قدرا��ا الفضائية. �� جانفي  

 

33 Office of the Security of Defence, Op. Cit., P 03. 
34 Peng Fu, The Diversified Employment, Op. Cit.. 
35 Phillip.C. Saunders and Erik R, Quam, China’s Air Force Modernization, Joint Force Quarterly, vol47 ,2007, P 29. 
36 Gerry Doyle, Stealth Changes for China’s Stealth Fighter, New York Times, 5 March 2014,  
https://bit.ly/3bShmsM  (accessed on 08/07/2018) 
37 T.S. Kelso, Analysis of the 2007 Chinese ASAT and the impact of its Debris on the Space Environment, Advanced Maui Optical and Space Surveillance 
Technologies Conference, 2007, P 32 
https://bit.ly/32chgI0  (accessed on 08/07/2018) 
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أثا الذي  ال�ىيء  الفضائية،  لألقمار  اإلس��اتي��  التدم��   �� السالح  لهذا  ا�جوهر�ة  الدول والوظيفة  مخاوف  ر 

 ا�جاورة للص�ن وكذا الواليات املتحدة. 

إ�� جانب ذلك، تضمن تطو�ر القدرات العسكر�ة الفضائية إ�شاء نظام املالحة املوض�� العاملي والذي يطلق عليھ 

خالل ا�حقبة املاضية، نجحت الص�ن �� التأسيس لنظام إبحار إقلي�ي �عد �شرها لثالثة أقمار    .Beidouاسم  

، �انت الص�ن قد �شرت ستة أقمار 2012حلول  . و� 2003 38وماي 2000 أكتو�رما ب�ن    Beidouية من نوع  صناع 

نوع   من  للمالحة  الص�ن  11و  Beidouصناعية  ساعدت  وال�ي  التحسس؛  �جهاز  وعسكري  مد�ي  جديد  تطبيق 

 الباسفيك. -للتأسيس لشبكة مالحية وموضعية داخل منطقة آسيا

�ون من مجموعت�ن منفصلت�ن  هو نظام املالحة ع�� األقمار الصناعية الصينية؛ يت  Beidouلإلشارة فإن، نظام  

؛ يت�ون من  Beidou-1من األقمار الصناعية. �عرف النظام األول رسميا بالنظام التجر��ي للمالحة الفضائية أو  

ا�خدمة منذ سنة   أقمار صناعية دخلت  أ  ،2000ثالثة  لتغطية األحداث  و املالحة �ش�ل تقدم خدمات محدودة 

ملالحة األقمار الصناعية   Beidou�جاورة. ويعرف النظام الثا�ي بنظام  يني�ن واملناطق ا أسا�ىي للمستخدم�ن الص 

)BDS  بـ أيضا  ويعرف   (Beidou-2    أوCompass  �� ا�خدمة  ح��  ودخل  د�سم��  2011 د�سم��،  ومنذ   ،2012  

، أطلقت الص�ن القمر الثالث لنظام 2015مارس    30��  .  39الباسفيك.  -أصبح يقدم خدمات للعمالء بمنطقة آسيا

Beidou    وس�ي بـBeidou-3،    تم إطالق �سعة أقمار صناعية من هذا الطراز، ومن املتوقع  2018و�حلول جانفي ،

من املنتظر  .  2020قمرًا صناعيًا �� ال��اية و�قدم خدمات عاملية عند اكتمالھ سنة    35أن يتألف هذا النظام من  

نظاما عامليا ملالحة األقمار الصناعية بديال عن نظام التموضع   Beidouئية، أن يقدم  ن��اء منھ بصفة ��اعند اال 

 )، الذي �ستحوذ عليھ الواليات املتحدة وأك�� دقة منھ.GPSالعاملي (

العاملي   التموضع  نظام  بامتالك  للص�ن  ستسمح  كب��ة،  خطة  من  جزء   �� الستة  الصناعية  األقمار   GPSهذه 

�ا، و�ذلك تصبح مستقلة �� نظام التموضع العاملي للواليات املتحدة. إ�� جانب ذلك، تخطط الص�ن الن  ص �خا

 

38 Cruz Cruz Angel, The Strategic Shift to the Asia Pacific, Op. Cit., P20. 
39  China’s Beidou GPS-Substitute opens to Public in Asia, BBC, 27 December 2012, 
https://bit.ly/2V59ka5  (accessed on 08/07/2018) 
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سنة   بحلول  عمليا  نظامها  اليومية  40.2020يصبح  الص�ن  �حيفة  مرور    ،Daily Chinaوحسب  و�عد   15فإنھ 

ر سنو�ا لك��ى الشر�ات ر دوال مليا  31.5سنة ع�� إطالق نظام األقمار الصناعية، حققت الص�ن مبيعات بقيمة  

 �الشركة الصينية للصناعة وعلوم الفضاء.

آسيا منطقة   �� األمر�كية  امل�انة  تراجع  إطار  �عنوان  -و��  جديد  تقر�ر  حذر  األزمة:  «الباسيفيك،  تجنب 

والهادئ الهندي  ا�حيط   �� ا�جما��  والدفاع  العسكري  واإلنفاق  األمر�كية  مركز  اإلس��اتيجية  أصدره   ،"

املدر  الواليات  ا�حيط اسات  منطقة   �� األمر�كية  الدفاع  إس��اتيجية  أن  من  األس��الية،  سيد�ي  �جامعة  تحدة 

عن  الدفاع   �� تفشل  أن  و�مكن  مسبوقة،  غ��  أزمة  �شهد  والهندي  وتوصل   الهادئ  الص�ن.  مواجهة   �� حلفا��ا 

 41التقر�ر إ�� أر�ع نقاط رئيسية: 

حيط الهادئ والهندي وتراجع قدر��ا ��  تع باألولو�ة العسكر�ة �� منطقة ا�لم �عد الواليات املتحدة تتم  -أوال

