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 أمريكا والصين ملفات ساخنة وحرب باردة

 " دعوا الصين نائمة، فعندما تستيقظ، سوف تهز العالم."                                            

 1111نابليون                                                                            

 

 الفرات للدراساتمركز في  باحثة-شيرين فرات 

 مقدمة

شديدة الخطورة على األمن  ؛م السياسيةالنظ في يةاالنتقال مرحلةالأن تؤكد التجارب التاريخية   

لحفاظ على مكانتها في قمة االقوى المسيطرة  المرحلة تحاول؛ فخالل هذه معا   والدولي اإلقليمي

  عالقات القوة.إلى تغيير شكل نسق صاعدة جديدة بينما تسعى قوى  ،النظام

ولكن بعد مرور  ،لى سياسة القطب الواحدإ النظام العالميتحول  ،اد السوفيتيبعد تفكك االتح

فكانت  ،الذي سيحصل في النسق العالمي رالتغي بوادر ظهرت ؛النظامثالثة عقود على هذا 

من هناك كثير  ، كانقوة صاعدة ومنافسة للقوة العالمية تصبح ولكي .من الصين بدايةال

والعديد من لوجيا المتطورة، وفيها، كاالقتصاد والتجارة، والتكن المجاالت التي يجب أن تتفوق

لى الفضاء والبحر، فالصين كانت تتطور بصمت في جميع هذه إ ؛استراتيجيةيوجالجوانب ال

 .المحلية واالقليميةالناعمة، وسط انشغال العالم بالحروب  القوةمستخدمة  ؛المجاالت

ويبدو أن الصين ال تقل عنها في رفع هذا الشعار  ،مريكا أوال  الواليات المتحدة تتبع سياسة أإن 

، فنحن أمام رثا  حضاريا  يجعلها تطمح في هذا الدور القيادي؛ فهي األخرى تملك إالصين أوال  

لى تسعى إ وة الصينية الصاعدة، والتيوالق  المهيمنة  مريكيةين في الساحة العالمية، القوة األقوت

زمات التي بدورها من األ ا  سيخلق كثير ؛لواألالصراع على من سيكون فإن لذلك  ة،الهيمن

جل وقف تقدم الصين األمريكية من أ قدراتالستؤثر على السياسة العالمية، فترامب يستنفر 
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لى التكنولوجية، إلصراع بينهم من الحرب التجارية، إلى الحرب ، فقد بدأ اوتكنولوجيا   اقتصاديا  

  .لى عدة قضايا أخرىلحاصل بينهما بسبب وباء كورونا، إومؤخرا  التوتر ا النزاعات اإلقليمية، 

هذا ما يدفعنا و ؛الشمالية وكوريا نامفيتتعمل الواليات المتحدة على تمتين عالقاتها مع كل من 

وفي هذا تبحث عن سبل  ،بل تهتم بريادة العالم ،يدولوجياتباألمريكا لم تعد تهتم القول إن أ لىإ

بغض النظر عن  ؛نمط عالقاتهامن خالل  ويتضح ذلك جليا   ،وكيفية احتواء الصين

 .األيديولوجيات

ا العالمي أن ال يهتم بهذه العالقات، فالعالقة بين الصين وأمريكن شأالب مهتم ال يمكن لباحث   ذا  إ

السبب و، دوره ينعكس على السياسة العالميةوهذا التوتر ب، نتيجة لقضايا عديدة متوترة جدا  

 .ظمىع كقوةلى الساحة العالمية د الصين إصعو يكمن فيساسي للتوتر الحاصل بينهما األ

 ،نرى بأنها ليست عبثا   ،من خالل رصد كل هذه النزاعات والعالقات التي يسودها الشد والجذب

هل و ،الطرفينرات بتحول في استراتيجية كال وهناك صراع حقيقي، فهل تخبرنا هذه المتغي

لبسط سيطرتها على آسيا ومن  هل تسعى الصين ؟للواليات المتحدة التقدم الصيني يشكل تهديدا  

 يقاف الصين واحتواءها؟ت المتحدة إوهل تستطيع الواليا ؟ثم العالم

، قوتينال أهم أسباب الصراع بين نسلط الضوء علىأن من خالل هذه الدراسة حاولنا 

تنتهي ثم  لى النزاعات اإلقليميةوصوال  إ ؛في التوسع، والحرب التجارية واالستراتيجية الصينية

 الدراسة بعدة نتائج.

 تمهيد

مريكية الصينية من أهم العالقات على المستوى العالمي، فهي تتراوح بين تعد العالقات األ   

بين الصين حيث كانت العالقات  منها،محطات والمواجهة في الكثير التعاون في بعض ال

 وأمريكا متقلبة تتحكم بها الظروف المحيطة.

 عوامل منرافقها ات من القرن الماضي وذلك لما وء على هذه العالقة خالل السبعينسنلقي الض 

الشد والجذب، فقد بدأت العالقة بين الدولتين في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون حيث كانت 

ة في مواجهة تحديات عديدة منها الحرب الباردة مع االتحاد السوفيتي والحرب الواليات المتحد

لذلك   ،الحرب عليها تخفيف أعباءالصين هي السبيل  لوصولها إلى هدفها ل تفكان ،الفيتنامية

وسيلة للضغط على فيتنام ككان نيكسون يأمل في استخدام العالقات القوية مع موسكو وبكين 

بلدين تطورت العالقات بين ال ،1بتسوية –أو على األقل تخفيفها  –حرب الشمالية إلنهاء ال

ال أن هذه العالقات بدأت تدخل في عهد ريغان، إ لدرجة السماح لبكين بشراء أسلحة أمريكية

 عام 2”تيان آن مين" لى الحكم، وخاصة بعد حادثةول جورج بوش األب إاألزمة مع وص

امس من يونيو عن تبنيه لسلسلة الخ فيرج بوش جو األمريكيالرئيس علن ، حيث أ1111

ذلك وقف جميع الزيارات والتبادالت بين كبار  فيجراءات العقابية ضد الصين، بما اإل

مسألة  فيبين البلدين، وإعادة النظر  والتجارية المسؤولين، ووقف جميع الصفقات العسكرية

                                                           
 21الحرب الباردة الجديدة.. أساليب الصراع بين أمريكا والصين في القرن  1
 ، حيث قوبلت بالعنف.1111ساحة في بكين تمركزت فيها المظاهرات المناوئة لجمهورية الصين الشعبية  2

https://www.sasapost.com/new-cold-war-between-china-and-usa/
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 ،هذه العقوبات كانت بذريعة حقوق االنسان طبعا   .3الواليات المتحدة فيإقامة الطلبة الصينيين 

نما ال، إ طبعا   عندما كانت هذه العالقات جيدة؟ صورها بهىأحقوق االنسان في ت كانهل ولكن 

الكيان الذي يتطور  ربما لخطر هذا تنبيهالوبسياسة جديدة بدء لكذريعة لاستخدمت هذه الحادثة 

لتعاون والتنسيق ن عادت الى اما لبثت العالقات أولكن استمر هذا التوتر لفترة،  بسرعة قياسية.

 رغم قضية كوريا الشمالية وتايوان.

مريكية دل في مراكز الدراسات واالبحاث هو ما صرحت به وزيرة الخارجية األن ما أثار الجإ

هو قرن المحيط األطلنطي، فإن القرن  ينمثلما كان القرن العشر" هيالري كلنتون عندما قالت:

سنرى فيما بعد كيف  .4"لعشرين هو قرن المحيط الهادئ بالنسبة للواليات المتحدةالحادي وا

جوزيف ناي حداث وبدأت القضايا التي كانت هادئة تظهر على السطح. وقد حلل تطورت األ

إن  :هذا الموقف قائال   األستاذ في جامعة هارفارد ومساعد وزير الدفاع األمريكي األسبق،

أن أهدرت العقد األول من القرن الحادي والعشرين، في حربين يائستين الواليات المتحدة بعد 

وترجم هذا االهتمام  في العراق وأفغانستان، بدأت تنتبه لما يحدث في آسيا والمحيط الهادئ.