يجية الدفاع هذا الواقع الصارخ الذي تواجهھ إس��ات  ا�حفاظ ع�� توازن قوى مالئم غ�� مؤكدة ع�� نحو م��ايد،

 األمر�كية راجع إ��:  

امل��انية؛ ✔ تقشف  األوسط؛  الشرق   �� املستمرة  ل�حروب  املش��ك  القدرات   التأث��   �� االستثمارات  قلة 

ا بناء  أجندة  ونطاق  املتطورة  األمر�كية العسكر�ة  املس�حة  القوات  ��يأت  وعدم  األمر��ي  اللي��ا��  لنظام 

 ادئ والهندي.ملنافسة القوى العظ�ى �� ا�حيط اله

الهادئ ✔ ا�حيط   �� القوة  استعراض  ع��  أمر��ا  الصينية قدرة  املضادة  التدخل  أنظمة  هندي، ال-تقو�ض 

  .06وهو ما يو�حھ املنح�ى البيا�ي رقم 

 

40 Office of the Security of Defence, Op. Cit., p09.  
41 Ashely Towshend, Brendan Thomas-Noome and Matilda Steward, Averting Crisis: American Strategy, Military Spending and Collective Defence in The 
Indo-Pacific, The United State Studies center, University of Sydney, August 2019, PP 
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السياسة   ✔ ملؤسسة  القديمة  الذهنية  تحد  أن  ا�حتمل  تقليص  من  ع��  واشنطن  قدرة  من  ا�خارجية 

الهندي �� منطقة ا�حيط  للنجاح  العاملية األخرى، أو إجراء املقايضات اإلس��اتيجية الالزمة  -االل��امات 

 الهادئ. 

 Strategic Inمعا�جة أزمة اإلفالس اإلس��اتيجية    ،2018سنة  لدفاع الوط�ي األمر��ي للهذا، ��دف إس��اتيجية ا

Solvency  ف القوات املش��كة لإلعداد �حرب عظ�ى واحدة بدال من الصراعات الصغ��ة املتعددة، إ�� جا�ي بت�لي

 دفع ا�جيش إ�� إعطاء األولو�ة ملتطلبات الردع اتجاه الص�ن.

 لتحديث املؤسسة العسكر�ة الصينية : العناصر الرئيسية 06املنح�ى البيا�ي رقم

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


Page 15 of 29 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 3, 2022      

 

Noome and Matilda Steward -Brendan Thomas: 42ceSour 

 

42 Ashely Towshend, Brendan Thomas-Noome and Matilda Steward, Op. Cit. P 16 
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الوط�ي   -ثانيا الدفاع  باحتياجات  األمر�كية  الدفاع  م��انية  تفي  أن  ا�حتمل  غ��  من  املقبل،  العقد  خالل 

 بب: وهذا �س، �سبب مجموع الضغوط السياسية، املالية والداخلية 

 �عرض م��انية الدفاع األمر�كية ملا يقارب من عقد إ�� التمو�ل املتأخر وغ�� املتوقع. ✔

ع��   ✔ البنتاغون  قدرة  من  أعاقت  ومستدامة،  منتظمة  م��انيات  تمر�ر   �� املتكررة  ال�و�غرس  إخفاقات 

 تخصيص املوارد والتخطيط �ش�ل فعال ع�� املدى الطو�ل. 

األيد ✔ واالستقطاب  ا�حز�ية  من  يولو�تزايد  سيجعل  ال�و�غرس،   �� الرئيسي�ن  ا�حز��ن  و��ن  داخل   �

 الصعب التوصل إ�� توافق اآلراء �شأن أولو�ات اإلنفاق الفيدرا��.

لت�حيح   ✔ السيا�ىي  والعمل  العام،  الدين  من  مرتفعة  ومستو�ات  م��ايد  �جزًا  املتحدة  الواليات  مواجهة 

 هذه التحديات ال يزال بطيئًا ح�ى اآلن.

ا الهادئ لواليثالثا:  ا�حيط   �� العظ�ى  القوى  ملنافسة  مجهزة  أو  �اف  �ش�ل  جاهزة  ليست  املتحدة  ات 

 وهذا �سبب:  والهندي،

عشرون سنة من القتال شبھ املستمر وعدم استقرار املوازنة أدى إ�� تأ�ل استعدادية القوات الرئيسية  ✔

 �� سالح ا�جو األمر��ي، البحر�ة، ا�جيش ومشاة البحر�ة.

ا�ح ارتفا  ✔ ت�اليف ع  وارتفاع  العسكر�ة  املنصات  وقدم  القديمة،  املعدات  واستخدام  العسكر�ة  وادث 

 صيان��ا. 

✔   �� التحالف  وقوات  األمر�كية  القواعد  من  العديد  الهادئ�عرض  ا�حيط  ال�جمات -منطقة  إ��  الهندي 

 الصاروخية الصينية إ�� جانب االفتقار للبنية التحتية الصلبة.

 الهندي. -جديدة �� منطقة ا�حيط الهادئ م عملياتية وقدراتيجري اختبار مفاهي ✔

القوة  �� النقص  لتعو�ض  كوسيلة  مست�جل  �ش�ل  ضرور�ة  ا�جما��  الدفاع  إس��اتيجية  أصبحت    را�عا: 

 وهذا من خالل:  ،العسكر�ة اإلقليمية األمر�كية ومواجهة القوة الصينية املتصاعدة

 ر�اء اإلقليمي�ن.ا�حيط الهادئ والهندي مع ا�حلفاء والش متا�عة تجميع القدرات والردع ا�جما�� ��  ✔

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


Page 17 of 29 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 3, 2022      

 ي�ي. إصالح أليات التنسيق ب�ن الواليات املتحدة وأس��اليا لل��ك�� ع�� �عز�ز أهداف الردع اإلقل ✔

إ�شاء مناورات عسكر�ة جديدة وتوسيع نطاق املناورات العسكر�ة ا�حالية مع ا�حلفاء والشر�اء، لتطو�ر   ✔

 لياتية جديدة �حاالت غ�� املتوقعة �� منطقة ا�حيط الهادئ والهندي.و�ظهار مفاهيم عم

 43 تحس�ن املوقف اإلقلي�ي والبنية التحتية والشب�ات اللوجيس�ي.  ✔

سلط التقر�ر الضوء ع�� ا�جاالت ال�ي يتقدم ف��ا ا�جيش الصي�ي خطوات كب��ة مقارنة بالواليات إ�� جانب ذلك،  

ا وشر�ا��ا  وحلفاءها  رقم املتحدة  وا�خر�طة  الصاروخية،  القوة  وأهمها  الصارو��   11آلسيو��ن  ال��ديد  تو�ح 

 مية.الصي�ي للقواعد األمر�كية ومواقع التواجد اإلقلي

 2019-2004: مخزون الصوار�خ الصينية 07املنح�ى البيا�ي رقم 

 

Noome and Matilda Steward -Brendan Thomas :44Source 

الدقيقة وغ��ها من أنظمة م�افحة التدخل لتقو�ض إ�� جانب ذلك، �شرت الص�ن مجموعة هائلة من الصوار�خ  

 األمر��ي وهو ما تو�حھ ا�خر�طة املوالية:  التفوق العسكري 

 

43  Ashely Towshend, Brendan Thomas-Noome and Matilda Steward, Op. Cit., PP 2-3. 
44 Ashely Towshend, Brendan Thomas-Noome and Matilda Steward, Op. Cit. P 17 
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اقع اإلقليمية 11ا�خر�طة رقم       : تنامي ��ديد الصوار�خ الصينية للقواعد األمر�كية واملو

 

Noome and Matilda Steward-homasBrendan T :45Source 

 األمریکیة اتجاه الصعود الصیني املطلب الثاني: إستراتیجیات تأمین الهیمنة

شبھ  األمر�كية  الهيمنة  من  �امل  عقد  فبعد  موقعها،  ع��  املهيمنة  القوة  محافظة  صعو�ة  مدى  التار�خ  يظهر 

مع بروز العديد من القوى الصاعدة (الص�ن، عودة    أزمات وتزامنااملطلقة، تآ�لت تلك امل�انة واه��ت نتيجة عدة  

، أشارت الواليات املتحدة إ�� �عاظم 2010روسيا القيصر�ة، الهند، اليابان). �� إس��اتيجي��ا لألمن القومي لسنة  

م قوة ودور �عض القوى الصاعدة، وأكدت ع�� ضرورة �عميق الشراكة معها من أجل بلوغ نظام عادل ومستدا

االم الدولية وترقية  املعاي��  تقو�ة  أجل  من  أك��  دور  لعب  ع��  القوى  تلك  ��جيع  وكذا  والرفاهية،  املش��ك  ن 

 46 واملصا�ح املش��كة.

 

45 Ashely Towshend, Brendan Thomas-Noome and Matilda Steward, Op. Cit. P 19 

46 The white House, National Security Strategy, May 2010 
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الصاعدة وضبط مسار صعودها وأثاره، برزت  و�غية حفاظ القوة املهيمنة ع�� هيمن��ا والتحكم �� سلوك القوى  

نة امل��اجعة ال�ي تواجھ دولة صاعدة، نذكر م��ا أبرزها عدة محاوالت لوضع إس��اتيجيات من طرف القوة املهيم

 47محاولت�ن: 

 الفرع األول: محاولة "راندل شاولر"  

" �ش��  الواق��، حيث  املنظور  ا�حاولة ضمن  أمامشاولرتندرج هذه  أنھ  إ��  إس��اتيجيات،   "  املهيمنة ست  القوة 

م  دولية  قوى  صعود  مع  للتعامل  وهدفها  يتناسب  ما  م��ا  تلك تختار  أهم  املوا��  ا�جدول  و�و�ح  نافسة، 

 اإلس��اتيجيات و�صنفها حسب هدف القوة املهيمنة:  

 : إس��اتيجيات �عامل القوة املهيمنة مع القوة الصاعدة حسب "راندل شاولر"13ا�جدول رقم

 اإلس��اتيجية املناسبة القوة املهيمنةهدف 

 ا�حرب الوقائية  القضاء ع�� القوة الصاعدة

 املوازنة (خلق توازن قوة) لقوة الصاعدةاحتواء ا

 Bandwagoningاالتباع  االستفادة من صعودها 

 bindingالر�ط أو التقييد تقييدها ور�طها

 engagementاالنخراط تحو�لها من قوة مراجعة إ�� قوة محافظة 

 distancing /buckpassingاالبتعاد  تجاهلها 

 Powers: History and Theory: Managing the Rise of Great 48Source 

 

 

 . 162من� مباركية، مرجع سابق، ص   47
48 Randall L. Schweller, Managing the Rise of Great Powers: History and Theory, in: Alastair Iain Johnston and Robert S. Ross (eds), Engaging China: The 
Management of An Emerging Power (UK, Routledge, 1999), P 07. 
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أك��   باعتبارهم  واالنخراط  اإلتباعية  االحتواء،  إس��اتيجية  مضمون  باستعراض  الدراسة،  هذه   �� سنكتفي 

 اإلس��اتيجيات استخداما من طرف الواليات املتحدة اتجاه الصعود الصي�ي.

 إس��اتيجية االحتواء  -1

ون توسعها أك��، و�� إس��اتيجية قوة الصاعدة، ولكن إ�� ا�حيلولة دال �س�� هذه اإلس��اتيجية إ�� القضاء ع�� ال

�شكيلھ.  إعادة  وليس  التوازن  ع��  ل�حفاظ  اإلس��اتي��  49موجهة  األداء  أساليب  أو��  اإلس��اتيجية  هذه  وتمثل 

األ األمر��ي   الدبلوما�ىي  و�لورها  الثانية،  ا�حرب  �عد  ما  مرحلة  سادت  ال�ي  األمر�كية  ا�خارجية  مر��ي  للسياسة 

ترتكز ع�� مفهوم محاصرة العدو لكبح جماحھ عن املقاومة وكسر إرادتھ �� ذلك، و�� تمثل ا�حصار جورج كنان.  