جندي من مشاة البحرية األمريكية إلى  2022باتخاذ أول قرار للرئيس باراك أوباما بإرسال 

ستراليا، وكانت أقوى إشارة إلى أن التحول األكبر للقوى العظمى في في شمال أ” داروين“قاعدة 

 .0”عودة آسيا إلى مركز الشؤون العالمية“القرن الحادي والعشرين هو: 

 أن ترامب زاد من الضغوط إال ،باالحتواء تجاه الصين في عهد أوباما مريكيةاألتمثلت السياسة 

الصينية في العالم تقنيات المنع اعتماد لمحاولة  فيوذلك بفرض التعريفة الجمركية  ،على الصين

 2211مريكي في ل بولتون مستشار األمن القومي األوفرض العقوبات عليها. وقد قا

الصين وروسيا، يوسعون نفوذهم المالي والسياسي على  المنافسون على القوة العظمى، وتحديدا  ”

 لواليات المتحدة،لبالنسبة شارات خطرة إت تمثل هذه التحركا ذا  إ .6“نحو سريع في أنحاء أفريقيا

قدم لها، إذا  التهديد ليس فقط في آسيا،  نشاء موطئتستغل فقر الدول هناك لتتمكن من إفهي 

 .يضا  نما في افريقيا أوإ

في غالق القنصلية الصينية لجوء الواليات المتحدة إل لىمؤخرا  إالتوترات بينهم  توقد وصل

بوادر الحرب "، وتُعتبر هذه تشنجدو"مريكية في الصين القنصلية األ غلقتأوبالمقابل  ،هيوستن

 ن الطرفين التي ربما تتخللها فترات ساخنة.يالباردة ب

 الصراع بين الصين والواليات المتحدة عوامل تأجج -

  قليميةالنزاعات اإل-أوالا 

ازدادت حدة ، ولكن جزرهي في حالة مد ون الخالفات بين الواليات المتحدة والصين إ     

 المجاالت من، بدءا  لتنافس والصراع على مجاالت كثيرةنتيجة ا خيرةاألالتوترات في الفترة 

وهي بحسب الكثير من  لى التجارية والعلمية،وصوال  إ البحرية والبريةب مرورا  الفضائية 

                                                           
 ”الصراع والتعاون آفاق“العالقات األمريكية الصينية  3
 .أمريكا وخططها لقرن المحيط الهادئ 4
 أمريكا وخططها.مصدر السابق ال 0
 .وروسيا في أفريقيابولتون: أمريكا ستتصدى لنفوذ الصين  6

https://democraticac.de/?p=32724#_ftn17
https://makkahnewspaper.com/article/42322
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1OD0ZC
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حيث  "ديديزثيوسي"نجوان من فخ الطرفان سي المواجهة، فهل عنبعيدة غير افسة منالمحللين 

قال المؤرخ اليوناني الشهير ثيوسيديديز :" كان صعود أثينا والخوف الذي بثه الصعود في 

 "1أسبرطة هو ما جعل الحرب بينهما حتمية

قليمية التي تزداد فيها حدة التوترات بين القوتين، والسيما حدث هنا عن العديد من الملفات اإلسنت

وهونغ كونغ وقضية األيغور، وأزمة كورونا، حيث باتت قضية تايوان، وبحر الصين الجنوبي، 

 في اآلونة األخيرة.  ساخنة قضاياكلها  

  تايوان-أ  

أن تايوان ترفض إال تحاول الصين تطبيق تجربة هونغ كونغ على تايون )دولة واحدة ونظامان( 

الصين، لكنها : "إن بالدها ترغب في الحوار مع الت رئيسة تايوان  تساي إينج وينذلك، حيث ق

هذه  . طبعا   1«دولة واحدة ونظامان»ال تستطيع القبول باقتراحها الذي يندرج تحت مسمى 

 .وأمريكيا   المواقف ال تخلو من الدعم الذي تتلقاه تايوان غربيا  

ال يتجزأ من أراضيها، وتهدد بضمها إذا أعلنت استقاللها،  جزءا  تايوان  تعتبر الصين إن

ن ، حيث أ1ل الحرب إذا أقدمت الصين على ضم تايوان بالقوة المسلحةوتعهدت واشنطن بدخو

لمضيقي تايوان ومالكا أهمية جيوستراتيجية حيوية لنقل النفط وغيره من الموارد إلى الصين. 

قضية تايوان بالحساسية لذلك تحظى . د الصين بالطاقةيفمن يتحكم بهذين المضيقين يتحكم بتزو

وهذا ما يجعل الصين ، ن ال توقف الدعم العسكري لتايوانولكن واشنط ؛البالغة بين الطرفين

 جعلها ترد  فكل هذا الدعم العسكري لجزيرة تعتبرها الصين جزءا  من أراضيها  ،تبدو قلقة

ون على إعادة انتخابها، -بغضب عندما هنأ بومبيو رئيسة تايوان غير الموالية لبكين تساي إنغ

ولكن الواليات المتحدة ال تتخلى عن تايوان فهي  .12للغاية" واصفة رسالته بأنها "خطيرة

 تهديد دائم للصين. تحكم بالتجارة وكذلك لتكون بمثابة لل ا  استراتيجي ا  موقعتعتبرها 

 بحر الصين الجنوبي-ب  

جبهة  ةتطويق أيحدى الطرق لهي إ عتبر السيطرة على الممرات المائية والمضائق البحريةت  

 تتحكم أمريكا اليوم بمعظم تلك الممرات والمضائق.حيث  ،معادية

حيث تحشد  وأمريكا، يعد بحر الصين الجنوبي إحدى القضايا العديدة التي تتواجه فيها الصين 

 قواتهما هناك، فأين يقع هذا البحر وما هي أهميته؟ كل من الصين  وأمريكا 

نوب شرق آسيا، وتايالند، يقع بحر الصين الجنوبي في غرب المحيط الهادي بين منطقة ج

يربط الشرق األوسط و والفلبين، وبورنيو، ويرتبط ببحر شرق الصين عبر مضيق تايوان

بحر على  الكاملةبمنطقة القارة الهندية بشمال شرق آسيا. وتتنازع ستة بلدان على السيادة 

ض جيرانها مما أدى إلى سلسلة من المواجهات بين الصين وبع ،الصين الجنوبي أو أجزاء منه

                                                           
 2211أليسون غراهام، حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة، دار الكتاب، بيروت،  1
 "رئيسة تايوان تبدي استعدادها للحوار مع الصين ولكن ليس من خالل مبدأ "دولة واحدة ونظامان 1
 فخ ثيوسيديدز" وإعادة صناعة التاريخ.. هل اقتربت ساعة الصدام بين أميركا والصين؟" 1

 .أبرز قضايا الخالف األميركي الصيني.. حرب باردة جديدة؟ 12

https://fr.reuters.com/article/idARAL8N2D207M
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/2/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/2/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/a-53605157
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ن ما يدور هناك يذكرنا بما يدور في شرق المتوسط من صراع . إ11حول السيادة على البحر

النفوذ، فكل دولة من هذه الدول تعتبر أن لها السيادة على البحر والخريطة التالية تبين بوضوح 

السيادة الكاملة على هذا البحر، وال تطالب ب، ولكن الصين (1)الشكل رقم حدود كل دولة 

جزر الكثر من ذلك،  وكذلك تقوم ببناء تعتبر أن حدودها أحيث  1112تعترف بقانون البحار 

سور أمام  إلنشاءوالتي بلغ عددها ما يقارب خمسين جزيرة وذلك الصناعية وزيادة مساحتها 

لصين المتزايدة الستعادة أظهرت صور األقمار الصناعية جهود اوقد ، تدخالت االمريكيةال

الصين الجنوبي عن طريق زيادة حجم الجزر فعلي ا أو إنشاء جزر جديدة األراضي في بحر 

ا. باإلضافة إلى تكديس الرمال فوق الشعاب المرجانية الموجودة  موانئ  أنشأتو، 12تمام 

في  مما كان سببا   وسبراتلي خاصة في جزر باراسيل  -طائرات  ومنشآت عسكرية ومهابط 

 وصلت نزاعاتهم الى المحاكم الدولية،، وفيتنام وماليزيا والفلبين النزاعات بينها وبين كل من

  الدول المحيطة استمالةتحاول ، والمتحدة من هذه المنطقة تخراج الوالياكما تعمل الصين على إ

 إليها، فما هي أهمية هذا البحر؟

ظهرت هذه الخالفات في نهاية الحرب  فهي قديمة ولكن ،جديدةإن الخالفات هناك ليست -

كموقع  هميتهوالبترول هناك مما زاد من أبعد اكتشاف الغاز ال سيما و ،العالمية الثانية

در وكالة معلومات الطاقة األمريكية أن بحر الصين ، حيث تقوسياسيا   استراتيجي اقتصاديا  

مليار برميل من  11بيعي ويون قدم مكعب من الغاز الطتريل 112الجنوبي يحتوي على حوالي 

ومن يسيطر عليها سيمتلك  ،غنية بالثرواتالمنطقة هذه  ذا  . إ13االحتياطيات المؤكدة والمحتملة

وال سيما أن الصين تعتبر من أكبر  ،وسيقوي من اقتصادها ،على المنطقة برمتها ايسيطر به قوة