  50الشامل بمختلف ألياتھ.

االحتوا إس��اتيجية  ارتباط  من  الرغم  وتحديده وع��  نطاقھ  وحصر  الشيو��  املد  ع��  القضاء  هدف  بتحقيق  ء 

أي هدفت  أ��ا  إال  يمكن،  ما  وال�ي أل�عد  ا�ختلفة،  العالم  بقاع   �� املتحدة  الواليات  مصا�ح  ع��  ا�حفاظ  إ��  ضا 

 51  " و�� البقاع ال�ي ال��مت تجاهها واشنطن دفاعًا عن مصا�حها.مناطق الديون القوميةاصط�حت ع�� �سمي��ا "

ا� وز�ر  انتقد  لهذا  األمر�كية،  األهداف  معظم  تحقيق   �� اإلس��اتيجية  هذه  أخفقت  ذلك،  األمر��ي  ومع  خارجية 

هذه اإلس��اتيجية، بأ��ا غ�� ذات تأث�� �� ا�خصم �و��ا تجعلھ قد يفلت من العقاب،   داالس فوس�� جون األسبق  

نف نطاق  توسيع  من  يتمكن  لم  إذا  تمصلھ  سهولة  إ��  قادمة. نظرًا  �جولة  استعدادا  فالواليات 52 وذه  هذا،  ومع 

االحتواء إس��اتيجية  �ستخدم  تزال  ال  مع   املتحدة  �عاملها  اتجاه  جديدة  وأساليب  بصيغة  ولكن  هذا  يومنا  إ�� 

الصعود الصي�ي (تركز األطروحة ع�� الصعود الصي�ي باعتباره املتغ�� الوسيط لهذه الدراسة) نظرا الختالف بنية 

 تحاد السوفيا�ي عن بنية الصعود الصي�ي.  صعود اال

 

49 Randall L. SchWeller, Op. Cit., P 09. 
 .54)، ص  2017العبيكان للنرش والتوزيع،(الرياض:   : إدارة باراك أوباما أ�وذجا 2008األداء االسرتاتيجي األمرييك بعد العام محمد وائل القييس،  50
 . 398)، ص 1994(القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب،   السياسة الخارجية األمريكيةحس� رشيف،  51
 . 71)، ص 1993(لندن: دار السالم للدراسات والنرش،   مبادئ الرؤساء األمريكي�سليم حسني،   52

 

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


Page 21 of 29 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 3, 2022      

تنامي سيطرة خطاب الصعود الصي�ي، فكرة أن تزايد لھ من خالل   عزز  التصدي  التأث�� الصي�ي اإلقلي�ي يجب 

االنخراط �� أحد صور االحتواء، والهدف املش��ك لهذه التداب�� هو تثبيط أو ردع الص�ن من توسيع قو��ا خارج 

(محور التوازن   إعادةوتمثل إس��اتيجية  53ممارسة درجات مختلفة من الضغط أو القسر. حدود معينة من خالل  

 .containnment 2.0ل ا�جديد إلس��اتيجية االحتواء ا�جديدة املع�� ع��ا بـ الدراسة) الش�

ا�جديدة   إس��اتيجية االحتواء  بحيث   containnment 2.0وتقوم  الص�ن،  دولية ضاغطة ع��  بيئة  ع�� �شكيل 

العت االحتواء  فسياسة  للص�ن.  منافسة  أو  عدوة  آسيو�ة  ودول  بقوى  املستع�ن  األمر��ي  لالحتواء  سكر�ة  تعرض 

مثال، تتضمن دمج الدول ا�جاورة للص�ن �� نظام تحالف موحد ضد بك�ن؛ تطو�ر إس��اتيجيات دفاعية جماعية 

 54ية ونظامها ا�حاكم. ضد الص�ن؛ ومتا�عة حملة إيديولوجية ��دف إضعاف شرعية الدولة الصين

االنخراط -2 أو  االرتباط  ا�حد:  55إس��اتيجية  إ��  اإلس��اتيجية  قوة   ال �س�� هذه  ز�ادة  تأجيل  أو  تقييد  أو  من، 

الدولة الصاعدة بل �س�� إلدماجها عن طر�ق ��جيع رضاها عن النظام الدو�� أو اإلقلي�ي االخذ �� التشكيل مع  

اإلكر  السياسات  استخدام  هذه   56اهية.  استبعاد  تنجح  أن  أجل  ومن  خط��ة،  وأحيانا  دقيقة  سياسة  أل��ا 

 57 اإلس��اتيجية مجموعة من الشروط:  

وأال ي�ون هناك �عارض نزا�� �� املصا�ح ا�حيو�ة ينب�� أن ت�ون للقوة الصاعدة نوايا مراجعة محدودة،   ✔

 لتلك القوى.

التنازالت وال��ديدات ا�جادة، الستخدام العصا وأيضا   ✔ القائمة قو�ة بما يكفي ملزج  يجب أن ت�ون القوة 

 ا�جزرة، �� محاول��ا إلرضاء القوة الصاعدة. 

 

53 Anisa Heritage, P140.  
54 Ashley J. Tellis, Balancing without Containment: A U.S Strategy for Confronting China’s Rise, the Washington quarterly ,36, No 4 ,2013, PP 111-112. 
55  
56 Alastair Iain Johnston and Robert S. Ross (eds), Engaging China: The Management of an Emerging Power (U.K, Routledge, 1999), P XV.  
57 Randall L. Scheller, Op. Cit., P 15. 
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أك��، لهذا ال يجب أن �عت�� االرتباط بديال   ازالت قد ت�ون مؤشرًا ع�� الضعف ما يدفع املعتدي ليطلبولكن التن

 59إ�� جانب هذا، �س�� إس��اتيجية االرتباط إ�� خدمة ثالثة أهداف مهمة:   58عن املوازنة ولكن كمكمل لها. 

حات ا�حقيقية للقوة الصاعدة للنوايا والطمو تمك�ن قوى النظام القائم من ا�حصول ع�� صورة وا�حة   ✔

 غ�� الراضية؛

سياسة مفيدة لر�ح الوقت و�عادة التس�ح وا�حصول ع�� حلفاء �� حالة الفشل �� إرضاء القوة الصاعدة   ✔

 وأصبحت ا�حرب ضرور�ة؛ 

ت�� املساعدة ع�� كسر تكتالت وأحالف القوى الصاعدة والوقاية من �ش�لها املستقب��، و��ذا الش�ل �ع ✔

السياس ع��  هذه  تنافس   �� الصاعدة  القوة  تدخل  قد  وال�ي  مضادة  موازنة  أحالف  لتشكيل  بديال  ة 

جنوب  بمنطقة  الصي�ي  الصعود  ضد  املنت�جة  األمر�كية  السياسة   �� املالحظ  ال�ىيء  وهو  التحالفات. 

والص آسياشرق   املنطقة  دول  ب�ن  القائمة  التحالفات  كسر  املتحدة  الواليات  تحاول  أين  وكس��ا  ،  �ن 

 حها. لصا�

  �� استخدامها  ات�ح  وال�ي  الصي�ي  الصعود  اتجاه  اإلس��اتيجية  لهذه  املتحدة  الواليات  باستخدام  يتعلق  وفيما 

  :زاد خليل لزمليجميع اإلدارات األمر�كية، ف�ي �ع�ي �� شقها االقتصادي والتجاري، ثالثة عناصر سياسية وفقا 

 املنتجات األمر�كية؛  ق الصينية أمامالس�� لتوسيع العالقات وفتح األسوا ✔

✔ " التجار�ة  امل�انة  الص�ن  رعايةمنح  األك��  ا�حساسة  الدولة  املنتجات  عدد  تقليص  جانب  إ��   ،"

 والتكنولوجيات ال�ي �شملها مراقبة الصادرات؛ 

 60 السماح للشر�ات الصينية بالعمل بحر�ة �سبيا �� الواليات املتحدة.  ✔

 

 . 170من� مباركية، مرجع سابق، ص   58
59 Randall L. Scheller, Op. Cit., P 14. 
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�ع� السياسية،  الناحية  السومن  االرتباط،  مستو�اتھ  ي   �� نزاع  أي  ع��  واإلبقاء  الثنائية  الروابط  �عظيم  إ��   ��

الدنيا بما أمكن. ووفقا لهذه املقار�ة، حاولت واشنطن جلب الص�ن إ�� مختلف األنظمة متعددة األطراف ملراقبة 

ضم جانب  إ��  األس�حة  وتجارة  النووي  االنتشار  الشامل،  الدمار  أس�حة  خاصة  األنظمة  األس�حة  إ��  الدولية ها 

املتعلقة بقضايا حقوق اإل�سان. فع�� سبيل املثال، تم ضم الص�ن إ�� حل القضايا اإلقليمية مثل �ور�ا وانتشار 

 61 األس�حة النوو�ة �� جنوب آسيا. 

ا��   والتوصل  املتبادلة  الثقة  لز�ادة  العسكر�ة  العالقات  لتعز�ز  املتحدة  الواليات  العسكر�ة، سعت  الناحية  ومن 

 ول قواعد اللعبة لتسهيل ال��اون وتجنب سوء التفاهم.اتفاقات ح

اإلس��اتيج  هذه  مع  فاملش�ل  التوقعات،  وفق  تكن  لم  اإلس��اتيجية  هذه  من  املنتظرة  فالنتائج  ذلك،  أن  ومع  ية، 

توقعات الطرف�ن غالبا ما ت�ون متباعدة بناء ع�� دوافع التفاوض لدى �ل م��ما: قوة الوضع القائم ترغب �� �غي�� 

القائم.   النظام  �غي��   �� ترغب  األخ��ة  هذه  ح�ن   �� املراجعة،  هذه   62القوة  �ستطع  لم  الص�ن،  حالة  و�� 

كيفي بخصوص  إيجابية  مق��حات  أي  إعطاء  مع اإلس��اتيجية  الصينية  التصرفات  �عارض  حالة   �� التعامل  ة 

 63املصا�ح األمر�كية أو عندما تتصرف الص�ن �ش�ل �ىيء. 

ن نقطة الضعف الرئيسية لهذه اإلس��اتيجية �� أ��ا لم تحدد ما يجب عملھ �حماية املصا�ح إ�� جانب ذلك، تكم 

ن استبعادها لإلجراءات النموذجية منخفضة األمر�كية �� حال أصبحت الص�ن أك�� قوة وأك�� عدوانية، فضال ع 

 64 ة.  املستوى ال�ي تتخذها الواليات املتحدة للتعب�� عن استيا��ا من تصرف دولة أجنبي

تينانم�ن،   أحداث  �عد  بك�ن  مع  الدبلوماسية  التبادالت  أغلب  بوش  إدارة  ألغت  املثال،  سبيل  ع��  لذلك،  نتيجة 

اط. و�ش�ل مماثل، لم ترغب إدارة �لينتون بالسماح بانضمام الص�ن إ��  حيث أثبتت استحالة إتباع قواعد االرتب

�ن، وتوعدت الواليات املتحدة بفرض عقو�ات اقتصادية منظمة التجارة العاملية وفقا للشروط ال�ي وضع��ا الص 

 

60 Zalmay Khalilzad, Congage China, Rand Corporation ,1999. 
https://bit.ly/2Ugamjh (accessed on 07/08/2018) 
61 Ibid, P 5. 
62 Randall L. Schweller, Op. Cit., P 15. 
63 Zalmay Khalilzad, Op. Cit., P 05. 
64 Ibid. 
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. من  حول �عض القضايا ع�� غرار فشل ا�ح�ومة الصينية �� حماية حقوق امللكية الفكر�ة للشر�ات األمر�كية

 جه��ا، �جزت إدارة ترامب عن كيفية الرد ع�� السلوكيات الصينية اإلصرار�ة ببحر الص�ن ا�جنو�ي. 