 .هذه الثروة ملكا  لها تنفط والغاز فما بالك اذا كانستوردي الم

                                                           
 ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟ 11
12 sea-china-south-disputes-territorial. 
13 South China Sea Energy Exploration and Development. 

https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2018/10/04/%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%9F
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2018/10/04/%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%9F
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fwww.cfr.org%2Fglobal-conflict-tracker%2Fconflict%2Fterritorial-disputes-south-china-sea&anno=2&prev=search
https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/
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 : مطالب متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي(1) الشكل رقم

تايوان  ي هذه المنطقة عبر مضائقهو حجم التجارة المارة فهمية هذا البحر، ومما يزيد من أ - 

 .سنويا   ترليون دوالر 0 والمقدرة بحوالي، مالكا

إلى أنه مصدر  باإلضافةمليون كم مربع.  3.0 البالغةالكبيرة،  ن مساحته م يضا  تنبع أهميته أ -

 .بالثروة السمكية مهم وغني جدا  

من قبل كل من الصين  حول السيطرة على هذا البحرتهافت الهمية ندرك مدى من خالل هذه األ 

 أي ة راعية لمصالح الدول المطلة على بحر الصين، وبما أن تحقيق نفسها والتي تعتبر ،وأمريكا

 لى المزيد من التطور والنفوذ عالميا  في دفع الصين إ البحر سيكون سببا   لى هذاسيطرة صينية ع

 ،وهنا سيكمن خطرها ،لى قوة عسكريةستتحول إ سرعان ماوبذلك تكون قوة اقتصادية هامة 

ستكون الواليات المتحدة ، وحو التصعيدفاألمور ستتجه ن  ،هدوء  لذلك لن نرى في هذه الجبهة 

وهو أمر  ،أو فقدان مكانتها االقليميةن تدافع عن حلفائها االقليميين ما أاثنين: إأمام خيارين 

وقال بومبيو "إن العالم لن يسمح لبكين جل مصالحه. وقد قاتل كل طرف من أاذ سيمستبعد 

ن الواليات المتحدة ال تريد كما أ ".14بالتعامل مع بحر الصين الجنوبي كإمبراطوريتها البحرية

مريكية وهذا البحر مهم لك لتضمن حرية الحركة للبضائع األرتها على البحار وذن تفقد سيطأ

 .ستراتيجيموقع اجدا  ك

 هونغ كونغ-ج

ولكن بشرط  1111لى الصين ادتها إعإ تظلت هونغ كونغ تحت السيطرة البريطانية حتى تم

 .نظامان"وحكم الذاتي لمدة خمسين عام  أي " دولة واحدة الن تتمتع بدرجة عالية من أ

                                                           
14 uth China SeaUS Position on Maritime Claims in the So 

https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/
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تحتفظ الواليات موقع الرسمي للخارجية األمريكية حول عالقاتها بهونغ كونغ "الوقد ورد في 

ا من المواطنين  ؛ادية وسياسية كبيرة في هونغ كونغالمتحدة بمصالح اقتص وتخدم مجتمع ا كبير 

ية وحقوق لحريات األساستواصل الواليات المتحدة الدعوة لحماية او .هاريكيين والزوار فياألم

، بعد فرض قانون األمن القومي. تظل الواليات المتحدة واحدة من أكبر مصادر هناكاإلنسان 

بالنسبة  هذه المنطقةهذا يدل على مدى أهمية  . 10"االستثمار األجنبي المباشر في هونغ كونغ

الواليات  دركتحيث أ ،رب العالمية الثانيةعدت بعد الحللواليات المتحدة، هذه األهمية التي تصا

، سكرية لقواتهااستخدمتها في حرب فيتنام كقاعدة امدادات ع فقداالستراتيجية،  المتحدة أهميتها

هناك  .إليهاشركات األمريكية البعدما أدركت أهمية هذه المنطقة بدأت غزو  1161في عام ف

مقيم  10222لي ، وحواشركة إقليمية 126ة ، بما في ذلك شركة أمريكي 1322اآلن أكثر من 

 16.هاأمريكي في

يلة األمد ن للواليات المتحدة مصالح طوإ" هناكفي معرض خطابه قال القنصل األمريكي 

ن حديث القنصل "إ 11ة، والتي استمرت لقرون وستستمر لقرون قادموثابتة في هذه المنطقة

بسهولة معنى هذا أنها لن تفرط يتضمن مدى األهمية االستراتيجية التي تشكلها هذه المنطقة، 

لذلك عندما فرضت الصين قانون وتعتبرها منطقة مهمة لممارسة سياستها،  ،بهذه المنطقة الغنية

يجرم قانون األمن في هونغ حيث  ،يمنحها سلطات جديدةوالذي مثير للجدل األمن القومي ال

ى عل كونغ المطالبة باالنفصال وأعمال التخريب والتواطؤ مع القوى األجنبية، ويفرض قيودا  

ساع .وجاءت هذه الخطوة بعد اضطرابات متزايدة وات11تنظيم االحتجاجات وعلى حرية التعبير

وافق مجلس النواب في الكونغرس األمريكي على حزمة وبناء عليه  .الحراك المؤيد للديمقراطية

قالت رئيسة مجلس حيث  دول في أنحاء العالم. اعقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ، نددت به

نانسي بيلوسي: "القانون وحشي، وهو حملة كاسحة على الشعب في هونغ كونغ،  النواب،

إن  وصرح ترامب قائال بشأن هذا القانون:"  ".11ويهدف إلى تدمير الحريات التي وعدوا بها

ته الصين في هونغ كونغ انتهاك سافر، ومأساة للشعب هناك.  قانون األمن الوطني الذي أقرَّ

 «22الخاصة لهونغ كونغ؛ ألنها لم تعُد تتمتع بالحكم الذاتي سننهي المعاملة»وأضاف: 

طراف ي ظل القوانين المصاغة من قبل األالقضية هي المحافظة على النفوذ والمصالح ف اذا   

اكتساب الحقوق بقوة القانون. ولكن لن يتنازل كل طرف بسهولة عن مصالحه ، والمتنازعة

ية التي ستكون ساحة للحرب الباردة القادمة بين وستظل هونغ كونغ تلك المنطقة االستراتيج

 القوتين.

 قضية االيغور-د

لذاتي، أكثر قليم بالحكم اسمى )تركستان الشرقية( ويتمتع اإلوت شينجيانغقليم هم سكان إيغور اال

يتهم ط من قبل الحكومة الصينية، ولى الضغ، ويتعرضون إمسلمونقليم من نصف السكان في اإل

                                                           
10 U.S. Relations With Hong Kong 
16 What Are America's Interests in Hong Kong؟ 
11 Hong Kong Relations: Past, Present and Future-United States 
 .قانون األمن في هونغ كونغ: الصين تقر التشريع المثير للجدل 11
 .هونغ كونغ: حزمة عقوبات أمريكية إثر فرض الصين قانون األمن الجديد فيها 11
 .الصينية-معضلة هونغ كونغ في العالقات األمريكية 22

https://www.state.gov/u-s-relations-with-hong-kong/
https://thediplomat.com/2020/05/what-are-americas-interests-in-hong-kong/
https://hk.usconsulate.gov/sp-2019070202/
https://www.bbc.com/arabic/world-53238321
https://www.bbc.com/arabic/world-53263016
https://www.bbc.com/arabic/world-53263016
https://www.ecssr.ae/reports_analysis/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
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السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، بينما تقول الصين إن ميليشيات اإليغور تشن  اإليغور

حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعالن دولة 

شكل بوابة الصين آلسيا ، فهي تموقعه االستراتيجيما زاد من أهمية هذا االقليم هو وم .21مستقلة

مما يزيد من أهمية االستقرار في  الصيني مشروع الحزام والطريق قع على طريقالوسطى وت

المتخصص في شؤون  الباحث األلماني أيدريان زينز المشروع، ويرىتلك المنطقة إلنجاح 

المنطقة أن "مشروع طرق الحرير الجديدة عامل هام يسمح بتبرير حاجة الحكومة الماسة إلى 

 االقليم دورا  مهما   ذلك يلعبالى  وباإلضافة .22إعادة فرض النظام بشكل نهائي في شينجيانغ"

النووية،  من الناحية العسكرية. ففي السابق كانت الصين تجرب هناك في الصحراء أسلحتها

 تجارب للصواريخ المضادة للسفن التي يريد بها الصينيون يوما  ي شينجيانغ حقل واليوم يوجد ف

 .23ما محاصرة البحرية األمريكية المتفوقة

في الخالفات يتعرض لها اإليغور من قبل الحكومة الصينية  التيالضغوط هذه وقد تسببت 

صينيين مسؤولين رضت األولى عقوبات على حيث ف ،األخيرة بين الواليات المتحدة والصين

لدفاع عن اتتهم واشنطن ومنظمات حيث  الشعب هناك،قيامهم بممارسة القمع والعنف ضد ل

بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين، من اإليغور  ،حقوق اإلنسان وخبراء

هذا العدد، وتؤكد  صحة سياسيا . وتنفي بكين تأهيلهمخصوصا ، في معسكرات في اإلقليم إلعادة 

أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف واإلرهاب، ولمساعدة 

قضية االيغور تستثمر  ن نفهمه هنا أنان أهم ما يجب أ .24السكان في العثور على وظائف

 .بين الدولتين مؤخرا   التي ظهرتللخالفات  سياسيا  

لملفات كالهند وكوريا وراق مهمة ماعدا هذه ارة بيد أمريكا وهي ألعب كثيناك أوراق ولكن ه

 .واحتوائهك لمواجهة التمدد الصيني ستراليا وذلواليابان وأ

   أزمة فيروس كورونا-ه 

 كسر الفيروسوما أن  ،الصينيةهان وفيروس كورونا في مدينة و 2211انتشر في نهاية عام    

لى تراشق التهم بين كل من الصين والواليات المتحدة إثم بدأ  ،لمانتشر في العاحتى سور الصين 

وانغ يي، في استمرار للحرب الكالمية المتصاعدة وزير الخارجية الصينية قال حيث  هذا؛يومنا 

مع واشنطن بشأن الوباء وتحرك بكين لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، إن الواليات المتحدة 

وأعلن وانغ  جمة الصين باستمرار.سياسي" يجبر المسؤولين هناك على مها أصيبت "بفيروس

يي أمام الصحافة "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الواليات المتحدة تأخذ العالقات 

 "20وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة ،األمريكية الصينية رهينة

                                                           
 جز الصين مليونا  منهم"؟من هم اإليغور الذين "تحت 21
 ة" الصيني الضخم؟هل يشكل إقليم شينجيانغ عقبة أمام مشروع "طرق الحرير الجديد 22
 .من شينجيانغ إلى التيبت: أقليات الصين بين التكيف والمقاومة 23
 .كين تحذر واشنطن من اعتماد مشروع قانون حول مسلمي اإليغورب 24
 .جراء فيروس كوروناالصين تحذر من "حرب باردة جديدة" مع الواليات المتحدة  20

https://www.bbc.com/arabic/world-41453093
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https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1/a-51533113
https://www.france24.com/ar/20200524-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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جورنال، إن الصين ربما تكون قد شجعت  وقال ترامب، أثناء مقابلة مع صحيفة وول ستريت

 .26على االنتشار الدولي لفيروس كورونا في محاولة لزعزعة استقرار االقتصادات المنافسة لها

لتعزيز نفوذها في بحر  ؛فايروسالوفي هذا المعرض تتهم واشنطن بكين بأنها وراء انتشار 

إن الصين تستخدم فيروس  "في اليابانفي هذا الشأن قال قائد القوات األمريكية الصين الجنوبي ف

من خالل  ،تعزز من ورائه نفوذها اإلقليمي في بحر الصين الجنوبي كورونا المستجد ستارا  

مهما كان مصدر  .21"زيادة النشاط البحري بهدف ترويع دول أخرى تطالب بحقها في المياه

ها في المحافل الدولية. ن استخدامه لخدمة مصالحهم وتعزيزالفايروس إال أن الطرفان يحاوال

ا   الصين التوسعية استراتيجية-ثانيا

كبرى، فكل المشاريع الو ،والمنظمات الدولية التحالفاتالصراع الدولي يتمثل في بناء  ن شكلإ  

فعلى سبيل المثال طرحت أمريكا مشروع  ،مشروع يجابه آخر من حيث الدوافع السياسية

 رى أما الهدف من هذه المشاريع فهوالوسطى الكب سياوسط الكبير وكذلك مشروع آلشرق األا

 ،خرىاأللق عوائق في طريق مشاريعها هي ومحاولة خ ،التمدد الصيني والروسي أمامالوقوف 

 ،مشروع طريق الحرير الجديد الصينيو ،وراسيا الكبرى بقيادة روسيامشروع أبوالتي تتمثل 

بحر السياسة الدولية، ولكن هذه  فهذان المشروعان يمثالن أذرع هذه الدول للسباحة في

 .في وجهها عقباتالجبهة المقابلة من  ستخلقهالمشاريع لن تكون سهلة التنفيذ لما 

لحماية عن طريق مشاريع عديدة، وبناء التحالفات مع الجوار،  بدأت الصين تتمدد خارجا   

 .، وخاصة في افريقيا والمحيط الهادئمصالحها وهذا التمدد يشكل خطرا  

 المشاريع تنفيذ-أ

 مشروع الحزام والطريق- 

 حرير مستوحيا  وسماه طريق   2213عام  من قبل الرئيس الصيني عالن هذا المشروعبدأ إ 

تسعى الصين بهذه المبادرة إلى حيث االسم القديم لهذا الطريق في القرن التاسع عشر،   ومستغال  

من  %60دولة وتشكل هذه الدول مجتمعة  61أكثر من  بين إنشاء طرق وممرات تجارية تربط

ورغم أن مشروع الحزام والطريق انطلق  ...من اإلنتاج العالمي %42سكان العالم، وتنتج نحو 

لربط الصين بأوروبا فإنه اتسع وتجاوز حدود أوراسيا ليضم أفريقيا، وأمريكا الالتينية، ومنطقة 

دولة  122، وقعت أكثر من 2211وز( الكاريبي، ومنطقة جنوب الباسيفيك، وحتى يوليو )تم

، فهذا المشروع 21إطار مبادرة الحزام والطريق. فيومنظمة دولية وثائق تعاون مع الصين 

ذرع التي تحاول الصين تمديدها للعالم وبالتالي تستطيع السيطرة عليها وعلى بمثابة األيعتبر 

حيث  ،لها في هذه الدول نشاء موطئ قدمإالدول التي تشرف على الطريق وبالتالي تستطيع 

توسع نفوذها على حساب النفوذ األمريكي،  ، بهذه الطريقة"ربحأنت تربح وأنا أ"تعتمد سياسة 

هو قطع محركها  كبير منهاجزء شرق األوسط في الن المشاكل التي تحدث في لذلك نرى أ

يملك الهيمنة االقتصادية والهيمنة العلمية فمن  ق على هذا المشروع الذي يمر بها، الطري

                                                           
 .الصينية "أخطر من الفيروس" -فيروس كورونا: الحرب التجارية األمريكية  26
 مجهولة العواقب؟حرب باردة قادمة: أمريكا والصين على خط مواجهة  21
 .مبادرة الحزام والطريق الصينية.. ثلثا العالم في مواجهة امريكا 21

https://www.bbc.com/arabic/business-53128568
https://annabaa.org/arabic/reports/23547
https://n.annabaa.org/news38231
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حيان تعقبها الهيمنة ، وهذه األخيرة في كثير من األبال شكسيكون له الهيمنة السياسية 

 العملة الصينية "منها تقوية  ؛هدافمن األ ا  ن هذا المشروع الكبير يحقق للصين كثيرالعسكرية. إ

 نه يعزز موقعها الجيوسياسي فهو كفيل، كما ألتبادالت التجارية باليوانحيث ستكون ا "يوانال

 ببناء تحالفات في المستقبل.

بمثابة تهديد للواليات المتحدة، ويزيد من الحرب  الجديد يعتبرإن طريق الحرير الصيني  

، ألن المشروع يسعى إلى انتهاج سياسة استقطاب القوى الدولية أساسا  التجارية القائمة بينهما 

على حساب النفوذ األمريكي )السياسي واالقتصادي( في كل تلك وذلك وضمها إلى المشروع، 

 أكبر منتقدي المشروع. من-والهندإلى اليابان  إضافة-تعد  األماكن، وعليه فإن الواليات المتحدة 

يران والعراق ن طريق الحرير يمر من إنرى أ (2 )الشكل رقم فلفي األس ذا ما تمعنا الخريطةإ

رئيسية في محطات مهمة وبر وهذه المناطق تعت طريق البحري يمر من اليمنالو سورياو

ساخنة  تدور فيها المناطق ، ربما لذلك هي تعتبر من الومطلة على ممرات مائية ،المشروع

بحاجة إلى و، لى استقرار في مناطق مرورهإ بحاجةوع هذا المشر ؛لى اآلنإصراعات لم تنته 

حد ربما هذا يكون من أ ،معينة بعية لمحاوردارة تلك المناطق دون التكيانات قادرة على إ

في تمديد  عقباتأي لخلق  ،ما يقارب عشرة أعوام ذسباب الرئيسية لسخونة هذه المناطق مناأل