 اد إس��اتيجية االنقي -2

باستجابة دول جنوب  املتعلق  العنصر   �� ف��ا  التفصيل  تم  يتعلق بمضمون ومفهوم هذه اإلس��اتيجية، فقد  ما 

ن هذه اإلس��اتيجية �� من ب�ن اإلس��اتيجيات "املستبعدة" ��  شرق آسيا اتجاه الصعود الصي�ي باملنطقة. ومع أ

 عصر الهيمنة األمر�كية ا�حالية، إال أ��ا غ�� مستحيلة.  

عادة  ت�جأ  املهيمنة  القوة  فإن  سابقًا،  املو�حة  اإلس��اتيجيات  منھ  �عا�ي  الذي  القصور  و�سبب  سبق،  مما 

، زاد خليل زملييھ القوة الصاعدة. �� هذا اإلطار، اق��ح  الستخدام إس��اتيجيات مختلطة وفقا للسلوك الذي تبد

املفهوم ع��  وأطلق  واالرتباط  االحتواء  إس��اتيجي�ي  ب�ن  "  املزج  أن Congagementا�جديد  يجب  لھ،  ووفقا   ."

 65يضطلع ا�خيار اإلس��اتي�� األمثل بثالثة أمور:  

 ا�حفاظ ع�� األمل املالزم لسياسة االرتباط؛ ✔

 ردع الص�ن من أن تصبح عدائية؛  ✔

 التحوط ضد احتمال أن تتحدى الص�ن القو�ة املصا�ح األمر�كية.  ✔

سي واشنطن،   �� ا�خارجية  السياسة  مجمع  "دعم  �ع�ي    Congagement اسة  ال�ي  املق��ن  "  العسكري  االحتواء 

. وانت�جت أمر��ا هذه السياسة، رغم �ل النوايا واملقاصد، تجاه الص�ن منذ ��اية ا�حرب 66باملشاركة االقتصادية 

" مقار�ة  أن   �� األو��  املش�لة  الواسع،  للنقد  �عرض  املفهوم  هذا  إال  ع��    Congagementالباردة.  مبنية   "

الدفاع عن هذه املقار�ة بصيغ غامضة، نذكر م��ا ع�� سبيل املثال: "يتوجب   ياسات متناقضة؛ وغالًبا ما يتمس

 

65Zalmay Khalilzad, Op. Cit., P 06. 
66 Zalmay M. Khalilzad et al., “The United States and a Rising China: Strategic and Military Implications,” RAND Corporation Monograph MR-1082 (1999) 
https://bit.ly/2RCvUoh (accessed on 08/08/2019). 
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" إشراكها  أجل  من  ضدها  والتوازن  موازن��ا،  أجل  من  الص�ن  إشراك  واشنطن  االحتواء 67ع��  مفهومي  أن  كما   .

البعCongagementواالرتباط، املشكالن ملفهوم   بل �عمالن ألهداف متعارضة.، ال يكمالن �عضهما  فضال   ض، 

عن عدم وجود صيغة محددة لكيفية تنفيذ هذا املفهوم املعقد، إذ يتطلب األمر حنكة دولة متطورة، �� غائبة ��  

 السياسة ا�خارجية األمر�كية منذ عقود.  كما، يرى �عض الباحث�ن، أنھ إذا أصرت الواليات املتحدة ع�� سياسة

Congagement امل فمن  عن،  عاجز�ن  حلفاءها  ترى  أن  من    رجح  أك��  حصة  تخصص  إذ  أك��،  بدور  االضطالع 

ع��م بالنيابة  الص�ن  الحتواء  األم���ي  الوط�ي  التوازن  ،لهذا .الدخل  "إحداث  إس��اتيجية  إ��  للعودة  الوقت  حان 

 ، وهو ما قامت بھ إدارة دونالد ترامب �� الواقع. offshore balancing عن �عد "

جانبھ، الباحث  من  ا�حلل�ن  Loganأكد  إلس��اتيجية   أن  �سّوقوا  أن  يحبذون  واشنطن،   �� والنقاد  السياسي�ن 

Congagement   ع�� أ��ا إس��اتيجية التحوط، �� ح�ن أن التحوط �ش�� إ�� القرار بإجراء استثمار محافظ ذي

محفوف با�خاطر ذي عوائد   عوائد منخفضة ولكن محتملة، للمساعدة �� �غطية ا�خسائر ا�حتملة من استثمار

با�خاطر،  مرت محفوف  برهان  الص�ن  مع  التعامل  سيتم  الص�ن،  سياسة  ع��  وقياًسا  احتماال.  أقل  ولكن  فعة 

الواليات  مع  عسكر�ًا  تتنافس  ولن  الص�ن  تتحول  أن  أمل  ع��  البلدين،  ب�ن  القوة   �� النسبية  الفجوة  لتضيق 

الح   68املتحدة. األمر��ي  ا�جيش  �س��  ملهذا،  بوضوح  ظهر  كما  الص�ن،  "ا�حرب تواء  العمليا�ي  املفهوم  خالل  ن 

الصينية    Air/Sea Battleالبحر�ة"-ا�جو�ة لإلس��اتيجية  �استجابة  برز   anti-Access anti-denialوالذي 

A2/AD  ،ال�ي تتحدى استعراض قدرات القوة األمر�كية امل��امن مع تنامي وجودها العسكري �� ا�حيط الهادئ ،

القادمة.    خالل تتبع واشنطن إس��اتيجية االرتباط االقتصادي وال�ي كما �ست  69العقود  املفهوم، أن  دل من هذا 

 يؤمل أن تجعل الص�ن سهلة االنقياد ألهداف السياسة ا�خارجية األمر�كية. 