 ريطة من موقع الجريدة(.وربية.)الخيق ومنعه من الوصول الى وجهته األهذا الطر

 

 : طريق الحرير الصيني الجديد(2الشكل رقم )
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 سياسة الديون -

وسيلة لها لمد خير  ، وهوفي توسيع نفوذها لماذا ال تستخدمهفر يالصين تملك من المال الكث

تعتمد الصين في سياستها التوسعية على تقديم  .ل شركاتهارباحها وتشغينفوذها مع مضاعفة أ

ة من خالل  القروض للدول الفقيرة، وبذلك تعمل على توسيع حضورها االقليمي بصورة مستمر 

وبالتالي اكتساب نفوذ االستحواذ على حصص متزايدة من موارد الطاقة والبنى التحتية للمنطقة، 

الصيني الحالي تزامنا مع مشروع الحزام . ازدادت ممارسة هذه السياسة في عهد الرئيس مهم

 .والطريق

ولكنها  جل بناء خط سكك الحديدا أكثر من ثالثة مليار دوالر من أمثلة منحت كينيومن هذه األ

للحكومة ” ميناء مومباسا“اضطرت لرهن أكبر وأهم مرفأ لها هو عندما لم تستطع سداد الديون 

مليارات  0.0بلغ حجم الديون أكثر من  الصينية، وذلك بسبب قروضها المتراكمة، حيث

التي اقترضت ماليين  ديون الصينية سريالنكاالخرى التي وقعت في فخ ومن الدول األ ،21دوالر

” هامبانتونتا“ومقابل ذلك حصلت الصين على مرفأ الدوالرات لتشييد البنية التحتية للبالد 

  كثيرة كجيبوتي وبنغالدش ومالديف. خرىوأمثلة أ .32سنة 11االستراتيجي بعقد مدته 

 فخ الديون الصيني: تفاصيليوضح  3الشكل رقم 

                                                           
 لواليات المتحدةقراءة في الحرب االقتصادية بين الصين وا 21

 "فخ الديون الصينية".. عندما تفقد الدول أصولها وسيادتها نتيجة الطمع والفشل اإلداري 32

https://tipyan.com/the-economic-war-between-china-and-the-united-states
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/614251
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/614251
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 : فخ الديون الصيني(3الشكل رقم )

 منظمة شنغهاي للتعاون -

وهذا المصدر  جعلها بحاجة إلى مصدر يزودها بالطاقة،بعد يوم ي ن صعود الصين يوما  إ  

أمن حدودها  ، كما أنكبيرة من الغاز والنفطت يتوفر في آسيا الوسطى حيث يوجد فيها كميا

 هو سعيها سيا الوسطىالتوسعية في آ هامن ضمن خطوات كانلذلك  ،بالنسبة لها الغربية مهم

هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست و ،منظمة شنغهاي للتعاونتشكيل ل

على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي في مدينة شنغهاي الصينية،  2221حزيران/يونيو  10في 

. وقع ميثاق منظمة وأوزباكستانالصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، 

. 2223أيلول/سبتمبر  11، ودخل حيز التنفيذ في 2222شنغهاي للتعاون في حزيران/يونيو 

" التي تأسست في أعضاء في "مجموعة شنغهاي الخماسية أوزباكستانكانت هذه الدول باستثناء 

هداف المعلنة لهذه المنظمة هي روتينية تتمحور ن األ، إ31في شنغهاي 1116نيسان/أبريل  26

هذه المنظمة تشكلت  والتنمية االقتصادية ومحاربة اإلرهاب، ولكن في الحقيقة فقد حول التعاون

عضاء األ دولال ، وما يؤكد ذلك هو اعتمادسيا الوسطىطقة آمريكية في منلمواجهة التحديات األ

  لتراجعه على الدوالر ويكون سببا   على العملة المحلية في تداوالتهم وهذا ما سيؤثر سلبا  

اتخذت الدول الثماني األعضاء في منظمة شنغهاي فقد  ،من العقوبات المفروضة وبالتالي مفرا  

                                                           
 .منظمة شنغهاي للتعاون: األهداف المعلنة و الخفية 31

https://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/4825-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/4825-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9
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لمحلية والوطنية (، بما في ذلك الصين وروسيا والهند، قرارا  باعتماد العمالت اSCOللتعاون )

فهذه  ،32في التبادل التجاري واالستثمار الثنائي وإصدار سندات، بدال  عن الدوالر األميركي

على  مشروع الحزام والطريق الذي يمتدو -للصين تعتبر بمثابة الداعم االقتصادي التي- ةالمنظم

 يرسخان الهيمنة الصينية على المنطقة.  ،مساحة جغرافية واسعة

 البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية -

سيا وربط آ ؛اء سياسة الصين االقتصاديةساسية لبناأل دعائمالأحد  سيوييعتبر تأسيس البنك اآل  

بكين، لمناقشة كيان اقتصادي في العاصمة الصينية  دولة 01، اجتمعت 2210في يونيو بها، ف

هذا  سوقد كان تأسي (،AIIBالبنية التحتية" ) جديد، تحت مسمى "البنك اآلسيوي لالستثمار في

يات أن يكون لها دور أكبر في عملرفض مطلب الصين بلمريكي على االصرار األ البنك ردا  

ُصمم ظاهري ا ليساعد في تمويل المشاريع التي تلبي  ، لذا33التصويت داخل البنك الدولي

، وهذا من لدى الواليات المتحدة ثار قلقا  هذا البنك أ التحتية. ىحتياجات الدول اآلسيوية من البنا

 "بريكس"باسم  ا  العالمي. كما أن الصين أقامت تجمع ياالقتصاد النظام المالي ن يؤثر فيشأنه أ

 .للتخلص من التبعية للغرب

 االقليمية التحالفات-ب

 اتفاقية التعاون االستراتيجي مع ايران:  -

، هو تهديد كبير إيرانمثل إقليميا  ، من خالل دولة كبيرة إن وجود الصين في الشرق األوسط

ولكن  ،عام 20تستمر لمدة  اتفاقية وإيرانمن الصين كل  مؤخرا  حيث عقدت  للواليات المتحدة.

، وهذا الغموض يشكل هناك الكثير من الغموض حول هذه االتفاقية ولم تعلن بنودها رسميا  

من هذه االتفاقية نجاد  أحمديالسابق ر الرئيس االيراني هاجسا  لدى الساسة االيرانيين حيث حذ

"أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب اإليراني مع أطراف أجنبية يتعارض قائال : 

لموقع  ووفقا   .34مع مصالح الدولة واألمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها األمة اإليرانية"

 3كانت مجلة "بتروليوم اكونوميست" االقتصادية البريطانية قد نشرت مقاال  في العربية السابق 

، ذكرت فيه أنه خالل زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 2211سبتمبر 

ووفق ا للمجلة، نصت االتفاقية على أن تستثمر  للصين، تم توقيع اتفاقية غير علنية بين الجانبين.

والر في قطاعات الطاقة والنفط والغاز في إيران على مدى السنوات مليار د 212الصين 

والطرق على مدى السنوات  مليار دوالر في مجال البنية التحتية للنقل 122الخمس المقبلة، ثم 

يران من الصينية وخاصة في ظل ما تمر به إ ديونالن هذه االرقام تذكرنا بسياسة إ .المقبلة

و اقتصادية ولكنها تدخل في تبد ، االتفاقيةاالرقام لم تنشر رسميا   عقوبات اقتصادية، ولكن هذه

 ،لح  الواليات المتحدة في المنطقةعلى مصا ا يشكل خطرا  هداف الصين التوسعية، مخدمة أ

ابراهيم للسالم بين العرب  مثل اتفاقية أو المحاولة لشل تأثيرها ها،لهناك ما يقاب لذلك كان

بتعزيز جبهته قدر المستطاع، طرف كل   حيث يقوم ،رخنوع آفنحن أمام حرب من ، واسرائيل 

                                                           
 .األميركي "المهيمن"دول "شنغهاي" تتحلل من عالقتها بالدوالر  32
 60غراهام حتمية الحرب، مصدر سابق ص 33
 .عاما   20أحمدي نجاد يحذر من "اتفاقية سرية" تسلم إيران للصين لـ 34

https://www.independentarabia.com/node/103781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2020/06/29/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8025-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
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بعادها لق األزمات ألمريكا في المنطقة وإخ هو هداف الصين من هذه االتفاقيةكون أحد أوقد ي

 .عن حدودها

 ا  استراتيجي ا  بر حليفتللصين فهي تع ن جغرافية باكستان مهمة كثيرا  : إالتحالف مع باكستان-

قامة مشاريع وممرات وكذلك في إ ،من جميع النواحي في تطورها النوويعما  لها اود ،للصين

تجعل باكستان حلقة أن إلى  الصين من خالل هذه المشاريع اقتصادية بينهما، حيث تسعى

طريق الحرير". وهو مشروع اقتصادي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق ئيسية في مشروعها "ر

. وهذا المشروع يؤرق الجانب 30الصينية وميناء غوادر الباكستاني "كاشغر"بري يربط بين 

ويرى الكثير من  ،ربط الصين بمنطقة الشرق األوسطمريكي ألنه سيكون بمثابة حلقة وصل تاأل

التدخل فقد كان  ن أن هذه العالقات تأتي ردا  على العالقات األمريكية الهندية واألفغانية.المراقبي

وربما طريق على الصين لملء الفراغ الناتج عن انهيار االتحاد السوفيتي، لا أفغانستان لقطعفي 

قدم  عدم ترك المجال للصين إلنشاء موطئو ،طالبان يندرج تحت هذا الهدفخير مع اتفاقها األ

 في أفغانستان.ا له

ومن جهة أخرى هناك تحالف بين كل من استراليا واليابان والهند والواليات المتحدة ضمن -

ذكرت وقد لمواجهة التحديات الصينية. إحياءه عيد هذا الحوار الذي أُ  ،"الحوار األمني الرباعي"

ع البنية التحتية ربع حول مشارية األمريكية أن مناقشات الدول األوكالة أنباء بلومبرج االقتصادي

 .36الهادئجبهة اقتصادية" جديدة لمواجهة نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط تظهر أن هناك "

مريكية رسمت لتحجيم دور الصيني في آسيا لتحالفات نجد خريطة التحالفات األذا ما راجعنا اإ

 والعالم.

ا   الحرب التجارية-ثالثا

أن الصين  الذي يعتبرمريكا في عهد رئيس ترامب تطورت الحرب التجارية بين الصين وأ   

واشنطن شركة  المتحدة، فاتهمتى حساب الواليات تحظى بميزة تجارية غير عادلة عل

خالل  التصعيد من رقة أسرار تجارية أمريكية، ازدادبس "هواوي"التكنولوجيا الصينية العمالقة 

وأطلق  جمركية تقدر بمئات مليارات من الدوالر على المنتجات الصينية،ا  رسومأمريكا  فرض

ء ما اعتبره صفقات تُعرض إلنها وذلك 2211الصين في أوائل عام  ترامب حربه التجارية على

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي  بالده "للسرقة" من جانب الصين،

تحقيق على األقل من التحقيقات التي  1222إن "األمريكي اف. بي آي، مؤخرا أمام الكونغرس 

وتقدر  لصين.في سرقات فكرية من مؤسسات أمريكية تشير بإصبع االتهام إلى ا أجريت مؤخرا  

الحكومة األمريكية أن الحجم اإلجمالي للملكية الفكرية التي سرقتها الصين خالل السنوات 

  ".31تريليون دوالر 1.2تصل إلى  2211و 2213األربع بين 

                                                           
 الباكستاني: نموذج لبناء "الحزام والطريق"-الممر االقتصادي الصيني 30
 .لف األمريكي األسترالي الياباني والهنديمغزى التحا 36
 الحرب التجارية األمريكية الصينية: ماذا تريد الواليات المتحدة من الصين؟ 31

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2019ydyl/1/201904/t20190424_800165746.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2018/0224/c31663-9429785.html
https://www.bbc.com/arabic/world-50349312
https://www.bbc.com/arabic/world-50349312
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إلى انخفاض الصادرات األمريكية إلى  2211دين، أدت في عام لن الحرب التجارية بين البإ

في  4صادرات الصين إلى الواليات المتحدة بنسبة تقل عن ، كما انخفضت % 24 بنسبة بكين

 31.المائة مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق

من خبراء  ا  متزايد ا  عدد" إن   اإللكترونيعلى موقعها األلمانية  DW جاء في مقال نشرته قناة

االقتصاد ينطلقون من فرضية أن النزاع التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والصين 

سيؤدي بالعولمة إلى الدخول في مرحلة جديدة تفضي إلى تقسيم السوق العالمية بين الصين 

حتى البلدان ، البية البلدان الصاعدة اقتصاديا  ، فإن غخبراءبحسب . و"والواليات المتحدة

ه الحرب وهذ "31.، ما دامت التقنية الصينية رخيصة الثمنبالصين ، قد تلحقمنها ةاألفريقي

 التطور االقتصادي والعلمي. التجارية تجري في ساحتي

 التطور االقتصادي-

فمالحظة التطور خالل  ،يشكل مشكلة تؤرق النظام الدولي ن التطور االقتصادي للصين بدأإ

، كان 1112في عام فجيل واحد يظهر لنا الفرق الكبير في التطور الحاصل لالقتصاد الصيني، 

، وصل هذا 2210مليار دوالر، ومع حلول عام  322إجمالي الناتج المحلي الصيني أقل من 

ريليون تـ 14وحوالي  2211تريليون عام  13ثم إلى أكثر من  تريليون دوالر، 11الناتج إلى 

ليصبح االقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم .... وقد وصف رئيس الوزراء  2211عام 

وكأن الثورة الصناعية : "األسترالي السابق كيفين رود التطور الهائل في الصين قائال  

ما  في ثالثين عا  ، قد انفجرتا في توقيت متزامن، وتركزتاالبريطانية، وثورة المعلومات العالمية

لتقارير إعالمية، فإن اقتصاد الصين سيتفوق على نظيره  ووفقا  ، 42فقط، ال في ثالثمائة عام" 

 20.6بقيمة ناتج محلي تبلغ  2221األمريكي من حيث الناتج المحلي اإلجمالي، بحلول عام 

 .41تريليون دوالر للواليات المتحدة 24.0تريليون دوالر، مقابل 

 في ه الصينتتطور الذي أحرزالحزب عن لمر التاسع عشر لمؤتالرئيس الصيني في القال 

بصورة ثابتة، وبلغت نسبة إسهامه في نمو االقتصاد  المركز الثاني عالميا  نا تبوأ الناتج المحلي "

 "42بالمائة 32العالمي أكثر من 

في كان االقتصاد الصيني هو االقتصاد األكبر  1122في عام خبارية فإنه موقع العين اإلل ا  وفق

، حيث 1111-1122لكن الثورات الصناعية في الغرب أنهت هذا التفوق. خالل الفترة  ،العالم

انحسر االقتصاد الصيني )بمقياس الناتج المحلي اإلجمالي( كنسبة مئوية من االقتصاد العالمي 

 . 431111- 1102بشكل مستمر ووصل إلى أدنى مستوياته خالل الفترة 

 

                                                           
 .كي الصيني .. االقتصاد العالمي ال يحتملالصراع األمري 31
 أمريكا أوال " في مواجهة "الصين أوال "" 31
 2211، 31اليسون غراهام، حتمية الحرب، دار الكتاب، بيروت، ص  42
 سنوات 12االقتصاد الصيني يتخطى األمريكي خالل  41
 .النص الكامل لتقرير شي جين بينغ في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني 42
 حد وطريق واحد".. ستسترجع الصين المركز األول )إنفوجراف تحليلي(بـ"حزام وا 43

https://www.aleqt.com/2020/05/16/article_1828571.html
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B/a-51809879
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B/a-51809879
https://al-ain.com/article/china-second-most-important-player-global-economy
http://arabic.news.cn/big/2017-11/03/c_136726372.htm
https://al-ain.com/article/one-belt-and-one-road-will-return-to-china-s-lead
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 2232إلى عام  1122منذ عام ؛يقارن بين أهم اقتصادات العالم  يبيان هو مخطط 4الشكل رقم 

 )تنبؤ(.