و االرتباط أو  مما سبق، فإن إس��اتيجية الواليات املتحدة للتعامل مع القوى الصاعدة أك�� �عقيدا من االحتواء أ 

 ال�ي تجمع ما ب�ن املفهوم�ن السابق�ن.  Congagementا�ختلطة  اإلس��اتيجية

 

67 Dan Blumenthal et al, Asian Alliances in the 21st Century, Project 2049 Institute, August 2011, P 05. https://bit.ly/2RyCMDg  (accessed on 08/08/2019). 
68 Justin Logan, China, America and the Pivot to Asia, Policy Analysis, No 717, Cato Institute, 8 January 2013. 
69 Anisa Heritage, Op. Cit., P 142. 

http://www.eipss-eg.org/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/2RyCMDg


Page 26 of 29 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 3, 2022      

   Randالفرع الثاني: نموذج "الند المنافس" لمؤسسة راند 

"راند   بمؤسسة  الباحث�ن  من  مجموعة  طرف  من  النموذج  هذا  تطو�ر  األمر�كية،  Randتم  اإلطار "  هذا  و�قوم 

من اإلس��اتيجيات أمام صا�ع القرار األمر��ي من أجل بقاء القوة املهيمنة (الواليات   التحلي�� ع�� وضع مجموعة

أر�ع  النموذج  هذا  و�تضمن  الصاعدة.  القوة  أمام  الت�اليف  و�أقل  ممكنة  ف��ة  ألطول  األمر�كية)  املتحدة 

 : إس��اتيجيات يتم توضيحها �� الش�ل املوا�� 

 منة �� مواجهة "الند املنافس" الصاعد: إس��اتيجيات القوة املهي05الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

The Emergence of Peer Competitors: Framework for Analysis : 70Source 

 71و�ستعرض مضمون هذه اإلس��اتيجيات فيما ي��:

   :صا�ح  بصعود سريع لقوى أخرى، ولكن مع خلق مو�ع�ى السماح  إس��اتيجية االستمالة أو االس��ضاء

مش��كة وخلق االنطباع العام باح��ام القواعد ال�ي وضع��ا القوة املهيمنة، من أجل ا�حيلولة دون تحدي 

القوى   مع  اإلس��اتيجية  هذه  و�ستخدم  معها.  ا�خالفات  وتقليل  الهيمنة  نظام  لقواعد  الصاعدة  القوة 

تمث وال�ي  املراجعة  غ��  ومص الصاعدة  املهيمنة  للقوة  منخفضا  ��ديدًا  ال�ي ل  اإلس��اتيجية  و��  ا�حها، 

 

70 Szayna T. et all, The Emergence of Peer Competitors: Framework for Analysis (Santa Monica, California: RAND Corporation ,2001), P54. 
 . 162-161من� مباركية، مرجع سابق، ص ص  71

 

Compete التناف  مرتفع 

 الكبح 

 
 متوسط 

تصورا 

 ت

 القوة

املهيمن 

 ة

 لل��ديد 

 

 املهيمنة  القوة إس��اتيجية ��  املتضمن  الن�اع درجة

60% 80% 

 co-pt الدمج

 االستمالة 

l 20% 40% 
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منتصف    �� الصاعدة  األمر�كية  القوة  مع  بر�طانيا  األمر�كية 1890استخدم��ا  القوة  اآلن  و�ستخدمها   ،

 72 املهيمنة مع االتحاد األورو�ي، واليابان أيضا.

   :الدمج أو  الضم  مؤقتة  إس��اتيجية  تحوط  إس��اتيجية  أالّ و��  ضمان  أجل  من  املهيمنة  القوة   تتبعها 

مع  ونزاعات  خالفات   �� الدخول   �� املهيمنة  القوة  تتوا�ى  وال  لهيمن��ا،  ا�� متحد  الصاعدة  القوة  تتحول 

القوة الصاعدة. واستخدمت الواليات املتحدة هذه اإلس��اتيجية مع الص�ن، حيث عملت ع�� ز�ادة منافع  

 حمراء ع�� أي استخدام للقوة  ده، و�� الوقت نفسھ تضع قيودًا وخطوطاً الص�ن من النظام الدو�� وقواع 

 من قبل الص�ن. 

الصي�ي   لل��ديد  تصورها  �ان  عندما  الص�ن  مع  اإلس��اتيجية  هذه  استخدمت  املتحدة  الواليات  أن  واملالحظ 

التناف املتحدة �ستخدم إس��اتيجية  التصور، فالواليات  ارتفاع هذا  اليوم مع  س وال�ي سنأ�ي ع��  متوسط، لكن 

�� مناطق مهمة وتملك ف��ا مصا�ح ك��ى مثل تفصيلها. نظرا الن   املتحدة  الواليات  اليوم أصبحت تزاحم  الص�ن 

 الباسفيك. -آسيا

   :التقييد أو  الكبح  لقواعد  إس��اتيجية  �� حالة خرقها  الصاعدة  القوة  ملعاقبة  املهيمنة  القوة  إل��ا  ت�جأ 

�ة، �سبب عمل القوة املهيمنة ع��  � مستوى عال من ا�خالفات مع هذه األخ�النظام الدو��، مما يؤدي إ� 

إبطاء مسار صعودها والتأث�� ع�� تطلعا��ا وتوجها��ا، وقد استخدمت بر�طانيا هذه اإلس��اتيجية اتجاه  

73روسيا سنة 
72F. 1890 

   :املنافسة العا�� إس��اتيجية  وال��ديد  املراجعة  التوجهات  الند الصاعد صاحب  �س��دف تخفيض قوة 

املهيمنة؛ عن طر�ق فرض �عض الن�اعات وذلك ��دف منع ز�ادة قوة الند الصاعد. للم�انة الدولية للقوة  

ها �ستخدم القوة املهيمنة هذه اإلس��اتيجية مع القوى ال�ي �عت��ها منافسة وترغب �� ا�حيلولة دون تحول

 

72 Szayna T. et all, Op. Cit., PP 54-57. 
73 Ibid, P 63. 
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وثمانينيا  أر�عينيات   �� السوفيا�ي  االتحاد  ضد  املتحدة  الواليات  استخدم��ا  وقد  فع��.  ند  القرن إ��  ت 

 املا�ىي و�ستخدمها اليوم ضد الص�ن.

للهيمنة  واملباشر  األول  ال��ديد  بوصفها  الص�ن  مع  تتعاطى  األمر��ي  القرار  صنع  دوائر  ظلت  ذلك،  من  انطالقا 

قبلة، األمر الذي أف�ىى إ�� اإلضرار باملصا�ح األمر�كية �� العالم ك�ل والقارة اآلسيو�ة األمر�كية خالل ا�حقبة امل

. لهذا ،حذر مسؤولون وخ��اء أمر�كيون من خطورة هذا الن�ج االستعدائي للص�ن ومن تداعياتھ السلبية باألخص

ارة األمر�كية بضرورة العمل ع�� مد ع�� السياسة ا�خارجية واملصا�ح اإلس��اتيجية للواليات املتحدة، وطالبوا اإلد

توجها ترشيد  �غية  ؛ترو�ضها  الص�ن  مع  ؛التنسيق  التفاهم  تطلعا��ا جسور  وتقن�ن  واإلقليمية  العاملية  ��ا 

اآلسيو�ة  القارة   �� ومشارعها  مصا�حها  و�ح�ي  املتحدة  الواليات  م�اسب  �عظم  الذي  النحو  ع��  اإلس��اتيجية 

ال من تصعيد التوتر مع الص�ن والدخول �� مواجهات مباشرة وغ�� مباشرة معها، وغ��ها من املناطق األخرى، بد

�ستن�ف   ر�ما  واشنطن  وال�ي  تؤهل  ال�ي  األمر�كية  اإلم�انات  �عز�ز  إ��  الرامية  خطاها  و�عرقل  املتحدة  الواليات 

 74 للهيمنة ع�� العالم ور�ادتھ.  

األمر��ي   اإلس��اتي��  ا�خب��  ين�ح  السياق،  هذا  املعنون    ��   Laurence J. Brahm براهام ج لورا�س��  كتابھ 

ببلو واحد كرقم  الص�ن" األمر�كية  اإلدارة  والتفاهم، "،  الوفاق  ع��  تقوم  الص�ن،  مع  للعالقات  أفضل  صيغة  رة 

بدال من استعدا��ا وتصو�رها ع�� أ��ا املنافس املقبل للواليات املتحدة والذي �ستوجب حشد الطاقات ملواجهتھ، 

 75أجمع. �� التفاهم والوفاق مع الص�ن مص�حة حقيقية للواليات املتحدة �� القارة اآلسيو�ة والعالم  سو�غى و�ر 

يظهر مما سبق، أنھ رغم ال��اجع امل�حوظ للهيمنة األمر�كية، �س�� الواليات املتحدة جاهدة من خالل استخدامها 

بالعوائق ��ج  دولية  بيئة  خلق  إ��  اإلس��اتيجيات،  ع��    �ختلف  �عقد  ال�ي  ا�ختلطة  واإلس��اتيجيات  واملثبطات 

د رصينة، وتتطلب م��ا حذرا ومراجعة دائمة لتحر�ا��ا القوى الصاعدة خصوصا الص�ن وضع إس��اتيجية صعو 

 الدولية إ�� اعتماد إس��اتيجيات وسياسات محكمة لضمان صعود أمن ومستدام. 

 

 . 92زه� عزيز، تعاظم الدور الصيني ومستقبل الهيمنة االمريكية يف القارة اآلسيوية، مرجع سابق، ص  74
 . 293)، ص 2010(القاهرة: رشكة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،  أزمة الهيمنة االمريكيةبش� عبد الفتاح،  75
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 خالصات

ملنط - واألمنية  ا�جيوس��اتيجية  شرق  األهمية  جنوب  أهم   آسياقة  ير�ط  الذي  ا�جغرا��  موقعها  من  تنبع 

الق تواجد  واستمرار�ة  مستقبل   �� وموقعها محيط�ن  الهادئ)؛  وا�حيط  الهندي  (ا�حيط  العظ�ى  وى 

اإلس��اتي�� الذي يتوسط أهم املمرات البحر�ة (مضيق ملقا و�حر الص�ن ا�جنو�ي) ونقاط االختناق جعل 

 إلقلي�ي والدو��.م��ا مسرحًا للتنافس ا

ديد أمن املمرات  ، وع�� وجھ التحآسيا�عتمد اقتصاديات الدول الك��ى ع�� استقرار منطقة جنوب شرق   -

 البحر�ة ال�ي �عتمد عل��ا �ش�ل كب�� �� تجار��ا وأم��ا الطاقوي. 

املستق - اإلس��اتيجية  املعادلة   �� مركز�ة  بم�انة  ا�جنو�ي  الص�ن  و�حر  ملقا  مضيق  من  �ل  بلية يتمتع 

 الباسيفيك وكذا امل�انة العاملية للواليات املتحدة والص�ن. -آسياو  آسياملنطقة جنوب شرق 

ع�� تنويع األطر األمنية الرسمية وشبھ الرسمية، واالرتباط بتحالفات قو�ة   آسياملت دول جنوب شرق  ع   -

ال ع��  وحفاظا  السلمية  بالطرق  الن�اعات  حّل  ��دف  وهذا  املتحدة،  الواليات  واالستقرار مع  سلم 

 اإلقليمي�ن.
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