 

 )تنبؤ( 2232إلى عام  1122: اقتصادات العالم منذ عام (4الشكل رقم )

تباطأ النمو االقتصادي في الصين ولكن هذا التطور تراجع في اآلونة االخيرة وفقا لرويترز "

في ظل حرب تجارية مضرة مع الواليات  2211في  عاما   32ألضعف وتيرة في نحو 

ضعافه كي يبقى دان االقتصاد لكسر هذا العصب أو إهناك حرب حقيقية في مي " اذا  ،44المتحدة

  .عن تغذية المشاريع عاجزا  

 السباق التكنولوجي-

لى الجيل الخامس لنا إوول حتى وصمن الجيل األ ا في تطور دائم بدءا  ن عالم التكنولوجيإ  

من  إنما المشكلة تكمن في ،هناالمشكلة  ال تكمن، ولكن أم عاجال   والذي سيستخدمه العالم آجال  

 .جيل الخامسالبنية التحتية لل إلنشاءيسيطر من الشركات على هذا السوق 

أن أحد أهم أسباب التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ترتكز في  يؤكد الخبراء 

الجيل »صراع أكبر اقتصادين في العالم للسيطرة على سوق اتصاالت  واقع األمر على

ك وذل 2210"  في 2220ن ي الصيصنع ف ن مشروع"الصي طلقتأ دوق ،0G« الخامس

، من رقائق الكمبيوتر إلى %12وتحقيق اكتفاء ذاتي  للسيطرة على السوق التكنولوجية

السيارات الكهربائية، إيذانا  بانطالق المرحلة التالية من تطورها االقتصادي واللحاق بركب 

وترى الواليات المتحدة أن هذه الخطة تهدد األمن القومي «. الثورة الصناعية الرابعة»

وجيا، معتبرة أن بكين تستهدف "سرقة" مجهودها على قطاع التكنول التي تهيمن حاليا   األمريكي

العلمي وابتكاراتها ومن ثم البناء عليها للسيطرة على القطاع التكنولوجي وإزاحتها من القمة 

األقوى فيها هو من يمتلك  لى مرحلةفقد وصل العالم إ .40التي تربعت عليها لسنوات طويلة

، هذه القوة ستكون ظمهاصغر التفاصيل الى أعالي التحكم بأالبيانات والقدرة على جمعها وبالت

                                                           
 .مع تأثير حرب التجارة 9102عاما في  21الصين تسجل أضعف نمو في  44
 .".. خطة بكين للسيطرة على سوق التكنولوجيا العالمي2220إنفوجراف.. "صنع في الصين  40

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1ZG0RB
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1ZG0RB
https://al-ain.com/article/made-in-china-2025
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 العالم على بلوغ الصين لهذا التطورقد استفاق و لمن يمتلك التكنولوجيا المتطورة،متاحة 

خطة "صنع ن بكين أكدت أنها لن تتخلى عن وهو ما لن يمضي بسهولة أل التكنولوجي الكبير،

  .المخاطر المترتبة على ذلك" رغم 222046في الصين 

لى النقمة عليها، حيث بدأ النظام لصين يكاد يتحول من النعمة إلتطور العلمي الذي بلغته ان اإ

العالمي يتخوف من هذا التطور والقدرة الهائلة على رصد البيانات ومراقبتها أو سرقتها وبالتالي 

حيث مريكي من هذا التطور األ كونغرسلوقد حذر تقرير ل ،الهجوم عليها في الوقت المناسب

: ج يستند إلى قدرة مراقبة  ما نجاح معركة فكرة أن  قادة الجيش الصيني أدرجوا “اء فيه إن 

خبراء الجيش الصيني يحددون بطريقة “وأضاف أن  ”.المعلومات واألنظمة المعلوماتية للخصم

منهجية البنى التحتية اللوجستية وأنظمة القيادة والمراقبة ومراكز الثقل االستراتيجية للواليات 

 .”41المتحدة التي سيهاجمونها بطريقة شبه أكيدة في الدرجة األولى في حال نشوب نزاع

كما تستهدف إدارة ترامب شركات صينية، خاصة عمالق تكنولوجيا االتصاالت هواوي، التي 

قالت الواليات المتحدة إنها متورطة في مساعدة بكين في ممارسات تجسس على العمالء، وهو 

 .كل قاطعبشما تنفيه الصين 

تطورت األزمة بعد إعالن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إدراج "هواوي" على قائمة  

على األمن القومي، وحظرت بالتالي على الشركات األميركية بيعها  الشركات التي تمثل خطرا  

 ولكن في حقيقة األمر هي  .41معدات تكنولوجية، خشية استفادة الصين منها لغايات تجسسية

 .بعادهاولتحجيم دور الشركات الصينية وإ ؛حجم البيانات التي تسيطر عليها هذه الشركة

إن الغرب ال يمكنه تجاهل صعود " ينس ستولتنبرج قال األمين العام لحلف الشمال األطلسي  

نجم الصين ولذلك فإن المراجعة التي تجريها بريطانيا لدور شركة هواوي في شبكة الجيل 

 هميتها في ضمان أمنها.الخامس لها أ

أن الصين تقترب من الغرب على أصعدة مختلفة، في القطب الشمالي وفي  وأضاف ستولتنبرج

" أي أن .41الفضاء اإللكتروني والبنية التحتية التي تتسم بالحساسية، بما في ذلك االتصاالت

ال يا قد تعاملت مع شركة هواوي، إكانت بريطانللغرب تبذل لتحجيم هذا الدور. وكثيفة الالجهود 

قال وزير اإلعالم البريطاني أوليفر دودن إن حيث  ،لرويترز تراجعت عن ذلك وفقا   نها مؤخرا  أ

ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في  "بوريس جونسون"حكومة رئيس الوزراء 

 .022221بحلول عام  بريطانيا من خالل إصدار تعليمات لشركات االتصاالت بسحب معداتها

، كما يبدو أنها مريكي من هذا التنين الذي يتحداهخوف األالكل هذه االجراءات تدل على عمق 

 نجحت في تحذير الغرب من هذا الخطر.

 

                                                           
 .بين الصين وأمريكاتشعل صراع هيمنة « الجيل الخامس» 46
 .الصيني من أجل الزعامة والريادة اإلقليمية والعالمية -التنافس األمريكي 41
 .أزمة "هواوي" وسيناريوهات الحل 41
 .األمين العام لحلف األطلسي: مراجعة بريطانيا ألمن شبكة الجيل الخامس ضرورية 41
 .بريطانيا تعتزم حظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس 02

https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019-02-17-1.3489914
https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://www.skynewsarabia.com/business/1254391-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN23H0YL
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN24F1IW
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ا   العسكري التطور-رابعا

لى إ ول بناء قوتها العسكرية استنادا  لذلك تحا ؛نهاء مرحلة القطب الواحدتطمح الصين إلى إ

بين بولتون في كتابه أن الصين دخلت في منافسة شرسة على الهيمنة صادية، وقد قوتها االقت

 : من خالل اإلقليمية أو العالمية، كما وسعت بكين قدراتها العسكرية الصينية

  .ب السيبرانية الهجومية في العالممن أفضل برامج الحر ا  إنشاء واحد -

 .ألول مرة منذ خمسمائة عام 01لزرقاءبناء البحرية ذات المياه ا -

إطالقه زيادة ترسانتها من األسلحة النووية والصواريخ البالستية، بما في ذلك برنامج جاد يتم  - 

 .بواسطة الغواصات النووية

 .عار الفضائية األمريكية العمياءتطوير أسلحة القمر الصناعي إلى أجهزة االستش -

 .02رية األمريكية إلى الوراءتصميم ترسانات وأسلحة لدفع قوات البح -

ويعتبر ، (0)الشكل رقم  تحولت الصين على مدى سنوات الى قوة اقتصادية وعسكرية ضاربة 

وفق  حسب بولتون،. وبح الواليات المتحدة االستراتيجيةتهديد عميق لمصال بمثابةكل هذا 

لقد "كانت أمريكا بطيئة في تصحيح األخطاء األساسية التي ارتكبت منذ عقود. فقد  المصدر ذاته

 .03"عانينا من ضرر اقتصادي وسياسي واسع النطاق، ولكن لحسن الحظ، لم تنته اللعبة بعد

صبحت قوة عالمية ال أنها تتطور باستمرار وأإ ريكيةمتستطيع تحدي القوة األرغم أن الصين ال 

ة من حيث التجهيزات العسكرية. ولكن هناك دراسات أمريكية تؤكد تراجع بعد الواليات المتحد

أن الجيش الصيني يمكنه القضاء على القواعد األمريكية في و ،قوة الواليات المتحدة في آسيا

آسيا بصواريخه في غضون ساعات قليلة.. وقالت إن جميع المنشآت العسكرية األمريكية وتلك 

المحيط الهادئ "في مرمى الهجمات الصاروخية الصينية الدقيقة خالل التابعة لحلفائها في غرب 

اإلنفاق  حجم ، ارتفع2211لميزانية عام  ووفقا   .04الساعات األولى ألي صراع مسلح"

  .00مليار دوالر 111.6، وكان من المفترض أن يصل إلى ٪ 1.0العسكري في الصين بنسبة 

 ول.هذا االنفاق يسبب القلق لدى الكثير من الد

                                                           
 تختلف حين.  المفتوحة للمحيطات العميقة المياه عبر أساسي وبشكل ،دوليا   العمل على قادرة بحرية قوة هي الزرقاء: المياه بحرية 01

 المياه بحرية" مصطلح .واسعة نطاقات في البحري التحكم ممارسة على للقدرة شرط هناك القوة، هذه مثل فعلي ا يشكل ما تعريفات
 ".الخضراء المياه ذات البحرية" و"  البنية المياه ذات البحرية"  من النقيض على بحري جغرافي مصطلح هو" الزرقاء

 .بولتون يكشف خبايا صراع النفوذ بين الصين وأمريكا 02
 .بولتون يكشف خبايا صراع النفوذ بين الصين وأمريكا 03
 أمريكا والصين على خط مواجهة عسكرية مجهولة العواقب؟ 04
 ٪6.6بنسبة  2222ميزانية الصين العسكرية تنمو في  00

https://al-sharq.com/article/30/06/2020/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://al-sharq.com/article/30/06/2020/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8/a-53513813
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8/a-53513813
https://arabic.rt.com/world/1116547-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-66/
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 (DWالصورة من موقع ة )ينيمقارنة بين النفقات العسكرية األمريكية والص (0الشكل رقم )

 دنا في فهم نوايا الصين التوسعية.ساعالتطورات العسكرية ت كان، فهذها  يأ

 النتائج

لى اذا نظرنا إوبدأ العالم يهتز، ف ،فقد استيقظت الصين ،ر منه نابليون قد وقعن ما حذ  يبدو إ -

فإننا نجد هذه العالقات في غاية التشابك  صين والواليات المتحدة األمريكيةالعالقات بين ال

والتعقيد، والسيما القضايا االقليمية، حيث لم تعد الحرب بين الدولتين تنحصر في الحرب 

لن  ، وبدأ يشمل شتى المجاالت.يتوسع كما ورد من خالل الدراسة ابل بدأ ميدانه ة،التجاري

  .لى مزيد من االضطرابات في المنطقة والعالم برمتهإوهذا سيؤدي  ،أمريكا بسهولة ملستست
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يات المتحدة تحاول التحكم نرى بأن الوال ؛ذا ما جمعنا مناطق النزاع بين الصين وأمريكاإ -

جعل من الصين قوة ال والتي تعتبر بمثابة رئة للصين، التي ست ،الصين االستراتيجية بممرات

وبذلك تستطيع  ،عائق أمام تطورهاكون هناك لن يو ،عليها ذا ما استقلت بالسيطرةبها إيستهان 

لى هذه واليات المتحدة تحول دون وصولها إالولكن  ،تمد نفوذها أكثر وأكثرن أالصين 

لى قوة عالمية ، فأينما كانت إجر عثرة في طريق تقدمها وتحولها بمثابة ح الممرات، وذلك يكون

أي تحاول قطع أذرعها،  ،الواليات المتحدةها من قبل مللتطور نجد هناك عائق أماهناك مشاريع 

 .و في تطورها التكنولوجي والتجاريط طريق الحرير أخ لىفي امتدادها ع سواء  

فكانت  واحتواءها،من أحد الوسائل التي تتبعها الواليات المتحدة حصار مطبق على الصين  -

من أحد األهداف تجفيف منابع الطاقة الصينية، وكذلك قطع األذرع الصينية من خالل خلق 

شركة هواواي، لذلك ضها على لى العقوبات التي تفرإ باإلضافةتوترات على طريق الحرير 

نرى الصين تستخدم الفيتو ضد قرارات مجلس األمن التي تتعلق بسوريا. أي أننا أمام سيناريو 

اردة جديدة بين الدولتين التي صاغها ترامب ربما تمتد لعقود من الزمن وهذا ما حذر حرب ب

إلى إشعال  ضغط يهدف" قال " حيث bbc ـل  أستاذ االقتصاد في جامعة كولومبيا  منه ساكس

فلن نعود لألوضاع -إذا اُتبع هذا النهج  ، أيحرب باردة جديدة مع الصين. وإذا تحقق ذلك

 ".06أكبر ونواجه خطرا   نية. وسوف ندخل بالتأكيد في دوامة جدل أوسع نطاقا  الطبيعية مرة ثا

وسط والمنطقة برمتها مرتبط بما يدور في عتبر بأن كل ما يحصل في الشرق األهل لنا أن ن

شرق آسيا؟ ربما تكون هذه بمثابة جبهة خلفية لما يدار هناك وخاصة ما نراه من اتفاقيات في 

واالتفاقية األخيرة  ،واتفاقية ايران والصين ،الجديدة تفاقية  "ابراهيم"  الشامة مثل االفترة األخير

من اتفاقيات بين  وما يجريالحوار األمني الرباعي"، وإعادة إحياء "مع حركة طالبان، 

حزاب الكردية غير بعيدة عن هذا المنحى، أي أن  الواليات المتحدة لن تترك الصين تحصل األ

إذا ما أمعنا النظر في هذه التحالفات سنرى  أي من الساحات االستراتيجية،على موطئ قدم في 

بعبارة أخرى يمكننا تسمية  للواليات المتحدة، مدى ما يشكله صعود الصين من التحديات

 الكترونية. كانت  حربا  باردة أم عسكرية و المرحلة  بـ "اصطفافات ما قبل الحرب" سواء  

اصل كونها تقع على في هذا الصراع الح رياديا   تلعب دورا   ألوسطمنطقة الشرق ان جغرافية إ-

يضا لما تشكله من دور في نقل خطوط الغاز لذلك نستطيع أن نعتبر بأن هذه طريق الحرير وأ

الصراع الذي يلوح في األفق حيث ينطبق عليها  من هذاالحرب الحاصلة ما هي إال جزء بسيط 

حيث يعتبر المحللون الصينيون أن الشرق  ."ي الصينالطبل هنا والعرس ف" القائلالمثل 

 وأفيد-كبرىتتمتع بأهمية جغرافية استراتيجية  ومنطقة-رئيسياألوسط هو مفترق طرق عالمي 

 01أن مراكز األبحاث في بكين تضيف إلى صفوف باحثيها المزيد من محللي الشرق األوسط

الحفاظ على هذا المصدر من يعتبر  لذلكللطاقة  مهما   وسط يشكل للصين مصدرا  شرق األالف

 .هاأمجادولويات السياسة الصينية وطريقة إلعادة أ

ومحاولة  ،تحرزه الصين لروسي والصيني نرى أن التقدم الذيوبالمقارنة بين ما يشكله النفوذ ا

أكبر على المصالح  م يشكل خطرا  التوسع عن طريق عصب االقتصاد للسيطرة على العال

                                                           
 .الصينية "أخطر من الفيروس" -فيروس كورونا: الحرب التجارية األمريكية  06
 الصين في الشرق األوسط التنين الحذر 01

https://www.bbc.com/arabic/business-53128568
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1229/RAND_RR1229z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1229/RAND_RR1229z1.arabic.pdf
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سوف ينتج  أمريكي -صراع   صيني حدوث في حالف للدراسات  "راند"لمركز  مريكية، ووفقا  األ

 .01حتى وإن تحاشى الطرفان استخدام األسلحة االقتصادية ،ضرٌر اقتصادٌي كبيٌر ومتبادلٌ 

دان تمام ستعفإن هما ي المقابلبولكن  ،قطع خطوط التواصل بينهما لإن كال الطرفين ال يحاو -

بأن  الملفات السابقة كفيل فتيل الحرب، فأي ملف من فيها شتعلتاالستعداد ألي لحظة قد 

 هذه الوتيرة. علىما مضت الصين  ذاوخاصة إ تشعلها،

 نما ستكون حربا  ، إن تكون حرب مواجهةأ ال يعني بالضرورةالحرب بين الطرفين ن نشوب إ -

من الحرب  أكبر تلحق أضرارا  ربما ، وكبيرة أضرارها كترونيةلاإل، فالحرب لتقليم األظافر

  .إلكترونيةلى حرب ة المعلوماتية باتت اليوم تتحول إالعسكرية، فالثور

مريكية الصينية فهل بالفعل الصين قادرة على أن تصبح مركز هيمنة جديد بعد دراسة العالقة األ

 مستقبال ؟

قوة مهيمنة ن تصبح أن كل ما تم دراسته في هذا البحث يبين الرغبة الفعلية لدى الصين في إ -

َح المستقبلِّ القريبِّ واقعٌ " أو قطبا  مشاركا  في النظام العالمي ولكن ُد مالمِّ من الهيمنةِّ  قد يَُحد ِّ

.. وقد تَُكوُن الوالياُت المتحدةُ األمريكية واالتحاُد األوروبي  وروسيا االتحادية المتعددةِّ األقطاب

تبياُن وبكل ِّ سهولة، أن  أمريكا هي القوةُ والصين واليابان أقطابا  َطموحة. ولكن، باإلمكان ال

  ."01المهيمنةُ بامتياز حاليا  
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